
KAS JUOS

PAVADUOS?

Naujieji nors Lietuvai ir ju
biliejiniai metai prasidėjo lietu
viams gana liūdnai ir skaudžiai. 
Metų pirmomis dienomis palai
dotas didysis lietuvybės ąžuo
las Londone ministeris B. K. 
Balutis. Australijoje irgi nese
niai palaidojome vieną iš lietu
vybės atramos stulpų — inž. 
Balį Daukų. Beveik nėra savai
tėje mūsų spaudos puslapių, ku
rie nebūtų išmarginti gedulin
gom užuojautom. Visa tai liu
dija, kad senieji kovotojai pa
mažu ir pastoviai traukiasi iš 
savo pozicijų neatšaukiamai, o 
jiems pakaitalų beveik ir neatsi
randa.

Mūsų viltis — jaunoji karta, 
jaunimas. Deja, kaip ir visur ki
tur, taip ir čia jaunimas ne šim
taprocentiniai angažuojasi lietu
vybei, bet vos keliais procentais. 
Atvykę į Australiją ir sudarę čia 
lietuvybės branduolį po dvide
šimt metų šiandie daugumas jau 
įžengėme į vyresniųjų arba net 
senių amžių, o anuomet buvo
me pačiame jaunume. Deja, ir 
po dvidešimt metų visa lietuviška 
veikla remiasi pirmiausia kaip 
tik atvykusiais, bet ne jaunos 
ar vidutinės kartos žmonėmis. 
Ryškiausias pavyzdys — spauda. 
Nekalbant apie bendradarbiavi
mą plunksna (mokytų žmonių su 
diplomais ir specialybėmis per 
tuos dvidešimt metų prisiaugino
me!), kur kaip ir anksčiau laik
raščių skiltis užpildo pirmiausia 
senieji veteranai, net gi jaunoji 
ar vidutinė jau savarankiškai įsi
kūrusi karta beveik tos spaudos 
neskaito ir neprenumeruoja. Kai 
vyresniosios kartos kiekvieno na
mus lanko bent koks lietuviškas 
laikraštis, tai iš jaunosios kartos 
tik išimtys lietuviška spauda do
misi ir ją prenumeruoja. Nekal
bama apie tuos, kurie gyvena su 
tėvais ir naudojasi tėvų globa, bet 
kaip tik apie tuos, kurie jau su
sikūrę savas šeimas ir turi savus 
namus.

Taip, lygiai šitą faktą mūsų 
nenaudai pastebėjo ir Dr. J. Gir
nius pereitų metų trečiojo Kul
tūros Kongreso įžanginėje paskai
toje sakydamas: “Tiesa, kad ap
lamai vienos kartos pakeičia ki
tas. .Nors mirtis visur lygiai lai
kosi savo ritmo, bet jos siautėji
mą išlygina gyvybės skleidimasis. 
Deja, mūsų tirpstančioje bend
ruomenėje šio išlyginimo nėra. 
Nors ir mes gimdome vaikus, au
giname, moksliname, gyveniman 
išleidžiame, bet tik labai maža 
dalis palieka įaugę mūsų bend- 
ruomenėn”.

Germ, kad šiandie turime dar 
gana pakenčiamą spaudą, senus 
veteranus visuomeninkus, kultū
rininkus, kurie iš paskutiniųjų 
dirba ir kuriais remiasi ir lietu
vybė, ir lietuviška veikla, nes jie 
gyvena lietuvybe, lietuvybė yra 
jų gyvenimo integralinė dalis. Ta
čiau kiek ta lietuvybe gyvena 
mūsų jaunoji ir gal jau vidutinio
ji karta? Kelios išimtys, gyvai 
įsijungusios į lietuvišką visuome
ninį ar kultūrinį gyvenimą dar 
nesudaro kartos. Kad jaunimas 
nebendradarbiauja visos kartos 
apimtimi lietuviškoje veikloje ar
ba neskaito, nesidomi lietuviška 
spauda, joje nebedradarbiauja, 
tai yra kitų priežasčių, bet ne to
ji kai kieno paleista mintis, kad 
vyresnieji jų neįsileidžia arba ne
leidžia pasisakyti. Iš tikrųjų, jau
nieji dėl to aktyviai nesireiškia 
lietuviškuose dirvonuose, kad jie 
praktiškai lietuvybe negyvena. 
Todėl jie neturi ką veikti susi
rinkimuose, neturi ko sakyti spau
doje. Jų nedegina jokios proble
mos, nekaitina jokie uždaviniai 
ar idealai. O mūsų vyresniųjų, gy
venančių tąja lietuvybe gretos vis 
retėja. Tad ir ne be reikalo su
sirūpinimas — kas stos jų vie
toje jiems pasitraukus, kas pa
vaduos chorvedžius, kultūrinin
kus, spaudos darbuotojus, kur 
reikia neišmatuojamo idealizmo 
ir pasiaukojimo, kada tos pasiau
kojančios dvasios šiandie visai 
nesijaučia?

[ (v.k.)
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DAR VIENO GALIŪNO NETEKUS namai
DIDĮJĮ DAINIŲ

Gal jau toks gyvenimo ritmas, 
o gal ir laikas pribrendo, kad per 
pastarąjį pusmetį netekom trijų 
lietuvių tautos milžinų, kurie 
tarsi snieguotos kalnų viršūnės 
švytėjo Lietuvos lygumose. Tai 
prieš pusmetį miręs mūsų litera
tūros korifėjus Vincas Mykolai- toriją kūrė ir vystė, 
tis Putinas, baigiąs aštuonias- T' 
dešimtį, prieš pat Naujus Metus pašventė žodinei kūrybai, kaip 
padėjo kovos ginklus Londone B.K. Balutis skyrė gyvenimą už čiai žinomos muzikiniais poreiš- 
mūsų politinis kovotojas vetera- lietuvių tautos nepriklausomybę kiais Petrauskų giminės. Jo tė- 
nas ministeris Bronius Kazys kovodamas politiniuose frontuo- vas buvo vargoninkas ir davė 
Balutis ir štai neseniai, sausio se, taip Kipras Petrauskas savo muzikinius pagrindus abiems vė- 
15 d. Lietuvoje mirė mūsų dai- gyvenimą pašventė teatrui ir dai- liau pagarsėjusiems savo sūnums. 

Mikui Petrauskui, kuris lygiai 
vienodai reiškėsi ir kaip solis
tas, ir kaip chorvedys ir pagaliau 
kaip kompozitorius, ir lygiai Kip
rui Petrauskui, kuris vėliau sa
vo nepalyginamu balsu ir vaidy
ba iškilo kaip pasaulinė garseny
bė.

Gimė Kipras Petrauskas Šven
čionių apskr. 1886 m. lapkričio 
22 d. Muzikinius pagrindus gavo 
vaiku būdamas iš tėvo, vėliau 
iš vyresniojo brolio Miko. Savo 
muzikinę karjerą Kipras pradė
jo vargoninkaudamas ir vėliau, 
paskatintas jį įvertinusių kai 
kurių klebonų pradėjo daugiau 
domėtis muzika. Vėliau patenka 
į Vilnių, kur pirmą kartą dai
nuoja brolio Miko sukurtoje ope
roje “Birutėje”. Iš čia ir pra
sidėjo Kipro kelias į aukštumas. 
Girdėję jį dainuojant to meto 
lietuvių didieji veikėjai kaip D. 
Malinauskas, kun. V. Mironas, 
A. Smetona surinko lėšų, ir taip 
jis pateko į Petrapilio konserva
toriją, kur studijavo muziką, 
dainavimą. Turėdamas išskirti
nai žavingą balsą ir polinkį vai
dybai jis gretai iškyla į operinio 
teatro aukštumas to meto Rusi
joje, Petrapily ir Maskvojė. 
Greit jis buvo įvairių ano meto 
Rusijos teatrų graibstomas, bet 
prasidėjus revoliucijai jis grįžo 
i Lietuvą, kur stoja savanoriu 
į Lietuvos kariuomenę ir vėliau, 
atkovojus nepriklausomybę pats 
pirmas tveriasi kurti Lietuvoje 
teatrą ir operą.

Didelėmis Kipro ir kitų ano 
meto veikėjų pastangomis pama
žu išauga Lietuvos opera, kuri 
savo pastangomis vėliau garsė
jo ir už Lietuvos ribų. Ne gana 
to, Kipras Petrauskas gastrolia
vo ir užsienyje stebindamas visus 
klausytojus savo dainavimu, sa- mas taip dainuoti kaip anksčiau 
vo balsu ir savo vaidyba ir tuo jis į savo gyvenimo pabaigą iš
garsindamas lietuvio ir Lietuvos "
vardą. Savo žydėjimo laikais 
Kipras Petrauskas buvo visai pa
grįstai lyginamas su didžiaisiais 
prieškarinio meto pasaulio dai
nininkais — E. Caruso, R. Tau
ber B. šaliapinu ir kitais.

KIPRĄ PETRAUSKĄ PALYDINT
nius, solistų solistas Kipras Pet- navimą taip tampriai ir organiš- 
rauskas, abu pastarieji peržengę kai sujungė, kad ir šiandie nie- 
jau aštuoniasdešimtį. Tai yra kas negalėtų atsakyti, kur Kip- 
vieni iš tų mūsų tautos didžių- ras Petrauskas pajėgesnis — ar 
jų, kurie ne tik įeina į lietuvių vaidyboje, ar dainavime. Abi 
tautos istoriją bet visų pirma ir meno šakos yra nelygstamos ir 
patys didžia dalimi tą tautos is- abiejose Kipras Petrauskas iš

vystė savo talentą ir gabumus 
Kaip Putinas savo gyvenimą iki pačių aštrumų.

’ > Kipras Petrauskas kilęs iš pla-

KIPRAS PETRAUSKAS

Skulptoriaus Juozo Zikaro baraljefas

GARBES IR

F O N
ATMINIMU

Iš visų kelių keleiviai grįžta 
Į šiltuosius tėviškės namus, 
Tiktai man širdis iš skausmo plyšta, — 
Kas priglaus ilgoj keilonėj muą?..

Visos mūsų upės renkas
I Neries ir Nemuno sroves... 
Stebuklingos gero Dievo rankos 
Ieškančius namų — namo parves!

Namai! Namai pavasariu pražydę,
Didysis žemės rojaus atspindy, 
Jūs atsiliepiate, kai šaukiam mes paklydę, 
Kaip Dievo balsas, degantis širdy.

• “Grįžkit! — pavergta tėvynė šaukia, — 
Grįžkite vaduot tėvų tautos!..” 
Ašaros ir kraujas upėm plaukia, 
Ašaros ir kraujas netelpa krantuos...

“Grįžkit žemę kelt, kapais nusėtą, 
Į akis pažvelgt tėvų dievams, 
Amžiams jūsų bus dangus žvaigždėtas, 
Amžina diena — vaikų vaikams...”

Namai! Namai, kaip karštas džiaugsmo vynas 
Rudens naktų auksiniam sidabre, 
Gyvi Sibiro geliančiuos pusnynuos, 
Gyvi gyvenimo gailiajam vakare...

O tėvyne, ar tai tu šauki mus?
O, brangieji protėvių namai, —
Jūsų laisvės šventas atminimas 
Lydi mus dienų dienom ištikimai.

Tylią tylią vasarvidžio naktį
Kai dangus gimta žvaigžde pamos, 
Ims krūtinė džiaugsmo pulsu plakti 
Po atodūsiais ir po ledu žiemos!..

Liesis džiaugsmas, liesis skausmas begalinis 
Nuo žvaigždės lig plastančios žvaigždės, 
Kris žiedai iš žydinčios mėlynės 
Ir daina aidų aidais aidės!..

Namai! Namai, gyveniman išvedę 
Tėvynės ryto spinduliuos, — 
Mes giedam jūsų gyvąją baladę, 
Namų ieškodami visuos keliuos.

Iš visų kelių keleiviai randa 
Kelią, mylimųjų šaukiami, 
Ten, kur tėviškės namų legenda 
Grįžęs amžinai gyvent imi.

Iš visų kelių tėvynė šauks mūs!.. 
Skamba žingsnių deganti daina, 
širdį neša vienas mūsų džiaugsmas — 
Lietuvos pavasario diena!

Pereitų metų antroje pusėje ki
lusi idėja įsteigti Australijoje 
Garbės ir Atminimų Fondą jau 
įvykęs faktas. Šį Fondą įsteigė 
dabartinė ALB Krašto Valdyba 
tikėdamasi sutelkti daugiau lėšų 
mūsų bendruomenės kultūriniams 
reikalams. Fondo steigimo projek
tas buvo ALB Krašto Valdybos 
priimtas pereitų metų spalio 22 
dienos posėdyje ir tuoj pradėta

rūpintis jo bendrųjų dėsnių su
darymu. Reikia pastebėti, kad šis 
fondas mūsų bendruomenėje buvo 
gana šiltai sutiktas, nes dar ne
paskelbus jo dėsnių arba statuto 
jau į jį įplaukė virš dviejų šimtų 
dolerių. ALB Krašto Valdyba sa
vo 1968 metų sausio 21 dienos po
sėdyje
bendruosius dėsnius:

priėmė tokius šio fondo

BENDRIEJI DĖSNIAI

Jo kaip menininko didybės ir 
talento nesunaikino net ir dabar
tiniai Lietuvos okupantai, daug 
kur jį prievartaudami, bet skaity- 
damiesi su jo talentu ir didybe.

Sulaukęs senatvės ir negalėda-

Nors ir skaudu sutikti, kad 
Kipras Petrauskas galutinai pa
sitraukė, vis tik jis ir paliks mil
žiniška figūra mūsų tautinės kul
tūros istorijoje. Kaip poeto V. 
Mykolaičio gedi visa suskaldyta 
šiapus ir anapus lietuvių tauta, 
lygiai skaudžiai išgyvena tokį 
praradimo sopulį ir mirus Kiprui 
Petrauskui. Deja, ir Kipro Pet-

ėjo į pedagogus, sukūręs savo 
mokyklą, iš kurios išėjo visa eilė 
gabių ir daug žadančių daininin- rausko šeima karo ir okupacijų 
kų, kaip Valentinas Adamkevi- pasėkoje paliko suskaldyta. Mū- 
čius, Elena Saulevičiūtė, ir ypač sų tarpe Sydnejuje yra jo sūnus 
jau dabar plačiai garsėjantis so- Dr. L. Petrauskas ir duktė Guo- 
listas Vergilijus Noreika. da.

L 1967 m. spalio 22 d. Krašto 
Valdybos nutarimu steigiamas 
Garbės ir Atminimų Fondas Aust
ralijos Lietuvių Bendruomenės 
kultūrinei veiklai remti.

II. Fondo tikslas:
Fondo tikslas telkti lėšas, rei

kalingas remti ir skatinti kiekvie
nai lietuvių tautinės kultūros ap
raiškai, išeinančiai iš privačios ar 
viešos iniciatyvos, jei ALB Krašto 
Valdyba pagal turimus duomenis 
ras, kad ta apraiška bus teigia
mos reikšmės lietuvių tautos la
bui.

III. Lėšų telkimo būdai.
Fondo lėšas sudaro aukos, ypač 

skiriamos pagerbiant asmenis, 
įvykius ar kitomis išskirtinomis 
progomis:

1. artimų, brangių asmenų mir
ties atvejais juos pagerbiant;

2. prisimenant ar švenčiant šei
mos šventę — gimimo, vardinių, 
pilnametystės, vedybų, krikštynų 
ar kitas sukaktis ar įvykius;

3. mokyklos baigimo, mokslo 
laipsnio ar profesijos įsigijimo 
proga;

4. kiekviena kita tautiečio auka. 
IV. Lėšų laikymas.

1. Fondo lėšos laikomos banke 
vedant atskirų atskaitomybę ir 
gali būti išimamos tik Krašto Val
dybos nutarimu;

2. Aukotojų vardai ir pavardės 
skelbiamos “Mūsų Pastogėje”;

3. Bent kartą, per metus Krašto 
Kontrolės Komisija daro Fondo 
lėšų ir atskaitomybės patikrinimą. 
Kontrolės Komiisijos patikįrinimo 
protokolas skelbiamas “Mūsų Pas
togėje”.

V. Garbės ir atminimų knyga.
Krašto Valdyboje vedama Gar

bės ir atminimų knyga, kurioje 
įrašoma:

pirmoje dalyje aukotojo vardas 
ir pavardė, aukos dydis ir proga;

antroje dalyje duomenys apie 
Fondo lėšų panaudojimą.

VI. Fondo likvidavimas. Fondas

ŽINIOS
RINKIMAI N.S.W. 

VALSTIJOJE

Administracinių N.S.W. orga
nų rinkimai įvyks vasario 24 d. 
Visiems šios valstijos gyvento
jams balsavimas privalomas.

— ★ —
šiaurės Korėjos patruliniai lai

vai neutraliuose vandenyse sulai
kė amerikiečių transporto laivą su 
83 jūrininkais ir privertė įplaukti 
jį Į šiaurės Korėjos uostą. Ame
rikos vyriausybė bando incidentą

gali būti likviduotas tik Krašto 
Tarybos nutarimu.

VII. šie bendrieji nuostatai ga
lioja nuo jų paskelbimo dienos. 
Jie bus patiekti sekančiame ALB 
Krašto Tarybos suvažiavime pa
tvirtinti.

aiškinti tarpininkaujant Sov. Są
jungai, nes tiesioginių santykių su 
šiaurės Korėja neturi.

— * —
Pereitą savaitę 30 šiaurės (ko

munistinės) Korėjos agentų Pietų 
Vietnamo sostinėje Saigone užmu
šė aštuonis pietų korėjiečius. Po
licija ir kariuomenė nukovė pen
kis teroristus ir du pagavo.

ADELAIDĖJE MIRĖ
A. ŠLIUŽAS

Pereitą savaitę širdies priepuo
liu staiga mirė Adelaidės žinomas 
veikėjas visuomenininkas A. šliu
žas, dabartinės Adelaidės apylin
kės Valdybos vicepirmininkas. 
Plačiau apie šį nuoširdų lietuvį 
parašysime pašto streikui praė
jus, kada prasidės normali komu
nikacija.

Staiga mirus aktyviam lietuviui visuomenininkui 
ir dabartinės Adelaidės Apylinkės Valdybos vicepirmi
ninkui

ANTANUI ŠLIUŽUI,

liūdesy skendinčią jo žmoną, šeimą, artimuosius ir 
visus jo bendradarbius bei Adelaidės Apylinkės Val
dybą, netekus vyro, tėvo ir sąmoningo lietuvio veikė
jo, nuoširdžiai užjaučiame.

ALB Krašto Valdyba

1
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LIETUVIŠKI PARENGIMAI ADELAIDĖJE 1968 M
SAUSIO mėn.

d. (pirmad.) “Vyties Sporto Klubo Tradicinė gegužinė.
d. (šeštad.) privatus parengimas Lietuvių Namuose.
d. (sekmad.) Ateitininkų Sendraugių gegužinė.
d. (sekmad.)

1
6

21
28

SPALIO mėn.
5 d. (šeštad.)

ALB Adei. Moterų Sekcijos gegužinė.
6 d. (sekmad.)

VASARIO mėn.
4

11
11
17
18
24

d. (sekmad.) 
d. (sekmad.) 
d. (sekmad.) 
d. (šeštad.) 
d. (sekmad.) 
d. (šeštad.)

25 d. (sekmad.)

“Vyties” Sporto Klubo gegužinė.
Piet. Aust. Liet. Katalikių Mot. D-jos gegužinė. 
Skautų sueiga Lietuvių Namuose.
Vasario 16sios jubiliejinės iškilmės Liet. Namuos 
Vasario 16-sios jubil. minėjimas Australia Hall. 
Abiturientų pagerbimas Lietuvių Namuose (ren
gia ALB Adei. Moterų Sekcija).
Adei. lietuvių Sąjungos metinis susirinkimas 
Liet. Namuose.

13
19

26

27

d. (sekmad.) 
(šeštad.)d.

d.

d.

(šeštad.)

(sekmad.)

Linksmavakaris Katalikų Centre (rengia P.A. 
Liet. Kat. Moterų D-ja).
Siuvimo Vajus Lietuvių Namuose (rengia ALB 
Moterų Sekcija).
Sportininkų Diena Lietuvių Namuose, 
šv. Kazimiero Savaitgalio 
talikų Centre.
Choro “Lituania” metinis 
muose.
Kristaus Karaliaus šventė 
sumos).

A. A.
BALIUI DAUKUI

Mokyklos balius

koncertas Liet.

Katalikų Centre

Ka-

Na-

(po

staiga mirus, jo žmoną, šeimą ir artimuosius skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

Dainavos Klubo Valdyba

Choristus

L. ir R. DAUKUS,

KOVO
3
9

10
30

mėn.
d.
d.
d.
d.

(sekmad.)
(šeštad.)
(sekmad.)
(šeštad.)

Šv. Kazimiero minėjimas Kat. Centre (po sumos) 
Inžinierių S-gos pobūvis Lietuvių Namuose.
Skautų sueiga Lietuvių Namuose.
Choro “Lituania” specialus parengimas Liet.
Namuose.

LAPKRIČIO mėn.
i 3

3
10
16
17
23-24

d.
d. 
d. 
d. 
d.

30 d.

Parapijos gegužinė.
Skautų sueiga Lietuvių Namuose.
šv. Kazimiero Savaitgalio Mokyklos gegužinė.
Privatus parengimas Lietuvių Namuose.
Adei. Lietuvių Sąjungos gegužinė.

tėveliui ir uošviui mirus, skausme nuoširdžiai užjaučia

Canberros “Aušros" Choras

BALANDŽIO mėn. 
(šeštad.) 
(Velykos) 
(šeštad.) 
(sekmad.) 
(sekmad.)

6
14
20
21
21

d. 
d. 
d. 
d. 
d.

28

(sekmad.)
(sekmad.)
(sekmad.)
(šeštad.)
(sekmad.)
d.d. Kariuomenės Šventės Minėjimas Lietuvių Namuose 

(rengia LVS “Ramovė”)
Kartūnų balius Lietuvių Namuose (rengia ALB 
Moterų Sekcija).

(šeštad.)
Inžinieriui

BALIUI DAUKUI
mirus, jo žmoną, dukrą Pajautą, sūnų Rimgaudą su 
šeimomis liūdesy nuoširdžiai užjaučiame

J. ir A. Žvirzdinai
N. V. Salkūnai

GRUODŽIO mėn.
1
7

(sekmad.)
(šeštad.)

d.
d.

ALB Savaitgalio Mokyklos gegužinė.
šv. Kazimiero Savaitgalio Mokyklos mokslo me
tų užbaigimas Katalikų Centre.
“Vyties” Sporto Klubo gegužinė.
LVS “Ramovės” metinis su-mas Liet. Namuose.
ALB Savaitgalio Mokyklos mokslo metų užbai
gimas Lietuvių Namuose.
Vaikų Eglutė Lietuvių Namuose (rengia ALB 
Moterų Sekcija).

Bendros Kūčios Lietuvių Namuose.
Bendros Kūčios Katalikų Centre.

Liet. Atgimimo S-gos pobūvis Lietuvių Namuose, 
privatus parengimas Lietuvių Namuose.
ALB Savatgalio Mokyklos balius Liet. Namuose
Velykų Margutis Katalikų Centre (po sumos)
ALB Adei. Apyl. visuotinis susirinkimas Liet.
Namuose.
Skautų sueiga Lietuvių Namuose.

8
8

14

(sekmad.)
(sekmad.)

d. (šeštad.)

d.
d.

Mirus Lietuvoje solistui
KIPRUI PETRAUSKUI,

mielus bičiulius Dr. L. Petrauską ir Guodą Petraus
kaitę — Linden su šeimomis liūdesy giliai užjaučia

I. ir V. Daudarai

(sekmad.) 
mėn.

d. (šeštad.)

d. 21 d. (šeštad.)
GEGUŽIO

4

11 d. (šeštad.)

11
12

d. (šeštad.)
d. (sekmad.)

18
25
26

d. (šeštad.)
d. (šeštad.)
d. (sekmad.)

Marijos garbei Agapė Katalikų Centre (rengia 
ateitininkai moksleiviai).
Šiupinys Katalikų Centre (rengia P.A. Liet. 
Kat. Moterų D-ja).
Privatus parengimas Lietuvių Namuose.
Motinos Dienos minėjimas Lietuvių Namuose 
(rengia ALB Moterų Sekcija).

Studentų balius Lietuvių Namuose.
“šventadienio Balso” balius Katalikų Centre. 
P.A. Liet. Kat. Moterų D-jos metinis susirinki
mas Katalikų Centre.

24
24
26-31
31d. (antrad.) Naujų Metų Sutikimo balius (rengia ALB Adei.

Apyl. Valdyba.).

d. 
d.

(antrad.)
(antrad.) 
d.d. Lietuvių Dienos.

ŽMOGUS DABARTIES NETIKRUME
DIALOGAS TARO KONSERVATYVIŲJŲ IR MODERNISTŲ

BIRŽELIO mėn.
1-8 d.d. Baltų 

d. (sekmad.)9

15
16
22

d. (šeštad.)
d. (sekmad.)
d. (šeštad.)

d. (sekmad.)
LIEPOS mėn.

6
13

30

d.
d.

(šeštad.)
(šeštad.)

13
20

(šeštad.)d.
d. (šeštad.)

21
27

d. (sekmad.)
d. (šeštad.)

Tarybos Nepriklausomybių minėjimo savaitė.
ALB Moterų Sekcijos metinis susirinkimas Lie
tuvių Namuose.
LVS “Ramovės” balius 
Skautų sueiga Lietuvių 
Joninių balius Lietuvių 
ties" Sporto Klubas). 
“Bačiūno” Bibliotekos

Lietuvių Namuose.
Namuose.
Namuose (rengia “Vy-

popietė Liet. Namuose.

balius Liet. Namuose.“Adei. Lietuvių Žinių 
Literatūros ir dainos vakaras Katalikų Centre 
(rengia ateitininkai sendraugiai)

Privatus parengimas Lietuvių Namuose.
Dariaus ir Girėno minėjimas Lietuvių Namuose, 

(rengia LVS “Ramovė”)
Pavergtųjų Tauto K-teto vakarienė Kat. Centre, 
žiemos
Moterų

balius Lietuvių Namuose (rengia ALB 
Sekcija).

RUGPIŪCIO mėn.
d. (šeštad.) 

(šeštad.)
d. (sekmad.)

10
17
18

d.
balius Lietuvių Namuose.

24
25

d. (šeštad.)
d. (sekmad.)

31 d. (šeštad.)

Skautų
Choro “Lituania” balius Lietuvių Namuose.
P.A. Lietuvių Katalikų D-jos metinė šventė Ka
talikų Centre.
Teatro “Vaidilos” parengimas Liet. Namuose. 
Liet. kat. jaunimo šventė Katalikų Centre (ren
gia ateitininkai moksleiviai).
Okteto meninis parengimas Lietuvių Namuose.

Beveik visur patiriam du lage
rius — tai konservatorių ir mo
dernistų. Taip yra mokslo, meno, 
religijos, politikos-el^nomijos ar 
visuomeninio gyvenimo pasireiški
muose. Pirmųjų žvilgsnis į praei
tį ir jos atsirėmę, jie reiškiasi 
dabartyje, bet pirmoj eilėj pasi
kliaudami patirtimi, todėl atsar
giai ir tradiciškai konservatyviai. 
Antrieji, atsukdami nugarą pra
eičiai, neatmesdami tačiau patir
ties, yra atsirėmę dabarties, bet 
savo žvilgsniu pakrypę į ateitį. 
Nei dabartis betgi pilnumoj nesu
vokiama, tuo labiau neįžvelgiama 
ateitis, geriausiu atveju tik nuvo
kiama. Todėl jie tyrinėtojai 
jieškotojai, progresyvistai ir 
vatoriai.

Mūsų šios temos aiškinimui
pi šių dviejų lagerių pasireiški
mas ne 
mokslo, 
šiaip jau 
ras jųjų
tyvioji dvasia, tačįau šia pro
ga daugiau antrųjų — modernis
tų. Iš karto pabrėžiam, kad tei
gimai yra apibendrinančio pobū
džio, todėl nieku būdu negalį pre
tenduoti į visišką patikimą, o tik
į geriau ar mažiau vykusią įžval- reiškinys, su metais daugiau ar 
gą. Turim pastebėti ir tai, kad 
betkokius plačios apimties teigi
mus išreikšti žodžiais yra gana 
sunku, nes žodinės ir sintaksi
nės priemonės nėra pakankamai 
tikslios, todėl ne visų vienaip su
prantamos.

bei 
no-

rū-

vienoj kurioj nors, t.y. 
meno, pasaulėžiūros ar 
gyvenimo srity, bet bend 
nusiteikimas — objek-

RUGSĖJO mėn.
8 d. (sekmad.)

8
14
15
21

d. (sekmad.)
d. (šeštad.)
d. (sekmad.)
d. (šeštad.)

21
28

d. (šeštad.)
d. (šeštad.)

i Tautodailės paroda Katalikų Centre (po su
mos ( rengia P.A. Liet. Kat. Moterų Draugija.

i Tautos Šventės minėjimas Lietuvių Namuose. 
Adei. Lietuvių S-gos balius Lietuvių Namuose. 
Skautų sueiga Lietuvių Namuose.
Jaunimo koncertas (talentų vakaras) Katalikų 
Centre (rengia ateitininkai).

Privatus parengimas Lietuvių Namuose.
Kaukių balius Lietuvių Namuose (rengia “Vy
ties” Sporto Klubas).

Konservatoriai tvirtina, kad 
žmogaus pasireiškimo keliai esą 
patyrimo ir tradicijų nužymėti, ku 
riem įsitikinimai, pasaulėžiūra bei 
religija suteikianti prasmę. Pagal 
modernistus gi viskas kintama, to
dėl nėra aiškių kelių, jie tik jieš- 
kotini ir ateityje jie tikrai būsią 
kiti, negu praeities ar dabarties. 
Kokie, tai dar nežinoma, jei iš 
viso bus žinoma, jei gyvenimas 
turi betkokią prasmę, taigi ir ke
lius. Mokslas rodąs, kad žmonija 
gyvenanti arti milijono metų, o 
tyrimų duomenys kalbą, kad per 
tą laiką nebeatpažįstamai yra ki
lusios etinės normos, ideologijos, 
ekonominės ir politinės doktrinos. 
Dėl tokio skirtingo pradinio nu
siteikimo dažnai nesusikalba kon
servatoriai su modernistais, tėvai 
su vaikais, vyresnieji su jaunes
niaisiais. Kalbos mat nėra, kad 
modernistų yra daugiau tarp jau
nesniosios kartos, negu tarp vy
resniosios. Tai natūralu, nes jau
nimo dauguma pačia savo prigim
timi jieško savojo aš susiformavi
mo ir bėga nuo tėvų, nuo vyres
niųjų mintijimo bei reiškimosi for
mų. Sėslioj ir tradicinėj aplinkoj 
tai, paprastai, būtų praeinamas

ir teisinga yra 
valstybei, par-

laužoma, kad gera 
tai, kas tarnauja 
tijai ar ideologijai, o svarbiausia 
— tai pareigūnams. Eilinis žmo
gus ar šiaip organizacijos narys 
yra pasijutęs bereikšmis, nes vis
ką nusako tarptautinės ar tauti
nės apimties socialinio-politinio, 
ekonominio ar kultūrinio pobūdžio 
junginiai, organizacinės jėgos ir 
jiems vadovaują bevardžiai komi
tetai bei prezidiumai. Suabejota 
ir pačia demokratija, nes ji tik 
rinkimų metu. Pagaliau tiek prieš 
taravimų: liberalinė vakarietiška 
demokratija, liaudies demokratija, 
komunizmas — žmonijos išgany
mas, komunizmas — žmonijos ne
laimė. Liberalinis ūkis garantuoja 
pažangą ir gerbūvį, bet jis nuo
lat graso nedarbu, čia dar auto
matizacija. Negras individualinia
me bei liberaliniame ūkyje įžiūri 
skriaudą savo spalvos žmogui. Ei
liniam piliečiui ypatingai sunku 
tarp tų prieštaravimų susiorien
tuoti.

Nuolatinė visuotino netikrumo 
būsena. Žmogaus egzistencija vis 
atomo bombos grėsmėje, silpnes
nių ir mažųjų tautų bei valsty-

bių priklausomybė nuo didžiųjų • 
malonės. Nepasitikėjimas ir pas 
didžiuosius — tai nesugebant su
rasti atramos pastoviai taikai 
tarp pačių didžiųjų. Bet ir viduj 
aiškūs plyšiai ir prarajos. Net 
ir labiausiai savim tikros JAV vi--I 
suomenės pasitikėjimas savo stip
rybe sukrėstas. Tai dėl 20 mili- ' 
jonų negrų aiškaus ir nepermal- I 
daujamo nusiteikimo prieš baltą
jį, taigi prieš krašto visuomenės 
solidarumą bei vienybę, pasireiš- ' 
kiąs destrukcija ir riaušėmis, bet ; 
galįs nueiti ir iki pilietinio ka- į 
ro.

Ryškėja tarpkontinentalinis ra
sinis pavydas, o iš jo ir antago
nizmas. Gal nebūtinai dėl odos ir • 
kvapo skirtybių, bet tikriau dėl 
nelygaus žemės turtų ir gamybos 
priemonių pasiskirstymo, dėl stip
resniųjų valstybių tendencijos e- 
konomiiškai išnaudoti silplnesnią- 
sias, dėl neišlyginto ir neišlygina
mo gerbūvio tarp baltųjų ir spal
vuotoje Tokia Australija nuolat 
su baime žvelgia į Aziją ir Indo
neziją. Nepasitiki ir japonais.

(Nukelta į psl. 3)

Pragyvenimo lygis kitur
AMERIKOS GYVENIMO LYGIS — AUKŠČIAUSIAS

Europoje pirmauja Vak. Vokieti
ja ir Švedija

Bonna — Koelno Vokiečių pra
monės institutas paskelbė, kad 
JAV gyventojų gyvenimo lygis 
vis dar aukštesnis negu pažengu
siuose Vak. Europos kraštuose. 
Amerikos darbininkai, norėdami 
įsigyti pagrindinius maisto gami
nius ar suvartojimo reikmenis 
dirba mažiau, kaip darbėmiai Eu
ropoje. Iš Europos valstybių di
džiausia perkamoji galia tenka 
Vak. Vokietijos ir Švedijos dar
bininkų ar 
mais.

- 11 min., Belgijoje — 12 
Italijoje — 20 min. Kiau- 
(10 št.) —JAV — 15 
Švedijoje — 31 min., Olan-
— 37 min., V. Vokietijo-

50 vai. priimtuvui
Toliau vokiečių institutas išty

rė, kad televizijos priimtuvui įsi
gyti JAV gyventojas paskiria 50 
darbo valandų, 24 min., Vak. Vo
kietijoje — 102 vai. 21 min., Šve
dijoje — 156 vai. 15 min., Itali
joje

Kiek laiko

tarnautojų atlygini-

■kiriama gaminiam* 
Jiigyti?
dedamų palyginimų 

laiko dirbant skiria-
Iš žemiau 

matyti, kiek 
ma, įsigyjant kai kuriuos maisto 
gaminius, pramonės gėrybes ar 
naudojantis viešuoju patarnavi
mu.

Pienas (viena kvorta) — JAV 
dirbama 8 minutes, Vak. Vokie
tijoje, Švedijoje — po 8 min., 
Olandijoje — 10 min., Prancūzi
joje - 
min., 
šiniai 
min., 
dijoje
je — 38 min., Belgijoje 46 min., 
Prancūzijoje — 58 min., Italijo
je — 59 min. Vyriškas, darbe nau 
dojamas kostiumas — JAV — 21 
vai. 17 min., Švedijoje — 29 vai. 
38 min., V. Vokietijoje — 32 vai. 
58 min., Olandijoje — 33 vai. 1 
min., Prancūzijoje — 59 vai. 49 
min., Belgijoje — 63 vai. 39 min., 
Italijoje — 78 vai. 17 min. Mote
rų kojinės — JAV — 24 min., V. 
Vokietijoje — 30 min., Švedijoje 
— 35 min., Italijoje — 41 min., 
Prancūzijoje — 1 vai. 4 min„ O- 
landijoje — 1 vai. 5 min., Belgi
joje — 1 vai. 31 min.

222
293

214 vai. 34 min., Belgijoje — 
222 vai. 37 min., Olandijoje — 

vai. 45 min., Prancūzijoje — 
vai. 20 min. Plaukus nusi

kirpti vyriškiui Vak. Vokietijoje
kaštuoja 39 min., Belgijo
je — 45 min., JAV — 47 min. 
Olandijoje — 54 min., Švedijoje 
— 59 min., Italijoje — 1 vai., 
Prancūzijoje — 1 vai 14 min. 
Pagaliau, kino teatro bilietas Vak. 
Vokietijos gyventojui — darb-kui 
atseina 32 min., Švedijoje — 34 
min., JAV — 37 min., Olandijoje- 
44 min., Belgojoje — 56 min. JAV 
gyvenimo lygis čiai palygintas su 
pramoniniais, Laisvajai Europos 
Rinkai priklausančiais kraštais.

(Drg.)

mažiau išsilyginantis, nors maži 
skirtumai tarp generacijų visad 
išlieka. Mūsuose tas dar ryškiau 
dėl visiems labai gerai supran
tamų priežasčių.

Norime sutikti su tais minty to
jais, kurie tariąsi įžvelgią šiais 
laikais ypatingai didelį lūžį su 
tradicija, su nusistovėjusiomis ide
ologijomis ir normomis, su praei
timi apskritai. Kitais žodžiais: 
šiandien besiformuojąs žmogus 
yra daug labiau modernus, to
dėl ir daugiau nutolstąs nuo kon
servatyviojo galvojimo bei nusitei
kimo, kaip kad yra buvę praei
tyje, pavyzdžiui kad ir dar prieš 
II-jį Pasaulinį karą, Tai dėl to, 
kad pati žmogaus vertė liko su
krėsta per totalinį karą, per ko
munistų, nacistų asmenybę gniuž
dančią propagandą ir praktiką per 
įvairius šio šimtmečio nusikalti
mus prieš žmoniškumą, apskritai 
per politikos bei viešojo gyvenimo 
veidmainiškumą. Tuo pačiu liko su 
krėsti moralės pagrindai, nes taip 
aišku, kad valdo tik jėga, kad vie
šoji moralė yra jėgos kuriama ir

PAŠTO STREIKAS AUSTRALIJOJE
Beveik dvi savaites užtrukęs buvo susilaukta didelio pritarimo 

pašto išvežiotojų streikas per visą ir tokių savanorių atsirado tūks-' 
Australiją sukėlė chaoso ir pasi
piktinimo iš visų gyventojų sluog- 
snių. Streiko kibirkštis įskelta 
Sydnejuje, kai vienas tarnautojas 
buvo vietoje atleistas jam atsisa
kius priimti pašto siuntą teisinan
tis, kad maišas nebuvęs tinkamai 
užbliombuotas. Streikas greit įsi
liepsnojo persimesdamas ir į kitas 
valstijas. Deryboms vykstant bu
vo keliami ir atlyginimų pakėlimo 
reikalavimai, net reikalavimas, 
kad pasitrauktų paštų žinybos mi- 
nisteris.

tančiai, tačiau vėl tam pasiprieši-sį 
no pašto siuntų skirstytojai ir' 
taip Australijoje paštas visiškai; 
sustojo. Net nebuvo galima net ir; 
telegramos pasiųsti, nes ir tele
gramų išnešiotojai streikavo.

vyriausiam. 
paštų valdyba

Pašto išvežiotojų unijos vado
vybei nepajėgiant susitarti su 
pašto vadovybe turėjo į ginčą įsi
traukti ir visų darbo unijų vyriau
sias egzekutyvas bei federalinė 
vyriausybė. Nutarta vengiant 
chaoso kviesti vietoj streikuojan
čių darbininkų šaukti savanorius 
pašto išvežiotojus; iš visuomenės

Tarpininkaujant 
unijų egzekutyvui 
sutiko grąžinti visus atleistus tar
nautojus ir reikalą atiduoti spren
džiant kitus reikalavimus krašto; 
arbitracijos teismui. Po ilgesnio! 
nesutarimo streikuojančių darbi
ninkų susirinkimuose pagaliau; 
kaikuriose vietovėse pradėjo dar-; 
bininkai grįžti į darbą. Ilgiausiai! 
spyrėsi N.S.W. pašto išvežiotojai/ 
bet ir jie nusileido.

A. A.
ANTANUI BŪGAI

mirus, jo dukrai Onai ir žentui Juozui Bartiškoms gi
lią užuojautą reiškia

K. ir V. Biveiniai

Iš šio didžiulio ir ilgai už< 
trukusio streiko streikuotojai nie< 
ko neatsiekė, nes pagaliau sutiko; 
grįžti į darbą tomis pačiomis są-į 
lygomis, kokiomis buvo sutarta su 
vyriausybe dar streiko pradžioje. 
Australijos spauda ir visuomenė į 
šį streiką žiūri kaip į juodos ran* 
kos įsikišimą drumsti ir kelti 
krašte nerimą. Kiti tvirtina, kad 
šis streikas buvęs naujam Austrą-, 
lijos premjerui didelis ir sunku® 
egzaminas. Premjero laikysena if 
blaivus reikalų sprendimas visuw 
menės naudai jo autoritetą laba 
pakėlė.

2
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MENININKAI APIE MENUS tuotas įspūdis pradeda išblėsti. 
Tuo tarpu pasąmoninio simbolio ŽMOGUS . .. NETIKRUME

SIMPOZIUMAS APIE DAIL. LEONO URBONO KŪRYBĄ ar pavidalo įspūdis nuolat stiprė
ja. Trečias yra formos testas. Pa-

(Atkelta iš psl. 2)

Dali. Leono Urbono kūrybos 
simpoziume, kurį surengė Lie
tuvių foto archyvas Jaunimo 
centre, Chicagoje, dalyvavo dali. 
Juotas Mieliulis, Algirdas Kuraus 
Mis ir Valentinas Ramonis. Mode
ratorium buvo Karys Bradūnas. 
Pradžioje buvo parodyta 130 Le
ono Urbono tapybos skaidrių, pa
lydint paties dailininko įkalbėtu 
žodžiu. Kazys Bradūnas įžanginia
me žodyje supažindino klausytojus 
su dailininko nueito kelio bruožais 
ir pakvietė prelegentus plačiau 
aptarti jo kūrybą. Pirmasis kal
bėjo Juozas Mieliulis.

Mieliulis įžangoj pareiškė, kad 
jis nesutinkąs su pagrindine šian
dieninės estetikos tendencija, 
būtent, formos užakcentavimu
turinio sąskaitom Šiuo metu
vyrauja nuomonė, kad meno 
kūriny svarbi yra tiktai forma 
ir kad tik pagal ją meno kūri
nys turi būti apsprendžiamas ir 
vertinamas. Toks įsitikinimas 
yra tipiškas mūsų laikais, bet, 
prelegento nuomone, nėra tei
singas. Tiesa, forma yra tas 
elementas, kuris dvasinį, emoci
nį ar pasąmoninį turinį iškelia 
j meninį lygį — tik formos rei
kalavimus įkūniję .kūrėjai gali 
pretenduoti į menininko titulą 
—bet ji nėra čia vienintelis svar
bus dalykas. Meno kūriny forma 
nėra tikslas. Ji yra tik sąlyga. 
Negalima sutikti su nenatūraliu, 
mechaniniu ir praktiškai negali
mu turinio ir formos skyrimu. 
Meno kūriny forma yra turinys, 
ir turinys yra forma. Kūrybiniame 
procese turinys tampa forma, ar
ba, kitais žodžiais tariant, forma 
manifestuojąs! turinyje. Visai ne
galima kalbėti apie svarbius ir 
nesvarbius dalykus užbaigtame 
darbe. Galima dogmatiškai tvirtin
ti, kad esą nesvarbu, ką viena ar 
kita forma reiškia, bet šis tvir
tinimas iš formos reikšmės dar 
neatima. Forma dėl to nenusto
ja kalbėjusi. Portrete dvi mėly
nos ar kitokios spalvos dėmės 
irra akys. Bet tos akys yra ne
tiktai organinė žmogaus veido da
lis. Jos taip pat yra ir organinė 
paveikslo visumos dalis. Meninin
kas nepaprastai didelėmis pastan
gomis gali sukurti kažką pana
šaus į tuščią, be jokio turinio for
mą. Bet tuščia, nurealinta ir ne
turinti jokio sąlyčio su gyvenimu 
forma Žmogui neturi jokios ver
tės. Stebėdami meno keitimąsi is
torijos bėgyje, galimo pastebėti,

kad, kai technika pradeda laisvėti 
ir gamtinė forma pamažu pradeda 
desintegruotis, jos vietą pamažu 
pradeda užimti pasąmoniniai vaiz 
dai. Natūralistinėj kūryboj este
tinę formą užpildo konkreti gam
tos forma. Bet kai menininkas 
nustoja ja domėtis, jos vietą uži
ma pasąmoninis pasaulis. Pasą
moniniai simboliai yra randami 
ne vien abstraktinėj kūryboj. Dau
gelio realistų ar ekspresionistų 
dailininkų darbuose, pvz. Varno, 
Murino ir Krištolaitytės, šalia lais
vos, tirpstančios gamtinės formos

kontrolė niekad negali būti iš kū
rybinio proceso išjungta. Kaip 
atskirti pasąmoninius simbolius 
nuo savų projekcijų,? Yra trys 
metodai, iš kurių nė vienas, pa
vieniui paimtas, nėra patikimas. 
Reikia naudoti visus tris. Pirmas 
yra statistinis. Jeigu, peržiūrėję 
kurio nors dailininko didelį kie
kį darbų, atrandame nenormaliai 
daug tokių atsitiktinių formų, ku
rios primena veidus, gyvulius, sek
sualinius simbolius, struktūrines 
formas ir t.t. galime manyti, kad 
tose formose reiškiasi pasąmoni-

sąmoniniai simboliai, kaip taisyk
lė, sutampa su formų ritmu ir 
forminiais akcentais. Apvertus 
paveikslą, paprastai visi pasąmo
niniai vaizdai pranyksta. Žinoma, 
yra išimčių. įsižiūrėję į Urbono 
tapybą, matome, kad jo kūryboj 
galioja tas pats principas, būtent, 
kad turinys ir forma yra vienas 
ir tas pats dalykas ir kad jo kū
rybos turinys yra pasąmoninis pa
saulis. Pažymėtina, kad tai yra 
tik vienas aspektas, kurį galima 
iškelti, kalbant apie Urbono dar
bus.

Suprantama todėl, kad tokiame 
dvasiniame klimate besiformuo
jantis jaunosios generacijos žmo
gus veržiasi gyventi tik šiai die
nai, kad jis niekuo netiki, todėl 
niekam nenori angažuotis, kad jam 
svetima ir nenuoširdu atrodo bet 
kurios rūšies formuluotos ideolo
gijos, autoritetingi žodžiai bei pa
mokymai, net idealistiniai siekiai. 
Todėl toks sukilimas prieš viską, 
kas buvo nuo seno patvaru, todėl 
toks judrumas ir skubėjimas gy
venti, nes tas tik teatrodo realu, 
teisingiau — nesąmoningai links-

randame ir pasąmoninius pavida
lus. Kad pasąmoninė kontrolė kū
rybiniame procese dalyvauja, tuo 
nėra reikalo abejoti. Psichologai 
tai jau seniai yra įrodę. Bet pasą
moninė kontrolė nėra absoliutinė. 
Sąmoninga ar pusiau sąmoninga

nė kontrolė. Antras yra laiko tes
tas. Iš pirmo žvilgsnio mūsų pačių 
projekcija beveik niekuo nesiski
ria nuo paties dailininko nesąmo
ningai nupiešto vaizdo. Bet, ilgiau 
žiūrint, pamažu yra užmezgamas 
sąlytis su realybe, mūsų projek-

LEONAS URBONAS Under Capricorn

Toliau prelegentas parodė visą 
eilę skaidrių, nurodydamas įvai
rius pasąmoninius simbolius — 
veidus, gyvulių pavidalus ar jų 
fragmentus, bei animalines gyvas 
formas. Išvadoje išryškėjo, kad 
Urbonas yra fenomenalus ir tur
tingas pasąmonės vaizdų kūrėjas 
ir kad jo tapybą būtų galima pa
vadinti pasąmoniniu realizmu.

Knrauskas: Į meno kūrinį ga
lima žiūrėti iš įvairių aspektų 
— istorinio, socialinio, psicholo
ginio, estetinio ir t.t. Tenka Užak
centuoti estetinį priėjimą. Dėl pa
sąmonės simbolių tapyboje galima 
ir suabejoti, nes žmogus nevieno
dai mato. Kiekvienas individas yra 
skirtingas Apie akies fiziologinį 
mechanizmą jau žinome nemažai, 
tuo tarpu kai psichologinis regė
jimo (matymo) procesas mažai 
teištirtas, pvz., mes tikrai neži
nome, kaip atpažįstame daiktą, ar 
iš viso turime vaizdinės atmin
ties “stalčius”, ir jeigu būtų to
kie paveiksliniai sandėliai, tai ar 
mes išsaugojame ištisą daikto pa
vidalą, ar tik jo fragmentus; mes 
dar nežinom, kiek individualus ar
ba asmeniškas yra mūsų maty
mas; ar tie psichologiniai paveiks
lai yra visiems žmonėms būdingi, 
ar kiekvienas individas turi savo 
interpretaciją. Šito viso gerai ne
ištyrė, ar galime iš tikrųjų griež
tai kategorizuoti simbolių reikšmę 
tiek klinikinio, tiek normalaus 
žmogaus matyme. Pasąmoninė ta
pyba nėra naujas dalykas. Prieš 
60 metų Kandinskis apie tai kal
bėjo Europoje. Japonų ir kniečių 
kaligrafijoje ir tapyboje šis prin
cipas buvo žinomas nuo amžių. Jų 
mene intuicija yra labai svarbus 
reiškinys. Rytiečiai realybei su
teikia filosofinę, ne fizinę tikro
vę. Jie nepiešia daiktų anatomi
jos, bet esenciją. Tokiu būdu dai
lininko ranka sukuria savo gamtą.

tama šiaip realizuotis. Bet iš ki
tos pusės bėgimas nuo realybės, 
nuo pareigų, nuo paties gyvenimo.

Pagrindinis dalykas, ką šių die
nų jaunoji generacija labai verti
na, — tas labai ryšku ir šiame 
žemyne, ir tarp mūsiškių, — tai 
laisvė. Tikėtis, reikėtų, kad toji 
generacija būtų ir ryškiausiai prie 
šiška dogmatiniam, asmeninę lais
vę paneigiančiam komunizmui, o 
vis dėlto taip nėra. Tai toks pat 
paradoksas, kaip kad su J. P. 
Sartre, kuris laisvę iškėlęs į ryš
kiausią filosofinių vertybių kate
goriją, pats prisipažįsta marksis
tu. Tik Sartre angažuojasi ir yra 
veiklos žmogus: ką jis tiki, no
rėtų, atrodo, mayt įgyvendintą ir 
marksizme bei komunizme. Tarp 
JAV bei Europos jaunųjų suki
lėlių, tuo mažiau tarp Australi
jos jaunuosios kartos komunistai 
neturi prieauglio. Ir suprantama 
— komunizmas reikalauja tikėji
mo ir įsipareigojimo. Bet reta ir 
aktyvių antikomunistų. Ir tas 
mat ne pagal jaunosios kartos 
nusiteikimą, nes ir čia juk reikia 
tikėti kurias nors kitas verty
bes ir joms angažuotis.

Išsikalbant su jaunosios kartos

tai nieko naujo. Jau Kandinskis 
savo laiku yra rašęs, kad abstak- 
tusis menas yra dailininko pasą
monės išsakymas per spalvą ir 
formą.

Savo technika Urbonas yra 
vienas iš geriausių lietuvių ab- 
straktistų dailininkų. Ir tarp aus
tralų jis užima pirmaujančią vie
tą. Žinoma, reikia nepamiršti, kad 
australų menas eina iš paskos 
europiečių ir amerikiečių menui. 
Urbono paveiksluose galima įžiū
rėti visą eilę psichologinių simbo
lių, kaip Mieliulis nurodė — rutu
liukų, veidų, žvėrių ir t.t. Bet ar

intelektualais, sutinkama balsų, 
kurie dialektinį materializmą (fi- 
losotfinis terminas komunistineįi 
pasaulėžiūrai) laiko natūralia 
priešybe krikščionybei, dėl kurių 
susikirtimo tikisi naujo atgimimo. 
Pagal juos krkščionybė ir kitos 
deistinės religijos per marksisti
nį ateistinį iššūkį nusikratysian- 
čios neesminio formalizmo, buvu
sio priežastim tarp konfesijų tiek 
neapykantos, ir susirasiančios pra
ganytą Dievą, o tuo priartėsian- 
čios žmogaus ir jojo šių dienų 
galvojimo. Tada ir pačios atgau- 
siančios reikšmę gyvenime. Iš ki
tos pusės dialektinis materializ
mas, apskritai materializmas, ne
teksiąs taip pat savojo dogmatiš
kumo. Nuvainikuotas tariamai 
mokslinės aureolės, neteksiąs sa
vo “pranašumo” skraistės, todėl 
taip pat suhumaniškėsiąs.

Nurodoma dar ir tai, kad mo
dernistų nepasitikėjimas formuluo 
tomis ideologijomis ir autoritetais, 
suabejojmas visomis senosiomis 
vertybėmis, prasiskverbiąs ir per 
sieną į komunizmo totalinės dikta
tūros kraštus. Jaunojoj generaci
joj ir ten tas vieningumas bei 
dirbtinis solidarumas, palaikytas 
policinėmis ir milžiniškomis, vals
tybinio masto propagandos prie
monėmis, imąs braškėti. Tokių 
simptomų matoma mene, kuris i- 
mąs ieškoti laisvesnių reiškimosi 
formų, literatūroje, kur prasidė
jęs kratymasis socialistinio realiz
mo kanonų, ekonomikoje, kur įmo
nės pradeda birbti pagal savo 
gamybos planus, tarp savęs kon
kuruojančiai. Tai esanti tik pra
džia.

Sutinkame su šiuo pilnu prieš
taravimų gyvenimo paveikslu ir 
tokia pasaulio dvasinės būsenos 
analize. Tikime, kad vertintojai 
yra gana tiksliai pagavę pagrin
dinius bei esminius gyvenmojo lai
kotarpio technologijos amžiaus 
simptomus ir jojo formuojamąją 
įtaką naujajam žmogui. Tegu ne
būtinai tikslus, bet schematiškai 
teisingas pasimetusio, savęs nesu
sirandančio ir nenorinčio susirasti 
modernisto, taigi pagrindinai ir 
naujosios generacijos žmogaus ški
cas. Neabejotna, kad taip visur 
kintančiame, tokiame netikrame, 
todėl sunkiai suvokiame klimate, 
žmogui tikrai atrodo neįmanoma, 
todėl neprasminga ir nemoderniš
ka ieškoti susiorientavimui pat
varesnių atramos taškų. Reikia su-

Pats įdomumas žiūrovui turėtų bū- jie tikrai turi psichologinę vertę tikti, kad dabarties laiko būseną

ŠNIPAI PRIEŠ ŠNIPUS
(Neįtikėtina pereito karo istorija)

Tai tiesiog neįtikėtina špionažo istorija, kurią 
II Pas. karo metu pergyveno olandas Lauwers su 
savo draugais, kurie anglų apmokinti, buvo at
siųsti Olandijon priešintis vokiečiams.

ši Istorija parodo, kiek olandų rezistentų vel
tui žuvo tame anglų - vokiečių žvalgybų žaisme.

Drėbėdamas nuo šalčio mažame kambarėlyje 
radistas Lauwers atidarė juodą dėžę, kurioj buvo 
paslėptas radijo siūstuvas. Jis įjungė laidus ir už
sidėjo ausines, ieškodamas kontakto.

Rankos automatiškai buvo pripratusios prie 
to veiksmo ir rodyklė pradėjo drebėti baltame ka- 
drane, lyg ir ji kentėtų nuo šalčio, kurie tom die
nom siautė Hagoje.

Po penkių minučių rodyklė nustojo drebėjusi 
ir ausinėse pasigirdo švilpimas. Hubertus Gerardus 
Lauwers, arba RLS anglų slaptosios tarnybos, pra
dėjo perdavinėti šifruotą pranešimą.

Staiga už jo nugaros atsidarė durys ir vidun 
įsiveržė šaltas vėjas, kartu įleisdamas Teller). Lau- 
wars praktiškai nieko nežinojo apie Teller], nei 
apie jo švelnią, gražią ir visad besišypssančią žmo
ną. Gal tik tiek, kad jie abu priklausė olandų re
zistencijai. Prieš mėnesį Trileriai užleido savo bu
te vieną kambarį atvykusiems iš Londono olandų 
rezistentams. Trileris budėdavo prie namų, kai 
Lauwers perduodavo per radiją pranešimus.

— Kas naujo kvartale? — paklausė Lauwers 
nenustodamas perdavinėti šifruoto pranešimo.

— Ramu kaip visada!
— Nesimato vokiečių kareivių?
— Tik keletas sunkvežimyje prie Farenheit- 

sstraat Bet be ginklų. Greičiausiai tai atostogau
jantieji kareiviai...

Lauwers staiga sustojo perdavinėjęs pranešimą. 
Greitai išjungė aparatą ir nusiėmė ausines.

— Iš ko sprendi, kad tai atostogaujantieji 
kareiviai?

— Hm... Aš nešinau.
Nieko nesakydamas Lauwers išardė aparatą, 

rūpestingai kiekvieną dalį sudėdamas j juodą dė-

— Einame.
Ir Lauwers su Teller atsidūrė gatvėje, eidami 

greitai, bet stengdamiesi neišsiskirti iš kitų retų 
praeivių, kurie skubėjo j namus, pagauti snieguo
to vėjo. Priešais prie šaligatvio stovėjo Wermachto 
sunkvežimis. Trileris buvo teisus, tai buvo atosto
gautojai, pasiruošę linksmai praleisti laiką. Lauw
ers atsiduso ir nusišypsojo Telleriui. Abu lengviau 
pasijuto.

— Aš žinau ten žemiau kavinę, kur galima 
rasti prieškarinio džino, — pasakė Telleris.

Lauwers pritariamai linktelėjo galva. Štai jau 
prie Cypursstraat kampo ir pasiruošė pereiti į 
kitą gatvės pusę, kai staiga prie jų sustojo Mercedes 
ir iš jos iššoko juodai ir žalsvai apsirengę vokie
čiai. Lauwers ir Tiller buvo sugriebti ir pastatyti 
prie sienos kratai, tuo tarpu toliau sustojo kitas 
automobilis ir iš jo iššoko kiti vokiečiai.

Kai Lauwersui ant rankų dėjo retežius, Teller 
buvo įmestas automobilin. Lauwers matė, kaip jis 
veltui stengėsi priešintis. Leitenanto Trilerio gyve
nimas užgeso koncentracijos stovykloje, tuo tarpu 
kitas likimas laukė Lauwerso. Jo niekas nedaužė, 
net neįžeidė. Jį tik sulaikė ir viskas. Pasodinę au
tomobilin nuvežė atgal į Trilerio butą ir Lauwers 
atsirado be didelio triukšmo ir žodžių vėl tame pa
čiame kambary, kur prieš keletą minučių perdavinė- 
jo šifruotą pranešimą. Trilerio žmona sėdėjo vie
noj kėdėj ir stengėsi neverkti. Ji įbedusi akis žiū
rėjo j Lauwers. Ji negalėjo suprasti. Lauwers ir
gi-

— * —
Kitą dieną po arešto, būtent 1942 m. kovo 6 

d., Lauwers atsibudo mažame kambarėly, kuris bu
vo nuostabiai švarus, kad galėtų būti panašus j ka
lėjimo celę. Sienos buvo šviežiai išdažytos ir nebu
vo išrašytos jokiais šūkiais. Lova irgi buvo tikra, 
o ne koke suolas.

Lauwersui baimė praėjo. Jis buvo pagautas^ 
bet nieko neišdavė. Jo nagai, dantys buvo sveiki. 
Jo niekas nekankino.

(Nukelta į psl. 4)

ti atkurti šitą tapybos audinį. O 
šitas audinys, kaip jau žinome, 
susideda iš visos eilės elementų: 
kompozicijos, pavidalų (formų), li
nijų, spalvų, proporcijų, interva
lų mastelio, kontrastų, grynos ir 
užpildytos erdvės, judesio, erdvės 
padalinimo ir paskirstymo ir t.t. 
Menas, kaip vienas autorius išsi
reiškė, yra įtikinantis pertvarky
mas, transformavimas, perdirbi
mas ar pergrupavimas neišdirb
tų “žalių” apraiškų. Tai savotiš
ka kulinarija, kur “nevalgoma”, 
tampa valgoma, šitaip žiūrėdami 
į paveikslą, pradedame suprasti ir 
lengviau gėrėtis dailininko intui
cija, sugebėjimu ir talentu operuo
ti aukščiau vardintais elementais. 
Iš tokio taško žiūrint, gal taptų 
įdomesnė ir Leono Urbono kūry
ba.

Ramonis: Nevertėtų neigti, kad 
Urbono mene yra pasąmonės žy
mių, kas yr visiems žinoma. Ir

ar ne, ir ką jie psichologiškai reiš 
kia, mes nežinom. Gal jie yra į- 
vesti kompoziciniais sumetimais. 
Bendrai paėmus, nėra verta ieš
koti paveiksle pasąmonės simbo
lių! Tai reikėtų palikti psicholo
gams. O žiūrovui turi rūpėti kas 
kita, būtent, estetinis pasitenkini
mas, žavėjimasis.

Bradūnas: Šimtaprocentiniai
tvirtų ir galutinių išvadų, liečian
čių L. Urbono kūrybą, vargu ar 
galime šiandien prieiti, kai daili
ninkas dar pačiame savo pajėgu
me ir kūrybos įsibėgėjime. Jo pa
rodos keliuose, kontinentuose, o pa
galiau ir gausus publikos atsilan
kymas į šį simpoziumą liudija, 
kad turime savo tarpe dinamišką, 
turintį ką pasakyti ir dėmesį pa
traukiantį dailininką, kurio tapy
bos tolimesnę raidą bus labai ido- 
mu pasekti.

(Drp.) a.k.

Gediminas Jokimaitis

MĖTOM KVEPIANTIS NEMUNAS

Rudenį savo Nemuną radau 
mėtų kvapo kupinais šlaitais, 
mėlynom viršūnėm 
ir rasotais akmenų karoliais.

Mano Nemunas be galo didelis: 
jo užteks visiem, 
ir rasų, 
ir gervougėse nokstančio rugsėjo.

išreiškia abstraktusis menas, kur 
nusistovėjusios ir pripažintos for
mos beveik visose gyvenimo sri
tyse yra kvestijonuojamos, todėl 
sujudintos ir netekusios anksty
vesnės prasmės, kad gal ir su 
pagrindu jis nueina net iki cha
oso. Šias nuotaikas giliai, net tra
giškai išreiškė prancūzas Camus, 
amerikietis Hemingway, vokietis 
Grass.

Ir vis dėlto manome, kad tai 
tik praeinamas laikotarpis, kad 
iš prieštaravimų ir priešybių išsi
kristalizuos kas nors pastovesnio, 
kad žmogus suras prasmę ir kelią 
savęs realizavimuisi, kad jis su
ras sau priklausomybę ir užuo
vėją. Juk šiaip jau tvarkos prin
cipas įžvelgiamas visatoj, nors te
gu ir ne visuotinai, tegu ir ne 
pilnai suvokiamas. Tada ir tarpas 
tarp konservatyviojo ir modernio
jo nusiteikimo sumažės, paleng
vės ir komunikacija, ir susiprati
mas. Jei šių dienų modernusis 
žmogus taip pasimetęs ir nepasi
tikintis, bet vis dėlto jieškantis, 
tai čia jau teigiamas bruožas: su
sirasti savo prasmę ir vietą, su
vokti reiškinių komplikuotumą ir 
juose savąjį indentitetą.. Sutin
kam su Vytautu Kavolių, kai jis 
sako: Švariam intelektualiniam in
tensyvumui šiandien pajėgūs yra 
tik tie, kurie kvestijonuoja, ką 
jie gerbia, ir gerbia ką kvesti
jonuoja” (Metmenys, Nr. 12).

Paruošė: A. Zubras

Dabar atnešiau rieškučiose 
rudeninį mėtų kvapą, 
beržo gintarą, šaltinių amžinumą. 
Jeigu galite, 
pridėkit mano Nemuną 
prie žydrųjų savo Nemunų.

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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Ramiai ošia jūra. Mt. Martos 
pušynas šlama, šiaip tylu miške, 
nei vieno žmogaus. Tik štai su- 
birba autobusai, suūžia mašinos 
ir gražus, lyg Palangos, pušynas 
prisipildo skautiško ir neskautiš- 
ko jaunimo. Jų iš viso suvažiuoja 
156 asmenys: iš Morwellio du, iš 
Morningtono 3, iš Wodongos 3, 
iš Ballarat 1, iš Geelongo 11, iš 
Sydnėjaus 10, iš Adelaidės 2, iš 
Canberros 5, visi kiti iš Melbour
ne. Labai gražiai “Džiugo” tunto 
vadovybė pasielgė, priimdama 
stovyklon ir apie 30 neskautiško 
jaunimo. Greitu tempu įsikūrė di
dokas palapinių miestelis, savo di
dumu pralenkęs net paskutiniąją 
Rajoninę stovyklą Sydnėjuje. 
“Džiugo” tunto šių metų stovyk
la įvyko nuo sausio 4 iki 14 die
nos. Ji turėjo šias pastovykles: 1. 
Vilkiukų, su viršininke vyr. skltn. 
S. Dagyte, jai talkino Rasa Saže- 
nytė. 2. Skaučių pastovyklė, ku
riai vadovavo ps. D. Jokūbauskai- 
tė, 3. Skautų pastovyklė, kuriai 
vadovavo s. A. Karpavičius ir 4. 
Skautų vyčių pastovyklė su jos 
vadovu s.v. Š. Žiedu.

Stovyklos ūkvedžiu buvo s.v. 
VI. Stasiliūnas. Maitinimo virši
ninku buvo ps. Algis Plūkas su 
talkininkais: j. budžiu A. Bulaku, 
s.v. G. Sauka, s.v. A. Garoliu ir 
Romu Račkausku. Pirmosios pa- 
gelbos vadovė buvo V. Kružienė, 
vėliau dr. K. Kazlauskas. Stovyk
los iždininkas s.v. Špokevičius.

Kasdien išeidavo stovyklos lai
kraštėlis “Vabalas”. Jo išėjo 10 
numerių. Jo vyr. redaktorium bu
vo s.v. R. Cibas. Jam talkino ši 
redakcinė kolegija: I. Didžytė, B. 
Petrusevičiūtė, S. Petraitytė, A. 
Plūkas, V. Kružienė, J. Sadaus
kas, V. Didelis, D. Juškaitė. Lau
žams vadovavo sklt. G. Žemkal
nis. Kas antrą dieną šv. Mišias at
našavo stovyklos kapelionas kun. 
P. Dauknys. Mišių metu buvo 
giedamos lietuviškos giesmės. Bu
vo apsilankęs LSS Australijos 
Rajono Dvasios Vadas s. kun. P. 
Butkus ir kun. P. Martūeas. Taip 
pat lankėsi ir buvo stovyklos in
struktorium “Džiugo” tunto Dva
sios Vadovas kun. Pr. Vaseris.

Taip pat stovyklos instrukto
riais buvo: B. Adomavičienė, J. 
Antanaitis, s.v. R. Cibas, s.v. H. 
Antanaitis, A. Karazijienė, s. P. 
Pilka, J. šemeta, si. G. Žemkalnis, 
si. Špokevičius. Pačią vyriausią 
stovyklos vadovybę sudarė: sto
vyklos viršininkas s.v. Remigijus 
Bakaitis, jo pavaduotojai H. Stat
kuvienė ir s.v. V. Karazija. Visą 
laiką stovyklautojai leido pras
mingai: ruošėsi patyrimo lai
psniams, specialybėms, laužų 
pasirodymams. Prityrusi tautinių 
šokių mokytoja H. Statkuvienė 
miklino tautinių šokių mene, li
tuanistė A. Karazijienė kalbėjo 
apie lietuvių tautinius papročius.

ŠNIPAI...
(Atkelta iš psl. 3)

Duryse pasisuko raktas ir pasirodė korporalas 
nešinas kava. Po to kambarėlin įėjo majoras Her
man Giskes, apsirengęs civiliškai ir Lauwers paste
bėjo, kad jo kostiumas buvo pasiūtas iš angliškos 
medžiagos. Kadangi kambūrėly nebuvo kėdės, tai 
majoras atsisėdo šalia ant lovos krašto.

— Jūs atsisakėte mums išduoti slaptą kodą, 
leitenante Lauwers, — pasakė Giskes, pasiūlyda
mas cigaretę. — Aš skaitau, kad tai tvarkoje. Da
bar jums pakartosiu tai, ką vakar sakiau.

Majoras Giskes, ar jis buvo civiliai ar unifor
moje, stengėsi nerodyti prūsiškų karininko manie
rų. Jis buvo laikomas inteligentišku ir mokėjo tar
dyti belaisvius. Buvo įtariama, kad jis mokąs juos 
užhipnotizuoti. Be didelių sunkumų sugebėdavo juos 
įtikinti ir išnaudoti. Tos jo ypatybės sužavėjo admi
rolą Canaris, kuris priėmė savo kontrašpionažo tar
nybon.

— Tiek, kiek aš jums reiškiu pagarbos, leite
nante Lauwers, — pasakė Giskes, — tiek aš neap
kenčiu tų, kurie jus čia atsiuntė. Tie žmonės sten
gėsi jums įkalbėti, kad jūs čia kovosite už savo 
tėvynę Olandiją. Tai melas! Jų tikslas sukelti civi
linį karą. Anglai nori, kad jūs dalintumėte gink
lus neatsakingiems dėl savo veiksmų žmonėms ir 
kraštas paskęstų kraujuje. Jūs suprantate mane, 
leitenante Lauwers?

Ir kirčiuodamas kievieną žodį, majoras tęsė 
toliau:

— Reikia sustabdyti šią beprotystę, kitaip kiti 
žmonės, garbingi kariai kaip jūs, bus iš Londono čia 
nuparašiutuoti ir pagauti. Man bus sunku juos 
išgelbėti nuo mirties.

Giskes iš pirmo žvilgsnio suprato, kad Lauwers 
yra idealistas ir sentimentalus. Idėja, kad jo drau
gai galės bereikalingai žūti, tikėjosi paveiks.

— Pagaliau nemanykit, kad jūs esate pirmasis 
S.O.E. agentas, kurį mes pagauname.

Pirmą kartą majoras ištarė anglų organizaci
jos, kuri Lauwers atsiuntė į Olandiją, vardą. Ir 
pamatė, kaip belaisvis krūptelėjo. Giskes metodas 
buvo geras: sujaudinti, nustebinti ir paskui pri
trenkti.

Ir Giskes paaiškino, kad Abwehr ir Gestapo 
yra tokia jėga, jog nė vienas anglų atsiųstas agen
tas neišlieka nepagautas. Bet Lauwers tylėjo. Lon

KAIP PALANGOS PUŠYNE
Džiugo” tunto stovyklų M t. Martoje.

Buvo pravestas vienas naktinis 
žaidimas ir po vieno laužo įvyko 
virš 17 metų stovyklautojams 
akademinio pobūdžio diskusijos. 
Referentu buvo s. P. Pilka, kuris 
kalbėjo apie jaunimo susibūrimų 
prasmingesnį laiko praleidimą. 
Jo manymu mažinant grynai pra
moginę programą jaunimas turė
tų įstiraukti daugiau į prasmin- 
gesnio gyvenimo klausimus pasi
sakant ir angliškai, jei kuris ne
gali tinkamai išsireikšti gimtąja 
kalba. Šiose diskusijose dalyva
vo visa eilė stovyklautojų. Disku
sijoms moderavo s.v. R. Cibas. Jo
se dalyvavo per 40 stovyklauto
jų-

Po darbingų dienų, susilaukta 
gerų vaisių. Skautų ir skaučių 
įžodį davė 22, Vilkiukų — paukš
tyčių — 8. Pabrėžtinas didelis 
skautų vyčių susitelkimas. Į 
skautų vyčių įžodį atsilankė 28 
skautai vyčiai ir 2 kandidatai. Jų 
įžodį davė: kun. P. Dauknys ir 
V. Stasiliūnas. Visą laiką skautų 
vyčių stovyklavo 23. Rodos, pir
mą kartą Australijoje, kad skautų 
vyčių suburtų iki 30. Be jų sto
vyklavo jūros skautų — budžių 
11, vyresnių skaučių 11. Vyres
niųjų skaučių šeima padidėjo 
dviem narėm: Viltis Kružienė ir 
Viktorija Lynikaitė davė vyres
nės skautės įžodį.

Pirmasis svečiams laužas įvyko 
sekmadienį* sausio 7 d. Atvyko 
daug tėvų ir svečių. Prieš jį įvyko 
iškilmingas vėliavos nuleidimas. Į 
stovyklautojus ir svečius tarė žo
dį v.s. A. Krausas, pasveikinda
mas ir pabrėždamas stovyklavi
mo prasmę. Su susikaupimu ir 
jautrumu skambėjo iš stovyklau
tojų krūtinių giesmė “Marija, Ma
rija” ir Lietuvos Himnas. Vėliau 
įvykusio laužo programa buvo 
įvairi ir įdomi. Jaunesniesiems, 
mažiau bežinantiems dainos žo
džius, sesės Rūta Žiedaitė ir Bi
rutė Petrusevičiūtė atspausdino 
specialiai šiai stovyklai dainorėlį 
59 puslp., kuris būdavo kasdien 
laužui prasidedant padalijamas 
kiekvienam. Didesniems laužams 
pravesti laužavedžiui. G. Žemkal
niui talkindavo jūr. s. A. Gabas 
ir s.v. R. Kazlauskas.

Be kitų gausių svečių stovyklą 
aplankė ir District Commissioner 
Mr. Ross. Paskutinis stovyklos 
laužas įvyko penktadienį, sausio 
12 d. Į jį sugūžėjo taip pat daug 
tėvų ir svečių. “Džiugo” tunto 
tuntininkas ps. V. Adomavičius 
pakvietė tarti žodį s. A. Bakaitį. 
Jis palinkėjo jaunimui vieningai 
bendrauti, neužsidaryti pasaulė
žiūrinėse užtvarose ir pasidžiaugė 
darniu stovyklavimu. Labai gyvai 
skambėjo laužo dainos. Jo metu 
susidarė du sparnai: vyresniųjų 
skaučių ir vyresnių skautų, kurie 
pagal mūsų liaudies dainų pavyz
dį kūrė naujai žodžius ir gyvai 

vieni kitus apdainavo. Žiūrovus 
džiugino ir vilkiukų, paukštyčių 
ir vyresnių skautų vaidinimai ir 
įvairūs pokštai.

Stovyklai baigiantis šeštadienį, 
sausio 13 d. jūros skautai ir kiti 
vyresnieji stovyklautojai buvo 
pakviesti Melbourne apylinkės vai 
dybos organizuojamon Jūros Die
non į Morningtoną išpildyti tos 
dienos programą. Gražiai išsirikia
vę su jūreiviškom tradicijom, pa
kėlė vėliavą. Melbourne apylinkės 
pirmininkas Ignas Alekna atida
rė Jūros Dieną prasmingu žodžiu 
ir pakvietė v.s. A. Krausą tarti 
tai dienai pritaikintą žodį. Kalbė
tojas pabrėžė 45-rių metų sukak
ties nuo Mažosios Lietuvos prisi
jungimo prie Didžiosios Lietuvos 
reikšmę, prisiminė Joninių šven
tes Rambyne, keliones po Prūsų 
Lietuvą, nuostabųjį gintaro pa
jūrį ir žymius veikėjus mažlietu- 
vius ir iš Tilžės krašto. Pabrėžė, 
kad šiais metais kovo mėn. 22 d. 
sueina gimimo 100-metis didžia
jam Prūsų Lietuvos rašytojui ir 

Sausio 20 d. cabramatiškiai p.p. Skirkai apženijo ir save 
paskutinį — jauniausią sūnų Kęstutį, kuris sėkmingai dar
buojasi kaip menedžeris vienoje iš Woolworth krautuvių. 
Vedė simpatingv australaitę. Sutuoktuvės įvyko Lidcombe 
bažnyčioje, o vestuvinis pokylis Liverpool Town Hali salėje.. 
Svečių tarpe matėsi ir gražus lietuvių, daugiausia iš Cabramat- 
tos, būrelis.

Nuotraukoje Kęstutis ir Marlene Skirkai.
Vilkaičių nuotrauka

done jį išmokino prie tokių kalbų. Tikrumoje tai, 
ką Giskes sakė jo nedomino. Jo mintys buvo kitur. 
Kas jį išdavė.

Giskes pajuto jo abejingumą ir perėjo prie ki
to metodo, neva pusiau patikėdamas paslaptį.

— Vienam mūsų agentui, olandui Ridderhoffui, 
pavyko įsitaisyti anglų špionažo tinkle. Jis mums 
pranešė, kad yra labai geruose santykiuose su vie
nu asmeniu, kurį jūs labai gerai pažįstate: tai 
Thijis.

Lauwers širdis sustojo plakusi. Thijis, kurio 
tikroji pavardė buvo Takonis, buvo jo artimiausias 
bendradarbis. Thijis, kuris buvo pravardžiuojamas 
Arnheim metisu, po visą Olandiją ieškojo informa
cijų. Galimas dalykas, kad vokiečiai jį pagavo, bet 
jis buvo ne iš tų, kurie lengvai išduotų draugus.

— Aš nepažįstų asmens tokiu vardu, — atsakė 
Lauwers.

—Prileiskime! Kiekvienu atveju tas Thijis bu
vo mūsų agento “informuojamas”. Jis manė kad 
Ridderhoff priklauso rezistencijai ir iš jo gaudavo 
tas fantastiškas informacijas, kurias perduodavo 
jums. Jūs žinote, leitenante Lauwers, kad tris mė
nesius buvote mums ištikimu ryšininku su Londonu?

Lauwers pašoko nuo lovos rėkdamas.
— Jūs meluojate! Jūs esate biaurus vokietis! 
Bet Giskes šaltai nuramino.
— Leitenaste Lauwers, galvokite ką sakote. Aš 

su jumis buvau mandagus ir prašyčiau jus būti 
tokiu savo labui. Kadangi jūs nenorite tikėti, kad 
mes viską apie jus žinome, aš noriu pasiūlyti to
kį susitarimą: aš einu lažybų, kad mūsų specia
listas per penkias minutes iššifruos pranešimą, ku
rį vakar turėjote per radiją perduoti. Jei jam pasi
seks, man atiduosite kodą?

Jam nepavyks iššifruoti.
— O aš sakau taip. Ir kol jūs leitenante Lau

wers, priešinatės, jūsų draugai pakeliui į Olandiją 
paklius į mūsų rankas... tikrumoje į Gestapo ran
kas ir jums turėtų būti žinoma, kad Gestapo kito
kius metodus vartoja negu mes.

Giskes pasikėlė.
' — Leitenante Lauwers, jūsų draugų likimas 

dabar priklauso nuo jūsų apsisprendimo.
Majoras Hermann Giskes išėjo, lyg tyčia pa

likdamas pravertas duris ir Lauwers pamatė ko
ridorium pravedant visai išbalusį Takonj. Paskui 
nematoma ranka staiga užtrenkė jo kambario du
ris.

(Bus daugiau)

filosofui dr. Vydūnui.
šokių vadovės H. Statkuvienės 

vadovaujami skautai ir kiti pašo
ko gyvai keletą tautinių šokių bei 
pažaidė būdingesnių lietuviškų 
žaidimų. Svečiai slaptu balsavi
mu išrinko stovyklautoją Dalią 
Stakutę Jūrate ir kun. P. Martū- 
zą — Kastyčiu. Laimėtojai gavo 
po juostą ir dovanų. Atlikę pro
gramą stovyklautojai išvyko savo 
stovyklon.

Stovykla praėjo gana sklan
džiai. Gražu, kad tiek stovyklos 
viršininkas, tiek kiti pareigūnai 
buvo iš jaunesniųjų. Jei kartais 
ir padarydavo jie klaidų, bet su
gebėjo jas greit atitaisyti, nes sto
vyklavo daug prityrusių, iš kurių 
besikreipią gaudavo tinkamų pa
tarimų. Reikšmingas ir tunto va
dovybės nutarimas priimti ir ne- 
skautišką jaunimą, kuris draus
mingai ir gražiai stovyklavo su 
broliais skautais. Visais atvejais 
reikia laikyti šią stovyklą pasise
kusią ir pasitarnavusią lietuviš
kumui išlaikyti. Iš jos darbų ir pa 
siektų vaisių matome, kad mūsų 
jaunimas yra kūrybingas ir tau
tiniais sąmoningas. Valio mūsų 
skautai, švenčią savo 50-ties me
tų jubiliejinę sukaktį! Valio mūsų 
lietuviškas jaunimas!

v.s. A. Krausas

VISUR
— Du dalykai gyvenime yra 

labai svarbūs: gera lova ir pa
togūs batai. Žmogus, mat, arba 
būna lovoje, arba batuose.

— Marcei Arhard 
— ★ —

— Vienoje senų daiktų par
duotuvėje buvo parduodamas se
nas patefonas už 1,500 dol. To
kia kaina dėl to ,nes jis esąs 14 
šimtmečio.

— ★ —
— Amerikoj dar reikia išras

ti tokį žadintuvą, kuris prikeltų 
iš miego tada, kai jau išsimiego
jai.

JUDAMIEJI PAVEIKSLAI (kinas) Paruošė Voru*

Devyniolikto šimtmečio pabai
goje daug išradėjų bandė supro
jektuoti judamus paveikslus. To
mas Edisonas, elektros lemputės, 
fonografo ir tūkstančio kitų iš
radimų autorius, irgi tuo reika
lu susidomėjo. Jis sukonstrukta- 
vo dvi mašinas: filminį aparatą 
fotografuoti ir kinetoskopą de
monstruoti. Abiem mašinom pa
naudojo lanksčias celuloidines fil
mas, išrastas G. Eastmano iš New 
Yorko.

KORP! ROMUVA
IŠ LIETUVIŲ STUDENTŲ KORPORACIJOS ROMUVOS 

VEIKLOS

Prieš metus senjoro St. Stankū- 
navičiaus atkurtoji Lietuvių Stu
dentų Korporacija Romuva ple
čia savo veiklą rasdama prita
rimo ne vien tik Melbourne, o taip 
pat ir užjūrio kraštuose. Apie pra
eitų metų jos veiklą skaitėme spau 
doje ir plačiau aprašyta šiomis 
dienomis pasirodžiusiame Lietu
vių Studentų Sąjungos metrašty 
“Studijuojant Australijoje”, čia 
suglaustai patiekiu korporacijos 
tikslus Nepriklausomoj Lietuvoj ir 
dabar tremty.

Vytauto Didžiojo Universiteto 
L.S. Korporacija Romuva siekė:

a) pažinti ir moksliškai tirti lie 
■ tuviams giminingų genčių

(aisčių) praeitį, jų gyventus 
ir tebegyvenamus kraštus, tų 
kraštų žmones ir kultūrą,

b) žadinti nutautintųjų lietuviš
kų genčių tautinę sąmonę, 
gaivinti ir ugdyti jų kalbas 
kurti tvirtą savo narių as
menybę lietuviškųjų genčių 
solidarumo ir vienybės idė
jai ugdyti,

c) Korporacija ugdė tautišku
mą, valstybingumą, draugiš
kumą, korporantišką draus
mingumą, aukštą doros ir 
garbės supratimą, senovės 
lietuvių ir jų giminingų 
genčių tautines tradicijas.

Romuvos Korporacijos tikslai 
ir įstatai tremty kiek praplečia
mi ir pritaikomi emigraciniam gy
venimui. Čia suminėsiu tik pa
čias ryškiąsias gaires:

a) Vytauto Didžiojo Universite
to Liet. Studentų Korporaci
jos Romuvai karo ir okupa
cijos sutrukdytas) gyvenimas 
tęsiamas su tokiom pat tei
sėm ir pareigom, kaip tai 

buvo nepriklausomoj Lietuvoj 
Lietuvių Studentų (akademi
kų) Korporacijos Romuvos 
vardu,

b) Korp! Romuva yra nedviko- 
vinė, apolitinė ir nesrovinė 
akademikų organizacija. Ro
muva yra ideologinė korpora
cija,

c) pasaulėžiūriniai ir politiniai 
kraštutinumai yra nesuderi
nami su korp! Romuvos ide
ologija,

d) išeivijoje Romuvai tenka 
ypatingi uždaviniai: išlaiky

VISAIP
— ★ —

Šiais laikais pasaulyje tiek iš
leidžiama knygų, kad kiekvienam 
žemės gyventojui per metus tektų 
po du egzempliorius naujų knygų.

— ★ —
— Dievas žmogui duoda dantis 

du kartus: kai pirmus pameta, pa
sigaili ir duoda antrus; bet kai 
šiuos pameta, trečius turi pats 
nusipirkti.

— ★ —
— Jei dramblys nuolat įtemptai 

rūpintųsi savo svoriu, tai jis nie
kad neišgyventų 100 metų.

Edisono kinetoskopas buvo ant 
špūlės susukta filmą. Kad ją pa
mačius žiūrovas įmesdavo į apa
ratą pinigą ir žiūrėdamas pro ply
šį dėžės viršuje sukdavo rankena 
špūlę ir gėrėjosi judančiais pa
veikslais. žaidimas trukdavo apie 
minutę ar daugiau. Paveiksluose 
būdavo daugiausia šokančios mer 
gaitės arba komiškos scenos. 

ti lietuvybę, puoselėti Romu
vos akademines tradicijas, ir 
narių lituanistinis lavinimas.

Atkurtoji Romuvos korporacija, 
žengdama į antrųjų metų darbų 
barą iš lengvo vis plečia savo 
veiklą. Praeitų metų gale gruo
džio 16 d. įvyko gražioje Mont- 
bulko vietovėje bičiuliškas Romu
vos korporacijos ir latvių korpo
racijos Beveronia komeršas. Vie
nas Romuvos korporacijos jaunis 
buvo pakeltas į spalvūnus ir du 
lietuviai studentai buvo priimti 
jauniais. Praleista keletas valan
dų dainuojant studentiškas dainas 
ir beviešint prie bendro stalo su 
gimininga latvių Beveronijos kor
poracija. Komerše svečiais daly
vavo ir kitų V.D. Universiteto 
veikusių korporacijų atstovai.

Kovo 2 d. Lietuvių Namuose, 
50 Errol Str., North Melbourne, 
Romuvos korporacija rengia abitu
rientų popietę. Jos metu bus įteik
ta kiekvienam baigusiam gimnazi
ją po gražų leidinį. Kovo 9 d. 
įvyks Korp! Romuva metinis ko
meršas, drauge su latvių Beve
ronijos korporacija. Kovo 31 d. 
Korp! Romuva rengia savo gar
bės nariui dr. Vydūnui, jo gimimo 
100-čio proga, viešą akademiją. 
Jos programoj numatyta Romuvos 
vaidilutės sp! Julijos Grigaitienės 
paskaita “Vydūnas Rašytojas”, 
garbės filisterio A. Krauso paskai
ta “Vydūnas kaip žmogus”, so
listės A. Binkevičiūtės - Gučiuvie- 
nės iš Adelaidės solo dainos, ak
toriaus J. Gučiaus ištraukų skai
tymas iš Vydūno “Probočių šešė
lių” ir lituanistės A. Karazijie
nės ištraukų skaitymas iš Vydū
no raštų. Akademija įvyks taip 
pat Lietuvių Namuose, North Mel
bourne. Gegužės 25 d. Korp! Ro
muva rengia bendrą Pabaltijo a- 
kademinių korporacijų pavasario 
komeršą.

Korporacijos nariai, kiek tik lai
kas leidžia, studijuoja ir gilinasi 
savo pamėgtose senosios Lietuvos 
studijose. Garbės fil! A. Krausas 
yra pakviestas suredaguoti Ro
muvos korporacijos garbės nario 
dr. Vydūno 10-ties tomų raštų rin
kinį, kurį leidžia Lietuvių Enci
klopedijos leidėjas J. Kapočius 
Bostone. A. Krausas taip pat ruo
šia spaudai didesnio masto dr.
Vydūno monografiją ir šiomis die
nomis susirašinėja su giminėmis 
ir Vydūno bičiuliais jo gerbė
jais. Rašytojas B. Auginąs, Ro
muvos Korp. sp! baigia paruošti 
spaudai savo eilėraščių rinkinį. 

a.k.

NATŪRALI MIRTIS
— Koks užkampis, — stebėjo

si turistas, patekęs į nuošalų kraš
tą. — Manau, kad čia susirgus nė 
gydytojo nebūtų galima prisišauk
ti?

— Mums gydytojai nereikalin
gi, — atsakė čiabuviai. — Nu
mirštame ir be jų.

Tokių kinetoskopų mašinų bu
vo kiekvienoje arkadoje ir jos pa
plito po visą Ameriką. Šių “gy
vųjų paveikslų” populiarumas iš
šaukė daug konkurentų. Netrukus 
1895 m. Thomas Armat sėkmin
gai suprojektavo judančius pa
veikslus arba kiną. Edisonas rū
pinosi, kad jo paruoštus filmus 
pamatytų kuo daugiau žmonių.

(Bus daugiau)

4



1968 m. sausio 29 d. MŪSŲ PASTOGĖ B

SPORTINIKAI ADELAIDĖJE
XVIII—JI SPORTO ŠVENTĖ 

ADELAIDĖJE

Pereitų metų pabaigoje įvykusi 
aštuonioliktoji Australijos Lietu
vių Sporto Šventė Adelaidėje pra
ėjo gana dramatiškai. Tenka pa
sidžiaugti, kad į šią šventę atvy
ko labai daug sportuojančio jau
nimo — susirinko net iš visų to
limiausių liettivių kolonijų, kur 
tik yra lietuvių sporto vienetai. 
Taip po„ ilgų metų šioje šventė
je dalyvavo ir Pertho lietuvių krep 
šinio komanda, f šventę pribuvo 
apie 220 lietuvių sportininkų.

Šventė atidaryta gruodžio 27 d. 
iškilmingomis pamaldomis šv. Ka
zimiero koplyčioje, kurias atlai
kė ir progai skirtą pamokslą pa
sakė kun. A. Kzlauskas. Po pa
maldų visi sportininkai su vado
vais sugūžėjo į Lietuvių Namus, 
kur laukė jau paruošti pietūs, ku

— Dėl ko tu, Dzidoriuke, vyro 
negavai? — Klausia Petras. — 
Jauna galėjai būt nešpėtna mer
ga, kaip atrodo. Gaspadinė iš ta
vęs irgi nebloga išeina. Pinigo taip 
pat gal jau kelintą pančiaką krau
ni, ba skūpi esi, kaip Skrudžius. 
Tu gi siūlą kandi, kad žirkles pa
taupytum. Kaip išėjo, kad sen
merge likai? Ar pati unaraya bu
vai, ar taip kokia klaida įvyko? 
Tikriausia turėjai kokį kavalierių, 
gal ir ne vieną? Papasakok mums 
savo istoriją. —

Gulim nedėlioj ant pievelės po 
pietų. Dieniukė šilta, tai ir var- 
tomės, kaip katinai prieš saulę.
Petras, Kairys Petras ir mudu su 
Dzidoriuke. Dabar, kai du Petrai 
namuose, tai Kairį norėjom ponu 
Petru vadinti, bet jis nesutinka. 
Geriau, sako, tiesiai pavarde, kad 
vardai nesimaišytų.

Taigi, net paraudo Dzidoriuke 
užklausta. Įbedė akis į tolumas, 
lyg ir nuliūdo biškį.

— Ką čia pasakoti, — sako. Se
ni laikai. Tik atminimai beliko 
ir tuos palengva baigiu užmirš
ti. —

— Papasakok, nesidrovėk! Jei
gu ir grieką kokį papildei, nepa- 
dyvysim, — kalbina toliau Pet
ras. — Visi mes ne šventi, nebi
jok! —

— Ne dėl grieko, — sako Dzi
doriuke, — tik dėl savo durnumo. 
Dabar pačiai gaila ir net sarmata 
pagalvojus. —

— Ar nelaiminga meilė, Dzido
riuke? — užklausė šypsodamas ir 
Kairys.

— Mano kvailas razumas ne
laimingas. — Ėmė pasakoti Dzi
doriuke. — Svetimų dievų ieško
jau ir savo praradau. Taigi. Pas 
Rapolo tėvą štai tarnavo toks Gul
bino Juza už piemenį. Aš dar žą
siukus dabojau, kad varnos nenu
neštų. Tokia už kopūstą maža ką 
didesnė. Gal dešimt metų buvau, 
Juza kokio keturiolikos. Nuosta
bus buvo piemuo Juza. Pro pra
dantę toliausiai už visus taip čirkšt 
nuspiaut galėdavo. Kauliukais ar 
peiliukais niekas jo neaplošdavo. 
Parnešdavo jis man žemuogių 
alksnio žievės aukšliuky, birbynė- 
lių iš žilvyčio pavasarį pridaryda
vo. Ir tik Juzos išdrožta birbynė
je garsiausiai skambėjo. Garbinau 
aš Juzą didele, lyg kokiam die
vaičiui skirta pagarba ir mylėjau. 
Mandresnio už Juzą pasauly nebu
vo. Taip ir augom ir užaugę ne
siskirt žadėjom. Juza mūsų kai
me iš piemens ir į bernus išėjo. 
Visur mudu tik su Juza. Atsime
ni, Rapolai, kaip dėdės Gaubo dar
žinėj pavasarį basi šokdavom. Ge
riausias visam kaime šokėjas irgi 
buvo Juza. —

— Ar likimas judu išskyrė. — 
Klausia vėl Petras.

— Ne, ne likimas, — sako Dzi- 
doriukė. — Likimas čia nė pirš
to nepridėjo. Aš pati. Mūsų buvo 
daug vaikų, o pas tėvą tų hektarų 
buvo per mažai. Reikėjo eiti lai
mės ieškotis. Dar galvojo mane 

rių metu šį jaunimo sąskrydį svei
kino kun. A. Kazlauskas, Ade
laidės Apyl. vicepirm. A. Šliu
žas, Adelaidės Liet Sąjungos 
pirm. P. Bielskis ir Adei. Moterų 
Sekcijos pirmininkė E. Reisonienė. 
Visų sporto klubų vardu pietų 
metu žodį tarė Sydnėjaus “Kovo” 
klubo prm. V. Augustinavičius.

Sporto šventės atidarymas įvy
ko Forestville krepšinio stadijone. 
Nors sportininkų gretos ir buvo 
įspūdingos, bet pačios atidarymo 
iškilmės praėjo gana formaliai. 
Ypač pasigesta žiūrovų.

(Platesni sporto šventės ir var
žybų aprašymai seks kituose Mū
sų Pastogės numeriuose, nes dėl 
pašto darbuotojų streiko korespon
dencijos Redakcijos laiku nepasie
kė. Sporto šventėje atsiekti var
žybų rezultatai jau buvo paskelb
ti praėjusiame Mūsų Pastogės nu
mery. Red.).

Dzidoriukės dalia
pas kriaučianką, pas tą Vanagie
nę, atmeni Rapolai, siūt mokytis 
leisti. Bet parvažiavo Skiauterio 
Varonė iš Kauno namo paviešėt 
Pas kokius labai didelius ponus 
tarnavo ir išviliojo mane į Kauną 
tarnauti. Daug vilioti nereikėjo. 
Šilko suknia, zomšiniais bateliais, 
baltom pirštinėm man akis apžlibi
no. Pasiukvatijau ir aš zomšinių 
batelių. Nebenorėjau purvabride 
būti. Juzos kojos jau pasirodė per 
daug nemazgotos ir mėšlinos. Dar
žinėj šokiai ir bernų prakaito kva
pas jau pasibodėjo. Kad tik grei
čiau į miestą, į šilko sukneles...

STALO TENISAS SPORTO
XVIII-sios Sporto Šventės sta

lo teniso pirmenybės sutraukė 
penkias vyrų ir moterų koman
das.

Vyrų grupėje nugalėtojais tapo 
Melbourne Varpas, įveikęs Ade
laidę 5:0, Sydnėjų 3:2, Canberrą 
3:2 ir Hobartą 4:1. Varpą atsto
vavo sportui atsidavę prityrę ve
teranai A. Balnionis, ir J. Ab- 
lonskis. Čia tik norėtųsi atkreip
ti dėmesį, kad visų komandinių 
susitikimų rezultatas buvo vieno
das — 3:2. Tas pasako, kad vy
rų grupėje stalo teniso varžybos 
vyko atkaklioje ir įtemptoje at
mosferoje. Iš daugelio maratoni
nių kovų pažymėtinos Kovo ir 
Perkūno dvejetų susitikimas: V. 
Binkis, E. Liūgą — A. Andrikonis, 
A. Kaltinis 21:23, 21:18, 28:26.

Galutinė vyrų pirmenybių len
telė. 1. Melbournas, 2. Adelaidė, 
3. Sydnėjus, 4. Hobartas ir 5 Can
berra.

Visai kitokioje atmosferoje į- 
vyko komandinės moterų pirme
nybės. Adelaidės vytietės L. Kun- 
caitytė ir M. Keršytė įveikė Var
po ir Kovo reprezentantes be di
delio pasipriešinimo po 5:0. Antra

Nors gąsdino tėvas, kad pabos 
žydams vandenį nešioti. Bet ar su
laikysi jauną žmogų, jeigu jam 
miestas, kaip auksinis šviečia? 
Taip ir išvažiavau su Varone. Ne
galiu skųstis, gerus ponus priro- 
dė. Vandenio nenešiojau, iš krano 
bėgo. Pas karinį'nkus tarnavau. 
Ponia buvo labai gera. Apsėjimo, 
gražiai kalbėti mokė. Liepdavo 
knygų skaityt, žiūrėdavo, kad ne- 
pasileisčiau. Prižiūrėjo, kaip savo. 
Pradėjau aš ir vyro blizgančiais 
guzikais tikėtis. Kartais nueida
vau su kaimynų tarnaitėm į to
kią Tilmanso salę, į šokius; bet ir 

Commonwealth of Australia

REGISTRATION lot
RATIONAL SERVICE
ALL MALE PERSONS RESIDENT IN AUSTRALIA
whether British or non-British 
whether bom in Australia or elsewhere 

whose twentieth birthday falls in the period 
1st January 1968 to 30th June 1968 inclusive
MUST REGISTER FOR NATIONAL SERVICE
between 22nd January 1968 and 5th February 1968

How to register.-
Registration Forms are obtainable from District Employment Offices 
of the Department of Labour and National Service and from Post 
Offices. Detailed instructions are given in these Forms.

When to register:
Completed Registration Forms must be forwarded to the Registrar for 
National Service by 5th February 1968 even though the person required 
to register may not actually turn 20 until after that date. A person 
who is absent from Australia during the period within which he is 
required to register must register within 14 days after his return.

Early registration:
Male persons who have attained the age of 18 years and 9 months, 
but who have not yet been required to register, may apply for 
registration by completing the Registration Form if they wish to 
volunteer for national service ahead of the normal call-up.

EXEMPTIONS: The ONLY persons who do not have to register are 
certain diplomatic personnel, aboriginal natives of Australia and full- 
time serving members of the Permanent Naval, Military or Air Forces.

FAILURE TO REGISTER by 5th February 1968 by a person required to 
register will render him liable to a penalty of up to $100 and to be 
called up for service regardless of the result of the ballot to select 
persons for call-up.

vieta atiteko Kovui įveikus Var
pą 3:2.

INDIVIDUALINĖS VARŽYBOS
Vyrų grupėje staigmenų netrū

ko jau pirmame runde. Adelai- 
diškiai H. Bone įveikė V. Karpa
vičių 21:18, 21:19, o M. Deckys -E. 
Liūgą 21:16, 21:18. Antrame run
de sydnėjiškis V. Binkis už drau
gų pralaimėjimą atsirevanšavo su 
kaupu įveikdamas ilgametį čempi- 
joną perkūnietį A. Andrikonį 
17:21, 21:17,21:19.

Pusfinale canberiškis V. Vasa
ris įveikė varpietį J. Ablonskį 
22:24, 21:12,21:19, o varpietis A. 
Balnionis nugalėjo kovietį V. Bin
kį 21:16, 21:19.

Finale pirmame susitikime A. 
Balnionis įveikė V. Vasarį, tačiau 
antrame susitikime canberiškis 
atsirevanšavo.

Lemiamoje grand finalo mara- 
toniškoje penkių setų kovoje 19: 
21, 21:14, 19:21, 21:13, 21:18 jau
nam canberiškiui V. Vasariui pa
vyko apginti pernai iškovotą čem- 

ten man ėmė nebepatikti. Sykį 
ponų duktė, mano maždaug metų 
buvo nusivedus į tokį Trijų Mil
žinų namą, į kariūnų subuvimą. 
Ko neapslabau nuo laimės ir ko 
nepavirtau ant blizgančių grindų. 
Tada jau labai toli pasijutau nuo 
savo kaimo daržinės. Jau zomši
niais bateliais ir šilko suknia, pa
nelės dovanota. Dar toks gražus, 
kaip cacka, kariūnas išvedė šokti, 
nors jo kalbos aš nesupratau. Bal
tu diržu, baltais apšliedais. Tai ne 
purvinom kojom Gaubo bernas Ju
za, pagalvojau. Prisiekiau sau tą 
vakarą, kad mažiausia tik už vir
šilos eisiu. Taigi. Laikas bėgo, o 
tas viršila neatsirado. —

— O ką Juza? — Klausia Pet
ras.

— Juza dar man rašė laiškus. 
Bet aš atsisakiau galutinai. Išė
jo į kariuomenę. Dar buvo atva-

ŠVENTĖJE
piono titulą. Trečia vieta atiteko 
varpiečiui J. Ablonskiui įveikus 
kovietį V. Binkį.

Vytenis Vasaris Australijos lie
tuvių čempionu tapo jau ketvirtą 
kartą. Vytenis aistringai pamėgęs 
stalo tenisą nestokoja jaunatviš
kos energijos, kas jam užtikrina 
giedrą rytojų. Vienas iš pavyzdin
giausių mūsų švenčių dalyvių. Ly
giai galima tą patį pasakyti ir 
apie sekančias tris vietas užėmu
sius varpiečius A. Balnionį ir J. 
Ablonskį bei kovietį V. Binkį.

Vyrų dvejetų čempionais tapo 
A. Balnionis ir J. Ablonskis, fi
nale įveikę V. Vasarį ir V. Kar
pavičių 19:21, 21:9, 19:21, 21:19, 
21:13.

ŠVENTĖS STAIGMENA
Didžiausią XVIII-sios sporto 

šventės sensaciją patiekė penkio

KALENDORIAUS ISTORIJA
Šiandien žmonės kalendorių lai

ko paprasčiausiu dalyku. Gauna
mas bet kur ir labai pigiai. Už
tenka tik žvilgtelėti į jį ir žino
si reikiamą datą. Tačiau faktas 
yra, kad truko keli tūkstančiai 
metų sudaryti kalendorių, toki, ko- 

žiavęs į Kauną šnekėtis. Su ka
reiviška uniforma. Kas, maniau 
sau, toks baklaška, prieš virši
lą? Nebenorėjau kaimiečio, nors 
širdis buvo graudi žiūrint jam į 
akis. Poniškumo labiausia no
rėjau. Toks protas tebuvo. —

— O kaip Juza, ar apsivedė su 
kuo? — vėl kamantinėja Petras.

— Ne, nebeapsivedė. Mat jie 
Radvilišky tam ryšulių batalijone 
tarnavo... —

— Ryšių, Dzidoriuke, — sako 
Kairys.

— Nu ja. Ryšių. Išmoko tele- 
grapą spaudyt.

Gavo paskui tarnybą Dvarnikų 
stotelėj prie telegrapo. Išpruso 
paskui labai. Kojas vien tik “Gra
žuolės muilu temazgojo ir unifor
mą dėvėjo jau blizgančiais guzi
kais. Nebe ūkininko bernas. Per
mainoms prasidėjus išvežė nabagą 
į Sibirą. Sakė, būk partizanam? 
žinias perdavinėjo. Išvežė ir ma
no ponus. Parvažiavau dar į kai
mą, bet kokie burliokai, atėjūnai 
ėmė buožių padlizūne vadinti. Grį
žau į Kauną. Gavom darbo ligo
ninėj su Verone. Per karą ir išbu- 
vom. Paskui išbėgom. Tai toks gy
venimas. Žmogus kortą meta, o tū
zas Dievo rankoj. Padariau klai
dą. Dabar žinau kur laimė buvo. 
Nereikėjo bėgti iš kaimo. —

— Sakai, laimingesnė buvai ba
som kojom šokdama daržinėj, ne
gu zomšinėm kurpaitėm!? — sako 
Kairys.

— Laimingesnė, Petrai. Tik ta
da kvailė nežinojau. — Liūdnai 
atsakė Dzidoriukė ašarų pilnom 
akim.

— O kokie tavo ateities planai? 
— paklausė po minutės tylos Kai
rys.

— Kokie čia bus tie planai?.— 
Sako Dzidoriukė. — Žinai, vien
gungio tuščios rankos. Jei šeimos 
neturi, tai mano manymu, gali 
daugiau tėvynės ir žmonių labui 
pasidarbuoti. Juk mes daugiausia 
laiko turime. Nė vaikai vystyti, 
nei jų mokslais rūpintis ir vargti. 
O jeigu atsitiktų padorus žmo
gus, kad ir ant senatvės, tai dėl 
kompanijos, kad būtų kam ligoje 
nors vandenio paduot... Gal dar 
rasiu laimę, nors tris dienas prieš 
smertį...

Tai tokia Dzidoriukės istorija. 
Nors mano anūkai už akių ją ir 
"battleaxe” vadina, bet turi širdį 
ir jinai.

Rapolas

Iš įvairių šaltinių žinote, kad 
senovės lietuviai gaminosi ir gė
rė savo gamybos originalų gėri
mą midų, gamintą iš medaus. Pa
sirodo, kad ir kituose kraštuose 
tuo pačiu principu gamintas tik 
kiek įvairuojantis gėrimas vadina
mas tos pačios kilmės žodžiu: ang
lai vadina “mead”, vokiečiai 
“Met”, olandai “Mede”. Greičiau
siai tai lietuviškos kilmės žodis 
su pačiu gėrimu pasiekęs ir kitus 
kraštus. 

likametė adelaidiškė Margarita 
Deckytė, iškovojusi Australijos 
lietuvių stalo teniso čempionės ti
tulą. Margarita, kuri šį sportą kul 
tyvuoja pirmus metus, pirmame 
runde įveikė kovietę L. Č,elkytę, 
antrame — adelaidiškę L. Kun- 
caitytę ir finale kitą adelaidiškę 
M. Keršytę. 21:13, 23:21.

Prieš porą mėnesių jaunimo 
šventėje M. Keršytė nesunkiai 
įveikė M. Deckytę, tačiau Marga
rita daugiau padirbėjusi atsire
vanšavo.

Bendrai susumavus galima pa
sakyti, kad XVIII-sios sporto 
šventės stalo teniso varžybos vy
rų grupėje sutraukė daug ir pa
jėgių sportininkų. To negalima pa 
sakyti apie moterų pirmenybes.

Varžybos buvo pravestos ge
riausiose Adelaidės stalo teniso 
patalpose. Pirmenybėms sumaniai 
vadovavo M. Deckys ir P. Snars- 
kis.

R. Sidabras

kį.mes Šiandien turime. Daug tau
tų ir daug išminčių įvairiais am
žiais prisidėjo prie mūsų (Griga
liaus) kalendoriaus sudarymo.

Mūsų kalendorius yra saulės ka
lendorius. Egiptiečiai, patobulinę 
ir pataisę babilioniečių, chaldie- 
jų ir šumerų stebėjimus, davė pra 
džią moderniajam kalendorui. Jie 
pastebėjo, kad metai turi 365 die
nas ir šešias valandas. Tą lai
kotarpį jie padalino į 12 mėnesių, 
po 30 dienų mėnesyje. Koptų baž
nyčia Abisinijoje dar laikosi šio 
senoviško kalendoriaus.

PIRMOJI UŽREGISTRUOTA 
DATA

Nuostabu, kaip anksti istorijo
je egiptiečiai pastebėjo metų il
gumą ir davė pagrindą moder
niam kalendoriui. Tai buvo 4236 
prieš Kristų. Nežinomas farao
nas Heliopolio mieste Egipte pa
skelbė savo tautai 4236 metais — 
tais buvo prieš 6203 metų, — kaip 
matuoti laiką. Šita data yra pati 
pirmiausia istorijoje užregistruo
ta data.

JULIAUS CEZARIO REFORMA
Kada Julijus Cezaris perėmė 

valdžią I šimtmety prieš Kristų, 
jis rado romėnų kalendorių chao- 
tiniame stovy. Faktinai esnovės 
romėnai turėjo du kalendorių. Vie
nas buvo mėnulio kalendorius — 
10 mėnesių metuose. Nauji metai 
prasidėdavo kovo mėn. šalia to, 
romėnai turėjo 12-kos mėn. sau
lės kalendorių. Labai netikslų. Ro
mėnai, pasaulio užkariautojai ir 
geriausi kelių statytojai, turėjo 
vargo su laiko matavimu.

Julius Cezaris perėmė valdžią 
ir pasiryžo tą reikalą sutvarkyti. 
Jis įsakė Sosigenui, Aleksandrijos 
astronomui, padaryti kalendoriaus 
reformą. Sosigenas, norėdamas 
patikti savo valdovui, pirmiausia 
pakeitė penkto mėnesio vardą 
Quintilis į Julius (July — liepa). 
Paskui jis perkėlė Naujų Metų 
dieną iš kovo 25 j sausio 1. Rem
damasis egiptiečių mokslu, jis nu
statė metų ilgumą — žemės apsi
sukimą apie saulę — 365 dienas 
ir 6 valandas, arba ketvirtį die
nos. Tos ekstra 6 valandos per 
ketverius metus sudaro vieną' die
ną. Kad tai išlygintų, Sosigenas 
įvedė kilnojamuosius metus, t.y. 
kas ketveri metai vasaris turi 29 
dienas.

Turime nulenkti galvas Sosige
nui ir jo mokytojam egiptiečių 
kunigam. Nustatydami metų ilgu
mą, jie klydo tik 11 minučių ir 
14 sekundžių. Tikslus metų ilgu
mas yra 365 d. 5 vai. 48 min. ir 
45,975 sekundės. Šimtmečiam bė
gant, padarytoji klaida (11 min. 
14 sek.) didėjo. Kada Kortežas iš
sikėlė Meksikoje 1540, jo kalendo
rius klydo 10 dienų. Bet Actekų 
ir Maya indėnų kalendoriai buvo 
daug tikslesni..

GRIGALIAUS REFORMA
XVI a. mokslininkai bandė įkal

bėti popiežių Grigalių XIII re
formuoti kalendorių. Reikėjo pri
dėti 10 dienų. Bet popiežius, nors 
ir Kristaus vietininkas, nedrįso 
"atimti” 10 dienų iš žmonijos gy
venimo. Pagaliau, kada jam įrodė 
klaidos svarbumą, jis sutiko. Šis 
kalendoriaus netikslumas buvo su- 

(Nukelta j psL 6)
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TĖVIŠKĖS NAMAI ADELAIDĖJE
(B. BUDRIŪNO KANTATA, KURIĄ RUOŠIA LITUANIA CHORAS LAISVĖS KOVOS 

METŲ PROGA ADELAIDĖJE)

yra tipiškai budriūniška, taip di
rigento Šimkaus dainų interpre
tacijos yra šimkiškos.

Adelaidės Lietuvių Namų sale

Pranešimai

lė visų Adelaidės vietų, iš pa
jūrinių priemiesčių, nuo kalvų iš 
lygumų kiekvieną sekmadienį Li- 
tuania choristai pavieniui ir gru-

virtoje dalyje, kada prie choro 
prisijungia ir abudu solistai (sop
ranas ir baritonas). Dirigentas V. 
Šimkus giliai vertina visos kan-

pėmis traukia į Lietuvių Namus 
niekada nesibaigiančioms choro 
repeticijoms. O per tas repeticijas 
jau pusmetis repetuojamas tik 
vienas dalykas — Br; Budriūno 
kantata TĖVIŠKĖS NAMAI. Šios 
kantatos premjera bus Adelaidėje 
lietuviams švenčiant Laisvės Ko
vos Metų nepriklausomybės paskel 
bimo dieną.

Norėdamas šiai kantatai pasi
ruošti, Lituania choras atsisakė 
savo metinio koncerto, visos eilės 
pasirodymų ir visas jėgas sukon
centravo šiame dideliame muziki
niame kūrinyje, kurį didžiai ver
tina tiek choro dirigentas muzikas 
V. Šimkus, tiek ir žinoma Aus
tralijos lietuvių solistė G. Vasi
liauskienė, nuoširdžiai prisidedan
ti prie kantatos paruošimo (ji at
skirai ruošia moterų chorą — vi
są eilę repeticijų, p. G. Vasiliaus
kienei vadovaujant, choristės at
liko atskirai nuo vyrų Katalikų 
Centro salėje.).

Kantatos karštligė, atrodo, yra 
pagavusi ne tik muzikinę choro 
vadovybę, bet ir visus choristus, 
kurie su kantatos melodija gula ir 
kelia, nuolatos niūniuodami: “Na
mai, Namai...”

Choro dirigentas muzikas V. 
Šimkus galėtų išklostyti jums vi
sas tas priežastis, kurios paska
tino jį imtis šios kantatos pasta
tymo. Ji kaip maestro nurodo, bu
vo pirmą kartą pastatyta Jauni
mo Metų Dainų šventėje Chica- 
goje. Čia ji buvo labai palankiai 
sutikta tiek plačioje visuomenėje, 
tilok muzikiniuose sluoksniuose. 
Už kantatos populiarumą ir muzi
kinius privalumus aiškiai kalba 
tas faktas, kad palyginti, per 
trumpą laiką "Tėviškės Namai” 
jau buvo pastatyti 14 kartų. So
lo partijas šioje kantatoje atlikę 
visa eilė žymių lietuvių daininin
kų.

Muzikas B. Budriūnas, kompo
nuodamas muzikinius kūrinius, di
delį dėmesį kreipia į chorų pajė
gumą, jis puikiai žino, ką chorai 
gali išpildyti (Br. Budriūnas šiuo 
metu pats vadovauja žymiam lie
tuviu chorui Los Angeles).

"Tėviškės Namai” malonūs sa
vo liaudiniu melodingumu. Jo žo
dinę medžiagą sudaro Bernardo 
Brazdžionio eilėraštis (žiflr. psl. 
1).

Kantata parašyta aštuoniems 
balsams ir susideda iš keturių da
lių, kurių kiekviena turi savo 'Spe
cifinę temą. įsidėmėtinas pagrin
dinių melodijų pasikartojimas vi
sose dalyse. Kantatos jtamna vi
są laiką pastebimai kyla ir sa
vo kulminacinį tašką pasiekia kef-

tatos motyvu ir melodijų grynai 
tautini charakterį, o solistė G. 
Vasiliauskienė pabrėžia, kad kan
tata tipiškai budriūniška.

V. Šimkus nurodo, kad dirigen
tas K. Kavaliauskas buvo iškė
lęs sumanymą šią kantatą pasta
tyti per būsimą Dainų Šventę, ta-

Lituanios Choro Dirigentas 
V. Šimkus,

čiau chorvedžių dauguma savo pa
sitarime nuo šio sumanymo atsi
sakė. Ir pačiam Šimkui pradžio
je atrodė, kad veikalas persun
kus, tačiau nuodugniau jį pastu
dijavęs maestro priėjęs išvados, 
jog veikalas nėra sudėtingas, jog 
dainų melodingumas gana gun
dantis choristų akimis ir jog rei
kalavimai didėja tik kantatai vys
tantis. Lituania choro vadovui 
patiko dar ir tai, kad atskiras 
kantatas dalis galima įjungti į ei
linius choro koncertus. Per bendrą 
Pabaltiečių koncertą birželio mė
nesį kantatos dalis bus išpildyta 
kartu su latvių choru ir vargo
nais. Šiaip per visą kantatą skam
ba piano muzika. Šiuo atveju jau
na adelaidiškė pianistė N. Ma
siulytė chorui yra nepamainoma 
menininkė. Anot V. Šimkaus, be 
šios talentingos menininkės ir kan 
tatas parengimas būtų beveik ne
įmanomas. Dirigentas labai aukš
tai vertina ir solistę G. Vasi-

KALENDORIAUS...
(Atkelta iš psl. 5)

je šiandien jau išdidžiai stovi kon- 
liauskienę, kuri kantatoj išpildys cel*™s fortepijonas, Wurio nu4 
soprano solo partiją. Baritonu lgal,no nuosirdzios ade-
kviečiamas melburniškis daininin- lą’diskių aukos. Nors sis muziki- 
kas G. Kalpokas. Gaidos pasiųs- n.,s, instrumentas reikalingas ne 
tos ir buvusiam adelaidiškiui P. tiek chorui, kiek priaugančiam lie- 
Rūteniui. tuviskam jaunimui, tačiau inicaty

va jam pirkti kilo pačiame chore 
Šios kantatos, kaip ir kiek- jr pafs choras davė jam bene stem 

vieno didesnio muzikinio kūrinio blausią auką ($300).
■skaitlingas choras gali imtis tik — Esu ypatingai sužavėtas ei- 
po to, kai jis būna tinkamai pa- ihįiu adiela,idiškiu, — pareiškia 
ruoštas palaipsniui sunkėjančiom muzikas V. Šimkus. — Adelai- 
dainom, — pareiškia V. Šimkus, diškiy aukos fortepijonui pirkti 
— Be to, choras turi būti Įpratęs yra tikrai jaudinančios. Adelai- 
prie ilgo ir sunkaus darbo be grei- įėję nuolatos ir visokiems rei- 
tai pajuntamų rezultatų. Tokiam kalams nepertraukiamai renka- 
kūriniui, kaip ši kantata, reikia mos aukos, dėl to pradžioje buvo 
ištisų metu pasiruošimo. Mes ban- abejojama. Buvo skeptikų, kurie 
dome veikalą įveikti per trumpes- tvirtino, kad šiam reikalui adelai- 
nį laiką, dėl to varome pagreitin- diškiai neaukos. Malonu tačiau 
tu tempu. Choro paruošimui di- konstatuoti, kad aukos plaukia tik 
dėlę pagelbą teikia solistė p. Va- raj gražiai. Šiuo metu betrūksta 
siliauskienė, nuoširdžiai ir ener- tik poros šimtų dolerių ir ko- 
gingai dirbdama su choristėmis, mitetas tikisi juos greitai surink-

Lituania choro dirigentas pa- ti.
sirvžęs su kantata energingai dirb Nors šis nuoširdus .adei aidi š-\ 
ti 'ir po premjeros, kad choras kių pritarimas yra netiesioginis 
pajėgų laikui bėgant parteikti iš- padėkos pareiškimas Lituania cho 
pildyme visą ta muzikinį groži, rui, tačiau jis vistiek parodo, 
kuris slypi “Tėviškės Namuose”, kad Adelaidės lietuviai brangina 
Nesunku suprasti ,jog dirigentas savo chorą, juo didžiuojasi ir Te
trokšta, kad kantata virstų Litu- mia kiekvieną jo iniciatyvą. Ade- 
ania choro pasididžiavimu, o tai, OaldiiViai supranta dhoro vado- 
kaip nurodoma, didele dalimi pri- vybės ir visų choristų pasiauko- 
klausys ir nuo pačios kantatos in- jimą, atsidavimą lietuviškai. dai- 
terpretavimo. Kaip pati kantata nai. VI. Radzevičius

1968 m. Lietuvos Laisvės Kovos Metai ’t
VISI VIENINGAI DALYVAUKIME |

50-TIES METŲ NEPRIKLAUSOMYBES |
SUKAKTIES ŠVENTĖJE |
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ŠEŠTADIENĮ, 17 VASARIO, 7 vai. vak., g

Ukrainiečių salėje (11-15 Church St., Lidcombe) *

IŠKILMINGAS MINĖJIMAS £
- POBŪVIS |

H
Dr. R. Zakarevičiaus paskaita, turininka ir įdomi meninė $ 

programa. Po minėjimo Šokiai. Veiks bufetas.

SEKMADIENĮ, 18 VASARIO, 11.30 vai. Lidcombės
Bažnyčioje IŠKILMINGOS SV. MISIOS, £

organizuotai dalyvaujant lietuviškam jaunimui. Sv. J
Mišių metu giedos Sydnėjaus “Dainos” Choras, 

vedamas p. K. Kavaliausko.
Šventėje dalyvauti kviečiami visi NSW ribose gyveną lietuviai.® 

SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA J

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Ku-ka

HAVAJIEČIAI MELBOURNO 
LIET. NAMUOSE

Sausio 25-26 d.d. Melbourne 
Liet. Namuose bus rodomas filmas 
“Havaii”. Namų kino salė išnuo- 
muota ponui Rateli, kuris sale 
naudojasi ketvirtadieniais ir 
penktadieniais bei šeštadieniais. 
Bilietų kainos į spektaklius žymiai 
pigesnės, negu miesto kinuose. Jei
gu filmai bus jomūs, tai gal jais 
daugiau susidomės ir lietuviai, kas 
sudarys progos Hietuviams daž
niau susitikti ir pasimatyti Liet. 
Namuose. Kino lankytojų gausu
mas užtikrins taip pat ir lietu
vių namams tikresnes ir pasto
vias pajamas. Todėl lietuviai, lan
kydami kino spektaklius Liet. Na
muose netiesioginiai parems ir 
Lietuvių Namus.

Me.lb. Liet. Namu Valdyba

NAUJA AUSTRALIJOS LIET. 
KAT. FEDERACIJOS 

VALDYBA
Gruodžio 29-31 d.d. Melbourne 

įvyko Australijos Liet. Kat. Fe
deracijos suvažiavimas, kurio me
tu išrinkta ir nauja Federacijos 
Valdyba: D. Baltutienė, V. či- 
žauskas, V. Laukaitis, J. Skimbi- 
rauskas, V. Šeštokas, A. Vaitie
kūnas, J. Žitkevičienė ir V. Žio
gas.

KITUR
Pagrobus šiaurės korėjiečiams 

amerikiečių laivą su jūrininkais 
apkaltinant šnipinėjimu, ir to lai
vo amerikiečiams reikalaujant ir 
negrąžinant, padėtis tolimuose ry
tuose tempiasi. Amerikos laivynas 
iš Japonijos bazių pajudėjo šiau
rės Korėjos kryptimi ,Vašingto- 
ne buvo paskubomis sušaukta 
krašto gynybos taryba Pasaulio 
spaudoje šis incidentas laikomas 
provokuojančiu ir labai rimtu.

2.
ATEIVIAI KANDIDATAI
Į NSW PARLAMENTĄ

Ateinančiuose N.S.W. rinkimuo
se, kurie įvyks vasario 24 d., libe- 3< 
ralų partija šalia kitų numato 
išstatyti ir porą kandidatų iš 
ateivių. Vienas jų yra lietuviams 
gerai pažįstamas estas dailininkas 
Edgar E. Aavik ir vienas ukrai- L 
nietis.

*
Amerikos bombonešis B-52 nu

krito ir sudužo su atominių bombų 5. 
krūviu Grenlandijoje. Oficialiai 
paskelbta, kad tos bombos nesan
čios pavojingos, nes neturėjusios 
sprogdinimo užtaisų. Suorganizuo- 6. 
ta ekspedicija surasti lėktuvo lie
kanas ir bombas. Vienas iš lakūnų 
užsimušė, bet kiti sėkmingai pa- 
rašutais nusileido.

VISI GEGUŽINĖN!
Vasario 3 d. Skautų Tėvų K-tas 

organizuoja smagią gegužinę skau 
tų žemėje Ingleburne. Gegužinė 
įvyks esant bet kokiam orui.

Visi kviečiami dalyvauti. Atvy
kus niekam neteks gailėtis.

KAIMYNAI TALKAUJA
Sausio 6 d. Geelongo apylinkės 

lietuviai dar kartą parodė savo 
nuoširdžią paramą lietuviškumo iš 
laikymui. Dr. S. Skapinsko su
organizuota vyrų grupė atvažia
vo į Melbourną patalkininkauti 
jau pavargstantiems Melbourne 
lietuviams atremontuoti Lietuvių 
Namus. Šalia Dr. Skapinsko gru
pėje dalyvavo S. Bruną, J. Gai
lius, L. Grybas, L. Sedliorius, P. 
Šileris, K. Šimkus ir E. Valod- 
ka.

Melbournui atstovavo p. Pope- 
liučka, K. Tarybos narys dar
bams organizuoti. Padaryta daug 
ir gerai. Paruošus pietus talkinin
kams, viena ponia išsireiškė — 
geelongiškiai geri darbinin
kai ir šaunūs džentelmenai, nes 
atsidėkodami už pietus padovanojo 
jai didžiules vaisių ir šokolado 
dėžes...

M.L.K. Taryba dėkoja geelongiš 
kiams prisidėjusiems prie namų 
remonto ir turi vilties, kad jų 
gražiu pavyzdžiu paseks visi Mel
bourne lietuviai ir prsidės kas au
ka, kas darbu prie Namų išpuo
šimo Vasario 16-tai paminėti.

Darbų vadovas p. Popeliučka 
bus kiekvieną šeštadienį, kaip vi
sada, L. Namuose ir lauks tal- 

linkų. M.L.K. Tarybu

ADELAIDE
ŽINOTINI ADRESAI

ALB Adelaidės Apylinkės Val
dyba —pirmininkas — V. Ra
ginis, Lithuanian Community 
in South Australia, Box 1296 
L, G.P.O., Adelaide, S.A. 5001. 
LIETUVIŲ DIENOMS rengti 
komitetas — sekretorius — V. 
Radzevičius, 21 Selby Street, 
Kurralta Park, S.A. 5037. 
Adelaidės Lietuvių Sąjunga — 
pirmininkas — P. Bielskis, 
Lietuvių Namai — Lithuanian \ 
House, 6 Eastry Street, Nor
wood, S.A. 5067.

Adelaidės Lietuviu Žinios — 
redaktorius — J. Arminas, 11 
Gray Street, Plympton, S.A. 
5038.
Lietuvių Muziejus ir Archy
vas — vedėjas — J. Vanagas, 
9 Westbourne Street, West 
Croydon, S.A. 5008.
Lietuvių Katalikų Centras — 
vedėjas — Kun. A. Kazlaus
kas, MIC, Lithuanian Catholic 
Centre, 6 Third Avenue, St 
Peters, S.A. 5069.

klaidinęs krikščionis, ir jie nebeži
nojo, kada švęsti Velykas. Jau nuo 
senų amžių ta šventė buvo šven
čiama sekmadieni, po pirmos mė
nulio pilnaties, kuri būna po pir
mos pavasario dienos. Mėnulio 
šviesa palengvindavo tikintiesiems 
keliauti į tolimas bažnyčias šven
tėm. Kalendoriaus 10- ties dienų 
klaida sudarė keblumų. Taigi po
piežius Grigalius XIII paskelbė, 
kad 1582 po spalio 4 kita diena 
bus spalio 15. Kai kur Europoje 
kilo riaušės. Kai kas šaukė, kad 
popiežius atėmęs 10 dienų iš jų gy 
venimo... Tik katalikiškoji Euro
pa priėmė tą kalendorių iš karto. 
Anglija ir jos kolonijos pagaliau 
priėmė Grigaliaus kalendorių 
1752, Rusija 1918 ir Turkija 1927.

Pravoslavai dar laikosi seno
jo Julijaus Cezario kalendoriaus, 
šiandien jia jau klysta 13 dienų. 
Kas 500 metų jis atsilieka per tris 
dienas.

NETIKSLUMAI 
GRIGALIAUS KALENDORIUJE

Dabartinis mūsų (Grigaliaus) 
kalendorius yra pasaulyje tobu
liausias, bet ir jis turi klaidų. Vie
na, jis paskuba per metus 26 se
kundes. Bet praeis 3,323 metai kol 
ta klaida išaugs iki 1 dienos. Kitas 
trūkumas yra tas, kad kiekvienais 
metais savaitės diena išpuola vis 
kitą mėnesio dieną. Pav. Kaldėdos 
1966 buvo sekmadienį. 1967 — pir
madienį. 1968 trečiadienį, kadangi 
tai bus kilnojamieji metai. Tai yra 
todėl, kad metų ilgumas yra 52 
savaitės ir 1 diena. Po 28 metų 
vėl visos datos kartojasi iš pra
džių. Kitaip sakant, tik po 28 me
tų Kalėdos vėl bus trečiadienį 
kaip šiemet Ta taisyklė negalioja 
Velykų datai.

KAS 400 METŲ
Mažai kam žinoma, kad kas ke

turi šimtai metų trys kilnojamieji 

metai nėra kilnojami, t.y. vasaris 
turi tik 28 dienas. Tas daroma, 
kad išbalansuotų, į kalendorių pa
tenkančias klaidas. Gal kai kas 
prisimena 1900 metus. Tie metai 
turėjo būti kilnojamieji metai, bet 
nebuvo. Tas balansavimas daro
mas šimtmečio gale. Pav. 2100 
metai bus nekilnojami; 2200 nekil
nojami, 2300 nekilnojami; bet 2400 
jau kilnojami.

Iš šio rašinio matosi, kad Ve
lykų šventės buvo mūsų kalendo
riaus reformos priežastis. Nežinia, 
kas ir kada būtų drįsęs reformuo
ti kalendorių, jei tikintieji nebū
tų įpratę rinktis į Velykų šventes, 
šviečiant pilnam mėnuliui.

Štai Velykos ateinančiai metų ei 
lei: 1968 — balandžio 14; 1969 — 
balandžio 6; 1970 — kovo 29;
1971 — balandžio 11; 1972 — ba
landžio 11; 1972 — balandžio 2; 
1973 — balandžio 22; 1974 ba
landžio 14; 1975 — kovo 30; 1976 
—balandžio 18; 1977 — balandžio 
10; 1978 — kovo 26; 1979 — ba
landžio 15; 1980 — balandžio 6; 
1981 — balandžio 19 ir t.t.

KAS 26,000 METŲ

Žemės ašis grasina labai sumai
šyti mūsų kalendorių ir mūsų me
tų laikus. Per 26,000 metų ji nu
brėžia padangėse tarp žvaigždžių 
apskritimą. Kitaip sakant, jos pa
krypimas, nuo kurio susidaro mū
sų metų laikai, užims įvairiausias 
pozicijas. Mes esamę įpratę švęs
ti Kalėdas žiemą ir Velykas pava
sarį. Ateis laikas, po daug tūks
tančių metų, kada Kalėdų laike 
oras bus kaip liepos mėn. o per 
Velykas turėsime žiemos speigus. 
Kitaip sakant, ateina laikai, kad 
vasaros mėnesiai bus lapkritis, 
gruodis ir sausis. Tas kartosis kas 
26,000 metų.
(Darb.)

Kostas Sietynas

Pasirodo, kad mūsiškę veiklą 
galima net inčais išmatuoti. Štai 
kad ir lietuviškų parengimų ka
lendoriai šiems metams, paskelbti 
Mūšy Pastogėje-. Sydnėjaus pa
rengimų kalendorius siekia 7i< in- 
čo, Melbourne — 15B, o Adelai
dės net 17ž inčo! Iš tų kalendo
rių matosi, kas parengimų nu
garkaulį sudaro: Sydnėjuje ba
liai, Melbourne pobūviai ir Ade
laidėje gegužinės.

*
Kaip patirta, mūsiškiai lietu

viai mokslininkai pajudėjo į už
jūrius: štai metų pradžioje išvyko 
į Kalifornijos universitetą (USA) 
kviečiamas kaip svečias docentas 
Pertho universiteto vyresnysis dės 
tytojas inž. Zigmas Budrikis. Ly
giai netrukus išvyksta į Belgiją 
N.S.W. universiteto lektorius dr. 
inž. A. Kabaila su šeima. Po ke
lių savaičių išvyksta į Kanadą ad
vokatas J. Pullinen, o kiek vė
liau susitvarkiusi namuose išvyks 
ir žmona Pajauta Pullinen, da
bartinė Krašto Valdybos narė jau
nimo reikalams.

*
Sužinojus apie pradėtą didėlį 

užsimojimą Adelaidėje pirkti Lie
tuvių Namams fortepijoną, ALB 
Krašto Valdyba ir Kultūros Ta
ryba šiam prasmingam pirkiniui 
išpirkti paskyrė po 25 dolerių au
ką.

Nuo pat gimimo neturėjęs dar
bo ALB Krašto Garbės Teismas, 
atrodo, greitu laiku bus mūsų spor 
tininkų įdarbintas. Kiek patirta, 
sporto vadovai, nepasitikėdami sa
vais sprendimais, nori, kad jų 
galvojimą patikrintų pats aukš
čiausias bendruomenės organas.

*
Mūsų tautiečiai vykstant Aus

tralijos paštininkų streikui, ėmė 
visai pagrįstai prisibijoti, kad ne
gaudami lietuviškos spaudos visai 
užmirš lietuviškai skaityti. Tokiu 
“sausros” laikotarpiu gera proga 
pavartyti seną lietuvišką spaudą 
ir pakartoti primirštus praeities 
faktus.

Jau ilgesnis laikas, kaip “skra
jojantis” mūsų solistas Paulius 
Rūtenis prisilaiko Sydnėjuje ir net 

prižadėjo dalyvauti sydnėjiškių 
rengiamame Vasario 16 minėjimo 
programoje.

*
Jubiliejinių metų proga dideles 

nepriklausomybės šventes arba 
šventės iškilmes turės ne tik di
džiosios mūsų kolonijos, bet ir pa
čios tolimiausios. Štai Pertho lie
tuvius žada aplankyti ir dalyvau
ti programoje solistė G. Vasi
liauskienė su pianiste N. Masiu
lyte. Teko nugirsti, kad gal ta 
proga Perthą pasieks ir p. G. 
Vasiliauskienės sukurtas ir vado
vaujamas Adelaidės vyrų oktetas. 
Lygiai p. Vasiliauskienė su p. Ma
siulyte ketina šventės proga da
lyvauti ir .pas Hobarto lietuvius 
Tasmanijoje. Į šiaurę Brisbanės 
lietuvių rengiamose nepriklauso
mybės šventės iškilmėse vyksta su 
paskaita ir p. L. Karvelis iš Syd
nėjaus.

*
Sako, nežinia, kuo būtų pasi

baigusios Sporto Šventėje krepši
nio varžybos tarp Sydnėjaus ir 
Adelaidės merginų krepšininkių, 
jeigu nebūtų buvęs sustabdytas 
laikrodis. Čia tai kaip pas bibli
jos žydus, kuriems kovojant prieš 
filištinus buvo sulaikyta saulė ir 
prailginta diena, kad žydai laimė
tų. Iš tiesų biblinės tiesos pasi
tvirtina.

*
Patirta, kad sydnėjiškiai p.p. J. 

ir O. Maksvyčiai su prieaugliu 
savo atostogas išnaudoja besidai
rydami po platųjį Pacifiką iš
plaukę laivu Arkadia. Bijomasi, 
kad taip pasižmonėję jie nepa
sidarytų profesionalais jūrinin
kais, kas lietuviams, o ypač že
maičiams visai nepakeliui.

*
Melburniškiai lietuviai su dai

nom ir gal ašarom atsisveikino 
su p. V. Kybartiene, kuri ilges
niam laikui išvyko pasimatyti su 
savo artimiasiais Amerikoje.

*
Bene vienintėlė Australijos lie

tuvaitė, skyajonanti lėktuvais kaip 
“hostesė”, Lydija Juodaitytė iš 
St. Marys (N.S.W.) vasario 24 
d. išteka už G.W.R. Davison. Ves
tuvinę svitą iš jaunosios pusės su
darys veik vieni lietuviai.

SYDNEY APYLINKĖ VALDYBOS 
INFORMACIJOS

Vice-Pirmininkė p. A. Wallis- 
Grincevičiūtė išvyksta 6 savaitėm 
į Europą ir Ameriką. Linkime 
sėkmingos kelionės.

— ★ —

50-ties Metų Nepriklausomybės 
Sukakties minėjimui intensyviai 
ruošiamasi.

Ukrainiečių Salė (Lidcombė- 
je), kurioje vyks minėjimas, yra 
naujai pastatyta, erdvi, talpinan
ti virš 600 žmonių. Bufetu suti
ko rūpintis Mot. Soc. Globos Drau
gija.

Sąryšyje su šio minėjimo ruoši
mu Valdyba numato virš $200 iš

HŪSU PASTOGĖ
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laidų. šiuo metu Valdybos kasa 
tuščia. Išlaidoms padengti bus 
renkami pinigai prie įėjimo. Pen
sininkams ir besimokančiam jau
nimui įėjimas nemokamai.

— ★ —
Baltų Konvencijos išlaidoms pa-j 

dengti ALB Krašto Valdybos esa
me įpareigoti surinkti $100. Au
kas galima įteikti bet kuriam val
dybos nariui ar siųsti paštu kasi-/ 
ninko adresu: A. Vinevičius, 8 
Deakin St., Concord, NSW, 2137. 
Taip pat neužmirškime ir AUS
TRALIJOS LIETUVIO MOKES
ČIO (1 doleris dirbančiam asme- > 
niui).

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
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