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Kiekvienas svarbus svečias 
yra didelė prošvaistė kaip šei
mos, taip ir bendruomenės gyve
nime. Per tuos dvidešimtį metų 
Australijoje susilaukėme visos 
eilės aukštų svečių, kurių pasi
rodymas šiame krašte ir lietuvių 
tarpe paliko didelio atgarsio tau
tiečių tarpe, išjudino mūsų veik
lą arba net davė pozityvių im
pulsų. Tad visai nenuostabu, kad
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Australijos lietuvių bendruome
nė, pradžioje buvusi tarsi tik to
limas ir nereikšmingas satelitas 
didžiųjų Pasaulio lietuvių ben
druomenės centrų, per svečių iš 
užjūrių apsilankymus ji lyg pri
artėjo ir pasidarė svarbi ir net 
kai kuriais atžvilgiais reikšmin
ga.

Tų svečių tarpe turėjome 
aukštų katalikų dvasiškių (vysk. 
V. Brizgys, prel. L. Tulaba, kun. 
J. Borevičius, S.J. ir kt.j, politi
kų (Dr. J. K. Valiūnas), visuo
menininkų (J. J. Bačiūnus), spor
tininkų, nekalbant apie šiaip tu
ristus, vis tik pažymėtina, kad 
iki šiolei nieko neturėjome susi
laukę iš menininkų. Tiesa, čia 
kaž kuriais metais Melbourne ir 
Bydneiuje buvo° surengtos lietu- y/tą retą progą išnaudoti, bet ly- 

j...> o_ _ rz r svečią reikiamai pasi
tikti. Tačiau svarbiausias meni
ninkių atpildas ir jo pagerbimas 
bus, jeigu jo koncertų salės bus 
kupinos klausytojais.

(v.k.)

visiems _____ ,
kad solisto S. Baro vizitas yra ne 
tik mums visiems garbė, bet ir 
didelė dovana, kurios susilaukė
me tik vieną kartą per dvidešimt 
metų. Juo labiau pasigirtina, kad 
šis svečias tai nėra koks parapi
jinis dainorius, o pripažintas 
kaip vienas iš geriausių šiuo 
metu pasaulio dainininkų. Būtų 
gerai, kad į jo koncertus lietuviai 
kviesttisi ir savo pažįstamus sve
timtaučius, o ypač savo bręstantį 
jaunimą, nes turime kuo pasidi
džiuoti ir ką pristatyti iš lietuvių, 
o lygiai ir mums patiems paku
tens tautinę savigarbą.

Taigi, solisto Stasio Baro vizi
tas yra tikrai nepaprastos svar
bos, ir mūsų visų pareiga ne tik

Australijos lietuviams, PIRMA KARTA PO DVIDEŠIMT METU!

vio dailininko Romo Viesulo — 
šiandie jau pasaulinės garseny
bės individualios kūrybos paro
dos. Tai bene ir viskas. Šiaip iš 
menininkų — nei rašytojų, nei 
poetų, nei dainininkų, nei daili
ninkų taip iki šiolei ir nesulaukė
me. Tuo tarpu iš savo pusės san
tykiavimą su didžiaisiais lietuvy
bės centrais pasaulyje pradėjo 
Australijos lietuviai pasiųsdami 
kaip tik pirmiausia menininkus 
— solistę Genovaitę Vasiliaus
kienę ir rašytoją Pulgį Andriušį, 
o be to ir gausų būrį mūsų jau
nimo, kuris savo poreiŠkiais pa
liko žymias pėdas Jaunimo Kon
grese. Pažymėtina taip pat, kad tencijos mažutė Biafros valstybė 
prieš porą metų Amerikos konti
nente labai stipriai užsirekomen
davo savo kūryba ir asmenybe 
dail. Leonas Urbonas, kuris šio
mis dienomis vėl išvyksta į Ame
riką jei ne suvisam, tai jau ilges
niam laikui.

Atrodytų, kad Australijos kon- ____  ______ _______  _
tinentas nėra labai palankus me- gi§ko galo. Biafros tragedija pa- 
nams. Net ir tų pačių australų brėžtina ne dėl žuvusių tūkstan
ty* žymieji menininkai palieka u£ nepriklausomybės kovas, 
Australiją ir į ją tesugrįžta tik 
paviešnagėti, bet ne gyventi ir 
kurti. Kodėl taip yra, būtų visai 
kita pokalbio tema.

Bet vis dėl to po dvidešimties 
metų susilauksime ir vieno me
nininko svečio: tai solisto Stasio 
Baro, kuris, kaip skelbta, at
vyksta į Australiją jau vasario 
25 d. ir drauge su G. Vasiliaus
kiene koncertuos Adelaidėje, 
Melbourne, Sydnejuje ir Can
berroje. Tai mūsų gyvenime bus 
didelis įvykis. Tegu visi svečiai, 
kaip minėta, yra didelė prošvais
tė, bet menininko pasirodymas 
jau bus tiesiog šventė, nes anks
tyvesnieji svečiai tegu savo pa
sirodymu ir buvo staigmena, bet 
tai, ką jie atsinešė, tebuvo dalis 
mūsų kasdienybės — tiek visuo
meniniai rūpesčiai, tiek politika, 
tiek ir religija. Gi menas visados 
išsiskiria iš kasdienybės ir žmogų 
išveda į kitokias sferas, pastato į 
kitokią tikrovę. Štai dėl ko meni
ninko, koks jis bebūtų, pasiro
dymas yra ir šventė, ir permaina.

Tad čia ir norėtųsi priminti

Solistas
Stasys Baras

Ištisus dvidešimtį metų be- mes patys kitokiomis akimis 
veikdami Australijoje išsivertė- žvelgsime į savą solistę Gcnovai- 
mc savomis jėgomis. Ir nors mū- tę Vasiliauskienę, kuri tiek čia, 
sų pačių meniniai atsiekimai bu- A-----','“1----
vo ir yra pasigėrėtini, daugeliu 
atvejų prašoką visų pesimistų vil
tis, bet... sava vis tiek lieka sa
va. Ne tas, kaip iš tolo atrodo 
kitur. Gal ne vienas ir ne kar
tą pagalvojo — kaip būtų ge
ra pasiklausyti tokių milžinų, 
kaip V. Noreikos, L. Šukytės, 
S. Baro, pamatyti lietuvišką ope
rą...

Vis dėl to svajonės pildosi. 
Po dvidešimties metų štai ir pas 
save turėsime pasaulinio garso 
lietuvį dainininką Solistą Barą, 
kuris čia drauge su soliste Geno
vaite Vasiliauskiene Australijos 
lietuviams duos keturis koncer
tus. Gal po tokių koncertų ir

tiek ir Amerikoje pripažinta kaip 
aukštos klasės dainininkė.

Šių dviejų dainos ir muzikos 
menininkų koncertai bus mums 
visiems didelio masto šventės, 
kokių savo tarpe1 neturėjome per 
dvidešimtį metų.

KONCERTAI ĮVYKSTA:

vasario 28 d. Adelaidėje 
kovo 
kovo 
kovo

1 d. Melbourne
6 d. Sydnejuje
7 d. Canberroje

tautiečiai kviečiami kuo

POLITIKOS VINGIUOSE Vyt. Bernotas

SKAUDI PABAIGA AFRIKOJE
AFRIKOJ PILIETINIO KARO 

PABAIGA
Nelygioje kovoje dėl savo egzis-

suklupo prieš daug galingesnį 
priešą. Ibo, viena iš intelingentiš- 
kiausių Afrikos genčių, kuri suda
rė astuonių milijonų Biafros tau
tą, liko be vado, be ateities, be 
egzistencijos perspektyvų. Ilga
laikio karo, ligų ir bado išretinta 
tauta sulaukė beviltiško ir tra-

ar kitų milijonų mirusių ar te- 
bemirštančių nuo ligų ir bado, bet 
dėl to, kad Biafros genocido ir 
masinių žudynių Afrikoje galima 
buvo išvengti.

nuo

riausybė su šiaurės min. p-ku Sir 
Balewa priekyje.

Prieštaraujančių giminių nesan
taika greit įsiliepsnoja j atvirą 
kovą, kada 1966 metais penki Ibo 
karininkai, sąmoksle prieš vyriau
sybę, nužudo min. p-ką Balewa ir 
jo šalininkus. Nepraėjus pusme
čiui po atentato, šiauriečiai at
gauna politinę lygsvarą ir prade
da keršto pogromus prieš rytie
čius. Naujoji Nigerijos vyriausy
bė, su vadu Gowan priekyje, pir- 
mįiausia atsikrato nepageidauja
mų rytiečių savoj teritorijoj. Vė
liau masinėmis žudynėmis ir bru- 
tališkais kankinimais likviduoja 
užsilikusius Ibo giminės likučius.

Sistematiškai naikindama sau 
giminingą Ibo tautą, Nigerija ne
jučiomis naikina pati save ir į tra
giškas pinkles įveldama nepri
klausomybę iškovojusią tautą. Ni
gerija netenka sumanių tautos va
dų, pramonė — technikų, ligoni
nės — daktarų, prekyba — 
pertų, mokyklos — mokytojų.

rių 3 ar 4 milijonai tepatikę iš 
8 mil. tautos, slapstosi Afrikos 
džiunglėse. Neįmanomose sąlygy- 
se kur badas ir ligos kasdieną pa
reikalauja tūkstančių aukų, tik 
stipriausi galės išsilaikyti ir gal 
sulaukti žiauraus genocido pabai
gos.

Solistė
Genovaitė Vasiliauskienė

Visi 
gausiau ne tik patys dalyvauti, 
bet taip pat atsivesti ir savo 
draugų kitataučių. Tegu visi 
pamato, kad lietuviai turi ne tik 
tautinius šokius, melodingas cho
rų dainas, spalvingus tautinius 
drabužius, kuo žavėjome ir te
bežavime savo draugus, bet ly
giai lietuviai turi ir pajėgių indi
vidualinių menininkų.

Kad išpopuliarinus labiau 
šiuos du menininkus, Adelaidėje, 
padaryta dar daugiau: numaty
tasis G. Vasiliauskienės ir S. 
Baro koncertas įtrauktas į Ade
laidės Meno Festivalio progra
mą, kaip lietuvių įnašas į minėtą 
festivalį. O tai yra labai svarbus 
atsiekimas, nes į tą festivalį, aus
tralai kviečiasi ir įsileidžia tik 
pasaulinio garso menininkus. 
Lietuvių patekimas į šį festivalį 
yra drauge ir pripažinimas mū
sų danininkų aukšto pajėgumo ir 
lygio.

Galimas daiktas, kad ir kituo
se miestuose vietos koncerto or
ganizatoriai dės pastangų, kad 
mūsų solistai kuo plačiau nu
skambėtų.

eks-

KIEKVIENAS
SAVE TEISINA

Pran-

A. 
iš-

RAŠYTOJO 
TRAGEDIJA

Žinomas sovietų rašytojas 
Solženicinas, kuris prie Stalino
buvo koncentracijos stovykloje Si
bire aštuonerius metus ir kurio 
knyga “Viena diena Ivano Deni- 

I sovičiaus gyvenime”, vaizduojanti 
, gyvenimą darbo stovyklose, išleis

ta prie Kruščiovo, pastaruoju me
tu pašalintas iš sovietų rašytojų 

| sąjungos, kas reiškia, kad jis vi
sai prievartos 
nes kaip tokio 
joje leidžiami ir tuo rašytojas 

Į pasmerkiamas.
įskaitant ir minėtąją, išleistos va- 

I karuose ir Šiuose veikaluose auto
rius pasižymi aštria komunistinio 

r gyvenimo kritika, atskleisdamas 
sovietinio gyvenimo realybę. Auto
rius pasižymėjo kova už laisvą ra- 

■ sytojo žodį.

keliu nutildomas, 
raštai nebus Rusi-

Jo kelios knygos,

ŠVIESIOJE ATEITY — 
LIŪDNA PABAIGA

1960 metais atsipalaidavus 
angliško kolonializmo, Nigerijos
ąteitis galėjo būti visai kitokia, 
jei ne tragiškos aplinkybės 1967 
metais. Tuometinė Nigerija, vie
na iš skaitlingiausių Afrikos vals
tybių, paveldėjo iš anglų ne tik ge
rai išvystytas kakavos bei pal
mių alyvos plantacijas, bet ir 
naujai surastus žemės alyvos plo- tirštai apgyvendinta Ibo negrais, 
tus. Nigerijos turtai greit pavilio- formavosi stipri gen. Ojukwu re- 
jo vakarų kapitalą, kas vėliau įga
lino vystyti pramonę ir kelti že
mės alyvos (naftos) eksportus.
Metų bėgyje, žemės alyvos ekspor
tai smarkiai pakilo ir greit atsi
rado pirmųjų dvylikos gamintojų 
sąraše.

Plečiant žemės turtų gamybą ir 
eksportus, neatsiliko Nigerijos 
švietimas bei socialinis klestėji
mas. Pasirodo, kad be kolonistų 
įtakos afrikiečiai sugebėjo sava
rankiškai tvarkytis ir tuo labiau 
vytis smarkiai pažengusį modernų 
pasaulį. Visų naujos respublikos 
laimėjimų užkulisy glūdėjo tik 
viena paslaptis — mažos rytiečių 
Ibo genties sumanumas. Taigi, bri
tams pasitraukus iš Nigerijos jų 
vietą perėmė veržli rytiečių gimi
nė. Rytiečiai greit metėsi i moks
lus. veržėsi į pramonę, i tautos 
vadovybę ir taip be didelių pastan
gų Ibo perėmė visos Nigerijos 
kontrolę. Staigiu rytiečių iškili
mu daugiausia nepasitenkina pri
mityvios šiaurės ir vakarų Nige
rijos gentys, šios negali sutikti 
ir prileisti, jog maža 8 mil. gimi
nė galėtų valdyti kitas 48 mil. 
šiaurės-vakarų sritis. Šiauriečių 
opozicijai didėjant, rytiečiai sutin
ka valdyti naują respubliką koa
liciniais visų sričių pagrindais. 
Tokiu būdu sudaroma nauja vy-

TVERIANT NAUJĄ 
RESPUBLIKĄ

Vykdant rytiečių naikinimų šiau
rėje, prie Nigerio upės žiočių, kur

Pasaulis nesupranta, kodėl 
cūzija rado galimybių ir kelių su
šelpti Biafrą: o tačiau J.A.V-bės 
taip ir liko nuošaliu skerdynių 
stebėtoju. Reiktų manyti, kad tuo 
reikalu Washington© administra
cija turėjo dažnus posėdžius, tik 
deja, Afrikos padėčiai nerado tie
sioginio sprendimo. Iš vienos pu
sės pasimokius Vietname nebeno
rėta įsivelti naujame Afrikos vi
daus konflikte. Iš kitos — Wa- 
shingtonas vengė užpykinti afri
kiečius ar į pavojų pastatyti 5000 
Nigerijoj gyvenančių Amerikos pi
liečių.

Visų neramiausią sąžinę šian
dieną turi anglai. Kažin ar ką 
jie įtikins teisindamiesi, jog “tu
rėję remti Nigeriją nes visvien 
sovietų ginklai būtų užpildę trū
kumus”. Visgi toks anglų elge
sys mažai ką įtikins, nes duo
dant pusiau laukiniam žmogui mo

dernų ginklą užbėgta kitiems už 
akių. Viena aišku, kad savo ne- 
atsakomingu veiksmu anglai įsi
gijo nugalėtojo simpatijas, pada
rė stamboką pelną iš ginklų, ir, 
žinoma, išsaugojo nors laikinai ki
tų krauju savo investuotus mili
jonus.

J. J. BAČIUNO
SUKAKTIS

zistencija. Rytiečiai nepajėgdami 
sustabdyti pogromų, nei prieiti 
kompromiso su Gowan vyriausybe 
žinojo, jog suvienytoj Nigerijoj 
plati Ibo giminė bus anihiliuoja- 
ma. Kovojant dėl savo egzistenci
jos ir neturint kitos išeities, pa
galiau 1967 metais rytiečiai atsis
kiria nuo bendro Nigerijos kamie
ną paskelbdami nepriklausomą 
Biafros valstybę.

Gi naujai suformuota Biafros 
valstybė nesulaukia pasauly užta
rimo, nei tikėtos naujagimiui pa
ramos. Kada vieni reiškė simpati
jos naikinamai tautai, kiti sava
naudiškais išskaičiavimais rėmė 
Nigeriją ir tuo pačiu ruošė dir
vą pilietiniam karui. Britai in
vestavę 750 mil. dolerių žemės 
alyvos pramonėje, savaime aišku, 
ginklais rėmė stipresnę pusę, ži
noma, tą patį darė Maskva savo 
ginklais, lėktuvais ir bombomis 
prisidėdami prie bendro 8 mil. tau
tos genocido. Kada vieni, teisinda
mi savo veiksmus rėmė Nigeriją 
“bendrais commonwealth*© intere
sais”; kiti lenktyniaudami su bri
tais mėgino sukelti didesnį chao
są palūžusiame krašte, o tada 
kaip “taikos tarpihinkai’* įkelti 
sovietišką koją pilietinio karo nu
alintame krašte.

Šiandieną Biafros likučiai, ku-

Sausio 23 d. suėjo vieneri me
tai, kai mirė Amerikoje Juozas J. 
Račiūnas, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas ir Austra
lijos Liet. B-nės garbės narys. 
Tris kartus su žmona aplankęs 
Australijos lietuvius jis šią ben
druomenę pamilo visa širdimi ir 
ją visokiais būdais rėmė ir palai
kė.

Australija pasiryžusi greitu lai
ku pereiti j metrinę sistemą, ži
noma, toks perėjimas bus žymiai 
sunkesnis ir komplikuotesnis, ne
gu pereinant į decimalinę sistemą 
piniguose, vis tik pati gyvenimo 
praktika reikalauja, kad šitoji 
brangi operacija būtų įvykdyta. 
Manoma, kad pervedimas visų iki 
šiol galiojusių matų j metrinę sis
temą bus įvykdytas per dešimtį 
metų. Metrinė matų sistema ga
lioja visame pasaulyje išskyrus 
pačią Angliją ir kai kuriuos bri
tų imperijai priklausančius kraš
tus, tačiau ir pati Anglija nese
niai įvedė dešimtainę sistemą pi
niguose ir svarsto įvesti ir metri
nę sistemą.

— * —
Vakarų Vokietijoje Bremeno 

mieste Amerikos vicekonsulu yra 
lietuvis Algirdas Rimas. Jis gi
męs Lietuvoje, mokslus išėjęs 
Amerikoje ir diplomatinį stažą 
įsigijo dirbdamas Amerikos pa
siuntinybėje Gvajanoj.

— ¥

Pereitų metų pabaigoje buvo iš
rinkta Lietuvių Rašytojų Draugi
jos Valdyba, kurios būstinė New 
Yorke ir į valdybą įeina: 
das A n drieku s Paulius 
Jurgis Jankus, Algirdas 
bergis, Nei. Mazalaitė. 
Draugijos valdyba buvo 
goję ir jos pirmininkas 
Baronas.

— * —

Leonar- 
Jurkus, 
Lands- 
Senoji 
Chica- 

Aloyzas

Savu laiku Izraelis buvo užsa
kęs Prancūzijoje keletą kovos 
laivų; prancūzai užsakymą buvo 
išpildę, bet delsė nupirktus laivus 
perduoti Izraeliui. Tada Izraelio 
agentai savo-iniciatyva paruoštus 
laivus iš Cherbourg uosto slapta 
išvedė ir jie atsidūrė Izraelyje, 
kas sukėlė didelio sąmyšio Pran
cūzijos administracijoje. Prancū
zijos vyriausybė sudarė komisiją 
pasikviesdama ir neutralių kraš
tų atstovus, šiam reikalui ištir
ti.

Patyrę apie Lietuvių Bendruomenę Australijoje 
ištikusią nelaimę mirus Jūsų bendruomenės pirmininkui

SIMUI NARUSIUI,

žių liūdnų metinių proga su 
gilia pagarba prisimename šį di
džios dvasios ir plačios širdies lie
tuvį, kuris savo veikla ir asmeniu 
paliks (amžiams pavyzdžiu, kaip 
galima gyventi ir išlikti lietuviu.

gilią užuojautą reiškiame visai lietuvių bendruomenei ir 
jo artimiesiems.

Liūdi ir latvių bendruomenė drauge su velioniu 
S. Narušiu praradusi didelį kovotoją už pavergtų Pabalti
jo tautų teises ir mielą bendradarbį federaliniame baltų 
komitete, kurio įnašas į šio komiteto darbus yra neabe
jotinai didelis.

Australijos Latvių Federacijos vardu
J. Ritėms 

(Pirmininkas)
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LAIŠKAI I§ ADELAIDES VI. Radzevičius

)ONAS SOUONAS

solistą Barą perduoti pasaulinės 
spaudos atsiliepimus apie šį bene 
žymiausią lietuvį tenorą tačiau

Solistą S. Barą pasitinkant
Norėjau iš karto kalbėti apie vardą. Juk daug koncertų buvo kultūrininkus ir menininkus (Jz.

NAUJŲ METŲ VILTYS
Amerikiečiai gana nuodugniai ir su gera alyda išnagrinėjo 

pereitą dešimtmetį Jų dauguma priėjo išvados, jog tas dešimtmetis 
buvo ne tik triukšmingas, bet ir sujauktas. Bene didžiausio dėme
sio susilaukė trijų K (du Kennedy ir Martin L .King) nužudymai. 
Iškeliamas faktas, kad ir studentai gerokai sunerimo ir juodųjų 
laisvės kova dėl lygiateisiškumo suintensyvėjo. Dabar daug kas 
kelia klausimą: ką atneš ateinantis dešimtmetis?

Yra daug spėliojimų. Vieni jų realūs (tolimesnės kelionės j 
mėnulį, gyvenimo standarto kilimas), o kitų tik svajonės (Vietna
mo karo pabaigimas, civilinių teisių klausimo išsprendimas, krimi
nalinių nusikaltimų sumažėjimas).

Kelionės į mėnulį ir kitas planetas bus suretintos dėl finansi
nių sunkumų. Tiesa, šis kraštas yra turtingas, tačiau eiliniam pi
liečiui jau pabodo nepaprastai aukšti valstybiniai mokesčiai, kurių 
didesnę dalį suryja ne tik Vietnamo karas, bet ir įvairiausi rake
tiniai bandymai. Ir šitai neseniai buvo paskelbta, jog viena kelio
nė mėnulin jau panaikinta. Iš tikro, taip tvirtina tos srities ži
novai, esą mėnulyje nebedaug ką naujo bus galima surasti. Ta
čiau spauda jau rašo, kad amerikiečiai turi slaptų planų mėnulio 
apginklavimui, t.y. norima ten sukrauti... atomines bombas .kurios 
karo atveju būtų panaudotos priešo puolimui. Tokia galimybė 
mokslininkų ir karo ekspertų nuomone yra įmanoma, ir todėl da
bar galvojama, jog tolimesnieji mėnulio tyrinėjimai bus jau kari
nio pobūdžio.

Numatoma, kad šio krašto gyvenimo standartas ir toliau 
progresuos; čia manoma, jog neturtingieji krašto piliečiai sulauks 
daugiau pagalbos ir paramos iš krašto vyriausybės įstatymo keliu 
sumažinant valstybinius mokesčius neturtingiesiems. Gi valstybinių 
mokesčių sumažinimas yra įmanomas padidinant juos turtinges
niems bei krašto prekybininkams. Ligšiol mokesčių įstatymai buvo 
nepaprastai skylėti ir daugeliu atvejų jie turtingųjų buvo leng
vai apeinami. Ypatingo dėmesio susilaukė mokesčių sutvarkymas, 
liečiąs krašto alyvos industriją, kuri turėjo daug ypatingų privile
gija-

Naujuosius metus pasitinkant su viltimi žiūrima ir į Vietnamo 
karo užbaigimo galimybes. Tai viena didžiausių šio krašto gy
ventojų svajonių ir troškimų. Jei jau Vietnamo karo pabaiga ir 
nėra dar taip arti, tai amerikiečių dalyvavimo jame sumažėjimas 
jau pramatomas, nes prezidentas Nixonas nuolatos ir sistematin- 
gai atitraukia amerikiečių kariuomenės dalinius iš kovos lauko. 
Va, čia ir glūdi daugelio piliečių svajonė; o gal gi Nixonas šiaip 
taip ištrauks amerikiečio “uodegą” iš tokios baisios makalynės. 
Vis dėl to iš jo pareiškimų spaudai aišku, jog negalima laukti ir 
tikėtis amerikiečių kapituliacijos Vietnamo karo lauke.

Nekaip amerikiečiams sekasi ir civilinių teisių tvarkyme. Štai 
kad ir pereitų dienų įvykiai — vyriausio teismo įsakymas pasku
binti desegregaciją pietinių valstijų mokyklose sukėlė nepaprastą 
triukšmą. Tačiau atlaidumo kovoje už negrų lygiateisiškumą ne
galima laukti. Kova yra intensyvi, ir juodieji krašto gyventojai 
tos kovos nė kiek nemažina.

Daug susirūpinimo kelia ir nuolatinių kriminalinių nusikalti
mų gausėjimas didmiesčuose. Čia krašto vyraiusybė daug ko pa
daryti arba net pažadėti negali, nes visas tvarkos palaikymas did
miesčiuose yra vietinių policijų reikalas. Vis dėl to krašto vyriau
sybė deda daug pastangų bent suvaržyti ginklų prekybą. Stebėtina, 
kad tokio civilizuoto krašto gyventojai dar vis nebesusigaudo 
ginklų susitvarkyme. Daugel jų yra piešingi bet kokiam ginklų 
naudojimo suvaržymui. Argumentuojama, jog suvaržus ginklų tu
rėjimą jie paliktų tik nusikaltėlių malonėj.

Taigi, maždaug toks yra šio krašto veidas naujojo dešimt
mečio angoje. Koks yra mūsų lietuviškos išeivijos veidas, pakal
bėsimo gal kitą kartą.

šios rūšies informacijas palieku įvykis. Pirmasis jo koncertas ir- 
kitam laiškui, šiandien gi knieti gi ne eilinis. Tai įvykis, kuris mū- 
paliesti patį pasiruošimą gastro- sų amžiuje jau nebepasikartos. Vi- 
lėms, arba tikriau sakant, tų gas- sa tai daug svarbiau, negu iš pa- 
trolių pirmajam koncertui, kuris viršiaus žiūrint gali atrodyti, 
įvyksta Adelaidėje vasario 28 die- Adelaidei teko garbė, o tuo pa
ną. čiu ir atsakomybė organizuoti pir-

Krašto Vaidybos patvarkymu, mąjį šių gastrolių koncertą. Jis 
koncerto suorganizavimas užkrau- turi duoti toną ir charakterį vi
tas ant apylinkės valdybos pečių, siems likusiems koncertams. Visa 
Valdyba gi savo keliu reikalą pa- tai Adelaidėje, atrodo, buvo pilnai 
vedė kultūrinių reikalų atstovei p. suprasta. Koncertui organizuoti 
M. Petkūnienei. Sukis, gerbiamo- sudarytas specialus komitetas, į- 
ji, kaip išmanai: turi datą ir traukiant į jį visuomenininkus,

ir juos suorganizavo pora žmo- Lapšys, J. Jonavičius, V. Baltu
mų. tis, V. Ratkevičius). Solistė G.

Solisto Baro gastrolės ne eilinis Vasiliauskienė, kuri koncertuos

VLIKO SEIMO,
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NUTARIMAI

kartu su svečiu ir kuri jau seniai 
palaiko tiesioginį kontaktą su p. 
Baru, taip pat įjungta į komitetą 
ir aktyviai dalyvauja visuose jo 
pasitarimuose.

Komitetas iš visų pusių apžvel
gė gastrolių esmę ir prasmę, o 
taip pat apčiupinėjo visas pirmo
jo koncerto detales. Spaudos atsto
vai apie komiteto užsimojimus pa
tyrė specialiame posėdyje, į kurį 
jie buvo pakviesti. J. Jonavičius 
apdalino žurnalistus paruošta in
formacine medžiaga, kuri liečia 
svečią, kaip plačiai išgarsėjusį lie
tuvį dainininką Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, o Jz. Lapšys 
išdėstė komiteto pažiūras į visas 
gastroles, kartu supažindindamas 
su pasiruošimu pirmajam koncer
tui.

ŽURNALO “LITUANUS”

ATSIŠAUKIMAS
Mielas Lietuvi!

LITUANUS yra vienintelis mokslinis žurnalas laisvajame pasaulyje, 
kuris anglį? kalba pristato lietuvių tautos padėtį ir gina jos reikalus 
prieš iškreiptą sovietų okupantų propagandą. LITUANUS taipgi 
spausdina Lietuvos istorijos, meno, kalbos ir literatūros studijas, ir 
tuo kelia tautinį susipratimą mūsų studijuojančiame jaunime.

LITUANUS yra siuntinėjamas į 97 laisvojo pasaulio kraštų uni
versitetus, kolegijas ir bibliotekas. Keturis sykius per metus LITUA
NUS lanko šias įstaigas ir atstovauja Lietuvą, šis darbas negali būti 
tęsiamas be Jūsų prenumeratos ir paramos. Jūsų prenumerata tiesio
giniai remia LITUANUS darbą.

Pas pabaltiečius LITUANUS yra vienintėlis žurnalas, kuris per 
15 metų, vien lietuvių pastangomis išsilaikė ir pasiekė tarptautinio 
dėmesio. Mes tikimės, kad Jūs padėsite šį darbą tęsti ir toliau.

LITUANUS žurnalas yra ne tik svarbus kitataučių informavi
mui, bet imponuoja mūsų lietuviškąją studentiją. Kviečiame įsijungti 
į LITUANUS darbą ir Naujų Metų proga užprenumeruoti LITUA
NUS sau arba kuriam studentui. Jis Jums tikrai bus dėkingas.

Turime vilties, kad į mūsų prašymą atsiliepsite prenumerata ar
ba auka. Iš anksto esame dėkingi.

Lituanus
Editorial and Managing Office: P.O. Box 9318, Chicago, III., 60690

Lituanus supažindina kitus su lietuvių tauta ir gina jos reikalus.
Pradėkite Pratęskite LITUANUS prenumeratą: 
Siųskit man kitoj pusėj pažymėtu adresu.
Mano pažymėtam asmeniui kortelės Šone.

Siunčiu prenumeratą ($5.00 metams) už sekančius

I
1970 m. ggužės 15 d. sukanka 

50 metų nuo Lietuvos Steigiamo
jo Seimo susirinkimo, kuriame su
stiprintas 1918 m. Vasario 16 d. 
Aktas šiuo pareiškimu: “Lietuvos 
Steigiamasis Seimas, reikšdamas 
Lietuvos žmonių valią, proklamuo
ja esant atstatytą nepriklausomą 
Lietuvos valstybę, kaipo demokra
tinę respubliką, etnografinėm sie
noms ir laisvą nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
valstybėmis”.

šia Steigiamojo Seimo prokla
macija padėtas tvirtas pagrindas 
atsikūrusiai Lietuvvos valstybei. 
Vliko Seimas, pagarbiai minėda
mas šio istorinio įvykio sukaktį 
ir sveikindamas gyvuosius Steigia
mojo Seimo narius,

1. Ragina lietuvių visuomenę 
atitinkamai paminėti šią reikšmin
gą sukaktį, kad jaunoji karta gi
liau susipažintų su Lietuvos val
stybės atstatymo eiga ir su Stei
giamojo Seimo darbais.

2. Prašo Vliko Valdybą pasirū
pinti, kad būtij išleistas specia
lus leidinys Steigiamojo Seimo 
darbams nušviesti.

3. Prašo Vliko Valdybą pasirū
pinti, kad Steigiamojo Seimo na
riai — veteranai memorandumais 
kreiptųsi į laisvojo pasaulio par
lamentus ir parlamentarus, reika
laudami Lietuvai laisvės.

n.
Vliko Seimas kartu su paverg

tąja tauta ir po pasaulį išblaš
kyta išeivija liūdi neseniai miru
sio buv. Lietuvos Respublikos 
Prezidento ir Nepriklausomybės 
Akto signataro Aleksandro Stul
ginskio, reiškia gilią užilojautą 
velionio dukrai bei giminėms ir 
kviečia lietuviškąją visuomenę ati
tinkamai pagerbti jo atminimą. 
Velionis paliko lietuvių tautai, 
tauraus žmogaus, nuoseklaus de
mokrato, pasiaukojusio lietuvio, 
gilaus politiko ir valstybės vyro 
prisiminimą.

Savo asmenybe, darbais ir Sibi
ro kančia jis stiprina mūsų valią 
ir ryžtą aukotis Lietuvai bei jos 
gerovei, kaip jis pats paaukojo jai 
visą savo gyvenimą. Tebūnie jis 
pavyzdžiu visiems lietuviams kovo
je už Tėvynės laisvę ir jos švie
sų rytojų.

III.
Vliko Seimas paveda Vliko Val

dybai, kad ji kartu su Lietuvos 
Diplomatine Tarnyba, pastarajai 
pritariant ir sutinkant, siektų už
tikrinti diplomatinio atstovavimo 
tęstinumą ir efektyvumą.

IV.
Vliko Seimas siūlo Vliko Val

dybai :
1. Artimiausioje ateityje įsteigti 

Jaunimo Komisiją, kuri sustiprin-

tų ryšį su lietuvių jaunimo orga
nizacijomis, per jas sektų ir in
formuotų kitataučių spaudą, radi
ją, televiziją Lietuvos reikalu, su
pažindintų jaunimą su pavergtos 
Lietuvos padėtimi; tiems tikslams 
siekti, komisija sudaro atitinka
mus planus ir reguliariai prave
da jaunimo simpoziumus.

2. Finansiškai ir kitokiais bū
dais remti jaunimo reprezentaci
ją tarptautinėse organizacijose ir 
suvažiavimuose.

V.
Vliko Seimas pritaria pastan

goms, siekiančioms išleisti moksli
nę studiją apie etnografines Lie
tuvos sienas ir prašo Vliko Valdy
bą paremti tokios studijos leidi-
mą.

Vliko Seimas paveda Vliko Val
dybai, kad ji ištirtų galimybes 
Informacijos Centrui steigti ir pa
ruoštų tokios institucijos projektą 
sekančiam Seimui apsvarstyti.

(ELTA)

Šias gastroles komitetas laiko 
labai reikšmingomis. Jos gali tu
rėti didelės svarbos ne tik vie
tos lietuviams atskirai, bet ir vi
sam lietuviškam reikalui bendrai. 
Iš vienos pusės, gastrolės turėtų 
pagyvinti tautinį judėjimą, o iŠ 
antros, atlikti tam tikrą populia
rinimo misiją australų tarpe. Tu
rėdamas tai galvoje, komitetas, p. 
Lapšio pareiškimu, rūpinosi, kad 
solistas Baras atvyktų į Adelaidę 
dar prieš koncertą. Ir svečias mie
lai sutiko tai padaryti, pažadėda
mas čia būti jau vasario 25 die
ną. Turėdamas šį patikinimą, ko
mitetas bandys svečią įjungti į 
vietos radio ir TV programas, ne
kalbant jau apie paties atvyki
mo fakto reklamavimą ir tarpu
savy pabendravimą.

Laimingu sutapimu, pirmasis so
listo pasirodymas Adelaidėje vyks 
Adelaidės Meno Festivalio išva
karėse. Komitetas nori šį sutapi
mą atitinkamai panaudoti. Tai yra

Naujienos
Vliko Valdyba, pirmame šių me

tų posėdyje, sausio 6 d., svarstė 
klausimą: kaip įvykdyti Vliko Sei
mo, praėj. metų gruodžio 6-7 d. 
įvykusiame New Yorke, priimtuo
sius nutarimus ir jos pačios Sei
mui pateiktąsias veiklos plano gai
res.

Nutarta nedelsiant rūpintis pa
ruošti leidinį Lietuvos Steigiamo
jo Seimo 50 m. sukakčiai pami
nėti ir išleisti rinkinį — dokumen
tus, liečiančius Sovietų Rusijos ir 
nacių Vokietijos 1939 m. sandė
rius, nukreiptus prieš Lietuvą. 
Numatyta Čikagoje surengti jau
nimo politinį seminarą ir kt
Aptarti ir artėją Vasario 16-sios 

minėjimai ir ryšium su jais rei-

metus . ................... ............ „.... $
Siunčiu rėmėjo $10.00 auką $
LITUANUS žurnalui aukoju ........................ $
Čekius rašyti LITUANUS vardu. Viso; $
........ Prašau atsiųsti man pakvitavimą.

Pranešama, kad rusai išradę 
efektyvią priemonę, kaip išvengti 
radaro prietaisų, kad pro jo ste
bėjimo laukus galėtum praslinkti 
nepastebėtas. Esą, išrastas toks 
skystis, kuris išpurkštas sudaro 
uždangą ir tuo apakina radaro 
akį. Esą, šitai rusai sėkmingai iš
bandė Baltijos jūros manievruose.

PADĖKA
Mirus Australijos Liet. Ben

druomenės pirmininkui a.a. SI
MUI NARUŠIUI dalis tautiečių, 
pagerbdami velionį, vietoje gėlių 
ant jo kapo paskyrė auką ben
druomenės kultūriniams reika
lams.

Aukojo: po $ 10.00 — P. Mika
lauskas, T. ir V. Simniškiai;

po $5.00 — J. Kantonas, J. Se
reika, M. Petronis, V. Kazokas, 
V. J aras*

po $4.00 — A. Danta ir V. 
Danta;

po $3.00 — K. Storaitis;
po $2.00 — K. Marčiulionis, P. 

Liubinskas, S. Gedminas, P. ir M. 
Sakalauskai, V. Kanažauskas, J. 
Beržinskas, S. Pačėsa, V. Žeko
nis, J. Oseckas, A. Kazakevičius, 
A. Jokantas, P. Zaremba, J.P. 
Kedys, Dr. B. Vingilis;

po $1.00 — M. Vaida, A. Stra
vinskas, V. Koženiauskas, J. Kar- 
kauskas, Burokas, F. Kaunelis, E. 
Slonskis, A. Šidlauskas, A. Šar- 
kauskas, B. Kiveris, J. Makaro
vas, S. Jankauskas, P. Urmonas, 
S. Kavaliauskas, S. Gintalienė.

Aukojusiems reiškiame nuošir
džią padėką.

Taip pat pranešame organizaci
joms, draugijoms, sambūriams ir 
pavieniams asmenims, kad tokiu 
būdu pagerbiant velioni S. Naru- 
šį aukos priimamos ir toliau. Au
kas galima įteikti kiekvieną sek
madienį Sydnėjaus Liet. Klubo pa
talpose 39 Church St, Lidcombe, 
N.S.W. 2141.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

kalas sukaupti daugiau lėšų.
Jos reikalingos laisvinimo veik

lai plėsti ir ypatingai naujiems 
leidiniams išleisti, lietuvių kalba 
valandėlei Madrido radijo siųstu
ve išlaikyti ir kt

Valdyba ruošia nutarimų, Vasa
rio 16-sios minėjimų proga, pro
jektą, kuriuo, reikalui esant, ga
lėtų pasinaudoti minėjimų rengė
jai.

(ELTA)
— * —

Lietuvis dirigentas Jonas Alek
sa 1969 m. pabaigoje dirigavo ry
tų Vokietijos miestuose Haydno, 
Beethoveno ir Prokofjevo kūri
nius. “Literatūros ir Meno” sa
vaitraščiui Aleksa nurodė, kad 
rytų (komunistinės) Vokietijos 
klausytojai — koncertų lankytojai 
daugiausia mėgsta senąją vokie
čių muziką. Ar Vokietijoje popu
liarus Prokofjevas? Nelabai, at
sakė lietuvis dirigentas.

(E)
— * —

I bendrąją Europos ekonominę 
bendruomenę šalia Anglijos dar 
norėtų įstoti Norvegija, Danija ir 
Airija, šios valstybės jau pada- 
vusios prašymus ir laukia spren
dimo.

tam tikras lietuvių įnašas į šį Me
no Festivalį, kurio organizatoriai 
moka stambias sumas žymiems 
menininkams pritraukti. Kaip 
skaitytojai turės progos patirti iš 
kito laiško, lietuvis tenoras Sta
sys Baras yra garsenybė pilna to 
žodžio prasme. Tuo tarpu, kai pa
tys amerikiečiai tiesiog gėrisi lie
tuviu solistu, mes patys, atrodo, 
įsikibę laikomės būdingo teigimo, 
kad savoj tautoj pranašu nebū
si. Iš tikrųjų, jeigu Stasiu Baru 
gėrisi svetimtaučiai, mes ypač tu
rėtume juo gėrėtis, nes jis yra 
toks pat lietuvis, pasirinkęs trem
tinio naštą ir garsinąs kenčiančią 
tautą savo nuostabiu balsu. Į jo 
koncertą neatsilankius, sunku bū
tų pasiteisinti pačiam prieš sa
ve.

O Adelaidės komitetas koncertui 
parinko pačią tinkamiausią salę — 
Scott Theatre, kuris yra kaip da
lis naujos moderniškos Mokytojų 
Seminarijos (Teachers College), 
Kintore Av. (Būdinga rnforma- 
ęija: pereitam Meno Festivaly 
įsioje salėje gastroliavo Marlena 
iDietrich). Salė turi per 600 sė
dimų vietų (įskaitant balkoną). 
Komitetas projektuoja prie salės 
esančioj foyer įrengti tauutinių iš
dirbinių parodą.

Komitetui, atrodo, būtų leng
viausia, atsispausdinti bilietus ir 
programas, ateiti į salę kiek prieš 
koncertą ir čia viską pardavinė
ti. Adelaidėje, tačiau, komitetas 
ir svečių telkimui užsuko atski
rą mechanizmą, kuriam vadovau
ja V. Baltutis. Norintieji bilietus 
jau dabar gali įsigyti. Bilietai jau 
iš anksto platinami ir tarp svetim
taučių, ypač pabaltiečių. Komiteto 
įsitikinimu, Adelaidės lietuviams 
nepakanka tik patiems įsigyti bilie 
tus ir dalyvauti koncerte. Jie pri
valėtų paraginti ir kitus, ypač 
abejingesnius. Bus malonu, kad 
jie kartu atsives ir svetimtaučių, 
lai ir jie išgirsta pasaulinę dai
ną didingai užvaldžiusį lietuvį.

Komiteto nuomone, tenoro S- 
Baro ir soprano G. Vasiliauskie
nės gastrolių programos viršelis 
turėtų būti bendras visiems kon
certams. I tą viršelį kiekviena 
vietovė įjungs savojo koncerto de
talizuotą programą, su vieta, lai
ku ir dainuojamais dalykais (ari' 
jos, duetai, dainos). Tuo reikalu 
p. Petkūnienė jau kreipėsi į Kraš
to Valdybą, išdėstydama komiteto 
nuomonę ir prašydama, kad ji, dai
lininkams talkininkaujant, galimai 
greičiau programų viršelį atspaūg- 
dintų ir išsiuntinėtų atitinkamoms 
institucijoms.

Menine gastrolių dalimi besirū
pinanti G. Vasilieuskienė pareiškė 
nepasitenkinimo, kad “Dirvoje” 
esu padaręs tam tikrų pastabų, 
liečiančių gastrolėms parinktą 
akomponiatorę Dorothy Oldham, 
ypač tai, kas liečia jos amžių ir 
negalavimus. Akomponiatorės pa
rinkimą, kaip buvo paaiškinta, nu
lėmė aukštos ir jokių abejonių ne
keliančios šios žymios pianistės 
kvalifikacijos ir didelis patyrimas 
akomponavime. Solisto Baro dai
nuojamos arijos reikalaujančios 
ypač aukštos kvalifikacijos akom- 
poniamento.

Australijoj laukiamas p. Stasys 
Baras šiuo metu dar už jūrų ma
rių, tačiau jo numatytas pirmasis 
koncertas ir po jo tuojau seką 
kiti gastrolių etapai jau beveik 
čia pat. Mus visus, tikėkim, ir 
pririšę nesulaikytų nuo dalyvavi
mo koncerte. Jį praleidę, antrojo 
jau neturėsime progos išklausyti. 
Nebent turtingieji adelaidiškiai 
paskui galėtų kartu su solistu 
skristi į Melbourną Sydnėjų, Can- 
berrą.

A. A.

A.L.B-nės Krašto Valdybos pirmininkui
SIMUI NARUŠIUI

mirus skaudi žinia sukrėtė visus Vakarų Australijos lie
tuvius, ir dalindamiesi šiais skausmais liūdime su jo arti
maisiais ir bendradarbiais.

Vakarų Australijos tautiečiai 
ir jaunimas.

Su visa Australijos Lietuvių Bendruomene 
liūdime mirus Krašto Valdybos pirmininkui

SIMUI NARUŠIUI
ir sykiu užjaučiame Krašto Valdybą ir artimuosius.

Brisbanės A py linkėsi Valdyba 
ir apylinkės lietuviai
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SAVOS SPAUDOS REIKALAIS
Yra sakoma, kad spauda esan

ti kuri tai didžiųjų galybių. Jei 
toks apibūdinimas tenka spaudai 
apskritai, tai kalbant apie mūsų 
spaudą tektų dar pridėti, kad ji 
esanti dar ir mūsų tautinės gyvy
bės kvėpavimas. Kai tas kvėpa
vimas liausis, liausis ir mūsų tau
tinės širdies plakimas. Nereikia 
įrodinėti, kad spauda yra didžiu
lis veiksnys mūsų tautinės gyvy
bės išlaikyme. Jau pat mūsų j šį 
kraštą keldinimosi pradžioje šis 
veiksnys buvo tinkamai suprastas 
ir įvertintas. Mūsų spauda gimė, 
augo, bujojo drauge su mumis ir 
ji mus lydės tol, kol mes būsi
me tautiniu požiūriu gyvvi.

Tačiau pasiklausę, kas apie 
spaudą kalbama, mes išgirsime ne 
tik pagyrimų, bet ir visokių už
metimų: mūsų spauda esanti neį
domi, skelbianti nereikšmingas, 
pasenusias žinias, neduodanti į 
mūsų gyvenimą platesnio žvilgs
nio, nepakankamai gvildenanti ak
tualius klausimus, varžanti lais
vas diskusijas, nepajėgianti į- 
traukti į savo eiles jaunimo ir tuo 
didinanti spragą tarp jaunimo ir 
vyresniųjų; neduodanti visokerio
po mūsų gyvenimo atvaizdavimo 
— esą tik susirinkimų, balių ap
rašymai — ir viskas;; vieni tvir
tina, kad mūsų spaudoj to ar to 
perdaug, kiti vėl sako, kad kaip 
tik to pačio permažai. Tai vėl mū
sų spauda perbrangi, susiskaldžiu
si (2 savaitraščiai), daug vieti
nių biuletenių, kurie apvagia pla
tesniąją spaudą. Ir ko dar neiš
girstam. Juk visi gerai žinome,
kad kritikuoti ir lengva ir net 
malonu (kas kita — dirbti).

tininko. Bet kaip surasti savuo
sius? Neabejoju, kad mūsų tarpe 
yra įvairių sričių specialistų, bet 
mes apie juos nežinome, o jie pa
tys neranda reikalo pasisakyti. 
Tenka naudoti senovišką metodą — 
klausinėtis per kitus žmones, ar
ba imti bet kokį.

Pav. elektrikai, dažytojai, bat
siuviai — batų taisytojai, siuvė
jai, auto mašinų taisytojai, sta
liai, baldų gamintojai ar taisyto
jai; krautuvės, pramonės įmonės, 
įvairių patarnavimų įmonės — kir
pėjai, šukuotojai, perkraustytoj ai; 
laidojimo biurai; fotografai, per
rašinėtojai — mašininkai, vertė
jai ir daug kitų profesijų ir ama
tų žmonių, kurių visuomenė rei
kalinga, turėtų turėti nuolatinius 
(ne vienkartinius) mūsų laikraš
čiuose skelbimus. Taip daro biz
nierių remiami laikraštėliai, ku
riuos mums įmeta kas savaitę į 
daržus. Žmogus, reikalingas kokio 
patarnavimo, turėtų apie jį rasti 
kiekviename laikraščio numeryje, 
o ne vartyti Ausų metų komplek
tus, kurių kartais iki metų galo 
ir neišlaiko. Gal kas pasakys, kad 
toki skelbimai skelbėjui nedaug te- 
atneš naudos. O kodėl didžiulės 
universalinės krautuvės, kurias 
juk visi gerai žino, deda po kelis 
puslapius savo skelbimų ir tai ne 
viename laikraštyje ir ne vieną 
kartą, o diena iš dienos. Toki skel
bimai brangiai kainuoja, bet ma
tyti jie vistik apsimoka. Sakoma, 
kad vien laikraštinėm reklamom 
Australijoje per metus išleidžiama 
virš 200.000.000 dol. Antra ver

tus savo skelbimais paremsim 
spaudą ir save įrašysim į Austra
lijos lietuvių istoriją. Busimieji 
istorikai, tirdami mūsų laikus, 
sems medžiagą iš spaudos, kaip 
iš vieno reikšmingo istorijos šal
tinio. Prisimenu prof. K. Pakšto 
pasakojimą apie Amerikos lietu
vius. Jis vaizdžiai nupasakojo, kai 
iš Amerikos lietuvių spaudos ryš
kiai matyti lietuvių imigrantų pir
mieji, nedrąsūs žingsniai, paskiau 
palaipsniškas stiprėjimas, visos 
sėkmės ir nesėkmės. Tai Ameri
kos lietuvių veidrodis.

Toliau ieškant mūsų spaudai pa
jamų šaltinio, galėtų būti išmė
gintas kad ir šis: mūsų laikraš
čiai turėtų paprašyti savo skai
tytojus (gal iškerpamos anketos 
pavidalu) suteikti žinių, kokių fir
mų jie naudoja pav. auto maši
nas, šaldytuvus, virtuvėles, karš
to vandens sistemas, radijo, televi
zijos aparatus, patefonus, raš. ma
šinėles, skalbimo mašinas ir ap
skritai. kiekvieną didesnį namuo
se vartojamą daiktą. Gavus to
kių žinių laikraščio administraci
ja galėtų sudaryti suvestinę ir su 
ja, kaip su dokumentu, kreiptis į 
atitinkamas firmas, ar tų daiktų 
prekybininkus prašant paremti 
laikraštį skelbimais. Geriausia 
tartis dėl metinių skelbimų.

Jeigu išbandant tik šiuos du 
laikraščių pajamų didinimo gali
mumus (galima ir daugiau su
rasti), pavyktų finansinę būklę 
sustiprinti, tada būtų galima kal
bėti ir apie laikraščių didinimą ir 
jų turinio tobulinimą.

Būtų idealu, jei mūsų laikraš
čiai turėtų bendradarbių sąstatą 
ir korespondentus visose lietuvių 
kolonijose. Šie asmens turėtų bū
ti minimaliai atlyginami — jiems 
padengtos susirašinėjimo, reika
lingų kelionių, nuotraukų parūpi- 
nimo ir kit išlaidos. Kiekviena or
ganizacija turėtų turėti savo ko
respondentus, kurių pareigos galė
tų būti sutapdintos su valdybos 
sekretoriaus pareigomis, šie as
mens turėtų būti organizacijų va
dovybių pristatyti laikraščių re
daktoriams, kurie galėtų jais pa
sitikėti. Dabartinė padėtis yra 
kartais chaotiška: minėjimo, šven
tės metu rengėjai medžioja asme
nis, kurie galėtų įvykį aprašyti 
spaudoje.

Nuolatinis bendradarbių sąsta
tas įgalintų redaktorių skubiai ap
sirūpinti aktualiais straipsniais, 
apžvalgomis ir nereikėtų kartoti 
žinių, senai radijo, televizijos ir 
vietinių laikraščių paskelbtų. Pav. 
mūsų laikraščiai talpino žinias 
apie popiežiaus Jono XXIII mir
tį ir prez. Kennedy nužudymą, 
kai tie asmens jau buvo palaido
ti. šiais abiem atvejais galima 
buvo vietoj žinių paskelbti apie 
juos apžvalginius straipsnius, šiuo 
atveju redaktoriui į pagelbą ga
lėtų ateiti pastovus bendradarbių 
štabas, kuris būtų pajėgus patiek
ti aktualią medžiagą ir laikraš
čiui nereiktų kartoti visiems jau 
žinomų žinių.

šiuo straipsneliu tenorėta pa
tiekti tik kelios pastabos mūsų 
laikraščių fininsinės būklės page
rinimo atžvilgiu. Konstruktyviai 
kritiškos pastabos labai būtų ver
tintos.

J. SI.

Nauji leidiniai
XX Jubiliejinė Sporto Šventė. 

Proginis šios šventės proga di
delio formato 44 psl. leidinys, ku
riame apžvelgiami Australijoje 
veikią sporto klubai. Gausiai ilius
truota nuotraukomis iš klubų veik
los. Nežinia, kokiais motyvais į šį 
leidinį nebuvvo suminėti visi vei
kią Australijoje lietuviški sporto 
klubai. Ypač pasigendama Banks- 
towno Neries klubo, kuris jau da
lyvavo dviejose sporto šventėse.

Leidinį išleido ALFAS Valdyba 
ir Geelongo sporto klubas Vytis. 
Pagirtinas leidinio techniškas su
tvarkymas ir išdėstymas. Spaudos 
darbas galėjo būti geresnis, nors 
spausdinta geresniame negu laik
raštinis popieryje. Išleista 1969 
m. Melbourne. Dviejų spalvų vir
šelis, paruoštas M. Kymanto ir St. 
Valaičio.

R. Spalis. Rezistencija. Roma
nas. 429 psl. Kaina 6 doleriai. Iš
leido Vilties Draugijos leidykla 
Clevelande 1969 m.

Autorius mūsuose nėra naujo
kas. Ši jau yra aštuntoji jo kny
ga. Veikale vaizduojamas rezisten
cinis sąjūdis Lietuvoje pirmosios 
bolševikų okupacijos metu. Tai tar 
si ankstyvesniųjų autoriaus veika
lų (Gatvės berniuko nuotykiai, 
Ant ribos, Alma mater) tąsa, net 
patys romane veikėjai yra tie pa
tys, kuriuos sutikome vaikais dar 
Gatvės berniuko nuotykiuose. Kny
ga parašyta lengvu stiliumi, sklan
džiai ir patraukliai, gyvai perduo
da to meto lietuvių nuotaikas tik 
be platesnės epinės apimties, ko 
galima buvo tikėtis iš tokio po-

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Antrieji žirginėliai. Pasakos vai

kams. Paruošė Birutė Pūkelevi- 
čiūtė. Išleido Diemantė ir Saulius 
Grėbliūnai Chicagoje.

Tai graži dovanėlė vaikams. 
Pasakas skaito žymieji mūsų akto
riai, muzikinis apipavidalinimas 
Fausto Strolios.

— * —

Rytų Berlyno leidykla “Aufbau” 
neseniai išleido J. Mikelinsko ro
maną “O laikrodis eina”. Toji pa
ti leidykla taip pat išleido M. 
Sluckio “Laiptus į dangų”.

(E)
— ¥ —

Maskvoje išleisti šie lietuvių ra
šytojų kūriniai: Just. Marcinkevi
čiaus poema “Siena”, E. Miežie- 
laičio “Lyriniai etiudai” (vertė 
I. Kaplanas), be to, neseniai pa
sirodė J. Avyžiaus romanas “Kai
mas kryžkelėje”. Šio pastarojo ti
ražas rusų kalba — 100,000 egz.

(E)
— * —

Žymus prancūzų intelektualas 
ir krašto komunistų partijos cent
ro komiteto narys Roger Garaud 
neseniai išleido daug triukšmo 
bent komunistų galvose sukėlusią 
knygą “Didysis socializmo posū
kis”, kuri daugelio laikoma kaip 
atvira komunistų ir Sovietų Są
jungos kritika. Tai kažkas pana
šu į jugoslavo Jilas vaikalus. Pats 
Garaud teisinasi, kad jo knygos 
kritikai jo minčių nesupratę...

Prikišdami mūsų spaudai, kad 
ji neduodanti, ką turėtų duoti, 
mes turime ir patys save paklaus-

būdžio knygos.
Kun. Petras Butkus. Tautų

UNIVERSITETO MEDALIS LIETUVAITEI šventovėse. Kelionių įspūdžiai. Iš
leido Gintaras Sydnėjuje 1970 m. 
390 psl. Tiražas 750 egz. Kaina

PASAKOS
VAIKAMS

ti: o ką gi mes spaudai duodame, 
ką galime duoti ir ką turėtum duo
ti? Ar mes viską darome, kad mū
sų spauda būtų ir finansiškai pa
jėgi ir kokybiškai aukštai stovin
ti.

Norėdami giliau pažvelgti į mū
sų spaudos reikalus, pirmiausia 
turime pažvelgti į vieną elemen
tarų, visų gerai žinomą, bet daž
nai iš dėmesio išleidžiamą fak
tą: Australijoje, lietuvvių imigraci 
jai pasibaigus, jų skaičius nevir
šijo 10.000. Imant vidutiniškai šei
mą iš 4 žmonių — turime 2.500 
šeimų. Nemažiau 1/3 šio skaičiaus 
yra nuo kamieno nudžiūvęs. Jei
gu kiekviena šeima prenumeruo
tų tą patį laikraštį, prenumerato
rių skaičius galėtų būti apie 1.500. 
Bet mes turime 2 savaitraščiu. 
Kai kurie žmonės skaito abu, bet 
kiti tik kurį nors vieną, o dar 
kiti — nei vieno. Tuo būdu ge
rų geriausiu atveju mūsų laikraš
čių tiražas suksis apie 1000 su 
tendencija mažėti, nes vyresnio 
amžiaus žmonės iš gyvenimo pa
sitraukia, o jaunimas proporcin
gai neįsijungia. Nedidelio tiražo 
laikraštis negali daug vilčių dė
ti į skelbimus, ypač kad mūsų tau
tiečiai skelbimų naudos pilnai ne
įvertina. Prie prenumeratos pa
jamų pridėjus vieną kitą auką, 
surengtą spaudos balių, gal kokį 
apmokamą pranešimą — tai ir vie
kas. Taigi šalčiau vertinant mū
sų laikraščių finansus, šiuo metu 
jie nėra labai žavingi, o maždaug 
vegetavimo pobūdžio.

O kaip su išlaidom? Jų. aiš
ku, nemažai ir jos auga, kaip vi
so ko kito. Spausdinimas, ekspe
dijavimas, pašto išlaidos, adminis
travimas, redagavimas ir t.t. O 
juk administracijos ir redakcijos 
patalpos — pačių redaktorių ir 
administratorių butai. Pajamos ir 
išlaidos — vos žingsnis žingsnin 
(taip bent reikia spėti). Taigi, 

t norėdami pasvarstyti mūsų spau
dos kokybinius reikalus — visą lai
ką neturime išleisti iš akių anų 
reikšmingų faktų. Norėdami kil
noti sunkumus — turime turėti pa
kankamai jėgų. Kitaip tariant, no
rėdami turėti savo spaudą stip-
rią, kokybiškai mus patenkinan
čią, turime ieškoti būdų pagerin
ti jos finansinį pajėgumą.

Finansiniam laikraščių pajėgu
mui sustiprinti vis dėlto galėtų 
daug padėti tautiečių parama 
skelbimais. Nekartą žiūrėdamas į 
savo knygų lentynose sukrauti? 
žurnalų krūvas galvoju: argi lie
tuviu tarpe nėra knygrišio? Ki
tą kartą prireikia kitokio ama-

Melbourno Universitetas, ge
riausiai baigusiems mokiniams 
skiria net kelias premijas. Vie
na iš geriausių Odontologijos fa
kultete yra William Leslie Elvins 
premija, kuri susideda iš pinigi
nės sumos ir medalio. (Vienoje 
medalio pusėje įgraviruotas Uni
versiteto herbas ir motto, premi
jos titulas ir laimėtojo pavardė — 
kitoje pusėje), ši premija gali bū
ti skiriama kiekvienais metais pa
gal sudarytos egzaminų komisijos 
nutarimą. Komisija paprastai su
daroma iš fakulteto dekano ir ki
tų dviejų fakulteto narių (Dental 
Science).

Premija yra atvira konpeticijai 
baigiamųjų egzaminų (5-tų metų, 
Bachelor of Dental Science) kur
so ir gali būti skiriama studentui, 
kuris komisijos nuomone gavo ge
riausius pažymius už burnos chi
rurgiją ir dantų protėzę.

Pereitais (1969) metais šią pre
miją gavo lietuvaitė Armida 
Duniskytė, baigdama geriausiai 
bakalaureatą odontologijoje (B.D. 
Sc.) Tuo pačiu įgydama dantų 
daktarės leidimą (Licentiate of 
Dental Surgery).

ARMIDA, KRISTINA DUMS- 
KYTĖ gimė Vokietijoje lietuviško
je šeimoje. Dar maža būdama ap
keliavo pusę pasaulio. Tėveliams 
išemigravus į Pietų Ameriką, Ko
lumbiją, mažoji Armida lankė 
Medellin miesto pradžios mokyklą. 
Čia ji turėjo išmokti ispanų ir 
anglų kalbas, nes šios kalbos yra 
privalomos Kolumbijos mokyklo
se.

Atvykusi su tėveliais į Australi
ją 1953 m., pradinį mokslą tęsė 
Windsor pradžios mokykloje, vė
liau Brighton pradžios mokykloj. 
Mokėsi gerai jau nuo pat pra
džios mokyklos pirmųjų metų. Lie
tuvių kalbos išmoko iš tėvelio ir 
mamos, kurių rūpestingoje prie
žiūroje ir griežtoje disciplinoje 
Armida užaugo. Lietuvių savait
galio mokykloje tęsė toliau lietu
vių kalbos mokslus p-nios Grigai
tienės globoje. Su lietuviais pra
dėjo bendrauti jau nuo pradžios 
mokyklos laikų. Įstojo į skautus

ir stovyklavo keliose skautų sto
vyklose. Gavo du patyrimo laips
nius. Į studentų ratelį Armida 
įsijungė būdama universitete, ir 
atostogų metu dalyvavo paskuti
niuose ALSS suvažiavimuose.

Aukštesnįjį mokslą, gimnaziją, 
Armida baigė Braighton valstybi
nėje gimnazijoje, su pagyrimu 
prancūzų kalboje. Gimnazijoje bū
dama svajojo apie universitetą, 
labiausiai domėjosi pritaikomai
siais mokslais, medicina ir odon
tologija. Todėl baigusi gimnaziją 
neturėjo vargo kurią prefesiją pa
sirinkti. Studijos universitete Ar- 
midai davė gerus rezultatus: pa
gyrimai 3-čiuose ir 4-tuose metuo
se. Baigiamieji 5-ji metai: Dental 
Prosthetics — pagyrimas 2-oji mo-

zono metu slidinėjant kiekvieną 
kartą nauju lietuviškais raštais 
megztiniu.

Lietuviškai skaito ir rašo gerai, 
gali gerai susikalbėti keturiomis 
kalbomis. Jeigu pažiūrėsime į jos 
knygų lentyną, tai rasime dau
giau lietuviškų knygų negu ang
liškų. Mėgsta jaunuosius lietuvių 
rašytojus ir poetus. Muzika, dai
nos, teatras jai nėra svetimas da
lykas. Universiteto suruoštame 
vaidinime “Dental Follies” (1968) 
Armida pasirodė esanti žvaigždė. 
Apie ja “Dantisto Veidrodis”, pe-

Pasakos vaikams ar apsakymai$3.75. Viršelis dail. E. Kubbos.
Šis gana stambus ir palygina- apie Leniną — tai tema, kurią 

mai įdomus veikalas plačiau buvo 1969 m. lapkričio mėn. pabaigoje 
pristatytas pereitų metų Mūsų Vilniuje svarstė visos Sovietų S- 
Pastogės kalėdiniame numery. Ti- gos seminaras. Daugiausia domė- 
kimasi, išsamesnę jos recenziją 
skaitysime kita proga.

riodinis žurnalas, taip aprašo: 
“ — Armida, yra sąžininga stu
dentė ir daug žadanti gera dan
tistė. Vaidinama “Dental Follies” 
ji įrodė, kad grožis ir gabumai 
eina kartu, vienas šalia kito”.

h.k.

LIET POEZIJA FLAMIŠKAI

tasi Lietuvoje vaikams leidžiama 
literatūra. Svečiai — rusai lietu
viams priekaištavo: jūs leidžiate 
per mažai knygų vaikams vad. re
voliucine tematika, apie revolicio- 
nierius, Leniną.

Lietuvoje, kaip vėliau prikiša
ma, leidžiama perdaug pasakų. vai
kams. Tačiau anot rašytojo Pet
kevičiaus, “grožinė pasaka taip 
pat šiuolaikinė, ji padeda puose-

Dantų gydytoja
A. K. Dumskytė

kine. Dantų chirurgija, medicina 
ir anaesthetics — pagyrimas, pir
moji mokinė.

Šiandieną Armida gali didžiuo
tis prieš australus ir kitataučius, 
laimėjusį medalį ir premiją.

Kaip asmuo, Armida yra švel
naus būdo, draugiška, mėgsta 
sortą lošia “squash”, slidinėja. 
Pažymėtinas vienas Armidos lais
valaikio užsiėmimas, tai lietuviški 
rankdarbiai, kuriuos ji išmoko iš 
savo mamos. Ne vienas yra jų 
pastebėjęs Mt. Butler žiemos še

Ponią M. MIGEVIČIENĘ 

ir artimuosius jos tėveliui mirus, 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

Bliokai ir Vingiliai

Belgijoje gyvenanti lietuvaitė 
Žentą Tenisonaitė-Hellemans de
da visas pastangas įvesti lietuvių 
literatūrą į f lamų pasaulį. Jau se
nokai ji pradėjo versti lietuvių po
etų kūrinius į flamų kalbą. Pa
rodžiusi vienam flamų literatūros 
žurnalo “De Bladen voor de Poe- 
zie” redaktoriui savo darbo vai
sius, šisai labai susidomėjo ir dar 
šiais metais pasiryžęs paskirti sa
vo redaguojamo žurnalo, kuris 
išeina 64 puslapių, visą numerį 
lietuvių poezijai ir tuo pačiu sa
vo skaitytojus supažindinti su lie
tuvių poezija ir literatūra. Rei
kalas yra tiek pasistūmėjęs, kad 
vertėja Z. Tenisonaitė-Helle
mans, kuri ir pati yra poetė, be
veik pilnai paruošiusi visą me
džiagą ir tikimasi, kad lietuvių 
literatūra įžengs ir į flamų pa
saulį. Autorės ir vertėjos tėvelis 
A. Tenisonas pats yra sudaręs 
ir išvertęs pluoštą lietuviškų pa
sakų, kurios flamų kalba greičiau
sia bus išleistos atskiru leidiniu.

Pažymėtina, kad į šį antologinį 
pristatymą įeina ir du lietuviai 
iš Australijos — J.A. Jūragis ir 
V. Kazokas.

Nors flamų tauta ir neturi savo 
atskiros valstybės bei nepriklau
somybės, bet tautos kultūra ir są
moningumas yra gyvas iki dabar. 
Flamai padalinti tarp trijų valsty
bių: Belgijos, Prancūzijos ir Olan
dijos ir iš viso sudaro šiuo metu 
apie 5 milijonų tautą. Dabartinė
je Belgijoje, kurioje yra pusė gy
ventojų flamų, flamai bent išsiko
vojo, kad jų kalba yra lygiateisė 
®u prancūzų kalba, kuri yra pa
grindinė Belgijoje. Pati flamų kal
ba yra labai artima olandų kal
bai, bet istorinės aplinkybės, ypač 
religinės skirtybės šias giminin
gas tautas išskyrė: flamai daugu
moje buvo katalikai, o olandai

protestantai.
Ypač flamai žinomi kūrybos pa

saulyje: meno istorijoje žinoma 
pagarsėjusi flamų mokykla, davu
si Rubensą, vėliau van Dyck, P. 
Brueghel ir eilė kitų garsių var
dų.

Lygiai flamai yra davę ir eilę 
pasaulinio garso rašytojų, kaip 
Emil Verhaeren, M. Maeterlick ir 
galiausiai Felix Timmermans, šio 
pastarojo vieną iš žymiausių vei
kalų “Kaimietiškoji psalmė” į lie
tuvių kalbą išvertė Vincas Kazo
kas ir buvo išleista 1957 m. Nidos 
knygų leidyklos Londone.

šis p. Z. Tenisonaitės paruoš
ta® lietuvių poezijos pluoštas ir 
liet, literatūros pristatymas bus 
tinkamas revan žavimasis, nes lie
tuviai seniai gėrisi flamų kūri
niais, o patys flamai arčiau susi
pažins su lietuviais artimiau be
ne pirmą kartą ir tai p. Z. Teni- 
sonaitės-Hellemans pastangomis, 
štai ir įsitikiname, ką reiškia 
vieno žmogaus pastangos!.

lėti geriausius mažųjų jausmus, 
pamėgti gėrį ir grožį”.

Gudų atstovas, vaikų žurnalo 
redaktorius teigė, kad galima tik 
pavydėti lietuvių rašytojams, vai
singai dirbantiems pasakos žan
re, nes gudai rašytojai tik pra
dedą kurti šiuolaikines pasakas.

Vis dėlto, seminare — diskusi
jose kyšojo mintis: vaikai reika
lingi “komunistinio auklėjimo”, 
tad jiems reikia daugiau knyge
lių apie revoliuciją bei Leniną.

Aplamai, vaikų literatūra išau
gusi, nors, kaip nusiskųsta, tos 
vaikų knygos pamirštamos laik
raščiuose, jų du trečdaliai visai 
nevertinama, mokyklų bibliotekos 
negauna reikalingo knygų skai
čiaus.

Buvo kreiptas dėmesys į vaikų 
knygų iliustravimą. Šiuo atžvil
giu Lietuvoje išleistos knygos iš
siskiria ir meniniu lygiu prana
šesnės už užsienyje leidžiamų vai
kų knygų meninį lygį.

(ELTA)

— * —

Vilniaus universiteto docentas 
Rič. Mironas parašė “Sanskrito 
vadovėlį”, skiriamą filologam. Be 
45 pamokų, įdėtas 6,5 tūkstan
čio žodžių sanskrito-lietuvių kal
ba žodynėlis.

Tą vadovėlį kaip mokymo prie
monę, numato išleisti Vilniaus uni
versitetas. Siūloma šiuo veikalu 
susidomėti ir “rimtesnėms” lietu
vių leidyklom®, nes, esą, vis di
dėja lietuvių visuomenės dėmesys 
Indijos kultūrai ir literatūrai.

(E)
— * —

Mahatmos Dandi gimimo 100- 
jų metinių minėjimas gruodžio 11 
d. įvyko Vilniaus universiteto Ak-

tų salėje. Minėjimą surengė “Kul
tūrinių ryšių su užsienio šalimis” 
Indijos sekcija.

Kalbėjo sekcijos pirmininkas 
doc. Rič. Mironas, paruošęs spau
dai “Sanskrito vadovėlį”. Apie 
Gandžio asmenybę kalbėjo Bagdo
navičius, gi apie Gandį ir Vydūną 
A. Gudelis. Dar kalbėjo iš Indi
jos atvykęs inžinierius Singh ir 
Indijos pasiuntinybės Maskvoje 
patarėjas A. Damudaran. Koncer
te dalyvavo, savo metu koncerta
vę Indijoje, solistas V. Adamke- 
vičius, birbynininkas R. Budrys ir 
kanklininkė B. Simonaitienė.

(E)

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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Nerami dvasia ieško vietos...
POKALBIS SU IŠVYKSTANČIU 1 JAV DA1L. LEONU URBONU

Patyrus, kad dailininkas Leonas 
Urbonas jau vasario 9 d. aplei
džia Sydnėjų ir Australiją išvyk
damas j Jungtines Amerikos 
Valstybes, parūpo patirti jo nuo
taikas. Tad susitikus ir vyko toks 
maždaug pokalbis.

— Taigi sakyk, Leonai, kuo 
grindi šį savo sumanymą ir ko 
sieki svetur?

— Du klausimai iš karto — kuo 
grindžiu ir ko siekiu? Trumpai 
pasakyčiau: nieku negrindžiu ir 
nieko nesiekiu. Grindimas yra iš- 
rokavimas. Menininkai dažnai im
pulsyvūs, menki rokuotojai, o sie
kimas paprastai yra nusivylimo į- 
žanga. Tai kam, po šimts pypkių, 
sakysi, palieki patogų kraštų ir 
savo pastogę ir trenkiesi į neži
nią, pilną sunkumų, netikėtumų 
ir rizikos? 'Čia tau ir atsakymas 
— pilną sunkumų ir rizikos. Bok- 
savo, daužė žmogų aplinka tūks
tančius metų, net jo šonkauliai 
susilenkė. Iš jų susidarė stipri 
krūtinė. Atimk sunkumus ir šon
kauliai suminkštės. Jeigu žmogus 
kilo iš beždžionės, tai tik ne iš 
tos, kuri patogiai ant šakos sė
dėjo.

Gi mano atveju visai paprastai: 
niežti padai, reikia keliauti.

— Tiek to, Leonai: palikini bež
džiones. Man rūpi kiek rimčiau 
tavo kelionės tikslais pasikalbė
tu

— Visada rimtai ir kalbu, štai 
sukūriau nemažai darbų, juos ro
džiau Sydnėjuj, Canberroj, o da

bar noriu pervežti į Amerikos 
kontinentą ir tenai parodyti. Čia 
yra ne kas kita, kaip kūrybinio 
darbo tąsa. Sąvokos “namie” ir 
“svetur” dailininkui neturėtų eg
zistuoti.

— Menas juk gyvuoja ir galio
ja tiek Australijoj, Prancūzijoj, 
Amerikoj ar kur beeitum ir be
gyventum. Kūrybingam meninin
kui, koks pats esi, argi taip jau 
svarbu, kur begyventum? Gal tik 
išskyrus tuos kraštus, kur poli- 
ka dominuoja ir net diriguoja me
ninę raidą. Auksas ir pelenuose 
žiba, tiesa. Ką tu i tai?

— Teisingai, auksas ir pelenuo
se žiba, bet juk ne tas pats, kur 
toji pelenų krūvelė guli. — dide
lio miesto vidury ar kokiam už- 
kiemy. Meno nėra nei Amerikoj, 
nei Prancūzijoj, o jis reiškiasi 
tiktai individo sieloj. Man rūpi 
tokius individus susitikti ir menu 
pasipildyti. Menas yra stipriausia 
gyvybės manifestacija ir jis vys
tosi tiktai veiklos metu.

O kas liečia meno ir politikos 
santykius, tai politika visados 
gaudė meną, kaip kalnai gaudo 
vėją. Tačiau jo nepagauna, o tik 
jo kryptį pakeičia. Klysta tas, 
kas galvoja galįs meną pasigauti 
ar pasikinkyti. Tik dulkes pagau
na, o vėjas ir menas nueina sa
vo laisvais keliais.

— Dabar iš kito galo: apleis
damas Australiją ar ketini ‘galu-

Dali. L. Urbonas

AUTOMOBILIU 
PER

AUSTRALIJA
Juozas Donėla

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

tinai tiltus sudeginti, ar galvoji, 
kad šis kraštas ir toliau tau pa
liks kaip savotiška materialinė ir 
kūrybinė bazė ateičiai?

— Jau mane pykdai! Pagal ta
ve išeitų, kad aš kaip tas vo
kietis, apleisdamas Rusiją tiltus 
sprogdino, kad priešas nepasivy
tų, o gal ir pačiam grįžti ne- 
parūptų. Kam visa tai! Pasiry
žimai, griežti sprendimai, tiltų 
griovimai — vis tai simboliai 
žmoguje prieš save ir kitus glū
dinčio žiaurumo, kietumo. Gyvena
me “kietos briaunos” laikotarpį. 
Kasdien mus pasitinka nauji da
lykai. Jų pabūgęs žmogus “apsi- 
briaunuoja”: jis bijo jausti ir 
jausmą rodyti; nori garsėti, o 
traukias į šešėlius, netgi į savo 
paties; trokšta išminties, o bijo 
meditacijos. Bendrai žmogus, 
siekdamas sau laisvės, pristato 
užtvarų.

— Skamba lyg ir nusivylimas 
šio laiko atmosfera. Ar tokias iš-

resnius sąmonės pluoštus. Man kū
ryba ir yra pilnas atpildas, ir aš 
nieko iš niekur nesitikiu.

Meno kūrinys yra atsitiktinu
mas, o ne komunikacijos priemo
nė, kaip kad dažnai priimta ma
nyti. Tačiau meno kūrinys turi 
potencialą patį žiūrovą padary
ti kūrybingu, kitaip sakant, leis
ti ir jam pakilti į aukštesnį gy
vybės lygį.

Jei kas nors nutaria įsigyti 
mano kūrinį, tai per jį savyje 
ugdo meninį jautrumą, atidengia 
naujų minčių, — tai tik tai sau 
už įsigijimą ir gali būti dėkin
gas. O pats menininkas, gavęs at
pildą už savo darbą, juo nusiper
ka laisvės tolimesnei kūrybai.

Nėra abejonės, kad savo dvasi
niu jautrumu ir subtilumu meni
ninkas evoliucinėj kelionėj žengia 
pirmose eilėse. Blogiausia, kad iš 
visų gyvūnų menininkas yra ma
žiausiai saugomas ir taupomas. 
Australija žinoma savo arklių 
lenktynėm. Neteko girdėti, kad 
mikliakojai taurūs bėgūnai būtų 
kinkomi sunkiems vežimams tam
pyti. šiuos darbus čia dažnai at
lieka dvasios lengvakojai — dai
lininkai, poetai, rašytojai. Tik tai 
tam, kad galėtų įsigyti sau duo
nos kąsnį ar medžiagų kūrybiniam 
darbui. Jie savo laiką ir geriau
sią energiją fabrikuose nudilina.

— Ar ketini grįžti į Australi
ją ir kada?

— Kol kas nieko neketinu nei 
grįžti, nei pasilikti. Išvykimas pa
reikalauja daug dėmesio ir ener
gijos, o apie gįžimą dar bus lai
ko pagalvoti. Sakiau jau — tiltų 
negriaunu.

— Turime žinių, kad tava kū
ryba ir tėvynėj Lietuvoj domisi. 
Kaip pačiam atrodo meninė veik
la Lietuvoj?

— Nežinau, kiek domimasi ma
no kūryba ...Lietuvoj...... Tėvynės
spaudoj iki šiol nemačiau nė vie

nos savo darbų reprodukcijos ar 
nuotraukos. Tesu matęs tik ma
no straipsnių ištraukas ir asmens 
nuotraukų. Tai rodo, kad domima
si ne kūryba, o asmeniu.

Gi kaip vyksta tenai meninė 
veikla, tai norint ją pajusti, rei
kia tenai pagyventi, betarpiškai 
padalyvauti, nes man ne rezul
tatai rūpi, o greičiau pats me
nininkų dvasinis stiprumas ir ryž-

tinguumas; kada “politinis kal
nas” turi įtakos į meną, tada iš
davos iš tolo nesimato.

— Sugebi valdyti plunksną kaip 
ir teptuką. Ar galima tikėtis, kad 
ir išvykus bent per Mūsų Pasto
gę nenutrūks ryšys?

— Išgyvenus ir bendravus dvi
dešimtį metų, manau, kad paža
dų ir įsipareigojimų tikriausiai 
ir nereikia.

SYDNEJAUS “PALANGOJE”
Jau daugiau kaip metai Syd- 

nėjuje p.p. R. M. ir R. Cibų pas
tangomis atidaryta veikia vienin
telė tos rūšies lietuviška suve
nyrinė krautuvė “Palanga Sou
venirs” 634 George St., Sydney. 
Tai gana erdvi ir skoningai su
tvarkyta parduotuvė, kurioje at
rasi įvairių suvenyrinių dalykų 
iš viso pasaulio pradedant popu
liariais australiškais “meškiukais” 
ir baigiant importuotais itališkais 
kilimėliais.

Šios krautuvės savininkų tvir
tinimu Palangą aplanko įvairių 
sluogsnių ir tautybių pirkėjų. Ne
aplenkia jos ir lietuviai, keliau
dami per pasaulį iš visokių kon
tinentų. Ypatingai, sako, patrauk
lus ir egzotiškai skambantis pate 
krautuvės vardas “Palanga”. To
dėl ir iš užjūrio atvykę lietuviai, 
ypač tarnaują Amerikos kariuo
menėje ir leidžią Australijoje atos
togas, būtinai užsuka į Palangą ir 
stengiasi savininkus užkalbinti lie
tuviškai arba bent pasiteirauja, ar 
tik nebūsianti lietuvių krautuvė.

Klijentams, ypač turistams iš 
užjūrio, dar labai patogu tuo, kad 
čia jie dažniausia gali susikalbėti 
savo gimtąja kalba, nes krautuvė
je kalbama net šešetu kalbų — lie
tuviškai, angliškai, vokiškai, ru
siškai, lenkiškai, o reikalui esant 
ir kinietiškai.

Įdomu pastebėti, kad Palangos 
savininkai ne tik leidžia į apy
vartą kitų gaminius, bet ir pa
tys gaminasi. Taip, sakysim, ten 
galima gauti Australijoje vienin
telis ir pačių savininkų sukombi

nuotas gaminys — pasidabruotos 
ar paauksuotos vieno ir dešimties 
australiškų centų monetos, viena 
paguldyta horizontaliai kaip pa
grindas (10 centų) ir prie jos 
pritvirtinta tarsi virvė susukto 
metalinio stiebelio vieno cento mo
neta, pastatyta vertikaliai. Kom
binacija gana originali ir šiam 
tiksuli reikėjo gauti iš Australi
jos finansų ministerijos specialų 
leidimą.

Kaip pate biznis? Atsakydami 
šeimininkai nesiskundė, greičiau 
džiaugėsi, kad sekasi gerai. Sako, 
pačioje pradžioje, kol dar neturėk 
ta platsenių ryšių, tai buvo ir 
abejonių. Dabar jau visai kitaip: 
be pačių savininkų krautuvėje 
nuolat dirba keturi samdomi tar
nautojai.

Įdomu, ar daug užeina lietuvių? 
— Palyginamai gana dauge nė
ra dienos, kad neužsuktų prava
žiuoją tiek Australijos, tiek ir ki
tų kraštų po keletą lietuvių. Mat, 
Sydnėjus yra svarbus prekybos 
centras, o ir patys lietuviai pasta
ruoju metu leidžia sau daugiau 
pakeliauti ir pasidairyti po pa^ 
šaulį. Tad vienokiais ar kitokiais 
reikalais būdami Sydnėjuje neap
lenkia ir Palangos.

Gaila, kad krautuvėje nesimato 
daugiau lietuviškų suvenyrinių ga
minių išskyrus iš Lietuvvos kai 
kuriuos importuotus gintarinius 
išdirbinius. Galime spėti, kad ne 
vien tik lietuviai domėtųsi tauti
niais lietuviškais drožiniais ar au
diniais (juostom, kaklaryšiais).

Tarp Yallingup ir Augusta la
bai daug požeminių urvų. Kele
tas jų atidaryta ir įrengta publi
kai lankytis. Apžiūrėjom Augus
ta Jewel Cave. Tai viena iš di
desnių ir gražesnių olų. Stalakti
tų gausumas ir įvairumas tiesiog 
neaprašomas. Urvai gražiai iliu
minuoti. Įdomesnės stalaktitų for
macijos pavadintos atitinkamais 
vardais: vargonai, pagoda, karri 
miškas ir t.t. Vienoj erdvioj oloj 
nuo lubų kabo ilgiausias pasau
lyje “Šiaudo” stalaktitas; tai šiau
do storumo 19 pėdų ilgio varvek
lis.

Dažni pakelės miesteliai dailūs 
ir tvarkinga, tik apie Bridgetown 
ir Manjimup, miškų skynymuose 
pastatyti, mediniai ūkininkų name
liai, labai maži ir daugelis prašo
si dažytojo teptuko.

Stirlingų kalnų grandinės, ne
toli Albany, truputį apvylė. Kal
nai gana pliki, o ir slėniai daž
niausia tik skurdžių medžių ir dy
gių krūmų priaugę; vietomis miš
ko gaisrų apdeginti. Nuotaikai pa
taisyti nepadėjo ir keliasdešimt 
mylių neseniai per kalnynų vidu
rį pravesto duuobėto kelio. Ne be 
to, kelionei einant prie galo ir 
vaizduotė truputį persotinta ir at
šipus.

Pakelės krūmuose užtikome di
delių raudonų žiedų. Mudu su Vy
tu, beieškodami tinkamesnių fo
tografavimui, įsiskerbėm gilyn į 
tankumyną. Pasirodo, ten esama 
didelių vabzdžių ar bimbalų, ir jie 
taip skaudžiai kando į blauzdas, 
kad Vytas, šiaip jau labai kantrus 
žmogus, ir taip spardėsi, šokinėjo 
ir susišaukė į pagalbą visus šven
tuosius ir prakeiktuosius. Man, su 
ilgom kelnėm, ėjosi šiek tiek ge
riau.

Tų pačių kalnų besikeičianti pa
norama mums daug geriau atro
dė ištolo, kada iš jų išvažiavę 
lanku sukom vėl į pagrindinį ke
lią.

Už šitų kalnų prasideda atviros 
lygumos. Neužmatomi laukai ža
liuojančių javų; vyrauja kviečiai, 
kur ne kur juos pakeičia miežiai 
bei avižos. Taip pat ganosi dide
lės bandos avių.

Vakarų Australija visai pagrįs

tai didžiuojasi savo laukinėmis gė
lėmis. Jos auga visur; miškuose, 
laukuose ir net kelio pakraštyje; 
kur asfaltai pasibaigia,, tiesiog 
iš po žvyro išlindę gražūs įvai
riaspalviai gėlių kuokštai. Bosas 
netoks fotofanatikas kaip mudu 
su Vytu, bet ir tas, sykį įmantres
nį žiedą pamatęs, neiškentė ir 
kniūbsčias fotografavo. Bosas dau
giau įdomaujasi geologija, tai jis 
dažniausiai spardydavvo akmenu
kus, ieškodamas aukso, opalų, o 
gal ir nikelio, kuris dabar labai 
madoj.

Kondinin miestuką pasiekėm jau 
gerokai sutemus. Karavanų parko 
čia nėra. Paklaustas dėl nakvy
nės galimybių malonus miestelė
nas patarė apsinakvoti futbolo 
aikštėje, nes ten esą vandens kra
nai ir tualetai. Suabejojau ar ne
būtų verta atsiklausti policininko 
ar ko nors kito iš valdžios, pats 
paskambino į policiją ir dar prie
do valščiaus (shire) sekretoriui 
abu sutiko, ir mes niekeno netruk
domi įsirengėme stovyklą ir ra
miai išmiegojome.

Sekantis gamtos stebuklas — 
Wave Rock, prie Hyden miestuko. 
Beveik lygiuose laukuose kyšo ke
lios papplokščios, granitinės kal
vos. Vienos tokios kalvos pašonė
je, nuo viršaus, kada nekada te
kantis vanduo išgriaužęs pakriau
šę, kuri labai panaši į milžinišką 
su užriesta ketera bangą. “Ban
gos” aukštis apie 50 pėdų, ilgis 
ar plotis kokie 4-5 šimtai pėdų. 
Įdomu pamatyti, bet dar įdomiau 
nufotografavus namo parsivvež- 
ti.

(Bus daugiau)

Stalino laikais daug vietovių 
Rusijoje buvo pavadinta tuo lai
ku sovietų viršūnėse sėdinčių as
menų vardais, bet Kruščiovas 
daugeliui tokių vietovių gražino 
senus vardus. Dabar, prie Brež
nevo ir Kosygino kai kurios vie
tovės vėl perkrikštijamos vienokia 
ar kitokia proga, štai neseniai mi
rus maršalui Voro^lovuB anksJ 
čiau jo vvardu vadinusios vieto
vės vėl pavadintos Vorošilovgra- 
dais ir pan.

vadas taikai tik Australijai, ar 
bendrai vakarų civilizacijai?

— šiandie nauja kultūrinė ban
ga netrunka aplėkti ir pasiekti 
net tolimiausius pasaulio kampus. 
Vienai bangai nusistovėjus jau ki
ta atrieda. Naujas judesys prasi
deda paprastai ten, kur susikau
pusi didesnė ir energingesnė ma
sė. Nėra jokios abejonės, kad Aus
tralija yra Amerikos gyvybinio 
pulso ar bangavimo įtakoj, čia 
kaip ir okeane atrieda toli sukel
tos bangos, atneša nemažai triukš
mo, tačiau joms trūksta audros 
kvapo. Tolimi griaustiniai irgi 
skamba apvaliai. Meno veikloj ši
tai yra labai svarbu. Tai kažkas 
panašu, ar dalyvauti baliuj, ar 
kaimyno baliaus muzikos per sie
ną besiklausant bandyti šokti. 
Ironiška: kaimyno muzikos rit
mus begaudant nebegirdėt, kas na
muose vyksta.

Tai joks nusivylimas, o stebėji
mo išvada: Australija tenkinasi 
Amerikos stalo trupiniais.

Šis kaip tik ir yra vienas iš 
akstinų mano kelionei: pagyventi 
krašte, kur bangos prasideda, o 
ne kur jos baigiasi. Nesvarbu, kad 
gali ir šonkaulius apdaužyti.

— Mes didžiuojamės, kad pake
liui į tarptautinį meną ne tik iš
laikai, 'bet ir pabrėži, kad esi lie
tuvis, net neleisdamas iš savo var
do ir pavardės jokios raidės nu
kirpti. Būtų įdomu išgirsti, kaip 
vertini bendruomenės dėmesį tau 
ir tavo kūrybai, ko tikiesi iš lie
tuvių bendruomenės išvykęs sve- 
tur?

— Pirmiausia nesmerkiu tų, 
kurie savo pavardes keičia ar ap
karpo. Man to nereikėjo, ir ma
nau, kad nereikės.

Vis tik aš nematau jokios ben
druomeninės grupės, susirikiavu
sios po kokia vėliavva ir laukian
čios mano nuomonės apie jų verti
nimą manosios kūrybos.
Kasdieniniame plušime matau in

dividus. Gi gilioj evoliucinėj reikš
mėj visi dalinamės ir dalyvauja
me galimybėse, kurios susikrovė 
per tūkstančius ar milijonus metų 
į žmogaus paveldėjimą. Per meni
nę kūrybą ir jos supratimą žmo
gus stiepiasi į aukštesnius ir stip-
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JPOPTAW
Baly o Ncmeika

Jubiliejinė sporto šventė

KOVO
SYDNĖJUJE

PAGERBTI KOVO 
SPORTININKAI

Sausio 17 dieną Sydnėjaus “Ko
vo” valdyba buvo surengusi 
Bankstowno Lietuvių Namuose už
darą pobūvį — XX-sios Lietuvių 
Sporto Šventės Geelonge dalyvių 
pagerbimą.

Susirinkusieji sportininkų bi
čiuliai, veteranai sportininkai ir 
kiti kviestieji svečiai galėjo pama
tyti išrikiuotas prieky scenos lai
mėtas taures ir dovanas, kas įro
do koviečių sportininkų atsibudi
mą po ilgesnio laiko ir metų bė
gy jei įdėftą treniravimosi darbą. 
Kaip ir anksčiau, taip ir dabar, 
mūsų lietuviškajame gyvenime pa
grindinė sporto šaka yra krep
šinis ir šiuo metu, australų krep
šiniui ir lygiui vis kylant ir ky
lant, taip pat ir mūsų krepšiny- 
je matosi aukštas žaidimo lygis, 
todėl ir visose pirmenybėse krep
šinio pirmosios vietos laimėjimas 
yra pats sunkiausias ir, reikia 
skaityti, pats garbingiausias. Po 
ilgesnio laikotarpio šiais metais 
koviečiai vyrai šią pergalę išplė
šė ir pergalės dovaną atsivežė į 
Sydnėjų.

Prisirinkusi pilna salė sporti
ninkų svečių ir pačių sportinin
kų su savo tėveliais, nors ir labai 
karštam orui esant, turėjo pro
gos pabūti bendroje, tikrai šeimy
niškai sportiškoje aplinkoje, 
džiaugiantis abiejų sporto klubų, 
abiejų lietuvių namų, abiejų cho
rų ir kt. nariams.

Sveikinimo žodžius su geriau
siais linkėjimais tarė Krašto Vai-

KLUBE
dybos vicepirmininkas V. Pata
šius, Krašto Kultūros Tarybos 
Pirmininkas J. Maksvytis, Sydnė
jaus ApyĮtijnkės VHbos pirminin- 
kas V. Deikus ir “Kovo” vėliavos 
krikšto tėvas savanoris kūrėjas J. 
Kapočius. Jų visų šilti linkėjimai 
ir džiaugsmas koviečių pasirody
mu, parodė, kad Sydnėjaus vi
suomenė domisi mūsų sportininkų 
gyvenimu ir jų darbu, kas įgali
na koviečius šiais metais dar dau
giau įdėti ryžto ir darbo į savo 
vietinį sportinį gyvenimą Sydnė- 
juje, kad ateinančioje sporto šven
tėje Melbourne būtų galima paro
dyti dar geresnius savo darbo vai
sius.

Oficialiosios dalies pabaigoje 
“Kovo” pirmininkas V. Daudaras, 
padėkojęs gausiai atsilankiusiems 
svečiams už jų domėjimąsi spor
tininkais, pristatė visus Geelonge 
dalyvavusius spoi*tininkus ir įtei
kė lietuviškų medžio raižinių do
vanas krepšininkams: D. Atkin
son, S. Lukoševičiui, J. Liutikui, 
G. Gustafson, M. Mikalauskui, A. 
Čerkesui ir D. Kraucevičiui; Sta
lo tenisininkėms — N. Wallis- 
Grincevičiūtei ir R. Araitei; šach
matininkui — J. Dambrauskui ir 
pačiai jauniausiai Geelonge daly
vavusiai sportininkei S. Damb
rauskaitei.

Su gražia, pradžia Naujuose Me
tuose, reik turėti daug vvilčių, kad 
šiais metais Sydnėjaus sportinin
kai, ypatingai augantis jaunimas, 
dar daugiau susiburs, bus vienin- 
gesnis ir taps pavyzdys kitoms 
jaunimo organizacijoms.

A.L.

Kaip ir visuomet ši jubiliejinė 
sporto šventė pradėta pamaldomis. 
Klubai pamaldose dalyvavo su vė
liavomis. Giedojo Geelongo lietu
vių choras. Pamaldas atlaikė ir pa
mokslą pasakė kun. P. Dauknys.

Pietums sportininkai sausakim
šai užpildė Geelongo lietuvių na
mus. Prie garbės stalo pakviesti 
organizacijų atstovai, Klubų atsto
vai ir pirmosios sporto šventės 
sportininkai — veteranai. Pietų 
metu pasakyta pasveikinimo kal
bų. Kalbos buvo trumpos. Bet ka
dangi kartota viens ir tas pats, 
tai galima dar sutrumpinti. Atei
tyje reikėtų apsiriboti trumpu ofi
cialiu žodžiu.

Šventės atidarymas įvyko žai
dimų salėje. Skirtumas tarp anks
tyvesniųjų ir šios šventės atida
rymų, kad šioje dalyvavo pirmo
sios šventės veteranai. Sporto 
šventės vėliavą į salę įnešė L. 
Baltrūnas, lydimas adelaidiškių S. 
Urnevivčius, K. Jaciunskio ir 
kanberiškių P. Pilkos su F. Gru
žu. Be šių veteranų šventėje dar 
aktyviai dalyvavo žaisdamas tink
linį už Canberros Vilką L. Vens- 
lova, anksčiau vadintas “Meška”. 
Pirmojoje sporto šventėje jisai 
žaidė krepšinį už Canberrą.

Oficialiai šventę atidarė A.L. 
F.A.S. Valdybos pirmininkas A. 
Bladzevičius. Šventės pradėtos 
krepšininkų susitikimais. Lygia
grečiai vyko varžybos ir kitose 
sporto šakose ( apie jas, galbūt, 
kas nors plačiau aprašys).

x x
Krepšinio varžybos visuomet su

traukia daugiausia žiūrovų, Apie 
jas sukasi visa sporto šventė. 
Kiekvienais metais laukiama, spė
liojama, ka naujo, kokią pažangą 
teks pamatyti krepšinio aikštelė
je. Geelongo sporto salė yra ma
žoka, be to, cementinės grindys

nebuvvo idealios žaidimui. Dėl lai
ko stokos laikrodis tebuvo sulai
komas per paskutines tris žaidi
mo minutes. Daugelis žaidėjų per 
dieną žaidė po kelias rungtynes 
atstovaudami senjorų ir jaunių 
klases. To išvadoje dovanotina už 
žemus rezultatus. Varžybų prave- 
dimas buvo gerai organizuotas ir 
punktualiai pravestas. Teisėjavi
mas nebuvo pirmaklasis, bet ne
blogas ir nešališkas. Atrodo, su
darant krepšinio rinktines padary
ta klaidų. Galbūt, tas pravesta 
skubokai. Klubų atstovai buvo ša
liški saviems klubo žaidėjams, 
stengėsi prakišti kiek galima dau
giau savų žaidėjų į rinktines. Gal
būt reikėtų pakeisti rinktinių su
darymo sistemą. Ar nebūtų tiks
lesnis būdas — rinktinių sudary
mui per informacinį susirinkimą 
išrinkti specialią komisiją. Ši ko
misija sektų rungtynes, jeigu bū
tų reikalas pasiteirautų žinių apie 
žaidėjus pas klubų atstovus ar 
trenerius. Peržiūrėtų žaidimų re
zultatus, žodžiu, turėtų geresnes 
galimybes sudaryti rinktines.

x x
Pirmosios krepšinio rungtynės 

įvyko tarp Adelaidės ir Sydnė
jaus moterų komandų. Gaila, bet

čia žiūrovams neteko pamatyti ge
ro žaidimo. Rungtynės buvo vie
našališkos adelaidiškių naudai. 
Sydnėjaus iš anksčiau turėtos pa
jėgios komandos tepalikusi viena 
senjorė; visos kitos naujai suver- 
buotos jaunės. Rungtynių rezulta
tas 41-8 (25-6). Taškai: Adelai
dei — V. Juciutė 15, G. Krivic- 
kaitė 10, N. Clayton — Smith 8, 
B. Latvėnaitė 6 ir R. Ignatavi- 
čiūtė 2. Sydnėjui — M. Saukaitė 
su S. Gustafson po 4.

x x
Vyrų pirmasis susitikimas įvy

ko tarp kaimynų, Sydnėjaus- 
Bankstowno. Nors artimi kaimy
nai, bet žaidė gana aštrokai. Ko
viečiai, būdami tikri pergale, lai
mėję pirmąjį puslaikį 35-14 tru
puti atleido vadžias, ir tas galė
jo kainuoti pralaimėjimą. Banks
towno jauni žaidėjai kietai kovojo 
ir rezultatą ištirpdė iki 4 taškų 
skirtumo. Galutinis rezultatas: 54- 
50 Sydnėjaus naudai. Taškai: 
Sydnėjui — S. .Lukoševičius 22, 
P. Gustafson 15, A. Čerkesas 8, 
M. Mikalauskas 5 ir D. Atkinson 
4. Bahzkstownui — A. Andriejū
nas 20, A. Kurlinskas 12, A. Du- 
linskas 9, A. Laurinaitis 5 ir J. 
Belkus 4.

XtPOSveTimu

TEN, KUR “AUKURAS”
Jau per pusmylį nuo stovyklos 

užgirdome kažką kalant. “Na, — 
pagalvojome — kūrimosi diena!.. 
“Nors tokiais smūgiais kalant pa
lapinių kuoliukus dar neteko gir
dėti. ..

O Sydnėjaus “Aušros” tunto 
stovyklavietėje (pakrikštytoje ir-

konkursas, į kurį įėjo drausmin
gumas, pasipuošimai aplink pala
pines, laužų pasirodymai, dainos 
ir daug kitų dalykų. Konkurso 
komisijos nariai švaistėsi pieštu
kais ir bloknotais kaip kardais, 
žymėdamiesi stovyklautojų gerus 
ir blogus darbus...

Kulminacinis kiekvienos dienos 
taškas, aišku, būdavo vakariniai 
laužai, tuo labiau, kad juos šie-

gi “Aušros” vardu) sausio 2 d. 
darbas virte virė: kūrėsi “Auku
ro” stovykla, sudaryta iš trijų LIEPSNOJO...
pastovyklių: — skaučių — “Lieps
nos” (vad. v.s.sl. L. Apinytė), nytės. Laikraštėlio, berods, išėjo 
skautų — “Ugnies” (vad. s.v. pi. 3 numeriai
A. Vaitas) ir jaun. skautų-čių — Religiniu stovyklos gyvenimu 
“Kibirkšties” (vad. v.s. si. J. Bo- rūpinosi dvasios vadovas, s. kun. 
gušaitė), kuriose stovyklavo apie P. Butkus, kuris iš po ištikusios 
50 brolių ir sesių. nesėkmės (išsukta koja), nors ir

Iš stovyklos vadovų tik stovyk- pasiramsčiuodamas lazdele, rado 
los viršininkas, s.v. si. St. San- laiko ir galimybių kelis kartus at- 
kauskas vyresnio amžiaus. Visi ki- vvkti į stovyklų, atlaikyti šv. Mi- 
ti vadovai — jauni skautai vyčiai “as, pasakyti gražius, uzdegan- 
ir vyr. skautės. Gal dėl to ir sto- čius Pamokslus, pravesti toeligi- 
vyklos nuotaika buvo tokia gyva njus pašnekesius bei paegzaminuo
to jaunatviška: per dienas skambė- a seses ir brolius iš religinių 
jo juokas ir dainos, nors dykinė- programų.
jimui laiko nebuvo — kiekviena Vienas maloniausių stovyklos die- 
dienos minutė buvo užimta. Iš nų epizodų, ypatingai, kai tempe- 
pradžių, per pirmąsias porą die- ratūra pakildavo virš 90°F, bū
nu reikėjo padaryti stovyklos1 įren- davo maudymasis Jurgio (George 
gimus: vėliavų aikštė su kryžiumi River) upėje, vyr. skaučių bei 
ir aukuru, stovyklos vartai, ir sk. vyčių priežiūroje. Tuo metu 
daug kitų, tik skautui žinomų ir taip pat buvo pravedami vandens 
reikalingų įtaisų. Vėliau, užsiė- žaidimai 'bei egzaminai iš plaukio- 
mimų metu, buvo ruošiamasi iš pa- tojo specialybės.
tyrimo laipsnių programų, o ypač virtuvą rūpinosi nenuilstanti 
daug sesių ir brolių stengėsi pa- «AjjSr05’> tunto bičiulė, sesė AI- 
pildyti savo specialybių bagažų; dona Jablonskienė, talkinama p. 
populiariausios iš jų — virėjo, q Sankauskienės. Sesė Aldona ne 
laužavedžio, tautinių šokių sokė- tik vedė vi3ą akio skyrilJ( jį ra. 
jo, plaukimo ir kt. do laiko ir jaunų virėjų paruoši-

Kasdien buvo skiriama laiko ir mui. Jų visa eilė atliko praktiką 
Žaidimams, kuriuos pravesdavo v. virtuvėje ir buvo jos egzaminuo- 
s. pi. D. Adomėnaitė . jami. Už skaniai gaminamą mais-

Stovyklautojai leido savo laik- tą ir jaunųjų supratimą, ji buvo 
raštį, pavadintą “Žarijų” vardu, praminta “Mama” ir niekas sto- 
Jį redagavo redakcinė kolfegijty vykioje į ją kitaip nesikreipda- 
iš s.v. si. A. Laurinaičio (red.), vo.
v.s. pL E žižytės ir v.s. si. L. Api- Vyko stovykloje ir pažangumo

BAUDOS
Sporto šventės metu Geelonge 

taip pat 'buvo leidžiamas ir hu
moro laikraštėlis “Bauda”, kurio 
išėjo trys numeriai, čia paduo
dama keletas ištraukų iš minėto 
laikraštėlio paliekant originalią 
kalbą.

*
Sydney tėvukas “Jura” laike 

Sydney — Melbourne vyrų krep
šinio žaidynių pradėjo rodyti nie
kam nesuprantamus gestikavimus.

PABIROS
visų atvykusių komandų atstovų. 
Linkima vieniems papildyti, ki
tiems ištuštinti kišenes

*
Būna ir taip. Vakar vienas 

sydnėjiškis nuo ankstybo ryto kla
jojo Geelongo gatvėmis laukda
mas, kada pakils uždanga, lei
džianti drebančia ranka prinešti 
prie sukepusių (lūpų?) gaivinan
čią taurelę. Laimingai valandai 
išmušus tautietis skubiais žings-

Geelong tėvukas Liudas priėjo iš
vados laikinai “Jura” uždaryti į 
sandėlį, iš kurio buvo išleistas tik 
sekantį rytą. Manoma, priepuolis 
gali pasikartoti.*

Prasidėjo tikroji šventė — Vie
nam šone salė, kitam šone baras, 
pačiam vidurėly kyla skanus ga
ras. *

Adelaidės tinklinio veteranai su
nešiojo Melbourno profesionalus 
šachmatininkus. *

Bežaisdamas šachmatais Ka- 
ramba susižeidė, Ant kojos nukri
to karalienės figūra. Nuostolis 
tinklinio komandai.¥

Neteko patirti pokerio žaidynių 
davinių, tačiau žaidynės vyksta iš

niais pripuolė prie padavėjo. Stik
lą alaus — pratarė. Padavėjas 
apžvelgęs minimą tautietį patarė 
pasikeisti megstinį. O kas yra su 
mano megstiniu — nekantrauda
mas sušuko. Siūlės viršuje — ra
miai atsakė padavėjas. Tautietis 
čia pat be priekaištų megstinį su
tvarkė ir pradėjo vilgyti sukepu
sias lūpas putele.

*
Vakar paskutinių krepšinio 

Sydnėjus — Geelongas žaidynių 
metu salėje buvo dvi karo sto
vyklos ir vos nebuvo kraujo pralie
jimo. Visgi karo išvengta. Dar 
žaidynėms tebevykstant “ant kam
po” buvo pradėtos taikos derybos. 
Abiem šalim pasisakius keiksmais 
įvairioms kalbomis pasirašyta am
žina taika ir nežinoma kiek tos
tų išgerta už amžiną taiką.

laimėjo “Bebrų” skiltis (skilt. — 
E. Karpavičius), antrą vietą iš
nešė ^Skruzdžių” skiltis (skilt.

)

Paskutinės šventės atidarymo 
dienos rungtynės įvyko tarp Ade- 
laidės-Melbourno vyrų komandų. 
Adelaidės komandoje iŠ praėjusių 
metų sąstato tepalikę trys senjo
rai, — V. Levickis, K. Jaunutis 
ir A. Reivytis. Likusius sudarė 
jaunių komandos žaidėjai. Mel
bourno komanda beveik nepasikei
tusi sąstatu. Daugumoje jauni 
žaidėjai su dviem nesenstančiais 
veteranais V. Soha ir Š. Urbonu. 
Nežiūrint, kad vytiečiai kartais 
pirmavo keletu taškų rungtynės 
buvo apylygės. Prieš rungtynių 
pabaigą melbourniškiai labai pasi
spaudę ir adelaidiškiams teteko 
džiaugtis dviejų taškų persvara. 
Rezultatai: 43-41 (20-17). Taškai: 
Adelaidei — K. Jaunutis 15, A. 
Jaunutis 11, A. Reivytis 7, V. 
Levickis 5 ir A. Pauliukevičius 4. 
Melboumui — G. Brazdžionis 10, 
A. Milvydas su V. Brazdžioniu po 
8, š. Žiedas 7 ir V. Soha 6.

Antroji sporto šventės diena 
pradėta Geelongo — Bankstowno 
jaunių berniukų rungtynėmis. Ne
mačius žaidimo iš anksto buvo aiš
ku, kad praėjusios šventės čempi- 
jonai geelongiškiai sutiks mažą 
pasipriešinimą iš patyrimo stoko
jančių bankstowniškių. Rungty
nės baigėsi 67-15 (33-8) rezultatu 
Geelongo naudai. Taškus pelnė 
Geelanguiz P. Obeliūnas 26, S. 
Karpuška 19, T. Jakubauskas 8, 
R. Gvildys 6, G. Kymantas 4 ir 
E. Gvildys su K. Kymantu po 2. 
Bankstaumui — A. Meiliūnas, E. 
Intas A. Laurinaitis po 4 ir P. 
Andriejūnas 3.

Sekančios rungtynės įvyko taip 
pat tarp jaunių berniukų, šį sy
kį susitiko praėjusių metų vice- 
čempijonai adelaidiškiai su Syd- 
nėjumi. Adelaidiškiai atsiekė 
lengvą 61-10 (32-4) laimėjimą 
prieš naujai sukomplektuotą ko
mandą. Taškai: Adelaidei — A. 
Pauliukevičius 18, A. Jaunutis su 
A. Talansku po 15, R. Beinoravi- 
čius 10, R. Dukas 2 ir K. Pauliu
kevičius 1.

Sydnėjui — V. Dambrauskas 6, 
M. Liubinskas 4.

Geelongas, naudodamas visas 
pakaitas, lengvai nugalėjo Banks
towno vyrų komandą. Rezultatai: 
46-36 (22-10); taškai: Geelongui 
— J. Obeliūnas 12, H. Renkaus- 
kas, P. Obeliūnas ir T. Jokubaus- 
kas po 8, S. Karpuška 6 ir R. Bra- 
želis su R. Gvildžiu po 2. Banks- 
townui — A. Andriejūnas 18, P. 
Kurlinskas 10, A. Laurinaitis 6 ir 
A. Dulinskas 2. Nežiūrint patirtų 
pralaimėjimų Bankstowno koman
da per metus gerokai pažengė. 
Kad toliau tobulėtų, turi daug tre
niruotis, ypatingai kamuolio val
dyme ir mėtymuose.

Paskutinėse šios dienos rungty
nėse susitiko Melbourno :— Sydnė
jaus vyrų komandos. Pirmąjį pus
laikį laimėjo melbourniškiai 23- 
21. Laimėtoją atspėti buvo sun
ku, jėgos atrodė apylygės. Pasku
tiniame puslaikyje sydnėjiškiams

met buvo galima kurti. Laužų pra- 
vedimu rūpinosi sesė v.s. si. L. 
Apinytė, bet pačius laužus paei
liui vedė visi vyr. broliai ir se
sės. Iš jų, daugumas, buvo pra
vesti labai gerai. Pora kartų net, 
po trumpo laužo, buvo suruošti sto 
vykliniai “robaksai”, kur gro
jant stovyklos orkestrui, net ce
mentinės valgyklos grindys lin
ko trenkiant smagią polkutę ir 
“bitute, pilkoji”!..

Penktadienio naktį smarkiai 
puikavosi aplink stovyklą būrys 
vyčių. Kas, kaip, ką-niekam ne
buvo aišku. Bet ryto metą vienas 
brolių pasipuošė violetiniu šlipsu 
(o mes manėme, kad jie naktinius 
žaidimus ruošiasi pravesti).

šeštadienį — sausio 11 d. — va
karinio vėliavos nuleidimo metu 
viena sesė davė skautės įžodį. Ta 
proga, per tuntininko įsakymus 
paaiškėjo, kad visa eilė brolių ir 
sesių pakilo į aukštesnius paty
rimo laipsnius, o dar daugiau jų 
įsigijo naujų specialybių. Stovyk
loje vykusį pažangumo konkursą

— E. Kiverytė). Laimėjusioms 
skiltims buvo įteiktos s.T. Rotco, 
v.s. si. Apinytės ir tunto skirtos 
dovanėlės.

Vakare įvykęs didysis laužas bu
vo labai “triukšmingas” — mat, 
atskubėjus staigiai audrai teko 
laužą kurti valgyklos kiemelyje o 
visiems dalyviams susispausti po 
valgyklos stogu — perkūno “būg
nai” užbugnavo tikrai šaunų už
baigiamąjį maršą... Laužavedžiai 
vis tik nenusiminė, bet užsimetę 
lietpalčius vedė ir toliau dainas, 
krėtė šposus, skaitė stovyklos 
laikraštį, viską užbaigdami darnia 
“Ateina naktis” giesme.

Pirmadienio (12.1) rytas buvo 
baisiai gražus ir karštas. O jau, 
kad liūdnas!.. Jaunesnieji daugu
moje jau buvo išvykę namo pra
eitą naktį. Stovykloje liko tik bū
rys vyresniųjų — pionierių. Vir
to viena po kitos palapinės, lanks
tomos, pakuojamos į sunkvežimio 
priekabą.

Nevienos sesės akyse sumirgė
jo ašarėlė. 14.00 vai. paskutinį 
kartą užpučiama aukuro liepsnelė,

nuleidžiamos vėliavos — sudiev, 
stovykla! O mes sukame Sydnė
jaus link — pas tėvučius.

X X

Užmiršau pasakyti!.. Ne! Ne 
palapinių kuolus taip garsiai ka
lė skautai pirmą stovyklos dieną, 
o skautų tėvų komiteto nariai p.p. 
Jablonskis ir Antanaitis — užtie
sė dar vieną stogo galą virš sto
vyklos valgyklos ir dušų...

X X

Teko girdėti, kad stovyklą Mel
bourno apylinkėse suruošęs “Džiu
go” tuntas, o Geelong’e — “Šatri
jos” tunto broliai ir sesės. Kaip 
jiems sekės — gal jie patys papa
sakos.

Vyt. Šiaurys

BALINIS PLETKAS

— žiūrėk, kaip prabangiai toji 
ponia 1 Išnaudaitienė puošiasi! Ir 
kaip jos toks taupus vyras gali 
tai sau leisti?

—Tai sau leidžia jų netaupus 
nuomininkas.

IŠMINČIAUJANT

Mėgstąs giliai galvoti senis į to
kio pat senio samprotavimą, kad 
vyras niekad nėra per senas ve
dyboms :

— Taip, vyras niekad nėra per 
senas, bet tiktai mirčiai.

stipriau paspaudus nors ir gerai 
žaidę varpiečiai pralaimi 43-48 re
zultatu. Atrodė, kad Melbourno 
komanda neišlaikė įtampos. Prirei
kus pasispausti, mobilizuoti visas 
jėgas, — atsileista. Sydnėjus gi 
atvirkščiai: prieš visas komandas 
kritišku momentu pajėgdavo pa
sispausti, kas jiems ir atnešdavo 
laimėjimus

Taškus pelnė Melboumuiz ,,G. 
Brazdžionis 14, A. Milvydas 11, 
V. Soha su Š. Žiedu po 5, V. 
Brazdžionis 4, ir A. Paškevičius 
su Š. Urbonu po 2. Sydnėjui — 
Lukoševivčius 20, P. Gustafson 
13, A. Čerkesas 7, D. Atkinson 
6 ir M. Mikalauskas 2.

x x

Trečią šventės dieną Sydnėjaus 
Kovo vyrai be gailesčio sulupa 
silpną Hobarto Perkūno komandą. 
Rezultatai: 70-17 (34-7). Taškai: 
Sydnėjui — P. Gustafson 23, A. 
Čerkesas 18, S. Lukoševičius 11, 
D. Kraucevičius 7, D. Atkinson su 
M. Mikalausku po 4, D. Sauka 
2 ir G. Liutikas 1. Hobartui — 
P. Statkus 7, V. Radzevičius 4, 
P. Stanwix, A. Kaitinis ir H. 
Fromas po 2. Sydnėjaus visi at
sarginiai gavo pažaisti šių rung
tynių metu. Hobartas stokojo pa
mainų ir jų komandai nebuvo 
jokios vilties prieš geriau žai
džiančias gausingų klubų koman
das. Visgi, hobartiškiai sportiškai 
pakėlė visus pralaimėjimus, kas 
yra dalis sportinių žaidimų.

(Bus daugiau)

5



MŪSŲ PASTOGĖ 1970 m. sausio 26 d.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PERTH

Po paskutinio ALB Krašto Val
dybos p-ko a.a. S. Narušio apsi
lankymo ir jo pastangomis išnuo
mavus salę vietos jaunimo reika
lams, lietuviška veikla Perthe ge
rokai pagyvėjo: jaunimas spar
čiai ruošiasi ateičiai. Apylinkės 
valdyba taip pat buvo suruošiusi 
Eglutę vaikams ir jaunimui, ir 
tai buvo didelė susiartinimo šven
tė. Į tautinių šokių . **
renkasi ne tik jaunimas, bet ir 
tėvai atvyksta su mažais vaikais, 
kurie taip pat repetuoja. Atsira
dus vadovų bus galima suorgani
zuoti ir bet kokią sporto šaką ar 
ką nors daugiau.

mininko S. Narušio mirtį. Dėl di
delio atstumo negalėdami daly
vauti velionio S. Narušio laidotu
vėse vietoje paminėjo išreikšdami 
jam pagarbą: gruodžio 28 d. bu
vo atlaikytos pamaldos už a.a. S. 
Narušį. Pamaldose dalyvavo la
bai daug tautiečių gedulingais 
drabužiais ir vėliavos buvo per
juostos juodais kaspinais. Tai die
nai įspūdingą pamokslą pasakė 
kun. Kemėšis apibūdindamas ve- 

repeticijas lionies asmenį ir darbus. Nors a.
a. S. Narušis pertiškių jau dau
giau nebelankys, bet jo paliktoji 
misija ilgai paliks tautiečių 
minty.

banke turi 425 dolerius, ir tiki
masi, kad toji suma daugės.

Jaunimui daug talkina moterys, 
kiekvieną sekmadienį salėje su- 
ruošdamos kavutę su pyragaičiais, 
čia daugiausia prisideda p.p. 
Stankevičienė, žulienė, Meškaus
kienė, Liutikienė ir kitos. Visiems 
sutartinai dirbant matosi ir gra
žūs

daugelį 
Ispaniją, 
kad ten 
praleisti.

at-

vaisiai.
Pertiškis

Di-

Apylinkės valdyba taip pat su
ruošė Naujų Metų sutikimą, ku
ris praėjo labai pakilioj nuotai
koj. šio pobūvio metu pravesta lo
terija, kuriai fantus aukojo Ba- 
barskai, A. S. Miliauskai, čeičiai 
ir Žukauskai, už ką jiems lietu
viškas ačiū.

jau
pas

MELBOURNE
PAGALIAU SUGRĮŽO

Farmacininkas Martynas
dzys, dvejus su puse metų prabu
vęs Europoje, Kalėdoms grįžo i 
Australiją. Iš santaupų tik pradi-

Vietos tautinių šokių grupė 
turėjo eilę gražių pasirodymų . 
australus ir kitataučius ir turi 
eilę užsakymų pasirodyti ir šiais nei kelionei, visą kitą užsidirbo 
metais* Be to, jaunimas smarkiai svečiuodamasis, 
ruošiasi Lietuvių Dienoms Mel
bourne, kur dalyvaus pirmą kartą

Pertho lietuviai skaudžiai išgy
veno ALB Krašto Valdybos pir-

Buvo -įsitaisęs 
pnis.Q Londone vienos ligoninės vaisti- 

organizuotai. Tam tikslui lėšos jau nėje, vėliau dirbo vaistinėse Vo- 
kaupiamos dabar: beveik kiekvie- kietijoje ir net užsieniečio darbui 
ną sekmadienį salėj ar kitur pra- ]abai nepalankioje Šveicarijoje, 
vedama jaunimo reikalams loteri
ja, ir vis šiek tiek įplaukia jau
nimo kason. Jau dabar jaunimas

Dirbant teko išmokti vokiškai, nes 
išva’žiuodamas beveik nemokėjo.

MELBOURNO LIET. KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJA

vasario 7 d. Lietuvių Namuose (50 Errol St., Nth. Melbourne) ruošia

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ VAKARĄ

Pradžia 7.30 vai. vak.
Įėjimas — $ 1.50, moksleiviams ir pensininkams $ 1.00.

Prie populiarios šokių muzikos bus daug daug blynų bei įvairių gaivinančių gėrimų.

Melb. Kat. Moterų Draugija

Europoje jis aplankė 
kraštų, net nuošalią 
Šveicarija taip patikusi, 
norėtų visą gyvenimą
Neblogai ir Anglijoje, nes darbo 
žmogus be baimės galįs sutikti 
senatvę ar ligą. Šiaip jau žmonės 
gyveną kukliai. Atostogoms ir 
šventėms nuvykdavo į Rytų Vo
kietiją, kur gyvena jo teta, tėvo 
Valterio sesuo. Du kartus lankė
si Lietuvoje — pirmą kartą vie
nas, antrą gi su tėvu. Prašėsi 
trims mėnesiams į Lietuvą, bet 
toks leidimas jam buvo atsakytas. 
Viską įveikiąs Martinas Lietuvos 
valdovo Kremliaus ‘niet’ nepralau
žė. Bet bent dalinai. Negavęs lei
dimo pasiekti Baltijos ir Tilžės, 
ryžosi į Kęstučio ir Vytauto rezi
denciją. Pirmą kartą iš autobuso 
į Trakus buvo “angelų sargų” iš
sodintas, bet antrą kartą, su tė
vu viešėdamas, surado privačią 
susisiekimo priemonę ir be leidi
mo nusikėlė į Trakų ežero pilį. Jei 
kitaip negalima buvo išsimaudyti 
Baltijos jūroje, tai su tėvu nuvy
ko j Švediją ir Norvegiją, taigi 
į kitą pakraštį. Būdamas Europo
je kasmet dalyvavo Vasario 16 
gimnazijoje suruošiamoje kultūros 
savaitėje.

Kelionėje atgal į Australiją vy
ko per Italiją, Graikiją, Bulgari
ją, Turkiją, Iraną, Afganistaną, 
Pakistaną, Indiją, Nepalą, Bur, 
mą. Tailandą, Malaziją ir Indo
neziją.

Tai bus plačiau pasaulį pažinęs 
jaunosios kartos lietuvis. Kaip 
žinoma, Amerikoje jis yra buvojęs 
Jaunimo Kongreso proga. Tuščias 
Martynas negrįžta: jo kelionė už
fiksuota skaidrėse, kaikurie įspū
džiai užrašyti juostelėse. Dalį jų 
melburniškiams jau yra tekę 
tyti bei girdėti.

ma-

S 
i
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KIEK AS SUŽINOJAU! IŠNUOMUOJAMA
Išnuomuojamas gražus kamba

rys prie stoties Hurlstone Park 
142 Duntroon St. Greit bus ir te
lefonas.

SYDNEY

LIETUVI, 
keliaudamas į Australijos šiaurę arba grįždamas 

būtinai turi pravažiuoti pro Kempscy. 
Kodėl ta proga neužsukti į

WEST KEMPSEY HOTEL

(savininkas Jurgis Viskauskas)
Čia galėsi atsikvėpti, pailsėti, atsigaivinti ir pernakvoti 
lietuviškoje globoje.

Pranešimai
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ SYDTiĖJUJE

Šiais metais Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjimas Syd
nėjuje rengiamas vasario 8 d., 
sekmadieni, 5 vai. p.p. Bendruo
menės Namuose Bankstowne.

Programoje: paskaitininkas, 
tautiniai šokiai ir Meno Ansamb
lis, vad. M. Umbražiūnienės.

Sekmadienį ta proga iškilmin
gos pamaldos Lidcombe bažnyčio
je. Pamaldų metu giedos Dainos 
choras, vad. B. Kiverio.

Organizacijos prašomos pamal
dose dalyvauti organizuotai su 
vėliavomis.

Sydney Apylinkės Valdyba

S

va-
pa-
OO

PRANEŠIMAS PARENGIMŲ 
KALENDORIŲ REIKALU 
Sydney Apylinkės Valdyba 

sario 1 d., sekmadienį, tuoj o 
maldų Liet. Klubo patalpose 
Church St, Lidcombe) šaukia
su Sydnėjuje veikiančių organiza
cijų atstovų posėdį parengimų 
kalendoriaus 1970 metams sudary
mo reikalu. Visos organizacijos 
prašomos prisiųsti savo atstovus, 
kad užsitikrintų savo parengi
mams datas.

Pasiekė žinios iš Adelaidės, kad 
ten Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą praves vien tik 
vietos jaunimas: jaunimas skaitys 
paskaitą, jaunimas praves iškil
mes, vaidins ir 1.1. Jau dabar Liet. 
Namuose vyksta slaptos repetici
jos beveik kiekvieną vakarą.

Dail. Leonas Urbonas tikrai iš
vyksta į Ameriką. Tai liudija to
kie ženklai: aną šeštadienį savo 
namuose surengė atsisveikinimo! 
vakarą su savo artimaisiais bičiu
liais, šio mėnesio pabaigoje taip 
pat savo namuose surengia ir atsi
sveikinimo parodą. p

MELBOURNO LIETUVIŲ 
KLUBO NARIŲ DĖMESIU!

Pereitų metų pabaigoje Ameri
koje mirė pret Ignas Kelmelis, 
Newark© liet, parapijos klebonas, 
sulaukęs 87 m. amžiaus. Pažymė
tina. kad prelatas buvo artimas 
Mūsų Pastogės dabartinio 
tomus giminaitis.

redak-

Sydnė- 
sugrį-

Atšventę Naujus Metus 
juje p.p. C. ir S. Žukai _ . 
žę namo į Newcastle rado visus 
namų langus ištaškytus. Pasirodo, 
praūždama audra gražiai “pasvei
kino” namie nesančius šeiminin
kus.

Adelaidiškiai p.p. Petrėnai lei
džia atostogas belankydami savo 
artimuosius ir bičiulius visame 
rytiniame Australijos pakrašty 
pradedant Brisbane ir baigiant 
Canberra.

Gal nedaug kas žino, kad 
laidės Lietuvių Sąjunga dar 
m. buvo įsteigusi Adelaidės 
tuvių Namų Jaunimo Fondą su 
įstojamuoju tuo metu 10 svarų 
nario mokesčiu. Pasirodo, kad ši
tas žingsnis buvo sėkmingas: šiuo 
metu šiam Liet. Jaunimo Fondui 
priklauso 26 jaunuoliai (vien tik 
pernai jų įsirašė dešimt). Galė
tų kažką panašaus steigti ir ki
tos lietuvių kolonijos atsimenant, 
kad ateities lietuvybė remsis tik 
jaunąja karta.

Paryžiaus universitetuose ir ki
tose aukštojo mokslo institucijo
se pernai metais 
40,000 svetimšalių

Ade- 
1961 
Lie-

studijavo virš 
studentų.

scientologija,

Vilniaus operos ir baleto teatras 
nuo sausio 22 d. dešimtį dienų vai
dins Maskvos didžiajame teatre ir 
Kremliuje.

Vasario 16 minėjimas Sale se
niūnijos ruošiamas drauge su me
tiniu pikniku vasario 1 .d., sek
madienį Seaspray pajūryje. Visi 
renkasi p.p. Eskirtų vasarnamy 
“Matilda”, Davies Ave.

Sausio 3 d. Melbourne susituo
kė apylinkės valdybos narė Danu
tė Jokūbauskaitė su Vytautu Le- 
vickiu. Pažymėtina, kad po jung
tuvių iš bažnyčios jaunieji vyko 
karietoje arkliais iki Liet. Na
mų.

Nežiūrint, kad _ _ .
Australijoje yra už įstatymų ribų, 
eilė lietuvių, ypač Adelaidėje, vis 
tiek giliai susidomėję šia paslap
tinga šaka. Kiti tiek į šitą sritį 
įsigilinę, kad užmiršta esą lietu- 
bendruomenės nariais, anksčiau 
joje aktyviai reiškęsi.

•
Išvykdamas į užsienius dail. L. 

Urbonas pagalvojo ir apie Mūsų 
Pastogę palikdamas du savo kū
rinius Mūsų Pastogės spaudos ba
liaus loterijai. Jau vien už tai lin
kime jam geriausios sėkmės.

Argentinoje Lituania vardu yra 
pavadintos net penkios gatvės 
šiuose miestuose: Buenos Aires, 
Rosario, Avellaneda. Cordoba ir 
Berisso.

Praėjusios šventės p.p. Saga- 
čių šeimai buvo ypatingai džiu
gios: aplankyti tėvų ir pasisve
čiuoti buvo sugrįžęs jų sūnus che
mijos daktaras Dalius. Pastaruo
ju metu jis dirbo mokslinį darbą 
Paryžiuje.

Tai vienur, tai kitur laikraš
čiuose matosi specialūs praneši
mai, įvardinti “Skaitytojams”, 
čia peršasi viena mažytė logiška 
pastaba: tai kam leidžiamas laik
raštis, jeigu jame tik maža kerte
lė skiriama skaitytojams?

AUTOBUSE

— Poniute, prašai bilieto ir 
pasakai kur važiuoji...

— Pas savo seserį.

ne-

Jono Lasickio (lotyniškai Lasi- 
cius 1534-1602) parašyta knyga 
apie žemaičių dievus ir išleista 
1615 m. Bazelyje, Šveicarijoje, iš 
originalo išversta į lietuvių kalbą 
ir išleista Vilniuje. Greta lietuviš
ko vertimo paduotas ir originalu
sis tekstas ir priede studija 
pati autorių.

apie

Viena boba giriasi:
— Mano vyras meistras.
— K, gi padirbo?
— O gi naščiam kablelį.
— Ta vieni niekai. Mano

meistras — kai man įdėjo guzą, 
jau nedėlia nešioju.

Aus- 
ato-

tai

Penkerių metų laikotarpy 
tralijoje numatomos įrengti 
minės energijos stotys. Pirmiausia 
bus pastatytos N.S.W. ir Viktori
jos valstijose. Per ateinančius 10 
metų numatoma 10 tokių stočių 
visoje Australijoje.

M.L.K. Taryba yra užvedusi 
bylą nuolatinio gėrimų leidimo (li
cencijos) išrūpinimo reikalu. Są
ryšy su licencijos gavimu reika
lingi tam tikri M.L.K. Statuto pa
keitimai bei papildymai, ką gali
ma padaryti tiktai specialaus tam 
reikalui sušaukto susirinkimo me
tu. Specialus M. L. K. narių su
sirinkimas tam reikalui kviečia
mas 1970 m. Vasario 1 d., — sek
madienį — 5 vai. po pietų, Mel
bourne Lietuvių Namuose. Kadan
gi reikalas aktualus ir svarbus, 
visi nariai prašomi dalyvauti.

MdjJC. Taryba

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI
Syd nejaus Soc. Globos Moterų 

Draugija vasario 7 d. Ukrainie
čiu salėje rengia iškilmingą blynu 
vakarą — balių. Atsimename, kad 
prieš metus rengtasis blynu balius 
praėjo nepaprastai vykusiai. Ly
giai ir šiame baliuje dalyvaus ir 
aukštų australu valdžios pareigū
nų, kurie vienokiu ar kitokiu bū-

PAMALDOS EVANGELIKAMS 
SYDNĖJUJE

Sekmadieni vasario 8 d. įvyks 
du teigiamai prisidėjo, kad Drau- pamaldos lietuviams evangelikams 
gijai jau pripažinta ir paskirta 
dviejų akrų sklypas planuojamai 
Sodybai Engadine.

Skaitėme skelbime, kad įėjimas 
asmeniui kainuos keturis dolerius 
ir kiti būkštauja. kad esą labai 
brangu. Iš tiesų, tai nėra brangu 
atsimenant, kad į šią kainą įskai
toma ir rūpestingai paruošta va
karienė ir blynai, ir dar kai kas. 
Pagaliau čia yra labdarybės vaka
ras — balius, kurio pelnas eina 
nelaimėje patekusių lietuvių nau
dai. o taip pat ir planuojamai lie
tuvių Sodybai, kuria naudosis ne 
kas kitas, o patys lietuviai. Atsi
minkime, kad Amerikoje net pa
tys lietuviai rengdami labdaros 
naudai vakarienes nustato įėjimo 
kainas iki šimto doleriu asmeniui, 
o dešimties dolerių rengiamos va
karienės ten pastaruoju metu yra 
beveik kasdieniškas dalykas. Gal 
Australijos lietuviams amerikoniš
kos kainos ir būtų perdidelės, ta
čiau keturi doleriai tai nėra per
daug.

nuolatinėje vietoje, vokiečių liute
ronų bažnyčioje Goulbourn St.

Tuoj o pamaldų kun. V. Kosti- 
cenas kviečia visus piknikui į sa
vo sodą Lindfieldc, 40 Tryon Rd.

Kiekvienas pats pasirūpina sa
vo pikniko krepšio atsargom.

Parapijos Taryba

Prieš išvykdamas i užjūrius dail. L. URBONAS sausio 31 ir 
vasario 1 d.d. savo namuose 85 COMO RD., OYSTER BAY, 

rengia savo

ATSISVEIKINIMO PARODĄ
Visi lietuviai maloniai kviečiami šią parodą aplankyti ir 

drauge atsisveikinti su pačiu dailininku.
Minėtomis dienomis paroda lankytojams atidara nuo 

10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

SPAUDOS CENTRAS SYDNĖJUJE
NAUJAUSIOS KNYGOS IR PLOKŠTELES

39 CHURCH ST., LIDCOMBE, N.S.W. 2141

Lietuviškos muzikos mėgėjai kviečiami įsigyti naujausias 
puliariausias lietuviškas plokšteles:

GENOVAITĖ VASILIAUSKIENĖ, solo dainos ......................
ANTRASIS LITERATŪROS VAKARAS .................................
PUPŲ DĖDĖ IR DĖDIENĖ, šokių rinkinys ..........................
ŠABANIAUSKAS, šokių rinkinys .....................................
DOLSKIS, populiarių šokių rinkinys .........................................
AR PAMENI, Vanda Stankus, šokių rinkinys ......................
STASYS CITVARAS, dainų ir arijų rinkinys 
SVAJONIŲ SŪKURYJE, Birutė Tamošiūnienė ..................
STASYS BARAS, operų arijų rinkinys ..................................
ROŽĖS, IR TYLŪS VAKARAI, Vanda Stankus, šokių rinkinys 
BIRUTĖ VALTERIENĖ, įvairių dainų rinkinys ......................
LIONĖ JUODIS, dainų ir arijų rinkinys .................................
JONAS VAZNELIS, dainų ir arijų rinkinys ..........................
SUTEMŲ GARSAI, Vanda Stankus .........................................
BALTIJOS VĖJELIS, dvi mamytės dvi dukrytės ..................
PILĖNAI, opera 3 plokštelės po 5.25 .....................................
PAVERGTOS TĖVYNĖS MUZIKA ..............................
LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI ..........................
LIETUVIŲ DAINOS IR ŠOKIAI ..............................
DAINUOJAME SU RŪTA ..................................
SUK, SUK RATELĮ, Vilniaus choras su solistais ......................
LIETUVOS KANKLĖS. Ansamblio vad. O. Mikulskienė 
GAUDŽIA TRIMITAI. Bronius Jonušas, maršai ..................

NAUJAUSIOS KNYGOS:

PLUNKSNOS KLUBO 
NARIAMS

Sausio 31 d. šeštadienį, 5 vai. 
p.p. dr. A. Mauragio namuose, 
82 Victor Ave., Picnic Point, įvyks 
Plunksnos Klubo narių susirinki
mas. Visus, kurie numato ir galės 
susirinkime dalyvauti, prašau pra
nešti dr. A. Mauragiui iki sausio 
29 d., tel. 77-6707.
Dienotvarkėje-.

1) Klubo pirmininko pranešimas 
“Plunksna ir žodis” leidinio rei
kalais.

2) Einamieji Klubo reikalai.
3) p. M. Slavėnienės — “Kele

tas Putino gyvenimo epizodų” 
skaitymas.

4) Diskusijos.
Plunk&nos Klubo pirmininkas

> 6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.75 
5.75 
7.00 
8.00 
5.75 
5.75 
5.75 
5.75 
5.75 
5.75 

15.75
5.25 
5.25 
5.75 
5.25 
5.25 
5.25 
5.75

$

ISTORIJOS PAMOKOJ
Sovietinis mokytojas klasėje aiš

kina, kad Sovietų Sąjunga netru
kus pralenks kapitalistus. Vienas 
mokinys kelia ranką:

— Drauge mokytojau, tai kas 
tada bus?

— Kaip tai kas tada bus?
— Juk pereitoj pamokoj sakėte, 

kad kapitalizmas stovi ant bedug
nės krašto. Tai kur tada atsidurs 
Sovietų Sąjunga, pralenkusi ka
pitalistinius kraštus?

BRISB ANE-N E WC ASTLE- 
NEW ZEALAND

Maldos Apaštalavimas
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI vasario mėnesiui MA nariams 
skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją — Kad vieni 
nuo kitų atskirtieji krikš^onys 
suartėtų per kantrybę, abipusę 
meilę ir maldą.
misijų — Daugiau kate
chetų ir mokyklų jų paruošimui.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU. TAU ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Kun. S. Gaidelis, S. J.

SALE
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Sale seniūnijos lietuviai Vasa
rio 16 minėjimą ir savo metinį 
pikniką ruošia vasario 1 d. gar
siame Seaspray paplūdimy. Susi
tikimo vieta — Eskirtų vasarna
mis “Matilda”, Davies Avenue.

Vietiniai ir iš tolimesnių vieto
vių tautiečiai maloniai kviečiami 
dalyvautu

Rengėjai

MUSU PASTOGĖ

4.50
3.00
2.00

PULGIS ANDRIUŠIS. Rinktiniai raštai, autobiografija I t.
Kun. A. VALIUŠKA. šventadienio žodis ..................................
AVA SAUDARGTENĖ. Buvo broliai devyni ..............................

Knygas ir plokšteles galima įsigyti kiekvieną sekmadienį SPAU
DOS PLATINIMO CENTRE, Lietuvių Klubo patalpose, 39 Church 
St, Lidcombe, N.S.W. 214L Telef. 649-8879.

Pastaba: Priimama MŪSŲ PASTOGĖS prenumerata ir gaunami 
VYTIES ženkliukai lipinami ant automobilių.
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