
TAUTOS 
GARBEI

Rugsėjo aštuntoji — valsty
bės šventė skirta “Senosios Lie
tuvos Didingai Praeičiai minėti” 
(Lietuvos valstybės 1938 m. 
Konstitucijos 9 str., 2 p., Vyr. 
Žin. Nr. 600).

Čia susiduriame su trimis žo- 
dinėmis kategorijomis, kurios 
reikalingos aptarimo; tai būtų:
1) valstybės šventė, 2) senoji 
Lietuva ir 3) didingoji praeitis.

Švenčių aptarimą duoda tos 
pat konstitucijos 10 str., būtent, 
tai — poilsio ir dvasinio pakili
mo dienos, ir tatai didelio gal
vosūkio mums nekelia.

Kai kalbame apie senąją Lie
tuvą, mums sminga galvon, kad 
kalbame apie lietuvių tautą. O 
kai kalbame apie, tautą, tai, aiš
ku, mename ne kurį materialinį 
objektą, bet gyvus žmones. Tie 
žmonės turėjo būti kuo tai ap
jungti, turėjo gyventi bendrais 
interesais, iki jie priėjo tokios 
būklės, kad sugebėjo apie XIII 
šimtmečio, vidurį sudaryti stiprų 
organizuotą junginį, žinomą Lie
tuvos valstybės vardu. Toji vals
tybė turėjo pakilimų, smukimų, 
jos valstybingumas buvo kuriam 
laikui nutrūkęs ir vėl atgijęs. Bet 
kai kalbame, apie tautą, ji mums 
pastovi ir tokia pat gyva, kokia 
ji buvo savo kilmės metu prieš
istorinių laikų glūdumoje.
Ji — mūsų praeities veidrodis, 
kurio nesudrumzdė jokie sukrė
timai ir jokios tautinės atplaišos, 
nuėjusios svetimiems tarnauti; ji
— buvo variklis Lietuvos chro
nologiškam tęstinumui išsilaiky
ti prie įvairiausių aplinkybių; ji
— sudarė pagrindą didžiuotis 
senosios Lietuvos praeitimi ir ją 
vadinti didinga.

Ar galima praeitį visiškai su- 
tapdinti su istorija ar, išplečiant 
sąvoką, — ir su proistore?

Tie, kurie, matė dabar rodo
mą Sydnėjuje pagarsėjusį muzi
kinį veikalą “Fiddler on the 
Roof”, prisimena įžanginę sce
ną, kurioje pagrindinis vaidmuo 
Tevye, neturtingas žydelis pie<- 
nininkas, pristato publikai šio 
šimtmečio pradžios carinės Ru
sijos mažo miestelio žydų bend
ruomenę besimaišančią mieste
lio aikštėje: Rodydamas į tą 
įvairiaspalvę minią Tevye klau
sia — kas juos visus laiko kar
tu? Čia pat jis atsako — tradi
cijos! Toliau jis aiškina: “Iš kur 
tos tradicijos atėjo? — Nežinau! 
Bet dėl tų tradicijų jie žino, kas 
jie yra ir kur yra jų tikroji vie
ta.”

Taip ir mūsų tradicijos. Jos 
atėjo iš neatpažįstamo meto, su
sikaupė per ilgiausią laiką. Tai 
daugiau negu proistorinė ar isto
riniai fiksuoti faktai. Šitos tradi
cijos arba moderniosios sociolo
gijos terminu tariant — tautinė 
kultūra, atsispindi tautosakoj, 
dainoj, tautiniuose šokiuose, 
papročiuose ir visoj eilėj kitų žy
mių, charakterizuojančių lietu
vių tautą. Atimk iš tautos pra
eitį — tautos neliks arba ji ne
atpažįstamai pakeis savo veidą. 
Mums visai suprantama, kodėl 
apsprendžiant tautą, vienu pa
grindiniu faktoriumi laikoma at
mintis apie bendrai išgyventą 
praeitį ir aspiracijos bendrai 
ateičiai. Tai nenutraukiama 
grandinė, kurios viename gale
— praeitis, kitame — ateitis, o 
jungiamąja grandies dalimi yra 
gyvosios kartos asmenys, sąmo
ningai save laiką vienos tautos 
nariais, nors jie būtų laikinai ar 
ilgesniam laikui atskirti nuo tau
tos kamieno.

Taigi, Rugsėjo aštuntoji — 
Senosios Lietuvos Didingai Pra
eičiai minėti diena, nėra poilsia
vimas ant praeity pasiektų lau
rų, nėra smaguriavimas Min
daugo, Gedimino, Algirdo, Kęs
tučio, Vytauto sukurta valstybi
ne. galybe. Toji diena, tai šalti
nis, iš kurio semiamos tautinės 
gėrybes ne pasigardžiavimui, bet 
kietam tautiniam darbui ir išlai
kymui tų tradicijų, kurios lietuvį 
padarė lietuviu.

Toji diena jau buvo pramaty
ta mūsų tautos genijaus Vinco 
Kudirkos, kai jis ragino Lietu-
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VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
KULTŪRINĖS REVOLIUCIJOS troniniai prietaisai ir daugybė ki- Militarinėje srityje, ypač puo-

ATGARSIAI

Nė viename Kinijos mieste kul
tūrinės revoliucijos atgarsiai ne
pasiekė tokių kraštutinumų, kaip 
pietų Kinijos didmiestyje Kanto
ne.

Iš šio miesto sugrįžęs vokietis 
pasakoja apie pasibjaurėtinus įvy
kius ir šlykščius ant stulpų pa
kartų kiniečių vaizdus. Kiti eu
ropiečiai, pasprukę iš Kantono 
pasakoja, kad miesto gatvėse yra 
pardavinėjama, o tiems kurie lė
šų neturi duodama veltui, iš anti- 
maoistų virta sriuba.

Paskutinėmis žiniomis yra sako
ma, kad miesto centrą valdo ka
riuomenė ir tarp savęs susiskaldę 
raudonieji gvardistai. Iš 2.5 mili
jono gyventojų mažai kam aišku 
kas prieš ką kariauja. Jau dabar 
suskaičiuojama keli tūkstančiai 
aukų.

Matyt), tokios žinios iš pietų 
Kinijos metropolio ir Pekinui 
drumsčia sąžinę. Dėl to Pekino 
spauda ir radijas pirmą karftą 
pripažino netinkamais raudonųjų 
gvardistų metodus ir pajuokė jų 
politinį nesubrendimą. Pekino 
“Liaudies dienraštis” siūlo grą
žinti Kindjai buvusią priešrevo
liucinę tvarką, nes raudonųjų 
gvardistų ne tuo keliu nueita ir 
neprisilakyta proletariato revoliu
cijos dėsnių, kaip Mao Ce Tungo 
raštuose diktuojama.

“Liaudies dienraštis” yra pa
grindinis komunistų partijos pro
pagandos organas kuriame atsi
spindi oficialūs partijos polinkiai 
bei nutarimai, šio dienraščio ve
damajame galima iššifruoti naują 
partijos kryptį t.y. raudonuosius 
gvardiečius ir kitus kenksmingus 
elementus ateityje atskirti nuo 
revoliucinių veiksmų ir politinės 
atsakomybės

Iš Pekino pranešama, kad di
džiuliai kariuomenės junginiai 
kasdieną siunčiami į Kantoną pa
laikyti tvarką, numalšinti nebe
suvaldomą chaosą ir besireškian- 
tį kanibalizmą.

DAR VIENAS SOVIETŲ 
“LAIMĖJIMAS”

Iš sovietų teigimų žinome, kad 
techniškos tobulybės kaip radaras, 
televizija, aįtomo suskaldymasį 
tarpkontinentinės raketos, elek- 

vius semtis stiprybės iš praeities, 
ir mes susikaupdami tai kartoja
me, giedodami jo mums paliktą 
Lietuvos Himną.

Toji diena šiandieną mums 
daug reikšmingesnė, negu ji bu
vo nepriklausomos Lietuvos lai
kais. Šiandieną mes reikalingi 
ypatingos stiprybės ir ištvermės, 
nes esame akivaizdoje realaus 
pavojaus, kuris gresia tautai, 
esančiai komunistinio okupanto 
rankose. Stovime prieš faktą, 
kad krašte, savųjų rankoms pa
dedant, griaunamos tradicijos, 
klastojama istorija, lietuvis ver
čiamas keisti savo veidą. Rusiš
kasis imperializmas, laikydamas 
rankose stipriausią savo ginklą 
— internacionalinę tautų ben
drystę, paremtą marksistinio so
cializmo idėjomis — apčiuopia
mai kėsinasi net į lietuvius, gy
venančius laisvuose kraštuose.

Tad Rugsėjo aštuntosios die
na tepadeda mums pasisemti 
stiprybės ir išminties puoselėjant 
tautos garbę ir grumiantis dėl 
tautos gyvastingumo išlaikymo 
tiek šiapus, tiek anapus geleži
nės uždangos.

L. Lygumietis. 

tų išradimų yra ne kieno kito, 
bet sovietų darbuotojų bei moksli
ninkų įnašas pasauliui.

Stasys Motuzas Lietuvos Likimo Rūpintojėlis

M. MALAKŪNIENĖ

YRA ŠALIS
YRA ŠALIS — dainavome su ilgesiu ir ūpu — 
YRA ŠALIS — toli toli už marių, 
grugėdamos per akmenis kur skuba skaidrios upės, 
ir skamba ežeruos varpai nuskendę vario...

Palikome tave, šalie, tik trumpai valandėlei —
— nubėgsim, sakėme, tiktai už tavo vartų, 
o vėjams ir audroms staiga praėjus, 
sugrįšime vėl paliktų dirvonų arti.

TOLI YRA ŠALIS, kurion kas metai skuba paukščiai 
ir iš šaltos, ir iš šiltos šalies — 
ir saulėj blizgančiais sparnais jie skrisdami mus moja, šaukia -- 
— Nejau iš tūkstančių nei vienas jūsų grįžti negalės? 
Ar, smėlio žemėje tuščius lizdus susukę, 
čia prarymosit lig nakties?

YRA ŠALIS — bet mes ne paukščiai, 
mes tik šešėliai be vilties...
Ir veltui iš širdies gelmių mes gailiai šauksim — 
pasaulis kurčias mūsų šauksmo negirdės.

YRA ŠALIS, kurion subėga visos mūsų ašarų ir skausmo upės, 
YRA ŠALIS, kur gandras ir kregždė 
kiekvieną ten pavasarį sugrįžt galės, 
kur grūdas noks, 
ir lapas kris, 
ir medis augs, 
ir vandenys tekės, 
tiktai užgęsusios ir liūdnos mano akys 
jau viso šito 
niekad neregės!

— ★ —
Pagal svetimšalių įstatymo nuo

status, naujieji ateiviai neturį 
Australijos pilietybės š.m. rugsė
jo mėn. turi registruotis Imigra
cijos departamente, pranešdami 
savo adresą, užsiėmimą ir šeimos 
padėtį. Tiems naujiesiems austra
lams, kurių adresai yra Imigra
cijos departamente žinomi, bus iš- 
siuntinėtos specialios registravi
mosi kortelės. O kas tų kortelių 
iš Imigracijos departamento ne-
gaus, gali jas pasiimti kiekvienoje 
pašto įstaigoje.

Už nesiregistravimą numatytos 
nelengvos bausmės.

limo strategijoje, Sovietų Sąjunga 
taip pat iškyla galva aukščiau už 
kitus. Šioje srityje sovietai dažnai

_ * —
Prieš 20 metų rugpiūčio mėnesį 

Anglija atsisakė didžiausios ir la
biausiai vertingos savo kolonijos 
Indijos ir davė laisvę nepriklauso
moms Indijos ir Pakistano valsty
bėms. Nuo to laiko iki dabar ne
priklausomybę atgavo dar 60 bu
vusių kolonijų Azijoje, Afrikoje 
ir Pietų Amerikoje. Tokiu būdu
Anglijos, Prancūzijos, Olandijos 
ir Belgijos kolonijinės imperijos 
buvo likviduotos.

Iš 122 Jungtinių Tautų Orga
nizacijos narių 54 yra naujos val
stybės, atgavusios laisvę po 1947 
metų.

giriasi ir net su gerais įrody
mais, jog supliekę vokiečius Kur
ske ir Stalingrado apsupime; kas 
vėliau nulėmė visą rytų fronto ei
gą. Žinoma, yra ir kitokių nuo
monių dėl kurių būtų galima gin
čytis. Tačiau neginčijamas fak
tas palieka tai, kad nenugalimoji 
armija ir geltonąjį milžiną — Ja
poniją paguldė ant menčių, čia, 
tai dar vienas sovietų laimėjiV 
m as.

Ir jeigu kas suabejotų tokiam 
sovietų pasisavinimui, aišku, tai 
galima pasitikrinti L.N. Vnočen- 
kos parašytoje knygoje "Pabėda 
na Dabiirn Vostoke” t.y. “Perga
lė tolimuose Rytuose,” išleista 
1966 metais Maskvoje.

Tarp kitų dalykų autorius pri
pažįsta, jog sovietų į karą su ja
ponais įstojimo tikslas buvo už
kirsti kelią amerikiečių ir anglų 
imperialistiniams siekimams Azi
joje.

“Japonus”, autorius rašo “Sov. 
Sąjunga užklupo visai netikėtai 
ir suskaldė į gabalus. Japonams, 
patyrus tokį smūgį, nieko kito ne
likę tik kapituliuoti. L.N. Vno- 
čenko sako, kad branduolhinėK 
bombos išmestos virš Hirošimos 
ir Nagjasaki neturėjusios reikš
mės karo sutrumpinime.

— * —

Praėjusio karo įvykius sovietų 
autoriai perduoda iškraipytus, re
tai tesakančius teisybę. Tačiau čia 
ne autorių kaltė, nes jie turi ra
šyt pagal partijos nustatytą tvar
ką ir reikalavimus.

Neseniai pasirodė spaudoje ame
rikiečių knyga "Neįtikėtina per
galė?’ kurioje aprašomas jūrų 
kautynių epizodas iš karo su japo
nais.

Jeigu sovietų praėjusio karo 
įvykių aprašymai yra smarkiai 
persūdyti propaganda; tai ameri
kiečių — persaldyti nuotykiais.

Autorius W. Lord "Neįtikėtino
je pergalėje” aprašo tokius mo
mentus kurie ir neatrodo labai ti
kėtini. W. Lord rašo, kad 1942 
metais karo laivams susirėmus 
Ramiajame Vandenyne buvo nu
skandinti septyni amerikiečių ir 
japonų laivai. Kautynės truko dvi 
dienas. Amerikiečiai taip narsiai 
kovojo, jog pritrūkus šaudmenų 
kimšo paraką į drenažo vamz
džius ir šaudė į priešą; kiti blyk
čiojo foto aparatais, sukeldami 
priešui paniką. Buvę net ir tokių 
atsitikimų, kaip pavyzdžiui klasi
kinis eilinio jūrininko George Wei

ĮVYKIAIt

Vilniaus universiteto dėstytojas 
K. Sinkevičius ir respublikinės 
bibliotekos skyriaus vedėjas P. 
Kizis, kaip Sov. S-gos biblioteki
ninkų grupės nariai, rugpiūčio 10 
d. išvyko į Kanadą dalyvauti tarp
tautinės bibliotekininkų federaci
jos suvažiavime. Po septynių die
nų suvažiavime, jo dalyviai numa
to lankytis Otavoj, Quebec’e, Mon- 
trealyje, o taip pat Bostone, Wa
shingtone ir New Yorke, kur lan
kysią Jungtinių Tautų biblioteką.

(E)
— ★ —

Rugpiūčio pradžioje Vilniuje 
buvo Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
esperantininkų suvažiavimas. Bu
vo per 500 dalyvių, jų tarpe šiek 
tiek svečių iš Lenkijos, Bulgari
jos, Vengrijos, rytinės Vokietijos, 
Jugoslavijos ir Suomijos.

Esperantininkų klubo pirminin
kas Lietuvoj yra Antanas Poška, 
kadaise buvęs žinomas Paškevi
čiaus pavarde. Tada jis garsėjo 
Lietuvoj ne tik kaip uolus espe
rantininkas, bet ir kaip dar uo
lesnis keliauninkas. Žymiausia jo 
kelionė buvo 1929 metais pradė
toji “aplink pasaulį” ( su žurnalis 
tu Matu šalčium), bet keletą metų
pravingiavusi daugiausia Indijoj, 
kur (ypač Kašmyre) A. Poška su
rinko daug įdomių (kitų tyrinė-
tojų dar nė ligšiol nepatikrintų šiol paskelbę.

VIENINGU KELIU
Amerikos Lietuvių Tarybos pir

mininkas A. Rudis pranešė Vilkui, 
kad ALT nutarė paskirti savo 
atstovus j Jungtinį Finansų Ko
mitetą (telkiantį lėšas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 50- 
ties metų sukakties minėjimų pro
gramai vykdyti) ir į Eltos Infor
macijų Tarybą.

I Jungtinį Finansų Komitetą 
ALT paskyrė Jokūbą Stuką ir Al
biną Trečioką, o į Eltos Infor
macijų Tarybą — Vytautą Abrai- 
tį ir Povilą Dargį.

Jungtinis Finansų Komitetas ir 
Eltos Informacijų Taryba yra su
daryti, vykdant 1967 metų sau
sio 14-15 d. New Yorke įvykusios 
konferencijos nutarimus. Vlikas, 
Lietuvos Laisvės Komitetas ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės val
dyba po du savo atstovus į tuos 
organus paskyrė gegužės mėnesio 
gale. Vėliau du atstovus paskyrė 
ir Amerikos Lietuvių Bendruo
menė į JFK. Su Amerikos Lietu
vių Tarybos įgaliotais atstovais 
dabar abu organai yra galutinai 
sukomplektuoti.

Jungtiniame Finansų Komitete 
yra: prel. Jonas Balkūnas ir Pet
ras Minkūnas nuo Vliko, Antanas 
Reventas ir Vytautas Banelis nuo 
LLK, Domas Penikas ir Henrikas 
Miklas nuo PLB, Jokūbas Stu- 
kas ir Albinas Trečiokas nuo 
ALT, A. Radzivanienė ir J. Bal
sys nuo ALB. šio komiteto pirmi
ninkas yra pre). J. Balkūnas, vi- 
cepirm. D. Penikas, iždininkas P. 
Minkūnas, sekretorė A. Radziva
nienė.

Eltos Informacijų Taryboje 
yra: Romas Kezys ir Antanas V. 
Sniečkus nuo Vliko, dr. Jonas Pu
zinas ir Vytautas Vaitiekūnas nuo 
LLK, Gintautas Sabataitis, S.J., 
ir Emilija Čekienė nuo PLB, Vy
tautas Abraitis ir Povilas Dargis 
nuo ALT.

J.F. Komiteto ir E.I. Tarybos 
adresas yra: 29 West 57 St.-10 Fl., 
New York, N.Y. 10019.

(ELTA)

se pergyvenimas, šis jūrininkas, 
priešo šoviniui sprogus ant denio, 
buvo išmestas į orą taip aukštai 
kad net atsitrenkė į praskrendan
čio japonų lėktuvo sparną. G. 
Weise .stebėtinai, išliko gyvas ir 
po šiai dienai gyvena Amerikoje.

ir nepatvirtintų duomenų ne tik 
apie sanskrito, bet ir apie kaiku
rių dar dabar tebegyvų Indijos 
tarmių panašumus su lietuvių 
kalba.

(ELTA)
— Ir —

Tarptautinės Astronominės Są
jungos suvažiavime Pragoję Dr. 
Robert Leighton, Kalifornijos 
Technologinio instituto profeso
rius, paskelbė 21 Marso planetos 
fotografiją, nufotografuotą Ame
rikos erdvių laivo Mariner 4 iš 
10.000 ir 7.000 mylių atstumo 
1965 m. liepos mėn. 14 d.

Fotografijos rodo 300 aiškiai 
matomų kraterijų ir 300 spėjamų 
kraterių. Kai kurios fotografijos 
rodo tiesias linijas, kurios Marso 
paviršiuje turėtų būti nuo 100 
iki 200 mylių ilgumo ir 7 mylių 
pločio. Vienos linijos atrodo esan
čios iškilmai, kitos gi įdubimai. 
Spėjama, kad tai gali būti Marso 
paviršiaus suskilimai arba dalis 
kanalų, apie kurių buvimą Marse 
mokslininkai jau seniai spėja.

Mariner 4 fotografijas užrekof- 
davo televizijos prietaisais ir per 
du kartus perdavė juos į žemę
iš 135 ir 148 milijonų mylių ats
tumo nuo žemės. Amerikiečiai tų 
Marso fotografijų dar nebuvo iki

1
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ALBERTAS ŠEIKIS

Ramunėlė svajonių sūkuryje
Mintys sumetus žodį su Birute Tamošiūniene

Amerikoje atsidūrusi lietuvių 
kultūrininkų saujelė dirbo kiek 
sąlygos ir pajėgos leido, kviesda
mi talkon visus, kas turėjo noro 
ir gabumų. Ir taip, reikalui spi- 
riant, spragoms užkaišioti, pradė
jo viešai reikštis tie, kurie anks
čiau nedrįsdavo ar tai iš kuklumo, 
ar tai iš nepasitikėjimo savo jė
gomis, ar tai iš nežinojimo, ką 
savyje turi. Garsiems vardams 
neužgožiant, talentai, kur jų bu
vo, galėjo augti ir vystytis. įsi
kūrimo karštligei atslūgus, ver
žlesnės ir kūrybingesnės pajė
gos stengėsi įnešti šį tą naujo 
lietuviškos kultūros aruodan. Po 
dviejų dekadų mes, Australijos lie
tuviai, drąsiai galime sakyti, kad 
nesumenkėjome nei kokybiniai, nei 
kiekybiniai, kad ne tik sugebėjo
me įsikurti, bet šį tą ir sukurti. 
Tenka girdėti balsų, abejojančių 
mūsų pajėgumu ir mūsų kultūri
nio darbo lygiu, mūsų vienokių 
ar kitokių menininkų kokybe. 
Vienų abejonės nuoširdžios, o ki
tų dažnai būna savo apsnūdimo 
ir nepajėgumo apsaugojimui iš
galvotos. Kai vienas antras mū
siškių išėjo pasirodyti kitiems, to
liau už savo kiemo ir savo krašto 
ribų ir kai paskaitai kitų atsilie
pimus, sakykime, kad ir apie p. 
Vasiliauskienės gastroles, ar p. 
Urbono parodas JAV-se, apie 
“Eleven Lithuanian Artists in 
Australia” ar “Plunksna ir Žo
dis” tai gal ir nereikia perdėtai 
manyti, kad visa, ką mes atlie
kame yra blogąja žodžio prasme 
mėgėjiška.

Lietuvio gyvenimas būtų nepil
nas, jei jame nebūtų dainos ir 
dainavimo. Net ir smarkiai abe
jojantis išvedžiojimais apie lietu
vių tautos sielos atsiskleidimą 
liaudies dainose, turi sutikti, kad 
daina, yra dažna palydovė mūsų 
religinio, visuomeninio ir kultūri
nio gyvenimo apraiškų. Mes Aus
tralijoje, vos spėję nusiplauti ke
lionės dulkes .suskatom steigti 
chorus, o norinčių dainuoti netrū
ko. Dabar, po tiek laiko ir atsi
skyrus grūdams nuo pelų, kartais 
pasiekiamas toks lygis, kad gali
ma išeiti pasirodyti ir už savo pa
rapijos rubežų. Tik išleisti lietu
viškų plokštelių komerciniu mastu 
prisibijoma. Nors planų, gal ir ta
lento netrūksta, bet pastangų, lė
šų ir rizikos tai tikrai stoka. Ma
žo masto bandymų buvo: Dainų 
Švenčių, Melbourno Dainos Mylė
tojų Sambūrio, P. Rūtenio reči
talio per Adelaidės radiją, Dor
othy Oldham įgrotų Čiurlionio kū
rinių plokštelės išleistos nedideliu 
kiekiu ir net nebandyta jas pla
čiau paskleisti.

Tik štai 1964 metų pabaigoje 
p. B. Tamošiūnienė, kaip daininin
kė susiformavusi emigracijoje, sa
vo pastangomis ėmė ir išleido 
pramoginės šokių muzikos plokš
telę “O ramunėle pasakyk” (jei 
kas pasigęstų čia kablelio, nekal
tinkit redaktoriaus, nėra jo ir 
plokštelės aplanko viršelyje). 
Plokštelę išpirkus Australijoje ir 
jos pareikalavimui pakilus JAV- 
se, ji ten išleidžiama antrą 
kartą. Teko girdėti gandus, 
kad J. A. V-se “0 Ramu
nėle pasakyk” buvo garsinta kaip 
pati įdomiausia pramoginės muzi
kos plokštelė. Žinoma, komerciniai 
skelbimai ir lieka skelbimais. Iš 
viso kai kas į šokių muziką žiū
ri pro pirštus, atseit, šlagerinė 
muzika, neūgdanti muzikinės kul
tūros, ir šlagerių dainavimą nėra 
linkę laikyti menu. Ir Australijo
je pasireiškia muzikinis konserva- 
tyvizmas ir tam tikras surembė
jimas, pasireiškiąs tradicinių liau 
dies dainų garbinimu, ir nenoru 
sekti dabartinės muzikos raidą. 
Todėl nenuostabu nei kiek, jei iš
klausius Lapinsko kompozicijas, 
nusiskundžiama, kad jis yra mums 
pemaujoviškas ir nesuprantamas. 
Bet pramoginė — šokių muzika 
yra mėgstama visokio išsilavinimo 
žmonių ir jos visada daugiau iš
perkama, negu kamerinės muzikos 
ar arijų. Nereikia pamiršti, kad 
ir pramoginė muzika stato daini
ninkui didelių reikalavimų. Norė
damas turėti pasisekimą, jis ant 
visiems žinomų ir mėgstamų me
lodijų turi užspausti savo kūry

binį aš savaiminga interpretaci
ja, nuotaikos sudarymu, vykusiu 
teksto parinkimu ir kitomis prie
monėmis. Su savo “O Ramunėle 
pasakyk” B. Tamošiūnienė pirmą
jį tokio masto egzaminą sėkmin
gai išlaikė, o antraeiliai smulkūs 
trūkumėliai netemdo bendro gero 
įspūdžio. Net ir daug reikalaujan
tis ir priekabus Bronys Raila 
“Dirvoje” rašė, kad ši “ramunėlė 
kvepia pusėtinai jaukiai, kažkaip 
lietuviškais papieviais skambančiu 
mezzo sopronu, malonaus ir nuošir 
daus tembro, be maivymosi ir be 
“Kabakiškumo”, nepretenzingu, 
natūraliu sudainavimu, be suge
dimo ir gadinimo. “ 0 dėl savo pil
no nostalgijos valso 0“ Ramunė
le pasakyk” ir “Senam sode” ši 
plokštelė bus dar ilgus metus mėgs 
tama ir populiari praradimo 
skausmą išgyvenusių vyresniosios 
kartos lietuvių išeivių tarpe.

Dainininkė Birutė Tamošiūnienė

Prieš porą mėnesių rinkoje pa
sirodė antroji Tamošiūnienės plo
kštelė "Svajonių sūkuryje”. Įdai
nuota Australijoje, o išleista Kar
velio Prekybos Namų ir pagamin
ta RCA Custom Records JAV-se. 
Kaip ir galima buvo tikėtis, jau 
iš pirmo žvilgsnio pastebimi ma
ži techniniai patobulinimai. Vir
šelis pieštas dailininkės p. Zinos 
Morkūnienės. Nuo fotografiniai 
realistinės ramunėlės — šuolis į 
dailininkės vaizduotės semiabs- 
trakčius sūkurius. Techniškai 
plokštelė irgi geriau pagaminta, 
orkestras skamba lyg ir geriau, 
daugiau savo vietoje palydi dai
nininkę. Dainų žodžiai daugumoje, 
kaip ir ankstyvesnėje plokštelė
je, tų pačių autorių (6 dainos K. 
Baltoko, 3- S. Čižausko ir kt.), 
kai kur gal, sakyčiau, “kalambū
riški’’, ne visur derinasi su melo
dijų nuotaikomis. Vertėtų kreipti 
daugiau dėmėsio į muzikos su 
tekstu santykį. Originali daina 
dažnai ilgai išlieka populiari ir 
turėdama menkavertį tekstą: ją 
išgelbsti muzika ir dalinai inter
pretatorius. Turimai populiariai 
melodijai naujai parašytame teks
te nesant reikiamo skambėjimo, 
nukenčia dainos patrauklumas, 
kurio neišgelbsti nei atlikėjo ge
rumas.

Nerūšiuojant į kas patiko ar ne
patiko, bendrai paėmus, ši Tamo
šiūnienės plokštelė yra gera lietu
viškai įdainuotos šokių muzikos 
tarpe ir, reikia manyti, bus dar 
populiaresnė už pirmąją.

Pasirodžius “Svajonių sūkury
je” Australijoje, teko aJplankyti 
p. Tamošiūnienę, pasveikinti ir pa
sidžiaugti nauju atsiekimu. Po
nai Tamošūnai jau aštuoni metai 
gyvena gražiame, pačių statyta
me name, Heidelbergo priemies
tyje, apie 8 mylios nuo Melbour
no centro. Pianinas ir didelis ploš- 
tas gaidų, stereograma, krūva 
plokštelių — iš karto metasi į 
akis, įėjus į didžiulį salioną, ir 
sako kad muzika šiuose namuose 
yra nuolatinis gyventojas. Ponios 
Birutės šeimoje be vyro ir jo se
nutės motinos, prieš 5 metus atva
žiavusios iš Lietuvos, auga dvi 
dukrelės. Abi turi muzikalinių 
gabumų, puikiai skambina piani
nu, nors dar neišeina iš mokyk
los pasirodymų ribų. Rita, 16 me
tų, jau akompanuoja motinai vie
šuose pasirodymuose, yra gera

deklamatorė, dalyvavusi dviejuo
se Lietuvių Dienų Jaunimo Ta
lentų Vakaruose, šoka tautinius 
šokius, lošia krepšinį ir priklau
so skautams. Angelė, 11 metų, irgi 
aktyvi skautė, lošia krepšinį ir 
lanko parapijos lituanistinę mo
kyklą.

Išsikalbėjus prie puodelio kavos, 
p. Tamošiūnienė sutiko papasako
ti "M. P." skaitytojams tai, kas 
neparašyta plokštelių viršeliuose 
ir ko negalima išgirsti jos daino- 
ne. Paprašyta suteikti biografinių 
žinių, dainininkė papasakojo:

Apie save trumpai galiu pasa
kyti: esu gimusi Žemaitijoje, Ba- 
joralių kaime, Kretingos apskri
tyje, vaistininko šeimoje. Mūsų 
šeimoje buvo septyni vaikai, iš ku
rių esu trečia, šeimai persikėlus 
į Tauragę, baigusi tris skyrus, per 
vasarą išlaikiau egzaminus į an
trąją gimnazijos klasę. Dar neį

pusėjusi gimnazijos, netekau mo
tinos. Gyvenimas mūsų dideliai 
šeimai žymiai pasunkėjo. Dėka tė
velio kietos rankos, visi mokė
mės. Išsikėlus iš Tauragės į Salan
tus, gimnaziją teko užbaigti Plun
gėje. Nors labai norėjau studijuo
ti, bet tėveliui prašant, pasilikau 
keliems metams dirbti vaistinėje. 
Vėliau lankiau Kaune Farmaci
ninkų Padėjėjų Kursus ir rengiau
si studijuoti. Bet frontui artėjant, 
teko apleisti savąjį kraštą. Karui 
pasibaigus, atsidūriau Dillingeno 
stovykloje ir pradėjau studijuoti. 
Tuo pat metu dirbau ir UNRRA- 
įstaigoje. Susipažinau su Jonu 
Tamošiūnu, kilimo rokiškiečiu, ir 
nusprendėmė, kad dviese galėsim 
lengviau pakelti gyvenimą sveti
mame krašte ir 1947 m, ištekėjau. 
Emigracijos bangai užėjus, 1948 
m. pradžioje atvykome į Australi
ją. Porą metų pagyvenome Vak. 
Australijoje kol persikėlėme į Mel
bourną, kur ir dabar gyvename ir 
auginame dvi dukreles. Kiek kas
dieninio gyvenimo rūpesčiai ir jė
gos leidžia stengiamės dalyvauti 
ir neužmiršti lietuviško gyvenimo, 
ypač lietuviškos dainos. Be dainos 
dar mėgstu sniegą ir abu priklau
some Lietuvių Slidininkų klubui 
nuo pat jo įsikūrimo dienos.

Sunku būtų atsakyti į klausimą 
kada pradėjau dainuoti f Gal tiks
liausia būtų sakyti nuo vaikystės, 
nes šeimoje buvo daug dainuoja
ma, Dainavau gimnazijų choruose, 
atskiruose pasirodymuose. Kaune 
mokiausi dainavimo pas p. Dva- 
rionienę. Vokietijoje dainavau 
stovyklos choruose, kvartetuose, 
duetuose ir t.t. čia, Australijoje, 
du metus lankiau Roy Spark’s 
dainavimo mokyklą.

Pramoginę — šokių muziką jau 
seniai buvau pamėgusi. Ypač jau
čiau, kad svetimame krašte, ati
trūkus nuo kasdieninių darbų bei 
rūpesčių, šio žanro muzika yra 
lengviau išklausoma, nors ir sko
lintomis melodijomis, bet savais 
žodžiais.

Melodijas, daugiausia, pasiren
ku klausydama radio ar žiūrėda
ma televizijos. Daugiau patinka
mos melodijos pavadinimą pasižy
miu. Susidarius eilei tinkamų me
lodijų, kreipiuosi į žodžių kūrėjus, 
kurie labai nuoširdžiai ateina man 
į pagelbą. Abu pagrindiniai žo
džių autoriai tiek p. K. Baltokas, 
tiek p. S. čižauskas yra nuoširdūs 

lietuvai ir nesigaili laiko pašvęsti 
dainų kūrybai. Jiems esu aš be 
galo dėkinga.

Paklausta kodėl abiejose jos 
plokštelėse tėra tik trys lietuviški 
originalūs estradinės muzikos kū
riniai, p. Tamošiūnienė atsakė: 

— Iš tikrųjų, labai norėčiau su-
daryti visą plokštelę iš vien lie
tuviškų kūrinių, bet, deja, jų mes 
šiandien labai stokojame. Įdomu, 
kodėl anais laikais Lietuvoje, ka
da turėjome tiek gerų muzikos bei 
žodžio talentų, vis tiktai girdimos 
buvo daugiausia svetimos šokių 
melodijos, šiandien, iševijoje, no
rime girdėti savos muzikos, bet 
niekas neskatina žmonių, turinčių 
tam gabumų Džiaugiausi, kad į 
mano rankas pakliuvo Andriaus 
Mirono (dabar gyvenančio JAV) 
muzikos ir žodžių kūrinys “Jau
nas kai buvau” lietuvių ir anglų 
kalbose. Jį dainavau tiek savųjų, 
tiek australų tarpe. Buvo labai 
šiltai priimtas.

Leisdama “O Ramunėle pasa
kyk” plokštelę ėmiausi didelės ri
zikos, nes turėjau surasti, kas fi
nansuotų, o be to nežinojau, kaip 
ji pasiseks. Ne tik Australijoje, 
bet ir užjūryje ją šiltai priėmė. 
Be kitų, ypač ja susidomėjo žino
mas lietuvis prekybininkas p. J.
Karvelis Čikagoje. Vėliau jis daž-
nai ragino išleisti antrą plokšte
lę, kurią jis sutiko pats finansuo
ti. Buvau gavusi pasiūlymą ir iš 
Kanados lietuvių radio pusvalan
džio. Pirmosios plokštelės Austra
lijoje buvo išplatinta 300, o po to 
Karvelis prisiuntė jų daugiau iš 
antrosios laidos. Kiek jų, išplatin
ta Amerikoje sunku tiksliai atsa
kyti. Žinoma, žymiai daugiau ne
gu Australijoje. Man labai džiugu 
ir esu dėkinga, kad Australijos 
lietuvai suprato mano užsimojimus 
ir taip nuoširdžiai priėmė mano 
pirmąją plokštelę. Ji paplito ne 
tik Australijoje, ją turi ABC ra
dio stotis, bet pasiekė ir įvairius 
pasaulio kampus, net ir Aziją. Ti
kiuosi, kad naujoji plokštelė bus 
mėgstama pramoginės muzikos 
gerbėjų.

Paklausta apie artimos ir toli-
mos ateities planus, dainininkė 
atsakė:

Ateities planai — dainuoti... Esu 
pakviesta dainuoti Melbourno Soc. 
Globos Moterų D-jos 15-kos metų 
sukakties minėjime ir Adelaidės 
“Lituania” choro metiniame ba
liuje. Lyg sužibo mažytė vilties 
kibirkštėlė nuvykti į Ameriką.

Taip bešnekučiuojant, apie gro
žio išgyvenimą dainoje, juoda ka
va gaivinant jausmus, o protą 
palaistant prancūzišku eleksyru, 
laikas prabėgo greit ir palinkė
jęs sėkmės ir svajonių išsipildymo, 
atsisveikinau, šypsnių veiduose ir 
džiuginančios šilumos žodžiuose 
išlydėtas.

Mažoji
Vilniaus dramos teatro akto

rius Laimonas Noreika, pakvies
tas vaidinti uzbekų filme “Ferha- 
do žygdarbis” pagrindinę vokie
čių karininko rolę. Filmas jau su
kamas Taškente.

— Ir —

Vagos leidykla Vilniuje 8.000 
egz. tiražu išleido Antano Miški
nio lyrinę poemą apie poetą Julų 
Janonį “Svajonės ir maištas”.

Lietuvoje rūpinamasi sukurti 
tikrą, o ne dailininkų įsivaizduo
tą Donelaičio portretą. Mokslinin
kų archeologų ir istorikų komi
sija, vadovaujama filologijos mo
kslų daktaro L. Gineičio išvyko į 
Tolminkiemį ieškoti veik prieš 
200 metų palaidoto būrų klebono 
Donelaičio kapo. Jei pavyks su
rasti .tikimasi iš kaukuolės for
mos rekonstruktuoti poeto galvą 
ir atkurti tikrą "Mėty," autoriaus 
portretą.

— * —

Pietų Amerikos foto klubas Bai- 
derantes San Paulyje, Brazilijoje, 
liepos 25 — rugpiūčio 15 dienomis 
suruošė savo patalpose Ameriko
je garsėjančio lietuvio foto me
nininko A. Kezio S.J. fotografijų 
parodą.

— * —

Sydnėjuje gyvenanti Lietuvoje 
mirusio poeto Putino-Mykolaičio

Pabaltijo aukso užgrobimo 
atgarsiai Australijoje

Neseniai įvykusioje Australijos 
Demokratinės darbo partijos meti
nėje konferencijoje visiems dele
gatams buvo išdalytas partijos iš
leistas platus informacinis biule
tenis apie Anglijos ir Sovietų Są
jungos susitarimu įvykdytą Pabal
tijo valstybių aukso užgrobimą. 
Biuletenis pavadintas — “Di
džiausias banko apiplėšimas isto
rijoje”. Jame pirmiausiai prime
name, kad Pabaltijo valstybių au
kso rezervų nusavinimą neseniai 
Australuos federaciniame parla
mente jau kėlė Demokratinės dar
bo partijos vado pavaduotojas se
natorius F.P. McManus. Toliau 
nurodoma, kad Sovietų Rusijos 
premjerui Kosyginui šių metų 
pradžioje lankantis Anglijoje, lai
svasis pasaulis buvo sistemingai 
įtaigojamas, kad patikėtų, jog da
bar prasidėjo nauja komunistinių 
valstybių ir demokratinių Vakarų 
santykiavimo era. Buvo nuolat pa
brėžiama, kad Kosyginas yra nau
jo tipo Rusijos vadas, technokra
tas, kuris ne tiek dėmesio krei
pia į komunistines doktrinas, kiek 
į savo vadovaujamos milžiniškos 
valstybės tvarkingą administravi
mą ir savo krašto žmonių gyve
nimo lygio pakėlimą. Tačiau tuo 
pačiu metu Sovietų Sąjunga švais
tė šimtus milijonų rublių arabų 
apginklavimui ir visokiai karinei 
paramai šiauriniam Vietnamui. 
Už tuos milijonus būtų galima iš 
tiesų pakelti Rusijos žmonių vy- 
venimo lygį, aprūpinti juos dau
giau buitinio vartojimo daiktais. 
Tačiau Kosygino valdžia to neda
ro, nes karo kurstymas, Vakarų 
pažangos sabotavmas ir ekonomi
nio progreso stabdymas atsiliku
siuose kraštuose yra pirmos reikš
mės uždaviniai Rusijos politikoje. 
Taigi ir Kosyginas tęsia savo pir- 
matakų nubrėžtą liniją.

Svarbiausias Rusijos politikos 
tikslas yra užgrobti valdžią, pa
neigiant kitų žmonių teises, pa
neigiant jų laisvę, atimant net 
gyvybę. Kitų žmonių turto užgro
bimas taip pat yra komunistinio 
veikimo metodas, praktikuojamas 
nuo pat revoliucijos pradžios ne 
vien tiktai partijos vyriausių va
dovų, bet ir mažiausio kaimelio 
komunistų tarybų.

Šį esminį komunistinio vadovo 
bruožą, nepasotinamą geidimą ki
tų žmonių turto, gana ryškiai pa
demonstravo Kosyginas, vasario 
mėnesį besilankydamas Londone. 
Jo vizitui baigiantis, buvo paskelb
tas bendras ponų Haroldo Wilso- 
no ir Aleksėj Kosygino komuni-

kronika
sesuo, rašytoja Marija Magdale
na Mykolaitytė - Slavėnienė rašo 
plačius atsiminimus apie savo bro
lį. Tų atsiminimų dalis netrukus 
skaitysime Amerikos lietuvių 
spaudoje.

— * —

Rumšiškėse pagerbtas “Anykš
čių šilelio” autoriaus poeto Anta
no Baranausko atminimas. Ten 
pastatytas gražus paminklas, ku
rį iš granito ir metalo sukūrė 
skulptorius Vladas Žuklys. Kaip iš 
istorijos žinome, A. Baranauskas 
Rumšiškėse kurį laiką gyveno ir 
mokėsi.

— * —

Ava Saudargienė Sydnėjuje bai
gia galutinai paruošti spaudai vai
dinimus vaikams — "Buvo broliai 
devyni” ir “Sigutė”. Leidžia ALB 
Krašto Kultūros Taryba. Svar
stant knygos iliustravimo reika
lą, vienas dailininkas prasitarė, 
kad knygą vaikams geriausiai 
iliustruoti tegalėtų tik vaikai.

Lietuvoje Pergalės žurnalo šeš
tame numeryje atskirais kronikos 
straipsneliais rašoma apie JAV 
gyvenančius poetą Joną Aistį ir 
rašytoją Jurgį Jankų ir Austra
lijoje gyvenantį grafiką Adolfą 
Vaičaitį.

— * —

Kompozitorius Vytautas Lauru- 
šas su libretistais E. Matuzevi- 

katas. Šis stebinantis dokumentas 
pranešė, kad abu premjerai su
sitarė, jog Anglijos vyriausybė 
nusavins Pabaltijo valstybių —• 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos pini
gų ir aukso rezervus, apsaugai 
laikomas Anglijos bankuose. Šis 
nusavinimas įvykdomas kaip kom
pensacija už Anglijos “sutikimą” 
nebereikalauti iš Rusijos turto, 
teisėtai priklausančio Anglijos vy
riausybės institucijoms ir anglų 
firmoms, kurį komunistinė Rusi
ja yra konfiskavusi. Į tuos Angli
jos dabar atsižadėtus turto rei
kalavimus įeina ir visos anglų 
investacijos Pabaltijo kraštuose,; 
kurių vaisiais dabar naudojasi Ru
sijos okupacinė valdžia.

To susitarimo balansas yra tie
siog stebinantis. Anglija gauna 
(neteisėtai), maždaug 5 J milijonų 
svarų sterlingų Pabaltijo valsty
bių aukso bei valiutos ir už tai 
atsisako visam laikui teisių į ke- 
letos šimtų milijonų vertės turtą, 
teisių į dalinai dar priešrevoliu
ciniais laikais įdėtą kapitalą, tei
sių, kurias Kosyginas atsisako pri
pažinti, lygiai taip, kaip jas pri
pažinti atsisakydavo ir jo pirma- 
takai, nežiūrint to fakto, kad Ru
sija yra pasisavinusi turtą ir iš 
jo turėjusi sau naudos. Tuo tarpu 
Anglija gauna turtą, kuris neturi 
jokio sąryšio su Anglijos patirtais 
nuostoliais, turtą, į kurį Anglija 
jokių teisių neturi ir kurio vie
nintelės teisėtos savininkės yra 
estų, latvių ir lietuvių tautos.

Biuletenis taip pat atkreipia dė
mesį į tai, kad šis įvykis turi ir 
kitą gana liūdną pusę, būtent tą, 
kad p. Haroldas Wilsonas Angli
ją dabar prilygino komunistams, 
kaip nevertą pasitikėjimo. Angli
ja nuo senų laikų buvo laikoma 
įstatymo ir teisingumo tvirtovė. 
Dabar jos geras vardas yra su
terštas. Reikia manyti, kad kaip 
tik šis psichologinis efektas, su
naikinimas pas£|tikė)jimo Anglija, 
ir anglų institucijomis, ir buvo 
svarbiausias Kosygino tikslas, ku
rio jis siekė šituo sandėriu su Wil- 
sonu. Tai yra didžiausias komu
nistinės propagandos laimėjimas. 
Rusai dabar gali kiekvienam sa
kyt, kad Anglija nėra teisingumo 
gynėja, kaip ją kitos tautos įsi
vaizduoja, o tik neprincipinga pi
nigų grobikė, kad Anglija vado
vaujasi tais pačiais principais, 
kaip ir Rusijos vadovai. Tas len
gvai gali palaužti Azijos ir Afri
kos tautų pasitikėjimą Anglija.

Toliau biuletenyje nurodoma, 
kad ir pats ponas Wilsonas gerai 
supranta, kad susitarimas neturi 
tvirto teisinio ir moralinio pagrin
do. Dėl to, kad užkirsti kelią kam 
nors kelti bylą šiuo reikalu, jis 
nori šį susitarimą legalizuoti spe
cialiu parlamento aktu, prieš ku
rį teismas yra bejėgis. Bet tas 
aktas iki šiol dar nėra Anglijos 
parlamento patvirtintas. Dar yrą 
laiko apsigalvoti ir pakeisti nuo
monę. Kiekvienas doras Britų 
Commonwealth’© pilietis ir pilie
čių organizacijos yra raginamos 
panaudoti visą savo įtaką į An
glijos viešąją opiniją. Gal būt, dar 
ponas Wilsonas gali būti atbaidy
tas nuo šio nuostolingo užsimoji
mo. Nuostolingo ne vien tik šiuo 
metu bejėgėms estų, latvių ir lie
tuvių tautoms, bet ir pačios An
glijos prestižui.

čium ir A. Kalinausku kuria nau
ją operą — “Paklydę paukščiai”. 
Operos tematika žmonių be tėvy
nės likimai.

— ★ —

Kauno Vytauto parke, kurio ofi
cialus vardas dabar — Vytauto 
kultūros ir poilsio parkas, rug
piūčio pradžioj atidarė naują šo
kių paviljoną, kuraime, anot Tie
sos (rugp. 4), “vienu metu galės 
kultūringai ilsėtis 1500 žmonių”. 
Pastatą suprojektavo inž. A. Kve
darienė.

(F)

Sydnėjuje ruošiamas platus ne
seniai Lietuvoje mirusio rašytojo 
ir poeto Putino-Mykolaičio minė
jimas spalio mėn. 10 dieną. Mi
nėjimą rengia Plunksnos klubas 
ir Sydnėjaus lietratų būrelis.

2
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Čiurlionis - muzikas
Čiurlionis rašė:

VEDA JOAKIMAS VEJAS

1910 metais
"Kas tai yra muzika? Visokių 
tautų didvyriai ne sykį išsitarda
vo, jog muzika turinti viršprigim- 
tą pradžią. Muzika tai dievų kal
ba, jinai stebuklus daranti, nutil- 
danti laukinius žvėris, statanti pi
lis, ir t.t. Kuomet ji prasidėjo — 
niekas negali susekti. Nestebėtina. 
Užgimė ji drauge su žmogaus sie
la ir yra tai jo svarbiausioji ir 
pirmutinė kalba.”

Čiurlionis tą kalbą išmoko kal
bėti labai anksti Anksčiau negu 
lietuviškai. Mikalojus Konstan
tinas Čiurlionis gimė 1875 m. 
rugsėjo 10 d. Varėnoje, bet Va
rėnos jis pats niekur nemini, nes 
tėvas greit persikėlė vargoninkau- 
ti į Druskininkus, ir Druskinin
kai per visą gyvenimą liko Čiur
lionio didžioji meilė.

Kastukas buvo pirmas vaikas, 
o pirmieji paprastai daugiausia 
paseka tėvus. Jis valandų valan
das klausydavosi savo tėvo gro
jant vargonais ir skambinant na
mie, atliekant pratimus ir ruo
šiantis groti mišioms bei mišpa
rams. Jis cipendavo paskui tėvą 
į bažnyčią ir vos užsikapanodavo 
stačiais laiptais prie vargonų. Pa
galiau vaikiška siela prasiveržė 
sava muzika. Penkiametis Kostu- 
kas daugelį valandų praleisdavo 
prie pianino, nors ir silpnai vie
nu pirštu skambindamas savas bei 
girdėtas melodijas.

Būdamas 7 metų jis skambino 
iš gaidų, ir pradėjęs lankyti vie
tos mokyklą, popietes dažnai pra
leisdavo pavaduodamas tėvą prie 
vargonų per mišparus, kurių me
lodijas išmoko gana greitai. Jo 
pirmas muzikos mokytojas buvo 
jo tėvas, o paskui Druskininkų 
gydytojo Markevičiaus pastango
mis jis buvo priimtas j kunigaikš
čio Myk. Oginskio rūmų kapelą. 
Jam tada buvo 13 metų. Ogins
kis Čiurlionio gabumais tiek buvo 
nustebintas, kad pažadėjo jam sti
pendiją į Varšuvos konservatori
ją. Tėvai jo nebūtų galėję leisti 
j mokslus, nes šeima iš metų vis 
didėjo, ir materialinė padėtis sun
kėjo.

Taigi 1893 metais Konstantinas 
iškeliauja į Varšuvą. Ten susi
draugauja su Eugenijum Moravs- 
kiu, kuris vėliau pasidarė žymus 
lenkų kompozitorius.

Varšuvos konservatorija tada 
gyveno Šopeno muzikos tradicijo
mis, ir ankstyvojoje čiufrlioįnio 
kūryboje dažnai jaučiama Šope
no atgarsių, nors jau ir tada jo 
stilius griežtesnis, kietesnis, ypač 
niūraus audringo pobūdžio kūri
nėliuose. Epochos veikiamas Čiur
lionis naudojo Šopeno ir Šumano 
išugdytą miniatūrinę fortepioninę 
formą. Jo preliudai, fugos, kano
nai neturi programinių pavadini
mų, bet juose vyrauja lyriškai 
romantinė nuotaika, daug kur

išaugusi iš liaudiškų melodijų. Y- Leipcige būdamas, jis labai inten- 
patingai preliuduose žymu dzūkiš- šyviai susirašinėjo su Moravskiu, 
kų melodijų intonacijos. Čiurlionio 
muzikos pagrindinis tonas — gi
liai melancholiškas, pilnas ilgesio, 
kartais audringai demoniškas. 
Šios nuotaikos kūriniai yra origi
naliausi; ypač savotiškas yra jo 
pamėgimas “basso ostinato” — už
sispyrusio boso, vis monotoniškai 
besikartojančios boso figūros.

1899 m. Čiurlionis baigia Var
šuvos konservatoriją. Atsisako 
Liublino muzikos mokyklos direk
toriaus vietos ir gyvena duoda
mas muzikos pamokas, komponuo
damas ir mokydamasis vokiečių 
kalbos.

1900 m. Varšuvoje buvo paskelb
tas konkursas simfoniniam veika
lui parašyti. Čiurlionis panoro 
laimėti pirmą premiją, kad galėtų 
važiuoti studijuoti kompozicijos 
į Leipcigą. Tam konkursui jis pa
rašė simfoninę poemą “Miške”, 
kuriai sekančiais metais buvo pri
pažinta pirma premija, čiuįrlio- 
nis pats aprašo tą poemą drau
gui: “Prasideda tyliai, plačiais 
akordais, tokiais, kaip kad tylus 
ir platus yra mūsų lietuviškų pu
šų ošimas. Man pačiam labai įdo
mu, kaip skambės tie akordai or
kestre...” Paskui laiške kitam 
draugui: “Bet viršum to mano 
‘Miško” vis dėl to yra debesėlių. 
Visa tai labai gražu — Mlynars- 
kiui mano kompozicija patiko; aš 
ją grojant išgirsiu, bet, mano vai
keli, ar Tu pagalvojai, ką reiškia 
pirmą kartą gyvenime diriguoti 
orkestrui, viešame koncerte, 
jančiam tavo kompoziciją? 
bus visai ramus netgi pats 
siausias jaunuolis? Tu pažįsti
ne, žinai taip pat, kaip man tai 
svarbu ir ką reiškia man savo 
kompozicijos dirigavimas. Tur 
būt, įsivaizduoji, kiek, be džiaugs
mo, turiu rūpesčio. Nuvažiuosiu, 
drebanča ranka paimsiu batutą, 
11-tame takte orkestras pairs, ir 
išeis vienas didžiulis blamažas.”

Deja, jo svajonė neįvyko. Pre
mijuotų kūrinių kencertas turėjo 
įvykti 1902 m. balandžio mėn., 
kiekvienam autoriui pačiam savo 
kūrinį diriguojant. Tačiau, kai 
Moravskis pareikalavo programo
je pažymėti, kad Mikalojus Kon
stantinas Čiurlionis lietuvis, tai 
jo kompozicija iš programos buvo 
išbraukta.

Čiurlioniui tai buvo labai didelė 
skriauda, kuri ir nebuvo atitaisy
ta, nes “Miškas” pirmą kartą bu
vo išpildytas tik po jo mirties 
Petrapily. Nepriklausomoje Lietu
voje ‘Miškas” dažnai buvo groja
mas koncertuose, nes ir vėlesniais 
laikais jis liko vienas iš ge
riausių mūsų simfoninės muzikos 
kūrinių.

Tuo metu Čiurlionis jau buvo 
Leipcige, kur gyveno ir mokėsi 
kunigaikščio Oginskio remiamas.

dideliu entuziazmu 
įvairius koncertus ir 
savo studijas. Vokie- 
ir muzikus jis labai

ir toje korespondencijoje atsispin
di visas jo darbas, begaliniai nu
sivylimai ir didelio džiaugsmo 
momentai. Čiurlionis dirbo labai 
daug, šalia savo paties studijų ir 
nuolatinio komponavimo, jis dar 
rašė kanonus, fugas ir sonatas Mo 
ravskiui, kad tas, greičiau prista
tęs programoje reikalaujamų kom
pozicijų skaičių, galėtų baigti 
konservatoriją ir pradėtų rimtai 
kurti.

Čiurlionis 
rašo apie 
kai kurias 
čių muziką
brangino, bet pati Vokietija ir gy
venimas tenai jam nepatiko. Iš vi
sos tarptautinės studentų minios 
jis susidraugavo tik su vienu šve
du Paulsenu. Apie jį rašo: “Labai 
taurus žmogus: tylus, ramus, įsi
mylėjęs savo Švediją. Mes labai 
viens kitą mėgstame. Kiekvieną 
sekmadienio vakarą ištisas valan
das vienas kitam pasakojame: aš 
apie Lietuvą ir Lenkiją, o jis 
apie Švediją ir Norvegiją. Mėgs
ta klausyti lietuviškų dainelių ir 
mainais paskambina man švediš
kų.”

Gal 
gauti 
kalbos
išmoko kaip reikiant Tačiau vie
nišas jis dėl to nesijautė, pasken
dęs darbe. Savo draugui Marke
vičiui jis rašo: “Visas paskendau 
kontrapunkte, 
duojuos kaip 
žmonės — tai 
tai disonansai
melodijos — tai tolimieji Drus- 
kninkai...”

Dėl pačių studijų jis pradžio
je buvo labai patenkintas ir ra
šė: “Profesoriai manimi paten
kinti — tai pastebėjau, iš jų tik 
ir girdžiu: “ausgezeichnet”,
schickt” ir tt’’ Bet paskui jis ėmė 
kritiškiau į save žiūrėti: “Įkyrėjo 
man tas kvartetas iki gyvo kaulo... 
Reineke (jo profesorius) manimi 
patenkintas, mano darbas jam pa
tinka. Bet aš pykstu ant savęs, 
ant jo ir ant visų, todėl, kad man 
gaila jo susidomėjimo, kad tai, 
ką jam patiekiu nėra to verta. 
Jadasonas (kitas profesorius) su 
savo nuolatiniais pagyrimais man 
truputį įkyrėjo. Kontrapunktą se
nai pabaigiau. Kvailų kanonų pa
rašiau 20”.

O 
josi 
cigo 
mas

Kai gyrė dalykus, kurie Čiurlio
nio manymu neverti pagyrimo, 
dar nebuvo taip blogai, bet se
kantis užduotas darbas buvo pa
rašyti uvertiūrą. Čiurlionis užda
viniu džiaugėsi: “Jaučiu didelį pa
traukimą rašyti orkestrui, — jis

jam sunku buvo susidrau- 
su vokiečiais, kad jis jų 
per visą laiką taip ir ne-

gro-
Ar 

drą- 
ma-

.Visą pasaulį vaiz- 
didelę simfoniją; 

gaidos, vokiečiai — 
ir falsius, gražios

tais kvailais kanonais 
prof. Jadasonas, kuris 
konservatorijoje buvo 
“kanonu karaliumi”.

rašo Moravskiui, — atrodo net, 
kad jau turiu sumanymą 
tiūrai. O iš to džiaugsmo 
apniko dvi liūdnos temos, 
charakteriai skirtingi, bet 
kitai tinka ir gali 
panaudotos. Kitam laiške at
siųsiu Tau savo uvertiū
ros pavyzdėlius. Pasimelsk, kad ji 
man pavyktų, nes Tau ją rašysiu”. 
Tačiau po savaitės jis vėl rašo: 
“Man nesiseka. 50 keli uvertiū
ros taktai — nuėjo niekais” — 
mat, Reinekei nepatiko tos liūd
nos lietuviškos temos, ir dar po 
savaitės Čiurlionis rašo: “Rašau 
uvertiūrą pagal Reinekės skonį, 
tas mane baisiai varžo ir atima 
daug sveikatos. Ją tur būt, dedi
kuosiu Reinekei, nes Tau nedrįs
čiau — tokia baisi. Jau nebetikiu 
Reineke — per daug jis varžo, ir 
manau, kad mūsų skonis skirtin
gas”. Po savaitės vėl informuoja 
draugą: “Uvertiūrą, 
pataisyti, pavadinsiu 
Ketvirtadienį buvou 
Reinekę su uvertiūros 
kritikavo tas galutinai. Priekaiš
tavo man kaip tik dėl to, kas ma
no uvertiūroje man patinka, o apie 
tai, kuo esu nepatenkintas, nie
ko nepasakė. Visoje uvertiūroje 
tepavyko vos du lietuviškus moty
vus įvesti.... Nuostabus jo (Rei
nekės) pamėgimas “aukso vidurio 
muzikoje”, ir būtinas noras, kad 
mokiniai rašytų taip, kaip prieš 
100 metų. Gal ir gerai, bet kai 
mokinys rašo orkestrui didesnį 
veikalą, įdeda į jį daug sveika
tos ir darbo, tai, tur būt, turi tei
sę savo kūrinyje pasakyti ką nors 
ir nuo savęs? Juk jeigu tas pa
vyksta — tai ir visas atpildas. O 
tas senas kelmas neduoda”. Kitam 
laiške jis apie Reinekę atsiliepia 
švelniau: “Kompozicijos profeso
rius Reineke mėgsta muziką gie
drią, švelnią, be jokių disonansų, 

'ge- Kadangi aš rašau tai, ką jaučiu, 
tai mano kompozicijos dažnai bū
na labai liūdnos: jose dažnai atsi
spindi lietuviškas ilgėsys, liaudies 
gaida, kurios Reineke, savaime 
aišku, nesupranta, nes jis vokie
tis. Dažnai įspraudžiu keletą aš
trokų disonansų. Senukas raukosi 
ir klausia: “Warum so traurig?” 
Ar aš žinau!”

Čiurlionis jau išeina iš mokiniš
ko pajėgumo ribų. Tą pripažįsta 
ir mokytojai. “Vymajeris keliose 
vietose man fugą ištaisė — rašo 
Čiurlionis, — o aš jam pasakiau, 
kad dabar dar blogiau. Po pamo
kos jis man pareiškė, kad turiu 
didelį taletną”.

Bet nežiūrint to užeina nusivy
limas savimi: “Tiktai dabar įsi
tikinau, kiek mažai temoku. In- 
strumentacijos — nemoku nieko, 
kontrapunkto truputį čia palai
žiau, bet ir tai paviršutiniškai. 
Harmonijos niekuomet nemokėjau 

(Nukelta į 4 pusi.)

uver- 
mane 
kurių 
viena

būti drauge 
laiške

jei pavyks 
“Kęstutis”, 

užėjęs pas 
škicais, su-

Jonas Mekas

APIE LIETUVĄ IR LAISVĘ

žavė-
Leip- 
laiko-

1
Aš mačiau mirtį ant abiejų Stikso krantų, 
aš mačiau melą ant abiejų Janaus veidų... 
Aš tiktai klausiu:
Kiek gatvių žmogui reikia?
Ar numirti ir būti pakastam “laisvam” Bruklyne, 
ar ant “nelaisvos” Šventosios kranto?
2
Aš tau sakau aš primenu:
kad žmogaus gyvenimas yra melas, jeigu jo žodžiai 

nėra veiksmų paliudyti;
kad žmogus neturi teisės apie kitų laisvę ir nelaisvę 

kalbėti, 
negali kitų laisvės kritikuoti, 
jeigu jis savo paties laisvės veiksmais 
neįrodo, nepagrindžia;

kad gyvenimas yra abipusė akcija;
kad jeigu tu kitus dėl Lietuvos nelaisvės apkaltini, tu irgi 

esi atsakingas, 
užu jos nelaisvę, 
užu jos trūkumus, 
užu jos jaunystę, 
užu jos klaidas: 
tu esi jos kraujo dalis;

kad Lietuva niekados tavęs neišdavė nei išsigynė: 
tu jos išsigynei, ją palikai;

kad tu ją apvagi, jai nepadėdamas, 
jos vengdamas, 
ją apkalbėdamas, 
ją kitiems palikdamas.

Tai nekalbėk apie laisvę. Gyvenk laisve.
Rizikuok laisve. Bandyk laisvę.
Tai nekalbėk apie Lietuvą. Gyvenk Lietuva.
3.
Aš tau sakau, tik primenu:
kad viena Bruklyno laisvės diena gali būti šimtą kartų 

mažiau, negu viena diena Vilniaus nakties nelaisvės;
kad viena sekundė, praleista bežiūrint į upelio dugną ar 

klausantis vyturio giesmės, gali būti kur kas 
daugiau, kur kas didesnis gyvenimas, negu visa 
Bruklyno fabrikų Miserere;

ir atvirkščiai:
kad viena sekundė, praleista bežiūrint į upelio dugną 

ar klausantis vyturio giesmės, 
gali būti taip pat 
žmogaus 
išdavimas.

4.
Aš tau sakau, tik primenu:
kad laisvė yra išgyvenimas, ne šūkis;
kad laisvę tegalima tik gyventi, kad laisvės negalima 

kalbėti, 
kad laisvė yra nepasakoma, reliatyvi, — 

kad yra laisvių išdžiūvusių, kaip rudenio šakos, 
yra laisvių bevaisių ir be. įsčių, 
laisvių tuščių, 
ir laisvių kokečių ir prostitučių;

kad yra nelaisvių kaip mylimos rankos!
yra mirčių, kurios gimdo gyvenimus!
kad žmogaus tikslas nėra gyventi šimtą metų “laisvėje”, 

bet vieną sekundę, 
nors vieną sekundę 
nemeluotai, 
tikrai.

5.
Aš mačiau melą ant Janaus abiejų veidų;
aš mačiau mirtį ant Stikso abiejų krantų;
aš stovėjau Stikso upės vidury
ir girdėjau balsą skambantį iš vandenų toli: 
tu gyvenimą tik vieną teturi.

tis
Jortaa Mekas yra gerai žinomas tremties poetas. Šis jo eilėraį- 
jiaimtas iš Metmenų žurnalo penkto numerio.

M. ŠEŠKUS

EŽERO VESTUVĖS
Vieną vėlyvą kovo mėnesio vakarą mane aplan

kė maždaug trisdešimt metų nebesutikti jaunystės 
dienų draugai: Vytautas ir Ona Vaitoniai bei Jo
kūbas ir Salomėja Vinkšnos su dukrele Saulute. 
Nepaprastai apsidžiaugiau, sulaukęs tokių brangių 
svečių ir raginau žmoną, kad paruoštų jiems pui
kias vaišes.

— Mes atėjom pas tave, Motiejau, ne lėbauti, 
bet tavęs prašyti, kad tu pagaliau parašytum tavo 
jau prieš daugelį metų pažadėtą parašyti apsaky
mą “Ežero vestuvės”. Pasižiūrėk į mus! Mes esame 
to apsakymo veikėjai ir norėtumėm, kad tu mus 
ir mūsų anuomet pergyventus gražius, nors ir ne
lauktai tragiškai pasibaigusius, įvykius įamžintum 
savo apsakyme.

Tvirtu balsu taip kalbėjo Vytautas Vaitonis.
— Mielas Vytautai, — aš atsakiau, — jau tris

dešimt metų praėjo nuo tų dienų ir aš nežinau, 
ar aš tuos visus įvykius įstengsiu nuosekliai be
prisiminti.

— Kaip tu gali nebeprisiminti, būdamas tų 
vestuvių sumanytojas ir, kartu su manim, rengė
jas? Argi ne tu parašei scenarijų vestuvių apei
goms ir kitai meno programai?

— Taip, Vytautai, aš nesiginu. Betgi aš čia, 
Australijoje, visą laiką dirbu fabrike, dirbu daug 
viršvalandžių, tai neturiu pakankamai laisvo laiko 
apsakymams rašyti, — aš pusbalsiai atsikalbinė
jau.

Iki šiol už tėvų pečių tyliai stovėjusi Saulutė 
Vinkšnaitė švelniai atskyrė tėvą nuo motinos ir,

per tą tarpą pažengusi keletą žingsnių priekin, 
uždėjo savo ranką man ant peties ir tarė:

— Motiejuk, ar atsimeni ,kaip mes visi, čia 
dabar tavo name susirinkę, 1934 metų šventojo 
Jono naktį ieškojom paparčio žiedo Oklių miške? 
Mes paparčio žiedo tada nesuradom; bet tu man 
kalbėjai: “Saulute, aš norėčiau būti tau paparčio 
žiedu ir ateityje kiekvieną tavo norą, jei pajėg
čiau, pasistengčiau išpildyti”.

— Taip, atsimenu. Anuomet mes buvom jau
natviškų svajonių nuoširdūs draugai, — aš atsa
kiau.

— Tai dabar aš pareiškiu tau savo didžiausią 
ir vienintelį norą, — vėl prabilo Saulutė, — pa
rašyk “Ežero vestuvių” apsakymą taip, kaip bu
vo, nenugražink! Ištrauk mus iš užmiršimo girių 
ir įkelk į literatūrinio gyvenimo plotmę. Parodyk 
šių dienų lietuviams, kaip mes dirbome, linksmi
nomės, mylėjome ir kentėjome!

— Gerai, brangioji Saulute, tavo norą, kaip 
jaunystėje esu tau prižadėjęs, išpildysiu ir pa
rašysiu tą apsakymą. Duodu žodį, kad parašysiu.

Ir staigiai nubudau.-------
Pusryčių metu papasakojau žmonai savo sa

pną. O ji man dėstė: “Žinai, vyreli, ir sapne duo
tą žodį turėtum laikyti. Žiūrėk, dangus apsiniau
kęs ir jau pradėjo lynoti. Vis tiek šiandien ne
galėsi tvoros dažyti. Geriau sėsk ir pagaliau pra
dėk rašyti tas, kiek aš prisimenu, daugelį metų 
ketintas ir iki šiol dar vis neparašytas “Ežero 
vestuves”. Aš sprendžiu, jog tie su “Ežero vestu

vėmis” surišti tavo jaunystės įvykiai yra giliai 
įsirėžę į tavo pasąmonę, jei jų veikėjai net lenda 
į tavo sapnus ir prašosi būti aprašomi”.

— Taip jau yra, Elfi. Aš iki šiolei negalėjau 
nuo jų atsipalaiduoti arba juos pasąmonėje užtu
šuoti. Jie man dažnai vaidenasi dienų ir naktų 
sapnuose, — atsakiau žmonai ir, pasiėmęs storoką 
sąsiuvinį, pradėjau rašyti.

— ★ —
Pačiame šiauriniame Sartų ežero krante, ant 

aukštokai iškilusio kalnagūbrio, visas tirštai apau
gęs liepomis, klevais, šermukšniais ir senutelaitėmis 
obelims, stūksojo Mielanų sodžius. Jame buvo de
vynios sodybos.

Pirmutinė sodyba, atsirėmusi į Sartų ežero 
šiauriausią galą, priklausė Grigaliui Vaitoniui. Jis 
turėjo dvidešimt penkis hektarus žemės ir nebuvo 
turtingiausias sodžiaus gyventojas. Bet, tiesą sa
kant, jis buvo šviesiausias viso kaimo ūkininkas. 
Jo vyresnysis sūnus Jonas, turėdamas vos tik aš
tuoniolika metų, 1918 metais išėjo savanoriu ginti 
Lietuvos laisvės. Lietuvai sutvirtėjus, Jonas, pa
siekęs viršilos laipsnį, tarnavo kariuomenėje, o vė
liau, baigęs suaugusių gimnaziją, tapo karininku 
ir tarnavo Kariuomenės Intendatūroje, Kaune. O 
visos trys Grigaliaus ir Veronikos Vaitonių dukros 
— viena gražesnė už kitą — ištekėjo, vos tik su
laukusios po aštuoniolika metų. Tėvų namuose pasi
liko tik vienas vaikas — jauniausias sūnus Vy
tautas.

Grigalius Vaitonis yra buvęs apylinkės seniū
nu ir Kriaunų valsčiaus viršaičiu. Jau 1926 me
tais jis prikalbėjo kitus Mielanų sodžiaus ūkinin
kus skirstytis j vienkiemius, kad galėtų moderniau 
ūkininkauti. Besiskirstant, nors ir praradęs per 
varžytynes penkis hektarus žemės, gavo laukus,

plačiu ruožtu atsirėmusius į Sartų ežerą. Žmona ir 
penkiolikametis sūnus Vytautas nebuvo tuo paten
kinti. Jie gailėjosi, kad jų žemė sumažėjo nuo 30 
iki 25 hektarų. Grigalius Vaitonis tada kalbėjo 
jiems:
— Nerūstaukit, kad praradau penkis hektarus ir pa
sirinkau laukus betarpiškoje ežero kaimynystėje. 
Ežeras teiks mums ne tik naudos ir patogumų, bet ir 
grožio. Ir, laikui bėgant, jis mums dešimteriopai 
atlygins už tuos prarastus penkis hektarus. Aš 
myliu tėvų žemę, myliu Mielanus, bet nemažiau 
aš myliu ir Sartų ežerą, kurio draugystėje aš iš
gyvenau jau šešiasdešimt metų ir be jo draugys
tės man sunku būtų gyventi”.

Vytautas tada skeptiškai klausėsi tų pasitei
sinimų ir neįstengė suprasti pilnos tėvo žodžių pra
smės. Tik daug vėliau, jau gerokai po tėvo mirties, 
tapęs savarankišku ūkininku, jis dėkojo savo tė
vui, paėmusiam laukus Sartų ežero pakrantėje. 
Ežeras teikė visai Vaitonių sodybai ypatingo ža
vumo ir grožio. Ir atrodė, jog tas gamtos grožis 
įsiveržė į širdis ir sielas šioje sodyboje gyvenan
čių žmonių ir skatino juos siekti šviesesnio ir gra
žesnio gyvenimo.

Grigalius Vaitonis, sodžiui išsiskirsčius į vien
kiemius, įniršo savo ūkį modernizuoti. Gryčia by- 
vo didelė, ją paliko tokią, kokia ji buvo, bet pa
sistatė naujus tvartus ir klojimus. Šalia senojo so
do užvedė dar naują su daugiau kaip dviem šimtais 
obelaičių, kriaušių, geltonųjų slyvų ir vyšnių. 
Agronomo padedamas, pakeitė į geresnes rugių, 
kviečių, linų ir bulvių sėklas. Užvedė kultūrines 
pievas. Kontrolasistento patariamas, pardavė visas 
senas karves ir nusipirko olandiškos veislės daug

(Nukelta į pusi. 4)
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ČIURLIONIS - MUZIKAS
ir nemoku. Per gyvenimą nepara
šiau nė gabalėlio be klaidos ar trū
kumų, o turiu jau 27 metus”.

šalia visų rūpesčių pradeda dar 
trūkti pinigo. Čiurlionis pradeda 
galvoti ar nevertėtų viską mesti 
ir grįžti į Druskininkus. Rašo 
draugui: “Diplomas, sakai? Kas 
man iš jo. Jis man nepadės para
šyti nė polkos ar mazurkos. Susti
prėjo įsitikinimas, kad reikia daug 
iš savęs reikalauti. Kuo daugiau 
— tuo geriau. Rašyti tik, kad 
rašytum, tai gerau visai nerašy
ti”. Tačiau galų gale nusprendžia 
iškentėti iki rudens, kad nors pa
žymėjimą gautų. Tuo tarpu mirš
ta Oginskis. Čiurlionį išmeta iš 
konservatorijos už nesumokėtą 
mokestį. Tačiau Oginskio našlė, 
dr. Markevičius ir draugas Mo- 
ravskis susiunčia jam pinigų, kad 
galėtų baigti mosklą. Ir Čiurlio
nis pasiryžta gauti diplomą: “Tu
riu gaut diplomą, arba sugriau
siu visą konservatoriją. Kai įsto
jau, Lichtas (kolega) rašė kvarte
tą. Pradėjau ir aš kvartetą, bai
giau, parašiau uvertiūrą, dvi dai
nas chorui, pradedu trio, o Lich
tas dar kvarteto nebaigė, ir jis 
šiemet gaus diplomą. O aš galiu 
negauti, nes po metų išduoda tik
tai mokytojų pažymėjimą”.

Čiurlionis diplomą vis dėlto ga
vo, nes buvo atsižvelgta ne į iš
būtą laiką, bet į padarytus darbus. 
Bet paskutiniai mėnesiai Leipci
ge buvo labai sunkūs. Viename 
laiške rašo: “Jei gausiu diplomą, 
mesiu muziką”. Kitame: “Jaučiu, 
kad laikas be paliovos eina, ir 
man jo gaila. Įspūdis toks, kad 
laikas — tai labai svarbi poema, 
specialiai man orkestro grojama. 
Kažkas man trukdo klausyti — 
nieko negirdžiu. O gaila, kompozi
cija eina vis toliau, gal būt, ne
trukus pasibaigs. Tai, ko neišgir
dai — pražus. Ta kompozicija — 
tai gyvenimas, ir ji tik vieną kartą 
būna grojama”.
Baigęs konservatoriją ir paatos

togavęs Druskininkuose jis nusi
kelia į Varšuvą. Verčiasi ten pri
vačiomis pamokomis ir komponuo
ja, nors ir be fortepiono. Dr. Mo- 
ravskis kartą rado Čiurlionį gu
lintį lovoje su drabužiais ir kaž
ką rašantį gaidų sąsiuvinyje. 
Čiurlionis pasisakė kuriąs simfo
niją. Moravskis nustebo, kaip jis 
gali rašyti be fortepiono. Čiur
lionis tik nusijuokė ir atsakė, kad 
instrumentas jam visiškai nerei
kalingas, nes kiekvieną gaidą jis 
girdi, neužgaudamas klavišų.

1904 m. rudenį Varšuvoje buvo

įsteigta lietuvių savitarpio pašal
pos draugija, o M.K. Čiurlionis 
pasisiūlė tai draugijai suorgani
zuoti ir vesti chorą. Vesdamas cho
rą, Čiurlionis ima vis labiau ir 
labiau pamėgti lietuvių liaudies 
dainas. Pradeda jas uoliai rinkti-, 
harmonizuoti chorui, o kai kurias 
panaudoja fortepiono kūrinėliams, 
kaip “Bėkit, bareliai", “Oi giria, 
giria” ir kt.

Žinoma, pagrindą jis buvo ga
vęs iš namų, nes Druskininkų a- 
pylinkės kaimai, tai Dainavos 
pakraštys, pilnas nuostabaus turi
nio ir grožio dainų, kurių dauge
lis buvo dainuojama Čiurlionio 
namuose. Vėliau straipsnyje “Apie 
muziką” jis rašė: “Kompozitoriai, 
būdami savo tėvynės sūnūs, gau
na iš savo tėvų drauge su krauju 
savo dainų meilę ir dažnai, patys 
nejausdami, mėgsta jų būdą ir y- 
patybes. Jie iš dainelės pagamina 
dainą, iš dainos — simfoniją”.

Tą žiemą atostogaudamas Drus
kininkuose, jis rašo broliui į Ame
riką: “Ar Tau žinomas lietuvių 
judėjimas? Aš esu pasiryžęs visus 
savo buvusius ir būsimus darbus 
skirti Lietuvai. Mokomės lietuvių 
kalbos ir rengiuosi parašyti lie
tuvišką operą”.

1907 m. Čiurlionis persikelia į 
Vilnių ir iš karto stačia galva 
pasineria į kultūrinį lietuvišką 
darbą. Ima labai rimtai mokytis 
lietuvių kalbos, padedamas Sofi
jos Kymantaitės, kurią paskui 
vedė.

Ir Vilniuje Čiurlionis ima va
dovauti lietuvių chorui, kuriam 
statė nepaprastus reikalavimus. 
Juozas Tallat-Kelpša savo atsimi
nimuose apie Čiurlionį rašo: 
“Čiurlionis, mokydamas chorą, 
reikalavo iš jo pianissimo ir ilgo 
kvėpavimo, visiškai neatsižvelgda
mas, ar tai padaryti mėgėjų cho
rui sunku ar ne. Ir choras tą jo 
reikalavimą, mano manymu ne
įvykdomą, išpildė: davė tokį pia
nissimo, kokiu dar niekados nebu
vo dainavęs. Be to, vieta, kur jun
giasi du kupletai, paprastai buvo 
dainuojama, atsikvepiant per tų 
kupletų vidurį, nes viską išdainuo
ti vienu atsikvėpimu fiziškai be
veik neįmanoma. Čiurlionis parei
kalavo negalimo dalyko. Choristai 
pradėjo gudrauti. Kiekvienas ėmė 
kvapą, kur kas gali, bet nepaste
bimai, ir galų gale Čiurlionis pa
siekė tą efektą, kurio norėjo”. 
Čiurlionis gi negalvojo, kad jis 
reikalauja neįmanomo. Jo apipavi
dalintos dainos buvo komplikuo- 
tesnės, negu kitų to meto harmo-

ir užrašinėja kaimuose liaudies 
dainas, jas propaguoja vi- 
nizatorių, nes Čiurlionis buvo išė
jęs griežtą kompozicijos mokyklą 
ir jau sukūręs nemažai dalykų. 
Poniai Volmanienei jis rašė: “Su 
choru užsimezgė simpatijos gija 
— mokau juos muzikos teorijos, o 
kartu rašau jiems ekspromtu dvie
jų, trijų balsų dainavimo prati
mus, kurie kartais skamba labai 
gerai, iš čia savos rūšies pasiten
kinimas. Tačiau nežiūrint visko, 
darbas yra sunkus — keletas ga
bių turinčių balsą, o likusieji tai 
neišpasakytos sąvalkos, be klau
sos, be balso, be proto O čia po
nas Vileišis pageidauja choro 
koncerto (jo nuomone, jau laikas, 
kad choras ką nors padainuotų — 
idijotas!).... Reikia žinoti, kad pas 
mus yra dvi partijos: pažangioji 
ir tautinė-konservatyvinė. Pirmo
ji, prie kurios ir aš priklausau, 
yra labai negausi. Antroji mus 
smerkia ir boikotuoja net mano 
chorą, kuriame dėl tos priežasties 
dalyvauja tiktai keli lietuviai, li
kusieji lenkai — iš čia dvigubas 
darbas, nes reikia mokyti tare- 
nos, versti etc. etc.”.

Tuo pat metu Čiurlionis vėl kim
ba į “Jūrą” ir 1907 birželio mėn. 
rašo broliui: “Užbaigiau “Jūrą”, 
t.y. suinstrumentavau ir net pa
taisiau. Pradėjau rašyti naują 
simfoninę poemą “Pasaulio sutvė
rimas”. “Jūrą” turėjo šiemet gro
ti, bet atidėjo kitiems metams”. 
Deja, ir sekančiais metais Čiurlio
niui “Jūros”, kaip ir “Miško” ne
teko išgirsti. “Jūra” pirmą kartą 
viešai buvo atlikta 1936, B. Dva
rionui diriguojant. Antrą kartą 
atliekant, “Jūra” buvo transliuo
jama per radiją Europai ir Ame
rikai. Puikūs atsiliepimai iš už
sienio parodė, kad pasauliui gali
ma užimponuoti rimta simfonine 
muzika” — rašo muzikas VI. Ja- 
kubėnas Tikrai tai buvo nepa
prastai didelis dalykas. Lietuvoje 
buvo gimęs veikalas, kuris visu 
savo stiliumi ėjo kartu su to lai
ko Europos muzikos vadovais, o 
tačiau buvo persisunkęs liaudies 
intonacijų ir gimtosios Baltijos 
vaizdais. O kai dramatinis “Jūros” 
konfliktas išsisprendžia šviesiųjų 
jėgų, džiaugsmingojo gyvenimo 
prado pergale, tai mes girdime ne 
tik, kaip Čiurlionis mato ir jaučia 
jūrą, ką pergyvena, bet girdime 
ir kuo jis tiki aplamai žmogaus 
gyvenime.

Be choro ir kompozicijos 
Čiurlionis turėjo milijonus ki
tų darbų ir rūpesčių. Jis renka

suomenėję, redaguoja liaudies 
dainų leidinius, dalyvauja koncer
tuose. Apie jo skambinimą dail. 
Dobužinskis taip rašo: “Skambin
davo jis mums savo “Jūrą”. Mane 
visuomet stebindavo, kaip tylus 
Čiurlionis prie rojalio virsdavo 
visiškai kitokiu: skambindavo su 
nepaprasta jėga ir, rodos, rojalis 
jo rankose vaikščiote vaikščioda
vo". O vienas lenkas kritikas net 
taip pasakojo savo pažįstamiems: 
“Velniškai skambina. Girdėjau 
jį skambinant savo kompozicijas. 
Skambino, skambino, čia švelniau, 
čia smarkiau, pagaliau pagriebė 
fortepioną abiem rankom, pakratė 
ir išmetė pro langą. Na, ką jūs 
pasakysite?”

Vienas jo didžiųjų rūpesčių bu
vo tai, kad kultūros vardu nebū
tų rodoma chaltūra. Susinervinęs 
jis rašo S. Kymantaitei: “Lietu
viai studentai rengia vakarą,.. 
Koncertinėje dalyje turėjo susi
grūsti visokia maišatis ir nelie
tuviškų jėgų: kažkoks sopranas, 
fleitistaš... Koks tai lietuviškas 
vakaras?” Vėliau aprašo tą patį 
vakarą: “Buvau lietuvių vakare— 
jovalas! Koncertinėje dalyje bu
vo tokie dalykai kaip “ciganka ja” 
ir pan. čia viešpatauja Hetfctn- 
burgo “kultūros Stimmung”, ty. 
čigoniški romansai, kamarinskaja, 
o tai, kas man brangu, tai jiems 
nuobodu ir liūdna”. Po to vakaro 
Čiurlionis susideda su Šimkum ir 
Kelpša ir nusprendžia visomis jė
gomis priešintis, kad tokie dalykai 
nepasikartotų. Lietuviškai muzi
kai paskatinti, Čiurlionis sumano 
paskelbti konkursą lietuviams 
kompozitoriams, ir imasi steigti 
‘Muzikos šaką” prie Dailės Drau
gijos.

Čiurlionis taip pat atgaivino sa
vo sumanymą parašyti lietuvišką 
operą, ir ragino savo sužadėtinę 
Kymantaitę kuo greičiausiai pa
rašyti libretą Jūratės ir Kasty
čio tema.

Kymantaitė ilgai nedelsė. 1908 
m. lapkričio mėn. Čiurlionis jai 
rašo iš Petrapilio: “Zosyte! Ga
vau Tavo laiškus ir Jūrtę! Jūratė 
man kaskart daugiau patinka, ir 
jląu šiandie girdėjau truputį muzi
kos joje. Patark man — ar turiu 
vengti joje liaudies melodijų ar 
ne? Ar turiu skaitytis su tech
niškais sunkumais ar ne? Nes kai 
pagalvoju, kad tie mūsiškiai to
kie vargšai ir nieko neturi, o juk 
Tu ir aš norime duoti jiems ką 
nors, Zosele mano, ar Tu jauti 
kaip tai bus? Mes nuosavoje ope
roje!” Galų gale Čiurlionis nu

sprendė liaudies melodijų neveng
ti, bet šito kūrinio jis nespėjo pa
baigti dėl ligos ir mirties, o pir
mojo pasaulinio karo metu ir pa
skiri tos operos fragmentai sude
gė.

1909 m. sausio 1 d. Čiurlionis 
vedė Sofiją Kymantaitę. Jos pa
skatintas, jis savo rūpestį dėl lie
tuviškos muzikos smukimo išklojo 
beveik agitacinio pobūdžio straips
nyje “Apie muziką”. Jis buvo skir
tas plačiajai visuomenei. Čiurlio
nis jame stengėsi atkreipti jau
nųjų muzikų dėmesį į lietuvių 
liaudies melodijų meniškumą, jų 
specifinį tautinį charakterį; su
žadinti jų meilę ir supratimą ir 
raginti kurti savąją muziką. Čiur
lionis pirmas bandė klasifikuoti 
lietuvių liaudies melodijas. Jis 
pirmas lietuvių spaudoj iškėlė 
svarbų teiginį, kad lietuvių daino
se paskutinis posmo skiemo nu- 
trupa. Jis pirmas rašė apie lietu
viškų liaudies melodijų užbaigas 
— kadencijas, ir labai protestavo 
prieš Lietuvoje plintančias lenkiš
kas ar rusiškas melodijas.

Jis kreipėsi į visuomenę, kuri 
svetimą melodiją pritaiko savam 
tekstui. Ypač pasipiktinęs kompo
zitoriais, kurie Maironio ir kitų 
žymių poetų eilėraščams skolinasi 
lenkų šovinistų ir saloninių dainų 
melodijas. Jis nurodė “Eina gar
sas nuo rubežieus” panašumą į 
“Jeszcze Polska nezginęla” ir kt. 
Prie skolinių jis priskyrė ir “Kur 
banguoja Nemunėlis”, “Už Rasei
nių ant Dubysos” ir “Miškas ū- 
žia, verkia, gaudžia”.

Susirūpinęs šių skolintų ir vi
sai svetimų lietuvių liaudžiai me
lodijų smarkiu plitimu, Čiurlio
nis kreipėsi į jaunuosius muzikus: 
“įsižiūrėkime ir supraskime kur 
mūsų tikras būdas, nes kaipgi ga
lima svajoti apie savo muziką, jei 
nejaučiame tų pamatų, iš kurių 
ji turi išaugti. Aš įsitikinęs, jog 
kiekvienas iš mūsų lietuvių kom
pozitorių gelmėje jaučia savo dai
nų grožybę. Bet to prigimtojo 
jausmo maža... reikia nuolat stu
dijuoti dainas, kurių mums ne
trūksta”.

Čiurlionis mirė daugelio savo 
kūrinių neišgirdęs ir daugelio sa
vo idėjų nepamatęs įgyvendintų. 
Jis mirė jaunas — vos 36 metų — 
ir kaip daugelis genijų, tik po mir
ties buvo kaip reikiant įvertin
tas. Ir kaip daugelio genijų, jo 
idėjos nepaseno ir neišėjo iš ma
dos. Tik reiktų jas dažniau prisi
minti.
IOOOOOOOMOMMOOOOOOOOM
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Antanas Vaičiulaitis, GLUO
SNIŲ DAINA. Padavimai. Ilius
tracijos dail. T. Valiaus. Išleido 
J. Kapočius Bostone 1966 m. 127 
psl. Kaina $2.50.

*
Antanas Škėma, RAŠTAI. I to

mas .Jame telpa šie A. Škėmos 
veikalai: Nuodėguliai ir kibirkš
tys, šventoji Inga, Čelesta, Balta 
Drobulė. Redagavo A. Landsber
gis, A. Nyka-Niliūnas ir K. Os
trauskas. Išleido A. Škėmos Raš
tų Leidimo Fondas — Santara — 
Šviesa Čikagoje 1967 m. 502 psl. 
Kaina $6.00. Viso bus trys tomai.

★
Pranys Alšėnas, MARTYNAS 

JANKUS. Mažosios Lietuvos pa
triarchas. Toronto 1967 m. Išlei
do J.J. Bačiūnas. 394 psl. Kaina 
$3.00.

Emile Guerry, Cambray Arki
vyskupas, PILNUTINIS KRI
STUS. Vertė Tėvas Kęstutis Ma
rija Butkus O.F.M. Išleido Agota 
Mikulėnienė 1967 m. Spausdino 
Lietuvių Enciklopedijos spaustu
vė 361 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. U.S.A. 328 pusi. 
Kaina nepažymėta.*

II VATIKANO SUSIRINKIMO 
DOKUMENTAI. I dalis - Kon
stitucijos. Vertė prel. Vytautas 
Balčiūnas ir Antanas Tamošaitis 
S.J. Iliustravo Telesforas Valius. 
Išleido Krikščionis Gyvenime 
1967 m. Spausdino Lietuvių En
ciklopedijos spaustuvė 361 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
02127, U.S.A.

Krikščionis Gyvenime yra JAV 
ir Kanados Lietuvių Kunigų Vie
nybės leidžiama religinių knygų 
serija, šis tomas yra pirmoji se
rijos knyga. Pirmose trijose kny
gose bus spausdinami Antrojo Va
tikano susirinkimo dokumentai. 
Tos serijos knygos užsiprenume
ruojant kainuoja po $ 2.50, per
kant pavieniui — $3.50. Serijos 
administracija naudojasi Lietuvių 
Enciklopedijos adresu.

RAŠYTOJŲ DRAUGIJOJ
Lietuvių Rašytojų Draugija 

laisvajame pasaulyje tikraisiais 
nariais neseniai priėmė šiuos ra
šytojus: Č. Grincevičių, Nijolę 
Jankutę, Danguolę Sadūnaitę, Ka
zį Almeną, R. Sealy, Pr. Lamber- 
tą ir A. Mironą. Šiais metais Ra
šytojų Draugijos Valdyba yra 
Čikagoje. Pirmininkas Aloyzas 
Baronas.

pieningesnes. Užvedė jorkširų veislės kiaules, pa
gerino vištas, antis ir žąsis.

Kaimynai pradžioje juokėsi iš Vaitonio mo
dernaus ūkininkavimo, bet vėliau ir jie, nors ir pa
mažu, pasekė Vaitoniu. Mielanai pradėjo šviesti 
visoje Kriaunų parapijoje ir garsėti kaip pažangus 
sodžius. Iš kiekvienos šio sodžiaus šeimos buvo mo
kinių gimnazijoje, žemės ūkio mokykloje arba ar
timos Antalieptės vienuolyno mergaičių namų ruo
šos kursuose.

Vytautas Vaitonis, beaugdamas tėvo globoje, 
ir pats nejučiomis tapo pažangaus ūkio mėgėju ir 
net fanatiku. Veronika Vaitonienė skaitė “žvaigž
dę” ir “šv. Pranciškaus Varpelį”, gi jos vyras ir 
sūnus — “Ūkininko Patarėją” ir “Mūsų Rytojų”. 
Ir daug naujovių, įvestų Vaitonio ūkyje, buvo pa
imtos iš tų ūkininkams skirtų savaitraščių.

Mano draugystė su Vytautu prasidėjo jau 
Kriaunų pradžios mokykloje. Mes buvom vienmečiai 
ir jau pirmame skyriuje pasikeisdavome motinų 
įdėtais užkandžiais. Jis labai nemėgo nei sviesto 
nei sūrio, o man juos tik duok. Užtat aš Vytautui 
atiduodavau rūkytus lašinius ir kumpio gabalus. 
Trečiame skyriuje mūsų mokytojas, rašytojas Ka
zys Kiela, prieš keletą metų miręs Lietuvoje, su
sodino mudu viename suole. Nuo to laiko mes ta
pome širdies draugai ir moksle ir išdaigose. Iš dvi
dešimt septynių trečiojo skyriaus mokinių mokyto
jas Kazys Kiela dažniausiai bausdavo mane ir Vy
tautą, nes mes buvom nenuoramos ir įvairiausių 
išdaigų pradininkai. Tačiau mes jautėme, jog jis, 
mus bausdamas, mylėjo ir mes jam imponavome 
kaip gabūs mokiniai ir grožinės literatūros mėgė
jai. Mes tada buvom jau perskaitę visas mokyklos 
ir jo privataus knygyno knygas! Vytautas ketvir
tame skyriuje parašė namų rašomąjį darbą — 
“Sartų ežero žvejai", o aš — rašinį “Kaip aš pra
leidau Velykų atostogas”. Mūsų mokytojas, rašyto
jas Kazys Kiela, labai išgyrė mus ir pripažino 
mums rašytojiškąjį “talentą”. Jis pasiuntė abu ra
šinius į vieną moksleivių žurnaliuką, kur jie buvo 
atspausdinti. O kaip mes tada didžiavomės savo 
“literatūriniais" atsiekimais!

Baigus mums Kriaunų pradžios mokyklą, Ka
zys Kela aplankė mūsų tėvus ir ragino juos, kad

jie mus leistų į gimnaziją, nes iš mūsų, kaip jis 
sakė, “galėsią išeit rašytojai”. Mano tėvas pa
klausė mokytojo patarimų ir nuvežė mane į 
Zarasų gimnaziją, kur mokytojavo mano motinos 
sesuo — teta Ksavera. Vytautas nebuvo toks lai
mingas. Jo šviesus tėvas atsisakė jį leisti į gimna
ziją, bet sutiko leisti į žemės ūkio mokyklą, moty
vuodamas, kad: “Mano vyriausias sūnus Jonas jau 
karininkauja Kaune, o jauniausiąjį sūnų norėčiau 
padaryti geru ūkininku ir ūkio įpėdniu. Be to, 
man reikalingas padėjėjas. Samdytas bernas nie
kuomet neatstos sūnaus. Lietuva — ūkininkų kraš
tas. Lai mano sūnus būna šviesus ūkininkas! Iš 
to bus nauda ir mums ir Lietuvai”.

Ir taip Vytautas, baigęs Salų dvaro žemės ūkio 
mokyklą, gyveno tėvų ūkyje, paskendęs ūkio moder
nizavime ir jaunimo organizacijose. Jis, Kriaunų 
klebono padedamas, pirmininkavo Pavasarininkų 
kuopai, atkyviai dirbo Jaunųjų ūkininkų ratelyje 
ir vadovavo taip vadinamai Sartų ežero vaidinto
jų grupei. Kai 1934 metų vasarą Kriaunų jauna
lietuviai pastatė Žemaitės komedijėlę “Mūsų gera
sis”, tai pavasarininkų pirmininkas, Vytautas Vai
tonis, joje suvaidino svarbiausią rolę. Aš jam už 
tai dėkojau, o Vytautas, suprasdamas mano padė
kos politinę reikšmę, gana rimtai atsakė: “Visos 
jaunimo organizacijos, kurios neša į kaimą pa
žangą, šviesą ir kultūrą, yra reikalingos ir rem
tinos. Aš mielai joms talkininkavau ir talkinin
kausiu”.

Sartų ežero vaidintojų grupė suruošdavo vasa; 
ros mėnesiais po porą gerai nusisekusių vaidini
mų. Joje dirbo kaimo jaunuoliai, pradžios mokyk
lų mokytojai ir beatostogaują gimnazistai bei stu
dentai. Grupei priklausė įvairių politinių pažiūrų 
žmonės, ir ji neturėjo jokių rašytų įstatų nei są
rašų. Grupės nariai susirinkdavo pas Vytauto tė
vus šeštadienių vakarais repeticijoms, pasikalbėji
mams ir šokiams. O šokti jaunimas mėgo! Vytau
tas, gavęs iš brolio karininko dovanų naują akor
deoną, tapo prisiekusiu vaidintojų grupės muzikan
tu. Jam klarnetu bei būgnu pritardavo jo pusbro
lis Jurgis. Ir taip Mielansų sodžius šeštadienių vaka
rais siūbuodavo šokių muzikos garsuose bei jaunimo 
sutartinėse dainose. Vytautas buvo gabus muzi
kantas, ir jo akordeonas tartum liejo ir išdavė

jo jaunystės ilgesį — pakilti virš pilkojo so
džiaus gyvenimo ir skristi į grožio plotus, kur 
viešpatauja gėris ir harmonija...

Niekas Vytauto nerinko Sartų ežero vaidinto
jų grupės vedėju, bet jis juo tapo, taip sakant, au
tomatiškai dėl savo artistinių gabumų ir dėl sa
vo energingo bei lipšnaus būdo. Seniai Vaitoniai 
rėmė Vytauto organizacinę veiklą. Jų sodyba buvo 
visuomet atvira sūnaus draugams ir draugėms. Jie 
nesiskundė nei dėl svečių kambario priterštų grin
dų, nei dėl sutryptos sodo žolės.

— Lietuvai reikia veiklaus ir pažangaus jauni
mo, kuris pats šviestųsi ir kitus šviestų. Ne tik 
miestuose, bet ir kaimuose turi sklisti pažanga, 
kultūra ir menas. Ne šventieji puodus lipdo. Mūsų 
pačių ūkininkų sūnūs ir dukros pašalins tamsu
mus iš sodžiaus gyvenimo ir padarys jį turtingesnį, 
gražesnį ir laimingesnį, — kaimynų tarpe mėgdavo 
filosofuoti Grigalius Vaitonis.

Kiek aš dabar prisimenu, geriausiai nusise
kę Sartų ežero vaidintojų grupės pastatymai buvo 
“Drama miške”, “Ir pražydo nuvytosios gėlės” ir 
“Sartų ežero žvejai”. Tuos “Žvejus”, mano padeda
mas, sukūrė Vytautas pagal savo dar pradžios 
mokykloje parašytą to paties vardo apsakymėlį._  ★ —

1933 metų ruduo buvo įkyriai drėgnas. Veik 
kasdien lynojo. Dėl to ūkininkai vis atidėliojo bul
vių kasimą. Bet nesulaukę gražesnio oro, bulves 
kasė lynojant ir klimpo į pažliugusias bulvienas. 
Šalta rudens drėgmė lindo į raumenis ir kaulus. 
Sunkios rūšies gripas pradėjo plisti Mielanuose ir 
gretimuose sodžiuose. Tas gripas pareikalavo keletos 
aukų. Grigalius Vaitonis .nors ir gripo paliestas, 
kasė bulves. Skubėjo, kad jų šaltis nepagautų. Vai
tonio gripas persimetė į plaučius ir paguldė jį į lovą. 
Apskrities gydytojas nuvežė Vaitonį į ligoninę, bet 
jau nebegalėjo pagelbėti. Po poros dienų jis mi
rė.

Vytautą suspaudė begalinis skausmas dėl neti
kėtos tėvo mirties. Jis dirbo ir vaikščiojo apsi
blausęs, trytum pats praradęs norą gyventi. Jis 
tuomet dar nežinojo, jog likimas greit suduos jam 
dar ir antrą žiaurų smūgį. Lapkričio pabaigoje jo 
motina, belioubdama karves, susižeidė koją mėšli
nėmis šakėmis, žaizda buvo negili, ir Vaitonienė

nekreipė į ją daug dėmesio, tik išplovė su dezin
fekciniais vaistais- Po trijų savaičių galvos paraly
žius paguldė ją Kriaunų parapijos kapinėse, greta 
neseniai mirusio jos vyro Grigaliaus.

Vytautas, šešių savaičių bėgyje netekęs tėvo 
ir motinos, pasimetė ir nebežinojo, ką daryti, kaip 
toliau gyventi. Sielvarto šiurpuliai aižė jo kūną 
ir sielą. Jau galvojo išnuomoti ūkį ir bėgti į Kauną, 
pas brolį karininką, kad ten, gavęs kokią tarny
bėlę, tyliai gyventų ir pamirštų tėvelių netekimo 
tragediją. Jis tada ėjo dvidešimt trečiuosius metus. 
Atšventęs liūdnas 1933 metų Kalėdas, Vytautas,pas 
jį beviešinčio brolio Jono guodžiamas, palengvėle 
susirado dvasinę pusiausvyrą ir jau pradėjo abe
joti bėgimo į Kauną idėja.

1934 m. Velykoms porai dienų parvažiavęs į tė
viškę, aplankiau ir Vytautą. Radau jį svyravimų 
kankinamą — išvažiuoti į Kauną, ar likti Miela
nuose ūkininku. Jis prašė mano patarimo. Aš jam 
atsakiau: “Klausyk, ką širdis ir protas tau sako!" 

Atsisveikinant, Vytautas kalbėjo man:
— Bala nematė! Pasiliksiu Mielanuose. ūkinin

kauti. Jaučiu, jei atiduočiau gimtinę valdyti sve
timiems, užrūstinčiau mirusius tėvelius ir netek
čiau jų palaimos. Matai, drauguži, aš, nelygi
nant tas mano senelio gale klėties pasodintas ąžuo
las, esu per daug giliai įleidęs šaknis į tėviškės 
žemę, ir ta žemė nenori manęs paleisti ... Sudiev, 
svajonės, apie lankymą Kauno teatrų ir operų... 
— liūdnai užbaigė Vytautas savo žodžius.

— Nebūtinai, Vytautai, — aš atsakiau, — žie
momis, kai mažiau ūkio darbų, juk galėsi aplanky
ti savo brolį ir mane Kaune. Tada pavaikščiosim 
po teatrus ir operas.

Atėjo veržlus ir kasdien save vis žaliau besi- 
dažantis 1934 metų pavasaris. Vytautas brido per 
niekad neišsenkančius ūkininko rūpesčių ir darbų 
upelius. Svarbiausias rūpestis buvo pasisamdyti ge
rą tarną ir tarnaitę. Jis žinojo, kad didesniems va
saros darbams jam netrūks padienių darbininkų, 
nes daugelis ūkininkų buvo jam skolingi už jo veis
linio eržilo, jaučio ii' kuilio patarnavimus. Už tuos 
patarnavimus jis paprastai iš kaimynų nereikala
vo pinigų, o tik jiems sakydavo: “Ateisi vasarą 
kokią dieną man šienapiūtėje ar rugiapiūtėje pa
gelbėti”.

4



1967 m. rugsėjo mėn. 4 d. MŪBŲ PASTOGĖ 6

fU PORTALE

Sporto naujienos
Rasa Pacevičiūtė, Adelaidės Vy

ties stalo teniso sekcijos vadovė, 
išvyko trims mėnesiams j Melbour
ne Rasa ruošasi tapti keleivinių 
lėktuvų palydovė — hostesė ir 
baigusi apmokymą, tikisi būti pa
skirta į Adelaidę. Sekcijai dabar 
vadovauja Rasos sesuo Kristina.

Jei sekcijos tvarkymas kaip ir 
nenukentėjo, tai Rasos išvykimas 
paliko gilią spragą mergaičių 
pirmoje komandoje, tad pramato- 
mos blankios perspektyvos fina
luose.

*
KEEPING FIT. Tokio pavadi

nimo knygutę išleido Australijos 
vyriausybė, norėdama paskatinti 
gyventojus kasdien atlikti gimna
stikos pratimus. Gražiai išleistoje 
knygutėje nuodugniai išaiškinta 
kodėl tokie pratimai yra būtini 
suaugusiems vyrams ir moterims. 
Leidinys vaizdžiai parodo kaip 
tuos pratimus atlikti. Kad entu
ziastai nepersistengtų, gimnasti
kos programa suskirstyta į dvi 
stadijas ir 3 kategorijas: bron
zos, sidabro ir aukso.

Australijos gyventojai šią ti
krai visiems naudingą knygutę 
bematant išgraibstė, todėl skubo
tai ruošiama jos nauja 500.000 
egz. laida.

Norintiems šią knygutę įsigyti 
reikia tik paskambinti National 
Fitness Council, Adelaidėje:
51-4397, Sydnėjuje: 92-7162 ir 
Melbourne 63-4936 arba 63-9074 
ir “Keeping Fit” leidinys bus pri
siųstas nemokamai.

*
ALGIO IGNATAVBčIAUiS 

prieš 10 metų per vieną sezoną 
įmestų 543 krepšių Pietų Austra
lijos rekordas šiemet gali būti per

Dzidoriukė darė balių. Birsday 
party, kaip ji sakė. Senai jau jo
kio baliaus nedarius, tai šįmet 
norinti už visus laikus atšvęsti. 
0 kiek metų turi; nesako niekam. 
Pagal Dzidoriukės kalendorių, tai 
jau kažikada kaip ji sustojo ant 
trisdešimties penkių, bet pagal 
mano rOkundą bus gerokai išvirkš 
čiojon pusėn keturių desėtkų įė
jus. Ale kam man su ja ginčytis. 
Jeigu galima jaunystę, kaip gumą, 
patempti, tai “good luck’ tokiam, 
kaip tas australas sako. Žinia, 
be kvarbos, be maliavonės ne- 
apseina. Tų kvarbų yra šią ga
dynę. Ne taip kaip mūsų sodžiuj; 
merginos agurko žievėm ar var- 
nalėšo kokio sultim skruostus tu
rėjo trinti. Velykom ar vestuvėm 
tiktai ant padeginto zvieko plau
kus paraitydavo. Arba atlaidam. 
Dabar bepigu. Va, kad ir 
mano Mortela; per jaunėlės ves
tuves pasipustė, galvą kokiais tai 
raudonais burbuliukais išmazgojo, 
italas už kertės suraitė ir trisde- 
šimčia metų pajaunėjo mano se
nukė. Svečiam išsiskirsčius ir ne- 
bepataikiau į savo kamarėlą gul
ti: nurioglinau pas Mortelą į jos 
seklyčią. Che, che!

Taigi, apie Dzidoriukės birsday. 
Gerai atsimenu ir kaip ji gimė. 
Per pačią rugiapiūtę. Aš jau bu
vau iš pusbernių išėjęs. Kur tau, 
jau po pirma dalge su tėvu tą die
ną rugius pioviau. Dumšienė, jos 
motina, buvo į talką atėjus rugie
nojų pagrėbstyt. Ir subyrėjo per 
postovį po guba. Matyt kaitra 
paškadijo, kad nė nejuto. Gerai, 
kad Remeikienė senelė, visos apy
linkės baba, netolimais Varlekny 
avietes rinko. Apgarbščius Dum
čienę, nusinešė rėkiančią Dzido
riukę į mano tėvo marškinius su
sukus per ražienas sterblėj. Mo
tiną tėvas pasikinkęs parvežė. 
Būtų gal ir pati parėjus. Nė ne- 
bepabaigėm rėželio nupiaut tą die
ną. Dzidoriukė, galima sakyt, jau 
nuo pat užgimimo dienos armide- 
lį kelia, Augo irgi tokia, moti
nos išpestyta, vis mandresnė už 
kitus. Mat pagrandinukė. 

viršytas. Peržengti Algio rekordą 
taikosi A. Leslie (U.C.) ir West 
krepšininkas latvis W. Linde, ku
rių sąskaiton 4 sav. prieš sezo
no pabaigą jau priskaitomos 476 
ir 473 krepšių krūvos.

Tačiau A. Ignatavičiaus rekor
das 99 taškai 1958 mt. finaluo
se pramatoma išsilaikys dar ilges
nį laiką.

★

DON ATKINSON, buvęs Ade
laidės Vyties krepšininkas, šiuo 
metu gyvenąs Sydnėjuje, kreipėsi 
betarpiškai į Vyties Klubo Valdy
bą, dėl atsiskaitomybės dokumen
to. D. Atkinsonui asmeniškai su 
Vyties Klubu atsiskaičius, jam bu
vo išduotas atsiskaitomybės doku
mentas - clearance.

*

ANTANAS VAUPŠAS, vienas 
iškiliausių lietuvių lengvaatletų, 
užbaigė spalvingą aktyvaus spor
tininko kelią. A. Vaupšas pasi
reiškė kaip talentingas sprinte
ris ir šuolyje į aukštį, tačiau jo 
gerausi rezultatai buvo pasiekti 
šuolyje į tolį. Šiam Tokyo olim
piados dalyviui priklauso tarptau
tinės klasės Lietuvos rekordas 
8.01. A. Vaupšas su sportu san
tykius palaikys per spaudą, nes 
kaip žurnalisto, jo mėgiamiausios 
temos yra iš sporto gyvenimo.

★

MODESTAS PAULAUSKAS, 
Kauno “Žalgirio” ir Sov. S-gos 
krepšininkas, dalyvavaus pasaulio 
studentų olimpiadoje. M. Pau
lausko, Kūno Kultūros Instituto 
studento, svajonė, žaisti krepšinį 
visuose penkiuose pasaulio konti
nentuose, gali išsipildyti, nes po 
Tokyo žaidynių, jis nebus star

DZIDORIUKĖS BALIUS
Ai, aš jau visai į rugienas išė

jau. Prabočykit man senam.
Taigi. Susikvietė Dzidoriukė sa

vo drauges irgi viengunges: Daną, 
Magdutę, Saveriją ir Julę. Danai 
priporavo tokį Joną, Auksaburniu 
vadinamą (ba jis daug šneka, o 
nieko nepasako. Vis tą patį Mag- 
dutei Petrą, kur pas mus ant bor
do gyvena. Saverijai Jurgį. Čia 
turėjo biškį trabelio. Mat Save- 
rija buvo kažiko susiambizijus ir 
nenorėjo Jurgio matyt; bet tas 
jau buvo užprašytas, negi beat
sakyti, Julei Vincą; ji tik jo žo
džio laukia ir bus vestuvės. Sau 
į porą Nikodemą, nes į jį, galima 
sakyt, visus nagus suleidus ir var 
giai Nikodemas beištruks. Na ir 
mudu su močia. Bet mudu dau
giau padorumo priežiūrai, atseit, 
moralės nazarateliais, kad žmonės 
nezaunytų paskui visokių niekų.

Prisivirus, prisismožijus Dzido
riukė, kaip trejom Velykom. Ir 
arielkos visokiausios. Musėt dėl 
propagandos Nikodemui, ba ant 
arielkos tai ji sknaras.

Na, kad ilgai nepasakočiau. Gė
rėm, valgėm, Dzidoriukės gaspa- 
dinystę gyrėm. Įsilinksminau ir 
aš. Tokia miela kompanija; mer
ginos, kad ir nebe pirmos jaunys
tės, ale kaip naeturcijos žydi. Ka
valieriai irgi ne kokie molio Mo
tiejai. Sakau; papiršliausiu. Tik 
biesas man liežuvį pasuko; pradė
jau Saverijai Jurgį piršti, o ne- 
pamislijau, kad jiedu piktuoju. 
Tave čemeris! Kad šoks, piktai 
nusijuokus, Saverija:

— Ką tu, — sako: — Rapolai, 
man šitą dasimušusį balioną per
ši? Man garbę gadini. Ar aš pa
stumdėlė kokia, kad už to neve- 
šėlio plikio eičiau? Lyg nebūtų 
geresnių? —

Jurgis irgi ne pėsčias. Saveri
ja labai jo unarą užgavo. Nėra 
jis jau toks ir plikis; turi dar 
prie dūšios.

— O ką jau tu turi? — ker
tasi Jurgis, bet nelabai piktai. — 
Kepalušą su plunksna ir margų 
andarokų glėbį. Visas tavo tur
tas. Bagočka, ar matėt? — Dar 

tavęs tik Australijos kontinente. 
Tačiau yra vilčių, kad šį talentin
gą, jauną lietuvį krepšininką pa
matysime ir “kengūrų žemėje”.

★

T/V AR NE T/V. Vienas iš 
Adelaidės krepšinio veteranų, da
bar treniruojantis Vyties prieaug
lį, nusprendė, kad prasmingesnis 
gyvenimas yra be televizijos ekra
no. Aparatui sugedus, nusprendė 
jo neberemontuoti, nes pastebėjo, 
kad daug maloniau galima pra
leisti laiką su vaikais. To pasė
koje vaikai pasidarė labiau pa
klusnūs, lietuvių kalba jiems pa
sidarė artimesnė ir, aplamai, įgy
vendintas tikras šeimyninis jau
kumas. Siekiant šių tikslų, eks
perimentas rekomenduotinas ir 
kitoms lietuviškoms šeimoms.

★

COMMERCIAL! Jau platinami 
Adelaidės Vyties Klubo, QUIZ 
1967, metinės daiktinės loterijos 
bilietai. Laimėti galima 10 ver
tingų prizų. Vyties klubas reiškia 
padėką prizų aukotojams! A. Ja
nušauskui, E. Taparauskui, P. 
Andrijaičiui, G. Rakauskui, R. Re- 
meikiui, P. Lukošiūnui, A. šilužui,
J. Donėlai, A. Staugaičiui ir Č. 
Piečiukaičiui.

Loterijos traukiams įvyks 30.9. 
1967, Kaukių Baliaus metu.

Neužmirškime šios datos, nes 
iš pastebėto susidomėjimo matosi, 
kad Kaukių Balius bus tikrai 
grandiozinis. įdomu kam atiteks 
įdomesnių kaukių ir kostiumų 
premijos?

*
š. Amerikos lietuvių krepšinio 

rinktinė, rugpiūčio mėn. 15 d. iš 
Niujorko išskrido gastrolėmis į 
Lietuvą. Išvykos grupę sudaro 11 
sportininkų ir 5 palydovai.

Lietuvoje išeinąs sportininkų 
laikraštis “Sportas" rugpiūčio 17 
d. taip pranešė apie laukiamą 
Amerikos lietuvių krepšininkų 
atvykimą į Lietuvą.

“Neįprastų svečių šiandien tiki
masi Vilniuje —į mūsų sostinę tu
ri atvykti Amerikos lietuvių tu
ristinė grupė, kurią sudaro jauni- 

pažvangino erzindamas kišenių.— 
Ne vinukai čia kišenėj džinglina. 
Ir į banką man nereikia sd piš- 
talietu eiti. O kur tavo bankas?—

— Ką, mano bankas? — Šoka 
vėl Saverija. — Ką aš turiu? 
Aš ant milijono sėdžiu. Jeigu tu 
nori žinot! —■

— Ant kokio milijono? — Net 
nusigando Dzidoriukė. Ji tikriau
sia, nabagė, pamanė, kad Save
rija bus išlošus Tats Bonanza.

—• Ant tokio pat, kaip ir tu. — 
Atsakė juokdamisi Saverija. — 
Tik Tu, durnele, užrišius laikai. 
Danlope per amžių dirbsi ir dar 
kokį vėžį ant širdies užsitrauksi. 
Išeinant bosas pagirs, o darbinin
kai sumes po šilingą ant dziego- 
riuko. O ar aš negeriau už tave 
gyvenu? Ar mano andarokai ne 
šumnesni už tavo? Ko užsimanau, 
tą ir turiu. Vyrai seilę varvina, 
o bobos, žiūrėk, kaip pavydi! Ko
kie pletkai? Saverija šiaip, Save
rija taip; su tuo ėjo, su tuo sė
dėjo. Neapmokami mano sijono 
supevaizoriai! O tu tiai durna, 
kaip velnias, Dzidoriuke; ant lo
bio, kaip Skrudžas sėdi, o ant 
pūsto. Tik dziieg|oriukas ir liks 
ant galų galo.

Mirktelėjo dar Saverija Dzido- 
riukei Nikodemo link. Bet tas 
jau knapso stalo gale. Tam jau 
gana. Dana su Jule su savais su
sikabinę šnibždąs. Magdutė su Pe
tru gal bus kur išėję, kad prie 
stalo nebėra. Nė nepamačiau ka
da. Ech, eidavau ir aš jaunystėj 
pasiklausyt, kaip žolė auga.

Jurgis dapilstė stiklus vodkos 
iš tokios figurnos bonkos su mė
lyna nakleika. Už Saverijos mili
joną pakėlėm. Atrodo, kad susi- 
gadys, ba jis jau jos krąslą apka
binęs. Dzidoriukė piktai nušnai- 
ravo suknebusį Nikodemą Gal gi 
jau šaukštai po pietų su jos mili
jonu...

Už poros stiklų dar tos “figur- 
najos” ir man filmas nutrūko. 
Liko močia viena, kaip angelas 
sargas, dorybės dabot.

Rapolas 

mas, vienijamas krepšinio pamė
gimo. Septyniolika jaunų Šiaurės 
Amerikos lietuvių atskrenda ap
lankyti giminių, Nemuno krašto 
ir ypač pabendrauti su mūsų krep
šininkais, krepšinio specialistais, 
drauge pasportuoti, susipažinti 
su sportiniu gyvenimu. Amerikos 
lietuvių sportininkai turistai yra 
numatę Lietuvoje paviešėti apie 
porą savaičių”.

R. Sidabras

PRANEŠIMAS
“Šiuo pranešame, kad š.m. rug

piūčio mėn. 25 d. gavome iš N.S. 
W. Basketball Assoc, sekretoriaus 
oficialų pranešimą jog mūsų klu
bo narys Don Atkinson, gali žais
ti krepšinį visuose australų tur
nyruose.
Sydnėjaus lietuvių sporto klubo 

"Kovo" valdyba’’.
— h —

šešiolika lietuvių alpinistų rug
pjūčio pradžioj buvo išvykę į Pa- 
miro kalnus. Buvo užsimoję įkop
ti į aukščiausį Sov. S-goj kalną, 
dabar vadinamą Komunizmo vir
šūne (7495 metrai arba 22,445 pė
dos), — Stalino laikais buvusią 
pramintą Stalino viršūne. Jau bu
vo pasiekę 5,200 metrų (15,850 
pėdų), kai sniego griūtis nunešė 
žemyn netoliese nakvoti įsikūru
sią kitą alpinistų grupę. Iš lie
tuvių alpinistų šį kartą niekas 
nenukentėjo, neskaitant vieno 
kiek susižeidusio dar prieš tą ne
lemtą nelaimę. Iš griūties nuneš
tųjų du žuvo, kiti buvo išgelbėti 
helikopteriais. Lietuvių grupė pa
dėjo helikopteriams gelbėjime, o 
paskui vieni išvyko lipti į kitą 
kalną, kiti grįžo namo.

(ELTA)

_ ★ _
Prof. Paulius Slavėnas, astro

nomas, Yale universiteto filoso
fijos mokslų daktaras (1928), rug
piūčio 8 d. gavo Lenino ordiną, 
anot pranešimo — “už aktyvų da
lyvavimą propaguojant politines 
bei mokslines žinias ir vaisingą 
darbą, komunistiškai auklėjant 
darbo žmones”.

Jau nepriklausomos Lietuvos 
laikais buvęs žinomas ne tik kaip 
mokslo populiarizaltorius, bet ir 
kaip savarankus visuomeninkas 
(skyręs daug dėmesio Mažosios 
Lietuvos reikalams, dalyvavęs J. 
Keliuočo Naujosios Romuvos su
telktame sambūryje), po karo li
kęs rusų vėl užimtoj Lietuvoj, ša
lia mokslinio ir pedagoginio dar
bo universitete, dalyvauja Žinijos 
(anksčiau vadintos Politnių ir mo
kslinių žinių skleidimo) draugijos 
veikloj Nors ši draugija daugiau
sia dėmesio kreipia į ateizmo bei 
marksizmo-leninizmo populiari- 
zaciją, prof. P. Slavėnas papras
tai ribojasi informacija iš erdvės 
tyrimų srities. Savo paaiškinimais 
paskaitose bei straipsniuose bus 
grąžinęs į tikrovę nemaža tų kiau
šy tojų-skaitytojų, kurie galėjo bū
ti susikūrę nepagristų iliuzijų, ki
lusių iš kitų įsibėgėjusių propa
gandistų džiūgavimų, skelbiančių, 
jog “mes keliaujam į žvaigždy
nus”, “mes valdom kosmosą” ir 
panašių.

Prof. P. Slavėnui Lenino ordi
nas teko, Sov. S-gos valdžiai pa
bėrus dosniais rieškučias ordinų 
minėtajai Žinijos draugijai. Be jo, 
Lietuvoj kitą (Raud. vėliavos) 
ordiną gavo Kauno medicinos in
stituto prorektorius docentas Vy
tautas Kuzminskas. Žemesnio lai
psnio ordinų bei medalių Lietu
voj gavo dar šeši tos draugijos 
veikėjai.

(ELTA)
— ir —

Rugpiūčio 12 d. Vilniuje prasi
dėjo Lietuvoje vykdomų ir dau
giausia dar planuojamų architek
tūros darbų paroda.. Statybos rei
kalų komiteto skyriaus viršinin
kas G. Izraelis ta proga priminė 
laikraštininkams, kad “Mūsų gy
venamųjų namų kvartalai pripa
žinti kaip vieni gerausių šalyje. 
Pagal vietos architektų projektą 
Vilniaus namų statybos kombina
tas pirmasis Tarybų Sąjungoj 
pradėjo gaminti naujos serijos na
mus su žymiai patobulintu butų 
išplanavimu”. (Tiesa, rugp. 12).

Ligšiol pagal rusiškus standar
tus Lietuvos miestuose statytai
siais naujais butais, kaip kas juos 
begirtų, jų gyventojai toli gražu 
ne sužavėti.

(E)

KOVO KLUBE
KOVAS — SWIFTIES: 14-24

Jaunės nors ir stengiasi, bet vis 
prie laimėjimų neprieina. Šį kartą 
gerai pasirodė Rasa Slavėnaitė.

Taškai: — R. Slavėnaitė 6, A. 
Intaitė 4, G. Zigaitytė 2, M. Sau- 
kaitė 2, D. Genytė, A. Kuraitė.

KOVAS — KUMULS I : 16-30
Kovietės gerai pasispaudę an

trame puslaiky, bet taškų išlygin
ti jau negalėjo.

Taškai: — B. Wilson 4, A. In
taitė 4, M.Saukaitė 4, D. Genytė 
2, G. Zigaitytė 2, D. Mickutė, A. 
Kuraitė.

D.G.

SYDNEY Y.M.C.A. — KOVAS: 
38-25

žaidžiant prieš pirmutinę ko
mandą, jauniai gerai pasirodė, tik 
buvo nelaimingi, kad taškų skir
tumas buvo toks didelis. Gynime, 
kaip ir visuomet gerai sužaidė Al- 
vidas Dulinskas.

Taškai: — P. Dubauskas 8, J. 
Belkus 6, V. Šatkauskas 3, A. 
Dulinskas 2, K. Genys 2, R. Mic
kus 2, A. Laurinaitis.

BANKSTOWN P. B, C.—KOVAS: 
40-35

Mūsų jauniai gerai sužaidė. 
Jau išmoko sviedinį valdyti ir mė
tyti, tik gaila, kad gynme dar 
nesusiorientuoja. Nereikėtų už
miršti, kad krepšinis yra 50% puo
limas ir 50% gynimas. Algis Lau
rinaitis (“Mažiuks”) puikiai pasi
rodė ir buvo geriausias žaidėjas 
aikštėje.

Taškai: — K. Genys 10, J. Bel
kus 8, A. Dulinskas 7, P. Dubaus
kas 6, A. Laurinaitis 4, R. Mic
kus, V. Šatkauskas.

Jeronimas Belkus (kapitonas)

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
MŪSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATOS ADRESU: 

BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.,2001
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KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M.
Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje ar

tėjančių švenčių proga kiekvienas galime lengvai tai padaryti 
pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir pasiunčiant 
jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinu
ką iš Baltic Stores kainoraščio arba užsakyti jam patinkamą 
jau paruošta siuntinį, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.

MIŠRUS SIUNTINYS 1967.
31 jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, 

3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 2 vyriški 
nailoniniai marškiniai, arba 2 bliuskutės, 1 vyriškas arba mo
teriškas geros rūšies megstukas, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 
2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 
1 itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 1 sv. 
saldainių ir 20 cigarečių.

$ 88.00 (Austr.)

MAISTO SIUNTINYS 1967
3 sv. taukų, i sv. arbatos, 1 sv. geriamo šokolado, 

i sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dė
žutė nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. ryžių, 1 sv. cukraus, i sv. 
pipirų, i sv. lauro lapų.

$ 25.00 (Austr.)

MOTERIŠKAS SIUNTINYS 1967
3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės suk

nelei medžiagos, 1 geros rūšies megstukas, 2 p. nailono arba 
vilnonių kojinių, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 1 p. odinių pirš
tinių, 1 sv. maišytų saldainių.

$ 62.00 (Austr.)

S
P-3. Vilnonė labai gera medžiaga dviem paltam, 31 

jardo vilnonės vyriškam arba moteriškam kostiumui medžia
gos.

$ 62.00 (Austr.)
Labai praktiški dalykai kuriuos galima dadėti'į bet kurį 

siuntinį išskyrus maisto. Itališki nailoniniai lietpalčiai, $9.00, 
šveicariški 17 akmenų laikrodžiai, $23.00, vilnonės gėlėtos 
skarelės $3.75, ilgo grojimo įvairios plokštelės.

1 D

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)

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

Greitas ir garantuotas siuntinių pristatymas.
ATSTOVAI:
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic. >
Tel. 546 3416. £
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, SA.
K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q. i

Z. ZINKEVIČIUS — 
FILOLOGIJOS 

MOKSLŲ DAKTARAS

Š.m. gegužės mėn. 4 d. Vilniaus 
universiteto, Istorijos ir filologi
jos fakulteto prodekanas doc. 
Zigmas Zinkevičius filologijos 
mokslų taryboje apgynė daktaro 
laipsnio disertaciją “Lietuvių dia
lektologija”.

Disertacija, 14 metų mokslinio 
darbo vaisius, yra išleista atski
ra knyga — Lietuvių dialektologi
ja. Lyginamoji tarmių fonetika ir 
morfologija (su 75 žemėlapiais). 
Vilnius 1966, 544 pusi. — ir kri
tikų nuomone “šis kapitalinis vei
kalas turės didžiulio poveikio ne 
tik tolimesnei baltistikos raidai, 
bet kaip vienas geriausių atski
ros kalbos tarmių aprašų įeis į 
indoeuropeistikos istoriją”. Z. Zin
kevičius mokslininkų laikomas vie
nu žymiausių šio laiko baltistų.

1958-61 metais Zinkevičius rū
pestingai ir kruopščiai paruošė 
spaudai visus kalbininko Kazio 
Būgos raštus, kurių išėjo trys 
stambūs tomai.

— ★ —
Rugpiūčio 6 d. net ir Tiesa Vil

niuje paskelbė septynių eilučių 
pranešimą apie Montrealio įvyku
sią tame mieste gyvenančių lietu
vių dailininkų parodą. Paminėjo 
visas septyniais dalyvių pavardes 
ir pareiškė, kad “Paroda nedide
lė, bet daro gerą įspūdį”.

— ★ —
V. Kazakevičius Pergalėj (1967. 

7) paminėjo šešių 60 metų am
žiaus sulaukusių rašytojų pavar
des: B. Rutkūno, P. Andriušio, A. 
Rūko, B. Brazdžionio, N. Maza- 
laitės, A. Gustaičio. Net prasita
rė, kad Santarai r Gustaičiai su
sidėję namą įsigijo.

— ★ —
Rugpiūčio 10 ir 11 d. visuose 

Vilniaus laikraščiuose buvo pa
skelbtas pranešimas, kad “ilsėda
masis Tarybų Lietuvoje”, kaiku- 
riose Šilutės ir Klaipėdos įmonė
se lankėsi, dairėsi bei su vietiniais 
viršininkais kiek pasikalbėjo pats 
A. Kosyginas.

(E)
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6 MOŠŲ PASTOGĖ 1967 m. rugsėjo mėn. 4 d.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNAS

šeštadienį, rugpiūčio 19 dieną, 
Melbourno Lietuvių Klubo na
muose įvyko metinis klubo narių 
susirinkimas ir tuojau po susi
rinkimo, mažoje salėje, buvo pra
vesta ilgai laukta daiktinė loteri
ja-

Šį kartą dovanos buvo tikrai 
vertingos, todėl į loterijos prave- 
dimą susirinko daug žmonių ir ne- 
apsigavo, nes mūsų mielos šeimi
ninkės susirinkusius pavaišino 
karštom dešrelėm, kava ir pyra-
gaišiais.

Ačiū, mielos ponios!
Laimingus bilietus iš statinėlės 

štraukti buvo pakviesta p. Didžie- 
nė ir Kruzas, jnr.

Premijas laimėjo šie numeriai:
1 Premija Nr 36 radiograma- 

stereo — J. Jasulaitis
2 Premija Nr 193 foto aparatas 

—■ P. Morkūnas
3 Premija Nr 68 tranzistorius 

— V. Šalkūnas
4 Premija Nr 107, 284 pietų ser

vizai — V. Saudargas, J. Valiau
si

5 Premija Nr 236 šakučių ir 
peilių komplektas — V. Maciu- 
laitis

6 Premija Nr 568, 368 stalinės 
lempos — Frida Klimaitė, V. 
Ivaškevičius.

Dekoratyvines lėkštes laimėjo 
šie numeriai: Nr 77 A. Petraus
kas, 93 B. Vanagas, 124 Tamošai
tis, snr., 139 J. Zonius, 161 V. 
šeštokas, 323 Songaila, 460 Va
laitienė, 405 Iz. Geštartas, 821 A. 
Kisielius, 849 Grušas, 869 Pvl. 
Baltutis 885 A. Mikaila.
Loterijos bilietus visi nuoširdžiai 

platino, bet daugiausiai jų parda
vė p. V. Popeliučka, todėl jam 
ir atiteko portfelis, kuris buvo 
paskirtas kaip dovana asmeniui, 
pardavusiam pirmos premijos lai
mingą bilietą.

Antrą premiją, foto aparatą pa
dovanojo klubo loterijai “Sena® 
velniukas” — jam už šitą dovaną 
Lietuvių Klubas nuoširdžiai dėko
ja. Klubas taip pat dėkoja vi
siems asmenims, kurie ar tai auka 
ar darbu prie šios loterijos pri
sidėjo.

J. Pelenauskas
M.L.K. Sekretorius

KNYGŲ VAJUS
Kartas nuo karto malonu Mel

bourno Lietuvių Kultūros Fondui 
paskelbti knygos aukojusių tau
tiečių pavardes. Pastaruoju metu 
p. Jonas Valys, norėdamas pras
mingai, kaip jis pareiškė, atžymė
ti besiartinančią 50 metų Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį, paaukojo 50 vertingų 
knygų.

M.L.K. Fondas taria p. J. Va
liui tikrai nuoširdų ačiū.

Šia proga M.L.K. Fondas kvie
čia visus melbourniečius pasinau
doti bibliotekos patarnavimu. Bi
bliotekoje rasite lietuvių rašytojų 
veikalų, o taip pat verstinių iš ki
tų kalbų, kurie tinka atsikvėpti 
po dienos darbų.

M.L.K. Fondas.

PONAI STANKŪNAVIČIAI 
I UŽJŪRIUS

Gimnazijos mokytojas Stasys 
Stankūnavičius su Ponia bei vy
resniuoju sūnum Baliu išvyko vie
no mėnesio kelionėn į užjūrius. 
New Yorke pasimatė su Ponios 
Zuzanos broliu, kurio jau nebuvo 
matę nuo Vokietijos stovyklos lai
kų. Paskiau užsuko į Šveicariją 
pas savo dukrą Kristiną, kurios 
vyras Monash Universiteto pran
cūzų kalbos dėstytojas Raymond 
Lamerand šiuo metu ruošiasi dok
toratui Neuchatel’yje. Ponai Stan- 
kūnavičiai turi nepaprastą džiaugs 
mą pamatyti pirmąjį savo vaikai
tį, kuris neperseniausia gimė 
Šveicarijoje. Iš čia, aplankę Eu- 
ropos kraštus, grįžta per Aziją 
namo. Apie rugsėjo 10 d. tikimasi 
jų sulaukti jau Melbourne.

(fe)

INŽ. ARVYDAS KRAUSAS 
KANADON

Sydnėjuje įsikūręs inž. Arvydas 
Krausas su žmona Elvyra ir du
kra šiomis dienomis lankėsi pas 
tėvus Melbourne. Jo sesuo Rūta 
Savickienė su .savo vyru Viktoru 
iškėlė išleistuves, į kurias atsilan
kė išvykstančių Kanadon draugai

ir bičiuliai. Savickų rezidencijo
je Heidelberge buvo susirinkę jau
nimas, Maribyrnonge buvo susiė
jusi vyresnioji karta. Pasisvečia
vę Melbourne keturias dienas jau
nieji Krausai grįžo į Sydnėjų ir 
rugpiūčio 25 d. išskrido Kanadon. 
Pakeliui kiek ilgiau sustojo Los 
Angeles mieste pas bičiulius. Inž. 
Arvydas Krausas ir jo žmona gim
nazijos mokytoja Elvyra keta po
rą metų pagyventi ir padirbėti 
Kanadoje. Vėliau pavažinėję ir 
aplankę kitus kraštus numato ga
lutinai įsikurti Melbourne.

(v)

PRATURTINO KRAŠTO V-BOS 
BIBLIOTEKA

Melbourniškis tautietis A. Šim
kūnas padovanojo ALB Krašto 
Valdybos Bibliotekai žurnalo Ži
burių, Laiškai Lietuviams (6 mt.) 
komplektus ir Mūisų Pastogės 
(1950 m.) rinkinį bei grožinės li
teratūros knygų. Aukotojui A. 
Šimkūnui už bibliotekos praturti
nimą reiškiame viešą padąką.

(fe)

GRIŽO MELBOURNAN 
p. ČIURLIONIENĖ

Ilgesnį laiką gyveno mūsų tau
tietis A.K. Čiurlionis su žmona 
West Prestone, Melbourno prie
miesty. Prieš porą metų jis emi
gravo su šeima Amerikon ir buvo 
apsigyvenęs Los Angeles mieste. 
Čia dar nevisiškai apsipratusi 
naujame krašte ištiko nelaimė 
ir jis mirė. Jo žmona vyko pas gi
mines Vokietijon ir čia kiek pagy
venusi grįžo Australijon pas savo 
brolienę Aldoną Cininienę ir čia 
apsigvveno vėl Prestone.

(fe)

SYDNĖJUS
PASKOLOS 

SYDNĖJAUS LIET. KLUBUI 
(Tęsinys)

Sydnėjaus Lietuvių Klubo nau
jų namų statybai skolina:
L. Petrauskas $125.00
M. Petronis 400.00
B. Pivoriūnas 200.00
V. Račiūnas 200.00
P. Ropė 100.00
St. Rutkauskas 150.00
J. Sadauskas 200.00
P. Sakalauskas 100.00
V. Simniškis 410.00
A. Stasa 300.00
Stasiūnaičiai ir Co. 200.00
A. Statkus 200.00
J. Statkus 200.00
A. Stravinskas 200.00
J. šarkauskas 200.00
A. Šidlauskas 150.00
J. Šuopys 150.00
A. šiška 150.00
K. šturaitis 200.00

Sydnėjaus Liet. Klubo valdybos 
nariai kiekvieną sekmadienį pri
ima paskolas bei paskolų pasiža
dėjimus, įstojimo į klubą pareiški
mus ir teikia pilną informaciją 
suinteresuotiems, laikinose Klubo 
patalpose, 39 Church St., Lid
combe, Telef. 649 8879.

(Skolintojų ir aukotojų sąrašas 
bus tęsiamas).

Sydnėjaus Liet. Klubo V-ba

GEELONGAS
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

SKYRIUS
Ponios Inos Šimaitienės rūpes

čiu prie Geelong Regional Library 
steigiamas lietuviškų knygų sky
rius. Mūsų tautietė Ina Šimaitienė 
šioje bibliotekoje turi atsakingas 
pareigas ir yra vieno skyriaus 
vedėja. Šiomis dienomis per Lie
tuviškų knygų ir plokštelių plati
nimo centrą “Tėvynės Garsai” už
sakė per 30 lietuviškų knygų. Iš 
Melbourno jau pasiųsta pirmoji 
siunta. Pošnus Vinco Krėvės še-
šių tomų raštų rinkinys, M. Kata- 
liškio, K. Žuko, K. Ostrausko, 
Liūnės Sutemos, St. Santvaro, J. 
Gliaudos, B. Zabielos, L. Dovydėno 
leidiniai puošia bibliotekos lenty
nas. Kad bibliotekos vadovybė plė
stų lietuviškų knygų skyrių ragi
nami tautiečiai šias bibliotekos nu
pirktas knygas skaityti ir jomis 
naudotis. Bibliotekos Vadovybė 
yra numačiusi plėsti tą skyrų, jei 
lietuviškų knygų paklausa bus 
gyva. Sveikintinas geelongiškių 
tautiečių gražus žygis.

Šiuo metu Victorijoje lituanis
tinių knygų plitimas labai džiu
ginantis. A. Krauso rūpesčių The 
State Library of Victoria turi per 
120 veikalų, Monash Universiteto 
Biblioteka, Melbourno priemiesčio 
Nunawading viešoji biblioteka ir 
kitos viešosios bei universitetų bi
bliotekos įsigijo lituanistinių vei
kalų.

(fe)

PERTHAS
ALB KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKAS PERTHE

Rugpiūčio mėn. 20 d. buvo istorinė 
diena Vakarų Australijos lietu
viams. Tą dieną į Perthą, pirmą 
kartą nuo lietuvių įsikūrimo Va
karų Australijoje, atvažiavo Di
džiai Gerbiamas ALB Krašto Val
dybos pirmininkas p. S. Narušis. 
Vienuoliktą valandą ryto jau bū
rys tautiečių sukosi apie geležin
kelio stotį, laukdami traukinio. 
Traukiniui vėluojant, tautiečių bū
rys gausėjo. Jų tarose buvo Pabal
tiečių Komiteto atstovas p. Pa
terson. Keletas moterų su tauti
niais rūbais, vyrai daugumoje 
tautiniais kaklaraiščiais ar tauti
niais ženkliukais pasipuošę. Sve
čiui atvažiavus, sutiktuvių gėles 
jam įteikė K. Rapševičiūtė, 8 me
tų mergytė. Besisveikinant, visų 
akyse spindėjo džiaugsmo ašaros, 
tokį brangų svečią susilaukus. Po 
trumpo pasisveikinimo su tautie
čiais, svečias turėjo pasikalbėji
mą su Vakarų Australijos laikraš
čio korespondente, kuri jam nesi
gailėjo klausimų. Sekančią dieną 
jau ne vien tik lietuviai, bet ir 
australai žinojo, kad toks svečias 
vieši Perthe.

Iš stoties svečias buvo nuvežtas 
pas ponus Liutikus, kurių namuo
se yra apgyvendintas. Vėliau visa 
apylinkės valdyba ir svečiai rin
kosi pas valdybos pirmininką p. 
J. Miliauską pietums. Ten p. Na- 
rušiui buvo pristatyti dabartinės 
Pertho apylinkės valdybos nariai. 
Vakare p. Klimaičio salėje įvyko 
bendros ALB Krašto Valdybos 
pirmininko sutikimo vaišės ir su
sipažinimas su Pertho lietuviais. 
Pirmiausia žodį tarė apylinkės 
valdybos pirmininkas J. Miliaus
kas ir išreiškė džiaugsmą, kad 
toks garbingas svečias, pirmas iš 
ALB vadovų, nepabūgęs nei toli
mos kelionės, nei nuovargio, ap
lanko visų užmirštus Pertho lie

KIEK AS SUŽINOJAU!

Rašytojas Antanas Skirka dalį 
savo atostogų praleido sirginėda- 
mas. Atsigavęs patraukė į Canbe
rrą, kur aplankė gerus savo pa
žįstamus ponus Švedus ir pabuvo
jo Canberros lietuvių klube, kurio 
gražiu sutvarkymu yra tiesiog 
sužavėtas.

*
Susipakavęs meškeres, į Snie

guotųjų Kalnų pusę atostogauti 
patraukė aydnėjiškis Eugenijus 
Dryža. Coomoje aplankęs ponus 
Rimkas, tikisi užmesti kabliuką 
ant forelės aplinkiniuose vande
nyse. O jei žvejonė ten nesiseks, 
galvoja patraukti į Canberrą ir 
įmerkti meškerę tenykščiuosna e- 
žeruosna.

*
Kalbant apie žvejonę... Papa

sakosiu nugirstą pasikalbėjimą.
Vienas medžiotojų ir žuvautojų 

draugijos aktyvus ir veiklus na
rys kalbina savo pažįstamą:

— Važiuojam šį savaitgalį į 
Botany Bay žuvauti.

— Eik, bičiuli! Kur aš tau va
žiuosiu ! Žiemos metas. Šalta — 
dar slogą gausiu. Ir, be to, labai 
nemėgstu žuvies.

— Bet žuvis valgyti sveika. Val
gant žuvį, stiprėja smegenys, skai
drėja protas. Žmogus pradedi aiš
kiau galvoti.

— Tai tu patark Bankstowno 
ir Sydnėjaus lietuvių namų sali
ninkams valgyti vien tik žuvį, — 
pasiūlė tas, kuris nemėgo žuvies.

*
Sydnėjuje gerai žinomas tautie

tis A. Makauskas, nelaimingai su
sitrenkęs galvą, paguldytas į St. 
George ligoninę, Kogarah. Po

H A.L.K. KULTŪROS DRAUGIJA
< ► < ►
” maloniai kviečia visus atsilankyti į ;;

TĖVIŠKĖS AIDŲ

VAKARĄ
« * o

” įvyksiantį rugsėjo 16 d., šeštadienį, “
;; DAINAVOS SALĖJ (EAST TERRACE, BANKSTOWN) ;;

Programoje: solo dainos — M. Bernotienė, moterų choras, įvairios staigmenos.
;; Geras orkestras, turtingas bufetas. ;;
• ‘ Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas — $ 1.00, moksleiviams — 50 c.

tuvius. Revizijos komisijos pirmi
ninkas A. Statkus savo kalboje 
irgi džiaugėsi svečio atvykimu, 
kuris mus gal truputį ir paguos, 
bus pasidalinta bendromis minti
mis, kas mus sustiprins ir dau
giau suartins. P. Klimaitis pa
sveikino svečią Pertho Ramovės 
skyriaus vardu ir pakvietė jį da
lyvauti rugpiūčio mėn. 27 d. Per
tho Ramovėnų skyriaus įsisteigi- 
mo penkerių metų minėjimo susi
rinkime.

Po to kalbėjo svečias, ponas 
Narušis, pasidžiaugė matydamas 
tikrai gražų būrį lietuvių, sveiki
no visus susirinkusius, ir visas 
iki šiol buvusias ALB Pertho apy
linkės valdybas, ligi šiol dirbusias 
ir dirbančias lietuvišką kultūrinį 
ir tautinį darbą. Pertho lietuviai, 
nors negausingi skaičiumi, bet lie
tuviška dvasia gyvi ir atsparūs. 
Pabaltiečių komiteto vardu svei
kino p. Paterson, išreikšdamas vil
tį, kad tokio svečio atsilankymas 
prisidės prie glaudesnio pabaltie
čių bendradarbiavimo, siekiant to 
paties tikslo — savųjų kraštų at
vadavimo. Nons truputį ir pavė
luotai atvykęs, Pertho lietuvių ka
pelionas kun. Kemėšis irgi tarė 
žodį, pareikšdamas, kad malonu 
yra tokiame tolimame kampe, 
kaip Perthas, pamatyti svečią iš 
toli, gerbiamą Krašto Valdybos 
pirmininką. Vaišių metu skambė
jo dainos, ponių Repševičienės 
ir Miliauskienės duetas dar papil
dė taip jaukiai praleistą vakarą. 
Nors p. Narušis po ilgos kelionės 
ir dienos be poilsio, buvo pavar
gęs, bet buvo visų tautiečių kvie
čiamas aplankyti juos namuose, ir 
atrodo, kad svečias Perthe poilsio 
taip ir neturės.

Krašto Valdybos pirmininkas 
dalyvaus Pertho lietuvių ruošia
mame Rugsėjo 8 d .Tautos Šven
tės minėjime, kur pademonstruos 
lietuvišką filmą. Rozaliukė 

dviejų operacijų dar nėra atgavęs 
sąmonės ir jo sveikatos padėtis 
rimta.

SAVAITGALIO
PARENGIMAI

CANBERROJE
Rugsėjo 10 dieną minima Tau

tos Šventė. 11.30 vai. pamaldos St. 
Patrick’s bažnyčioje Braddone. Tą 
pačią dieną 3 vai. po pietų Lie
tuvių klube Tautos Šventės minė
jimas.

MELBOURNE
Rugsėjo 10 dieną (sekmadienį) 

11.45. vai. Tautos šventės pamal
dos šv. Jono bažnyčioje. Tą pa
čią dieną 5 vai. vakaro Lietuvių 
Namuose Tautos Šventės minėji
mas.

NEWCASTLE
Rugsėjo 10 d. 11 vai. ryto Tau

tos Šventės pamaldos šv. Laury
no bažnyčioje Broadmeadow.

SALE
Rugsėjo 9 d. (šeštadienį) 7 vai. 

vakaro ponų Eskirtų ūkyje, Dow- 
son Str. Tautos Šventės minėji
mas.

SYDNĖJUS
Rugsėjo 9 d. (šeštadienį) 7 vai. 

vakaro Dainavos salėje (East 
Terrace, Bankstown) Tautos 
Šventės minėjimas. Rugsėjo 10 d. 
11.30 vai. Tautos Šventės pamal
dos šv. Joachimo bažnyčioje, Lid
combe.

Pranešimai
ŠVĘSIME 

TAUTOS ŠVENTĘ

Kaip teko patirti, Melbournas 
ruošiasi Tautos šventei, kuri vyks 
šia tvarka:

Rugsėjo mėn. 10 dn. 11.45 vai. 
iškilmingos pamaldos Šv. Jono 
bažnyčioje. Kun. P. Vaseriui ma
loniai sutikus, organizacijos kvie
čiamos pamaldose dalyvauti su vė
liavomis.

Tą pat dieną (sekmadienį) 5 
vai. p.p. Lietuvių Namuose minė
jimas, ruošiamas Apylinkės Val
dybos. Programoje maloniai suti
ko dalyvauti: p. A. Zubras — pa
skaita, p-lė D. Statkutė — eilė
raštis, p. P. Morkūno vedamas 
vyrų oktetas, p. H. Statkuvienės 
vedama Parapijos tautinių šokių 
grupė, Dainininkas p. V. Zdana
vičius ir pianistė p-lė D. Joku- 
bauskaitė ir užbaigai p. A. Čel- 
nos vadovaujami dainoriai — Dai
nos Sambūris.

Tautinės Šventės proga, tautie
čiai, pamirškime savo kasdieniš
kumą ir pažadinkime kartais be
blėstančią mūsų širdžių tautinę 
ugnelę.

Kor.

TAUTOS ŠVENTĖ 
SYDNĖJUJE

Organizuojamas Tautos Šventės 
minėjimas Sydnėjuje rugsėjo 9 d. 
Dainavos salėje (Bankstown, East 
Terrace). Šventę organizuoja Syd
nėjaus ir Bankstowno apylinkių 
valdybos, programą išpildo Syd
nėjaus lietuvių jaunimas.Minėjimo 
pradžia 7 vai. vak. Po oficialios 
dalies ten pat įvyks ir linksmoji 
dalis — pobūvis su muzika, bufe
tu ir šokiais.

įėjimo kaina $1. Moksleiviams 
ir pensininkams nemokamai.

Tautiečiai kviečiami Tautos 
šventėje kuo gausiau dalyvauti.

Rengėjai

PAMALDOS MARIJOS IR 
TAUTOS ŠVENTĖJE

Mūsų religinė ir tautinė Šven
tė, Rugsėjo 8 Sydnėjuje švenčia
ma sekmadienį. Iškilmingos pa
maldos Sydney lietuviams rugsė
jo 10 d. 11.30 vai. šv. Joachimo 
bažnyčioje, Lidcombe. Pamaldose 
giedos Dainos choras, vadovauja
mas muz. K. Kavaliausko. Orga
nizacijos kviečiamos dalyvauti su 
savo vėliavomis.

Išpažintys nito 10.30 vai.
Kun. P. Butkus
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TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS CANBERROJE

Š.m. rugsėjo mėn, 10 d. 11.30 
vai. lietuviškos pamaldos St. Pat
rick’s bažnyčioje Braddone.

Išpažintys 1 vai. prieš pamal
das. Pamaldų metu giedos “Auš
ros” choras.

3 vai. p.p. Lietuvių Klube mi
nėjimas.

Prašome pamaldose ir minėjime 
kuoskaitlingiausiai dalyvauti.

Canberros Apyl. Valdyba

BANKSTOWNO DAINAVOS 
KLUBO NARIAMS

Pranešama Dainavos Klubo na
riams, kad š.m. rugsėjo mėn. 17 
d. 15 vai. (sekmadienį) šaukiamas 
visuotinis metinis Dainavos Klubo 
narių susirinkimas šia darbotvar
ke:

1. Susirnkimo atidarymas
2. Prezidiumo kvietimas
3. Mandatų Komisijos tvirtini

mas
4. Valdybos metinis pranešimas 

(pirmininko ir iždininko)
5. Revizijos Komisijos praneši

mas
6. Diskusijos dėl pranešimų ir 

apyskaitos tvirtinimas
7. Pasitarimų Komisijos prane

šimas ir diskusijos tuo reikalu
8. Klubo Valdybos rinkimas
9. Revizijos Komisijos rinkimas

10. Klausimai ir sumanymai
11. Susirinkimo uždarymas
Nesusirinkus reikalingam kvo

rumui aukščiau nurodytu laiku, 
po valandos susirinkimas bus lai
komas teisėtu, neatsižvelgiant į da 
lyvių skaičių. Klubo Valdyba kvie
čia visus narius šiame taip svar
biame susirinkime dalyvauti.

Dainavos Klubo Valdyba

PADĖKA SYDNĖJAUS 
LIETUVIAMS DAILININKAMS

Nuoširdžiai dėkojame Sydnėju
je gyvenantiems lietuviams daili
ninkams: p.p. Leonui Urbonui, 
Vaclovui Ratui, Evai Kubbos, 
Henrikui Šalkauskui ir Algirdui 
Šimkūnui už Adelaidės Lietuvių 
Muziejui-Archyvui padovanotus 
vertingus paveikslus.

Taip pat dėkojame dail. Leonui 
Urbonui už pagalbą, patarimus ir 
archyvinę medžiagą.

A. Lietuvių Muziejaus -Archyvo 
Vedėjas ir Adelaidės Lietuvių

Sąjungos Valdyba.
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