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REIKALU
Jau baigiasi pirmas dvidešimt

metis, kai mes čia sėkmingai į- 
sikūrę Australijoje ir gražiai dar
buojamės kaip lietuviai. Per tą 
laiką gana daug padaryta: tu
rime stiprią bendruomeninę ir 
kitokias lietuviškas organizacijas, 
savą gana plačią spaudą, beveik 
kiekvienoj didesnėj lietuvių ko
lonijoj lietuviškus centrus — lie
tuvių namus. Kas antri metai 
vyksta sėkmingi lietuvių sąskry
džiai su plačia menine programa 
ir t.t. Atrodo, lietuviškasis gyve
nimas jau įstojo į tokias vėžes, 
kurių ir tereikėtų tik laikytis. Ta
čiau gyvenimas tik tada yra gy
vas ir pulsuojantis, jeigu į jį įve
dama arba įnešama kas kart ko 
nors naujo, originalaus. Čia ir 
yra tai, ką vadiname progre
su.

Lietuviškoji veikla praktiškai 
grindžiama tik savita tautine kul
tūra, kuri yra ne kas kita kaip 
ir viso lietuviškumo bazė. Ta
čiau nusistovėįimas vietoje liudi
ja ne gyvybę, bet merdėjimą. To
dėl kad mūsų veikla įgytų dau
giau gyvastingumo yra būtina jei
gu ne ieškoti naujų prasiverži
mų, tai bent formų, kurios ir
gi būtų savotiška naujovė ir mū
sų gyvybingumo liudijimas.

Kas antri metai šaukiami A. 
L.B. Krašto Tarybos suvažiavi
mai praktiškai nepaliečia mūsų 
gyvybinių klausimų ir jų kaip rei
kiant ne tik kad neišdiskutuo
ja, bet jų ir iš esmės nepalie
čia, nes tokiuose suvažiavimuo
se daugiau ribojamasi adminis
traciniais klausimais, o kitais — 
kultūriniais net nekalbama vien 
tik dėl to, kad nelieka laiko. Ir 
taip mūsų tautiniai gyvybiniai rei 
kalai taip ir palieka nesvarsty
ti, nes tiems klausimams paliesti 
nėra ir laiko ir pagaliau nėra ir 
kam. Tarp visų kitų parengimų 
Lietuvių Meno Dienų metu vos 
vos paliekama arba įsispraudžia 
valandėlei susirinkti Kultūros 
Tarybai, bet praktikoje toks Kul
tūros Tarybos posėdis nepalieka 
gilesnių pėdsakų, nes jis prave
damas paskubomis ir tai svars
tant daugiau bėgamuosius reika
lus, o plačiau nepanagrinėjant 
mūsų kultūrinių klausimų iš es
mės. Pagaliau ir tie Meno Dienų 
parengimai: iš tikrųjų po pas
kutinio suvažiavimo jie jau 
ketvirtą kartą kartojo esmiš
kai tą patį, kas buvo ir pra
džioje. Tegu geras dalykas teo
retiškai ir palieka geru nežiū
rint kiek kartų jis pasikartos, 
bet jis virsta kasdienybe ir tuo 
pačiu gyveniman įneša monoto
nijos, kas, žinoma, jau neliudi
ja progreso. Kitaip sakant, jau 
pribrendo reikalas ieškoti naujų 
kultūrinių kelių, kurie mūsų lie
tuvišką veiklą išjudintų iš stag
nacijos ir vėl įskeltų naują ki
birkštį entuziazmui ir šuoliui pir
myn.

Patikėti vien atskirų ir verž
lių asmenų spontaniška veikla 

- dabartinėse aplinkybėse negali
ma. Norint sukurti arba išvysty
ti ką nors didesnio, reikia jung
tinių jėgų ir jų darnios veiklos. 
Ir svarbtausiia kūrybingų šioje 
srityje žmonių. Tad ar nėra jau 
galutinai pribrendęs reikalas 
šaukti Australijos Lietuvių Kul
tūros Kongresą, kuriame neap- 
ribojant minutėmis būtų išsamiau
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išnagrinėtos mūsų kultūrinės vei
klos problemos ir nustatytos gai
rės mūsų artimiausios ateities 
kultūrinės koordinuotos veiklos 
užsimojimams? Tiesa, šituo rei
kalu atitinkamomis progomis bu
vo jau užsiminęs ir mūsų Krašto 
Kultūros Tarybos dabartinis pir
mininkas p. K. Kavaliauskas, bet 
vis tik iki šiolei dar nieko negir
dėti, kas šita kryptimi daroma ar 
planuojama. O toks Kultūros 
Kongresas mūsų gyvenime būtų 
naujas mūsų veiklai kertinis ak
muo, kuris greičiausia turėtų le
miamos reikšmės ateities užsi
mojimams ir darbams. Mūsų dė
mesys iki dabar buvo bazuoja- 
mas daugiausia administraciniais 
ar politiniais rūpesčiais. Vis tik 
tautai ar jos daliai kultūrinė pu
sė yra pati esmingiausia, iš kur 
konsekvenciniu keliu išplaukia 
ir kiti reikalavimai. Būdami stip
rus kultūrinis vienetas mes tuo 
pačiu būsime išsprendę ir lietu
vybės išlaikymo problemą ir visi 
kiti — politiniai, administraci
niai
turės atsakymus. Tokio Kultūros 
Kongreso ilgisi ne tik visa liet, 
visuomenė, bet ypač atskiri kul
tūrininkai, kurių iniciatyva ir 
veikla turėtų aiškų ir stiprų vi
suomenės užnugarį. Ligi šiolei ki
tur turėti Kultūros Kongresai pil
nai pasiteisino. . , .

(v.M

klausimai jau savaime

NETEKOME GANYTOJO

Vysk. Pranas Brazys, MIC

Grįžęs iš kelionės, Romoje nuo 
širdies smūgio birželio 9 d., penk
tadienį, 9 vai. ryto, mirė Europos 
lietuvių ganytojas ir lietuvybės 
stiprintojas vyskupas Pranu Bra
zys, MIC. Palaidotas birželio 13 
d. Romoje.

Vysk. Pranas Bruys gimė 1918 
m. vasario 18 d. Balsupių kaime, 
Marijampolės valsčiuje ir apskri
tyje. Mokydamasis Marijonų gim
nazijoje Marijampolėje, 1932 m. 
įstojo į Marijonų kongregaciją. 
1935 m. baigęs gimnuiją, išvažia
vo į Romą studijuoti filosofijos 
Angelicume. Studijas baigė licen
ciatu 1937 m. Grįžęs į Lietuvą, 
1937 - 1939 m. dėstė filosofiją ir 
psichologiją marijonų filosofijos 
institute Kaune, o 1939 m. reda
gavo “Šaltinį”. 1940-1941 m. buvo 
nukeltas į Varšuvą ir ten marijo
nų seminarijoje dėstė etiką.

1942 m. įšventintas kunigu Pra
hoje, vokiškame teologijos uni
versitete, ten pat Prahoje tęsia 
studijų ir baigia jas 1944 m. Grį
žęs į Romos Angelicumą, kur ka
daise pradėjo studijas, vieną po 
kito įsigyja du doktoratus — 1946 
m. teologijos ir 1948 m. filosofi
jos. Tais studijų gilinimo metais, 
ruošdamuis doktoratams, kun. P. 
Bruys 1946 m. dirba marijonų

tarptautinėje kolegijoje 
kaip studijų prefektas, o 
1948 m. kaip marijonų noviciato 
Romoje vedėjas.

įsigijęs mokslinius laipsnius, iš
važiuoja į Argentiną, čia 1948 m. 
įsteigia savaitraštį “Laiką” ir re
daguoja jį iki 1952 m. Tais pat 
metais įsteigia Avellanedoje lie
tuvių marijonų spaustuvę. Tuo 
pat metu 1949 m. Avellanedoje ei
na marijonų noviciato vedėjo pa
reigas. Nuo 1952 m. pradžios jis 
ten pat dirba kaip marijonų vir
šininkas ir kaip Aušros Vartų pa
rapijos klebonas, o nuo 1953 m. 
pabaigos dar ir kaip Argentinoje 
dirbančiųjų lietuvių kunigų vyr. 
direktorius.

Argentinoje* jis darbavosi devy
netą metų.

Grįžęs į Romą, aštuonetą metų 
ėjo marijonų vicegenerolo parei
gas, o 1964 m. gruodžio 28 d. pa
skirtas vyskupu, pirmoje eilėje 
Europos kraštų lietuviams.

Ganytojiškas pareigas eidamas,

jis nemaža yra važinėjęs iš vieno 
Europos krašto į kitą, lankydamas 
lietuvių kolonijų, susipažindamu 
su visais ir su kiekvienu atskirai. 

Romoje Visų širdis jis traukė į save ir sa- 
1947- vo būdu ir dideliu, nuoširdžiu pa

triotizmu.
Išėjęs aukštuosius mokslus dok

toratais, dirbęs mokslinį darbą, 
profesoriavęs, pamokslininkavęs, 
dirbęs laikraščiuose ir bendradar
biavęs juose, ėjęs klebono parei
gas parapijoje, dirbęs kaip admi
nistratorius, savo ganytojiškoms 
pareigoms jis buvo visokeriopai 
pasiruošęs. O jas eiti ir patraukti 
į save žmones jam padėjo ir tasai 
vyskupo retu ir labai brangus pa
prastumas. Su nemokytu ir su mo. 
kytu jis visuomet sugebėjo už
megzti žmogišką ryšį vos tik pra
dėjęs pokalbį.

Žinia apie jo mirtį yra pritren
kianti. Vyskupu P. Bruys, MIC, 
mirė juk ypač jaunu ir du tik 
trečius metus teeidamu tu aukš
tąsias ganytojo pareigu. Vos tik 
platesnė lietuvių visuomenė su
spėjo susipažinti su šiuo brangiu 
dignitorium, o jį jau ir vėl atima 
žemė... (E.L.)

VYTAUTAS BERNOTAS

PAKELTI ATLYGINIMAI
Nuo liepos 1 d. Australijoje pa

keliami atlyginimai vienu doleriu. 
Pakėlimas mokamas jau pirmą lie
pos mėnesio savaitę.

to lėktuvas su 83 keleiviais, iš ku
rių 72 užmušti. Taip pat ir pran
cūzų keleivinis lėktuvas užkliuvęs 
Pirėnų kalnų sudužo su 88 kelei
viais.

KOSYGINAS IEŠKO AGRESORIAUS

Pagal Sov. Sąjungos paskutinį 
pageidavimą gelbstint arabus nuo 
visuotinio pralaimėjimo, karas Ar
timuose Rytuose sustabdytas. Ara
bų - žydų reikalas atsidūrė Jung
tinėse Tautose. Jeigu sovietų re
miamas arabų pasaulis pralaimė
jo sovietų ginklais, jų instrukci
jomis, tai vienintelė sovietams išei
tis beliko politinė. To pasėkoje su 
didžiausiu svoriu, ligi šiol nema
tytu Jungtinių Tautų Sąjungoje, 
komunistinis blokas bandys atsiek
ti laimėjimų prie diplomatinio sta
lo. čia ir kyla klausimas kokiu 
būdu komunistų blokas vadovau
jamas premj. Kosygino gali lai
mėti politiniai, ir ką toks laimėji
mas reikštų tarptautinėje plotmė
je? Pirmiausiai, komunistinis blo
kas ir jam pritariantieji bandys 
surasti agresorių. Jų akimis žiū
rint to agresoriaus netektų ieško
ti; js buvo žinomas dar karui Ar
timuose Rytuose neprasidėjus. Sy
kį įrodžius ir apkaltinus Izraelį 
agresorium, politinio laimėjimo 
pirmasis randas jau būtų Kosy
gino rankose. Po to sektų sank
cijų prtaikymas agresoriui. Visų 
paprasčiausia sankcijų priemonė 
yra retaliacija, pagal kurią agre-

Savais reikalais
IŠVYKO ALB KRAŠTO 

VALDYBOS P-KAS
Pereitą ketvirtadienį, birželio 

22 d. ilgesnei kelionei po Austra
liją išvyko Krašto Valdybos pir
mininkas p. S. Narušis. Savo ke
lionėje jis numatęs aplankyti vi
sas lietuvių kolonijas Australijos 
pietuose ir vakaruose pasiekdamas 
net Perthą. Anksčiau paskelbta
sis pirmininko maršrutas tebega- 
galioja. Atskirai apie savo apsi
lankymus pirmininkas yra pain
formavęs bendruomenės padali
nius laiškais.

RENDRADARBIAMS SVARBU 
Dažnai Mūsų Pastogės kores

pondentai arba atsitiktiniai ben
dradarbiai savo rašinius redakci
jai siunčia Mūsų Pastogės Admi
nistracijos adresu (G.P.O. Sydney 
Box 4658). Šiuo adresu siunčiami

Mūsų Pastogei rašiniai redakciją 
pasiekia gana pavėluotai ir kar
tais juos gavus net netenka pasi
naudoti, nes būna arba jau neak
tualūs, arba pavėluoti, šią pašto 
dėžutę tikrina Mūsų Pastogės ad
ministraciniai organai, tad Redak
cijai skirti rašiniai turi pereiti 
per eilę rankų, dėl ko gerokai su- 
sitrukdo. Laikrašty nuolat skelbia
mas redakcijos adresas (13 Per
cy 
tik 
jai 
bei 
rimą, kad rašiniai ar informacij 
laiku būtų paskelbta.

M.P. Redakcija

St, Bankstown, N.S.W.), tad 
šiuo adresu prašome redakci- 
skirtus rašinius ar pranešimus 
skelbimus ir siųsti, jeigu no- 

la

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ ARTĖJA

Šiais metais Pavergtųjų Tautų 
savaitė numatoma liepos 16-22 d.

POLITIKOS VINGIUOSE

sorius yra atlyginamas tuo pačiu 
— agresija. Kitaip sakant, komu
nistinis blokas turėtų laisvas ran
kas, kad ir karui pasibaigus, pa
kelti ginklą, jei Izraėlis nepaklus
tų nutarimo direktyvoms.

Jungtinėse Tautose yra du ga
limi būdai rezoliucijos pravedimui, 
priėmimui ar atmetmui. Vienas jų 
yra Saugumo Tarybos (Security 
Council) sprendimas, kitas — Vi
suotinio Atstovų Susirinkimo (Ge
neral Assembly) nutarimas.

Pravesti rezoliuciją kaltinant 
valstybę agresija, priklauso nuo 
penkių paskirų ir pastovių narių 
sprendimo (Amerkos, Anglijos, 
Nacianalistinės Kinijos, Prancūzi
jos ir Sov. Sąjungos). Šių valsty
bių atstovai turi vienbalsiai sutik
ti bet kokios rezoliucijos pravedi
mui. Atstovui pasipriešinus t.y. 
pareiškus veto, reikalas perleidžia
mas spręsti Visuotinam Atstovų 
Susirinkimui. Susidarius tokiai pa 
dėčiai neįmanoma Saugumo Tary
boje apkaltinti Izraėlį agresija. 
Neišspręstai rezoliucijai atsiradus 
Generalinėje asemblejoje reika
las sprendžiamas dvejopu balsavi
mu. Nereikšmingiems sprendi
mams pakanka daugumos balsų, 
svarbiems — dviejų trečdalių bal
sų daugumos. Dėl to, norint pa
smerkti Izraėlį agresija, reikalin-

ga mažiausiai 82 narių pritarimo 
iš galimų 122 balsų.

Teoretiškai kalbant, komunisti
nės šalys turi mažai vilties tokią 
rezoliuciją laimėti. Komunistų pu
sė visada prilaiko 11 vieningų bal
sų ir dažnai gauna kitus 82 re
miančius balsus iš Afrikos — Azi
jos bloko.

Vadinasi ir geriausiu atveju 
jiems trūktų 7 balsų.

Praktiškai imant balsavimo pa
dėtis nėra tokia paprasta kaip at
rodo. Nežinia už ką balsuos Turki
ja, Prancūzija, Ispanija, Rumuni- 
nija... Jeigu tokios šalys susilai
kytų nuo balsavimo, proporcingai 
kristų ir 82 balsų minimumo rei
kalavimas. Taip pat nėra aiškus 
Afrikos šalių nusistatymas, nes 
dauguma palaiko glaudžius santy
kius su Izraėliu.

Ligi šiol Generalinė Asemblėja 
nėra paskelbusi jokios šalies agre
sorium, tad sovietai ir šį sykį tu
ri maža vilties bet ką atsiekti 
Jungtinėse Tautose. Bet taip pat 
niekas nėra garantuotas, kad Iz
raelis gali likti istoriniu įvykiu 
ir tapti prmąja Jungtinių Tautų 
auka. O jeigu taip įvyktų, Sov. 
Sąjungai būtų laisvos rankos veik
ti “taikos ganytojo vardu ir gink
lu numalšinti aplinkybių išprovo
kuotą agresorių.

Popiežius Paulius VI paskyrė 
27 naujus kardinolus, iš jų 4 ame
rikiečius ir 3prancūzus. Dabar 
kardinolų kolegiją sudaro 120 kar
dinolų.

Žydų — arabų kare pereitą sa- 
žuvo ar buvo sužeistų apie 
115.000 arabų. Izraėlis neteko 
3.342 karių. Žinios iš Izraėlio šal
tinių.

— ★ —
žydų - arabų karui 

žydai sudėjo apie du
Vykstant

Australijos 
milijonu dolerių paremti Izraeliui. 
Daug Australijos žydų savanorių 
išvyko kovoti už Izraėlį.

Vietname amerikiečiai bombo
mis iš oro perkirto geležinkelio 
liniją, jungiančią šiaurės Vietna
mą su Kinija išardydami dviejų 
takų bėgius ir sugriaudami tiltą.

Aną savaitę Anglijoje nukri-

Australijos šiaurėje nuo lietų 
patvino upės ir apsėmė eilę mies
telių bei atkirto kelius. Vietomis 
gyventojus teko net evakuoti.

Buvo paleistos žinios, kad ara
bų belaisvių tarpe, kuriuos buvo 
paėmę Izraėlio kariai, buvę ir ru
sų karininkų, tačiau netrukus Iz
raėlio karinė vadovybė šią žinią 
atšaukė.

Sydney City iki Town 
tautinėmis vėliavomis ir 
vardais. Eisenos pradžia 
nuo Mitchel Library.
3 vai. p.p. vyks oficialios

d. Atidarymo dieną liepos 16 vyks 
masinė pavergtųjų tautų eisena 
per visą 
Hali su 
tautybių 
1.30 vai.

Vėliau
atidarymo iškilmės su įžymiaisiais 
kalbėtojais ir programa.

Antradienį - filmų vakaras 
Shell Theatrete, Carrington St. 
prie Wynyard. Ketvirtadienį vie
šas politinis susirinkimas su dis
kusijom Latvių salėje, šeštadienį 
pavergtųjų tautų kultūrinis festi
valis konservatorijos salėje.

Visų parengimų pradžia 8 vai. 
vak. Čia yra tik programos griau
čiai, gi pilna savaitės programa 
bus paskelbta kiek vėliau.

J.P. Kedyt
Lietuvių atstovas prie paverg
tų tautų Komiteto

KOSYGINAS
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Kosygino vizitą Amerikon išpro
vokavo sovietų remiamas bet pra
laimėtas arabų karas. Sovietų Są
junga, skandalingai išsisukus iš 
Artimųjų Rytų konflikto, dabar 
deda visas pastangas Jungtinėse 
Tautose išpirkti savo klaidą diplo
matinėmis suktybėmis.

Atidaromajame Jungtinių Tau
tų visumos susirinkime Amerikos 
atstovas Goldbergas, turėjęs kal
bėti pirmuoju, savo eilę užleido 
svečiui Kosyginui. Svečias vietoj 
ieškomojo kompromiso Artimuo
siuose Rytuose užakcentavo Ame
rikos instiguotą karą ir pasmerkė 
imperalistinius Amerikos siekimus 
Kuboje, Vakarų Europoje ir Viet- 
name. Kosyginas apkaltino Izraė- 
1Į agresija reikalaudamas pasi
traukti į tas pozicijas, kaip buvo 
prieš karą. Kosyginui to neuž
teko. Baigdamas savo kalbą jis 
pareikalavo, kad Izraėlis sumokė
tų arabams visus karo padarytus 
nuostolius. Nelaukdamas Izraėlio 
atstovo atsakymo į sovietų kalti
nimus su Gromyko apleido po
sėdžių salę.

Sekančią dieną pasikartojo tas 
pats: tie patys sovietų kaltinimai, 
tie patys reikalavimai. Izraėlio 
tovui pakilus kalbėti sovietų 
legacija antrą kartą apleido 
lę.

Iš sovietų dplomatinių ėjimų 
gaunasi vaizdas, kad sovietai dėjo 
pinigus ne ant tos kumelės.

ats
de-
sa-

KAS GI AGRESORIUS?
ir Pran- 
laiko Iz- 

arabus ir 
atsitrauk- 
sienas ir

Paskutinėmis žniomis 
cūzijos prez. de Gaulle 
raėlį agresorium prieš 
reikalauja, kad Izraėlis 
tų į savo prieš karines
padengtų arabų karo nuostolius. 
Ta pačia kryptimi galvoja ir Ang
lija.

Iš savo pusės Izraėlio premje
ras L. Eshkol siūlo arabų vadams 
susitikti konferencijoje ir susitar-

ti • dėl pastovios taikos Artimuo
siuose Rytuose. Savo kalboje jis 
pabrėžė: “Aš tiesiu ranką Nasse- 
riui ir Husseinui ne kaip nugalė
tojas, bet vien tik norėdamas, kad 
būtų užmiršta praeitis ir sudaryta 
konstruktyvi ateities taika”.

Sov. Rusijos prezidentas Pod
gorny atvyko j Egiptą pasitarti 
ir greičiausia paguosti preziden-

Amerikoje vėl prasidėjo negrų 
maištai. Jiems sutramdyti net iš
šaukiami 
Ypač tas 
Floridoje

kariuomenės daliniai, 
pasireiškia pietuose — 
ir kitur.

Jugoslavija rinkimuose įvedė 
naujovių: renkant buvo leidžiama 
statyti ne vieną kandidatą, kaip 
kad priimta visuose komunisti
niuose kraštuose, bet du. Tegu 
abu yra komunistai, bet vis tik 
rinkikams šiek tiek laisvės pasi
rinkti tarp dviejų.

to Nasserio. Pakeliui jis matėsi 
su Jugoslavijos Tito.

Tuo pačiu metu sovietų prem
jeras Kosyginas neriasi iš kailio 
įrodinėdamas Jungtinėse Tautose, 
kad Izraėlis esąs karo nusikaltė
lis. Pranešama, kad jo buvimo 
metu New Yorke buvę bandomi 
du pasikėsinimai prieš jį.

Sydnėjaus dienraščio “Daily Te
legraph” skaitytojas laiške redak
cijai rašo: “Esu baisiai nustebin
tas, kad taip vadinamas taikos 
sąjūdis jokių protesto demonstra
cijų nesurengė kiniečiams išsprog
dinus vandenilio bombą.” Matyt, 
taikos sąjūdis tik tada prisimena 
kovą už taiką, kai antikomunistai 
sprogdina bombas.

Paskutiniu metu Šveicarija 
svarstė, kad esą laikas stoti į Jun
gtinių Tautų Organizaciją. Iki 
šiolei Šveicarija šiai organizacijai 
neprikalusė.

Vak Vokietijos liuteronų vadas 
Dr. M. Niemoller ir JAV dail. R. 
Kent apdovanoti Lenino vardo tai
kos premijomis.

1
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VIENO VEIKALO KLAUSIMU
(“Aukso Žąsį’’ paskaičius ir pamačius)

las. Netikros tėvynės spalvos ne
sukels jai meilės Nėra prasmės 
rašytojui sakyti apie ką rašyti.

Kreipimasis

Autoriui negalime pasakyti ko- gu senos
kią temą pasirinkti savo rašomai 
knygai. Tai jo privilegija. Šia pri
vilegija pasinaudojo “Aukso Žą
sies’ autorė B. Pūkelevičiūtė. Ta
čiau tos privilegijos neturėjo ko
misija, kuri šiai knygai paskyrė 
pirmą premiją Lietuvių Bendruo
menės Jaunimo Dramos Konkurse. 
Komisja yra tik kritikas ir ‘Au
kso Žąsis’ turėjo atsakyti visus 
reikalavimus .statomus lietuviš
kam jaunimui išeivijoje skirtai 
dramai. Premijos paskyrimas kny
gai, tai vertės rodyklė tėvams, mo
kytojams, bei rašytojams.

Perskaičius B. Pukelevičiūtės 
meistriškai sudramintą Brolių Gri
mų pasaką, nusivyliau, kad ko
misija šiai knygai paskyrė pirmą 
vietą lietuvių jaunimui skirtoje li
teratūroje. Neradau nieko, kas ją 
rekomenduotų mūsų jaunimui. Ši 
sena pasaka nei turiniu, nei cha
rakteriais nepatraukli jauniesiems 
bręstantiems neramios muzikos 
amžiuje, svajojantiems apie kelio
nę į Venus, Marsą ar mėnulį, ku
riems Lietuva yra taip tolima kaip 
ir tos planetos.

Mano nusivylimas dar padidėjo 
pamačius pačią “Aukso žąsies” 
filmą ir tuoj po seanso pasikalbė
jus su vaikais, jaunimu ir tėvais. 
Visi kaip vienas komentavo — ne 
lietuviškam jaunimui ši komedija! 
Mes nesupratome! Nei vaikai, nei 
jaunuomenė, net ir tie, kurie jau 
kelis kartus vaidinę lietuviškame 
vaikų teatre, net tėvai, turinio 
nesuprato. Buvo neįmanoma sekti 
ir suprasti ilgų dialogų, pasakos 
personažai, taip puikiai suvaidinti 
prityrusių senų aktorių, buvo gro
teskiški, ir žiūrovas nepajėgė jų su 
rišti su turiniu. Trūkumas veiks
mo platesnėj plotmėj, stoka tinka
mos atmesferos, kurią turėjo su
daryti garsai ir peisažas, nesu
kūrė vaizduotėje tinkamų paveiks
lų. Turinys, nors ir pasakiškas, 
taip ir liko mažiau suprastas, ne-

M

nebylios filmos. Kokie

M

Jei jis pats kelio neranda į tė
viškės laukus, jei nesugeba su
prantamai ir partaukliai išreikšti

BRAZDŽIONIO POEZIJOS RINKTINEI 
LEISTI KOMITETAS,ri savyje lyrizmo, kuriuo pasižy-

būtų buvę šie aktoriaipuikūs 
gyvoje scenoje! Bet ar jie būtų su
prasti ?

Kyla klausimas, ar ši pasakiš
ka 3-jų veiksmų komedija, pre
mijavimo komisijos aukštai rekol 
menduota jaunimui, galėtų būti 
vaidinama jaunimo mėgėjų teat
ruose? Profesionaliniame teatre, 
Lietuvoje, būtų lengva ją suvai
dinti ir įdomu žiūrėti. Bet kaip 
jaunimo teatruose Australijoje,'J. 
A.V., Kanadoje, Voketijoje? Su 
apgailestavimu reikia konstatuoti, 
kad ji tam netinkama.

Atmetus “Aukso žąsį”, taip ir 
kyla klausimas, kokie veikalai rei
kalingi jaunių teatrams ir kur jų 
ieškoti ? Kokios knygos pageidau
jamos ir suprantamos lietuviškam 
jaunimui t

Jeigu aš ieškočiau scenai veika
lo, pirmiausiai žiūrėčiau, kad jis 
būtų suprantamas ir patrauklus 
7-16 metų paaugliams. Veikalo 
atmosfera turėtų dvelkti lietuviš
kumu .aktorių lengvai perduotinu 
publikai. Reta Grimų pasaka tu-

gi skandinaviškos 
sunkiai pritai

mi lietuviškos bei 
pasakos, todėl jos 
komos mūsų reikalams. O jeigu 
kompetentingi asmenys daro at
ranką ir rekomenduoja, tai pagei- 
dutina, kad rekomenduotas veika
las siektų svarbiausio tikslo - tau
tinio auklėjimo!

Kaip rašytojui negalime pasaky
ti apie ką rašyti, taip skaityto
ju sunku įpršti knygą, kuri jam 
neįdomi arba nesuprantama. Iš ki
tos gi pusės, neturint tinkamų kny 
gų neįmanoma išugdyti skaitytojo.

Kiekvienos pageidaujamos fikci
jos pagrinde yra kova gėrio su 
blogiu, grožio su šlykštybe, bei ieš
kojimas tiesos. Ta kova, atsaky
mas į rūpimus klausimus, ieškoji
mas naujų kelių, labiausia ir pa
traukia jaunimą .nesubrendusią 
vaizduotę. Tuo geriau, jei mes ją 
pasotinsim fikcija, 
lietuviška dvasia!

Aš nesakau, kad 
vien apie Lietuvą,
pūsti didvyriai, saldžios panegiri
kos nesužavės, kaip nesužavi me-

persisunkusia

turime rašyti
Anaiptol! Iš-

“Čigonei” Sydnejuje. Tokiu vardu gražiai skautų kaukių ba
liuje pasirodė nuotaikingas Sydnejaus ponių vienetas “Čigonės”, 
kurios spalvingai apsitaisiusios ir šoka, ir dainuoja, ir teisybę 
atspėja... Nuotraukoje iš kairės: D. Skorulienė, I. Daniškevičie- 

nė, O. Maksvytienė, K. Bitinienė, O. Meiliūnienė, O. Asevičienė
ir A. Kapočienė. M. Vilkaitienės nuotrauka.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUNTINIAI 1967 METAMS

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siutinių 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.

MOTERISKAS (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 3i 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)

tas

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

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

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

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę paši
lk rinkti kas Jam reikalinga iš specialių krautuvių.

V

amžinos kovos tarp grožio ir šly
kštybės, tarp prispaustojo ir pri
spaudėjo, tarp tiesos ir melo, jo 
kūryba neras skaitytojų.

Reikėtų susirūpinti naujų leidi
nių, gera kritika ir reklama. Jei 
jau peršame knygą, tai tik ne
meluodami apie jos vertę! Randa
me ilgus knygų sąrašus "M.P.", 
apie kurias nieko nežinome. Tat ar 
nebūtų geras žingsnis i pardavi
mą ir skaitymąlietuvišų knygų, jei 
laikraštis skaitytojus supažindntų 
su naujo leidinio turiniu, ir 
duotų gerą kritiką, kuri būtų o- 
rientyras ne tik skaitytojams bet 
ir rašytojams.

V. S.

susitelkęs Los Angeles, Kalifor
nijoje, kreipiasi į viso pasaulio 
lietuvius, komunizmo agresijos 
atskirtus nuo savojo krašto, prašy
damas pagalbos, leidžiant sukak
tuvininko poeto (60 m. amž. ir 
40 m. kūrybos) rinktinę.

Lietuvoje poetas B. Brazdžio
nis okupantų yra niekinamas, o pa
vergtų brolių mylimas. Tik pa
vergtieji negali gauti šio auto
riaus knygų ir draudžami išreikšti 
jam pagarbą. Užtat lietuviai lais
vame pasauly turime padaryti tai, 
kas neįmanoma pavergtiems bro
liams.

Kas yra mums Brazdžionis, jo

LITUANIA PRAMOGAUJA
Adelaidiškiai didžiuojasi savo las — šeimyniškai pasilinksminti, 

choru, kaip reprezentaciniu an- Proga — pagerbti birželinius var- 
sambliu, bet jie taip džiaugiasi, kai 
Lituania savo dainomis paįvairina 
tautinių švenčių minėjimus. O tie 
minėjimai be choro pasirodymų be
veik niekada neapsieina. Tačiau 
patys adelaidiškiai, jeigu jų pa
klaustom, kiek kartų Lituania cho 
r ui tenka per metus koncertuoti, 
vargu ar galėtų atsakyti. Taip 
pat jam sunku būtų net ir spėti, 
kiek šis choras tur dainų savo re
pertuare.

Tokie klausimai, paprastai, ne
diskutuojami ir eilinis adelaidiškis 
patenkintas, kai jis išgirsta lietu- 
všką dainą tada, kada jis nutaria, 
kad jau atėjo laikas bent viename 
parengime apsilankyti. O choristai 
visuose mniėjimuose sudaro dide
lę dalį svečių ir pagrindinį progra 
mos išpildymo branduolį. Kiek gir
dėti, kitose Australijos vietose 
chorai nedalyvauja tautinių šven
čių programose. Adelaidiškiai, at
rodo, nežinotų ką daryti, jeigu 
Adelaidėje būtų tuo pačiu keliu 
einama. Kiekvienam kampely ki
toks indėlis.

šiek tiek intensyvesnes Lituania 
choro gyvenimo detales galima pa
lytėti tik tada, kai choristai nu
taria dainuoti ne ktiems, bet sau 
patiems. O tai būna kartą per me
tus. ir visada birželo mėnesį. Tiks-

NAMAI IR STATUTAI

Klubo 
£5 iš
tampa 
Kiek-

Straipsnyje “būkime pagaliau 
realistais” (M.P. Nr. 23, 1967. 6. 
12) p. V. Simniškis, apžvelgdamas 
esamus ir projektuojamus Sydne
juje liet, namus, kritiškai įver
tindamas ilgiau apsistoja prie 
Bankstowno Liet. Klubo statuto 
ir “Dainavos” Namų.

Dėl statuto reikia pasakyti, jog 
jis labai panašus į buvusį Sydne
jaus Liet. Klubo statutą, pagal 
kurį per dešimtmetį tvarkėsi ir 
niekas nesiskundė, kad jis buvo 
nevykęs. Neseniausiai jis buvo pa
keistas ir valdžios įstaigose už
registruotas, kadangi norima gau
ti licenzijuoto klubo teises.

Pagal Bankstowno Liet, 
statutą tautiečiai, įmokėję 
tojamojo nario mokesčio, 
pilnateisiais klubo nariais,
vienas narys gali įsigyti tiek bal
sų, kiek kartų įmoka po £5, bet ne 
daugiau 50 balsų. Kiekvienas gali 
pinigus įnešti ir kaip auką ar pa
skolą. įsigijimu daugiau balsų no
rėta tautiečius paskatinti uoliau 
dėtis prie namų statybos. Valdy
bų nariai ir kiti pasišventėliai pa
tys dėjosi pinigais, daug kartų 
lankė kitus namuose rinkdami 
pinigus, daug valandų išdirbo ei
nant statybai, o vėliau ir prie pa
pildomų bei remonto darbų. Taip 
dabar narių balsai įvairuoja pa
gal įnašų skaičių: keletas turi po 
50 balsų, o pagal įneštus pinigus 
kitiems išeitų net žymiai daugiau 
nei 50 balsų.

Kai namai buvo statomi, nie
kas nepriekaištavo, kad kai kurie 
daug dirba ir daug pinigų deda ir 
tuo daugiau balsų įsigyja. Tik žy
miai vėliau vienas kitas, mažai 
prisidėjęs, ar kuriems atrodytų, 
jog šie namai nereikalingi, ėmė 
garsiai reikšti, čia esąs skandalas. 
Iš šios padėties yra kelios išei
tys:

1. Jei visi noriai padidintų sa
vo įnašus, visi turėtų po vieną ly
gų balsą ir užtektų lėšų galuti
niam Dainavos namų užbaigimui.

2. Pervesti savo įnašus į pasko
lą ar dovaną, o nesutinkantiems 
grąžinti įdėtus pinigus.

3. Patys daugiabalsiai sako, jog 
šita padėtis yra laikina: kai na-

mų reikalas bus galutinai sutvar
kytas, arba abiem klubam susi
jungus, tuomet įnašai pavirs auka 
ar paskola — liks vienas balsas. 
Susijungimo atveju galėtų būti 
visų priimti registruotieji Sydne
jaus Liet. Klubo įstatai ir statuto 
klausimas būtų išspręstas.

Kviesdamas būti realistais p. V. 
Simniškis visai neužsimena apie 
įsigijimą vienų namų. O dauguma 
Sydnejaus lietuvių po dešimties 
metų susiskirstymo ir patirties 
vertinant atliktus darbus ir įvai
riose srityse pasiektus rezultatus, 
sako, jog būdami drauge ir turė
dami vienus namus būtume pasie
kę daug daugiau.

Sydnejaus lietuviai susiskirstę 
ne pasaulėžiūros, partiniais ar re
liginiais, o tik vietoviniais pagrin
dais. Dabar, kai Sydnejaus Liet. 
Klubas persikėlė iš Redferno į 
Lidcombe — penkios mylios nuo 
Bankstowno koks gali būti pag
rindas dviem tų pačių tikslų sie
kiantiems klubams ir dvejiems na
mams? Gal tik tam, kad palaiky
tume vieni kitiems dirbtinį anta
gonizmą, kad 
kiti neigtume 
visa lietuviška 
sklis. Visiems,
dirbdami kartu galime įsigyti 
daug 
vaikų 
namų 
daug

Turint šitai galvoje, užmiršus

ką vieni dirbsime, 
ir trukdytume, kol 
veikla apatijoj iš- 
rodos, aišku, kad

geresnes patalpas, tinkamas 
ir suaugusių veiklai. Vienų 
išlaikymas ir aptarnavimas 

pigesnis ir lengvesnis.

Kompozitorius V. Baumilas pa
rašė naują operą pagal A. Bie
liausko apysaką “Rožės žydi rau
donai”. Ji bus parodyta Kauno 
muzikiniame teatre. Kompozito
rius pavesdamas tą operą kom- 
somolui, tuo atidavęs šių metų 
duoklę bolševikinės revoliucijos ju 
biliejui.

Apie 2 km nuo Zarasų paplentėj 
buvo užtiktos astuonios kabeliu su
jungtos minos, išgulėjusios, tur
būt, nuo 1944 metų. Pavyko pa
šalinti nesprogusias.

duvininkus, nes pasirodo, kad tą 
mėnesį savo vardines švenčiančių 
choristų yra daugiausia. Prijun
gus prie choristų Lituania choro 
rėmėjus, talkininkus ir “antrąsias 
choristų puses”, susidaro gana era 
žus būrys adelaidiškių, glaudžiau 
susirišusių su lietuviška daina.

Ir per šiuos metinius choro po
būvius pasakomas vienas kitas nuo 
širdus žodis, atidengiama viena ki
ta paslaptis, pagvildenama kokia 
nors kylanti naujovė, užsimojimai 
ir tt.

Šiųmetinis choro pobūvis buvo 
surengtas Lietuvių Namuose — 
sinauaojant ilguoju savaitg

ir drauge — ne- 
mūsų kūrybos lo-

būti Brazdžionio

amuose pa
sinaudojant ilguoju savaitgaliu. 
Ligšiol pačios choristės paruošda
vo suneštines vaišes, tačiau šiemet 
jos nuo tos pareigos buvo atleis
tos, nes savo kadenciją baigusi A. 
L.B. Moterų Sekcija, sutikdama 
atidirbti “paskutinius viršvalan
džius”, vaišių paruošimą pasiėmė 
į savo rankas.

Choro dirigentas muzikas V. 
Šimkus, atrodo, nenorėjo choristų 
palikti bent vieną savaitgalį be 
darbo. Jis buvo įsakęs jiems su
sirinkti prieš pobūvį, kad galėtų 
juos pamiklinti su dainomis, ku
rias teks dainuoti per išvežimų 
minėjimus Adelaidės miesto rotu
šėje. Solistei G. Vasiliauskienei 
prisijungus, visas choras drebino 
Lietuvių Namų sienas iki pasku
tinės minutės, kada jau reikėjo sės 
ti prie stalų.

O čia, užkandžiaujant ir užkan
dį nuplaunant, nuo vadovybės sta
lo plaukė naujienos:

— Lituania choras savo reper
tuare turi 120 dainų!

— Lituania choras kasmet kon
certuoja ne mažiau, kaip 10 kartų.

— Metiniame Lituania choro 
koncerte tkimasi išgirsti ir Can- 
berros dainorius.

— Lietuvos Nepriklausomybės 
50 metų iškilmėms choras numa
tęs paruošti Budriūno kantatą 
TĖVIŠKĖS NAMAI.

Kiek teko patirti, 1968 metų 
Vasario jubiliejnėse iškilmėse ši 
kantata sudarys centrinį žiedą, 
apie kurį bus apipinta visa minė
jimo pynė. Jos griaučius šiuo lai
ku jau budavoja trys kultūrinin
kai: Pulgis Andriušis, Juozas Gu- 
čius ir Pranas Pusdešris.

Birželiniai varduvininkai, kurių 
sąrašą paskatė Lituania adminis
tratorius Jz. Lapšys, gavo iš pa
rinktų chorisčių po bučkį ir prie

poezija? — Tai pačios Tėvynės 
balsas, tai garbingo lietuvio šauks 
mas ir ilgesys laisvės, tiesos ir gy
venimo įprasminimo. Kol Braz- 
džioniška kūryba skambės laisva
me pasauly, tol mūsų krašto lais
vei atgauti kovotojų bus, tol mus 
gaivins viltis.

Brazdžionio poezijos rinktinė 
bus prasmingiausias poeto sukak
čių atžymėjimas 
mažas įnašas į 
byną.

Visi kviečami
poezijos rinktinės mecenatais (pa
aukojus 25 dol.) ar garbės mece
natais) paaukojus 100 dol. ar dau
giau). Knygos prenumerata — 10 
dolerių.

šios rinktinės leidimo iniciato
rius ir komiteto pirmininkas Juo
zas Andrius su žmona savo šimti
nę jau yra įteikę iždininkui, tap
dami Brazdžionio poezijos rinkti
nės leidimo garbės mecenatais.

Komiteto sąstatas: Juozas An
drius — pirmininkas, Pranas Lem- 
bertas — iždininkas (927 - 3 rd 
Street, Santa Monica, Calif. 
90403), kurio adresu prašoma siųs 
ti čekius) vicepirmininkai: kun. dr. 
Petras Celiešius, Bronys Raila; iž
do globėjai: Algis Raulinaitis, An
tanas Skirius, Ignas Medžiukas; 
komiteto nariai: dr. Elena Tumie- 
nė, Juozas švaistas - Balčiūnas, 
Rūta Kulikauskaitė, Juozas Tini- 
nis ir Alė Rūta.

Komitetas, kuris gali būti dar 
papildytas, iš anksto dėkoja lai
kraščių redaktoriams už šio pa
reiškimo atspausdinimą ir visuo
menei — už nuoširdų ir skubų 
atsiliepimą.

Čekius prašome pašyti vardu 
"Brazdžionio \Rinktinė", kadangi 
taip pavadinta sąskaita banke.

praeities nesutarimus ir ambici
jas, reiktų imti šaltai ir ramiai 
svarstyti tarpusavy, spaudoj ir 
susirinkimuose susijungimo gali
mybes žiūrint iš bendruomeninio 
lietuviško taško. Kol nesame pra
dėję naujų statybų dabar yra lai
kas gerai apgalvoti iškeliant pliu
sus ir minusus, kas būtų, jei pasi
rinktume šitą, aną ar dar kitą 
vietą savo statyboms ir mūsų ša
kotai veiklai, lietuvybės išlaiky
mo centrui. Gerai išsiaiškinę, dau
gumos sutarimu priėmę, tuomet 
kibkimės visi kartu j bendrą dar
bą. Ja* Ramanauskas

dui po gražų gvaizdiką. Antanai, 
Jonai, Petrai, Povilai, patenkinti 
šypsojosi klausydami jiems gieda
mų Ilgiausių Metų.

Vienu laiku buvo pavojus, kad 
pobūvis nepavirstų išleistuvėmis 
poniai J. Vabolienei, kuri daugeliu 
atvejų talkininkavo chorui kaip 
pranešėja. Šiuo atveju ji ypač 
daug padėjo propaguojant lietu
višką dainą australų tarpe. Jau 
šv. Rašte yra pasakyta, kad ’’pa
liksi savo tėvą ir motiną ir eisi su 
savo vyru...” Vabolienė keliauja 
su savo vyru Z. Vabolių (pasku
tinius dvejus metus Adelaidės ben 
druomenės pirmininkas) į naują 
vietą — Seduna (500 mylių nuo 
Adelaidės). Vaboliai ir Patupiai 
ten pradeda savarankišką biznį — 
atidaro savo motelį ir benzino sto
tį. Pažymėtina, kad dar vienas Pa- 
tupys (Gediminas) panašios rū
šies bizniui kraustosi dar toliau — 
už 800 mylių, į Uclą. Jau kiek 
anksčiau adelaidiškiai pagerbė vi
sas trs išvykstančias šeimas ats
kirame pobūvyje. Mat, visi trys 
(Vabolis, V. Patupas ir G. Pata
pys) sudarė buvusios apylinkės 
valdybos brauduolį per paskuti
nius dvejus metus. Juokdariai pra
našauja, kad ir dabartinė valdyba, 
vadovaujama apylinkei, posėdžiuo
se panagrinės galimybes, nau
jiems biziniams. Girdi, po poros 
metų jie taip pat gali pakelti spar
nus...

Laimei, kad buvo anksčau atsis; 
veikinta, todėl per choro pobūvį 
tik choras vienas viešai apgailes
tavo išvykstančios savo pranešėjos 
ir apipynė ją gražiais žodžiais bei 
nuoširdžiais linkėjimais. O p. Va- 
bolienės akyse tik ašaros blizgė
jo.

Kai išsisėmė naujenos, humoris- 
tiški V. Šulco komentarai, apie 
pobūvio kalbas, linkėjimai ir pa
dėkos darbščiai Moterų Sekcijai, 
atėjo eilė dainoms, kurių dirigen
tas Šimkus šį kartą jau nediriga
vo.

STASIUI STRIELC1ŪNU1
tragiškai žuvus, jo tėvelius ir visus artimuosius 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

L-s.

ALB Perth Apylinkės Valdyba

A. A.
DANIELIUI PLYC1UVA1CIUI

mirus, jo visus artimuosius giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

ALB Perth Apylinkės Valdyba
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Daug žadanti menininkė
Penkerius metus sėkmingai stu

dijavusi pereitų metų pabaigoje 
jauna dailininkė Nina Meškėnaitė 
užbaigė meno studijas Sydney 
Technical College ir prieš porą

savaičių įgijo šios mokyklos dip
lomą. Mokykloje ji visą laiką bu
vo pirmaujanti ir ją baigė kaip 
viena iš gabiausių su kreditais.

Jau nuo pat mažens Nina rodė

NINA MEŠKĖNAITB
Dail. VI. Meškėno piešinys Pastelė

didelių gabumų ir palinkimo tapy
bai. Greičiausia tasai menininkės 
talentas paveldėtas iš tėvo Vlado 
Meškėno, kuris šiuo metu žinomas 
kaip vienas žymausių dailininkų - 
portretistų Australijoje. Dar me
no mokykloje būdama Nina pasi
žymėjo savarankiškumu ir origi
nalumu, kur jos nors ir mokinės 
darbai buvo vertinimi kaip pilnai 
subrendusio dailininko. 1963 m. 
Contemporary Art Society su
rengtoje parodoje Nina irgi sėk
mingai buvo išstačius! jaunųjų 
(žemiau 21 m. amžiaus) skyriuje. 
Šių metų pradžioje jos darbų bu
vo išstatyta Suliman konkursinė
je parodoje, ir nors jai nebuvo 
paskirta premija, bet spaudoje 
visi kritikai Ninos darbus pripa
žino gerausiais. Jos darbais ilius
truoti tos pačios Sydney Techni
cal College meno leidiniai.

Neseniai ji gavo pakvietimą sto
ti nariu j Gallery Society of N. S. 
W.

Šiuo metu Nina, remiama vieno 
žinomo Sydnėjuje meno kūrinių 
pirklio, dirba namuose ir po kelių 
mėnesių numato surengti savo in
dividualinę dailės parodą.

Nina Meškėnatė porą kartų yra 
dalyvavusi su savo darbais ir lie
tuvių surengtose parodose.

Tai yra daug žadanti meninin
kė: jai netrūksta nei inspiracijos, 
nei darbštumo. Pati turi labai jau
trų ir subtilų skonį spalvoms ,nuo 
pat mažens susigyvenusi su alie
jine technika, lygiai ji yra gera 
piešėja, kaip ir tapytoja. Iš visų 
regimų davinių siūlosi išvada, kad 
priešais ją yra jos kaip menininkės 
didelė ateitis. To Ninai nuoširdžiai 
ir linkime.

VEDA J O AKIM AS VĖJAS

ALGIMANTAS MACKUS

DAILININKO ODISĖJA
(Dail. L. Urbonas pasakoja apie savo išvyką)

rijos vadovybės praktiškai ir ne
buvo.

Vis tik per didelį vargą ir ge
rų draugų padedamas surengiau 
parodą, kurią dail. A. Kuraus- 
kas atidarė lapkričio 5 d. Pas- 

užsuko pas tangos buvo apmokėtos skaitlin
gu lankytojų dalyvavimu. Per aš- 
tuonias parodos dienas iš 53 iš
statytų paveikslų trečdalis išpar
duota. Gautos pajamos padengė 
iki tol susidariusias kelionės ir 
paveikslų rėmavimo išlaidas — 

Viskas buvo sutarta, ir po ke- apie 2000 dolerių. Prie parodos 
lių mėnesių į Ameriką pasiun- pasisekimo patarimais ir darbu 
čiau lėktuvu 66 savo kūrinius.

Čiurlionio galerijoje Čikagoje 
tuo laiku, matyt, ne viskas sklan
džiai vyko, ir ne tik žadėtoji pa
roda nebuvo surengta, bet ne
gavau jokios žinios apie mano iš
siųstųjų paveikslų likimą. Net 
nesulaukiau jokio atsakymo į sa
vo laiškus.

Sukūręs eilę naujų darbų po 
dešimties mėnesių ėmiau ruoš
tis pats kelionėn su intencija su
rasti išsiųstuosius savo paveiks
lus ir surengti eilę savo parodų.

Nuotaikinga aštuonių mėnesių 
kelionė po šiaurės Ameriką iš 
tikrųjų prasidėjo prieš daugiau 
Haip dvejus metus. Žurnalis
tas, anuomet viešėjęs Australi
joje su Amerikos lietuvių krep
šininkų komanda, 
mane ir susipažinęs su mano ta
pybos darbais pasisiūlė padėti 
suruošti keletą mano parodų 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
S dedant Čiurlionio Galerija 

agoje.

prisidėjo dailininkai P. Aleksa, 
J. Daugvila ir A. Kurauskas. 
Ačiū jiems!

Sekanti paroda buvo sutarta 
Clevelande, Ohio valstijoj. Gal
lery International direktoriui su
sirgus numatytą parodą teko ati
dėti. New Yorkas tad pasida
rė mano antruoju taikiniu. 
Mannhatan’e Fifth Avenue Aus
tralų lėktuvų bendrovė Qantas 
nemokamai žadėjo padėti sureng 
ti ir globoti mano individuali
nę parodą. Atrodė, kad su šia 

Ir taip pereitų metų šaltą spa- paroda mažiausiai teks turėti rū- 
lio mėn. naktį nusileidau O’Ha- pėsčių.
re areodrome Čikagoje. Išskyrus 
vėją ir lietų ten niekas manęs 
nepasitiko. Turiu prisipažinti, 
pirmasis įspūdis mane, kiek bau
gino.

Vienoj rankoj čemodanas, po 
antra velenas kietai susuktų virš 
200 paveikslų rinkinys. Kišenėj 
gi Gallery International Cleve
lande pakvietimas suruošti indi
vidualinę parodą lapkričio mėn. 
Kitas pakvietimas iš Qantas ga
lerijos suruošti parodą New 
Yorke irgi lapkričio mėnesį. Žo
dis “Qantas” tuo metu man pri
minė — Quo vadis? Kur eiti? 

Čikagoje Amerikos Liet, fi
nes pirmininkas p. Jasaitis pa
dėjo man surasti tuos užmestus 
anksčiau įsiustuosius 66 darbus. 
Čikagos lietuviai rūpinosi, kad 
pirmiausia suruoščiau savo pa
rodą Čikagos galerijoje. Gerai 
nesusipažinęs su aplinkybėm su
tikau.

Nuo pat savo gimimo dienos 
Čiurlionio Galerija negalavo ge
ros organizacijos stoka. Mano 
atvykimo metu ji pergyveno savo 
vieną iš sunkiausių krizių. Gale-

Iš “CHAPEL B“ 
VII

Tolsta mūsų egzilė, 
tolsta mūsų kalba. 
Žilvine, Žilvinėli, 
bespalvė plyšta puta.

Kraujo neišmatuosi, 
skausmo neišdalinsi. 
Žilvine, Žilvinėli, 
ką pasirinksi?

— Kas yra duota, kas yra išrinkta?
— Žemė yra duota, mirtis išrinkta.

—Kas yra duota, kas yra išrinkta?
— Nieko neduota, tik viskas išrinkta.

Į Eglės pasaką grįžta puta. 
Žilvine, Žilvinėli! 
Tai tiek ir tebuvo duota, 
tai tiek ir tebuvo skirta.

TRIUMFALIŠKOJI

Ir mirtis nebus nugalėta. 
Vyrai numirę neatsigrįš, 
alkūnėm griaučius parėmę. 
Siaurės mėnulio šiaurės akis 
spindės virš buvusio kūno.

Kaulus surinks, bet jų nesudės 
kaip žodžio — raidės prie raidės. 
Siela paliks, bet sielos neliks. 
Ir mirtis nebus nugalėta.

Ir mirtis nebus nugalėta.
Moterys šauks lyties kaip lietaus 
lygioj išdžiuvusioj žemėj.
Kaulai balti sausroj sutrupės 
į smulkią vasaros dulkę.
Dulkes surinks, bet jos neuždengs 
sutraiškyto kūno liemens.
Kūnas paliks, bet kūno neliks.
Ir mirtis nebus nugalėta.

Ir mirtis nebus nugalėta. 
Vyrai daugiau negrįš į namus. 
Už laiko laikrodžiam plakant 
pulso ritmu, tuščiuos kambariuos 
bus nakčiai klojamos lovos. 
Niekas negrįš, bet visa išnyks, 
duris aklinai uždarys. 
Laikas paliks, bet laiko neliks.

Ir mirtis nebus nugalėta.

užsie- 
gimęs 
ketu-

Algimantas Mackus yra jaunuosios, 
nyj subrendusios generacijos poetas, 
1932-rais metais. Jo visa kūryba, ii viso 
rios knygos, buvo išleista Čikagoje. Poetas luvo 
eismo nelaimėje 1964-tais.

KULT. NAUJIENOS
DAIL. V. RATO PARODA

Birželio 10 d. Čikagos Čiurlio- 
no galerijoje atidaryta sydnėjiš
kio dailininko V. Rato dailės pa
roda, kuri susilaukė gražaus įver
tinimo spaudoje. Atidarymo dieną 
buvo susirinkę daugybė meno mė

gėjų. Atidarymo metu dail. Valeš- 
ka skaitė paskaitą, o pačią paro
dą atidarė galerijos direktorius 
Tėv. J. Borevičius, S.J.

Šioje parodoje dail. V. Ratas iš
statė savo 52 kūrinius, kuriuos jis 
anksčiau buvo pasiuntęs lėktuvu. 
Atidaryme dalyvavo ir dailininko 
duktė Ramona Rataitė, kuri šiuo

rasti naujų benzodioksano — 1, 4 
darinių, pasižyminčių labai stipriu 
biologiniu veikimu.

(ELTA)
Savotiška sensacija. Tam tikrą 

sensaciją sukėlė Svetlanos Stati
naitės straipsnis Atlantic magazi
ne. čia Svetlana nepaprastai jau
triai rašo apie visą gyvenimą ko
munistinėje Rusijoje. Ji ypatingai 
jautriai prisimena Rusijos rašyto
jų vargus. Svetlanai visus tuos iš

URBONASLEONAS
Dail. VI. Meškėno piešinys

metu vieši Amerikoje.

NAUJI DAKTARAI
Lietuvos Žemės Ūkio Akademi

joj (jos, kaip ir veterinarijos aka
demijos, vardas yra išlikęs ligšiol 
nepaliestas) Vladas Čaikauskas ap 
gynė disertaciją “Cukriniai run
keliai Lietuvoje” ir įgijo žemės ū- 
kio mokslų daktaro laipsnį. V. Čai
kauskas dirba Joniškėly, Žemdir
bystės instituto filialo direktoriaus 
pavaduotojo pareigose.

Birželio 13 d. Vilniuje gins di
sertaciją Vytautas Statulevičius, 
matematikos mokslų daktaro laips
niui. Vilniaus universitete ir ki
tose aukštosiose mokyklose birže
lio mėnesį dar bus ginamos 22 di
sertacijos mokslų kandidato (ma
gistro) laipsniams įgyti. Daugu
ma temų iš tiksliųjų mokslų sri
ties. Tik dvi temos humanitarinės, 
tiksliau — filologinės: Janinos Ur- 
belienės “Dabartinės lietuvių lite
ratūros kalbos ilgieji balsiai” ir 
Alekso - Stanislovo Girdenio “Ma
žeikių tarmės fonologinė sistema’. 
Dvi temos politinės: M. Apana
vičiaus — apie nepr. Lietuvos ka
rinius teismus, Peisacho Freid- 
hemo — apie marksistinės litera
tūros plitimą Lietuvoj iki 1940 
metų.

Chemijos mokslų daktaro laips
nį gegužės 31 d. jgijo Vitas Dauk
šas, 32 m. amžiaus docentas, jau 
parašęs apie 60 mokslo darbų. Jam 
su bendradarbiais esą pavykę su-

Vos atvykus jau manęs laukė 
iš Qantas centro telegrama, ku
ri visą padėtį iš karto pakeitė: 
dėl lakūnų streiko nutarta paro
dos ruošimą atidėti neribotam 
laikui. Kitaip sakant, su savo pa
veikslais atsidūriau gatvėje. An
gliško charakterio australai puo
lė į paniką, bet man pačiam pa
siduoti panikai nebuvo jokio rei
kalo. Vis tik man pavyko firmos 
vadovybę įtikinti, kad parodos or 
ganizavimas dabar bus naudin
gesnis negu ją atidėjus. Ir taip 
gruodžio 5 d. New Yorke su šam 
pano stiklais atidarėme Qantas neivengiamas. 
patalpose parodą, kur išstačiau nors ir pasveikęs numatytos ga- 
25 paveikslus. Publika buvo miš- lerijos direktorius mano parodą 
ri: australai, amerikiečiai, lietu
viai. Dr. K. Valiūnas (dabarti
nis VLIK’o pirmininkas) pirma
sis nusipirko vieną mano darbą. 
Po kelių dienų ši paroda turėjo 
ir antrą atidarymą — specialiai

Pastelė

paroda turėjo įvykti tuojau po 
Clevelando.

Sniego pūgoms siaučiant jau 
šiais metais vasario 5 d. atidary
ta paroda Clevelande. Nežiūrint 
nepalankaus oro galerija atidary
mo metu buvo perpildyta lietu
viais ir amerikiečiais. Dar prieš 
pat atidarymą jau buvo nupirkti 
trys mano darbai. Tai buvo ge
ras ženklas ir visi galvojo, kad 
paroda turės didelio pasisekimo. 
Man labai nepatiko, kad net ne
pasitaręs galerijos direktorius ati- 

toliau atidėliojo visai nesiskaity- darymo metu paskelbė, kad ma- 
damas, kad man pragyvenimas no paroda čia bus paskutinė, nes 
ir laikas brangiai kainuoja. Pa- pasibaigus parodai galerija bus 
rodą atidėta ateinantiems (1967) 
metams.

Išnaudodamas susidariusį lais-

V. K. Jonyno žmona.
Skautų Globos Komitetas 

svečius vaišino kava, o vietoj 
V. K. Jonyno greitomis išrėžė 
kalbą "‘Darbininko” redaktorius 
P. Jurkus. New Yorkas įsigijo 
12 mano darbų. Mano parodą a- 
merikiečių spauda paminėjo pa
lankiai, gi lietuvių (Brooklyne) 
ignoravo.

Clevelandas pagaliau pasidarė 
Susirūpinau, nes

uždaryta. Nežiūrint geros pra
džios mėnesį užtrukusi paroda, 
atkreipusi visų Clevelando meno 

New Yorko lietuviams. Šia pro- va laiką pasukau į Kanadą. To- kritikų dėmesį ir didelėm antraš- 
ga gerai žinoma asmenybė — ronto mieste susipažinau su W& tėm minėta žurnalų ir laikraščių 
dail. V. K. Jonynas sutiko tarti W galerijų direktorium. Jam pa- skiltyse, iki uždarymo dienos te.- 
atidarymo žodį. Jonynas neatvy- tiko mano darbai ir jis tuoj pa- buvo parduota vos septyni pa
ko ir visus nuliūdino žinia, kad siūlė vienoje iš galerijų (Gallery veikslai. Nežiūrint to, pardavi- 
tą dieną mirė ilgai sirgusi dail. Yonge) organizuoti parodą. Čia mas nebuvo efektyvus, vis tik ši

paroda man atidarė duris į Ame
rikos meno pasaulį. Geri spau
dos atsiliepimai padėjo užmegsti 
naujų pažinčių su keletu žinomų 
Amerikos meno kolektorių ir 
meno mokyklų bei institucijų va
dovybėm. Buvau supažindintas 
su Amerikos auklėjimo meto
dais, aprodė savas studijas ir 
darbo priemones, kvietė į infor- 
malias diskusijas. Savo ruožtu 
meno kolektoriai rekomendavo 
geresnes ir pastoviai įsikūrūsias 
privačias galerijas, kur aš atei
ty galėsiu daug lengviau savo pa
rodas surengti. Jų teigimu, rim
tas meno kolektorius niekada 
neperka iš užsidariusios galeri
jos, panašiai kaip pinigų inves
tuotojas šalinasi bankrotuojan- 
čio banko.

Visa tai man buvo naujas pa
tyrimas, kuris dar toliau pasi
tvirtino, kada galerijai užsidarius 
amerikiečiai ir lietuviai teiravo
si ir toliau pirko paveikslus, net 
po du iš karto. Paskutinės die
nos Clevelande įtikino, kad čia

pūdžius sukėlė perskaitytoji B. 
Pasternako knyga “Dr. Živago”.

— ★ —
Birželio 14 d. amerikiečiai 

paleido erdvėlaivį į Veneros 
planetą, kuri turės suteikti dau
giau davinių apie šį paslaptingą 
dangaus kūną. Numatoma, kad er
dvėlaivis pasieks Venerą apie spa
lio 19 d.

— ★ —
Nubijoje (Sudane) talų archelo- 

gai atkasė bažnyčią iš X - XI am
žiaus su įdomiais meno kūriniais.

— ★ —
Sovietų rašytojas Uja Ehrenbur 

gas, vienoje savo neseniai skai
tytų paskaitų pasiūlė ir Rusijoje 
išleisti Boriso Pasternako veika
lą “Dr. Živago”, už kurį autoriui 
buvo paskirta Nobelio premija ir 
kurį Ehrenburgas pirmasis skau
džiai puolė palaikydamas Sovietų 
Sąjungos išdaviku.

buvo vienas iš didžiausių pasi
sekimų. Vėliau patyriau, kad pa
lankūs spaudos atsiliepimai man 
atidarė duris ne. tik į privačias 
galerijas, bet ir į pačią Ameri
ką.

Ketvirtoji paroda turėjo sekti 
po trijų savaičių. Pakvietimus 
dėl laiko stokos spausdinau ir 
tuoj siunčiau į Toronto. Sujau
dintas galerijos direktorius iš To
ronto man paskambino, kad vi
sas pakietas su pakvietimais Ka
nados muitinės sulaikytas ir ne
išduodamas dėl kažkokių tech
niškų formalumų. (Neatžymėta 
“Printed in USA”). Teko per 
naktį dirbti ir jau kitą dieną su 
naujais pakvietimais asmeniškai 
prisistačiau į Yonge. galeriją To
ronte. Peržengiant Kanados sie
ną pusantros valandos dar sugai
šau įtikinėdamas muitininkus, 
kad menas yra laisvas no tranzi
to mokesčių. Ir tik tai už tą lais
vę apmokėjus 16 dolerių grąžino 
antrąjį pakvietimų pakietą ir lei
do įžengti karalienės Elžbietos 
žemėn.

Kovo 20 d. paroda atidaryta 
Toronte. Per porą valandų treč
dalis paveikslų buvo išparduota. 
Paroda truko iki balandžio pra
džios, o jai užsidarant iš 27 iš
statytų darbų vos keli bepaliko, 
o ir tuos pati galerija norėjo ir 
toliau pasilaikyti. Parodai užsi
darius pardavimai nesustojo. Pir
kėjai — kanadiečiai ir lietuviai. 
Eilė įsigijo net po kelis darbus. 
Vienas kanadietis gydytojas, ga
lerijoje nusipirkęs du mano dar
bus, pasikvietęs mane į namus

(Nukelta j psl. 4)
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Putino žvilgsnis pro kalėjimo (anga
Rašo: Stepas Vykintas

Motto: Gyvenimo niūriam 
kalėjime Daugiau aš 
neturiu.

(Putinas, “Langas”, 
rių sienų”).

nieko

Tarp ketu-

Balys

rė savo poeziją taip, kaip jo są- paklustų jųjų valiai. Tačiau jis 
žinė, protas ir jausmai diktavo. 
Šiame laikotarpyje jis sukūrė pa
čius gražiuosius įvairių motyvų 
ir įvairių literatūrinių mokyklų 
eilėraščius, pradedant “Pumpu
rėliu” ir baigiant “Iš auksinių 
rėmų”, šioje laisvoje lyrikoje jis 
ir neoromantikas, ir simbolistas, 
ir realistas.

1940 m. birželio 15 d. prasi
dėjo ne tik mūsų tautai, bet ir 
Putinui skaudžiausias gilios vidi- tą meilę apdainuotų, ne tą gei- 
nės tragedijos laikotarpis. Jis bū- dulingą, ne tą egzaltuotą, kur 
vo priverstas rašyti ne taip, kaip šaukia jaunystę į siautulio puo- 
jis mąstė ir jautė, bet taip, kaip tą, o tą, kur gyvybės naujos pa- 
komunistų partija diktavo. Net ir siilgimas įsčias nauja buitim ap- 
nacių okupacijos trimetis Putinui vaisina. Tą meilę, kuri menką 
kūrybinių sąlygų nesušvelnino, ir trapų siekti saulės ir žvaigž- 

Atidavęs savo duoklę bolševi- džių masina. Jis kėlėsi iš kapo 
kinei prievartai, Putinas pastarai kad apdainuotų somnabulą, kuris 
siais savo gyvenimo metais vėl ieško savo mylimosios — žydro- 
grįžo į simbolizmą. Jo paskutinė sios ir tikrosios laisvės, kaip lais- 
eilėraščių knyga “Langas”, išleis- vosios, nepriklausomos Lietuvos 
ta 1966 m. Vilniuje, rodo, kad simbolio.
Putinas Vilniuje išgyveno žiau- Pro bolševikinio moralinio ka 
rią poeto tragediją. Jis jautėsi Įėjimo langą poetas mato ateities 
kaip Krėvės “Aras” su parištais vizijas ir pranašauja saulės ir 
sparnais narve. Dar baisiau: jis laisvės patekėjimą.
jautėsi gyvenąs baisų košmaro lai Putinas mūsų romano istorijo- 
kotarpį. Naktį jis negalėjo mie- je paliks kaip pirmas psichologi- 
goti, nes bijojo, kad neateitų kaž- nio ir vakarietiškai išugdyto kom 
kokios keistos būtybės, gauruo- pozicinio romano pirmtakas. Jo 
tos, biaurios, nematytos, kurios 
šoka numirėlių šokį, kurios aps
toja poetą, grasina, burnuoja:

— Mes tau’..
— Mes tave’..
— Ak Tu’..

Poetas išprakaitavęs pabunda tinami nemažiau, kaip “Altorių 
ir sušunka: šešėly”, nes čia Putinas meniš-

O Viešpatie, kas per koš- kai ir politiškai gudriai atvaiz- 
maras’ Ir kas čia su manim duoja 1863 m. sukilėlius, kurie 
daros? (“Langas”, “Tvo- kovojo prieš tą patį panslaviz- 
ra”).

Mums tai gerai suprantama, 
kas darosi: poetas gyvena nuo
latinėje baimėje, kad nebūtų nak 
tį suimtas, išvežtas ir uždarytas 
koncentracijos stovykloje. Todėl 
poetas “Lange“ gilios simboli
kos skraiste pridengia savo skaus 
mą, kančią, juodą naktį, nera
mią buitį, savo “mirtį”. Poetas 
keliasi iš kapo, kur bolševikai ra keliama į Nobelio laureatus, 

tai šiandien drįsčiau tvirtinti, kad 
Putinas yra labiau vertas Nobe
lio premijos negu Pasternakas ar 
daugelis kitų Nobelio laureatų, 
kurie po kelių dešimčių metų 
miršta literatūros istorijoje. Pu
tinas, kaip lietuvių tautos kūry
binio genijaus poraiška, liks am
žinas ne tik lietuvių tautoje, bet 
jis kaskart vis labiau užkariaus 
ir kitų tautų širdis ir literatūri
nį pasaulinį pripažinimą.

nepakluso ir kėlėsi, nes:
Ne kartą buvau jau miręs.
Ir kuo gi gyvenimas skirias?
Tik tuo, kad daugiau čia 
kančios,
Melo, apgaulės, klastos, — 
Tik tuo, kad daugiau nieka
dos
Sukniubęs kapo pavėsy.

(“Langas”, “Kėliaus iš Kapo”). 
Bet poetas kėlėsi, kad dar kar-

prieš save išvydo moteriškę, ku
ri slaptingą žadinį jam pasakė: 
“Aš tave paimsiu, menkas žemės 
verges ir paveldėsi tu mano kara
lystę”. Kada jo viešpats ir valdo
vas surengė puotą ir vergą pasky-

apie VI. Solovjovo estetiką jis ti į repertuarą, 
gavo filosofijos daktaro laipsnį.
Toliau dar gilino savo studijas pštumu yra parašęs ir keletą lit.
Miuncheno universitete. Giliai 
pasiruošęs akademiniam darbui, 
nuo 1923 iki 1929 m. profeso
riavo Vytauto Didžiojo u-te, 
Kaune, teologijos - filosofijos fa-

Putinas su akademiniu kruo-

mokslo veikalų. Jo studijiniai vei 
kalai: “Naujoji lietuvių ilteratū- 
ra”, “Literatūros etiudai”, “Vy
dūno dramaturgija”, K. Donelai- rė iš visų vergų pirmuoju, tada 
tis ir kt. liks neužmirštamas in- jis Viešpačio jauniausiai dukrai 
dėlis į literatūros mokslą. pylė į taurę saldaus vyno, tikė-

Be abejo, Putinas pirmoje ei- damas, kad ji sugrąžins mano

Nėra abejonės, 
Sruoga ir Vincas 
Putinas naujojoje mūsų literatu- kultete, kur dėstė naująją liet, 
roję yra dvi šviesiausios žvaigž
dės, apie kurias sukosi daugy
bė kitų žydrių žvaigždžių. Jos abi 
užgeso nenormaliomis politinė
mis sąlygomis: Sruoga nacių iš
kankintas ir bolševikinės siste
mos siaubo pribaigtas, Putinas, jos mokslui ,nesiblaškydamas į raščių. Jo “Pesimizmo himnai”, da vergas įšėlo ir sviedė valdo- 
ilgus metus iškentėjęs rusų bol- kitas sritis, 
ševikinės vergijos priespaudą, 
užduso moraliniame kalėjime, nazistu būdamas. 1911 m.
Sovietų pavergtoje Lietuvoje, tinyje" buvo išspausdintas jo vendamas šimtabluokščiuose, kri- 
Vilniuje. pirmas eilėraštis “Vai eičiau, aš štoliniuose Viešpačio rūmuose

Vincas Mykolaitis, išgarsėjęs eičiau”. 1917 m. pasirodė eilė- vergas negali išeiti į plačią lais- 
mūsų literatūroje Putino slapy- raščių rinkinys “Raudoni žiedai” vę. Jo lakT ^mintis negali pra
vardžių, gimęs 1893 m. sausio kur buvo išspasdinta ir poema mušti kieto skliauto. Jis bus ver- 
6 d. Pilotiškių kaime, Gudelių “Kunigaikštis Zvainys”. Taigi gas amžinai, 
parapijoje, Marijanpolės apskri- Putinas įtampiai kūrė mūsų li
tyje, besimokydamas Marijam- teratūrai daugiau 50 metų. Pažy- 
polės gimnazijoje brendo “Auš
ros” ir Maironio romantizmo 
poveikyje. Petras Kriaučiūnas į- 
diegė jam gimtosios kalbos mei- “Langas”. Nors Putinas buvo iš 
lę, o Maironis ir M. Gustaitis įgimties lyrikas, tačiau jis vaka- 
sustiprino jo poetinius įgymius. tieškų kompozicijų tobulumu kū- 
Tėvų valios nulemtas, baigęs 4 rė ir romanus. Jo “Altorių šešė- 
klases, jis įstojo į Seinų kunigų ly” ir “Sukilėliai” liks amžinai 
seminariją, įsišventino kunigu ir mūsų romano klasikiniai pavyz- 
1915 - 1917 m. studijavo Petra- džiai. Dar jis yra parašęs ir tre<- 
pilio dvasinėje, akademijoje. Čia čią romaną “Krizę”, kuris nesu- 
jis labai daug skaitė rusų ir va- žavėjo mūsų visuomenės ir kri- 
kariečių rašytojų kūrinių, ypač tikos. Putinas parašė ir kelis dra- 
simbolistų, iš kurių Jurgis Bal- minius veikalus, iš kurių atžymė- 
trušaitis, tuo metu rusiškai rašęs, tini: “Valdovo sūnūs”, “Žiedas 
bene bus labiausiai Putiną pavei- ir moteris”, misterija “Nuvaini- 
kęs. 1918 - 22 m. Mykolaitis kuotoji Vaidilutė” ir “Operaci- 
studijavo Friburgo universitete ja”. Atvirai prisipažinsiu, kad dėl 
filosofiją, meno istoriją, prancū- pastarojo veikalo esu “nusikal- 
zų ir kt. tautų literatūrą. Ypač tęs”, nes su juo susipažinęs ne- 
jį domino psichologijos ir esteti- rekomendavau Vilniaus teatro 
kos problemos. Už disertaciją direktoriui Vyt. Alantui įtrauk-

kad 
Mykolaitis -

literatūrą, visuotinę lit. ir esteti
ką. Nuo 1929 m. perėjo į huma- Įėję yra lyrikas ,nes jis buvo ap- prarastą tėvynę vienu tyliu savo 
nitarinių mokslų fakultetą, kur sigimęs poetas - kūrėjas. Jis mū- žadinio žodžiu. Bet kada ta du- 
dėstė naująją lietuvių literatūrą sų tautai paliko gausybę ne tik kra jį*paniekino ir pavadino tė- 
ir epizodinius kursus. Visą savo gilaus, filosofinio turinio, be.t ir vo ištikimu vergu, kuris nežino, 
gyvenimą paskyrė literatūrai ir grakščios estetinės formos eilė- kas yra laisvė, kas yra meilė, ta-

Vergas”, “Somnambulas” bus vo vyną žemėn. Jis pabėgo iš 
Putinas pradėjo rašyti dar gim ne tik estetinio pasigrožėjimo, bet Viešpačio rūmų tiktai vieną žodį 

'Sai- ir minties gilybės šedevrai. Gy- širdyje kartodamas:
Aš nei vergas, nei karalius, 

tik žmogus.
Putinas nepriklausomybės lai

kais išsilaisvino iš betkokių ver
gijos pančių ir ėjo žmogaus - po- 

Tačiau šis vergas eto, kūrėjo keliu. Jis laisvai kū-

mėtinos dar jo lyrikos knygos: 
“Tarp dviejų aušrų”, “Keliai ir 
kryžkeliai”, “Sveikinu žemę” ir

VINCAS MYKOLAITIS — PUTINAS

SONETAS
vi

šiandien tau ir liūdna, ir graudu, 
kaip nutildyt skausmą nežinai, 

Nesmerk šviesiųjų džiaugsmo valandų, 
Kurias dar vakar gyvenai.

Jei 
Ir

“Altorių šešėly” Liudas Vasa
ris, Liucė, Rainakienė, Auksė, 
kun. Platūnas, kun. Strimaitis, 
kun. Ramutis amžinai bus neuž
mirštami personažai. Reikia ti
kėtis, kad ir “Sukilėliai” bus ver-

Dailininko

Gal būt ir vakar pro juokus slapta 
Širdy tu karčią ašarą tramdei, 
Bet prasiblaivė skausmo valanda 
Taip netikėtai nuostabiai.

Tegul laimingos buvusios dienos 
Šypsnys prablaivo širdį ir akis. 
Nesmerki vakarykštės valandos — 
Tegul ji šiandien vėl atgis.

Tu vėl man su žvilgsniu skaidriu, giliu 
Dar kartą pasakyk — myliu. susitarę ir buvo uždarę, kad jis

(Atkelta iš psl. 3)

sai kitaip atrodė. Savaitę vėliau 
dar iš Stuttgarto laikų kolega B. 
Milaknis vežiojo mudu su žmo
na po Washington’ą rodydamas 
medžiuose paskendusius monu-

užsakė didžiulį (15x8 pėdų) pa- organizavime supratimo ir talen- mentalinius panteoniškus galin- 
veikslą visai savo saliono sienai to jiems labai trūko, ir dėl to gos sostinės pastatus. Washing- 
dekoruoti. Sį užsakymą teks Aus visas darbas gulė ant mano pe- tono galerijoms ir muziejams pa- 
tralijoje paruošti ir dalimis siųs- čių. Praktiškai sudarytasis komi- matyti vienos savaitės neužteko, 
ti. tetas man daugiau kliudė, negu Washington’as kol kas buvo

Spauda parodą įvertino palan
kiai, o publikos susidomėjimą ir 
išpardavimą tiesiog pavadino 
“Windfall success”.

Toronto paroda jau dešimta 
mano karjeroj, šia proga pasi
kviečiau savo žmoną iš Austra
lijos, kad ji irgi galėtų dalyvauti 
ir be to dar pasigrožėti snie
guotu gamtovaizdžiu, ko ji gyve
nime nėra mačiusi.

Kanadoj susitikau eilę savo 
vaikystės ir jaunystės draugų. 
Čia turėjau laiko ir progos ar
čiau susipažinti su Toronto lie
tuviais. Jie gana gerai įsikūrę, 
nuoširdžiai draugiški ir vaišingi. 
Bendrai, net čia išgyventi dešim
tys metų nesumažino lietuviško 
svetingumo. Jis dalinai kompe- 
suoja mūsų organizacinius trūku
mus. Bet Toronto lietuviams, at
rodo, ir organizuotumo netrūks
ta. Čia teko susipažinti su ži
nomu dailininku Telesforu Va
lium ir praleisti keletą valandų 
jaukioj jo namų atmosferoj. Jis 
čia gyvendamas kuria ir moky
tojauja.

Iš Toronto vėl grįžau į Cleve- 
landą ir pradėjau ruoštis penktai 
ir kartu paskutinei savo paro
dai Detroite.

Jau vien dėl to, kad Clever- 
landas centrinėj padėty, jį pasi
rinkau savo baze: čia laikiau sa
vo paveikslų atsargas, čia ruo
šiau juos atrinkdamas ir įrėmin
damas parodoms, bet gi pačius 
rėmus ir medžiagas pirkau Čika
goje, nes ten pigiau.

Detroite parodą buvau numa
tęs rengti vienoje iš privačių 
amerikiečių galerijų ir ji turėjo 
įvykti jau man išvykus šių m&- 
tų pabaigoj. Lietuvių komitetas 
mane įtikino, kad geriau būtų 
suruošti vieną parodą tuojau lie
tuvių namuose. Parodai rengti ir 
globoti žadėjo sudaryti specia
lią komisiją — taip norėta man 
pagelbėti. Aš sutikau, bet vėliau 
teko apgailestauti. Mat, parodos

padėjo. Aš ir mano atostogau
janti žmona dirbome, abu išsijuo
sę ir labai nepalankiose sąly
gose. Tarpais norėdavau iš viso 
tos parodos atsisakyti. Ir jeigu 
kuris iš mano kolegų seks mano 
pėdomis, tai prieš žengdamas į 
Detroitą turėtų labai apsigalvo
ti.

Bet... gausus atsilankymas pa
rodos atidarymo ir uždarymo me 
tu buvo bene geriausias atpildas 
už patirtus sunkumus. Susidomė
jimo būta gana nuoširdaus, ir 
iš trisdešimt pusę darbų nu
pirko detroitiečiai. Parodos už
darymo metu tardamas atsisvei
kinimo žodį dėkojau Detroito lie 
tuvių komitetui už pakvietimą 
parodą ruošti tokiose sąlygose, 
kur man buvo progos išbandyti 
visus savo sumanumo ir jėgų re
zervus. Gautas patyrimas visa
dos bus naudingas.

Gegužės 5 d. parodai užsi
darius pradėjau pakuoti likusius 
paveikslus, kai atėjo žinia iš To
ronto, kad iš ten paliktų paveiks
lų beveik nieko nebeliko ir ga
lerijos direktorius pageidavo, kad 
prieš išvykdamas rezervus padi
dinčiau.

Taip vietoj numatytos kelio
nės su žmona į New Yorką, abu 
patraukėm į Toronto ir čia pa
likę šešetą paveikslų nuvykom į 
Montrealį pasidairyti po pasauli
nę parodą. Išvykos nesigailėjom. 
Keturių dienų buvo mažoka ir 
gal dar tiek praleidus visko ne
apžiūrėtum. Sovietų pa vilione 
tarp išblizgintų sputnikų ir kito
kios galanterijos matėsi ir lietu
viškų gaminių. Meno srityje su 
dviem didžiuliais vitražais domi
namo lietuviai. Kalbant apie bliz 
gančius sputnikus amerikiečių 
apdegę iš erdvių grįžę “sputni- 
kai” daro daug gilesnį ir drama- 
tiškesnį įspūdį.

Į New Yorką grįžau jau kaip 
turistas, neslegiamas parodų rū
pesčių ir todėl šis didmiestis vi-

pirmasis miestas, kur viskas at
rodo žalia, gražu ir dūmai ne- 
griaužia, kaip kad kituose did
miesčiuose.

Čikagoje manęs laukė vėl nau
ji rūpesčiai: dėžė su 150 rėmuo- 
tų ir nerėmuotų paveikslų din
gusi! Gal ir nedingus, bet suras
ti neįmanoma. Keturias dienas 
išbuvau Expresso agentūros san
dėliuose ,kol atkasiau savo dėžę 
su paveikslais.

Gerai ar bolgai, bet sunkiai 
“išvaduota’ ’dėžė nepasiekė Los 
Angeles, kur anksčiau buvau nu
matęs suruošti parodą. Mat, 
Čikagoje. Conrad galerijos di
rektorius susidomėjo mano kūry
ba ir nedelsdamas pasiūlė savo 
galeriją suruošti individualinei 
parodai, kurios atidarymas nu
matytas rugsėjo mėn. pabaigo
je. Si paroda bus mano šeštoji 
Siaurės Amerikos žemyne ir dvy 
liktoji mano visoj karjeroj.

Su palengvėjusiais čemoda
nais lėktuvas mus perkėlė į San 
Francisko miestą Amerikos va
karuose. Seni pažįstami, kadai
se Sydnėjuje. gyvenę p.p. Paže- 
mėnai mus pasitiko aerodrome. 
Jų padedami susipažinom iš ar
čiau su vienu iš gražiausių šiau
rės Amerikos miestų.

Jeigu kada apsispręsiu persi
kelti į Ameriką, tai rinkčiausi pir 
miausia San Francisko. Čia, at
rodo, labai gerai sekasi visiems 
ateiviams. Net gi iš Australijos 
atkelti eukaliptai ge-riau atrodo, 
negu senoj tėvynėj.

Los Angeles aplankyti neteko. 
Dar Clevelande vienas mano ko
lektorius rekomendavo Los An
geles geras “biznieriaus rankas”. 
Gaila, į šias rankas tuščiom ne
norėjau rodytis. Mat, niekad ne
galvojau, kad iš 268 atsivežtų 
darbų nieko nepaliks parodyti 
vakarinėj Amerikos pakrantėj. 
Laikas buvo skubėti namo ir 
daugiau kurti.

San Francisko, Vancouver,

Rašytojui V. Mykolaičiui-Putinui Lietuvoje mirus, 
velionio seserį MARIJĄ SLAVĖNIENĘ ir SEIMĄ 

giliai užjaučiu.

A. Krausas

mą, prieš kurį kovojo ir 1945 - 
50 m. Lietuvos patriotai - parti
zanai.

Nors dramos srityje Putinui 
nelabai sekėsi, bet ir dramos is
torijoje “Valdovo sūnūs” pasi
liks kaip vienas iš pavyzdingųjų 
scenos veikalų.

Jei prieš keliolika metų buvo 
kai kieno V. Krėvės kandidatū-

VISUR
BRITŲ PAŽIŪRA

Didžiosios Britanijos premjero 
pavedama, Britų Ambasada Wa
shingtone 1967 m. birželio 1 d. laiš 
ke Vliko pirmininkui patvrtino, 
kad laiškas (dėl Anglijos depo
nuotųjų Lietuvos lėšų) esąs gau
tas ir jame dėstomosios pažiūros 
esančios priimtos dėmesin.

Britų vyrausybės pažiūra į tų 
dalykų galinti būti trumpai iš
reikšta šitaip:

1) Britų vyriausybės pozicija 
pripažinimo klausimu nėra pasi
keitusi. Ji pripažįsta Baltijos vals
tybių įjungimų į Sovietų Sųjungų 
de facto, be ne de jure....

Honolulu ir pagaliau Sydney. Ke
lionė be jokių nuotykių išsky
rus tai, kad lėktuvui sugedus te
ko visą parą pralaukti šiltuose 
Havajuose, kol pagaliau Qantas 
mus perėmė į savo globą.

Tiesa, pakilus iš San Francis
ko lėktuve susipažinau su ispanų 
kilmės amerikiečiu, kuris prisi
pažino gerai pažįstas Australiją. 
Čia jis eilę metų dirbęs su žino
mu smegenų specialistu Sir John 
Eccles .Nobelio premijos laure
atu, kuris prieš metus nutaręs 
apleisti Australiją ir keltis Ame
rikon, nes priartėjus 65 m. am
žiau ribai Australijos valdžia ža
dėjo ji atleisti apdovanojus pen
sija. Mano naujasis pažįstamas 
bendrakeleivis Dr. R. Llinas irgi 
paliko Australiją ir dabar abu 
su savo kolega Čikagoje tęsia 
smegenų tyrinėjimus.

Aštuonių mėnesių išvyka bai
gės. Jos įspūdžiai dar ilgai do
minuos mano atminty. Kas žino 
— gal Amerika mane pasigavo 
ir tik laiko klausimas, kol į ten 
persikelsiu. Pats laikas į šį klau
simą ir atsakys.

Leonas Urbonas

VISAIP
2. Dabartinėje padėtyje Britų 

vyriausybė nelaiko joko paskiro 
autoriteto kompetentingu atsto
vauti Baltijos valstybėms.

3. Britų vyriausybė mano, 
kad kelias į bendrųjį Europos 
susitvarkymų turi eiti per laips
niškų pasitikėjimo ir tarpusavinio 
susipratimo įsigalėjimų.

4. Britų vyriausybės turimieji 
patarimai rodo, kad nėra pagrin
do teigimuose, anot kurių kalba
masis pretenzijų sutvarkymas bū
tų kaip nors neteisėtas. Šiuo me
tu nėra galima pateikt daugiau 
smulkmenų, negu jų buvo pateikta 
pranešime po Sovietų premjero 
apsilankymo Londone vasario mė
nesį.

Iš laiško galima spręsti, kad 
taip atsakoma visiems, kas tuo 
reikalu į D. Britanijos vyrausy- 
bę kreipėsi. (ELTA)

ŠAUKŠTAI PO PIETŲ
Australijos Prekybos min. Mc

Ewen, išvykdamas j Genevos su
važiavimų pareiškė, kad Artimų
jų Rytų tarptautinė įtampa esan
ti lokalinio pobūdžio, be karo pa
vojaus. Nespėjus ministeriui iš
vykti karo įvykiai grųžino jį į na
mus. Išlipęs iš lėktuvo MrEwen 
užtikrintai teigė, jog Australijos 
vyriausybė prieš dvi savaites žino
jusi apie arabų-žydų susirėmimų.

Kitaip galvojo Australijos min. 
pirmininkas H. Holt, atsiradęs ki
toje pusėje Atlanto. Jis nustebo 
tokiu netikėtu arabų — žydų su
sirėmimu. Nepaisant to, jis savo 
kelionę tęsė.

H. Holt Amerikoje lankėsi Viet
namo reikalais, tačiau ameriko
nams tuo momentu ne tas rūpė
jo. Iš Amerikos min. pirmininkas 
nuvyko į Angliju. Bet ir čia pa
taikė ne tik pačiu blogiausiu lai
ku, bet ir savo pasirinkta kalbėji
mo tema. H. Holt bandys įkalbėti

britus, kad jie ir toliau liktų Ar
timųjų Rytų pašonėje. Australi
jos spauda pabrėžia, kad minis- 
terių pirmininkų susitikimas įvyks 
tuo pačiu laiku, kada įvykių eiga 
britams įrodo didžiausių jų kvai
lystę laikyti 20.000 karių armiją 
Sueso rytuose. Karo faktai bri
tams liudija, kad arabų — žydų 
susirėmimo metu britai buvo be
jėgiai sustabdyti karo veiksmus 
ar užkirsti kelių naftos nutrauki
mui vakarams.

Britai tik dabar atvėrė akis ir 
žada kuo greičiausiai kraustytis 
iš Artimųjų Rytų. Nežinia kuo 
H. Holt rems savo pavėluotus pa
geidavimus. Britams gana aišku, 
kad jų buvimas Sueso rytuose 
kraštui kas metai kainuoja 800 
milijonų dolerių. V.B.

— ★ —
Jau trečias dešimtmetis Lietu

voj viešpatauja “tovariš^iai” ir 
klusnūs jų “draugai”, o žmonės 
Lietuvoj vis dar nepriprato “drau
gaut”: vieni kitus dažniausia tebe
vadina “ponais”, “poniomis”, “pa
nelėmis”...

Vienas iš Vilniaus Tiesos redak
torių jau išėjo dėl to iš kantry
bės. “Būtų”, — esu, — juokinga, 
jeigu nebūtų pikta. Tuo labiau, 
kad kreipinį ‘ponas’, ‘ponia’ dar 
gali išgirsti ne tik turguje, bet 
ir gatvėje, autobuse, traukinyje, 
mokykloje, įstaigoje, parduotuvė
je. Iš kur tai? Sakoma, kad tai 
praeities palikimas, įprotis. Ka
žin, ar tik tai?” (T., birž. 6).

Žinoma, kad ne “ne tik tai", 
ne vien įprotis iš praeities. Val
diniams redaktoriams to gal nie
kas atvirai ir nepasako, bet net 
užsienius jau pasiekia paaiškini
mas, kad vengimas vadintis “drau
gais” yra savotiškas plebiscitas: 
viena iš priemonių bent taip paro
dyti, kų žmonės mano ir apie vis- 
kų, kas susieta su “draugo” titu
lu.

(ELTA)
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SPORTAS GEELONGE
MOTERŲ KREPŠINIS

Įvyko baigminės krepšinio rung
tynės tarp Geelongo Vyties mer- 
gaičų ir Pivot komandų, Y.M.C. 
A. vasaros turnyre. Pivot City yra 
viena iš pajėgiausių australių 
krepšinio komandų; prieš jas mū
sų Vytietės pralošė žiemos sezono 
finalus; taigi, šis susitikimas bu
vo visų laukiamas.

Nuskambėjus paskutiniam švil
pukui visų susirinkusių džiaugs
mui rezultatų lenta rodė 46 - 37 
mūsiškių naudai. Džiaugsmo buvo 
daug, lyg būtų laimėjusios Aus
tralijos pirmenybes, bet ir nebe 
reikalo, nes visa komanda tikrai 
puikiai sužaidė.

Kova buvo sunki. Pirmų puslai
kį Vytietės su gražiais prasiverži
mais laimi šešių taškų persvara. 
Antram puslaiky priešininkės sus
tiprina gynimų paimdamos zonos 
sistemų ir taip sumažina prasiver
žimus, bet nei tas daug nepadė
jo; mūsiškės ilgais metimais įs
tengia laimėti ir antrų puslaikį 
trim taškais.

Už Vytį žaidė ir taškus pelnė:
Rita Vaičekauskaitė, Lily Luc- 

kaitė 2, Nijolė Wolf (Bratanavi- 
čiūtė) 3, Lucija Luckaitė 4, Ma- 
rieta Savickaitė 12 ir Renata Sta- 
rinskienė 26.

K.S.

Apie šias rungtynes labai gra-
žiai atsiliepė vietinis australų lai
kraštis paminėdamas M. Savic
kaitę ir N. Bratanavičiūtę (Wolf) 
kaip atgavusias savo žaidimo for
mas, o Renatų Starinskienę nea
bejotinai pripažino kaip geriausių 
moterų krepšinio žaidėjų Geelon
ge-

VYTIES VYRAI — E.G.Y.C.
64:34

Vyrų komanda, šiuo metu treni
ruojama Ginto Brazdžionio, pir
mose šio sezono rungtynėse kaip

STUDENTŲ BALIUS 
MELBOURNE

Atskrido lėktuvais, atvažiavo 
keliais, atrėpliojo ir pėsti iš toli 
ir arti į tradicinį Melbourno Stu
dentų Balių. Jis įvyko birželio 3 
d., Brunswick miesto salėje.

Baliaus dalyviai paliudys, kad 
neveltui šalta žiemos vakarų pali
ko namelius ir atvyko. Už bilieto 
kainų buvo galima sočiai pavalgy
ti keptos vištienos, ir vėliau užsi- 
skaninti geriausiais studentų mo
tinų keptais pyragais. Tuojau po 
vakarienės prasidėjo turtinga pro
grama, o likusiomis valandomis 
galėjai šokti kiek tik kojos išnešė, 
prie skambios latvių kapelos mu
zikos.

Na, šokti galima visur, kur mu
zika, bet studentų sukurtas pro
gramos taip lengvai nematysi, šio 
baliaus programa buvo viena iš 
pačių geriausių, kurių Melbourno 
studentai yra bet kada sugalvoję. 
Programoje vyravo egzotiškumas, 
kurio net ir mes lietuviai kartais 
trokštame. Dviejų keliauninkų 
akimis teko pamatyti gyvų vaizdų 
iš įvairių pasaulio šalių, nuo Pa
ryžiaus ligi pat Australijos. Pran
cūzijos sostinėje aplankėme “Mou
lin Rouge” kur pilnu tempu vyko 
"can — can” šokis.

Lietuvoje matėme, kaip ten stu
dentai “atostogauja”. Užsukę į 
Ameriką sutikome turistų iš įvai
rių kraštų, o vienas pasirodė esąs 
lietuvis, ir galėjo mums nurodyti 
kelių į Jaunimo Kongresų. Nebe
atmenu, kuriame krašte užtikome 
Melbourno “Rūteles” bedainuojan
čias, nei kur išvydome tų nuosta
bių "strip — tease” artistę... 
Lauksime sekančio baliaus, kad 
daugiau matytumėm panašių da
lykų... Dar ir šiandien tebekalba
ma apie to vakaro pasisekusių 
programų. Ačiū mūsų pirminin
kui Stasiui Grincevičiui ir jo tal
kininkams už tokį turtingų vaka
rų!

Kaip visuomet, reikėjo kaip nors 
aptuštinti svečių kišenes, kad 
sparčiau šoktų. Taigi išstatė lo
terijos trijų vietinių lietuvių me
nininkų paveikslus, ir atsirado 
trys laimingi asmenys, kuriems 
apsimokėjo nusipirkti bilietų.

Baliuje buvo tiek daug žmonių, 
kad puikiai pripildė visų didžiulę 
salę, ir šokant pradėjo viens kitam 
minti ant pirštų. Studentams bu
vo labai miela matyti tiek daug 
svečių. Ypatingai gražu buvo, kad 
atvyko net iš taip toli, kaip Ade- 

vieningas ir pajėgus vienetas, už
tikrintai sudoroja priešų ir pir
mose rungtynėse pelno daugiausia 
taškų. Taškai: V. Brazdžionis 21, 
S. Lukoševičius 20, G. Brazdžionis 
18, S. 'šutas 3, P. Dambraus
kas 2.

Jauniai berniukai žemiau 18 m.
VYTIS — E.G.Y.C. 57:28

Vytiečiai šiose rungtynėse už
tikrintai sudorojo savo stipriausių 
priešų — vasaros sezono laimė
tojus. Linkime ir toliau sėkmės 
šiame turnyre. Taškai: K. Obe
liūnas 15, S. Karpuška 14, V. Obe
liūnas 14, A. Čerekavičius 10, A. 
Jakubauskas 4.

Berniukai žemiau 16 m.
VYTIS — TRAY BOYS 54:39
Jaunieji narsiai ir ryžtingai ko

vodami užtikrintai rungtynes lai
mi, o pati kamanda labai gerai 
pažengusi. Taškai: S. Karpuška 
22, K. Obeliūnas 22, A. Jakubaus
kas 6, R. Gvildys 4.

Nauji treneriai Vyties Klube
Susidarius šešioms komandoms 

dviem treneriam pasidarė persun- 
ku tinkamai pravesti treniruotes, 
ypač kai treniruojamasi pusantros 
ar dvi valandas per savaitę. K. 
Starinskas, ilgai treniravęs abi 
mergaičių komandas, pasiliko tre- 
niruoti vyr. mergaičių komandų. 
Jaunes mergaites šiuo metu treni
ruoja S. Lukoševičius. S. Šutas 
treniruoja berniukus žemiau 18 ir 
16 metų.

Vyrų komandų pačių žaidėjų no
ru treniruoja Gintas Brazdžionis,
berniukus žemiau 14 m. ir prade
dančius — Vyt. Čerekavičius.

Visiems treneriams linkime ge
ros sėkmės. Tikime ,kad visų ko
mandų žadimo lygis pakils, kai žaisti Geelongo australų rinktinėj 
kiekvienas žaidėjas bus daugiau prieš Melhournų. Sakė neturįs lai- 
individualiai trenerių prižiūrimas, ko. E.B.O.

GYVENIMAS MELBOURNE
laidės, Newcastlio ir Sydnėjaus. 
Jų tarpe ir “Studentų žodžio” 
redaktorius, kolega Andrius Ga
relis.

Reikia tikėtis, kad ir sekančiais 
metais galėsime susitikti ir tikrai 
linksmai praleisti vakarų Melbour- 
noStudentų Baliuje.

(j. d.)

TALENTŲ VAKARAS 
MELBOURNE

Birželio 4 d. Liet. Namuose Mel
bourne įvyko jaunųjų talentų va
karas, ruoštas moksleivių ateiti
ninkų globėjų. Programų organi
zavo ir tautinius šokius paruošė p.
H. Statkuvienė.

Minimas pavakaras paliko daug 
ir gilių įspūdžių. Programa buvo 
nepaprastai gausi ir įvairi: šokiai, 
ir dainos, ir muzika ,ir solo, ir ba
letas, ir scenos vaizdeliai, ir gyva
sis paveikslas. Pati dalyvių apim
tis stebino liudydama organizato
rių pasišventimų ir sugebėjimą į- 
traukti jaunimų nuo ketverių me
tų iki subrendusių jaunuolių į 
programų, kuri nenutrūkstamai 
keitė savo vaizdus, spalvas ir nuo
taikas, žavėdama žiūrovus. Dvi su 
puse valandos prabėgo džiaugsme, 
ir nuostalgijoje.

Labiausia džiuginąs faktas, kad

Gegužės 28 d. Vilniaus operoj, 
Traviatoj, pasirodė du debiutan
tai: dirigentas Stasys Domarkas 
ir solistė (Voletos rolėj) Aušra 
Vasiliauskaitė. Vilniaus konserva- 
torijiai jau keletas metų esant ap
ribotai, abu debiutantai mokėsi ki
tur: Domarkas Leningrade, Vasi
liauskaitė Kijeve. Domarkas pra
dės dirbti Kauno muzkiniame te
atre, o Vasiliauskaitė dar dainuo
sianti Ukrainoj, — Lvive ir Kije
ve.

(ELTA)
— ★ —

Po 30 metų tremties Vindsoro 
kunigaikštis su žmona vėl įžengė 
į Angliją, kur dalyvavo savo mo
tinos karalienės Mary paminklo 
atidengime, kur tūkstantinei mi
niai džiūgaujant buvęs Anglijos 
karalius susitiko su dabartine ka
raliene Elžbieta II ir draugiškai 
pasikalbėjo.

LIETUVIAI
IRKLUOTOJŲ VARŽYBOSE
“Lietuviai pavergė Heidelberg’ 

ų. Aštuoni startai — šešios perga
lės. Regatos sidabriniai prizai va
žiuoja Lietuvų”. Tokia aintrašte 
vilniškis Sportas gegužės 30 d. ap
sidžiaugė tarptautinės Heidel
bergo regatos rezultatais. Šį kar
tų pagrįstai apsidžiaugė, nes Hei
delbergo žiūrovai, — svarbiausia, 
žurnalistai nesupatiniojo lietuvių 
irklininkų su rusais ir nepriskyrė 
rusams laimėtojų garbės.

“Šios regatos žvaigždės buvo da
lyviai iš Lietuvos sovietinės res
publikos, kurie nepabūgo tolimos 
kelionės iš Vilniaus pirmų kartų 
dalyvauti Heidelbergo regatoje, Ir 
apsimokėjo, nes ne mažiau kaip 
septyneriose varžybose lietuviai 
galėjo laimėti. Tiesa, šeštadenį jie 
pralaimėjo vieninėse lenktynėse 
prieš Meissnerį ir dvejetų lenkty
nėse prieš Konstancu (šveicarų), 
bet abejose ketveriukių lenktynėse 
jie buvo išskirtnio lygio ir prak-

KOVO
KOVAS II — VYWERN II 

11:30
Antra Kovo mergaičių komanda 

susitiko su ūgiu ir amžium pra
našesnėm Vywern II komanda, 
kur teko garbingai pralaimėti. 
Žaidynėse geriausiai pasirodė T. 
Kazlauskaitė, įmetusi 6 taškus. 
Žaidė: D. Mickutė, D. Genytė, A. 
Kuraitė, A. Intaitė, B. Wilson ir 
R. Slavėnaitė.

TINKLINIS
Nepasisekė vytiečiams įveikti 

lenkų komandos, nors lengvai ir 
nepasidavė. Daugiau treniruodar 
miesi vyrai galėtų savo žaidimo ly
gį pagerinti. Prasidėjus antram 
žaidimo ratui vytiečiai vėl lengvai 
laimėjo prieš Y.M.C.A. S. Luko
ševičius taip smarkiai įsijungė į 
lietuviškų sportinę veiklų Geelon
ge, kad pakviestas net atsisakė 

tokių didelę masę vaikų ir jaunimo 
buvo įstengta paruošti scenai ir 
kokybiniu atžvilgiu be jokių nuos
tolių. Buvo daug tokių momentų, 
kurie prašyte prašėsi parodomi 
televizijoje dėl savo originalumo. 
Esu tikras, kad p. Gabo vadovau
jama kapela pavergtų bet kokių 
auditorijų,

Stebint metai po metų mūsų 
augantį jaunimų aiškiai matosi 
šios mokyklos gera lituanistinė į- 
taka: daug kas nugalėjo kalbinius 
trūkumus, daug kas įgavo savimi 
pasitikėjimo ir drąsos pasirodyti 
viešai.

Gražių harmonija nuskambėjo 
ir glaudus bei koordinuotas dar
bas tokios plačios apimties ir 
gausaus rengėjų būrio: p.p. Stat
kuvienė, Šidlauskienė, Verbylienė, 
Gabas ir visa virtinė techniškųjų 
pagelbininkų.

(ab.)

EDISONO IŠRADIMAI Paruošė Verus

Edisono fonografo arba pate
fono išradimas 1877 m. yra vie
nas iš pasauly originaliausių. Ir 
pats Edisonas šį išradimų laikė 
vienu iš savo mėgiamiausų. Gar
so užrašymas taip, kad jis gali 
būti bet kada pakartojamas atvėrė 
naujus kelius ne tik komunikaci
jai, bet ir padarė nepraeinančiais 
dainininkų balsus, muzikų, kalbė
tojus ir t.t Šiande iš fonografo 
išsivystė ne tik plokštelės, bet ir

Sportas lietiivoje
tiškai nenugalimi”, — rašė Hei- 
derberger Tageblatt (geg. 29) re
gatos aprašymo įvade.

Prieš Meissnerį pralaimėjo (ta
čiau atsiyrė antras) V. Sokolins- 
kis. Dvejetų lektynėse irg tik an
trų vietų pasiekė V. Briedis su V. 
Motiejūnu, kurie tačiau pirmieji 
atplaukė ketveriukėje su V. Ster- 
liku ir J. Jagelavčium. Kitame 
ketveriukių plaukime dalyvavo ir 
laimėjo Z. Jukna, J. Jagelavičius, 
V. Sterlikas ir E. Levickas.

Heidelbergo irkluotojų regatos 
turi daugelio metų tradicijų ir spor 
to pasaulyje plačiai žinomos. Ši 
regata buvo 35-ji, o skaitant su 
jaunių regatomis — 47 toji. Daly
vavo geriausi vokiečių, šveicarų ir 
talų irklininkai. Lietuviai įsijungė 
pirmų kartų. Dabar jau užsiminė, 
kad gal Heidelbergo irklininkus 
kitais metais pasikvies j Trakus.

Heidelbergo laimėtojų ketveriu
kė, kų tik grįžusi iš Vokietijos, — 
tuojau buvo išsiųsta Kijevan. Nes-

KLUBE
KVIEČIAME!

Kviečiame visus lietuvius daly
vauti sporto klubo ruošiamoje ieš- 
minėje B.B.Q. Dainavos namuose 
15. 7. ’67 m.

Gardūs kepsniai - muzika J. 
Maksvyčio vad. “Neužmirštuolės” 
ir t.t.

Sydnėjmts l.s.k. "Kovas''

ADEL VYTIES KLUBE
KREPŠINIS

Vyrų pirmoji komanda, kaip ir 
įprasta, pralaimėjo dar du susiti
kimus. žaidžiant prieš North Ade
laide buvo galimybės laimėti, bet 
neturint pamainų teko palūžti 
prieš pabaigų. Rezultatai: 31 - 39 
(17-18). Taškai: R. Daugalis 15, 
A. Reivytis 11, A. Radzevičius 3 
ir G. Andrew 2. Antros rungty
nės žaista su University ir pra
laimėta 28 - 52 (11-18). Taškai: 
R. Daugalis 8, G. Andrew 7, A. 
Reivytis 6, P. Kanas 5 ir V. Le
vickis 2.

Dažnas klausia: kas privedė šią 
komandų iki šios padėties? At- 
rodo, kad kalti patys žaidėjai. Se
zono pradžioje pasižadėjo žaisti ir 
buvo įregistruoti šiai komandai 9 
žaidėjai. Iš šių devynių tik kokie 
trys reguliariai lanko treniruotes 
ir rungtynes. Visi kiti kartais atei 
na į treniruotes ir į rungtynes, 
kartais ne. Aišku, menkas malo
numas žaisti, kada skinami tik pra 
laimėjimai. Padėtis tikrai būtų 
daug geresnė, jeigu visi lankytų 
treniruotes ir rungtynes. Taigi, 
pataisyti padėtį tegali patys žai
dėjai.

“C” grupės komanda pralaimė
jo prieš Estonia 21 - 38 (8-19). 
Taškai: R. Pocius 11, G. Rakaus
kas 4, ir L. Urmonas, G. Gudelis, 
V. Gurskis po 2. Lengvai laimėta 
prieš Marshalls 42 - 29 (22-11). 
Taškai: S. Visockis 16, R. Pocius 

garsinė magnetofoninė juostelė, 
kuri pasidarė kasdienine būtiny
be.

Visame pasauly daug žmonių 
stengėsi įkinkyti elektros srovę, 
kad gamintų šviesų. Bet ėjo metai 
ir jų pastangos buvo veltui. Tik 
1879 m. Edisonui pirmam pavy
ko surasti būdų pagaminti pirmai 
elektros lemputei. Ko jis neišį- 
bandė, viskas perdegdavo. Paga
liau jis atrado medžiagų, kuri e- 

pėję pasiilsėti, tenai jie tepasiekė 
antrųjų vietų; prmųjų užleido lat
viams.

(ELTA)
— ★ —

Sovietinė krepšinio komanda nu
galėjo (78:75) pasaulinį krepšinio 
čempionų — Brazilijos rinktinę. 
15 taškų rusų naudai laimėjo M. 
Paulauskas, šiuo metu vienintelis 
lietuvis rusų rinktinėj.

(E)
— ★ —

Pranešama, kad Stasys Butau
tas, pasižymėjęs krepšininkas, vė
liau treneris, gayęs iš Kubos kvie
timų užimti dėstytojo vietų Ku
bos kūno kultūros institute ir tre
niruoti valstybinę komandų.

(E)
— ★ —

Lengvosios atletikos varžybose 
dėl Rygos miesto taurės Kęstutis 
Orentas 5000 metrų nubėgo per 
14 min. 8.1 sek.

Buvusi pasaulio moterų ietinin- 
kių čempjonė Birutė Zalagaitytė- 
Kalėdienė irgi pasirodė dar nepa
dėjusi ieties į šalį: numetė 55 m 
14 cm — nors ir ne tiek, kaip 
aukščiausio iškilimo laikais, bet 
šiose Rygos varžybose visdėlto lai
mėjo pirmų vietų: pralenkė 1956 
m. olimpinių žadynių čempionę 
Jaunzemę, Ozolinių ir kitas anks
čiau jų pralenkusias varžoves.

(ELTA)
— ★ —

Birželio 3 d. Romoje pasibaigu
siose tarptautinėse įvarių svorių

14, L. Urmonas 6, V. Gurskis 4 
ir G. Rakauskas 2.

“F” grupės komanda turėjo du 
laimėjimus iš eilės. Susitikus su 
Minda vienetu laimėta 41 -20 (7- 
6). Taškai: T. Ford su B. Ladd po 
12, L. Valiūnas su G. Ellis po 8. 
Prieš West Adelaide laimėta 37 - 
17 (18-9). Taškai: E. Pocius 14, 
D. Andrew 12, G. Ellis 5, L. Va
siliūnas 3 ir T. Ford su B. Ladd 
po 2.

— ★ —
Mergaičių pirmoji komanda nu 

galėjo North Adelaide II 37 - 12 
(16-8). Taškus pelnė: V. Juciūtė 
18, N. Vyšniauskaitė 11, G. Kri- 
vickatė 4 ir L. Pociūtė su R. Bea
ttie - Andriusevičiūte po 2.

Susitikusios su šių metų Pietų 
Australijos vasaros turnyro čem
pionėmis Adelaide komanda vytie 
tės pralaimėjo 31 - 42 (13-18). 
Taškai: V. Juciutė 10, N. Vyšniaus 
kaitė 9, R. Beattie - Andriusevi- 
čiūtė 7, M. Lapienytė 4 ir G. Kri- 
vickaitė 1.
Rungtynių pradžioje vytietės pir
mavo ir žaidė kaip su sau lygio
mis varžovėmis. Priešininkės da
rė daug pražangų, bet gaila, vy
tietės mažai jų išnaudojo. Trupu
ti daugiau pasitempus gynyboje 
galima buvo galvoti apie perga
lę prieš čempijones.

Antroji mergaičių komanda len
gvai laimėjo prieš Budapest. Lai
mėta net 70 - 6 (34-4). Šių rung- 

lektros kaitinama nesudegė. Išti
sas dvi dienas Edisonas su savo 
bendradarbiais stebėjo pirmą elek
trinę lemputę ir tik paleidus sti
presnę srovę ji perdegė. Tai buvo 
anglis, bet ji buvo tiek nepatogi, 
kad užteko mažiausio sukrėtimo ir 
toji “dagtis” pati subyrėdavo. Vė
liau buvo lemputėms pritaikin
tas specialus metalas, kuris galė
jo pakelti ir stiprią srovę ir ats
parus sukrėtimams. 

bokso rungtynėse, kaunietis Ri
čardas Tamulis, dalyvavęs kaip 
“CCCP” reprezentantas, nepasie
kė jokio laimėjimo, nes varžybų 
pusiaukelėj jambuvo prakirstas an 
takis ir jis po to rungtynėse jau 
nebegalėjo dalyvauti. Pussunkio 
svorio Europos bokso čempiono ti
tulų parsivežė vlnietis Danas Poz
niakas. Rusams šiose varžybose 
menkai tepasisekė. Neskaitant Poz- 
naiko, į Rusiją grįžo du su čem
pionų titulais: vienas I pusvidu- 
tinio svorio, kitas — II vidutinio, 
į čempionus patekęs lenkui prie
šininkui susirgus ir nestojus rin
gam Sunkiojo svorio boksininkas 
laimėtojas — italas.

To nepaisant, vilniškiai laikraš- 
čia.i ypač Komjaunimo Tiesa sten
giasi sporto mėgėjus džiuginti 
“mūsų” laimėjimais...

(ELTA) 
— ★ —

Birželio 8 d. prasidėjo lietu
vių - lenkų dviratinnkų lenkty
nės — iš Gdansko (Danzigo) į Vil
nių. Tai trečiosios tokios lekty- 
nės. Pirmosios buvo užpernai, irgi 
iš Gdansko į Vilnių, o antrosios, 
pernai, iš Vilniaus į Gdanską. 
Lenktynių kelias išlakstytas, — 
aplenkia buvusių Rytprūsių terito
rijų, iki Lietuvos praeina pro 
Balstogę, Gardiną į Druskininkus, 
o Lietuvoj paliečia Merkinę, Laz
dijus, Varėną, Alytų, Prienus, Ma
rijampolę, Vilkaviški, Šakius, Kau 
nų, Trakus... Lenktynėse dalyvau
ja ape 90 dviratininkų: 48 len
kai, 18 iš Lietuvos, 12 iš Latvi
jos ir po šešis net iš Gruzijos ir 
Uzbekijos. Lenktynes, tačiau, va
dina “Baltijos draugystės” mani
festacija. Tuo pačiu metu lenkiš
kasis dienraštis Vilniuje organi
zuoja skaitytojams “Lenkijos pa
žinimo” anketą.

(ELTA)

tynių metu gavo pažaisti ir jau
nosios komandos žaidėjos. Taškai:
1. Beinoravičiūtė 24, B. Latvėnai- 
tė 20, N. Marcinkevičiūtė 10, V. 
Mikeliūnaitė 8, J. Juciutė su R. 
Staugsite po 4. Žaidė, bet taškų 
nepelnė R. Galinskaitė.

Antras laimėjimas pasiektas 
prieš K - Jets. Priešininkės nu
galėtos 27 - 21 (12-8). Taškus 
pelnė: I. Beinoravičiūtė 12, R. 
Marcinkevičiūtė 8, V. Mikeliūnai
tė 3 ir B. Latvėnaitė su N. Mar
cinkevičiūte po 2.

— * —
Labai gerai pasirodė jaunių ber

niukų komanda. Atsiekti du lai
mėjimai iš eilės. Prieš West Ade
laide 29 - 11 (10-1). Taškus pel
nė: A. Jaunutis su P. Arlausku 
po 11, A. Skiparis, J. Vacchiane 
ir A. Pauliukevičius po 2 ir K. 
Pauliukevičius 1.

Labai gerai sužaista prieš pir
mavusių komandą Windsor Gar
dens. Priešininkai, stovėdami var
žybų lentelės viršuje nesitikėjo py
los iš Vyties jaunių. Varžovų sti
prybė - du aukšti žaidėjai. Vytie
čiai panaudojo pilną aikštės spau
dimą ir labai greitą žadimą. Prie
šininkas mėgino atsakyti taip pat 
aikštės spaudimu, bet tas jam ne
pavyko. Mūsų žaidėjai, geriau val
dydami kamuolį ir būdami judres
ni, lengvai apeidavo priešininko 
gynėjus. Laimėta 41 - 28 (22-14). 
Taškai: J. Vacchiane 15, P. Ar
lauskas 12, A. Jaunutis 8, A. Pau
liukevičius 4 ir R. Beinoravičius
2. Man atrodo, kad ši komanda ga
li iškopti iki finalų...

TINKLINIS
Už Pietų Australijos moterų 

rinktinę Melbourne žaidė dvi vy
tietės: A. Morkūnaitė ir A. Salz- 
born. Be šių dar pakviestos treni
ruotis su rinktine I. Pečiulytė ir 
R. Beattie - Andriusevičiūtė. 
Rnktinei vykstant į Port - Pirie 
parodomosioms rugtynėms dar pa
kviesta ir L. Andriusevičiūtė.

B.N.

Grįžo namo mokinukas laimėjęs 
knygą už pasižymėjimų gamtos 
moksluose.

— Tai kaip gi tu laimėjai? — 
klausia motina.

— Matai: mokytojas paklausė, 
kiek strutis turi kojų, ir aš atsa
kau kad tris.

— Bet juk strutis turi tik dvi 
kojas, — sako motina.

— Taip, bet vis tiek mano bu
vo geresnis atsakymas, nes visa 
klasė tvirtino, kad strutis turi ke
turias kojas.

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE ktinio” vadovas p. L. Bungarda. 
Čia taip pat dalyvavo ir apylin
kės p-kas Dr. S. Skapinskas, č.

Pranešimai
BRISBANE

DR. I. VENCLOVAS 
BRISBANĖJ

Su džiaugsmu pasitikom žinią, 
kad dr. I. Venclovas persikelia gy
venti ir dirbti Brisbanės mieste. 
Dabar jis jau nebe svečias, o “bris- 
banietis”. Norint arčiau susipažin
ti ir užmegsti ryšius su mūsų jau
nimu Algis Mališauskas ta pro
ga surengė priėmimą — vaišes pas 
save, pakviesdamas garbės sve
čiu dr. I. Venclovą. Jis be to dar 
lankėsi bei svečiavosi ir pas kitas 
lietuvių šeimas.

Kiek teko nugirsti, dr. I. Venc
lovas mielai sutinka talkininkauti 
mūsų bendruomenėje. Neatsisakys 
reikalui esant ir su paskaita pa
sirodyti. Dr. Irvis Venclovas dir
ba Brisbanės Royal ligoninėje. 
Džiaugiamės naujuoju daktaru ir 
bendruomenės nariu tikėdamiesi 
glaudaus bendradarbiavimo. Tiesa, 
čia mes turime daugiau iš anks
čiau gyvenančių lietuvių gydytojų, 
bet gaila, kad beveik savo tarpe jų 
ir nematom: arba jie neturi laiko, 
arba jiems su mumis nepakeliui.

SYDNEY

Lietuvis solistas Paulius Rūte
nis vieši su operos trupe Brisba
nėje ir čia išbus apie trs savaites. 
Būdamas Brisbanėje jis kaip pa
prastai aplanko lietuvius, pasis
večiuoja, o jei pasitaiko linksmes
nė kompanijėlė, jis ir nuotaikin
gai padainuoja. Gaila, kad prieš 
jam atvykstant permažai laiko bu
vo surengti lietuviams koncertėlį. 
O be to sušlubavo ir mūsų solisto 
sveikata. Linkime greit pagerėti.

K.

PAMINĖTI TRĖMIMAI
Birželio 18 d. Latyių salėje Bal

tų Komitetas, vadovaujamas lietu
vio inž. V. Bukevičiaus, surengė 
gražų birželio ištremtųjų minėji
mą, į kurį susirinko virš 600 da
lyvių, jų tarpe buvo ir eilė žymių 
australų pareigūnų, kaip N.S.W. 
vyriausybės atstovas Mr. Jackett 
M.P. su ponia, Lib. atstovė Furley 
opozicijos lyderis Mr. Renshaw su 
ponia, policijos superintendentas 
Mr. Watson ir eilė kitų. Minėji
mą atidarė Baltų K-to pirm. p. 
V. Bukevičius primindamas šio mi
nėjimo svarbą tiek mums, tiek ir 
kitiems, ir vėliau įspūdingą kalbą 
pasakė ponia E. Jonaitienė, kurios 
žodžiai giliai paveikė ne tik visus 
minėjimo dalyvius, bet ir kviestuo
sius svečius.

Koncertinėje minėjimo progra
moje iš lietuvių gražiai pasirodė 
svečias iš Albury solistas D. Vil- 
dovas, sudainavęs dvi dainas ir 
Dr. R. Zakarevičius, pianinu pas
kambinęs du kūrinėlius. Jis taip 
pat akomponavo visiems gieda-, 
miems himnams.

Minėjimo pabaigoje po porą kiek
vienos tautybės išėjo scenoje pa
dėdamos simbolinius vainikus pa
gerbiant išvežtuosius ir žuvusius. 
Pastebėtina labai įspūdingai minė
jimui dekoruota scena.

Nors kaip kasmet ir šis minė
jimas buvo daugiau uždaro pobū
džio, bet jis buvo gražiai organi
zuotas ir pravestas gana įspūdin
gai.

pakartoti šokiai, kaip Gyvatvaras, 
Jonkelis, Malūnas ir kt. Toliau 
mokytasi naujo šokio - Dzūkų Pol
kos. Jis šokėjams taip patiko, kad 
vadovui nereikėjo maldauti, kad 
kartotų, o net turėjo prašyti, kad 
jau nustotų. Repeticijai pasibai
gus pirmą kartą įvyko “Suktinio” 
nariams vakarienė - vaišės, kurio
mis pasirūpino “Suktinio” mece
natas p. Jurgis Sedrolis. Tai ti
krai gražus žestas, už ką “Sukti
nis” reiškia jam širdingiausią ačiū.

Prie vašių stalo, kurs ypač pa
sižymėjo savo įvairumu, skambė
jo liet, daina ir muzika. Antroje 
dalyje akordeonu grojo p. J. Ma- 
nikauskas. Na, ir vėl prasidėjo šo
kiai o mūsų vadovas iš džiaugsmo 
rankas trynė sakydamas, kad to
kių šokių nereikia ir mokyti.

Pabaigai padėkos žodį tarė “Su-

Valodka ir kt. K.S.

SIDABRINĖS VESTUVĖS
Birželio 11 d. baldų prekybinin

kas Geelonge p.p. Jurgis ir Al
dona — Pelagija Deckiai atšven
tė savo 25-rių metų vedybinę su
kaktį. Liet, pamaldų metu “jau
navedžiams” vietos buvo paruoš
tos prie altoriaus. Pamoksle kun. 
P. Dauknys iškėlė moterystės 
svarbą liet, šeimoje ir baigęs pa
mokslą jubilijantus specialiai pa
laimino. Kadangi p. Aldona Dec- 
kienė yra ir choristė, tai šia proga 
Geelongo Liet. Choras, vad p. J. 
Juškos, giedojo pamaldose.

Tą pačią dieną po pietų p.p. 
Deckių namuose įvyko ir jaukios 
vaišės dalyvaujant būreliui gimi
nių ir artimų draugų. Sukaktu
vininkams sugiedota griausmin
gas “Ilgiausių metų”. Ta proga 
norisi sukaktuvininkams palinkėti 
jaunatviškos energijos ir laimin
gai sulaukti auksinio jubiliejaus.

Buvęs

POPIETĖS DAINAVOJ
Bankstowno Dainavoj sekmadie

niais nuo liepos 9 d. papietėmis 
2-7 vai. salė bus atidaryta, čia 
veiks skaitykla, šachmatai, stalo 
tenisas; vėliau bus įsigytas bili
jardo stalas ir kt. Jaunimas geram 
orui esant galės žaisti sporto aikš
telėje.

Laikas nuo laiko šiose popie
tėse vyks kultūriniai parengimai 
bei diskusjos.

“Dainavos” Klubo V-ba

bę) tinkamą paruošimą pagal Va
tikano II santarybos mintį.

Aukščiau paminėtomis intencijo
mis gali pasinaudoti Brisbane • 
Newcastle ir Gyvojo Rožančiaus 
nariai.

Kun. S. Gaidelis S J.

CANBERRA
Šiais metais birželio trėmimų 

sukaktis paminėta kukliai pamal
domis St. Petrike bažnyčioje. Su
kakčiai išryškinti kun. Martuzas 
pamokslo metu plačiau palietė gi
lesnę šio paminėjimo prasmę ir 
kvietė savuosius tęsėti kad ir sun
kioj kovoj šį nepalyginamai skau
dų žygį iki ateinančios pergalės. 
Tik gaila, kad šiuos prasmingus 
kun. Martuzo žodžius girdėjo tik 
maža dalis. Matyti, vieni pabū
go kiek šaltesnio oro, kiti dėl “gau 
sybės” darbų, gi treti abejingai 
tardamiesi su kaimynu taip ir li
ko neatvykę. Pamaldų metu Auš
ros choras jautriai pagiedojo ke
letą giesmių. Pamaldoms pasibai
gus, grupelėmis susitelkę ryžtin- 
gesnieji pasiekė lietuvių------- :~
savam pašnekesy tęsė 
sukaktį.

ŠAUNIOS
VARDINĖS IR ĮKURTUVES
Pereitą šeštadienį pas p. A. 

Laukaitį, Sydnėjuje įvyko nekas
dieniškas subuvimas: tą vakarą 
Antano pasveikinti vardinių .pro
ga susirinko apie pusšimtis jo ar
timų draugų ir bičiulių. Ta proga 
atšvęstos ir Antano įkurtuvęs jo 
naujame name. Susirinkusių gera 
nuotaika, puikios vaišės ir paties 
šeimininko lauke kepti kepsniai, 
pavilgyti kilniuose padažuose, va
karą padarė tikrai labai jaukų ir 
malonų. Be kitų čia buvo susirin
kusios ir beveik visos skautų kau
kių baliuje matytos čigonės, ku
rios savo dainomis, išdaigomis ir 
burtais tiesė Antanui kelius į švie
sesnę ateitį. Tarpais buvo taip 
įsismaginta, kad tūlas net pradė
jo abejoti, ar Antano namas at
laikys iki ryto. Atrodo, kad vis
kas gražiai baigėsi, nes Antanas 
dar kitą dieną skambnosi vienam 
kitam iš savo bičiulių į vaišių už- 
baigtuves.

PERTH
Birželo 12 d. auto nelaimėje sun

kiai sužeistas mirė 39 m. Juozas 
Balsys.

Astuonių dienų tarpe trys Per- 
th’o lietuvių bendruomenės nariai 
•mirties pakirsti nuėjo amžinybėn.

A. Vembutas

GEELONG
“SUKTINIO” REPETICIJA

Birželio 17 d. vakare susitiko 
visi “Suktinio” nariai į tautinių 
šokių repeticiją. Grojant p-lei M. 
Manikauskaitei ir vadovaujant p. 
L. Bungardai buvo prisiminti ir

PASISAKYMAI
Gerb. p. Redaktoriau,

Perskaičiau M. Pastogėje p. L. 
Lygumiečio straipsnį “Mūsų san
tykiai su dabartine Lietuva’ net 
kelis kartus ir vis dar stebiuosi, 
kad tiek daug metų po karo pra
ėjus, Sydnėjaus lietuvių tarpe yra 
pelų, Quisling’u ir Petain’ų. Kągi, 
pagarba Sydnėjaus Filisterių Bū
reliui, išaiškinusiam ir pasmerku
siam tuos baisius liet, “nusikaltė
lius”. Dabar lauksime kada bus 
aprašytas jiems 
mas.

šia pat proga 
ti M. Pastogės
pas mus Geelongo Apylinkėje nė
ra organizuotų filisterių, nėra pe
lų, Quisling’u nei Petain’ų, o vien 
tik visi tarp savęs mieli ir bran
gūs lietuviai.

mesti ir senojo, nes dabartinei šo
kių muzikai jis yra nepakeičiamas.

Kai prieš keletą metų per mote
rų draugijos pobūvį paminėjau, 
kad lietuvė moteris atstoja du 
vyrus, mane vyrai nušvilpė. Įver
tindamas ponios Statkuvienės dar

bausmės įvykdy-

malonu patikin- 
skaitytojus, kad

A. Skėrys

MELBOURNO NAMUOSE
Birželio 4 d. Lietuvių Namai 

Melbourne prisipildė dažniau ir 
rečiau matomais tautiečiais. Nėra 
abejonės, kad dalyvavę nesigailėjo 
namie palikę savo televizijas ir 
šiltai prikūrentus kambarius. Lie
tuvių Namuose užteko ir šilimos, 
ir buvo į ką ir pasižiūrėti, gėrėtis 
ir džiaugtis. Melbourno lietuvių 
savaitgalio mokyklos vaikų pasiro
dymas suteikė džiaugsmo tiek tė
vams, tiek ir svečiams.

Tiek atskirų jaunuolių, tiek 
grupių pasirodymai paruošti ge
rai. Paminėtina p-lių Manikaus- 
kaičių duetas, “čigonų” vaizdelis, 
na ir p. A. Gabo vaikų vaikučių 
orkestras. Mergaitėms, skambinu
sioms pianinu, tikrai reikėtų pa
reikšti užuojautos, o publikai pa
dėkoti už kantrybę. Išsistygavusio 
pianino tonai ir pustoniai daugiau 
panašėjo į dalgio plakimą, negu į 
muziką.

Ar ne laikas būtų Melbourno or
ganizacijoms ir pavieniams asme
nims sumesti naujam geram pia
ninui, kad ateity mūsų pianistai 
nebūtų nuskriausti? Nereikėtų iš-

BRISBANE - NEWCASTLE 
NEWZEALAND

JONAS ŠOLIŪNAS 
ATOSTOGOSE

Mūsų bendradarbis Čikagoje Jo
nas Šoliūnas šiuo metu išvykęs 
atostogų ir lankosi Kanadoje. Jo 
įdomius raportažus skaitysime vė
liau.

Maldos Apaštalavimas
Jo Šventenybė popiežus Paulius 

VI liepos mėnesiui MA nariams 
skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją — Kad visi, ku
rie dirba spaudoje, per ją tarnau
tų tiesai, teisingumui ir taikai, 
misi jų — Už katechumenų 
(besiruošiančių priimti kataliky-

Red.

MELBOURNO LIET. SPORTO KLUBAS VARPAS KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

METINIAM BALIUJE
kuris įvyks liepos 14 d. (penktadienį) Brunswick Town Hall.

S salė. Įvairūs gėrimai ir užkandžiai. Muzika pritaikinta visiems. Solo dainos. Apšildoma 
Veiks rūbinė.

Bilietų kaina $2.00, moksleiviams

Stalus ir bilietus galima užsakyti pas 
vieną Sp. Kl. Varpas Valdybos narį.
Pradįia 7.30 v.v.

$ 1.50, aktyviems Varpo sportininkams $ 1.00.
A. Bladzevičių telef. 337-6492 ir pas kiek-

Pabaiga 1.30 ryto
ATEIKITE — NESIGAILĖSITE.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Geelongo Liet. Choro moterys 

pasiryžo išsiuvinėti ir pasiūti tau
tinius drabužius ir juos paleisti 
loterijom Girdisi, kad bilietai bus 
platinami tarp visų Atlstralijos 
lietuvių. Laimingas bilietas nu
matomas traukti choro tradicinio 
kaukių baliaus metu rugpiūčio 
26 d.

Ku-ka
Iš Latrobe Valley mane pasiekė 

nusiskundimas, kad jų korespon
dentas taip pasinėręs į juokdary- 
bos gamybą, kad net neturi laiko 
suregsti korespondencijos spaudai 
iš vietos gyvenimo.

Atsargūs Lietuvos okupantai: 
nors laisvę iš žmonių atėmė, bet 
jos nesunaikino, o padėjo į muzie
jų. Štai patys bolševikai savo spau 
doje skelbia, kad skulptoriaus J. 
Zikaro Laisvės statula, nepriklau
somybės laikais puošusi Karo Mu
ziejaus sodelį, dabar išstatytą 
Kauno skulptūros galerijoje įgu
los bažnyčioje.

Iš spaudos sužinome, kad kai 
kurie buvę Adelaidės apyl. valdy
bos nariai išvyksta uždarbiauti į 
“dykumas”. Ta proga buvęs su
ruoštas išleistuvių pobūvis, kur 
jiems palinkėta, “kad grįžti: į Ade
laidę anksčiau negu Vanagas savo 
naujam muziejui pradės ieškoti jų 
kaulų”.

Melburniškis p. J. Normantas 
savo propagandoje Amerikos Lie- 

bą, sugebėjimą, pasišventimą, na, tuvių Fondo naudai įrodinėja, kad 
ir meilę vaikams reikalaučiau už amžinybę galima įsigyti už šimtą 
ją keturių gerai “aptašytų” vyrų, dolerių: įmokėk šimtinę Lietuvių 
Ir manau, kad buvę ir matę sutiks, Fondui ir jau esi įamžintas. 
jog toji kaina nebūtų peraukšta. kia pigi, sakyčiau, toji amžinybė!

B. Zabiela *
.• Kokia pigi, sakyčiau, toji amžinybė!

VANDENILIO BOMBA
Pralaimėtas sovietų remiamas 

arabų karas stiprius atgarsius su
kėlė komunistinėje Kinijoje. Vie
tiniai dienraščiai sutartinai su Pe
kino radiju pasmerkė daugumą 
vakarų kraštų įskaitant ir Sovie
tų Sąjungą. Kinijos spauda skel-

bą, kad tai esąs vakarų imperia
listų ir sovietų sąmokslas prieš 
arabų tautas.

Sovietų premjerui Kosyginui 
vykstant į Jungtinių Tautų spe
cialią sesiją New Yorke kiniečiai 
jo žygį atitinkamai palydėjo iš-

A. A. JUOZAS RIMAS

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad birželio 
mėn. 5 d. Melbourne, Austin ligoninėje vėžio liga mirė 

JUOZAS RIMAS, 48 m. amžiaus. Palaidotas Fawkner kapi
nėse.

Velionio valios vykdytojai

Lietuvių Klubo narį

EUGENIJŲ NARBUTĄ

motinai mirus užjaučiame ir kartu liūdime

Lietuvių Klubo Komitetas

Dail. L. Urbonas, grįžęs iš savo 
gastrolių po šiaurės Ameriką tri
na rankas iš pasitenkinimo: “Nuo
stabiausias kraštas toji Amerika! 
Ne tik kad išpirko mano senų pa
veikslų atsargas, bet net gi užpra
šė jų daugiau”. Taip ir kultūrė- 
ja, sakyčiau Amerika, supirkdama 
ne tik meno turtus, bet ir gene
rolus.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

moraliai ir materialiai prisidėju- 
siems prie “Aušros” Tunto šiais 
metais surengto kaukių baliaus 
pasisekimo, ypačiai žemiau išvar
dintiems asmenims (alfabetine 
tvarka):

p. p. Aleknai, Andriejūnui jnr., 
Antanaitienei, Apinienei, Asevi- 
čiams, A. Bačiuliui, Bačiuliams, 
Radauskams, Barkams, Baužėms, 
Bernotams, Bitinams, Bukevi- 
čiams, Burokienei snj., Burokams 
jnr., Cox’ams, Daniškevičiams, 
Daubarams, Daukams, Donieloms, 
Gečiauskams, Grybams, Jablons
kiams, Jarmalavičiams, Jonai- 
čiams, Jūraičiams, Kabailoms, 
Kataržaąms, Kazokams, Kišonuš, 
Koženiauskui, Kriukliams, Kyze- 
lienei, I. Lašaitienei, A. Laukai-

SYDNEY LIET. MOTERŲ 
SOCIALINĖS GLOBOS 
DRAUGIJA PRANEŠA 

TASMANIJOS LIETUVIAMS 
NUO GAISRO

NUKENTĖJUSIEMS 
TOLIMESNES AUKAS 

$20.00 
30.00 
10.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Dr. V. Kišonas 
p. X. iš W.A. 
O. “ ‘ 
L. 
E.
K. 
B.
N.

A. iš Sydney
Valeckas
Bliokas
Badauskas
Pūkas
Bernotas

E. Rataiskienė
O. Grudzinskienė

Kun. S. Gadelio surinktos aukos 
iš Newcastle: 
H. Pranckūnas 
S. Žukas 
J. Žemaitis

Brūzga
Paulauskas
Zienius
Zakarauskas
Zakarauskaitė

$4.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.30

P.
S.
S.
H.
B.
M. šeškus
S. Macijauskas
A. Bajalis
P. Bučienė

Visiems aukojusiems širdingai 
dėkojame, ir šiuo pranešam visuo
menei, kad pasibaigus budžeti- 
niams metams, aukų vajus užda
romas.

S.L.M.S.G.D.
Valdyba

čiui, V. Laukaitienei, Lingei, Ma
karui, Maksvyčiams, Meiliūnams, 
Migevičiams, Milašienei, Motuzie
nei, Nagiams, Narbutui, Narušiui, 
Osinienei, Petruškevičiūtei, Pro
tams, Pūkiui, Rotcienei, Saudar
gams, Skoruliams, Statkams, Ši
feriams, Šumskams, Šutams, Tu
rams, Vičiuliams, Vinevičiams, Ža
liams.

Taip pat aukotojams bei atsi
lankiusiems į vakarą tariame šir
dingą skautišką ačiū.

“Aušros” Tuntas, Senųjų 
Skautų Židinys ir Skautų 

Tėvų Komitetas

Rodos, ugniagesių uždavinys ko
voti su ugnim ir ją užgesinti, bet 
neseniai Čikagoje įvyko priešingai: 
praūžius didžiulei audrai buvo su
griauta ir apgadinta daugybė na
mų. Vietos ugniagesiai vietoj ge
sinę sudegino 82 pastatus, kaip 
neįmanomus atremontuoti.

*
Mano draugas Rapolas pereita

me numery rašė, kad jo prietelka 
Dzidoriukė sutiktų už manęs te
kėti. Aš nieko prieš, bet greičiau
sia dėl tų vestuvių nukentėtų ir 
mūsų visuomenė ir šitas laikraštis, 
nes greičiausia abu pletkavotume 
niekam negirdint.

Kai kas Sydnėjaus skautų Kau
kių baliaus aprašyme pasigenda 
vienos čigonės ir manęs klausia, 
kas ji tokia. Jeigu iš tiesų to ba
liaus metu laikysime tokiomis per
sirengusias šauniausias damas, tai 
minėtųjų tarpe trūko p. V. Lau
kaitienės. Greičiausia korespon
dentui rašant to vakaro raportažą 
ji stovėjo p. Maksvyčio šešėlyje.

sprogdindami savo pirmąją van
denilio bombą. “Linksmos žinios” 
— ddžiulėm kiniečių radėm buvo 
atspausdinta naujasis Mao Tse 
Tungo laimėjimas Pekino leidžia
mame “Tautos Dienraštyje”.

Buvo žinoma, kad kiniečiai, ato
mo srity smarkiai stumiasi pir
myn, ypač šiuo metu, kada jų 
kraštui gresia pavojus iš “impe
rialistų”. Vakarų pasaulis tokio 
kiniečių atsiekime tkėjosi, bet tik 
ne anksčiau, kaip 1970 m. Visgi, 
reikia pripažinti, kad niekam ne
padedant baisiausia karo priemonė 
atsirado neatsakomingų kiniečių 
rankose.

Kinijos didmiesčiuose šis įvykis 
tinkamai atšvęstas mitingais, de
monstracijomis ir eisenomis. Nau
jasis kiniečių laimėjimas jų spau
doje skelbiamas kaip “suskaldy
mas ne tik atomo, bet ir ameri
konų - sovietų branduolinių gink
lų monopolio. Tokie ginklai gin
sią kom. Kiniją nuo imperialisti
nių užmačių”.

Amerikos gynybos sekretorius 
McNamara teigia, kad ne viskas 
turėti vandenilio bombą, Reikia ir 
priemonių tos bombos pakėlimui 
ir tikslam nuskraidinimui į prie
šo teritoriją. McNamara galvoja, 
kad 
gio 
sius 
toks
tie patys amerikonai sakė, kad ki
niečių vandenilio bomba realizuo- 
sis tik 1970 metais.

Galima būtų prileisti, jog ki-

kom. Kinija pajėgs tokio ly- 
pasiekti tik perkopus 1970- 
metus. Labai abejotina, ar 
•spėliojimas būtų tikslus, nes

niečių bombos susprogdinimas bu
vo propagandinis ir tyčia derina
mas su Kosygino vizitu į Ameri
ką. Vargu, ar toks argumentas ką 
įtikintų, nes gąsdinant Sov. Są
jungą kiniečiai tuo nieko nelai
mėtų išskyrus tai, kad Kosyginą 
prverstų pagalvoti: ar ieškoti a- 
gresoriaus Artimuosiuose Rytuo
se, kas toli nuo Sov. Sąjungos ir 
ne tiek reikšminga, ar agreso
riaus ieškoti kaimynystėje, kur 
kiniečiai pasirengę iškulti visiems 
kaimynams langus. V.B.

IHusu Pastogė
BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS 
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