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MES SYDNEJUJE
Kai daugiau kaip pries 20 metų 

Pulgis Andriušis aprašė Sydnejų, jis 
labai taikliai šį miestu palygino su 
Wodonga, Victorijos miesteliu prie 
Albury, sakydamas, kad Sydnejus sa
vo charakteriu visai nesiskiria nuo 
Wodongos tik su tuo skirtumu, kadSyd- 
nejų sudaro šimtas ar daugiau krūvon 
sudėtų Wodongu. Reikia pasakyti, kad 
anuo metu Andriušis visai nesuklydo. 

Tačiau praėjus dvidešimčiai me
tų Wodonga ir paliko kaip buvus, gi 
Sydnejus radikaliai pasikeitė ir šian
die vienas moderniausių didmiesčių 
pietų pusrutuly. Kadaise apšepęs “širm 
to Wodongu” miestas šiandie jau vir
tęs žavingu ir patraukliu interanciona- 
liniu metropoliu su savo specifiniu 
charakteriu, daugiaaukščiais namais 
ir nepaprastai žavinga aplinka.

Siame mieste po karo atvykę lie
tuviai jau rado priebėgą, nes čia nuo 
prieškarinių laikų ruseno p.p. Baužių 
palaikomas lietuviškas židinys Aus
tralijos Lietuvių Draugijos pavidalu. 
Apie šitų židinį ir būrėsi po karo at
vykę, lietuviai^ kurių suplaukė iki 
3000. Kiek iš tikrųjų nusėdo Sydneju
je ir kiek jų šiandie yra, niekas neži
no, nors ir buvo daug kartų keliamas 
reikalas sudaryti jų statistiką.

Pats Sydnejus neturi regimų pir
menybių Australijos gyvenime: Can
berra yra Australijos politinis ii vy
riausybės centras, Melbournas - Aus
tralijos finansliiis b£*tinas, gž'Sydne- 
jus neturi šito nei politinio, nei finan
sinio užnagario, tačiau jis turi savo 
būdingą žavesį, kuris patraukia ne tik 
Australijos, bet ir užsienio dėmesį. 
Dėl savo klimatinių ir geografinės pa
dėties sąlygų, dėl savo laisvo, nerū
pestingo, netgi boheminio gyvenimo 
stiliaus Sydnejus vystėsi daug spar
čiau, negu kiti Australijos miestai.

Kuo Sydnejus gali pavilioti pra- 
keleivį? Pirmiausia savo nuostabiai 
žavinga aplinka. Jis, tiesa, išsiplė
tęs daugiau negu bet koks pasaulio 
didmiestis, tačiau pažvelgus į miestą 
kiek iš aukščiau, sakysim, iš Austra
lia Square apvalainio bokšto, susida
rys įspūdis, kad visas miestas yra ant 
vandens: nepaprastai gausiai išraižy
tas įlankom įlankėlėm, prateka trys 
didesnės upės, o pakraščiai pasižymi 
ne tik sau lygių neturinčiais paplūdi
miais, bet ir svaiginančiais uolėtais 
kritimais (prisiminkime pagarsėjusį 
“Sydney Gap”).

Kas čia pamatytino? Atvykęs iš 
kitur keleivis turi pirmiausia pasižiū
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rėti į Sydney iš viršaus dėl bendro 
vaizdo. Patogiausia vieta - Australia 
Square bokštas, iš kurio gali apžvelg
ti Sydnejų nuogos akies žvilgsniu iki 
10 mylių spinduliu, iš Čia gali susi
daryti strateginį planą, kaip ir kur ei
ti, kad kuo daugiau susipažintum su 
aplinka. Aišku, verta net pėsčiam per
keliauti Sydnejaus Harbour Bridge, iš 
arti pasižiūrėti, koks gigantiškas yra 
Sydney operos pastatas, susipažinti, 
ypač vakare, su Sydney boheminiu gy
venimu Kings Cross’e, dienos metu ap* 
lankyti botanikos sodą, zoologijos so
dą, pereiti pėsčiam nuo Circular Quay 
iki Town Hall susipažįstant su moder
niąja architektūra. Sunku nurodyti žy
mesnių žiūrėtinų vietų, ypač pačiame 
mie’ste, nes čia taip greit viskas kei
čiasi, kad kas šiandie tebestovi ir 
gal net laikytina istoriniu pastatu, jau 
rytoj gali būti vietoj jo gili duobė ruo
šiant vietų naujam pastatui. Sydnejus 
nėra tradicijų miestas, kur bandoma 

išlaikyti seni istoriniai pastatai arba 
pirmykštis miesto charakteris: geriau
siu atveju prie naujo pastato pritaiso
ma lentelė su įrašu, kas toje vietoje 
buvo anksčiau kartais pridedant ir bu
vusio pastato fotografiją.

Aišku, atvykęs lietuvis į ši virš 
trijų milijonų miestą norės pirmiausia 
susitikti su lietuviais. Neturint adre-

KAS YRA SYDNEJUS 
AUSTRALIJOS LIETUVIAMS?
Sydney yra Australijos lietuvių 

centras jau nuo 1929m., kada įsistei
gė ir veikė Australijos Lietuvių Drau
gija. Šios Draugijos paskutinysis pir
mininkas ir dabartinės Australijos Lie 
tuvių Bendruomenės Garbės Narys 
Antanas Baužė, nors jau gerokai per
žengęs 70-sius,dar vis aktyviai su žmo’ 
na reiškiasi lietuviškoje veikloje.

Čia įkurtas ir pirmas spaustuvėje 
spausdinimas lietuviškas laikraštis 
Australijoje “Mūsų Pastogė”.

Čia buvo įkurta Australijos Lietu* 
vių Bendruomenė, kuriai beveik dvi
dešimtį metų vadovavo Sydnejaus ko
lonijos tautiečiai.

Sydnejuje pradėtos Australijos 
Lietuvių Dienos, kuriomis ir šiandie
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sų iš anksto geriausia naudotis tele
fonų knyga. Apie 70 procentų čia gy
venančių lietuvių turi telefonusir dar 
būdingai nėra iškeitę savo pavardžių į 
angliškas. Jeigu kai kurie darbovie
tėse ir yra apkarpę savo pavardžių sla/ 
viškas galūnes, tai telefonų knygoje 
jos vis tiek dažniausia išlaikytos se
nos formos.

visi Australijos lietuviai didžiuojasi 
ir kurioms kas antri metai visa ben
druomenė ypatingai ruošiasi.

Sydnejaus lietuviai pirmieji kėlė 
mintį kurti bendruomeninius lietuvių 
namus; pasigavę šių idėją kitų koloni
jų tautiečiai pasistatė sau namus, de
ja, sydnejiškiai dar tebegyvena tokių 
namų idėja ir viltimi.

Sydnejaus lietuviai buvo Studijų 
Dienų iniciatoriai, nors pirmosios Stu
dijų Dienos įvyko Melbourne.

Sydnejuje buvo surengta pirmoji 
lietuvių dailės paroda, kuri susilaukė 
plataus atgarsio plačiuose meno sluoks< 
niuose Australijoje.

Pagaliau Sydnejuje prasidėjo ir 
Australijos lietuvių “kultūrinė revo
liucija”, per kurią Sydnejaus lietuvių 
kolonija prarado primatą prieš kitas 
Australijos lietuvių kolonijas.

SKAITYTOJAMS
Išleidžiant specialųSydnejaus “Mūsų Pastogės” numerį susiduriama su dau

geliu sunkumų. Didžiausi iš jų yra laikraščio turinys ir finansiniai ištekliai.
Sydnejaus Apylinkė yra viena iš didžiųjų Australijos Lietuvių Bendruomenių. 

Jos nariai gyvena plačiai išsibarstę įvairių tautybių jūroje, Kiekvienas tautietis, 
sulig savo išgalėmis ir sugebėjimais, yra priverstas išsikovoti netik ekonominius 
išteklius, bet ir pasirinkti lauką,, kuriame jis gali kūrybingai reikštis. Būdami 
įvairių sugebėjimų ir troškimų, kiekvienas iš mūsų kuriame savo pasaulį ir reiš
kiamės savo srityje. Tad neišvengiama, kad kiekvienas lietuvis yra skirtingas ir 
jis, kaip bendruomenės narys, duoda skirtingą įnašą.

Sutalpinti šią mozaiką į vieną “Mūsų Pastogės” numerį yra neįmanoma. 
Klausimas kyla, ką paminėti ir ką praleisti. Be abejo, mes norime matyti reprezen
tacinį “Mūsų Pastogės” numerį, tai yra, kad jame atsispindėtų Sydnejaus spal
vos ir skaitytojas galėtų susidaryti pilną vaizdą. Mes tikime, jog šis “Mūsų 
Pastogės” numeris duos bent daliną mūsų bendruomenės vaizdą ir jis nebus 
paskutinis.

Apylinkės Valdyba nuoširdžiai dėkoja p. Vincui Kazokui už ši išsamų ir 
kruopštų darba.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba
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APIE SAVE

Organizuojant šitą “Mūsų Pasto
gės” numerį koncentruotas dėmesys į 
Sydnejaus lietuvių kultūriną veiklą ir 
poreiškius. Šitą pusę ypač rūpėjo iš
kelti ir šios dienos šviesoje pristaty
ti vien dėl to, kad išeivijos gyvenime 
tautiečių tautinę sąmonę išlaiko ir iš
ryškina visų pirma klultūrinė veikla. Su 
tos pačios kultūrinės veiklos rezulta
tais galima daug toliau pasiekti ir už 
bendruomenės ribų. Mūsų menininkų į- 
našas į šio krašto kultūrini gyvenimą, 
mūsų mokslininkų darbuotė arba tauti
nio meno iškėlimas į viešumą pasiekė 
ir išreklamavo lietuvius daug daugiau, 
negu bet kokios politinės pastangos. 
Ypač šitai jaučia ir mūsų jau čia užau= 
gusi ir tebeauganti jaunoji karta, ku
rią galima prilaikyti prie bendruome
nės ir aktyviai į tautinu veiklą išrauk
ti tik per kultūrines pastangas.

Ta prasme ir žvelgta į šios die
nos kultūrinį lietuvių gyvenimą Syd- 
nejuje aplenkiant visuomeninę veiklą. 
Prabėgomis prisimenant kultūrinį žydė* 
jimą anksčiau šiandie daug kuo pasi
didžiuoti negalime: jaučiasi, bent ma
tematiškai susumavus, aiškus kultū
rinis nuosmukis. Ar šitas nuosmukis 
tėra tik laikinas, tai priklausys nuo 
mūsų pačių, nes, kaip matysime iš šio 
numerio puslapių, pajėgių kultūrinių 
darbuotojų dar vis nestokojame, o, 
priimant dėmesin ir viduriniąją bei jau* 
nąja kartą, ateitis galėtų būti net ir 
visai , Šviesi.

Kodėl taip atsitiko? Kiekvienu at 
veju galima būtų surasti rimtų pateisi
nimų, bet tas reikalų nepakeičia. Vis 
dėl to šioje vietoje būtina atkreipti 
dėmesį į keletą faktų, kurie gali turė
ti skatinančios arba trukdančios įta
kos.

Visu pirma stokojame tinkamos 
paskatos. Geriausias būdas - tinka
mas kritiškas žvilgsnis į mūsų kultū
rinį gyvenimą spaudoje. Daug kas pas*

LIETUVIU SODYBA
Važiuodami nuo Sydney Prince’s 

vieškeliu Wollongong kryptimi ir be
veik pasiekus Engadine miestelio pre- 
krybinį centrą jūs žvilgterėkite į deši
nę pusę ir jeigu iš anksto būsite susi
pažinęs su vieta jūs galėsite lengvai 
atpažinti Lietuvių Sodybą, kuri remia
si į Loraine Ave. Ten prie įvažiavimo 
į Sodybą yra graži raudonu nlvtu. sie
nelė, kurioje įrašyta: LITHUANIAN 
VILLAGE - LIETUVIŲ “SODYBA”. 
Tai bene vienintelė Sydney metropoli
jos ribose vieša iškaba, liudijanti, 
kad čia yra kažkas lietuviško arba lie* 
tuvių kuriama. Vos įžengus į Liet. So
dybos kiemą jūs pirmiausia stebėsi
tės plačiu ir giliu vaizdu, nes visas 
sodybos sklypas yra aukštumoje ant 
skardžio briaunos, todėl atsiveria jums 
prieš akis erdvūs toliai su giliu ir pla
čiu slėniu po jūsų kojomis. Vaizdas 
stebėtinai gražus ir iš tos pusės jo 
niekas neužstos. Kaip tik į tą pusę 
(nuo įvažiavimo kairėje) jau yra pastai 
tyti du mūriniai, dviejų butų kiekvie
nas, namukai su pilnu įrengimu - tik 
ateik ir gyvenk.' Žemes plotas, kaip 
jūs įsitikinsite, yra gana didelis, ir 
Čia po kiek laiko (taip jau suplanuota) 
išaugs dar astuoni tokio dydžio name
liai, o vėliau ir atskiras pastatas su 
patalpomis Sodybos administracijai ir 
bendra lietuviška seklyčia visu sody
bos gyventojų bendruomeniniams ir 
kultūriniams reikalams. Nežiūrint esa
mų ir būsimų namelių palieka dar gana 
erdvus kiemas su medžiais, gražiomis 
pievelėmis ir.vingiuotais takeliais, kur 
dažnomis progomis mieste ar iš kitur 
atvykę tautiečiai pasisvečiuoti čia ga
lės gražiai papiknikauti.

Šitas visas naujas kūrinys yra 
Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos pastangų ir darbo 
rezultatas. Tiesa, Draugijai stipriai 
talkina vietinės valstijos vyriausybė, 
padengdama du trečdalius viso projek
to išlaidų, tačiau toji žemė ir esami 
bei busimieji pastatai yra ir palieka 
pilnoje Draugijos nuosavybėje.

Šitas Lietuvių Moterų Draugijos 
užsimojimas vertas daug didesnio lie
tuvių dėmesio, negu kad jam iki šiol
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tebėjo, kad mūsų vietinėje spaudoje 
operuojama abstrakcijomis, o vieti
nis gyvenimas pristatomas tik kaip 
įvairiausių pobūvių mišrainė. Spaudoje 
ypač lietuviškoje mūsų sąlygų spaudo
je, reikia ne vien tik informacijos, bet 
juo labiau ir inspiracijos faktiškai į- i 
vertinant esamą padėtį ir duodant idė
jų, sugestijų, pramatymų. Skatinančiai 
veikia visuomenę ne vien pristatymas 
to, kas padaryta, bet juo labiau kas ne* 
padaryta ir verkiant prašosi, kad būtų 
padaryta.

Galimas daiktas, kad bet kokiai, 
ypač kultūrinei veiklai stokojame entu* 
ziazmo, nes daugelis pasijuto pavar- i 
gę ar išsisėmę. Šiandie gal iš tikro to | 
entuziazmo stokojame, bet už tat visa , 
eilė žinomų veikėjų ir kultūrininkų jau Į 
turi daugiau laiko, nes išėję į pensi
jas. Jie gali daugiau skirti laiko vi
suomeninei ir kultūrinei veiklai. Entu
ziastų talkininkų visada atsiras paro
džius daugiau iniciatyvos.

Iš kitos pusės ir visos organiza
cijos galėtų ir turėtų savo įvairių rū
šių pobūvius, kurie sudaro virš 90 nuo- 
šimčių visos mūsų veiklos, taip sukuk 
turinti, kad kiekvienas vakarėlis ar 
balius galėtų virsti drauge ir dvasinė 
puota. O tai galima lengvai pasiekti 
parodžius trupučiuką pastangų ir ini
ciatyvos. Mūsų visuomenė dar nėra ga
lutinai atbukus, ir į kiekvieną rūpes
tingiau paruoštą parengimą jautriai re
aguoja.

Visais laikais didžiausias kultū
rinio gyvenimo variklis buvo ir tebė
ra kritika. Jos savo tarpe labiausia 
stokojame ir gal daugiausia bijomes. 
Glostymais gali tik užliūliuoti, bet ne 
prižadinti. Kritika yra konkretus su
gretinimas tarp to, kokie mes ir mūsų 
veikla esame ir kokiais turėtume būti. 
Tai negatyvioji ir pozityvioji jėga, 
kuri drauge pasidaro ir varikliu pir
myn. Pasižiūrėkime į save: trūkumai 
tebeskatina jų atsikratyti, o pozity- ■ 
vioji pusė tepasidaro atramos tašku ‘ 
šuoliui į didesnius laimėjimus.

(v.k.) j

parodoma. Čia su laiku susidarys pa
stovus^ ir prasmingas lietuvybės cen
tras. Šios kolonijos gyventojai bus 
daugiausia sąmoningieji Sydnejaus, o 

-gal ir iš kitų Australijos vietų atsikė
lę^ ir į pensijas išėję lietuviai. Sody
ba nėra ir nebus kokia paliegėlių, ar 
luošų bei ligonių prieglauda, bet svei
kų tautiečių, atitarnavusių šiame kraš<

te savo metus ir nusipelniusių ramaus 
Į ir nerūpestingo poilsio. Gyvendami sa- 
; vų tautiečių aplinkoje jie nesijaus 
! vieniši ir džiaugsis draugyste, ko jie 
i gal neturėtu gyvendami atskirai, vai

kams anksti išskridus į pasaulį. Šioje 
vietoje gal ilgiausiai išsilaikys lietu
višką sąmonę, gal ilgiau už bet kokius 
klubus, nes čia savo senatvės dienas 
leis tautiniai subrendę tautiečiai, ku
rie savo veikla, pastangomis skleis tą 
tautiną sąmonę ir kitiems.

Neteisingai buvo paskleisti gan
dai, kad Moterų Draugija kuria sodyba 
turtingiems seneliams. Paliegėliams, 
ar benamiams yra kitos institucijos. 
Moterų Draugija, kurdama šią sodybą, 
sekė pavyzdžiu jau Šiame krašte se
niai veikiančias ir kaskart vis labiau 
populiarėjančias institucijas, kuriose 
apgyvendintieji pensijos amžiaus su
laukę žmonės yra atpalaiduojami nuo 
kasdieninių rūpesčių apie savo namus, 
ir kas svarbiausia, pašalina šio’am
žiaus žmonių sunkią vienatvę. Gal dėl 
to lietuviai į šį projektą iki šiol žiū
ri gana skeptiškai ir net iki šiandie iš 
keturių tik trys butai tėra užimti, nes 
pas mus tai visai nauja ir daugeliui 
negirdėta. O tai yra dėl to, kad mūsų 
vyresnieji dar vis tebegyvena senomis 
kategorijomis laikydamiesi pažiūros, 
kad vaikai turi išlaikyti tėvus ir jais 
rūpintis. Tačiau daugelis jau turėjo 
įsitikinti, kad senelius aprūpina vai? 
džia skirdama pensijas ir todėl vaikai 
nei teisiškai, nei moraliai neįpareigo- 
jami būti atsakingais už savo gimdyto* 
jų senatvės dienas. Kaip pastebėjome, 
baigė moktelus ar sulaukę atitinkamo 
amžiaus vaikai išeina savais keliais, 
susikuria savo gyvenimą,ir tėvai pa

Lietuvių Sodybos vaizdas. Dabar jau šie namai įrengti ir apgyvendinti.

Bene pirmas lietuvis ūkininkas Australijoje.- Nuotraukoje lietuvis artojas 
Jurgis Sabaliauskas Blacktown apylinkės laukuose aria. Šiuo metu Jurgis Saba- 

: liauskas su žmona gyvena Lietuvių Sodyboje Engadine.

lieka vieni, kada ne kada vaikų ap
lankomi. Čia ir yra idėja, kad apgy
vendinti tokiose kolonijose seneliai 
visą laiką gyvena tarp savųjų ir be 
baimės, kad vieną dieną praras turimą 
pastogę ir atsidrus gatvėje. Tokios į 
pensiją išėjusių žmonių kolonijos yra 
labai plačiai praktikuojamos austrių, 
o taip pat ir kitataučių tarpe, ir kaip 
praktika rodo, visa tai pilnai pasitei
sina.

Lietuvių Sodybą pradėjo ir įkūrė 
Liet. Moterų Draugija, bet šio projekto 
iniciatorius ir variklis yra dabartinė 
Draugijos pirmininkė p. Ona Baužienė. 
Tai galima sakyti Lietuvos nemačiusi 
lietuvaitė, bet širdy, užsimojimuose ir 
veikloj yra daug sąmoningesnė tautie
tė už daugelį Lietuvoje išaugusių ir 
tenai brandintų tautiečių. Būkime tik
ri, kad visi tautiečiai šias Moterų 
Draugijos pastangas tinkamai įvertins, 
ir kad ši Lietuvių Sodyba ilgiau tvers, 
negu bet kokie pastatyti ar statomi 
paminklai.

***
KIŠENINIS TELEFONAS
Vengrijoj pradėta seri

jinė portatyvių radio-tele- 
fonų gamyba automobi
liams .Reikalui esant,kiek
vienas miestietis gali įsi
dėti į portfelį telefoną, ku
ris sveria 7OOg, ir kelio
nėje susisiekti su abone
mentu. Šiuo radiotelefonu 
galima susisiekti su bet 
kuriuo punktu, esančiu 
500 kmplote.
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VI S V O AS. E K7I >/1X
GYVEWIMAT

Kalbant apie viešąjį Sydney liej 
tuvių gyvenimą tektų pasižiūrėti is 
dviejų pusių: į organizacijas ir į viso
kius parengimus. Tiesa, parengimai 
kaip tik įeina į organizacijų, veiklu, 
tačiau nors jie ir atskirų organizaci
jų ruošiami, vis tik jie skiriami visai 
Sydney lietuvių visuomenei.

ORGANIZACINĖ VEIKLA
Daugiau kaip prieš 15 metų ALB 

Krašto Valdyba Sydnejuje buvo sure
gistravusi apie 30 lietuviškų organiza
cinių vienetų, kurie; turėjo savo užsi
mojimus ir gyvai reiškėsi ne tik savo 
viduje, bet ir viešajame gyvenime. 
Šiandie tų vienetų skaičius yra gero
kai sumažėjęs, o ir iš tebeveikiančių 
tebūtų minėtinos vos kelios, kurios 
tebeveikia. Visos kitos tebėra gyvos 
tik popietyje ir jų veikla ribojasi me
tiniu susirinkimu arba vakaruškos su
rengimu. Nekalbant apie apylinkės 
valdybą, kuri šiuo metu tenkinasi tik 
oficialiom “valdiškom” pareigom, pa
minėsime keletu aktyvių ir savo dar
bų dirbančių organizacijų.

SYDNEY LIETUVIŲ. KLUBAS, 
veikiąs jau nuo 1956 metų ir vienin
telė organizacija, siekainti atkakliai 
savo tikslo - pastatyti lietuvių klubą 
ir tuo pačiu įkurti Sydnejuje visuome
ninį židinį - lietuviškus namus. Pama
žu artėjama prie tikslo: vietoje bu v. 
Bank&towno Liet. Namų - Dainavos 
salėsS^uri šiuo metu jau nugriauta ir 
jos vietoje dygsta naujas Lietuvių 
Klubo pastatas. Pradžioje bus pasta
tytas ir įrengtas tik licenzijuotam klu
bui tinkamas pastatas, bet vėliau jis 
bus praplėstas, pristatyta salė ir eilė 
kitų patalpų, tinkamų visuomeninei liez 
tuvių veiklai. Reikia būti tikriems, kad
Sydney Lietuvių Klubas savo planą 
pilnai įgyvendins.

SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ 
SOC. GLOBOS DRAUGIJA - tai irgi 
viena iš ištvermingiausių ir savo dar
buose produktyviausių organizacijų. 
Šalia savo tiesioginio darbo ši Drau
gija, kaip registruotas karitatyvinis 
vienetas Sydnejuje, išnaudodama to
kiai oiganizacijai teikiamas australu 
valdžios subsidijas, įsigijo gražų že
mės plotą labai patraukioje Engadine 
apylinkėje ir čia jau įkūrė Lietuvių 
Sodybą. Jau pastatyti ir pilnai įrengti 
du nameliai po du butus šeimai. Numa* 
tomą ten pat pastatyti dešimtį tokių 
namukų ir su seklyčia bendriems juose 
gyvenančių reikalams. Tai ypatingos 
reikšmės šios moterų draugijos užsi
mojimas, kurį moterys tikrai įvykdys 
ir tai bus pasitarnauta ne vien tik vy
resnio amžiaus žmonėms, bet ir iš vi
so lietuvybei. „

SKAUTŲ “AUSROS” TUNTAS 
ypatingai gaji ir lietuvybei daug duo
danti jaunimo organizacija. Galima sa>

iš Sydney apylinkės praeities: nuotraukoje du ypatingai pasidarbavę lietu
viai ne tik Sydney apylinkei, bet ir visai Australijos Lietuvių Bendruomenei: kai
rėje žurnalistas Jurgis Kalakauskas - Kalakonis, buvęs ilgametis “Mūsų Pasto
gės” redaktorius ir būdamas šiose pareigose miręs 1958 m. ir dešinėje Justas 
Vaičaitis, pirmasis ALB Sydney apylinkės pirmininkas, pirmasis Australijos Lie
tuvių Bendruomenės Valdybos pirmininkas, miręs 1970 m. Bostone, U.S.A.

kyti, nuo pat įsikūrimo iki dabar vi
sas Sydnejaus lietuviškasis jaunimas 
yra perėjęs šia skautišką ir tautinio 
sąmoninimo mokyklą. Tuntas turi sa
vo nuosavą stovyklavietę Ingleburne 
apylinkėje su stovyklavietei reikia
mais pastatais. Tunto veikla su gra
žia ateitimi, nes kasmet skautų eilės 
pasipildo naujais nariais.

Didelį lietuvišką darbą atlieka ir 
stipriai veikiantis SPORTO KLUBAS 
“KOVAS” Pradėjęs prieš 20 metų tik 
su viena krepšinio komanda “Kovas” 
šiandie tiek išsiplėtęs, kad praktikuo
ja beveik visas sporto šakas, kiekvie
noje turėdamas net po kelias koman
das.

Antras, gražiai besivystąs sporto 
KLUBAS “NERIS”, kuris nors ir ne
seniai įsisteigęs, bet aiškiai progre
suoja.

Taip pat paminėtina iš jaunimo 
organizacijų TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRU
PE. Tai daugiau tarporganizacinis 
jaunimo vienetas, kuriam priklauso ir 
mielai renkasi šioje grupėje pašokti 
tiek skautai, sportininkai, tiek ir stu
dentai bei kiti tautiškai susipratę jau
nuoliai. Grupė yra nepamainomas vie
netas ne tik saviesiems, bet taip pat 
ir reprezentuoti mūsų šokius ir kitatau* 
Siams.

Tikrai didelį darbą atlieka ir ne 
tik mus džiugina bei gaivina, bet ir 
prieš kitus tinkamai reprezentuoja mū
sų chorai - DAINA IR MENO ANSAM
BLIS. Šie abu lietuviškos dainos rep
rezentantai yra tikras Sydnejaus lietu
vių pasididžiavimas. Būtų baisus smū
gis kultūriniam Sydnejaus lietuvių gy 
venimui, jeigu kada šie vienetai iširtų

MŪSŲ VETERANAI

Sydnejaus lietuvių kolonija dar 
ypatingai gali pasididžiuoti tuo, kad 
savo tarpe turi garbingus ir aktyvius 
veteranus, kurie bene vieninteliai iŠ 
senųjų lietuvių, čia jau įsikūrusių ir 
veikusių dar prieš antrą pasaulinį 
karą, tebėra ypatingai pozityvūs ir ak
tyvūs lietuviškame gyvenime ir lietu
viškoje veikloje. Tai Antanas Baužė 
ir jo Žmona p. Ona Baužienė. Nors abu 
jau sulaukę brandaus amžiaus, bet vis 
tiek aktyviai dalyvauja lietuviškame 
gyvenime, ką kiti jų vietoje, greičiau
sia mėgautųsi užtarnautu poilsiu ir 
snūduriuotų ant laurų.

Prieš keturiasdešimt dvejus me
tus jie abu iš Lietuvos atvyko į Aus
traliją ir pastoviai įsikūrė Sydnejuje. 
Čia jau buvo kelios lietuvių šeimos iš 
anksčiau, kurios ir buvo įsteigusios 
Australijos Lietuvių Draugiją. Anta
nas Baužė tuoj įsijungia į lietuvišką 
veiklą ir po dvejų metų išrenkamas 
tos Draugijos pirmininku, kuriai jis 
vadovavo su trumpom pertraukom iki 
1951m., kada toji Draugija buvo peror
ganizuota į Australijos Lietuvių Ben
druomenę. Po karo, atvykus Australi
jon naujai ateivių kartai,iš_DP stovyk 
lų, prasidėjo naujas lietuviškas gyve
nimas Australijoje. Antanas Baužė 
įvertino pasikeitusią situaciją, sura-

Reikia pabrėžti ir SAVAITGALIO 
MOKYKLĄ, kuri pasišventusių moky
tojų. ir jos rėmėjų palaikoma kursto 
lietuvišką, ugnelę mūsų, jaunųjų širdy
se. Reikia pripažinti, kad mokykla iki
šiolei idealistų mokytojų nepristigo, 
bet, deja, stinga idealistų tėvų, kurie 
pasiųstų savo vaikus į šią mokyklą. 
Gausi lietuviais ši kolonija, tačiau 
jos mokykla mokinių skaičiumi bus be
ne mažiausia tarp kitų kolonijų. O rei
kia pripažinti, kad Ši mokykla yra reikš' 
mingas lietuvybės židinys šioje kolo
nijoje: beveik visi ją lankę ir šiandie 
jau išaugę neatitrūko, bet Ir paliko 
lietuvių bendruomenės tarpe.

Tai būtų ir visos Sydnejaus akty
viosios lietuvių organizacijos, kurios 
savn veikla tiesiog tarnauja ir pačiai 
visuomenei. Paminėtinos dar kelios 
organizacijos, kurios yra uždaros arba 
profesinio pobūdžio, retais atvejais 
išeinančios i viešumą. Iš jų būtų: Ka
rių veteranų RAMOVĖ, Inžinierių ir 
Architektų Draugija, Gydytojų ir Dantų 
Gydytojų Draugija, Plunksnos Klubas, 
Filisterių Būrelis, Studentu Sąjunga, 
Katalikų Kultūros Draugija. Išskyrus 
vieną kitą metinį balių ar vakarėlį, 
šių organizacijų veikla visuomenėje 
beveik ir nejaučiama.

PARENGIMAI
Kaip ir visur kitur, lygiai ir Syd

nejuje lietuviška veikla daugiausia 
reiškiasi savaitgaliais. Beveik istisų 
metų savaitgaliai užimti vienokiais ar 
kitokiais parengimais: susirinkimais, 
minėjimais, baliais ar vakarėliais. 
Kartais sekamdienių ar šeštadieniu ne 
užtenka, tad tą pačią dieną būna net 
po kelis parengimus.

Tautinių švenčių minėjimai yra 
išskirtinai apylinkės valdybos žinio
je. Tačiau Lietuvos Kariuomenės šveir 
tę kasmet rengia karių Ramovė, o bir
želio išvežimų minėjimą Tautos Fondo 

do su naujai atvykusiais bendrą kalbą 
ir lietuviška veikla be jokios trinties 
plėtojosi toliau. Jis pirmas iškėlė 
reikalą steigti lietuvišką laikraštį ir 
suradęs talkininkų (Juozą Žukauską ir 
kitus) jau 1949m. sausio 26d. A. Bau
žos pastangomis ir asmeniška atsako
mybe buvo išleistas pirmas Mūsų 
Pastogės numeris.

Antanas Baužė taip pat yra ir ben- 
druomeninių lietuvių namų iniciatorius. 
Turėdamas ilgametę visuomeninę pa
tirtį jis suprato, kad naši tautinė veik
la ^svetimame krašte teįmanoma tik 
turint savu-s bendruomeninius namus. 
Šią mintį jis anksti iškėlė ir pasklei
dė, tačiau jo idėją pasigavusios kitos 
lietuvių kolonijos savo namus įsiren
gė, o Sydnejus dar ir šiandie jų tebe
laukia.

Pirmajame Australijos Lietuvių 
Bendruomenės atstovų suvažiavime 
A. Baužė iš vadovaujančių pareigų pa
sitraukia ir čia pat jis išrenkamas 
Bendruomenės Garbės Nariu.

Nemažiau lietuvybės reikalams 
kaip ir jos vyras ir Ona Baužienė. 
Ji visa laiką lietuviškoje veikloje bu
vo nuolatinė ir ištikimiausia savo vy
rui talkininkė ir bendradarbė. Išaugi
nusi Šeimyną ir vaikus išleidusi į pa
saulį ir pati O. Baužienė aktyviai ir 
tiesioginiai įsijungė į lietuvišką veik
lą. Socialinės Globos Moterų Draugija 
pasidarė jos tiesioginis veiklos ir dar
bo laukas. Prieš beveik dešimtį metų 
atsistojusi šios draugijos priekyje ji 
Draugiją “įpilietino” Australijos val
džios įstaigose ir taip pat Draugijai 
davė naują veiklos kryptį šalia šalpos 

Atstovybė. Šiaip kokiais ypatinges- 
niais parengimais Sydnejaus lietuvių 
kolonija bent Šiuo metu nepasižymi. 
Pažvelgus į metinį parengimų kalen
dorių beveik 90 procentų visų parengi
mų sudaro baliai ar šokių vakarai. 
Anksčiau taip gražiai klėstėję įvairūs 
kultūriniai parengimai, kaip viešos 
paskaitos, debatai, ne valdiško pobū
džio minėjimai, dabartiniu metu iš lie
tuviškos veiklos dingę. Retais atve
jais net ir baliai ar šokių vakarai duo
da rūpestingiau paruoštą ar įdomesnę 
programą. Bene įdomiausia ir patrauk
liausia kiekvienu atveju būna studen
tų baliaus programa, kur įnešama gera 
porcija ir kūrybos, ir jumoro.

Pastaruoju metu net ir oficialūs 
ar kitokie minėjimai bei parengimai 
jungiami drauge su pramogine puse. 
Tam pagrindinis motyvas, kad nesusi
rinks pakankamai žmonių, kad bent sa< 
lės išlaidos kaip nors pasidengtų. Tik 
tai į apylinkės visuotinius susirinki
mus tautiečiai susirenka, ypač per 
pastaruosius kelius metus, ypatingai 
gausiai. Mat, įvedus į tuos susirinki
mus politiką, be abejo,ir patys susirin* 
kimai pasidarė savotiška atrakcija, 
nelyginant spektakliai...

Žvelgiant į organizacinę veiklą 
ir ypač į parengimų pobūdį kitas pa
galvotų, kad Sydnejaus lietuvių koloni
ja išgyvena savotišką kultūrinį nuos
mukį. Galimas daiktas, kad jis šiuo 
atveju nelabai suklystų. Bet taip pat 
galima dairytis ir pateisinimų. Bene 
svarbiausias tokio prileidžiamo nuos
mukio pagrindas būtu tas, kad Sydne
jaus lietuviai neturi savo namų. Bet 
šitas argumentas netenka savo pagrin
do palyginus, kad anksčiau toji visuo
meninė ir pramoginė veikla buvo nepa
prastai gyva, nors ir tuo metu namų 
klausimas buvo lygiai toks aktualus, 
kaip ir dabar.

Gal arčiau tiesos būtų prielaida, 
kad greičiausiai Sydnejaus lietuvių 
kolonija, anksčiau visais atžvilgiais 
pirmavusi prieš visas kitas kolonijas, 
pastaruoju metu pasijuto išsisėmusi 
ar perdegusi: vieni pervargo, kiti vėl 
kitokiais motyvais pasitraukė iš vie
šojo gyvenimo, o naujų neprišiauginta. 
Sydnejaus viltis yra jaunime, bet ir 
šioje srityje veržliai iniciatyvai stai
ga uždedama priežiūra, kuri teigiamų 
rezultatų nežada. Turint visa tai prieš 
akis Sydnejaus lietuviams tektų kiek 
susigriebti, kad, sportiniais terminais 
kalbant, visa kolonija neatsidurtų 
lentelės apačioje. Juk ir taip jau pra
rado Australijos liet. Bendruomenės 
sostinės aureolę, inicaityva slysta iš 
rankų, jiors iš kitos pusės kai pasi
žiūri šioje kolonijoje stipresnių as
menybių tiek visuomenėje, tiek ir kul
tūrinėje srityje yra gana apsčiai.***

ir globos uždavinių. O. Baužienės ini
ciatyva Draugija užsimojo įsteigti ne
dirbančiųjų tautiečių koloniją, kurie 
už tam tikrus įnašus gautų nemokamą 
butą, gyventų nepriklausomai ir dar 
įvairiais atvejais būtų Draugijos glo
bojami. Po eilės metų sunkaus darbo 
ir pastangų šitas projektas jau pusiau 
įgyvendintas: Draugija turi savo ži
nioje didelį žemės sklypą ir jau du na
mus po du butus kiekvienas. Nors tau
tiečiai į Šį projektą dar žiūri Šaltai, 
bet p. O. Baužienė yra optimistė ir į 
ateitį žiuri su pasitikėjimu - vieną 
dieną ten stovės lietuviška tvirtovė.***

AUSTRALIJOS
LIETUVIAI LONDONE
Melbourn iečiai Danutė 

ir Vytas Levickai, leisda
mi savo ^atostogas ir ke
liaudami aplink pasaulį, 
lankė Londono lietuvius. 
Danutė -mokytoja, įsijun
gė į Londono Šeštadieni
nės mokyklos darbą.Mel
bourne lietuvių tautinių 

šokių grupės narė, ji iš
mokė mokyklos mokinius 
"JSadutę ", dar. Anglijoje 
niekuomet nešoktą,lr”Ma- 
lūną",be toJšmbkė ir nau
jų lietuviškų dainų, kurios 
yra populiaros Australi
joj.
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LIĘTUVIUL DIENAS 
UŽBAIGIANT.

Paskutinysis L.D. vakaras (30. 
12.72) skirtas teatro spektakliui, ku
riame matysime Adelaidės lietuvių 
“Vaidylos” teatro grupę. Spektaklis 
vyks Sydnėiaus Latvių namuose, 32 
Parnell St. Strathfield.. Tai pati dė
kingiausia vieta viešojo susisiekimo, 
čia praeina ir stoja visi miesto ir už
miesčiu traukiniai, tik 8 mylios nuo 
Sydnejaus centro. Parnell g-vė eina 
lygiagrečiai su geležinkelio linija ir 
yra tik apie 1 min. kelio pėsčiom nuo 
stoties. Taip pat čia sueina daug au
tobusų ^valdiškų ir privačių), apva
žiuojančių plačia Sydnejaus vakari
nę, dalį. Auto mašinos pastatomos ap
linkinėse gatvėse.

Naujųjų Metų sutikimo balius (gal 
but jau daugiausiai apkalbėtas) vyks 
puošniame Chevron hotel, Kings Cross 
apie 1 mylia nuo Sydnejaus centro. 
Vieta pasiekiama auto mašinomis ar
ba valdiškais autobusais, einančiais 
iš Centrinės stoties arba Circulas 
Quay per Park St. Nr. 324, 327, 388, 
306 ir dar keletą rečiau einančių. Pla
tesnė informacija apie N. Metų balių 
bus įdėta vėliau.

N. Metų sutikima^ ruošia ir sporto 
klubas “Kovas”, kuris Įvyks New
town Police Boys Club, Ėrskineville 
Rd., ir Angel St., Newtown, tarp New
town ir Erskineville gelež. stočių.

A.L.B. Tarybos atstovų, studentų 
ir kiti suvažiavimai savo programas ir 
vietas paskelbs atskirai.

Su 1973 m. pradžia, pasibaigs ir 
LDRK darbai, beliks tik atskaitomy
bės sutvarkymas. ; Bet tai nereiškia, 
kad jau visi lietuviškieji “atlaidai” 
Sydnėjuje pasibaigė. Kiti jų dar tik 
prasidės. LSS Australijos rajono skau
tai suvažiuoja savo 25 m. Jubilieji
nei stovyklai, kuri vyks ukrainiečiu 
stovyklavietėje Ingelburn. Stovykla 
prasidės 1973 m. sausio mėn. 3 d. ir 
užsibaigs sausio mėn. 13 d.

Sausio mėn. 1 d. Naujų Metų pa
maldos vyks įprasta tvarka Lidcombe.

L. D. R.K. Informacija.
***

AUSTRALUOS 
UĖTuVlU o 

DIENOS
SYdNEY-N-S-W- ♦ ~Jf\
GRUODŽlO-26-31- * A

PAVERGTU TAUTU FESTIVALIS

CHORAĮTaUTInIAI $0K|A|.

♦

A-I-BJARYbOS-StUdE ntu
IR KITI SUVAŽIAVIMAI.

AlSPoRTO ŠVEnK*
Šių metų Pavergtų Tautų kultūri

nį parengimą^ - šventę turėsime rugsė
jo 24 d. Cremorne Orpheum Theatre, 
Military Rpad, Cremorne Junction sek
madienį. Šventė prasidės 7 vai. vak.

Su tautine muzika ir šokiais daly
vauja : Estai, Latviai, Lietuviai, Balt- 
gudziai, Ukrainiečiai, Lenkai, Veng
rai, Slovakai, Serbai ir Croatai.

Tai gera proga pabendrauti su 
pavergtų tautų žmonėmis ir pažinti jų 
tautinę kultūrą bei pasigerėti menu. 
Visus kuo skaitlingiausiai kviečiame 
dalyvauti ir atsivesti savo draugus 
australus.

Bilietų kainos suaugusiems $2.00 
ir $1.50. Pensininkams, studentams ir 
vaikams po 80 centų.

Nors Sydnejaus Lietuvių koloni
ja per dvidešimtį metų ir nepasistatė 
sau tinkamų reprezentacinių namų, vis 
tik Šioje kolonijoje lietuvių kultūrinė 
veikla ypatingai suklestėjo. Nekal
bant apie atskirų organizacijų kultū
rinius poreiškius, kurie gal daugumoje 
panašūs kaip ir kitur, vis tik Sydne
jaus lietuviams būdinga dar ir tai, kad 
šioje kolonijoje išleista daugiausia 
lietuviškų knygų. Ir tai ne dėl to, kad 
šiame mieste yra lietuviška spaustu
vė (spaustuvių turi ir Melbournas, ir 
Adelaide), o greičiau todėl, kad Syd
nejaus lietuviai daugiausia turėjo ir 
parodė iniciatyvos visose veiklos sri
tyse, o taip pat ir knygų leidime. Tie
sa, ir šitoje srityje niekas nelaukė, 
kol įsisteigs pajėgi leidykla, o inicia
tyvos ėmėsi.privatūs asmenys, leisda-

Mūsų Pastogė Nr. 33 1972.8.21 psl. 4.

?.* 'Z 'i

KREIPTiSDRB-ViNGILIS’
22 HlUTOP-AVE-MT‘F>RlTCHARD
N‘S‘W2|7oaUSTRAUA» LDRK*

Lietuvių Dienų plakatas. Paruošė Algis Plūkas.
Užsiregistruoti pas: Mrs. L. Loo- 

ver, G.P.O. Box 5163, Sydney, 2001 
ir Mrs. Douglas Darby, 37 White St., 
Balgowlah. 2093. Tel. 944 - 114. 
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mi knygas savomis lėšomis ir tai tu
šuodami net prisidengdavo fiktyviu 
leidėjo vardu. Čia paduodame chrono
logine tvarka Sydnejuje išleistąsias 
knygas nesuminint išleistų
brošiūrinių leidinėlių, kaip organiza
cijų programos bei statutai, kalendo
riai ir šiaip įvairius proginiai bei spe
cifiniai leidinėliai, kurie nors ir būda
mi bibliografinės pozicijos, bet neįri- 
kiuotini į. knygų kategoriją.

1. A. Zubras. RUSIŠKASIS KOMU* 
NIZMAS. Idėjinis ir politinis rusiško
jo komunizmo įvertinimas. Spausdinta 
Mūsų Pastogėje ir vėliau, 1957m. Iš
leista atskira knyga. 95 psl.

2. Australijos Lietuvių METRAŠ
TIS. Redagavo J.A. Jūragis. Tai dide
lio formato 292 psl. leidinys, kuriame 
apžvelgiama Australijos lietuvių kul
tūrinė ir visuomeninė veikla. Išleista 
1961m.

3. Vytautas Janavičius. PAKE
LIUI į, ATĖNUS. Apysaka. 82 psl. 
Iliustracijos E. Kubbos. Išleista 
1962m.

4. Juozas Almis Jūragis. TOLI
MIEJI MIRAŽAI. Poezija. 142 psl. Iš
leista 1964m.

5. .Antanas Skirka. KUR BĖGA 
ŠEŠUPĖ. Pasakojimai ir legendos. 
132 psl. Išleista 1964m.

6. Benediktas Zabiela. KLAIDA. 
Romanas. 232 psl. Išleista 1965m.

7. Jonas Matusas. ŠAULIŲ. SA,_- 
JUNGOS ISTORIJA. Antrasis leidi
mas 1966m. 277 psl. Pirmoji laida iš
leista Kaune 1939m.

8. PLUNKSNA IR ŽODIS. Plunks
nos Klubo almanachas. Redagavo J.A. 
Jūragis. 257 psl. Išleista 1966m.

9. STUDIJUOJANT AUSTRALI
JOJ. Australijos lietuvių studentų Są
jungos veinkartinis leidinys. Redaga
vo Redakcinė Kolegija: H. Antanai
tis, R. Cibas, A. Gardis, P. Pullinen. 
Didelio formato 60 psl. išleistai967m.

10. ELEVEN LITHUANIAN AR
TISTS IN AUSTRALIA. Redagavo dali. 
Vaclovas Ratas. Knygoje pristatomi 
anglų kalba dailininkai: V. Jomantas, 
E. Kubbos, V. Meškėnas, I. Pocius, 
V. Ratas, H. Šalkauskas, V. Šerelis, 
A. Šimkūnas, L. Urbonas, A. Vaičai
tis, T. Zikaras. Iliustruota juoda bal
ta kiekvieno dailininko po tris darbus. 
Išleista 1967m.

11. Ava Saudargienė. BUVO BRO* 
LIAI DEVYNI ir SIGUTĖ. Dvi drama
tizuotos pasakos vienoje knygoje. 
Iliustravo U. Kazokaitė ir A. Plūkas. 
Išleista 1968m.

12. A. Zubras. PEOPLE OF THE 
AMBERLAND. Pabaltijo tautų prista
tymas anglų kalba. 96 psl. Išleista 
1968m.

13. Petras Butkus. TAUTŲ. ŠVEN* 
TOVĖSE. Kelionių įspūdžiai. 390 psl. 
Išleista 1970m.

14. Agnė Lukšytė. KALNŲ VEL
NIAS. Novelės. 172 psl. Išleista 
1970m. ■

15. PUTINO LAIŠKAI AUSTRA
LIJON. Laiškai, rašyti seseriai M. 
Slavėnienei ir jos šeimai 1957 - 67m. 
Redagavo Jurgis Janavičius. 72 psl. 
Išleista 197 Im.

16. TERRA AUSTRALIS. Austra
lijoje gyvenančių lietuvių poetų anto
logija. Redagavo J.A. Jūragis. Išleis
ta 1972m.

17. Antanas Skirka.- ILGIUOSI 
TAVĘS. Proza. Išleista 1972m.

Salia paminėtų dar buvo išleista 
visa eilė Prozos ir poezijos lakštų, 
anglų ir lietuvių kalba, o taip pat ir 
gana'gausiai rotatorinių, ypač skau
tiškų leidinių. įskaitant visus susi
darytų apie 50 bibliografinių pozici
jų. O tai jau gražus Sydnejaus lietu
vių kultūrinis įnašas. Gal jie visi ir 
neturi ypatingos literatūrinės ar moks
linės vertės, tačiau istorinės- vertės 
tai tikrai turi. Ir Šita prasme Sydne
jaus lietuvių kolonija pirmauja.
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LIETUVIAI RAŠYTOJAI 
SYDNEJUJE

. i ..Palyginus su kitomis kolonijomis 
Sydnejaus lietuvių kolonija bus bene tur
tingiausia dailiojo žodžio menininkais - 
rašytojais ir poetais. Nors jų tarpe gal ir 
nėra ypatingai prasišovusių asmenybių ar
ba tokio masto, kaip kad buvo Pulgis An
driušis, vis tik jie vietinės kolonijos kul
tūriniame gyvenime yra davę gražų įnašą, 
o kai kurie jų savo atskirais leidiniais par 
sidarė žinomi ir už kolonijos ribų. Šia pro* 
ga norėtųsi juos bent trumpai pristatyti. 
Paduodame alfabetine tvarka vengiant pa
brėžti bet kokį pirmumą.

PETRAS BUTKUS, poetas, kunigas. 
Dar jbestudijuodamas pradėjo kurti ei
lėraščius, o būdamas muzikalus, kai ku
riems savo kūrinėlių sukūrė ir melodijas, 
kurie vėliau virtę dainelėmis pasidarė la
bai populiarūs, ypač ateitininkų tarpe. 
Savo atskiros poezijos knygos nėra iš
leidus. Pažymėtina jo kelionės aprašymų 
knyga “Tautų šventovėse” išleista Syd- 
nejuje 1970m.

ANTANAS GASIŪNAS. Tai bene vie
nas iš stipriausių ir originaliausių lietu
vių poetų ne tik Sydnejuje, bet ir Australi
joje. Atskiro rinkinio nėra išleidęs, bet 
jo kūrybos nuolat užtinkama periodinėje 
spaudoje. Didesnį pluoštą savo ęilių yra 
paskelbęs knygoje “Plunksna ir Žodis”. 
Kaip aktorius ir geras deklamatorius jis 
dažnais atvejais kviečiamas paskaito sa
vo kūrybos minėjimuose bei literatūros va
karuose.

AGNE LUKŠYTE. Pirmoj eilėj nove- 
listė, tačiau nevengia ir poezijos. Nuo
lat jos apsakymėlių užtinkame periodiko
je. 1970m. debiutavo novelių rinkiniu “Kale
nu velnias”, išleistu JJydnejuje.

JURGIS JANAVIČIUS. Poetas. Rašo 
lietuviškai ir angliškai. Lietuviškai savo 
eiles jiradėjo skelbti “Aidų” ir “Metme
nų.” žurnaluose, o angliškai literatūros 
žurnale “Australian Letters”. Debiutavo 
atskiru eilių rinkiniu angliškai “The 
Journey to the Moon” 1970m. Drauge su K. 
Kemešiu ir J.A. Jūragiu redaguoja ir lei
džia “Prozos ir Poezijos lakštus” anglis* 
kai ir lietuviškai. „

VYTAUTAS JANAVIČIUS. Pasakoto
jas, pradėjęs skelbti savo kūrybą “Lite
ratūros Lankuose”. 1962m. išleido Sydne- 
juje knygą “Pakeliui į Atėnus” kuri buvo 
ypač aukštai įvertinta ir laikoma viena iŠ 
stipriausių lietuvišką knygų išeivijoje.

JUOZAS ALMIS JŪRAGIS. Vienas 
iš produktyviausių poetų Sydnejuje. Su sa
vo kūryba bei paskaitomis dalyvauja lite
ratūros vakaruose bei kultūriniuose paren
gimuose, jo poezijos, straipsnių ir recen
zijų užtinkama nuolat periodinėje spaudo
je. Suredagavo “Australijos Lietuvių Met
raštį” (1962m). “Plunksna ir Žodis” 
(1966m.) ir Australijos lietuvių poezijos 
antologiją “Terra Australis” (1972m).

Vienas iš ryškiausių pastatų Sydnejuje - Sydney Harbour Bridge, kuris savo 
konstrukcija ir dydžiu laikomas vienu iŠ didžiųjų technikos paminklų pasaulyje. 
Sis tiltas galioja kaip neoficialus Sydnejaus simbolis

SYDNEY IŠ TOLO

- Einam pešti į Sydney, Rapolai, - 
sako Dzidoriuke mums karta bekalbant 
apie būsimus atlaidus, kurie jau nebe už 
kalnų, - Matai, aš esu padarius apžadus 
pėsčia nueiti dėl atleidimo mano visų 
griekų, lietuvybei padarytų.

- Tai kuo čia Rapolas dėtas? - Klau
sia Petras. - Kodėl jis turi kartu paku ta
vo ti?

- Je? - Prisidėjo ir Vilenčikas. - Tu 
griešijai, tu ir pakutavok! UŽ ką Rapolui?

- Na tai... taigi... - graibstosi žodžio 
Dzidoriuke. - Mano mislymu; aš atpakuta- 
vosiu, o Rapolas ekstra malonių įsigys. 
O dar kišenei irgi lengvastis. Kelionė nie
ko nekainuotų, jei bent rokuoti vieną kitą 

Drauge su J. Janavičium redaguoja ir lei
džia lietuviškai “Poezijos ir prozos lakš
tus”. 1964m. išleido Sydnejuje savo stam
bų eilių rinkinį “Tolimieji miražai”.

VINCAS KAZOKAS, išleidęs savo po
ezijos rinkinį “Sapnų pėdomis” 1953m. 
Amerikoje ir poezijos lakštą 1972m. Syd- 
nejuje. Vertimai: Dostojevskio “Didysis 
Inkvizitorius” (paskelbta A. Maceinos to 
paties vardo knygoje 1946m.), A. Koestler 
“Nulis ir begalybe” išleista Vokietijoje 
1947m., Felix Timmermanš‘Kaimietiškoji 
psalmė”, išleista Anglijoje 1957m., A. 
Gide “Sūnus Palaidūnas”,^skelbtas “Mu
su Pastogeje’L Su savo kūryba dalyvavo 
rašytojų metraštyje “Tremties metai”, po
ezijos antologijose “Gabija” ir “Lietu
vių Poezijos Antologija”. Nuolat pasiro
do su straipsniais mūsų periodikoje.

Aldona Veščiūnaitė

TRISTESSE
Aš eisiu pasiklausyt, lietaus.
Verandos langas didelis. Žemė 
rausva ir skaudanti ir 
medžiai liūdesiu nuplauti. Po gluosniu 
primesta geltonų lapų, 
kasdien tamsėjančių.

Dienos kaip atsisveikinimas.

Kieme kai atsistoju, jausmas 
toks, kad tuoj visi kur nors išeis: 
medžiai, gėlės, vaikų veidai linksmi.

Kai kambary ir truputį tik 
galvą, pakeliu, matau žiedų augimą. 
Rudens gėlių,. Skarelė klevo lapais 
nubarstyta ant sienos pakabinta, bliuskutė 
siuvinėta mėlynai ir 
juodas šalikas saulėm spalvotom.
Toj pusėj ir paveikslas vakaro spalvomis 
labai seniai parsivežtas iŠ pajūrio.
Po topoliais jonquillijos žiedus jau 
kelia. Kitam pavasariui. Nes šiandie lietus 
lyja sugrėbtus topolių lapus ir 
mano plaukus.

(iš knygos “Terra Australis’’) 
««•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

porą raneriu, kuriuos aš Dunlope su dis- 
kauntu nupirkau. Anksčiau nuėję.lengviau 
gausime kur apsistoti, baper Kalėdas sako
ir Salvašion armija pritrūksta vietos.

- Čia dabar? Engadinėj vietos nors 
veseliją kelk. - Sako Vilenčikas. - Maistą, 
tiktai turėkit, o visa kita'gatava.

- Sydney būtinai reikia savo maisto, - 
sako Dzidoriuke. - Gal tik slyv...

- Na jau, na. Nereikia taip į viską per 
pilvą žiūrėti. - Sakau. - O Engadinė man 
jau seniai rūpi. Būtų proga išbandyti ir 
įsitikinti.

- Nieko nebus, Rapolai, ten reikia 
kitokių kvalifikacijų ir rekomendacijų. Be
turčio liudijimo negana. Šioj gadynėj ir 
Engaldinėj pinigas vienintele geriausia

ALEKSANDRAS MAURAGIS. Pirmoj 
eilėj visuomenininkas ir publicistas, bet 
kartas nuo karto periodinėje spaudoje pa
sirodo ir su apsakymais, pasirašydamas 
A. Kelmiečiu.

AVA SAUDARGIENE, rašo scenos 
veikalėlius vaikams. 1968m. Sydnejuje 
išleido du scenos veikalėlius “Sigutė” ir 
“Buvo broliai devyni” vienoje knygoje. 
Tų dramatizuotų pasakų ištraukos, buvo 
skelbtos almanache “Plunksna ir Žodis” 
ir savaitrašty “Mūsų Pastogė”.

ANTANAS SKIRKA. Rašo apsakymė
lius, skelbdamas periodikoje. 1964m. Syd- 
nejuje išleido pasakojimų ir legendų kny
gą “Kur bėga Šešupė”.

JUOZAS SLAVĖNAS eiliuotus pasa
kojimus ,ir prozines apysakaites skelbia 
periodinėje spaudoję.

. .MARIJA, MAGDALENA MYKOLAITY
TE - SLAVĖNIENE. Eiles skelbia perio
dinėje spaudoje, su savo kūryba rodosi 
minėjimuose ir įiteratūros . vakaruose.

ALDONA PRIZGINTAITE savo eiles 
nuolat skelbia periodinėje spaudoje ir ro
dosi su savo kūryba įvairiuose parengi
muose. „„ _

ALDONA VESCIUNAITE stipriai už
sirekomendavo su savo eiliuota kūryba 
“Metmenų” žurnale.

rekomendacija. - Sako Petras. - Anot Vi- 
lenčiko, veselijoms ir honeymooneriams 
greičiau tiktų, priedo sveikiems, o ne to
kiems kripeliams, kaip judu;_ su reumatais 
ir dusuliu, Kol nueisit ir išgriūsit iš klum
pių, kad ir Dunlope pirktų. Apie veseliją 
ir kalbos nėra.

- Ka čia niekus tauziji? - Ūmu šoko 
Dzidoriuke. - Kas Čia kripelis? Rapolo ne 
dusulys, o tik “smokers cough”. Ne ve- 
šėlioti, einava, nors dar nesame ir tokie 
seni, kad negalėtume...

- O, mes pažįstame tave, Dzidoriuke, 
ne nuo vakar. - Juokiasi Vilenčikas. - Tu 
į senatvę dar aršesnė daraisi.

- Dabar kada, už kokios nedėlios iš
ėję, iki Kalėdų lengvai, pašpacieravoda- 
mi nueitume, - nekreipia dėmesio Dzido
riuke į vyrų kabliukus. - O nykštį pakiho- 
dami gal ir greičiau.

- Nykščio tai tu geriau nei nekilnok!
- Juokiasi vėl Petras - Tada tikrai viena 
liksi eiti.

- Pakely pažįstamus aplankytume. - 
Kalba toliau Dzidoriuke. - Pas kanberiŠ- 
kius užeitume pasižvalgyti.

- Dzidoriuke, Canberra savo berazu- 
mių turi. - Sako Vilenčikas. Aną dieną 
skaičiau laikrašty, kad Canberroj 26 pro
centai žmonių yra biskį kvaktelėję. Tave 
pamatę tikrai pradės pliki šokti. Dabar 
tik plikais pilvais ir tai retkarčiais savo 
namuose privačiai.

- Aš rimtai kalbu, o jūs juokus kre- 
čiate - Supyksta Dzidoriuke. - O kas jums 
darbo, ką žmone's savo namuose daro? Ga
lim į Canberrą ir neužeiti, kas čia svarbu. 
Jeigu Engadinėj mūsų pensijų knygelė 
netiks, galėsim Lietuvių Namuose pergu
lėti. Svarbu pastogė. -

- Sydney nėra Lietuvių Namų. - Sako 
Petras.

„ - Nėra? Tai tu dabar tikrai esi kvakt-
- Ėmė juoktis Dzidoriukė. - Sydney visada 
buvo dveji namai.

- Buvo, Dzidoriuke, buvo. - Sako Vi
lenčikas. - Buvo, bet dabar nebėra.

- Negi jie tikrai būtų nugriovę? - Ne
noriu tikėti ir aš. - Šitiek metų griovė, 
griovė, nejau negriaudami ėmė ir nugrio
vė? Atrodė, kad amžiams griovimo, užtekę, 
būtų, o dabar taip staiga... Kaip čia taip 
visas pastoges?...

- Nugriovė, Rapolai.1 - Patvirtina ir 
Petras. - Nebėrą. Nepatikėsi, ale tikriau
sia teisybė. Kaip to Saliamono - neliko ak
mens ant akmens.

- Dabar tikrai reikės į Salvašion ar
miją prašytis. - Nusiminė Dzidoriukė, net

BRONIUS^ ŽALYS, poetas. Jo kūry
bos nuolat užtinkame periodinėje, ypač 
skautiškoje spaudoje.

Čia paminėjome eilę asmenų, kurie su 
savo kūryba jau yra užsirekomendavę. Ne
minėjome jų nei visuomeninės, nei kultū
rines veiklos, kas išeitų iš šio pristatymo 
ribų, nors kai kurie jų visuomenei daugiau 
žinomi kaip veikėjai kultūrininkai, negu 
literatai. Iš minėtųjų tik V. Kazokas yra 
Lietuvių Rašytojų Draugijos narys nuo 
1946 metų.

***
Unesco surinkto

mis žiniomis, 1969 metais visam 
pasauly buvo išleista 496 tūks
tančiai knygų pavadinimų. Ats
kiromis valstybėmis knygų skai
čius taip skirstomas: S. Sąjungoj, 
su visais užgrobtais kraštais, bu
vo išleista 74,611 knygų, Ame
rikoj — 62,083, Vakarų Vokieti
joj — 33,454, Britanijoj — 32, 
321, Japonijoj — 31,009, Prancū
zijoj — 21,958, Ispanijoj 20, 
031, Indijoj — 13,733.

gaila žiūrėti.
- Žinai, Dzidoriuke, aš tavo vietoj 

taip nepulčiau į tą Sydney. - Pagailo ma
tyt ir VHenčikui nabag;ės. - Sydney vis- 
tiek ne Šidlavas. Širdžiai ramybės ir dva
siai peno ten nerasi. Sydney, galima saky
ti, tai mūsų Vietnamas; ten vis kariauja, 
ką boikotuoja, nesišneka... Ten paskuti
nėmis Žagarės radio žiniomis, eina pilie
tinis karas senių su jaunimu ir greitų pa
liaubą nesimato. Per Velykas net į Mel- 
bourną buvo frontą pernesę ir vare vaikus 
į kampą, bet tie sekančią dieną ėmė ir pa
bėgo, Išslydo iš rankų, galima sakyti, ge
ras priešas.

- Jiems dabar ėmė nebesisekti, - šyp
so Petras 'Šnekėdamas. - Kariavo, kariavo 

dėl valdžios, o ta Šmurkšt ir išsprūdo. 
Tiek toli nusprūdo, kaip Ryme beveik ... 
Kariavo dėl spaudos, o ta irgi...

- Spauda čielybėj tebėra. - Kaip kulka 
atsiliepė Dzidoriukė su didžiausiu džiaugs-- 
mu. - Spaudos jnepraradoį Dėl to tai aš ir 
noriu eiti pėsčia; dėl didesnės apieros. 
Iš tikros širdies. Dabar jau va ir griekai 
žmones apleido. Kas pirmiau buvo didelis 
griekas, dabar visi daro ir niekas akmeni
mis nebemėto. O seniai su vaikais susi
taikys; kad baikotuoja, tai baikos ir tėra. 
Maža ko; aš su savo tėvu irgi bariaus, kai 
iš gegužinės parėjus neleisdavo miegoti,
o varydavo karvių melžti. Dėl ko jie pyks
tasi, ar negirdėjot? Greičiausia tik am
žiaus skirtumas.

- Taigi. Tas “generation gap” visas 
kaltininkas.

- Del “Gap’o”? Dabar nebesuprantu. 
Ar to patįes, nuo kurio ųmares šoka, kai 
gyventi nebenori? - Net išsižiojo Dzido
riukė. -Kas jiems užėjo? Australų Gap’as 
tegul jie ir turi. Kibą mane ant juoko lai
kote ir vėl kokius niekus šnekate. Dėl 
Gapo?...

Susizvelgė vyrai viens į kitą ir nu
sijuokė.

- O gal, Dzidoriuke, tu kitą intenciją 
turi savo apierai i. Sydney? - Klausia Vi
lenčikas šypsodamas. - Ar tu tik ne'apie 
tam tikrąpaukštelį galvoji? Aš manau, kad 
tu be reikalo mozolius po padais sutrinsi. 
Man rodos, kad jis kukuoja ant medžių 
kitų,

- Ką jūs Čia dabar? - Nuraudo Dzido
riukė. - Aš grynai dėl lietuvybės ir jiėl 
Rapolo. Eičiau, kad ir basa, kad ir kažin- 
kur del_gero sugyvenimo.

- Zinai ką, Dzidoriuke, tu prašyk po 
centą už mylią, tai atėjus į Sydney pusę 
Namų atnestum. Ateitum su savo pastoge’. 
Nereikėtų nei Salvation Army, nei vizos 
į Engadinę. Kaip manai?

Idėja nebloga. Už centą nuo mylios 
eičiau ir aš.

Rapolas.***

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE
Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija* 

Talka.
Moka už indėlius 5% metinių palūkany 

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.
Lietuviy Namuose, 50 Errol Street,

North Melbourne.
TALKA, Bok 4051, GPO Melbourne 
3001
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LIETUVIAI MOKSLIŠKAI 
SYDNEJUJE

.Kreipdami dėmesį į Sydnejaus lie
tuvių. kolonijos kultūrinę pusę nega
lima aplenkti ir moksle iškilusių tau
tiečių, kurie ne tik aktyvūs lietuvių 
bendruomenėje, bet savo sugebėji
mais, kūrybiniu įnašu vietos mokslo 
institucijose kelia ir lietuvio vardą. 
Sydnejaus lietuvių bendruomenė gali 
pagrįstai didžiuotis savo tarpe turėda
ma eilę moksle iškilusių ir jau ne tik 
Australijoje pagarsėjusių lietuvių moks 
lininkų, kurie nors ir labai užimti sa
vo darbais, bet aktyviai dalyvauja vie" 
tos lietuviškame gyvenime ir reikalui 
esant talkina visuose reikaluose, kur 
tik jų autoritetas siekia. Iš jų paminė
tini:

A*LGIS KABAILA, daktaras, New 
South Wales uhiversitete statybos fa
kultete profesorius. Paskelbęs apie 
30 mokslinių straipsnių - studijų Aus
tralijos ir tarptautiniuose žuranluose. 
Yra pirmas lietuvis profesorius Aus
tralijoje. Šalia to ypač aktyvus ir lie
tuvių bendruomenėje: dvieju kadenci
jų (1966 - 68m. ir 1970 - 72m) ALB 
Krašto Tarybos pirmininkas, dabarti
nės Baltų Federalinės Tarybos pirmi
ninkas Australijoje.

DAIVA LABUTYTE - BIERI, ei
lę metų lektoravo fizioterapijos insti
tute prie Sydney universiteto ir buvo 
to instituto vicedirektorė. Šalia savo 
specialybės šiuo metu studijuoja psi
chologiją Sydney universitete. Lietu
vių tarpe reiškėsi ir tebesireiškia la
bai plačiai: buvo studentų sąjungos 
pirmininkė, redagavo Studentų Žodį, 
leistą, prie. Mūsų Pastogės, gabi akto
rė, vaidinusį eilėje Atžalos teatro pa
statymų, dirbo ALB Krašto valdyboje 
kaip narė jaunimo reikalams.
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DANIUS KAIRAITIS, chemijos 
daktaras, dėsto chemiją Sydney tech
nologijos institute. Nuolat dalyvauja 
lietuvių kultūriniuose parengimuose 
skaitydamas paskaitas.

RAMUTIS ZAKAREVIČIUS, elek- 
troinžinerijos daktaras, dėsto kaip vyr. 
lektorius New South Wales universite
te. Nuolat jį matome ir lietuviškoje 
veikloje: skaito paskaitas, kaip pia
nistas akompanuoja koncertuose.

VYTAUTAS DONIELA, filosofi
jos daktaras, dėsto filosofijąNewcast 
le universitete. Nors pastaruosius me
tus jis gyvena Sydnejaus kaimynystė
je Newcastle mieste (apie 100 mylių 
nuo Sydney) ir šiuo metu vadovauja 
Newcastle lietuvių apylinkei kaip jos

MUZIKINIS GYVENIMAS 
SYNEJUJE

Muzikinis lietuvių gyvenimas Sydne- 
juje šiuo metu išimtinai ribojasi vien cho
rais, kurie gieda lietuviškose pamaldose, 
dalyvauja minėjimuose arba surengia visuo* 
menei savo metinius koncertus. Ypatingai 
gerų įspūdį sydnejiškiams lietuviams pa
daro, kai retomis progomis abu chorai su
sijungia ir padainuoja sutartinai. Gaila, 
kad tokios progos būna gana retos ( žiūr. 
abiejų, chorų trumpas charakteristikas sky
relyje “Meniniai vienetai”).

Anksčiau sėkmingai veikė ir gražiai 
reiškėsi A. Pluko sukurti du savistovū.s 
oktetai: “ROŽYTĖS” vyrų, ir “BIJŪNĖ
LIAI” merginų. Šie oktetai reiškėsi išskirs 
tinai pramoginiuose lietuvių parengimuose, 
tačiau su laiku Šių oktetų nariai išsiskirs
tė, ir taip jų ir nebeliko. Gal ir A. Plūkas 
jau pavargo ir neatrodo, kad imtųsi naujus 
vienetus organizuoti.

Daug gražių vilčių sukėlė prieš porą, 
metų susitveręs jaunųjų instrumentalistų 

pirmininkas, bet jis daugiau skaityti
nas kaip sydnejiškis: Čia jis pradėjo 
ir vystė ne tik savo mokslinę, bet ir 
tautinę karjerą: Australijos lietuvių 
studentų Sąjungos steigėjas, buv. Sam*’ 
būrio Šviesos valdybos narys, Plunks
nos Klubo narys, dirbo Kra'što Valdy
boje, dviejų kadencijų ALB Krašto 
Tarybos prezidiumo narys, Rašė ir te
berašo Lietuvių Enciklopedijoje, Met
menų žurnale, nuolatinis Mūsų Pasto
gės bendradarbis.

Taip pat drauge paminėtinas ir 
Newcastle universitete psichologijos 
vyr. lektorius ALGIS IVINSKIS. Jis 
taip pat aktyvus lietuviškame gyveni
me, sydnejiškiams pažįstamas iš skaL 
tytų jo paskaitų.

Salia minėtųjų nereikėtų išleisti 
iš akių ir jaunųjų, kurie yra pasirinkę 
mokslininko kelią, bet dar nesuspėju 
iškilti pilnoje aukštumoje: Rimas 
Skeivys, dirbąs kaip kompiuterių ins
truktorius Macquarie universitete ir 
ruošiasi magistro laipsniui, Kęstutis 
Protas dėsto chemiją technologijos

Meno Ansamblio dirigentė Marija 
U mbra'ziūnienė.

orkestrėlis, kuris gana sėkmingai grojo va
karėliuose ir baliuose ne tik saviesiems, 
bet ir svetimiesiems. Šią. kapelą sudarė: 
A. Laurinaitis - trompetė, A. Sankauskas 
- gitara, A. Dulinskas - akordeonas ir K. 
Kazokas - būgnai. Prie jų dar jungėsi ir 
D. Gečiauskas, grodamas gitara ir dainuo
damas. Šitas entuziazmas truko tol, kol 
šie visi orkestrantai dar tebuvo gimnazis-- 
tai, bet kai gimnazijas pabaigė ir pasklido 
visi po aukštąsias mokyklas, tai ir jų ka
pela pradėjo rečiau rodytis, o pastaruoju 
metu^ir visai nutrūko.

Šiuo metu Sydnejuje dainininkų ar ins
trumentalistų beveik ir neturime. Anksčiau 
tautiečių širdis suvirpindavo savo solo, 
dainomis įvairiomis progomis Marija Ber
notiene ir retkarčiais Jonas Gaižauskas, 
tačiau laikas ir juos privertė nuo scenos 
pasitraukti.

Daug vilčių teikė sėkmingai konservą-* 
toriją baigusi ir daug žadėjusi pianistė I. 
Vilnonytė, tačiau ištekėjusi taip ir dingo 
iš lietuviškų horizontų.

Šiuo metu iš aktyviųjų muzikų pažy
mėtini Marija UmbraŽiūniene ir Bronius Ki 
veris. Jie savo muzikinę duoklę su kaupu 
atiduoda vadovaudami chorams.

Išleistas Encyclopedia Lituanica antrasis tomas
ENC YCI .O PE D1A LlTUANi- 

CA Volume II. Boston., Massa
chusetts. Edited by Simas Sužie
dėlis, former member of tic? fa
culty of Philosophy at the Uni
versity of Kaunas. English Lan
guage Editor Raphael Sealey. 
University of California, Berke
ley. Published by Juozas Kapo
čius. Copyright 1972 by Juozas 
Kapočius. Printed in the. United 
States of America. Encyclopedia 
Lituanica, 395 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. 02127, U.S.A. Lib
rary of Congress Catalog Card 
Number 74-114275.

Neabejotina, kad pastaraisiais 
dešimtmečiais labiausiai matomi 
ir ilgiausiai išliekantys išeivijos 
kultūrinės veiklos paminklai bus 
Lietuvių Enciklopedijos 36 tomai 

institute ir taip pat ruošiasi magistro 
laipsniui. Taip pat reikia priminti ir 
seseris Jauną ir Lėtą Nakutytes, ku
rios taip pat dirba kaip instruktorės 
N.S.W. universitete, tačiau šios dvi 
lietuviu tarpe retai tepasirodo. Reikia 
atsiminti, kad šiuo metu trijuose Syd
nejaus universitetuose studijuoja gaj 
na gražus būrys lietuviško jaunimo, iš 
kurių taip pat galima tikėtis reikšmin
gų mokslinių pajėgų. Žodžiu, ir "šioje 
srityje lietuviai stengiasi iškilti ir 
pasiekti mokslinių rezultatų.

***

“Dainos” choro dirigentas Bronius 
Kiveris.

Prie aktyvių muzikų priskaitytinas 
Juozas Maksvytis: jis jau ne vieną,kartą, 
sėkmingai pasirodė ir su savo kompozici
jom, ir kaip dirigentas, ir geras akordeo
nistas. Ruošiant įvairias muzikines pro
gramas J. Maksvytis pasireiškė kaip nepa
mainomas vadovas.

Dar reikėtų priminti ir Dr. Ramutį Za
karevičių. Jis turi muzikinį skonį, išėjęs 
gera piano mokyklą ir pajėgus ne tik akonR- 
panuoti, bet ir pakoncertuoti. Šiuo metu 
jis įsitraukęs į mokslinį darbą universite
te, tad jo muzikiniai polinkiai, atrodo, at
sidūrė antroje vietoje.

į muzikinį ratą įtrauktinas ir Algis 
Plūkas, kuris kaip minėta, visur sugeba 
ir viską gali: jis savu laiku vadovavo Dai*
nos chorui, sudarė oktetus, reikalui esant 
pagrojo vargonais bažnyčioje, nuolatinis 
tautinių šokių grupei muzikinis vadovas.

Daug vilciųmuzikinėjsrity teikia jau
noji karta. Kaip minėta, jaunieji net buvo 
sudarę visai gerą pramoginę kapelą, iš jau
nųjų atskirai paminėtini:

ZITA BELKUTĖ, bebaigianti konser
vatoriją ir nuolat lietuviu tarpe pasireiš
kianti kaip pianistė ir akompaniatorė. Daž
nai drauge su Dana Dulinskaite girdime 
dainuojančias pramoginėse programose.

ALGIS LAURINAITIS, baigęs konser
vatoriją, gerai valdo pučiamuosius ins
trumentus ir gali su laiku išaugti geras 
dirigentas. Jo žmona Helena taip pat bai
gusi konservatoriją ir yra daug žadanti 
pianistė. Jei mokėsime su jais susikal
bėti, jų pagalba šioje srity būtų labai di
delė.

Gali išeiti į populiarius dainininkus 
ir Darius Gečiauskas, kurį ne kartą syd- 
nejiškiai girdėjo pramoginiuose pasirody
muose. Jis drauge su Kajum Kazoku ku
ria modemiškas dainas ir svajoja išleisti 
savo plokštelę. Visko gali būti. Juk neįma
noma pramatyti, kokius talentus slepia 
mūsų jaunoji karta.

Geros pianistes galima tikėtis ir iš 
Virginijos Inkrataitės, tik gaila, kad ji 
pastaruoju metu labai retai' tarp lietuviiĮ 
pasimaišo. ***

ir angliškosios Encyclopedia Li
tuanica užsibrėžti išleisti 6 to
mai. Turint galvoj angliškąją 
įvairiausios lituanistikos enciklo
pediją, net sunku įsivaizduoti, ko
kią mums milžinišką reikšmę tu
rės ji visame pasaulyje. Tikru 
moksliniu rimtumu parengta, to
kia įvairiausių žinių apie Lietuvą 
ir lietuvių tautą visuma pagaliau 
padarys galą visokiem netikriem 
.svetimtaučių šaltiniam, kurie 
šimtmečius drumzlinu vandeniu 
girdė visus, ieškančius žinių apie 
ęius, mūsų praeitį ir dabartį.

Marijos Saulaitylės kūrybos ei
lėraščių rinkinys angių kalba 
“And you” šią vasarą išleidžia- 
mas NėW Yorke?' ..
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SYDNEJAUS LIETUVIAI 
DAILININKAI

Sydnejaus lietuvių kolonija gali pa
grįstai didžiuotis savo tarpe turinti bene 
vienus iškiliausių lietuvių dailininkų Aus
tralijoje, kurių kai kurie vardai jau įeina 
į Australijos meno istoriją. Čia pristatome 
alfabetine tvarka Sydnejuje reziduojan
čius lietuvius dailininkus, jų tarpe ir ke
letą jaunųjų, kurie jau spėjo vienokiu ar 
kitokiu būdu su savo kūryba užsirekomen
duoti. '

RIČARDAS —. SADAUSKAS, Sydney 
universitete studijuoja meną ir teisę, bet 
drauge užsirekomendavęs ir kaip talentin
gas tapytojas, {variomis progomis jis 
parodė savo kūrinių tiek lietuvių, tiek ir 
australų visuomenei. Jeigu jis paklus dai
lininko pašaukimui, iš jo galima nemažai 
tikėtis.

JOLANTA JANAVIČIENĖ, keramikė. 
Tai bene vienintelė ne tik Sydnejuje, bet 
ir visoje Australijoje lietuvė keramikė, su
sidariusi sau varda ne tik čia, bet ir už 
Australijos ribų. Jau du.kartus buvo kvies* 
ta ir dalyvavo su savo darbais tarptautinė
je keramikos parodoje Prancūzijoje. Ne
svetima jai jr tapyba, bet šioje srity dar 
nespėjo plačiau atisisįfleisti.

JURGIS JANAVIČIUS, pirmoj eilėj 
žinomas literatas poetas, bet jau pasi
reiškęs ir. kaip talentingas tapytojas’. 
1965 (?) m. drauge su K. Kemeziu buvo 
surengę savo dailės parodą Canberroje, 
kuri meno kritikų australų spaudoje buvo 
gana palankiai įvertinta..

VIDA KABAILIENE, studijavusi dai
lę ir architektūrą dar Vokietijoje, čia pa
sireiškė kaip subrendusi dailininkė, daly
vavo eilėje grupinių parodų Melbourne ir 
Sydnejuje.

UGNE KAZOKAITE, studentė, at
skleidusi savo tapybinius sugebėjimus 

gana anksti. 1965m. Sydnejuje surengtoje 
Waltono Prekybos Namų jaunųjų dailinin
kų konkursinėje parodoje laimėjo pirma 
premiją, Australijos Lietuvių Dienu proga 
surengtoje jaunųjų dailininkų parodoje 
Melbourne 1970m. laimėjo trečia premiją. 
Iliustravo A. Saudargienės knygą “Buvo 
broliai devyni” ir su savo kūryba daly
vauja antrojo Jaunimo Kongreso dailės pa
rodoje Čikagoje.

EVA KUBBOS (KUBAITYTE) - bene 
pati iškiliausia lietuvė dailininkė Austra
lijoje. Viešai išėjusi su savo kūryba 
1958m. antrojoje lietuvių dailininkų paro
doje Australijoje, ji galima sakyti vertika
le tiese kilo į meno aukštumas. įvairiose 
konkursinėse parodose E. Kubbos yra lai
mėjusi apie 30 premijų, surengusi keletą 
individualių parodų ir dalyvavo eilėje tarp
tautinių parodų, reprezentuojančių Austra
liją. Jos kūrinių turi įsigijusios visos 
valstybinės galerijos Australijoje ir eilė 
galerijų už Australijos ribų.

MENINIAI VIENETAI 
SYDNEJUJE

i Šiandie šioje kolonijoje meninių lie- 
vių grupių beliko tik trys: Dainos choras, 
Meno Ansamblio choras ir tautinių šokių 
grupė. Tačiau neperseniausiai įvairių me
ninių vienetų buvo visa eilė: teatras At
žala, Jaunimo teatras. Rožytės, Bijūnė
liai, dailininkų sambūris Aitvaras, Litera
tų būrelis. Kai kurie iš tų vienetų savu 
laiku parodę didelio gajumo, pamažu su
nyko, kiti, kaip teatras Atžala, dar tebe
gyvi popietyje, su viltimi atsibusti, bet 
jų veiklos jau nesimato ir nesigirdi. 
Ir taip siaurėja musų meninė veikla, dau
gelis traukiasi. į uždarus ratelius ir dings
ta iš viešumos. Tiesa, viešų lietuviškų 
parengimų per metus įvyksta gana daug, 
kartais net savaitgalių pritrūksta, norint 
kad tie parengimai nesutaptų ir nesusi
kirstų, vis tik šiandie jaučiamas akivaiz
dus veiklos ir iniciatyvos lietuviškame 
kolonijos gyvenime atoslūgis.

DAINOS CHORAS yra vienas iš se
niausių meninių vienetų Sydnejuje. Jis jau 
turi savo atskirą istoriją ir yra atidavęs 
didžiulę duoklę kolonijos visuomenėje ir 
kultūrinėje veikloje. Per savo veiklos dvi* 
dešimtį su viršum metų šis choras, išgy
venęs eilę sunkių krizių, šiandie vis te
bėra gaivališkas, nerodąs senatvės ir nuo* 
vargio žymių. Tiesa, per ilgą laiką keitė
si ne tik dirigentai, bet ir patys choristai, 
bet pats choras dėl to neprarado nei savo 
lygio, nei svorio, o greičiau krizėse ir 
sunkumuose gal dar labiau užsigrūdino. 
Šio choro ateitis yra gana optimistiška, 
nes jo gretos nuolat ir nuolat pasipildo 
naujais ir jaunais dainininkais.

SYDNEJAUS MENO ANSAMBLIS yra 
palyginamai gana jaunas vienetas, įsikū
ręs prieš maždaug šešerius metus. Jam grf 
mus iškilo tam tikro sąmyšio įtariant, kad 
ir kultūrinėje veikloje įvedamas jėgų skal
dymas su toli siekainciomis išdavomis. 
Tačiau praktikoje pasirodė, kad šitoji 
įtampa pasitarnavo tik teigiamai visai ko
lonijai. Pats Meno Ansamblio choras greit 
iškilo kaip stipri, daug žadanti meninė 
pajėga, davusi mūsų chorinei dainai nau
ją spalvą ir nuotaiką bei tempą. Choras 
nors ir negausus dainininkais, bet su ge
rais balsais ir kūrybingo dirigento (tikriau 
- dirigentės) vadovaujamas yra pajėgus 
stipriai reprezentuoti s ir reprezentuoti.

NINA MEŠKĖNAITE, baigusi meno 
mokyklą Sydnejuje, dar būdama studentė 
stipriai užsirekomendavo kaip ypatingai 
gabi ir daug žadanti dailininkė. Jos stip
rybė spalvose ir kompozicijoje. Su savo 
kūriniais ji dalyvavo eilėje grupinių paro
dų, susilaukusi iš kritikų pusės ypatingo 
dėmesio ir išskirtino įvertinimo.

- VLADAS MEŠKĖNAS. Tapytojas, pir
moj eilėj portretistas, kuris, pernai mi
rus australų portretistui W. Dobell, 'šiuo 
metu yra tikriausiai pats stipriausias por
tretistas Australijoje. Nors ir nesurengęs 
savo individualinės parodos, V. Meškėnas 
dalyvaudamas nuolat įvainiose grupinėse 
parodose, įsigijo sau vardą atkreipdamas 
savp darbais kritikų dėmesį ir susilaukda
mas ypatingo įvertinimo. Žurnalo “Wo
men’s Weekly” surengtoje tarptautinėje 
portreto parodoje 1958m. laimėjo pirmą 
premiją

JURGIS M. MIKSEVICIUS, anksčiau 
buvęs gana aktyvus ir gražiai užsirekomen
davęs lietuvis dailininkas šiuo metu re
čiau girdimas. Vis tik jo įnašas kaip dai
lininko buvo gana jaučiamas.

VACLOVAS RATAS. Tai ypatingai 
aukštos kultūros dailininkas, atvykęs į 
Australiją jau turėdamas ir savo veidą ir 
vardą. Pradėjęs grafika jis grafikai išliko 
ištikimas iki dabar, tačiau koks jis lanks
tus ir koks nuolatos šviežias ir gaivus!

TAUTINIU. ŠOKIŲ. GRUPĖ nuo pat 
kolonijos įsikūrimo be paliovos veikia 
lietuvių tarpe ir gražiai bei įspūdingai 
pasirodo ir kitataučiams. Grupei bene sun
kiausia išsilaikyti ir išlaikyti atitinkamą 

lygį, nes grupės nariai yra išimtinai jau
nieji, kurie beveik kasmet keičiasi ir to
dėl darbas yrą nuolatinėje pradinėje sta
dijoje, kur sunku kalbėti apie perfekciją. 
Tik vadovų neišsenkama kantrybė ir iš
tvermė įgalina šią grupę kaip vienetą iš
laikyti ir metų metais darbą tęsti. Grupės 
vadovai su laiku keitėsi, tačiau daugiau
sia meilės ir pasiaukojimo šiai grupei yra 
parodžiusi dabartinė grupes vadovė p. MA
RINA OSINAITĖ - C0X.

LIETUVIAI TEATRALAI

Savu laiku Sydnejaus lietuvių koloni
joje reiškėsi gana gyvas teatrinis gyve
nimas. Buvo įsisteigę net keli teatriniai 
vienetai, tačiau po vieno kito pastatymo 
sudarytieji sąstatai subiro. Daugiausia 
pasiekė 1955m. įsteigtasis “Atžalos” 
teatras, režisieriaus S. Skorulio ir kitų va
dovaujamas. Šis vienetas pastatė septynis 
dramos veikalus, kurie buvo pakartotinai 
statyti Sydnejuje, o kai kurie nuvežti paro,- 
dyti i Canberrą ir net Melbourną. Tačiau 
“Atžalai” atrodo pritrūko kvapo, nes jau 
keleri metai nerodo gyvybės ženklų.

Ypač gaivališkai reiškėsi savu laiku 
Sydnejaus Jaunimo Teatras, vadovauja
mas p. A. Saudargienės. Būdama gabi re- 
žisorė, p. Saudargienė, daugiausia dirb
dama savaitgalio mokykloje, ir stengėsi 
jaunimui pateikti atitinkamų spektaklių į 
juos įtraukiant aktoriais visus mokyklos 
mokinius.

Šis jauniu teatras, pradėdamas savo 
darba su vieno paveikslo vaidinimu “Ten 
kur Nemunas banguoja” 1954m. ištverė 
iki 1968m., pastatęs apie aštuoneta spek
taklių, kurių paskutinysis “Sigutė'’ buvo 
sėkmingai parodytas ir Melbourne. Tačiau 
ir šitas jaunių teatras, atrodo, nežada at
gaivinti savo veiklos.

Taip jau daugiau kaip penkeri metai, 
kai Sydnejaus lietuvių kolonija nesurengė 
savu teatro pastatymų. Net ir Šiais metais 
Lietuvių Dienų proga numatoma importuoti 
teatro spęlįtąkįį iš Adelaidės.■ ; ui/i
. I f.) r , •

A. ŠIMKŪNAS Kompozicija, J,3

Jis savo kūriniais žinomas visoje Austra
lijoje ir jo kūrinių turi įsigijusios visos 
Australijos valstybinės meno galerijos. 
Nors ir kiek sutrikusios sveikatos V. Ra
tas vis tebekuria kiekviename savo darbe 
atsiskleisdamas vis gaivališkas ir naujas.

Henrikas Šalkauskas. Vos tik 
atvykęs į AustralijąH. Šalkauskas įžengė 
i šio krašto meno pasaulį kaip stipri me
nine asmenybė, savo kūrybine jėga skin- 
damasis^sau kelią įmeno viršūnes. Jis 
plačiai žinomas Australijoje ir už Austra
lijos ribų, nuolat dalyvavęs šio krašto rep* 
rezentacinėse parodose užsieniuose. H. 
Šalkauskas yra surengęs keletą savo indi
vidualių parodų, o įvairiose^konkursinėse 
parodose laimėjęs apie pusšimtį premijų.

ALGIRDAS ŠIMKŪNAS. Nors ir, prieš 
keletą metų staiga miręs Algirdas Šimkū
nas Sydnejuje pasireiškė kaip stipri meni
nė asmenybė ir susidarė gana žinomą var
dą meno sluogsniuose.

LEONAS URBONAS - nepaprastos 
energijos, dinamiškas, veržlus ir kūrybin
gas dailininkas, surengęs rekordinį skai
čių savo individualių parodų ne tik Austrą* 
Lijoje, bet ir šiaurės Amerikoje, į kur su 
savo kūryba buvo išvykęs jau du kartus. 
Yra laimėjęs eilę stambių premijų, jų tar
pe Australijos tekstilės pramonėssureng-

Prie meninių vienetų tektų priskirti 
ir Sydnejaus Lietuvių Plunksnos Klubą 
Tai yra grynai uždara kultūrinė organiza
cija, kuri nors ir retais, atvejais išeina į 
viešumą surengdama ryškesnius platesnio 
masto minėjimus. Plunksnos klubo bran
duolį sudaro rašto žmonės, bet jam priklaus 
so ir kitu sričių menininku bei aktyvių vi
suomenininkų. Plunksnos Klubas savo am

žiumi butu jau veteranas kitų organizaci
jų tarpe, kitais metais numatąs švęsti sa
vo dvidešimties metų sukaktį.

*♦*

Negalima būtų pasakyti, kad Sydne
jaus lietuvių tarpe stokotų, teatro darbuo
tojų. Jų tikrai yra, ir iš anksčiau matytų 
pastatymų kiekvienas galėjo įsitik inti, 
kad jie savo darbą išmano ir sugeba, iš jų 
paminėtini:

STASYS SKORULIS, geras aktorius 
ir gabus režisierius. Kaip menininkas gal 
ir testų teatrinę kultūrą jeigu susidarytų 
organas, kuris rūpintųsi pastytmų tech
nine ir administracine puse. Taip pat S. 
Skorulis mielai talkina visuose parengi
muose, bei minėjimuose, kur scenos me
nininko priežiūra reikalinga.

STASYS PAULAUSKAS, savu laiku 
beveik pirmas ėmęsis Sydnejuje teatrinio 
darbo, pastatęs "Slidų pusmilijonį”, nuo
lat talkino ir visuose kituose teatriniuose 
pastatymuose ar, tai pats vaidindamas, ar 
pagelbedams režisuoti. „ _ v

K. DAUGUVIETYTE - SNIUKSTIENE, 
prityrusi ir gera aktorė dar iš teatro veik
los Lietuvoje, taip pat jai nesvetima ir 
režisūrą, pastačiusi su Atžalos' teatru v ei* 
kalą "Sviesi valanda”. Šiaip vaidino vi
suose Sydnejuje statytuose spektakliuose.

Jų. tarpe minėtinas ir JULIUS DAM
BRAUSKAS, rūpinęsis teatro steigimu 
Sydnejuje ir surežisavęs K. Binkio “At
žalyną”. Geras aktorius ir puikus adminis
tratorius.

Aiškių vaidybinių įr režiąieriųių suge
bėjimų parodė ir AGNE LUKŠYTĖ, teatri
nio meno mokiusis dar Lietuvoje i* vaidy- 

tame tarptautiniame konkurse laimėjo pir
mą premiją ir aukso medalį.

Nors dailininkų veiklos sritis yra dau 
giau už lietuvių bendruomenės ribų, tačiau 
suminėtieji Sydnejaus lietuviai dailinin
kai gyvai reiškiasi ir vietos lietuvių kul
tūriniame gyvenime.

Tegu savo dvasia ir veikla radikaliai 
skirtingas nuo čia suminėtų dailininką, bet 
neišvengiamai būtina paminėti ir į meniniu* 
kų eiles įrikiuoti ypač Sydnejaus lietuvių 
gyvenime pasižymėjusį ALGĮ. PLŪKĄ. Tai 
nepaprastų sugebėjimų ir išskirtinų talen
tų asmenybė. Jo visa veikla ir sugebėji
mai nukreipti į lietuvišką veiklą. Gal ne
buvo nė vieno lietuviško kultūrinio ar pra
moginio parengimo, kur A. Plūkas nebūtų 
pridėjęs savo meninės rankos. Ypač jo ta
lentai pasireiškia dekoratyvinėj srity. A. 
Pluko sukurtų dekoracijų įyairiems Sydne
juje statytiems scenos veikalams pavydė
tų ir didieji teatrai. A. Plūkas g aludei to 
neiškilo į meno aukštumus šviečiančia 
strėle, kad jo gausūs talentai plėšė jį į 
visas puses ir užmiršęs save jis aukojosi 
ir tebesiaukoja kitiems. Sunkiai būtų įsi
vaizduojamas Sydnejaus lietuvių viešasis 
gyvenimas be A. Pluko.**♦

bos studijas gilinusi Sydnejuje. Vaidino 
beveik visuose pastatymuose ir net sure
žisavo vieną veikalėli minint rezistenci
ją Lietuvoje.

Nereikia išleisti iš akių ir DANU
TĖS SKORULIENĖS, kurios stiprybė - pra* 
moginių parengimų programos. Jos sukur
tos ir paruoštos inscenizacijos pasižymi 
taikliu jumoru, aktualumu ir dinamika. 
Ypatingai sėkminga buvo D. Skorulienės 
sukurta muzikinė anais metais Mūsų Pas
togės Spaudos Baliaus programa pastatant 
“Ne tą Traviatą”.

Visai rimta sceniniam darbui pajėga 
paminėtina ir GENOVAITĖ KAZOKIENE, 
dar 1956m. su Bankstowno savaitgalio 
mokykla pastačiusi V. Kazoko trijų pa
veikslų vaidinimėlį “Kalėdų Senelio Be
ieškant”. Gi 1968m. Tautos šventės mi
nėjimo proga jos pačios sukurtas ir pasta
tytas sceninis montažas “Lietuvių Tautos 
Kelias” buvo ypatingai aukšto lygio, tiek 
sceniškai, tiek ir idėjiškai.

Čia suminėjom keletą darbuotojų, ku
rie pasirodė ir su savo pastatymais. Ta
čiau Sydnejuje teatro mėgėjų ir vaidintojų 
nestinga. Trūksta tik geros rankos ir orga
nizacijos, kuri visus suburtų ir vėl teatrą 
atgaivintų. O norint tai tikrai įmanoma.

***

Mindaugas

Niekis.
Dar suskambės. Matysi — suskambės! 
Kada užbaigsiu ją, kada išdegsiu — 
Oho, kaip suskambės! Visam pasauly 
Išgirsi tą skambesį!

Bet kaip užbaigti?
Lipdau lipdau, o galo -vis nėra. 
O gal Tėvynę reiklia visą laiką 
Lipdyt ir kurti, kiurti ir lipdyti? 
Nes jei sustoji tik — jinai ir miršta. 
Taip, kurti visą laiką. Visą laiką!
Lipdyt ir kurti... Tlai nejaugi man 
Nelemta bus jos skambesį išgirsti?
O, prakeikimas! Man, kuris pradėjo. 
Kuris iš nieko... Taip, kuris iš nieko 
Padarė viską... nukalė karūną...

Justinas Marcinkevičius (iš Mindaugas)
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NEKROLOGAS
DAINAVAI

Jeigu kas iš vietinių ar iš kitur 
atvykusių tautiečių netyčia praėjo 
apie birželio pradžią trumpa East 
Terrace gatvele Bankstowne, kur anks* 
čiau stovėjo lietuvių rankomis ir kaš
tais statyta Dainavos salė, tai turėjo 
skaudžiai nusivilti, nes būtų pamatęs 
tik salės griuvėsius, suraustą ir iš
vartytą Dainavos kiemą. Prisiminęs 
tautietis tą kuklią nuosavą salę ir 
matydamas jos vietoje tik griuvėsius, 
jis negalėjo šaltai praeiti nesusigrau
dinęs: turint galvoje didžiulį tautie

čių, daugiausia Bankstowno lietuvių, 
entuziazmą tątlietuvišką židinį kuriant 
ir rengiant, atsimenant tas visas su
dėtas viltis, ko buvo tikėtasi iš tų na
mų, ne tik gyvenamo meto lietuviams, 
bet ypač ateičiai, negalima pro šitą 
įvykį tylomis praeiti Dainavai žodžio 
netarus ir su ja neatsisveikinus. Kad 
neišstovėjus nė penkiolikos metų Dai
nava tapo sugriauta (nors buvo tikėta, 
kad toji salė stovės tol, kol bus lietu
vių), tai nėra kokia pikta likimo pašai
pa, nes Dainava neišvengiamai turė
jo užleisti naujam lietuviškam pasta
tui - apie $200,000 vertės rūmui, ku
ris turės eiti ne tik buvusios Daina
vos funkcijas, bet atlikti ir pasiekti 
nepalyginamai daugiau, negu pasiekė 
Dainava. Žinoma, ir šiuo atveju vil
tis yra pats didysis variklis ir kursty
tojas.

Rašiant šita Dainavos nekrologą 
nesileisime į detales, kaip toji Daina
va gimė, kiek darbo valandų joje bu
vo įmūryta, kiek aukų sudėta: norėda
mas arčiau su Dainava susipažinti, 
skaitytojas teatsiverčia Australijos 
Lietuvių Metraščio 176 puslapį, kur 
išsamiai apie ją pateikia žinių vieni 
iš jos iniciatorių ir kūrėjų Juozas Ra
manauskas ir Bronius Stašionis. Čia 
pasitenkinsime tik primindami, kad 
iniciatyvos įkurti Bankstowne lietu
višką židinį ėmėsi jau
1953 metais Bankstowno apylinkės 
Valdyba. 1954m. buvo užpirktas že
mės sklypas, o 1957m. sausio 9-10 
d.d. buvo padėti pamatai ir įvyko iš
kilmingas jų pašventinimas. Dainava 
buvo pastatyta talkos būdu. Nors dar 
viduje ir ne viskas buvo pilnai įreng
ta, tačiau jau 1958m. kovo 20d. Dai
navoje įvyko pirmas lietuviškas pareir 
gimas - savaitgalio mokyklos naujų 
mokslo metų atidarymas. Lygiai po 
metų - 1959m. kovo 18d. įvyko Daina
vos iškilmingas atidarymas dalyvau
jant tuo meto Australijos lietuvius 
vizituojančiam vysk. V. Brizgiui, ku
ris Dainavą ir pašventino. Tų pačių 
metų lapkričio 21d. surengtos iškil
mingos krikštynos pavadinant Banks
towno Lietuvių Namus Dainava. Taip 
ir įėjo Dainavos namai į lietuvišką 
gyvenimą išbūdami lietuvių tarnyboje 
apie 15 metų. Greit Dainava pasidarė 
Sydnejaus lietuviu visuomeninio ir 
kultūrinio gyvenimo ašimi: čia vyko 
ir paskaitos, ir susirinkimai, minėji
mai ir koncertai, vaidinimai ir baliai.- 
Tiesa, pati salė buvo numatyta tik 
Bankstowno apylinkės reikalams, nes 
nesusitariant su Sydnejaus Lietuvių 
Klubu ir salės projektas buvo taiky
tas tik siauresnės apimties užsimoji
mams. Nežiūrint to Dainavoje vyko 
visokio plauko parengimai, į kur su
plaukdavo ir viso Sydnejaus bei apy
linkių lietuviai. Entuziazmas ir net 
pasididžiavimas savais namais kiek 
laiko dengė ir susidarusius nepatogu
mus, nes salė, talpinanti pobūviuose 
ligi 300, o susirinkimams apie 400 
žmonių, daugeliu atveju vertė gerokai 
susispausti. Dainavos Šeimininkai - 
Bankstowno Apylinkės Valdyba ir 
Dainavos Valdyba matė tuos trūkumus 
ir dėjo ^pastangų Dainavą praplėsti, 
tačiau išvysčius Sydnejaus Klubui ak
ciją įsigyti licenzijuotam klubui pa
talpas, o taip pat dedant pastangų abe* 
jus namus sujungti, entuziazmas Dai
navą praplėsti su atitinkamais prie
statais tautiečių tarpe atvėso. O kai 
buvusios trys Sydnejaus lietuvių apy
linkės susijungė ir sudarė vieną apy
linkę, to pasėkoje įvairiems parengi
mams salių reikėjo dairytis kitur ap
lenkiant Dainavą. Pastaraisiais me
tais naudojosi kitataučiai kaip nuo
mininkai, negu lietuviai. Dainava ar
tėjo prie savo saulėlydžio.
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Būtų sunku siauros apimties 
straipsnelyje išvardinti visą Dainavos 
reikšmę ir įnašą Sydnejaus lietuvių 
gyvenime. Gal tik bevartant Dainavos 
administracijos knygas būtų galima at> 
sekti, kiek ir kokio pobūdžio parengi
mų joje turėta, nekalbant apie tautie
čių išgyvenimus ir entuziazmą, patir
tą šiose patalpose. Trumpai galima 
būtų pasakyti, kad mintyse išėmus iš 
Sydnejaus lietuvių gyvenimo Dainavą 
matytųsi didžiulė ir neužtaisoma spra? 
ga.

Šiandie nors ir graudu netekus 
Dainavos, lygiai kaip ir kiekvienas 
praradimas yra graudus, vis tik Sydne
jaus lietuviai dėl to į desperaciją ne
puola. O nepuola kaip tik dėl to, kad 
Dainavos vietoje kyla naujas puošnus 
pastatas, kuris gal net prašoks ateity 
tas viltis, kuriomis buvo statoma Dai
nava. Sydnejiškiai beveik tikri, kad 
jau Šių metų pabaigoje būsimus Lietu
vių Dienų svečius iš visos Australi
jos galės priimti naujose ir puošniose 
Sydnejaus Klubo patalpose. Vis tik ir 
būsimos klubo patalpos statomos ant 
Dainavos pamatų. Tad kad ir griuvė
siais virtusi Dainava neturėtų būti 
skaudžiai apraudota: ji buvo ir yra pa
grindas naujo pastato, kuriame vysty
sis ir gal net plėtosis lietuviškas gy
venimas. Kitaip sakant, Dainavos dva
sia bus gyva ir plazdens lietuvių šir
dyse.

TYLIOJI SYDNEJAUS

Dažniausia spaudoje pakalbame apie 
gyvąją bendruomenę ir jos veiklą, tačiau 
reikia ir būtina bent trumpu žodžiu pami
nėti ir jau į amžinąjį poilsį pasitrauku
sius Sydnejaus bendruomenės narius, ku
rie per 25-rius metus sugulę Rookwood ka
pinių lietuviškęje sekcijoje sudaro jau ga
na gausią tyliąją lietuvių bendruomene.

Kiek lietuvių jau į šias kapines nesugrą
žinamai išvežta, tikslių duomenų neturim e. 
Paklaustas Sydnejaus lietuvių katalikų, 
kapelionas kun. P. Butkus spėja, kad per 
minėta laiką į kapus iškeliavo apie 200

Lietuvių paminklas Rookwood kapi
nėse pagal dail V.K. Jonyno projektą.

PADĖKA
SUNKIAI SERGANT IR ILGESNI LAIKA GULIANT LOVOJE, 

NESIJAUČIAU VIENIŠAS IR VISŲ PAMIRŠTAS.. MIELI TAUTIEČIAI 
MANE LANKĖ IR GLOBOJO.

MANO YPATINGA. PADĖKA PONIAI P. 'ŠUŠKIENEI. KURI 
VEIK KASDIENĄ LANKĖ MANE IR MOTINIŠKAI JVLANE GLOBOJO. 
TOLIAU DĖKOJU P.P. V. DRONSEIKAI, J. MACIULAIČIUI, BRO
LIAMS F.A. ROČIAMS, DR. S. STATKUI, A. ŠEIKIUI, S.. ŠUŠKUI, 
J. ŠILVAI, J. ŠLAMUI, B. ŽIEDUI, B. TAMOŠIŪNIENEI, KUNI
GAMS S. GAIDELIUI, P. DAUKNIUI IR VISIEMS KITIEMS KURIE 
TUO METU MANE SERGANTĮ PRISIMINĖ. DAR SYKĮ VISIEMS 
LIETUVIŠKAS DĖKUI!

HANSA TRADING CO. PTY. LTD
197 Flemington Rd., Nth. Melbourne, Vic. 

Tel. 30 - 3347.
AUTORIZUOTA V/O VNESPOSYLTORGO SIUSTI SU LICEN

ZIJOMIS SIUNTINIUS (muitas sumojamas Aust. Dol) IR PERVEST 
PINIGUS Į SSSR ĮVAIRIOM PREKĖM KAIP PAV: AUTOMOBILIAMS 
MOTOCIKLAMS, PADANGOMS, ŠALDYTUVAMS, TELEVIZIJOMS, 
SKALBIMO MAŠINOMS, DRABUŽIAMS, MAISTO PRODUKTAMS, 
GĖRIMAMS.

DIDŽIAUSIA, SENAI VEIKIANTI IR PATIKIMA FIRMA, 'TU
RINTI SAVO AGENTUS VISOSE VALSTIJOSE.

JŪS GALITE PER MUS SIŲSTI BE MUITO, MIRUSIU ASMENŲ 
DAIKTUS GIMINĖMS Į SSSR.

INFORMACIJAS GALITE GAUTI MUSŲ FIRMOJE MELBOURNE 
ARBA PAS MŪSU AGENTUS:

HANSACO INTERSTATE TRADING CO.
61 Liverpool St., Sydney, N.S.W. Tel. 26 - 6787.

J. Keryk, 38 Philip St., Hawthorne, Brisbane, QLD. tel. 95 - 5086. 
W. Galaska. 28 Fenwick St., Geelong, Vic., tel. 952 - 93216.
K. Pocius. 18 Torrens Ave., Fullarton, Adelaide. S.A. tel. 73 - 626.
J. Klvins. 56 Alma Rd., Mt, Lawley, Perth, W.A. tel. 28 - 3046. 
"Karpaty” Trading Agency. 243 Collins St,, Melbourne, Vic.

tel. 63 - 9634.

BENDRUOMENĖ

lietuvių. O tai gana gausus būrys. Gaila, 
kad nei bendruomenės vietiniai organai, 
nei kapelionas neveda jokios registraci
jos. Ateityje tai butų-labai svarbi doku
mentacija apie čia veikiusius ir dirbusius 
lietuvius. Gerai dar,, kad gana anksti su
sirūpinta ir išgauta šiose didžiulėse Syd
nejaus kapinėse atskira lietuvių sekteija, 
kurioje pernai metais pastatytas gana ori
ginalus pagal dail. V.K. Jonyno projektą 
paminklas. Jeigu po kiek laiko ir dings 
gausūs ir šiandie puošnus antkapiai, bet 
vis tiek šis paminklas kaip meno kūrinys

P. SALKAUSKAS. 

stovės ir liudys, kad čia savo darbus at
likę. sugulė musų tautiečiai. Tiesa, ne vi
si jie vienon vieton suguldyti: dar prieš 
tsteigiant lietuvių sekciją dalis tautiečių
ilsisi atskirai plačiose Rookwood kapinė
se, bet per pastaruosius dešimt metų visi 
stengiasi' prisiglausti į lietuviams skirtą 
plotą. Dalis tautiečių pasirenka šia lietu
višką amžinojo poilsio vietą net ir iŠ toli
mesnių kolonijų. Šalia daugybės kitų tau
tiečių čia jau atgulė ir visa eilė net ir už 
Australijos ribų žinomų veikėjų ir kultū
rininkų, kaip buv. Mūsų Pastogės redakto
rius žurnalistas Jurgis Kalakauskąs, buv.

ALB pirmininkas S. Narušis, muzikas ir 
ilgametis Dainos choro dirigentas K. Kava
liauskas, dail. Algirdas Šimkūnas, buv. 
ALB pirmininkas Steptas Kovalskis ir kt. 
Tiesa, J. Kalakauskas ilsisi ne lietuvių 
sekcijoje, bet tose pačiose Rookwood ka
pinėse, o S. Kovalskio pelenai pakasti 
Šiaurės Sydnejaus kapinėse.

Pastaruoju metu vis dažniau ir dažniau 
palydimas tautietis į šią tyliąją mūsų ben
druomenę, o tuo pačiu atlydėję gyvieji ap
lanko ir anksčiau mirusių kapus, gi bent du 
kartus per metus lietuvišku papročiu aplan
komi mūsų mirusieji organizuotai:. Motinos 
Dienos proga skautai prisimena mūsų miru
siuosius, o Vėlinių dieną renkasi ir beveik 
visa gyvoji Sydnejaus lietuvių bendruomenė 
pabendrauti su savo mirusiais tautiečiais 
ir bendradarbiais. Nuolat ir nuolat čia už
klysta ir pavieniai tautiečiai aplankyti sa
vo artimųjų. Tokiu būdu ryšiai tarp aktyvio
sios ir tyliosios Sydnejaus lietuvių bendruo*- 
meniu gyvai palaikomi.

***

AR IŠGIRSIME!
Melbburno Dainos Sambūris jau 

22 metus savo koncertuose mus džiu
gina gražiomis - mielomis tautinėmis 
dainomis, vesdamas mus į Tėvynės 
klonius, piliakalnius, Nemuno, Šeš
upės, Dubysos lankas... Mes sužavė
ti jų klausome ir dedame giliai i šir
dį, ilgai dar dalintumės patirto džiaugs
mo įspūdžiais.

Melbourno Dainos Sambūrio dai
nininkai, jų dirigentas p. Albertas 
Čelna, pianistė p. Dana Levickienė 
ir Sambūrio valdyba taip pat nori su 
mumis ir artimiau - intymiau paben
drauti, ne tik gerą žodį pasakyti bet 
ir jį išgirsti. Tokiam bendravimui 
Sambūris š.m. rugpjūčio mėn. 26 d. 
Lietuviu Namuose ruošia savo metinį 
balių į kurį kviečia visus Melbourno 
ir apylinkių tautiečius atsilankyti. 
Be geros muzikos, skanios vakarie
nės ir kitų būtinų priedų, baliaus da
lyviams jie patieks specialių savo 
dovanų.

Juc koncertus daugumas girdėjome 
ir dar girdėsime, bet ar išgirsime šį 
malomį Sambūrio kvietimą? O tikrai 
turėtume jį išgirsti!

IGA.
***

N epaklusnumas
Norėdamas pagerinti santykius su Sov. 

Sąjunga. Vatikanas buvo uždraudęs ukrai
niečiui kardinolui Slipyj šaukti sinodo sa
vo ukrainiečius vyskupus. Kairdinolas, at- 
kalėjęs Sov. Sąjungoje 18 m., išleistas iš 
Sov. Sąjungos 1963 m., nepaklausė draudi
mo ir .buvo sušaukęs 15 vyskupų.
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IV:JF AUSTRALIJOS LIETUVIU 

ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĖ.

Ketvirtu sykiu Australijos lietu
viai slidinėtojo! varžėsi dėl čempijo- 
nu_ titulų. Varžybos antru kartu jyyko 
Victorijoje, Mr. Buller vietovėje. Šven
tę surengė ir varžybas pravedė Mel
bourne lietuvių slidinėtoje Klubas 
“Neringa”. ; Šventėje dalyvavo šie 
Klubai:: Melbourne “Neringa”, Sydnė- 
jaus “Kovas”, Canberros “Vilkas”. 
Buvo atstovauta ir Adelaidės “ Vytis” 
bet iš šio Klubo varžybose nieks ne
dalyvavo.

Varžybose už Melbourne “Nerin
gą” dalyvavo šie slidinėtojai: - V. 
Dagytė, M. Vaitiekūnaitė, J. Maša- 
nauskas (jun.), A. Gružauskas, J. Mi- 
kolajūnas, A. Staugaitis,. A. Vaitiekū
nas, L. Zaikauskas, J. Zaikauskas ir 
J. Vaitiekūnas.

Už Canberros “Vilką”: - G. 
Andriuška, N. Pilka ir O. Pilkienė.

Už Sydnėjaus “Kovą”: - V. Bin
kis, Bagdonavičius, D. Kriaucevičius 

ir J. Liutikas.
Varžybos įvyko slalome ir grei

tame nusileidime. Be šių varžybų lai-. 
mėtojų išvestas bendro (slalomo ir 
greito nusileidimo) rezultato laimėto
jas.

Jaunių iki 16-kos metų klasę te- 
atstovavo J. Mašanauskas. Dėl moks
lo negalėjo šventėje dalyvauti vie
nas iš faivoritų canberriškis A. Pilka.
Dėl tų pačių priežasčių nebuvo ir mel- 
bourniškio daug žadančio slidinėtojo 
T. Ąniulo. Moterų klasėje pasigesta 
sydnęjiškės U. Kazokaitės (išvykusi 
į J.A.V.) gerai pasiręiškusios praėju
sioje žiemos sporto Šventėje.

Varžyboms diena pasitaikė labai 
bloga. Snigo, ūkanuota, labai blogas 
matomumas. Slidininkai turėjo važiuo
ti galima sakyti apgraibomis. Slalome 
nebuvo matyti nuo vienų vartų kitų 
vartų gairelių. Tokios sąlygos labai 
pakenkė ir greito nusileidimo rezulta^ 
tams. Bendrai iš viso neįmanoma buvo 
pasiekti geresnių rezultatų. Nežiūrint 
blogo oro varžybos pravestos. Gerokai 
pakentėti nuo vėjo ir šalčio teko tei
sėjams.

Pagal pajėgumą iš eilės slidinin
kai išsirikiavo sekančia tvarka: 
Moterys - O. Pilkienė, V. Dagytė, M. 
Vaitiekūnaitė.
Jauniai — J. Mašanauskas.
Vyrai ! J. Vaitiekūnas, N. Pilka, G. 
Andriuška, Bagdonavičius. Ą, Gru
žauskas, A. Vaitiekūnas, L. Zaikaus
kas, D. Kriaucevičįus, J. Mikolajūnas, 
A. Staugaitis, J. Zaikauskas, V. Bin
kis, J. Liutikas.

Nors slidinėjimui sąlygos buvo 
blogos, visgi, jaunieji sportininkai 
demonstravo padarytą pažangą. Vyres
nieji taip pat dar turi daug p’arako ir 
lengvai nežada nusileisti jaunimui. 
Ypač moterų grupėje O. Pilkienė ne
galvoja lengvai perleisti čempijonės 
vardą, Naujasis Australijos lietuvių 
vyrų grupės čempijonas J. Vaitiekū
nas pelnytai pasisavino si titulą. 
Pajėgus buvo ir antrą vietą laimėjęs 
jaunasis N. Pilka. Labai gerai užsi
rekomendavo dvilika metis drąsus ir 
gabus slidinetojas J. Mašanauskas. 
Greičiausiai kad šis jaunuolis dar 
tars savo žodi per ateinančias šven
tes.

Dovanų įteikimas ir pobūvis įvy
ko "Neringos” Klubo patalpose. Ofi
cialia dovanų įteikimo programą ati
darė ir pravedė “Neringos” Klubo 
pirmininkas J. Mašanauskas. Gražias 
trofejas išdalinti buvo kviečiami vis 
nauji asmens. Geriausiam slidinėtų
jų! - J. Vaitiekūnui trofeja įtęike 
Melbourne A-kės pirmininkas J. Žem
kalnis. Po oficialios dalies neringie- 
čiai ratu susikibę sudainavo savo 
tradicinę dainą. Neringiečių ponios 
šventės dalyvius pakvietė prie gražiai 
paruoštų turtingų vaišių stalų.

Vėliau sekė linksmoji dalis. Daug 
šokta daug dajnuota ir linksmintasi. 
Gaila kad už šia šventės dali, nebuvo 
dalinamos trofejos. Geriausios šokė
jos trofeja tikriausiai būtų atitekus 
N. Wallis, judriausio, prašmatniausiai 

pasipuošusio sportininko prizą būtų 
laimėjęs A. Vaitiekūnas. Verti""apdo- 
vanojimų buvo ir lankstus,A. Staugai
tis, visada linksmas J. Zaikauskas. 
P Pilka tai reikėjo nubausti pypkės 

išmetimu į sniego pusnį už “pollution” 
darimą su ta neatskiriama pypke. 
Šventės užbaigimo vakaras praėjo 
linksmoje draugiškoje nuotaikoje.

Šventės rengimo komitetas - A. 
Staugaitis, ,J. Zaikauskas, J. Mikola- 
jūnas, A. Šimkus ir J. Masanauskas 
idėjo daug darbo, pastangų kad ši šven

Melboumo Apyl. Valdybos, pirm. 
G. Žemkalnis Įteikia trofeją Cempi- 
jonui J. Vaitiekūnui.Nuot. J. Donėlos.

CHICAGO KREPŠINIO RUNGTYNIŲ 
REZULTATAI.

28.7.1972 m. Australijos Liet. 
Rinktinė 100 pralošė prieš Chicagos 
LSK “Lithuanica” 111. Puslaikio re
zultatas 45-51.

Kaip ir visur, priešai buvo milži
niški. Ir vėl mūsiškiams minusas. Po 
krepšiu nebuvo jiems jokios progos 
pasirodyti, tik Mindaugas Mikalaus
kas, besikeikdamas naudojo savo svo
rį. ir gražiai įmetė 10 taškų. O žiūro
vai iš proto rėkia už australiečius. 
Susirinko 200 žmonių.

Taškus pelnė: A. Milvydas 26, S. 
KarpuŠka 17, J. Obeliūnas 17, V. 
Brazdžionis 12, P. Obeliūnas 10, M. 
Mikalauskas 10, G. Brazdžionis 8, V. 
Mačiulaitis, A. Andriejūnas ir A. Rei- 
vytis.

“Lithuanica”: V. Genčius 28, A. 
Baris 24, R. Juška 18, J. Naujokas 
16, A. Jankauskas 10, D. Bąciuskas 
6, M. Sabutis 4, R. Gūžias 3, A. Dai
lidė 2.

Pirmasis iš dešinės vadovas J. Tamo-Australijos rinktinė Chicagoje. 
šiūnas, antrasis treneris J. Gružauskas.

Teisėjai ir dalis šventės varžo
vų,Nuot. J. Donėlos.

tė pasisektų. Teisėjavimui laikrodžius 
parūpino A? Kaladė ir “Walkie - tal- 
tie” aparatus V. Alekna. Dideli pa
siaukojimų parpdė teisėjai kęsdami 
salti ir vėją. Šventės dalyviams ant 
rytojaus isšiskirščius i namus.Mt. 
Buller sniegotus kalnus kaip tyčioms 
gražiai nušvietė saulutė.

B.N.***
LAIMĖJO BRONZOS MEDALĮ
Melbourne “Neringos” slidinėto

je Klubo sekretorius Arūnas Staugai
tis Mt. Buller kalnuose prancūzų, sli
dinėjimo instruktorių^ surengtose 
varžybose laimėjo prizinę trečia, vie
tą. Varžybose dalyvavo daug pajėgių 
slidininkų, ir Arūno laimėjimas nebuvo 
lengvai atsiektas.

A. Staugaitis yra dantų, daktaras 
ir priklauso Mt. Buller slidinėtoje gel
bėtojų “rescue” grupėj.

B.N.
* ate ate

TINKLINIS ADELAIDĖJE
Adelaidės “Vyties” vyrų tinkli

nio komanda pirmenybes užbaigė var
žybų lentelėje užimdama antrą vietą. 
Iš 21 varžybų laimėta 18. Setųsanty-

#**
29.7.1972 m. Australijos Liet. 

Rinktinė 102 pralošė prieš Chicagos 
LSK “Neris” 137. Puslaikio rezul
tatas po lygiai 59 - 59.

Chicagos “Neris” komanda, bu
vo krepšinio atžvilgiu stipresnė ir 
aukštesne negu australiečiai. Tuoj po 
puslaikio, žaidimas sustojo ir kaip 
visada, visi ant kelių, ieško Algio 
Milvydo “contact lenses” Vytas Braz
džionis surado ir publika jam paplojo. 
Atvirai sakant, mūsiškiai būtų buvę 
aukštesni, jie būtų smarkiai išlošė 
prieš kiekvieną komandą. Susirinko 
350 žiūrovų,

Taškus pelnė: Aust. V. Brazdžio
nis 21, J. Obeliūnas 15, S. Karpuska 
12, M. Mikalauskas 10, G. Brazdžionis 
10, A. Milvydas 9, V. Mačiulaitis 8, 
A. Andriejūnas 8, P. Obeliūnas 6, A. 
Reivytis 3.

kis 36 - 10 vytiečių naudai. Bendras 
procentazas %85.

Finalus teko žaisti su Slavia 
komanda. Vytiečiai labai pasigedo į 
provinciją išvykusio žaidėjo R. Petr 
kūno. Be šio žaidėjo labai nukentėjo 
vytiečių puolimas ir teko pralaimėti 
1-3. Setai 12 - 15, ši seta buvo ga
lima laimėti. 8 - 15, nepajėgta iš gy
nybos pereiti į puolimą. Trečias se
tas žaista kovingai ir laimėta 15 - 12. 
Ketvirto seto buvo labai graži pradžia, 
puikus smugiavimas, geri kamuolio 
padavimai. Pasiekus 10 tašku inicia
tyva perleista priešininkams ir pra
laimėta 10 - 15.

Žaidėjai buvo pareigingi ir kaip 
kurie iš jų padarė pažangą. Jeigu ir 
toliau bus trenisuojamasi Sydnejuje 
galės neblogai pasirodyti. Už komanda 
laike sezono žaidė: J. Morkūnas, S>. 
Visockis, A. Zamoiskis, J. Donėla, 
G.;Rakauskas, A. Bernaitis, J. Gum- 
bys, R. Petkūhas, A. Kalninš.

B.N.

Jaunajam čempijonui J.„ Maša- 
nauskui dovaną įteikia J. Žalkaus- 
kiene, užpakalyje sen. J. Mašanaus
kas. Nuot. J. Donėlos.

"Neris”: Puidokas 36, Stankevi
čius 23, Dagys 20, Mikšis 12, Varnas 
10, Butkus 10, Patiūnas 7, Underis 6, 
Galinaitis 5, Jankauskas 2.

ŠYPSENOS
Pagal receptą

Jaunas vyras:
— Mėsa ir pupelės, atrodo, 

dar neišvirusios.
Jauna žmona:
— Aš padariau viską taip, 

kaip buvo parašyta valgių gami
nimo knygoje, bet ten receptas 
parašytas keturiem, o mūsų tik 
du, tai aš viską sumažinau per 
pusę ir viriau taip pat per pusę 
trumpiau.

Psichiatro pagalba
Praslinkus ilgesniam laikui, 

susitinka du draugai. Vienas jų 
klausia:

— Girdėjau, kad pats lankai
si pas psichiatrą. Ar padeda jis 
tau?

— Ir dar kaip! Pirmiau aš 
bijodavau atsiliepti net Į skam
bantį telefoną, bet dabar aš vi
sada atsiliepiu, nežiūrint telefo
nas skamba ar ne ...

Mūsų Pastoge Nr. 33 1972.8.21 psl. 9.
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INDIJA
Indija yra tur būt vienas iš keis

čiausių kraštų kur daugumoje žmo-
nes gyvena gana vargingai ir skur
džiai, nes milijonai žmonių negali 
savęs tinkamai išmaitinti, ypatingai 
kai. visa jų gyvenimą ir paskiras jų 
valstijas riša skirtingi papročiai, skir
tingos religijos ir kalbos, todėl tur 
būt pas juos ir yra anglų kalba pagrin
dinė kalba, rišanti paskiras valstijas.

Įlipant į Indijos bendrovės lėktu
vą pasitiko mumis graži mergyna ir 
kiekvieną keleivį pasveikino rankų, 
lyg maldai, susidėjimu ir žemu nusi
lenkimu.

Visame dideliame lėktuve, be 
poros vienuolių aš buvau tik vienas 
baltasis skrendąs iš Singapūro į. In
diją. Pradžioje kažkaip keista pasi
darė, tačiau jau greitai susiradau du 
indus biznierius ir dvi labai iškilmin
gai apsirengusias moteris su vaikais, 
kurie pasidarė mano geri bičiuliai ir su 
kuriais skridome iki Bombay. Pasako
jo apie Indijos gyvenimą, apie jų no
rą kaip nors pasalinti ta^ esantį, vargą 
visoje Indijoje. Moterys rodidamos į 
savo vaikus gyrėsi man, kad pas juos 
dar nėra jokios didelės problemos su 
jaunimu, nors jau irgi jaunimas pra
deda pamažu persiimti vakarietiškom 
(hipių) ir panašiomis problemomis, ta
čiau indai tikisi, kad pas juos nieka
da tų didelių problemų nebus. Lėktuve 
daugumoje turtingųjų klasės žmonės, 
apsirengę labai gerai ir atstovauja 
Indijos aukštąją bendruomenę. Kaip ir 
pasiturinčios moterys taip jr lėktuvo 
aptarnautojos dėvėjo trijų rūšių indiš
kus drabužius, teikiančius kažkokį 
egzotinį groži. Pats populiariausias 
Indijos drabužis yra - Sari, tai ilgas 
sijonas ir lyg plataus bikini viršus, 
apdengtas plona skara ir paliekantis 
moters pilvą nuoga. Populiarus yra 
churdai drabužis, tai siauros kelnės, 
lyg tai ir susiraitę, ir suknelė aukš
čiau kelių, ką moterys gali nešiot ir 
be tų kelnių, tik žinoma ne indai In
dijoje. Trečiasis jų tautinis drabužis 
yra salwar, tai specialios kelnes apa
čioj siauros ir viršuj baloniškai pla
čios.

Elena Jonaitienė.

ALEKSANDRAS SOLŽENICINAS-
4 VIENO RAŠYTOJO LIKIMAS

Pagaliau pati vėžiu 
susirgusi ji labiausiai rūpinasi, kaip 
per likusi gyvenimo laiką kuo,daugiau 
atlikti kasdieniniame, nedėkingame 
profesiniame darbe. Panašius esmi
nius moralinius sprendimus kiekvie
nas veikėjas turi daryti per visą gyve
nimą. Tiktai skirtingos asmenybės pri
eina skirtingų atsakymų.

Štai “Atsitikimo Krečetovskos 
Stotyje” herojus leitenantas Zatovas 
- padorus, kuklus,.humaniškas, nehe- 
rojiškas ‘herojus’. Jo gyvenimas atro
do neatšaukiamai sureguliuotas parti
jos dėsnių ir tarnybinių taisyklių. Jis 
sąžiningiausiai atlieka kasdienines 
neįdomias užfrontės pareigas, su vi
sais dalinasi kasdieniniu skurdu, ne 
tik nesiekia, bet sąmoningai vengia 
asmeniškos naudos, patogumo, pramo
gos. Kai vieną vakarą savo stotyje su
sitinka sušalusį, alkaną keleivį, ku
ris sakosi atsilikęs nuo savo trauki
nio, ir prašosi pagalbos, Zatovas visa 
širdimi jį užjaučia, nori padėti. Išsi
kalbėjus tas jausmas dar sustiprėja, 
ypač kai ateivis parodo savo šeimos 
nuotraukas. Tačiau, kai toliau kalban
tis Zatovui pradeda kilti įtarimas, kad 
nepažįstamasis gali būti šnipas ar bu
vęs aristokratas, jis be mažiausios 
abejonės nors su dideliu nemalonumu 
jį suima ir perduoda slaptajai polici
jai. Leitanantas Zatovas per silpna 
asmenybė, kad galėtų padaryti sava
rankišką moralinį sprendimą. Jam dar 
neteko suabejoti išorinių įstatymų ir 
taisyklių galiojimu. Tiktai kažkur gi
liai pats savyje jaučia, kad jo nors ir 
pagal taisykles padarytas sprendimas 
gal ir neteisingas. Kelis kartus bando 
saugume teirautis, kas atsitiko su 
jiems perduotu žmogumi. Tikslaus at
sakymo negauna, bet jam užtikrinama,

/ į .>ų sgcdairil ų i-
Mūsų Pastoge Nr. 33 1972.8.21 psl.10

AUSTRALIJĄ PALIKUS
Antanas Laukaitis.

Atskridus mums į Bombay aero
drome lauke tūkstančiai žmonių. Ne
žinojome kas yra. Pasirodo su mumis, 
tik visai atskirai, skrido jų garsiau
sias filmų artistas, kurio pasitikti su 
važiavo daugybė jo gerbėjų. Neišlei
do mūsų iš lėktuvo tol, kol šią“žvaigz 
dę”, kone ant rankų, nenusinešė į at
skirą pastatą.

Pats Bombay miestas yra vadi
namas Indijos vartai ir turi 6 mil. gy
ventojų. Sis miestas Indijoje yra vie
nas iš' savrbiausių, nes labai moder
nus uostas ir Santa Cruz aerodromas 
juos sujungia su pasauliu. Mieste yra 
labai daug Įdomių meno galerijų, zoo
logijos sodų, ir labai gražių ir puoš
nių muzulmonų ir hindų šventovių. 
Šiame mieste jau kone 12 mėnesiu da
romas bandymas atsiplaiduoti nuo 
bent kokio alkoholio. Ir čia reikia tu
rėti specialų gėrimams pirkti leidimą 
ir tada galima, daugiausia kitatau
čiams, gerti namuose. Taip niekur 
kitur nėra netgi alaus, todėl ir teko 
dideliame karštyje vaikščioti su iš
džiuvusia gerkle, nes vanduo yra pa
vojingas mums gerti.

Prieš išvažiuojant į Maskvą teko 
diena būti sostinėje New Delhi. Nors 
miestas ir naujas, daugybė naujų pa
statu, užsienio ambasadų tačiau bal
tos karves, kurios laikomos šventos 
ir kurios ganosi visur, įžengus į gat
vę visas judėjimas sustoja, ir per jų 
tą “šventumą” aš tik į lėktuvą ne
pavėlavau. Taip pat ir gyvačių, kerė
tojai ir jų šokintojai yra gana popu
liarūs Indijoje. Mieste mačiau apva
lius parlamento rūmus, šventąją Raigh- 
hat vietą, kur yra palaidotas Mahatma 
Gandhi 1948 m. įdomus yra ir 200 me
tu senumo astrominiai akmeniniai 
instrumentai ir daugeli kitu įdomiu 
vietų. Karštis čia yra gana didelis ir 
prie'110 laipsnių teko ir man papra
kaituoti nemažai." 

kad “Saugume klaidų nedaroma...” 
Zatovas, gal ir neprisipažindamas, pa 
sijaučia kaltas už vieno žmogaus ir jo 
šeimos gyvenimo sugriovimą ir nuo tos 
kaltės slėgimo jis jau niekad neišsi
vaduos.

8. Konfliktas tarn individo ir 
sistemos.

Moralines atsakomybės suprati
mui nustatytieji dėsniai ne tik nepade 
da, bet dažniausiai dargi trukdo, klai
dina... Giliausių, patraukliausių, zmo- 
niškiausių veikėjų atveju asmeniškos 
atsakomybės išgyvenimas neišvengia
mai priveda prie individo konflikto su 
sistema, ypač tokia, kurioj gyvena ir 
kokią vaizduoja Solženicinas. Sistema 
neigia individo teisę daryti moralinius 
sprendimus, ji juos nori pavaduoti sa
vo nuostatais, o tą priimti gali tik ne
suaugę, nesąmoningi silpnuoliai, arba 
hipokritai, išsigimėliai, savanaudžiai 
grobuoniai, kurie dangstosi išorinėm, 
taisyklėm kad paslėptu savo vidujinį 
nemoralumą.

Konfliktai tarp individo ir siste
mos turbūt ryškiausi “Pirmame Rate”, 
kurį kai kurie komentatoriai skaito 
svarbiausiu Solzenicino veikalu.

Romane aiškinama, kad “Pirma
sis Ratas” tai tarsi Dantes pragaro 
pirmasis skyrius, kuriame fiziniai ken
tėjimai maželesni negu kituose, žemes
niuose skyriuose. Tai specialus prive- 
ligijuotas kalėjimas, į kurį skubiems 
moksliniams tyrinėjimams ir valdžios 
užsakytiems išradimams vykdyti su
rinkti aukščiausiai kvalifikuoti ir ta
lentingiausi kaliniai. Tame kalėjime 
sąlygos labai skiriasi nuo “Vienoje 
Dienoje” aprašytos eksterminacijos 
stovyklos. Čia kalintojai suinteresuo
ti kalinių išlaikymu, nes tik jie savo

Kaip visuose Azijos kraštuose 
taip ir čia maistas man nebuvo jau 
taip labai artimas. Nors ir nevisiškai 
pasigydęs savo vidurius nuo azijatiš
kų “skanumynų”, aš pabandžiau ru-, 
kytą ir stiprių prieškonių paįvairintą 
viščiuką ir populiarus singhare, susi
dedanti iš mėsos ir daržovių mišrai
nės, pagaminta su indiškais "kulinari
jos gabumais. Pabijojau valgyt jų, 
nuo kurių aštrumo tai turbūt į ligoni
nę. bučiau atsidūręs. Tretieji patieka- 

Sydnejaus vaizdas šiandie. Prieš 20 metų niekas nesapnavo, kad Šiame 
mieste išaugs tokie pastatai. Nuotraukoje Circular Quay: kairėje matosi Sydne- 
jaus Operos Rūmų arkos, priešais prieplauka, geležinkelio stotis ir virš jos greit 
kelis; gilumoje pastaraisiais metais išaugę Sydnejaus dangoraižiai. Pačioje deši
nėje Australia Square apvaliais bokštas, šiuo metu aukščiausias pastatas Aus - 
trali joje.

talentu ir žiniomis gali Įvykdyti aukš
čiausių valdžios organų uždėtus, kone 
neįmanomus uždavinius. Už tai, kad
jie dvylika valandų per dieną intensy
viai dirba savo mokslinėje srityje, jie 
valgydinami pusiau sočiai, miega guo
liuose, jau į lovas panašiuose, pasi
vaikščioja kalėjimo kieme, ir gali iš
laikyti minimalias asmenines higienos 
sąlygas. Sargams Įsakyta be specia
laus parėdymo nerodyti brutalumo. At
seit, stengiamasi išlaikyti kalinių žmo
giškumą tiek, kiek jis reikalingas skir
tų uždavinių išpildymui. Tačiau ir i 
čia, kaip ir i Dantės pragarą Įeinant, 
reikia palikti visą viltį,..

Kalėjimas randasi Maskvos prie
miestyje, o pasakojimo laikas yra trys 
dienos. Per tas tris dienas atsidengia 
ir išsisprendžia eilė meistriškai pa
vaizduotų likimų, kurie kokiame nors 
taške vienas su kitu susiliečia, susi
kryžiuoja, vienas kitą apsprendžia. Ir 
ši kartą autorius veikėjus renka iš 
įvairiausiu visuomeninių pakopų, tiek 
kalinius, tiek kalintojus, ir ne vien 
sargus, bet ir nuo žemiausio iki aukš
čiausio rango Vidaus Reikalų Ministe
rijos tarnautojus, ir viršininkus, o taip 
pat jų šeimas. Vaizduojama ir jų pla
tesnė aplinka, draugai, kaimynai, taip 
kad veikalas išauga i atskiru veikėjų 
gyvenimuose nupieštą visos visuome
nės atvaizdą. O visuomenę sudara in
dividai, kad ir kaip griežtai kontroliuo
jami, kad ir kaip prislėgti autoriteto 
ir įsakymo, kiekvienas gyvena savo 
atskirą vidini gyvenimą ir kenčia nuo 
konflikto tarp individo laisvės troški
mo ir iš išorės brutaliai užspaustos 
autoritarines sistemos. Konfliktas ver
čia apsispręsti, apsisprendžiant daž
nai tenka rinktis tarp gyvybės ir savi
garbos išsaugojimo, o pasirinkimas 
kaip ir visad priklauso nuo kiekvieno 
asmenybės. Štai iš paties Stalino gau
tas įsakymas surasti būdą iš užrekor- 
duoto telefoninio pasikalbėjimo bal
sų analizes, tarsi iš pirštų nuospau
dų, atpažinti kalbėjusius asmenis. 
Mokslininkams tai sunki, bet įdomi 
užduotis. Verta dirbti jau dėl bendros 
mokslo pažangos. Kitiems verta dirbti 
todėl, kad tai užtikrina išsilaikymą 
beveik žmoniškose sąlygose specia-

lai yra labai saldūs, nes indai jei tik 
gali, tai saldumynus mėgsta.

Indijos krautuvėse reikia mokėti
derėtis ir apsipirkimas yra gana Įdo
mus. Labai gražios yra šilkinės" jų 
suknelės ir sari, dramblio kaulio iš
dirbiniai, visokiausi išsiuvinėti daly
kai iš kasmiro kilimai. Gaila kad vi
sas mano bagažas jau ir taip buvo 
perkrautas ir šių romantiškų Indijos 
gražių dalykų jau nebuvo kur įtalpinti.

Pirmą kartą iš Bombay į N. Del
hi skridau didžiuoju 747 Jumbo Jet. 
Tikrai tai namai ore, kaip toks milži
nas^ su 700 keleivių gali pakilti į orą. 
Tačiau pakilome ir" patogumu ore dar 
iki šiol neradau sau lygių jokiame 
kitame lėktuve. ***

liame kalėjime. Tačiau keletai prisi
dėjimas prie šio išradimo reiškia prisi
dėjimą prie sukūrimo dar vieno žmo-
nių persekiojimo ir priespaudos būdo. 
Jaunas, pilnas gyvenimo, energijos ir 
talento matematikas Glebas Neržinas 
atsisako prisidėti prie šito darbo, at
sisako klausyti nedviprasmiško įsaky
mo ir pasirenka kelią atgal į toki ka- 
jimą, iš kurio kažkada išėjo, kad į čia 
persikeltų, bet iš kurio antrą kartą 
tikrai nebeišeis, nes tai Ivano Deniso- 
vičiaus stovykla.

Kitam, tokiam nedrąsiam, kalė
jimuose didžiąją gyvenimo dalį pra
leidusiam ir jų išsektam bei iškankin
tam fizikui Gerasimovičiui užduoda
mas daug paprastesnis bet ir skubo- 
tesnis darbas: suprojektuoti tokį ma
žą foto aparatą, kad Įdėtas į duris au
tomatiškai nufotografuotų kiekvieną 
įeinantį. Kadangi ši sekimo primonė 
saugumui skubiai reikalinga, už tinka
mai atliktą darbą Gerasimovičiui siū
loma sutrumpinti tris jam kalėti beliku
sius metus. Atrodo, kad pagaliau, po 
tiek kentėjimu laisvė čia pat - ranka 
pasiekiama! Dar tik vakar ( - kaip lei
džiama vieną kartą per metus - ) jį lan" 
kė jo ištikimai tebelaukianti žmona, 
nemažiau iškankintą, kaip ir jis pats, 
išstumta iš darbo, iš buto, beviltiško
je, širdi raižančioje padėtyje. Pagaliau 
jis galės grįžti pas ją, ja rūpintis, 
drauge praleisti senatvę. Tačiau, kai 
viršininkas jam davęs instrukcijas 
dar prideda: “Juk tai visiškai Jūsų 
sritis...“ Gerasimovičius nesivaldy
damas sušunka: “Ne, tai ne mano 
sritis.! Žmonių Į kalėjimą kišimas ne 
mano sritis.! Žmonės gaudyti aš ne- 
padedu! Ir taip jau mūsų kalėjimuose 
perdaug...“

Net ir laisvės, išlepęs, vargo 
nematęs diplomatas, valstybinio pro
kuroro šeimos narys Inokentijus Valo- 
dinas ryžtasi perspėti pažįstama moks
lininką dėl jam iš slaptosios polici
jos gresiančio pavojaus ir rizikuoti 
savo paties saugumu. Už tą perspėji
mą iš aukštos ir lab-ai patogios vie
tos, Valodinas atsiranda pačiam gi
liausiame saugumo rūsyje - nužmogin
tas sunaikintas, pribaigtas.

***
(Bus daugiau)
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NAUJA MELBOURNO LIETUVIU 
KLUBO TARYBA.

Dabarties ir ateities darbai.
M.L. Klubo susirinkime išrinkta 

nauja Taryba rugpiūčio men. 1 d. po
sėdyje pasiskirstė pareigomis:

Pirmininkas - P. . Juozas Pele- 
nauskas.

Sekretorius - P. Vytas Karazija. 
. Iždininkas - P. ;Bronius Vingrys.

Vice-pirmininkas - P. Albinas 
Pocius.

Vice-pirmininkas ūkio reikalams 
- P. Algis Klimas.

Narys licenzijos reikalams - P. 
Vytas Klimas.

Narys - P. Jonas Semetas.
Jau visuotiname susirinkime bu

vo pageidauta, kad būtų suteikta ži
nių. apie asmenis, siūlomus i Tarybą. 
Nors Taryba jau sudaryta, tačiau ar
čiau susipažinti su jais nėra vėlu.

Pirmininkas p. Juozas Pelenaus- 
kas - inžinierius. Jis yra buvęs Gee- 
longo Apylinkės Valdybos narys ir 
pirmininkas, vienas iš steigėju Gee- 
longo lietuvių namų ir jų darbų, vykdy
tojas, Melbourne Apylinkės Valdybos 
pirmininkas. Melbourne Lietuvių Klu
bo Tarybos vice-pirmininkas, Lietuvių 
Dienų Melbourne Rengimo Komiteto 
narys, Baltų Tautų Komiteto ir Paverg
tų Europos Tautų Komiteto narys ir 
pirmininkas.

Sekretorius p. Vytas Karazija - 
gimnazijos (high school) mokytojas, 
baigęs Lietuvių Parapijos Sekmadie
ninę "mokyklą, studijavęs Monash uni
versitete ir baigęs ' mokytojų (teach
ers) colledžia, dirbęs Lietuvių Stu
dentu S-gos Melbourne skyriaus val
dyboje, skautas - vytis.

Iždininkas p. Bronius Vingrys - 
inžinierius, Board of Works skyriaus 
vedėjas, uolus Dainos Sambūrio dai
nininkas, už ilgametį darbą išrinktas 
M.L. Klubo amžinuoju nariu.

Vice-pirmininkas ūkio reikalams 
p. Algis Klimas - architektas, baigęs 
Melbourne Universiteto architektūrą, 
buvęs Lietuvių Studentų S-gos Mel
bourne skyriaus pirmininkas.

Vice-pirmininkas p. Albinas Po
cius - spaudos darbuotojas, Skautų ir 
Mažosios Lietuvos D-jos veikėjas, 
Karių - Veteranų s-gos “Ramovė” 
Melbourne Skyriaus Valdybos narys, 
Melbourne Lietuvių Klubo amžinasis 
narys.

Narys licenzijos reikalams - p. 
Vytas Klimas, studijavęs Melbourne 
universitete teisę, dirba administra
cinį darbą, jgijęs importo - eksporto 
branžos pažymėjimą, antri metai M.L. 
Klubo Tarybos narys.

Narys p. Jonas Semetas - tęsia 
studijas, baigęs Lietuvių Parapijos 
Sekmadienio mokyklą, skautas - vy
tis, dirba kaip sales office manager’s 
dabar dalyvavo Il-me Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongrese.

Susipažinę su Klubo Tarybos na
riais matome, kad Taryba sudaro pri
tyrę visuomenininkai - vyresnieji ir 
entuziastingi bei, ryžtingi jaunosios 
kartos atstovai. Si Taryba nėra pri
puolamai prikalbintu asmenų grupė, 
bet vieningai ir sutartinai darbą dirb
ti pasiryžusių savanorių junginys. Rei
kia tik palinkėti, kad jų darbą lydėtu 
sėkmė, o visiems Melbourne tautie
čiams - pajusti pareigą jiems padėti 
kada ir kur tik jie paprašys paramos 
darbų, patarimais ar lėšomis.

Malonu buvo išgirsti ir Klubo Ta
rybos pirmininko p. J. Pelenausko 
pasisakymą dėl Klubo ateities veik
los. ; Jis pasidžiaugęs visų Tarybos 
narių entuziazmu ir"iyžtu pradedant 
darbą, aptarė Klubo einamuosius rei
kalus, o ir darbą, kurį reikės nedel
siant įvykdyti.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Pirmininkas p. J. Pelenauskas 

laiko vienu iš pirmųjų darbų - suda
ryti Ekonominę Namų Įrengimo bei 
Eksplotacijos patariamąją Komisiją. 
Komisijos uždavinys yra sudaryti ge
neralinį Lietuvių Namų planą, kuris 
turėtų būti palaipsniui ir nuosekliai 
įvykdytas ir tuo pasiektas jų galuti
nis sutvarkymas.

Tokio generalinio plano reikalas 
yra seniai pribrendęs. Tinkamai ir pa
gal planą namai įrengti ir sutvarkyti, 
teiks geresnį patarnavimą mūsų pačių 
plačiašakei organizacinei veiklai, o 
ir jaukumą bei pasitenkinimą mums pa
tiems jais naudojantis pramogų ar as
meninio bendravimo metu.

Norint, kad Lietuvių Namai duo
tų pakankamai pajamų jų išlaikymui, 
reikia ieškoti pajamų šaltinių, bet 
taip pat namus įruošti" taip, kad ras
tųsi klijentų norinčiu, jais naudotis. 
Tą pasiekti" bus galima tik^ su visų 
Melbourne lietuvių nuoširdžiu prita
rimu ir duosnia ranka. Todėl Klubo 
pirmininkas p. J. Pelenauskas mano,

ADELAIDĖS KRONIKA

30.7._ susirinkę. į Katalikų Cen
tro salę žiūrėjome, gana gražių skaid
rių , nežinau kieno atsiųstų iš' Lietu
vos , p.p. J. Rupinskui ir V. Vosyliui. 
Techniškai skaidrės yra beveik vi
sos atliktos gerai ir pagamintos eks
portui. Kaip ilgą laiką išgyvenęs ro
domose vietovėse norėčiau štai ką 
pasakyti:-Kauno katedros parodytas, 
labai mažai pasakantis, bokšto kon
traforsas fotografuotas nuo aukštyn 
iškeltu gaisrininkų kopėčių, arba nuo 
Jezditų gimnazijos stogo panaudojus 
teleobjektyvą. IŠ tokios vietos foto
grafuojant buvo labai lengvai galima 
paimti visą bokštą, sakykim, kad ir be 
kryžiaus, kuris dabartinėje Lietuvoje 
labai nepopuliarus.

Karo Muziejaus sodely, pati šven 
čiausia vieta, Nežinomo Kareivio pa
minklas išgriautas, /vieta išlyginta ir 
užsodinta gėlėmis. Sale paminklo, bu
vusių kryžių, surinktų iš įvairių Lie
tuvos vietovių, nesimato nei vieno. 
Jie gi buvo tikras mūsų liaudies meno 
šedevras. Jais mes gana pagrįstai 
didžiavomės prieš svetimų valstybių 
atstovus.

Laisvės Alėja turbūt fotografuo
ta iš žemai kybančio helikopterio, nes 
visi alėjos centre, augą medeliai ma
tyti iš’ viršaus. Žmonių nesimato a- 
nei vieno. Taigi visas judėjimas tuo 
metu buvo sustabdytas ir žmonės nuo 
alėjos suvaryti į kiemus. Naujų pa
statų, kurie būtų pastatyti Laisvės 
Alėjoje pačių rusų, taip ir nesimato. 
Galima labai lengvai atpažinti Pieno 
Centro, Pažangos rūmus ir Kauno 
miesto savivaldybės rūmus prieš 
Miesto sodą.

Vilniuje, Aušros Vartų paveiks
las visiškai apnuogintas. Nesimato 
nei vieno sidabrinio ženklo, kurių 
buvo labai daug prikalbintų apie pa
veikslą nuoširdžių maldininkų. Vil
niaus buvusio Sv. Kazimiero karsto, 
tos sakyčiau pačios brangiausios Lie
tuvos katalikų relikvijos, irgi nesi
mato. Marmoriniu sienose buvusių 
epitafijų neparodoma nei vienos. Ka
tedros portiko visos statulos nuimtos. 
Taigi tipiškas rusų laukinis barbariz
mas parodomas visu savo nuogumu.

Gedemino pilies griuvėsių atsta
tytas bokšto viršus atrodo tikrai gra
žiai. Traku pilis pastatyta visai nau
jai. Nežinia, kodėl nesimato garsio
sios Raudonės pilies kuoro, nuo ku
rio šimtmečiai, kaip nuo žąsies strė
nų vanduo, nuslinko nepalikdami žy- 

kad tam tikslui turėtų būti pravestas 
efektyvus lėšų telkimo vajus, kuris 
gal ir nebūtų paskutinis, tačiau gero
kai pastūmėtų priekin namų užbaigimą.

Gana svarbus reikalas, pareiškė 
pirmininkas, yra Klubo skola austra
liškam bankui pervesti į Lietuvių 
Koop. Kredito D-ją “Talką’L. Klubas 
už skolą bankui per metus"moka virs 
1700 dol. palūkanų, kurios, pervedus 
skolą “Talkai”, grįžtų i mūsų tau
tiečiu rankas.

Klubo Tarybai reikės tęsti pastan
gas licenzijos gavimo reikalais, kad 
jie sėkmingai baigtųsi Klubo naudai. 
Tikimasi, kad tą atsiekus, Klubo na
riams ir visiems tautiečiams šavuose 
namuose bus jaukiau ir maloniau ben
drauti.

Klubo Taryba turės Įvykdyti su
sirinkimo pavedimą paruošti paskolos 
lakštus, pagal ankstyvesnius Tarybų 
nutarimus ir išreikštus narių pageida
vimus pastarajame susirinkime, kiek 
jie neprieštarauja veikiantiems įsta
tymams.

mes. Nežinančiam vietovių skaidrės 
sudaro tikrai malonų įspūdį. Žinan
čiam kelia liūdesį, nes tuojau matai 
kas norima nuslėpti.***

5.8. šeštadienio vakare, sūrus 
ir žvarbus vėjas putė iš jūros pusės 
Adelaidės aerodrome. ; Geras būrys 
adelaidiškių sulindome i šiltą saliū- 
ną laukti lėktuvo iš Sydnėjaus, kuris 
pargabena Adelaidės jaunimo atsto
vus ir daugelį adelaidiškių išvyku
siu pasidairyti po Ameriką ir Kanadą. 
Lėktuvas vėlavo visą valandą. Vyrai

JECIUT TABALAI
Valdybų, draugijų; tarybų...
Komitetų pilna, it grybų!
Atstovų net du tuzinai,
Vajai! Kaip Sydnejuj, gerai!
Nežinome ydų, vienybė pražydo, 2 » 
Nebėra peštynių, nebėra pavydo...
Tik broliai ir sesės - draugai, 
Vienybėje auga namai, 
Jieciut - tabalai!

Rezoliucijos, notos ir kvotos, 
Peticijos guli suklotos,
Bet... spaustuvės vis dar nematai? 
Sydnejuje viskas gerai!
Netrūksta idėjų, gerų geradėjų;
Svarbu - posėdžiavo, važiavo, žadėjo. 
Kam “Pastogės’,’ Idėjos Draugai?
Gi Melbourne eina “Aidai”! - 
Jieciut - tabalai!

Kolegijos žirklės, cenzūra, 
Rašyba, kalba ir kultūra 
Iškilo spaudoje aukštai. 
Sakau, kaip Sydnejuj gerai! 
Nerašai - “Nekovoji!”, išsižioji “Aploji!” 
Ultimatumu kelią į garbę nuklojo...
Atsisėdęs pakaušį kasai - 
Kur dingo raštingi draugai? 
Jieciut - tabalai!

“Nedainuok, nevažiuok, nerašyk!” 
“Atvažiuos - nepriimk, neklausyk!”, - 
Postringavo Tautos Rabinai...
Sydnejuje viskas gerai!
Bet kaip staiga užmiršo, ką pirso, 
Prieš metus ant “Pastogės” ko niršo? 
Nesmagu kai suklumpa draugai, 
Centrų moralų sargai...
Jieciut - tabalai!i.

Kavalkada, vainikas, degtukas...
Kai kiti protestuoja - “Peštukas!
Apžėlę plaukais gyvuliai!”
Kaip gerai, kad Sydnejuj gerai!
Kultūron prie “poker” mašinų, 
L vodką apsčiai apelsinų...
Tekovoja už viską vaikai. 
“Esu patriojotas! Matai? - 
Jieciut - tabalai?”

Pirmininkas mano, kad susirin
kime iškeltas padėkos pažymėjimų 
išdavimas už duotas Klubui aukas yra 
svarstytinas ir Klubo Taryba turės at
kreipti į tai savo dėmesį.

Pirmininkas p. J. Pelenauskas 
laiko gal pačiu svarbiausiu reikalu 
pastangas Įjungti jaunąją kartąjį Klu
bo narių eiles, nes Lietuvių” Namų 
ateitis priklausys tik nuo to, kiek jau
nieji juos palaikys, jais rūpinsis ir 
jais naudosis. Klubo steigėjai vienas 
po kito pasiekę amžiaus ribą išeina 
į pensiją ar net į amžinybę, o tuo pa
čiu ir iš aktyvių rėmėjų tarpo. Jų vie
tą. privalo užimti jaunieji, kurių tau
tinė garbė ir pareiga privalo juos ska
tinti.

Rašančiam malonu pažymėti, kad 
Klubo pirmininkas p. J. Pelenauskas 
ir ateityje yra pasiryžęs palaikyti ar
timą rysi su nariais ir visais Melbour
ne tautiečiais tiek per spaudą tiek ir 
per informacinius susirinkimus. Grei
tos ir išsamios informacijos bei ar
timas bendravimas yra laidas iškylan
čių reikalų sėkmingam išsprendimui.

Ignas Alekna.

išleidę žmonas truputį nerimavo...; 
Drebindamas langus iš tamsos išniro 
didžiulis lėktuvas. Į laukiamąjį pasi
pylė Tahiti saulutės nubučiuotos ade- 
laidiškės ponios, kurios urmu pradėjo 
skustis šalčiu. Visos apsikarsčiusios 
amerikoniškais papuošalais rūbais ir 
apsisegiojusios visokiais ženkleliais. 
Jaunimo atstovai grįžo nevisi, todėl 
apie juos ir nekalbėsiu... Apie viso
kius nutikimus nerašysiu. Tegul jie 
eina iš lūpų į lūpas, kaip tautosaka... 
Tikimės, kad jaunimo atstovai gerai 
pailsėję duos mums savo turtingų įs
pūdžių nuotrupas.

VI. Dumčius.
***

LlETUVIllLAIDOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY POE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per para.
Kukutis.
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Nerangumo 

spraga
Jau daug metų kalbame apie jau

nimu tikėdamiesi iš jo bendruomenės 
tęstinumo ir dar našesnės lietuviškos 
veiklos, tačiau tos kalbos vis tebepa- 
lieka tik žodžiuose, o tasai pats jau
nimas, nors jau ir su akademiniais 
laipsniais, vis tik mūsų akyse tebė
ra vaikais, kuriems reikalinga priežiū
ra ir pavedžiojimas už rankelių.

Va, Antrasis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas jau atbūtas. Kaip 
iš atskirų pasisakymų teko patirti, 
Australijos lietuvių jaunimas šiame 
kongrese buvo pasigėrėtinai atstovau
tas - ir kiekybiškai, ir kokybiškai. Ta
čiau visai kitokia kalba būtų, jeigu 
nagrinėtume, kaip laikėsi Australijos 
Lietuvių Bendruomenės ypač oficia
lioji pusė tam jaunimui besirengiant 
vykti, vykstant į Kongresą ir iš jo su
grįžus. Ypač liūdna buvo stebėti šitų 
visa eigą Sydnejuje, is kurio susirin
kę paliko ir po šešių savaičių nusi
leido visi išvykos dalyviai. Kad nors 
būtų parodytas bent mažiausias mos
tas, kad iŠ Čia išleidžiama pirmą kar
tą tokia didžiulė lietuvių ir ypač jau
nimo grupė, kurios daugumas vyko ne 
vien tik savų interesų skatinamas, bet 
dalyvauti ir atstovauti Australijos Lie
tuvių Bendruomenę. Juk vyko ne tik 
visos Australijos lietuviu jaunimo at
stovai į Kongresą, vyko dalis ir žino
mų veikėją bei aktyvių lietuvių iš vi
sų Australijos lietuvių kolonijų, vyko 
taip pat pirmą kartą ir Australijos lie
tuvių sportininkų rinktinė susitikti 
sporto žaidynėse su Amerikos lietu
viais sportininkais ir išbandyti savo 
jėgas bei pademonstruoti, jog ir Aus
tralijoje lietuvių sportinis jaunimas 
dirba ir savo darbo rezultatus nori pa
rodyti ir už Australijos ribų. Tai ne
paprastas ir retas įvykis musų bendruos 
menės gyvenime. Galime sakyti, to
kios apimties ir tokio istorinio masto 
pirmasis. O kas gavosi? Net viešai 
nebuvo paskelbta diena ir valanda, ka
da šioji didžiulė netoli šimto asmenų 
grupė pakyla ir išvyksta į užjūrius rep- 
rezentuoti Australijos Lietuvių ben
druomenės. Net ir išvykstančių arti
mieji, norėdami savuosius išlydėti, 
turėjo telefonais ieškoti žinių, kada.

Sydnejaus aerodrome lietuvių aps
čiai, bet visi pasimetę: išvykstantieji 
rūpinasi formulumais, išlydintieji gurkš
noja alų prie baro kalbindami pažįsta
mus ir nepažįstamus. Vaizdas kaip 
eiliniame šeštadienio popietės bare. 
Artėjant atsisveikinimo valandai už
kalbinu Sydnejaus apylinkės pirminin
ką klausdamas, ar numatomos kokios 
oficialios iškilmės. Jis prisipažino 
nieko apie tai nežinąs. Tai iš tikrųjų 
kieno kompetencijoje visas oficialu
sis reikalas? O kad to oficialumo iš
leidžiant jaunimo atstovus ir visą gru
pę trūko, tai pasigedo ne tik tie,, ku
riems tie oficialumai mažiausia rūpi, 
bet ir patys jaunimo atstovai. Gal ne
būtinai reikėjo griaudžių kalbų arba 
pašlakstymo švęstu vandeniu - kaip 
kad buvo išleidžiant jaunimo grupę į 
pirmąjį Jaunimo Kongresą, bet bent 
prieš vykstant visus suburti į vieną 
vietą, minutei susikaupti ir oficialiai 
palinkėti laimingos kelionės ar “gero 
vėjo“ tai būtinai reikėjo, ką išvyks
tantieji būtų priėmę ne tik kaip oficia
lią pagarbą, bet gal net kaip ir įparei
gojimą su didesniu dėmesiu atlikti 
tai, ko jie važiuoja. “Išleidžia mus

te************************************:*
SYDNEJAUS APYLINKĖS VALDYBA SKELBIA:

TAUTOS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS SYDNEJUJE
Įvyksta rugsėjo 9 d., šeštadienį, .7 vai. Vak.
Greenwood Hall 196 Liverpool Rd., Enfield.
Oficialioje dalyje - APYLINKĖS VALDYBA

Menineje dalyje - PLUNKSNOS KLUBO suorganizuota 
žodinė kūryba. Po minėjimo ten pat šokiai ir pobūvis.

Visi Sydnejaus ir apylinkių lietuviai maloniai kviečiami gausiai minėjime 
dalyvauti.

JEJIMAS AUKOMIS
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KIEK AŠ
Rugpiūčio 7 d. sydnėjiškiai Da

lia ir Algis Bumeikiai susilaukė duk
relės. Ta proga sveikiname ir linkime 
jaunajai dukrelei gražiai augti.***

Spaudos Baliaus bufetą ir šiais 
metais sutiko paruošti Sydnejaus Liet. 
Moterų Socialinės Globos Draugija. 
Tai bufetas bus garantuotai puikus. 
O kaip su gėrimais? Neapsisunkinkite 
vilkdami sunkius butelius į salę; vi
si gėrimai bus baro kainomis ir pasi
rinkimas didelis ir Įvairus. Juk tai 
didžiausias metinis balius, viskas 
bus Jums paruošta kuo puikiausiai. 
Dabar lieka tik Jums patiems pasi
ruošti.

***
Australijos lietuvių jaunimo atsto

vai į antrąjį Jaunimo Kongresą ir Austra
lijos lietuvių sportininkų reprezentacinė 
grupė buvo išvykę ir jau sugrįžo iš Ame
rikos. Tenka stebėtis, kad šių mūsų rep
rezentantų iš Sydnejaus nei kas iškilmin
giau išleido, nei pasitiko.***

Kiek iš paskojimų teko patirti, 
Australijos lietuvių jaunimo atstovai an
trajame Jaunimo Kongrese ypatingai gra
žiai užsirekomendavo tiek rimtojoje da
lyje, tiek ir pramoginėse programuose. 
Jaunimo Kongrese, Studijų Dienose ir jau
nimo stovykloje Australijos lietuviu jau
nimo atstovai, sako, buvę patys populia
riausi. ***

Jūrate Reisgytė, Sydnejaus Jaunimo 
Kongreso K-to pirmininkė, būdama Ame
rikoje, susitiko su spaudos atstovais ir 
pareiškė minčių lietuvių jaunimo ir veik
los klausimais. Su ja vykę pasikalbėji
mai paskelbti Kanados lietuvių savaitraš
tyje “Nepriklausoma Lietuva” ir specia
liame Antrojo Jaunimo Kongreso proga 
išleistame “Varpo” žurnale.***

SUŽINOJAU!
Šiuo metu vyksta pilname įkarštyje 

pasaulinė sporto olimpijada Muenchene, 
Vak. Vokietijoje. Kiek joje dalyvauja ak
tyviai lietuvių, Čia dabar sunku pasakyti. 
Greičiausia aktyviai joje dalyvauja oku
puotos Lietuvos lietuviai sportininkai, 
atstovaują Sovietą Sąjungą. Turimomis 
žiniomis olimpinės žaidynės Muenchene 
stebi šie Sydnejaus lietuviai: ^Antanas 
Laukaitis, specialiai važiavęs į šią olim- 
pijadą, Jūratė Reisgytė, po Jaunimo Kon
greso besisvečiuojanti Europoje, Andrius 
Garolis, kuris prieš porą menesių išvyko 
L Vokietiją ir ten ketina užtrukti apie 
porą metų. Gal būt yra ir daugiau olim- 
pijadoje dalyvaujančių _Sydnejaus lietu
vių, apie kuriuos sužinosime vėliau.***

Yra gandų kad dail. L. Urbonas 
už kokiu šešių savaičių suruoš naujų 
savo darbų parodą. Sėkmės Tau Leo
nai! »

***

„ TERRA AUSTRALIS
Šiuo vardu neseniai pasirodė Sydne- 

juje Australijos lietuvių poetų antologi
ja, kurią redagavo Juozas Almis Juragis. 
Šioje antologijoje su savo kūryba daly
vauja: Juozas Mikštas, Aldona Veščiū- 
naitė, Antanas Gasiūnas, Marija Irena 
Malakūnienė, Pranas Pusdešris, Marija 
Slavėnienė, Jurgis Janavičius, Kazys 
Kunca (miręs 1965 m), Aldona Prižgin- 
taitė, Bronius Žalys, Jonas Rack.us ir 
Juozas Almis Juragis. Kiekvienas is Čia 
paminėtųjų antologijos dalyvių skelbia 
po gerą pluoštą eilių, apie kurių kokybę 
gal pasisakys geriau šį meną išmanan
tieji. Knyga kietais viršeliais, kuklaus 
vadovėlinio formato, 157 psl. gero popie
riaus su autorių nuotraukomis ir biogra
fijomis.

Šią poezijos antologiją išleido spausi 
tuvė “Mintis”, atžymėdama savo dvide
šimties metų sukaktį.

***

Pranešimai
P RANE ŠIMAS

Pranešame visiems evangelikams 
kad mūsų sekančios liet. Pamaldos 
bus laikomos rugpjūčio 27 d. - sek
madienį, 1.2 vai. Liet. Namą Koplyčio
je, 50 Errol St., North Melbourne.

Kun. Šimboras tą sekmadienį tu
ri laikyti angliškas pamaldas 9.30 
ryto Melbourne, St. James Luth, baž
nyčioje - 416 South Rd., Moorabbin, 
todėl sutiko patarnauti ir mums.

Liet. Ev. Parapija Melbourne.
***

PRANEŠI MAS

Ankstyvesnis pranešimas da
linai pakeičiamas, todėl pranešame 
visuomenės žiniai, kad LVS “Ramo
vės“ Sydnejaus Skyriaus Valdybos 
Kariuomenės Šventės minėjimas - va
karas bus rengiamas ne š.m. lapkričio 
mėnesio 25d., bet lapkričio mėn. 18d. 
(šeštadieni) Bankstown Square (The 
Banksia Room) gražioje, erdvioje ir 
puikioje salėje. Visais atžvilgiais 
puikus susisiekimas ir auto mašinoms 
daug vietos, todėl tikimės, kad visuo
menė bus patenkinta. Vietos užteks 
atvykusioms iš arti ir toli.

Artinantis šventei, bus paskelbta 
spaudoje plačiau.
LVS “RAMOVE“ Sydnejaus Skyriaus 

VALDYBA.
***

Liberalą partijos imigrantu pa
tariamoje taryboje atstovas Lajovic, 
slovėnas, iškėlė klausimą kad tau
toms esančioms už geležinės uždan
gos nėra suteikiama pilna informaci
ja apie imigrantu gyvenimą Australi
joje. Todėl yra būtinas reikalas Aus
tralijoje gyvenančioms mažumums 
leisti pasinaudoti radio valandėlė
mis transliuojant savo tautine kalba 
pranešimus ir žinias i Europą.

Taryba, kurioje yra 25 tautų at
stovai, sudaro 82 delegatai, jie pri
ėmė iškelta_ pasiūlymą ir nutarė kreip
tis į Federalinę Vyriausybę su prašy
mu leisti imigrantams naudotis ABC 
radio valandėlėmis savo kalba.

Norėtųsi kad šitas sumanymas 
Federalines Vyriausybes būtu priim
tas ir mes galėtume juo pasinaudoti.

***

kaip eilinį šeštadienį iš baro”, prasi
tarė vienas jaunas žmogus, linguoda
mas į lėktuvą.

Galima buvo aiškinti, kad tai bu
vęs neapsižiūrėjimas. Bet ir sugrįž
tant tas pats. Tik artimieji žinojo, ka
da grupė grįžta ir suvažiavo jų pasi
imti. O buvo galima pasiruošti ir atsi
revanšuojant už buvusias klaidas su
organizuoti šaunias sutiktuves. Tas 
būtų mažai arba net nieko nekainavę, 
bet įspūdis būtų palikęs didelis, ypač 
tiems, iš kurių daug ko laukiame. Juk 
net Australijos lietuvių bendruomenė 
nebuvo painformuota kad ir suglausta 
žinute, kiek šioje išvykoje dalyvavo 
asmenų, kad ką atstovavo nekalbant 
apie atskirus asmenis juos išvardi-

nant. Kad ir jaunimo atstovai Kongre
se: nors beveik pries metus ir buvo 
viešai minėti iš atskirą vietovių iš-

ĮSIMYLĖJĘ KALBASI
Jaunas vyrukas ir mergina vai

kščioja parke. Staiga ji paklau
sia:

— Pasakyk, brangusis, ką tu 
greičiau pamylėtum: merginą, ku
ri yra graži, ar merginą, kuri at
sižymėtų savo išmintimi?

— Nei vienos, nei kitos. Aš my
liu tik tave — atsakė vyrukas.
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PRAMOGA VISIEMS
Baltų Komitetas Sydnėjuje š.m. rugpiūčio mėn. 26 d.,šeštadienį, 

Latvių Namuose Strathfield, 7 vai. vakaro rengia
BALTU TAUTU JAUNIMO

ŠOKIU VAKARĄ

Programoje: Lietuvių, Latvių, Estų tautinių šokių grupes;
BALTU PRINCESĖS RINKIMAI.

GROS GERA KAPELA.
ĮĖJIMAS VISIEMS TIK $2.00

Visi kviečiami skaitlingai dalyvauti ir paremti Baltų jaunimą.

BUFETAS,

rinkti jaunimo atstovai, bet kiek is ją 
nuvyko ir kokie, taip ir neaišku.

Žinoma, kitas pasakys, kad čia 
be reikalo kalbama, nes šaukštai jau 
po pietų. Gal kitiems ir po pietų, bet 
reikia atsiminti, kad su mumis ne vis-
kas baigiasi ir ateity galima tikėtis J 
daugiau ir didesnių puotų, kur taip £ 
pat bus reikalingi šaukštai. Jeigu si- £ 
tai nutylėsime ir ateity nebūsime bud- * 
resni, galimas daiktas, kad rengdami # 
būsimas puotas pritruksime ne tik # 
šaukštų, bet ir puotaujančių. O viso -N 
to yra mūsą neapdairumas ar apsilei- # 
dimas. Rodos, kas gi Los Angeles # 
lietuviams iš Australijos atvykstą pra jt 
važiuojantieji. Bet jie išlaikė etiketą J 
ir net su plakatais pasitiko atvyku- * 
sius iš Australijos. Šitas mostas visai J 
mūsų australiečių grupei padarė gilų J 
įspūdį, ir nesunku prileisti, kad mū- ? 
siškiai galėjo padaryti atitinkamą su- J 
gretinimą ir išvadas, kaip buvo išleis- * 
ti saviškių Australijoje ir kaip sutik- * 
ti užjūryje. _

Čia ir vėl grįžtame prie išeities $■ 
taško: kalbame apie jaunimą, iš jo # 
ateitį statome, bet kai reikia tam jau- # 
nimui parodyti bent kiek respekto, tai # 
čia ir pasimetame. Mano supratimu, # 
- be reikalo patosiškose savo kalbose * 
iš jaunimo padarome stabus: norint * 
pasiekti teigiamų rezultatų, užtenka j* ,, 
tik tai skatytis: iš vienos puses pers- J M.F. prenumerata 
pėjant, jeigu klysta, iš kitos pusės * 
atiduoti prideramą ir užpelnytą pagar- * 
bą, kada to reikia. ■įt
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