
MELO IR MENO
ATSTOVAI

Pasaulinėje parodoje Montrea- 
lyje, Kanadoje, tarp kitų Rusijos 
pavergtų tautų su savo ekspona
tais ir menu dalyvavo ir Lietuva. 
Taip vadinamai "Lietuvos dienai’ 
j Montreal į buvo atvykusi dabar
tinės Lietuvos valdžios pareigūnų 
delegacija ir menininkų grupė, ku
ri keltis kartus koncertavo Sovietų 
Rusijos paviljone ir atskirai pasi-
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rodė lietuviams Vytauto klube 
Montrealyje ir ukrainiečių komu
nistų salėje Toronte.

Tai buvo pirmas didesnis išei
vijos ir tėvynės lietuvių susitiki
mas po daugelio metų. Manydami, 
kad ir Australijos lietuviams bus 
įdomu, kaip tie susitikimai vyko, 
Home numeryje perspausdinpme, 
kiek sutrumpinę, iš Kanados lie
tuvių spaudos tų susitikimų apva
lymus ir komentarus.
. _ Redakcija

VYTAUTAS BERNOTAS KAS NAUJO PERTHE
POLITIKOS VINGIUOSE

Sovietinės Lietuvos žmonių 
lankymasis Kanadoje pasaulinės 
parodos proga neliko be pėdsa
kų lietuvių išeivių gyvenime. Tie 
pėdsakai ypač matomi Montrea
lyje ir Toronte. Privatūs susiti
kimai bei pasikalbėjimai buvo 
gana gausūs, nežiūrint sovietinės 
policinio pobūdžio drausmės bei 
priežiūros. Pokalbiuose bema
tant išryškėjo, kad sovietiniai 
lietuviai yra dvejopi: menininkai 
-kultūrininkai ir politiniai pro
pagandistai. Tasai skirtumas bu
vo matomas nuo pat pirmųjų 
pareigūnų atvykimo į Sovietų 
Sąjungos paviljoną, o kai pasi
rodė oficiali politinė delegacija 
su “ministrų’ tarybos pirminin
ko pavaduotoju Ksaveru Kairiu, 
minėtasis skirtumas labai jau 
išryškėjo. Tai ypač buvo matyti 
vadinamoj “spaudos jkonferen1- 
cijoj”, kurioje maskvinės dele
gacijos nariai atsakinėjo į klau
simus. Pasak jų, Lietuva įsi-, 
jungusi Sovietų Sąjungon 1940 
m. plebiscitu, nors visas pasau
lis žino, kad Lietuva buvo oku
puota raudonosios armijos. Reli
gija Lietuvoje esanti laisva, baž
nyčios neuždarytos, išskyrus tas, 
kurios “nereikalingos”, nors 
visiems žinoma, kad ir dabar 
vyksta religijos persekiojimas. 
Iš Lietuvos esą betkas gali lais
vai išvykti, jeigu tik turi pin' 
gų, nors visi puikiausiai žin 
kad taip nėra. Tokios linijos lai
kėsi propagandistai ir privačiuo
se pokalbiuose. Jie tuo parodė, 
kad yra melo atstovai, panašiai 
kaip ir pats Kosyginas, kuris 
televizinėje spaudos konferenci
joje Niujorke pareiškė, esą Sov. 
Sąjunga padeda visom tautom 
išsilaisvinti. Kaip buvo “išlais
vintos” Baltijos valstybės, žino 
juk visas pasaulis.

POLITINIAI NERAMUMAI 
HONGKONGE

Hongkonge, anglų valdomoje 
kolonijoje, politiniai neramumai 
prasidėjo gegužės mėnesį. Tada 
raudonieji gvardistai, peržengę 
demarkacijos liniją, balta juosta 
dalijančią gatvę ir vargingą žve
jų kaimelį į dvi dalis, žygiavo 
tiesiog prie britų policijos pasta
to.

Keli šimtai raudonųjų gvar
diečių nešėsi vienoje rankoje ma
žą raudoną knygutę, kitoje — pa
galį ar akmenį. Nors knygutė at
rodė tarsi maldaknygė, tačiau jo-

je buvo surašytos visai kitos min
tys: kaip pakenkti savo kaimy
nui, jam atsikeršyti ar juo atsi
kratyti; kokią betvarkę kelti kra
šte, kokią pradėti tarptautinę su
irutę ir kaip versti viską aukštyn 
kojoms. Tos knygutės autorius 
ir maištingų minčių puoselėtojas 
yra ne kas kitas kaip 700 milijonų 
tautos vadas Mao Ce Tungas; o 
jo mokiniai ir jo minčių vykdy
tojai praktikoje — nesubrendę 
raudonieji gvardistai.

Prisiartinę prie policijos pasta
to, jie iškūlė visus langus, ap
mušė policininkus, sukėlė kaimely

tų diplomatus smarkiai apkūlė; ir 
sukruvino, o daugiausiai nukentė
jo pats ambasadorius D. Hopso- 
nas. Tai šitokiu būdu kiniečiai 
savo "griežtas priemones” britams 
pademonstravo Pekine.

>ini-
1O,

J.A.V. paviljonas pasaulinėje parodoje Expo 67 Mon
realyje. Si paroda atžymi Kanados valstybės 100 metų sukak
tį. Didžiulį pusrutulio formos kupolą, 20 aukštų namo dydžio, 
suplanavo architektas R. Buckminster Fuller. Eksponatai vi
duje parodo J.A.V. atsiekimus erdvių technologijoje, mene ir 
Amerikos istorijos momentus. 62 valstybės dalyvauja šioje 6 
mėnesių parodoje, kurios tema yra "žmogus ir jo pasaulis”.

vijos laikysena sovietinės Lier- 
tuvos tautiečių atžvilgiu? Kiek 
teko patirti, ji įvairavo pagal tai, 
ar tautiečiai buvo melo ar meno 
atstovai. Politiniai propagandis
tai palaikė ryšius daugiausia su 
“savaisiais”, o meno atstovus 
stengėsi daug kas užkalbinti. Pa
starieji buvo sutikti su simpatija; 
anie — su antipatija. Tiesa, visi

sąmyšį, o vakare grįžo į savo te
ritoriją. Tų riaušių gandas greit 
pasiekė Hongkongą, kur maois- 
tus užtarianti komunistuojanti 
spauda visą kaltę suvertė britams. 
To tik tereikėjo maoistų kursto
miems hongkongieėiams. Neužilgo 
ir Hongkongo gatvėse prasidėjo 
Pekino šalininkų riaušės.

AKIS UŽ AKJ
Sužinoję, kad kiniečiai sudegino 

britų ambasadą ir užpuolė britų 
diplomatus, Anglijos min. p-kas 
H. Wilson ir užsienio reikalų se
kretorius G. Brown, nutraukę va
saros atostogas, atskubėjo į Lon
doną.

Skubiai sušauktame kabineto 
posėdyje, Anglijos vyriausybė nu
tarė atsakyti į Kinijos visas tarp
valstybinio santykiavimo 
paneigiančius veiksmus, 
čiu ir uždraudė visiems 
gyvenantiems Kinijos 
tams,

formas 
tuo pa- 
Londone 
diploma-

prekybos delegatams bei 
žurnalistams iš Anglijos išvykti be 
britų valdžios leidimo ir suvaržė 
jų judėjimo teises. Suvaržymai 
taikomi ir kitiems Kinijos pilie
čiams, kurių vien Londone atsi
rado 2.5 tūkstančio. Kiniečiai di
plomatai, norėdami pademonstruo
ti pasauliui, kaip juos anglai 
skriaudžia, sukėlė Londone prie sa 
vo ambasados muštynes su žiūro
vais ir policija. Praskeltų pakau
šių buvo abiejose pusėse. Anglijos 
valdžiai darant žygių santykius su 
Kom. Kinijla vėl sureguliuoti, 
įtemptuose santykiuose pramato- 
mas pragiedrėjimas.

Normaliais laikais toks Pekino 
pasielgimas pilnai pateisintų nu
traukimą visų diplomatinių santy
kių su. Kinija. Anglija, deja, taip 
elgtis nedrįso, nes daugybė įvai
rių šniūrelių ir mazgų riša abiejų 
šalių prekybą. Santykių nutrau
kimas galėtų skaudžiai atsiliepti 
Anglijos ekonomijoje.

viename Pertho viešbu- 
Budrikiu ir p. Katei- 

yra inžinierius ir ke- 
statytais dangoraižiais

su p.
kuris
savo

papuošęs Perthą ir ruošiasi

jos vadovaujamą oktetą, 
būtų Pertho lietuvių lau-

ponas pirmininkas Na- 
p. Miliausku ir p. O.

Politinė sovietinės Lietuvos 
delegacija išeivijos akyse susi- yra kraujo broliai, bet šiuo at- 
kompromitavo. Kaikurie jos na- veju propagandistai buvo dides- 
riai pradėjo orientuotis tik po ni Maskvos “broliai’. Jie buvo 
kelių dienų ir pvz. Toronte, pa- eksponentai pavergėjo, kuriam 
keitė toną. Kas kita kultūrinin- buvo skirti ir laisvosios išeivi- 
kai. Tiesa, ir jie turėjo klausyti jos atkirčiai. Montrealio spau- 
politinių viršininkų komandos, doje pasirodė didelio formato 
bandė, bent kaikurie, verstis tra
faretiniais atsakymais, bet apla
mai jie laikėsi santūriai ir vengė 
politinių klausimų. Menininkai 
žavėjo tautiečius savo koncer
tais, o solistas V. Daunoras su 
Maironio “Lietuva brangi15 jau- mą buvo Lietuvos himno sugie- 
dino iki ašarų. Puikiai pasirodė dojimas po lietuvių koncerto 
sol. E. Saulevičiūtė, styginis sovietiniame paviljone. Tai davė 
kvartetas, šokėjai ir liaudies in- pajusti Maskvos atstovams, kad 
strumentalistai. Jų dainoje bei Lietuvos laisvės idėja išeivijoje 
muzikoje visi jautė tikrosios yra stipri. Gal tie dalykai ir ne- 
Lietuvos dvelkimą. Savo krašto pasiekė plačiosios pasaulio opi- 
pasiilgusiems išeiviams tai buvo nijos, tačiau jie buvo pakanka- 
tokia magnetinė jėga, kuriai ne- mi priminti Lietuvos bylą pa
galėjo atsispirti net kiečiausi vergėjui rusui, kuris savo pavil- 
skeptikai, juoba, kad koncertinė jone demonstravo sovietinę Lie- 
programa nebuvo atmiešta įpra- tuvą kaip laisvą šalį. Pagaliau 
stine sovietų propaganda. Gir- šis melas buvo aiškus ir milijo- 
dėjusieji menininkų koncertus nams parodos lankytojų, nes lais- 
pajuto, kad Lietuva ir sovieti- vosios šalys turėjo savo paviljo- 
nėje vergijoje tebėra gyva. Ji, 
tarytum paskendęs varpas, yra 
judinama gyvenimo bangų ir 
ataidi gimtaisiais akordais iki šio 
žemyno miestų, kur randa jautrų 
atliepį.

pranešimai, skelbią: “Lithuania 
is occupied country”. Tai buvo 
atkirtis toje pačioje Montrealio 
spaudoje skleidžiami maskvinei 
propagandai. Antras protesto 
ženklas prieš Lietuvos pavergi-

Kokia gi buvo aplamai išei-

nūs, o pavergtosios — suvary
tos į Sovietų Sąjungos paviljoną. 
Sovietinės Lietuvos tautiečiai, 
atlikę programą sovietų paviljo
ne, savaime pabrėžė savo tikrą
ją padėtį: esame rusiškojo im
perializmo rankose.

(Tėviškės Žiburiai)

SPAUDOS BALIUS
LAPKRIČIO 11 D.
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komunistų 
Hongkonge, 

pasigirdo

RINKIMAI 
PIETŲ VIETNAME

Nors šiaurės Vietnamo teroris
tai, pagyvinę karinę ir partizani
nę veiklą, bandė sutrukdyti pir
muosius pietų Vietnamo demo
kratinius rinkimus, jiems tai ne
pasisekė. Nepabijoję komunistų 
grasinimų 81% krašto gyvento
jų dalyvavo rinkimuose. Laike 
rinkimų nuo komunistų teroristų 
rankos žuvo 28 civiliai žmonės.

Pietų Vietnamo rinkimuose bu
vo renkami — prezidentas, 
prezidentas ir 60 asmenų j

vice- 
sena-

BRITAMS NEMALONUMAI 
PEKINE

Britams užslopinus 
išprovokuotas riaušes 
nepalankūs atgarsiai
Pekine. Komunistinė Kinija neno
rėjo gaišinti laiko diplomatinėmis 
notomis ir įteikė Anglijai ultima
tumą.

Pekinas reikalavo per 48 valan
das paleisti laisvėn 53 Hongkonge 
areštuotus maištininkus ir vėl 
leisti spausdinti uždarytus komu
nistinius laikraščius.

Ultimatumas grasino, 
paklausius, kiniečiai bus 
ti britų atžvilgiu imtis
nių priemonių. Kokios bus tos prie 
monės, Pekinas specifiškai nebuvo 
nurodęs, bet jos paaiškėjo vėliau 
ultimatumo terminui pasibaigus.

Britų atstovas Pekine, D. Hop- 
son, gavęs tokį nerimtą kiniečių 
ultimatumą nedrįso persiųsti jo į 
Londoną. Tuo tarpu, Pekinas, ne
sulaukęs britų 
tumo ištraukas 
ją- 
sis 
su 
nio
pačią valandą, kada suėjo ulti
matumo terminal, raudonieji 
gvardistai susirinko prie britų am
basados. Pagal duotą komandą 
vieni daužė langus akmenimis, ki
ti mėtė molotovo koktailius (bon- 
kas pripiltas naftos) j pastatą.

Prezidento ir jo padėjėjo 
laimėjo kariškiai: generolas 
ir vice-maršalas Ky. 
kad abu kariškiai, padėję unifor
mas j šalį, imsis žygių kraštą su
vienyti ir užbaigti karą.

vietą 
Thieu 

Tikimasi,

kad ne- 
privers- 

griežtes-

TRAGIŠKAI ŽUVO 
KARO LAKŪNAS 

LIETUVIS
Rugsėjo mėn. 1 d. prie Williams

town karališkosios Australijos 
aviacijos bazės, netoli nuo New- 
castelio, nukritus jo lėktuvui, žu
vo lietuvis karo lakūnas, skridimo 
karininkas Antanas Karpys, 29 
metų amžiaus, kilęs

Karpys skrido 
sprausminiu Mirage 
nedideliame aukštyje
nio skridimo pratimus. $2.4 mili-

iš Adelaidės, 
supersoniniu 

naikintoju ir 
darė figūri-

KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKAS LANKO 

PERTHO LIETUVIUS
ALB Krašto Valdybos pirminin

kas, keldamas tautines nuotaikas, 
lanko Pertho apylinkės tautiečius. 
Apylinkės valdybos pirmininko J. 
Miliausko lydimas pirmiausiai ap
lankė visuomeninką Pertho uni
versiteto lektorių Z. Budrikį ir po
nią jų namuose. Paskui jie turėjo 
susitikimą 
tyje 
va, 
liais 
yra
jų daugiau statyti. Ten taip pat 
dalyvavo Perthe žinomas biznie
rius p. B. Jasas, kuris ne tik 
Perthe turi biznį, bet ir važinėja 
po platų Vakarų pasaulį.

Ponas Narušis ieško galimybių 
iš Adelaidės atkviesti į Perthą 
Lituania chorą ir tautinių šokių 
grupę. Pertho lietuviai jo žygiams 
džiaugsmingai pritaria, nes toks 
atsilankymas daug atneštų nau
dos ir paįvairintų Pertho lietu- 
tuvių gyvenimą. Jeigu chorą ir 
šokių grupę neįmanoma būtų at- 
kyiesti, tai nors solistę Vasiliaus
kienę ir 
Jie labai 
kiami.

Toliau 
rūšis su
Liutikiene aplankė apylinkės val
dybos vicepirmininką p. J. Nor
vilą, kuris turi du gražius ūkius 
ir kasdien pristato miestui apie 
100 galionų pieno. Ponai Norvi
lai yra tikrai gražiai įsikūrę. Po
nas Norvilas nuvežė svečius pas 
labai mažai ka mžinomą lietuvį p. 
J. Viegardą, kuris yra labai ga
bus keramikas. Susižavėjęs jo 
darbais p. Narušis prašė, kad jis 
savo darbų padovanotų Adelaidė
je J. Vanago įsteigtam lietuvių 
muziejui. Ponas J. Viegardas pa
žadėjo tai padaryti. Ponas Naru
šis taip pat aplankė p. Žeroms
kį, visiems Perthe žinomą gabų 
medžio drožinėtoją. Jis irgi paža
dėjo savo darbų Adelaidės lietu
vių muziejui. Grįždami iš p. Nor
vilo svečiai dar pakeliui sustojo 
pas lietuvį vaistininką p. Kalnė
ną, kuris anksčiau turėjo dvi 
vaistines, dabar pasiliko tik vie
ną, nes buvo persunku abidvi ap
tarnauti. Vaistinė yra labai gra
žiai sutvarkyta ir joje dirba ke
letas tarnautojų. Ponas Kalnėnas 
užsisakė Mūsų Pastogę ir nusipir
ko knygą “Eleven Lithuanian 
Artists in Australia”.

Krašto Valdybos pirmininkas 
buvo pakviestas pas ponus Stat
kus ir pas ponus čižeikius, kur 
buvo susirinkę daugiau Pertho a- 
apylinkės visuomenininkų: p.p. 
Kateivos, p.p. Budrikiai, kun. 
L. Kemėšis, p.p. Kuzmickai ir 
daug kitų svečių. Pokalbiuose bu
vo daug gražių minčių iškelta ir 
geroje nuotaikoje padainuota daug 
gražių dainelių .Ponai Čižeikiai 
turi gražius dviejų aukštų namus. 
Jų dukrelė Žibutė anksčiau kiek
vieną sekmadienį grojo vargonais 
Pertho lietuvių pamaldose.

Ponas Krašto Valdybos pirmi
ninkas yra gal jau ir pavargęs, 
bet jį visi Pertho lietuviai labai 
mėgsta ir kviečia jį dar ilgiau pa
silikti. Rozaliukė

pegerbti mirusius. Ramovėnas A. 
Statkus perskaitė Tėvynės prisi
minimo tekstą. Pranešus, kad Lie
tuvoje, Biržų mieste mirė skyriaus 
valdybos sekretoriaus Kosto Bu- 
zermano motina Ono Buzermanie- 
nė, jam buvo išreikštas užjauti
mas.

Krašto Valdybos pirmininkas, 
kuris kartu yra ir Sydnėjaus ra- 
movėnų skyriaus valdybos pirmi
ninkas, kūrėjas - savanoris S. Na
rušis skaitė paskaitą apie genero
lą Nagį - Nagevičių ir jo nuopel
nus tautai ir valstybei įkuriant 
Karo Muziejų, kur kiekvieną die
ną skambėjo Laisvės Varpas: 
"Tas laisvės nevertas ,kas negina 
jos”. Publika ilgai plojo, paskai
tai pasibaigus. A. Klimaitis visų 
vardu padėkojo svečiui už paskai
tą ir abu pirmininkai, spausda
mi rankas prieš scenoj kabantį 
Lietuvos Vytį ir sąjungos ženklus, 
pasibučiavo.

Toliau vyko skyriaus susirinki
mas, kuriam pirmininkavo A. 
Statkus, o sekretoravo A. Čižei- 
ka ir P. Žulys. Skyriaus valdy
bos pranešimą padarė A. Klimai
tis. Jis išvardino pirmuosius sky
riaus steigėjus ir paminėjo, kad 
skyriui steigti sąjungos įstatus 
prisiuntė tuometinis Adelaidės ra- 
movėnų pirmininkas Zamojskjs. 
Pagal sąrašus skyrius turi 65 na
rius, iš kurių 35 yra aktyvūs. Pir
muosius 3 metus skyriaus valdybą 
sudarė: J. Liutikas, A. Klimaitis 
ir C. Čekanauskas. 1965 m. valdy
boje buvo A. Klimaitis, V. Valaitis 
ir J. Liutikas. Šią paskutiniąją 
valdybą sudaro: A. Klimaitis, J. 
Liutikas ir K. Buzermanas. 
Pirmininkas pasidžiaugė, kad la
bai daug skyriaus veikloje padėjo 
skyriaus garbės nariai Z. Budri
kis, A. Čižeika ir kun. L. Kemėšis, 
kuris yra skyriaus kapelionas, 
pašventinęs vėliavą ir pasirašęs 
šventinimo aktą. I vėliavos šven
tinimo iškilmes buvę pakviesti ki
tų tautybių atstovai, 
kę sveikinimo kalbas, 
buvęs pasveikintas 
Australijos ministras
R. Menzies už karinės prievolės 
įvedimą ir Australijos saugumo 
stiprinimą ir iš jo kanceliarijos 
gautas padėkos laiškas. Skyrius, 
apsirūpinęs savo vėliava ir reikia
mu inventoriumi, darė žygių 
Kings Parke prie nežinomo kario 
paminklo pasodinti lietuvišką 
žuolą, simbolizuojantį mus, čia 
venančius lietuvius. Daug kas 
reikalu buvo daroma ir ligi 
šis klausimas tebėra atviras.

Iki šiol dirbusiai valdybai atsi
statydinus, prezidiumo pirminin
kas A. Statkus padėkojo Klimai- 
čiui už pranešimą ir perskaitė 
kontrolės komisijos paaiškinimą, 
kad dėl laiko stokos nesuspėta pa
tikrinti skyriaus kasos stovis ir 
tas reikalas paliktas sekančiam 
kartui. Susirinkimui prašant, se
noji valdyba pasiliko dirbti kitai 
kadencijai ir Krašto Valdybos pir
mininkas valdybos narius pasvei
kino, paspausdamas ranką. Susi
rinkimas baigtas Tautos Himnu. 
Ramovėnas B. Jasas savo moder
nišku rekorderiu susirinkime kal
bėjusių kalbas užrašė į magneto
fono juostas. Skyriaus Valdyba

kurie pasa- 
Ta proga 
tuometinis 

pirmininkas

il
gy- 
tuo 
šiol

Didžiosios
Hongkonge 
"baisiomis laukinėmis fašisti- 
imperializmo žymėmis”. Tą

atsakymo, ultima- 
paskelbė per radi- 
Britanijos elgima- 
buvo palyginamas jonų vertės lėktuvas nukrito 40

pėdų nuotolyje nuo grupės namų, 
kuriuose gyvena aviacijos karinin
kų šeimos. Viename tų namų bu
vo ir jo žmona. Karpys užsimušė 
vietoje. Atsimušęs į žemę, lėktu
vas sprogo ir sudužo į mažus 
liepsnojančius gabalus, kurie pla
čiai išsisklaidę padegė aplinkinius 
krūmus.

RAMOVĖNŲ ŠVENTĖ
Rugpiūčio mėn. 27 d .L.V. Są

jungos "Ramovė’’ Vakarų Austra
lijos skyriaus valdyba surengė 
skyriaus veiklos 5 metų minėjimą, 
kuriame dalyvavo ir svečias ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas.

Ramovėnai su savo vėliava da
lyvavo lietuvių pamaldose, kur 
kun. L. Kemėšis pasakė gražų 
mokslą ir atnašavo Mišias už 
rusius skyriaus narius. Vakare

Šiuo metu susirgus p. M. Kli- 
maitienei, visi jos labai gailsi ir 
linki jai greitai pasveikti ir vėl 
grįžti į savųjų ir lietuvių šeimas, 
kur ji anksčiau labai daug yra vi
siems padėjusi.

Š.m. rugpiūčio mėn. 29 d. 3 vai. 
ryto Perthe staiga mirė Domas 
Bumeikis.

pa- 
mi- Italijoje jau paleista į rinką 

naujo tipo cigaretės, kurios gale
Kilus gaisrui, britų ambasados Skridimo karininkas Antanas 
tarnautojai buvo priversti apleis- Karpys buvo prityręs lakūnas, ke
ti pastatą. Raudonieji gvardistai, turis metus skraidęs sprausminiais
iš degančio pastato bėgančius bri- lėktuvais.

movėnai su svečiais susirinko sa- turi specialų uždegiklį, kurį pa- 
lėje, kur skyriaus valdybos pirmi- braukus į dėžutės briauną pati 
ninkas pradėjo minėjimą, pakvies- įsidega. Degtukai ir žiebtuvėliai
damas susirinkusius minute tylos jau nereikalingi.
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"LIETUVOS DIENOS” PA
SAULINĖJE parodoje Montre- 
alyje pradėtos birželio 20 d. 
spaudos konferencija Sovietų 
Rusijos paviljono teatre. Kon
ferencija vedė rusas, o sce
noje sėdėjo išrikuoti 10 dele
gacijos narių, kurie atsakinėjo j 
publikos klausimus. Svarbesnieji 
klausimai buvo: Ar Lietuvoje bu
vo tautos atsiklausta, kokios san
tvarkos Lietuvos žmonės nori? 
Atsakyta: Buvo 1940 m., renkant 
seimą. (Mes gi žinome, kad ren
kant “liaudies seimų” nebuvo pa
skelbta jokia programa ir tiktai 
komunistų partija statė savo kan
didatus, o rinkimai buvo klasto
jami, kas įrodyta daugeliu faktų 
ir liudininkų).

Paklausta: Kodėl iš Lietuvos 
neleidžiami žmonės kad ir į šių 
parodų? Diržinskaitė atsakė: Iš 
Lietuvos visi gali laisvai išvažiuo
ti ir visi žmonės turi pakanka
mai pinigų kelionėms. Bet čia at
sistojo dr. Giriūnienė ir pasakė, 
kad ji daugiau kaip pusę metų 
rūpinasi, kad atvažiuotų sesuo 
pas jų paviešėti, bet paskutiniu 
metu sesuo gavo atsakymų: Iš
vykti neleidžiama. Dr. Giriūnienė 
todėl prašė delegacijų, jeigu ji 
kų gali, kad sesuo būtų išleista 
paviešėti pas jų. Su tokiais pra
šymais pasirodė ir daugiau žmo
nių, kas aiškiai nuneigė Diržin- 
skaitės teigimus.

Manitobos ūkininkas P. Liau- 
kevičius paklausė: Iš Lietuvos 
mus apverčia visokia literatūra, 
kodėl gi į Lietuvą jokios spau
dos iš čia negalima pasiųsti? At
sakė: Yra visokios spaudos. Blogų 
įtakų darančios spaudos neįsilei- 
džiama.

Kodėl uždaromos bažnyčios ir 
iš jų daromi muziejai? Ar nepa
jėgu yra pasistatyti muziejam 
pastatų? Atsakė: Bažnyčių užten
ka ir jose užtenka laisvų vietų...

Apie žmonių persekiojimus 
Lietuvoje buvo atsakyta: Asmens 
kulto laikotarpiu buvo kai kurių 
nukrypimų, bet tas jau yra pa
smerkta. O dėl to mažiau kas nu
kentėjo negu nuo nacių. (Viena, 
kad viešai Lietuvoje tas nebuvo 
pasmerkta. Žmonės apie tai suži
nojo tiktai labai vėlai kada buvo 
pradėta kalbėti, kad “reikia laiky
tis lenininės linijos”. Antra, kad 
kulto laikais rusai išžudė milijo
nus žmonių. Trečia, kad bolševi
kai sudarė slaptas sutartis su na
ciais, nuo kurių daugiausia nu
kentėjo lietuviai).

Buvo klausimas: Kodėl į Lietu- 
vų nuvykusiems neleidžiama ap
lankyti savo tėviškių? Atsakyta: 
Ir kitose valstybėse ne visur lei
džiama lankytis.

Kiti klausimai buvo nereikš
mingi. Tiktai vienas prof. Matu
lis, atsakydamas j klausimų apie 
mokslų Lietuvoje, pakalbėjo be 
propagandos, konstatuodamas, 
kad Mokslų Akademija daug mo
kslo srityje yra nuveikusi, ypač

Poniai Danai Karpienei — Jasiutytei ir tėveliams 
p.p. Jasiučiams, mylimam vyrui ir žentui karo lakūnui

ANTANUI KARPIUI 
tragiškai lėktuvo avarijoje žuvus, skausme ir liūdesyje
nuoširdžią užuojautą reiškia

G. ir R. Glaubertai.

Lakūnui ANTANUI KARPIUI

tragiškai žuvus, jo žmoną D. Karpienę ir jos tėvelius 
B.M. Jasučius skausmo valandoje giliai užjaučiame.

A J. J urkraičiai, 
dukros ir žentai.

Lakūnui ANTANUI KARPIUI

tragiškai žuvus, jo žmonai, tėveliams ir broliams skausmo 
valandoje gilią užuojautą reiškia

A.O. Kapočiai
S.M. Jankauskai

A.A.

DOMUI BURNEIKIUI
mirus, jo žmoną p. Burneikienę, p.p. Brazoskius ir vi
sus artimuosius, netekus vyro, tėvo ir senelio, giliai už
jaučiame ir liūdime kartu.

ALB-nės Pertho Apylinkės Valdyba

A.A.
DOMUI BURNEIKIUI

mirus, ponią Burneikienę, netekusią mylimo vyro, dukrą 
ir žentą, netekusius tėvelio ir uošvio, anūkus ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

V. Dailydė
O. Jurgelienė 
J.O. Liutikai

Lietuviai iš Tėvynės susitinka su
išeivijos lietuviais

puoselėdama lietuvių kalbų ir 
leisdama didelį lietuvių kalbos 
žodynų, kurio jau išleista apie pu
sę — 7 tomai. Visi kiti atsakinė- 
tojai raudonavo, stenėjo, vynio
josi, kaip vijūnai ir nerado įtiki
namų atsakymų. Įdomu buvo ste
bėti, kad už K. Kairio, deleg. va
dovo, nugaros visų laikų sėdėjo 
kažkoks “patarėjas” ir jam visų 
laikų į ausis kažkų sufleravo.

— * —

OFICIALIOSIOS “LIETUVOS
DIENOS” proga, birželio 23 
d., didžiuosiuose Montrealio 
dienraščiuose buvo įdėtas lais
vųjų lietuvių pasisakymas, ku
ris paaiškino, kad Lietuva yra 
Sovietų Rusijos okupuota; jos 
žmonės persekiojami ir iš
naudojami; kad Lietuvos žmo
nėms neleidžiama laisvai pasisa
kyti ir pasirinkti demokratišku
būdu valdžios ir santvarkos.

Montrealio dienraščiai, anglų ir 
prancūzų kalbomis, gana plačiai 
aprašė spaudos konferencijų ir 
pridėjo savo komentarus.

Birželio 23 dienų buvo didžio
sios įtampos diena. Žmonės jau iš 
anksto teiravosi, kaip patekti į 
koncertų. Nors Montrealio spau
doje buvo paskelbta, kad tų dienų 
7.30 vakaro bus didysis koncertas 
su laisvu įėjimu, bet pasirodė, 
kad į koncertų įėjimas tiktai su 
pakvietimais, kurių besu apie 600, 
o norinčių patekti apie 2,000. Pra
sidėjo kova dėl įėjimo.

Tvarkdariai išsiuntinėjo bilie
tus daugiausia tiems, kurie prita
ria Lietuvos okupacijai. Iš dipu
kų labai mažai kas gavo. Ne nuo
stabu, kad daugelis negaudami 
pakvietimų į koncertų jaudinosi 
ir ieškojo galimybės į koncertų 
patekti.

Prieš koncertų įvyko oficialus 
“Lietuvos dienų” atidarymas, ku
rį vedė ne lietuviai, bet jų šeimi
ninkai rusai. Priėmimų salėje ofi
cialiai “dienas” atidarė paviljono 
vyr. komisaras, žinoma, rusiškai. 
Jo kalba buvo verčiama į anglų 
ir prancūzų, bet į lietuvių kalbų 
nebuvo verčiama. Tiktai pačiame 
atidarymo gale lietuviškai trum
pai pakalbėjo K. Kairys.

Paviljono komisaras savo kal
boje pažymėjo, kad Lietuvos bei 
lietuvių įnašas į Sov. Rusijos pa
viljonų yra itin žymus ir svar
bus. Ir tai buvo pasakyta teisin
gai.

Pasaulinės Tarptautinės paro
dos vyr. vadovas p. Dupuy pasi
tenkino trumpu savo žodyje man
dagumo pareiškimu — sveikini
mais ir gerais linkėjimais Lietu
vai.

Reikia pasakyti, kad publika, 
kuri tame priėmime dalyvavo, ne
buvo pakankamai mandagi — ūžė 
ir neklausė oficialiųjų kalbų, kaip 
tų daro ir savo parengimuose 
Klube.

Po vaišių visa publika per užku
lisines duris suėjo į koncertų salę.
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LIETUVOS ARTISTŲ KON
CERTO PILDYTOJAIS buvo 
Lietuvos operos solistai: E. 
Saulevičiūtė ir V. Daunoras 
ir ansamblio “Lietuva” gru
pė artistų, šokėjų ir instru
mentalistų, su ansamblio vadovu 
V. Bartusevičium priešakyje. Be 
to, kelis konkursus laimėjęs sty
ginis kvartetas: E. Paulauskas, J. 
Fledžinskas, K. Kalinauskaitė ir 
R. Kulikauskas, ir kvartetų iki 
kvinteto papildęs ir pianisto rolę 
išpildęs kompozitorius S. Vainiū
nas.

Mums, žinoma, buvo įdomus 
koncertas, ypač gi mums buvo 
įdomūs solistai. Nors mes turime 
kaikurių jų plokštelių, bet įdomu 
juos išgirsti tiesiogiai, nes plokš
telės ne visada tiksliai perduoda 
balsų.

Pirmasis pasirodė kvintetas, 
kuris išpildė S. Vainiūno kūrinį. 
Tai stipriai moderniškas kūrinys,

Vainiūno kvintetas, sukurtas 
lietuvių liaudies sutartiniu gies
mių pagrindu, originalus, savai
mingas ir ritmika, ir harmonija, 
nors ši yra labai saikinga. Kvin
tetas labai dinamiškas, gyvas. 
Kvarteto dalyviai jį išpildė dide
liu ekspresyvumu, puikia techni
ka ir nepaprastu susigrojimu. 
Kvarteto instrumentai tiksliai iš
lyginti ir sudaro didelio tobulu
mo ansamblį, tikrai vertų iškilių 
premijų. Pasiklausyti ansamblio 
buvo tikras malonumas.

Abu solistai išpildė operų ari
jas, deja, ne lietuviškų operų, ku
rių mes tikėjomės išgirsti.

Ir kvintete dalyvavo ir solistus 
fortepijonu palydėjo S. Vainiū
nas. Jis turi puikių technikų, bet 
jį reikia sveikinti ne tiek už skam
binimų, kuris yra itin iškilus ir 
sėkmingas, kiek už vertingų kom
pozicijų, kuri nėra nei trafare
tiška, nei atsiliekanti nuo pažan
giosios muzikos, vystomos visame 
pasaulyje.

E. Saulevičiūtė — gana geros 
medžiagos lyrinis sopranas, ta
čiau be žymesnio iškilumo. Gaila, 
kad vieton jau gerokai pasenu
sio K. Kavecko dalyko ji nepadai
navo kų nors iš naujųjų kompozi
torių.

Saulevičiūtei reikia ypač palin
kėti, įsigilinimo į kūrinius, kaip 
priimta sakyti — persivaizdinimo. 
Jos šaltumas yra jos priešas.

V. Daunoras, gana daug rekla
muojamas Lietuvos operos solis
tas, turi bas-baritono gana tirštų 
balsų, gražaus tembro, ir našų 
bei pajėgų. Silpnokos žemutinės. 
Bet kadangi solistas jaunas, tai 
jam bręstant jos gali sustiprėti. 
Balso pastatymas geras ir daina
vimo maniera graži. Tat Dauno
ro asmenyje galima tikėtis gero 
solisto. Šiame koncerte publikų 
sužavėjo ypač St. Šimkaus “Kur 
bakūžė samanota”, išpildyta su 
tautinių instumentų orkestru. Pu
blika už šių dainų ypač karštai 
plojo.

Solistas dideliu pasisekimu pa
dainavo “Lietuva, brangi” ir “ža
liojoj lankelėj”, abi su liaudiniais 
instrumentais. Pastarųjų lyg ir 
bisui. Bet pirmoji sukėlė didelį 
susižavėjimų, publika už jų plojo 
net atsistojusi.

Ansamblininkų pasirodė — šo
kėjai ir orkestras. Gaila, kad tai 
buvo mažytė grupė.

Ir šokėjai ir orkestras paruošti 
profesionališkai.

Šokėjai — gražus jaunimas pa
čiame fiziniame pajėgume ir jau
natviškame žydėjime. Tas sudaro 
pilnutinumo įspūdį.

Šokiai paruošti labai gerai, pro
fesionalaus baleto lygyje. Tiktai 
vyrų šokio maniera labai moisiej- 
evišką — staigių ir pabrėžtinai 
kampuotų judesių, kai lietuvių 
šokio maniera yra daugiau švel
ni, apvalesnių judesių.

Šokėjų Polka, kuria pradėti šo
kiai, sudėtingos choreografijos, 
meistriškai išpildyta. Kiti du šo

kiai buvo humoristiški. Įdomiau
siai buvo pašoktas šokis su klum
pėmis, virtuoziškai jomis operuo
jant.

Instrumentalistai taip pat ats
kirai pasirodė. Įdomiai sukon
struotas ksilofonas, kurį valdo 
specialistas ksilofonininkas senas 
ansamblio, dar švedo paruoštas, 
p. Trumpickas, pastoviai dalyvau- 
jųs orkestre. Kanklės ištobulin
tos (Justinas Strimaitis joms 
daug darbo įdėjo, tačiau jį... gau
dė Sibiran išvežti...) ir išgražin
tos, ko pradžioje negalima buvo 
nei padaryti. Birbynės ir lumzde
liai taip pat patobulinti. Visi liau
dies instrumentai padaryti chro
matiniais, ko anksčiau nebuvo. Ir 
jie dabar labai gerai skamba.

Liaudies instrumentų muzikan
tai taip pat daugiau išmokslinti, 
kas, žinoma, galima buvo padary
ti per 25 metus. Orkestras gerai 
pagrojo ir gerai lydėjo solistų 
Daunorų.

Pažymėtini solo numeriai, ku
riuos ksilofonu išpildė Trumpic
kas ir ypač birbynininkas Janu- 
šas, kurio “Raliavimas” nepapra
stai jautriai ir pasigėrėtinos gro
jimo technikos tobulumu išpildy
tas sudarė labai subtilios nuotai
kos momentų, sukėlusį publikos 
plojimų audrų.

Malonu buvo pasiklausyti kon
certų, kurie čia buvo išimtina re
tenybė.
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KAIP PO KONCERTO IŠ
SIAIŠKINTA, atsirado ryžtingos 
publikos, kuri sumetusi, jog įeiti 
į koncertų bus sunku, iš anksto 
užėmė vietas ir nutarė laukti 
koncerto.

Kadangi tas neatatiko tvarky
tojų 'planui, tai jie pareikalavo 
pasilikusius po madų parodos sa
lę apleisti. Bet jie atsisakė. Ta
da tvarkdariai pasišaukė policijų, 
kuri bandė vykdyti tvarkdarių 
reikalavimų. Bet nesisekė. Tvark
dariai tada pakvietė visų policijos 
būrį su ambulansu, kuriame buvo 
paruošta apie 50 vietų suimtiems 
vežti. Bet publika ramiai sėdėjo 
ir iš vietų nesijudino. Policija 
grasino jėgų panaudoti. Žmonės 
atsakė: Mes nieko bloga nedaro
me, tvarkos neardome ir neardy
sime. Policija apsiramino tiktai 
budėjo sargyboje. Policijai talki
no vietiniai bolševikai, įkalbinė
dami išeiti. Kai pamatė, kad visi 
žmonės laikosi kultūringai, kon- 
certantus priima labai gražiai 
jiems ploja, visiškai nusiramino 
ir pasitraukė iš salės. Visas kon
certas praėjo gražiai, pakilioje 
nuotaikoje.

Bet kai buvo pranešta, kad kon
certas pasibaigė, salėje buvo už
giedotas Lietuvos Himnas. Jį jau 
beveik įpusėjant, susigriebė šei
mininkai trukdyti, paleido gar
siakalbius ir liaudies muzikan
tams įsakė kelti triukšmų. Tai 
buvo labai nekultūringas, be gal
vos likusių šeimininkų pasielgi
mas. Jeigu jie būtų buvę apdai
rūs, protingesni ir jautresni žmo
nių nuotaikoms, būtų ramiai iš
klausę Himnų ir po jo būtų išne
šę į scenų gėles, kurios buvo pa
ruoštos artistams, ir koncertas 
būtų gražiai užbaigtas, ir visi bū
tų patenkinti.

Ne gi rusai tokie menki ir silp
ni, kad išsigando Lietuvos Him
no? Ar nuo jo Maskva būtų kiau
rai žemės prasmegusi? Ar gal mil
žiniškasis Sov. Sųjungos pavilijo- 
nas subyrėjęs? Ko gi buvo išsi
gąsta ir nekultūringai reaguota?
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KONCERTUI VYTAUTO KLU
BE, klubas buvo perpildytas pub
lika iki nepaprasto susikimšimo. 
Karštis nepakeliamas.

Nuostabiausia buvo, kad artis
tai po koncerto tuojau buvo iš
vesti ir išvežti. Su jais negalima 
buvo pasikalbėti. Negalima buvo 
pasikalbėti nei su žmonėmis, at
vykusiais iš Lietuvos. Kai tiktai 
sekliai pastebėdavo kų kalbantis 
su “nepageidaujamu”, tuojau pri
sistatydavo “kviesliai” ir kviesda
vo kalbinamųjį kitur neva kažkas 
su juo norįs pasikalbėti. Bet pa
kviestasis to iškvietėjo nerasdavo. 
Tai buvo keistas vakaras. 

endelio “Pasakalijų” ir St. Vai
niūno II fortepijoninio kvinteto 
finalų, talkon pasikvietęs šio kū
rinio pianistų autorių. Groti jiems 
teko labai nedėkingose sųlygose 
— rengėjai netgi nepasirūpino 
surasti pulpitų gaidoms. Jas teko 
pasidėti ant paprasto staliuko, o 
aplink jį susėdus, susidarė įspū
dis, jog ruošiamasi ne koncertuo
ti, bet kavai gerti ar galbūt kor
tomis lošti. Nepaisant šio trūku
mo ir, žinoma, prasto fortepijono 
atlikti dalykai klausytojų griebė 
už širdies. Kad kvartetas neveltui 
yra laimėjęs tarptautines varžy
bas Lieže, liudija puikus susigro- 
jimas, geras styginių instrumentų 
tonas, plati nuansų skalė, augšto 
lygio jo narių techninis ir meni
nis pasiruošimas. Lietuviai nieka
da perdaug nesidomėjo kamerine 
muzika, bet šį kartų salėje vieš
patavo visiška tyla, kurių nu
traukdavo tik kūrinio užbaigoje 
nuaidėjęs gausus plojimas.

Vilniaus operos solistė Elena 
Saulevičiūtė padainavo liaudies 
dainų “Lietus lynoja”, K. Kavec
ko “Na, tai kas” ir Rubinšteino 
romansų “Naktis”. Ji, be abejo
nės yra geriausias ir pajėgiausias 
sopranas Vilniaus operoje. Malo
naus tembro balsas turi plačių 
skalę. Žemutiniame registre jis 
netgi primena mezzo-sopranų su 
švelniu aksominiu atspalviu, vi
duriniame — šviesėja, įgaudamas 
sidabrinį, atvirų skambesį, o vir
šutiniame prasiveržia didelio plo
čio jėga, kurių solistė be ypatin
gų pastangų sugeba paversti švel
niu pianissimo. Jos dainavime jau
čiama gera mokykla, didelė patir
tis, puikus įsijautimas į atliekamų 
kūrinį. Priekaištų galima daryti 
tik vieną — atsikvėpimai yra per- 
garsūs ir perdaug girdimi salėje. 
Galimas dalykas, dėl to buvo 
kaltas kelionės nuovargis.

“Lietuvos” ansambliui progra
moje atstovavo keturi birbyninin
kai, pagroję smagią polkutę. Vil
niaus operos solistas Vaclovai 
Daunoras padainavo “Kur bakū
žė samanota”, Tų mergelių dai
navimas” ir priedui dar vienų 
smagią liaudies dainą. Birbynių 
palyda joms suteikė tikrai liau
dišką atspalvį. Apie V. Daunorų 
ir jo studijas Milano La Scala te
atre jau nekartą buvo rašyta mū
sų spaudoje, nors mums jo balso 
lig šiol neteko girdėti. Dainavimo 
studijas jis buvo pradėjęs bari
tonu, o dabar perėjo į bosus. Jo 
dainavimų galbūt tiksliausiai ga
lima apibūdinti kaip upę su vienu 
krantu, nes antrąjį krantų sudaro 
žemutinis registras, kurio šiose 
liaudies dainose neteko išgirsti. 
Balso vidurys ir ypač viršūnės tu
ri plačiai skambančių didelę jėgų, 
išlygintų ir suderintų su atlieka
mo kūrinio švelnesniaisiais niuan
sais. Stebėtis verčia jau pats fak
tas, kad palyginti neaugėto ūgio 
ir neperstambaus sudėjimo vyru
kas yra apdovanotas tokiu galin
gu balsu. Išvaizda jis gerokai 
primena mūsų V. Verikaitį. Gaila, 
kad neturėjome progos išgirsti 
žemutinio registro, nes be jo ne
galima susidaryti pilno įspūdžio.

Solistėms akompanavo St. Vai
niūnas, programų pranešinėjo lie
tuvių ir anglų kalbomis “Lietu
vos” ansamblio dalyvis Gražvy
das Kirvaitis. Iš kitų ansamblio 
narių vėliau teko patirti, kad jis 
ne tik puikiai kalba angliškai, bet 
moka ir prancūzų kalbą, nors yra 
dar jaunas vyrukas.

Po koncerto visi vakaro daly
viai buvo pakviesti užsukti į rū
sį, kur šeimininkės buvo paruošų- 
sios stalus trumpoms vaišėms. 
Rūsio salė taipgi buvo permaža 
jų užplūdusiems lietuviams, ku
rie čia turėjo progos susitikti ir 
pašnekėti su atvykusiais iš Lietu
vos. Jokių oficialių kalbų nebu
vo, vyko tik privataus pobūdžio 
pokalbiai, nes daug kas rado pa
žįstamų.

(Tėv. Žiburiu)

šeštadienį vad. “Literatūrinė 
draugija” Vytauto klube suruošė 
koncertų-balių, kuriame dalyvavo 
ir visa delegacija iš Lietuvos.

Koncertas buvo gražus, kaip ir 
visi Lietuvos artistų koncertai, 
duoti Pasaulinėje parodoje.

Po koncerto buvo vakarienė, 
kurios metu įvyko dialogas. Iš 
esmės kalbėjo šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. dr. F. Juce
vičius, bet į jo pasisakymų niekas 
iš delegacijos neatsiliepė.

Tuo dialogas ir pasibaigė.
O kun. F. Jucevičius pasakė, 

kad bendradarbiavimas galėtų bū
ti įmanomas, jeigu prie to būtų 
einama meilės ir laisvės keliu, su 
teikiant ir bažnyčiai laisvę, šis 
kun. Jucevičiaus pasisakymas jo
kio atsakymo nesusilaukė. Gautas 
tiktai netiesiogis atsakymas: kun. 
Jucevičius norėjo padaryti para
pijos salėje koncertų ir kvietė ar
tistus, bet artistams buvo neleis
ta parapijos salėje koncertuoti.

Taigi, visai aišku, kokia laisve 
lietuviai naudojasi, nors visi rėk
te rėkia, kad jie laisvi ir gali ne 
tiktai kalbėti, bet ir veikti, kų 
tiktai nori...

(Nepriklausoma Lietuva)
— ¥ —

DAINA NUO NEMUNO 
KRANTŲ

Iš pasaulinės parodos į Torontu 
užsukusių lietuvių menininkų 
koncertas birželio 27 d. sutraukė 
gausų būrį tautiečių, su kaupu 
užpildžiusių palyginti nedidelę 
ukrainiečių komunistų salę. Jų 
buvo virš keturių šimtų, o didžių
jų dalį sudarė pokarinės imigra
cijos žmonės, daugiausia pažįsta
mi bei giminės su atvykėliais. Jie, 
matyt, tikėjosi išgirsti pilnų kon
certų, bet truputį nusivylė, nes 
šokėjai nebeturėjo koncertinės 
aprangos, o ir solistai neviskų iš
pildė.

Iš sovietinės Lietuvos atvyku
sių vardu kalbėti buvo pakviestas 
augščiausios tarybos pirm. A. 
Barkauskas, kuris pirmiausia pri
statė oficialios delegacijos narius, 
o po to ir pagrindinius meninin
kus: styginio kvarteto narius — 
E. Paulauskų, J. Fledžinskų, K. 
Kalinauskaitę ir R. Kulikauskų, 
kompozitorių ir pianistsų St. Vai
niūnų, Vilniaus operos solistus V. 
Daunorų, E. Saulevičiūtę, ansam
blio “Lietuva” vadovų V. Bartu
sevičių. Išvardintieji atsistodavo, 
kad į juos žvilgsnį galėtų mesti 
šio vakaro dalyviai, kiekvieno at
sistojimų sutikę didesniu ar ma
žesniu plojimu. Didžiausio dėme
sio ir šilčiausio sutikimo susilau
kė menininkai.

A. Barkausko kalba buvo trum
pa, nepropagandinė. Jis, matyt, 
buvo įspėtas, kad žymių šio va
karo dalyvių dalį sudaro naujieji 
ateiviai ir kad propaganda gali 
sukelti spontaniškų atkirtį. A. 
Barkauskas kalbėjo apie vienos 
šeimos narių susitikimų, norų pa
bendrauti su tautiečiais, geriau 
pažinti vienas kitų. Jo teigimu, 
Kanados ir JAV sutikti lietuviai 
labai domisi Lietuva, jos gyveni
mu ir ateitimi. Lietuviškasis iš
eivijos jaunimas nesųs pamiršęs 
savo tėvų žemės, moka ir kalba 
lietuviškai. Jis taipgi užtikrino, 
kad ir Lietuvoje gyvenantis jau
nimas nori susitikti su išeivijos 
jaunimu. Pasak A. Barkausko, jei
gu šaltasis karas nepavirs karš
tuoju, susitikimai plėsis. Karo jis 
sakėsi nenorįs sulaukti, nes yra 
matęs Lietuvai padarytus nuosto
lius, kuriuos jau išlygino darbš
čių lietuvių rankos.

Koncerto programų pradėjo 
Kauno muzikinio teatro solistė 
Stasė Rapalienė V. Kuprevičiaus 
daina “Saulytė”, J. Tallat-Kelp- 
šos — “Mano sieloj šiandien šven
tė” ir V. Kuprevičiaus “Vasilkė- 
liais”. Jos lyrinio pobūdžio sop
ranas pasižymi stipriomis ir gerai 
pastatytomis viršūnėmis, bet turi 
kietokų ir gana siaurų atspalvį, 
kenkiantį lyriškumui. Dainų iš
pildyme tektų laukti didesnio ly
gumo, atsisakant perdidelės balsi
nės jėgos dainos užbaigoj, nes ji 
primena estradinio dainavimo ma
nierų — norų įsiteikti klausyto
jams.

Styginis kvartetas pagrojo Ha-

Kardinolo Gilroy pagelbininkas 
vyskupas Muldoon pareiškė, kad 
Sydnėjaus vyskupijos katalikų 
mokyklos, jei negaus užtenkamai 
valstybės paramos, sekančiais mo
kslo metais negalės priimti 10.000 
mokinių.

Šiuos mokslo metus katalikų 
mokyklos Sydnėjaus vyskupijoje 
baigia su $400.000 deficitu.

— ★ —
Anglijoje šiuo metu yra 555.000 

bedarbių.
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MAŽIAU ŽINOMOS PUTINO KNYGOS Plombuotų vagonų grotuoti langeliai, 
Ir bado ir troškulio kupino* dieno*. .. 
Prašvito juk (aule ir tremtinio daliai 
Pro šaltai raiota* kalėjimo sienas...

Vincui Mykolaičiui - Putinui mirus, Lie
tuva nustojo šviesaus dvasios galiūno ir po Čiur
lionio paties ryškiausio savo genijaus. Lietuvos 
žmonės ir šiapus ir anapus idėjų užtvaros tai 
instiktyviai pajuto. Dėl to praradimo jausmas 
yra visiems bendras. Bendras yra ir gailestis, kad 
šito didžiojo poeto naujų kūrinių jau nebesu
lauksime.

Tokia yra likimo neatšaukiama lemtis. Že
mėje visi žmonės praeina. Vieni pereina žemę 
kaip pilki šešėliai, sutryptose kelio dulkėse nepa
likdami savo pėdsako. Kiti gi pereina žemę kaip 
milžinai, įmindami į savo gyventąjį laiką tokius 
gilius pėdsakus, kad jų ir amžiai nepajėgia už- 
trinti. Tai yra tie galingieji, kurie sugeba am 
savo epochos uždėti savo dvasios antspaudą, ku
rių kūryba ir darbai pasidaro tautos sąmonės 
dalimi, kurių mintis ir idėjas pasisavina ne tik 
bendralaikiai, bet ir ateinančios kartos.

Toks mūsų tautoje buvo Putinas.
Beveik 50 metų jo poetinis žodis skambė

jo mūsų literatūroje ir jo mintyjimas vienokiu ar 
kitokiu atgarsiu aidėjo lietuvių sąmonėje. Taip 
Putinas dėjo savo antspaudą ant gyvenamojo lai
ko. Nelengvas yra didžiųjų žmonių gyvenimas, 
nes kas visa galva praauga kitus, į tą nukryps
ta visų žvilgsniai. Nelengva yra ir jų kūryba, nes 
tik tie kūrybos žiedai, kurie yra genialumo į- 
kvėpta kūrybine ugnimi nušviesti, kurie išreikš
dami tikrąją gyvenimo tiesą, yra darbo prakai
tu aplaistyti ir kančios ugnyje išlydyti — tik 
tie kūrybos žiedai tampa nenykstančiais tautos 
kultūros lobiais. Putinas savo literatūrine kūry
ba tų lobių Lietuvai sukrovė gražų kraitį — pra
turtino Lietuvos poeziją, prozą, dramą ir lite
ratūros mokslą. Plati jo žmogiškųjų išgyvenimų 
skalė: permainingi asmeninio gyvenimo sūkuriai, 
epochų lūžiai, laisvės saulėtumas ir nelaimių su
temos išsiliejo jo kūryboje savotišku putinišku 
žodžiu, kuriame yra ir daug giedros ir nemažai 
rūstaus niaurumo. Išmatavęs žmogiškosios sielos 
viršūnių svaigulį ir gelmių gūdesį, baimę ir ne
viltį pažinęs, žmogiškos laisvės visada aistringai 
siekęs ,jis iki galo išliko laisvės himnų poetas, iš
drįsiąs “laisvę šlovinti ir prievartą prakeikti”, iš
drįsiąs linkėti — “Tegu pražūna žemėje tironai 
ir vergai!”

Rašytojui mirus, iš naujo skaičiuojamas jo 
plunksnos palikimas. Bet Lietuvoje jo veika
lų sąrašuose nėra minimos dvi knygos — tai 
romanas “Krizė” ir eilėraščių rikinys “Rūsčios 
dienos”.

Romanas “Krizė” plačiau žinomas. Atkar
pa ėjęs “Lietuvos Aide”, paskui knygos pavidale 
plačiai paplitęs, kritikos aptartas kaip nepasie
kęs "Altorių šešėlyje” kūrybinio lygio, bet vis
tiek vertingas veikalas. Tik komunistinis kritikas
K. Korsakas “Krizę” sumaišė su žemėmis už tai, 
kad Putinas pavaizdavo laisvosios Lietuvos ky
lantį gerbūvį, naujojo lietuviško dvaro ir inteli
gentijos gyvenimą gana šviesiomis spalvomis. Jis 
pasmerkė “Krizę” už tai kad ji per daug ideali
zavusi buržuazinių klasių gyvenimą. Tais lai
kais Korsako žodis buvo vienišas balsas, bet ru
sams okupavus Lietuvą, “Krizė” buvo pašalin
ta iš knygynų, o vėliau buvo skelbiama, kad pats 
autorius jos neįtraukęs į savo rinktinius raštus, 
lyg po komunistų valdžia kuris nors autorius bū
tų kada turėjęs savo raštų išleidime sprendžia
mąjį balsą.

Eilėraščių rinkinys “Rūsčios dienos” yra 
tikrai mažai kam žinomas. 1941 metais atiduo-
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tas spausdinti, bet vokiškos cenzūros sulaikytas, 
Sakalo leidyklos išleistas nežymint išleidimo me
tų, bet spėjama jog 1943 ar 1944 metais. Išleis
tas slaptai ir pusiau slaptai platintas. Kiek jo pa
sklido Lietuvoje sunku pasakyti, bet į Vakarus 
tik vienas kitas egzempliorius tėra patekęs. Toje 
knygoje įdomiausias yra eilėraščių ciklas, Pu
tino rašytas 1941 metų birželio, liepos, rugpiū
čio mėnesiais. Pačioje prieškarinės rusų okupa
cijos įtampoje, deportacijų siautėjime ir karui 
prasidėjus, kai visa Lietuva buvo pradžiugusi 
laisvės prošvaiste, ir tikėjosi laimingesnio ryto
jaus.

Kaip iš šalia spausdinamų eilėraščių matosi, 
ta poezija tuo laiku buvo tikras dinamitas.

Poetas visuomet yra tautos balsas. Dar la
biau jis tampa tautos balsu žiauriais laikais, ka
da sprendžiamas tautos likimas. Ir Putinas nebū
tų buvęs poetas, jei to kartumo ir tų vilčių, ku
rios pirmaisiais rusų okupacijos metais buvo su
sikaupusios lietuvių širdyse, nebūtų išsakęs spon
tanišku, kasdieniniai paprastu, be išgražinimų žo
džiu. Tada tie posmai teisingai išreiškė ano lai
ko dvasią. Jie išreiškė lietuvių patriotų nuotai
kas tame baisiame mūsų tautos gyvenimo laiko
tarpyje, dėl kurio niekam ir niekur nėra prie
žasčių didžiuotis.

šie spausdinami eilėraščiai papildo mirusio 
poeto kūrybinę biografiją, parodo, kad Putinas 
buvo pilnutinis žmogus, visiškai sutapatinęs ša
še su savo tauta ir išsakęs jos protestą prieš 
vergiją. Nežiūrint tokio viešai pareikšto protesto 
prieš komunistinę vergiją ir dėl to galimų repre
sijų, Putinas išdrįso pasilikti Lietuvoje. Naujie
ji valdovai privertė poetą viešai už savo drą
są atgailauti. Paskui nors išorėje jį ir gerbė, bet 
juo nepasitikėjo, jį prižiūrėjo ir stengėsi išspaus
ti iš jo tai, kas buvo naudinga jų rėžimui. Be.t 
Putinas kūrė ne rėžimui, o Lietuvai. Tai Lietu
vai, kuri ilgisi ir ieško tikros kūrybos grožio ir tą 
grožį kaip gėri į savo sielą priima, kad juo kaip 
stebuklingu apdani apsigaubusi, apsisaugotų nuo 
varganos buities ir piktų svetimųjų vėjų. -jaj-

Vincas Mykolaitis - Putinas

RAUDONSPALVĖJ LIEPSNOJ

Vidudienio saulė, ir vėjas, ir karsti*, 
Ir pragaras rūkstančiai* dulkėm keliai*. 
Laisvėjančiai* polėkiai* kilti ir veržti* 
Išgąsdinti paukščiai sparnų neissklei*.
Vėlyvo pavasario dygstančią sėją 
Nudegino kaitros, nurinko varnai. 
Sausi rytų vėjai dirvonus akėja, 
Apnuoginti liūdi laukų akmenai.
Ir tu, mano gimta* žaliuojanti* kaime, 
Skambėję* dainų simtastygiai* aidsus, 
Keliesi *u rūpesčiu, guodies su baime, 
Kaip įnami* tėviškė* kloniai* bastai*.

Žiauri ir pikta raudonspalvė liepsna 
Išdegino tavo lauku* ir gėlynu*, 
Ir moteris vaško žvake nešina 
Nelauktai aplanko gentis ir kaimynu*.

Mūs dieno* kaip tankio* kalėjimų groto* — 
Ir laivė* aušra jom negreitai nušvis. 
Nebylio* kalėjimų vieno* rasoto*...
O, Viešpatie, kokia klaiki ta buitis!
1941.VI.10

TREMTINIAI

Paliko toli savo tėviškė* stotį, 
Gimtinių laukų nematyti seniai. 
Ne turtų, ne laimė* keliauja ieškoti 
Lietuviško* žemė* liūdni tremtiniai.

Išdžiuvusios burnos ir užverkto* akys, 
Ir kūdikių alkano klyksmo kančia.. . 
Ir motinų širdy* kraujuodamos plakės, 
Ir geso gyvybės kovoj su mirčia.
Toli pasiliko tėvynė* dirvonai,
Sugriautų sodybų apleistos vietovės, 
Kur, “Stalino saulei“ pašvietus raudonai, 
Lietuvis neteko taikos ir gerovė*.

Toli siaudžia tėviškės ir girios ir lankos — 
Ir laimė ir džiaugsmas toli pasiliko.
Tik tvankūs vagonai riedėdami tranko* 
| "plačią tėvynę“ raudono grobiko.

Kada bu* kelionė* kentėjimų galai, 
Nuvargusio* aky* įžvelgt neįmano: 
Ledini* Altajus, laukinis Uralas
Ar nusiaubto* (tepė* Irūstau* KaaachitaiM*.

Aptemo jų žvilgini* nuo tvaiko ir ūko, 
Aplink tuštuma ir beribė nakti*. 
Su*idrum*tė siela, ir mintys nutrūko, 
Ir šaltą dvelkimą pajuto širdis.
1941.VI.20

ERELIAI TIES RUGIŲ LAUKU

Su auštančio ryto raudona aušra 
Pakilo j dangų ryžtingi ereliai.
Žydriojoj erdvėj jokių kliūčių nėra 
Taurių drąsiasparnių stiprėjančiai galiai.

Nuo didelio vėjo siūbuoja beržai. 
Banguoja rugiagėlėm kvepiantis lauka*. 
Padangių erdvėj, kaip sidabro lašai, 
Ereliai, žvilgėdami saulėje, plauko.

Žiūriu aš j laisvu* padangių paukščius, 
Aš glostau žiedai* papūkavuaia* varpas, — 
Ir lingini* po linginio mažėja, jaučiu. 
Mane ir ta* žydrumai skirianti* tarpa*.

Krūtinėje laiiva, patauly erdvu, 
Banguojanti jūra artėja ir plečia*. 
Iš mėlynų tolių *idabro laivu 
Atplaukia *u dovana laukiama* svečia*.

1941. VI. 24.

PUTINO LITERATŪRINIS PALIKIMAS

V. Mykolaitis - Putinas nors amžiaus ir ne
sveikatos kamuojamas dar vis dirbo literatūrinį 

darbą ir kūrė, tačiau Sukilėlių antrojo tomo ne
besuspėjo užbaigti, jis esąs tik įpusėtas. Šią vasa
rą vykdamas atostogų j Kačerginę dar buvo ke
tinęs parašyti Sukilėliams trumpą epilogą, kad 

. veikalas būtų labiau užbaigtas ir duotų pirmykš
čio plano pilną vaizdą, bet deja, nebegalėjo to sa
vo užmanymo įvykdyti.

Savo atsiminimus, kuriuos paskutiniais metais 
rašė, suspėjo davaryti iki mokslo metų seminari
joje pradžios — taigi, galima sakyti, kad beveik 
visas gyvenimas paliko neaprašytas.

Gautomis iš Lietuvos žiniomis, Putino litera
tūriniam palikimui tvarkyti redaktorium esąs pa
skirtas A. Žirgulys. šiais metais užplanuota iš
leisti viena Putino knyga — visi "Sukilėliai”, pir
mas tomas ir antrojo tomo tiek, kiek autorius su
spėjo parašyti. Kitais metais bus išleisti atsimi
nimai.

Pramatoma taip pat tęsti toliau Putino raštų 
leidimą. VII tome tilps “Sukilėliai” ir prisimini
mai, IX tome — kritika, naujoji poezija, dar ne
skelbta medžiaga.

Pats Putinas savo artimiesiems yra minėjęs, 
kad po jo mirties turėtų būti išleisti jo dienoraš- 
čai ir laiškai.

Putino namuose Kaune, greičiausiai, bus įreng
tas jo memorialinis muziejus, nes pats Putinas to 
yra pageidavę®.

M. ŠEŠKUS

E^ERO VESTUVĖS
Tęsinys

Gal kokią porą kilometrų į pietus nuo Miela
nų sodžiaus, ant aukštokai pakilusio ir toli į vande
nį, beveik iki pat Sartų ežero širdies — šešių hek
tarų didumo salos įsiveržusio pusiasalio, gulėjo 
senoviškas Lizgariaus vienasėdis. Lizgariui priklau
sė apie šimtą hektarų žemės. Visos pusiasalio 
pakrantės buvo apaugusios eglėmis bei pušimis, o 
vienasėdžio trobesiai skendėjo vienuolikot hektarų 
didumo vaismedžių sode. Tai buvo gražiausias vie
nasėdis, kokį aš iš viso esu matęs Lietuvoje!

Lizgariaus savininkai — Justinas ir Sofija 
Vertibai — turėjo du vaikus: sūnų Petrą ir dukte
rį Oną. Abu jie buvo beveik vienmečiai su Vytau
tu Vaitoniu ir abu priklausė Sartų ežero vaidin
tojų grupei. Ypatingai Ona buvo gabi artistė ir jai 
tekdavo svarbesnės moteriškos rolės.

Bitės ten gausiai plečiasi ir duoda daug me
daus, kur bičiuoliai gražiai ir nuoširdžiai su
gyvena, vienas kitam padeda ir nieko nepavydi. 
Taip galvojo Sartų ežero pakrančių gyventojai. 
Senis Vertibas ir Vytauto tėvas buvo buvę bičiuo- 
liais daugelį metų. Dabar, seniui Vaitoniui mirus, 
Vertibas perkėlė tą bičiuolystę į jo sūnų Vytautą. 
Jis talkininkavo našlaičiui Vytautui, kur tik galė
jo. Nejučomis jis tapo Vytauto globėju ir patarė
ju, gi Ona ir Petras pasidarė jo artimaisiais ben
dradarbiais jaunimo organizacijų veikloje.

Vieną ankstyvo pavasario sekmadienį Vytautas 
užėjo pas Vertibus pasitarti apie tarno ir tarnai
tė samdymą. Mat, senis Vertibas, per eilę metų 
turėjęs daug samdinių, buvo geras jų “psicholo
gas”. čia Vertibas jam kalbėjo:

— Lamingu supuolimu aš užvakar, atrodo, su
radau tau, Vytautai, gerus žmones, sutinkančius 
pas tave gyventi ir dirbti. Tai degutininkas Jokū

bas Vinkšna, jo žmona Salomėja ir penkiolikametė 
duktė Saulutė. Tu juos gal pažįsti. Jie gyvena tarp 
Oklių miško ir to paties vardo ežerėlio. Vinkšnos 
nebegali pragyventi iš deguto degimo, nes jį ma
žai kas šiandien beperka ratams tepti. Dabar ūki
ninkai ratus tepa žydų krautuvėse perkama "šma- 
lavidra”. Vinkšnos neturi nuosavos žemės. Todėl jie, 
man sakėsi, mielai eitų pas tave ūkininkauti.

Vytautas nuvažiavo dviračiu pas Vinkšnas dar 
to paties sekmadienio vakare ir lengvai susitarė 
su jais. Jis žinojo, kad Jokūbas Vinkšna buvo visų 
kaimynų laikomas labai darbščiu ir sąžiningu žmo
gumi, o Salomėja Vinkšnienė buvo pagarsėjusi vi
rėja, kurią apylinkės dvarininkai ir stambūs ūki
ninkai kviesdavosi balių ir pokylių svečiams val
gius virti. Mergautinėse dienose Salomėja tarnavo 
kaip virėja pas baronus von Lyzanderius, Kriaunų 
dvare, kur ją senė baronienė išmokė virti viso
kius poniškus ir egzotiškus valgius. Vytautas bu
vo girdėjęs savo sodžiaus ūkininkų pasakojimus, jog 
baronų von Lyzanderių sūnus Aleksandras buvo 
įsimylėjęs į gražuolę virėją Salomėją ir norėjęs 
ją vesti. Tik tėvai jam neleidę ir išsiuntę jį į Ryt
prūsius pas gimines, iš kur jis jau po penkių me
tų sugrįžęs su vokiete žmona. O Salomėjai baronai 
davę didelį kraitį ir apvesdinę su dvaro degutinin- 
ko ir sėmenų aliejaus varytojo Kristupo Vinkšnos 
sūnumi Jokūbu.

— ★ —
Vinkšnos susilaukė keturių vaikų. Vyresnysis 

sūnus Julius, kaip išėjo karinės prievolės atlikti į 
Panevėžį, taip ir negrįžo. Pasiliko tarnauti liktiniu 
puskarininkiu, o vėliau viršila. Kiti du sūnūs — 
Vladas ir Liudvikas — 1928 metais, kartu su savo 
dėde, išemigravo į Braziliją. Jokūbas Vinkšna tar
navo rusų caro kariuomenėje pirmame pasaulinia
me kare. Sunkiai sužeistas, pateko į vokiečių nelais

vę. Vokietijoje apgydytas, slaptai grįžo į Lietuvą 
1917 metų pradžioje. 1918 metų pradžioje Salomė
ja Vinkšnienė susilaukė dukrelės, pakrikštytos Sa
lomėjos vardu, bet kurią tėvai ir kaimynai vadino 
Saulute.

Saulutė, geriausiai baigusi Kriaunų pradžios 
mokyklą, gyveno pas tėvus. Ji norėjo, kad tėvai 
leistų ją į Antalieptės vienuolyno mergaičių namų 
ruošos mokyklą. Bet tėvai negalėjo jos leisti, nes 
trūko pinigų. Gi barono von Lyzanderio pasiūly
tą piniginę paramą Saulutei abu Vinkšnos kažko
dėl griežtai atmėte. Kaimynai stebėjosi tokiu Vin
kšnų užsispyrimu ir nedėkingumu paslaugiam ir 
geraširdžiui baronui.

Saulutė padėjo tėvui degutą degti, o žiemos 
mėnesiais motinai verpti ir austi. Vinkšnienė norė
jo Saulutę išleisti iš namų pas kaimynus už tar
naitę, bet Jokūbas Vinkšna su tuo nesutiko.

— Tegu su mumis gyvena ir bręsta. Duonos 
juk užtenka. Dar suspės svetimiems prisitarnauti.

— O aš maniau, kad tu, Jokūbai, nori Saulute 
nusikratyti, — kalbėjo Vinkšnienė.

— Esi kvaila boba. Kas tada įvyko, aš tau 
atleidau. Saulutė čia gi niekuo nekalta. Aš myliu 
tave ir myliu Saulutę ir dirbu dėl jūsų abiejų.

Vinkšnienė priėjusi pabučiavo jį į veidą. Jo
kūbo akys staiga sudrėko...

— ★ —
Vytautas jautėsi laimingas, apgyvendinęs 

Vinkšnų šeimą savo namuose. Vinkšna buvo geras 
ūkininkas. Jie atstojo du tarnus. Jo nereikėjo ry
tais žadinti, nei jam darbus nurodinėti. Jis pats 
kėlėsi kasryt dar prieš saulės patekėjimą. Atsi
dėkodamas už jo darbštumą ir sąžiningumą, ir 
sekdamas Saulute, Vytautas pradėjo savo tarną Jo
kūbą vadinti tėveliu. Jokūbas su tuo sutiko. Jis 
juto savo vertę. Vieną kartą mažakalbis Jokūbas 
prasitarė: "Dėkoju tau, Vytautai, už gražų ir mie
lą žodelį! Aš tavimi ir tavo ūkiu rūpinaus ir rū
pinsiuos, kol aš pas tave gyvensiu. Tavo tėvas ir 
aš buvome draugai. Vaikystėje mes kartu pas Mie- 
lanų kaimo dakaratorių mokėmės lietuviškai skai
tyti ir rašyti iš knygelių, kurias tavo šviesus sene

lis, Zigmantas Vatonis, per knygnešius gaudavo 
iš Prūsų. Kartu mes svajodavom apie Lietuvos pri
sikėlimą, kartu mes mušėm rusų “načalhinkus” 
1905 metais... Tik tavo tėvui nereikėjo kariauti 
Didžiajame Kare, o man reikėjo. To karo metu 
tavo tėvas globojo ir maistu šelpė mano žmoną ir 
mūsų tris sūnelius. Aš to niekuomet neužmiršiu. 
Todėl, matai, Vytautai, aš tau ne tik bernauju, bet 
ir atsilyginu už tavo tėvo gerą širdį."

Nepraėjo nė poros mėnesių, ir Vytautas įsiti
kino, kad Vinkšnienė iš tikrųjų yra geriausia visos 
apylinkės šeimininkė ir virėja. Jos kepta duona 
buvo skaniausia visame sodžiuje, o jos blynai spin
dėjo lyg auksas ir prašėsi valgomi. Vytautas tu
rėjo pripažinti, jog Vinkšnienės pagaminti valgiai 
buvo skanesni net už jo motinos netolimoje pra
eityje gamintuosius. Vinkšnienės prižiūrimos dar
žovės augo geriau negu pas kaimynus. Ji įvedė ir 
naujų daržovių, kurias anksčiau tik dvarai augino: 
pamidorus, raudonosius kopūstus, svogūnaičius ir 
žiemines, po sniegu augančias salotas, šitos nau
joviškos daržovės netrukus paplito po visą so
džių.

Vytautas pradėjo Vinkšnienę mamute vadinti. 
Vinkšnienė tuo džiaugėsi ir gražiame jos veide 
pradėjo žaist pasitenkinimo peteliškės. Vinkšnienė, 
buvusio degutininko žmona, parodė sodžiaus ūkinin
kėms, kad ji moka šeimininkauti. Ir tos ūkininkės 
net ieškojo Vinkšnienės patarimų valgių gaminime. 
Tas kuteno Salomėjos širdį. Ji džiaugėsi, pilnuti
niai pritapusi prie Mielanų sodžiaus gyvenimo rit
mo ir aplinkos.

— ★ —
Kai Vinkšnos apsigyveno pas Vytautą, Saulu

tė pražydo, kaip dar niekados. Jos pirmykštis gy
venimas tėvo degutininko sodybėlėje, Oklių miško 
pakraštyje, buvo nuobodus ir monotoniškas. Kas 
kita Mielanų sodžiuje! čia žmonės linksmi ir savi
mi patenkinti. Čia pilna krykštaujančio jaunimo. 
O šešiolikametė Saulutė mėgo būti liksma, mėgo 
draugauti su mergaitėmis ir berniukais.

Nuo pat pirmo susitikimo Vytautas ir Saulu- 
(Nukelta į pusi. į)
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V. Alseika, Vokietija

LIETUVIU VARDAS EUROPOS SPAUDOJE
DARBŠČIOSIOS RAN KOS

Jei kas paklaustų: ar dažnai lie
tuvių, Lietuvos vardas pasirodo 
europinės spaudos skiltyse, atsa
kyti būtų galima taip — tik re
tomis progomis. Vasario 16 sukak
čių dienomis seniau, maždaug apie 
1953-1960 metus, vokiečių, šveica
rų, prancūzų spaudoje pasirodyda
vo net ir vedamųjų apie Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį, apie 
Lietuvos dabartinį likimą. Vėliau 
tie straipsniai vis mažėjo, jau 
sunku aptikti ir minčių, svetimoje 
spaudoje, apie birželinių išvežimų 
sukaktį. Ar tai laiko ženklas?

Žinoma, būtų neteisinga teigti, 
kad Europos spaudoje apie Lietu
vą iš viso nieko neskelbiama. Prel. 
V. Mincevičius Romoje, drauge ir 
Eltos biuletenio italų kalba redak
torius, yra suskaitęs daugiau tū
kstančio atvejų, kai apie Lietu
vą, lietuvius, sovietinę okupaciją 
yra 1966 metais rašiusi italų spau
da. Berne, Šveicarijoje, įsikūręs 
dr. A. Gerutis, šiuo metu dirbąs ir 
lietuvių diplomatinėje išeivių tar
nyboje, savo laiku šveicarų spau
doje, ypač pačiame svarbiausiame 
šveicarų dienraštyje — “Neu.e 
Zuercher Zeitung" yra paskelbęs 
visą eilę straipsnių apie Lietuvą, 
apie okupaciją, apie pabaltiečių 
teises, š.m. balandžio 23 d. tas 
pats dienraštis buvo įsidėjęs dr. 
Geručio informacinį straipsnį apie 
valdžios pertvarkymą Lietuvoje, 
kur ta pačia proga nušviestas ir 
J. Paleckio vaidmuo anksčiau bei 
dabar. Tačiau toks straipsnis — 
dabar retas paukštis. Tiesa, “Ba- 
seler Nachrichten“ ir kt. šveicarų 
dienraščiuose vieną kitą kartą per 
metus atspausdinami Lietuvos di
plomatijos šefo St. Lozoraičio 
straipsniai. Bet ir jie pasirodo re
čiau, negu prieš kelerius metus. 
Prancūzų spauda jau žymiai šykš
tesnė, o vokiečių? Ji dabai- dar 
labiau santūri.

Pernai ir užpernai vokiečių 
spauda mirguliavo straipsniais 
apie vieną garsiausių pokario Vo
kietijoje plėšikų — Petrą Dominą. 
Spauda paskubėdavo pažymėti, 
kad tas jaunas, inteligentiškas 
plėšikas — lietuvių kilmės. Buvo 
“paguoda”, kad, štai, lietuvis pasi
žymi, kad jis — nepaprastų ga
bumų, kad savo intelektaliniu ly
giu jis praneša kitus.

Žinoma, daugiau apie Dominą 
rašyti neverta. Kas kita su Kris
tijonu Donelaičiu. Jis jau dažno
kas svečias vokiečių ar šveica
rų spaudoje, gal dėl to, kad pernai 
Miunchene — Allach įsikūrusi 
Fink leidykla išleido dr. Budden- 
siego išverstus Donelaičio “Me
tus”. Kai kur spaudoje pasirodė 
vertinimai, prisiminta Lietuva ir 
lietuviai. Būta ir nemalonių mums 
pokštų.

Žinomas, įtaikingas politiniuose 
sluoksniuose vak. vokiečių dien

raštis Frankfurter Algemeine š. 
m. kovo 2 d. laiškų skyriuje pa
skelbė įžūlų Kurt Donalies, iš 
Manheimo (aišku, Klapėdos kr. 
gyventojo) laišką. Jis pasipikti
nęs, kad dienraštis vienoje žine
lėje paminėjęs Donelaitį kaip “di
dįjį lietuvių poetą”. Dabar Dona
lies vokiečių skaitytojams aiški
no, kad Donelaitis nebuvęs lietu
vių poetu, bet “protestantų pasto
rium Rytprūsių vietovėje Tolming 
kehmen”. Esą, Donelaičio šeima 
Prūsijoje jau buvo įsikūrusi nuo 
3-sios kartos, tai buvę 16 amž. 
emigrantai iš katalikiškosios, “Di
džiosios Lietuvos”, jie buvę, kaip 
nauji gyventojai vertinami, o pati 
sritis tarp Tilžės ir Gumbinės bu
vusi pavadinta “Prūsų Lietuva”. 
Dabar Donalies prisipažįsta, kad 
Donelaitis turėjęs nuopelnų .nes 
pirmą kartą lietuvių kalbą panau
dojęs literatūroje, poezijoje. Ta
čiau jis esąs ne Donelaitis, bet 
Donalitius, ir tik prūsų valdžia 
sudariusi sąlygas Donelaičiui pa
sireikšti literatūroje. Autorius 
griebiasi ir kalbų tyrinėtojo prof. 
Senn’o, — kuris Heidelberge 1957 
m. išleistame Lietuvių Kalbos Va
dove pažymėjęs, kad “Donalitius 
buvo 18 amž. prūsų vokiečių kul
tūros literatūriškai — istorinis 
padaras...” Pagaliau, minėtas Do
nalies siūlo Donalitius pavardės 
nelietuvinti, nes jis gyvenęs, kū
ręs tik Donalitius pavarde, šis at
garsis vokiečių spaudoje labai bū
dingas ir jis dar meta šešėlį į 
Vokietijoje gyvenančių Klaipėdos 
kr. gyventojų — vokiečių veiklą 
bei jų nuotaikas. Žinoma, jei tas 
balsas nebūtų pasirodęs laiškų sky 
riuje ir jei jo autorium nebūtų 
kažin koks Donalies, lietuvių re
agavimas būtų buvęs neišvengia
mas.

Donelaitis vokiečių sapudos skil
tyse pasirodė ir kitu atveju — 
anksčiau R. Vokietijoje, o šių me
tų pradžioje ir Vak. Berlyno lei
dykloje išleistos dar neseniai mi
rusio (1965) Bobrowskio apysa
kos “Litauische Klaviere” proga. 
Daugelis laikraščių itin teigiamai 
vertino patį veikalą, rašytojo ta
lentą, aiškindami ir apysakos he
rojaus — Donelaičio reikšmę, kaip 
poeto ir kaip gabaus optinių prie
taisų ar pianinų dirbėjo. Priešin
gai, “memelenderio” Donalies aiš
kinimams, visuose vertimuose su- 
sidurdavai tik su Donelaičiu, bet 
ne su Donalitius. Buvo maloni 
staigmena, kai žinomasis šveicarų 
savaitraštis Die Weltwoche kovo 
mėn. per keturis numerius beveik 
ištisai paskelbė Bobrowskio apysa
ką apie Donelaitį, dar papildyda
mas ir būdingomis iliustracijomis, 
žinoma, tilžiško Bobrowskio kny
ga turėtų būti išversta ir į lie
tuvių kalbą, ją išleido Wagenbach- 
Verlag Vak. Berlyne.

Jau minėta Fink leidykla (jos 
adresas: Fink - Verlag, 8 Muen- 
chen — Allbach, Vesaliusstr. 17) 
dabar išleidžia A. Baranausko 
“Anykščių Šilelį” vokiečių kalba. 
Beje, kad pasirodė Donelaičio 
“Metai” Buddensiego vertime, o 
dabar — “Šilelis”, daug yra pri
sidėjęs lig šiol Miunchene gyvenęs 
Valteris Banaitis.

Aukščiau paminėta, kad pasta
ruoju metu vokiečių ar šveicarų 
spaudoje sumažėjo apie Lietuvą, 
lietuvius skelbiama medžiaga. Ži
noma, čia turi ryšio ir tarptau
tinė politinė raida. Tačiau, iš ki
tos pusės, gaila, kad lietuviai 
išeiviai retai tesugeba palaikyti 
ryšius su svarbių laikraščių re
daktoriais ar su leidyklomis. Tie
sa, anot dr. Geručio, palaikiusio 
santykius su buv. Neue Zuercher 
Zeitung vyr. redaktorium, bloga 
tai,- kad redaktorius pasikeičia — 
kitas buvęs palankesnis pabaltie
čių bylai... O mūsų spaudos žmo
nių, sugebančių tokius santykius 
palaikyti — labai nedaug. Italijo
je gal vienintelis — prel. V. Min
cevičius, Vokietijoje — V. Banai
tis, tačiau susidūręs su jau keleri 
metai pastebimu vokiečių spaudos 
šaltumu (čia išimtis — vokiečių 
radiofonai, suteikiu vietos lietu
vių muzikai, bet tik retesnėmis 
progomis, ir minėta Fink leidyk
la). Šveicarijoje, be dr. A. Geru
čio, atrodo, turi ryšių su spauda 
ir prof. J. Eretas. Beje, reikia 
nepamiršti ir Vasario 16 gimnazi
jos mokyt. Frico Skėrio, palai
kančio itin artimus santykius su 
Mannheimo ir aplinkinių miestų 
vokiečių spauda — Gimnazijoje 
vykstą minėjimai, ar sukaktys tos 
spaudos pastebima, iškeliama, ir 
lietuvių vardas tikrai populiarina
mas. Tačiau toji spauda — tik sri
tinė ir nepasiekia visos Vokieti
jos gyventojų.

Jei pasižvalgyti filmų pasauly, 
pastebėsime, kad Vokietijos ki
no teatruose pasirodžius A. Me
ko filmui “Hallelujah, |the 
Hills” žymiųjų dienraščių ver
tintojai brolių Mekų filmą įver
tino tikrai šiltai. Buvo parody
ta, kad Mekas esąs ‘New Ame
rican Cinema” vienas pagrindi
nių perversmininkų, kad šis ame
rikietiškasis pop — filmas stebi
nęs savo vykusia parodija, vyku
siu filminių išraiškos formų pa
naudojimu. Miunchene einančiame 
dienraštyje Sueddeutsche Zeitung 
Joachim von Mengereshausen pa
brėžė intelektualines Meko inten
cijas, padarydamas išvadą, kad 
filmas esąs tikras “deimančiukas”. 
Tuo būdu brolių Mekų vardai bu
vo skelbiami ir vokiečių spaudoje. 
Kitas reikalas, kad niekas nepa
tyrė mūsų filmininkų tikrosios kil
mės.

(Draugas')

Ponios E. šeikienės pranešimas, 
skaitytas Melbourno Socialinės 
Globos Moterų Draugijos veiklos 
15 metų minėjime ,1967 m. liepos 
mėn. 30 d.

— ★ —

Greitai bėga dienos, sekdamos 
viena kitą. Ateina ir praeina metų 
šventės. Greitai bėga metai. Ir 
štai šiais metais jau sueina 15 me
tų, kai Melbourno moterys susibū
rė organizuotam šalpos darbui į 
Socialinės Globos Moterų D-ją. 
Per tuos metus jos narių darbš
čios rankos dirbo lietuviškai hu
manišką darbą, esmėje gal net 
svarbesnį už daugelio mūsų popie
rinių organizacijų. Jų sudarytos 
lėšos, rūpestingumas ir pasiauko
jimas, nevaržomai jokių varžtų, 
nevienam tautiečiui yra nuskaidri
nęs sunkias dienas ligoje ir sutei
kęs reikalingą ekonominę paramą.

Norisi mesti žvilgsnį praeitin į 
atliktus darbus.

Apie 1959-52 metus Australijos 
lietuviai, anksčiau išblaškyti po 
visą kraštą, pradėjo burtis dides
niuose miestuose, šiek tiek įsikū
rę ėmėsi gana entuziastingai in
tensyvaus organizacinio darbo. 
Kūrėsi ALB Apylinkės, parapijos, 
sporto klubai, chorai, teatrai, ide
ologinės ir profesinės organizaci
jos. Nemaža tų organizacijų kaip 
greitai gimė, taip greitai ir mirė. 
Ir dabar, praėjus 15 metų, atrodo, 
kad būta daug bereikalingo blaš
kymosi, bereikalingo jėgų suskal
dymo, daugiau dėmesio kreipiant 
j pašalinius, o ne į gyvybinius rei
kalus.
Taigi anais organizacinio pakili
mo laikais, kilus minčiai, kad Mel
bourne šalia kitų organizacijų rei
kalinga socialinės globos ir šalpos 
organizacija, p. D. Simankevičie- 
nės iniciatyva 27.7.52 buvo su
šauktas steigiamasis susirinkimas, 
į kurį atsilankė 19 moterų ir į- 
kūrė Soc. Globos Moterų D-ją Mel
bourne ir išsirinko valdybą.

Pirmąją valdybą, pirmininkau
jamą p. D. Simankevičienės, iš 
karto užplūdo daugybė rūpesčių. 
“Draugijos veiklos laukia ištisa 
eilė uždavinių. Jie pareikalaus 
daug meilės, kantrybės ir žmoniš
kumo”, sakoma pirmame valdybos 
pareiškime. Ir iš tikrųjų, nemažai 
tautiečių, atsidūrusių ligoninėse, 
dėl mažo anglų kalbos mokėjimo, 
jautėsi vieniši ir apleisti, kiti bu
vo reikalingi skubios finansinės 
paramos — o lėšų nebuvo jokių. 
Bet daug geros valios ir moters 
pasiaukojimas, ryžtas, kooperaci
ja ir būdingas aniems metams en
tuziazmas gan sėkmingai sprendė 
iškylančias problemas ir padėjo 
stiprius pamatus D-jai įsipilietin- 
ti ir toliau veikti. Gero organizuo
tumo ir efektingos veiklos iliustra
cija galėtų būti kad ir toks atve
jis, kur, mirus žmonai, likusiam 

ligotam vyrui su 3-mis mažais vai
kais per gana trumpą laiką buvo 
parūpintas ir apmokėtas butas 
ir surasta, net iš Sydnėjaus, vai
kams prižiūrėti šeimininkė. Taip 
ir pradėjo vystytis Soc. Globos 
Moterų D-jos veikla dviem pagrin
dinėm kryptimis — šelpti ir telk
ti lėšas šalpos darbui. Pradžioje 
vadovautasi tik gera valia, vėliau 
sudarytos veiklai gairės, 1957 m. 
priimti įstatai, kurie po mažų pa
keitimų 1959 m. praplečiant veik
los sritį, veikia iki šiolei. Ligonių 
lankymas, jų globa ir šalpa kaip 
buvo, taip ir tebėra D-jos pagrin
dinis tikslas. Nors materialinė pa
galba daugumai ligonių gal ir ne
bėra taip labai aktuali, kaip anks
čiau prieš 10 ar 15 metų, bet yra, 
šalia nelaimingų atsitikimų, nepa
gydomomis ligomis sergančių li
gonių, kurie reikalingi nuolatinės 
pagalbos. O moralinė parama, li- 
gono aplankymas, gėlių puokštė, 
mažytė dovanėlė, gražus malonus 
žodis daug padeda sergančiam 
žmogui paguosti ir suraminti. 
Taip per 15 metų Soc. Globos 
Moterų D-ja globojo virš 300 li
gonių. Jiems aplankyti D-jos na
rės padarė virš 600 vizitų. Šalia 
ligonių, švenčių progomis buvo 
lankomi ir apdovanojami seneliai, 
našlaičiams užmokamas stovyklos 
mokestis ir kitais būdais šelpiami 
vargan patekę tautiečiai.

Sunkaus pokarinio, pilno neda- 
teklių lagerinio gyvenimo neišblė
sę prisiminimai neleido užmiršti 
Vokietijoje likusių, sergančių ir 
negalinčių išemigruoti lietuvių. 
Tam tikslui kasmet ruoštas pini
ginis vajus ir kasmet per Vokie
tijos LB Krašto V-bą pasiųstos 
nešotų rūbų ir avalynės siuntos. 
Apie 1960 m. Vokietijos lietuvių 
būklei pagerėjus ir padėčiai sta
bilizavusis, o mūsų aukojančių 
tautiečių dulosnumui sumažėjus, 
nustota šelpti Vokietijos lietuviai, 
o renkami ir siunčiami vartoti 
drabužiai ir batai pagalbos pra
šantiems Punsko srities lietuviams 
Lenkijoje. Siunčiama individualiai 
prašantiems ir iki šiol pasiųsta 
224 siuntiniai. Nepamiršta ir Va
sario 16-sios gimnazija. Pradžio
je siųsta po $100 kasmet iš ben
drų pajamų ,o dabar daromos tam 
specalios rinkliavos. Iki šiol gi
mnazijai pasiųsta $1,500 suma.

Per visą gyvavimo laikotarpį 
pajamų turėta virš $13,000, išlai
dų —virš $12,000. Gal tai ir nėra 
impozantiškos sumos, bet prisime
nant D-jos tikslus ir būdus lė
šoms telkti, nėra jau tokios men
kos. Be specialių vajų —rinklia
vų, telkiant šalpai lėšas, pagrin
diniu pajamų šaltiniu buvo pobū
viai (2 į metus) ir laikomi bufetai 
kitų organizacijų ruošiamų paren
gimų metu. Bufetų laikyta virš 
100. Jiems suplanuoti, paruošti 
ir laikyti D-jos moterys paauko
jo daug laiko ir įdėjo daug darbo. 

Šis jų pasiaukojimas ir darbščios 
rankos sutelkė D-jai lėšas ir įga
lino ją dirbti šalpos darbą per
daug neįkyrint visuomenei ubaga
vimu. Taip ir norėtųsi kartais pri
minti tiems mūsų visuomenės vei
kėjams, valgantiems moterų pa
ruoštus užkandžius planuojan
tiems ir kalbantiems apie didelius 
dalykus, kad gyvenimas susideda 
ir iš mažų dalykų, kurių įgyvendi
nimui reikia pasišventimo ir dar
bo, Nei vajaus, nei kiekvieno su
ruošto bufeto gal ir negalima pa
vadinti kova už Lietuvos laisvę ar 
lietuvybės išlaikymą, bet ir ši 
veikla nėra jau tokia menkavertė, 
kad liktų visai nepastebėta ir 
ignoruojama.

Neįmanoma išvardinti visų tų 
sričių, kur D-ja daugiau ar mažiau 
prisidėjo savo veikla ten, kur gy
venimas kvietė ir jėgos leido. Aiš
ku, neapsieita be nesusipratimų, 
abejonių ir klaidų — juk tas ne
klysta, kas nedirba — bet princi
piniai išsilaikyta reikiamame ly
gyje.

Reikėtų prisiminti, kad santy
kiai su visomis organizacijomis ir 
institucijomis buvo šilti ir drau
giški ir atsitiktiniai nesklandumų 
debesėlai nepajėgė sudrumsti ben
dradarbiavimo dvasios. Visoms or
ganizacijoms nuoširdus dėkui už 
paramą D-jai.

Bet didžiausia padėka priklau
so visoms Melbourno ponioms, tiek 
D-jos narėms, tiek rėmėjoms, bu
vusioms valdyboms, valdybų pir
mininkėms. Jų visų pasiaukojimas 
ir darbas tik ir įgalino D-ją įgy
vendinti užsibrėžtus tikslus ir da
bar, švenčiant 15-kos metų gyva
vimo jubiliejų, su viltimi žiūrėti 
į ateitį ir suspėti visur ten, kur 
gyvenimas ir šalpos reikalai 
šauks.

Per tuos 15-ka metų D-ja ne
nusilpo, o išvystė pozityvią ir vi
suomenei naudingą veiklą, buvo 
visuomenės duosniai remiama ir 
kaip jos tikslai ir pasiekti rezul
tatai rodo, kad ji buvo ir yra bū
tinai reikalinga mūsų lietuviškai 
bendruomenei. Bet ateitis kelia ir 
nemaža rūpesčio, kad neužsimig- 
dyti. Dar matome savo tarpe čia 
sėdinčias D-jos steigiamojo susi
rinkimo dalyves, bet visoms mums 
metų naštai sunkėjant, silpsta 
rankos ir žvilgsnis, o taip norė
tųsi savo tarpe pamatyti jaunes
nių veidų. Todėl mano linkėjimai 
Soc. GI. Moterų D-jai būtų, kad 
taip gražiai pradėta veikla neiš
blėstų, o ir toliau klestėtų, pakol 
yra kur. ir yra kas veikti lietuvių 
tarpe.
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tė pamėgo vienas kitą. Tada Vytautas ėjo dvide
šimt ketvirtuosius, o Saulutė septynioliktuosius me
tus. Vytautas buvo gražiai nuaugęs vyras, gabus 
muzikantas ir moderniško ūkio savininkas. Jo bro
lis, karininkas Jonas, kaipo savanoris, buvo gavęs 
gražų ūkį artimame Antanošės dvare ir todėl už 
mažus pinigus buvo perleidęs Vytautui savo pa- 
veldėtiną dalį Mielanuose. Nereikia sakyti, jog apy
linkės ūkininkų tekėjimo amžiaus dukterys svajojo 
apie Vytautą, kaipo, gal būt, apie būsimą vyrą. 
Bet Vytautas buvo šaltas tų merginų atžvilgiu. Jis 
dar nešiojo gedulą dėl tėvelių mirties ir nei šoko, 
nei grojo šokiams jaunimo vakaruškose. Jis nuei
davo j jaunimo pasilinksminimus, bet ten tik kal
bėdavosi su senesniais ūkininkais apie ūkio reika
lus.

Anksčau jis buvo pamilęs savo bičiuolio, Justi
no Vertibo, dukterį Oną. Ir Ona jį mylėjo. Bet 
pasimaišęs Kauno muzikos konservatorijos studen
tas Ant. Utenas, Kriaunų klebono giminietis, vargoni 
ninku! netikėtai širdies liga mirus, laikinai Kriau
nų bažnyčioje vargoninkavęs, atėmė Oną iš jo. Ir 
taip Vytautas liko be mylimosios.

Onos Vertibaitės su Antanu Utenu vestuvės 
buvo numatytos per 1935 metų Sekmines. Vytau
tas nepyko ant Onos ir linkėjo jai laimės. Jis 
puikiai suprato ir pateisino, kad stambaus ūki
ninko Vertibo gražuolė duktė troško ištekėti už 
baltarankio, busimojo gimnazijos mokytojo. Prara
dęs savo mylimąją, Vytautas pradėjo nebepasiti- 
kėti ir kitomis meilę siūlančiomis merginomis. Jis 
buvo išdidus ir nemėgo pigios meilės. Jis man kar
tą kalbėjo: “Motiejau, tu mane pažįsti nuo jaunų 
dienų. Aš turtų nesivaikau. Jei man patiks, aš 
galiu pamilti ir bėdniausią merginą. Ir Oną Ver- 
tibaitę mylėjau ne dėl jos tėvų turtingumo. Aš su 
ja kartu augau, kartu jaunystę leidau, kartu vai
dinau. Ji mane paliko dėl konservatorijos studen
to. Tiek to! Aš linkiu jai laimės...”

— ★ —
Aš pažinau Saulutę nuo mažens. Ji draugavo 

su mano jaunesniąja sesute Onyte, o aš gi — su 
Saulutės broliais Vladu ir Liudviku, vėliau išva
žiavusiais Brazilijon. Degutininkas Jokūbas Vinkš
na skolinosi iš manęs knygas ir žurnalus. Jis la
bai mėgo skaityti ir buvo vienintelis mūsų apylin
kės prastuolis, taip giliai atsidavęs knygų skaity
mui. Jis kartą man prasitarė: “Knygos — mano 
geriausi draugai. Jos mane ramina ir guodžia. Jos 
padeda man užmiršti gyvenimo sunkumus ir skaus
mus. Ogi mano gyvenime mažai rožių, bet daug 
erškėčių...”

Mano tėvas pirkdavo degutą iš Vinkšnos ir pas 
jį žiemomis varydavo aliejų iš sėmenų.

Vasaros atostogų metu, begrybaudamas Oklių 
miške, aš visuomet aplankydavau Vinkšnas, gyve
nančius šio miško pietiniame gale. Man malonu 
būdavo svečiuotis degutininko šeimoje ir aš jau
čiau, jog ir Vinkšnos nuoširdžiai džiaugdavosi ma
ne pamatę. Jokūbui atnešdavau jau mano perskai
tytą “židinio” arba “Kultūros” numerį (jis mėgo 
abu tuos žurnalus) ir pavaišindavau Aromos papi
rosais. Už tai Salomėja Vinkšnienė jau perdaug 
mane privaišindavo savo rūgintais grybais ir že
muogių bei aviečių, kaip ji sakydavo, “konfitūrais”.

Betgi gražiausiai mane pasveikindavo Saulutė. 
Ji ištiesdavo į mane abi savo rankas ir, su nušvitu
siu veidu ir akimis, pasakydavo: ‘Gerai, kad atė
jai!” Ir šiuose paprastuose pasveikinimo žodžiuose 
aidėjo ir džiaugsmas ir ilgesys. .. Tačiau mes ne
buvome įsimylėjusių pora. Saulutė buvo man lyg 
mylima sesutė, o aš jai — vyresnysis, ja nuoširdžiai 
besirūpinąs brolis ir mokytojas. Mūsų draugystė ne
buvo paremta erotinės bernelio ir mergelės mei
lės jausmais, bet tik mums abiems tipišku svajin
gumu ir visapusišku pasitikėjimu. Ir nei Saulutė, nei 
aš nesame sulaužę vienas kitu pasitikėjimo. Kai 

mes plaukiodavom Oklių ežerėlyje be maudymosi 
kostiumų, mes nežinodavome, jog mes esame nuogi. 
Kai aš lydėdavau Saulutę po šokių vakaro naktį 
per visą Oklių mšką į jos tėvelių namus, mes nesu- 
tikdavom laukinio žvėries nei miško kelyje, nei 
savo jausmuose... Man atrodė, jog Saulutė net 
nepagalvodavo, jog aš esu subrendęs vyras, su 
įvairiomis mintimis. Ji nė kiek nesibijodavo. Tai 
buvo nekaltos jaunystės, nekalti laikai...

Saulutė buvo nepaprasta mergaitė. Ji buvo ne 
tik kad kūnu graži, gal būt, per graži, bet ir pro
tinga ir rimta jaunuolė. Jos visa asmenybė švy
tėjo santūriu džiaugsmu ir švelnumu. Bet tuo pa
čiu metu kažkoks neišsakomai orus išdidumas, sa
kyčiau aristokratiškumas, reiškėsi jos veide, povy
zoje ir judesiuose. Visa savo išvaizda ir išraiška 
Saulutė buvo labai panaši į barono von Lyzanderio 
jauniausiąją seserį, gražuolę Valeriją. Tik Valeri
ja buvo kokia dvidešimt metų vyresnė už Saulutę.

— * —
Saulutė labai mylėjo savo tėvelius ir nė kiek 

nesigėdino, jog ji yra tik degutininko duktė. Prie
šingai, draugijoje užklausta apie tėvelius, išdi
džiai atsakydavo, jog jos tėvas yra degutininkas, 
o motina — buvusi dvaro virėja. Motina mėgdavo 
jai pasakoti nuotykius iš dvarų gyvenimo. Kartu 
bedirbdamos, Vinkšnienė ir Saulutė dainuodavo 
liaudies dainas. O tų dainų Vinkšnienė žinojo šim
tus! Tik Jokūbas Vinkšna dirbdavo visuomet tylus 
ir liūdesiu, lyg voratinkliais, apsigaubęs. Jis nie
kuomet nesibardavo nei ant žmonos, nei ant duk
ters ir buvo švelnus su jomis. Jis nuolatos rūkė 
savo pypkę. Laisvas valandas praleisdavo prie kny
gų ir laikraščių. Žinoma, retkarčiais eidavo ir pa
žuvauti. Retai kada tesilankydavo pas apylinkės 
ūkininkus, ir tai tik su reikalais.

— Tėveli, kodėl tamsta vis toks liūdnas? Eik 
čia, ir padėk mamutei ir man dainuoti, — kartą 

jį klausė ir prašė Saulutė.
— Eik jau, Saulute, ne man dainuoti, žinai, 

toks gyvenimas. Kare praradau daug sveikatos... 
Liūdžiu dėl sūnų, paklydusių Brazilijoje....

— Tėveli, bet mamutė ir aš tamstą labai my
lime.

— Žinau, Saulute! Ir aš jus abi labai myliu, — 
atsakė Vinkšna.

Saulutė, apkabinusi tėvą, pabučiavo jį į lūpas. 
Vinkšnienė, beverpdama gretimame kambaryje, per 
atviras duris tai pamatė ir jos akyse pasirodė 
ašaros... Saulutė, atėjusi pas motiną, nustebu
si paklausė:

— Mamute, kas tamstai? Kas skauda, kad ver
ki?

— Ak dukrele, niekas neskauda. Ašaroju ir 
gailiuos, prisiminusi praeities klydžia s dienas.

Saulutė ne visai suprato motinos dviprasmiš
ką atsakymą, tik neišdrįso giliau veržtis į motinos 
praeitį ir paslaptis.

— ★ —

Visas Mielanų kaimas greitai pamėgo Saulutę, 
o ypatingai vaikai, šeštadienių ir sekmadienių va
karais Saulutė siausdavo ir žaisdavo su vaikais ir 
jiems sekdavo pasakas. Ir kas vakarą ji sekdvo vis 
naują pasaką ar legendą. Ateidavo senelės ir se
neliai jos pasakų pasiklausyti. Kartą devyniasde
šimties metų senelė Pupelienė ją paklausė:

— Iš kurgi tu, dukrele, tiek pasakų žinai?
— Iš motinos, iš knygų ir laikraščių. Ogi ty 

knygų pas Vytautą pilna, kaip knygyne, tik skai
tyk! Jei kartais pritrūkstu išmoktų pasakų, tai sa
vų išmisliju, pasakoju, kas ant liežuvio papuola... 
Svarbu tik, kad jos patinka vaikučiams ir kad jie 
supranta tas mano sukurtas pasakas, — atsakė Sau
lutė.

(Bus daugiau)
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Sportas Adelaidėje
šių metų Pietų Adelaidės krep

šinio pirmenybės eina prie galo. 
Vyties krepšinio komandos taip 
pat jau baigia sužaisti savo turė
tas varžybas. Kai kurios koman
dos turėjo atidėtų varžybų ,tad 
joms turnyras dar tęsis porų sa
vaičių. Komandoms, patekusioms 
į finalus, dar dasidės porų savai
čių.

Vyrų pirmoji komanda šiais me
tais buvo silpniausia iš visų Vy
ties krepšiino komandų. Galima 
drąsiai sakyti kad ši komanda pil
nai patyrė pralaimėjimų kartumų. 
Paskutiniųjų trijų sezono rungty
nių rezultatai sekantys: Vytis — 
University 27-47 (8-21) taškai: 
R. Daugalis 12, R. Petkūnas su
A. Reivyčių po 6, P. Kanas 2 ir 
G. Andrew 1.

Vytis — United Church 37-59 
(12-34) taškai: R. Daugalis 16, R. 
Petkūnas 9, G. Andrew 6 ,E. Gu
delis 4 ir P. Kanas 2. šias rung
tynes negalėjo žaisti Reivytis, kas 
reikia skaityti pakenkė rezultatui. 
Silpnai buvo žaistas pirmas pus
laikis ir labai gerai antras puslai
kis. Paskutines turnyro rungtynes 
vytiečiai žaidė su Norwood ir jas 
pasistengė laimėti. Rezultatai 
47-32 (25-12) taškai: R. Daugalis 
18, R. Petkūnas 14, A. Reivytis su
P. Kanu po 6 ir G. Andrew 2. Be 
šių dar žaidė E. Gudelis. Galima 
būtų surasti kaltininkų dėl visos 
grandinės šios komandos pralai
mėjimų, bet argi nuo to bus kam 
nors geriau. Norėtųsi tik pagirti 
kai kuriuos šios komandos žaidė
jus, kurie nepabūgo pralaimėjimų 
ir sportiškai kovojo iki sezono ga
lo. Pirmiausiai tai puikiai ir są
žiningai žaidęs komandos kapito
nas R. Daugalis. Jisai anksčiau 
dar ir trenerio pareigas kantriai 
nešė, daugumoje tuščioje aikštė
je... Reikia taip pat užgirti dide
lę pažangų žaidime padariusį jau
nų krepšininkų A. Reivytį. Jisai 
labai sąžiningai lankė treniruotes 
ir rungtynes. Jeigu visi kiti žaidė
jai būtų buvę tokie sąžiningi, kaip 
Reivytis, treniruočių lankyme, tai 
šiandienų tikrai nebūtų tekę būti 
lentelės apačioje.

Sportiškų ir tautinį susipratimų 
parodė veteranas R. Petkūnas, a- 
teidamas nedėkingoms trenerio pa
reigoms. Vėliau Romas netgi pats 
žaidė už šių komandų, dažnai gel
bėdamas kritiškų padėtį. Buvo ir 
iš kitų žaidėjų gerų norų, nors 
gaila ne iš visų. Klubo valdybai 
šios komandos krizė davė gerų 
progų pamatyti, atskirti kam ir 
kiek rūpi komandos bei Klubo var
do garbė.

Sezonų gerai užbaigė vyrų "C” 
grupės komanda. Per visų tur
nyrų tepralaimėta pora rungtynių. 
Paskutines rungtynes prieš Unit
ed Church laimėjo, priešininkui ne 
susirinkus, be kovos 20-0. Koman
dų sudarė daugumoje veteranai ir 
žaidė be terniruočių. Kadangi 
žaidžiama tik svorio kontrolei pa
laikyti, tai, gal būt, galima tre
niruotes apeiti. Visgi treniruotės 
būtų padėję ir svorio sumažinimui 
ir žaidimo patobulinimui. Būtų 
buvęs geras pavyzdys ir jauniems 
sportininkams. Kaip ten bebūtų 
"senukams” linkėtina laimės fina
liniuose susitikimuose.

“F” grupės komanda tai Vyties 
svetimšalių legionas. Pirmenybes 
ši komanda pradėjo gana gerai ir 
buvo įsikapsčiusi į ketveriukę. 
Turnyrui einant prie galo, atrodo, 
sušlapo parakas ir iš ketveriukės 
iškrista. Paskutinių varžybų re
zultatai: Vytis — West 33-^0 (14- 
33). Taškai: D. Andrew 24, T. 
Ford 8 ir P. Andrijaitis 2. Vytis 
— Norwood 26-41 (14-18). Taš
kai: D. Andrew ir T. Ford po 9,
L. Vasiliūnas 4, P. Andrijaitis su
B. Ladd po 2.

Mergaičių pirmoji komanda dar 
turi pora rungtynių, bet jau tikra 
kad bus ketveriukėje ir žais pus
finaliuose. Turėtose rungtynėse su 
pirmoje vietoje stovinčia Adelai
dės komanda pralaimėta 30-45 
(8-18). Taškus komandai pelnė:
N. Vyšnaiuskaitė 17, V. Juciutė 
7, G. Krivickaitė 4 ir M. Lapieny- 

tė 2. Nors ir pralaimėta nemažu 
rezultatu, bet atsižvelgiant į prie
šininkių pajėgumą žaista paken
čiamai.

Prieš varžoves į ketveriukę 
United Church laimėta 30-20 (20- 
10). Taškai; V. Juciutė 13, R. 
Beatie - Andriusevičiūtė 9, G. 
Krivickaitė 4 ir N. Vyšniauskaitė 
su M. Lapienyte po 2. Be šių žai
dėjų, iš atsargos į pagalbą dar 
atėjo K. Baskutė. Kristina šiais 
metais dėl studijų negalėjo žaisti, 
bet paprašyta sutiko atvykti po
rai rungtynių, kad užpildžius tar
pų dėl įvairių priežasčių negalint 
atvykti nuolatinėms žaidėjoms.

Antroji mergaičių komanda pa
baigai turnyro gavo silpnas prie
šininkes ir lengvai atsiekė laimė
jimus. Prieš Norwood laimėta 
54-10 (21-2). Taškus pelnė: I. Bei
noravičiūtė 23, B. Latvėnaitė 18,
N. Marcinkevičiūtė 9 ir R. Stau- 
gaitė su R. Marcinkevičiūtė po 2. 
West Adelaide I komanda nugalė
ta 45-14 (25-6). Taškai: I. Beino
ravičiūtė 19, B. Latvėnaitė 18, 
E. Lapienytė 4 ir R. Staugaitė 
su J. Juciūte po 2. Ši komanda tu
ri užsitikrinus vietą ketveriukėje 
ir pusfinalių žaidime. Dar paliko 
vienos rungtynės, bet tai nepakeis 
padėties lentelėje.

Sekančiam vasaros turnyrui 
mergaičių komandose bus daug pa
sikeitimų Yra eilė naujų žaidėjų, 
kurios bus įjungtos į antrų koman
dų. Iš antros net kelios žaidėjos 
bus atkeltos į pirmą komandų. Iš 
naujai besitreniruojančių žaidėjų 
kelios yra aukštaūgės ir gali bū
ti geras branduolys komandai. 
Apie naujokes sekantį sykį teks 
daugiau parašyti.

Daugiausia rungtynių žaisti pa
liko jauniams berniukams. Jie dar 
žais kokį mėnesį laiko iki gaus 
teisę persimesti finaliniuose susi
tikimuose Jauniai labai gerai su
žaidė pirmąjį puslaikį prieš East 
Adelaide. Antrąjį puslaikį ir lai
mėjimą išvilko tik anksčiau pelny
tais taškais. Rezultatai: Vytis — 
East Adelaide 36-27 (22-8). Taš
kai: A. Jaunutis 12, J. Vachiani 
10, P. Arlauskas 6 ir R Beinora- 
vičius su A. Pauliukevičium po
4. Prieš North Adelaide laimėta 
37-27 (17-17). čia atvirkščiai, ge
rai žaista antras puslaikis. Taš
kai: J. Vachiani 8, A. Jaunutis 7, 
A. Pauliukevičius, P. Arlauskas 
ir R. Beinoravičius po 6, A. Ski- 
paris 4.

TIKLINIS

Tinklinio žiemos turnyre težai- 
džia Vyties vyrų komanda. Buvo 
anksčiau galvota užregistruoti ir 
moterų komandą, bet vėliau nu
spręsta šiai komandai duoti poil
sio. Vyrai turnyrą pradėjo laimė
jimu prieš Wallabies šešetuką. 
Laimėta nesunkiai, nežiūrint antro 
seto rezultatų. Rezultatai: 15-4, 
15-11. Antros rungtynės prieš A. 
T.C. laimėtos 2-0. Priešininkai ne
pajėgė laiku pastatyti komandos. 
Vyties komanda beveik to paties 
sąstato, kaip ir ankstyvesniam se
zone.

— * —
Senos žvaigždės ilgai negęsta. 

Vienas iš Vyties žvaigždžių A. 
Ignatavičius dar labai dažnai lin- 
ksinuojamas Adelaidės laikraščių 
sporto skyriuose. Dabartiniu metu 
spėliojama ar pajėgs iki sezono 
galo kas nors sulaužyti Algio pa
statytą P. Australijos rekordą - 
543 taškai per sezoną. Antras jo 
rekordas 99 taškai per trejas fina
lines 1958 m. vasaros sezono pir
menybių rungtynes, sakoma, dar 
ilgai paliksiąs nesulaužytas.

— * —
Buvęs Vyties valdybos narys ir 

mergaičių komandų treneris A. 
Merūnas žada atsigulti į ligoninę 
remontams.

B.N.
— ★ —

Jau nuo ateinančių metų Syd
nėjuje bus tiekiamas fluoriduotas 
vanduo. Fluoridas yra chemikalas, 
kuri vartojant sulaikomas dantų 
gedimas.

Kovo
KOVAS — SCARBOROUGH 

PARK II 48-10
Merginos turėjo lengvas rung

tynes. Pirmame puslaikyje aus- 
tralės laikėsi neblogai kai antra
me mūsų merginos neturėjo sti
praus pasipriešinimo.

Gerai sužaidė S. Motiejūnaitė 
(12) M. Atkinson (11) ir Gr. Me- 
škauskaitė (8).

Jau kuris laikas mūsų mergi
nos neturi komandos trenerio. Ne
sant trenerio komandą tvarko ka
pitonė S. Motiejūnaitė.

IŠVYKA I BRISBANE
Po ilgų svarstymų galutinai nu

sistatyta, kad sportininkai vyks į 
Brisbane traukiniu.

Grupė iš 45 asmenų kurią suda
ro sportininkai ir vadovai išvyks 
iš Sydnėjaus Central Railway sto
ties š.m. rugsėjo 29 dieną penkta
dienį 6 vai. 55 min. vakare.

Sportininkų kelionės išlai
doms padengti suruoštos lote
rijos bilietai platinami labai sė-

Australijos lietuvių moterų krepšinio rinktinės žaidėjos š.m. liepos 
mėn 8 d. Canberroje po rungtynių su Canberros australių moterų 
rinktine. Iš kairės į dešinę: M. Savickaitė, D. Statkutė, R. Milvydai
tė — Melbourno s.k. “Varpo”, D. Skapinskaitė — Geelongo s.k. 
"Vyties”, G. Meškauskaitė — Sydnėjaus s.k. “Kovo”, R. Starinskie
nė — Geelongo s.k. "Vyties” ir L. Čelkytė — Sydnėjaus s.k. "Ko
vo”. Mūsų merginos pralošė Canberros australių moterų rinktinei 
30-44.

Sporto naujienos
š. Amerikos lietuviai krepšinin

kai jau pasiekė Lietuvą. Vilniuje 
leidžiamas Sportas patalpino dvi 
nuotraukas iš Vilniaus aerodromo, 
kur svečius pasitiko lietuvaitės 
tautiniuose rūbuose. Gana trum
poje žinutėje paminėtas krepši
ninkų ir palydovų sąrašas ir spor
tininkai pavadinti turistais: "Jie 
atvyko aplankyti tėvų žemę, pasi
domėti ,kuo šiandien gyvena Ta
rybų Lietuvos jaunimas, susipa
žinti su sportininkais, rašo Spor
tas’ o toliau tęsia.

“Mūsų svečių tarpe yra krepši
nio trenris Rimantas Dirvenis, 
krepšininkai Alfonsas Galinaitis, 
Romas Gudas, Antanas ir Jurgis 
Jankauskai, Valteris Jansenas, 
Pranas Miknaitis, Erdvilas Janu
laitis, Pranas Miniotas, Aloyzas 
Razutis ir Antanas Sapit - Sapu- 
tavičius bei Jonas Kaunas, Gedi
minas Byla, Rytas Babickas, Rai
mundas Mieželis bei Algis Juš- 
kys”. —

Paskutinieji penki yra krepšinio 
rinktinės palydovai. Tikrumoje čia 
išvardintus krepšininkus negailme 
pavadinti rinktine, nes į Š. Ame
rikos lietuvių krepšinio rinktinę 
iš jų rimtai kandidatuotų tik vie
nas iš Jankauskų, P. Miniotas ir 
A. Galinaitis. Gerai lietuvių krep
šinio pirmenybėse yra užsireko
mendavę R. Gudas, V. Jansenas, 
P. Miknaitis, o kitų žaidimo lygis 
nežinomas. Treneris R. Dirvonis 
Pietų Amerikos išvykos rinktinės 
narys.

Apsvarsčius Š. Amerikos krep- 
šinininkų sąstatą, kuriame nėra
nei vieno buvusio Australijoje, ne
sitikima optimistiškų rezultatų.

LATVIŲ Sportininkai išeivijoje 
taip pat yra numatę užmegsti 
santykius su Latvijos sportinin
kais, tačiau kitokiu keliu. Pas juos

klube
kmingai. Kiekvienas tautietis pa
prašytas nusipirkti loterijos bi
lietą paima net po kelis ir kartu 
palinki mūsų sportininkams gra
žiai pasirodyti Brisbanės lietu
viams kovojant krepšinyje prieš 
australus. Reikia tikėti, kad ir 
mūsų Sydnėjaus lietuvių organi
zacijos parems šį sportininkų žy
gį savo lėšomis.

Sportininkų vizitas Brisbanėje 
išgarsins lietuvių vardų nes iš 
australų pusės matosi labai dide
lis susidomėjimas mūsų atvykimu. 
Pažadėta gera reklama laikraš
čiuose net ir per radiją.

Be šios sportininkų ir vadovų 
grupės į Brisbanę vyksta daug 
Sydnėjaus lietuvių savo mašino
mis nes tame savaitgalyje NSW 
nedarbo diena pirmadienis.

Sportininkų sąrašai pasiųsti V. 
Laurinaičiui — A.L.B. Brisbanės 
Apylinkės V-bos pirmininkui. Ti
kime, kad kiekvienam sportinin
kui ir vadovui Brisbanės lietuviai 
ras pastogę.

V. A.

dominuoja nuomonė — iškviesti 
Latvijos sportininkus į užjūrį.

MODESTAS PAULAUSKAS, 
iškilusis Kauno "Žalgirio” krep
šininkas Tokyo universiadoje ne
dalyvauja. Neva, dėl rengėjų “di
skriminacijos” šiaurės Korėjos at
žvilgiu, Sov S-ga atsisakė univer
siadoje dalyvauti. M. Paulauskas 
dėl to gal perdaug nepergyvens, 
nes universiada vyksta tuo pačiu 
laiku kai Š. Amerikos lietuvių 
krepšininkai gastroliuoja Lietuvo
je.

IRENA MACIJAUSKAITĖ - 
PIOTROWSKI, Kanados lietuvai
tė atstovavo Amerikos kontinentą 
lengvosios atletikos rungtynėse 
prieš Europą. Kartu su Thuy, 
Charlton ir Ferrel (visos J.A.V.) 
Irena 4 x 100 distanciją nubėgo 
per 44,4 ir tuo pačiu įveikė Euro
pos rinktinę.

L. VINČAITĖ iš Vilniaus ir Z. 
Dugnaitė iš Kauno pakviestos į 
Sov. S-gos jaunių krepšinio rink
tinę Europos jaunių pirmenybės 
vyksta Sardinijoje, Italijoje.

G. ŠIDAGYTĖ iškovojo Sov. 
S-gos čempionės titulą įrklavimo 
pirmenybėse. G. Šidagytė’ buvo ne- 
įvekiama vienvietėje valtyje ir 
kartu su Vilniaus “Žalgirio” mo
terų aštuonviete atstovaus Sov. 
S-gą Europos pirmenybėse, kurios 
įvyks Prancūzijoje.

R. Sidabras
— it —

Rosemary George 27 metų re
storano kasininkė iš Doverio yra 
pirmoji europietė moteris, rugpiū
čio mėn. perplaukusi Anglijos są
siaurį iš Anglijos į Prancūziją 
ir atgal be sustojimo. Anksčiau 
šį sąsiaurį į abi puses be susto
jimo buvo perplaukusios tik dvi 
amerikietės.

J. TYSLIAVA 
GRIŽO NAMO

Mane visad domino tasai klau
simas, kaip užsieniuose gyvenan
tieji lietuvių rašytojai pareina na
mo. Ne jie patys, bet jų raštai. 
Pirmiusia buvo pradėtos perspaus
dinti knygos visokių grafomanų, 
kurie yra komunistai ar jų sim- 
patikai. Paskui parėjo Krėvė, kai 
jis numirė. Dabar parėjo jau ir 
Juozas Tysliava, nes jis irgi mi
rė, ir našlė dar paskubėjo jo pe
lenus nugabenti į Vilnių.

Mirusieji, aišku, nebegali kalbė
ti. ir iš jų nebegalima jau susi
laukti jokios šelmystės. Vadinas, 
nebėra ko jų bijotis. O su gyvai
siais būna bėdų. Ana, kokių ne
malonumų savo metu sovietams 
pridarė prancūzas Andre Gidas 
ar rumunas Panait Istrati, kurių, 
kaip Sov. Sąjungos simpatikų, 
raštai mlijonatis eglzempliordų 
sklido ir kurie patys, atvažiavę 
svečiuotis, buvo priimti su duona 
ir druska. Pavažinėję ir grįžę na
mo, jie parašė sovietų tvarką kri
tikuojančias knygas. įsivaizduoja
me, su kokiu jausmu sovietams 
teko iš bibliotekų ir knygynų iš
rankioti tų rašytojų ligi tol iš
leistąsias knygas, jau kaip priešų. 
Gyvieji, aišku, nepatikimi.

Kas kita mirusieji.
Tegu, štai, ir Juozas Tysliava, 

savo metu poetas iš Dievo malo
nės, paskui ilgametis laikraštinin
kas, “Vienybėje” laikęsis tauti- 
ninkiškos linijos, bet prieš gyve
nimo pabaigą pradėjęs ieškoti su
sipratimo tarp savęs ir Lietuvos 
dabartinio režimo. Savo testamen
te jis paliko norą, kad jo pelenai 
grįžtų į Lietuvą. Ir jie grįžo: naš
lė paskubėjo pargabenti urną, ir 
to jos pilgrimažo į Vilnių proga 
tenykštėms viršūnėms atsileido šir 
dis — Tysliavos pelenai buvo su 
iškilmėmis palaidoti Rasų kapinė
se, kur ilsisi daug mūsų garsių 
žmonių. Atsileido jiems širdys, 
greičiausia, dėl to, kad Tysliavos 
našlės leidžiamoji "Vienybė” jau 
buvo pasirinkusi naują kelią ir 
susidariusi kliūčių grįžti atgal į 
tautininkiškas ar kokias nors pa
našias vėžes.

Visos baimės išsisklaidė, ir štai 
laikome rankose Juozo Tysliavos 
poezijos rinktinę “Nemuno ranko
se’’, kurią Vilniuje išleido val
stybinė “Vagos” leidykla jau šiais 
1967 metais.

Kol rašė eilėraščius, J. Tyslia
va išleido kelis jų rinkinius. Dalis 
eilėraščių nebuvo patekę į rinki
nius. I rinktinę sudėti ir tie, ku
rie nebuvo rinkiniuose. Žinoma, ne 
visi eilėraščiai pateko į šią rink
tinę. Svarbiausia, nepateko patrio 
tiniais motyvais rašytieji. O no
rint patikrinti, kas tiksliai nepa
teko, reikėtų turėti po ranka bent 
visus jo senuosius rinkinius. Bet 
toks tikrinimas ne ką ir teduotų, 
jeigu vien iš smalsumo stengtu- 
mės tai daryti. Šios rinktinės į- 
žangose juk neslepiama, kad poe-

TRUMPAI
Nauja krepšinio žvaigždė E. 

Palubinskas (Canberra) sutiko 
žaisti už Sydnėjaus sporto klubą 
per išvyką Brisbanėje. Nenorė
damas išvargti kelionėje į Brisba
nę ir atgal vyksta lėktuvu.

★
D. Atkinson praėjusią savaitę 

buvo suruošęs šaunią puotą pa
gal visus lietuviškus papročius. 
Svečiai išsiskirstė paryčiui aplais- 
tę Dono pergales "krepšinyje”.

★
Šių metų lietuvių šachmatų tur

nyre Sydnėjuje dalyvauja tik 5 
šachmatininkai. Atrodo, kad dau
gelis buvusių šachmatininkų per
simetė prie kitų žaidimų.

★
Australija pasiuntė į Jugoslavi

ją šachmatininkę Mariją McGrath 
dalyvauti moterų šachmatų tur
nyre kuriame turi būti išaiškinta 
varžovė prieš dabartinę pasaulio 
moterų šachmatų meisterę.♦

Kovietė Laima Čelkytė tarnybos 
reikalais buvo išsiųsta dviem sa
vaitėm į Dubbo. Grįžo su labai pa
didėjusiu svoriu.

★
Koviečių išvyką į Brisbanę nu

matyta įamžinti filmoje. Tai pa
darys “Kovo” klubo rėmėjai aus
tralai ir veltui!!!

Matas 

tas buvo "buržuazinės ideologijos” 
įtakoje, ir kur ta ideologija labiau 
prasikiša, tie eilėraščiai nepate
ko. Tokia yra politika, ir taip pa
gal ją redaguojamos knygos.

Rinktinė aprūpinta V. Galinio 
straipsniu, kuriame aptariama J. 
Tysliavos poezija.

J. Tysliava rašė eilėraščius 
daugiausia iki 1926 metų. Vardą 
jis susidarė greit, bet po tiek me
tų, jo poezijos naujais leidiniais 
nebekartojant, ir tasai vardas kaž 
kaip lyg ir apiblėso. Net ir sve
tur,kur jo poezijai nebuvo jokių 
politinių kliūčių eiti į žmones, nie
kas nepasirūpino paleisti kokios 
nors rinktinės, turint galvoje 
siauras mūsiškes knygų leidimo 
galimybes.

Kai mes čia, svetur, maža tetu
rime poezijos mėgėjų, tai dabar 
išleistoji J. Tysliavos rinktinė 
vargu čia susilauks kiek daugiau 
skaitytojų. Bet kad ji buvo išleis
ta, be abejo, gerai. Viena, J. Tys
liava buvo ištrauktas iš užmirši
mo, o jis — geras poetas ir ver
tas skaityti. Antra, sovietinių Lie
tuvos poetų kūryba beveik ligi pat 
šiol buvo puošiama politikos spar
nais, dėl to nuobodi ir įkyri. Ji 
to politinio dažo dabar gana pa
skubom kratosi, darosi įdomesnė, 
bet stiprus praeities balsas bus 
mielas skaitytojams. Toksai bal
sas bus J. Tysliavos poezija.

Kaip spaudos pranešimai rodo, 
į Lietuvos knygų rinką sugrįš ir 
kitų mirusiųjų rašytojų kai kurie 
darbai. Skelbiama, kad bus išleis
tos Jurgio Savicko ir Jurgio Bal
trušaičio rinktinės. Žinoma, nega
lima dar laukti, kad abiejų būtų 
išleisti visi raštai. Tačiau ir rink
tines bus malonu paskaityti. Sa
vickis juk anais jau senais me
tais, kai išėjo jo “Šventadienio so
netai” ir “Ties aukštu sostu”, bu
vo laikomas didžiuoju mūsų pro
zos džentelmenu. O Baltrušaitis, 
kai rašė rusiškai, ilgus metus Ru
sijoje grojo vienu pirmųjų litera
tūros smuikų. Tiesa, svetur buvo 
išleista J. Baltrušaičio rinktinė. 
Tik senasis Savickis ligi šiol ne
bebuvo pakartotas. Lietuvoje, Ži
noma, ir Baltrušaitis ir Savickis 
bus šviežiena ir naujiena po tiek 
daug metų.

K. Plaučiūnas (EJj.)
— ★ —

RAMŪNAS MOTERAITIS — 
CHEMIJOS DAKTARAS

Ramūnas Motekaitis, buv. Vy
tauto Didžiojo universiteto ad
junkto inž. Kazio Motekaiičo ir 
Lietuvos operos solistės Izabelės 
Motekaitienės sūnus, Amerikoje, 
Illinois Technologijos institute 
baigė chemijos studijas ir birže
lio 9 d. apgynė dicertaciją 
“Halogenated Porpyrins, Dipyr- 
romethene Chelates and Related 
Pyrroles”.

Ramūnas Motekaitis, gimęs Lie
tuvoje, pradinį mokslą pradėjo 
lietuvių lagerių stovyklose Vokie
tijoje, baigė šv. Pranciškaus pra
dinę mokyklą East Čikagoje ir šv. 
Ignoto gimnaziją Čikagoje. 1966 
m. baigė De Paul universitetą ba
kalauro laipsniu. Daktaro laips
niui ruošėsi Illinois Tecįhnologi- 
jos institute, kur vienus metus ėjo 
profesoriaus asistento pareigas. 
Studijavo gaudamas įvairias sti
pendijas.

Išaugintas lietuviškoje dvasioje, 
lankęs lietuviškas mokyklas, R. 
Motekaitis studijuodamas buvo 
veiklus lietuviškose organizacijo
se. Naujas chemijos mokslų dak
taras toliau dirbs mokslinį darbą 
Texas universitete.

— ★ —
Amerikoje, Dainavos stovykla

vietėje rugpiūčio .’1 d. įvyko vi
suotinis ateitininkų sendraugių 
sąjungos suvažiavimas.

— ★ —
Argentinos vyriausybė išleido 

naują įstatymą kovai prieš ko
munizmą, pagal kurį slaptoji po
licija bus įpareigojama ištirti Ar
gentinos piliečių ir svetimtaučių, 
gyvenančių Argentinoje, politinę 
praeitį .Komunistams nebus lei
džiama dirbti valdžios įstaigose, 
mokyklose, universitetuose ir va
dovauti radio stotims ar spaustu
vėms.

Svetimšaliai, prjipažinti komu^ 
nistais, negalės gauti Argentinos 
pilietybės.
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Bowen Hills katalikų parapijos 
bažnyčioje susituokė Virginija 
Stankūnaitė (Klemenso ir Petro
nėlės Stankūnų duktė) su Keith 
Percy. Sutuoktuvių apeigas atli
ko vietos klebonas, kuris ta proga 
pasakė gan pamokinantį ir įspū
dingų pamokslų. Jaunosios tėvas 
savo dukrų atlydėjo iki altoriaus, 
palydint pamergėms, gaudžiant 
vargonų garsams. Darniai ir iškil- 
kilmingai nuaidėjus Veni, Cre
ator, dar buvo sugiedota pora 
giesmių lietuviškai. Bažnyčioje da
lyvavo daug lietuvių ir iš jauno
jo pusės nemažas skaičius austra
lų. Visi dalyviai, išėjus iš bažny
čios, buvo filmuojami ir fotogra
fuojami. Svečiai susirinko vestu
vių vaišėm netoliese nuo bažny
čios esančioje Cloudland iškilmių 
salėje. Dalyvių buvo apie 140 as
menų. Svečius prie durų pasitiko 
jaunosios tėvai.

Vaišių metu daug linkėjimų pa
sakyta jauniesiems. Pirmas pa
sveikino svečias iš Sydnėjaus 
kun. P. Martuzas. Paskjutinis 
sveikino jaunosios tėvas gan jau
triu žodžiu, su giliu pergyvenimu, 
išleidžiant savo vienturtę dukre
lę. Jo žodžiai buvo palydėti au
dringais plojimais. Jaunasis sa
vo ir jaunosios vardu visiems da
lyviams išreiškė nuoširdžių pa
dėkų. Buvo sugiedota ilgiausių 
metų.

Gauta daug sveikinimo telegra
mų iš giminių ir draugų — iš 
Lietuvos, Romos, Tokyo ir iš į- 
vairių Australijos vietovių. Vai
šės tęsėsi iki vėlyvos nakties.

Sekančių dienų daugumas sve
čių buvo vaišinami lietuviškais 
patiekalais ponų Stankūnų namuo
se. Ten buvo apžiūrėta daugybė 
gan vertingų ir gražių dovanų 
jauniesiems. Tų visų iškilmių va
dovas buvo p. J. Platkauskas, ku
ris viskų gan sklandžiai pravedė. 
Svečių tarpe buvo iš toli atvykę, 
iš Stroudo daktaras Kišonas su 
ponia. Jaunieji povestuvinei kelio
nei pasirinko Naujų Kaledonijų.

Gailisi tėvai, išleidę dukrelę, 
gailisi ir visa lietuvių bendruome
nė meilios, grakščios Virginijos. 
Visi jų pažino, nes ji išaugo ir 

Ponai Kazokai su savo prieaug- Daktarui Kišonui su ponia po 
liu, pasinaudodami mokinių atos- šaunių Stankūnaitės vestuvių se- 
togomis, turistiniu autobusu išvy- kmadienio rytų (rugpiūčio mėn. 
ko į ilgesnio laiko safari šiaurės 27 d.) grįžtant namo atsitiko ne
link, plačiosios Australijos ap- laimė. Pavažiavus apie 15 mylių 
žiūrėti ir jos savo vaikams paro- nuo Brisbanės, dėl kokios tai prie- 
dyti. Brisbane, Darvin, Alice žasties plente mašinų judėjimas 
Springs, Port Augusta, Mildura sustojo. Teko sustoti ir ponams Ki- 
yra svarbiausios jų aplankysimos šonams. Tada kažkokie nutrūkta- 
vietos, su mažesniais atsišakoji- galviai jaunuoliai visu greičiu 
mais į įdomesnes pakelės vietoves, atsitrenkė į p. Kišonų mašinos už- 
Kelionę praleis įdomiai, nes nakvos pakalį ir jų užmetė ant priekyje 
ne moteliuose, o savo pačių ats- stovinčios mašinos. Kišonų maši- 
kiru sunkvežimiu vežamose pala- nos smarkiai sudaužytas priekis 
pinėse. Redaktorius pasiryžęs su ir užpakalis. Patys Kišonai eužeis- 
dideliu dėmesiu išstudijuoti tuš- ti nebuvo, nes buvo prisirišę dir- 
čių ir negyvų Australijos “širdį”, žais. Tik išsigando. Neteko su- 
užkopti į Ayers Rock ir, jei pa- žinoti ar jie susiremontavo auto- 
vyks atlesti, atsiųsti uolos gaba- mobili, ar grįžo namo traukiniu, 
lūs savo bičiuliams dovanų. Į Syd- — ★ —
nėjų grįžta rugsėjo viduryje. ponų Mališaugkų namuose Bri-

_ * _  sbanėje vyksta didžiuliai pasiruo
šimai dukters Nijolės Mališaus-

Australų kariuomenėje atliekųs kaitės vestuvėms. Busimoji jau- 
karinę prievolę sydnėjiškis Saulius noji — šauni mergina. Veikli lie- 
Dryža su savo daliniu išsiųstas į tuviško jaunimo tarpe — vaidin- 
Vietna:mų. Laiške tėvams rašo, kad toja, dainininkė, akordeono virk- 
kol kas atsidūręs nepavojingoje dytoja, jaunimo kongreso dalyvė, 
vietoje. Ne vien tik brisbaniškiai Nijolę

PADĖKA

Visiems, pareiškusiems mums užuojautą, mirus mūsų 
brangiam tėveliui, nuoširdžiai dėkojame.

L. Skapinskienė 
B. G rujas.

PADĖKA
Skausmo valandoje, netekus mylimo vyro ir sūnaus ANTA

NO, susilaukėme nesitikėtos užuojautos ir paramos iš tokio didelio 
skaičiaus prietelių, artimųjų ir net nepažįstamų, kad Antano atsi
skyrimu Sircfyse atsiradusi tuštuma buvo bent dalinai užpildyta 
mums parodyta šiluma.

Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Kazlauskui, visam nepaprastai 
dideliam skaičiui artimųjų ir prietelių, už dalyvavimą šv. Mišiose, 
palydėjimą j kapus, nesuskaitomą daugybę gėlių ir gilią užuojautą 
mums parodytą. Te gerasis Dievas visiems užmoka.

Irena ir Paulina
Gavelienės

išsiauklėjo lietuvių šeimoje, ben
druomenėje, lietuviškoje veikloje 
aktyvi nuo pat vaikystės dienų. 
Nėra tokios organizacijos, kur 
Virginija nepriklausytų: skau
tams, tautinių šokių grupei, pro
gramų parengimams, chorui ,buvo 
bažnytinio choro vargoninkė. Vi
sur, kur tik jaunimo susibūrii 
mas, Virginija kartu su visais 
buvo. Ir yra mylima ir gerbia
ma tiek jaunimo, tiek ir senimo.

Mes tikimės, kad įvairiom pro
gom matysime jų su vyru lietuvių 
tarpe. Tad linkime daug laimės 
ir džiaugsmo naujame gyvenime.

V. Kariūnas

BANKSTOWN AS
A.L.K. KULTŪROS DRAUGIJA 

SURUOŠĖ PASKAITĄ
Rugsėjo mėn. 3 d. A.L.K. Kul

tūros Draugija Bankstowno Dai
navos salėje suruošė viešų paskai
tų — “Lietuvių tautos kelias į ne
priklausomybę”. Paskaitų skaitė 
dr. Aleksandras Mauragis. Prele
gentas, klausimų gerai išstudija
vęs, apibudino priežastis, dėl ku
rių Lietuva nepriklausomybės ne
teko. Ir žvelgė į ateitį, bandyda
mas nuspėti aplinkybes, kurių pa
sėkoje Lietuva laisvę vėl atgautų. 
Viena tų aplinkybių būtų Rytų ir 
Vakarų ginkluotas konfliktas, o 
kita — tautų taikingas bendra
darbiavimas, kur visos tautos ly
giomis teisėmis tarpusavyje san
tykiautų.

Palietęs vieno anglo mokslinin
ko geopolitikos mokslo tezę apie 
užtvarinių rytų Europos tautų ir 
Europos centro svarbų pasaulio 
salos užvaldymui (pasaulio sala 
yra laikomos Azija, Europa ir Af
rika), paskaitininkas priėjo išva
dos, kad iš dabartinių savo pozi
cijų, jei minėtoji tezė yra teisin
ga, Sovietų Sųjunga turi didelių 
galimybių pasaulio salų užvaldy
ti.

Lietuvos nepriklausomybės rei
kalas bus išspręstas tada, kai 
bus sprendžiamas bendras Euro
pos tautų likimas. Mes neturime 
nustoti vilčių. Istorijos nauji po
sūkiai kartais ateina labai neti
kėtai. Įdėkime ir mes savo pastan
gų dalį laisvųjų Vakarų stiprini
mui, įspėdami laisvas tautas apie 
komunizmo pavojų, primindami 

KIEK AS SUŽINOJAU
Ku-Joa

pasauliui Lietuvos vardų ir jai 
padarytų laisvės atėmimo skriau
dų.

Paskaitoje dalyvavo palyginti 
nedidelis skaičius tautiečių. Di
skusijų metų pakalbėjo V. Šlioge
ris, kun. P. Butkus, kun. P. Mar
tuzas ir J.A. Jūragis, bet ypatin
gai naujų minčių nebebuvo iškel
ta.

SYDNĖJUS
PASKOLOS

SYDNĖJAUS LIET. KLUBUI 
(Tęsinys)

Sydnėjaus Lietuvių Klubo nau-
ju namų statybai skolina:
E. Valiūkas $100.00
J. Vaškevičius 200.00
M. Vaškevičienė 200.00
J. Zakarauskas 200.00
A. Žilys 200.00
A. Žukas 200.00
N. Žygienė 200.00
V. Aras, (papildomai) 50.00
V. Augustinavičius 100.00
A. Bačiulis-Backter 200.00
V. Bukevičius 150.00
K. Daniškevičius (papild.) 200.00
V.Doniela 100.00
Br. Gečiauskas 100.00
J. Grybas 150.00
A. Jokantas 100.00
A. Kazakevičius 200.00
J. Kažemakaitis 150.00
A. ir O. Leveriai 200.00

Sydnėjaus Liet. Klubo valdybos 
nariai kiekvienų sekmadienį pri
ima paskolas bei paskolos pasi
žadėjimus, įstojimo į klubų pareiš
kimus ir teikia pilnų informacijų 
suinteresuotiems, laikinose Klubo 
patalpose, 39 Church Str. Lid- 
combe, Telef. 649 8879.

(SkoMntojų ir aukotojų sura
šąs bus tęsiamas).

Sydnėjaus Liet. Klubo V-ba
— * —

SydnĄjat(s Valstybinio Taupy
mo banko patalpose, Martin Place, 
dabar vyksta dvyliktoji metinė 
Robin Hood Komiteto dalės paro
da.

Akvarelės skyriaus premija pa
skirta lietuvei dailininkei Evai 
Kubbos už darbų, kurį meno kri
tikas Wallace Thornton pavadi
no “iškiliu, roman|tiškumo pilnu 
kūriniu melancholiška gamtovaiz
džio tema”.

vertina ir myli, bet taip pat ir 
melbourniškiai nes ji Melbourne 
ilgesnį laikų gyveno ir su jaunimu 
bendravo.

Taigi ir j vestuves sveteliai su
vadinti iš artimų ir iš tolimiausių 
parapijų.

— * —
Žinomo Geelongo lietuvių veikėjo 

daktaro ir ponios Skapinskų du
krelė Dagė rugsėjo 23 d. švenčia 
savo 21 gimtadienį. Balius įvyks 
Geelongo lietuvių namuose, kurių 
specialaus tam vakarui išdekora- 
vimo pagrinde yra juoda ir bal
ta spalva — 3,000 juodų balionų 
su baltais popieriniais papuoši
mais.

Svečių būsiu virš pusantro šim
to. Nors kvietimai nenurodo, ko
kia bus to baliaus uniforma, bet 
Geelongo ponios jau dabar suka 
galvas, kaip šauniau ir nepapras
čiau pasirodyti.

Dr. M. šeškus, kurio apsakymų 
“Ežero vestuvės” spausdiname at
karpoje, yra žymus lietuviškos 
veiklos šulas Newcastelyje. Jau 
nemažai savo gabios plunksnos 
darbų — apsakymų jis yra iš
spausdinęs vietiniame “Newcaste- 
lio apylinkės lietuvių biuleteny
je”.

— * —
Pabėgusi iš Sovietų Sųjungos 

Stalino duktė Svetlana Ameriko
je, atrodo, bado nekentės. Už jos 
atsiminimų knygų “Dvidešimt 
laiškų draugui”, net jos rankraš
čio neskaičiusi Harper ir Row lei
dykla už teisę knygų išleisti moka 
jai $250.000, mėnesinis knygos 
klubas kitus $325.000. Už teisę 
knygų persispausdinti dalimis 
Life žurnalas moka $400.000 ir 
New York Times — $850.000. Tai 
ji ir bus vienintelė Rusijos pilie
tė, turinti tiek daug naudos iš ko
munizmo.

ADELAIDE
A.L.B. KRAŠTO VALDYBOS 

PIRMININKO LANKYMASIS
ADELAIDĖJE

A.L.B Krašto V-bos Pirminin
kas p. S. Narušis lankėsi Adelai
dėje ir čia jis išbuvo nuo liepos 
28 d. iki rugpiūčio 18 d. Apsisto
jęs buvo pas savo senus priete- 
lius p.p. Petkūnus.

Pagrindinis apsilankymo tikslas 
buvo “Aukso Žųsis” filmo paro
dymas ir susipažinimas su vietos 
lietuvių gyvenimu.

“Aukso Žųsis” Lietuvių Namuo- 
sebuvo rodyta rugpiūčio 5 d. 
Žiūrovų prisirinko pilna salė. Po 
to buvo Krašto V-bos Pirminin
kui surengta pagerbimo vakarie
nė, kurioje dalyvavo apie 50 as
menų. Per vakarienę buvo pasa
kyta kalbų ir sveikinimų.

P. Narušis kartu su Krašto 
Valdybos įgaliotiniu p. Linkum du 
kartu dalyvavo Federalinės Bal
tų Tarybos posėdžiuose, Paverg
tų Tautų Komitete. Lietuvių Die
nų Komiteto plenumo posėdyje, 
choro “Lituania” baliuje, Savi 
Mokyklos vaikų popietėje, choro 
repeticijose, katalikų pamaldose 
Šv. Kazimiero koplyčioje ir kitur. 
Beto viešėjosi privačiuose pobū
viuose pas vietos apyl. pirmininkų 
p. Raginį, Lietuvių Dienų Komite
to pirmininkų p. Jonavičių, Mo
terų Sekcijos pietuose, aplankė 
klebonų Kun. A. Kazlauskų, A. L. 
S-gos pirmininkų Bielski, choro 
Lituania dirigentų Šimkų .admi
nistratorių Lapšį, Solistę Vasi
liauskienę ir daugelį kitų. Su sa
vo ūkiu kalvose ir Adelaidės apy
linkėmis supažindino rangovas A. 
Šliužas. Beto p. Narušis susipaži
no su Adelaidės Lietuvių Archyvu 
-Muziejumi, kur specialiai paaiš
kinimus davė jo vedėjas p. J. Va
nagas.

Taip pat dalyvavo A.A. Gavelio 
laidotuvėse ir susipažino su lietu
vių kuriama amžina “kolonija” — 
kapinėmis.

Iš Adelaidės p. Narušis išvyko 
į Perthų. Grįždamas Adelaidėje 
dar sustos vienai — kitai dienai 
ir po ilgos kelionės grįš Sydnėjun.

“LITUANIA” CHORO 
BALIAUS ATGARSIAI

Kas metai choro Lituania ba
lius praeina su dideliu pasiseki
mu, nes čia turi tautiečiai progos 
pabendrauti iš arčiau su linksmais 
choristais, kuriuos šiaip mato tik 
išrikiuotus scenoje.

šių metų balius buvo ypatingai 
puošnus svečiais iš tolimesnių vie
tovių. Darniai sukinėjosi šokių sū
kuriuose melburniškiai, anei ženk
lo kelionės nuovargio nerodydami. 
Malonu buvo matyti ir išgirsti So
listę Birutę Tamošiūnienę, kuri 
savo gražiu dainavimu ir malonia 
asmenybe nuotaikingai veikė į ba
liaus dalyvių širdis. Iškilmingu
mo baliui pridavė Krašto Valdy
bos pirmininkas p. Narušis ener
gingai šokindamas choristes ir ne 
choristes. Gausiai atsilankę ade
laidiškiai su dvasine ir visuome
nine valdžia įrodė gefus norus ir 
toliau remti savo chorų moraliai 
ir materialiai.

Taigi gerai organizuotas ir gra
žiai pravestas balius, nors ir nu
bildėjęs į praeitį, paliko malonius 
prisiminimus. Lauksim sekančio.

Adelaidės Lietuviu Žinios

SAVAITGALIO 
PARENGIMAI

LATROBE VALLEY
Rugsėjo 15 d. (penktadienį) 8 

vai. vakaro Morwell’io Town Hall 
mažojoje salėje Tautos šventės 
minėjimas.

BANKSTOWNAS
Rugsėjo 16 d. (šeštadienį) 7 

vai. vakaro Tėviškės Aidų vaka
ras Dainavos salėje.

Rugsėjo 17 d. 15 vai. Dainavos 
klubo visuotinis susirinkimas 
Dainavos salėje.

SYDNĖJUS
Rugsėjo 17 d. 12.30 vai. lietu

vių evangelikų pamaldos, evange
likų šventykloje, Golbourne Str. 
Sydney.

BRISBANE
Rugsėjo 17 d. 11 vai. lietuvių 

pamaldos Šv. Marijos bažnyčioje 
Pietų Brisbanėje.

Pranešimai
KLEBONO KUN.

A. KAZLAUSKO, MIC. 
SUKAKTIS

Adeladės lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos klebonui kun. Antanui 
Kazlauskui š.m. rugsėjo mėn. 24 
d. sukanka 60 metų amžiaus.

Iš liet. kat. organizacijų ats
tovų sudarytas Komitetas tų die
nų — sekmadienį, tuoj po 11 vai. 
pamaldų, Lietuvių Katalikų Cen
tro salėje ruošia Sukaktuvininko 
pagerbimo vaišes — iškilmingus 
pietus su menine programa. Gar
bės pakvietimai nei organizaci
joms, nei pavieniams asmenim# 
nebus siuntinėjami.

Norintieji vaišėse Sukaktuvi
ninkui tarti žodį ligi rugsėjo 10 
d. prašomi užsirašyti pas Paren
gimo Komiteto narius: B. Dičiū- 
nų, telef. 45 3718, T. Gasiūnienę, 
telef, 45 2019, A. Urnevičienę, E. 
Varnienę, V. Vosylių ar P. Pus- 
dešrį (14 Midera Ave., Edwards- 
town, S.A., 5039).

Visus, norinčius savo atsilanky
mu pagerbti Sukaktuvininkų, pra
šome vaišių pakvietimus įsigyti 
pas Komiteto narius ligi rugsėjo 
10 d. imtinai. Pakvietimai plati
nami LK Centre sekmadieniais po 
pamaldų. Kaina $3.00 asmeniui.

Parengimo Komitetus

Šis pranešimas redakcijoje buvo 
gautas praėjusios savaitės numerį 
jau atspausdinus. Taigi registra
cijos data jau yra praėjusi. Ren
gėjai dėl to turėtų registracijos 
laiką pratęsti bent Savaitę.

Redaktorius

LATROBE VALLEY 
LIETUVIAMS

Šių metų Latrobe Valley lietu
vių Tautos šventės minėjimo pro
gramoj: paskaita ir savaitgalio 
mokyklos pasirodymas.

Po oficialios dalies bus sunešti
nės vaišės, šokiai, griežiant sma
giai muzikai, turtinga loterija ir 
šiaip linksmų netikėtumų.

Visa tai įvyks rugsėjo 15 d., 
penktadienį, Morwell’io Town-Hall 
mažojoje salėje. Minėjimo pradžia 
punktualiai 8 vai. vak. Pasilinks
minimo užbaiga 2 vai. ryto.

Mieli tautiečiai maloniai prašo
mi skaitlingai dalyvauti.

F. Sodaitis, 
ALB Latrobe Valley Seniūnas

BRISBANE LIETUVIAMS
Sųryšy su Tautos Švente, se

kančios pamaldos Brisbanės ir 
apylinkės lietuviams bus laikomos 
rugsėjo 17 dienų 11 vai. Švenč. 
Marijos bažnyčioje, Pietų-Brisba- 
ne. Jas laikys svečias iš Sydney 
— kun. P. Martuzas.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
10 vai. prieš Mišias.

Kun. S. Gaideli. S.J.

Sydnėjaus Plunksnos klubo per
nai išleistų almanachų “Plunksna 
ir žodis” kronikos žinute paminė
jo Lietuvos žurnalas “Kultūros 
Barai” 6 numeryje. Tame pat nu
meryje atžymėtas ir lietuviško 
“Vaidilos” teatro įsisteigimas 
Adelaidėje. Paminėtos režisieriaus 
ir kelių aktorių pavardės.
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SYDNEY LIETUVIŲ KLUBO 
METINIS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Pranešama, kad penktas meti

nis Lithuanian Club Ltd. narių 
susirinkimas šaukiamas Lithuan
ian Club Ltd. patalpose, 39 Church 
Street, Lidcombe, sekmadienį, 
1967 mt. rugsėjo mėn. 24 d., 1.30 
vai. p.p.
Dienotvarkė:

1. Metinio valdybos pranešimo 
svarstymas ir jo priėmimas.

2. Metinės pajamų ir išlaidų 
apyskaitos bei revizorių praneši
mo svarstymas ir jų priėmimas.

3. Valdybos narių rinkimai se
kančių metų kadencijai.

4. Revizoriaus rinkimai ir jo 
mokesčio nustatymas.

5. Einamieji reikalai.
Klubo valdyba

EVANGELIKŲ PAMALDOS 
SYDNEJUJE

Lietuviams evangelikams pa
maldos vėl įvyks rugsėjo mėn. 17 
d. — sekmadienį — 12 vai. 30 
min., nuolatinėje pamaldų vieto
je, vokiečių evangelikų šventyk
loje, Golbourne street, City.

Paskutinėse pamaldose dalyva
vo didesnis skaičius lietuvių iš 
St. Marys. Mieli St. Marys lietu
viai, nepabijokite ilgesnio kelio, 
vėl atvykite, lauksime jūsų.

Parapijos taryba.

ATITAISYMAS
Mūsų Pastogės Nr. 34 žinutėje 

iš Melbourno, liečiančioje Socia
linę Moterų Draugijų, pasiliko 
nepastebėtų korektūros klaidų, 
kurias čia ir atitaisome.

Antraštė išspausdinta: “Mel
bourno Soc. Globos Moteterų rau- 
gija dėkoja”. Turi būti: "Mel
bourno Soc. Globos Moterų Drau
gija dėkoja”.

Tekste sakinys “Dėkojame p.
N. Butkūnui už $4.00 persiuntimo 
išlaidoms” turi skambėti šitaip: 
“Dėkojame p. N. BUTKUI už 
$4.00 persiuntimo išlaidoms”.

Atsiprašydamas už neapdairu
mų, paliestus asmenis prašau man 
atleisti.

Redaktoriui
— * —

Skaitytojai teiraujasi, kaip nu- 
sikartyti neprašyta komunistine 
propagandine spauda, siunčiama 
jiems iš Lietuvos, kurių ir grųii- 
nus atgal, siuntimas vistiek ne
siliauja. Užklausta, paštų valdy
ba informuoja, kad ant tokių siun
tų reikia aiškiai užrašyti — 
NOT WANTED AND DELI
VERY REFUSED. RETURN TO 
THE SENDER — ir įmesti atgal 
į paštų. Jei po to siuntimas vistiek 
nesiliauja, galima siuntėjui kelti 
bylų, nes yra toks įstatymas, drau- 
džius nepageidaujamomis siunto
mis erzinti žmones.

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Lietuvių Moterų So

cialinės Globos Draugijos baliaus 
nuotraukas galima užsisakyti 
Spaudos Centre, 30 Church Str. 
Lidcombe, Lietuvių Klubo patal
pose, sekmadieniais prieš ir po 
pamaldų.

Nuotraukos, atvirutės dydžio, 
kaina 40 centų.

Inf.
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