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KRIKŠČIONYBĖS ŠVENTĖ
Elena Jonaitienė

Velykos - krikščionybės šven
tė. Lietuviai nuo senovės šventė 
ją. su krikščionišku susikaupimu 
ir didžia iškilme. Vardan krikščio
niškosios atgailos gerbta pasni- 
kai, stabdyta pramogos, siekta rim
ties, susikaupimo, savęs atnauji- 
mo, savo paskirties ir kelio supra
timo amžinai nesikeičiančiu^ daly
kų plotmėje. Didžiosios Savaitės 
pamaldų simbolikoje stengtasi pa
tirti krikščioniškąją mistiką, o Ve
lykinėse iškilmėse, giesmėse, pro
cesijose išgyventa džiaugsminga
sis krikščionybės triumfas.

Didžiosios krikščionybės šven
tės, kaip pastovus ritmas, per eilę 
šimtmečių ž;ymėjo lietuvių tautos 
gyvenimą, turtino jį bendrais išgy
venimais, bendra pagrindo, paguo
dos ir padrąsinimo patirtim, spal
vingais papročiais. Kaip viduram
žiškos kunigaikščių Lietuvos lie
tuvis ištikimai saugojo ir gynė sa
vo šventuosius gojus, ugnį, iš pro-' 
senių paveldėtą pasaulio ir žmo
gaus supratimą, taip vėlesnių lai
kų lietuvis, ypač žemdirbys, kuris 
nepasiduodamas svetimųjų vilioji
mams, persekiojimams, priespau
dai neleido išnykti savo tautai, 
išsaugojo savo būdą, laisvės mei
lę ir ryžtą - tas lietuvis buvo ne
paperkamai ištikimas savo bažny
čiai ir jos įdiegtiems krikščioniš
kos dorovės pagrindams. Tie mū
sų tautos kuklūs -žemdirbiai, ku
riems esame dėkingi ir už didžiulį 
liaudies dainų ir sakmių lobį, už 
mūsų slaptas nuotaikas išreiškian
čius audinių raštus, mūsų buitį nu
sakančius, visą kraštą papuošusius 
kryžius, rūpintojėlius, savo gyve- 
nimac būrė apie bažnučias. Jose 
atžymėdavo asmeniškos buities 
įvykius bei pasikeitimus, jose ieš
kodavo stiprybės ir paguodos ben
droms nelaimėms ištikus. 0 pries
paudos laikais bažnyčios tapo tau
tiškumo saugotojos ir gynėjos. Jų

„JŪSŲ KOVA - VISUOTINĖ KOVA“
Senatorius H;H. Humphrey 

(Minnesota), buvęs JAV vicepre
zidentas, pernai buvęs ir dabarti
nis kandidatas į JAV prezidentus, 
kalbėdamas JAV Senate vasario 
22 d. pažymėjo, jog „mes visi esa
me susirūpinę, kad neleidžiama 
lietuviams naudotis žmogaus tei
sėmis“. Jo žodžiais, nepakanka 
skelbti apie tų teisių pažeidimus 
Sovietų Sąjungoje, neužtenka kel
ti viltis bei rūpestį. Humphrey pa
brėžė: „Mes privalome veiksmingai 
įsijungti į tarptautines pastangas 
patikrinti tas (žmogaus) teises 
tais atvejais, kai joms grąsoma. 
Lietuvių kilmės žmonės JAV ir vi
same pasauly yra kovoję nepails
tamai, to tikslo siekdami, 'les pri
tariame tiems siekimams...“ Bu
vęs viceprezidentas savo žodį bai
gė, tardamas, kad „jų kova yra 
visuotinė kova. Jų metinės yra 
drauge ir tarptautinėmis metinėmis“.

vaidmuo nepamirštamas ankstyvos 
lietuviškos raštijos kūrime, suki
limuose, priešinimesi pavergto 
krašto rusinimui, slėpime ir sklei
dime uždraustų knygų, o taip pat 
ir vėlesnėse lietuviškos spaudos 
ir literatūros kūrimo pastangose.

Ir šiandien laisvame pasaulyje 
lietuviškos parapijos buria ir jungie 
išeivius ir turbūt sėkmingiau negu 
bet kokia kita organizacija ar gru
pė atsilaiko prieš nutautėjimo įta
kas. 0 kad okupuotame krašte baž
nyčia nėra atsisakiusi pastorali
nio ir rezistencinio vaidmens pa
iliustruoja tokie pavyzdžiai, kaip

P. Bubnys ir J. 
nubausti metais 
stovyklos už tai, kad nežiūrėdami 
partijos valdovų draudimo drįso 
vaikus ruošti pirmai Komunijai.

Visos Vakarų civilizacijos 
kūrime ir formavime krikščionybė 
buvo pagrindinis veiksnys. 'Jūsų 
dviejų tūkstančių metų laimėjimai 
ir klaidos, dorybės ir nuodėmės 
neišvengė o formuojančio veiks
niu įtakos,'"kuris sąlygavo mūsiš
ką^ gėrio ir blogio supratimą^, ins
tinktyviai virtusią reakciją į aplin
ką^ ir žmogų, į gyvenimą^ ir mirtį. 
Kiekvienas europietiškos kilmės 
žmogus, tikintysis, agnostikas ar 
net religijos persekiotojas yra pa
darinys dvidešimties šimtmečių 
krikščionybės įtakų. Tų įtakų su
naikinti negali nei jų atmetimas, 
nei abejingumas, užmiršimas, nei 
kokios naujos stabmeldybės pa
skelbimas. Gal todėl ir naujųjų lai
kų pastangos atsisakyti krikščio
nybės žadėtosios utopijos nesuku- , I < V ’ Vi J 11VO . 11 MU L0 MCllllll t Y UU YQU,re, bet modernaus žmogaus gyve- Kai ke|iasi Kristus baž čioi senoi.

J’-"7:'” ‘TA-PLT"lr graudulį džiaugsmo nurydavau
Tenai paliktoj tų Velykų aušroj.

Zdebskis, kurie 
sunkiųjų darbų

VELYKŲ RYTAS LIETUVOJE

Juozas Mikštas
VELYKOS

Velykos! 0 kaip aš jų laukdavau 
Vaikystėje savo, pastogėj tėvų. 
Kantriai su visais pasninkaudavau, 
Tikėdamas kenčiančiu savo Dievu...

Telesforas Valius

VLIKO ATSTOVAS AUSTRALIJOJ
Vliko atstovas Australijoje J. 

Lapšys š. m. vasario 1” d. lankė
si Australijos už sienio rekalų mi
nisterijos Adelaidės skyriuje ir tu
rėjo 40 min. pasikalbėjimą, su to 
skyriaus vedėja p- le Monika Koeh- 
ne.

Vliko paruoštą Vasario 16 die
nai protestą^ prieš sovietų agres -

Šiandieninė pažanga, laimėjimai, 
žinojimas žmogaus nepripildė nau
ju pasitikėjimu, drąsa, viltimi, bet 
padarė jį dar vienišesnį, nerames
nį, labiau įsibaiminusį. Nebemo
kėdamas priimti paprastų atsaky
mų į didelius klausimus jis ieško - 
dažniausiai veltui - naujos religi
jos, naujos moralės, naujos misti
kos. Vienur jis ima garbinti kokios 
naujos santvarkos vadus kone jiems 
melsdamasi, atnašaudamas; kitur 
jis ieško prarastojo žmogaus ne
kaltumo užmiestiniam pseudo - pri
mityvizme; dar kitur narkotikuose 
mėgina atrasti nežinomos užrealy- 
bės patirties, kasdienos užmirši
mo.

Tuo tarpu krikščionybė dar čia 
pat, gyva, per dvidešimtį šimtme
čių sukaupus išmintį ir žmogaus 
širdies pažinimą^. Ją dar turime 
kaip europiečiai, Vakarų civiliza
cijos nariai. Kaip lietuviai turime 
ją ir kaip lietuviškumo židinį, kaip 
atsparą prieš priespaudą paverg
tame krašte ir prieš nutautėjimo 
įtakas išeivijoje.

Gal būt dera prisiminti tai Ve
lykų metą, kad susikaupusia min
tim savy ieškotume krikščioniško 
ir tautinio prisikėlimo.

Paliepus tetulei, skaitydavau
Ilgiausius aprašymus Kristaus kančios, ją. J- Lapšys pasiuntė Australijos 
Pro langą pusnis tematydavau ministeriui pirmininkui.
Žiemos, kaip laukimas, ilgos ir rūščios. J. Lapšys, susipažinęs su 

JAV prezidento R. Nixono pasisa
kymu spaudai Kinijoje, apie tai, 
kad visos pasaulio tautos, dide
lės ar mažos, turinčios teisę sa
varankiškai apsisprę sti, pasiuntė 
laišką, JAV ambasadoriui Canber- 
roje, išdėstydamas sovietų okupuo
tos Lietuvos padėtį . (Elta)

Velykos! Ir pats pamatydavau,

1972 metų Velykos

LIETUVIŠKOS ŽVAIGŽDĖS PO PIETŲ KRYŽIUMI
G. Vasiliauskienė 

australai ir kitataučiai, kurių buvo 
apie tūkstantis, klausėsi su nustebi
mu.

Savo balso grožiu ir galingumu 
visuose registruose, S. Baras neturi 
sau lygių. Jis giliai jaučia muzikinę 
frazę ir ją su įsijautimu perduoda. Iš 
lietuviškų dainų gražiausiai nuskam
bėjo K.V. Banaičio 'Aš per naktį’. 
Nuotaikingai buvo sudainuotos ir Ca- 
rissimi ‘Vittoria mio core’, o taip pat 
ir Brahms ‘Meine Liebe ist gruen*. 
Jas perdavė puikiai interpretuodamas. 
Neabejotinai, S. Baro sritis yra opera. 
Jei dainose nuskambėjo viena kita 
blankesnė gaida, tai operose iš arijų 
jis buvo tvirtas ir jo galingas balsas 
užpildė visą salę.

Dana Stankaitytė, dar naujiena 
adelaidiškiams, pasirodė, kaip stipri 
dainininkė - menininkė. Ne tik balso 
didumu, bei stiprumu, bet ir nepapras
tai puikia technika ji pavergė kiaušy-

(Nukelta į 3 psl.)

Esame turėję Australijoj dainų 
švenčių, literatūros ir muzikos vaka
rų, net ir rečitalių jau esame Įrašę į 
Australijos lietuvių kultūros istoriją, 
tačiau tokio aukšto lygio dainos meno 
šventės, kokią turėjome paskutinėmis 
dienomis Adelaidėje, dar iki šiol ne
turėjome progos išgyventi.

Kai prieš du metu Stasys Baras 
apdovanotas bumerangais, plieniniais 
sparnais pakilo iš Sydney aerodromo, 
tai nei jis pats, nei Australijos lie
tuviai netikėjo, kad atsiras galimybė 
vėl taip greitai susitikti. Bumerango 
magiška jėga grąžino Stasį, o jis at
vežė mums dovanų, kitą dainavimo 
žvaigždę - Danutę Stankaitytę.

Mūsų iškilieji dainininkai, Ade
laidės Meno Festivalio iškviesti, sa
vo pirmąjį rečitalį davė kovo mėn. 
15 d. Adelaidės miesto Rotušės salė
je. Vos tik nuskambėjo S. Baro pirmo
sios dainos garsai, mes visi pajutome, 
kad solistas yra puikioje formoje, o

1



PRISIKĖLIMAS
Sena ir didelė šventė yra prisi

kėlimas. Žmonija ją švenčia nuo ne
atmenamą laikų. Jos interpretacija 
gali būti įvairi, kaip įvairūs yra žmo
nių papročiai, religinės pažiūros ir 
kultūra, bet prasmė prisikėlimo visa
da palieka ta pati - atgimimas. Atgi
mimas kaip ir pats gimimas visados 
sutinkamas su džiaugsmu ir su trium
fu kuris ir pasireiškia švenčiu formo
je.

Gamtoje atgimimą matome metų 
cikluose - pavasaryje su grįžtančios 
saulės šiltais spinduliais. Bet ne tik 
gamtoje atgimimas matomas, jis daug 
daugiau juntamas ir žmoguje ir ne tik 
fiziniame jo kūne su šilta kraujo sro
ve, bet ir dvasiniame prisikėlime su 
naujos minties pagavimu. ;

Sensta ir atgimsta tautos, sens
ta ir atgimsta religijos, sensta ir at
gimsta kultūros kaip ugnekalniai il
gus laikus tylėję snūduriavę vėl iš
kyla nauja ugnimi, nauja jėga gyve
nimui.

Kaip nebūtų, dideli šie prisikėli
mai esame įpratę į juos žiūrėti kaip 
į natūralius reiškinius. Krikščionybė 
mums liudija Kristaus prisikėlimą 
kaip stebuklą. Jei šituo stebuklu ne
tikėti krikščionybe praranda visa savo 
reikšmę. Tai reikštų netikėti kad Kris
tus yra Dievas ir kad Dievas negali 
stebuklo padaryti. Tada krikščiony
bėje' nieko nebe palieką. Bet jei ran
dame visatoje Didžiąją Realybę, kuri 
egzistuoja ir kuria naujus pasaulius 
tai negalima prileisti, kad tai Realy
bei nerūpėtų jos pačios sukurtas žmo- 
gus. 0 jei taip, tada suprantama yra 
ir Kristaus misija ir jo prisikėlimas.

Mes lietuviai Didįjį Prisikėlimą 
esame Įpratę švęsti su dideliu dvasios 
pakilimu ir džiaugsmu. Sis dvasinis 
triumfas apsireiškia Velykų rytą iskil-. 
mingomis pamaldomis - Prisikėlimu, 
kuris sutraukia tikinčiuosius ir neti
kinčius j vieną bendriją naujam atgi
mimui. Šitoji šventė turi gilias ir pras
mingas tradicijas: velykų stalą, mar
gučius, dainas ir žaidimus.4Visa tai 
taip įdomu ir įvairu, kad tikrai Vely
kos žmogų atgaivina, sustiprina dva
siniai.

Toli gyvendami nuo savo krašto 
silpniau be jaučiame ir tos šventės 
papročius ir jų gilią reikšmę. Bet gi 
mūsų krašte šiandien viešpatauja sve
tima dvasia žudanti ir naikinanti mū
sų tautos atgimimą, už tai čia laisvė
je gyvendami turime su didesniu pasi
ryžimu ugdyti tas brangias mums tra
dicijas ir puoselėti naują; tautos pri
sikėlimą.

am.

AUKSINIAI VABZDŽIAI
Vienas apsukrus juvelyras tyrinėjo vabz

džius, ieškodamas modelių metalinėms sa
gėms ir auskarams. Pagaliau jis nutarė, kad 
■tikri vabzdžiai yra daug gražesni už dirb- 
tinius. Jas sukūrė elektrocheminį vabzdžių 
padengimo auksu metodą. Dabar juvelyras 
auksuoja bites, laumžirgius, vabalus, vo
riukus ir drugius. Naujuosiuose papuoša
luose išlieka visos smulkiosios detalės —
net ūseliai ir plaukeliai.

Hobarto tautinių šokių grupių Ventos ir Rūtos šokėjai, kurie Įvairio
mis progomis pasirodo scenoje reprezentuodami Tasmanijos lietuvius.

Gerb. p. Redaktoriau,
Tikrai ar bevertetų iš viso man 

vėl atsakyti p. A. Brazdžionienei į 
jos beprasmiškus pasisakymus. Tačiau, 
jai palietus jumorą ir pasakius ar iš 
viso verta gyventi žmogui, kai jis nie
kur neįžvelgia jumoro, man tik norisi 
pasakyti Poniai, kad sveikas ir nuo
širdus jumoras yra būtinas žmogaus, 
jauno ar seno gyvenime, tačiau aš" nie
kaip negalėčiau suderinti jumorą su 
chuliganiškumų. Prasmėje, Ponia, nė
ra gitaros senumas ir jos vertingumas, 
bet jos nepateisintas daužymas, pri
vedęs salės viduryje kone prie didelių 
muštynių, palydėtų labai garsiais ne 
tik angliškais, bet rusiškais bjauriau
siais keiksmais, kaip lygiai dėl .pa
darytos salėje žalos supurvintas visų 
lietuvių sportininkų vardas, nustojant 
net visam laikui sios puikios salės.

REZOLIUCIJA GALIOJA IR ŠIANDIEN

MAKSVOS KAPELIONO ĮSPŪDŽIAI
‘Catholic Standart’, Vašingtono 

savaitraštis nr.6, vasario 10 d. įdėjo 
pasikalbėjimą su T. Louis F. Dion, 
grįžusiu iŠ Sovietų Rusijos ir ketve
rius metus (pradedant 1959 m., su per
trauka), buvusiu amerikiečių kapelio
nu Maksvoje. Jis dabar gyvena Wor
cester, Mass. (Assumption kolegijoje) 
ir papasakojo apie savo buvusią veik
lą Maksvoje. Jis šeštadieniais ir sek
madieniais laikydavęs mišias savo 
bute, arba JAV ambasadoje. Tikinčių
jų, vaikus įskaitant, susirinkdavę apie 
250, iš viso apie 25 tautybių žmonių 
T. Dion pridūrė, kad Maksvoje gyvena 
lietuvis kunigas, aptarnaująs kelis 
tūkstančius katalikų Maksvoje, dau
giausia lenkus.

T. Dion pasakojo, kad Chrusčevo 
laikmečiu Sovietu Rusijoje buvo už
daryta 10.000 bažnyčių, tačiau Maks
voje dabar veikia apie 30 stačiatikių 
cerkvių. Jis pridūrė, kad auklėjimas 
vykdomas aiškiai ateistinėje dvasioje.

Lietuvoje, pasak buv. kapeliono 
Maksvoje, esą du vyskupai, Latvijoje 
gi vienas. Dion žiniomis, Lietuvoje 
gyvena 800 kunigų, bet jų skaičius 
vis mažėjąs. Pvž. 1968 m. Lietuvoje 
mirė 25 kunigai, gi vos penki buvę 
Įšventinti. Latvijoje kasmet Įšventi
namas kunigu vos vienas ar du. Reli
gija beveik visiškai sunaikinta Ukrai
noje. Visoje Rusijoje tėra vos keli 
katalikų kunigai: po viena Leningrade, 
Odesoje, Tiblisi (Gruzijoje) ir dar ke
li dabar rusų valdomose buvusiose 
lenkų srityse. Jie - senesnio amžiaus 
ir, aišku, jų skaičius pastoviai ma
žėja.

(Elta)
*•**

O kur gi, Ponia, Jaunimo lešmi- 
nės metu Lietuvių Namuose padaryti 
Jūsų ‘Didvyrių jumoristiški’ išsišoki
mai, kada buvo taip Jūsų ‘jumoristu’ 
pasielgta, kad mažai truko, jog jie iš 
viso būtų buvę iš šventės pašalinti. 
Tikrai malonu ir sveikintina, kad Jūsų 
klubo valdyba yra visai kitokios nuo
monės šiuo atžvilgiu ir jie dėjo visas 
pastangas kaip nors šiuos Jūsų vadi
namus ‘nekaltus jumoristus’ sutvarkyti.

Atrodo, jog geriausia visus pa
rengimus ateityje daryti buvusioje N. 
Metų Policijos salėje, kur patruliavę 
augaloti policininkai išvarė iš visų 
drąsuolių bent kokias gitarų daužymų, 
pinigų į veidat mėtymų, koliojimusį ir 
pan. idėjas ir visas N. Metu balius 
praėjo puikiausioje, draugiškoje ir 
sportiškoje nuotaikoje.

Su geriausiais linkėjimais 
Alg.Ramanauskas, Sydney 
_ ****_

PRIMINE REZOLIUCIJĄ Nr. 416 
Senatoriai ir visa eilė Atst. 

Rūmų narių priminė 1966 m. Kon
grese priimtą rezoliuciją Nr. 416, 
kuria buvo reikalaujama laisvės 
Lietuvai. Arizonos valstiją atsto
vavęs sen. rep. P. J. Fannin tą pa
čią vasario 17 d. pažymėjo: toji 
rezoliucija nr. 416, 1966 m. priim
ta, galioja ir šiandien. Tačiau jo 
žodžiais, esą skaudu, kad per še
šerius metus „niekas nenurodęs, 
jog Sovietų Sąjunga būtų pakeitusi 
savo politinę kryptį - pavergti kai
myninius kraštus“. Fannin pažy
mėjo: „mes ir toliau tęsime protes
tus. Esą, Lietuva, Latvija ir Es
tija, tai mažos tautos, bet jų ve
dama byla - yra didžiausios reikš- 

• U mes .
17 LATVIU KOMUNISTU SKUNDAS

Latvijos 17 komunistų raštas • 
skundas komunistą partijų vadovy
bėms vak. Europoje paminėtas bei 
komentuotas įvairių kraštų spaudo
je. Romos dienraštis „II Tempo“ 
sausio 30 laidoje, pasinaudoda
mas Stokholmo laikraščio „Dagens 
Nyheter“ sausio 29 d. informacijo
mis, paskelbė kai kurias rašto min
tis. Esą švedų laikraščio žinio
mis, vienas rašto nuorašas prista
tytas ir komunistų partijos vado
vybei Švedijoje.

(Elta)
****

Latvijos 17 komunistų - vete
ranų laiškas, pasiųstas komunis
tų partijos vadovybėms Prancū-
zijoje, Jugoslavijoje, Rumunijoje, 
Ispanijoje ir Austrijoje, vis labiau 
garsėja vak. Europoje ir kituose 
kontinentuose. „New York Times“ 
rašto ištraukas skelbė š. m. vasa
rio. 27 d. laidoje.

Švedijoje* raštas pirmiausia 
paskelbtas latvių kalba socialde
mokratų mėnesiniame žurnale „Bri- 
viba“ (sausio mėn.) Sausio 29 d. 
apie raštą plačiai rašė Stokholmo 
dienraštis „Dagens Nyheter“. Dar 
rašė: Kopenhagos „Berlingske Ti- 
dende“ (sausio 30), „politiken“, 
vak. vokiečių „Die Welt“, „Hano- 
versche Allgemeine“ (sausio 31), 
„Frankfurter Allgemeine“, „Berli
ner Morgenpost“, „Der Tagesspie
gel,,, „Stuttgarter Zeitung“, „Welt 
am Sonntag“, 11 vak. vokiečių ra
dijo siųstuvų ir kt.

(Elta)

KAS GI SAKYTU SAVO BROLIUI: 
RAKA, bus smerktinas taryboje (Mato 5).
T u r i m e būti atsakomi n- 
gi už savo pasakytus ž o - 
d ž i u s .

Su dideliu nustebimu ir širdies 
skausmu perskaičiau Sydnėjaus L.K. 
Kultūros D-jos Valdybos pareiškimą 
atspausdintą Tėviškės Aiduose Nr.8 
(802). Ten pareiškiama: ‘Negana to, 
bolševikų pavergtoje tėvynėje bažny
čios uždarinėjamos, religija ir tikin
tieji pajuokiami, dvasiškiai persekio
jami, teisiami, kaltinami bei siunčia
mi katorgos darbams į Sibirą, Kaip 
šio baliaus programa parodė, mes jau 
ir čia, niekieno neverčiami - savano
riškai, įsijungiame ‘kultūriniam ben
dradarbiavimui’ su religijos ir jos dva
siškių niekintojais’.

Kas tie mes? Tik žinoma, ne Syd- 
nejaus L.K. Kultūros D-jos Valdybos 
nariai, o tie likusieji, kurie organiza
vo balių, kurie paruošė programą, ku
rie ja^ išpildė ir tie visi, kurie priėmė 
kaip jumorą. Čia tiek mūsų daug, kad 
ne vienas, ne kitas, o šimtai, nes va
karas buvo ruošiamas Sydnėjaus Liet. 
Moterų Soc. Globos D-jos ir PLJ Kon
greso Komiteto drauge. Vadinas dide
lis priešas yra mūsų pačių tarpe ir 
prieš tokį didelį įvykį reikėjo išeiti 
su viešu protestu, pagarsinti visai 
lietuvių, tautai, kad mes čia Sydnėju- 
je esame dideliame pavojuje.

Buvau pats tame vakare ir stebė
jau programą, kuria priėmiau su nuo
širdžiu ‘ jumoru, nemačiau nei mažiau
sio šešėlio paniekinančio religiją, nei 
niekinančio kunigus. Programa išpil
dė jaunimas, šaržo turinys toks: ‘2000 
metais MoterųSoc. Globos D-jos Įkur
toje Sodyboje gyvena seneliai, links
mai ir laimingai leidžia savo gyveni
mo dienas dainuodami lietuviškas 
dainas. Lanko juos jaunimas su dai
nomis ir šokiais, lanko juos gydytojas 
su patarimais, lanko Apylinkes pirmi
ninkas, lanko ir dvasiškis, iš išvaiz
dos, judėsiu ir kalbos galima buvo 
spėti, kad norima pavaizduoti kun. P. 
Butkų. Bet kun. P. Butkus pas sene
lius ateina ne kaip kapelionas, o kaip 
vyskupas (ar negalimas daiktas?) ir 
jis čia praveda savo mėgiama daine
lę ‘Kaip obelis, motut, palinkus’. Iš 
to kilo juokas matyti savo kapelioną 
gerokai susenusi (2000 metais) ir vis 
dar dainuojanti tą pačia, mėgstamą 
dainelę. Galima buvo atpažinti ir ki
tus šių dienų besireiškiančius veikė
jus, pav. Jūratė Reisgytė buvo pa
vaizduota Apylinkės pirmininke, taip 
pat nemažiau šaržuota. Galima buvo 
atpažinti ir daktarą ir net senelius, 
kurie 2000 metais gyvens senelių so
dyboje. Bet niekas neįsizeidė, niekas 
nemate jokios blogos valios ir priėmė 
kaip jumorą.

Kiek teko patirti, tai nei kun. P. 
Butkus, nei p. Vinevičius, L.K. Kul
tūros D-jos pirmininkas, nebuvo ir ne
matė tos programos, vadinas jie gan
dais remdamiesi sukure toki baubą ir 
patys išsigando; gąsdina, žinoma, ir 
visus kitus nemačiusius ir nedalyva
vusius tame vakare. Maža to, jie net 
sankcijų nori griebtis prieš tas orga
nizacijas ir grasina nutraukti jų rėmi
mą bei bendradarbiavimą.

Čia yra paliečiama visą_ mūsų ben
druomenė: bendruomenės garbė, jos 
ramybė ir jos veikla. Palikti šio da
lyko nereikėtu, nes tai votis ant ben
druomenės kūno, reikįų išsiaiškinti 
garbės teisme, kaip Šventas Rastas 
sako, taryboje, ir iš tų, kurie pirštu 
nurodė į nusikaltėlius, pareikalauti 
įrodymų ir pasiaiškinimo. Tada daly
kas paaiškės ar buvo kunigas ir re
ligija paniekinti, ar ne. Ir tik tada 
būsime vėl ramus, kai žinosime, kad 
neturime priešo savo tarpe.

Aleksandras Kelmietis 
****

Apie Latvijos komunistų raš
tą - skundą Vakarams plačiai rašė 
Australijoje leidžiamas dienraštis 
„The Australian“, š. m. vasario 15 
laidoje.

**** (Elta)
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(Atkelta iš 1 psl.)

toją. Tai reto gražumo dramatinis so
pranas, atsiekusi vokalinio meno aukš
tybių. Jos didelė balso skale leido 
jai pasirinkti plačią programą, sie
kiančią aukštąsias gaidas ir nueinan
čias iki žemutinio registro. Danutė 
dainuoja laisvai, be jokios Įtampos, 
malonu klausyti. Gera tarsena, puikus 
alsavimas, nepaprastai gražūs perėji
mai i krūtininį registrą. Iš pasauliniu 
kompozitorių dainų, geriausiai nuskam
bėjo Gluck ‘O del mio dolce ardor’ ir 
Strauss 'Caecillie*. Bet ypatingai su 
įsijautimu ir stilingai buvo padainuo
tos V. Jakubėno dainos ‘Ežerėlis’ ir 
‘Spindulėlis vakarų’.

Antroj koncerto daly buvo ištisai 
operų arijos ir duetai, kuriuos daini
ninkai parodė visą savo didybe ir pui
kų susidainavimą.

Sekančią dieną, Pietų Australi
jos didžiausias dienraštis paskelbė 
Baro ir Stankaitytės rečitalio vertini
mą. Kai šis mano rašinys pasieks 
skaitytojus, tai esu tikra, kad daugu
mas lietuvių tat kritiką jau bus per
skaitę net ir lietuviškoj spaudoj, to
dėl jos ištisai nekartosiu. Noriu tik 
pastebėti, kad tos kritikos autorius 
Tideman, buvęs pats ilgametis ope
ros dainininkas ir su daugeliu metų 
muzikos kritiko patirtimi, yra negin
čijamas autoritetas muzikiniam pasau
ly. Jis rašė, kad senai Adelaidės mies
to salėje skambėjo tokio kalibro teno
ro balsas, kaip S. Baro. Todėl jo ver
tinimą palanku mūsų solistam mes 
priimame su džiaugsmu ir pasididžia
vimu ir kartų linkime, kad tokie spau
dos atsiliepimai juos lydėtų jų visų 
koncertų metu.

Fine operatic
singing

A feast of operatic arias was given 
by the Lithuanian artists Stasys Baras 

Stankaitis at a classical 
the Adelaide Town Hall

and Dana 
recital in 
last night.
It is a long 

the Town Hall has echoed 
to the ringing notes of a 
tenor of the calibre of Mr. 
Baras.

time since
Harold 
Tidamann

A voice of remarkable 
color and resonance there 
is no doubt that it would 

opera 
Ame-

fill the largest 
house in Europe or 
rica.

Derma” (Puccini) finish
ing on a glorious note.

In Miss Stankaitis, we 
heard a dramatic soprano 
of enviable control.

“An-In excerpts from 
drea Chenier” (Giodano), 
"The Masked Ball” (Ver
di) and “Turando”- (Puc- 
cinD, Mr. Baras was the 
traditional full-throated 
tenor.

She was at her best in 
“Lost and Abondoned” 
from “Manon Lescaut” 
(Puccini) and in a tense 
aria from the throbbing 
“Masked Ball.”

Even if the open tone of 
the middle register was 
apt to flatten, the covered 
high notes rang out clear 
and true, the ‘‘Nessun

Some Gf the most 
powerful singing of the 
evening came in an excit
ing duet from "Aida" 
(Verdi) in which Miss 
Stankaitis demonstrated 
her extensive range and 
the pure quality of her 
upper register in the sof
ter passages.

In the victorious duet 
from “Andrea Chenier,” 
the two singers soared to 
a thrilling climax which 
earned them a standing 
ovation.

The first half of the 
programme was devoted 
to Handel, Carissimi,

BARO - STANKAITYTĖS 
KONCERTU TRIUMFAS

Gluck, Brahms, Richard 
Strauss and Lithuanian 
songs, but it was evident 
that opera was their true 
metier. ■

Shirley Hicks was a 
stalwart accompanist at 
the piano.

AN ATTRACTIVE member of Melbourne's Lithuanian community. Venta 
Žemkalnis, 18, went to Tullamarine airport in national costume yesterday to 
welcome her countryman, operatic tenor Stasys Baras. A member of the 
Chicago Opera Company, Mr. Baras will sing at the Adelaide Festival of 
Arts and also in Melbourne later this month. Mr. Baras was accompanied 

by another Lithuanian, dramatic soprano Dana Stankaitis.

Kovo mėn. 18 d. mūsų iškilieji 
dainininkai davė kitą koncertą Ade
laidės Lietuvių Namų salėje su skir
tinga, lietuviams pritaikinta programa. 
Dėl pasitaikiusio karšto oro ir salės 
perpildymo klausytojais, mūsų, nor
maliai turinti neblogą akustiką, salė 
sį kartą pasirodė visai nedėkinga dai
navimui. Tačiau solistai savo Įgudi
mu nugalėjo nepalankias sąlygas ir 
šiek tiek sutrumpinta programa pasi
gėrėtinai išdainavo koncertą.

Pirmoje dalyje Stasys Baras dai
navo S. Šimkaus 5 dainas, Jakubėno, 
Banaičio ir Kačanausko kompozicijas. 
Visos dainos buvo išpildytos su taip 
dideliu išgyvenimu ir subtilumu. Čia 
Stasys pasirodė, kaip geras lietuviš
kų dainų interpretatorius.

Dana Stankaitytė buvo puiki. Jos 
atrodė nevargino karštas vakaras. Už
tikrintai dainavo visas dainas, bet 
ypatingai gražiai nuskambėjo Banai
čio ‘Savo skambančia daina’ ir abi 
arijos iš lietuviškų operų: Karnavi- 
čiaus operos ‘Gražina’ - O naktužė 
rami jr Gaidelio operos ‘Dana’ -Gė
lių Žiedai. Kompozitorius Gaidelis 
šią operą sukūre jau Amerikoj gyven
damas ir jos pastatymas įvyko Čika
goj keletą metų atgal. Pagrindinius 
vaidmenis turėjo Dana Stankaitytė ir 
Stasys Baras.

Šio modernaus, kompozitoriaus 
operos arija ‘Gėlių Žiedai’ Danutė iš
pildė labai gražiai, o nelengvas akom
panimentas nesudarė sunkumu Įgudu
siai pianistei Shirley Hicks.

Sutrumpintoj antroj daly, solistai 
dauguma arijų dainavo lietuvių kalboj. 
Tas suteikė daugiau malonumo mūsų 
neišlepintai publikai.

Solistams abiejuose koncertuose 
akomponavo pianistė Shirley Hicks. 
Jos sugebėjimas Įsijausti į lietuviš
ką muziką ir ją^ perteikti, mums jau 
yra žinomas iš anksčiau. Esame dė
kingi jai už jos pasišventimą talki-

MELBOURNAS SUTINKA BRANGIUS 
SVEČIUS

Ignas Alekna
Š.m. kovo mėn. 11 d. būrys mel- 

burniškių rinkosi i Tullamarine aero
dromą sutikti laukiamų brangių ir mie
lų svečių iš Amerikos: solistų Danos 
Stankaitytės ir Stasio Baro. Laukian
čių tautiečių būryje (virš 30) matėme 
G. Žemkalnį - Apylinkės pirmininką, 
Vivą Alekną - Melbourne jų koncerto 
rengėją, p. A. Jokubauską ir p. E. Še- 
metienę - Melbourne viešnagės metu 
būsimus šeimininkus ir dar kitus.

Štai tik didžiulis plieno paukš
tis leidosi į baltais takais išvagotą 
lygų lauką. Garsiakalbis praneša kur 
reikia atvykusiųjų laukti. Įtempimas 
didėja, aparatai paruošiami įamžinti 
sutikimo momentą. Atsiveria durys: 
pamatėme Stasį Barą su plačia šypse
na; nesunku jį atpažinti - gerai prisi
mename jį iš viešnagės ir Melbourne, 
koncerto laiku. Greta jo besišypsanti 
p. Dana Stankaitytė, ir jat lengva at
pažinti, juk nuotraukose nekarta ma
tyta. Čia ir maloni ponia Elena Ba
ri enė, savo vyro palydovė.

ninkauti mūsų dainininkams.
Baigdama • norėčiau pridurti, kad 

laisvame pasauly turime tokius puikius 
dainininkus, kurie galėtų plačiai iš
garsinti lietuvių vardą, bet gaila jie 
pasitenkina tik Čikagos lietuvių ope
ros scena, nesiverždami į plačiuosius 
vandenis. Tas lietuviškas kuklumas, 
stoka veržlumo, užmarino ne vieną 
talentingą žmogų.

Mūsų brangiems solistams Stasiui 
ir Danutei linkiu dar ilgai žavėti lie
tuvius ir kitataučius savo nuostabiais 
balsais ir gražiu dainavimu ne tik 
Amerikos žemyne^ bet ir kituose kon
tinentuose, kur tik plaka lietuviška 
širdis.

****

Tautiniais rūbais pasipuosusios 
lietuvaitės įteikia sutiktuvių gėles 
ir prasideda nuoširdus broliškas svei- 
kinimasis ir susipažinimas.

Čia ir man tenka keliais sakiniais 
pasidalinti su mielais svečiais. Ke
lionė iš Chicagos, jų pasakymu, pra
sidėjo kovo mėn. 9 d. 5 vai. va
kare (Amerikos laiku). Los Angeles 
buvo sustoję tik vienai valandai, o 
sėdę į Britų BOAC lėktuvą perskrido. 
Ramųjį vandenyną su trumpais susto
jimais Havajuose, Fiji ir Sydney. Ame
rikos laiku jų atvykimas į Melbourną 
būtų penktadieni - 8,30 vai. vakaro. 
Taigi keliolika valandų dingo lėktuve.

Sužiba akys mieliems svečiams 
solistams, kalbant spie Chicagos lie
tuvių operą: jau esą pastatyta 15 ope
rų, kurių vardais anais laikais puošė
si Kauno Valstybinė opera - Aida, Car
men, Pajacai, Traviata ir kit. Darbas 
nesustosiąs ir ateityje, bet daugiau 
busiąs kreipiamas dėmesys Į lietuviš
kus kūrinius.

į paklausimą, kaip jie reagavo į 
Adelaides Meno Festivalio vadovybės 
pakvietimus, p. Baras, pilnai prita
riant ir Danai Stankaitytei, pareiškė, 
kad jiems pakvietimas buvęs malonus, 
bet jausdamiesi visur ir visada lietu
viais, pirmoje eilėje matė gražią pro
gą sutikti savus tautiečius ir su jais 
pabendrauti, savo širdies jausmus ir 
daina jiems atiduoti.

Melbourne solistams reikėjo lauk
ti 5 vai. kol vėl galėjo kelionę tęsti

A. A. ONAI PO 

mirus, jos vyrui Vincui, dukrai Birutei ir jos šeimai reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir drauge liūdime.

M. Radzevičiene ir Dukra su šeima

Į Adelaidę, todėl buvo pakviesti į p. 
A. ir V. Vaitiekūnų sodybą, kur šei
mininkė ir p. L Jokubauskienė jau 
laukė svečių paruošusios vaišių stalą. 
Čia buvo pirmasis oficialusis p. G. 
Žemkalnio pasveikinimas Australijos 
Lietuvių Bendruomenės ir Melbourno 
Apylinkės vardu, o taip pat Vivos 
Aleknos - ALB Kultūros Tarybos var
du, kartu ir Melbourne įvykstančio 
koncerto rengėjo vardu.

Stasys Baras atsakydamas į svei
kinimus, savo ir Danos Stankaitytės 
vardu, pasidžiaugė Melbourno tautie
čių gražiu ir nuoširdžiu sutikimu, pa
reikšdamas, kad jie lauksią koncerto, 
o ir po koncerto Melbourne dienos...

Vaišių dalyvių palydėti į aerodro
mą, svečiai vėl sėdo į lėktuvą skristi 
į Adelaidę 
‘Iki pasimatymo!’

****

Moterų emancipacijos klubas An
glijoj nutarė perrašyti pasakų litera
tūrą. Jokia mergaitė, - jos rašė, - ne
privalo elgtis kaip Snieguolė ir plau
ti indus, kloti lovas, šluoti namelį 
septyniems vyrams, kokie malonus 
nykštukai jie bebūtų. Kaip sekasi mū
sų Snieguolei revizuotoje pasakoj?

Na, ji petį s į petį su kilniuo
ju princu ir septyniais nykštukais ka
sa kalne anglis.

****

E L I U C K I E N E I
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PRISIKĖLIMO VARPAI
Kazys Intas

Dar ir šiandieną, kokiu nors tele
vizijoje tik matomu fantastišku - ma
gišku būdu, staiga radęs save sėdintį, 
ant aukštumos vadinamos ‘Sveistinės 
Kalnas’, nuo kurio matėsi plati apy
linkė ir lyg tai slėnyje gulintis Ylakių 
miestelis, šalia savęs sėdinčiam ben
drakeleiviui galėčiau išvardinti kas 
ir po kokiu stogu gyveno, kur veda 
kiekvienas takelis ir ežia, kurioje lan
koje jau žydi geltonieji burbuliai... 
Gi kaip galėtai žmogus užmiršti pava
sarėjančių. Ylakių vaizdą, jeigu tik ir 
vieną kartą būtumei tai savo gyvenime 
matęs? Ne! Už Velykų belaukiančius 
Ylakius nieko gražesnio nėra visame 
pasaulyje! O tai tvirtinu aš, virš dvi
dešimt pavasarių, matęs Spigino upe
liu nubėgančią žiemą. Taipogi tai pa
liudys visi tie, kurie grįždami Velykų 
atostogoms iš gimnazijų bei univęr- 
siteto, į tą, Dievo palaimos pilną, Že
maitijos kampelį turėjo galimybę pa
žvelgti nuo mano minimos Sveistinės 
ir nuo Pašilės, Šačių ir Gintalaičių 
aukštumų.

O neklauskite manęs, nei jų, kas 
tenai taip jau buvo stebuklingo? Ge
riau, sakyčiau, klauskite - kas nebuvo! 
Kur žemėje stebuklingiau jauno pava
sario žaluma kvepėdavo obelys, jei 
ne Vitkaus sode? Ar kas yra matęs 
švelnesnes žalios spalvos kilimą did
miesčių vitrinose už tą, kuris nuklo
davo dirvonus nuo pat Vasarių keturių 
didžiųjų beržų, palypėjęs i Gliaubertų 
kalnelio žvyrduobes pasismaigstydavo 
geltonais pienių žiedais ir dingdavo 
Klebono beržyno palaukių baltųjų pu
rienų putose...

Ne, žmogau, neragavai ir negėrei 
vandens, jei jo savo .gyvenime nepa- 
sisemei rieškutėmis iš Vindašiaus 
šaltinio! Vėžių nevalgei, jeigu jie ne
buvo pagauti Luobos upėje! Ir pirmoje 
pavasario gegužinėje nebuvai, jeigu 
Ylakiškės merginos neapsukai, šven
tadienišku batu plakdamas tūkstančio 
kojų kietai sumintą molio grindini 
Gliaubertų daržinėje!...

O svarbiausia, niekada nepajau- 
tei širdyje tikrųjų Velykų tikrojo ir di
džiojo džiaugsmo, jeigu Didžiojo Pri
sikėlimo procesijoje nematei mūsų 
bažnyčios vėliavų, jeigu negirdėjai 
senojo Kieso mušamu bubnų ir nenu
lenkei galvos maldoje prieš bažnyčio
je išpuošta Kristaus karstą. Nėra rei

Svertam Pas Mass Pastagas 
Skaitytejas*

W’lX-j. . Pocius

Ponai Bitinai gyvena labai man- 
driam rajone Mosman, kur mažas skly
pelis kainuoja $26-28.000. Žinau, kad 
Jus mieli skaitytojai klausite kodėl? 
Nugi va kalnai ir čia pat po kojų ge
ležiniu tinklu nuo ryklių apsaugotas 
gražus Belmoral paplūdimys, su maža, 
romantiška saliuke. Visus skudurus 
paliekame namuose ir einame laiptais 
žemyn į jūrą... Pietų pertraukos metu 
pareina dukra Violeta. Ji šiandien pir
mą kartą atlieka pratimus kaip būsima 
gimnazijos mokytoja. Irgi ruošiasi vyk
ti, kaip Sydnėjaus kandidatė į Jauni
mo Kongresą. Tai natūrali paties Die
vo sutverta graži mergina. Neišsida
žius. Bus laimingas tas žvejys ant 
kurio meškerės ji pakibs. Dieve duok, 
kad toks sutvėrimėlis atitektų lietu
viui...

Jeigu skaitytojai gauna MP pavė
luotai, tai kaltas nekas kitas, o tik 
p. Bitinas. Jis tarnauja centraliniam 
pašte. Biržietis. Taip ilgai negaišg, 
užtraukiava:

Alaus, alaus duos Dievas daugiaus, 
Nes vakar dienelė alum lijo.
Alum lijo, apyniais snigo...
Ryta palydžiu jį i. tarnybą. Ale 

koks įdomus kelias! Pavažiuoji kelias 
varsnas autobusu, sėdi į laivą, plauki 
per marias. Išlipęs įlendi į požeminį 
traukinį ir atsistojęs ant slenkančiu

kalo apie tai meluoti ar bent perdėtai 
nurašyti, bet tai buvo, ach! - kažkas 
iki šiol niekur nematyta grožybė ir 
puošnybe! Toli, mano supratimu, pra
lenkianti Taj-Mahal poetų eiliuojamą 
iškilmingumą...

Kiek tenai budayo sukrauta, iki 
akių skaudėjimo išblizgintų, sidabro 
žalvario ir, gal aukso, liktorių! Kiek 
tenai degdavo kvapiausio vaško žva
kių! O žalumynų, vainikų, gėlių!... 
O krikštolinių vazų!... ir jose tvaskė- 
davo praeitą vasarą sugaudytos ir už
darytos vaivorykštės. Žinau, kad ne
tikėsite, bet per viena~ dieną tenai iš
augdavo dvųdidžiulės ir plačialapės 
Šventosios Žemės palmės ir į j as at
sirėmę, mirusio Atpirkėjo kūną sau
gojo du, romėnų šarvais šarvuoti ir 
kardais ginkluoti, Romos Imperijos 
centurijonai. Ak, tai buvo stebuklų - 
stebuklas ir tik per, beveik,nedovano
tiną nesusipratimą žmonijos knygosna 
neįrašytas aštuntuoju pasaulio ste
buklu!

Taip! Tik čia Dievo Sūnus būdavo 
tinkamai ir prideramai pašarvotas! Tik 
čia jis būdavo pamaldžioje naktyje 
Jį mylinčių žmonių apraudotas! Ir tik 
Ylakiuose Jis prisikeldavo iš mirties 
patalo visos Lietuvos ir pasaulio 
džiaugsmui, palikdamas baltų sparnų 
angelą paliudyti, kad pragaro vartai 
sugriauti ir, kad mirties geluonis iš
rautas! Tik Ylakių bažnyčios varpams 
prabilus, atsiliepdavo varpai Skuode, 
Sedoje, Židikuose ir Satese, o. nuo te
nai skambėdavo jie Papilėje, Šiauliuo
se ir Kaune ir... tik kitą, dieną šioji 
linksma žinia tepasiekia Sydnėjų, Ade
laidę, Melbourną...

Ne! Aš nededu vilties, kad bet- 
kada dar sėdėčiau ant aukštumos, va
dinamos ‘Šveistynės Kalnas*. Aš ži
nau nebematysiąs viso to, kas tik pa
prastai užmerkus akis, gyvais ir spal
viniais paveikslais atgyja atmintyje. 
Tačiau, kaip ir kiekvieną Velykų rytą, 
apyaušriuose prabudęs, girdėsiu Yla
kių bažnyčios varpus, atskambančius 
iš tolybių su Didžiojo Prisikėlimo ži
nia. Atidarykite tik ir jus langus į sa
vo širdis ir girdėsite Viekšnių, Laz
dijų, Kvėdarnos, Kretingos ir Joniškė
lio? ak - visos Lietuvos varpus, skel
biančius tą pati džiaugsminga. Aleliuja!

****

laiptų vėl išvysti dienos šviesą. Štai 
ką reiškia gyventi milijoniniam mies
te. Operos rūmai jau visai baigiami. 
Greitai pradės pardavinėti bilietus į 
pirmąjį spektaklį. Bet prieš ją stovin
čio uosto tilto didybė ją sumenkina, 
kaip bičių avilys prieš bulvinę...

Sėdžiu aštunto pasaulio stebuklo 
kuore, Aštrioje Kirsnoje. Pro jos am
žiais neįveikiamų raudonų mūrų sie
nas jauti didmiesčio pulsą. Judrioje 
Elizabeth gatvėje, tarytum kaleidos
kope, kas minutė keičiasi mašinų 
spalvos ir žmonių veidai. Pilies val
dovai p.p. Simniškiai labai nuoširdūs 
ir pilni suvalkietiško atvirumo. Svei
kinuosi ir užčiuopiu ant nykščio galo 
naviką,dydžio, kaip vyturiuko kiauši
nis. O nuo ko tas? Nugi nuo tų pra
keiktų pinigų skaitymo, atsako ponas 
Simniškis. Tuojau spustelėjo skaičia
vimo mašinos registrą. Moneta kažkur 
nudardėjo. Prekyba sekasi neblogai. 
Jau 17 metų toje pačioje vietoje. Zet
land© miesto gyventojų antra genera
cija perkasi jų krautuvėje. Vos tik 
man pasimaišius krautuvėje, tuoj bu
vo pasakyta: "šok į viršų, atsidaryk 
šaldytuvą, užkąsk, pasivaišink, snus
terėk vešiam kambary ir lauk mūsų. 
Krautuvėje nesimaišyk."

Užlekiu zovada į antrą aukštą, 
nutariau pasismiliauti. Tepuosi žalią, 
maltą mėsą ant šviežios juodos duo
nos, prislėgdamas žaliu svogūnu grę
žiniais. : Juoko buvo visiems apsčiai, 
kai pasisakiau poniai Taniai Simniškie' 
nei. Pasirodo ten buvo jos mielo ka- 
tiniuko mėsa...

L. Urbonas - Gamtos audiniai

'GINTARAMS TARŠKANT’
Man užkliuvo L. Zygo išsitarimai 

apie dailininką Urboną, tarsi ‘špilkų’ 
pašaudymas. Aš, kaip ir jis, seku Ur
bono žodžius ir mintis spaudoje, se
ku ir jo kūrybos .vystymąsi. Anot jo 
pasisakymo, L. Zygui neteko toli is 
savo Adelaidės pavažiuoti. Tikriausiai 
ir jam neteko iki šiol Urbono parodo
se dalyvauti, nei jo originalių darbų 
matyti. Didokam Urbono atliktų paro
dų sąraše, nesimato Adelaidės vardo.

Man gi, priešingu atyeju, teko 
matyti keletą sėkmingų Urbono paro
dų Šiaurės Amerikoj ir Australijoj. 
Jo rašinius skaičiau ne tik Mūsų Pa
stogėj bet ir Drauge, Dirvoj, Tėviš
kės Žiburiuose, Nepriklausomoj Lie-1 
tuvoj, Lituanus ir Laiškai Lietuviams 
žurnale. Laiks nuo laiko jo mintys 
pasirodo ir Lietuvos spaudoje, per
sispausdintos su atitinkamais komen
tarais, kaip toliau skaitoma - ‘L. Ur
bonas išbandė ir plunksną - dėmesį 
atkreipė jo šmaikštūs, pastabūs raši
niai emigracinėj spaudoj. Viena iš jų 
esame persispausdinę - Gimtasis Kraš
tas, 22-IV-71, Vilnius.

Tapyboj, rašte, ar pagaliau pa
šnekesiuose ar paskaitose, Urbono 
tematika tiesiog neišsemiama. Tačiau 
niekada nėra plokščia arba atlikta 
‘skubotu metodu’, kaip kad L. Žygas 
pasirinko apibudinti. Urbonui netrūksta 
įžvelgimo galių, natūralių literatūriškų 
gabumų išsireikšti, originalumo. Pa

Gyvenome kartu vienoje Seedorfo 
stovykloje su Vytautu Simniškiu, kai 
jis suvargęs grįžo iš karo belaisvės 
Belgijoje. Pasišnekėjimą pradėjova 
7 vai. vakare ir baigėva 3 vai. ryto. 
Pasisakė, kad pereitų metų apyvarta 
prašoko virš $100.000. Apie naujuo
sius Sydnėjaus lietuvių namus pasa
kė sekančiai: gėrimų licenziją gauti 
pasisekė tik iš antro karto. Kainavo 
apie $5.000.

Naujų namų statyba prasidės ko
vo mėn. pabaigoje. Jie kainuos virš 
$100.000. Tai bus Sydnėjaus lietuvių 
pasididžiavimas. Paskelbus namų sta
tybos vajų per vieną dieną pasirašyta 
paskolos $24.000. Bus mokama už pa
skolų 7%. Yra mielų tautiečiu, pasira
šiusių iki $10.000 sumai. Tai va kur 
glūdi ilgamečiai Sydnėjaus nesutari
mai!..

Labai įdomi popietė buvo pas p. 
Karvelį, kaip intelektualiniai stiprios 
opozicijos, sakyčiau lyderį. Gyvena 
gražiai įsikūręs ant Prerijų kelio. Sku
ba išnaudoti susidariusį sirgimo dienų 
kreditą. Po to ramios pensijos dienos, 
prisiminimų rašymas iš turtingos pra
eities Lietuvoje ir tremtyje.

Su p. J. Veteikiu susirišau tele
fonu. Klausiu kodėl jis nieko nerašo 
į M. Pastogę? Teisinasi tuo, kad jo 
niekas neprašo rašyti, o pačiam siū
lytis kaž kaip nepatogu. Pensija jau 
beldžiasi į duris, tada bus.marios lai
ko ir jo plunksna, reikia manyti, vėl 
margins M. Pastoges skiltis.

(Ims daugiau)
♦♦♦* 

galiau, jis turi drąsos savo mintis pa
sakytą.

‘Štai dabar net poezijos kritiku 
pasidarė’ - sako L. Zygas. Labas ry
tas, ponas Zygai - matyt tik ką pabu
dai! Ištisą knygą surinkčiau iš Urbo
no kritiškų pasisakymų meno, litera* 
tūtos, mokslo, visuomenės veiklos. 
Gal būtų patartina Zygui mažiau kan
kinti tuos tris paveikslus savaitės 
bėgyje ir pasiskaityti daugiau poezi
jos, literatūros ir paremti mūsų spau
dą. Būtų gera tonika spaudai ir jam 
pačiam.

Nutapęs penkiolika (anot Zygo) 
paveikslų į dieną, Urbonas dar randa 
energijos ir laiko, ne tik poezijos pa
siskaityti, bet ir kitus paskatinti, pa
budinti. Veikli, originali ir kūrybinga 
asmenybė kaip Urbonas, neišvengia
mai tampa taikiniu visokių, kritikų, 
špilkų šaulių. į Urboną, net ir iš tolo 
taikyti yra nesunku, nes jis yra dide
lis. Jis atgal nešaudo. Sako, ‘Kam? 
Neverta laikas gaišinti’. Kas įdomiau
sia, špilkos dažniausiai ateina iš tų, 
kurie Urbono darbus mažai tepažįsta, 
kartais net ir visai nematę.

Pasidairykime plačiau tarptauti
nėj spaudoje; pažiūrėkime ką sako 
tie, kurie jo parodas lankė ir iš arčiau 
pažino tuos ‘skubotai atliktus’ darbus. 
‘Urbonas paints with the bravura fer
vor of a vissionary. The stuff is po
werful, unimpeded, done at high risk 
with a rich and lively eye’ - Katherine 
White, ‘Fine Art’, 30-1-67, OhiQ, US. 
‘... is immensely and easily creative’
Donald Brook, ‘The Canberra Times’, 
8-IV-66.

Toliau kiti rašo: ‘He is an asto
nishingly prolific painter, with the 
assurance and authority of someone 
who has found a form of expression 
that is completely congenial to him’ - 
James Gleeson, ‘The Sun’, 30-4-69 
Sydney.,

Pripažinti kūrėjo statutą, parei
kalauja daugiau drąsos ir didžiadva
siškumo, negu paleisti keletą dvipras
miais sakiniais apvyniotų špilkų. Gal 
man asmeniškai yra lengviau pasisa
kyti, nes pavydas netemdo akių; nėra 
man reikalo nei noro, tapyboje ar raš
te ką nors pralenkti. Apsiėmiau špil
kas taikytas Urbonui, paversti bume
rangais, ir leisti kristi ten iš kur jos 
atėjo - į L. Zygo kiemą.

E. Vaickas****

Petras Pilka

ŽVAIGŽDĖ ŠVIESI
Apie žvaigždę vis dainavo 
Mano motina gera, 
O ji skrido, ji keliavo — 
Vis pro jų ir vis pro jų.

Vakare už lango sekė
Ji balta kaip lelija, 
O ji skrido, o ji lėkė — 
Vis pro jų ir vis pro jų.

Taip ji laukė, taip tikėjo: 
Žvaigždę šviesią išdainuos, 
O ji degė, ji žibėjo 
Kažkur skliautuos mėlynuos.
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'•flSĮĮHPC-BK»'J.K. Valiūnas Lankėsi Europoje
Vliko pirmininkas dr. J.K. Va

liūnas grizo iš kelionės Europon kovo 
8 d. Lankydamasis Turkijoje, Italijo
je, Vokietijoje ir Ispanijoje Vliko pir
mininkas turėjo eile pasimatymų su 
su valdžios žmonėmis ir susitiko bei 
tarėsi su lietuvių diplomatijos atsto
vais bei su Vliko ir lietuvių bendruo
menės veikėjais.

Savo kelionės pradžioje Vliko 
pirmininkas šešias dienas lankėsi 
Turkijoje. Ten tebekalinami Pranas 
ir Algirdas Bražinskai, belaukiant jų 
bylos naujo svarstymo teisme. Mano
ma, kad tai įvyks artimoje ateity, gal 
kovo mėn. Turkijoj lankydamasis dr. 
Valiūnas kelis kartus matėsi su Bra
žinskais ir jų gynėju, advokatu Celal 
Yardimci. Be to, dr. Valiūnas Bražins
ku reikalu buvo susitikus su keliais 
Turkijos valdžios atstovais.

Romoje lankydamasis Vliko pir
mininkas^ susitiko su Lietuvos Diplo
matijos Šefu Stasiu Lozoraičiu ir Lie
tuvos atstovu prie šv. Sosto Stasiu 
Lozoraičiu, jr. Dr. Valiūnas su jais 
aptarė turinį numatomo memorandumo, 
kuris butų patiektas įvairioms vyriau
sybėms atveju, jei įvyktų sovietų per
šama Europos bendradarbiavimo ir 
saugumo konferencija.

Dr. Valiūnas Romoje dar turėjo 
pasikalbėjimų su kun. dr. Vytautu 
Kazlausku bei visais Vatikano radijo 
programos lietuvių kalba bendradar
biais, su dr. Juozu'Gailium, programos 
lietuviu, kalba vedėju Romos radijo 
siųstuve.

Be to, Vliko pirmininkas tarėsi 
su Eltos biuletinio italų kalba - ‘Elta 
Press’ redaktorium prelatu Vincu Min
cevičium. Jau žinoma, kad Italijos 
spauda nepaprastai daug naudoja El
tos žinias italų kalba - tik per 9 mė
nesius jų panaudota apie 1200.

Iš Italijos Vliko pirmininkas bu
vo nuvykęs į Madridą. - čia vėl tarėsi 
Vliko lietuviškų transliacijų į Lietuvą, 
be to ir į Sibirą reikalais. Madride pa
tirta, kad Baltijos valstybių gyvento
jams skiriamos radijo programos nuo 
š.m. gegužės mėnesio būsiančios 
transliuojamos is dar didesnio pajė
gumo radijo siųstuvo.

Fed. Vokietijoje dr. Valiūnas bu
vo susitikęs su Valteriu Banaičiu, 
Vliko atstovu Vokietijoje ir Eltos biu
letinio vokiečių kalba, ‘Elta-Presse- 
dienst, redaktorium. Paaiškėjo, kad 
Vliko š.m. vasario 10 d. raštas Banai
čio buvo pristatytas Bonuos Bundes
tago (žemųjų parlamento rūmų) visiems 
nariams. Rašte buvo prašoma nerati
fikuoti Fed. Vokietijos su Sovietų Są
junga 1970 m. rugpiūcio mėn. 12 d. 
Maksvoje pasirašytos draugiškumo su
tarties. Iš gautų laiškų iš Bundestago 
nariu, V. Banaičiui su jais susitikus, 
matyti, kad Vliko laiške pateiktieji 
samprotavimai buvo priimti dėmesin. 
Tvirtinti- sutartis su sovietais ir Len
kija yra priešinga krikščionių demo
kratų partija, be to, kai kurie koalici
joje esą LaisvųjųDemokratų ir socia
listų partijų nariai. ‘The New York 
Times* atstovo Bonnoje žiniomis, 
opozicijos ir valdžios atstovų Bun
destage būsimų balsavimų metu san
tykis būsiąs tiek mažas, kad šiuo me
tu niekas negalėtų teigti, kad sutartys 
butų lengvu būdu ratifikuotos.

Vliko pirmininkas dr. Valiūnas 
Vokietijoje dar buvo susitikęs su Es
tijos atstovu Reisenbergu ir su juo 
aptarė baltųbendradarbiavimo klausi
mus Vokietijoje bei kituose kraštuose. 
-----— (Elta) 

‘New York Times’ dienraštis š. 
m. sausio 27 d. vedamajame apie so
vietų užsienio reikalų ministerio A. 
Gromykos lankymąsi Japonijoje, jo 
šešių dienų viešnagę bei pasikalbė
jimus su japonų politikais, priminė 
ir Baltijos valstybes.

Laikraštis rašė apie ateity gali
ma sovietu-japonų taikos sutarti ir 
nurodęs į japonų norą, atgauti 1945 m. 
užimtas Kurilų salas, pridūrė, kad to
kiam klausimui iškilus galėtų būti iš
keltas ir klausimas kitų, sovietų oku
puotų, pastarojo karo metu, sričių, 
kaip Estijos, Latvijos ir Lietuvos, 
Besarabijos, Bukovinos ir kitų. g

-Paminklas Niekui į - 
Malonu buvo sutikti L. Zygat 

MP paskutiniuose dviejuose nume
riuose. Jis pasirodė kaip naujas 
MP bendradarbis su nauju styliu- 
mi, šviežiu galvojimu ir rūpestin
gu atsinešimu į. bendruomenės rei
kalus.

Kaip jis pats sakosi norėjęs 
pasigarsint, tai nėra peiktina savy
bė, jug visa mūsų žmoniškoji kū
ryba daugiau ar mažiau yra šio ego
istinio jausmo skatinama. Koks 
dailininkas nenorėtų pagarsėti? 0 
poetai, rašytojai ir tam panašūs, 
ar ne to paties trokšta? Žygo atvi
rumas yra dorybė.

Rašydamas apie paminklą Nie
kui, Žygas taip kukliai išsireiškė: 
„0 gal aš iš didelio rašto išėjau 
iš krašto?“ Kas drįstu į tokį klau
simą atsakyti? Juk nėra nei tokio 
autoriteto, nei tokio kriteriumo, 
kuriuo rementis mes visi ir visais 
klausimais sutiktume, pripažintu
me be ginčų ir išspręstume visus 
reikalus vieningai. Kai kas linkęs 
tokiu autoritetu laikyti protą, bet 
gi visi protaujame, o ne visi pri
einame prie tų pačių išvadų. Vadi
nas ir protas neturi vienodo masto 
daiktams ir įvykiams spręsti. Tuo 
atveju esame įpratę į daugumos 
nuomonę atsižvelgti.

Taigi paklausykime kitų nuo
monės, ką kiti sako apie tą Nieką, 
kuriam rengiamės paminklą^ pasta
tyti. Aš čia patiekiu savo nuomo
nę-

Žinoma, į gyvenimą, galima 
žiūrėti kaip į Nieką. Taip žiūri 
kaikurios filosofinės srovės, bet 
tada nesvarbu nei dabartis, nei 
ateitis ir istorija jau nebeturi jo
kios vertės, kaip ir pats gyveni
mas. Jei žygas yra vienas iš jų, 
tada teisingai jis gali rašyti apie 
paminklą^ Niekui. Esu tikras, kad 
dauguma iš mūsų gyvenimą^ bran
giname ir laikome aukščiausia ver
tybe. 0 jei taip, tai mums visiems 
taip galvojantiems, nėra nieko 
reikšmingesnio kaip palikti savo 
gyvenimo pėdsakius - savo ainius, 
savo kūrybą, savo darbus, savo 
kultūrą, savo istoriją, ant kurių 
išaugs ateitis. Iš mūsų darbų turi 
išaugti ateitis, bet jei mūsų gyve
nime nėra darbų, nėra ir pėdsakių, 
kokios galime tikėtis ateities?

Todėl surašymas mūsų darbų 
į knygą nėra paminklas Niekui, o 
yra paminklas ateičiai, kad ryto
jaus saulei šviečiant gimtų nauji 
daigai ir pratęstų mus istorijoj. 
Tokia žmogaus gyvenimo esmė, jis 
privalo savę palikti kultūroje, kaip 
ir istorijoje.

Aleksandras Kelmietis
****

1. Neleisk savo liežuviui paslysti; 
visuomet sakyk mažiau, kaip galvo
ji. Lavinkis kalbėti maloniu balsu. 
Kaip ką sakai dažnai svarbiau už 
ką sakai.

2. Retai ką nors žadėk, bet paža
dėjęs tesėk, nors būtų kažin kaip 
sunku.

Geelongo liet, gegužinės dalis dalyvių stebi tinklinį. Nuotr. J. Gailiaus.

KODĖL?
Kodėl, kai ašaros patvinsta veide 
ir širdį apgaubia juoda naktis, 
pasislepia draugai mano jaunystės 
ir tik iš tolo žiūri i mane?

Kodėl neištiesti man tos rankos, 
tos meilėj sukurtosios rankos? 
Kodėl nenubraukt man tas ašaras 
ir nepalengvint širdies neramios?

Kodėl nepažvelgti į akis - tiesiai, 
ir jose išskaityti tolimą kančią, 
sutraukyti tą baimių tinklinį skydą 
ir mano sielai leisti grižt i šviesa?

Kodėl?...
E. Vaickas

ŠIA NAKTĮ 
i. i-

Aplankysiu tave šią naktį, 
kai duonos kepalas 
nebenurąmins mano alkio 
ir stiklas vandens 
ištroškusių lūpų neatgaivins.

Aplankysiu. -
Ir nejučiom paimsiu tavo ranką, 
ir priglusiu arti 
tekančio vandens srovės.

Tyliai, vienumoj, 
klausysiu krioklių šnekėjimo 
ir akmenų šnibždėjimo, 
vandeniui tekant per mane.

E. Vaickas

SUDAROMA ŠVIETIMO KOMISIJA
Melbourne Apylinkės Valdyba, 

vykdydama ALB statuto nuostatus ir 
atkreipdama dėmesį į Krašto Valdybos 
nurodymus, jau kelintą kartą kvietė 
veikiančių švietimo institucijų, orga
nizacijų atstovų ir atskirų asmenų pa
sitarimus. Pastarasis įvyko š.m. kovo 
mėn. 15 d. Lietuvių Namuose.

Po diskusijų Švietimo Komisijos 
sudėties, jos veikimo ribų ir kitais 
susijusiais reikalais, buvo sudarytas 
Komisijos branduolys iš p.p. P. Ara- 
nausko, J. Juškos, J. Makulio ir A. 
Šeikio, kuriems pavesta kooptuoti ki
tus komisijos narius. Be to, ^komi
sijos sudėti įeina Lituanistinių Kur
sų, Parapijos Sekmadienio mokyklos 
ir Vaikų Darželio atstovai, kurie bus 
kviečiami, reikalui esant, įjos posė
džius.

Turint galvoje, kad Lituanistiniai 
Kursai yra reikšmingi visai Lietuvių 
Bendruomenei ir yra galimybė juos 
praplėsti net į universitetinį kursą, 
kur lietuvių kalba būtų dėstoma kaip 
atskiras dalykas, Švietimo Komisija 
turėtų rasti būdų Kursų administravi
mą perimti iš Korporacijos ‘Romuva’, 
suteikiant jų veikimui tvirtą Lietuvių 
Bendruomenės atramą.

Jaunimo tautinis švietimas ir 
auklėjimas turi būti remiamas visų 
organizacijų ir atskirų bendruomenės 
narių, todėl sudarytam Švietimo Ko
misijos branduoliui ir busimai Komi
sijai tenka palinkėti geros sėkmės ir 
brandžių vaisių.

Ig. Alekna
****

— Nuolankiausiai atsiprašau direktorių!

GEELONG - VASAROS PABAIGTUVĖS
Š.m. kovo 5 d. gražiame St. Le

onards pajūryje Liet. Sąjungos Valdy
ba suruošė Geelongo Apylinkės lie
tuviams vasaros pabaigtuvių gegužine..

Nors tą rytą oras truputį ir vė
juotas, bet saulėta diena pirmousius 
žvejus atitraukė jau 6 vai. ryto, o 
apie 10 vai. jau buvo tuzinas meške
riotojų išsirikiavę ant žvejų kranti
nės. Visi sumerkę meškeres į sūrų 
jūros vandenį žvalgėsi ir nerimavo, 
kam užsikabins pirmasis ‘sneperis’.

Jau ir pietų laikas, gera šimtinė 
svečių gegužinėje, vieni daužo orinį 
kamuolį, kiti stalo tenisą, treti kaip 
‘čerepokai’ po medžiu susmeigę akis 
į šachmatų lentą a nei krust.

Centre po medžiais stovi didžiu
lė palapinė, kurioje S-gos Valdyba 
įrengė gana patogią virtuvę, net ir ga- 
zu aptarnaujama. Viduje sukasi p. 
GailiUvienė ir p. J. Mačiulienė ir vi
sus vaišina dešrelėmis, kavute, vais
vandeniais, saldainiais ir riešutais, 
vaikams tai bent gyvenimas tik valgyk 
ir gerk, kaip pas Kalėdų senelį.

Sportinėse varžybose, gal dau
giausia žiūrovų sutraukė orinis tarp 
vedusių ir nevedusių vyrų, nepasise
kė išaiškinti kurie tapo nugalėtojais, 
nes visi vienodai pralošė.

Tarp moterų populiariausias žai
dimas stalo tenisas, buk tai šis spor
tas palengvina išlaikyti jaunatviškas 
linijas, šios šakos nugalėtoja išėjo 
p. CL Valaitienė.

Šachmatų meisteris tapo p. J. Ma- 
nikauskas.

Po pietų apie 3 vai. sugrįžo ir 
žvejai su tuščiais maišiukais, bet vie
nam laimė nusišypsojo, pagavo keletą 
‘sneperių’ ir žvejavimo I-ma vieta ati
teko p. Juozui Renkauskui.

Visi pasistiprinę ‘Hot Dogs’ ir 
nuplovę dienos dulkes, griebėsi pa
skutiniosios sporto šakos - rutulio 
stūmimo, kurio susidomavo ne tik vy
rai bet ir moterys. Šio sporto šakoje 
13 svarų rutulį nustūmė: 
Vyrų varžybose I-mą vietą p. Kostas 
Bratanavičius (jaun.) - nustūmė 41,6 
pėdas, II vietą p. G. Wolf - 42,2 pd. 
ir III vietą po 36,2 ped. nustūmė p. Č. 
Valatka ir p. Ed. Braneizeris.

Moterų varžybose I-mą vietą lai
mėjo p. Nijole Wolf nustumus 25,8 pd. 
II vietą p. Birutė Volotkaitė 23,8 ped. 
III-čia vietą p. R. Starinskienė 22,5 pd.

Jaunimui ir vaikams sukėlė daug 
malonumo p. E. Braneizerio atvežtas 
motociklas (be b'ėgiu), su kuriuo dau
guma turėjo progos palyginti pajūrio 
kupstynus ir krūmus.

Gegužinės laimingą bilietą ištrau
kė p. K. Simkevičius aliuminijaus su
lankstomą kėdę, o kavai ‘Flask’ lai
mėjo p. A. Medelienė.

Taip besportuojant ir besilinksmi
nant užsibaigė sekmadienis ir šių me
tų vasara.

Buvęs
****

Mūsų Pastoge Nr.12 1972.3.22 psl.5

5



JPOPTAC,^
REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS
18 Miller Ave.,Ashfield,N.S.W.2131 

Tel. 798 o3o6

KOVO KLUBE

METINIS 'KOVO’ SUSIRINKIMAS
Kovo 12 diena Lietuvių^ Namuose 

Lidcombe įvyko Sydnėjaus Sporto Klu
bo 'Kovo’ metinis narių ir rėmėju su
sirinkimas. Pirmininkui V. Daubarui 
pakvietus prezidiumo pirmininku spor
to veteraną krepšininką. Kęstą Protą 
ir sekretoriumi gerai sportininkams 
žinoma Vincą Binkį, kuriuos susirin
kimas patvirtino. Savo pranešime, pir
mininkas V. Daubaras pranešė sutrauk
tai būvusių darbo metų eigą, nušvies
damas plačią Kovo veiklą per pasku
tiniuosius metus ir pabrėždamas jog 
šie metai buvo ypatingai reikšmingi, 
nes per juos teko surengti paskutinią
ją sporto šventę, kuri pasisekė gana 
gerai, gaunant gražių atsiliepimų is 
kitų vietovių. Sportinėje veikloje klu
bas yra išvystęs didelę darbo vagą 
ir visose sporto sekcijose veikla yra 
labai gera. Padėkodamas savo valdy
bos nariams už gražų susiklausymą 
ir energingą darbą, jis kvietė į atei- 
nančiat valdyba rinkti 10 narių, kas vė
liau susirinkimo buvo priimta, nes ir 
šie sekantieji darbo metai bus labai

Gerb. p. Andriejūnai, Snjr.,
Savo praeitos savaitės rašinyje 

Jus palietete ir užklausėte eilę klau
simų, liečiančių Sydnėjaus Sp. Klubą 
‘Kovą’, į ką, aš manau, jie jums as
meniškai ar per spaudą atsakys. Ta
čiau, tarp visų tų užpuolimų ir paklau
simų, Jus pasiūlėte, jog reikėtų pa
skelbti premija^ dėl įvykių (buvusių 
ir nebuvusių) skelbimo 'Musu Pasto
gėje’. Būdamas redakcinės kolegijos 
narys aš norėčiau Jūsų paklausti apie 
kokius Jus įvykius kalbate, kurie bu
vo ar nebuvo skelbiami ‘Mūsų Pasto
gėje’?

Tačiau labiausiai mane domina 
Jūsų pareiškimas mano asmeniniu, 
kaipo ‘Sporto Skyriaus’ redaktoriaus 
užpuolimu, kur Jus sakote ‘Kaip ten 
bebūtų, bet ‘Sporto Skyriaus’ redakto
rius savo pareigas atlieka savotiškai, 
lyg tai diktatoriškai’.

Savo 21-rių metų spaudos darbe 
su ‘Mūsų Pastoge’, aš nemanyčiau, 
kad bent kada aš esu buvęs kur nors 
diktatoriškas ir aš visuomet, išskyrus 
asmeniškumus ir tarpusavio kolioji- 
mus, dėjau ir dėsiu su didžiausiu pa
sitenkinimu visą medžiagą, kuria tik 
esu gavęs ir ateityje gausiu, nedary
damas jokių skirtumų tarp asmenų ar 
pavienių klubų.

Žinodamas Jūsų p. Andriejūnai, 
didelį sportinį patyrimą ir girdėdamas 
Jūsų dažnus privačius ir viešus pata
rimus, aš, būdamas amžiumi jaunes
nis už Jus, noriu viešai prašyti Jūsų 
patarimo ir, jei galima paramos, ‘Mū
sų Pastogės’ Sporto Skyriui. Gana 
greitu laiku aš maždaug pusmečiui 
palieku Australijos krantus, išvažiuo
damas pasaulinėn kelionėn. Nenorė
damas mano redaguojamą Sp. Skyrių 
palikti be redaktoriaus aš jau asme
niškai kreipiausi į kelius redagavimo 
darbui tinkamus žmones, tačiau iš jų 
tegavau tik neigiamą atsakymą.. Todėl 
įvertindamas Jūsų, p. Andriejūnai, 
sportinę patirtį ir darbą, aš kreipiuosi 
į Jus, gal būt Jus, vietoj kad daryda
mas man beprasmius užpuolimus, ga
lėtumėte padėti rasti žmogų, kuris 
redaguotų ši taip sportininkams svar
bų Sporto Skyrių ir aš tikiu, kad jis, 
būdamas daug geresnis už mane, bus 
tikrai ne savotiškas ir ne diktatoriš
kas.

Jūsų
A.Laukaitis 

Sporto Skyriaus Redaktorius 
****
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svarbūs ir sunkūs, ypatingai, kai ko- 
viečiams teks ruošti XXIII-ją sporto 
šventę Lietuvių Dienų metu.’

Iždininkas J. Dambrauskas savo 
pranešime davė platų finansinės Kovo 
iždo padėties stovį, pabrėždamas, kad 
per paskutiniuosius metus Kovo klu
bas turėjo pajamų virš S7.000.00, kas 
iki šiol dar niekuomet nebuvo turėta. 
Šiuo metu ižde randasi gana nemaža 
suma pinigų, bet atsižvelgiant į labai 
platų klubo sportinį darbą, esančias 
sekcijas su daugeliu komandų, pini
gai yra labai reikalingi.

Revizijos Komisijos Pirmininkas 
S. Kolakauskas savo pranešime pasi
džiaugė gerai tvarkomomis iždo ir at
skaitomybės knygomis, pabrėždamas, 
jog bent kuri organizacija turi labai 
gerai veikti, kad savo pajamose turė
tų virš septynių tūkstančių dolerių, 
kas įrodo Kovo darbingumą. Jo pasiū
lymu buvo išreikšta padėka valdybai 
ir revizijos aktas susirinkimo priim
tas.

Labai įdomu pranešimą padarė 
Lietuvių Klubo pirmininkas V. Simniš- 
kis, pabrėždamas, jog klubo statyba 
labai greitu laiku prasidės ir pirmoji 
klubo stadija bus iki Kalėdų baigta. 
Paklausimuose dėl vėliau būsimos 
salės ir sportininkų prašymo, jog bū
tų, statant šią salę, atsižvelgta ir Į 
galimybes joje turėti savo treniruotes, 
V. Simniškis pasakė, kad klubo direk
toriai darys viską, kad ateityje pa
statyta salė galėtų tinkamai naudotis 
sportininkai, kuriuos visuomet iki 
šiol klubas rėmė ir rems ateityje.

Į naująją Kovo valdybą buvo iš
rinkta: V. Daudaras, V. Binkis, J. 
Dambrauskas, D. Atkinson, Snaigė 
Gustafson,. V. Gulbinas, V. Kasperai- 
tis, A. Mikalauskas, A. Kraucevičie- 
nė ir J. Liutikas. Revizijos Komisija 
pasiliko ta pati. Klubo nariams ir rė
mėjams, apsvarsčius ateities darbo 
klausimus, iš kurių svarbiausias ir 
sunkiausias bus sporto šventės suren
gimas, susirinkimo oficialioji dalis 
buvo užbaigta labai draugiškoje ir 
malonioje nuotaikoje. Po oficialiosios 
dalies sekė draugiškos vaišės prie 
lauke kepamų kepsnių ir alaus stiklo, 
kas tikrai duoda galimybių artimiau 
susibičiuliauti aktyviesiems sporti
ninkams, valdybai ir sporto rėmėjams 
bei bičiuliams. Geriausios sėkmės 
visai naujai valdybai.

A. L.
****

Charles Fefferman tėra 22 metų 
amžiaus, o garsiame Chicagos 
universitete jis jau pasiekė pil
no matematikos profesoriaus ti
tulą. Jis 14 metu amžiaus įsto
jo į Marylando universitetą, o 
20 metą būdamas Princetono u- 
nivversitete jau gavo filosofijos 
daktaro laipsni.

SPORTO NUOTRUPOS
Praeita savaite buvo sudaryta 

Australijos krepšinio olimpinė treni
ravimosi rinktine, susidedanti iš 25 
žaidėjų. Siu žaidėjų tarpe yra išrink
tas ir mūsų įžymusis krepšininkas 
Edis Palubinskas, šiuo metu studi
juojąs ir žaidžiąs Amerikoje. Jis, kar
tu su kitais 14-ka žaidėjų atstovauja 
Viktorijos valstiją, kuri sudaro patį 
didžiausią išrinktųjų skaičių. Iš NSW 
yra paimta penki žaidėjai, Pietų Aus
tralijos - keturi ir Vakarų Australijos 
vienas. Komandos menedžeris yra 
Frank Angove ir treneris Lindsay Ga
ze. Visos komandos aukščio vidurkis 
yra 6 pėdos 4l/a inčo, kas yra aukš
čiausias aukštis iki šiol buvusių Aus
tralijos komandų. Visa komanda per 
Velykas treniruosis, paskui ir vėliau 
Melbourne, sužaidžiant kelias rung
tynes. Nors Australijos rinktinė ir 
kvalifikavosi į Muencheno olimpija- 
dą, tačiau jų važiavimas yra dar ne
aiškus ir jis priklauso nuo Australi
jos Olimpinio Komiteto, ar jie sutiks 
juos siųsti. Jeigu jiems bus leista 
važiuoti, tai Australijos trenerio nuo
mone, jo rinktinė turėtų olimpijadoje 
užbaigti pirmoje aštuoniukėje, kas 
būtų ypatingai gerai, žinant kitų vals
tybių krepšinio pajėgumą. Pats aukš
čiausias rinktinės žaidėjas yra sep
tynių pėdų aukščio amerikietis Tom 
Bender, kuris jau Australijoje gyve
na virš trijų metų ir priima Australi
jos pilietybe.

y xxxx
Šveicarijoje įvykusiame bėgimo 

krose, dalyvavęs Lietuvos bėgikas 
Petras Simonėlis 1000 metrų bėgime 
tarp geriausių_Europos bėgiku, užėmė 
ketvirtą vietą.

xxxx
Latvijoje įvykusiose Pabaltijo 

slidinėjimo pirmenybėse aiškia per
svarą parodė estai slidininkai, ko
mandiniai laimėję pirmąją vietą (240 
taškų), antrąją vietą gavo lietuviai 
(87 tšk.) ir trečiąja latviai (50 tšk.)

xxxx
įdomios šachmatų varžybos įvy

ko Vilniaus mieste, kur dalyvavo pa
saulio ex-čempijonas Talis (Ryga),

Amerikos F.B.I. direktorius J. Edgar Hoover priima iš A. Ustjanaus- 
ko jo vadovaujamo ‘100 Klubo* garbės ženklą.

’KOVO’ STEIGĖJAS IŠKILO AMERIKOJ 
(Antano Ustjanausko laiškas sportinin
kams)
Gerbv p.A.Laukaiti ir brangus koviečiai,

Širdingai dėkoju už Jūsų malonų 
laišką, kurio turiniu aš buvau stačiai 
sužavėtas. Aš ypatingai džiaugiuosi, 
kad Jus visi koviečiai ir sporto vete
ranai esate linksmi ir sveiki, o taip 
pat, kad mūsų įsteigtas sporto klubas 
‘Kovas’ išaugo į tokią puikią ir gar
bingą lietuviško jaunimo organizaciją. 
Atrodo, nieko kito nelieka kaip tik 
pasveikinti ir padėkoti Jums už visas 
padėtas pastangas, o taip pat palin
kėti, kad ‘Kovas’ ir toliau būtų pirma
eilis sporto klubas Australijoje.

Mano šeima susideda iš aštuonių 
narių, t.y. žmona, aš, keturios dukte
rys ir du sūnus. Vyriausias sūnus An
drius, kuris gimė Sydnejuje, yra 20 
metų amžiaus, 6‘5” aukščio ir labai 
mėgsta sportą. Mes su žmona labai 
daug dirbame ir tam darbui galo nesi
mato.

Pagerbdamas Australijos lietu
vių sportininkus, as norėčiau paskirti 

tarptautiniai meisteriai G. Veresov, 
K. Zvorykin (Minskas), S. Rotare (Ta
linas), Lietuvos V. Mikėnas ir kiti. 
Siame turnyre išsiskyrė Talis, nors 
pats turnyras buvo labai įtemptas ir 
permainingas. Vilnius įveike Minską 
5.5 - 4.5, nors Minsko komandoje žai
dė net septyni meistrai. Ypatingai 
įdomi kova vyko tarp buvusio pasau
lio čempiono Talio ir Lietuvos vete
rano Mikėno. Rygos didmeisteris bu
vo laimėjęs žaidimo kokybe ir atrodė, 
kad Mikėno reikalai yra blogi, tačiau 
jis žaidė labai drąsiai, išradingai ir 
rungtynes baigėsi lygiosiomis, nors 
Ryga prieš Vilnių laimėjo 6:4.

xxxx
Atrodo prof. Euve pasiūlymas 

Fišerio ir Spasky šachmatų žaidimams 
dviejose vietose rusų bus nepriimtas. 
Jie įrodinėja, kad F.I.D.E. taisyklės 
sako, jog pasaulio čempijonatas turi 
būti žaidžiamas vienoje vietoje. Jie 
tos taisyklės žada ir laikytis. Šitoks 
rusų elgimasis, atrodo, yra daromas 
tyčiomis, kad paerzinti ir taip jau 
temperementingą Fišerį. Nors Spas
ky per pasikalbėjimą Sochi (prie Juo
dosios Jūros kurorte) su Maksvos ko
respondentu ir gyrėsi, kad jis Fiše
rio nebijąs, nors kai yra daromi tokie 
ginčai, tai jo tam drąsumui yra sunku 
patikėti.

Spaskis Įdomiai aiškina ir Petro- 
siano pralaimėjimą prieš Fišerį, bū
tent, kad Petrosianas vartojęs takti
ką, kad nepralaimėti ir, kai po ketu
rių ratą jie stovėjo lygiomis, tai jis 
neparodė jokios iniciatyvos laimėji
mui. Prie to jis dar pridėjo, kad Fi
šerio žaidimu jis nėra nustebintas. 
Jo manymu, vienas iš geriausių XX-to 
amžiaus šachmatininkų buvo Mikhail 
Tai (latvis) su kuriuo jis buvo susi
tikęs 1965 metais ir, pagal jo nuo
monę, tos rungtynes pareikalavo dau- 
giąu Įtampos ir pastangų negu Fiše
rio - Petrosian rungtynės.

xxxx
Uz visas šachmatų žinutes nuo

širdus ačiū Jurgiui Karpavičiui, Ko
vo šachmatų vadovui.

****

pereinamąją taurę tam Australijos 
lietuvių sporto klubui, kuris laimės 
metines krepšinio pirmenybes. Pra
šau man pranešti smulkesnes sporto 
šventės detales ir aš šią taurę išsių
siu paštu, arba ją asmeniškai atveš 
mano sportininkas sūnus Andrius., 
Prašau pasveikinti ir perduoti mano 
geriausius linkėjimus mano prieteliui 
dabartiniam ‘Kovo’ pirmininkui p. V. 
Daubarui su Ponia ir visiems ‘Kovo’ 
veteranams bei dabartiniams jauniems 
sportininkams, kai Jums asmeniškai 
geriausios sėkmės Jūsų darbe.

Jūsų
A. Ustjanauskas

Apie mūsų mielo sportininkų prie- 
teliaus ir ‘Kovo’ steigėjo gyvenimą 
ir darbus parašysime kitam MP numery.

****

— Ilgaplaukiai pasišiaušę hipiai bus grą
žinami iš Nairobio aerodromo atgal, iš kur 
atvažiavę, kaip paskelbė Kenijos vicepre
zidentas ir vidaus reikalų ministeris Moi.

-.v’ .s
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MARGUČIU MENAS
MARGUČIŲ PUOŠIMO 
BUDAI, RASTAI IR JŲ 

KOMPOZICIJA

Paprasčiausias puošimo 
būdas — dažymas viena 
spalva. Liaudis niekad ne
naudojo anilinių dažų, bet 
spalvino natūraliais, auga
linės kilmės dažais. Pavyz
džiui, geltonai spalvai 
naudojo skirpsto luobą ar
ba alksnio žiedus; svogū
nų lukštais dažė rausvai, 
pievų pinavijų žiedais — 
mėlynai, rugių ar kviečių 
želmenimis ir žaliomis sa
manomis nuo stogo ar me
džio — žaliai, ąžuolo žie
vėmis -— tamsiai raudonai, 
juodalksnio ' žievėmis su 
geležies rūdimis — tam
siai juodai ir t. t. Si na
tūralių spalvų receptūra 
yra labai įdomi ir ji buvo 
taikoma ne tik margučiuo
se, bet ir audiniuose.

Margučiuose daugiausia 
mėgiamos įvairūs raudo
nos, rudos, žalios, mėly
nos ir juodos spalvos at
spalviai. Juoda spalva 
dažnai buvo .duodama 
dugnui, o ant jo raudonai, 
baltai, žaliai spalvinamos 
raštų kompozicijos.

Margumas gaunamas, 
apvyniojant dažomus kiau
šinius plona, retai austa 
drobele. Paviršius tampa 
margas, žaidžiantis natūra
laus baltumo prošvaisčiais.

Sudėtingesnis puošimo 
būdas — raštų išskutinėji- 

mas adata ar peiliuku 
vienspalviai dažytų kiauši
nių paviršiuose. Tai labai 
populiarus puošimo būdas.

Sudėtingiausias ir puoš
niausias būdas — raštų įra
šymas ant kiaušinio vašku 
(arba stearinu, nesūdytais 
taukais, lajumi). Raštas bu
vo padengiamas viena ku
ria nors minėtų medžiagų, 
o vėliau kiaušinis nudažo
mas. Norint gauti įvairia
spalvį raštą, paviršius den
giamas vašku keletą kartų.

Vėliausias ir neturintis 
liaudiškų tradicijų margu
čių puošimo būdas — 
spalvinimas specialiais la
bai intensyvių tonų lakais.

Kiekvienas margučių 
puošimo būdų sąlygojo 
raštų motyvus, jų kompo
ziciją ir atlikimo charakte
rį. Pavyzdžiui, puošiant 
skutinėjimu, raštas- buvo 
daugiau susmulkinamas, 
susidėdavo iš grafiškų, 
kampuotų linijų. Puošiant 
įrašymu vašku, raštas buvo 
gaunamas aptakus, daž
niausiai abstrakčių geo
metrinių linijų, rūtelių ar 
kitų realiosios gamtos 
smarkiai geometrizuotų 
motyvų.-

Margučių raštai buvo 
įvairūs, dažnai originaliai 
sudėtingi, bet turėjo daug 
panašumo ir bendrumo su 
kitomis liaudies meno ša
komis, savo ornamentinių 
motyvų skale ir kompozi
cijos ypatybėmis. Sutinka
mas kampuotų ir lenktų 
geometrinių linijų raštas: 
kryputės, trikampiai, dan
tukai, lankeliai, brūkšneliai, 
puslankiai, ratilai ir f. t.

Augaliniai motyvai: eglu
tė, rūtelė, lelija ir įvairių 
formų lapeliai bei žiede
liai, kurių net neįmanoma 
priskirti kuriai nors rūšiai. 
Iš gyvūninių ornamentų 
labai įdomiai stilizuoti 
vabzdžiai, ypač peteliškės, 
bitutės; pagaliau svarbią 
ornamentų motyvų grupę 
margučiuose sudarė visa
tos šviesuliai — saulė, 
mėnulis, žvaigždės. Labai 
retai margučiuose kompo
nuojamos buitinės, figūri
nės scenos.

Sunku suvesti margučių 
raštą j apibrėžtas kompo
zicines schemas, nes asme
ninis skonis, margučių raš
to ir jo išdėstymo meninis 
supratimas Buvo individua
lus ir įvairus;

Labai populiarus ir mė
giamas —- koncentruotas 
rašto išdėstymas atskiromis 
grupėmis margučio pavir
šiuje. Tokių grupių būna 
nuo dviejų iki penkių.

Dažnai raštai grupuoja
mi margučio galuose su 
nepuošta centrine juosta 
arba laisvai bėgančiu ne
sudėtingu raštu centrinėje 
dalyje. Paprastai raštas 
abiejuose galuose vieno
das, o viduryje — skirtin
gų motyvų.

Kartais raštai išdėstomi 
įstrižomis, gulsčiomis ar 
stačiomis linijomis, kariais 
išrašomi visame paviršiuje 
vienodu intensyvumu, pa
liekant tik nedidelius, 
siaurus nepuoštus (arpus 
tarp atskirų grupių.

Augalinių ar gyvūninių 
raštų motyvai margučiuose 
susmulkinami, neturi di
desnių ištisinių paviršių, 
pabrėžiamas rašto koniū- 
ras, o jo plokštuma dar 
skaidoma brūkšneliais į at
skiras grafiškas mažas da
lis. Šiuo atveju margučių 
augaliniai ar gyvūniniai 
motyvai griežtai skiriasi 
nuo jų traktavimo dekora
tyvinėje tapyboje, kerami
koje, kur lapeliai, gėlės, 
gėlių puokštės ir vazonė
liai skaidomi tik spalvų 
niuansais, skirtingais kolo
rito tonais. Margučiuose 
šie motyvai panaudojami 
subtiliau, grakščiau.

Margučiuose išlaikomi 
būdingi liaudies menui 
ornamentų kompozicijos 
principai, kūrybiškumas, 
saikingumas, aiškumas ir 
užbaigtumas. Margutis turi 
nedidelį puošiamą pavir
šių, bet ornamentai ir čia 
išdėstomi kūrybiškai, aiš
kiai. Juose ne tik kompo
zicija, bet ir raštai, jų 
traktavimo pobūdis atspin
di ilgametės liaudies kū
rybines tradicijas. Margu
čių meno nereikėtų pa
miršti. Tai originali taiko
mosios dailės šaka. Verta 
suteikti margučiams kitą 
turinį arba nors grąžinti 
senąją pavasario atgimi
mo, pavasario šventės 
reikšmę.

K. CERBULĖNAS

Iš kultūros istorijos-

MIRĖ A. MARČIULIONIENE

Vasario 22 d. mirė A. Marciulio-

ILGA GAIDŽIO UODEGA
Japonijoje yra gaidžių, kurių uodegos 

3.5-4 metrų.

Sovietu darbo žurnale *Trud’ yra 
tokia istorija:

Ateina į krautuvę pirkėjas ir klau
sia:

- Ar turit kiaušinių? -
- Žinoma, turim, - atsako parda

vėjas.

Pirkėjas sumoka ir, kaip įprasta 
Rusijoj, eina prie kito stalo savo pre
kių atsiimti. Ten jam liepia palaukti.

- Kaip ilgai? - Jis nori žinoti.
- Kol višta kiaušinius padės. -
- Tai kam, po ‘ciortais ir jo mama’ 

jūs išmanęs pinigus paėmėt? -
- Šiandien mėnesio paskutinė die

na ir mes dar visos normos neišpildėm.
CTrud’ korespondentas labai pa

sipiktino pirkėjo nešvankiais žodžiais).

nienė sulaukusi 81 metų amžiaus. Ve
lionė praėjo ilgą, ir įvairų, gyvenimo 
kelią. Ilgai sirgo ir daug kentėjo. Pries 
12 metų apsirgo parkinson liga. Per 
visą ta, laiką buvo stropiai prižiūrima 
dukters Elenutės, žento Justino ir sū
naus Kosto. „

Velionė gimė Zagariškėse prie 
Kauno 7 vaikų šeimoje, anksti nete
ko tėvo. Vedusi pati anksti tapo naš
lė, išaugino 3 vaikus, kurių 2 gyvena 
Sydney, o dail. A. Marčiulionis JAV.

Palaidota Roockwoodo lietuvių 
kapinėse, kun. P. Butkus atlaike ge
dulingas pamaldas ir pasakė žodį. 
Paskutiniam atsisveikinimui susirin
ko giminės, artimieji ir pažįstami. 
Ilsėkis ramybėje, daug iškentėjusi 
mamyte.

E.

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE

Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija 
Talka. -

Moka už indėlius 5% metiniu, palūkanų 
už įnašus iki 6% dividendo.

Duoda paskolas iki 3000 dolerių 
iš 8-9% užskaitant kas 3 mėn.

Talkos įstaiga veikia šeštadieniais 
nuo 11 vai. iki 13 vai.

Lietuvių Namuose, 80 Errol Street, 
North Melbourne.

TALKA, Box 40 51, GPO Melbourne
30 01

AUSTRALIJA IR NAUJOJI ZELANDIJA
MALDOS APAŠTALAVIMAS
Jo Šventenybė popiežius Paulius

VI balandžio mėnesiui MA nariams 
skyrė sekančias intencijas:

B endrąją- Kad Dievo tauta 
veikliai bendradarbiautų su dieviškąja
Apvaizda pašaukimų kunigystei puose
lėjime.

M i s i j u - Kad misijų žemėse 
per bendras pastangas pastoracinėje 
srityje, pasisektų padauginti ir puo
selėti pašaukimus kunigystei.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKQJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE! Balandžio mėnuo 
skirtas Šventosios Dvasios garbei. 
Motto šiam mėnesiui: ‘Džiūgauk ir 
linksminkis, nes Viešpats prisikėlė!’

Brangus broli, sese!
Mūsų Viešpats tarė mokytiniams, 

kad jis jų nebevadinsiąs savo tarnais, 
bet bičiuliais. Glaudi draugystė su Jė
zumi • kuris yra žmogus kaip mes ir 
kartu Dievas - yra Jo apaštalų atpil
das ir laimė.

Mes visi reikalingi draugu, bet
labiau už viską mes reikalingi Jėzaus 
draugo. Jis yra išmintingiausias ir 
gali mus pamokyti. Sekdami atydžiai 
Jo gyvenimą ir pasakytus žodžius, ži
nome kaip gyventi. Jis yra visagalis -
gali ir nori mums padėti, jei tik Juomi 
pilnai pasitikime.

Kadangi esame Jėzaus draugai, 
mūsų apaštalavimas yra draugystės 
įtaigotas veiksmas. Meilė šiam Drau
gui nuolat kelia mūsų ūpą, drąsina 
mus veikti, kovoti, aukotis, ištverti 
ir nenusiminti net tada, kai pačios 
aršiausios kliūtys pastoja mums kelią. 
Juk dėl savo draugo ir vardan tikro
sios draugystės žmogus ryžtasi daug 
ką pakelti ir iškentėti.

Viešpaties meilė mums, kurios 
yra pavadinęs savo prieteliais, pa
skatino Jį kentėti, mirti ir dėl mūsų 
prisikelti iš mirusiųjų.

Sveiki, sulaukę šv. Velykų!

— Ką laikytumėte protingu?
—Tą, kuris siekia tik pasiekia

mų tikslų.
Abdul - Farodžas.
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LIETUVIU.LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W. *
TĖL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

MURRAY’S ILF. STORES
MS GEORGE STREET, SYDNEY—TEL: 

informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius i 
USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos 
SSR kaip ir ankščiau nustatytomis sąlygomis.

Mes taip pat persiunčiame pinigus prekėms pirkti 
„ Sovietų Rusijoje pasirinktinai“ arba Sovietinėms prekėms“. 
Smulkesne informacija duodama telefonu arba asmeniškai ap- 

■silankius mūsų ištaigoje.
HEAD OFFICE MURRAY’S H.F. Stores 646 George St., Sydney

Tel. 26-1766

SYDNEY. N.S.W.
CABRAMATTA:

BANKSTOWN:

PARAMATTA:

Murray’^ H.F. Stores, 143 Cabramatta Road, 
Cabramatta. Tel: 728-7078

Murray’s H.F. Stores, 5 Kitchener Parade, 
Bankstown: Tel: 7094J089

Murray’s H.F. Stores, 293 Church Street, 
Paramatta, Tel: 63 5-9728

NEWCASTLE, ...... .......
"Murray’s H.F.Stores, 557 Hunter Street, Newcastle, Tei^-3595<
Murray’s H.F.Stores, 93 Northumberland St. Wickham.5cL 61-5180.
MELBOURNE. VIC.:
Murray’s H.F. Stores, c/--Cental Co., Mutual Arcade,

266 Flinders St. Tel: 63-7895

N.S.W.:
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Pranešimai
Dėl velykinių, atostogų sekan

tis Mūsų Pastogės numeris išeis 
balandžio 10 d.

Red.

METINIS 'NERIES’ SUSIRINKIMAS
B.L.S.K. 'Neries* Valdyba šių 

metu balandžio mėn. 9 dienų (sekma
dieni) 13 vai. Lidcombe Lietuvių Na
muose, šaukia savo nariu, nariu rėmė
jų ir sporto klubui prijaučiančių 
VISUOTINĮ METINĮ. SUSIRINKIMĄ. 
Dienotvarkėje:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Pirmininko pranešimas.
4. Iždininko pranešimas.
5. Revizijos Komisijos pranešimas.
6. Pranešimų tvirtinimas.
7. Naujos valdybos rinkimai.
8. Klausimai ir sumanymai. .
9. Susirinkimo uždarymas.
Po susirinkimo Lietuvių Namuose 

Lidcombe Įvyks B - B - Q - lešmine 
ir alutis.

Sporto Klubo ‘Neris’ Valdyba 
****

VELYKlį MARGUTIS SYDNEJUJE
Sydnėjaus ‘Aušros’ skautų tuntas 

kartu su savaitgalio mokykla, rengia 
š.m. balandžio mėn. 9 diena, (sekma
dienį) lietuvių  ̂skautų žemėje, Lot. 12 
Bentley Street, Ingle burn, Velykų 
M a r g u t i .

Šį savaitgalį savaitgalio mokyklos 
pamokos bus gamtoje. Mokiniai susi
renka dešimta valnadą ryte. Pamaldos 
bus 13 vai. po kurių mokyklos ir skau
tų tėvų komitetai pavaišins, jaunimą 
pietumis.

Po pietų įvyks tunto sueiga, ku
rios pabaigoje atvyks Velykų Bobutė. 
Toliau seks kiaušinių ridinėjimai ir 
žaidimai. Velykų Margutis užsibaigs 
skautų laužu.

Kviečiami visi maži ir suaugę 
atsilankyti, atsivežant savo užkan
džius. Bus renkami gražiausi margu
čiai, tad nepamirškite atsivežti.

Visi uniformuoti skautai susiren
ka nevėliau 12 vai.

‘Aušros’ Tunto Tuntininkas
****

PRANEŠIMAS

‘Commonwelth Department of So
cial Services prisiuntė Apylinkės Val
dybai brošiūrą, kur išdėstomi bedar
bio, ligos, senatvės ir kiti specialus 
socialinės šalpos parėdymai imigran
tams. Informacija suinteresuoti tautie
čiai gali kreiptis į Apylinkės valdy
bą arba skambinti telefonu numeris 
666 9389.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
****

P ERTHAS
Atvelykiu dienoje, balandžio 9d. 

(šeštadienį) LVS ‘Ramovė’ Pertho • 
skyrius ruošia savo veiklos 10 metų 
sukakties minėjimą..

Minėjimas įvyks Leederville 
Town Hall. Pradžia 7 vai. v. Ramo- 
vėnai atvyksta uniformoti S-gos ženk
leliu ir kitais atsižymėjimo ženklais 
gautais Lietuvos nepriklausomybės 
laikais.

Kviečiami prisidėti minėjiman 
ir kitų tautybių karinių organizacijų 
atstovai.

Po pranešimų ir oficialiosios da
lies bus pasilinksminimas - šokiai, 
gera muzika.

Sekančią dieną (sekmadieni) Ro- 
movėnai su vėliava dalyvaus lietuviš
kose pamaldose, kurias atnašaus ka
pelionas kun. L. Kemešys.

Skyriaus Valdyba
Tarptautinis Eucharistinis Kongresas

Ateinančiais metais (1973) Aus
tralijoje, Melbourno mieste vyksta 
40-tas Tarptautinis Eucharistinis Kon
gresas. Jis prasidės vasario 18 d., 
sekmadienį ir baigsis vasario 25 d. 
taip pat sekmadienį.

į šį kongresą yra pažadėjęs at
vykti popiežius Paulius VI. Iš lietuvių 
tarpo jau yra pažadėję atvykti mūsų 
vyskupai - vysk. V. Brizgys ir vysk. 
A. Deksnys.

Kongreso Komitetas kviečia visus 
lietuvius iš Įvairiu kraštų dalyvauti 
Eucharistiniame Kongrese.

Kongresui jau Įtemptai ruošiama
si. Yra sudarytas šiam reikalui komi
tetas, kuriam vadovauja Melbourno 
arkivyskupas J. R. Knox. Turi komi
tetus ir atskiros tautybės, o jų tarpe 
ir lietuviai. '

Pirmoji kongreso diena (vasario 
18) yra skiriama atskiroms tautybėms. 
Lietuviai pradės šį kongresą. Popie
žiaus sutikimas pramatytas ketvirta
dienį, vasario 22 d.

Nors didelis Melbourno miestas - 
virš 2 mil. gyventojų, bet kongreso 
metu jo viešbučiai ir moteliai bus už
pildyti. Tautybių komitetai rūpinasi 
savo žmones apgyvendįnti pas savus 
tautiečius. Lietuvių Melbourne yra 
apie 2000 žmonių. Šeimos turi pato
gius namus, kurios mielai priims i 
kongresą atvykstančius svečius. Gal 
ne ^vienas čia turi ir savo giminių ar 
pažįstamų. Kongreso proga bus malo
nu ir juos aplankyti.

Laukiame į kongresą atvykstant 
kiek galint daugiau lietuvių iš įvairių 
kraštų. Dėl nakvynių ar kitais kongre
so reikalais rašyti: Kongreso Komi
tetas, 18 Henry St., Kensington Vic. 
3031, Australia.

Kongreso Komitetas
****

MARGUČIUI

PADĖKA

ALB Knits Kaltins Tarytos arcMlziaJami Amcritos lictavhi sefistR 
Stasio B A R 0 ir Danos STANKAITYTĖS 

KONCERTAI AUSTRALIJOJE

Melbourne:

Trečiadienį, kovo 29 d., 7.45 vai. vakaro ASSEMBLY HALL, 
156 Collins Street.
Bilietai parduodami Liet. Namuose, šeštadieniais nuo 11 iki 1 vai.p.p. 
sekmadieniais prie Šv. Jono bažnyčios. Telefonu užsakymai priimami 
skambinant V. Aleknai - 53 - 2375
Bilietų kainos - 83.00 ir 82.00
Didįjį Penktadieny, kovo 31 d., 7 vai. vakaro RELIGINES MUZIKOS 
KONCERTAS, Šv. Jono bažnyčioje, Victoria Pde, East Melbourne 
Dalyvauja solistai Stasys Baras ir Dana Stankaitytb ir Melbourno pa 
rapijos choras, vad. P. Morkūno, 
įėjimas - aukomis.

MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO TARYBA kviečia visus į

kuris Įvyks Lietuvių Namuose, balandžio mėn. 8 d. - Šeštadieni - 
7 vai. vakaro.

Gera muzika - minkšti ir kieti gėrimai - Socialines Globos 
Moterų D-jos Bufetas su šiltais ir šaltais užkandžiais, 
įėjimas - asmeniui $2.

Mylimam vyrui, tėvui ir uošviui ZIGMUI MARENGOLCUI 
mirus po ilgos ir sunkios ligos, dėkojame kun. Vaseriui uz rožan
čiaus pravedimą koplyčioje, kun. Daukniui laidotuvių apeigas, p-lei 
Prašmutaitei už grojimą bažnyčioje, p. Zubrui už nuoširdų atsisvei
kinimo žodi kapinėse, Melbourno Soc. Globos Moterų Draugijai už 
lankymą ir suruoštą šermenų arbatėlę.

Visiems draugams bei pažįstamiems dalyvavusiems rožan
čiuje ir laidotuvėse, už gėles, užuojautas

Visiems širdingai dėkojame.
J. Marengolcienė, sūnus Vytas su šeima

PADĖKA

Mūsų brangiai mamytei, uošvei ir močiutei a.a. MARIJAI 
MARČIULIONIENEI mirus, dėkojame kun. P. Butkui ir kun. P. Mar- 
tūzui už lankymą jos ilgoje ligoje, pravedimą rožančiaus ir atliki
mą laidojimo apeigų.

Dėkojame giminėms ir pažįstamiems už užuojautas žodžiu 
ir raštu ir už gėles. Dalyvavusiems rožančiuje, bažnyčioje ir paly- 
dėjusiems į kapus^ir užprašiusiems Šv.-Mišias.

Ypatingai dėkojame ponioms: A. Neimanienei ir L. Miliaus
kienei, lankiusioms ligoninėje ir namuose ir visokeriopai mums pa
dėjusioms.

Nuliūdę
Sūnus Aleksandras ir Kostas, duktė Elena, 

žentas Justinas, Danutė, Daivutė Stadalnikai.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Per Atvelykį, balandžio mėn. 9 d. 

į lietuvių skautų žemę atvyksta į sve
čius Velykų Bobutė, kur ji susipažins 
su mūsų savaitgalio mokyklos moki
niais, Aušros tunto skautais ir kitų 
mūsų neorganizuotu prieaugliumi. Ta 
proga savaitgalio mokykla turės pa
mokas gamtoje. Taip pat ir skautų 
tunto sueiga ir laužas bus Ingleburno 
stovyklavietėje. Tad pradėkime mar
ginti velykinius margučius.

‘Geelong Ad
vertiser’ žurnalistas ir auto mašinų 
modelių kolumnistas p. Ed. Braneize- 
ris, šią savaitę išskrido 3 savaitėm 
į Europą gastrolėms. P. Ed. Branei- 
zeris yra daug straipsnių ir nuotraukų 
iš lietuviu gyvenimo atspausdinęs 
vietos dienraštyje.

Laimingos jam kelionės.
****

Teko patirti, kad ALB Statutas 
jau baigiamas spausdinti Minties 
spaustuvėje ir greitai pasirodys lietu
viškuose kioskuose.
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Pastaruoju metu du Melbourno at
žalyno atstovai Eimutis Amos Pele- 
nauskas susižiedavo su Birute Petru- 
sevičiute. Eimutis yra baigęs Ekono
mijos mokslus Monash universitete, 
o Birutė yra baigusi Mitcham High 
School. Abu jaunuoliai yra savaran
kus - dirba įstaigose. Birutė priklauso 
Vyr. Skaučių Draugovei ir eilę metų 
šoka tautinių šokių grupėje ‘Klumpa
kojis.’

****
Praeitą savaitę dail. Leonas Ur

bonas skaudžiai nukentėjo eismo ne
laimėje. Jo mašina buvo visai sudau
žyta ir dar neapdrausta, o jis pats tik 
pritrenktas, bet išliko nesužeistas. 
Skundžiasi dailininkas, kad Sydney 
be mašinos kaip be kojų, ir taip rei
kės ilgesnį laiką vargti, kol atgaus 
jam padarytus nuostolius. Vaikynas 
kuris įvažiavo į Urbono mašiną buvo 
dragų apsvaigęs todėl maža vilties 
iš viso ką nors gauti iš jo, jeigu ieš
kinys ir bus teismo priteistas. Ramin
kis . Leonai ir džiaukis kad gyvas 
ir sveikas išlikai, visą kitą nugalėsi.****

Adelaidės Festivalio proga Imi
gracijos Departamentas suorganizavo 
įvairių tautybių meno parodą Miller 
Anderson Gallery, kurioje dalyvauja 
16-kos tautybių menininkai su 86 dar
bais. Iš lietuvių toje parodoje daly
vauja S. Nebliušis, Ieva Pocienė, J. 
Langevičius ir L. Žygas.

Meno kritike Elizabeth Young 
‘The Advertiser’ 1972.3.10 rašo kad 
paroda yra labai įdomi ir pasižymi ge
rais darbais. Tarp gerų darbų mini ir 
L. Žygo pavardę. Malonu girdėti kad 
musų dailininkai taip aktyviai reiškia
si kultūriniuose parengimuose.

****
Ketvirtadieni (kovol6) i kun. dr. 

P. Bačinsko paskaitą Dainavos salėj 
Bankstowne susirinko geras būrelis 
žmonių pasiklausyti įdomios temos: 
mokslas, tikėjimas ir mes.

Prelegentas prieš pradedant pa
skaitą pareiškė, kad jis ne akademi
niu stilium šią paskaitą skaitys, o 
daugiau žurnalistiniu populiariu, kad 
daugumai būtų geriau suprantama. Pa
skaitos turinys buvo platus, faktų ana
lizė reali, bet truko sintetinių išvadų 
ir mokslinės gilumos, tačiau pasiklau
syti buvo malonu.****

mitu Patttti
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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