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tautos Šventės proga
Kasmet su nemažomis iškilmėmis 

ir pasididžiavimu Švenčiame Tautos 
šventę. Tai yra viena iŠ pačių pras
mingiausių švenčių, kokias mes turime. 
Prie esamų sąlygų tauta kaip tokia ir 
bepaliko mums kaip vienintelis rams
tis, kurio mes laikomės ir kuris mus 
palaiko. Todėl ir Tautos Šventės pro
ga mūsų mintys turėtų būti nukreiptos 
į esminius tautai reikalus, bet ne į 
kitokius. Kai 1930 m. Lietuvoje 
buvo įvesta Tautos Švente, ji savo 
turiniu nedaug k^ turėjo su tauta, 
kaip tokia: jos pagrindas tuo metu 
buvo istorinės Lietuvos galybes vir
šūne - Vytauto Didžiojo nesėkmingas 
vainikavimas is Lietuvos karalium. Bet 
tai buvo valstybės, ne tautos akcenta
vimas. O kaip žinome tiek iš prakti
kos, tiek ir iš istorijos, net ir iš 
mūsų tautos istorijos, valstybės inte
resai niekad nesutapo su tautos inte
resais. Valstybės iškyla ir žlunga, bet 
tauta lieka, ir jeigu sąlygos palan
kios, tauta anksčiau ar vėliau pasiekia 
ir išsikovoja sau nepriklausomo vals
tybinio gyvenimo formą.

Nekalbant apie šio šimtmečio 
nepriklausomos Lietuvos laikotarpį, 
kada Lietuva buvo pagrindine tautinė 
valstybė, tautos ir valstybės reikalai 
iš tiesų buvo tapatingi. Tačiau šito 
negalėtume pasakyti apie istorinės 
Lietuvos dėmesį lietuvių tautai. To 
meto Lietuvos valdovai, neišskiriant 
nei Vytauto Didžiojo, buvo daugiau 
suinteresuoti savo dinastija, valsty
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bine galybe ir erdve, bet ne tauta, kaip 
tokia. Užtenka tik įsivaizduoti: tokia 
pasaulinė galybė kaip XIII-XIV am
žiaus Lietuva neturėjo isivedę valsty
binės kalbos lietuvių kalbos, o nau
dojosi savo vasalų - senąja slavų 
kalba tiek savo įstaigose, tiek santy
kiuose su užsieniu, neskaitant tuo
metu tarptautiniu mastu priimtos 
lotynų kalbos, tai galima laikyti is
toriniu paradoksu. Pagaliau ano meto 
valstybė net nesidomėjo sukurti lie
tuviško rašto, kų vėliau padarė 
valstybės neturinti ir pavergta tauta. 
Nekalbant apie ano meto vakarų galy
bes savo raštiją turėjo ir rusai, ir 
gudai, ir lenkai, ano meto istorijoje 
nesuvaidinusių lemiamo vaidmens, 
kaip kad Lietuva, vis dėl to karinė 
galybė ir kardas 
galios.

Žinoma, taip 
užsimerkti prieš 
Jeigu mūsų akimis šiandie žiūrint 
nebuvo praeityje to ir to padaryta, kas 
gal būtų buvę tautai daug prasmingiau 
ir esmingiau, negu valdovo pasimau

neatsvėrė žodžio

kalbant negalima 
praeities didybę.

dymas Juodosiose Jūrose, vis tik tam 
yra neginčijamų pateisinimų. Už
tenka tik vieno fakto, kad tuo metu 
net ir karaliai nemokėjo nei skaityti, 
nei rašyti, tai ar prasminga būtų 

priekaištauti, kodėl jie anuo 
metu nepasirūpino savo tautos raštija 
ar tautine kultūra?

Turint minty ano meto sąlygas ir 
tautinę bei valstybinę sampratą nie-

Janina Degutytė

gulbėms
Čia dulsvos ražienos, čia tuopos paraudusios,
Čia pirmos gulbės. Tik sugrįžkit.'
O balto sparno, gulbės, man nemeskit.
Aš čia lieku.
Aš neišeisiu niekur.
AŠ Čia lieku - įsiurbti visą saulet, visą liūtį 
Visom Šaknim, visom šakom ir lapais.
AŠ Čia lieku - ant žemės tos pailsusios
Ir obuoliais pakvipusiam Šaltokam vėjy.
Kaip tuopa - ošti savo vasarų, 
Kaip tuopa - išmėtyti lapus . 
Oranžiniai žaibai vidurvasario
Ženklus išdegina.
Ir volungės prityla, pasislėpusios tarp lapų.
Bet gyvos šaknys geria požemio šaltinį.
Bet lapai po lietaus lašais gyvi ir skamba.
Aš čia lieku.
Pasaugoti rudens arimą, vieškelį
Ir taką į namus.
Ir baltą pusnj užsikelti
Ant nepavargstančių pečių.
Nemeskit, gulbes,

man savo balto sparno.
Aš čia lieku.

Medžiu,
Nežinomu sargu, nežinomu kariu.

“ Aš čia lieku.
M
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kas šito ir nedrįstų padaryti, o vie
nok iš to yra didelė pamoka ir šių 
dienų tautos veikėjams ypač politi
kams. Kai ir šiandie kai kurie mūsų 
politikai ir veikėjai valstybę stato 
aukščiau už tautą, jie, deja, apsilen
kia su istorine ir praktiška tiesa, kad 

.tauta yra valstybės pagrindas, o ne 
tauta valstybei.

Šito viso akivaizdoje reikėtų ir 
sukoncentruoti dėmesį ypač Tautos 
Šventės proga ne tiek į valstybę, kiek 
į tautą. O rūpesčių tikrai turime pa
kankamai: Tautos išlikimas, tautinis 
solidarumas, tautinės kultūros plėtotė

įvykiai
Nepaprasti miškų gaisrai išsi

plėtė Kalifornijoje, su kuriais kovoti 
stojo apie 10,000 ugnegesių armija.

***
, Rašytojas Vladimiras Maximovas 

pašalintas iŠ Sovietų Rašytojų Sąjunr 
gos už knygą “Septynios sutvėrimo 
dienos”. Kaip žinia, rašytojas, ne
priklausąs rašytojų sąjungai Sov. 
Sąjungoje neturi teisės ir galimybės 
išleisti savo veikalų arba juos skelbti 
periodikoje. Vienas iš tokių yra ir 
Nobelio premijos laureatas A. Solr 
ženicinas.

***
Rusų rašytojas Siniavskis, 

šešerius su puse metų išlaikytas 
sovietinėje koncentracijos stovykloje, 
šiuo metu išleistas ir net jam leista 
vykti į Paryžių.

***

Italijoje ir Vokietijoje užregis
truota keliolika susirgimų cholera. 
Sveikatos apsaugos įstaigos griebia
si skubių priemonių, kad liga ne
virstų epidemija. Vien tik Neapoly 
per trumpą laiką paskiepyta nuo 
choleros du su puse milijono žmonių. 

ir jos propagavimas, pagaliau tautos 
kovos ir kančios esamoje priespaudoje. 
Pagaliau šių rūpesčių arsenale įsi
rikiuoja ir tautinio neprikalsuomumo 
klausimas, kuris Šioje skalėje būtų 
vienas iš pirminių.

Gyvename tokiame amžiuje, ir 
todėl musų Šventės neturėtų ribotis 
vien tik šventiniu džiugesiu, bet juo 
labiau jos turėtų būti akstinu, kaip 
savo energiją, savo išteklius ir savo 
pastangas nukreipti visos tautos gero
vei ir ateičiai o ne vien pasitenkinti 
iškilmingai iŠ tribūnų pristatoma 
praeities garbe.

-ss-

VERTA REPLIKUOTI
Rugpiūčio 18 d. per televiziją 

Channel 7 buvo transliuojama žurna
listo D. Frost pasikalbėjimas su 
Australijos min. pirmininku G. Whitlam. 
Pokalbiui vykstant kalba nukrypo į 
kolonializmą. į tai ministeris pirminin
kas atsakė, kad suteikus nepriklau
somybę N. Gvinėjos ir Papuos gy
ventojams, neskaitant kolonialinių 
apraiškų Pietų Afrikoje ir Rodezijoje, 
tuo kolonijalizmas pasaulyje bus 
užbaigtas. Atrodo, kad Mr. Whitlam 
sąmoningai ar nesąmoningai bus 
apsilenkęs su tiesa. Jeigu vakarų 
valstybės ir atsisakė kolonializmo, 
bet rytuose, ypač Sovietų Sąjungoje 
tas kolonializmas kaskart vis daugiau 
plečiamas. Neskaitant jėga aneksuotų 
Pabaltijo valstybių Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos, kolonialinėje kontro
lėje Sovietų Sąjunga vis tebelaiko 
visa rytų Europą nuo Berlyno iki 
Budapešto. Nekalbant apie kitus 
kraštus, patekusius Sov. Sąjungos 
tiesioginėje kontrolėje, įvykdytos 
pakartotinos okupacijos Vengrijoje ir 
Čekoslovakijoje jau taikos metais. 
Ar nevertėtų į tokius ministerio pir
mininko pareiškimus skubiai reaguoti 
laiškais tiesiai jam arba per austra
lišką spaudą?
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jaunimas ir 
tėvyne

Jau tokia išeivio dalia: ką jis 
beveiktų ir kiek ilgai jis išbūtų sve
tur, vis tiek jo mintys ir širdis nuo
lat ir nuolat su gimtuoju kraštu. Ypač 
Šitas ryšys su tėvyne skaudžiai 
išgyvenamas tų išeivių, kurie ne tiek 
savo valia apleido savo kraštą, bet 
buvo daugiau ar mažiau pačių aplin
kybių priversti emigruoti ar tai bėg
dami nuo gresiančio pavojaus, ar tikė
damiesi užsienyje gyvendami savam 
kraštui daugiau padėti, negu namie 
pasilikus. Jiems tėvyne buvo ir pa
liks idealu, nors gali gyvenamajame 
krašte turimos ar susikurtos ekono
minės sąlygos būti ir nepalyginimai 
geresnės už turėtas kadaise namie.

Šito jausmo neiŠblukino nei sve
tur išgyventi dešimtmečiai, nei užgy
ventas Šioks toks turtas. Mūsų visa 
veikla dedikuojama tėvynės labui, 
mūsų užsiangažavimai, netgi tarpu- 
savės kovos grindžiamos tėvynės ge
rove.

Lygiai tokio paties ryšio ir tėvy
nei užsiangažavimo tikimės ir iš savo 
vaikų, nors tie vaikai, jau dabar už
augę, tą tėvynę žino tik iš pasakojimų 
ir tėvų dūsavimų. Lengva vaiką pasa
komis ir istorijomis apie tėvynę kaž
kur šiaurėje įtikinti, kol jis dar 
neišėjęs iš patriotinės Šeimos ap
linkos, kol jis dar pats negalvoja, o 
priima, kas jam sakoma. Bet laikas 
ir aplinka savo atsiima. Svetur užau
gąs tautietis gali subręsti sąmoningu 
lietuviu, gali jis būti visa "širdimi 
atsidavęs lietuvybei, kaip kad yra 
Žmonių, kurie viską aukoja kokiai nors 
ideologijai ar sąjūdžiui, tačiau jis 
niekad neturės" to pat jausmo ir tos 
meilės savo tėvų kraštui, koki turi 
jo tėvai. Ir kaip tik labai dažnai tė
vai savo suaugusiais vaikais labai 
apsivilia, kad vaikai negyvena tuo 
pačiu jausmu, kaip kad jie. Ir 'šitoje 
vietoje vyresniųjų ir jaunesniųjų 
interesai išsiskiria.

Vyresniajai kartai, kilusiai tie
siog iš Lietuvos ir čia įsikūrusiai, 
paprastai lietuvybe ir tėvynė galioja 
kaip viena ir ta pati sąvoka. Tuo 
tarpu svetur augąs jr brendęs lietuvis 
šias sąvokas griežtai skiria. Kaip 
minėta, jis gali būti geras ir net la
bai sąmoningas lietuvis, bet menkas 
arba dažniausia joks patriotas. Ir tai 
tik dėl to, kad šitokiam lietuviui tėvų 
gimtoji žemė negalioja kaip jų tėvy
nė ir ji negalios, kol jis pats 
tiesiog su ja nesusigyvens, kol jis 
jos nepamatys ir nepamils. Nes jokia 
meilė abstrakčiu keliu neperduodama, 
juo labiau tėvynės meilė. Galima iš
mokyti ir perduoti kultūrą, tikėjimą, 
pasaulėžiūrą, idėjas, bet ne meilę. 
Gal dėl to ir mūsų visos kalbos apie 
tėvynes meilę, jos ilgesį, galioja ne 
kam kitam, o tik mums patiems. Tas 
pats ir su giminyste. Kai mes patys 
sielojamės tėvynėje palikusių savo 
artimųjų dalia, stengiamės jiems įma
nomai padėti, džiaugiamės su jais 
palaikydami ryšį laiškais, tuo tarpu 
Čia gyvenantis jaunimas su anos 
pusės kad ir kraujo giminystės arti
maisiais nepalaiko kontakto vien dėl 
to, kad visa tai jiems svetima. Neįma
noma būti broliu kitam broliui, jeigu 
nesi su juo augąs, susirišęs su juo 
tiesioginiais ryšiais.

Visai kas kita lietuvybė. Jų kaip 

ir kiekvieną kultūrą galima raciona
liai perduoti, išmokyti, įtikinti. Su 
lietuvybės įsisąmoninimu su laiku 
gali įsižiebti ir meilė savo tautai, bet 
tokia meilė toli gražu nebus tėvynės 
meilė.

Šitai turint galvoj.e ar nebūtų 
laikas santykiuose su jaunimu paieš
koti kito pagrindo, o nereikalauti iš 
jaunimo to, kas neįmanoma. Mūsų jau
nimas yra visais atžvilgiais neabe
jotinai lietuviškas, gal kartais net 
sąmoningesnis už mūsų pačių jiems 
demonstruojamą, nes ju lietuviškas 
sąmoningumas jau be partinių, poli
tinių ar pasaulėžiūrinių priemaišų, ir 
todėl mes patys neturėtume stebėtis, 
kodėl mūsų demonstruojamu patriotiš- I 
kurnu jaunimas ne tik nesižavi, bet 
bodisi ir ieško savo kelio lietuvybei 
palaikyti ir net plėtoti. Priekaištai 
jaunimui, kad jis negyvena tuo pačiu 
tėvynės ilgesiu, kaip vyresnieji, yra 
visai nepateisinami ir net kenksmingi.

(v.k.)

VIKTORAS SCHNEIDERIS, mažu 
laiveliu pabėgęs Suomijon, gavo po
litinio pabėgėlio teises ir atvyko Lon
donan. Spaudos duomenimis, jis yra 
Volgos vokiečių kilmės statybos inži
nierius,. gimęs Novosibirske prieš 26 
metus, bet ne lietuvis, kaip buvo 
anksčiau rašyta. Jis tik pabėgo iš 
Lietuvos. Spauda taipgi skelbia, kad 
tai buvo jo antrasis mėginimas pa
bėgti. 1970 m. buvo sugautas ir pus
antrų metų praleido priverčiamųjų 
darbų stovykloje.

MŪSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS
ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 15 D.7 vai UKRAINEIČIU SALĖJE - LIOCOMBE

JURGIS KOLAKAUSKAS 
- NAUJASIS INŽINIERIUS -

Su kiekvienais metais, Australi
jos lietuvių akademinė 'šeima vis 
didėja. Džiugu tėvams, džiugu gra- 
duantams, džiugu ir visai mūsų Aus
tralijos lietuvių bendruomenei, su
žinant, kad ir dar vienas ar viena lie
tuvė baigė universitetą ir tapo diplo
muotu mūsų visuomenės nariu.

Balandžio 16-tą dieną, iškilmingų 
N.S.W. Universiteto rūmą sale’je, susi
rinkus artimiems giminėms ir drau
gams, tarp kitų, Šiais metais baigusių 
graduantų, “Bachelor of Science in 
Electrical Engineering”diplomą_gauna 
ir sydnejiškis lietuvis Jurgis Kola
kauskas.

Gimęs prieš pat karą Kaune, 
artinantis karo pavojams, kartu su 
tėvais, jis pasitraukia į Vokietiją,

VLIKO PIRMININKUI DR. J.K. 
VALIŪNUI 50 M.

Rugpiūcio 6 d. Dr. Juozas Kęstu
tis Valiūnas, Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Ko miteto pirmininkas 
atšventė savo 50 metų sukaktį. Jis 
gimė 1923 m. rugpjūčio 6 d. Kaune. 
Čia 1941 m. baigė T.T. Jėzuitų

VLIKo pirmininkui Dr. J.K. Valiūnui 50 metų. Nuotraukoje Dr. J.K. Valiūnas 
su Australijos Liet. B-nės darbuotojais 1970 m., kada jis lankėsi Australijoje, 
iš k: Dr. A. Mauragis, dabartinis “Mūsų Pastogės’’ redaktorius, VLIKO pirmi
ninkas Dr. J.K. Valiūnas, V. Deikus, buv. Sydney apyl. pirm., M. Zakaras, 
buv. ALB Krašto Valdybos pirmininkas, V. Kazokas ir B. Stašionis, “Musų 
Pastogės” administratorius ir dabartinis Sydnejaus Lietuvių Klubo vedėjas 
(manageris).
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kur laimingai išgyvenę^ visus pavojus, 
apsigyvena pokarinėje pabėgėlių 
stovykloje Hanau. 1949 metais at
vyksta į Sydnejų ir čia, baigia valsty
biną High School Homebush *e. Siek
damas aukštojo mokslo, jis pradeda 
elektros inžinerijos studijas N.S.W. 
universitete. 1968 metais, dar bestu
dentaudamas, Jurgis sukuria puikią 
lietuvišką Šeimą, vesdamas mūsų 
žinomo dailininko Vlado Meškėno 
dukrą Niną, kuri yra baigusi Sydne
jaus Aukštąją Dailės Mokyklą ir 
labai sėkmingai seka savo pagarsėju
sio tėvo pėdomis. Šiuo metu jis 
augina dukrą Larą ir neseniai gimusį 
sūnų.

Daugeliu atvejų studijos ir šeima 
nelabai derinasi, ko pasėkoje ir dau
geliui bestudijuojančių nepasisekė 
atsiekti savo užsibrėžto mokslinio 
tikslo. Tačiau Jurgiui Šeima kelio 
nepastojo. Su dar didesniu užsispy
rimu ir pasiryžimu jis, 'šeimos išlai
kymo labui, šalia savo sunkių stu
dijų, pradėjo dirbti braižytoju 
Transporto Departamente ir vėliau 
Sydnejaus Technikos Koledžio labo
ratorijoje, padedamas studentams jų 
praktikos darbuose. Studijos, darbas, 
Šeimos rūpesčiai ir kt. nepalaužia 
Jurgio, ir jo užsibrėžtas tikslas šiais 
metais apvainikuojamas diplomu.

Sydnejaus lietuvių gyvenime p.p. 
Kolakauskų Šeima labai gerai žino
ma ir gerbiama. Taip dar neseniai 
senjoras Emilijonas Kolakauskas, 
buvęs Lietuvoje teisininkas ir žino
mas advokatas, atŠvente amžiaus 
70-tį. Jo vardas, jo darbai ir jo 
populiarumas labai gerai yra žinomi 
ne tik Sydnejaus, bet ir visos Austra
lijos lietuvių tarpe.

Dukra Juta, studentavimo laikais 
buvusi viena iš mūsų aktyviausių 
studenčių, vėliau line Pas. Liet. 

gimnaziją, ekonomikos mokslus bai
gė 1947 m. Tuebingene gaudamas 
daktaro laipsnį. 1951 m. atvykę^ į 
New Yorką pradėjo sėkmingai verstis 
anglių ir geležies eksporto prekyba. 
Nuo 1967 m. pabaigos Dr. J.K. 
Valiūnas sėkmingai vadovauja VLIKui. 
Savo liepos 7 d. posėdyje Vliko 
Valdyba pagerbė savo pirmininką.

(E)

Jaunimo Kongrese Amerikoj labai 
gražiai atstovavusi Australijos jau
nimą, po ilgesnes pertraukos ir vėl 
aktyviai įsijungia į_ mūsų lietuviš
kąjį gyvenimą Sydnejuje.

Jurgiui lietuviškas gyvenimas 
ir veikla yra taip pat nesvetimi. Bai
gęs lietuvišką savaitgalio mokyklą, 
jis aktyviai įsijungia į skautų eiles, 
vėliau veiklus lietuvių studentų gy
venime. Visą laiką jis yra Sydnejaus 
Liet. Klubo narys. Laisvalaikiu 
daugiausiai mėgsta būti savo Šeimos 
tarpe, arba laika praleisti Žvejodamas 
ir Žaisdamas golfą.

Sveikinant naująjį inžinierių 
Jurgį Kolakauską, ypatingai yra 
džiugu matyti šį jauną, gyvenimo var
gų ir audrų nepalaužtą vyrą, kuris 
savo užsibrėžtą tikslą atsiekė daug 
sunkesniu ir vargingesnių keliu kaip 

daugelis kitu ir tuo pačiu, sukurdamas 
gražią lietuvišką seimą, jis atsiekė 
savo gyvenime dvigubą laimėjimą. 
Linkint Jurgiui ir jo puikiai lietuviu
kai "šeimai daug ateities laimės ir 
gražesnių gyvenimo dienu, norėtųsi 
tuo pačiu naująjį inžinierių ir jo 
dailininkę žmoną matyti arčiau įsi
traukiant ir į mūsų lietuviškąjį fi
listerių gyvenimą. Ši musų akademinė 
Šeima Sydnejuje, jungianti ir apiman
ti, didelį ir gražų graduantų būrį, 
yra tikras lietuviškas sugyvenimo 
pavyzdys, kuriame ir naujasis inži
nierius Jurgis su žmona ras ne tik 
sau vietos, bet ir šilto ^gražaus su
gyvenimo savo akademinių draugų.

Geriausios sėkmės ateityje.
Ant. Laukaitis

***
Estijoje gyvenas lietuvis Algir

das Malinauskas ieško kontakto su 
Australijos lietuviais norėdamas su
sirašinėti. Jo adresas: A. Malinaus
kas, Kehra Kosi 22 - 28, Estonia 
202240.
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KĄ AŠ MAČIAI AMERIKOJE
Rašo Dr. A. Mauragis

Pagaliau išvažiuoju į Amerikų. 
Gražiai palydėtas p. V. Kazoko ir 
p.p. Pūkų atsisveikinau su Sydnejumi. 
Pan American Jumbo pakilo virš 
Sydnejaus saulei besileidžiant. Apa
čioje Žvilgėjo gražus ir mielas mies
tas, su kuriuo lyginsiu Amerikos 
miestus. Taip su kuo gi kitu galėčiau 
lyginti, jei ne su Sydnejumi, su kuo 
gi kitu galėsiu Amerikos lietuvių 
gyvenimą palyginti, jei ne su Austra
lijos lietuvių gyvenimu.

Greit palikome krantus ir pasinė
rėme į saulės nušviestus debesis. 
Pirmas sustojimas Fiji. Pirmų kartų 
tokiame dideliame lėktuve. Keleivių 
apie 400, o vietų turbūt apie 500. 
Marga minia savo apranga, savo iš
vaizda, kultūra, rase. Skrendame virš 
Pacifiko. Mintys, prisiminimai veržia
si į galvą su kažkokiu slaptu pasi
tenkinimu, kad pamatysiu Ameriką. 
O kiek senų draugų sutiksiu tai ne
žinau. Ištisos galerijos jaunų draugų 
stovi prieš akis, o tikriausiai jie 
visi bus pasenę, - ar atpažinsiu juos? 
Džiaugiuosi pats savyje savo drau
gais, vaizduojuosi susitikimus.

***
Štai ir Fiji. Išlipame į stotį. Sto

tis remontuojama, tvanku. Cemento 
•ir kalkių dulkės smirdi. Patalpos ma
žos. Nieko nėra įdomaus nei pirkti, 
nei pasižiūrėti, g vai. visur tamsu. 
Kur gi tas miestas? Negi jau visi 
miega? Vaikštome su p. Balsiu iš 
Canberros, norime ką nusipirkti. 
Kainos man atrodo aukštesnės kaip 
Sydney Duty free shop. Klausiu dėl 
įdomumo, kiek kainuoja Black Label 
- noriu palyginti kainas. Nėra. Klau
siu Johnny Walker - nėra. Mano bendra
keleivis p. Balsys nusipirko keletą 
bonkų, bet mes priėjome išvados, kad 
Sydnejuje pigiau. Pav'z., toks pat 
brandy $3.00, o Sydnejuje $2.50. 
Ir taip viskas.

Nuobodi vieta. Norime greičiau 
grįžti į lėktuvą atsivėsinti. Pakilome 
virš salos. Jos kontūrai matosi 
(sėdėjau prie lango). Skrendame į 
Havajus. Pamatysime Honolulu ir 
pagarsėjusias mergaites su vainikais. 
Kad nebūtų nuobodu, stebime filmą.

Kas nuostabiausia buvo mano 
kelionėje, ir kas man padarė didžiau
sią įspūdį, tai aušra ir saulės patekė
jimas. Neužmirštami ir su niekuo 
nepalyginimai reginiai. Buvau suža
vėtas, bet apie tai gal kitą kartų.

Štai ir Honolulu. Niekas mūsų 
jeto nepasitinka, jokių Šokančių mer
gaičių nematyt... Mus vežia į muitiną. 
Didelė minia žmonių išlipa iŠ orlai
vio, ir toji nemaloni procedūra tęsėsi 
virš dviejų valandų. 0 Dieve, kaip 
nusibodo! Kokios nepatogios patal
pos! Autobusiukais vežioja keleivius 
iš vienų patalpų Į kitas, paskui laip
tais aukštyn, 1; ptais žemyn. Oras 
tvankus. Baisiai • uobodu. Tarnautojai 
kiniečiai ar jap .ai, pilna visokių 
rasių žmonių. M.rlosi aplink kalnai, 
žalumo maža. Kuo čia gali būti įdo
maus - gal vien.i kita turtuolio vila, 
paplūdimys. 0 k is daugiau? Nenorė
čiau jau čia būti vien dėl tos tvankos. 
Nieko gero negalėjome nei sutikti, 
nei pamatyti. Honolulu aerodromas 
didelis, pastatai išmėtyti. Nieko gra
žaus ir nieko įdomaus nepastebėjau. 
Džiaugiamės sulipą į orlaivį.

***

Per garsiakalbi praneša, kad už 
25 minučių leisimės žemyn į Los 
Angeles International aerodromų. 
Puiku.' Žiūriu pro langelį Žemyn, 
bene pamatysiu krantus ir miestų. 
Ir tikrai, skrendame pro kažkokių 
nedidelę salelę , vandenynų apsuptų. 
Saloje nėra jokio Žalumo, jokio au
galo - kaip akmens luitas nelygaus 

reljefo, įmerktas į gražų vandeny 
mėlynuma. Jau matytis ir miesto kraš
tas, kalnai iš abiejų pusių, o didelėje 

tarp kalnų gulinčioje plokštumoje išsi
plėtęs kiek tik akys užmato miestas. 
Gatvės ilgos, tiesios kapoja ir kry
žiuojasi visoje miesto platybėje. 
Parkų ir žalumo beveik nesimato. 
Iš aukštai atrodo, kad miestas stovi 
ant cemento plokštumos, Atsiminiau, 
kad keliaujant patartina užsidėti 
ružavus akinius, tada daugiau galima 
pamatyti, nes maloniau žiūrima į gra
žius ir į gerus dalykus, kaip į negra
žius ar nemalonius. Gėrio ir grožio 
reikia ieškoti, kai blogis pats lenda 
į akis.

Nusileidžiame į aerodromų. Im
ponuojančių, gražių pastatų nematyti. 
Pastebėjau, kad aikštelės cementinės, 
šalia tako dažytos žalia spalva, imi
tuojančia žolę, kad akis, pasiilgusi 
žalumos, galėtų atsigauti.

Eiame į vidų. Prie vartų laukia 
būrelis žmonių. Greitai pastebėjau 
Juozą Kojelį ir Henriką Kmitą, ka
daise buvusį australietį. Pasisveikina
me. Henrikas žiūri į mane ir sako: 
- Mauragis nepasenes! Tas malonus 
komplimentas mane paglolste, ir aš 
atydžiai ėmiau Žiūrėti į jį. “Henrikai, 
tu ne tik nepasenęs, bet ir atjaunėjęs 
kaip aš tave mačiau Australijoje. Tu- 
man atrodai toks pats, kokį dar ma
čiau Vilniuje, kada tu buvai notaras 
ir gyvenai tame pačiame name, kur 
ir aš, Gedimino gatvėje prieš 30 metų. 
Ak, geri buvo laikai...”

Žiūriu į Juozą Kojelį. Su juo 
nesimatėm dar nuo gimnazijos baigimo 
laikų. Tai bus jau 42 metai. Tada 
jis buvo jaunuolis, dabar jau senstan
tis, pradedąs Žilti vyras, “Į Laisvę” 
redaktorius. Ir nuostabu, kad aš jį 
iŠ karto pažinau is viso būrio žmonių. 
Jis aukštas, laibas, stiprus vyras, 
bruožai ir ypač plaukai tokia pat forma 
dėvimi.Jis manęs nepažino. Aš, žino
ma, gerokai pasikeitęs, pasene(s, bet 
'šiltas jausmas mus jungė tvirtai.

— Ar ilgai būsi?
— Tik vienų dienų Los Angeles. 

Grįždamas sustosiu ilgiau ir apžiūrė
siu miestą. 0 dabar tik trumpai. Bū
tini reikalai vertė mane Čia sustoti. 

Vykstu pas Juozą Kojelį nakvoti 
į Santa Monica. Juozas pasakoja apie 
savo gimtinę, brolius, seseris - visi 
jie man geri pažįstami 4 broliai ir 4 
seserys, su visais teko kartu mokytis 
Kražių gimnazijoj. Tai buvo pati 

iškiliausia Šeima anais laikais gimna
zijoje. Visi veržėsi į mokslą ir į vi
suomeninę, veiklą. Vieno brolio Kosto

ir dviejų seserų jau nebėra gyvų.
5 tai ir jo rezidencija. Susipažįs- 

tu su malonia ponia. Vaikai jaunimo 
stovykloje.

Nors aŠ buvau visą parą nemiego
jęs, tačiau su Juozu prakalbėjome iki 
12 vai. Juozui rūpėjo kuo daugiau man 
pasakyti ne apie praeitį, kas buvo, bet 
apie ateitį, kas bus, ką turime daryti. 
Mūsų pažiūros daugelyje vietų sutiko 
tiek dėl VLIKo, tiek dėl Pasaulio 
Liet. Bendruomenės ateities ir veik
los.

Įspūdžių tiek daug, kad negaliu 
užmigti. Neužmiegu visą naktų. 
Medituoju, o buvo apie ką...

Rytų atsikėliau,nors nemiegojęs, 
bet pilnas energijos. Juozas išėjęs į 
darbą, o man rūpėjo kuo daugiau susi
tikti žmonių. Veža mane p. Kojelienė

SUKAKTYS

Šiais metais gegužės 2 d. suėjo 
100 metų, kai gimė poetas ir diplo
matas Jurgis Baltrušaitis (miręs 1944 
m. sausio 3 d. Paryžiuje.) 

***

Metų pradžioje (sausio 27 • ,d.)
65 metų sulaukė vienas iš mūsų pro

kultūros ir religijos
Dr. Antanas Maceina.

jis tebeprofesoriauja

duktyviausių 
filosofų prof. 
Šiuo melu
Meunsterio universitete Vokietijoje.***

Liepos 20 d. 65 metų sulaukė 
poete Gražina Tulauskaitė - Babraus- 
kienė. Gyvena Amerikoje.

***

Rašytojai ir aktorei Birutei 
PūkeleviČiutei rugpiūcio 12 d. sue’jo 
50 m. Gyvena Čikagoje. 

***

Jau treji metai, kai Australijoje 
netekome trijų didelių asmenybių: 
Antano Krauso, Vlado Radzevičiaus 
Ir Pulgio Andriušio.

***
išteisinti. -
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Sydnejaus Lietuvių Gydytojų Draugijos pirmininką

DR. I. VENCLOVĄ ir jo žmoną p. NIJOLĘ^, sulaukusius dukreles, 
nuoširdžiai sveikina

visi Draugijos nariai
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į “Lietuvių Dienas”. Važiuojam 
Santa Monica įvairiais numeriais at
žymėtomis gatvėmis. Čia daug gražių 
medžių, aukštų pušų alėja, palmės. 
Pasirodo, kad ne visas Los Angeles 
miestas stovi ant cementinio grindinio.
Yra ir Žalumos. Kai kuriose: vietose 
stipriai veikia smogas. Sustojame, 
išlipame iš mašinos, ponia ir sako: 
“Pakvėpuok Čia. Kaip atrodo?”

— Tikrai kaip kamine jaučiasi 
aštrūs dūmai.

— Dūmai graužia akis ir gerklę. 
Juozas negalėjo gyventi mieste. Turė
jome keltis arčiau pajūrio. Santa 
Monica yra gera vieta, daug žalumo ir 
smogo nesijaučia.

Važiuojam į Hollyvvoodą pro 
Beverly Hills. Ji man rodo seną fon
taną, kitas vietas, aukštus pastatus. 
Nieko nerandu įdomaus mieste. Syd- 
nejus nepalyginimai gražesnis ir 
įdomesnis.

Štai ir “Lietuvių Dienos” 
skaitau užrašą. įeiname. Mane p. 
Kojelienė pristato kaip australietį. 
Žurnalo leidėjas p. Skirius, redaktorė 
p. D. Mackelienė, pasirodo ir poetas 
Bernardas Brazdžionis. Sužinau, kad 
simpatiškoji redaktorė yra adelai- 
diškė iš Australijos. Mūsų pažinčiai 
atžymėti jau p. Skirius neša stiklelius, 
pildo ir siūlo išgerti. Geriame. Links
ma. Bernaradas fotografuoja.

Įteikiau Antano Laukaičio įduotą 
medžiaga, kurią jis siuntė per mane 
“Lietuviu Dienoms” Australijos nu
meriui. Pamačiusi A. Laukaičio foto
grafiją redaktorė nusiminė: — Žiūrėkit, 
koks jis čia. Prisiuntė’ fotografijų 
gimnazisto.1 Gi Šia mes pernai jį 

matėm gražų, jauną vyrą. Jam dar 
nereikėtų jaunintis - jis pačiame 
gražume.

— Nekreipk, ponia, dėmesio, - 
: sakau: — gerai, kad jis dar tokią 
atsiuntė. Man pernai kai reikėjo at
spausti jo fotografiją jam išvykstant 
į pasaulį, jis man jokios nedavė, rei
kėjo pačiam susirasti.

Taip mums besidalinant Įspū
džiais atvyksta maestro - kompozito
rius Bronius Budriūnas. -Su juo ir pra
sidėjo mano odisėja po Los Angeles 
miestą lankant lietuvius.

Ponios Genovaitės Vasiliauskie
nės įgaliotas prašiau maestro atvykti 
per Lietuvių Dienas į Adelaidę padi- 
riguoti savo veikalo - kantotos “Švie
sos Keliu”. Tai būtų be galo įdomu 
ir naudinga mūsų bendruomenei. Čia 
pat prašiau ir Bernardo Brazdžionio 
atvykti į Australiją. Mes suruošim 
literatūros vakarus Sydnejuje, Mel
bourne, Adelaidėje su vietos literatų 
pagalba. Abu musų didieji menininkai 
šios minties nesibaido. Jie norėtų, 
tik reikėtų jų keliones paremti. Sitų 
reikalą turėtų apsvarstyti ALB Kul
tūros Tarybos vadovai.

(bus daugiau)

Prieš dvejus su puse metų 
(1971.1.8) Sydnejuje mirė dailininkas 
Algirdas Šimkūnas. Jo tragiška mirtis 
(buvo rastas negyvas savo bute) per 
trumpą laiką beveik ištrynė jo pėdsa
kus iŠ gyvenimo. Gyvenęs vienas ir 
net vienišas jis nepaliko testamento, 
tad jo turtas buvo perimtas valstybės 
žinion ir vėliau varžytinėse parduotas. 
Taip nuėjo į nežinią ir jo dailės dar
bai, kurių jis turėjo nemažai (buvo su
rengęs Sydnejuje tris savo individua
lines parodas ir dalyvavo daugelyje 
grupinių parodų).
♦ ♦♦♦♦»♦♦»♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦»»♦♦♦♦♦♦

Anglų dvasiškio ir istoriko 
Thomas Fuller prieš 300 metų rašyti 
Žodžiai tebėra aktualūs ir šiandien: 
- Kas kaltina laikus, nori tik save

Mūsų Pastoge Nr. 36 1973.9.10 psl. 3

3



Albertas Zubras

p a rašei ų
GYVAS MENAS

Nieko nėra taip kintamo kaip 
menas. Menas juk ne pasikartojimas, 
bet atsinaujinimas, nuolatinis gimi
mas. Todėl vis naujų idėjų, naujų iš
raiškos kelių ir formų ieškojimas.

Menas yra paties kūrėjo apsireiš
kimas, todėl kūrėjas yra vis jaunas, 
bent kol kuria. Tiesa, dainai meninin
kas, suradęs savo pasireiškimui jį 
patį geriausiai patenkinančią forma, 
joje atpažįstamai išlieka iki pabaigos, 
tik kūrybiškai vis naujai apsireikš
damas. Kai menininkas pasensta, 
- tai nebūtinai priklauso nuo metų 
naštos, - geriausiu atveju tik variaci
jomis sužybčioja, paprastai kartojasi, 
nors ir aukšto technikos lygio pasie
kus. Ankstyva senatvė ištiko Maironį. 
Daugelis meno darbuotojų niekad kūre'- 
jais netampa, nors šiaip plačiai ži
nomi ir mėgstami dėl technikos, dėl 
medž'iagos ir turinio populiarumo.

Žmogus gyvena aplinkos bei lai
ko dvasioje. Filosofai, sociologai, 
pedagogai ir publicistai bando racio
naliai suvokti ir nusakyti laiko dva
sių. Menininkas-kūrėjas ją tiesiog 
išgyvena ir todėl pats savo darbais 
tų dvasių išreiškia. Šiandien nesu
tiksime kūrėjo, kuris kartotųsi gotiko, 
renesanso, baroko formomis bei turi
niu. Toks atrodytų lyg Šmėkla iš 
kapų. Jei šiandien tapyboje, skulptū
roje, net grožinio žodžio mene toks 
įvairavimas, jei taip populiari abstran- 
čioji kūryba, tai gyvenimo išdava. 0 

jis toks be kontūru, toks judrus ir 
kintantis, sunkiai vertybes, prasmė 
bei turinys besuvokiamas, kad tokia 
nuotaika, pasaulėžiūrų ir pasaulė
jautą maišatis, kad nieko pastovaus ir 
patvaraus, atrodo, nelikę. Tik besi
kristalizuojanti idėja ar forma tuoj 
šimto prieštaravimų susilaukia. Visų 
rūšių autoritetai taip pat griuvę. Taip 
bent vadinamuose Vakaruose libera
linių demokratijų, kultūrinio pluralizmo 
kraštuose. Kartais lyg ir nejauku, kai 
nebesutinki šimtmečiams mūrijamų pi* 
liu bei bažnyčių, o tik 50-čiai metų 
tverti skirtus dangoraižius, kai ir 
turtingieji nebestato "šeimos tęstinu
mui rezidencijų, o tik laikinas, nors 
ir labai patogias ir prabangias pasto
ges, kur ir baldai daugiausiai dešimt
mečiui teskirti.

pastabos
Turiu savo svetainės praplėtoje 

1965 metų V. Rato akvarelę, kur bal
tame fone dominuoja su įvairiais atše
šėliais juoda spalva, protarpiais 
melsvis ir kairiajam šone kiek raus- 
vio. Ją kūrėjas parodoje pavadinęs 
buvo “Jūros paukštė”. Tai bendrybė. 
Tos paukštės bent aš nematau. Ir 
gerai. Tik kiekvieną, kartą, kai atsi
sėdąs ir susimąstęs imu kiūrėti i 
paveikslą, kitaip pagaunu, tikriau - 
jis mane pagauna. Kartais lyg Šešėlių

KELIONĖMS | EUROPĄ, AZIJĄ IR AMERIKĄ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIU KELIONIŲ, BIURĄ

y*"^ Palanga, Travel
JT 644 GEORGE ST., SYDNEY. AUSTRALIA 2000

TURIME IR ĮVAIRIŲ ATOSTOGINIŲ TURU BEI EKSKURSIJŲ PO 
PACIFIC SALAS. SKAMBINKITE TE L. 26 3526

žaismas, lyg liūdna. Ir kam toji raus
va aptaška kairėje? Kitą kartą spraus- 
minis džetas neria per audrų sūkurį. 
Raudį visai ignoruoji. Tai vėl kosmi
nės apimties jėgų maišatis, ir tik di
delėmis pastangomis iš jų vaduojies. 
Su rakieta ir tu neries iŠ tos maiša
ties. Raudoną prošvaistę jau matai. 
Ir tik dar toliau bus ramu ir giedra. 
Arba vėl: audros blaškomi jūrų van
denys, o per juos neria atomine, ra
ki etinė mina.

Kitoje sienoje didžiulė Adomo 
Vingio akrilinių dažą drobė. Spalvos 
visad nuteikia raminančiai: dominuoja 
plytinė - raudona, apačioje tamsiai 
ruda su perėjimu beveik iki juodžio. 
Plytinės spalvos kairiajam šone lyg 
saulė, o ant rudojo pedestalo atsi
rėmus, per visą drobę nutįsęs įvairių 
spalvinių nuansų granitas. Pats kūrė
jas yra man sakęs, kad tai paminklas. 
Man gi —žemės atsirėmęs milžinas, 
stumiąs uolą saulės link.

Abu šie paveikslai tai tokie, 
kuriuos, kai kas sako, nežinotų, kaip 
pakabinti, jei apačioje nebūtų parašo. 

Bet jie man labai mieli širdžiai, ir 
aš didžiuojuos turėdamas savo bute. 
Daugumai mano svečią labai patinka 
klasinis japonų Utamaro Kitgawa I 
kūrinys. Tai šilko popieriuje nepapras
tai grakštaus darbo japones moters, 
skaitančios laiškų, įraižas. Papuoša
las tikrai gražus ir tinka tarp žvaki
džių sienoje. Tik visad toji pat sustin
gusi moteris, lygiai kaip ir ta porce- 
lano barokinė balerina.

Kiek nustembi, kai išgirsti: tai 
jau netautinis Šokis, liaudies daina 
iškreipta. Kodėl Šis šokis netautinis? 
Girdi, ne vietoje modernizmas. 0 
polkos bei valso meliodija ir žings
nis tai jau lietuviška apraiška? Paga
liau lietuviška, nes lietuviai kažkada 
tą pasisavino ir sulietuvinę šoka. 
Nelietuviški motyvai dainoje! Girdė
jau kalbant ir apie “Pilėnų” operą. 
Keliose vietose gal ir taip. Bet ar 
taip nėra buvę ir praeityje? Kultūra 
yra daugiau ar mažiau tarptautine ap
raiška. O ypač šiandien, kada tokia 
tampri komunikacija tarp tautą. Anks
čiau, tiesa, kai mažiau maišytasi,

Šią metą Lietuvių Rašytoją 
Draugijos premija paskirta neseniai 
iškilusiam rašytojui, kurio pirmą 
pasakojimu knygą “Brolio Mykolo 
gatvė” pernai metais išleido Algi
manto Mackaus Knygą Leidimo Fon
das Amerikoje. Apie Eduardą Cinzų 
išgirdome pirmą kartą 1965 m. kada 
jo vienų pasakojimą paskelbė K. 
Barėnas literatūros metraštyje “Antro
ji pradalgė”. Vėliau jis buvo skel
biamas tose pačiose “Pradalgėse” , 
“Metmenyse” ir pagaliau debiutavo 
savo pirmąja knyga “Brolio Mykolo 
gatvė” 1972 m. Knyga rimtos kritikos 
buvo labai palankiai įvertinta ir net 
šiais metais apvainikuota Rašytoją 
Draugijos premija (mecenatas Ameri
kos Lietuvių Fondas).

EDUARDAS CINZAS

LĖKŠČIŲ PLOVĖJAS
Iš arti vyras nebuvo storas, bet plačių pečių ir ga

lingai suręstas, kaip kaimo troba. Paprastame, bet ne
suvokiamai gražiame veide žibėjo pilkos, aštraus 
žvilgsnio akys. Jis niekuo nesiskyrė nuo kitų staigme
nos dalyvių, bet kartu švitėjo kažkuo svetimu šitai 
aplinkai.

— Sovietinių revizionistų kultūrinio bendradarbia
vimo atstovas mūsų miestui, — pristatė Denizė. — Tvir
tina, kad atvyko ne šnipinėjimo tikslais, kad jam terū
pi tik kultūrinė tautų draugystė.

— Neįtikėtina, bet taip yra! — nusijuokė vyras. — 
Šnipinėjimu, kaip tradicija reikalauja, rūpinasi konsu
lato šoferiu prisidengęs MGB karininkas.

Pastatęs savo bonką prie sienos ir nusilenkė Žiū- 
lietai:

— Mėgstu jūsų dainavimą, ponia. Drįsčiau jį pa
lyginti su galų pavasario upelio sriautu. Ponia Yvonė — 
jau kiti vargonai: didingi ir gaudžiantys, kaip Šekspy

ro pilys audroje. Jūs ir mirdama su Butterfly išlie
kate skardi, kaip aukso varpelis...

Žiulieta ištiesė rankas prieš save.
— Gražiakalbis jūs, kaip girdžiu! Ir atviras, kas 

jau žymiai rečiau pasitaiko. Palikite susipažinimo 
komplimentus ir pasakykite man tai, ko aš negirdėjau 
iš kitų vyrų.

Jis sumišo, brūkštelėjo ranka per sidabro siūlais 
išpintus plaukus, bet ilgai negalvojo:

— Scenoje jūs atrodote žymiai šauniau. Ir jaunesnė.
— O dabar, kada galite paliesti ranka?
— Papilkėjusi. Bereikšmė aktoriaus šypsenėlė, liūd

nos ir nuolatiniai kažko ieškančios akys.

Autorius yra Belgijos lietuvis, 
kurio originali pavardė buvo Čiužas, 
bet per įvairias emigracines įstaigas 
pereinant jo pavardė išvirto į Cinzas, 
dėl ko jis ir nesiginčijo. Ė. Cinzą 
Šitaip apibūdina žinomas Amerikoje 
mūsų literatūros kritikas A.T. Anta
naitis: “Žengdamas pirmuosius
žingsnius į mūsą literatūrą E. Cinzas 
sukūre' ryšku literatūrinį sakini, gero
kai sofistikuotą, bet pakankamai aišku. 
Nė jo sintaksė, nė gramatika, nė 
epitetą ar palyginimu parinkimas 
nereiškia jokių madingų ar jau at
gyventų “izmą”, nors savo nesunkiai 
atpažistamą stilių autorius jau turi. 
E. Cinzas, atrodo, rašo išprususiam, 
reiklesniam skaitytojui, kreipdamas 
tolygų dėmesį ir į tai, kas

(Ištrauka iš BROLIO MYKOLO GATVĖS)

Žiulieta pasižiūrėjo į jį, pakraipė galvą ir atsiduso:
— Nei juoktis, nei verkti!
— Neverkite, ponia, aš vėl pradėsiu meluoti: kas 

negiria moterų bus nelaimingas per amžius. Ir nu
baustas, nes nė viena nepriims jo į savo lovą.

Palaukė iki juokas užgeso ir pasisuko į Joną. Skvar
bus žvilgsnis apibėgo veidą, nukrypo pro petį į mėlyną 
kalnų naktį, vėl sugrįžo ir šiltai įsirėmė į jį.

— Denizė pasakojo, kad esate parašęs didoką krū
vą knygų... Būčiau labai laimingas, jeigu užrašytumė
te vieną man. Pasitikrinsiu, ar nėra indekse ir paban
dysiu perskaityti iki galo.

— Mielai. — sutiko Jonas ir pakartojo: — Mielai. Aš 
pagudrausiu kaip Žiulieta: kaip jaučiatės susitikęs „fa
šistinių dvarponių rašeivą“?

— Rašytojus visada gerbiau, nors ir ne visada su
tinku su jų ideologinėmis ir estetinėmis pažiūromis. 
Džiaugiuosi svetimame krašte sutikęs tautietį. Nuo
širdžiai džiaugiuosi. Nežiūrint skirtingų įsitikinimų, 

esame ir liksime.broliai lietuviai, kaip dainoje sakoma.
— Kaip iš knygos! — pakraipė galvą Denizė. — 

Tokią dainelę tau įregistravo Maskvoje?
Žiulieta grąžino Jonui švarką ir paėmė Denizę už 

rankos.
— Palikime juos vienus, — šypsojosi ji. — Į gerkles 

jie, kaip matai, nesusikabins, o pasikalbėti turi apie ką.
Joms nutolus, vyras atsirėmė šalia Jono į palangę 

ir prabilo lietuviškai:
— Mielas žmogus ta Denizė, bet perdaug jau jo

je žurnalistinių gudrybių. Susipažinau kažkuriame 
plunksnos žmonių subuvime. Patiko jos kietagalviš- 

ir kaip pasakyta. Jis bando tą skai
tytoja sau palenkti ne pigiais senti
mentais, saldžiarūkste romantika, jam 
artimą nostalgiją užuominomis, bet 
aktualiomis problemomis, įdomiais 
charakteriais, reikliomis situacijomis 
ir tvirta sąmoningai pinama, tačiau 
natūraliai besivystančia intriga. Vien 
jau mūsiškėje literatūroje yra neeili
nės dorybės”.
(“Akiračiai”, 1972 m. rugsėjo mėn.) 

Autorius yra vidurinės kartos, 
apie 50 metų, po karo dirbės anglių 
kasyklose Belgijoje, kur buvo sunkiai 
sužeistas. Jis ir dabar gyvena Bel
gijoje-

Susipažinimui paduodame trumpą 
ištrauką iš jo premijuotos knygos 
“Brolio Mykolo gatvė” Red.

kūmas, bet dabar pradedu pavargti. Na, išgerkime 
pirmai pažinčiai, kaip pas mus sakoma.

Jie stuktelėjo bonkomis, nugėrė po gurkšnį' ir už
sirūkė. Prisidegdamas cigaretę, jis apglėbė Jono pirš
tus, tarsi saugodamas ugnelę nuo vėjo. Rankos buvo 
šiltos ir geros, be jokio vidinės įtampos stangrumo. 
Valandėlę abu tylėjo. Girta mergina ramstėsi į piani
ną ir neklusniu piršteliu spaudinėjo klavišus. Slankio
jo cigarečių dūmų debesėliai, kvepėjo vynu ir suši
lusiu kaviaru. Yvonės bateliai ir bonka stovėjo prie 
pianino kojos, bet jos nebebuvo matyti. „Nuėjo pasi
žiūrėti šokančių“, pagalvojo Jonas.

— Nesimezga mudviem kalba...— sumurmėjo jis.
— Nenuostabu: tiek metų drabstėmės purvais, tai 

dabar vienu mostu nenubrauksi visų šešėlių, — truk
telėjo pečiais vyras.

O tačiau išsikalbėjo. Atsargiai, atrinkdami žodžius, 
suprasdami, kad pirmu pokalbiu visko neišsakys.

— Seniai iš tėvynės? — paklausė Albinas, kada 
pirmieji ledai jau buvo pralaužti.

— Keturiasdešimt ketvirtųjų metų bėglys — at
sakė Jonas. — O tu nuo kada čia?

— Atvykau prieš metus keliem mėnesiam ir užsi
buvau. Puikus kraštas, vertas gyrio, bet labai jau pa
siilgau namų! Taigi... išbėgote, išbarstėte negausios 
tautos intelektą po visus pasaulio kampus. O gal ne
reikėjo bėgti?

— Gal nereikėjo...— sutiko Jonas. — Dabar daug 
„gal nereikėjo“ tiek jums, tiek mums, bet šaukštai po 
pietų. Tiek metų šūkavome apie kunigaikščių didy
bę, kad patys pradėjome jaustis kunigaikščiais: vieni — 
pas kryžiuočius, kiti — į miškus.

— Taigi... tie miškai..- perbraukė ranka per 
veidą Albinas. — Būtų galima suversti kaltę Stalinui, 
bet tai nieko nepakeičia: klaida padaryta. Vietoje 
prisitaikę, realiai įvertinę padėtį, sulindome į miškus 
ir pradėjome šaudytis. Denizė, net nesuvokdama ką
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VIENA SAULĖ DANGUJE, ff Rfc
VIENAS SPAUDOS BALIUS SYDNEJUJE WFwW

didžiausias metų
parengimas

BALIUS
1

I

RUGSĖJO 15 D. UKRAINIEČIU SALĖJE LIDCOMBE

ĮĖJIMAS: S4.00 clirhaniiesienis; S2.00 pensininkams ir studentams.
LABAI SVARBU: visi bili etai numeruoti. Loterijos keliu ištrauktas laimin
gas bilietas bus premijuotas. Taip pat ir stalai numeruoti; tuo pačiu keliu 
ir laimingas stalas bus apdovanotas.

BELI KO TIK SAVAITĖ IKI SPAUDOS BALIAUS
Skubėkite įsigyti bilietus ir užsisakyti vietas.

i BILIETUS PLATINA: Lietuvių Klubas, Tel. 708 - 1414
M. Gailiūnas 1/40 The Avenue, Corrimal. Tel. 84 - 5810
S. Žukas, 13 George St., Nth. Lambton. Tel. 57 - 4121
A. Vinevičius, prie baZnyč'ios Lidcombe

J A. Alyta, 13 Archibald St. Lyneham. ACT.

BAUI JE VIETŲ REZERVACIJOS: V. Bitinas, Tel. 9696 - 394
J. Maksvytis, Tel. 871 - 6269

(pas juos taip pat gaunami bilietai)

f

BALIAUS ATRAKCIJOS:
a) niekur nematyta ir negirdėta programa a

b) turtinga loterija (dailininku L. Urbono, L. Zygo, M.- 
Kepalienės, S. Montvido, J. Janavičienės, R. Dambrauskaitės 
A. Cotton kuriniai ir kiti vertingi fantai.

c) puikus orkestras
d) kokteilio baras
e) geriausia nuotaika nuo 7 vai. vak. iki 1 vai. ryto.

Alkstančius pastiprins Sydnejaus Soc. Globos Mot. Draugija. Trokštan
čius pagirdys baliaus rengė jaivisų rūšių gėrimais normaliomis kainomis.

TIK SAVAITĖ IKI SPAUDOS BALIAUS! PASKUBĖKITE ĮSIGYTI 
BILIETUS IR UŽSITIKRINTI VIETAS!

lietuviai gyveno sėslų žemdirbio 
gyvenimą, svetimųjų įtaka yra buvusi 
maža. Pabrėžtina ir tai, jei Šokis ar 
daina būtų pasiskolinta, o pasidarytų 
net labai mėgstama bei populiari, vis 
dėlto ji tokia ir laikytina. Kitas rei
kalas, kai pasisavinama kai kurie 
šokio judesiai ir dainos motyvai, bet 
savaip perkuriama, atatinkamai pagal 
liaudžiai būdingų tradiciją, kai Šokio 
judesių išraiška gauna lietuvišką pras
mę, atatinkamai savi mitologijai bei 
buičiai. Tokie Šokiai bei dainos ten
ka laikyti jau lietuviškomis apraiš
komis. Krikščionybė su savo Dievo 
įvaizdžiais ir Šventaisiais, be abejo, 
buvo svetima lietuviams, net labai 
tolima, nes ir ne indoeuropiečių kil
mės. Dievdirbiai tačiau visa tą taip 
sulietuvino, kad Šiandien kalbame 
apie lietuvišką Rūpintojėlį, Sopulin
gąją, apie -artoją Dzidorių, Didelio 
Žodžio menininkas vysk. M. Valan
čius kitataučius šventuosius taip su
žemaitino (Žyvatai Šventųjų, 1858 pi.), 
kas Šiems jie pasidarė ne tik Bažny
čios įsakyti, bet tikimi globėjai, ar
timi, savi žmonės, savi lietuviški

Šventieji.
JAV, Brooklyne, spaudžiamas 

mėnesinis kultūros “Aidų” Žurnalas, 
redaguojamas filosofo dr. Juozo Gir
niaus. Kiekvienas numeris iliustra
cijai įdeda mūsų pranašesniųjų daili
ninką darbų atspaudus. Redaktorius 
yra sutikęs, kad.kartą metuose ir vie
nas iš Australijoje besireiškiančių 
patektų. Iki Šiol tilpo V. Jomanto 
skulptūrų iliustracijos su A. Vaičai
čio puikiu apžvalginiu straipsniu, 
A. Vaičaičio lino - printinės ilius
tracijos, L. Urbono, V. Rato ir H. 
Šalkausko darbai su apžvalgomis. Šių 
metu trečiam numeryje yra Įdėta mel- 
bourniŠkio V. Simankevičiaus iliustra
cijos su A. Vaičaičio aptariamąja 
apžvalga. Simankevič'ius praeitais 
metais Melbourne buvo suruošus savo 
darbų parodą, bet ji mūsų vietinėje 
lietuviškoje spaudoje liko nepaste
bėta. Atsiliepė tat tolimoji Amerika. 
Dailininkas didesniais darbais lyg 
ir nebuvo pažįstamas, bet nuo senai 
Žinomas knygų iliustracijomis, emble
momis, o duonai dirbo taikomojo meno 
srityje. Tik paskutiniu laiku pasinešė 

į platesnius kūrybinius barus ir iŠ 
karto užsirekomendavo iškiliai. A. 
Vaičaitis apie jo piešinius rašo: 
“Taupiomis vaizdavimo priemonėmis 
jis pasiekia gyvų, jautrių, grakščių 
ir įmantrių įspūdžių. Akį pagauna li
nijų gyvybiškumas, darnus jų skam
bėjimas ir savotiškas meistriškumas. 
Piešia gaivališkai, patyrusiai, net 
gudriai. Linijos lengvos, šmaikščios, 
bet taiklios, žaismingai užfiksuoja 
modelio proporcijas, charakterį ir 
judesį. Visuose darbuose jaučiama 
gero piešėjo ranka. Vaizduojamos 
formos dalinai išplaukia iš impresio
nizmo sugestijų”, Aidai, Nr. 3. 
1973, 134 p.

Esu pakalbinęs, bet vėluoja at
siųsti savo darbų nuotraukas sydne- 
jiškė Eva Kubbos, Australų meno 
visuomenei ji plačiai pažįstama kaip 
saulėtoji Nemuno pakrančių išugdyto
ji dailininkė. Gal jai ir sunku, nes 
prašau nuotraukų, pavaizduojančių 
jos ilgą ir įvairų kūrybinį kelią. Dar
bai parduoti, sako ji, o nuotraukų ne- 
pasilikusi. Vis dėlto, reikėtų, kad 
kūrinį į pasaulį išleidžiant, dailinin

kas pasiliktų^ bent nuotraukas.
“Aidai” atlieka didelį kultūrinį 

darbą, nes tik per juos mūsų daili
ninkai išlieka kontakte su kolegomis 
lietuviais, kurie gi taip pasklidę po 
pasaulį. Žurnalas pasiekia ir Lietuvą. 
Tą matome iš citatų ten išeinančiuose 
leidiniuose. Reiketų?tik, kad “Aidus” 
kuo daugiau mūsų žmonių užsisakytų, 
nes juose labai dažnai minimi Austra
lijos lietuviai bei atspaudžiami jų 
rašiniai. Žurnalas verčiasi sunkokai, 
lygiai kaip ir kitas aukšto lygmens 
“Metmenys”, red. dr. V. Kavolio. Jei 
lietuviškoji išeivija tų žurnalų pre
numerata ir kitokiais įnašais nepalai
kys, jie vieną dieną sustos ėją. Ir kaip 
liūdnas atrodys mūsų veidas be 
“Aidų” ir “Metmenų”!

NAUJI LEIDINIAI
METMENYS. 25. Jaunosios kartos 

kultūros žurnalas. Redaktorius Vy
tautas Kavolis. Leidžia Metmenų 
Bendrovė. Šiame numery tarp kitą 
rašo: Antanas Salys, Vincas Trumpa., 
Kostas Ostrauskas. Algis Mickūnas, 
Algirdas Landsbergis ir kt. 191 
psl. Kaina S3.00.

tauškia, pasakė skaudžią tiesą, kad socialinių perversmų 
epochoje daug kas turi pasikeisti, o aš pridėčiau, jog 
toje epochoje nebegalima užsidaryti pamiškės lūšnoje 
su kirviu rankoje. O Josifas Baisusis ir paleido savo 
šunis nuo saito.

— Kalti, kad gynėmės?
—Jūs nesigynėte, tai ir nekalbėkite už žuvusius 

miškuose. Jūsų karininkija šūkavo Unros stovyklose 
apie nepriklausomas Lietuvas, o miškiniams vadovavo 
kriaučiai, šiaučiai. Sukurstė vaikinus, pripliauškė apie 
visokius greit įvykstančius karus, o patys ramiausiai 
valgė Unros košelę.

— Kaip čia dabaf? —nustebo Jonas. — Nebe ban
ditai, fašistiniai žmogėdros, o — miškiniai?

— Aš tų miškinių negiriu, — truktelėjo pečiais Al

binas,— bet jų ir nekeikiu. Buvo laikas, kada apie juos 
nebuvo galima net kalbėti, bet dabar jau kitaip žiūri
ma į tai; dabar visi sutinka, kad ir mes turėjome 
pilietinį kariuką. Visur ir visada vieni būna banditai, 
teroristai, o kiti — švenčiausių tiesų gynėjai, žiūrint 
kurioje barikadų pusėje gulėsi. Bet ne terminologijoje 
reikalas, o tame, kad laikas būtų pamiršti, jog vieno 
brolį nušovė miškinis, o kito — stribas. Kerštu ir pagie
ža dar niekas nieko nesukūrė. Tai reiktų įsidėmėti 
tiek jums, tiek mums. — Jis pritilo ir šyptelėjęs užbai
gė: — Atleisk, aš sakau jūs, tarsi būtum Vliko vy
riausias.

— Ką gi, — nusišypsojo ir Jonas, — pasakei seniai 
visiems žinomą tiesą. Laikas būtų mums iš arčiau pa
sižiūrėti į akis, pabandyti susikalbėti gimtąja kalba, 
bet kaip? Mūsų spauda vis dar tebesidžiaugia, kad 
aname kolchoze išstipo paršiukai, sugriuvo nevykusiai 
pastatytas tvartas, o jūsiškė — nenori pripažinti, kad 

komunizmu nesižavintis žmogus nėra nei žydšaudis, 
nei hitlerininkas.

Jonui nutilus, Albinas įdėmiai pasižiūrėjo į jį. Ta
čiau nieko neatsakė. Jie buvo pasiekę ribą, ties kuria 
reikėjo sustoti. Abu suvokė, kad pusvalandžio pasi
kalbėjime nesurasi visas ligas pagydančių vaistų.

— Už ką lave buvo išgrūdę į Sibirą? — paklausė 
Jonas, žvilgsniu rodydamas į baltomis nušalimo dė
mėmis išmargintas rankas, ir keisdamas temą.

— Už mišką, Jonai. Vienas mano pusbrolis buvo 
tarp miškinių. Aš mokiausi gimnazijoje ir dažnai par- 
vykdavau į kaimą „lašiniauti“. O tas mano pusbrolis, 
lėtas ir tylus vaikinukas, kuris, kaip žmonės sako, ne- 
užmušąs net musės, dienomis dirbo kolūkyje, o nakti

mis išeidavo šaudyti kitų kolūkių pirmininkų. Kai jo 
darbeliai paaiškėjo, buvo per vėlu įrodinėti, kad atvyk- 
davau tik maisto nusipirkti: davė dvidešimt metų ir 
išsiuntė pas baltas meškas. Po Josifo mirties peržiūrėjo 
bylą ir paleido.

Duryse pasirodė Yvonė. Apsidairė ir, pamačiusi, 
kad Jonas tebesėdi ant palangės, pasuko prie jų.

— Tautietis iš „anapus“, — pristatė Jonas.
— Žinau, — linktelėjo galva Yvonė. — Žiulieta pa

sakė. Bet ir platūs jūs visi! Kaip bažnyčių durys.
Ji buvo nuvargusi ir norėjo grįžti į namus. Atsi

sveikindama ilgiau palaikė Albino ranką delne.
— Aplankykite kurią dieną, — paprašė. — Papasa

kosite Jonui apie Lietuvą, o aš iškepsiu blynų. Moku 
kepti blynus, Jonas išmokė.

— Būtinai atvyksiu, ponia, — nusilenkė Albinas.
Yvonė nuėjo batelių. Albinas pakraipė galvą ir 

sumurmėjo:

— Sveikinu. Šaunią žmoną išsirinkai. Dėl tokių 
karaliai mušdavosi. Tiesa, duok man savo kortelę, ku
rią nors dieną' tikrai atvyksiu.

Atėjo Žiulieta. Ji juokėsi ir kosėjo raukydamas!.
— Buvau pas pirmame aukšte susimetusius hypi- 

nius intelektualus, — pasakojo ji:—Deklamuoja Ver- 
leną, Milašių ir rūko marihuaną. Pasiūlė ir man, bet aš 
nemoku rūkyti — tik užsikosėjau. O galvelė apsvaigo. ..

— Kur Gy? — nekantravo Yvonė. — Seniai jau ne
bematau.

— Išėjo pasivaikščioti su kažkokia studente, — 
nusijuokė Žiulieta taip ramiai, kad Jonas nustebęs pa
sižiūrėjo į ją. — Pastebėjo, kad mergina nuobodžiauja 
prie pianino, vos laikosi ant kojų, tai ir išsivedė į so
delį išblaivyti. Socialus vaikinas, tas mūsų Gy!

— Atvyk, — paskutinį kartą pakvietė Jonas, atsi
sveikindamas su Albinu. — Pagavęs laisvą valandą, at
važiuok. Turi automobilį? Neturi? Nieko — paskam
bink man — atvyksiu parsivežti.

Žiulieta nulydėjo juos iki automobilio. Ji buvo nu
siminusi, paslapčia žvilgčiojo į sodelio pusę, bet stengė
si juokauti.

— Kaip patiko gudrių galvų sambūris? —paklausė.
— Mandarinai! — numojo ranka Yvonė. — Prisi

klausiau visokių kalbų, kad neduok Dieve! Painūs, ra
finuoti samprotavimai apie dar painesnius dalykus. 
Kažkoks pamišėliškas blaškymasis tarp dekadencijų, 
kibernetikų, mašinų vergijos. Vienmarškiniai ir su bon- 
komis rankose manipuliuoja religijomis, civilizacijomis, 
tarsi visa tai tebūtų žaidimas kauliukais.

— Man atrodo, kad tu perdaug rimta, — juokėsi Jo
nas, — pamiršti, kad tai tik laisvos, nieko netvirtinan
čios ir nieko neneigiančios mintys. Žmonės atsipalai
duoja nuo kasdienybės ir ištuština susikaupusį raugą.

akiračiai
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Eltos Informacijos
JAV Valstybės Sekretorius 

W. Rogers padarė intervenciją Suo
mijos vyriausybėje , ir areštuotieji 
Vliko, o taip pat latviu ir estu delega
cijų nariai Helsinkyje buvo netrukus 
paleisti. Dėl Šio Sekretoriaus Žygio 
A. Vakselis, ėjęs Vliko pirm, parei
gas, pasiuntė jam padėkos laišką. Į 
tai gautas Valstybes Departamento 
rugpiūčio 13 d. tokio turinio raštas 
(W. Rogers pavedimu rašo Miss Bar
bara Ennis, Acting Chief Public 
Inquiries Division), adresuotas dr. 
J.K. Valiūnui:

“Sekretorius Rogers pavedė man 
atsakyti į Jūsų organizacijos Acting 
President samprotavimus dėl baltų 
kilmės amerikiečių lyderių suėmimo 
Helsinkyje.

Sekretorius, kuris buvo Helsinkyje 
dalyvauti Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencijos atidaryme, 
pareiškė savo susirūpinimų Suomijos 
vyriausybei tuoj po to, kaip baltų kil
mės amerikiečiai tapo suimti. Po kelių 
valandų jie buvo paleisti, neiškeliant 
jiems jokių kaltinimų. Musu žiniomis, 
netrukus po to jie apleido Helsinkį.

Mes tikime, kad musų pastangos 
pagerinti Rytų - Vakarų santykius ir 
atsiekti stabiliškumo Europoje veiks 
Pabaltijo Valstybių naudai. AŠ noriu 
užtikrinti Jus ir Jūsų kolegas, kad 
šios pastangos nereiškia (do not in
volve), jokio pasikeitimo mūsų politiko
je, nepripažįstančioje prievartinės 
Pabaltijo Valstybių inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungų ir mūsų rėmimo visoms 
tautoms gauti apsisprendimo teisę.

Buvo labai malonu iš jūsų Acting 
President pusės parašyti mums ir 
pareikšti Jūsų organizacijos pažiūras 
Šiuo klausimu, o taip pat padėkoti 
Ponui Sekretoriui už jo intervenciją”.

(ELTA)
***

Birželio 16 d. “Komjaunimo Tie
sa” skelbia Lietuvos Aukštąsias mo
kyklas ir pateikia sąlygas, pagal ku
rias į mokyklas bus priimami nauji 
studentai. Išvardintos šios aukšto
sios mokyklos: Vilniaus Valstybinis 
Universitetas, Vilniaus Valstybinis 
Pedagoginis Institutas, Vilniaus I 
Inžinierinis Statybos Institutas, Kau
no Politechnikos Institutas, Lietu
vos Veterinarijos Akademija (Kaune) 
Lietuvos Žemės Ūkio Akademija 
(Kaune), Lietuvos Valstybinė Kon
servatorija (Vilniuje), Lietuvos Valsty
binis Kūno Kultūros Institutas (Kau
ne), Kauno Medicinos Institutas, 
Lietuvos Valstybinis Dailės Insti
tutas (Vilniuje), Šiaulių K. Preikšo 
Pedagoginis Institutas.

Į visas šias mokyklas priimami 
Sovietų Sąjungos piliečiai iki 35 m. 
amžiaus į dieninius skyrius, o į 
neakivaizdinius bei vakarinius - ne
bojant amžiaus. Kitų sąlygų yra 
labai daug.

(ELTA)
***

Nuo seniai Lietuvoje vyksta ne 
tik plačiai žinomos žiemos arklių 
lenktynės ant Sartų ežero, bet ir 
vasaros arklių lenktynės Utenoje. 
Sartuose žirgai kinkomi į važius 
(lengvos iškilmines rogės) o Utenoje 
į ratutkus. Žirgų lenktynės Utenoje, 
kaip rašo liepos 25 d. “Komjaunimo 
Tiesa”, pradėtos dar 1956 m. Jų po
puliarumas vis didėja, bet susidu-

riama ir su sunkumais, būtent: labai 
sumažėjo arklių skaičius, ypač ristikų. 
Savo ilgu straipsniu J. Aleksaitis 
ragina rūpintis auginti ristikus ark
lius ir plėsti lenktyniavimo sportą.

Liepos 26 d. “Valstiečių Laikraš
ty” K. Greblikas aprašo Utenos hipo
drome neseniai įvykusias Žirgų 
lenktynes, kuriose dalyvavę, daugiau 
kaip šimtas įvairiaplaukių Žirgų. Į 
šias lenktynes buvę atvykę lenkty- 
niautojai net iŠ Alytaus ir Mažeikių 
rajonų. Pasirodo, kad Dusetose esąs 
žirgynas ir jame išaugę arkliai 
lenktyniauja su iŠ toliau atvykusiais. 
Pirma prizą laimėjo Širvintiškis M. 
Sekmokas. Kitame rate pirmą Prizą 
laimėjo VI. Stundžia, su savo žirgu 
Almazu nulėkęs vieną kilometrą ir 
600 metru per 2:13 minutes.

***
Liepos 26 d. “Sovietskaja Litva” 

rašo, kad Vilniaus Valstybiniame 
Universitete studijuoja 16,000 stu
dentu ir Šiemet į jį būsią priimti 
2805 naujokai. į visas Lietuvos aukš
tąsias mokyklas šiemet būsią priimta 
12,000 studentų.

Paryžiuje išeinąs lenkų Žurnalas 
“Kultūra” ------ 1:------ ------
numeryje 
aprašymą, 
anglu kalba mėnesinis žurnalas regu
liariai išeinąs nuo 1954 m. Kiekvie
name numeryje skelbiama, kad tai 
esąs meno ir mokslo leidinys, nagri
nėjąs Baltijos kraštus ir tautas, ypač

savo liepos 
įdėjo ilgoką 

paminėdamas,

- rugpiūčio 
“Lituanus” 

kad tas

• Moka už indėlius (deposits) 5% metiniu 
palūkanų, uz termmuotus 2 metams mažiau ? 500) 6%, už jnašus (SX)M 
7% dividendo. '

• Teiki3 pikolas iki $ 5000, Įkeičiant ne- 
kiin turtą, is 7% — 8%, asmenines paskc 
ŽIOOo'h 3000 Slį.?arantu°tojais iš 9%, iki 
$ 1000 be garantijos iš 10%. Procentai’ už 
visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

įstaiga veikia šeštadieniais nuo „ IKI 2 VAl pp 
lietuviu namai . 50 errol sTT^ melboį^T"

tačiau ir straipsnių bendrais Rytų ;
Europą ir Sovietų Sąjungą liečiančiais Z
klausimais. Straipsniai dažniausiai - I
parašomi jaunesnės kartos lietuvių Z
profesorių. Cituoja eilę straipsnių ir “
autorių. Pamini, kad žurnalas yra ------------------------------------
dažnai iliustruojamas lietuvių daili
ninkų paveikslų nuotraukomis. Ypač Vengrijoje, atidarytoje 
esą įdomūs, nors nedažnai spausdinami, išstatyta 600 Lietuvos 
dokumentai, kaip tai: Gedimino laiš
kai iš 1322 - 4 m., apie Lietuvos depu
tatus į I ir II Rusijos Dūmas, apie 
kunigams iškeltas bylas dėl tikybos 
mokinimo, ir pagaliau 1972 m. nume
ris 3, visas pašvęstas Simo Kudirkos 
sovietams išdavimui.

Straipsnis baigiamas taip: 
“Lituanus” turinys buvęs labai įvai
rus ir įdomus. Ryšium su besiartinan
čia jo 20 metų sukaktimi, reikia jam 
palinkėti toliau augti ir klestėti. 

***
Liepos 7 d. “Sovietskaja Litva” 

rašo, kad birželio 28 d. Budapešte,

PAŠTO ADRESAS: TAIKA • BOX 405??

_ ________________ G-p-°- MELBOURNE 3001

parodoje buvo 
gintaro dailėsdailės

ir 12 
darbai 

paruošti F. Daukanto, L. Šulgaites, 
F. ir I. Pakutinskai, K. Simanonis, 
E. Augaitė. Grafikos darbus - S. Kra- 
saus kas, A. Skirutytė, V. Valius. 
Gobelenus - B. Valentinaitė - Joku- 
bonienė, D. Kvetkevičintė ir kt. Šiuo 
metu Ronderio mieste, Danijoje, 
išstatyti gintarinai liaudies dirbiniai, 
fotokrafijos ir kt. Deja, lietuvių tau
tos kultūra turi puošti Sovietų Rusi
jos firmą...

dirbinių, 56 grafikos 
gobelenų. Gintariniai

kūriniai 
dailės

NAUJA PLOKŠTELĖ
Melbourne vyru oktetas, vadovau

jamas P. Morkūno, išleido savo įdai
nuotą 14 dainų plokštelę vardu “Kur 
banguoja Nemunėlis”. Oktete Šalia 
vadovo P. Morkūno dainuoja: V. 
Bosikis, J. Rūbas, V. Mabiulaitis, 
A. Bužinskas, K. MieldaŽys, V. 
Lazauskas, P. Dranginis. Akomponuo- 
ja D. Jokubauskaitė - Levickienė. 
Plokštelės kaina $5.00.

NAUJA ADELAIDES LIET. 
S-GOS VALDYBA

Rugpiūčio 19 d. įvyko Adelaides 
Liet. Sąjungos visuotinis susirinki

mas, kurio metu priimta senosios 
valdybos atskaitomybė ir išrinkta 
nauja S-gos valdyba, kurią sudaro: 
pirmininkas P. Bielskis, I vicepirm. 
G. Rakauskas, II vicepirm. V. Neve-: 
rauskas, I sekretorius B. Nemeika,
II sekr. G. Kalibatas, I iždininkas 
Č. Ostrauskas, H iždn. S. Guscia,
III iždn. V. Daugalis, turto globėjas 
J. Langevičius. Kandidatu paliko 
V. Laurinaitis.

***

Kanados lietuvių savaitraštis 
“Nepriklausoma Lietuva” vėl išgy
veno “perversmą”. Prieš kelerius

Lietuviu. Kopperatine Kredito 
Draugija “TALKA” Ltd. 1973 m. 
rugsėjo 15 d., šeštadienį, 4 vai. 30 
min. po įpietų, Melbourne Lietuvių 
Namuose, 50 Errol Street, North 
Melbourne, šaukia metinį narių susi- 
rinkimą •

Valdyba.

buvęs vienas iš patraukliausių lietu
vių savaitraščių išeivijoje, pradėjo 
taip smukti, kad net pats J. Petrėnas 
pasitraukė. Leidėjai vėl kreipėsi į 
H. Nagų, kuris pasikvietęs sau tal
kininkais pajėgius asmenis bando 
politikų apardytą laikraštį išgelbėti. 
Jau Australiją pasiekė keli H. Nagio 
redaguoti Nepriklausomos Lietuvos 
numeriai liudija, kad N.L. reikalai 
gerėja. Tikimės ir linkime kad 
“Nepriklausoma Lietuva” greitu laiku 
vėl atgaus savo markę ir prestižą^

***

National Geographic So
ciety žurnalas balandžio mėn. 
paskelbė iliustruotą straipsnį 
apie didžiųjų beždžionių oran
gutangų1 gyvenimą Borneo sa
loj. Mokslinius stebėjimus toli
mos Indonezijos salos džiunglė
se atliko Los Angeles lietuvaitė 
antropologė Birutė Galdikaitė- 
Brindamour, remiama Los An
geles universiteto ir JAV geo
grafų draugijos. Birutė Galdikai
tė šioj mokslinėj kelionėj pralei
do apie 2 mėnesius.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems tautiečiams lankiusiems mane ligos metu 

ligoninėje. Ypatingai dėkoju kun. Martuzui už aukotas Šv. Mišias ir Maldas, 
prašant Dievo man sveikatos.

Be to, dėkoju: V. Simniškiui, M. Sumskui, M. Petroniui, E. Kolakauskui, 
K. Stašioniui, A. Makarui, St. Pačėsai, P. Zarembai, ponams Martinams, V. 
Kondreckui, St. Šatkauskui, E. Slonskiui, P. Balkui, Z. StropiršČiui, p. Liu- 
banskienei, p. Kavaliauskienei, p. Mickienei, p. Jablonskienei, A. Vinevičiui 
ir p. Ilgūnienei.

B. Kaufeldas

metus mirus šio laikraščio ilgamečiui
redaktoriui J. Kardeliui laikinai N.L. 
redagavo poetas Henrikas Nagys. 
Jam nesutikus palikti einamose pa
reigose, “Nepriklausomos Lietuvos” 
leidėjai pakvietė Anglijoje gyvenusį, 
buvusį australietį Romą E. Maziliaus
ką, kuris po kiek laiko leidėjų buvo 
apkaltintas “nukrypimu nuo lini
jos” ir net prokomunistu. R.E. Mazi
liausko vietoj leidėjai pasikvietė 
redaktorium J. Petrėną iš U.S.A., 
kuris dirbo padedamas sudarytosios
redakcinės kolegijos. Deja, anksčiau

NEGAVO ENCIKLOPEDIJOS
Lietuvių Enciklopedija, išleista J. Kapo

čiaus Bostone, buvo užsakyta ir Punsko 
lietuviams torontiečio Vyt. Montvilo lėšo
mis. Visa siunta — 36 tomai atskirose dė
žėse po 4 tomus buvo išsiųsta 1972 m. 
gruodžio mėnesį vieno pažįstamo asmens 
adresu. Dabar gauta žinia, kad adresatas 
siuntos negavo. Manoma, kad ją sulaikė 
Lenkijos valdžia. Daromi žygiai per JAV 
paštą bei kitas institucijas atgauti sulai
kytai siuntai. Taip pat bus kreiptasi ir į 
Kanados užsienio reikalų ministeriją, nes
siuntos užsakytojas yra Kanados pilietis."
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S PC C TA S
KARALIŲ ŽAIDIMAS — TENISAS

KĘSTUTIS KEBLINSKAS

Argi tenisas tikrai kada nors buvo 
karalių sportas? Skamba pasakiškai, 
bet tai tiesa. Nors šiandieninio lau
ko teniso oficiali pradžia skaitoma 
devyniolikto šimtmečio vidurys, ta
čiau visi pripažįsta, kad šis sportas 
išsivystė iš taip vadinamo “salės te
niso”. Pastarasis buvo žaidžiamas ka
ralių dvaruose jau prieš 700 metų. 
Mūsų akim žiūrint, viduramžių Pran
cūzijos, ar Anglijos monarchui lyg ir 
nepritiktų lakstyti nusitvėrus raketę, 
bet jiems turbūt atrodė kitaip. Štai 
Henrikas II buvo vienas iš didžiau
sių teniso entuziastų, o Henriko VI 
karališkam dvare šis. žaidimas pasi
darė taip populiarus, kad buvo sako
ma, jog Paryžiuje yra daugiau teni
sininkų, kaip Anglijoje girtuoklių.

187.3 m. anglas Walter Wingfield 
perkėlė tenisą, iš ankštos salės į lau
ką. Tie metai ir yra skaitomi tikroji 
šiandieninio teniso pradžia. Netrukus 
šis naujas sportas perplaukė Atlantą 
ir susilaukė šiokio tokio atgarsio 
Jungtinėse Valstybėse. Pradžioje te
niso technika ir įrankiai buvo labai 
įvairūs, o aikštelės keistokos formos 
— siauresnės prie tinklo, platesnės 
galuose. Tačiau 1881 m. įsisteigė 
Amerikos Teniso Sąjunga, kuri su
vienodino žaidimo taisykles, aikšte
les ir priemones.

Jau 1877 m. Wimbledone, Anglijo
je, buvo pravestos pirmosios lauko 
teniso varžybos, kurios pasidarė tra
dicija, išlikusia iki šių dienų. Pirmie
ji varžybų dalyviai buvo tik anglai, 
bet vėliau pradėjo atvykti ir iš už
jūrio. Iki 1907 m. visi Wimbledono 
čempijonai buvo namiškiai. Tačiau 

tais metais varžybas laimėjo austra
las, ir nuo tada tik dviem anglam te
pavyko iškopti į laimėtojus.

Pereito šimtmečio gale Amerikoje 
lauko tenisas buvo žinomas tik ryti
nėse valstybėse. Norėdami supažin
dinti su tuo sportu ir vakarus, trys 
Harvardo studentai išvyko į St. Louis 
su parodomosiomis rungtynėmis. Be- 
gastroliuojant vienam iš jų kilo min
tis, kad teniso varžybos galėtų būti 
pravedamos ne tik tarp pavienių žai- 
dikų, bet ir tarp rinktinių. Grįžęs 
Bostonan jis užsakė 217 uncijų si
dabro taurę, kurią pavedė Amerikos 
Teniso Sąjungai, siūlydamas pradėti 
rinktinines varžybas tarptautiniu 
mastu. Ta puošni taurė pradžioje tu
rėjo ilgą oficialų pavadinimą, bet da
bar yra žinoma savo donatoriaus 
Dwight F. Davis vardu.

Pirmosios Davis taurės varžybos 
įvyko 1900 metais, dalyvaujant tik 
Anglijai ir Jungtinėms Valstybėms. 
Paskirtą dieną anglų rinktinė jau 
buvo Amerikoje, tačiau pirmenybės 
neprasidėjo — britai, šeimininkams 
nieko nesakę, nuvažiavo pasigrožėti 
Niagaros kriokliais. Organizacinis ko
mitetas labai nusigando, manydamas, 
kad svečiai prapuolė, supykę dėl ne
vykusio priėmimo. Kai anglų žaidė
jai pagaliau atsirado Bostone, ame
rikiečiai iškėlė jiems didelį sutikimą, 
o po to parklupdė teniso aikštelėje. 
Pažymėtina, kad amerikiečių koman
doje žaidė ir pats Davis.

Antrose ir trečiose Davis taurės 
varžybose dar tesirungė Amerika su 
Anglija, bet netrukus prisidėjo Pran
cūzija, Australija, ir dalyvių skai
čius kasmet augo. Dabar dėl taurės 
rungiasi apie 30 valstybių.

Prieš pirmąjį pasaulinį karą lauko 
tenisu mažai kas domėjosi, tai ir 
Davis taurės varžybos praeidavo be
veik nepastebimos. Tačiau nuo 1915 
metų varžybų stebėti susirinkdavo vis 
daugiau ir daugiau žmonių. Kiek vė
liau Davis taurės laimėjimas pasida
rė tautinio prestižo reikalas. Štai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
I

17 RAILWAY PDE. I
I

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72 - 5408. Veikia visas 24 valandas ner oara.

1937 m. Hitleris laukė su laurų vai
nikais savo tenisininkų, kurie turėjo 
įrodyti, kad vokiečiai “uebermen- 
schai” ir sporte. Tačiau baigminėse 
rungtynėse jų meisteris Gottfried von 
Cramm po atkaklios kovos pralaimė
jo. ir grįžęs už Fuererio nuvylimą 
gavo sėstis už grotų. Dar ir dabar 
Davis taurės varžybos yra tarptauti
nio dėmesio centre. Ir žaidynių ati
daryme, ir pačios taurės įteikime 
dažnai dalyvauja žymūs JTO asme
nys ir pagarsėję didžiųjų kraštų po
litikai.

Antrasis pasaulinis karas buvo nu
traukęs Davis taurės varžybas šeše- 
riems metams. Ginklams nutilus, te
nisininkai vėl griebėsi rakečių. Po
kariniam laikotarpy dalyvaujančių 
rinktinių skaičius dar padidėjo. Iški
lo daug naujų žaidėjų, kurie savo pui
kia technika susilygino, ar net pra
lenkė senuosius meisterius, žymiausi 
iš jų yra. be abejo, amerikiečiai 
J. A. Kramer ir Ted Schroeder, ku
rių pagalba Jungtinės Valstybės iš
laikė Davis taurę nuo 1946 iki 1950 
metų. 1950 ir 1951 m. taurę laimėjo 
australai; už jų spalvas žaidžia 
Frank Sedgman, šiuo metu geriausias 
tenisininkas mėgėjas pasauly.

Davis taurės varžybų komandą 
dažniausiai sudaro penki, ar šeši 
žmonės, iš kurių žaidžia tik du. Pa
prastai būna penki susitikimai: kiek
vienas žaidėjas po du, ir dvejetas. 
Rungtyniaujančios komandos suskirs
tomos grupėmis. Iš grupių laimėtojų 
paaiškėja pusfinalistai. Baigminės 
rungtynės pravedamos pas pereitų 
metų laimėtojus. Pats taurės įteiki
mas atliekamas su tradicinėmis iš
kilmėmis.

Tenisas yra vienas iš tų sportų, 
kur aktyviau pasireiškia ir moterys. 
Nuo 1923 m. jos rungiasi tarp savęs 
dėl Wightman taurės, kuri nors nėra 
taip pagarsėjusi, kaip Davis, bet irgi, 
sutraukia didelius būrius žiūrovų.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
“Mūsų Pastogės“ Spaudos Ba

liui padovanotas dar vienas paveiks
las - šį kartą varinis. Ramona Dam
brauskaitė, jau pasižymėjusi Šioje 
srityje menininke vario plokštėje iš
kalė gražų paveikslą, ir ji padovanojo. 
Ačiū, Ramona.

***

Pereitą savaitę neskaitlinga 
Newcastle lietuvių bendruomenė 
neteko dar vieno nario: mirė Petras 
Račas, aktyvus lietuvis ir vietinio 
choro dalyvis. ***

Atrodo, Sydney Liet. Klube turi 
daugiausia pasisekimo neseniai 
įsisteigusi Šachmatu sekcija. Čia 

kiekvieną trečiadienį renkasi šachma
tininkai entuziastai, kurie išbando 
savo jėgas vienas prieš kitą. Žai
dynės vyksta siekiant nustatyti žai
dėjų pajėgumo lygį. Sekcijai sumaniai 
vadovauja p. P. Grosas.

***

Neseniai Sydnejaus Liet. Klube 
įsitaisė patogiai du bilijardo stalai. 
Susidomėjusių Šiuo žaidimu mūsiškių 
tarpe netrūksta, ypa'č iš jaunesniųjų 
tarpo.

Paskaitykite atidžiai
jūs galite sutaupyti $10.00, $20.00 ir daugiau!
Pasinaudokite gera proga!

ŠVENČIŲ DOVANOS
"Lietuvių Dienos” yra išleidusios daug įdomių ir naudingų knygų. Kai 

kurios iš jų jau yra visos išparduotos, kaip poezijos antologija “Žemė”, 
Gen. St. Raštikio “Kovose dėl Lietuvos” Prof. M. Biržiškos “Tautos keliu”, 
I tomas. Tačiau dar turime likusių rimtų knygų po nedidelį skaičių, kaip 
S. Raštikio “Kovose dėl Lietuvos”, II t., Kun. dr. J. Prunskio “Rinktinės 
mintys”, Bern. Brazdžionio “Vidudienio sodai” ir kt.

Švenčių proga “Liet. Dienų” leidykla siūlo beveik už pusę kainos tokius 
knygų siuntinėlius (užsisakant visą siuntinėlį ar kelius):

I KNYGŲ SIUNTINĖLIS UŽ $5.00
1. Kun. dr. L Prunskio “Rinktinės mintys”, 326 psl., normali kaina $4,

2. to paties autoriaus “Mokslas ir religija”, 142 psl., knygos vertė $3, ir
3. Igno Šeiniaus apysakų rinkinys “Vyskupas ir velnias”. Visos trys nau
dingos ir įdomos knygos kašuotaja $10.00 Visas siuntinėlis — tik $5.00.

II KNYGŲ SIUNTINĖLIS UŽ $5.00
Tai 6 poezijos knygų rinkinys, vertės $10.00. Jame yra: E. Tumienės 

“Karaliai ir šventieji”, G. Tulauskaitės “Vakarė banga”, D. Sadūnaitės 
“Kai tu arti manęs”, Al. Radžiaus “Paukščių takas”, Alfonso Griciaus 
“Pažadinti sfinksai”, N. Narutės “Relikvijos”. Reta dovana poezijos ir 
šiaip knygos mėgėjams. Visas siuntinėlis — tik $5.00.

III KNYGŲ SIUNTINĖLIS UŽ $10.00
Didelė dovana, vertės $17.00, angliškai kalbantiems: 1. Lithuania — 

Land of Heroes, L. Valiuko ($4.75), 2. The Battle of Grunvald, dr. J. J. 
Bielskio verstas į anglų k. romanas ($3.00), 3. The Evening Song, V. F. 
Beliajaus sudarytas liet, pasakų ir legendų rinkinys ($3.00), 4. The Forest 
of Anykščiai, A. Baranausko poema, į anglų k. versta N. Rastenio ($3.00), 
5. Curriculum Vitae, A. Kairio drama, versta A. Miluko ($3.00).

IV KNYGŲ SIUNTINĖLIS JAUNIMUI UŽ $5.00
Populiariausios knygos vaikams: 1. Vytės Nemunėlio “Meškiukas 

Rudnosiukas” su spalvotom V. Stančikaitės iliustracijom ($3.00), 2. D. 
Cibo literatūrinė pasaka “žaižaras” ($2.00), 3. D. Bindokienės “Keturkojis 
Ugniagesys ($2.00), 4. A. Gustaičio “Lietuva - Europos nugalėtoja” ($2.50). 
viso vertės už $9.50, užsisakant viename siuntinėlyje — tik $5.00.

V PLOKŠTELIŲ SIUNTINĖLIS UŽ $5.00
1. Poezija ir proza — Keturi autoriai: P. Andriušis, Bern. Brazdžionis, 

A. Gustaitis, St. Santvaras, 2. Lietuvių kompozitorių dainos. Rečitalis, 
įdainuotas Stasės Klimaitės-Pautienienės. Kiekv. plokštelė po $5.00, užsi
sakant dabar švenčių proga vienu siuntinėliu — abi tik $5.00.

LIETUVIU DIENŲ LEIDYKLA
4364 SUNSET BOULEVARD

HOLLYWOOD. CALIFORNIA. 90029
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Ateinantį šeštadieni jau “Musų 
Pastogės” Spaudos Balius. Nors ir 
kiek pavėluotai pradėta reklamuoti, 
bet susidomėjimas labai . didelis. 
Nusivylimas Spaudos Balium tautiečių 
tarpe tėra tik vienas - kad jis tik 
vieną kartą metuose.

***
Aną vakarą sydnejiškį Algį 

Plūką nežinomi barzdoti niekadariai 
išstūmė iš traukinio. Laimei trau
kinys jau buvo įvažiavęs į stotį ir 
sulėtinęs greitį. Gerokai apibroz- 
dintas Algis bent tuo pasiguodė’, kąd 
greičiau atvažiavo.

***
Iš Londono yra atskridusi p. G. 

Gasiūnienė. Kelias dienas pabuvojo 
Sydnejuje pas p. Janavičius, o šiuo 
metu yra Melbourne, kur gyvena jos 
tėvai ir brolis su Šeima. Po metų su 
slmumis žada grįžti į Australiją. 
Dabar sutvarko kai kuriuos ūkinius 
reikalus.

G. Gasiūnienė yra keramikė ir 
daug metų šioje srityje sėkmingai dir
ba. Londone turinti savo gaminiams 
gera paklausą.

Sūnus Aras studijuoja paskutinius 
metus inžinerijos kursą Manchesterio 
universitete. Jaunesnysis Mantis, 
14 metų, mokosi aukštesniojoj mo
kykloj. Sūnums Australija gimtine", ir 
jie ilgisi šio krašto. G. Gasiūnienė 
į Londoną grįžta šio mėnesio pabai
goje,. Dabar Londone vieši jos motina 
p. KlupŠiene.

InŽ. Andrius Gasiūnas mirė prieš 
metus Londone. Jis buvo Manchesterio 
didžiules įmonės vyriausias inžinie
rius. ■

***
Iš pradžios ypatingai suinteresuoti 

Lietuvių Klubo valgykla Sydnejaus 
tautiečiai pastaruoju metu pradėjo 

kiek atvėsti. Girdi, steiką bet kur 
galima gauti, o lietuviškų valgių 
klubo valgykla retai kada bepasiūlo.

***

Primename, kad “Mūsų Pastogės’’ 
Spaudos Baliui dar vieną paveikslą 
padovanojo S. Montvidas.

***

Prieš porą savaičių į Ameriką 
išskrido žinomų sostines Canberros 
lietuvių veikėjų Vytauto ir ponios 
Genių sūnus Gintaras. Jis, kuri laiką 
studijavęs Sydnejaus universitete, 
gavo pakvietimą į Amerikos universi
tetą ir ten tęs savo studijas toliau.

Būdamas Canberroje ir vėliau 
Sydnejuje, Gintaras buvo pasižymėjęs 
kaip iškilus jaunis sportininkas, sėk
mingai gynęs krepŠinyje Šių klubų 
spalvas. Reik tikėtis, kad ir Ameri
koje jaunasis Gintaras gražiai iškils 
sporte ir, ką gali žinoti, gal pasidarys 
mūsų antrasis Edis Palubinskas, 
kurio, kaip krepšininko garsas labai 
plačiai skamba ten. Geriausios sėk
mės buv. koviečiui Gintarui linki jo 
visi sydnejiŠkiai draugai.

*** i
Spaudos Balius jau Šia pat. Iš 

rengėjų teko patirti, kad Šiame baliu
je laime’s tai tikrai netruks: baliaus 
bilietai numeruoti, stalai numeruoti ir 
bus skiriamos premijos laimingam bi
lietui ir laimingam stalui, kurie bus 
ištraukti loterijos keliu, neskaitant 
jau pačios baliaus loterijos, kurios 
vertingiausi fantai bus mūsų dailinin
kų geriausi kūriniai.

***

Elgetos poteriai
Šeimininkė davė elgetai kiau

šini, kad pasimelstų. Besiginant 
nuo šunų, kiaušinis sudužo. El
geta sušuko:

— Va, kaip i balą tris sveika- 
mari.jas!
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
CANBERRA
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ INŽINIERIŲ 

IR ARCHITEKTŲ KONVENCIJA 
CANBERROJE

Rugsėjo 29 - 30 dienomis ALIA 
S-gos Canberros skyrius ruošia kon
venciją Canberroje, Lietuvių Klube, 
Wattle Street, Lyneham.

Konvencijos programa:
29- to rugsėjo 12 - 4 vai. p.p. 

svečių i registracija, ir informacija 
Lietuvių Klube, 8 vai. vak. balius, 
Šokiams gros geras orkestras.

30- to rugsėjo 10 - 12 vai. numato
ma aplankyti įdomesnes Canberros 
vietas: Parlamentas ir Government 
Triangles; N.C.D.C. paroda (.Regata 
Point) Scrivener užtvanka; Karo 
muziejus; “Lookouts” - Black 
Mountain, Mount Ainslie ir Red Hill. 
Ekskursija laivu po Canberros ežerą.

3 vai. po pietų Konvencijos pra
džia lietuvių klubo patalpose. Numa
tyti referatai:

a) Canberros Kanalizacijos ir 
Vandentieko Projektavimo taisyklės 
ir standartai, - skaitys p. N. Volkas.

b) Black mountain PMG Tele
komunikacijos ir T.V. Bokštas, - 
skaitys p. A. Genys.

c) Miestų gyvenviečių planavimo 
problemos, - skaitys p. I. Jonaitis. 
Toliau seks diskusijos. Po diskusijų 
5 vai. 30 min. - vaišės.

Kviečiame visus A .L.I.A.S-gos 
narius ir sąjungai nepriklausiančius 
inžinierius, .architektus ir tiksliųjų 
mokslų darbuotojus kuo skaitlingiau
siai konvencijoje dalyvauti. Bus proga 
aplankyti Canberra, susipažinti su 
sostinės planavimu, susitikti su še
rnais bičiuliais, pabendrauti, pasi
linksminti ir padiskutuoti.

Norintieji dalyvauti konvencijoje, 
kreipiasi iki rugsėjo mėn. 10 dienos, 
adresu:

A. KASPARIŪNAS, 123 Knox 
Street, Watson, A.C .T., 2602. Prasomė 
tiksliai nurodyti norimu reservuoti vietų 
skaičių nakvynei, baliui ir vaisems po 
konvencijos.

A. Kaspariūnas
A .L.I.A.S-gos Canberros skyriaus 
sekretorius.

p. J. Bertašienės iniciatyva čia pat 
suaukojome 25 dolerius Tautos Fondui.

B.L.***
Australai atkreipė dėmesį į Al- 

bury gyvenantį tautietį H. Urbanavi
čių, kuris ten gyvena ir turi foto 
laboratoriją. Vietinis dienraštis ap
rašo jį kaip muzikos entuziastą, ku
rio keturi vaikai taip pat turi ryškius 
polinkius į muziką. Drauge su aprašy
mu paskelbta ir H. Urbanavičiaus 
fotografija.

SYDNEY
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pradėjome pamaldomis
Svečias iš

ALBURY
Paminėta Tautos Švente

Rugpiūčio 26 d. Tautos Šventės 
minėjimą
Wodonga bažnyčioje.
Melbourne kun. P. Dauknys atnašavo 
Šv. Mišias ir dienai pritaikintu pa
mokslu sustiprino mus ne tik dvasi
niai, bet ir tautiniai. Pamaldas bai
gėme Tautos Himnu.
j Vėliau p.p. P. ir J. Bertašių 

jaukioje svetainėje įvyko oficialioji 
minėjimo dalis. Apylinkės pirm. p. 
S. Valys pradėjo minėjimą ir savo 
kruopščiai parengtame referate iš
reiškė mintį, kad ir kaip sunkūs atėjų 
laikai mūsų pavergtai tėvynei, nes 
okupantas, stengiasi Lietuvą ne tik 
sukomunistinti, bet ir surusinti, 
tačiau jei mes ilgai išliksime lietu
viais, būsime vieningi ir budėsime, 
Lietuvai anksčiau ar vėliau išauš 
laisvės rytas. Dar kalbėjo p. S. 
Cėsna. Jis pageidavo, kad mūsų muzi
kai, menininkai, literatai sukurtų 
veikalus mūsų naujų kankinių garbei. 
Minėjimą užbaigėme sugiedodami 
Tautos Himną.

Po to seke vaišės prie musų 
ponių puikiai parengto stalo, kurių 
metu lietuviškai pabendravome. Taip 
pat neužmiršome ir tautinių reikalų:

Rugpjūčio 21 d. Kogarah (Sydney) 
ligoninėje mirė Pranas Šereikis, su
laukęs 51 metų. Atvykęs į Australiją 
pirmuoju transportu. Velionis nepa
liko Čia jokių giminių, bet daug 
nuliūdusių draugų.

Australijoje jis dirbo daugiausia 
kasyklose.
Mountains 
iškildamas

Realizuojant Snowy 
projektą jis darbavosi čia 

i formanus. Susisiekimo 
jis prarado vieną akį. 
jis dirbo prie kasimo darbų 

o paskutiniu metu
Pasveikęs 
Queens landė, 
Sydnejuje tiesiant požeminio geležin
kelio tunelius jungiant Central 
Station su Bondi Junction. Čia jis 
ėjo prižiūrėtojo (supervisor) pareigas. 
Susirgęs gerklės vėžio liga jis du 
kartus buvo ligoninėje ir pasigydęs 
vėl grįždavo prie darbų, kol pagaliau 
liga jį įveikė. Rugpjūčio 24 d. buvo 
palaidotas Rookwood kapinėse, A.A.P.

16 - 18 East Terrace, Bankstown 
Tel: 708 - 1414

KLUBO VALANDOS
- 10 v.v. pirm. - ketv.
- 12 v.v. penktadieniais.

12 - 1 v. ryto Šeštadieniais.
12.30 - 10.30 v.v. sekmadieniais

4
4

UŽKANDŽIŲ BARAS

- 8 v.v. pirm. - penkt.‘
- 2 v.p.p. Šeštadieniais.
- 9 v.v. Šeštadieniais.
- 8 v.v. sekmadieniais.

6 
1
6 
6

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI!

6

ŠEŠTADIENIAIS ŠOKIAI!

4 asmenų kapela nuolatiniai groja 
klube. Muzika patiks “senimui** ir 
jaunimui. Repertuare virš 400 dalyką.

vak^™.“1 8ervuoiami pcr ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 15 D.

ŠOKIŲ KLUBE NEBUS

VALGYKLA - RESTORANAS

- 9 v.v. šeštadieniais
- 3 v.p.p. sekmadieniais.

Kokią

Klubo
Prašome įsidėmėti pakeistas 

valandas.

REIKALINGI GĖRIMAI NAMUOSE?
Alus, degtinė, vynas, vaisvan

deniai ir kit. Klube ją galima gauti 
normaliomis kainomis.

MELBOURNO LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS "VARPAS" 

kviečia visus sportui prijaučiančius lietuvius atsilankyti į

kuris Įvyks rugsėjo 22 d., Šeštadienį, 7.30 vai. Lietuvių Namuose, 
nuotaikingas orkestras, pavaišinsime Šiltomis dešrelėmis ir kopūstais.| 
Stiprius gėrimus atsineškite patys, vaisvandeniai gaunami vietoje.

ĮĖJIMAS $3.00 visiems.

Pelnas skiriamas sportininkų kelionės Hobarton išlaidoms padengti.

| Gros

SPAUDOS BALIUJE
“Musų Pastoges” Spaudos Ba

lius jau ateinantį šeštadienį ukrai
niečių salėje Lidcombe. Jeigu dar 
kas abejoja eiti ar neiti, mes sakome 

eikit ir nesigailės it.'
Balius yra balius - susitikimai, 

pasivaišinimai, Šokiai ir ligi ryto 
statmenai kylanti nuotaika.

Šalia to Spaudos Baliuje bus 
speciali programa, kurios net patys 
rengėjai nežino. Visi bus nustebinti 
pakilus scenos uždangai.

Ypatingai gausi Spaudos Ba
liaus loterija. Pagrindiniai mecena
tai yra mūsų dailininkai - L. Urbonas, 
melburniš'kė Kepaliene, adelaidiškis 
L. Žygas, R. Dambrauskaitė, J. Ja
navičienė, S. Montvidas. Žalia meno 
kūrinių, kiek girdėti, loterijoje bus 
ir kitokių vertingų fantų.

Svečių bilietai visi numeruoti, 
taip pat numeruoti ir stalai. Burtų 
keliu laimingas stalas ir laimingas 
bilietas gaus po premiją.

Šokiai. Sako, jeigu muzika groja, 
tai ir Šokama. Čia bus kiek kitaip: 
bus atvejų, kad bus išjudinti šokti ir 
visi tie, kurie niekad nedrįsdavo 
šokti. Įsidėmėkite.1

NEWCASTLE

_ menininko padėtis Australijoj, su menu 
susijęs materializmas ir komercionaliz- 
mas, meno srovės ir kt. Pasvarsčius 
visa tai, kas buvo kalbėta, pasitvir
tina eilinio Žmogaus tebejaučiamas 
antagonizmas moderniam menui. Ar 
tai yra todėl, kad modernaus meno 
daugiau ar mažiau abstraktus charak
teris ir palinkimas leistis į teorijas 
izoliuoja jį nuo eilinio Žmogaus, kuris 
neturi atitinkamo specifinio išsilavi
nimo? Ar gal todėl, kad nuolatinis 
meno srovių keitimasis dar nedavė 
jam galimybės asimiliuotis kasdieni
niame gyvenime, kaip kad jau atsitiko 
su impresionizmu ir kitom ankstyves
nėm srovėm.

Baigdama norėčiau padėkoti 
dail. L. Urbonui Diskusijų, Klubo 
vardu už malonų atsilankyma. Sekan- 

susirinkimas įvyks rugsėjo 30 d. 
'Šerno namuose. Paskaitą skaitys 
Jazbutis.

I 
I

tis
P-
p.

TAUTOS ŠVENTE
TAUTOS ŠVENTĖ MELBOURNE 

bus minima rugsėjo 16 d., sekmadienį.
12 vai. pamaldos St. John’s 

Bažnyčioje East Melbourne. Visos 
organizacijos dalyvauja su vėliavo
mis.

Po pamaldų visus maloniai kvie
čiame į Lietuvių Namus, 50 Errol St.,

North Melbourne, kur galima bus pa
valgyti ir 3 vai. p.p. oficialioji minė
jimo dalis.

Soc. Glob. Mot. Draugijai būtų 
žymiai 
daugiau 
važiuoti valgyti, iš anksto užsisakytų 
pas ponią E. Šeikienę, Tel. 422367.

lengviau, jei kiek galima 
tautiečių, kurie numato at-
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DISKUSIJŲ KLUBE
Rugpiūčio 19 d. Diskusijų Klubo 

nariai susirinko 
klausyti žinomo dailininko L. Urbono. 
Svečias kalbėjo apie meno vaidmenį 
Žmogaus evoliucijoj. Žmogaus evoliu
cija ir menas buvo visad glaudžiai 
susiję. Nuo urvinio žmogaus laikų 
iki šiandie žmogaus kūrybinis instink
tas siekė to paties - pažinti save, 
aplinką, nes be pažinimo nėra vizi
jos, be vizijos nėra meno, nėra atei
ties. Paskaitoje ir diskusijose sekė 
dar viena mintis, kad žmogus yra 
viskas, kad jo galimybės neribotos. 
Pasitikėdamas Žmogaus kūrybiniu 
veržlumu kalbėtojas tvirtino, kad 
žmogaus siekiamas tikslas- “amžinoji 
šviesa ir nemirtingas stovis” yra tik 
jo išradingumo ir laiko klausimas. 
Menas suvaidins savo rolę išlaisvin
damas mus iš senų varžančių idėjų. | 
Dailininkas žiūri į ateitį labai opti- | 
mistiš kai.

Kiti diskusijose paliesti klau- I 
simai buvo kūrybinio talento sąvoka, Į

pas G

V. Kristensen

PATIKSLINIMAS
Pereitam

Redakcijai?’ 
klaida 
o turi būti 
atsiprašome.

“M.P.” nr. “Laiške 
pastebėta korektūros 

Parašyta: “18 pasakė...” 
14. Suinteresuotuosius ,

Red
***

Pereitą savaitę Sydnejuje mirė 
ilgametis “Mūsų Pastoge's” skaity
tojas ir aktyvus lietuvis Aleksandras 
Gervinąs. Palaidotas Rookwoodo kapi
nių lietuvių sekcijoje.

MŪSU

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
WEEKLY 

"OUR HAVEN"
Australijos Lietuvių Bendruomenes 

laikraštis.
LEIDĖJAS: - ALB Krašto Valdyba 
AdresSs:

Visus Melbourne lietuvius nuo
širdžiai kviečiame minėjime dalyvauti.

Melbourne Apyl. Valdyba

CANBERROJE
Tautos Švente

Canberros Apyl. Valdyba Tautos 
Šventės minėjimų rengia rugsėjo 16 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Lietuvių 
Klube. Vietos ir apylinkių tautiečiai 
maloniai kviečiami gausiai dalyvauti.

Box 130 P.O. Rundle St., 
Adelaide.

ir “M.P.” Administracijos 
Box 4558 G.P.O. SYDNEY 

N.S.W. 2001
Redaktorius A. Mauragis 

Redakcijos adresas: 82 Victor Ave., 
Picnic Point, N.S.W. 2213 
Redakcijos^ Tel. 77 - 6707

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Administracijos Tel. 649 - 9062 
“M.P.” prenumerata metams 

pusei metų 
Užsienyje metams 
Atskiro Nr. Kaina
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