
APIE
| NUOMONES
| Keista, kad pas mus dar vis 
tebėra neišgyvendintas neigiamas 

'požiūris į skirtingas nuomones. 
Atrodo, kad apie mūsų darbus, 
gyvenimą, veiklą negali būti ki
tokios, tik glostanti, girianti ar
ba kitaip sakant tik teigiama 
nuomonė. Todėl ne tik baisu, bet 
ir kenksminga vienu ar kitu klau
simu pareikšti kitokią nuomonę, 
o jau pakritikuoti kieno nors ki-
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to atliktus darbus yra tiesiog ne
dovanotina. Ir taip gyvename 
tarsi būtume kažkokioje atbaig
toje tobulybėje, kur viskas atlie
kama tokioje perfekcijoje, kad 
tiesiog uodas nosies negalėtu 
įkišti.

Bet gi visi gyvename toje pa
čioje žemėje ir esame to paties 
molio krėsti. Kas ką daro arba 
užsimojęs daryti, arba kas pada
rė kitaip, negu pagal iki šiai die
nai priimtą ir galiojantį šabloną, 
tai jau yra destruktyvu, netinka
ma, net išdavikiška. Nepagalvo
jama, kad gyvenime nestovima 
vietoje: uždaras konservatyviz- 
mas yra ne vien tik stabdis, bet 
ir mirtis. Jeigu šito principo bū
tų buvę laikomasi, tai šiandie

Iš antros pusės žmogui būdin
gas ir veržlumas, kuris niekaip 
kitaip nepateisinamas kaip tik jo 

Ir šitas 
progresą, 

ir įdomų,

kūrybine prigimtim.
bruožas įgalina visokį 
kas padaro gyvenimą 
ir prasmingą.

Todėl ir nuomones
kita proga reiškiant
kiekvieną naujovę žiūrėti su 
daug žadančiomis viltimis, lygiai

viena ar 
reikėtų į

greičiausia dar tebegyventume 
urvuose, nes tasai, kuris vietoj 
akmens pasiūlė strėlę jau buvo 
senosios tvarkos laužytojas ir 
naujovių skleidėjas.

Mes gyvename viena mintimi 
— išlaikyti tautiškumą ir dar 
daugiau: tą tautiškumą plėsti, , 
kad ir naujos kartos turėtų už 
ko užsikabinti ir gyvendamos 
moderniaisiais laikais matytų tą 
lietuvybę ne muziejuose, bet pa
čiame gyvenime. Bet kai viskas 
gyvenime kinta, gal net progre
suoja, kodėl toji pati lietuvybė 
turi užsidaryti ir laikytis tik tuo
se rėmuose, kurie galiojo prieš 
penkiasdešimt ar šimtą metų? 
Juk kurti tautinę kultūrą įmano
ma ne vien tik gimtajame kraš
te, bet ir už jos ribų, kur tik lie
tuvis yra kūrėjas. Štai mūsų liau
dies dainos yra vienokios, bet 
mūsų poetų kūryba yra gerokai 
nuo tų dainų skirtinga, net vieto
mis ultramoderniška, bet ar to
kia poezija nėra lietuviška? Mū- 1 
sų senoji lietuviška architektūra 
turi sau būdingų bruožų, kuriuos 
galėtume vadinti tautiniais, bet ' 
Amerikoje, yra visa eilė statytų 
lietuvių bažnyčių pagal lietuvių 1 
architektų projektus, kurios toje ' 
aplinkoje yra ir moderniškos, ir ' 
savo esminiais bruožais lietu- : 
viškos. Vaizduojamės, kad lietu
vių tautiniai drabužiai tegali būti ’ 
tik sunki apranga su šimtakvol- 
džiais sijonais, bet kodėl negali
ma sukurti tautinių drabužių pa
gal laiko ir mados reikalavimus?

Tai viena pusė. Visai pateisi
nama, kad visada ir visur yra 
kietų konservatorių, kurie neper
maldaujamai laikosi seno ir 
kiekviena naujovė jiems atrodo 
pavojinga. Tai jų duona ir gyvy
bė. Ir nereikia tokių smerkti, nes 
nors iš vienos pusės jie ir sudaro 
kliūtis tam tikra prasme progre
sui, bet lygiai jie ir atlieka neį
kainuojamą darbą užkonservuo
dami senąsias gyvenimo formas, 
kas įgalina praeitį jungti su da- 1 
bartim ir ateitim ir tuo sudaryti jis nepateisina sovietų intervenci- 
vienos kultūros organišką istori- jos Čekoslovakijoje ir jų motyvus 
ją. palaikęs neįtikimais.

V. BERNOTAS

Politikos vingiuose
KONFERENCIJA MASKVOJE

Pereitą savaitę Maskvoje įvyko 
dar vienas “broliškųjų tautų” su
važiavimas. Šį sykį Dubčeką nu- 

nereikėtų niekinti ir tų, kurielai- gabenti nereikėjo sovietų slapto
joj? senųjų formų. Ištikimybė sios policijos pagelbos ir apsiei- 
tradicijai ir atvirumas naujovei ta be fizinės jėgos. Dubčekas, kaip 
— yra du atramos taškai, kuriais ir kiti centrinio komiteto nariai, 
remiasi su gyvenimu einanti tau- vyko į Maskvą “savanoriškai”. 
t i nė kultūra. Tad nereikėtų a pri- Kremlius kiek laiko spyrė če- 
ori smerkti tų, kurie peržengia kus prisistatyti ir pristatyti iš- 
tradicijos ribas ir siekia įnešti į davikų bei kitų kontrarevoliucijo- 
tautinę kultūrą nepraktikuotų nierių sąrašą, kad galima būtų
naujovių, lygiai neturėtų leistis palyginti su maskviniu. Vykimą 
išmušami iš kūrybinio tako tie, į Maskvą Dubčekas delsė lauk- 
kurie savo adresu susilaukę ir damas įsibrovėlių pasitraukimo iš 
nepalankių nuomonių. Visi esą- Čekoslovakijos. Taip pat ir sąra- 
me žmonės, tad ir mūsų pareikš- šo Dubčekui nepasisekė sudaryti, 
tos nuomonės vienu atveju gali 
pasirodyti skaudžios, kitu — 
skatinančios. Vargas tam kūrė
jui, kuris šoka pagal išgirstas 
nuomones arba kritikas.

Kiekviena nuomonė sveikinti
na, jeigu ji neturi savy totalinio 
charakterio. Tokios nuomonės 
visada bus pozityvios, net ir kon
traversiškos. Tik suabsoliutinta 
nuomonė yra mietas, prie kurio 
rišiami žmogaus kūrybiniai polė
kiai.

(v. k.)

nes pageidaujamų išdavikų savo 
tarpe nerado.

Maskvoje čekų delegacijai teko 
patirti naują sovietų išdaigą. So
vietai pasiūlė sudaryti protokolą 
pateisinanti 21-mo rugpjūčio in
vaziją ir pritariantį raud. armi
jos iškvietimą, bei laikiną apsisto
jimą Čekoslovakijoje.
Tokio Kremliaus mulkinimo Dub

čekas nesitikėjo. Nepasirašydami 
jokių protokolų ir tuo nepakliū- 
dami į sovietiškus spąstus, čekų 
delegatai parvyko namo. Maskvos

ALB Krašto Valdyboje
ALB Krašto Valdybos pirminin

kas p. S. Narušis jau sugrįžo iš 
kelionių po užjūrius ir pradėjo ei
ti savo pareigas. v

Jam išvykus ALB Krašto Val
dybos pirmininko pareigas ėjo p. 
E. Kolakauskas. Ryšium su Čeko
slovakijos okupacija Krašto Val
dyba, p. Kolakausko vadovauja
ma, paruošė protesto laišką, ku
ris buvo išsiuntinėtas didiesiems 

vie- 
nu-

siųsta ir Australijos ministeriui 
pirmininkui Rt. Hon. J.G. Gorton’ 
ui, M.P., bei opozicijos lyderiui.

Iš Australijos federalinės vy
riausybės ministerio pirmininko 
įstaigos buvo gautas toks 
kas:

laiš-

Australijos dienraščiams ir jo 
na varijacija taip pat buvo

J.Australijos min. p-kas Mr.
G. Gorton, pirmas pareiškęs, kad

LIETUVIU DIENU PREZIDIUMAS 
INFORMUOJA

REIKALINGA PAPILDYMŲ DAINŲ PROGRAMAI
Eilė Lietuvių Dienose dalyvaujančių chorų jau pranešė kokias 

dainas jie dainuos atskirų chorų pasirodyme (Nepranešusieji prašo
mi tai paskubinti). Ligšiolinėj praktikoj, sudarant ir skelbiant progra
mą, buvo tenkinamasi pažymint, kas dainą sukomponavo arba har
monizavo, visai ignoruojant dainos žodžių autorių. Šiomis dienomis 
“Dainos” choro dirigentas p. K. Kavaliauskas yra pasiūlęs tą skriaudą 
dainos žodžių autoriams atitaisyti ir kartu su kompozitorium taip 
pat nurodyti, kas sukūrė dainai žodžius.

L. D. Prezidiumas, pilnai pritardamas šiam pasiūlymui, prašo vi
sus chorus, kurie jau pasiuntė savo dainuosimų dainų sąrašą, papil
domai pranešti, kas yra jų pasirinktų dainų autoriai, laikantis šito
kio pavyzdžio:

O, Nemune, žodžiai B. Brazdžionio, muzika B. Budriūno;
Kur giria žaliuoja, žodžiai J. Vanagaičio, muzika J. Gudavičiaus; 
Atvažiuoja meška, liaudies daina, muzika A. Račiūno.
Kadangi tos žinios reikalingos specialiam Lietuvių Dienų leidi

niui, prašoma šių papildomų informacijų suteikimo neuždelsti.

[Jau visai artėja laikas, kada visa leidiniui skirta medžiaga turės 
būti perduota spaustuvei, todėl šia proga L. D. Prezidiumas pakar
totinai prašo visus kultūrinius vienetus, kurie dar ligšiol nepristatę 

įprašomos medžiagos, siųsti ją negaištant.

Mr. Kolakauskkis, 
Prime Minister has 
reply to your letter

asked 
of 27

"Dear
The 

me to 
August concerning the situation
in Czechoslovakia and to inform, 
you that the suggestion of the Aus
tralian Lithuanian Community has 
been noted. I fam enclosing a copy 
of the Prime Ministers speech 
of 22 August deploring the act
ion of the Soviet Union.

Yours sincerely,
Gwen Sweetland I

Acting Private Secretary”

PADĖKA KARDINOLUI
Lygiai taip pat prisimintinos 

ir Tautos Šventės metu (rugsėjo 
8 d.) iškilmės Sydnėjaus katali
kų St. Marys katedroje, kur šios 
šventės proga kardinolas J.E. Gil
roy atlaikė lietuviams iškilmin
gas pamaldas, suteikė lietuviams 
vaikams sutvirtinimo sakramentą 
ir pasakė lietuvių adresu labai 
šiltą žodį drąsindamas lietuvius 
neprarasti savo tautinės individu
alybės bruožų ir žadindamas vil
tį, kad ir Lietuva su Dievo pa
galba sulauks laisvės.

Ta proga einąs Krašto Valdy
bos pirmininko pareigas p. E. Ko
lakauskas kardinolui asmeniškai
pareiškė Krašto Valdybos ir Ben
druomenės vardu nuoširdžią padė
ką.

Nežiūrint kad kraštas okupuo
tas, vis tik dėl akių buvo iškviesti 
Čekoslovakijos vadai — prez. Svo
boda ir partijos lyderis A. Dubče
kas į Maskvą deryboms. Kokios 
gali būti derybos tokiu atveju, ga
lima lengvai įsivaizduoti. Oficia
lūs komunikatai skelbia, kad čekų 
vadai sutikę su sovietų statomomis 
sąlygomis ir kad rusai ketina po 
neriboto laiko dalinai atitraukti 
savo karinius dalinius iš Čekoslo
vakijos.

Saugumo Taryba prie Jungt. 
Tautų pertraukė savo posėdžius 
riaukdama Maskvos derybų rezul
tatų.

akiplėšiškiems reikalavimams čekai 
pasiryžę nepasiduoti, nors tai ir 
grėstų vyriausybės atsistatydini
mu. Aišku, Dubčeko atsistatydini
mo dabar laukia ir Maskva.

Čekams išvykus, vėl pasipylė so
vietiška ironija sovietiškuose spau
dos puslapiuose: “Vieninga mark- 
sistinė-lenininė pasaulėžiūra, ko
munistų ir darbininkų partijos, 
kaip visuomenės avangardo ir va
dovo vaidmuo ir ateityje bus efek
tyvūs veiksniai, užtikriną toles
nį socializmo šalių telkimąsi, jų
veiksmų vienybę, kovojant už bend
rus didžius tikslus”.

Kremliaus pasityčiojimą ir spau
dos sufabrikuotą melą galima api
budinti vienu anglišku žodžiu rub
bish”.

RINKIMAMS ARTĖJANT

Beliko kelios savaitės ligi Ame
rikos prezidento rinkimų. Vicepre
zidento H. Humphrey silpnai pra
dėta rinkiminė kampanija neatro
do, kad keistųsi į gerąją pusę. 
Anaiptol, rinkimams artėjant vis 
tolyn slysta demokratų laimėjimo 
galimybės.

Pastaruoju metu Amerikoje pra
vedami įvairūs gyventojų apklau
sinėjimai, vadinami polis. Trum
pai sakant, Amerikos pilietis klau-
siamas už ką balsuos lapkričio 5 
d. ? Kiek statistikos daviniai ro
do, neginčijamu laimėtoju išejs 
respublikonų R. Nixon.

Columjbijos radijo pravestuose 
polis randama, kad R. Nixon lai-

Vaizdas iš Melb. Liet. Namuose įrengto reprezentacinio 
kambario. Visa meninė priežiūra ir dekoracijos dail. A. 
Vingio.

mės panašia persvara, kaip kad 
jis pralaimėjo rinkimus 1960 me
tais demokratui J. Kennedžiui.

Washingtono dienraštis paskelbė 
kirpėjų davinius. Mat, bekerpant 
plaukus sužinoma klijento nuotai
ka ir rinkiminė nuomonė. Kirpė
jų daviniai rodo respublikonų Ni- 
xoną laimėtoju, tačiau nedidele 
persvara — tik per plauką.

Patys patikimiausi galbūt yra 
Gallup apklausinėjimai, kitaip ži
nomi kaip Gallwp polls. Gallup da
viniai taip pat randa R. Nixon’o 
nedidelę persvarą. Tačiau perspė
ja respublikonų optimistus, kad li
gi 5-to lapkričio svoris gali keis
tis, tik nežinia į kurią pusę. Nuo 
1952 metų prezidento rinkimuose 
Gallup pools didžiuojasi mažu 
(1.5%) apsirikimu.

Šiais metais, po įvairių politi
nių netikėtumų ir nesant galuti
nam rinkėjo apsisprendimui, Gal
lup klaida gali siekti net penkis 
procentus.

INCIDENTAS MASKVOJE
Neperseniausiai Maskvoje, Puš

kino aikštėje du anglų kilmės pa
cifistai (taikos garbintojai) dali
no atsišaukimus iš darbo grįžtan
tiems. Atsišaukimuose rusų kalba 
buvo kreipiamasi tiek į sovietų 
tiek į ameriknų sąžinę kviečiant 
užbaigti branduolinių ginklų lenk
tynes; panaikinti N.A.T.O. drau
ge su Waršuvos paktu; ameriko
nams pasitraukti iš Vietnamo — 
sovietams iš Čekoslovakijos.

Atsišaukimų platintojams neil
gai teko dalyti lapelius. Praeiviai 
eilutes metė Į šalį, kiti sugrįžę 
piktais žodžiais puolė platintojus 
vadindami šnipais, šunimis, sabo- 
tažninkais, provokatoriais... Per 
kelias minutes prisistatė policija, 
pirma pacifistus apmušdama, vė
liau juos areštuodama.

Kad ir menkas incidentas Puš
kino aikštėje, atkreipė laisvo pa
saulio dėmesį. Ir ne dėl to, kad 
anglai buvo areštuoti, vėliau pini
giniai nubausti ir paleisti į vaka
rus, bet dėl sovietų piliečio elge
sio neprisileidžiant nieko iš vaka
rų. Iš tokio incidento galima spręs
ti, kiek žalos padaryta ruso cha
raktery ir kaip paveiktas ruso 
mentalitetas po 50 metų sovietiš
kos propagandos, melo ir žiaurios 
opresijos.

ĮVYKIAI
t

Amerikiečių mokslininkai bijosi, 
kad pirmieji mėnulyje galį pasi
rodyti rusai, nors Amerika įtemp
tai ruošiasi šiam žygiui. Ateinan- 
či savaitę Amerika numato išleisti 
į erdves tris savo astronautus rie- 
nuolikos dienų išvykai. Šis bandy
mas yra vienas žingsnis ekspedi
cijai j mėnulį.

— ★ —
Prancūzijos užsienio reik, mi- 

nisteris M. Debre paskelbė reika
lavimą, kad Sovietų Sąjunga pa-

— * —

Meksikoje patikrinta daugiau 
negu 50 sportininkių mergaičių ir 
moterų, dalyvaujančių pasaulinė
je olimpiadoje, kad įsitikinus, ar 
jos tikrai yra moteriškos. Mat, 
šito atsargumo imtasi, nes anksty
vesniuose tarptautiniuose sporti
niuose susitikimuose kai kurios 
sovietų atletės pasirodė abejotino 
moteriškumo.

__ ★ —

sitrauktų iš Čekoslovakijos. Drau
ge jis apgailėjo, kad Jungtinės 
Tautos nepajėgios sustabdyti agre
sijos, kur laužoma pagrindiniai 
taikos principai.

— ★ —
Ilgesnį laiką sunkiai sirgęs bu

vęs Australijos premjeras Sir. R. 
G. Menzies jau apleido ligoninę 
Londone ir ketina Kalėdoms grįžti 
į Australiją. Išeidamas iš ligoni
nės Sir Robert pareiškė, kad jis 
jau senas ir pavargęs.

Amerikoje vyksta smarki prieš
rinkiminė prezidentinių kandidatų 
kampanija. Norėdami laimėti sau 
balsų tiek respublikonų Nixon 
nesigaili aršios kritikos demokra
tams, tiek ir demokratų Humphrey 
taikliai atsišaudo Nixonui.

Apie 50% Amerikos katalikų 
kunigų nesutinka su popiežiaus 
enciklika, kuri smerkia dirbtinas 
gimdymų kontrolės priemones.

PRIEŠ 20 METŲ
1948 m. vidury, vakarų sąjun

gininkai praveda pinigų reformą 
vakarų Berlyno dalyje. Toks ame
rikonų, anglų ir prancūzų veiks
mas susilaukia nemalonaus atgar
sio Maskvoje. R. Berlynui paskir
tas sovietų komendantas Sokolovs
kis puola vakarus už “neatsakin
gą žingsį ir bereikalingą konfu- 
ziją srityje, kuri randasi ir suda
ro dalį sovietų socialistinės teri
torijos”. Maskva per Sokolovski 
aiškiai pasisako kam priklauso

Berlynas ir kas ateity planuos pi
nigines reformas, bei rūpinsis vi
sais ekonominiais Berlyno gerbū
viais. Sokolovskis jausdamasis šei
mininku, pataria vakarams rūpin
tis daugiau karo nusikaltėlių išaiš
kinimu, o ne maišytis sovietų te
ritorijoje.

Neužilgo sovietų valdomame ko
ridoriuje, jungiančiame Berlyną 
su vak. Vokietija, vyksta stam
būs pasikeitimai. Komendantas So
kolovskis, neva remontuodamas 
karo sugriautus kelius, išleidžia 
potvarkį varžanti plentų, upės ke
lių ir geležinkelių susisiekimą 
su vak. Berlynu. Naujas potvar
kis ir naujos judėjimo taisyklės 
(galima vykti tik viena kryptim 
— iš vak. Berlyno) liečia tik sovie
tams priklausantį koridorių. Re
montams plečiantis visai uždaro
mas susisiekimas su vak. Berly
nu.

Vakaruose tuo reikalu kyla są
myšis ir naujas galvosūkis — kaip 
įveikti Berlyno krizę T Pirmiausia 
bandoma kreiptis diplomatiniu ke
liu j Maskvą. Molotovas remda
masis sovietiška logika visai ra
miai išdėsto ko sovietai siekia sa
vo zonoje. Atseit, jei jūs galite 
pinigus keisti nepasitarę su šeimi
ninkais, mes turime pilną teisę 
remontus vykdyti. Pakeiskite sa
vo deutsche markes į rublius ir 
reikalas bus išspręstas. Žinoma, 
būtų dar geriau jei tuo reikalu 
kalbėtume ne su manim, bet kreip
tumėtės j draugą Staliną. Išeitį 
Stalinas visuomet ras...

1
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JONAS SOLIŪNAS

P.L.B. III-jo Seimo nutarimai
(Tęsinys ii pr. M. P. numerio)

KETURIOS PUOKŠTES
Neseniai vienoje Čikagos salėje ant scenos atsirado keturios 

gražios baltų gėlių puokštės. Jos Jos žydėjo visą popietę. Jas ste
bėjo šimtinės mūsų tautiečių. Jie. buvo susirinkę mūsų literatūros 
šventėn. Tą dieną Čikagoje lankėsi kitados tremties dienose pa
garsėjusi mūsų rašytojų ketveriukė: Pulgis Andriušis, Bernardas 
Brazdžionis, Antanas Gustaitis ir Stasys Santvaras. Tai buvo at
mintina diena.

Už šią puikią progą pasigėrėti mūsų rašytojų kūryba mes tu
rime būti dėkingi mūsų kultūrininkui Lietuvių Enciklopedijos lei
dėjui ir Liet. Bendruomenės Tarybos pirmininkui Juozui Kapo
čiui. Tai reto pasišventimo žmogus. Neužtenka jam vargo su en
ciklopedijos leidimu. Jis rūpinasi ne tik literatūros leidiniais, bet ir 
literatūros popiečių surengimais. Ir tai nelengvas darbas. Jo dėka 
Pulgis Andriušis atvažiavo iš Adelaidės, o Bernardas Brazdžionis 
iš Los Angeles.

Jo vadovaujama ketveriukė pasileido kelionėn aplankyti visų 
didžiųjų lietuviškų kolonijų Amerikoje. Gaila, kad ne visur i mūsų 
ketveriukės šventę atsilankė gausus žiūrovų skaičius. Va, tokiame 
New Yorke susirinko vos apie. ... 150 žmonių. Tų žmogaus rū
pesčių, to vargo newyorkiečiai neįvertino. Atrodo, kad neretai did
miesčio dulkės apkrėtė ne tik mūsų namus, ir mašinas, bet taip 
pat ir mūsų sąžinę. Baisu, kad savo tokia apatija visiškai nepalauž
tume savo kūrėjų. Tada tegalėsime tik save kaltinti.

Čikagoje, šventėn susirinko daug žmonių ir užpildė didžiulę 
Marijos gimnazijos salę. Tai džiugu.

Džiugu buvo ne tik šventės rengėjams, bet ir jos visiems da
lyviams: rašytojams ir klausytojams. Mūsų kūrėjai buvo užbūrę 
klausytojus visas dvi valandas.

Pačią popietės programą pravedė mūsų aktorė Vilutienė, ku
ri trumpa apybraiža pristatė rašytojus. Na, ir klausėmės. Lyg už
burti. Patiko mums Stasio Santvara jautrūs eilėraščiai apie meilę. 
Tiesa, suciniškėjusiam miesčioniui poeto kai kurie eilėraščiai atro
dė net sentimentalūs. Bet tai ne kūrėjo, o klausytojo kaltė. Pri
sipažinkime: esame jausmu atbukę, turime surembėjusią širdį.

Patiko mums ir brazdžioniškoji poezija. Sį kartą be jokios 
publicistinės žymės. Jo poezija visada mus budina, kelia žygiui 
į savą žemę, į nepasidavimą nevilčiai.

Karčiausias klausytojui kąsnis tai buvo satyrinės ir humoris
tinės Antano Gustaičio eilės. Jos plakė visus vienodai iš dešinės ir 
iš kairės, dešiniuosius ir kairiuosius. Ir juokėmės visi — kam skau
dėjo, ir kam ne.. Kas gali užmiršti jo eiles, jei jos pilnos satyros ir 
pasijuokimo iš pačių savęs! Manding, žmonės mėgsta ir iš savęs 
pasijuokti. Ne todėl, turbūt, kad patiktų, o todėl, jog jiems grei
čiausiai jau yra nusibodęs savęs liaupsinimas spaudoje. Ir už tat už 
visus tuos minimus mūsų “karžygiškus” darbus tautą laisvinant ar 
lietuvybę išlaikant kartais nėra pro šalį ir teisus žodis. O tokį žodį 
bene geriausiai ir taikliausiai gali pasakyti satyrikas ar humoris
tas. Va, todėl ir Antanas Gustaitis nėra niekados nei nuobodus, 
nei pasikartojąs, nors jo eilėraščių tematika ir nepasižymi įvairumu 
ar naujumu.

Retos literatūrinės popietės didžiausias svečias vis dėl to buvo 
mūsų keliauninkas Pulgis Andriušis, šįkart skaitęs du dalykėlius. Jei 
pirmasis jo fragmentas mus nukėlė toliman Lietuvos kaiman, tai 
antrasis dalykas apie pasaulio lietuvį buvo tikras deimančiukas 
feljetoniškos kūrybos. Na, ir juokėmės, ir kikenome! Buvo malonu 
girdėti pasaulio lietuvio, atvykusio seiman, nesėkmės, bandant su
sitikti su savo tremtiniškųjų dienų draugais. Bene geriausiai vi
siems patiko tai seimo atstovo ištrėmimas iš draugo namų už “šun- 
uodegiavimą”. Mat, mūsų nelaimingasis atstovas užkalbino šuniu
ką lietuviškai. Seimininkė baisiai supyko. Anot Pulgio, pažaliavo 
visomis tautinėmis spalvomis ir išvijo atstovą už tai, jog pastarasis 
savo pokalbiu su šuniuku galėjo sugadinti šuniuko... anglų kalbos 
akcentą. Už šį nusikaltimą pasaulio lietuvis neteko nakvynės ir 
turėjo nakvoti parke.

Bendrai, ši literatūros popietė praėjo su nepaprastu pasiseki
mu. Pertraukų metu žiūrovai galėjo įsigyti ir lietuviškų knygų. 
Pardavinėtojo staliukas per visą laiką buvo pirkėjų apgultas. Tai 
ženklas, kad dar ne visi yra atbukę lietuviškai knygai.

Su šia švente Čikagoje prasidėjo rudeninių kultūrinių parengi
mų sezonas. Žinia, ne visi parengimai laikytini kultūriniais, nes 
bus daug “subuvimų”, kur svarbiausias dalykas bus vieno ar kito 
asmens jubiliejus. Tokiuose parengimuose svarbiausią vietą dažnai 
užima kavutė ir tortas. Bet gi jau dabar laukiame lietuviško teatro 
šventės, kuri įvyks sekantį mėnesį Čikagoje. Tai ir vėl bus nepa
prasta prošvaistė mūsų monotoniškos dienos bėgyje. Jau dabar 
tos šventės laukiame su nekantrumu.

KULTŪRINĖS SRITIES
DARBAI

Seimas ypačiai vertina laisvojo ypačiai liaudies meno, leisti mono- 
pasaulio lietuvių kultūrinę kūrybą grafijas ir kitus lietuvių meną 
ir skatina visus lietuvius ją remti: 
pirkti ir skaityti grožinės litera
tūros bei mokslo veikalus, daly
vauti koncertuose, parodose, spek
takliuose ir kt., materialiai remti 
kūrybinius užsimojimus.

Seimas prašo PLB Kultūros Ta
rybą kreipti dėmesį į šiuos kul
tūrinius uždavinius:

a) moksle: greitinti, plėsti ir
skelbti mokslines studijas, nagri- niosiose ir aukštosiose mokyklose, 
nėjančias lietuviškuosius elemen- visa mūsų švietimo sistema turi 
tus visų sričių kūryboje; pagrei
tinti jau parašytų lituanistinių 
mokslo veikalų leidimą;

b) literatūroje: daugiau remti 
tebekuriančius rašytojus, fiksuoti 
literatūrinę kūrybą plokštelėse ir 
juostose, judinti vaikų ir jaunimo 
lietuviškosios skaityklos 
mą;

c) 
mūsų 
rimą, 
mūsų 
tus, 
vių 
liau 
tęs;

d) mene: ruošti ir leisti studi- ordinavimo darbai, praktinį švieti- 
jas lietuviškom meno problemom, mo vykdymą ir jo kontrolę palie

kant kraštų valdyboms.
4. Seimas 1969 

Lietuviškos Šeimos 
Švietimo Metais.

5. Seimas ragina

liečiančius veikalus.
metus skelbia 
ir Lietuviško

kraštų valdy-ŠVIETIMO SRITIES DARBAI
Seimas kelia ir pabrėžia šių lie- bas gyvinti, stiprinti ir plėsti veik- 

tuviško švietimo momentų aktua- lą Bendruomenės apylinkėse, ku- 
lumą:

1. Turint galvoje lietuvių tau
tos charakteriui ir prigimčiai skir
tingus elementus, kurie veikia jau 
nimą vietinėse pradžios, aukštes-

proble-

tautinėsmuzikoje: plėsti 
muzikos kūrimą įr kultiva- 
vesti į viešumą senuosius 

liaudies muzikos instrumen-
remti chorus, rūpintis lietu- 
chorvedžių prieaugliu ir to- 
ruošti bendrąsias dainų šven-

būti daugiau pakreipta į lietuviš
kosios asmenybės formavimą ir 
bendruomeninio sąmoningumo bei 
organizacinės atsakomybės ugdy
mą, skiriant tam ne mažiau dėme
sio ir laiko už tiesioginį žinių per
teikimą.

2. Pradėti realias pastangas 
pervesti lietuviškas mūsų mokyk
las į modernią beskyrinę sistemą.

3. PLB švietimo vadyba prašo
ma kaip greičiau susitarti su ats
kirų kraštų lituanistinio švietimo 
vadovybėmis dėl kompetencijos ir 
darbo pasidalinimo: PLB švietimo 
vadybai turėtų tekti bendrojo pla
navimo ii- akademinių studijų ko-

riose vyksta pagrindinis švietimo, 
kultūros, religijos, politikos, sa
višalpos ir kitas bendruomeninis 
gyvenimas.

6. Seimas regina materialiai ir 
moraliai remti lietuvių vedamas 
švietimo įstaigas, kaip Vasario 16 
gimnaziją, Tėvų. Pranciškonų gim
naziją, Saleziečių gimnaziją, Ne
kalto Prasidėjimo Seserų bendra
butį ir kt., į jas nukreipiant lie
tuvių jaunimą mokytis bei auklė
tis.

LIETUVIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖS
Seimas ragina remti 

spaudą, radiją, televiziją 
susižinojimo priemones, 
reikšmingai informuoja,
jungia ir tautinei vienybei nutei
kia pasauly išsisklaidžiusius lietu
vius.

lietuvių 
ir kitas 

kurios 
plačiai

TIKROJI VERSMĖ

RAŠINIO KONKURSAS
“LAIŠKŲ LIETUVIAMS”

STRAIPSNIO KONKURSAS

(Tolerancija ir ištikimybė primci- 
p:tms, kryžiuojantis pažiūroms ir 
nuomonėms

“Laiškų Lietuviams” žurnalo re
dakcija, atsižvelgdama į faktą, kad 
lietuvių išeivių visuomenėje pasi
taiko nemaža nesantaikos, nesuta
rimų ir susikaldymo, ir norėdama 
tautiečių tarpe skleisti darnaus 
sugyvenimo mintį bei dvasią, 1968 
-1969 metų rašinio konkursui pa
rinko atitinkamą temą, būtent, 
“Tolerancija ir ištikimybė prin
cipams, kryžiuojantis pažiūroms ir 
nuomonėms” (kaip yra lietuvių vi
suomenėj ir kaip turėtų būti).

Rašinys (straipsnis, beletristinis 
vaizdelis ir kt.) turi būti ne il
gesnis kaip 3000 žodžių, pasirašy
tas slapyvardžiu ir išsiųstas kar
tu su atskirame vokelyje įdėta ti
krąja pavarde bei adresu “Laiškų 
Lietuviams” redakcijai, 2345 W. 
56th St., Chicago, Ill. 60636, U.S. 
A. Konkurso terminas — 1969 m. 
vasario 1 d. (pašto antspaudo da
ta). Atsiųsti rašiniai tampa žur
nalo nuosavybė ir gali būti jame 
spausdinami. Vertinimo komisija 
bus paskelbta vėliau. Skiriamos 
premijos: I — 100 dol., II — 50

dol. ir III — 25 dol. Premijoms 
jau paskyrę yra: 100 dol. — V. 
Kuliešius ir 25 dol. 
minas.

bei kultūriniam darbui ir 
yra didelė atrama prieš re- 
pavergtos tautos persekio- 
tad Seimas remia religinių

— Pr. Raz-

JAUNIMUI 
gerokai kriti-

KONKURSAS IR
Jaunesnioji karta 

kuoja vyresniųjų lietuvių išeivių 
visuomenę dėl joje pasitaikančios 
nesantaikos ir susikaldymo. Nau
dinga būtų ir jiems leisti pasisa
kyti, — ne tiek pakritikuoti, kiek 
ieškoti išeities. Todėl ta pačia aukš
čiau minėta tema skelbiamas raši
nio konkursas ir jaunimui, ne vy
resniam kaip 20 metų amžiaus 
(siunčiant rašinius, pažymėti 
“jaunimo konkursui”). Skiriamos 
div premijos: I — 50 dol. ir II — 
25 dol.

“Laiškų Lietuviams" redakcija

TAUTINĖ RELIGINIŲ 
INSTITUCIJŲ REIKŠMĖ

Kadangi religinė lietuvių veik
la taip pat artina juos ir tauti
niam 
kartu 
liginį 
jimą,
sielovadą darbą atskiruose kraš
tuose ir pasauliniu mastu, religi
nių bendruomenių tautinius ry
šius, jaunimo ugdymą lietuviškais 
papročiais, pamaldas ir religinius 
leidinius lietuvių kalba, lietuviš
kas parapijas ir kt.

Seimas pritaria sumanymui įtai
goti laisvojo pasaulio viešąją opi
niją grąžinti Vilniaus katalikų 
katedrą religinio kulto reikalams. 
Akcijos būdai paliekami spręsti 
PLB valdybai.

tingą dėmesį kreipti j tautinio so
lidarumo įnašų rinkimą, bendruo
meninių fondų ugdymą ir kitokį 
lėšų telkimą.

šiais Lietuvos Laisvės Kovos 
metais Seimas prašo visus lietu
vius dosniai paremti Jungtinio Fi
nansų Komiteto darbą.

Seimas taip pat užgiria Lietu
vių Fondus, sveikina jų steigėjus 
bei narius ir , pabrėždamas dide
lę Lietuvių reikšmę lietuvių išei
vijos 
visus 
riais.

tautinei veiklai, kviečia ir 
kitus lietuvius tapti jų na-

DĖMESYS LIETUVIŲ 
JAUNIMUI

Seimas, atsižvelgdamas į I-jo Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongre
so nutarimus, paveda PLB valdy
bai imtis iniciatyvos šaukti II-jį 
Pasaulio lietuvių Jaunimo Kongre
są. Seimas prašo PLB valdybą' 
ir toliau rūpintis Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso nutarimų 
įgyvendinimu, ieškant naujų būdų 
daugiau jaunimo įtraukti į visus 
Bendruomenės darbus, skatinant 
jaunimo sekcijų veiklą, steigiant 
jaunimo židinius, remiant jauni
mo organizacijas, žurnalą' Litua- 
nus ir jaunimo spaudą bei sto
vyklas.

BENDRUOMENINIO 
DARBO TALKA

Seimas gėrisi) ankstyvesnės lie
tuvių išeivijos sukurtomis patrio
tinėmis organizacijomis, lietuviš
komis parapijomis, mokyklomis 
bei spauda ir, siekdamas šį lietu
višką darbą pratęsti bei pagilinti, 
kviečia juos ir jų palikuonis vie
ningai bendradarbiauti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenėje.

Apsvarstęs atliktus ir atlieka
mus darbus, Seimas reiškia padė
ką PLB valdybos pirmininkui Juo
zui Bačiūnui, vykdomajam vicepir
mininkui Stasiui Barzdukui ir vi
sai PLB valdybai už našų penke- 
rių metų darbą, ypačiai už Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
minties įžiebimą bei įgyvendinimą.

Reiškia 
rengimo 
darbą.

Reiškia 
pasaulio
darbuotojams, lietuvių mokslo ir 
kultūros kūrėjams, kultūrinių bei 
visuomeninių lietuvių švenčių ren-

padėką PLB III Seimo 
komitetui už kruopštų

padėką visiems laisvojo 
lietuvių bendruomenių

BENDRUOMENĖS LĖŠOS
'Seimas konstatuoja, kad sėk

mingam Bendruomenės darbų vyk- gėjams ir visiems lietuviškų tau- 
dymui būtinos lėšos. Tad prašo tinių darbų rėmėjams.
PLB valdybą, kraštų valdybas ir
visus bendruomenių organus ypa-

PLB III Seimo Nutarimų 
KOMISIJA

Amerikoje vykstant Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Seimui 
New Yorke įvyko ir grandiozinis 
lietuviškos muzikos koncertas, su
sidedąs iš dviejų dalių: individu
alistų muzikos, kur buvo išpildomi 
mūsų muzikų J. Kačinsko, V.K. 
Banaičio, Vlado Jakubėno ir Jul 
liaus Gaidelio kūriniai ir antroje 
dalyje Čiurlionio Ansamblio, vado
vaujamo A. Mikulskio. Šis neeili
nis koncertas patraukė ir ameri
kiečių muzikos kritikų dėmesį, tad 
nenuostabu, kad sekančią dieną 
(rugsėjo 2) New York Times pas
kelbė ganą plačią to koncerto re
cenziją, kur kritikas Peter Davis 
taip tą koncertą įvertina:
“Nors ir pasižyminti ilga ir spal

vinga tradicija lietuvių muzika ne
turėjo didelio pasisekimo Ameri
kos. koncertinėse programose, ši
toji spraga buvo užpildyta vakar 
vakarą Filharmonijos salėje, kada 
Pasaulio Lietuvių Kongresas pa-

šventė tą vakarą tos nedidelės Pa
baltijo šalies muzikai.

Pirmoje koncerto dalyje buvo 
patiekta veikalai keturių vyresnės 
kartos dabarties kompozitorių, ku
rie sovietams okupavus Lietuvą po 
antrojo pasaulinio karo atvyko j 
Ameriką, šalia Juliaus Gaidelio 
“Dramatinės uvertiūros” (sukur
tos šia! progai), visa muzika bu
vo vokalinė: “Prologas” iš Gaide-

kontrastų neišryškino aukštų kom
pozitoriaus užsimojimų. Išimtį su
darė tik Banaičio '‘Barkarolė”, ma
loniai pagaunanti tenoro arija, 
kurią galėjai palaikyti viena iš 
Rimsky-Korsakovo operų.

Pats išpildymas buvo ypatingai 
puikus: Vytauto Marijošiaus diri
guojamas New Yorko simfoninis 
orkestras ir entuziastingi solistai 
— Danutė Stankaitytė (sopranas), 
Stasys Baras (tenoras) ir Jonas 
Vaznelis (bosas).

Lietuvių muzikos branduolys 
glūdi jų liaudies dainose. Po per
traukos Čiurlionio Ansamblis (va
dovaujamas Alfonso Mikulskio) ir 
kanklių orkestras (vadovaujamas 
Onos Mikulskienės) išpildė puokš
tę dainų — kiekviena iš jų yra 
nuostabi puošmena!

Jų įspūdingas pasikartojimas, 
ritmiškas tyrumas ir išbaigtas me
lodijos grožis buvo priimtas kaip 
atgaivinantis kontrastas. Choras

lio operos “Dana”, dvi Kazio Ja- dainavo neklystančiai tyra intona- 
kubėno orkestralinės dainos, Bar
karolė iš Kazio Banaičio operos 
"Jūratė ir Kastytis1 
Kačinsko 
jera).

Beveik 
stilistinių 
tik vieną 
mantinės
čiaus plačių retorinių mostų. Vis
kas skambėjo labai iškilmingai, 
bet neišvengiamai sunki orkestrą- numo dar nėra pasiekę ir visai 
cija ir stoka stiprių muzikalinių gal pagrįstai kritikas įžiūri juose

ir Jeronimo
‘Triptikas” (irgi prem-

cija ir žavingu paprastumu, o 
kanklių palyda (kanklės — instru
mentas su įvairaus ilgio stygomis, 
ištemptomis ant balsingos lentos) 
taikliai atitiko reikiamą gaidą”.

Tenka tik su pasididižavimu pri-

Jūratė ir Česlovas Norvaišos, 
iš Kauno, laimėjo pirmą prizą 
Anglijoj anglų stiliaus klasikinių 
šokių šokėjų konkurse. Apie šią 
neabejotinai dailią. ir gabią šokė
jų porą nebe pirmą kartą rašoma 
su pasididžiavimu, nes jie jau yra 
laimėję ne vieną tarptautinį pri
zą konkursuose, kuriuose dalyva
vo Vokietijos ir kitų Vakarų Eu
ropos kraštų vadinamųjų saloninių 
šokių šokėjai.

Norvaišos šokių konkursuose da
lyvauja kaip neprofesionalai: jų 
tikroji specialybė ir profesija — 
gydytojai. Bet pastaruoju metu 
atrodo, kad jie tą savo profesiją 
bene bus metę ar bent besiren
gią mesti. Jiedu jau apie du mė
nesiai, anot Tiesos, “tobulinasi 
Londone”, ir tobulinasi ne medici
nos, o šokimo moksle.

Dar didesnis klaustukas kyla 
dėl daugelio sportininkų “neprofe- 
sionališkumo”, kurie, nors ir už
rašyti, kaip koki nors “darbuoto
jai” ar studentai, iš tikrųjų tik 
treniruojasi ir j rungtynes važi
nėją, tiek, kad lyg ir nebelieka 
laiko nei studijuoti, nei šiaip dar
buotis. Panašiai atrodo ir kaikurie 
“saviveiklininkų” (mėgėjų) chorai, 
orkestrai, sudaryti neva iš įmonių 
darbininkų bei tarnautojų tarpo, 
bet kurie tiek daug važinėja su

koncertais po visą Rusiją ar “sa
telitinius” kraštus ir net po Vi
duržemio jūrą “Litva” laivu plau
kioja, kad tie koncertai, o ne dar
bai įmonėse atrodo jų pagrindinis 
užsiėmimas.

(ELTA)

Marina Gorodeckaįtė, prieš ke
letą metų baigusi sociologijos 
mokslus Venecuelos universitete, 
šiemet Londono universitete ap
gynė tezę “Išeivijos antrosios kar
tos asimilaicija” ir įgijo daktaro 
laipsnį. Ji pakviesta dėstyti socio
logiją St John’s universitete New- 
foundlande.

(E)

nebuvo galima įžiūrėti
skirtybių, pripažįstant imti tokį svetimtaučių dėmesį ir 
išimtį, tarp Bergo ro- 
atonalijos ir šostakovi-

mūsų lietuviškųjų dainų palankų 
Įvertinimą. Kaip matome iš aukš
čiau paduotos kritikos, mūsų indi
vidualūs kompozitoriai šitokio gry-

stiprią svetimųjų įtaką. Teisingai 
dar prieš daugiau kaip 70 metų 
mūsų didysis minininkas M.K. 
Čiurlionis žiūrėjo į lietuvių dainas 
ir melodijas kaip į neįkainuojamos 
vertės muzikinį lobį, kurį dar lie
tuviai kompozitoriai turėtų atkas
ti ir iškelti į šviesą. Kaip matyti, 
mūsų individualistai kompozitoriai 
prie šito lobio dar neprisikasė.

Vidurinių mokyklų moksleiviai 
D. Britanijoje, kurie mokėsi lietu
vių kalbos sekmadieniais mokyklo
se ar privačiai, praėjusiais me
tais buvo paskatinti, kad baigdami 
mokyklą laikytų lietuvių kalbos 
egzaminą.

Šiemet tokius egzaminus sėkmin
gai išlaikė trys lietuviai abiturien
tai: P. Viržintas iš Nottinghamo, 
A. Vaitkauskas iš Bradfordo ir A. 
Paukštytė iš Londono. Londono 
Lietuvių Namų Bendrovės direk
torius inž. S. Nenortas visiems 
nusiuntė pasveikinimo laiškus ir 
po čekį. Čekiai — tai Lietuvių Na
mų Bendrovės valdybos iš anksto 
pažadėtos premijos moksleiviams, 
kurie mokosi lietuvių kalbos. D. 
Britanijos vidurinių mokyklų 
atestatuose lietuvių kalbos išlaiky
to egzamino pažymys įskaitomas 
lygiai kaip ir betkurios kitos"an- 
tros svetimos kalbos” pažymys.

(ELTA)

damas 69-tuosius metus.
Kas yra lankęs bent kiek Lietu

vos Valstybinio Dramos teatro 
vaidinimų Kaune arba kituose Lie
tuvos miesuose, ar kas yra klau
sęs “Linksmųjų Brolių” iš Kauno 
radijo, tas negalėjo būti nesusi
pažinęs su Viktoru Dineika, nes jis 
ten buvo nuo paties tų institucijų 
įsikūrimo, tik su pertrauka 1924- 
1926 metais, šios pertraukos metu 
jis tapo pažįstamas daugumui A- 
merikos lietuvių, nes tada jisai su 
A. Vanagaičiu, J. Olšausku ir J. 
Dikiniu buvo “skrajojantis Dzim- 
dzi-Drimzi teatras”. Dramos te
atre V. Dineika sukūrė ištisą ei
lę giliai įsimenančių vaidmenų. 
Bet buvo ne tik aktorius, o ir 
tekstų kūrėjas, vertėjas, režisie
rius.

Po karo, likęs Lietuvoj, V. Di
neika apie 20 metų dirbo kino 
studijoje Vilniuje didžiai keblų ir 
nedėkingą darbą: buvo filmų dub
liavimo režisierius, tai yra, rengė 
rusiškų filmų įkalbėjimus lietuviš
kai. Jau 
sveikatos, 
kad mirė

senokai buvo pašlijusios 
bet nekrologe praneša, 

staiga.
(ELTA)

Kanados Liet. Bendruomenės 
Krašto Tarybos suvažiavimas įvy
ko rugsėjo 28-29 d.d. Toronto 
mieste. Suvažiavimo metu buvo ap 
tarti bendruomenės veiklos klausi
mai ir rinkta nauji bendruomenės 
centriniai organai.

Rugsėjo 25 d. Lietuvoj mirė 
vienas iš profesinio dramos teatro 
pradininkų, Viktoras Dineika, ei-

BALTIC STORES Ltd.
Dovanų siuntinius į Lietuvą su 

garantuotu pristatymu galima 
pasiųsti per BALTIC STORES 
Ltd. Z. Juras, 421 Hackney Rd., 
London, E. 2, England.
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Keliaujantis vaidila Melbourne
| Melbourne Lietuvių Namuose iš
kabintas skelbimas kviečia spalio 
27 d. (sekmadienį) 5 vai. p.p. atsi
lankyti į keliaujančio vaidilos — 
PAULIAUS RŪTENIO deklama- 

j cijos, dailaus skaitymo, vaidybos 
Į ir dainos sceninę mozaiką — reči- 
I talį.

Paulius Rūtenis šiais metais 
įšventė savo 25-rių metų sceninio 

darbo sukaktį. Laumės taip lėmė, 
kad šių eilučių autorius matė 
Pauliaus Rūtenio debiutą prieš 
25-rius metus “Mažajame Rūmų 
Koncerte” Lietuvos valstybiniame 
teatre Kaune, girdėjo jį grafo Lu- 
nos vaidmenyje “Trubadūro” ope- 

I ros premjeros Innsbrucko valsty- 
binio teatro scenoje Austrijoje.

Čia, Australijoje teko matyti ir 
| girdėti jį visoje eilėje Elizabethan 

Trust Opera Co. pastatymų, kon- 
I certuojant tautiečiams, dalyvau- 
I jant įvairių minėjimų programose, 
, vaidinant ar režisuojant lietuvių 
I mėgėjų teatruose. Nežarstant kom

plimentų ir nerašant jam galuti- 
į nio pažymio — tą parašys pats 

teatrinis gyvenimas, — į kurį jis 
skverbėsi labai atkakliai vis veng
damas vidutinystės ir amatininkiš- 
kumo — reikia tik stebėtis ir pa
sidžiaugti Pauliaus Rūtenio pas
laugumu lietuviškam reikalui. Tas 
jo nesavanaudiškas profesinio į- 
gūdžio pasidalinimas su bet kuo. 
tas jo, kaip profesionalo akto- 

I riaus ir dainininko nesibrangini- 
[ mas ir neambicingumas lygiai no- 
t riai ir be atlyginimo dalyvaujant 
! tiek silpnai mėgėjiškai organizuo- 
Į tuose minėjimuose, tiek didesnės

Solistas aktorius
Paulius Rūtenis

Borutos, Bernardo Brazdžionio, 
Alfonso Nykos-Niliūno, Vinco My
kolaičio-Putino, Balio Sruogos, 
Liūnės Sutemos, Juozo švaisto kū
riniai bei jų ištraukos.

Kas girdėjo P. Rūtenį parengi
me “Prometėjas Melbuorne”, tas 
prisimins, kad jo skaitymas pasi
žymi ryškia dinamika, ir nuobo
džiauti neleidžia balso ir frazių 
moduliacija, šalia deklamacijos ir 
raiškaus skaitymo užplanuota vai
dyba ir liaudies dainos, kurių, 
kaip jau ne kartą esame girdėję, 
jis yra puikus interpretatorius. 
Visa ši lietuviško grožinio žodžio 
ir dainos mozaika bus perpinta 
muzikos garsų palyda ir muzikali- 
niais įtarpais gausiai panaudojant 
šviesų žaismą.

Originali programa, meistriško 
atlikimo galimybė kelia žingeidu
mą ir viltį pamatyti įdomų nova
torišką spektaklį.

Albetras Seikis

K!

K!

K!

L.S.T.K! Filiae Lithuaniae Filisterę,
vieną iš žymiausių Lietuvos advokačių, 

Lietuvių Teisininkų D-jos Australijos skyriaus ir 
A.L.B. Australijos Krašto Garbės Teismo Pirmininkę, 
ALB Adelaidės Moterų Sekcijos Garbės Pirmininkę, 

Visuomenės Veikėją

COLL. ELENĄ
sulaukus 70 metų amžiaus

FILIAE LITHUANIAE
K. Liutkutė 
Dičiūnienė

NEO-LITHUANIA 
V. 
L.

JAUNOJI

Linkus 
Liutkus
LIETUVA
Rackuvienė

J. Rackus

REISONIENĘ
nuoširdžiai sveikina

AKADEMINIŲ KORPORACIJŲ VARDU:
G. Levickienė
N. PetruSkevičienė
P. Lukošiūnas
A. Maželis

K! VILNIJA
E. Požėlaitė-Kmitienė
V. Raginis

meninės kultūros lietuvių paren
gimuose, yra vertas mūsų visuo
menės dėmesio, pagarbos, atpildo. 
Tas moralinis atpildas ir būtų — 
skaitlingas publikos atsilankymas 
į ruošiamą spektaklį, kurio pelną 
jis skiria Melbourne Lietuvių Na
mams. O parengimas tikrai ne
eilinis ir nekasdieniškas. Vieno ak
toriaus spektaklis su įvairiažanre 
programa yra nedažnas reiškinys, 
o mūsuose — retenybė.
Peržvelgus programą matyti, kad 

šio lietuviško grožinio žodžio ir 
dainos rečitalio repertuaras įdo
mus ir nemonotoniškas. Deklama
cijai ir skaitymui parinkti Kazio

metus, išsirinko 
tokį prezidiumą: 
dr. Jozef Lettrich 
delegacijos), vice- 
Alfreds Bėrzinš

K!

K!

DAIL V. KAPOCIŪNO PARODA
Rugsėjo mėn .antroje pusėje 

North Adelaidės meno galerijoje 
vyko jauno bet iškilaus dailinin
ko Vyto Kapočiūno dailės paroda. 
Jis išstatė 40 naujų savo kūrinių. 
Dail. V. Kapočiūnas savo teptuku 
lukštena gyvulių pasaulį ir gamtą. 
Jis pasirodo labai pastabus, pa
gaudamas iš jų gyvenimo charak
teringuosius momentus. Gyvulių 
pergyvenimus jis vaizduoja gam
tos fone ir dažnai žmogaus drau
gystėje. Spalvos labai aiškios ir 
priderintos kūrinio minčiai ir 
veiksmui. Dail. V. Kapočiūnas jau 
turi ryškų savo veidą: patraukia 
parodos lankytojus ir daugelį jų 
sužavi. Tik kaip lietuviui norėtųsi 
Vytui siūlyti praplėsti savo akira
tį ir atskleisti Lietuvos kampelį, 
kuris, reikia manyti, iš po jo tep
tuko išeitų lygai toks pat gražus, 
kaip kad marokiniai, ispaniški ir 
kitokie vaizdai. Gaila, kad ir ši 
jo paroda, lygiai kaip kad vykusi 
jo paroda gegužės mėn. Canberro- 
je, lietuvių spaudoje nebuvo iš
reklamuota. Tačiau paroda turė
jo didelį pasisekimą kitataučių 
tarpe. Tai liudija, kad iš parodoje

JAUNIMO 
LEIDINYS

Argentinoje šiemet išleista al- 
buminio formato 72 puslapių in
formacinė ' knygelė apie Lietuvą 
ispanų kalba — LITUANIA — 
Historia, Arte y Cultura. Apie 10 
turinio puslapių skirta geografi
niams duomenims, apie 22 psl. — 
istoriniams, trys puslapiai — lie
tuvių susiorganizavimui išeivijoje 
jr išeivijos akcijai prieš Lietuvos 
okupaciją, o likusioji dalis — apie 
įvairias lietuvių meno šakas. Kny
gelės aplanke nurodytas leidėjas 
— Argentinos Lietuvių Jaunimas.

išstatytų 40 darbų apie pusė bu
vo išparduota, nors kainos palygi
namai ir nebuvo žemos — tarp 50 
ir 350 dolerių.

Dail. Vytas Kapočiūnas gimė 
1943 metais Kaune ir su tėvais 
atvyko į Australiją 1949 m. 1962 
m. gavo Commonwealth stipendiją 
specializuotis tapyboje. 1963 m. 
surengta pirmoji jo tapybos paro
da Adelaidės Liet. Namuose, iš 
Wurios vieną paveikslą nuperka 
Adelaidės Lietuvių Sąjunga. 1964 
m. laimi “Goya” premiją, o 1965 
m. gauna Prancūzijos vyriausybės 
skirtą stipendiją studijuoti meną 
T>rancūzijoj.

Po dviejų savo sėkmingų indi
vidualinių parodų 1966 m. išvyks
ta į Europą, keliauja po Vokieti
ją, Prancūziją, Ispaniją, Marocco, 
Skandinaviją ir Angliją. 1967 m. 
dalyvauja Mercury galerijos meno 
parodoj Ansdell galerijoje suruo
šia savo individualinę parodą. 
Anglų ir australų spaudoj atsilie
pimai apie dail. Kapočiūną labai 
geri ir jį pripažįsta kaip daug 
žadantį dailininką.

Iš paduotų davinių matome, kad 
V. Kapočiūnas jau nuo pat mo
kyklos suolo pasižymi meniniais 
gabumais ir susilaukia įvertinimų 
mokytojų tarpe, ir vėliau gauna 
stipendijas šioje srityje tobulin
tis. Baigęs mokyklą jis menui atsi- 
deda visu savimi. Gaila, kad Vy
tas nepateko į knygą “11 lietuvių 
dailininkų Australijoje". Reikėtų 
bandyti Vytą vėl įtraukti į lietu
vių bendruomenę, nuo kurios jis 
tuo tarpu nutolęs ir kuriai jis 
anksčiau buvo artimas. Jis kaip 
daug žadantis menininkas gali lie
tuvių tautai labai daug praversti 
ateityje.

Linkiu tau, Vytai, iškilti į ze
nitą ir savo laimėjimais džiuginti 
visus lietuvius.

V. Raginis

— * — • z
Pavergtų Europos Tautų Sei

mas, pradėdamas penkioliktuosius 
savo veikimo 
šiems metams 
pir-mininkas — 
(iš čekoslovakų 
pirmininkas —
(latvių delegacijos pirm.), genera
linis sekretorius — Feliks Ga- 
domski.

Lietuvos Laisvės Komitetas, ku
ris yra statutinis PET Seimo 
(Assembly of European Captive 
Nations — ACEN) narys, šių me
tų sesijos pradžioje pateikė tokį 
lietuvių delegacijos sąrašą: Juo
zas Audėnas, Valteris Banaitis, 
Bronius Bieliukas, Martynas Bra- 
kas, Juozas Brazaitis, Petras Kar
velis, Vincas Maciūnas, Bronius 
Nemickas, Jonas Puzinas, Vaclo
vas Sidzikauskas (del. pirminin
kas), Jackus Sonda, 
nauskas, Vytautas 
Jonas Vilčinskas.

Pranas Vai- 
Vaitiekūnas,

(ELTA)

K!

K!

MAŽOJI LIETUVA
Inž. H. Glalė 
M. Reinkė

VYRIJA “PLIENAS”
Inž. V. Kmitas 
Inž. A. Pacevičius

ROMUVA
L. Martinkus
Pr. Matiukas
J. Vanagas

SAJA
A. Liutkutė-Mainelienė

S. SKAUČIŲ DRAUGOVĖ

K! ROMUVOS VAIDILUTĖS
E. Martinkienė
Z. Puodžiuvienė

K! ŠARŪNAS
VI. Radzevičius

PREKYBOS INSTITUTAS KLAIPĖDOJ:
Br. Mockūnienė P. Kanas
Dr. J. Maželienė K. Pocius
Dr. S. Pacevičienė I. Taunys

AKADEMIKŲ VARDU:
Dr. V. Aleksandravičienė O. Lukošiūnienė
J. Arminas Gražina Mainelytė
A. Bajorūnas Inž. V. Petkūnas
E. Borjerienė L Pocienė
Inž. A. Dunda Inž. M. Pocius
InŽ. D. Dunda R. Puodžius
Inž. A. Galatiltis M. Rudzenskas
Dr. N. Ilgūnienė Dr. N. Stirnaitė -
Dr. Algis Jankus Ratkevičienė
Alb. Levickis Inž. T. Žurauskas

Kaip ten buvo?
POKALBIS SU ALB KRAŠTO V-BOS PIRMININKU

l

savaites, ALB Krašto Valdy- 
pirmininkas kiek atsipūs, 
dieną užsukau pasiteirauti, 
jaučiasi, kaip pavyko kelio-

Kelias dienas palaukęs, kol grį
žęs iš Amerikos, kur praleido še
šias 
bos 
aną 
kaip
nė ir kokių įspūdžių pasivežė iš 
Amerikos.

Pasitiko mane p. Narušis geriau
sioj nuotaikoj, kupinas energi
jos.

— Matyt, sakau, kelionės jums 
eina į sveikatą1}

— Taip, kelionėse ir grįžęs iš 
kelionių visados jaučiuosi ir atsi
gavęs ir net sustiprėjęs. Taip ir 
šį kartą išvyka į Ameriką, pasi
matymai, susitikimai su daugeliu 
senų bičiulių ir pažįstamų, nauja 
aplinka ir permainos paveikė ma
ne labai teigiamai. Jaučiuosi, lyg 
būčiau laikinai paanetęrsi sunkią 
pareigų ir metų naštą.

manekenai, bet gyvi žmonės, turį 
savo nuomones. Gal kiek seimo 
pats išplanavimas būtų kritikuo
tinas. Kadangi seimo laikas buvo 
labai ribotas, o klausimų ir svarsty 
mų buvo labai daug, tai be reika
lo buvo įvestos net keturios paskai
tos. Jos, tiesa, kiekviena savo es
mėje, buvo labai 
ruoštos ir vertos 
jose pareikštomis 
sugestijomis, bet
laiko nei prie jų ilgiau apsisto
ti, nei išdiskutuoti, nei pasidaryti 
iš to atitinkamų išvadų.

Bet svarbiausia, geimas į vie
ną organišką ryšį apjungė viso pa
saulio lietuvius, čia ir pasitvirti- 

kad Lietuvių Bendruomenė 
tokia atitinka mūsų aspira- 
ir siekimus. Nutarimai? Tei- 

nutarimai seime visados

rūpestingai pa- 
didelio dėmesio 

mintimis ir net 
gaila, nebuvo

no, 
kaip 
cijas 
sybė,
yra svarbūs, bet jų vykdymas pri-

— Tai kaip pavyko bendrai pa- klausys nuo pačių lietuvių — ben- 
ti kelionė. Juk vadovavote visai 
grupei, tad ir rūpesčių turėjote 
pakankamai?

— Kelione ir visa grupe esu 
labai patenkintas.
sklandžiai be jokių 
ar keblumų. Visi 
drausmingi, tad ir
klapatų ar nemalonumų neturė
jom. Lygiai galiu užtvirtinti, kad 
kelione buvo patenkinti 
mano bendrakeleiviai.

Viskas vyko 
susitrukdymų 

buvo labai 
kokių nors

ir visi

druomenės narių tiek Amerikoje, 
tiek ir tolimiausiuose pasaulio pa
kraščiuose. Bet lygiai pabrėžtinas 
ir paties seimo kaip tokio sušau
kimas. Tas labai daug pasako, 
kad nesiskaitant su nuotoliais ir 
išlaidomis iš tolimiausių pakarš- 
čių atvyko seimo atstovai ir jame 
dalyvavo. O tai liudija bendruo
menės kaip tokios įsipilietinimą ir 
jos būtinumą.

Nėra ko kalbėti apie seime vy- bai gerai, kad Seime buvo prisi-

— Na, o kaip pačiame seime 
reiškėsi Australijos atstovai. Ro
dos, ją buvo net penki.

— Sunku apie save ir kitus 
Australijos seimo narius kalbėti. 
Kanados liet, savaitraščio Tėviš
kės Žiburių korespondentas taip 
atsiliepia apie mūsiškius: “Labai 
išsamų pranešimą padarė apie 
Australijos lietuvius tenykštis 
bendruomenės pirmininkas p. 
S. Narušis. Iš jo pranešimo ma
tytis gera, gyva ir visais atžvil
giais tinkamai organizuota veik
la. Ir seime dalyvavo gausi dele
gacija.”

Australijos atstovai gana gyvai 
reiškėsi pačiame seime. Aš pats 
buvau pakviestas .į seimo prezidiu
mą, p. J. Valys įėjo į rezoliuci
jų komisiją, p. L. Barkus į Man
datų Komisiją. Bendrai, seime ir 
už jo ribų Australijos atstovams 
visur buvo rodoma daug respekto. 
L. Barkus seime kėlė ekonominius 
klausimus; mūsų atstovai turėjo 
ir daugiau pozityvių projektų, bet 
jiems išdėstyti ir pristatyti 
ko laiko.

— Teko patirti, kad seimo 
tu buvo pagerbti įvairių šakų 
buotojai. Kaip vislu tai buvo 
vesta ir kas tokie?

. — Taip, šitas momentas buvo 
labai svarbus ir prasmingas. La-

trū-

me- 
dar- 
pra-

Iš tikrųjų tai ir yra Argentinos 
lietuvių jaunųjų aktyvistų darbas, 
atliktas su Vliko finansine parama 
spausdinimo išlaidoms apmokėti. 
Redaktorius prof. J. Paršelis (28 
m. amžiaus) įžangoje nurodo, kad 
mintis išleisti tokį leidinį kilusi 
Argentinos lietuvių jaunimo stu
dijų savaitėj, 1967 m. vasario mė
nesį, dalyvaujant ir JAV, Vokie
tijos, Brazilijos, Urugvajaus ir 
Venecuelos lietuvių jaunimo atsto
vams. Redaktoriui tą sumanymą 
įvykdyti padėjo H. Levanavičius, 
R. Paršelis, Irena Veličkaitė Si- 
manauskienė, dr. J. Simanauskas, 
Alicia Zienka.

(ELTA)

— Mano žmona mokosi pianinu 
skambinti, o duktė dainuoti.

— O ko tu mokaisi?
— Aš? Mokausi, kaip visa tai 

be skundų ištverti!
— ★ —

Kalinių globos draugijos narė 
kalbasi su vienu kaliniu:

—Spėju, bičiuli, kad tavo lai
mingiausia diena bus, kai būsi iš
leistas.
— Kažin?, — suabejoja kalinys: 

esu po raktu visam gyvenimui.

— Mums ypač rūpi Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Seimas. 
Jis yra jūsų šios kelionės viršū
nė ir tikslas. Kaip asmeniškai pa
tį seimą vertinate ir ar jis kaip 
toks pasiteisino 1

— Seimas, koks jis bebūtų, atli
ko savo misiją su kaupu. Apie jį 
buvo ii’ yra įvairių nuomonių, bet 
visumoje jis vertinamas tik tei
giamai. Kai kas daro priekaištų, 
kad svarstant procedūrinius klau
simus buvo ir aštrių ginčų, ir gal 
buvo perdaug tam sugaišta laiko. 
Vis tik visa tai laikau natūra
liu reiškiniu, o kad žmonės turi 
savo nuomonių ir jas gina, tai 
reiškia, kad buvo susirinkę ne

kusias kalbas ir darbus. Apie juos 
buvo ir dar bus kalbama ir net 
kritikuojama. Pastebėtini ryšium 
su seimu New Yorke vykę ir kiti 
parengimai. Toks didelį įspūdį pa
daręs jaunimo pasirodymas — mo
torizuota demonstracija, vadinama 
motorkada, kur apie 500 mūsų jau
nimo su auto mašinomis, išpuoš
tomis šūkiais, kaip reikalavimas 
Lietuvai laisvės, protestai prieš 
sovietinę agresiją ir Lt. turėjo 
daugeliui padaryti didelio įspūdžio. 
Lygiai ir uždarose patalpose di
delio dėmesio sukėlęs lietuviškos 
muzikos koncertas, literatūros va
karas. Visa tai dalyviui paliko 
neišdildomų įspūdžių.

minti ir atitinkamai pagerbti mū
sų aktyvieji kultūrininkai ir vi- 
suomeninkai. Buvęs PLB Kultūros 
Tarybos pirm. Prof. J. Puzinas 
seime pristatė kaip ypatingai nusi- 
pelnusius tautai mūsų veteranus, 
kuriems buvo pareikšta tuo ir pa
garba ir padėka. Simboliškai pa
rinkti veteranai, sulaukę 70 ar 
daugiau metų. Jų tarpe paminėti
ni:

Mokslo žmonės — Martynas 
Anysas, Charles Chase-Čekanavi- 
čius, Stasys Dirmantas, Juozas 
Eretas, Ignas Končius, prel. Juo
zas Končius, Konstantinas Rage
lis, Juozas Rauktys, Antanas Ru- 
kuiža, Vladas Stanka, kun. Juo-

zas Venckus;
rašytojai — Juzė Augustaitytė- 

Vaičiūnienė, Mariją Aukštaitė, 
Antanas Giedrius, Kazys S. Kar
pius, Nadas Rastenis, Juozas 
švaistas-Balčiūnas, kan. Mykolas 
Vaitkus;

dailininkai — Adomas Galdikas, 
Mikas Šileikis, Adomas Varnas;

muzikai — Aleksandras Aleksis, 
Aleksandras Kutkus, Juozas Žile
vičius;

laikraštininkai — Pijus Grigai
tis, Jonas Kardelis, Stasys Michel- 
sonas, Jackus Sonda, Leonardas 
Šimutis, Jonas Vilkaitis, Matas 
Zujus;

teatralai — Arlauskaitė-Mikšie- 
nė, Stasys Pilka;

kultūros mecenatai — Juozas 
Bačiūnas, prel. Pranciškus Juras, 
prel. Juozas Karalius, prel. Kon
stantinas Vasys;

visuomenininkai — prel. Ignas 
Albanavičius, Marija Arlauskaitė, 
Magdalena Galdikienė, Domą® Ja
saitis, prel. Mykolas Krupavičius, 
Balys Matulionis, Jonas Matulio
nis, Stasys Raštikis, Antanas Rėk
laitis, Vaclovas Sidzikauskas,. Ra
polas Skipitis, Jonas Šlepetys, Al
binas Trečiokas.

šiems visiems buvo įteikti arba 
nedalyvavusiems pasiųsti PLB iš
leisti specialūs auksiniai ženkle
liai.

(Pabaiga psl. 4)

AUKOS
MŪSŲ PASTOGEI

ALB Krašto Valdyba

Rugpjūčio jnėn. Mūsų Pastogei 
aukojo:
B. Leitonas 11.00
J. Sarokas 1.00
P. Kairys 2.00
E. Eskirtienė 2.00
R. Deckys 2.00
R. Ragauskas 2.00
A. Matukevičienė 4.00
K. Kuzmickas 2.00
J. Gintalas 1.00
V. Aglinskas 2.00
G. Calyn 2.00
Plunksnos Klubas 9.00

Mieliems auktojams nuoširdžiai
dėkojame.
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VIEŠNIA IŠ P. AMERIKOS
Keletą kartų' Mūsų Pastogėje til

po trumpos žinutės apie keramikę 
ponią Nijolę Mockienę (buv. Sivic- 
kaitę) ir jos šeimą.

Paviešėjusi Australijoje apie po
rą mėnesių pas seserį ir švogerį 
Aldoną ir Praną Grinius, gyve
nančius Guildforde, Nijolė su vai
kais rugsėjo 29 d. išskrido atgal 
į Kolumbiją, Bogotą. Atrodo, kad 
Nijolei patiko pas mus, malonų 
įspūdį paliko Sydnėjaus lietuviai. 
Jos giminės ir mano šeima, kaip 
seni draugai įkalbinėjome ją per
sikelti iš Kolumbijos čionai ir nuo
lat apssigyventi Sydnėjuje. Tuo 
būdu įsigytume labai gabią meni
ninkę ir dar vieną lietuvišką šei
mą, nes Nijolės abu vaikai — An
tanas (16 metų) ir Ismena 13 me
tų) puikiai kalba lietuviškai.

Mūsų draugystė prasidėjo dar 
prieš 20 metų, kai studijavome 
Vokietijoje. Nijolė Sivickaitė 
(Mockienė), aš ir Nijolė Gru- 
dzinskaitė, dabar p. Kent, gyve
nanti Los Angeles, Californijoje, 
buvome trys lietuvaitės lankiusios 
Valstybinę Meno Akademiją Stutt- 
garte. Kartu važiuodavome į 
“Weissenhof”, kartu srėbėme skys
tą, taip vadinamą “pavasariu kve
piančią” sriubą studentų valgyk
loje. Nijolė Mockienė jau tada pui
kiai tapė bei paišė ir labai rimtai 
dirbo pradžioje lankydama prof. 
Golwitzer,. o vėliau garsaus Willi 
Baumeister klasę. Baigusi meno 
akademiją, Nijolė ištekėjo už lie-

KAIP TEN . . .
(Atkelta iš psl. 3)

tuvio studento Alfonso Mockaus. 
Alfonsas studijavo architektūrą 
“Technische Hochschule” Stuttgar- 
te, buvo labai draugiško būdo ir 
labai mėgiamas savo kolegų tar
pe. “Technische Hochschulėje” 
Stuttgarte lietuvių studentų buvo 
nemažas būrelis, bet pokario są
lygos Vokietijoje, kaip dalis mūsų 
atsimena, buvo nelengvos ir rei
kia pasakyti, kad didelis procen
tas lietuvių studentų susirgo tu
berkulioze. Tuo laiku daugumas 
mūsų jau buvo išviažiavę ar be
sirengią važiuoti iš Vokietijos, 
daugiausiai, turbūt, į Ameriką, 
kiti į Kanadą, dar kiti į Austra
liją. Mockai nusprendė važiuoti j 
Pietų Ameriką dėl Alfonso blogos 
sveikatos, nes jis irgi buvo susir
gęs džiova, gi Pietų Amerikos 
kraštai priimdavo ateivius be svei
katos patikrinimo.

1950 m. Mockai atvyko į Ko
lumbiją ir Nijolė tuojau pradėjo 
dirbti kaipo komercinė menininkė, 
o jos vyras kaip braižytojas. Pas
kui, dirbdamas studijavo ir Jung
tinėse Amerikos Valstybėse įsigi
jo “Steam Engineering” inžinie
riaus diplomą. Buvo priimtas na
riu žinomų Amerikos profesinių 
organizacijų: A.S.M.E; (“Ameri
can Society of Mechanical En
gineers”), A.S.T.M. (“American 
Society for Testing and Mate
rials”). Grįžtant prie Nijolės ko
mercinis menas jai nebuvo prie 
širdies ir jau 1953 metais jinai 
pakrypo į kiek kitą sritį, pradė
jo kurti iliustracijas įvairiuose 
Bogotos laikraščiuose: “Cromos”, 
“La Republics” ir “EI Tiempo”.

1955 metais Nijolė surengė savo

įsteigti grynai savo keramikos 
studiją ir savarankiškai atsistoti 
ant kojų. Sūnus Antanas, grįžęs 
iš gimnazijos, motinai padėdavo 
ir jie gerai įsirengė, net su tri
mis pečiais dirbtuvę. Kadangi Ni
jolės darbai buvo labai originalūs, 
tai ji atrado gerą jų paklausą Pie
tų Amerikoje. Be keramikos Ni
jolė yra dariusi daug skulptūros 
(iš spalvuoto cemento), mozaikų 
ir fontanų vietiniams architek
tams ir jų pastatams. Taip pat, 
kiek laiko jinai dirbo su “Artesa- 
nias de Colombia” ir “Rural Re
construction” organizacijomis, ku
rių tikslas buvo lankyti vietinius 
žmones provincijose ir mokyti juos 
naujų keramikos technikų, kad jie 
išmokę naujų dalykų, galėtų bran
giau parduoti savo išdirbinius ir 
tuo pačiu pakelti savo materiali
nį būvį. Man buvo įdomu klausy
tis Nijolės pasakojimų, kokie ga
būs menui yra kolumbiečiai. At
rodo, yra puodžių, kur jau kelios 
kartos suka ir parduoda tuos pa
čius puodus —. vaikai perima tė
vų sugebėjimą ir techniką. Tačiau 
tie žmonės uždirba nepaprastai ma 
žai, gyvena palėpėse, padarytose 
iš kartoninių ir medinių dėžių. 
Skurdas didelis. Vienu laiku Nijo
lė mokė keramikos Cogua provin
cijoje, tenai vietiniai žmonės iš
moko ir padarė naujoviškų puodų, 
tačiau valdžia “užmiršo” jų pa
stangas ir viskas baigėsi tuomi, 
kad Nijolė pati pusę puodų nu
pirko.

Grįžtant prie Nijolės apsilanky
mo pas mus — jinai apie trisde
šimtį įvairių darbų atsivežė į Syd- 
nėjų. Visa eilė lietuvių pasigėrė-

Pačioje Kolumbijoje, viešnios pa
sakojimu gyvena keletas šimtų lie
tuvių. Visi stengiasi savarankiš
kai susitvarkyti. Daugelis dirba 
savo profesijoje, kiti turi atidarę 
savo dirbtuves ir fabrikus. Bego
ta yra aukštai kalnuose (8.600 pė
dų nuo jūros lygio), nevisiems eu

ropiečiams tinka ta® klimatas ir NAUJA KNYGA 
su aukštuma buna surišti visokie
negalavimai.

Aš tikiuosi, kad Mockų šeima 
apsispręs eventualiai persikelti į 
Australiją ir tuo pačiu praturtins 
savo darbais mūsų gyvenimą.

Vida Kabailienė

Ką tik išėjo iš spaudos Avos 
Saudargienės viename tome du sce
nos veikalai jaunimui: “Buvo bro
liai devyni” ir “Sigutė”. Veikalą 
išleido ALB Krašto Kultūros Ta
ryba. Spaudė spaustuvė Mintis 
Sydnėjuje.

Autorė žinoma kaip scenos dar
buotoja su jaunimu, pastačiusi ei
lę veikalų ne tik Australijoje, bet 
ir Vokietijoje. Šie jos du scenos 
veikalėliai yra stambus įnašas į 
vaikų literatūrą. Ypač tokios li
teratūros pasigendama jaunimo 
scenos pastatymams. Knyga dai
liai išleista, A. Pluko ir U. Ka- 
zokaitės iliustruota.

Plačiau apie šį veikalą bus pa
sisakyta vėliau.

— * —
Kairėj iliustracija iš Avos 

Saudargienės knygos “Buvo broliai 
devyni”. Piešė Ugnė Kazokaitė.

TVIRTA LAIKYSENA

Kaip oficialiai tvirtinama, dar 
prieš Čekoslovakijos užėmimą vy
ko sovietų ir čekoslovakų pasi
tarimai Bratislavoje, čekoslovakų 
lyderis A. Dubčekas, nors dar jau
nystėje praleidęs 13 metų sovietų 
Sąjungoje ir prileidžiama mokąs 
tobulai rusiškai, pasitarimuose 
niekur nekalbėjęs rusiškai, o tik 
slovakiškai ir pasikalbėjimuose 
reikalavęs vertėjo.

PAULIUS JURKUS

KALAVIJAS
(IS knygos "Ant Vilnelės tilto”)

NAUJAS KERMOŠIUS

Ta pačia proga Lietuvių Fondas tapybos parodą, kur išstatė alieji- jo jos keramika, o taip pat, ir 
savo išleistus medalius įteikė šiems "ės tapybos darbų, daugiausiai australų magazino reporteriai 
nusipelniusiems bendruomenės vei- fiKt>rų kompozicijas, kuriose atsi- “Woomen’s Weekly”, pažadėdami 
kėjams: Juozui Račiūnui, prel. Jo- spindėjo krašto socialinės proble- apie juos parašyti. Čia būdama 
nui BalkūnuI, Stasiui Barzdukui, mos — didelis skurdas, neviltis Nijolė aplankė East Sydney Tech- 
Jonui Šlepečiui, Simui Narušiui, vietinių gyventojų. Sostinės laik- nikos mokyklos keramikos skyrių 
Broniui Nainiui kun. Jonui Petro- naščių kritikai labai palankiai apie ir susipažino su garsiu puodžiu
ku^ Antanui Rinkūnui, Kęstu- Nijolės Mockienės parodą atsilie- mi Peter Rushworth. Jinai, taip 
čiui J. Valiūnui, Vladui Venckui. Pė. Pat susitarė su Macquarie Gallery

Seimo metu buvo įteikta ir PLB Nuo 1958 metų Nijolė susidomė- direktorėmis, kad jeigu jai pa- 
-nės skirta 1000 dolerių premija jo keramika ir pradėjo dirbti to- vyks persikelti gyventi į Sydnė- 
jaunimo giesmės konkurso laurea- Je srityje. Po kelių metų ji dirbo jų, tai jinai suruoš toje galerijo- 
tui poetui Bernardui Brazdžioniui. kaiP dailininkė keramikos dirbtu- je savo parodą.
Premiją įteikė PLB pirmininkas vase- Mockų šeima augino du vai- Nijolės keramika, yra dekoraty- 
j j. Bačiūnas. kus sūnų ir dukrą. 1965 metais vi, jinai išdirbo įdomias spalvų

— O kaip jums atrodo Amerika- atvažiavo į Kolumbiją iš Vakarų harmonijos, melsvai žalsvų ir
je vykstanti lietuviška veikla pa- Australijos, Perth’o Nijolės sesuo gelsvų, oranžinių, rudų smalčių 
lyginus su Australija? su vyru ir sūnumi. Pradžioje se- (glazes) atspalvius. Dažnai jinai

_  Pertrumpas buvo viešnagė- kančių metų inž. Alfonsas Moc- vartoja matines, neblizgančias 
jimo laikas, kad būtų galima susi- kus, skrisdamas tarnybos reika- smaltes, jos darbai turi dažnokai 
daryti pilną vaizdą ir sugretini- lais, tragiškai žuvo lėktuvo katas- šiurkščią teksūrą (texture). Kaip 
mą. Mes visi žinome, kad Ameriko- trofoje Cartagenoje (Kolumbijo- ir daugumas menininkų jinai ilgus 
je lietuvių yra šimteriopai dau- j'e)- šis skaudus įvykis labai su- metus eksperimentavo kol surado 
giau negu pas mus, tad ten ir krėtė ir prislėgė visą šeimą. Ka- savitą stilių, tinkamą molio miši- 
galima atlikti ir didesnio užsimo- dangi, darbo Bogotoje buvo labai nį ir tinkamą temperatūrą kol iš- 
jimo darbų. Mat, ten yra ir di- sunku gauti, tai ponai Griniai grj- gavo tam tikrus efektus. Pagal 
dėsnis žmonių pasirinkimas ir kiek «> atgal i Australiją ir apsigyve- jos pačios pasakojimą jinai įkvė- 
kitokios sąlygos. Vis tik matytis, no Sydnėjuje. pimą ėmė iš įvairių gamtos formų
kad įvairiuose lietuvių parengi- Nijolė rankų nenuleido, nutarė ir spalvų.
muose lietuvių procentaliai pas -----------------------------------------------------------------------------------------
mus dalyvauja gausiau, negu A- 
merikoje. Nežiūrint to, vis tiek 
mūsų išeivių gyvenime ir veiklo
je Amerikos lietuviai kaip buvo Teko nugirsti, kad Melbourne madas bus galima pamatyti ma- 
taip ir pasilieka visos veiklos bran- lietuvės moterys ką tai ruošia, ką dų parade, kurias ruošia Melbour- 
duoliu. Pagaliau jie ir ekonomiš- tai nori parodyti. no lietuvių moterų socialinės glo-
kai stipriau stovi. Kiek tose kalbose tiesos, nuta- bos Draugija lapkričio 9 d. vaka-

— O kaip jums asmeniškai ši- riau užsukti pas savo artimiau- re Melbourno lietuvių namuose.
toji kelionė pavyko neskaitant vi- šią kaimynę, kuri čia netoli turi Bus čia rodoma naujausios mados
sų oficialių susitikimų? tokį biznelį. O jau pas ją, tai suknelės, paltai, skrybėlaitės ir ki-

— Prisipažinsiu, esu pilnai pa- kaip toje telegramų agentūroje EI- toki moteriški rūbai.
tenkintas šia išvyka. Amerikoje toje man pavyksta gauti paskuti- Dar užklausiau, kas tuos visus 
daugumoje susibūrę visi mano ar- niausiąs ir tiksliausias žinias, rūbus modeliuos? Kaip senam 
timieji, giminės, bičiuliai. Austrą- Peržengęs kaimynės namų slenkstį viengungiui man tie visi moterų 
lijoje esu iš visų artimųjų vie- tuojaus kaip tas australas klau- rūbai didelės reikšmės nesudaro, 
nas. Labai didelį įspūdį padarė siu ją “What’s cooking”? Kai- neįdomūs, nors į “Mini” sijonus 
susitikimas ilgai nematytų mano mynė padaro rimtą miną ir sako, nešiojančias moteris dar kai ka- 
senų bičiulių, ginklo ir tarnybos kad naujienų pas Melbourno lietu- da ir aš užmetu akį.
bei mokslo draugų. Tiek giminės, vių moteris yra gana daug. Nau- Na, paklausiau tą savo kaimy- 
tiek ir kiti artimieji gundė net jienos tokios: Ką tik neseniai at- nę, jei tas naujas madas modeliuos 
visai persikelti į Ameriką. Nežiū- vyko į Melbourną viena lietuvai- tos sausos ir suvytę “Tweegy” ti- 
rint to, visais atžvilgiais pasisa- tė, kuri ilgą laiką dirbo tuose gar- po moterys, tai į tą jūsų paradą 
kau už Australiją ir čia noriu ir siuose madų Balionuose Carnaby nedaug vyrų atsilankys. Vyrai ne
pasilikti, nors, kaip minėjau, pa- Str., kur visos naujausios mados mėgsta tokių sausų kaip silkė mo- 
gundų ir netrūko. gimsta. Ji, atvykdama į Melbour- terų. Kaimynė man užtikrino, kad

Labai įdomią naujieną p. Naru- ną, atsivežė visus naujausių madų per tą madų paradą modeliai bus 
šis pranešė, kad seime buvo svars- pavyzdžius, braižinius ir nuotrau- gražiausios lietuvaitės, kurios jau 
tyta busimasis pasaulio lietuvių kas. Kaip jai pavyko visa tai pa- net grožio konkursuose laimėjusios 
jaunimo kongresas ir pasisakyta to gauti, tai jau čia kitas reikalas, pirmas vietas.
kį kongresą šaukti po dvejų me- Turėjo būti labai jau gudri mer- Tad štai naujas kermošius: Mo
tų Kanadoje. Manau, kad ši nau- gina, ar daug James Bond filmų terys, atėjusios lapkričio 9 d. į 
jiena maloniai pakutens jausmus prisižiūrėjus. Melbuorno lietuvių namus, pama-
ir mūsų jaunimui atsimenant, kaip Melbourno lietuvių moterys pa- tysite naujausias madas, kurios 
gausiai Australijos lietuvių jauni- sigavo tą merginą į savo globą bus čia parodytos. O vyrai? Vyrai 
mas buvo atstovaujamas pirmąją- ir už didelius pinigus nupirko iš pamatysite gražias moteris-mode- 
me Jaunimo Kongrese ir kaip pa- jos tuos visus madų pavyzdžius liūs kurios parodys ko jos iš mūsų 
sigėrėtinai mūsų jaunimo atstovai ir braižinius, kad juos galėtų pa- nori... Būsiu ir aš ten. Tos parodos 
jame pasireiškė. rodyti savoms moterims. Nes no- metu atsilankusiems svečiams bus

Padėkojęs p. Narušiui už suteik- rimą, kad lietuvaitė Melbourne pir- duodama pagerinta kavutė, tad 
tas informacias atsisveikinau lin- mautų visose moterų madose, kad prie puoduko kavos aptarsime vi- 
kėdamas ištvermės ir geros nuo- iš jų kitos moterys imtų pavyz- sas mums patinkamas ir nepatin- 
taikos tolimesniuose darbuose. dį. karnas madas.

n.n. Tas visas naujausias moterų P. Viengungis

Du raiteliai pūtuojančiais žirgais įlėkė į mies
tą. Nesuvaldomi, linksmi. Su didelia žinia. — Tegu 
dunda Vilniaus grindinys! Su tokia žinia! Te
gu varpai skamba!

Sargybos paliko vartus ir smuko į smuklę.
— Ar girdėjot, dar taip nebuvo?!
— Kas, kur? — smuklė pylė vyną sargybom.
— Per prastas jūsų vynas, kad tokią žinią!

Keitė smukle stiklus. Venecijos kristalą padėjo, 
pastatė degtinės, kurią gyrė pats karaliaus tauri
ninkas.

— Buvo žuvėdai ir dabar nebėra! — sargybos 
maukė stiklus.

Su tais žodžiais visi išbėgo iš smuklės. Net šei
mininkas užmiršo stalčius su pinigais ir aukseliu. 
Visi į katedros aikštę skubėjo. Duonkepiai su bal
tais drabužiais, odžiai išteptam rankom, meistrai, 
barstydami skiedras. Visi, visi į aikštę.

Pilies vartuose pasirodė galingas karaliaus 
maršalas. Iškėlė žibančią buožę ir tarė griausmin
gu balsu:

— Didžią žinią turiu tau, Vilniaus mieste. Di
dysis mūsų hetmonas Jonas Kazimieras Katkus su
mušė didį Švedijos karalių Karolį mūsų žemėse ties 
Kirchholmu, sudegino jo laivus. Žuvėdai, kurie mum 
tiek vargo nešė, nebe žuvėdai!

Tada pats valdovas su vyskupu, patrankom 
gaudžiant kalnuose, vadovavo procesijai j katedrą, 
kur drebino mūrus “Te Deum laudamus”. Kas bu
vo viduje, šaukė ir ašarą braukė. Kas buvo lauke, 
šaukė ir mėtė plunksnotas skrybėles, apsiaustus.

Tą vakarą Vilnius netaupė žvakių, nei savo 
brangių gėrimų. Visur degė žiburiai, degė židiniai, 
sėdėjo visi drauge ir kalbėjo tą patį:

— Kiek jų buvo, kiek jų žuvo? Kodėl kulkos 
kaip bitelės dūzgė? Todėl dūzgė, todėl būzgė, kad di- 
dysai hetmonas ten jojo. Didis hetmonas pamojo, 
ir žuvėdai krito. Kiek jų krito, nusirito, — kasgi 
suskaitys. Hetmonas, pats didžiausias, galinigau- 
sias, žemę pentiniais sudraskė, kardu suvagojo, prie 
šą palaidojo. Didis hetmonas, didis vyras Lietuvos.

Švedijos karalius vos pabėgo, vos pabėgo. Bu
vo vanagas baisus, plėšė svetimus kraštus, kol jų 
vadas, hetmonas didysis, kardu pašvytravo. Taip 
ir gavo, gavo Švedijos karalius. Jo laivus, laivyną 
visą prie krantų pririšo ir sudegino ir supleškino 
didis mūsų hetmonas!

O kaip sutiksim jį, ką dovanosim?
Ir visi nutilę nagais braižė stalus. Jau ir vy

nas negardus. Pastatyti žalius vartus į Vilniaus 
miestą, bet hetmonas didis, vainikų jam per ma
ža už tokią šlovę. Priešą jis nukovė. Didį Švedi
jos karalių lyg žvirblelį.

Pinigų neduosi. Patsai hetmonas turi tiek tur
to, kad nė nežino, kiek jis turi. Jo visi tarnai ne
pakeltų pinigų maišų. Per jo dvarus dvarelius jo
damas ir pasentam, sudūlėtum, o vis krašto nesu
rastum. Toks jau didis generolas, didis hetmonas 
jų Lietuvos.

Padovanokm kalaviją!
■ _ ♦__

Traškindamas giras, didis hetmonas su kariuo
mene grįžo į sostinę. Vilnius pastatė jam žalius 
bromus — žalius beržų vartus. O tai buvo vartai, 
kurių dar niekas neregėjo. Ant šakelių, prie lape
lių buvo surašyta didi liaupsė ir padėka. Miestas 
klojo kilimus ir gėles metė.

Susiūbavo, sulingavo žali miesto vartai, kai žen

gė didis vyras, hetmonas didysis, kai jo vyrai milži
nai žygiavo, būgnus mušdami, nešdami nesuskaito
mus turtus, pagriebtas nuo marių, kur žuvėdai bu
vo. Nešė Švedijos pulkų vėliavas, jų patrankas ve
žė.

Grindinys dundėjo.
Pilies vartuose pats karalius pasitiko hetmoną. 

Ant pagalvėlio aksomo laikė ten brangiausią dova
ną — kalaviją, aukso kalaviją, kur buvo įrašyta 
pergalė didžioji. Sudėjo" Vilnius savo auksą, žiedus, 
kad kalavijas būtų vertas tos pergalės.

Bet didis karo vadas buvo didis — jis nė ne
palietė auksinio kardo. Tik geležine ranka parodė 
vienam iš tų, kurie lydėjo vadą, kad paimtų dova
ną. Sausai hetmonas padėkojo ir nuskubėjo į rū
mus.

Kai šarvus padėjęs atsisėdo už stalo, liepė jis 
nešti dovaną. Atnešė auksinį kardą ir lyg kokį 
pietų brangiausią patiekalą padėjo ties hetmonu. O 
aplink sustojo visa palyda, — pirkliai, didžiūnai, 
miesto žmonės, žygio vyrai.

Ūmai hetmonas pasikėlė. Pasikėlė taip, kaip jo
damas ties Kirchholmu, kur švedai kūreno ugnis 
prie savo palapinių. Niekas nelaukė ir nemanė, 
kad taip hetmonas darys — stūmė stalą nuo savęs 
ir griausmingai tarė:

— Sukapokit jį ir mano kareiviams išdalykit 
Man ne kalavijo reikia, o pinigų, kad galėčiau jiem 
algas mokėti!

Susirinkę persigando, nutilo nusiminę. Tiek 
vargo, kol nuliedino aukso kardą, o jį štai suka
pos, tokiem valkatom išdalins.

— Sukapokite! — hetmonas suriko piktai ir pa
mojo ranka vienam iš savo kariškių. Šis klusniai 
sudaužė kojom, sučarškėjo geležim ir, pasiėmęs ka
laviją, išėjo. Išėjo ir visa palyda, pirkliai keldami 
brangių kailių apsiaustus, kad kartais kur neužkliū
tų, miesto valdytojai, žmonės iš vyskupo žemės ir iš 
pilies. Nedrįso niekas pasilikti, nes atrodo, kad ge
nerolas gali ir juos nupūsti kaip žuvėdus. Tokia 
pašėlusi didybė! Čia žaibuoja, čia glosto!

Pasiliko tik vienas jaunas kariškis, kuris visa
da stovėjo šalia didžiojo vado. Dabar jis nedrįso 
nei pajudėti, nei krustelt, nedrįso nei žingsnio ženg- 
telt nuo durų.

Kareiviai kieme uždainavo, suklego. Jau išdą- 
lijo jiem sukapotą kardą. Įsisius į drabužį ir nešios 
visą gyvenimą, savo vaikam ir savo giminėm rodys 
ir pasakos, kokią dovaną jie gavo: prisimins toli
mus žygius ir tą vyrą, kuris atidavė jiem savo auk
sinį kardą. Tokio niekur tu nerasi.

Hetmonas klausėsi kareivių dainų liūdnas. Ir 
kodėl jis toks liūdnas? — mąstė jaunas kariškis. 
— Siuntė žinią į Vilnių ir pats grįžo, o kur jo na
miškiai, artimieji. Nėra. Jie nemoka būti su dideliu. 
Kiekvienas didelis yra vienišas ir liūdnas. Ko
dėl?

Hetmonas ūmai pasitraukė nuo lango, priėjo 
prie stalo ir, nukabinęs nuo peties, padėjo ant jo 
savo kalaviją.

— Pažiūrėk, — kreipėsi jis žygių palydovą. — 
Kardas kiečiausio plieno, ne aukso.

Kariškis dabar išdrįso prieiti prie stalo. Pri
siartinęs labai nustebo, nes kalavijas buvo ne
paprastai didelis. Kai jis kabėjo prie hetmono šo
no, atrodė visai paprastas, kasdieniškas. Dabar 
štai ant stalo guli lyg žaibas. Kokių reikia rankų, 
kad pakeltam jį ir švytruotam?!

4
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SPORTAS ADELAIDĖJE
NESĖKMINGI FINALAI

Jaunių (iki 16-kos metų) ber
niukų komanda finalus žaidė su 
West Adelaide komanda, šią ko
mandą ankstyvesniuose susitiki
muose vytiečiai visus sykius nuga
lėjo. Atrodė, kad ir finalai bus 
lengvai laimėti. Gaila, įvyko at
virkščiai. Finaluose komanda su- 
kovojo prastai ir teko pralaimė
ta.

Žaidimas pradėtas gana gerai ir 
vesta septynetu taškų. Vėliau pra
dėtas žaisti gynimosi formos žai
dimas ir iniciatyva atiduota prie
šininkams. Puslaikis laimėtas 24-
21, bet, jau galima buvo pastebė- XIX-sios Australijos lietuvių 
ti, kad ko tai trūksta komandai. Sporto Šventės ženklelio konkursą 

Antras puslaikis žaistas daugiau laimėjo L. Urmonas iš Adelaidės, 
negu pasyviai. Visiškai nenuimi- Šito paties autoriaus buvo ir XIII- 
nėti atšokę kamuoliai ir žaidimas sios šventės ženklelis. Leonas čia 
vestas perlėtai. Ne į naudą buvo yra baigęs mokslus ir įsigijęs ar- 
ir antrame puslaikyje naudotas chitekto diplomą. Už Vytį jau il- 
aikštės gynimas. gas laikas žaidžia krepšinį.

Menkas menas menes menkinti

Trumpai Hr drūtai pasakius, 
man, gal, nevisai pritinka kuku- 
tišką nosį į svetimas menes kišti 
— ko gero užsidirbsiu per snapą. 
Betgi, tik paskaityti ir pečiais 
patraukius numesti, irgi, nevisai 
pagal teisybę. Tegu jau per mano 
margą ir seną kailį ar Adelaidėn 
bevažiuojant traukinį nuo bėgių 
vers — neiškenčiu viengungio ir 
neženoto neaplojęs. Taip tai ir sa
kau — kuris tenais kipšas į tuos 
kurmįarausiĮus kažinkokių čeme- 
ryčių pripylė? Pradėjo laukan lys
ti žemės kurmiai ir vaizduodamie- 
si matą saulės šviesą, kitus su 
žemėmis maišo savo iliuzijų šviesai 
įgyvendinti...

KALAVIJ AS
(Atkelta iš psl. 4)

— Niekur kitur tu nerasi tokio kardo. Jis ma
no, mano paties pasidarytas. Štai paklausyk, jau
nas ir geras mano drauge. Seniai norėjau pasaky
ti ir dabar štai sakau. Man nedera linksmintis, kai 
tėvynei pavojus gresia. Esu aš Lietuvos didysis het- 
monas ir linksminuos tik mūšio lauke. Linksminuos 
ne su pirkliais, kunigaikščiais, kurie gyvena nuobo
džiai, prie židinių nuobodžiai plepa su plepiom mote
rim. Todėl likausi vienas, nes esu išduotas tų, kurie 
nepajėgia būti dideli. Manai, kad man neliūdna 
vienatvė mano. Pažiūrėk į kalaviją, pamatysi rūdis 
ten. Tai nuo mano ašarų. Niekur tu nerasi drą
sesnio vyro už mane, o tačiau aš verkiu. Pastatyk 
čia žemės drąsuolius, ir jie bus sugėdinti. Tada, 
apkabinęs kalaviją, vienui vienas savo palapinėje aš 
verkiu. Nusiaviau žuvėdus ir verkiau. Verkti reikia, 
kad būtum skaistus ir nuplautas, ir didelis.

Nūnai tau kalba Lietuvos hetmonas didysis ri
tau įsako, jaunas žmogau, kuris ištikimai mane ly
dėjai, — visada būk prie manęs ir, kai žūsiu, šį 
kalaviją pasiimk. Niekam jo neduok, nes tai kalavi
jų kalavijas.

— Hetmone, nekalbėk taip liūdnai, — tarė jau
nas kariškis. — Jūs vedate j pergales...

— Pergalė toli, — nutraukė jį generolas, o ga
las visiem ateina. Tai ir noriu pasakyti, ko nieka
da nesakiau. Jie neverti tų žodžių, o tu klausykis 
ir įsidėk, kad galėtum pergales nešti į sostinę.

Kai buvau mažas, tėvas atsivežė į Vilnių. Ir 
kaip man patiko sostinė! Tėvas man parodė pilį ir 
sakė: čia atjoja didysis raitelis su kalaviju. Jis vi
sada pasirodo, kai tėvynė povojuje. Manai, kad tai 
buvo legenda? Ne. Jau buvau vyras, kai kartą žie
mos metu Vilniuje pamačiau raitelį ant pilies kal
no. Ne kokį raitelį, bet milžiną. Visa nušvito, ir aš 
išvydau jos pindinčius šarvus, jo žirgą. Pilies bokš
tas siekė tik žirgo kelius, o pats raitelis savo kala
viju skrodė debesis. Ir kalavijas tas buvo pilnas 
šviesos. Suklupau gatvėje, virpėdamas nuo išgąs
čio. Meldžiau Dievą, kad mane pašauktų tėvynės 
sargu, kad galėčiau tarnauti savo kraštui kaip anas 
raitelis pilies riteris. Tada nusikaldinau kalaviją, 
ne tokį didelį, kokį mačiau, bet panašų. Sunkiai 
jį pakėliau. Tačiau drąsinau save ir mankštinausi, 
kol kardas pasidarė lengvas. Troškau vesti pulkus 
į pergalę ir savo pasiekiau. Atstūmiau auksą ir pasi
rinkau plieną, atstūmiau prabangius rūmus ir pasi
rinkau šiurpią palapinę. Vietoje nuobodžių plepalų 
man dunda karo būgnai. Aš linksminuos mūšio 
lauke. Meldžiuos su kareiviais, kai užsidega laužų 
ugnys. Kartais atrodo, kad mano darbų ir maldų 
per maža. Tad liepiu dalinti mano turtus, statyti 
vienuolynus, liedinti varpus. Tegu šaukia žmones į

gera, tegu jie ką nors veikia.
Ilgai kalbėjęs hetmonas dabar nutilo, perėjo 

menę ir baigė:
— Dabar supratai, kodėl man sekasi. Verkti 

reikia prieš tai, kad Vilniaus bromai būtų žali!

Neilgai ilsėjosi hetmonas sostinėje. Greit vėl kė
lėsi žygiui. Jis pasirodė ant žirgo rūstus, apsikaus
tęs geležim, geležinę ranką atrėmęs į šoną taip 
tvirtai, kad, rodos, -visa turi stoti ir jam nusilenk
ti.

Jis jojo nulenkti kitų — Lietuvos priešų. Iš 
daugelio mūšių jo didis kalavijas iškirto pergales, 
vedė jungtines kariuomenes prieš turkus.

Didis hetmonas mirė toli nuo tėvynės, ir jo 
kariškiai nedręso pasakyti, kad vado nebėra. Jo 
vėliava plevėsavo išdidi ir toliau ir iš jo palapi
nės nuo karsto ėjo įsakymai visiem, ko] pergalė 
buvo jų.

Tad nuleido hetmono vėliavą, ir sugriaudė 
trimitai. Tada pro kareivių eiles pranešė karstą. 
Kareiviai verkė. Mirė jų . tėvas! Jie buvo liūdni 
ir užmiršti mūšio lauke ir žygyje, bet jie turėjo 
tėvą, ir štai jo nebėra! Ką veiks jie, našlaičiai. 
Lietuva turėjo hetmoną, visų didžiausią, visų galin
giausią! Turėjo vyrą, kuriam niekas neprilygo! Da
bar Lietuva našlaitė.

Paskui karstą ėjo jaunasis kariškis su hetmono 
kalaviju, kurį nešė iškėlęs abiem rankom. Kalavijo 
ašmenys žibėjo saulėje, ir kareivių gretos rikiavo
si paskui. Skardėjo trimitai ir trenkė būgnai. Ne
sustodami jie žygiavo į Vilniaus žaliuosius bromus, 
žygiavo su pergale ir su karstu.

Dabar smuklėse paliko stiklai negerti, bute
liai nekimšti. Pirkliai paliko gelumbių sandėlius 
nerakintus, o miesto raštininkai nebesaugojo savo 
plunksnų. Visi jie girdėjo, kaip dunda miesto grin
dys, kaip rauda trimitai, būgnai. Visi skubėjo į 
gatves ir drauge žengė su tais, kurie laimėjo ir 
kentėjo.

Dailios Vilniaus bažnyčios smilko vašku, vie
nuoliai atskleidė brevijorius maldai, nakties budėji
mam, kad vienas būtų išlydėtas taip, kaip dera, 
o kitas sutiktas.

Ilgi budėjimai pasibaigė, ir jaunasis vyras 
greit išjojo su pulkais. Greit jis tapo kariuomenės 
vadu. Daug, oi daug jis perėjo mūšių, laimėji
mų, skaudžių valandų.

Bet priešai vis labiau kėlėsi iš visų pusių. Po 
daugel metų jie pasiekė Vilnių, kur nebebuvo žalių
jų vartų.

Kalavijas taip ėjo iš rankų į rankas. Paskuti
nis jį paslėpė giliai. Kur paslėptas, žino tik tie, 
kuriem tai pasakyta. Kalavijas dar kartą pasikels. 
Ir tada bus daug pergalių sudainuota. Tada bus 
dug garbingų dienų.

Prieš pabaigą tebuvo trejeto taš
kų skirtumas. Padarytas aikštės 
spaudimas, bet jau buvo pervėlu 
nukreipti laimėjimą savo naudai. 
Pralaimėta 40-45; taškus pelnė: 
A. Jaunutis 17, A. Pauliukevičius 
9, P. Arlauskas su J. Vachiani 
po 5 ir R. Beinoravičius 4.

Išskyrus A. Jaunutį visi kiti 
žaidėjai žaidė labai suvaržytai. 
Neaišku, ar tai finalų baimė ap
valdė juos ar eilinė nesėkmė.

Gaila, kadangi ši komanda gerai 
žaidė visą sezoną ir turėjo visas 
galimybes laimėti finalus--

— ★ —

Nevedusiam — Kukutis

Tai, va, brolau! Kaip jau pats 
žinai, o dabar ir aš čia Sydnieju- 
je žinau — esi nevedęs. Ir aš la
bai abejoju, kad pačiam pavyks iš 
“žaliojo dobilo” draugijos išeiti, 
nes, šiaip ar taip, apie menes ir 
menus berašinėdamas, užgavai 
Moterį, be kurios moterystės sto- 
nan patekti yra neįmanomas daly
kas. Išbaidyti iš tamsaus kampo 
australišką Tarrantulą yra vienas 
dalykas ir be reikalo užgaunamai 
pajudinti darbščių bitelių avilį — 
visai kitas reikalas.

Kodėl: — ... čia jau negerai!” 
Kur tas jų didelis nusikaltimas ? 
Išsivalė, pasipuošė, išdabino ir jus 
vyrus j svečius pasikvietusios ati

— ★ —
Jaunių komandos kapitonas A. 

Jaunutis laimėjo trofėjų kaipo ge
riausias iki 16-kos metų “Metro” 
grupėje 1968 metų žaidėjas. Tre
čioje vietoje paliko komandos 
draugas A. Pauliukevičius.

“Metro” A grupėje antroje vie
toje pagal surinktus taškus paliko 
R. Daugalis. Rimas galėjo patek
ti į pirmą vietą, bet buvo pralei
dęs porą rungtynių.

— ★ —
Buvęs vytietis architektas A. 

Lapšys po kelionių po pasaulį su
grįžo į Adelaidę. Priedo į Adelai
dę Antanas atsivežė sūnų. Galbūt 
Antanas vėl įsijungs į Vyties 
krepšinio komandą. Treniruotėje 
jau buvo atsilankęs...

_ * —
Sporto Klubo surengtas Kaukių 

— Balius praėjo su dideliu pasi
sekimu, nors kostiumų-kaukių, 
buvo mažokai. Pirmą premiją lai
mėjo Vyties krepšininkė Irena Bei- 
noravičiūtė. Antra premija atite
ko viešniai svetimtautei ir trečio
ji J. G. Rakauskams. G. Rakaus
kas žaidžia už Vytį tinklinį ir 
Adelaidėje turi nemažą statybos 
firmą. Jie gautą premiją grąžino 
Klubui kaipo auką.

B.N.

darė savo seklyčios duris. Aš nu
jaučiu, kad tą atmintiną vakarą, 
daugelis (vadinamų) vyrų jautėsi 
kaip iš kelnių išvilkti, bet — tai 
kurį ir kuriuos iš jų kaltinti? Se
niai reikėjo suprasti, kad prie 
Australiško lovio bestovint ir gal
va kaip arkliui bekinkuojant, ne
tik kad namų, bet ir visuomeniš
ko darbo pasidaro labai mažai!..

Kaip ten bebūtų, bet net ir Syd- 
niejuje matosi, kad Melbourne dar 
yra vyrų kurie rankoje plaktuką 
nulaiko geriau kaip stiklą Victori- 
jos “bitter”. Ir tik tokių darbin
gų ir pasišventusių rankų pastan
gomis, mums, čia Sydnėjuje, pa-

ĮDOMŪS FAKTAI

Pagal A. Einšteino reliatyvumo 
teoriją, jeigu žmogus pajėgtų ju
dėti šviesos greičiu — 300.000 km 
per sekundę, tai laikas jam tada 
stovėtų vietoje. Taip, jeigu žmo
gus judėtų garso greičiu 300 m. per 
sekundę) ir keliautų artimiausios 
žvaigždės (Alpha Centuri) kryp
timi ir vėl grįžtų, tai toks žmo
gus per tą laiką būtų pasenęs tik 
7 su puse metų, kaip per tą lai
ką gyvendamas žemėje jis būtų 15 
metų senesnis.

kištas jau antras peilis po širdžia 
ir jums, kai kuriems, greičiausia 
ir delnų dulkėmis nesusitepus, duo
ta vieta, kur padoriai ir jaukiai 
prisėdus (net jeigu ir tam), kad 
viengungiškus vargus ir “perga
les” aptarus. Ir patenkintas? Vie
toje to, kad daugeliui priklausan
tį ir vertą padėkos žodį pasakyti, 
kuris ‘cash” terminais kalbant, nie
ko nekainuoja, bet labai daug per
ka — išpeikei, pasigedai, trūko ir 
nebuvo... Jau net bobos (dovanoki
te ponios) akimis žiūrint, nedaug 
tame vyriškumo ir neretas, prie 
to didelio darbo prisidėjęs vyras, 
tave laikys už bobą.

“Aš duočiau kad padarytų!”... 
— tokių mes ir Sydniejuje šim
tais turime ir, Die, kaip visur 
trūksta tokių kurie duoda, kad pa
darytų, o tuo labiau tų — kurie 
pridaro. Ir, brolau, jokie didvyrių 
paveikslai ir sieksniniai šūkiai iš
tempti per betkurios menės ar sa
lės sienas jų lietuviškesnėmis ne
padarys, jeigu mes jon ateidami 
neatsinešime lietuviškos širdies ir 
nuoširdumo bei santūrumo! Tuo 
labiau, kad daugelyje dar ir šian
dien apsčiai liaupsinamų didvyrių

Vytautė Žilinskaitė

Kodėl šypsosi sfinksai
Čia Įiaduodame pavergtoje Lie

tuvoje rašančios jaunos ir gabios 
jumoristės Vytautės Žilinskaitės 
pasakojimą, kuriame vaizduojama 
šalis kaip jos valdovai išmintin
gai ir neklystančiai valdė. Tiki
me, skaitytojai lengvai įspės, apie 
kokią sali mūsų jumoriste čia kal
ba-... Red.

Tūkstančius metų Egipto dyku
mose stūkso milžiniškos sfinksų 
figūros. Jos žiūri kažkur į tolį ir 
paslaptingai šypsosi savo akmeni
nėmis didžiulėmis burnomis. “Ko
dėl sfinksai šypsosi T” — suka 
sau galvas archeologai ir niekaip 
neįstengia įminti šios ilgaamžės 
mįslės.

Be reikalo jie, tie archeologai, 
kamuojasi. Niekada, niekada jie 
šios mįslės neįmins. Ją atskleisti 
lemta tik humoristams.

Ilgoje faraonų dinastijoje, val
džiusioje Egipto šalį, savotišką 
vietą užima mažai kam žinomas 
Zamris VII. šis valdovas turėsi 
esąs ypatingai sumanus ir visaži
nantis. Zamris VII buvo tvirtai 
įsitikinęs, kad visoje šalyje gyvena 
vien kvailiai ir neišmanėliai, mili
jonai žioplių, kurių pasigailėję, 
dievai atsiuntę jį, vienintėlį iš
mintingą vyrą. O kadangi patai
kūnų netrūko ir prieš mūsų erą, 
tai šiai kukliai faraono nuomonei 
pritarė ir jo aukštieji valdiniai.

— O faraone! — choru šaukda
vo jie, — tu vienintėlis po sau
le, kuris niekada neklysti! Nuo 
tavo išminties spindulių mums 
raibsta akys! Kiekvienas tavo žo
dis — šventas ir neginčijamas, 
nes tu — neklystantis! Tu — vi
sapusiškas genijus!

Naftos ir dujų pramonės išvys
tymas prieš šimtmetį Amerikoje iš
šaukė komercinius vamzdžius. 
Prieš šimtmečius vamzdžiai buvo 
naudojami vandeniui išvedžioti. 
Dabar vamzdžiai plačiausiai var
tojami visur: Italijoje vamzdžiais 
pristatomas pienas iš Alpių ga
nyklų, Anglijoje tiekiama karšta 
arbata, iš Persų įlankos perteikia
ma nafta j Viduržemio pakarš- 
čius. Iš visų vamzdžių vien tik 
Amerikoje būtų galima nutiesti 
kelią ligi mėnulio ir atgal.

darbuose didvyriškumo, bent aš 
biednas, matau labai mažai.

Nespręskime visko pagal tai, 
kad: — “Lietuvoje taip buvo”, 
kur, šiaip ar taip, neretas ir iš 
Australijon papuolusių, ne tik kad 
arklio, bet ir botago neturėjo. Ne
planuokime visko buvusio pasitu
rinčio ūkininko seklyčios ir kari
ninkų ramovės mastu, nes tarpe 
vakar dienos ir Melbourne (būk 
Adelaidės ar Geelongo) salės — 
menės yra 25 metų ir tūkstančių 
mylių tarpas. Pasiilgome tai pasi
ilgome gimtojo krašto, su giliais 
ir žaliais miškais, gintaro pajū
riais ir rasotų pievų takais bet, 
— žibalo lempai, kaliošų ir velti
nių, skrandutės ir milo ir savo 
varytos, irgi, nebereikia. Ir apie 
tą, kuris pasiturinčio ūkininko na
muose ant sienos kabėjo, juo ma
žiau — tuo geriau. Bent aš, tik 
miestelio trobelninko sūnus buvęs, 
nematau ir nerandu reikalo savo 
vaikams daug apie jį porinti bei, 
betkurion menėn įėjęs, prieš jį 
galvą nulenkti.

Dalgio rankoje neturėjus, ne
reikėtų kitų, kad ir nevisai tiesios, 
pradalgės kritikuoti ir peikti.

Zamris VII nesitenkino panegi
rikomis. Jis, kaip išmintingas val
dovas, nutarė konkrečiais darbais 
įrodyti visapusišką savo genialu
mą. Vieną rytą jie įsakė sukvies
ti į Sfinksų aikštę visus šventyk
lų ir piramidžių statytojus.

— Aš sukviečiau jus todėl, — 
prabilo valdovas į minią, — kad 
pamokyčiau jus statybos meno. 
Nemokate jūs savo amato! Žino
kite, — pakėlė jis žiedais apmaus
tytą pirštą, — pastatus reikia sta
tyti ne nuo apačios, bet nuo vir
šaus. Eikit ir dirbkit, kaip mano 
paliepta!

— Eikite ir dirbkite taip, kaip 
liepė visažinantis, neklystantis 
faraonas! — suspiegė Zamrio pa
rankiniai, iškėlę bizūnus.

Netrukus po to Zamris sukvietė 
žemdirbius.

— Jūs sodinate j Nilo dumblą 
ryžius, — tarė jiems valdovas, 
— o nuo šiol sodinsite tik arbū
zus. Gausite tokį neregėtą arbū
zų derlių, kad per kelerius metus 
mes pavysime ir pralėksime Etio
piją!

— ... ūzus- — sušvytavo bi
zūnai.

Norom nenorom žemdirbiai turė
jo imtis arbūzų auginimo meno, 
nes tie, kurie nepaklausydavo, bū
davo įmetami į Nilą suėsti kroko

■anaU Ml Vlbaa

Vadinamieji Conestoga vežimai, 
naudoti pereitame šimtmetyje A- 
merikos kolonistų užvaldant Ame
rikos kontinento vakarus, yra sun
kūs, lėti ir nepaprastai patvarūs. 
Jie buvo traukiami keturių ar še
šių porų arklių ar jaučių. Dar 
kitaip jie buvo vadinami Ameri
kos prėrijų laivais. Nors jie šian
die praktiškame gyvenime nevarto
jami, bet vis nuolat rodomi "West
ern" filmuose.

dilams. Visi arbūzai, dar neužai- 
mezgę, supuvo dumble.

Dabar faraonas nutarė savo gau
sios išminties paskolinti ir amati
ninkams.

— Ar čia darbas? — panieki
namai patampė jis puikius audek
lus. — Argi tai audimas? Aš jus, 
neišmanėliai, pamokysiu, kaip ši
tai daroma kur kas tobulesniu bū
du!

šitaip neklystantis Zamris VII 
pamokė kailialupius, kaip kailius 
lupti, puodžius — kaip puodus 
žiesti, net skalbėjos gavo vertin
gų patarimų šūsnį. Faranonas Ir 
jo svita galop ir tą darydavo, kad 
be paliovos nurodinėdavo. Visas 
kraštas tik ir karpė ausimis, lauk
damas naujų nurodymų, nes tas, 
kuris su jais apsilenkdavo, kaip 
jau buvo minėta, patekdavo tiesiai 
į nasrus krokodilams. Tai buvo 
auksinis laikmetis aligatoriams: 
jie taip nutuko, kad vos bepavil
ko savo baltus pilvus.

Neklystančio ir labai konkretaus 
vadovavimo vaisiai netruko pri
nokti. Užėjo badas ir epidemijos, 
žmonės pritrūko ko valgyti, kur 
gyventi ir kuo dėvėti. Visas kraš
tas atrodė tartum praūžus milži
niškam gaisrui arba niokojančiam 
karui.

Bet faraonas nematė viso to, kas 
dėjosi jo šalyje: jis dabar neati
traukdavo akių nuo dangaus. Jam 
kilo subtili idėja nurodyti Mėnu
liui, kada pilnėti ir kada plonė
ti — Egipte duoti patarimų jau 
nebeliko kam.

Nežinia, kiek dar būtų trukusi 
tokia būklė, jei kartą faraonas 
pusryčiams nebūtų gavęs tik pen
kių ryžių grūdelių. Keista, bet 
ši mikroskopinė porcija atitraukė 
valdovo dėmesį nuo Mėnulio reika
lų. Išsiklausinėjęs sužinojo, kad 
šalyje toks skurdas, jog ant jo sta
lo greit nebus ir pusės ryžio grū
delio. 1

Faraonas susirūpino. Reikėjo žūt 
būt kažką daryti.

Ir vėl susirinko į Sfinksų aikš
tę didžiulė minia. Egiptiečiai ėjo 
vos pavilkdami kojas, o jų kūnai 
prašėsi balzamuojami. Zamris VII 
iškilmingai išėjo pro rūmų vartus, 
sėdo į atneštą sostą ir išdidžiai 
tarė:

Ilgai mes jus mokėm, teisin
gai mokėm, ir pagrindinė mūsų 
vadovavimo kryptis buvo teisinga 
ir neklystanti.

— Neklystanti, — atkartojo svi
ta.

— Tačiau, — nuleido balsą fa
raonas, — šalies gyvenimas gero
kai smuko, ir mums reikės ištai
syti kai kurias neklystamai vado
vaujant padarytas klaidas...

štai šią akimirką akmeniniai 
sfinksai neišlaikė. Jie visi kaip 
susitarę prasišiepė. Ir šypsosi iki 
šiolei...

MOTERYS IR KARIUOMENĖ
Vienas Amerikos senatorius tei

sina karo biudžetą:
— Mūsų moterys daugiau išlei

džia grožiui, negu valstybė kariuo
menei.

Iš salės viena moteris atšauna:
— Bet mes ir pergalių daugiau 

pasiekiame!
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SYDNEY

DAINAVOS SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 29 d. Bankstowne įvy

ko “Dainavos Klubo narių visuoti
nis metinis susirinkimas. Po val
dybos ir revizijos komisijos pra
nešimų susirinkimas išreiškė val
dybai padėkų už atliktų darbų. 
Iš valdybos pranešimo paaiškėjo, 
kad gautas iš vietos savivaldybės 
leidimas salę naudoti ir kitų tau-, 
tybių sambūriams. Kai bus sutvar
kyta Stacy ir pratęsta East Ter
race gatvės, numatoma gauti ir 
Public Hali teises.

Dr. A. Mauragis padarė prane
šimų statuto pakeitimo reikalu. 
Statuto pakeitimo projektui pa
ruošti sudaryta komisija iš Dr. A. 
Mauragio, V. Rušos ir M. Šums-

žodyje pabrėžė rugsėjo 8-sios reikš
mę, paskatino visus geelongiškius 
lietuvius laikytis lietuvybės, dirb
ti tautini darbų, kurio iš mūs lau
kia tėvynė Lietuva. Toliau pirmi
ninkas pakvietė p. K. Starinską 
skaityti paskaitos. Nors paskaita 
ir nebuvo ilga, bet joje prelegen
tas išdėstė savo ir galbūt jauno
sios kartos mintis taip gražiai ir 
įdomiai bei logiškai, kad visi bu
vo ja sužavėti. Geelongiškiai lie
tuviai tikrai labai džiaugiasi, kad 
jaunoji karta, supratusi padėtį, 
mielai prisideda prie bendruome
ninio darbo.

Pasibaigus minėjimui geelongiš
kiai iki vėlyvo vakaro maloniai 
šnekučiavosi.

Sekmadienį, rugsėjo 8 d. kun. 
P. Dauknys atnašavo pamaldas ir 
pasakė labai įspūdingų pamokslų, 
pritaikintų dienos temai. Pamaldų

pinskienė šiltai pasveikino mel- 
burniškius svečius, kurių tarpe 
buvo ir Melb. Soc. Globos Mot. 
Draugijos pirmininkė p. Nagule- 
vičienė, o taip pat pasveikino ir 
geelongiškius. Vėliau p.p. Gvildie- 
nė, Skėrienė ir Žvirblienė apdaina
vo Draugijos veiklų. Gražu buvo 
pasiklausyti, tik gaila, kad gar
siakalbiai kiek sušlubavo.

Visi šoko, linksminosi, vaišino
si iki soties, nes p.p. Valaitienė, 
Stuikevičienė, Akenienė ir Janku- 
vienė rūpestingai prižiūrėjo, kad 
visi būtų sotūs ir patenkinti. Vie
nintelis šio vakaro nemaloumas 
buvo, kad pergreit atėjo pabaiga 
ir turėjo skirstytis. Geelongiškiai 
lietuviai džiaugiasi tokiu gražiu 
pobūviu ir laukia kito Moterų 
Draugijos baliaus.

Samanis

SPALIO 19 D. — ŠEŠTADIENĮ — 19 VAL.

LIETUVIŲ NAMUOSE —

MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO

TIKT IV IS BALIUS
— BUFETAS — PROGRAMA — ŠOKIAI —

v

ko.
Perskaityta ALB Sydnėjaus 

Apylinkės Valdybos visuotinio su
sirinkimo rugpiūčio 25 d. priimto
ji rezoliucija, reiškainti nusista
tymų, jog Sydnėjuje turėtų būti 
įsigyta bendromis visų pastango
mis vietoj dviejų vieni Lietuvių 
Namai, pilnai tinkami mūsų jau
nimo ir suaugusių įvairiai veik
lai. Susirinkimas rezoliucijos at
žvilgiu nebuvo vieningos nuomo
nės ir pavedė valdybai vienijimo 
reikalu tartis.

Pasitraukus iš valdybos J- Ra
manauskui ir J. Kurlinskui į val
dybų įėjo A. Jantauskas ir A. 
Lelešius. Susirinkimui pirminin-1 
kavo J. Petniūnas, sekretoriavo 
B. Stašionis.

PLUNKSNOS KLUBE
Rugsėjo 28 d. p.p. Skrinskų na

muose įvyko Sydnėjaus Liet. 
Plunksnos Klubo susirinkimas. 
Pirmininkas p. Vytenis Šliogeris 
drauge su nariais aptarė klubo rei
kalus, pramatyta veiklos planas 
ateinančiam pusmečiui. Po to sekė 
klubo nario V. Kazoko paskaita 
"Revoliucijų reikšmė žmonijai”. 
Kaipdauguma narių diskusijų me
tu pripažino, tema buvo labai įdo
mi,- rūpestingai paruošta ir ori
ginaliai prieita. Daugumos narių 
vardu klubo pirmininkas kreipė
si į autorių prašydamas, kad ta
sai pranešimas būtų paskelbtas 
ir Mūsų Pastogėje.

Po paskaitos ir diskusijų, ku
rios taip pat buvo labai gyvos, 
davusios prie paskaitos gražių ir 
dėmesio vertų papildomų, šeimi
ninkai p.p. Skrinskos visus susi
rinkusius pakvietė prie vaišių 
stalo, kur užkandžiaujant buvo 
draugiškai ir nuotaikingai paben
drauta.

S.

GEELONG
TAUTOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 8-sios minėjimas pra
dėtas rugsėjo 7 d. vakare susi
rinkus Liet. Namuose gerokam bū
reliui lietuvių.

Apyl. pirmininkas Dr. S. Ska- 
pinskas savo trumpame atidarymo

metu giedojo Geelongo Liet. Cho
ras, vadovaujamas p. J. Juškos.

Apylinkės valdybos bandymas 
pravesti šventės minėjimų šešta
dienį, o ne sekmadienį, susilaukė 
labai gerų rezultatų, nes į šį minė
jimų atsilankė tris kartus daugiau 
žmonių, negu kitais metais.

Samanis

GEELONGO MOTERYS JUDA
Rugsėjo 28 d. vakare iš visų 

Geelongo pusių rinkosi žmonės į 
Lietuvių Namus — į pirmąjį Mo
terų Balių. į

Nors mūsų darbščios moterėlės 
kiek teko nugirsti, ir bijojo, kad 
bus mažai žmonių, bet jau apie 
7 vai. toji baimė dingo, o pradė
ta iš naujo bijoti — ar pavyks 
mielus gausiai susirinkusius sve
telius susodinti. Pradžioje kiek
vienas rinkosi vietas, o vėliau 
atėję tik džiaugėsi, kad tik kokių 
vietelę susirado.

Draugijos pirmininkė p. L. Ska-

Mielus
VIOLETĄ IR MINDAUGĄ MAURAGIUS

pirmagimio sūnaus gimimo proga nuoširdžiai sveikina 
ir visiem ssaulėto ir laimingo gyvenimo linki

Canberros “Aušros" Choras ir Dirigentas

Pranešimai

KU-KA

Atrodo, kad Melbourne greit su 
žiburiu neužtiksi senbernio. Prieš 
akis net trejos vestuvės — Bula- 
ko (arčiausiai), Grincevičiaus ir 
Šimkaus. Jeigu dar ir užsiliktų 
koks nepermaldaujamas senber
nis, tai greičiausiai melburniškiai 
atiduos į Vanago muziejų Ade
laidėje!

Spalio 7 d. Rimantas Reisgys 
atšventė savo 21-jį gimtadienį sa
vo tėvų namuose Bankstowne. Po
būvyje dalyvavo gausiai Sydnė
jaus liet, jaunimo. Pats Riman
tas studijuoja teisės mokslus 
Canberroje.

Jau išleista Avos Sanudargienės 
du scenos veikalėliai jaunimo te
atrui : “Buvo broliai devyni” ir 
“Sigutė”. Knyga atrodo gana pa
traukliai. Išleido ALB Krašto Kul
tūros Taryba. Abu veikalėliai 
buvo sėkmingai pastatyti Banks- 
towno savaitgalio mokyklos reži
suojant pačiai autorei.

Graži vienybė Melbourne pasi
reiškė įsigyjant Lietuvių Namus, 
bet dabar tuose namuose įrengiant 
reprezentacinius moterų ir vyrų 
kambarius atsirado nuomonių skir
tumų — kiek jie lietuviški, kiek 
ne. Gal atsirastų savanorių šita
me jautriame reikale tarpininkau
ti?

•
Pergyvename oktetų infliacijos 

laikus, šalia chorų dar įsisteigė 
ir oktetų (vienur po vienų, kito
se vietovėse net po du). Kažin, 
kaip šitų oktetinį reiškinį aiškin
ti?

Kiek pailsėjęs brisbanietis p. 
Kariūnas vėl savanoriškai įsikin
kė prisiimdamas Brisbanės apylin
kės pirmininko pareigas.

Ilgojo savaitgalio metu Aušros 
tunto skautai turėjo trijų dienų 
stovyklą savoje žemėje Inglebur- 
ne. Stovyklavo 39 skautai.

Lietuvaitė Marija Sabaliauskai
tė, Argentinos gražuolė (Miss Ar
gentina) drauge su kitomis pasau
lio gražuolėmis yra atvykusi į Aus
traliją ir modeliuos Waltons krau
tuvėse. Marija studijuoja teisę ir 
metų pradžioje pasaulio gražuolių 
konkurse laimėjo antrą vietą.

Neseniai Adelaidėje pasibaigusi

dail. E. Kubbos individualinė dai
lės paroda pavyko nepaprastai 
puikiai. Paroda susidomėjimas 
tiek iš lietuvių, tiek ir iš austra
lų pusės buvo labai didelis. Pa
veikslų parduota už daugiau kaip 
2000 dolerių. Pati dailininkė, daly
vavusi parodos atidaryme, susiža
vėjusi Adelaidės lietuviais jų pas- 
lauguumu ir nuoširdumu.

New Post Office charges
OVERSEAS AIRMAIL

Notes: Postcards and greeting cards, unenclosed or in unsealed envelopes, are charged for 
at half the airmail rate for letters. If fraction of cent, take to next nearest cent above. If in 
envelopes, no more than 5 words may be used. Aerogrammes to all countries 10c.

Zone
Letter* 

per % oz.

Other 
Article* 

per2oz.
Parcel* 

per 8 oz.
1 Includes New Caledonia, New Hebrides, New Zealand. 10c 12c 45c
2 Includes Fiji, Indonesia, Malaysia, Singapore. 15c 20c 80o
3 Includes Ceylon, China, Hong Kong, India, Japan, Pakistan, 

Philippines, Thailand, Vietnam North, Vietnam South. 20c 30O $1.20
4 Includes Canada, Israel, Iran, Iraq, U.S.A. 25c 40c $1.60
5 Includes Africa, Europe, Ireland, South America, U.K. 30c 45c $1.80

PARCELS-OVERSEAS POST
Zone Includes Parcels not exceeding 31b. 71b. 11 lb. 221b.
1 Indonesia, Fiji, New Zealand 90c $1.50 $2.10 $3.50
2 Ceylon, Hong Kong, India, Japan, Pakistan, Thailand $1 $1.70 $2.40 $4
3 Europe, North and South America, Africa, U.K. $1.20 $2.20 $3.20 $6

PARCELS—WITHIN AUSTRALIA 
AND TO PAPUA/NEW GUINEA

Note for assessing parcel rates: Papua/New Guinea is regarded as an Adjoining State in 
Queensland and the Northern Territory, as a Distant State in New South Wales, and as a Far 
Distant State in all other cases.

Scale Destination Parcels not exceeding 2 lb. 3 lb. 7 lb. 111b. 161b. 221b.
1 Within 30 miles of office of posting 

irrespective of State boundaries. 25c 30c 35c 40c 45c 50c
2 Within State, but beyond 30 miles. 35c 40c 50c 60c 70c 80c

Each lb.
Each 

additional lb. Minimum
to 11 lb. over 11 lb. charge

3 Adjoining States, i.e. between NSW & VIC,
NSW & QLD, VIC & SA, VIC & TAS, QLD & NT, 
SA & WA, SA & NT, WA & NT. 7c 6c 60c

4 Distant States, i.e. between NSW & SA, NSW & TAS, 
NSW & NT, VIC & QLD, VIC & WA, VIC & NT, SA & TAS. 12c 10C 70c

5 Far distant States, i.e. between NSW & WA, QLD & SA, 
QLD & WA, QLD & TAS, WA & TAS, TAS & NT. 15c 13c 70c

SPECIAL SERVICES
• Acknowledgement of Delivery 10c. • Business Reply Post 2c. • Cash on Delivery 35c.
• Certified Mail 10c. • Express Delivery (overseas post) 20c. • Registered Post: Ordinary 
25c, Listed 50c. • Special Delivery 20c.

Charges have been reduced for Householder Delivery Mall 
and Bulk Pre-sorted Mall (previously Discount Mail). Enquire at a 
Post Office for full details on these and other services.

AUSTRALIAN POST OFFICE

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Atsiprašome malonią skaityto
jų, kad pereitas “Mūsų Pastogės” 
numeris ne dėl administracijos 
kaltės buvo atiduotas paštui pa
vėluotai, tad pavėluotai pasiekė 
ir skaitytojus. Ilgasis savaitgalis 
ilgi buvo viena iš kliūčių, nes 
pašto nauji reikalavimai tegalima 
buvo išpildyti tik darbo dienomis.

"M.P.” Administracija

KRAŠTO VALDYBOS
PIRMININKO INFORMACIJA
Spalio 20 d., sekmadienį, tuoj 

po liet, pamaldų Sydnėjaus Liet. 
Klubo laikinose patalpose (39 
Church St., Lidcombe) visi Syd
nėjaus lietuviai maloniai kviečia
mi pasiklausyti ALB Krašto Val
dybos pirmininko p. S. Narušio 
pranešimo iš Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimo. Ta pačia 
proga p. Narušis pasidalins su 
klausytojais savo įspūdžiais apie 
lietuvius ir jų veiklą Amerikoje.

Visi kviečiami gausiai dalyvau
ti. Po pranešimo ten pat rengia
mas alutis.

Sydnėjmis Apylinkės Valdyba

SUSIRINKIMAS GEELONGE
IGeielongo Apylinkės višucįtinis 

susirinkimas šaukiamas lapkričio 
3 d. 14.30 vai. Lietuvių Namuo
se.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo pirmininko rin

kimas.
2. Mandatų Komisijos rinkimas.
3. Apylinkės Valdybos pirminin

ko pranešimas.
4. Atstovų į ALB Krašto Tary

bų rinkimas.
5. Pranešimas Liet. Namų padi

dinimo reikalu.
6. Galutiniai nutariamai, liečiu 

Liet. Namų praplėtimą.
7. Klausimai ir sumanymai.

Geelongo Apylinkės Valdyba

PRANEŠIMAS
Dail. Vaclovo Rato dešimtoji in

dividualinė dailės paroda atidaro
ma “Three Sisters” galerijoj Mel
bourne (46 Church St.. Brighton) 
spalio 27 d. ir truks ligi lapkri
čio 15 d.

Lietuviai kviečiami ne vien tik 
gausiai parodos atidaryme daly
vauti, bet tain pat ir jų lankyti 
arčiau susipažįstant su vieno iš 
mūsų iškiliųjų menininkų darbais.

ATSILIEPKITE
Ieškau pirkti ar pasiskolinti 

lenkų-lietuvių kalbos žodyną. Kas 
turi dėl sąlygų prašau rašyti: 
V. Raginis, 42 Coombe Rd., 
Allenby Gardens 5009.

DĖMESIO MELBOURNO 
LIETUVIAMS

Lapkričio 2 d., šeštadienį, Mel
bourne Liet. Namuose ruošiamas 
vakaras — balius Mūsų Pastogei 
paremti. Visi Mūsų Pastogės bi
čiuliai ir spaudos mylėtojai ma
loniai kviečiami atsilankyti. Bus 
įdomi programa kupina staigmenų. 
Vakaro detalės bus paskelbtos vė
liau.

Melb. Apylinkės Valdyba

SKAITYTOJAMS
Primename, kad metų pabaiga 

jau čia pat. Iki metų galo Mūsų 
Pastogės išeis tik 10 numerių. Tad 
visokius pranešimus, informacijas, 
prašome paruošti ir redakcijai pri
siųsti kaip galint anksčiau.

Primename bendruomenės orga
nams ir organizacijoms, kad įvai
rių lietuviškų parengimų kalendo
riai ateinantiems metams būtų su
daryti iš anksto ir paskelbti dar 
šiais metais.

Gražus Kalėdų ir Naujų Metų 
švenčių proga paprotys sveikinti 
per spaudą jau atrodo prigijęs. 
Ypač prašomos įvairios lietuviš
kos firmos, įstaigos prekybos ir 
verslo įmonės sveikinti savo kli
entus ir savo sveikinimus redakci
jai prisiųsti iki gruodžio 1 die
nos.

M.P. Red.

PAMALDOS SYDNEY 
APYLINKĖS EVANGELIKAMS

Sekančios pamaldos Svdney 
apylinkės lietuviams evangelikams 
ivyks ne nuolatinėje vietoje, bet 
St. Marys miestelyje (apie 30 my
liu nuo Sydney) esančioje evan
geliku liuteronų bažnyčioje, sek
madienį, snalio 20 d. 12 vai. Baž
nyčia yra Milham St., St. Marys.

Pamaldas laikys svečias kunigas 
V. šimboras iš Swan Hill. Vic- 
torijos, kuris paprastai aptarnau
ja ir Melbourne lietuvius evan
gelikus. Nors kun. V. Šimboras 
yra sydnėiiškis, šios bus jo pir
mosios lietuviškos pamaldos Sydnė
juje.

Po pamaldų nonas Paliokas, gy
venantis 70 Australia St.. St. Ma
rys, kviečia pamaldų lankvtojns 
i savo sodyba piknikui. Kun. V. 
Kosticenas žada taipat dalyvau
ti.

Transporto nriemoniu neturin
tieji prašomi skambinti p. J. Šim- 
borvi telef. 704581.

Kaip nuvykti i pamaldas? Iš 
Svdnev vykstama Great Western 
Highway iki dešinei nusėie esan
čiu St. Marys kaninin (Cemeterv). 
Tada tuojau nusukama i kairėje 
nusėie esančia Mont. Faville St., 
ir iš ios i kairėje nusėie esan- 
či Milham St.. 7-iūrėk Gregorys 
street directory, Man 114.

Parapijos Taryba

mOsu pastogė
BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS 

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
“OUR HAVEN” 

LEIDĖJAS: A.L.B. KRAŠTO VALDYBA 
Redaktorius: Vincas Kazokas

13 Percy Street, Bankstown, N.S.W., 2200. Tel.: 70-8395 
Administracijos tel. 649 9062

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra.
Prenumerata: metams $8.00, pusei metų — $4.00, trims mėnesiams 
$2.00. N. Zelandijoje ir Anglijoje kaina ta pati. Kituose kraštuose 
metams $10.00. Atskiro numerio kaina 20 centų.

Prenumerata adresuojama:
MŪSŲ PASTOGĖ, Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.., 2001

Skelbimai:
1 colis per 1 skiltį $1.20, bendruomeniniai $1.00. 

Už skelbimų turinį neatsakoma.

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore Syd
ney, tel.: 759 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian 
Community, P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W., 2001

6


	1968-10-14-MUSU-PASTOGE_0001
	1968-10-14-MUSU-PASTOGE_0002
	1968-10-14-MUSU-PASTOGE_0003
	1968-10-14-MUSU-PASTOGE_0004
	1968-10-14-MUSU-PASTOGE_0005
	1968-10-14-MUSU-PASTOGE_0006

