
ADELAIDE LIET.
KULTŪROS CENTRAS

Nors šis Mūsų Pastogės nu
meris ir neskiriamas specialiai 
Adelaidei, bet ryšium su nepri
klausomybės jubiliejine sukakti
mi susirinko daugiau pranešimų 
ir kalbos kaip tik iš Adelaidės. 
Tad ir šioje vietoje pravartu 
žvilgterėti į Adelaidę ir joje gy
venančius lietuvius, kurie savo 
kultūrine veikla toli pralenkia ki
tas, net žmonėmis gausesnes ko
lonijas. Gal tai ir atsitiktinumo
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keliu, bet šiame mieste kaip tik
susikoncentravusios pačios stip
riausios Australijos lietuvių me
ninės jėgos, čia ir rašytojai, vo
kalistai, instrumentalistai, vai
dintojai, muzikai, dautinių šo
kių vadovai specialistai, pagaliau 
muziejus-archyvas. Nežumirština 
ir tai, kad Adelaidėje išsivystė 
geriausi sportininkai, šachmati
ninkai, pavyzdingiausia savaitga
lio mokykla ir 1.1. Neskaitant ke
lių individualinių pažibų, kaip P. 
Andriušis, G. Vasiliauskienė, V. 
Šimkus, B. Lapšienė, A. ir J. 
Gučiai, J. Vanagas, šiaip daugu
moje Adelaidėje susispietę tokie 
pat žmonės su panašiomis gali
mybėmis ir pajėgumu, kaip ir ki. 
tose lietuvių kolonijoje, bet kaž
kaip Adelaidėje lietuvių gyveni
mas vystosi skirtingai, daugiau 
nukreiptas kultūrine linkme. Ir 
gal ne tiek toji kultūrinė pusė 
vystoma atskirų menininkų, kiek 
gerų organizatorių, kurie moka 
išvystyti ir suorganizuoti tokius 
sakytume aukšto lygio kultūri
nius parengimus, kuriuose su 
džiaugsmu dalyvauja ir neeiliniai 
menininkai individualistai.

Juk ne vienas P. Andriušis 
sudaro ir išpildo literatūros va
karą ir pagaliau jis pats nieko 
neorganizuoja, bet žiūrėk, Ade
laidėje kasmet įvyksta kaskart vis 
gražesni ir patrauklesni literatū
ros vakarai, ko nesigirdi tokių 
parengimų per eilę metų jokioje 
kitoje lietuvių kolonijoje, neskai-

V CEJTR1UBI0 S. CASIMIRO PATRONO BELLA UTUANIA

Prieš keletą metų Vatikanas 
buvo išleidęs vokus su šv. Kazi
miero paveikslu. Kovo 4 d. yra šv. 
Kazimiero diena. Lietuvoje ji bu

vo švenčiama ne vien kaip baž
nytinė, bet drauge ir kaip tautinė 
šventė pagerbiant vienintėlį ka
nonizuotą lietuvių tautos šventąjį.

Atvyksta VLIK’o p-kas Dr. J. K. Valiūnas
Gauta ekstra žinia, kad lanky- 

kadamasis Pacifiko pakraščiuose 
ta pačia proga žada aplnkyti ir 
Austrlijos lietuvius Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto pir
mininkas Dr. J. K. Valiūnas. Jis 
bus Sydnėjuje jau kovo 20 d. ir 
ketina Australijoje išbūti apie sa
vaitę laiko. Tuo pačiu jis steng
sis pasimatyti su Austarlijos vy
riausybės atstovais ir drauge ap
lankyti, kiek sąlygos ir laikas leis, 
bent didžiąsias Australijos lietu
vių kolonijas. Tikslus VLIKo pir
mininko vizitų maršrutas bus pa
tiekta laiškais atitinkamoms apy
linkių valdyboms ir paskelbta Mū
sų Pastogėje.

Jau keletą kartų aplankęs pa
saulio kolonijas VLIKo pirminin
kas Dr. J. K. Valiūnas šiose pa
reigose su oficialiu vizitu netru
kus pribus ir Australijoje. Mes 
juo labiau turime tinkamai pasi-

rengti šį aukštą svečią pasitikti 
ir priimti. Tiesa, Dr. J.K. Valiū
nui Australija jau nėra naujiena: 
beveik prieš dešimtmetį jis taip 
pat buvo užsukęs į Australiją, bet

daugiau privačiais reikalais, šį 
kartą jis atvyksta kaip vyriausio 
mūsų politinio organo išeivijoje 
pirmininkas ir vadovas. Sekite 
tolimesnius pranešimus.

K. KAVALIAUSKO SUKAKTIS

V. BERNOTAS

ALB Krašto Valdybos nariui ir 
Krašto Kultūros Tarybos pirmi
ninkui Kazimierui Kavaliauskui 
vasario 14 d. suėjo 65 metai, bet 
nežiūrint metų skaičiaus jis yra 
gal dar labiau apsikrovęs profe
siniais ir visuomeniniais darbais, 
negu anksčiau. Neskaitant jau 
minėtų aukščiau pareigų vyriau
siuose Australijos Liet Bendruo
menės organuose jis su dideliu pa
sišventimu jau daugiau kaip de
šimt metų vadovauja Dainos cho
rui, dėsto matematiką vienoje iš 
geriausių Sydnėjuje gimnazijų, 
paruošė ir išleido matematikos va
dovėlius aukštesniosioms gimna-

Politikos vingiuose zijos klasėms, nuolat dalyvauja su 
paskaitom įvairiuose kultūrinuose 
parengimuose bei rateliuose. Ne
svetimas jam ir spaudos darbas,

VĖL BOMBOS 
VIRŠ š. VIETNAMO 

Sausio pradžioje Washingtonas

vietai drąsiai iškrauna amuniciją, 
automatinius ginklus, priešlėktu
vines ir tolimų distancijų raketas,

tu pats premjeras Fidel Castro 
laikėsi nuošaliai, tuo nenorėda
mas pakenkti sovietų pašalpai, iš

kur jis dažnai pasisako aktualiai
siais lietuviškais klausimais, žo
džiu, sukaktuvininkas K. Kava
liauskas Australijos lietuvių gyve-

Kazimieras Kavaliauskas 

praktikoje įgyta išmintimi.
Malonu p. Kazimierą Kavaliaus

ką pasveikinti ne tik amžiaus su
kakties proga, bet ir kaip vardu- 
vainiką, ir palinkėti jam dar ilgų

tant žinoma meno dienų. Tiesa, 
Adelaidės lietuviai gal negali pa
sigirti tokia lietuvių dailininkų 
gausa ir iškilumu kaip Sydnėjųs, 
vis tik nei Sydnėjuje, nei paga
liau Melbourne tokio kultūrinio 
pulso nesijaučia, kiek jis plaka 
Adelaidėje.

Ne kur kitur, o kaip tik Ade
laidėje įsteigtas lietuvių kultūros 
muziejus ir archyvas, koks gal 
būt yra vienintelis tokio pobū
džio visame laisvame pasaulyje. 
Kiti sakys, kad adelaidiškiai tu
ri Joną Vanagą. Bet ir pats vie
nas Vanagas nieko nebūtų pada
ręs, jeigu jis neturėjęs būtų sau 
stipraus užnugario, kas jam sutei
kė ir patalpas ir moralinę bei 
materialinę paramą. Turint tin
kamas patalpas Adelaidėje suda
ryta ir gražiai įrengta J.J. Bačiū- 
no vardo biblioteka, kuri sau ly
gios neturi jokioje kitoje lietuvių 
kolonijoje Australijoje.

Visiems ir visoms kolonijoms 
lygiai reikšminga jubiliejinė Lie
tuvos nepriklauilsomybės šven
tė, bet tik vienas Adelaidės lietu
vių choras ryžosi šiai šventei tin
kamai pasirodyti .pastatant di
džiulio masto muzikinį kūrinį — 
Budriūno kantatą “Tėviškės Na
mai”. Žinoma, čia gelbėjo ir at
skiri menininkai solistai, bet ir 
tų dalį reikėjo importuoti iš ki
tur (G. Kalpokas). Siame dar
be pagrindas yra choras. Kitur 
kaip tyčia prieš jubiliejinius me
tus chorai kiek aptrupėjo, kiti 
net visai nutilo, tuo tarpu kai 
Adelaidėje, kur savu laiku la
biausiai buvo pasireiškusi vidinė 
grupinė trintis, bet choras iki 
dabar išliko vienas nesuskilęs ir 
tiek pajėgus, kad jis ryžosi net 
tokio masto pastatymams, apie 
kurį skaitome ir šiame numery. 
Būtų liūdna, kad šitas Lituanios 
choro milžiniškas darbas teužsi- 
baigtų tik Adelaidėje. Argi nebū
tų galima tos kantatos pasiklau
syti ir kitų kolonijų lietuviams 
pasikviečiant Lituanią ir suren
giant jos koncertą bent Sydnė-

buvo įtaigojamas, jog Amerikai 
nustojus bombarduoti Vietnamą 
bus įmanoma kalbėti apie taikos 
derybas. Prezidentas Johnsonas 
tuoj pat ėmėsi žygių sustabdyti 
visus bombardavimus Haipong ir 
Hanojaus ruože. Bombardavimai 
pertraukti su sąlyga, kad komu
nistai pertraukos metu nedidins sa 
vo jėgų pietų Vietname ir neiš- 
noudos bombordavimo pauzės ki
tiems kariniams tikslams.

Tuo reikalu Italijos užsienio rei
kalų min. Fanfani lankėsi Hano
juj patiekdamas Amerikos paliau
bų intencijas. Tuo pačiu reikalu 
ir U.N.O. generalinis sekretorius 
U-Thant vyko į Londoną, ’Paryžių, 
Maskvą ir Washingtoną. Ir taip 
atrodė viskas vedė į palankią dery
bų fazę. Visai netikėtai ir Ha
nojus užmetė meškerę paliaubų 
pasiilgusiam Washingtonui palei
džiant laisvėn tris Amerikos karo 
lakūnus.

Hanojaus gerai apskaičiuota ap- 
gaulyste komunistai visai netikė
tai ir visu frontu puolė Pietų Viet
namą, nuo ko ir šiandie p. Viet
namas tebekenčia.

Netikėtumų ištikta karo admi
nistracija Washingtone įsakė at
naujinti bombardavimus draudžia 
muose rajonuose. Po mėnesio per
traukos bombos vėl krito Haipong- 
Hanojaus ruože: kliudė miestus, 
Hanojaus radijo stotį, aerod,ro-; 
mus... Haipongo uosto, kurį ap
tarnauja 150 nuolatinių sovietų 
laivų, bombos kol kas neliečia. So-

maistą, mašinas ir varikliams ku
rą. Sunku suprasti, kaip ilgai to
kį karą Amerika galės laviruoti 
ir kaip ilgai pelės ir katės žaidi
mą toliau toleruos.

Amerikos prezidentas kietai nu
sistatęs pasiekti užsibrėžtus tiks
lus, neatsižvelgiant kokių ginklų 
ir priemonių tai pareikalautų. Gy
nybos sekretoriui Mc Namarai grei 
tu laiku pasitraukus iš pareigų

kurių kasdien įplaukindinama 1 
mil. dolerių vertės gerybių.

Nuteistųjų sąrašą ir nusikaltu
sių nuodėmes paskelbęs partijos 
laikraštis “Granma’’ kelių dienų 
laikotarpyje pajuto sovietų reak
ciją. Laikraštis pusiau sumažėjo, 
nes sovietų įvežamas popieris atei
ty bus ribojamas nepalankiai so
vietams spaudai.

nime yra ne vien jo centre, bet 
greičiau viso to kultūrinio gyveni
mo ašis. Kai kiti jo amžiaus su
laukę dairosi kuo daugiau poilsiau
ti, K. Kavaliauskas dar labiau į- 
vairiais darbais apsikrauna ir mū
sų visų džiaugsmui visus atlieka 
su neišsekančia energija, ko daž
nai galėtų pavydėti ne vienas da
barties jaunuolis, ir su gyvenimo

ir kūrybingų metų. Nors kalendo
riškai metų skaičius ir kraunasi, 
bet K. Kavaliauskas yra tiek ap
sikrovęs darbais, kad iš tikrųjų 
neturi laiko senti. Jeiku J.J. Ba
čiūnus save laiko nunokusiu jau
nuoliu, tai Kazimierą Kavaliaus
ką drąsiai galime laikyti “subren
dusiu jaunuoliu”.

Ilgiausių metų!

visa karo startegija yra numato
ma perleisti vyr. karo vadui P. 
Vietname gen. W. Westmorelan- 
dui. Jeigu taip įvyktų, toks karo

ĮVYKIAI

juj ar Melbourne? Nereikėtų ši
to reikalo vilkinti ligi ateinančių 
meno dienų, nes vis tiek į Ade
laidę suvažiuoja tik nedidelė da
lis Australijos lietuvių, o atvy
kus į tokį Sydnėjų ar Melbour- 
ną šio kūrinio pasiklausytų de
šimteriopai daugiau. Kas šituo 
reikalu turėtų rūpintis, nėra kaip 
ir aiškinti, bet tik nereikia laukti, 
kad toji pati Lituania organizuo
tų savo koncertus ir už Adelai-

dės. Mūsų bendruomenės tiesio
ginis rūpestis ir būtų, kad kas 
vienoje vietoje sukurta ar pada
ryta didingo, tai privalu, kad ir 
kitos vietos lietuviai galėtų ben
drai pasidžiaugti.

Taip, tokia Adelaide, kaip ji 
šiandie yra, yra kuo pasididžiuo
ti. Bet negana to — Adelaidės 
lietuvius jų kultūriniuose užsimo
jimuose net reikėtų ir remti, nes 
jų užsimojimai dažniausia nėra

administracijos žygis būtų visų 
sveikiausias, perleidžiant kariš
kiams, bet ne civiliams kaip iki 
šiol,tvarkyti visus militarinius rei 
kalus.

IŠDAVIKAI KUBOJE
Tris paras užsitęsęs centrinio 

komiteto mitingas Havanoje išaiš
kino 43 išdavikus. Komunistinėje 
sistemoje surasti, tiksliau sakant, 
sufabrikuoti krašto kenkėjus yra 
įprastas dalykas, tačiau šį sykį vi
si kaltinamieji veikę Maskvos di
rektyvomis prieš Castro valdžią. 
Iš 43 kaltinamųjų 36 nubausti ka
lėjimu nuo vienerių iki 15 metų. 
Prasižengusių vadas Escalante 
siekdamas paklupdyti Castro reži
mą prieš Maskvą ant kelių, gavo 
didžiausią porciją.

Escalante buvęs kom. partijos 
vadas, jau seniai pasižymėjęs Ku
boje kaipo didžiausias Maskvos ša
lininkas. 1962 metais už proso
vietinę propagandą iš Kubos eks- 
komunikuojamas ir keletą metų 
praleidžia rytų Europoje. Tikriau
siai Maskvai reikalaujant, Esca
lante grąžinamas į Kubą, kur per 
pastaruosius 5 metus subversyviai 
veikęs prieš Castro režimą.

Visus kurstytojų areštus, taip 
kaip ir kaltinamąjį aktą paruošė 
Raul Castro( premjero brolis), da
bartinis ginkluotų pajėgų ir vi
daus saugumo vadas. Tardymo me-

LIBERALŲ PERGALĖ

Vasario 24 d. generaliniuose 
N.S.W. valstijos rinkimuose prieš 
tai valdžiusioji liberalų partija 
laimėjo rinkimus dar su didesne 
persvara, negu turėjo anksčiau. 
Į N.S.W. vyriausybę vėl grįžo li
beralų partija su premjeru Mr. 
Askin. Po rinkimų paaiškėjo, kad 
naujame parlamente liberalai ga
vo 35 vietas (turėjo 31), krašto 
partija (koalicinė) 17 (turėjo 
18), darbo partija (opozicinė) —

N.S.W. Premjeras 
R. W. Askin

38 (turėjo 44). Taip anksčiau il
gus metus N.S.W. valstija, buvusi 
darbo partijos bastijonu Australi
joje, jau antrai kadencijai iš ei
lės pasisako už liberalų partiją.

— ★ —
Vykdydami savo ofensyvą Viet

namo Komunistai prarado dau
giau kaip 40 000 savo žmonių, ta
čiau jokio reikšmingesnio laimė
jimo nepasiekė. Vyriausias ame
rikiečių karo vadas Vietname gen. 
Westmoreland tikisi, kad ameri
kiečių dalinius sustiprinus dar 
šimtu tūkstančių karių šiaurės 
Vietnamas ir pietų Vietnamo ko
munistai bus priversti šauktis ka
ro paliaubų. Nesant šiame kare 
aiškių frontų karo laimė priklau
so nuo to, kas ilgiau ištvers, arba 
pralaimės tas, kas pirmas pritruks 
kvapo. Gen. Westmoreland teigia, 
kad šiaurės Vietnamas neatlaikys 
ilgo karo.

— ★ —
Pirmą kartą Vietnamo kare 

pasirodė komunistų tankai, kurie 
buvo sunaikinti. Sąjungininkai 
ypač stebisi, kaip tie tankai pri
artėjo prie Saigono visai nepas
tebėti.

RUSAI ANGLŲ VIETOJE

spėja, kad sovietų išėjimas į Vi
duržemio jūrą yra rusų bandy
mas apeiti Europą iš užnugario ir 
taip ją paglemžti savo kontrolė
je. Taip Europos nesaugumo klau
simas buvo metų pradžioje svar-

— * —
Derybose su Šiaurės Korėja dėl 

pagrobto amerikiečių laivo “Pu
eblo” kur tarp kita ko amerikie
čiai buvo kaltinami šiaurės Korė
jos integralumo pažeidimu, nes 
dažnai į Šiaurės Korėją skrendą 
amerikiečių žvalgybiniai lėktuvai. 
Darydami įvairias nuolaidas kai 
kurie amerikiečių delegacijos ka
rininkai prisipažino, kad tokių at
vejų būta, bet tie įskridimai teisi
nami techniškomis kliūtimis.

Amerika reiškia griežtą protes
tą prieš tai, kad šiaurės korėjie
čiai ketina teisti pagrobtojo laivo 
Pueblo įgulą. Siaurės Korėjos vy
riausybės kalbėtojo teigimu, ame
rikiečių laivo įgula turi būti nu
bausta pagal šiaurės Korėjos įsta
tymus. Savo spaudos konferenci
joje šiaurės Korėjos diplomatas 
Maskvoje Zange Ye Zoon paskel
bė komunistų versiją, kaip ameri
kiečių laivas Pueblo pateko į ne
laisvę. Jis pareiškė, kad amerikie
čiai nieko nelaimėsią spaudimu, 
o jeigu jie nori totalinio karo, 
tai jis ir bus.

— ★ —

Tuo tarpu dėl įtemptos padė
ties Pietų Korėjoje įsakyta vi
siems atsargoje esantiems ka
riams du kartus per metus atlikti 
pakartotiną po dešimt dienų kari
nę praktiką. Tokiu būdu paruoš- 
tyje Pietų Korėja numato turėti 
apie milijoną karių. Ypatingai 
paskutiniu metu Pietų Korėjoje 
sustiprinta kova su infiltruotais 
šiaurės Korėjos komunistais pro
pagandistais ir agentais.

)

vien lokalinio pobūdžio, bet vi
sos Australijos lietuvių bendruo
menės interesas. Kad ir toks mu
ziejus — archyvas: tokio kito 
niekur kitur Australijoje negali
ma tikėtis. Tai mūsų visų pastan
gomis reikia ir kurti panašias 
institucijas, kurios galės repre
zentuoti lietuvius ir jų kultūrą 
net ir tada, kai gal ir pačių lietu
vių kaip tokių nebeliks.

(v.k.)

Kaip žinoma, po karo Btritfų. 
Imperija kaip pradurtas balionas 
pradėjo bliūkšti. Daugumas anks
čiau valdytų britų kraštų arba 
gavo nepriklausomybes arba 
šiaip atitrūko nuo britų tautų 
šeimos (Commonwealth), tačiau 
charakteringas vienas momentas, 
kad daugumoje kraštų, kurie buvo 
anglų arba kontrolėje arba tiesio
ginėje įtakoje, anglams pasitrau
kus, jų vietą užima sovietai. Štai

kad ir Viduržemio jūra, kuri anks
čiau pilnai buvo britų kontrolėje, 
dabar, ypač rytiniai pakraščiai, 
jau tiesioginėje sovietų kontrolė
je. Rytiniuose Viduržemio jūros 
pakraščiuose jau dominuoja sovie
tinis laivynas, kur prie Afrikos 
net įsitaisė savo karines bazes. 
Neseniai tik iš Adeno pasitraukė 
britai, o jau tuoj pat čia įsikūrė 
sovietų delegacija. Kai kurie diplo
matai ir spaudos komentatoriai

stymas tarptautinėje konferenci
joje Čikagoje, kur dalyvavo apie 
150 atstovų iš JAV, Kanados ir 
Europos kraštų, daugiausia NATO 
partnerių. Konferencija vyko Či
kagos universitete, o ją globojo 
tarptautinis A. Stevenson vardo 
institutas. Prieita išvados, kad 
Europa negali išsiversti be Ame
rikos, bet lygiai ir Amerika nepa
sitiki Europa, kuri tarpusavy ne
moka susikalbėti.

— ★ —

Amerikiečiai jau dabar karštai 
spėlioja, kas bus išrinktas metų 
pabaigoje Amerikos prezidentu. 
Pagal Gallup surinktus davinius 
dabar amerikiečių nuotaikos to
kios, kad lygias galimybes turi į 
prezidentus dabartinis preziden
tas (demokratų partijos) L.B. 
Johnson ir buvęs viceprezidentas 
(respublikonų) R. Nixon.
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1 MOŠŲ PABTOtM 196& m. kovo 4 d.

NEPRIKLAUSOMYBĖS KELIAIS

JONAS SOUŪNAS

ŠEŠIOLIKTAJAI PRAĖJUS
Gili kaip gelmė partizanų auka — 

Aplieta krauju milžinų dovana! 
Didi, kaip dangus, laisvės žygio auka — 
Garbė, garbė didvyriams amžina!

Tokiais žodžiais baigiasi poeto Stasio Santvara kantata “Kovo
tojai”. Muzika J. Gaidelio. Šią kantatą pirmą kartą išpildė Čikagos 
Dainavos ansamblis, vadovaujamas muziko P. Armono, šių metų 
vasario 16-sios minėjime, kuris įvyko Čikagos Civic Opera rūmuo
se vasario 18 d.

Minėjime kalbėjo Lietuvos atstovas Washingtone p. J. Kajeckas. 
Gi pagrindinę kalbą angliškai pasakė Jungt. Amerikos Valstybių 
senatorius Vance Hartke. Dar kalbėjo kongresmanai Pucinski ir 
Murphy. Minėjimą surengė Čikagos ALT o skyrius. Jį pravedė 
skyriaus pirmininkas Julius Pakalka.

Tokie pagrindiniai duomenys apie vieną tipiškų mūsų nepriklau
somybės šventės minėjimų. Nesame juo nei perdaug nuvilti, nei 
perdaug patenkinti. Nors šventėme nepaprastą, o jubiliejinę šven
tę, ji daug kuo išskirtinai nepasižymėjo. Šventės pravedimas, kal
bos, sveikinimai, rezoliucijos ir meninė dalis buvo trafaretiniai. 
Tiesa, Čikaga, kaip ir pridera pasaulio lietuvių sostinei, pajėgė pas
tatyti kantatą ir į operos rūmus sukvietė apie pusketvirto tūkstan
čio žmonių. Įėjimas buvo su bilietais, kurių kaina siekė net dešim
tuką. Atrodytų, jog minėjimas Čikagoje buvo išskirtinai geras. 
Galbūt. Tačiau jau dabar galima teigti, kad propagandiniu atžvil
giu jis reikiamų pasekmių neatnešė. Nei didžioji spauda, nei tele
vizija bei radijo Čikagoje plačiau šio įvykio nepažymėjo. Buvo 
kaikur pasitenkinta tik eiline žinute., jog toks minėjimas įvyko ir 
kas kalbėjo. Tai ir viskas. Joks kitas iškilesnis faktas nebuvo pa
minėtas.

Kituose miestuose mūsų jubiliejinių metų šešioliktosios minėji
mai taip pat panašiai buvo surengti ir praėjo su panašiu atgarsiu.
• Kyla klausimas — argi mes savo nepriklausomybės šventę ruo

šiame tik sau? Kodėl gi ji negalėjo būti panaudota didesnei pro
pagandai?

Iš minėjimų aprašymų sprendžiant atrodo, kad tie minėjimai 
buvo ruošiami daugiau patiems lietuviams, o ne svetimtaučiams. 
Nesakau, kad tai bloga. Tačiau mes savo šventę galėjome panau
doti didesniam savo tautos iškėlimui. Priemonių ir būdų yra daug, 
ir jie galėjo būti panaudoti, jei šventei anksčiau būtų ruoštasi.

Sakykime, kodėl visi Šiaurės Amerikos lietuviai negalėjo su
ruošti masinio minėjimo — protesto žygio Washingtone ar New 
Yorke? Toks masinis minėjimas būtų ne tik sutraukęs daug pub
likos, bet taip pat būtų atkreipęs ir didžiosios spaudos bei televizi
jos dėmesį.

Žinoma, tokiame, masiniame minėjime turėjo būti gautas garsus 
ir amerikiečiams žinomas kalbėtojas. Toks kalbėtojas pats būtų 
atkreipęs amerikiečių visuomenės dėmesį.

Kitas dalykas. Reikėjo mums truputį pademonstruoti. Net jeigu 
proga būtų buvusi — ir patriukšmauti. Taip darydami būtume at
kreipę daugiau dėmesio.

Kad lietuviai gali suruošti masines demonstracijas, įrodė prieš 
keletą metų tokia demonstracija New Yorke. Deja, šįmet, kada 
tokia demonstracija buvo būtinai reikalinga, mes sulindome į sa- 
liukes ir ten kukliai atšventėme savo šventę.

Vasario 16-ji praėjo. Suruošti minėjimai nudulkėjo praeitin. 
Prieš mūsų akis dar milžiniška Laisvės Kovos Metų dalis. Ką dabar 
darysime? Kokios progos paliko mums išnaudoti garsinant Lietu
vos vardą?

Progų daug nėra. Bet jų dar yra. Viena geriausių — šįmetiniai 
rinkimai Amerikos Jungt. Valstybių prezidento bei atstovų į sena
tą ir kongresą. Nėra abejonės, kad šio krašto politinės partijos var
žysis dėl mūsų balsų. Sįmetiniuose rinkimuose kiekvienas balsas 
bus brangus. Lietuviai savo balsų neturėtų taip pigiai atiduoti. Už
mirštant visokius šio krašto partinius įsipareigojimus jie turėtų rem
ti tuos politikus, kurie remia Lietuvos laisvės bylą. Mes turime 
auksinę progą paremti tuos, kurie, mums yra palankūs ir nubausti 
tuos, kurie mūsų užmačioms priešingi. Balsas rinkimuose yra ga
lingiausias ginklas. Jis turi būti išnaudotas.

Lietuviai kaip tautinė grupė rinkimus turi išnaudoti mūsų jubi
liejinių metų iškėlimui. Delegacijos, pas įvairius kandidatus turi 
rasti vietos mūsų veikloje. Tokių delegacijų lankymasis sulauks 
ir atitinkamo spaudos bei televizijos dėmesio.

Jubiliejinių metų minėjimo darbas nesibaigė su Vasario 16-sios 
iškilmėmis. Tai tik darbo pradžia. Jei JAV lietuviai tuuri išnaudoti 
artėjančius rinkimus, tai kitų kraštų lietuviai taip pat neturi už
migti. Laisvės Kovos Metų paminėjimas yra viso pasaulio lietu
vių garbės ir pareigos reikalas. Pasaulio lietuviai negali pasikliau
ti vien tik šio krašto lietuvių politine veikla. Jei šiame krašte 
daugiau įmanoma atsiekti politinėje, dirvoje, tai kitur, galbūt, 
Lietuvos vardas gali būti iškeltas kultūrinias darbais. Nesvarbu, 
kokios rūšies ir kurioje srityje darbas bus vykdomas. Svarbu, 
kad darbas būtų atliktas. Tik šių metų gruodžio 31 dieną galė
sime pasakyti, kad Laisvės Kovos Metai baigėsi ir lengviau atsi
kvėpsime. Gi lengviau atsikvėpti galės tik tas, kuris atliko parei
gą prisidėdamas prie jubiliejinių metų darbo.

Mirusiųjų pagerbimas ir laido
tuvių iškilmingumas priklauso 
nuo velionies populiarumo bei jo 
nuopelnų gyvenime. Svarbiausias 
mirusiojo pagerbimas — tai as
meninis dalyvavimas laidotuvėse, 
nors ši pareiga yra ir nelabai ma
loni. Ar tai būtų žymus veikėjas, 
ar paprastas eilinis asmuo, yra 
tradicija pagerbti velionį gėlėmis 
ir vainikais, tačiau per didelis vai
nikų gausumas esti neprasmingas 
ir todėl ši tradicija pamažu kei
čiama.

Skaitant australiškų laikraščių 
laidotuvių pranešimus, tenka už

PAGERBIANT MIRUSIUS
tikti posakį: “By request no flow
ers”. Neseniai miręs mūsų atsto
vas Anglijai ministeris Balutis ir
gi pageidavo, kad gėlių nebūtų ir, 
vykdant jo valių, laidotuvių pra
nešimuose buvo pažymėta “No 
flowers please”. Amerikos lietu
vių tarpe taipogi yra pranešimų, 
kad vieton gėlių bei vainikų pra
šoma aukoti kitiems tikslams.

Neseniai ALB Krašto Valdyba 
įsteigė “Garbės ir Atminimų Fon
dų” (Mūsų Pastogės Nr. 4 
1968), kur be visų kitų aukų, 
pageidaujamos aukos ir artimųjų, 
br&ngių asmenų mirties atvejais.

LEONARDO KARVELIO PASKAITA, SKAITYTA VASA
RIO 16-SIOS PROGA ŠIAIS METAIS BRISBANE

Švęsdami nepriklausomybės Balio Sruogos poetiškoji siela tautybių gyventojams ramybės, 
šventę tų dienų dažniausia sutap- gal geriausiai atkūrė, kuo pasi- teisingumo ir gerbūvio.
diname su vasario 16 diena. Iš reiškė to meto Lietuvos galybė, Ir kai veik po 490 metų — 19- 
tikrųjų gi Lietuva yra išėjusi 700 kurių jis atskleidė eiliuotoje isto- 18 m. vasario 16 d. Lietuva pas-
metų valstybinio savarankiškumo 
kelių. O kalbant ne apie valsty
bę, bet lietuvių tautų, dar neįga
vusių politinės organizacijos for
mos šių dienų prasme, turėtume 
atsigrįžti bent porų tūkstančių me
tų į praeitį.

Lietuva, ilgai buvusi savaran
kiška ir didelė valstybė, tuo iš
siskyrė iš kitų dviejų Baltijos 
valstybių. Tuodvi siekė savos vals
tybės pasiremdamos tautų apsis
prendimo teise, lietuviai galėjo 
dar pasiremti buvusios savos vals
tybės tradicijomis: lietuvių tautai 
nereikėjo kurti naujos valstybės.

Lietuvos nepriklausomybės ke
lias buvo ilgas ir įvairus, kol jis 
pasiekė tokios vietos kad atkrei
pė į save visos Europos dėmesį.

Kai 1429 m. Lucko pily Vytau
tas Didysis sukvietė politiniam pa
sitarimui didelę dalį Europos val
dovų — jų tarpe dalyvavo ir po
piežiaus legatas, — vienu svar
biausiu punktu buvo Didž. Kuni
gaikščio pareiškimas Vainikuotis 
Lietuvos karaliumi. Nors tai bu
vo jau po Krėvos (1385 m.) ir 
Horodlės (1413) aktų, sudarytų 
su lenkais, Lietuvų žėrėjo savo 
galybės aukštybėse. Jos veikla bu
vo visai savarankiška nepriklau
soma nuo lenkų, ir siekimas ka
rališkojo vainiko, tai buvo sieki
mas įkūnyti valstybės nepriklau
somumo idealų.

VASARIO 16-JI KITUR
Lietuvos pasiuntinybės Washing 

tone vasario 16 d. surengtame pri
ėmime apsilankė ape 300 svečių, 
kurių tarpe buvo Atstovų Rūmų 
pirmininkas John McCormack, 
Valst. Sekretoriaus žmona p. 
Rusk, buv. valst. sekr. J.F. Dulles 
našlė, eilė Valst. Departamento 
pareigūnų bei diplomatų.

Asmeninius sveikinimus korte
lėmis ar telefonu perdavė Valst. 
Sekretorius, pasekretorius, Valst. 
sekr. padėjėjas Europos reikalams 
ambasadorius A. Harrimanas, dip
lomatinio korpo dekanas (Nicara- 
guos ambasadorius), Vokietijos ir 
Laoso ambasadoriai.

Vasario 11 d. Washington© lie
tuvių surengtame sukakties minė
jime kalbėjo Lietuvos atstovas J. 
Kajeckas. V. Jonuškaitė ir H. Ka
činskas perteikė J. Blėkaičio pa
rengtų poezijos pynę “Kai Lietu
va prabyla”.

(E)
— ★ —

Londono Lietuvių Namuose va
sario 16 d. surengtame iškilmin
game vakare dalyvavo Lietuvos 
atstovas Londone V. Balickas, 
Latvijos atstovas Ozolinš, Estijos 
pasiuntinys Torma, Socialistų In
ternacionalo gen. sekretorius Al
bert Carthy, žurnalo Foreign 
Affairs Circle sekretorius Ste
ward Smith, eilė egzilų veikėjų iš 
Rytų Europos kraštų ir Londono 
lietuvių kolonija. Lietuvos Nepri
klausomybės Dienos sukaktuviniai 
minėjimai buvo ir visose kitose 
Anglijos lietuvių kolonijose.

(E)
— ★ —

Perth’o negausi lietuvių kolonija 
pirmoji parodė pavyzdį, kad tau
raus lietuvio a.a. Domo Burneikio 
laidotuvių proga jo bičiuliai vie
ton gėlių ir vainikų sudėjo į pa
minėtų Fondų net 88 dolerius.

Australijos lietuvių savaitraš
čių kronikose, kur aprašomos lai
dotuvės, galime pastebėti, kad lai
dojant nusipelnusį lietuvį karstas 
skendo gėlėse. Teko dalyvauti Syd- 
nejuje keleto populiarių asmenų

— laidotuvėse, kuriose kiekvienoje 
iš jų buvo apie 100 vainikų. Pa
prastai lavonai esti pašarvojami 
laidotuvių biuro koplyčiose, ku-

rinėje dramoje “Milžino paunks- 
mė”. Ten jis parodo, kaip suva
žiavus į Lucku Europos valdo
vams, vieni du susitinka Sigis
mundas (Zigmantas), šv. Romos 
Imperijos imperatorius, Vokie|ti- 
jos ir Vengrijos karalius su Jo
gaila, Lenkijos karaliumi. Sigis
mundas taip sako Jogailai apie 
Vytautų: '

“Kaip tu manai, kur baigias jo 
valstybė?
...Juodoji jūra kur, — kur Bal
tija —

Visur jo vardas skamba kaip 
valdovo.

Gudai, totoriai, net niauri Mas
kva,

Apaugus ašakom, barzda ir krū
mais,

Net Novgorodas klaifuso jo ir 
bijo!

Tai ne juokai, brolau! Net aš 
patsai

Imperijos Šventosios Romos vieš 
pats

Bijau nustelbtas likti jo galy
bės!’’

Tai tiesa — tokia buvo vytau
tinė Lietuva! Tai nebuvo pasakų 
karalija, bet tikra, reali valstybė: 
stipri, galinga ir nepriklausoma, 
saugojusi vakarus nuo totorių už- 
plūdžio, o valstybės plačiuose ry
tiniuose plotuose teikusi įvairių

Apie 6000 newyorkiečių dalyva
vo iškilmingose pamaldose New 
Yorko šv. Patriko katedroje vasa
rio 18 d. 10 vai.

Šios pamaldos buvo pirmoji Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo 
sukakties iškilmių dalis New Yor
ke. Iškilmingas mišias laikė New 
Yorko vyskupas E.E. Swanstrom, 
asistavo New Yorko Aušros Vartų 
parapijos klebonas kun. Jurgis 
Gurinskas ir kun. Vladas Budrec- 
kas, o pamokslų sakė lietuvių jė
zuitų provincijolas tėvas G. Ki- 
jauskas, S.J. Pamokslas buvo išti
sai susietas su Lietuvos sukaktu
vine tema. Pamaldų gale giedojo 
“Marija, Marija” ir Lietuvos bei 
Amerikos himnus.

Tų pačių dienų 4 vai. p.p. Irwing 
mokyklos salėje, Manhattane bu
vo New Yorko lietuvių sukaktuvi
nis iškilmingas susirinkimas (ir 
koncertas. Čia kalbėjo Vliko pirm, 
dr. J. K. Valiūnas ir Atstovų Rū
mų narys John J. Rooney.

(E)

rios išpuoštos artimųjų ir šeimos 
gėlėmis bei vainikais. Laidotuvių 
dienų, prieš atvejant karstų į 
bažnyčių, pradeda plaukti iš gėlių 
krautuvių užsakyti draugų ir pa
žįstamų vainikai, kurie sudedami 
ant grindų prie bažnyčios durų. 
Kol karstas po visų pamaldų pa
siekia kapines, vainikai bei gėlės 
esti gerokai apvytę ir neužilgo 
juos tenka visai išmesti. Dėl vai
nikų gausumo neįmanoma patik
rinti, ar užsakytas vainikas buvo 
atvežtas į bažnyčių, ar ne?

Nesakau, kad mirusiam pagerb
ti visai nereikėtų vainikų, bet už- 
tektų pasitenkinti mažesniu jų 
kiekiu, ypač laidojant populiarų 
bendruomenės narį. Gėlės yra lai-
kino pobūdžio ir jos greit nuvys
ta, gi “Garbės ir Atminimų Fon
de” įrašytas velionio vardas bus 
minimas tol, kol bus gyva lietuvių 
bendruomenė Australijoje. Jeigu 
visų žymesnių ir populiarių as
menų laidotuvėse vainikų skaičius 
būtų bent per pusę mažesnis, o už 
kitų pusę išleisti pinigai būtų pa
aukoti Fondui, tada mirusiojo pa
gerbimas būtų tikrai prasminges
nis. Sužinojus apie bičiulio mirtį, 
yra nesunku sueiti į kontaktų su 
laidotuvių organizatoriais ir tada 
galima lengvai apsispręsti kas au
kotina: vainikas, ar pinigai Fon
dui. Aukos Fondui laidotuvių me

kelbė visam pasauliui atstatanti 
valstybės nepriklausomybę, ji tu
rėjo stiprų istorinį pagrindų ir 
gyvenamo momento realybę.

Dar pirmaisiais atkurtos Lietu
vos nepriklausomybės metais gir
dėjau vieno kūrėjo-savanorio pasa
kytus žodžius, esu, 16 vasario — 
tai garbės ir pasididžiavimo die
na. Tai žodižai, kurių tikroji pras
mė turėtų rasti atgarsio kiekvie
no lietuvio širdy.

Šiandienų krašte prisiminti ne
priklausomų Lietuvų ir jų viešai 
pagerbti — nusikaltimas. Išeivi
joje tai darosi šablonu, ir mes 
pradedame atbukti tikrajai tos die 
nos prasmei. O jos prasmė glū
di keliuose žodžiuose: LAISVA IR 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.

Kaip turėtume tai suprasti?
Kaip laisvas žmogus skiriasi 

nuo vergo, taip suvereninė, ne
priklausoma valstybė skiriasi nuo 
vasalinės arba nuo krašto įjung
to kitos valstybės sudėtin ir pa
lenkto anos politinei galiai. Kal
bant apie valstybę jos santykyje 
su kitomis valstybėmis žodžiai 
“laisvė” ir “nepriklausomybė” 
dažnai sutampa. Tačiau valstybės 
vidaus socialinių santykių prasme 
joje laisvės gali ir nebūti, nors 
tarptautine prasme toji valstybė 
būtų laisva ir nepriklausoma. Tai 
įvyksta tada, kai piliečio galia 
reikštis bendruomenėje be prievar
tos, jo laisva. apsisprendimo gali
mybė suvaržyta — ar tai valdan
čiojo luomo, ar atskiro asmens tu
rima galia (absoliutinės monarchi
jos atveju), ar moderniškais lai
kais politinės partijos valia, ar 
diktatoriaus jėga.

Lietuvos valstybė nuo pat jos 
politinio susiformavimo XIII š. 
vidury buvo laisva ir nepriklau
soma santykyje su kitomis valsty
bėmis ir tokių pat laisvę teikė sa
vo gyventojams tiek etnografinė
je Lietuvoje, tiek rytiniuose iš
plėstuose plotuose.

Lietuvos istoriniam kely nepri
klausomybė ir laisvė ėjo lygiagre
čiai: smunkant pirmajai, nyko ir 
antroji.

Lietuvos stiprybei pagrindų klo
jo jos ankstyboji visuomeninė san 
tvarka. Lietuvoje nebuvo visuo
meninių sluogsnių įvairumo, ku
riuo pasižymėjo kitos Europos tau 
tos.

Iš senti senovės visi lietuviai bu
vo laisvi. Nuo senų laikų turėjome 
du pagrindinius sluogsnius: bajo
rija ir laisvus ūkininkus. Vieni ir 
kiti gyveno iš žemės ūkio. Žemę 
valdė kas sau, nepažindami bendro 
žemės valdymo, kaip rusai ir kiti 
slavai. Didelio skirtumo tarp tų 
sluogsnių dar nebuvo: kiekvienas 
prasigyvenęs ūkininkas galėjo tap
ti bajoru, o nusigyvenęs bajoras 
— ūkininku. Toka santvarka dar 
užtinkama net Vytauto laikais. 
Šioji visuomeninė santvarka pali
ko žymių per visų lietuvių toli
mesnę istorijų.

Nestebėtina, kad Lietuva veik 
per porų šimtmečių nuo savo po
litinio susivienijimo sugebėjo tap
ti didžiausia valstybe Europoje.

Kas g turėjo įtakos į tolimesnį 
Lietuvos smukimų?

Dažnai prikišama, kad Lietuvos 
didieji kunigaikščiai daugiau dė
mesio kreipė didžiajai Lietuvos 
valstybei kurti, o ne tautai. Vals
tybei plečiantis į rytus, gausus 
slaviškas elementas pradėjo imti 
persvarų, ir to pasėkoje labiau 

tu bus visada gausesnės, negu kad 
vėliau, nes žmonės paprastai esti 
duosnesni nelaimės momentu.

Naujai įsteigtas “Garbės ir At
minimų Fondas” yra reikalingas 
iš steigėjų pusės platesnių paaiš
kinimų ir komentarų, šio Fondo 
pasisekimas priklausys nuo suge
bėjimo jį išpopuliarint, nuro
dant, kaip praktiškai gauti dau
giau aukų visais Fondo statute 
numatytais atvejais. Kas gi liečia 
mirusiųjų pagerbimų, tai aukos 
vieton gėlių ir vainikų yra viena 
iš realių ir sėkmingų priemonių 
Fondo lėšoms sutelkti.

R.V. 

reiškėsi valstybės, o ne tautos rei
kalai.

Filosofas ir rašytojas Vydūnas, 
Lietuvos krašto, tautos ir kultū
ros garsintojas, savo 1910 m. vei
kale “Mūsų uždavinys” pabrėžia, 
kad žemės didumas dar nesųs tau
tos stiprumas. Anot Vydūno, ku- 
nigaikštinėje Lietuvoje tauta ne
buvo ugdoma tautiniam gyveni
mui, permenkai buvo dirbama tau
tai ugdyti, kad ji tvirtėtų, nebuvo 
pakankamai žadinamos ir stipri
namos jos medžiaginės ir dorinės 
pajėgos. Vydūnas, išgirdamas mū
sų kunigaikščius, ypač Vytautų 
Didįjį, kaip valstybės valdovus ir 
karo vadus, nepagiria jų, kaip 
tautos gaivintojų.

Valstybės išplitimas svetimų že
mių sųskaiton išplėšė iš mūsų val- 
dantųjį luomų — kunigaikščius, 
kurie sodinami vietininkais į įvai
rias rusiškas žemes arba susituok
dami su rusiškomis kunigaikštytė
mis — surusėdavo ir davė pradžių 
kilti naujoms rusų didikų šeimoms 
su lietuviško kraujo pradu.

Nekokios naudos turėjome ir iš 
tų kunigaikščių, kurie liko Lietu
voje, nes po unijų su lenkais jų 
reikšmė valstybingumo atžvilgiu 
nubluko. Gi 1572 m. mirus pasku
tiniam Gediminaičiui — Zigman
tui Augustui, kartu užsibaigė ir 
mūsų kunigaikščių istorinis la
pas.

Panašiu keliu nuėjo lietuviškoji 
diduomenė bei bajorija. Pradedant 
1413 m. su Horodlės aktų sudary
mu, kai rinktinė mūsų diduome
nės dalis buvo apdovanota lenkų 
herbais, prasidėjo formalinis di
duomenės ir bajorijos lenkėjimas. 
Ilgainiui šis nutautėjimo procesas 
baigėsi tuo, kad mes nustojome 
savo šviesuomenės.

Unijiniai santykiai Lietuvos li
kimų surišo su Lenkijos, ir 1795 
metais, su trečiuoju Lietuvos- 
Lnkijos padalinimu, — abiems 
valstybėms atėjo galas: kraštas 
nustojo nepriklausomybės, o gy
ventojai laisvės.

Tačiau, jei Lietuva nustojo sa
vų kunigaikščių — valdančiojo 
luomo, po to diduomenės ir bajo
rų — tautos intelektualų, vėliau 
nustojo valstybinio savarankišku
mo ir perėjo sunkiausias nutauti
nimo fazes, — ji nenustojo pa
grindinio lietuviško kapitalo — 
valstiečių, kurie išlaikė savyje tau 
tinį potencialų ir padėjo pagrin
dus nepriklausomybės atstatymui.

Tauta liko gyva valstiečio sie
loj ir davė tokių gražių atžalų, 
kuriomis iki šiai dienai pelnytai 
didžiuojamės.

1861 m. baudžiavos panaikini
mas ir jį sekusios socialinės refor
mos prikėlė prislėgtų valstietį. 
Tautai vadovauti stojo ūkininkų 
sūnūs — iš liaudies išėję inteli
gentai. 1883 m. pasirodžiusi 
“Aušra” galėjo drųsiai skelbti — 
“šiandienų Lietuvos mužikai — 
esame ponais”.

XIX šimt. vidury prasidėjęs 
tautinis sųjūdis neturėjo aiškios 
ateities programos, politinių klau
simų pradžioje nesvarstė. Didžiau
sias to sųjūdžio tikslas buvo stip
rinti lietuvių sąmonę, auklėti, kad 
jie visada ir visur jaustųsi esą 
lietuviai. Ryškiausiais to sųjūdžio 
atstovais buvo asmenys, įsikūrę 
“Aušrų” (1883-1886 m.) ir kiti 
apie jų susispietę.

Kokių priemonių ėmėsi naujieji 
tautos žadintojai savo tikslams 
siekti?

Jiems buvo aišku, kad tik per 
švietimų galima atgaivinti lietu
viškųjų sųmonę. Jiems nebuvo a- 
bejonių, kad kuo plačiau išplitęs 
išsimokslinimas turi lemiamos reik 
šmės tautiniam atgijimui bei kul
tūriniam kilimui ir tuo pačiu išsi
vadavimui nuo lenkiškos, rusiš
kos ir germaniškos įtakos. Jie su
prato, kad lietuvybė ne vien tik 
kalbėti lietuviškai, bet išgyventi 
galvoti ir jausti visa tai, kas susi
kaupė nuo tų laikų, kai pradėjo 
formuotis lietuvių tauta ir kas 
davė pradžių jos nepertraukia
mam tęstinumui su kylančiu lie
tuvišku patriotizmu. Tik švietimo 
pagalba galima buvo tai atsiekti.

Kuo per kelis šimtmečius nesi
rūpino mūsų valdovai ir diduome
nė, tuo pradėjo rūpintis valstietis, 
sudaręs beveik 77% Lietuvos gy
ventojų, tikrasis krašto šeiminin
kas, su pasidžiavimu ir pasitikė
jimu žiūrėjęs į savo išmokslintus 
sūnus ir dukteris.

(Tęsinys sek. M.P. Nr.)
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"TĖVIŠKĖS NAMAI” ADELAIDĖJE
BR. BUDRIŪNO KANTATAI NUSKAMBĖJUS

Vasario 18 d. Lietuvos Nepri-
klausomybės akto paskelbimo su
kaktį minint, Australia Hall, Ade
laidėje įvyko oficialus minėjimas.

Man, nepriklausant nei publi
cistų, nei politikuojančių luomui, 
nesiimu nagrinėti 1-mos oficialios 
dalies. Aš, tik kiek reikalo turė
jusi praeityje dainavimo meno 
srityje, stabtelėsiu ties Br. Bud- 
riūno kantata, kuri buvo atlikta 
Il-je dalyje. Kantata sukurta pa
gal poeto B. Brazdžionio 12 pos
mų eilėraštį “Tėviškės Namai”.

Tą muzikos veikalą atliko Ade
laidės “Lituania” choras, draus
mingai paklusęs ilgamečio ir įgu
dusio jo dirigento V. Šimkaus 
mostui, su nedaloma choro “Li
tuania” dalimi — soliste G. Vasi
liauskiene, dalyvaujant jaunam 
dainininkui-baritonui Gintarui 
Kalpokui (svečias iš Melbourne, 
pirmą kartą Adelaidėje girdėtas) 
ir pianistė Nemira Masiulytė.

60-ties dainininkų choras jau 18 
metų įvairiomis progomis rikiuo
jasi estradose ir ne tik Adelaidė
je, bet ir kitose vietovėse ir ne 
vien prieš lietuvių auditorijas, bet 
taip pat ir prieš kitataučius.

Žmonių gyvenime 18 metų am
žius yra reikšmingas laikotarpis, 
nes tai yra brandos atestato įsigi
jimo laikas (o ką jau kalbėti apie 
chorą!) Tad, “brandos atestato” 
egzaminui choro dirigentas parin
ko stambų ir vertingą veikalą, 
išlaikydamas bandymą jei ne pen
ketuku su pliusu, tai penketuku 
neabejotinai.

Dirigento teigimu nepamainoma 
talkininkė kantatos paruošime bu
vo solistė G.Vasiliauskienė, dir
busi atskirai su moterų chorais.

“Lituania” turtinga moterų bal
sais, ypač sopranais. Keliais at
vejais teko girdėti choro dalyvių 
ketveriukę: pp. Budrienę, Gasiū- 
nienę, Juciuvienę ir Urnevičienę 
savarankiai atliekant parengimuo
se lengvesnius kūrinėlius dideliu 
muzikalumu ir maloniai skamban
čiais balsais, o ką jau bekalbėti 
apie choro solistes pp. J. Maže- 
lienę ir E. Dainienę turinčias tik
rai neeilinius balsus.

Per ilgus metus, žvelgiant iš sa
lės į mūsų dainorius pastebi: pa
sikeičia vieni kiti veidai, kiti visai 
iš gretų išnyksta, bet... visad 
choro priešakyje pamatai tą pat; 
energingą, nepavargstantį vadovą

V. Šimkus, pastatęs kantatą 
su Lituania choru

posmą jau baigia mišriai ypač 
gražiai nuskambant finaliniam 
“morendo”.
II Dalis. Allegro. Trumpas forte- 
piono įvadas ir tuojau pagrin
dinė kantatos tema: “Namai, na
mai...” Energingas ir ugningas va
dovo mostas veda ansamblį paki
liai, patetiškai. Ketvirtas posmas 
“Grįžkite...” kompozitoriaus ski
riamas solo baritonui. Auditorija 
įtemptai laukia pirmųjų jaunojo 
dainininko garsų. Malonios išvaiz
dos jaunuolis, (nerodydamas to
kiais atvejais atleistino ir daž
nai pasitaikančio susijaudinimo) 
galingu balsu užlieja salę. Savo 
partiją atlieka užtikrintai, laisvai 
iš karto laimėdamas publikos karš
tas simpatijas.
III dalis. Adagio. Aukštame for- 
tepiono registre skamba lyg sidab- 
rinai varpeliai iškviečiant kanta
tos solistę-sopraną. Lyg balta gul
bė pakyla iš vietos G. Vasiliaus
kienė ir, tarytum, sparnais nuplas- 
noja šeštojo posmo žodžiai jos 
švelnioje vokalinėje interpretaci
joje. Moterų choro įsiterpimas žo
džiais: “Tylią, tylią vasarvidžio 
naktį...” dar labiau pagilina poe
tišką muzikinę nuotaiką. Tačiau 
9-tame posme solo suprano parti
joje kompozitorius negailestingai 
išlaiko balsą aukštoje tesitūroje, 
kurioje solistė su vienu, kitu kiek

suvaržytu garsu, garbingai išsilai-
ko, išskyrus išvengimą trečios ok
tavos “do”. Dirigentas surado išei
tį nužemindamas garsą į terciją, 
nuo ko pabaigos akordas beveik 
nenukentėjo. Ne kiekvienas sopra
nas išviso pajėgia paimti tą aukš
tą gaidą (negi bėgsi skolintis pas 
Joan Sutherland). Netaikau prie
kaišto solistei, tik kiek pačiam 
kompozitoriui ir, lai man bus jo 
atleistas šis pasisakymas.
IV dalis. Allegro. Čia bosai pra
deda antrąją kantatos temą, kurią 
netrukus perima tenorai, įstoja al
tai, atkartodami bosus, o vėliau 
sopranai atkartodami tenorus. Kū
rinys baigiamas “Grave maesto
so” pradedant unisonu (ir solistai, 
ir choras) ir vėliau su tam tikro
mis varacijomis.

Aplamai veikalą aptariant, yra 
tai melodingas, tikrai lietuviško 
charakterio kūrinys. Niekur nesi
girdi (mano asmeniniam džiaugs
mui) kraštutinių nūdieniai dažnai 
vortojamų moderniųjų harmonijų, 
nors disonansų autorius nevengia 
nei melodijose, nei fortepijono pa
lydoje, tačiau ir tie kaž kaip leng
vai klausomi ir harmoningai vi
sumoje derinasi.

Veikalas buvo nepaprastai ati
džiai auditorijos klausomas, su
prastas ir suteikė tikrojo meninio 
džiaugsmo ,atsidėkojant visiems 
dalyviams ilgais nuoširdžiais plo
jimais.

Kelios nežymios sugestijos: pa
geidautina išryškinti IV-sios dalies 
kanoniškus balsų ėjimus, ypač jų 
įstojimus, nes vietomis suskamba 
kiek chaotiškai ir tuo būdu nepa-

Solistas G. Kalpokas, išpildęs 
solo partiją kantatoje

Solistė G. Vasilauskienė, talkinusi 
ir dainavusi kantatoje

kankamai pabrėžiama kompozito
riaus kūrybinė mintis. Norėtųsi 
ryškesnio muzikinės sakinio eigos 
detalizivimo. Be to, prašosi klau
simas, kodėl begiamasis kantatos 
akordas negavo savo tęstinumo ir 
net nebuvo atliktas fortepiono pas
kutinysis oktavų pasažas? Tas ga
lėjo bendra įspūdį tik sustiprin
ti.

Jaunutė mūsų pianistė N. Ma
siulytė, kuri dalyvauja parengi
muose ne vien Adelaidėje, bet ir 
kitose lietuviškose kolonijose, įro
dė, kaip toli yra pažengusi meno 
kelyje, atlikdama atsakingą for
tepiono partiją. Jos mažytės ran
kutės (na gi ir pati nedidoka) lais
vai nugalėjo pasitaikančius pla
taus išdėstymo akordus ir buvo 
glaudžiame kontakte su vokalis
tais. Linkėtina tik daugiau kūry
binio interpretavimo ir meninės 
liepsnos. Tikriausiai ir tas su lai
ku atsiras.

Estradoje “debiutavo” tik ką 
įsigytas Lietuvių Namų koncerti
nis fortepionas. Atliekant skam
bius veikalus, ir juo labiau turint 
galvoje fortepiono solo, jis turė
jo būti atdaras.
Gintaras Kalpokas prigimties ap

dovanotas operinio pajėgumo balsu 
bet dainavimo studijas (gaila) lai
ko sau tik “hobby”. Dirba tačiau 
su pedagogu jau dvejus metus. Ap 
tariant iš profesinio taško tai pui
ki balsinė medžiaga dar reikalau
ja tembro dailinimo, vokalinės li
nijos išlyginimo, na, ir vėlesnės

S

ANT KANTATOS SPARNU
Kaip atsiplėšti nuo žemės ir be sparnų pakilti į aukš

tesnes oro sritis? Adelaidės Lituanija per 50 metų nepri
klausomybės paskelbimo minėjimą davė atsakymą: sugiedoti 
kantatą! Choro menininkai mums parišo sparnus ir staiga 
nuskridom į tėviškės namus.

Sull’ali dorati
Del pensier ...

— ★ —
Muzikas V. Šimkus laikėsi principo Quod licet bovi 

non licet. lovi. Kas tinka eiliniam minėjimui, netinka 50 
metų sukakčiai pagarbinti. Ir kaip visi laimėjom: išsisakė 
save choristai, dirigentas, atsiliepė klausovų stygos, skam
bėjo visa salė sutartinėj ekzaltacijoj. Visi buvom aplankyti 
tėviškės namų.

— ★ —
Sako, kakta sienos nepramuši. Netiesa! Jeigu šiais apa

tijos laikais ką dar galima atsiekti, tai reikia būtinai mušti 
sieną, ne tiktai spriktu apdraskyti tinką. Daužti visa jėga, 
kad pamatytum tėviškės namus.

__ ★ __
Na, ir choras daužė! Mėnesių mėnesius, per nepaliau

jamus karščius, šutrą gręžtinais marškiniais lituanai pramu
šė sieną, minėjimas buvo iškilmė tikrąja žodžio prasme, 
viešnagė tėviškės namuose.

— * —
Ar tai ne pavyzdys aplamai visiems parengimams? 

Nieko neįdėję norim daug rasti, rizikuodami viską prarasti, 
kas dar mums prisega sparnus pakilti nuo purvinos kasdie
nybės ir leidžia mums pamatyti tėviškės namus.

p. andr.

Nemira Masiulytė 
piano solistė kantatoje

meno pokopos — interpretavimo. 
Žinoma, yra tai rimtų studijų il
gas kelias. Širdingai linkėtina jau
najam menininkui jo neišsižadėti. 
Be vokalinių privalumų G. Kalpo
kas turi neabejotiną prigimtą mu
zikalumą. Tai patvirtina faktas, 
kad net nestudijuodamas fortepio
no, pajėgė išmokti kantatos parti
ją ir nei vienoje vietoje “nesuš
lubavo”.

Džiugu, kad iš mūsų jaunimo 
tarpo iškyla viena, kita nauja pa
jėga. Be G. Kalpoko Adelaidėje 
dažnai girdimas kitas jaunas ba
ritonas A. Zamoiskis. Bet čia ir 
vėl kyla liūdnas klausimas, o kur
gi yra jaunuolės-lietuvaitės mūsų

balsingos tautos tarpe? Nemažai 
turime Australijoje kolonijų, bet, 
deja, iki šiol nenuaidėjo nei vienas 
vardas. Tik mūsų nenuilstoma 
“Flying Singer” G. Vasiliauskie
nė pradžiugina tautiečius, netin
gėdama jų lankyti ir tolimose vie
tovėse.

Bebaigdama noriu pasakyi, jog 
teko nugirsti, kad V. Šimkus jau 
“galanda dantis” į antrąją Br. 
Budriūno kantatą, kuri tuo tarpu 
yra kūrybinėje stadijoje. Tad, 
Mielas Kūrėjau, pasiskubinki vei
kalą greičiau į pasaulį išleisti. 
Užtikrinu, kad ugnies ir iniciaty
vos kupinas V. Šimkus ją taip pat 
patieks mūsų visuomenei su ne
mažesniu pasisekimu.

O čia dar maža pastabėlė mūsų 
klausytojams dėl tam tikrų koncer 
to taisyklių. Niekad neplojama 
koncertuose klausant stambius 
veikalus tarp jų paskirų dalių, jų 
protarpiuose. Net gi ir rečitaliuo
se (taip vadinami koncertai atlie
kami pavienių menininkų). Net ir 
solistų-vokalistų rečitaliuose, jiems 
atliekant danų “ciklus” taip pat 
neplojama tarp paskirų dainų. Ti
kiuosi, kad koncertų lakytojai tą 
mažą pastabėlę priims dėmesin. ’

A. Binkevišiūtė-Gušiuvienė.
V. Šimkų, kuriam priklauso ade- 
laidiškių nuoširdi padėka už jo 
gražų, prasmingą ir nelengvą dar
bą.

Prieš aptariant “Tėviškės Na
mus” noriu keliomis apybraižomis 
supažindinti su žodžio “kantata” 
sąvoka. Pavadinimas kilęs iš ita
liško žodžio “cantare” (tarti: kan
tare) — t.y. dainuoti. Tuo pačiu 
kantata yrą muzikos kūrinys per
teikiamas dainavimo būdu, atseit, 
vokalinė kompozicija. Toji muzi
kinė forma gimė muzikos lopšy
je — Italijoje — jau 16-tam 
šimtmetyje. Tuomet kantatos bu
vo rašomos vienam, ar keliems bal
sams: rečitatyv ai, ariozos ar leng 
vos arijos. 17-tame amžiuje, atsi
randant daugiau muzikos instru
mentų, į kantatas įvedama vie
no, o kartais ir kelių instrumentų 
palyda. Tuometinės kantatos bu
vo bažnytinės ir jų tekstai religi
nio turinio. Dar vėliau į kantatas 
pradėta jungti ir chorus. Kantatos 
forma pradeda plisti ir kituose 
kraštuose. Prancūzijoje, jau ir 
prancūzų kalba. Vokietijoje kanta
tos įgauna ypač rimto muzikinio 
paruošimo plačiai panaudojant 
chorus ir, kartais, vietoje vieno 
instrumento, net tam tikrų ma
žų orchestrų palydą. Su laiku kei
čiasi taip pat ir kantatų tekstai, 
įsibrauna laisvas poetinis ir dra
matinis turinys. Tuo būdu, šalia 
bažnytinių gimė ir pasaulietiška 
kantata, skiriama viešiems koncer
tams.

Prieš suskambant “Tėviškės 
Namams” J. Neverauskas su duk
rele Julija sutartinai parskaitė 
eilėraščio tekstą ir, po to, pasigir
do pirmieji fortepiono garsai...
I dalis. Andante. Po trumpos nuo
taikingos fortepijono įžangos įsto
ja moterų choras. Svajinga, švel
ni melodija iš karto paveikia klau
sytojus. Pirmam posmui nuskam
bėjus įstoja ir vyrai, ir antrąjį

Nepriklausomybės sukaktis Adelaidėje
Adelaidės lietuvių kolonija va

sario 18 d. susirinko į specialiai 
išnuomuotą erdvią Australia Hall 
pagrindiniam Lietuvos Nepriklau
somybės 50 metų sukakties minė
jimui. Ir jeigu lietuviai nebūtų 
turėję progos išgirsti “Tėviškės 
Namų” kantatos, kurios premje
rą pateikė Lituania Choras, mi
nėjimas būtų buvęs pats blankiau
sias.

Vežimas, kuris turėjo išvežti 
penkiasdešimtmetinį sukakties mi
nėjimą, buvo suremtas daugiau, 
kaip prieš pusę metų. Tada pasi
tarimui buvo sušaukti vietos iš
minčiai ir rašto žinovai. Buvo kal
bėta apie minėjimo svarbą, buvo 
svarstyta ką galime ir ką privalo
me padaryti, buvo išryškintos gai
rės, kuriomis reikia eiti, kad mi
nėjimas būtų vertas pasididžiavi
mo savo originalumu ir įspūdingu
mu.

Kai jau viskas galvose ir širdy
se buvo suformuluota, į minėjimo 
ratus buvo susodintos trys gru
pės: Lituania choras, naujai susi
formavęs buvusių aktorių Teat
ras “Vaidila” ir čia pat išrinkta 
“Trijų Komisija” (Pulgis Andriu
šis, Juozas Gučius ir Pranas Pus- 
dešris).

Lituania choro dirigentas muzi
kas Vaclovas Šimkus, nors ir su 
tam tikrais rezervais (jeigu cho
ristai sutiks sunkiai dirbti), pa
sižadėjo meninei programos daliai 
pastayti Broniaus Budriūno kan
tatą “Tėviškės Namai”. “Vaidilos” 
teatro atstovas užtikrino, kad te
atras paruoš sukakčiai tinkamą 
vaidinimą. “Trijų Komisija” pa
sižadėjo sukurti, surežisuoti žodi
nį montažą, supintą su gyvais pa
veikslais, deklamacijom ir kitais 
deimančiukais.

“Trijų Komisija” darbo beveik 
nepradėjus, tuojau pat suiro. Be
rods, ji teturėjo tik vieną pasita
rimą, kuriame buvo nuspręsta, kad 
žodiniam montažui trūksta akto
rių (juos visus girdi susiglemžęs 
“Vaidilos” teatras) ir dėl to ne
apsimoka “terliotis”. Pats leng
viausias darbas yra darbu nusikra 
tyti. Taip ir buvo padaryta. Da

bai- kiekvienas plaunasi rankas, 
kad ne jis kaltas.

“Vaidila” susirado veikalą. Re
žisierius J. Venclovavičius suran
kiojo aktorius (čia jis tikrai turė
jo daug darbo) ir pradėjo repe
ticijas. Jos vyko iki pat minėjimo. 
Jos vyksta ir šiandien. Tačiau su
kakties minėjimas turėjo išsivers
ti be vaidinimo. Sakoma, kad jis 
įvyks vėliau. Kitų penkiasdešimt 
metų laukti nereikės. Į šitas skaid
rias viltis vistiek kažkoks nenau
dėlis įmetė abejonių raugo: veika
las visai neišvys rampos šviesos, 
nes režisierius Venclovavičius pa
sitraukia iš “Vaidilos” ir išvyks
ta į Jungtines Amerikos Valsty
bes. (Teigimas nepatikrintas).

Viską ant savo pečių išnešė tik 
Litaunia choras. Viekalas, kurį 
choras pasiėmė pastatyti, dirigen
to V. Šimkaus tvirtinimu, reika
lauja pilnų metų įtempto darbo. 
“Tėviškės Namai”, kurių meninę 
apžvalgą kitoje vietoje pateikia ži
noma šios srities specialistė A. 
Binkevičiūtė-Gučiuvienė, buvo pa
ruošti premjerai beveik per pen
kis mėnesius. Kantatą ruošdamas, 
dirigentas pasikvietė į talką kon
certais apsikrovusią solistę G. Va
siliauskienę. Ši vertinga talkininkė 
į savo darbingas rankas pasiėmė 
moterų chorą, palikdama dirigen
tui dorotis su vyrais. Moterys re
petuodavo Katalikų Centro salė
je, o vyrai Lietuvių Namuose, šio 
kruopštaus ir energingo darbo vai
siais minėjimo metu gėrėjosi visi 
adelaidiškiai. Jais, atrodo, turės 
progos pasigėrėti ir kitos lietuvių 
kolonijos.

Galima būtų daug ir plačiai kal
bėti apie visą Lituania chorą, jo 
vadovų ir choristų pasišventimą, 
atsidavimą, norą dirbti ir pajė
gumą tęsėti, apie kolonijos didžia
vimąsi savais dainoriais ir dėkin
gumą, bet laikas pagalvoti, kad 
choras nėra vien tik minėjimų, 
nors ir labai iškilmingų, išpildy
toj as. Bet vistiek dar ir šiandien 
negaliu įsivaizduoti, kas būtų at
sitikę, jei choras vasario 18 dieną 
nebūtų davęs “Tėviškės Namų” 
premjeros. Žinoma, dangus nebūtų

sugriuvęs, kaitros nebūtų sumažė- 
jusios, bet kolonijoj vistiek būtų 
buvęs didelis dantų griežimas ir 
stiprūs apsibaksnojimai, priekaiš
tavimai, kaltininkų ieškojimai.

Žodinę oficialią, minėjimo dalį 
sudarė įprastinis apylinkės pirmi
ninko atidaromasis žodis, Vasario 
16-sios Akto paskaitymas viršilos 
balsu jį paskaitė savanoris kūrė
jas L. Vasiliūnas, Liberalų parti
jos atstovo blankus žodelis, nuo
širdus jaunos latvaitės sveikini
mas ir amžinojo estų kolonijos pir
mininko p. Lomb linkėjimai, ku
riais, deja kasdien vis mažiau ti
kima. Teisininkas M. Rudzenskas 
buvo rūpestingai paruošęs įdomią 
paskaitą. Deja, sunkūs išgyveni
mai, kurie jį užklupo minėjimo iš
vakarėse (ponia Rudzeskienė buvo 
staiga išvežta į ligoninę) padarė 
tai, kad paskaitininkas beveik ne
pajėgė perduoti savo minčių ir 
tik kelios priekinės eilės tegalėjo 
jį suprasti. Skaudžiausia, kad vos 
keli asmenys salėje žinojo, ką sa
vo širdyje išgyvena paskaitinin
kas.

“Tėviškės Namai” atpirko vis
ką. Salėje blizgėjo ašaros jau ta
da, kai deklamatoriai Julija Ne- 
verauskaitė ir Jonas Neverauskas 
per davinėjo salei Kantatos eilė
raštį (Bernardo Brazdžionio kū
rinys). Man atrodo, kad visos vė
liavos, kurios buvo suneštos prieš 
“oficialią” dalį ir išneštos jai pa
sibaigus, galėjo iškilmingai stovė
ti ir kantatai skambant. Tai buvo 
įspūdingiausia ir lietuviškiausia 
viso minėjimo dalis.*

Projektuojant adelaidiškį minė
jimą, buvo taip pat numatyta ir 
iškilminga vakarienė Lietuvių Na 
muose. Į ją turėjo būti kviesti 
australų politikai, spaudos, radio 
ir TV atstovai. Deja, įvairūs su
trikimai pačioje apylinkės valdy
boje, kuri mūsuose tuos minėji
mus organizuoja, padarė tai, kad 
prieš pat minėjimą buvo pareikš
ta, jog jau vėlu tą vakarienę or
ganizuoti. Su vakariene sugriuvo 
ir numatytas sukakties papopu- 
liarinimas australų tarpe. Reikš-

mingiau ją paminėjo tik valstybi
nė radio stotis savo kontinentali- 
nio pusvalandžio programoje. Ir 
čia nuopelnas tik pavienio žmo
gaus — žinomo visuomeninko p. 
Juozo Lapšio( jis dabar vadovauja 
ir Lietuvių Dienų Prezidiumui, 
kaip jo pirmininkas). Jis susiri
šo su tos programos vedėju Mr. 
Peter Wells ir pateikė jam įdo
mios informacijos apie Lietuvą. 
Ponas Wells tą medžiagą tikrai 
kultūringai panaudojo. Klausant 
krito į akis faktas, kad beveik 
pirmą kartą lietuviai buvo pris
tatyti, kaip aukštos kultūros tau
ta, toli pralenkusi australus.. Pra
nešėjas gėrėjosi mūsų muzika, mū
sų kultūra, mūsų laimėjimais li
teratūroje, operoje, dramoje, ba
lete, pastebėdamas, kad visa tai 
klestėjo valstybėje, priskaitančio- 
je tik tris milijonus gyventoją. 
Jeigu prie tų žodinių informaci
jų būtų buvusi prijungta tinka
mų lietuviškų plokštelių muzika, 
visu pusvalandžiu tikrai būtų bu
vę galima didžiuotis. Deja, stotis 
davė tokias plokšteles, kurias ji 
savo rinkinyje turėjo. O jų dide
lę dalį reikėtų sudaužyti į šipu
lius. Kad stotis neturi tinkamų 
lietuviškų plokštelių, yra pačios 
kolonijos kaltė. Reikėtų bent da
bar surasti lėšų, nupirkti kokį tu
ziną pačių, geriausių plokštelių ir

jas valstybiniam radiofonui pado
vanoti, kad, radus reikalui, ga
lėtų jas panaudoti mūsų malonu
mui ir lietuviško reikalo naudai. 
Lietuviškų plokštelių rinkiniai bū
tų naudingi ir kitiems dviems ra
diofonams. Latviai ir estai šiuo 
atveju apsukresni už mus. Plokš
telės turėtų būti specialistų at
rinktos. Niekas neturėtų jų siųsti 
radiofonui netarpiškai.*

Tik dabar apsižiūrėjau, kad jau 
daug prirašyta apie taip vadina
mą pagrindinį minėjimą. Atitin
kamoj katalikiškai lietuviškoj dva
sioj penkiasdešimtosios nepriklau
somybės iškilmės buvo atšvęstos ir 
Šv. Kazimiero koplyčioje per iš
kilmingas pamaldas tą pačią va
sario 18 dieną. Jautrus ir giliai 
prasmingas klebono kun. A. Kaz
lausko pamokslas, nuolat populia
rėjančio vyrų okteto, kuriam vado
vauja ponia G. Vasiliauskienė, 
giedojimas, papildytas svečio bari
tono G. Kalpoko Avė Maria, jaut
riai nuteikė gausiai susirinkusius 
parapijiečius, kurie prieš pat pa
maldas stebėjo vėliavų pakėlimą 
šventoriuje. Vėliavos buvo rytais 
iškeliamos ir vakarais nuleidžia
mos ir Lietuvių Namuose vasa
rio 16,17 ir 18 dienomis.

VI. Radzevičius

LIET. MALDAKNYGE 17-JE KALBŲ
Pagarsėjusi Sibiro lietuvaičių 

malda išleista ir Korėjoj. Tai yra 
jau septynioliktas tos maldos ver
timas į svetimas kalbas. Korėjos 
leidinyje yra ir įvadas — paaiš
kinimas apie Lietuvą, kuriame 
nurodoma, kur Lietuva yra, kokia 
jos kalbos kilmė, paminėta Lietu
vos valstybės reikšmė Europoj 
vėlyvaisiais viduramžiais, Lietu
vos sostinė, universitetas, sovietų 
užpuolimas, trėmimai į Sibirą ir 
maldos kilmė.

Maldos laida korėjiečių kalba 
New Yorke gauta ką tik mirus 
kun. L. Jankui. Jis yra daug pri

sidėjęs prie tos maldos išpopulia
rinimo ir išleidimo įvairiomis kal
bomis.

• _ ★ —
Apie mokytojų darbą Lietuvoj 

rašo Tiesa, (vas.ll): — Pedagogas 
neretai užimtas įvairiais pašali
niais darbais, apkrautas visokiais 
įpareigojimais. Nuo to mokykloje 
kenčia mokomasis — auklėjimas 
darbas, kuriam šiandien keliami 
ypač dideli reikalavimai. Pasitai
ko, kad mokytojas skaito paskai
tą apie pupas, o jo klausosi agro
nomas...

(2D
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TURTAI IR PALAIKAI
LIETUVIŲ MUZIEJUJE-ARCHYVE PABUVOJUS

RAŠO VINCAS KĘSTUTIS

Jonas K. Vanagas — Lietuvių Archyvo-Muziejaus Įkūrėjas 
Nuotrauka M. Vilkaitienės

VASARIO 16-JI MELBOURNE
Jubiliejinės šventės minėjimas 

pradėta vasario 17 d. Meno Paro
dos atidarymu Lietuvių Namuose, 
kur savo kūrybos darbus išstatė 
Melbourno lietuviai menininkai. 
Tą pačią dieną vakare įvyko Ju
biliejinių Metų pobūvis kuriame 
dalyvavo labai daug jaunimo.

Vasario 18 d. šventės minėjimas 
pradėtas šv. Jono bažnyčioje, kur 
lietuviams katalikams šv. Mišias 
atnašavo ir šventei pritaikytą Pa
mokslą pasakė Jo Ekscelencija 
vyskupas Cullinane asistuojant 
trims kunigams. Pamaldas suor
ganizavo Melbourno lietuvių pa
rapijos klebonas kun. P. Vasens.

Pamaldose Melbourno ir Gee
longo lietuvių organizacijos da
lyvavo su savo vėliavomis. Per 
pamaldas giedojo p. P. Morkūno 
vadovaujamas Melbourno lietuvių 
katalikų parapijos choras. Iškil
mingos pamaldos baigtos Tautos 
Himnu. J pamaldas atsilankė la
bai daug tautiečių, ir gausus bū- 

’rys uniformuotų skautų.
Lietuviai evangelikai taip pat 

turėjo savo pamaldas Lietuvių 
Namų koplyčioje, kur susirinku
sieji su giesme ir malda prašė 
Dievo pagalbos bei laisvės lietu
vių tautai.

Iškilmingas nepriklausomybės 
šventės minėjimo aktas pradėtas 
3 vai. p.p. Lietuvių Namų didž. 
salėje, dalyvaujant Melbourno, 
Geelongo, Albury, Salės ir Latro
be Valley lietuviams.

įnešus organizacijų vėliavas ir 
parapijos chorui sugiedojus mal
dą Už Tėvynę, Geelongo apyl.
lArfm. dr. S. Skapinskan Daria 

įžanginį žodį. Seka Nepriklauso
mybės Akto skaitymas ir žuvu
siųjų dėl Lietuvos laisvės pager
bimas. Nulinksta vėliavos, susi
kaupia šventės dalyviai, o choras 
gieda “Žuvusiems kariams”. Dau
gelio akyse ašaros prisimenant 
savo žuvusius brolius ir Sibiro 
taigose nukankintus artimuosius.

Pagerbus žuvusius ir Vasario 
16 d. AKTO signatarus išeina jau
nimas su gėlėmis pagerbti mūsų 
tarpe esančių nepriklausomybės 
kovų dalyvių, savanorių kūrėjų. 
Skaitomos pavardės, jaunimo ats
tovai įteikia gėles, o salėje karš
ti plojimai tiems kurie išgirdę iš 
mūsų amžinosios tėvų sostinės 
Vilniaus kvietimą ginti Lietuvos 
laisvę, nepabūgo begalinio priešų 
skaičiaus ir po pergalingų kovų 
davė mums 23 laisvės metus.

Seka šventiniai sveikinimai lat
vių ir estų atstovų bei Latvijos 
konsulo p. Rozičio. Vienas latvių 
poetas jautriais žodžiais lietuviš
kai išreiškia latvių kultūrininkų 
linkėjimus mūsų tautai, susilauk
damas daug plojimų.

Po sveikinimų seka p. Juozo 
Petraičio paskaita, kuri buvo ge
rai paruošta ir tokiai didžiai šven
tei pritaikyta. Kalbėtojas nesi
švaisto tuščiomis frazėmis, bet 
nuosekliai surinktomis mintimis iš 
daugelio laisvės kovotojų ir vei
kėjų, primena reikalą mums vi
siems dirbti ir kovoti dėl Lietu
vos laisvės taip, kaip sukilėliai ko
vojo preš Rusijos caro kariauną. 
Dirbti taip kaip aušrininkai su 
varpininkais dirbo iki atėjo sava
norių krauju atpirkta laisvė

Po paskaitos Melbourne apyl. 
pirm. p. A. Aleknai pasiūlius ir 
jaunimo atstovui p. R. Bakaičiui 
perskaičius priimtą rezoliuciją pa
siųsti Australijos vyriausybei ir 
opozicijos lyderiui, prašant iškel
ti Lietuvos laisvės reikalą politi
niame forume. Vienbalsiai priė
mus pasiūlytą rezoliuciją padaro
ma trumpa pertrauka, po kurios 
prasideda šventės meninė dalis.

Meninėje dalyje pasirodė visų 
šventėje dalyvavusių apylinkių me 
ninės pajėgos. Su savo kūryba

pasirodė mūsų poetai p. M. Mala
kūnienė ir Juozas MikŠtas. Su 
deklamacijomis išėjo R. Makare- 
vičiūtė ir I. Urbonavičiūtė.

Tautinius šokius atliko p. Stat
kuvienės vadovaujama parapijos 
tautinių šokiu grupė ir p. A. Šim
kaus vadovaujama tautinių šokių 
grupė “Klumpakojis” darniai pa
šokdami įvairius mūsų liaudies 
tautinius šokius.

Solistas p. V. Zdanavičius, 
akomponuojant p-lei D. Jokubaus- 
kaitei atliko K. Kavecko “Laukai, 
laukeliai” ir to paties autoriaus 
“Žemei“.

Geelongiškės V. ir M. Manikaus- 
kaitės grojant akordeonu išpildė 
“Ar tu žinai, mano broleli“ ir “Už 
gimtinės klonius”.

P. P. Morkūno vadovaujamas 
Melbourne vyrų oktetas gražiai 
išpildė — Jakubėno "Nurimk, se- 
sut”, J. Stankūno "Oškit pušys,” 
R. Dvariono “šienpiūvio daina“ ir 
J. švedo “ Kur banguoja Nemu
nėlis”.

Užbaigai pasirodė p. J. Juškos 
vadovaujamas Geelongo lietuvių 
choras atlikdamas J. Gudavičiaus 
“Kur giria žaliuoja,” J. Švedo ] 
"Diena bėga”, Šimkaus "Vakarinė 
daina” ir J. švedo “subatėlė”. Cho
rui dirigavo p. R. Zenkevičius ir . 
akordeonu pritarė M. Manikaus- I 
kaitė.

Minėjimas užbaigtas Tautos 
Himnu.

Baigiant šventės aprašymą rei
kia pasidžiaugti gausiu jaunimo : 
dalyvavimu. Skautai, ateitininkai, 
sportininkai ir mūsų studentai šį 
kartą tikrai gražiai atliko savo 
pareigą Tėvų Žemei ir prisidėjo 
prie šventės pasisekimo.

Nors minėjimo savaitgalis Mel
bourne buvo ypatingai karštas — 
virš 100F, bet jaunimas nepabo
jo karšto oro ir neišbėgo į pajū
rį, bet dalyvavo visuose šventės 
parengimuose. Taip pat pagarba 
toms ponioms ir merginoms, kada 
nepaisydamos karšto oro tiek pa
maldose, tiek ir minėjime dalyva
vo vilkėdamos tautiniais rūbais, 
tuo prisidėdamos prie šventės iš
kilmingumo.

Visa šventė praėjo tikrai dide
liame pakilime ir iš dalyvių vei
dų galėjai mayti, kad tai ne eili
nė šventė, bet 50 metų džiaugsmo 
bei kovų Jubiliejus ir susirinko
me visi, kas dar tebeturi Lietu
vą savo širdyje, patvirtinti mūsų 
priesaiką pavergtąja! tėvynei Lie
tuvai.

Garbė tiems kurie savo pareigą 
atliko!

Alb. Pocius

Vasario mėnesį Paryžiuje išleis
ta knyga L'opposition en U.R.SS., 
1917-1967 (Opozicija Sovietų Są 
jungoj). Autorius Roland Gau
cher. Knygoje daug informacijos 
apie rezistenciją Baltijos kraštuo
se, ypač Lietuvoj. Nurodyta 10 į- 
valrių informacinių leidinių apie 
Lietuvą.

(E)

Po eilės gražių ir progresyvių 
Sydnėjaus Moterų Draugijos pa
rengimų ir į vasario 24 dienos 
organizuotą Blynu Balių tautie
čiai vyko neabejodami, kad ir šis 
vakaras bus patrauklus, origina
lus ir jaukiai nuotaikingas. Tad 
ir nenuostabu, kad po ilgo laiko 
tokiam parengimui Bankstowno 
Dainava pasirodė gerokai perankš 
ta. Dar prieš programą visos vie
tos jau buvo sausakimšai užpil
dytos, o svečių vis daugiau rinko
si...

To vakaro atrakcija aišku buvo 
pirmoj eilėj ne tiek blynai, bet 
pati programa. Pasveikinusi gau
sius svečius Soc. Globos Mot. 
Draugijos pirmininkė p. O. Bau- 
žienė toliau pavedė visą progra
mos pravedimą savo talkininkėms.

Programa, užtrukusi daugiau 
kaip valandą, niekam nepabodo; 
svečiai greičiau apsivylė, kai nu
sileido uždanga ir pranešėja pri
minė. kad toliau laukia svečių bly
nai ir pramoginė dalis.

Programoje pirmiausia pasiro
dė Moterų choras, vadovaujamas 
p. J. Gaižausko. Retai kur pasiro
do šis moterų choras ( kiti sako, 
kad jis ir neturi kur pasirodyti, 
nes niekur jo neįsileidžiama!), 
tad ir klausytojams buvo tikrai 
miela išgirsti jo sudainuotų poros 
dainelių. Po jo sekė dar viena 
staigmena: pirmą kartą pasirodė 
naujos sudėties Sydnėjaus vyrų ok 
tetas, vadovaujamas p. M. Um- 
bražiūnienės, kuris sudainavo taip 
pat porą dainų, žinant, kad šis 
oktetas vos neseniai įsikūręs ir te
turėjęs tik keletą repeticijų, tad

tų Australijos valstybei tapo vi
sokeriopa: religinė, ekonominė, 
kultūrinė ir net politinė. Ir įdo
mu pastebėti, kad Adelaidės lie
tuvis Jonas K. Vanagas yra vie
nas iš pirmųjų, kuris atkreipė ki
tų dėmesį į tos bendruomenės is
torinę medžiagą. Iš tiesų, Jonas 
K. Vanagas yra Lobethal Archy
vo ir Istorinio Muziejaus įkūrė
jas. Ir tas pats Vanagas pasirū
pino, kad ir lietuvių bendruo
menės istorinė medžiaga gautų 
šiokią tokią pastogę.

Lietuvių Archyvas-Muziejus 
Adelaidėje yra pirmoji ir vienin
telė įstaiga Australijoje, kurioje 
saugomi ir tvarkomi mūsų isto
rijos šaltinių rinkiniai.

Medžiaginės kultūros palaikai 
yra patalpinti muziejuje (pirma
me, didžiajame ' kambaryje), o 
rašto paminklai bei dvasinės 
kultūros palaikai — archyve 
(antrame, mažajame kambaryje).

Lietuvio veikla užsienyje, kad 
ir menka politine prasme, pasi
žymi tautiniu sąmoningumu bei 
lietuviškos kultūros apmatais. 
Tai atsispindi ir mūsų muziejaus 
eksponatuose: lietuvio politinio 
kalinio ašutiniame rankdarbyje; 
medžio drožiniuose; V. Venslo- 
vavičienės lietuviškoje lėlėje, 
kuri tarptautinėje parodoje lai
mėjo pirmą vietą; juostose, ku
rias audžia savaitgalio mokyklų 
mokiniai; margučiuose ir 1.1. Vi
sa tai iškelia lietuvio žmogaus

Žmogaus troškimas palengvin. buvo žodžiu perduodama iš meras. “Gudrus ir po žeme ma- 
ti bei patobulinti savišką gyve- kartos į kartą. Ilgainiui liaudies to, kvailas ir po kojom nepas- 
nimą yra tas akstinas, kuris ska- kūryba buvo užrašyta. Pirmąsias tebi”, sakydavo lietuvių liaudis... 
tina žmogų įsigyti daugiau tur- žinias apie lietuvių tautosaką 
to, išprusti ir aplamai siekti paliko IX a. vikingas Wulfstan, 
aukštesnės civilizacijos. Ir viso- X a. žydas lbraham-ibn-Jakub 
se geografinėse vietovėse žmo- ir kiti svetimšaliai. Jų užrašai, 
gus krauna turtą: medžiaginį ir kuriuose minimos lietuvių kiltys 
dvasinį. bei jų papročiai yra įdomi isto- ten nameliai, kur numirsim —

Lietuvių liaudis, kuri per am- rinė medžiaga. Nuo XIV a. lie- ten kapeliai”. Bet, kad ir prara- 
žius išliko dinamiškai pastovi tuviai susirūpino savo tautosaka dęs savo dalią, lietuvis žmogus, 
ir neišsigimė į sustingimą, ir yra ir aplamai istorija, pvz. Lietu- kaip tas “glaudus veršis dvi kar- 
pirmykštė mūsų tautinė ben- vos archyvas pradėtas organi- vi žinda”, atseit, jis vadovauja- 
druomenė, sukrovė tokį dvasinį zuoti Algirdo laikais, ir XVI a. si ir savo bendruomenės išmin- 
turtą, kurio vertę sunku apsaky- viduryje Lietuvoje jau buvo su- timi bei patyrimu, ir asimiliuoja 
ti. Tai tautosaka — žodinė tau- rinkta visa eilė kronikų, kurios visą tai, kas svetima, bet nau- 
tos literatūra: epas, lyrika, dra- apžvelgė Lietuvos istoriją, apra- dingą jo pažangai. Tame glūdi 
ma. Iš tiesų, liaudies lyrika cha- šė Lietuvos kunigaikščius ir at- ir australų visuomenės pasieka 
rakterizuoja lietuvį žmogų, o ly- pasakojo įvairius padavimus, (success): visuomenės, kuri susi- 
rinio pobūdžio dainos yra ori- Įdomu pastebėti, kad S. Dau- deda iš daugelio bendruomenių: 
ginaliausia mūsų liaudies kury- kantas (1793-1864), kuris yra anglų, italų, airių, graikų, žydų, 
ba. Tai vienišo žmogaus kury- pirmasis Lietuvos istorikas ra- vokiečių, ukrainiečių, latvių... ir 
ba: dainos, kurias jis dainuoja Šęs lietuviškai, buvo uolus tau- pirmykštės čiabuvių bendruome- 
dirbdamas sunkius žemės ūkio tosakos rinkėjas bei tyrinėtojas, nės. Ir kiekviena tokia bendruo- 

Ir pirmąjį savo istorinį veikalą menė stengiasi suderinti ben- 
S. Daukantas paskyrė “ne dėl druomeninį ir visuomeninį veik- 
mokytų vyrų ir galvojančių, bet snį. Mat, kiekvienos bendruo- 
dėl motinų, kurios geba savo vai- menės tikslas yra jos išlikimas, 
kams darbus jų bočių prabočių tolydybė ir klestėjimas, o ben- 
pasakoti, o be raštų daug kartų druomenės reikšmė yra jos įta

ka visuomenei bei kitoms ben
druomenėms. Tipiškas pavyzdys tapatybę. Ir tas žmogus nerei- 
yra vokiečių bendruomenė Pietų kalauja dailininko ar skulpto- 
Australijos valstybėje, kuri atvy- riaus teisių, nes jo kūryba yra 
ko iš Prūsijos XIX a. pradžio- savaiminga ir pažymi normalią 
je. Pirmieji tos bendruomenės liaudies (tautos) tradicijų raidą, 
nariai buvo ūkininkai ir amati- Bet ir tas lietuvis, kuris siekia 

iššvedė garbingą Lietuvos praei- ninkai, kurie pynę krepšius iš 
tį”... pakelėse augančių gluosnių žie-

Medžiaginės ir dvasinės kul- vių ir siuvę batus iš gyvulių odos 
tūros palaikai, ir vėliau atsira- kuriuos jie skersdavę maistui... 
dę rašto paminklai, kuriuos pa- Ir su krepšiu ant kupros, savo 
lieka praeinančios kartos, įgalina rankų darbo batais avini, jie 
žmogų pasekti žmonijos pažan- nešdavę žemės ūkio gėrybes į 
gą, pasimokyti ir net pasipelny- Adelaidės turgavietę... Jie puo- 
ti. Tipiškas pavyzdys yra H. selėjo savo bendruomenės tradi- 
Schliemann (1822-1890). Jis cijas, skleidė Liuterio tikėjimą ir 
teisingai suprato senovės graikų 1845 metais įkūrė pirmąją liu- 
liaudies epo reikšmę ir ilgainiui teronų kolegiją-scminariją šioje 

pasaulė- atkasė turtingą senovę, apie ku- pasaulio dalyje. Ilgainiui vokie- 
: Pie-

ir namų ruošos darbus; dainos, 
kuriose jis ieško paguodos, kai 
skausmas širdį spaudžia; dainos 
apie motinėlę širdužėlę, kuri 
lietuvio žmogaus akyse yra vi
sa tai, kas yra geriausia; dai
nos apie mergelę ir bernelį bei apsirinka”. O dr. j. Basanavi- 
judviejų santykius; dainos kurias čius (1851-1927) “iš kiekvienos 
jis su kitais dainuoja įvairių ap- praeities liekanos, iš kiekvieno 
eigų metu; na, ir dainos susiju- daikto, iš perkūno kulkos, ak

mens kirvuko, gausių krašto pi
liakalnių ir kryžių, net lapinės 
kepurės ir pan. majestotiškai

— ★ —
Mūsų bendruomenė Australi

joje yra maža ir nepirmykštė šia
me krašte. Ir, anot lietuvių liau
dies bedalio, “kur nueisim —

sios su šokiais bei žaidimais ir 
aluku, saldžiu miduku... Ir įsi
klausę, matome, kad lietuvis 
žmogus nagrinėja esminius žmo
gaus gyvenimo pažymius, kad 
jis suprato, jog viena svarbiau
sių laimingo gyvenimo sąlygų 
yra sunkios kasdienybės įveiki
mas, palengvinimas bei patobu
linimas. Ir jis tarytum sakytų: 
būk meilus ir skaistus, geras ir 
kuklus, — tuo iš gyvulių išsis
kirs!; būk darbštus — save, 
kaip žmogų, įprasminsi.

Senovės liaudis buvo beraštė 
ir liaudies papročiai, |

menas ir aplamai kūryba rią VIII a. pr. Kr. pasakojo Ho- čių bendruomenės reikšmėžiūra,

Lietuvių Muziejus Adelaidėje

APIE BLYNUS, KATES IR
savo sudainavimu labai gražiai 
užsirekomendavo. Tai be abejo 
irgi yra didelis nuopelnas okteto 
vadovės, p. M. Umbražiūnienės, 
kuri nors ir nebūdama iš prigim
ties lietuvaitė, bet kaip muzikė 
labai gražiai įsijaučia ir stengia
si išgauti iš lietuviškos dainos, tai, 
kas jai būdinga. Reikia tikėtis, 
kad iš šito okteto su laiku gali 
išaugti gana rimtas meninis vie
netas.

Po šitos, sakytume rimtosios 
programos dalies, sekė dar rimtes
nė — Užgavėnių Katrės, katės, 
gimnazistės, solistės, kanapiniai, 
lašininiai, vaidintojai, propagan
distai ir t.t ir tt. — ką čia visus 
ar visas ir išvardinsi. Tai tikras 
mūsų visuomeninės veiklos kermo
šius, kuriame aiškiai jautėsi tvirta 
diriguojanti ranka: niekur nepra- 
sižiota be reikalo nenušokta į ša
lį, kreivai nenuvaidinta. Atsidė
kodami svečiai ilgai patenkinti plo 
jo, o taip pat ir Draugijos pirm- 
kė p. O. Baužienė, į pabaigą su
sivadinusi visus programos daly
vius pareiškė Draugijos vardu pa
dėką ir žodžiu, ir gėlėmis. Visi 
ir visos programos dalyvės ver
tos padėkos ir gėlių, bet p. Bau
žienė bent simboliškai įteikė gėlių 
p.p. M. Umbražiūnienei — vyrų 
okteto vadovei, J. Gaižauskui — 
moterų choro vadovui, dekoruotą 
šampano butelį, po puokštę D- 
Skorulienei, A. Kapočienei. — 
linksmojo anasmblio vadovėms.

Po tokios nuotaikingos progra
mos svečiai dar su pakilesne nuo
taika smagiai linksminosi prie 
geros muzikos ir girdami šeiminiu-

KATRĖS
kių blynus, dešreles ir kitokius 
skanėstus. Pažymėtina taip pat 
tą vakarų veikusi fantais gausi 
loterija, kuri taip pat patraukė 
svečių dėmesį.

Tenka nuoširdžiai pasidžiaugti, 
kad gerose rankose prisidedant 
su entuziazmu eilei talkininkų ga
lima sudaryti pasigėrėtinų -pro 
gramų. Iš programos dalyvių be 
jau minėtų paminėtini: K. Biti- 
nienė, V. Bitinas, O. Maksvytienė, 
J. Maksvytis, M. Karpavičienė,

Adomėnienė, D. Karpavičienė, O. 
Meiliūnienė, O. Daniškevičienė. 
Neužmirštinas ir skrajojantis mū
sų menininkas Paulius Rūtenis, 
kuris prie šito įdomaus šiupinio 
irgi nemažai prisidėjo bebūdamas 
Sydnėjuje tiek savo patarimais, 
tiek ir atskirų scenų sugestonavi- 
mu. Sveikintina Moterų Draugijos 
Valdyba, kuri nuolat savo paren
gimams ieško daugiau originalu
mo, sveikintini taip pat ir mūsų 
atskiri meno vienetai ar asmenys, 
kurie nuoširdžiai į Draugijos kvie
timą atsiliepė ir jam pasiruošė.
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PUTINO PAGERBIMAS

Melburniškiai Lietuvių Fondo 
nariai a.a. prof. Vinco Mykolai
čio-Putino vardo įnašui Lietuvių 
Fondui aukojo: po $2: kun. J. 
Šimboras, Dr. V. Didžys, Alf. Bi- 
kulčius, A. Krausas, J. Norman
tas, M. Malakūnienė, J. Balbata, 
J. Plečkaitis, A. Jokubauskas, N. 
Butkūnas, A. Klimas, P. Šalkaus
kas, S. Eimutis, Dr. I. Kaunas; 
po $1: A. Karazijieniė, Br. Paš
kevičius, V. Songaila, P. Baltu
tis, K. Kazlauskas, b. Raudys, St.

Stankūnavičius, A. Zubras, A. šei- 
kys, J. Meiliūnas, B. Vingrys, Vyt. 
Vaitkus, V. Cirvydas, Br. Sutke- 
vičius, Br. Žiedas, A. Blechartas, 
D. Žandaraitė, E. Korsekaitė, A. 
Milvydas, K. Prašmotas, Pr. Pa- 
dagas, V. Sidabrą, J. Sasnauskas, 
Pr. Vilutis. Viso suaukota 52 do
leriai. Amerikoniškais doleriais su
daro 58 dolerius ir jie pasiųsti 
Lietuvių Fondan.

Aukojusiems ir tiems, kurie 
aukos, Lietuvių Fondo vardu 
dingai dėkoju.

Jonas Normantas 
Lietuvių Fondo [rfriliotmis Aus
tralijai, P.O. Box 157, Richmond, 
Vic., 3121

kūrybiško originalumo, parodo, 
jog jis yra atviras praeities tra
dicijoms ir dabarties rūpesčiams. 
Tai mūsų dailininkai: V. Ratas 
(g. 1910), H. Šalkauskas (g. 
1923), L. Urbonas (g. 1925), 
A. Šimkūnas (g. 1927), Eva 
Kubbos, V. Šerelis (g. 1946)... 
ir mūsų skulptoriai — Ieva 
Pocienė ir kt. Pasigendama 
skulptorių V. Jomanto (g. 1922) 
ir T. Zikaro (g. 1922) kūrybos 
pavyzdžių.

Apskritai, pastarasis 20 metų 
laikotarpis yra gražiai atvaiz
duotas. Bet tai neviskas! Muzie
jaus eksponatai siekia paskuti
niojo Gediminaičio — Žygiman
to Augusto (1544-1572 metų) 
laikus. Tai to laiko metalinių 
pinigų pavyzdžiai. Ypač pažy
mėtinas yra Jono Pyragiaus or- 
denų, medalių ir ženklų rinki
nys, kuris susideda iš maždaug 
500 vienetų ir siekia 1710 me
tus. Tai neįkainuojamas rinki
nys.

Muziejuje yra trūkumų, pvz. 
vertingos Lietuvos kariuomenės 
ir aviacijos majorų, Šaulių Są
jungos ir kt. uniformos nėra 
išstatytos, nes trūksta maneke
nų. Pasigendama lietuviškų mu
zikos instrumentų, pvz. kanklių. 
Bet pagrindiniai trūkumai paste
bimi archyve. O atrodo, kad ne
turėtų taip būti. Tiesa, veik vi
sa Australijos lietuvių bendruo
menės periodika yra įrišta ir sau
gojama. Užvesta ir gražiai tvar
koma Australijos lietuvių skautų 
rajono archyvo lentyna ir pa
ruošta visa eilė kitų vertingų 
albumų, surinkta visa eilė lietu
viškų dokumentų, parengimų 
programų ir pan. Bet, pavyzdžiui 
nėra jokių statistinių žinių. Nė
ra jokių mūsų mokslinių rašto 
paminklų, pvz. tezių, kurios pa
rodytų lietuvio žmogaus įtaką 
šių laikų gyvenimui veik visose 
Australijos valstybėse. Ir atro
do, kad iki šiol niekas neban
dė rinkti tautosakos. O tūlas lie
tuvis Australijoje žino nevieną 
padavimą, pasaką, dainą, patar
lę ar paprotį, kuris liko neužra
šytas.

Taigi, kiekvienas lietuvis, ku
ris šių — Lietuvos jubiliejinių 
metų pabaigoje vyks į Lietuvių 
Meno Dienas Adelaidėje, gali 
vienokiu ar kitokiu būdu “suras
ti” ir su savimi pasiimti mažą 
dovanėlę Lietuvių Archyvui - 
Muziejui.

dar 
šir-

Lietuvių Archyvo-Muziejaus 
Adelaidėje įkūrėjas ir valdytojas 
yra Jonas K. Vanagas. Archy- 
vas-Muziejus patalpintas Lietu
vių Namuose (6-8 Eastry St. 
Norwood, S.A. 5067), o Namų 
“tėvas” yra inž. K. Reisonas.
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KOVO KLUBE
TINKLINIS

Nepaslaptis, kad Sydnėjaus 
sporto klubo vadovai į praėjusią 
Sporto Šventę Adelaidėje nuvežė 
penkias pereinamąsias taures. Vil
čių parsivežti atgal buvo daug, 
bet reikalai susiklostė neperge
riausiai. Visas taures reikėjo per
leisti stipresniems priešininkams 
išskyrus vienintelę tinklininkų tau 
rę. Ir šioji taurė jau buvo paki
busi ore koviečiams pralaimėjus 
Adelaidės vyrams. Po pirmo pra
laimėjimo koviečiai nepasimetė. 
Vėliau laimėjo visas sekančias 
rungtynes ir išsikovojo pirmą vie
tą.

Apie tinklinį mažai tenka skai
tyti mūsų spaudoje. Daugumos 
lietuvių sporto klubų vyrų koman
das sudaro tik prieš Sporto Šven
tes iš esamų krepšininkų. Sydnė- 
juje tinklinis jau keleri metai pa
sidarė labai veikli sporto šaka, 
kuriai vadovauja K. Krapauskas. 
Šis sportininkas visa širdimi atsi
davęs tinkliniui. Jo pastangomis 
koviečiai tinklininkai treniruojasi 
kas savaitę ir dalyvauja turny
ruose beveik ištisus metus. “Kovo” 
tinklinio komanda šiuo metu NSW 
valstijoje užima antrą vietą. Iš 
paskutinių penkių tinklinio turny
rų koviečiai tinklininkai lamėjo 
veną ir kituose keturiuose turny
ruose užėmė antrą vietą. Sužaidė 
158 setus laimėdami 119, pralai
mėdami 39. Be K. Krapausko ko
mandoje žaidžia J. Eismontas, G. 
Sauka ir G. Stašionis kaip pagrin
diniai komandos žaidėjai. Turny
ruose su australais komanda papil
doma 2svetimtaučiais.

Šiais metais K. Krapauskas už
simojęs sudaryti ir moterų tink
linio komandą iš lietuvių moterų. 

Įtik per angliją.. I
>' $

Pigiau, greičiau, geriau galima pasiųsti dovanų siuntinė- $ 
liūs savo artimiesiems Lietuvoje. £

£ Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagalvoti, koki !♦< 
J dovanų siuntinėlį reikia sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.

Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir 
labai naudingus siuntinius. £

£ £
£ VASARINIS 1968. 1. X
V £
£ Gėlėto nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėm, 
H 3i jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, £ 
£ 31 jardo vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 1 tere- £ 
£ lyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy- a 
£ riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinių. £ 
* $A 55.00. £
g £
£ VASARINIS 1968. 2. £

. £ 
£ Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžią- 
£ ga, 3^ jardo angliška vilnonė kostiuminė medžiaga, šilkinė £ 
>! arba nepermatomo nailono medžiaga dviem suknelėm, 1 šil- £ 
£ kine skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šo- £ 
*’ koladinių saldainių, 1 vyriškas nailoninis arba moteriškas 
£ lietpaltis. £

$A 55.00 £
£ £
£ Taip pat į bet kurį siuntinį galima pridėti žemiau išvar- 

dintus dalykus kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: £ 
£ vilnonė labai gera skarelė $A 3.00, nailoninis lietpaltis, £ 
£ $A 7.50, vyriški arba moteriški megstukai $A 8.50, nailoni- £ 
s niai marškiniai $A 5.50, vyriškos arba moteriškos nailoninės £ 
£ kojinės $A 1.75. £

Į Baltic Stores Ltd. Į 
£ (Z. JURAS) £

£ 421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. B
£ ENGLAND. Telef. SHO 8734. Bg I
£ Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siun- £ 
[♦; tėjas pasirenka iš kainoraščio, arba užsako, kas jam patinka. £ 
£ Taip pat, persiunčiame ir Jūsų supirktus siuntinius. ’♦!
£ Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income tax sumažinimą, £ 

jei siuntiniai siunčiami šeimai. £
£ 
£ ATSTOVAI AUSTRALIJOJE: £
£ H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic. £ 
£ Tel. 546 3416. £
| ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S A. £
| K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q. £
>5 ■ v
W '■*’

Moterys, mėgstančios tinklinį, pra
šomos apie tai informuoti betkurį 
klubo valdybos narį. Tinklinio tre
niruotės pravedamos Homebush 
Boys High School salėje.

V. Augustinaviiius

NERIES
Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klu

bo Neries krepšinio komanda, ne
seniai pradėjusi varžybas su kito
mis tos pačios klasės komandomis, 
iki šiolei eina be pralaimėjimų. 
Pereitą savaitę vasario 27 d. Ne
ris vėl turėjo susitikimą su Hust
lers australų komanda ir ją su
pliekė 64:17 santykiu. Neries ko
mandai šios rungtynės, kaip ma
tome iš rezultatų, buvo lengvas 
žaidimas. Šalia visos eilės lietuvių 
žiūrovų, kurių šiose rungtynėse 
pribuvo dar gausiau, dalyvavo ir 
žinomas sportininkas iš Adelaidės 
p. Bernaitis, šiuo metu viešįs Syd- 
nėjuje. Jis ne tik galėjo pasi
džiaugti Neries vyrų žaidimu, bet 
net jaunai komandai suteikė eilę 
naudingų patarimų kaip prityręs 
krepšininkas.

Sekantis Neries krepšinio ko
mandos susitikimas su Kogarah 
komanda įvyks kovo 5 d. 8.25 vai. 
Burwood Girls High School krep
šinio salėje. Tautiečiai kviečiami 
kuo skaitlingiausiai atsilankyti ir 
stebėti mūsų jauno klubo koman
dos kovas ir pergales. Įsidėmėkite: 
komanda iki šiol vis dar eina be 
pralaimėjimų!

Neries Klubo krepšinio koman
da treniruojasi kiekvieną šeštadie
nį nuo 2 vai. iki 5 vai. Dainavos 
krepšinio aikštėje Bankstowne.

PAGYVINKIME SPORTO ŠVENTES

Iš mūsų spaudos ir pavienių 
sportininkų teko išgirsti, kad Aus
tralijos lietuvių sporto lygis vis 
dar gana žemas, kai tuo tarpu, es
tai, o ypač latviai yra toli pa
žengę ypatingai krepšinyje. Jų 
komandos yra gana aukšto lygio. 
Iki dabar jie pajėgė prisiauginti 
labai gerų krepšininkų, kurie net 
atstovauja Australiją tarptautinė
je krepšinio arenoje. O tinkliny
je estams ir latviai, ir mes iš vi-

KLUBE
Komandą treniruoja žinomas iški
lus lietuvių krepšininkas A. An- 
driejūnas.

Taip pat Neries klubas kviečia 
visus jaunus vyrus ir mergaites 
stoti į klubą ir žaisti. Susidarius 
daugiau žaidėjų bus sudaromos 
naujos vyrų ir mergaičių koman
dos. Visais reikąflais kreiptis jj 
Neries laikiną vadovybę: J. Bel- 
kų ar R. Mickų treniruočių metu 
Bankstowne arba privačiai.

Neries krepšinio komanda turi 
įsitaisiusi ir gražią žaidimo uni
formą: oranžinės spalvos marški
nėliai su žaliais apvadėliais ir rau
donai išrašyta žodis “Neris” su 
atitinkamu žaidėjo numeriu. Tai 
tikrai skoninga ir tautiniais mo
tyvais sukomponuota uniforma.

Iki šiolei Neries Klubas turė
jo tokių išlaidų: uniforminiams 
marškinėliams išleista $23.13, re
gistracijos mokestis $6.50, rung
tynių mokestis $9.99. Viso $38.63. 
Pastebėtina, kad klubas yra visai 
jaunas ir rėmėjų dar neturi. Visas 
išlaidas jaunieji žaidėjai apsimo
ka patys iš savo kuklių kišenpini
gių-

ŠACHMATAI
Per praėjusią Sporto Šventę 

Adelaidėje teko patirti, kad Ade
laidės lietuviai šachmatininkai yra 
labai energingi, dalyvauja turny
ruose pasiekia gerų laimėjimų, bet 
apie jų veiklą beveik nieko nera
šoma mūsų spaudoje.

Gi Adelaidės australų šachma
tų laikraštyje mirgėte mirga lietu
vių pavardės. Bevartydamas aus
tralų šachmatų spaudą užtikau 
adelaidiškio lietuvio šachmatinin
ko S. Reivyčio laimėtą partiją 
prieš Filipinų tarptautinį šach
matų meisterį Rodolfo C. Tan 
Cardoso, kuris prieš keletą mėne
sių lankėsi Australijoje.

S. Reivytis šią partiją prieš 
Cardoso žaidė simultane. Šachma
tininkams kartais įmanoma laimė
ti prieš meisterius simultane. Ši 
Reivyčio partija gana įdomi, todėl 
ir patiekiu lietuviams šachmati
ninkams panagrinėti. Partijos vi
duryje Cardoso buvo beviltiškai 
prispaudęs Reivytį, bet pastarasis 
gynėsi kaip liūtas ir kartu išvys
tė puolimą. Šia proga reikia svei
kinti S. Reivytį, laimėjusį prieš

Šiandien moteris tyko di
desnis pavojus ne tik pėsčias- ei
nant, bet ir automobiliu važiuo
jant. Štai keli patarimai pasta
rosioms.

Visų pirma, — laikyk duris už
daras. Jei reikia langus atidaryti 
ventiliacijai, tai atidarykit tiktai 
tiek, kad nebūtų galima rankos į- 
kišti.

Eidama sėsti į automobilį, tu
rėk raktą rankose, kad nereikėtų 
prie automobilio sustoti ir ranki
nuke jo ieškoti, nes kai jūsų dėme
sys sukauptas į rankinuką, kas 
nors gali jus užpulti.

Sėsdama į automobilį, pažvelk 
pro langą, ar jame kas nors nesė
di. Sėsk greitai ir tuoj uždaryk 
duris.

Automobily nepalik nieko mato
mo, kas galėtų atkreipti vagies 
dėmesį.

Važiuok didesnėmis, geriau ap
šviestomis gatvėmis jei ir toliau 
būtų.

Jei esi priversta kely sustoti ir 
kas nors mėgina įsiveržti į auto
mobilį, duok signalą arba skubėk 
važiuoti, net nusižengdama eismo

Daiikas Rekadcijai

so nesame priešininkai.
Kas gi su mumis darosi? Taigi 

čia ir norėčiau pažvelgti į mūsų 
sporto silpnybių priežastis.

Pirmiausia reikia pripažinti, kad 
mūsų krepšinio treneriai daugu
moje yra senos buvusios sporto 
žvaigždės. Jų treniravimo meto
dai jau yra pasenę (buvo laikas, 
kada mes australus mokėme, kaip 
reikia krepšinį žaisti, bet šian
die jau mes turime iš jų daug ko 
pasimokyti). Ir kol jie nesusipras 
ir neperims naujų metodų ir žai
dimo taktikos, mūsų komandos ne
gali tikėtis pakelti žaidimo ly
gio.

Antra, labai svarbu, kad trene
riai prieš sudarant komandas visų 
pirma pasirinktų tinkamą medžia
gą šiems sportams kultyvuoti, t.y. 
krepšiniui ir tinkliniui. Krepši
nį ir tinklinį ne visi gali žaisti: 
ne tie, kurie nori, bet tie, kurie 
labiausiai tam tinka. Šios abi 
sporto šakos yra tik “ilgųjų” me
nas. Trumpieji kad ir prie geriau
sių norų čia jokių vilčių neturi. 
Prie to lygiai labai svarbu spor
tinė drausmė ir sąžiningas treni
ruočių lankymas. Tad nuo čia tu
rėtų ir prasidėti ilgas ir intensy
vus treniravimo darbas.

Trečia, ne paslaptis, kad tiek 
žiūrovai, tiek sportininkai yra 
praradę sporto entuziazmą. La
biausiai, žinoma, žiūrovai. Kodėl? 
Greičiausia tai dėl labai didelio 
vienodumo. Sporto šventėse metų 
metais iš eilės žaidžiama tik sa
vųjų tarpe. Toks vienodumas ati
ma entuziazmą tiek sportinin
kams, tiek žiūrovams. Pasekmėje 
sportininkai praranda kovos ryž
tą kovoti ir laimėti. Dažnai nugirs 
ti — kas čia svarbu, kad ir pra- 

tarptautinį meisterį. Būnant Ade
laidėje iš australų šachmatininkų 
patyriau, kad S. Reivytis ne kartą 
atstovauja lietuvių klubą austra
lų tarpe ir yra patiekęs keletą 
gerų pasiūlymų australų šachma
tų sąjungai.

R. C. T. CORDOSO — baltaisiais
S. REIVYTIS —
1. e2 — e4;
2. Žgl — f3;
3. d2 — d4;
4. Žf3 : d4;
5. Žd4 — b3;
6. žbl — c3;
7. Rfl — d3
8. O —- O ;
9. Rcl — g5;

10. Rg5 : Žf6;
11. Žc3 — d5;
12. c2 — c4;
13. c4 —c5;
14. Žd5 : Rf6-|-;
15. Vdl — f3;
16. Vf3 : f6;
17. f2 — f4;
18. Bfl : f4;
19. Bf4 — h4; 

juodaisiais 
c7 —c5. 

Žb8 — c6. 
c5 : d4. 
Vd8 — b6.

Vb6 — b4-)-. 
e7 — e5.

a7 — a6 
Žg8 — f6. 
Rf8 — e7. 

Re7 : Rf6. 
Vb4 — d6. 
0—0. 

Vd6 — b8. 
g7 : Žf6.

d7 — d6. 
Rc8 — e6. 
e5 : f4. 

Žc6 — e5.
Že5 — g6.

Moterims vairuotojoms
taisyklėm.

Su užtraukiamu viršum automo
bilis nėra saugus nes lengva pei
liu perplauti viršų. Niekada ne
važiuok naktį atidengtu viršum.

Visada sustojus raktą pasiimk 
su savimi.

Jei matai, kad kitas automobilis 
jus seka, laikykis ramiai. Sustok 
pirmoj gazolino stoty ar duok sig
nalą pravažiuojančiam ar pėsčiam 
policininkui.

Nelaikyk automobily asmens ar 
kredito kortelių, registracijos do
kumentų ar sąskaitų. Jei automo
bilis bus pavogtas, vagis pasinau
dos kredito kortele.

Jei kely kas nors prašosi pave- 
žiamas, nevežk, nesustok, net jei 
jis būtų su ramentais ar unifor
moj. Uniforma dar nėra garanti
ja, kad ją dėvįs žmogus yra geras. 
Ir ramentais gali naudotis žiau
rus plėšikas.

Jei esi priversta sustoti, kam 
nors sugedus, stenkis privažiuoti 
kryžkelę, net jei dėl to nukentėtų 
padangos ar motoras. Sustojus ge 
rai apsidairyk ir tada išlipk bal
tai skarelei ant antenos pririšti

laimėsime: juk saviškiams. Ma
žas žmonių skaičius aiškiai paro
do ir mažą žmonių domėjimąsi. Tas 
tuo labiau neprisideda prie žai
dėjų kovingumo dvasios.

Taip čia ir kyla klausimas, kaip 
pakelti sportininkų kovos dvasią 
ir iššaukti didesnio susidomėjimo 
žiūrovuose. Atrodo, kad vieninte
lė ir teisinga išeitis — suorgani
zuoti bent kas antri metai Pa- 
baltiečių Sporto Šventes. Kiekvie
na tautybė turėtų iš eilės tokias 
šventes, ruošti. Esu giliai įsitiki
nęs, kad tai ir bus pats geriausias 
būdas pakelti sportininkų ryžtą 
ir sporto salę pripildyti žiūrovais. 
Iš “senų” laikų dar atsimename, 
kaip sėkmingos ir entuziastingos 
būdavo rungtynės, kada lietuviai 
kovodavo prieš estus ar “amžinus

SPORTINĖM
Pasisakymai spaudoje, kad 

XVIII-ji Sporto Šventė pasižymė
jo negausingu žiūrovų skaičiumi, 
mano manymu, yra nepagrįsti. 
Šventės rengėjai tikėjosi daugiau 
žiūrovų atidarymo (gruodžio 27 
d.) dieną, tačiau nuo antros var
žybų dienos Adelaidės lietuviai 
gana skaitlingai lankėsi į Forest- 
villės stadijoną.

Netvirtinant, kad negalėjo ir 
skaitlingiau atsilankyti į varžy
bas Adelaidės lietuviai, reikia imti 
dėmesin, kad dalis jų dėl jiems 
vieniems suprantamų priežasčių 
nesilanko į bet kokius sportinin
kų parengimus. Dalis jų atostoga
vo išvykose, o kiti tuo laiku ne
atostogavo, tad ir prie geriausių 
norų negalėjo stebėti varžybų, ku
rios vyko dienos metu.

Imant šiuos faktus dėmesin, 
Adelaidės lietuviai Sporto Šventės 
rengėjų neapvylė. Varžybas Fo- 
restvillėje stebėjo 700 tautiečių, 
kurie ne tik moraliai, bet ir mate
rialiai prisidėjo prie šventės pasi
sekimo. Vaikams įėjimas į stadi
joną buvo neapmokamas. Stadijo- 
no pareigūnų teigimu, lietuvių 
krepšinio pirmenybės ne tik su
traukė daug žiūrovų, bet pasižy
mėjo pagirtina tvarka.

★

“Sportas” — JAV leidžiamas 
lietuvių sporto žurnalas vėl pa
sirodė sausio mėnesį. Bendradar-

20. Bh4 — h5; Vb8 — d8.
21. Vf6 — f3: Re6 : Žb3.
22. a2 : Rb3; d6 : c5.
23. e4 — e5; . Vd8 — d4-|-.
24. Kgl — hl; Ba8 — d8.
25. Bal — dl; Vd4 — f4.
26. Vf3 — e2; Bd8 — d5.
27. h2 — h3; Vf4 — g2.
28. e5 — e6; f7 : e6.
29. Ve2 : e6-į-; Kg8 — g7.
30. Bh5 c5; Bd4 : Rd3.
31. Baltieji pasiduoda.

V. Augtistinavičius

ar gobtuvui pakelti. Ir tuoj grįžk 
į vidų ir lauk.

Signalizavimui gali būti pavar
toti ir šviesa ir garsas. Jais sig
nalizuok 3 kartus, bet tik tada, 
jei yra vilties, kad signalai gali 
būti pastebėti.

Jei kas nors sustos, praverk tru
putį langą ir paaiškink savo rei
kalą. Paprašyk pranešti policijai 
ar pašaukti vilkiką. Nelipk iš au
tomobilio pasikalbėjimo vesti.

Jei niekas neateina pagalbon, 
pasilik automobily iki ryto. Jums 
saugiau uždarame automobily, ne
gu eiti ilgą kelią tamsoje ir sve
timoje vietoje.

Jei važiuoji viena, venk sustoti 

Melbourno Lietuvių Sporto Klubo Varpo pirmininką 

ALBERTĄ BLADZEVIČIŲ, 

jo tėveliui Lietuvoje mirus, giliai užjaučia 
Sporto Klubas Varpas

priešus” latvius. Kokia sistema ir 
kaip tokias Pabaltiečių šventes 
suruošti, kad jos sklandžiau pra
eitų, čia jau A.L.F.A.S. Valdybos 
reikalas. Taigi, nebedelsti ilgiau 
ir imtis perorganizuoti šia nauja 
linkme mūsų sporto gyvenimą. Dar 
labai pageidautina, kad būtų į- 
traukta daugiau sporto šakų šiose 
šventėse distanciniai bėgimai, šo
kimai j tolį, į aukštį, plaukimas, 
boksas, judo. Šios sporto šakos 
jaunimo labai mėgstamos, ir esu 
tikras kandidatų toms šakoms ne
truks. O tuo pačiu ir pati spor
to šventės kokybė labai pakils.

Bet-----------kad netektų patir
ti skaudžių pralaimėjimų ir gėdos 
prieš mūsų sporto varžovus, rei
kia, kaip jau anksčiau minėjau, 
pradėti nuo tinkamas medžiagos 
parinkimo ir tik tada griebtis 
sunkaus ir ryžtingo darbo koman
das paruošti. Sėkmės!

Dalgia

TEMOM
biai kaip J. Šoliūnas, A. Daukša, 
K. Miškinis, K. Barzduos, P- 
Mickevičius, G. Švelnys, V. Simu
tis, K. Brazauskas, A. Bagdžiū- 
nas, B. Nemeika, S. Garbačiaus
kas, K. Čerkeliūnas ir kiti patrauk 
liai nuteikia šio leidinio skaityto
jus. Žurnalas gausiai iliustruotas. 
Jame randame Melbourno • krep
šininkų R. Milvydaitės, D. Stat
kutės ir A. Milvydo bei adelaidiš- 
kės — lauko teniso čempijonėsi — 
A. Morkūnaitės nuotraukas.

Norintieji šį žurnalą įsigyti 
kreipiasi Sydnėjuje pas V. Bin
kį, Melbourne — A. Adamkavičių, 
Geelonge — S. Valaitį ir Adelai
dėje — R. Sidabrą.

★
XVIII-ji Sporto Šventė, kuri su

traukė rekordinį klubų ir sporti
ninkų skaičių, pareikalavo nema
žai prakaito iš rengėjų organizuo
jant nakvynes, ruošiant tikrai pla
taus masto sporto varžybas, ren
giant susipažinimo, Naujų Metų 
balius bei gegužinę. Vis tiek di
džiausiu šventės parengimu reikė
tų laikyti šventės atidarymo pie
tus, kur gražiai ir sočiai pasivai
šino sportininkai ir jų svečiai. 
Šias vaišes trims šimtams asme
nų suruošė Vyties klubo sportinin
kų Tėvų Komitetas talkininkau
jant sporto rėmėjams ir dosniems 
Adelaidės tautiečiams. Ačiū visų 
pietavusių vardu.

R. Sidabras

Vilniaus laikraščiuose vasario 
6 d. buvo paskelbta, kad Lietuvoj 
per metus esą atliekama daugiau 
kaip 50,000 kraujo perliejimų. At
seit, kasmet tuo būdu tenka gel
bėti vidutiniškai bent vieno as
mens gyvybę iš kiekvienų šešių 
dešimčių Lietuvos gyventojų.

Pranešime paaiškinta, kad tai 
daryti dažnai tenka sunkių kūno 
sužalojimų atvejais, ištinkančiais 
automobilių susidūrimuose, gais
ruose bei kitokiose nelaimėse. Ma-
tyt, tokių nelaimių Lietuvoj esa
ma nepaprastai daug. Nors, jei 
spręstam iš spaudos, tai atrodytų, 
kad tokios nelaimės retenybė. Lai-
kraščiai jų pamini vos keletą per 
metus, ir tai dažniausia tik praė
jus ilgokam laikui po įvykio.

(E)

kitam pagelbėti. O jei sustoji, pa
silik automobily, duris laikyk už
daras, atidaryk langą tik tiek, kad 
galėtumei susikalbėti. Vėl patari
mas — neišlipk laukan.

Pora žodžių apie ginklus. Gera 
priemonė yra ašarinis-gazinis prie 
taisas. Jis leidžiamas apsigynimo 
tikslui. Jį galima laikyti ant sė
dynės prie savęs. Gerai arti tu
rėti ką nors sunkaus, pav. plak
tuką, kurio smūgis reikalui esant 
galėtų būti “pamačlyvas”. (K Iv.)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
NEWCASTLE

NIUKASTLIO KRONIKA
Nuliūdo niukastliečiai, paskaitę 

Mūsų Pastogėje žinutę, kad daini
ninkei Birutei Tamošiūnienei pa
daryta operacija. Birutės įdainuo
tos šokių plokštelės visada links
mino niukastliečius susirinkimuo
se, pobūviuose, robaksuose. Daini
ninkė mūsų vaizduotėje yra kaip 
jos apdainuota gėlių pardavėja. 
Jos gėlės — dainos.

Štai pirmos žibuoklės. Nusipir- 
kit, praeiviai.

Visos miško žibuoklės.
Ak, kaip kvepia jos dailiai.
Jų žiedeliai gležni, aromatų pil

ni, 
Kaip dangus tyrumėlio... 
Nuoširdžiai linkime p. B. 

mošiūnienei greitos sveikatos.
★

tris dienas neapmokamų 
p. S. Žukas supakavo 

pustuzinį lagaminų ir iš- 
į Wollongongą aplankyti 
giminaičių. Visi jie yra 

lektynininkai:

Ta-

Gavęs 
atostogų 
žmoną j 
važiavo 
žmonos _ 
užkietėję lektynininkai: dėdė 
lenktyniauja su šuneliais, pusbro
lis motociklais, Harold ir Stan 
arkliukais. Ilgai pasiginčiję nuta
rė palenktyniuoti automobiliais. 
Saulei vos patekėjus išsirikiavo 
miesto centrinėje gatvėje ir nu
mynė gazo pedalus. Mašinos su
kriokė nesavais balsais ir pradin
go gatvių labirintuose. Stasys įsi
kibo į motociklo uodegą, bet pra
lenkti neįstengė. Teko pasitenkin
ti antra vieta.

Labai jau p. Henrikui Zakaraus
kui patinka jo darbovietėje. Net 
savo namą nudažė žavingais fab
riko spalvų tonais!

*
Vis daugiau niukastliečių užsi

krečia žuvų liga. Kad liga neiš- 
siplėstų į epidemijų, susirūpinęs 
jūsų Šnekutis kreipėsi į Dr. V. 
Kišoną, kad kaip nors pagelbėtų. 
Mielas daktaras, atsivertęs didžiu
lę knygų ir paskaitęs apie ligos 
simptomus, giliai atsiduso. Kny
goje parašyta: “šia liga daugiau
sia apsikrečia pagyvenę vyrai. 
Pradeda kalbėti apie tyro oro ir 
nervų ramybės reikalingumą. Bet 
koks darbas pasidaro labai sun
kus. Pavirsta baisiais melagiais. 
Ilgai trinasi sporto krautuvėse 
tarp meškerių, kabliukų ir zilkų. 
Apkursta žmonų ir vaikų prašy
mams. Kalba vien tik su kitais 
tokiais pat ligoniais apie žuvų gau 
dymų. Nors liga nėra mirtinga, 
bet jos pagydyti negalima”.

GEELONG
VYČIŲ ĮŽODIS

Nepaprasta šventė “Šatrijos” 
tunte įvyko šių metų vasario 16 d. 
Nepriklausomybės Paskelbimo 50- 
je sukaktyje. Tos dienos vakare. 
“Šatrijos” tunto, “Trijų Kryžių” 
vardo būrelio du skautai vyčiai 
kandidatai si. Vytas Jarinkevičius 
ir psl. Jonas Klovas davė skautų 
vyčių įžodį. Į šią šventę atvyko 
Melbourne “Džiugo” tunto skautų 
vyčių būrelis, vadovaujamas s.v. 
v.sl. R. Bakaičio. Įžodis pravestas 
You Yung kalnuose, vadovaujant 
s.v.v.sl. F. Jarinkevičiui. Tėvūnais 
buvo s.v..sl. V. Mačiuls ir džiu- 
gietis s.v.sl. G. Žemkalnis. Nau
jiesiems vyčiams kaklaraiščius už
rišo “Džiugo” tunto skautų vy
čių būrelio vadas s.v.v.sl. R. Ba
kaitis. Ta proga, DIDŽIĄJĄ SU
KAKTĮ PRISIMENANT, tunto 
tutininkas s. A. Karpavičius per
skaitė Nepriklausomybės Paskel
bimo Aktą.

Naujuosius vyčius sveikino 
“Džiugo” tunto skautų vyčių bū
relio vadas s.v.v.sl. R. Bakaitis, 
“Šatrijos” tunto “Trijų Kryžių” 
vardo vadas s.v.ps. P. Dauknys, 
“Šatrijos” tunto tuntininkas s.v. 
s. A. Karpavičius. Įžodis baigtas 
Tautos Himnu ir tradicine “Atei
na Naktis”.

Po įžodžio visi dalyviai pakvies 
ti į Bar-By-Que, suruoštų p.p. 
Vaičekauskų sodelyje. Čia dalyva
vo ir tunto vyresnės skautės.

Linkima naujiesiems vyčiams 
būti pavyzdžiu jaunesniesiems. Pa
dėka priklauso džiugiečiams vy
čiams už gražų talkinimą šios 
reikšmingos šventės pravedime.

ALKA

tadieniais nuo 9.00 vai. iki 11.30 
vai. rytais, Geelong Lietuvių Na
muose.

Kaip matosi, mokytojų kadras 
pakankamas, todėl linkima vi
siems tėvams, turintiems mokyk
linio amžiaus vaikučių, šia miela 
lietuviška institucija pasinaudoti.

ALKA

menėje.
Kadangi šitoks užsimojimas tik 

pirmas dar Australijos Liet. Bend
ruomenėje, nutarta šį kartą jį su
ruošti “savomis jėgomis” ir savo 
centre — Viktorijoje kviečiant vi
sas Viktorijoje gyvenančias mote- 

tB ris prisidėti kuo kas gali prie 
šios šventės suruošimo ir jos pa
sisekimo.

Šventės Komitetui vadovauja p. 
p. Matukevičienė, Baltutienė, Ra
manauskienė. Programa šiai šven
tei pramatyta įdomi ir įvairi. Ji 
truks net dvi dienas!

Matysime ir meno parodą, ku
rion mūsų moterys suneš ne tik 
visus savo sukurtus dailės paveiks
lus, skulptūras, keramikos išdir
binius, bet jos žada atidaryti ir 
savo kraitines ir parodyti, ką 
išaudė, išsiuvinėjo, numezgė... Ma
tysime ir girdėsime moteris 
jant, nes visas vakaras bus 
tas Dainos ir žodžio menui.

Komitetas kreipiasi į visas 
torijoje gyvenančias lietuves 
teris jau dabar pasirausti 
“lobių skryniose” ir paruošti

Pranešimai

Vasario 24 d. įvyko krepšinio 
rungtynės tarp Newcastle ir Can
berra miestų rinktinių. Niukast- 
liečiai laimėjo 85:52. Rungtynės 
buvo tuo įdomios, kad Canberros 
rinktinėje žaidė jaunasis E. Pa
lubinskas, garsiojo choristo Stasio 
Palubinsko sūnus.

Šnekutis

MOKSLO METŲ PRADŽIA
Nors ir negausi mokinių skai

čiumi, šių metų vasario 24 d. Gee
long lietuvių “Dr. V. Kudirkos” 
vardo savaitgalio mokykla pradė
jo darbų. Mokslo metus atidaryti, 
mokyklos vedėjas p. A. Karpavi
čius pakvietė Geelong Apylinkės 
Valdybos pirmininkų dr. S. Ska- 
pinskų. Atidarymo kalboje dr. S. 
Skapinskas palinkėjo vaikučiams 
gerai mokytis, mokytojams tinka
mai mokyti, tėvams leisti savo vai
kus į šį lietuvybės mažųjį židi
nį .Kun. P. Dauknys savo kalbo
je palinkėjo tiek mokytojams tiek 
mokiniams darbingų mokslo metų.

Geelong lietuvių “Dr. V. Kudir
kos” vardo savaitgalio mokykloje 
šiais metais sutiko dirbti kun. P. 
Dauknys, p. M. Kymantas, p. Sla- 
vickienė, p. P. čerakavičienė, p. E. 
Jomantienė ir, kiek sąlygos bei 
laikas leis, p. A. Karpavičius, 
tuo pačiu eidamas vedėjo parei
gas.

Mokykloje veiks keturi skyriai. 
Mokslas bus einamas pasinaudo
jant Lietuvių Kalbos Pratimais, 
be to, bus gilinama religija sa
voje kalboje, mokomasi dainų, tau 
tinių šokių, deklamacijų ir kt. Pir
masis šių metų mokyklos mokinių 
pasirodymas numatomas ruošiant 
Motinos Dienų. Pamokos vyks šeš-

IŠKILMES CANBERROJE
Australijos sostinėje Canberro

je yra susipietę apie pora šimtų 
lietuviškų dūšių, kurios čia gra
žiai ir vieningai kruta besidarbuo
damos lietuviškuose dirvonuose. 
Palyginamai tokia nedidelė lietu
vių kolonija, o turi net savo gra
žius ir pelningus namus (klubą), 
apie kuriuos ir sukasi dabarties 
canberiškių lietuvių veikla, šalia 
apylinkės, kuri apiungia ne tik 
Canberros, bet .ir tolimesnių apy
linkių lietuvius, čia gražiai veikia 
sportininkai, skautai, vos prieš 
keletą metų įsisteigęs skambiai 
garsinasi “Aušros” choras, vado
vaujamas dinamiškojo dirigento P. 
Dariaus. Žinoma, didelį vaidmenį 
kolonijos gyvenime suvaidina ir 
Lietuvių Klubas, kurio patalpos 
ir patarnavimai nuolat atviri vi
sokiems lietuvių pareikalavimams.

Kaip ir pridera šiais jubilieji
niais metais, Canberros apylinkės 
Valdyba vadovaujama judraus 
pirmininko p. V. Balsio, ryžosi 
šiais metais Lietuvos nepriklauso
mybės šventę surengti kiek galint 
iškilmingiau. Tam tikslui net bu
vo šauktasi talkon ir Sydnėjaus 
meninių pajėgų. Buvo pasikviesta 
ir rengiamose iškilmėse dalyvavo 
iš Sydnėjaus Krašto V-bos pirmi
ninkas p. S. Narušis, “Dainos” 
choras su dirigentu p. K. Kava
liausku ir dar eilė kitų neorgani
zuotų svečių.

Šventės iškilmės pradėtos šešta
dienį, vasario 24 d. Lietuvių Klu
be surengtu nuotaikingu banketu, 
kuriame tiek vietiniai, tiek ir gau
sūs svečiai turėjo progos arčiau ir 
intymiau susipažinti, padalyvauti.

Sekmadienį, vasario 25 d. iškil
mingas nepriklausomybės šventės 
proga pamaldas atlaikė svečias 
sydnėjiškis kun. P. Butkus pasa
kydamas tai dienai pritaikintų gi
lų pamokslą. Pastebėtina, kad ku
nigo P. Butkaus kvietimu pamal
dose dalyvavo ir Canberros arki
vyskupas T.V. Cahill ir vietos 
bažnyčios klebonas prel. Faiver, 
kuris, pabrėždamas dienos svarbą, 
Kts prie altoriaus iškėlė Austru

os ir Lietuvos vėliavas. Pa
sibaigus pamaldoms ir sugiedojus 
Tautos Himną kun. P. Butkus

bažnyčioje pareiškė arkivyskupui 
padėką už dalyvavimą šventėje ir 
įteikė anglų kalba išleistą Sibiro 
lietuvaičių maldaknygę, pagarsė
jusių visame pasaulyje ir šiandie 
jau išleistą keliolika kalbų. Pri
ėmęs dovanų arkivyskupas ten pat 
pasakė lietuviams gražią kalbą pa
sigėrėdamas lietuviais ir kaip 
žmonėmis, ir kaip tikinčiaisiais, 
užakcentuodamas svarbą išlikti 
lietuviais ir savo šeimas išauginti 
lietuviais ir pareiškė viltį,, kad 
anksčiau ar vėliau Lietuva vis tiek 
atgaus laisvę ir nepriklausomybę.

Tuoj po pamaldų visi rinkosi 
vėl į Lietuvių Namus iškilmingam 
minėjimo aktui. Minėjimo oficia
lią pusę pravedė apylinkės pirmi
ninkas p. V. Balsys pakviesdamas 
garbės prezidiuman ALB Krašto 
Valdybos pirmininkų p. S. Naru- 
šį, prel. Faiver, kun. P. Butkų, 
savanorių kūrėjų atstovų plkn. K. 
Labutį, estų atstovą p. Neklev ir 
latvių atstovą p. J P. Coukle. Vi
siems prezidiumo nariams šventės 
proga tarius po žodį toliau prasi
dėjo minėjimo koncertinė dalis. 
Čia pakaitomis dainavo Dainos vy
rų, ir mišrūs chorai, ir 
jungtiniai su Aušros choro daini
ninkais moterų ir mišrūs pasiro
dymai. Dirigavo taip pat pamaino
mis p.p. P. Darius ir K. Kava
liauskas. Visą koncertinę pusę la
bai nuotaikingai pravedė pats 
Aušros dirigentas p. P. Darius.

Po Tautos Himno dar trumpais 
užkandžiais pavaišinti svečiai bu
vo išlydėti į namus.

Tenka pastebėti, kad taip gerai 
suorganizuotas ir* su tokia iškilme 
pravestas nepriklausomybės minė- 
iimas Canberroje bene bus pirmą 
kartą. Už tai pirmoj eilėj tenka 
ir padėka Canberros apylinkės 
Valdybai ir ypač jos pirmininkui 
p. Balsiui, kuris ir būdamas li
gonis (po sunkios operacijos) vi
sur bėgo ir rūpinosi, kad tik vis
kas praeitų kaip galint sklandžiau 
ir iškilmingiau. Visi šventės da
lyviai ir ypač svečiai tek organi- 
zicija, tiek ir visa šventės eiga 
paliko sužavėti.

-b-

MELBOURNE
MOTERYS JAU RUOŠIASI
Gegužės mėnuo dar toli, bet mel- 

burniškės moterys kaip tos darbš
čios bitelės jau nuo pat Kalėdų 
renka medų — organizuoja, pla 
nuoja ir ruošiasi savo pavasario 
šventei — Moters Dienoms, ku
rios įvyks gegužės 18-19 d.d. Mel
bourne Liet. Namuose.

Jau praėjusių metų gruodžio 
mėn. p. E. šeikienės ir p. Matu- 
kevičienės iniciatyva buvo sušauk
tos visų lietuvių moterų organi
zacijų atstovės pasitarimui, kaip 
1968 — Kovos už Laisvę Metais 
ir moterys galėtų įnešti savo dalį, 
ty. iš anksto suplanuotų ir metų 
eigoje vykdytų bent vieną dides
nės apimties užsimojimą.

Buvo prieita vieningos nuomo
nės, kad jau laikas būtų iškelti 
ir lietuvės moters vaidmenį mūsų 
bendruomenėje — išryškinti ir pa
gerbti ne vien kaip motiną lie
tuvę, bet ir kaip nenuilstančią ir 
kuklią darbininkę visose gyvenimo 
srityse — ir šeimoje, ir bendruo-

KVIEČIAMI VISI Į LIETUVIŠKĄ

CORROBORREE -\

gro- 
skir-

Vik- 
mo- 
savo 

. __ . eks
ponatus parodai ir (jei kas norės) 
pardavimui; baigti austi kilimus, 
juostas ir visus savo laisvalaikio 
išdirbinius ir susisiekti su p. Jo- 
kubauskiene (52 Hannan St., Wil
liamstown, Vic. 3019, tel. 3976676 
kuri vadovaus sutvarkymui.

Užsimojimai labai gražūs ir 
vertingi visų dėmesio. Žinome, ką 
moterys ligi šiol dirbo, kur ran
kų pridėjo — buvo džiaugsmo vi
siems. Tad ir į šitą jų parengi
mą eisime su viltimi ir pakilia 
nuotaika.

(Marsilius')

STOVYKLA
prie Latrobe 

upės, Yallourn užtvankos krante. Pradžia Kovo mėn. 9 
dieną, pabaiga — Labor Day — pirmadienį, Kovo 11 d. 
Įvairi programa, įvairūs gėrimai ir maistas. Premijos žvejams 
ir sporto varžybų laimėtojams, jauniems ir seniems. Kelio 
rodyklės nuo Newborough kryžkelės bus iškabintos jau 
penktadienį vakare.. Nuoširdžiai laukiame visų.

Melbourne Moterų seklyčios ir A.L.B. Apylinkės 
Reprezentacinio Kambario Rengimo Komitetai

KIEK AS SUŽINOJAU!

Nors ir kaip patiko anų šešta
dienį Pranui Avižiui iš Kings 
Cross’o Blynų baliuje, bet vis tiek 
jis nepasidarė laimingas ir dėl to 
viskų metęs Sydnėjuje vyksta į 
Vakarų Australijos bušus laimės 
ieškoti. Ką gi, belieka tik palin
kėti skubios sėkmės.*

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Val
dyba, iš spaudos patyrusi, kad vis 
tik yra pavojaus prarasti P. Alek
ną, susirinkusi posėdyje svarstė, 
kiek už jo galvą reikalui esant 
pareikalauti. Posėdžio dalyviai iš
siskirstė be galutinio sprandimo, 
nes vieni jį įkainavo 30,000 dole
rių, kiti tvirtino, kad už milijo
nų neparduotų.

Nežinia kas traukia tuos Sydnė
jaus lietuvius į Parramatų, bet 
jų kaskart vis daugiau suka į tų 
pusę. Štai neseniai ir p.p. Daniš- 
kevičiai net nesulaukę senelių na
mų persikėlė į Parramattų. Sako, 
čia jie įsitaisė tokius namus, ku
rių net ir Australijos premjeras 
pavydėtų. *

Iš “Aušros” dirigento Canbe- 
rroje p. P. Dariaus patirta, kaip 
būdavo anksčiau Canberroje mini
ma Vasario 16-ji: jo žodžiais, vie
nais metais minėjimo programoje 
dainuodavo P. Darius, o skambin
davo p. Petronis, kitais metais 
dainuodavo Petronis, o skambin
davo P. Darius. Šiais metais ne
priklausomybės minėjimo proga 
“Daina” ir Aušra drebino klubo 
sienas!

žinoma Sydnėjuje veikėja ir bu
vusi ilgametė moterų draugijos 
pirmininkė p. Osinienė pereitą sa
vaitę išvyko porai metų į Ameri
ką paviešėti pas dukrą ir jos šei
mą. Ta proga p.p. N. Žygienė ir 
K. Butkus sūruošė jai gražias iš
leistuves.

— ★ —
Savo nepriklausomybės proga 

(vasario 24 d.) Sydnėjaus estai 
išleido savo laikraščio Meie Kodu 
šešių puslapių anglišką priedą, 
kuriame gražiai ir kondensuotai 
patiekta medžiagos apie Estiją ir 
jos nepriklausomybės sukaktį ang
liškai skaitantiems.

SYDNEY APYLINKES VALDYBA 
INFORMUOJA

50-ties Metų Nepriklausomybės 
Sukakties minėjimo metu priimta 
rezoliucija vasario 20 d. buvo pa
siųsta Australijos Ministeriui Pir
mininkui J. R. Gorton.

Gi, vasario 23 d. ta pati rezo
liucija buvo asmeniškai įteikta 0- 
pozicijos Lyderiui E.G. Whitlam, 
kuris Sydnėjaus Apylinkės Val
dybos įgaliotinius sutiko šiais žo
džiais: ... “Žinau, šiandienų sueina 
50 metų ir viena savaitė nuo Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbi
mo”... Virš valandos buvo drau
giškoje nuotaikoje išsikalbėta apie 
Lietuvos esamų padėtį, ateities ga
limybes Lietuvos laisvinimo darbe. 
Stebėtinai daug žino apie Lietu
vos praeitį, tik nustebo, kada bu
vo prisiminta apie partizaninę re
zistencijų pokario metais. Norėtų 
šiuo reikalu gauti literatūros anglų 
kalba.

Ta pačia proga, Apylinkės Val
dyba norėtų išreikšti pasigėrėjimų 
už nuoširdų ir vieningų bendra
darbiavimų rengiant šių šventę.

Gili padėka kun. P. Butkui už 
įnešimų naujovės mūsų minėji-

muosna — invokacijos; o taip pat 
ir už pasakytų pamokslą iškilmin
gų pamaldų metu primenant mums 
kasdieninę pareigą savo tautai.

Taip pat, Valdyba dėkoja: p. 
M. Petroniui už 4 dolerių auką 
Šventės išlaidoms padengti; p. 
Langevičiui už paaukotas “Vytis” 
kurios buvo dalinamos minėjimo 
dalyviams; p.p. K. Belkui, J. Kur- 
linskui ir St. Šatkauskui už nuo
širdžią talką minėjimo metu.

JAUNIMUI SVARBU
Kultūros ir jaunimo reikalais 

Valdybos narių iniciatyva numa
toma kviesti visas lietuviškas jau
nimas Sydnėjuje pasitarimui, ku
ris įvyks kovo 24 d. 2 vai. p.p., 
“Dainavos” Namuose, Bankstow- 
ne. Numatoma svarstyti: lituanis
tinių kursų steigimas studijuojan
čiam jaunimui, jaunimo organi
zacijų apjungimas ir veiklos koor
dinavimas, sportas, pramogos, lie
tuviški pasilinksminimai ir kt.

Platesnė informacija šiuo reika
lu tilps sekančiame M.P. numery
je. Sydnėjaus Apylinkės V-ba

STUDENTŲ DĖMESIUI
Visi lietuviai studentai Sydnė

juje kviečiami atvykti į studentų 
susirinkimą, kuris šaukiamas kovo 
10 d., sekmadienį, 1 vai. Lietuvių 
Namuose Lidcombe. Susirinkimo 
metu bus renkama nauja studen
tų skyriaus valdyba ir pasitarta 
įvairiais studentus liečiančiais rei
kalais.

GEGUŽINĖ INGLEBURNE
Kovo 17 d., sekmadienį, tuo

jau po pamaldų visi kviečiami į 
Gegužinę skautų žemėje INGLE
BURNE.

Gegužinės metu veiks bufetas 
(skautų virtuvė) šaltas alus iš 
statinės, muzika A. Pluko.

įėjimas visiems veltui.
Sydnėjaus sporto klubas “Kovas”

PAPILDYMAS
Aprašydamas nepriklausomybės 

šventės paminėjimų Sydnėjuje mū
sų korespondentas pamiršo pridė
ti, kad nemažesnė minėjimo iškil
mė vyko ir sekančią dienų, bū
tent sekmadienį. Tų dieną Lietu
vos nepriklausomybės šventės pro
ga buvo pravestos iškilmingos pa
maldos, kuriose organizuotai su 
savo vėliavomis dalyvavo mūsų 
jaunimo organizacijos: skautai, 
sportininkai ir ateitininkai. Iškil
mingas pamaldas atlaikė kun. P. 
Butkus pasakydamas ttai dieniai 
prasmingą pamokslą. Pamaldų 
metu giedojo “Dainos” choras, va
dovaujamas p. K. Kavaliausko. 
Vargonais grojo A. Plukas. Šioje 
bažnytinėje iškilmėje dalyvavo 
gausiai vietos lietuviai. Matėsi vi
sa eilė tautiečių iš Newcastle ir 
Wollongong. Tą dieną tuoj po pa
maldų ten pat esančioje parapi
jos salėje Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimui įvyko ir iškilmin
ga “Aušros” tunto skautų suei
ga.

Sydney Apyl. Valdyba gėrisi, 
kad tokios šventės iškilmės buvo 
surengtos bažnyčioje ir kad jose 
drausmingai dalyvavo jaunimas.

Patirta, kad ateinančio sekma
dienio (kovo 10 d.) vakare įvyks
ta tarptautinės skautų plaukimo 
varžybos Bankstowno baseine. Ir 
vėl prarasim gerkles rėksmu be- 
stumdami saviškius!

— ★ —
Vasario 24 d. lietuvaitė Lidija 

Juodaitytė iš St. įves ištekėjo už 
pasiturinčio australo Joseph Ro
binson. Vestuvėse dalyvavę lietu
viai (be jaunosios artimųjų) p.p. 
V. ir L Daudarai pasakoja susi
žavėję vestuvėmis ir vestuvine puo 
ta, kuri įvyko vienoje iš svetainių 
Watsons Bay ir dalyvavo apie 
100 svečių. *
Nepriklausomybės minėjimo pro

gramos metu Sydnėjuje vienas 
tautietis nusiskundė šalia sėdin
čiam: tokia programa tiesiog mie
gas ima. Į tai užkalbintasis atsa
kė: primik, atdavus nepriklauso
mybę prižadinsiu!

PADĖKA
Sydnėjaus Lietuvių Klubo na

rys p. JUOZAS DOČKUS, gyve
nantis Port Kembla (Wollongong), 
prisiųsdamas paskolos pasižadėji
mą 1800 dolerių sumai naujų Klu
bo patalpų statybai, savo trumpa
me laiške rašo:

"Pone Pirmininke,
nors ir atokiai gyvendamas nuo 

Sydnėjaus ir tik retomis progomis 
tjlalėsiu svečiuotis ir naudotis klu
bo patarnavimais, bet jaučiu pa
reigą prisidėti prie jūsų užsimoto 
tikslo įgyvendinimo. Siunčiu pa
skolos pasižadėjimą 1800 dolerių 
sumai.

Linkiu geros sėkmės
Jūsų J. Dočkus”

Sydnėjaus Lietuvių Klubo var
du Valdyba p. Juozui Dočkui reiš
kia nuoširdžią padėką. Jūsų stam
bi beprocentinė paskola ir nuošir
dus pritarimas suteikia pasiryži
mo ir daug vilčių, kad klubo pa
talpos tikrai netrukus bus pasta
tytos.

Kviečiame Klubo narius neatli- 
kusius šios pareigos pagal išgales 
pasekti p. Dočkaus pavyzdžiu.

Paskolos pasižadėjimus galima 
įteikti kiekvieną sekmadienį klubo 
patalpose 39 Church St., Lid
combe. Informacijos teikiamos te
lefonu Nr. 649 8879.

Sydney Lietuvių Klubo Valdyba

PAIEŠKOJIMAS
Stasys Breišas 1949 mt. gyeno 

Littleton Hostel Lithgow, N.S.W.; 
vėliau Melbourne.

Jo sesuo ir švogeris Palčiauskai 
Amerikoje nori, kad jis atsilieptų.

Jis pats ar žinantieji apie jį 
prašomi rašyti:

K. Palčiauskas
1523 South 59th Court
Cicero, III., 60650. U.S.A.

Arba J. Kantonas
13 Orchid Rd.,
Guildford, N.S.W. 2161

PADĖKA
Sydney “Dainos” choro vardu 

nuoširdžiai dėkojame Canberros 
Apylinkės Valdybai, “Aušros” cho
rui ir visiems lietuviams, mus bro
liškai priėmusiems ir globujusiems 
mūsų išvykos į Canberrą metu da
lyvaujant Apylinkės V-bos ruošto 
50 metų Lietuvos Nepriklausomy
bės Jubiliejinio minėjimo progra
moje.

Choro Dirigentas 
ir Valdyba

Gaila, kad mano vardas neįra
šytas į jokį kalendorių, už tat kaip 
“bevardis” vis taikausi, kur drau
gai ar pažįstami kelia savo var
dines. Gerai ir tai. Ta proga svei
kinu visus Kazimierus ir Kazimie
ras šio skyrelio skaitytojus.

PASKAITĖLĖS JAUNIMUI, SYDNEY 1968
I-MO PUSMEČIO PROGRAMA

Data Dalykas Skaito:
Kovo 17 d., Įvedamoji J. Janavičius
Kovo 31 d. Žmogus — kūrėjas L. Urbonas
Balandžio 14 d. Velykų atostogos
Balandžio 28 d.
Gegužės 12 d.
Gegužės 26 d.
Birželio 9 d.

Lietuviškos muzikos apžvalga 
Gegužinė pas p.p. Kazokus 
Lietuva 1918 — 1940 
Šių dienų Tapybos Technika

K. Kavaliauskas

V. Bukevičius
L. Urbonas

Paskaitėlės vyks St. Joachim’s Parapijos mokyklos patalpose 
Lidcombėje.

Paskaitėlių pradžia: 10-tą valandą.
Susidomėjęs jaunimas kviečiamas šiose paskaitėlėse kaip ga

lima gausiau dalyvauti.
Rengėjai

PASTOGĖ
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
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