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'KUO IŠEIVIJOS JAUNUOLIS GALI 
BOTI LIETUVAI NAUDINGAS?’

Balandžio 25 d. mirė ilga
metis Venecuelos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
inž. Vladas Venckus. Iš
reikšdami savo pirmininkui 
pagarbą Venecuelos lietu
viai nutarė V. Venckaus 
vardu įsteigti jaunimui skir
tą vienkartinę premiją. Toji 
premija numatoma skirti 
jaunuoliui-ei už geriausią 
rašinį atsakant į klausimą - 
"KUO IŠEIVIJOS JAU
NUOLIS GALI BŪTI LIE
TUVAI NAUDINGAS?”

Premija nėra literatūrinio 
pobūdžio. Jos tikslas yra 
įvertinti ir iškelti jaunuolių 
mintis svarstant Lietuvai 
naudingos veiklos klausi
mus.

Pirmoji ir antroji premi
jos bus skiriamos dviems 
geriausiems kūriniams ne
atsižvelgiant į kraštą, iš ku
rio rašinys pasiųstas, šešios 
"trečios premijos" bus ski
riamos pagal vietoves.

KOKS TURI BŪTI
RAŠINYS?

Patiektą temą autorius-rė 
privalo aptarti savistoviai 
pagal savo nuožiūrą. Raši
niai turi būti rašyti lietuviš
kai. Rašinio ilgis turi būti ne 
mažesnis kaip 2 puslapiai ir 
ne ilgesnis kaip 10 puslapių, 
rašytų mašinėle dvigubu 
protarpiu.

Konkursui pasiųsti raši
niai galės būti skelbiami 
"Dirvos” laikraštyje ar Vil
ties Draugijos leidiniuose 
ištisai ar santraukų formoje. 
Siųsdami konkursui rašinius 
autoriai automatiškai sutei
kia Dirvai ir Vilties Draugi
jai išimtinas spausdinimo 
teises.

Rašinius patartina pa
tiekti su nuorašu. Originalas 
bus nuvežtas į Venecualą, o 
nuorašas liks Dirvos redak
cijai.

KAS GALI KONKURSE 
DALYVAUTI?

Lietuvių kilmės jaunuoliai 
nuo 16 iki 35 metų amžiaus. 
Rašiniai turi būti pasirašyti 
slapyvardžiu ir viršuje, de
šinėje pusėje turi būti pažy
mėtas kraštas, kur rašinio 
autorius nuolatos gyvena 
bei jo amžius.

Drauge su rašiniu turi 
būti uždaras vokas, kuriame 
įdedama: (1) autoriaus sla
pyvardis, (2) autoriaus var
das ir pavardė, (3) autoriaus 
adresas, (4) autoriaus gimi
mo metrikų nuorašas 
(xerox).

KUR IR KADA SIŲSTI 
RAŠINIUS?

Konkursui skirti rašiniai 
turi būti siunčiami "Dirvos"

Ohio

redakcijai: Dirva, Vlado 
Venckaus premija, P.O. Box 
03206, Cleveland, ’ 
44103 U.S.A.

Rašinius siųsti iki 1979 
metiĮ rugsėjo 30 dienos. Vė
liau gauti rašiniai nebus pri
imami kaip konkursiniai ra
šiniai.

Premijų skirstymo komi
siją sudarys septyni nariai, 
visi iš Venecuelos. Visi na
riai skirti ir patvirtinti bal
savimo keliu Caracas Apy
linkės Lietuvių Bendruome
nės specialaus susirinkimo 
metu. Komisija įgaliojama 
pranešti savo nutarimus iki 
1980 m. sausio 31 dienos. 
Premijų įteikimas numato
mas 1980 m. Vasario 16 die
ną.

KAS BUVO INŽ.
VLADAS VENCKUS?

Gimęs .1907 m. Latvijoje. 
Jo tėvas buvo knygnešys 
spaudos draudimo metais ir 
turėjo pasitraukti į Latviją 
kad išvengtų rusų persekio
jimų. Vladas 1931 m. Vytau
to Didžiojo Universitete 
Kaune pradėjo studijuoti

Rezoliucija Pabaltijo klausimu

Į JAV Kongresą buvo 
įnešta VLIKO ir ALTOS 
pastangomis pagrindinė 
bendra rezoliucija, apjun
gianti visas anksčiau įneštas 
rezoliucijas Pabaltijo vals
tybių klausimu. Joje iškelia
ma neteisėta Lietuvos oku
pacija, Sovietų Sąjungos 
įvykdyta sulaužant visus 
tarptautinius susitarimus. 
Sect. 1 (a) - Atstovų Rūmai 
reikalauja, kad Amerikos 
Prezidentas pavestų JAV 
delegacijai į Madrido Eurp- 
pos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferenciją siekti: 
kad Sovietų sąjunga ati
trauktų iš Pabaltijo valsty
bių visą karinį, policinį ir 
administratyvinį aparatą. 
Pagal Helsinkio Baigiamojo 
Akto 8 paragrafą, kurį pasi
rašė JAV, Sovietų Sąjunga 
ir 33 kitos valstybės, žmo
nėms yra suteikiama pilna 
teisė apsispręsti dėl valdy- 
mosi formos (self - determi
nation right). Remiantis tuo 
pačiu paragrafu, ta teisė turi 
būti grąžinta Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos žmonėms. 
Tai turi būti atsiekta laisvų, 
nekliudomų rinkimų būdu, 
po Jungtinių Tautų priežiū
ra, po to kai Sovietų Sąjun
ga atitrauks savo karines, 
policijos ir administratyvinį 
aparatą iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos. Sect. 1 (b) - 
JAV Prezidentas turi per 

inžineriją, ir studijuodamas 
bei vėliau įsijungė į lietuviš
ką veiklą. Rusams okupavus 
Lietuvą 1940 metais Vladas 
buvo bolševikų persekioja
mas, tardomas ir kalinamas.

1948 metais atvykęs į Ve- 
necuelą jis dirbo kaip teks
tilės inžinierius ir darbavosi 
lietuvių tarpe suorganizuo
damas Venecuelos Liet. 
Bendruomenę ir jai kelias 
kadencijas pirmininkavęs.

Šioji jaunimui premija 
nėra Venecuelos lietuvių 
pirmoji. Inž. V. Venckaus 
iniciatyva buvo įkurta lite
ratūrinė "Trijų nepriklauso
mos Lietuvos prezidentų" 
premija pavesta Rašytojų 
Draugijai, kurią laimėjo 
Australijoje gyvenęs rašy
tojas Pulgis Andriušis už 
veikalą "Sudiev, kvietkeli”.

Kviečiame ir Australijos 
lietuviškąjį jaunimą susido
mėti šiuo konkursu ir jame 
dalyvauti. Būtų mums vi
siems pasididžiavimo, jeigu 
Australijos jaunuolis ar jau
nuolė minėtame konkurse ir 
dalyvautų, ir net būtų pre
mijuotas.

komunikacijos kanalus ir 
JAV informacijos agentūras 
dėti visas pastangas, kad i 
Pabaltijo valstybių klausimą 
būtų atkreiptas kitų valsty
bių dėmesys. Sect. 1 (c) - 
Prezidentas turi panaudoti 
savo įtaką, kad kitos valsty
bės prisidėtų prie Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybės

Prisimename Mūsų Pastogės redaktorių Juręj Kalako- 
nį - Kalakauską, mirusį prieš dvidešimt vienerius metus 
(1958.7.8)

VLADĖ STANČ1KAITĖ-ABRAITIENĖ — Joninių naktis.

atstatymo rezoliucijos. Sect. 
2 (a) - JAV Kongresas yra 
labai susirūpinęs Sovietų 
Sąjungos bandymu primesti 
savo pilietybę milijonams 
Amerikoje gimusių ir natū- 
ralizuotų Amerikos piliečių. 
Sect. 2 (b) - Prezidentas turi 
įspėti Sovietų Sąjungą, kad 
šis Sovietų Sąjungos įstaty
mas būtų žalingas JA V-bių 
interesams ir pavieniams 
JAV piliečiams. JA V-bių 
Valstybės Sekretorius turi 
įspėti visus į Sov. Sąjungą 
vykstančius dėl šio įstatymo 
galimos neigiamos interpre
tacijos. Šios rezoliucijos 
pagrindiniai sponsoriai yra: 
Kongresmanai E. Derwinski 
(IL), James Blanchard 
(Mich), Samuel Stratton 
(NY), Lawrence Coughlin 
(PA), Frank Annunzio (IL), 
C.W. (Bill) Young (FL). Iki 
birželio 26 d. jau 51 kong- 
resmanas rėmė šią rezoliu

ciją. VLIKAS ragina visus 
lietuvius rašyti savo kon- 
gresmanams prašant remti 
Joint Congressional Reso
lution in Support of Baltic 
States.

Birželio 26 dieną Wa
shingtone, DC, Subcom
mittee on International Or
ganizations of the House 
Foreign Affairs Committee 
apklausinėjo liudininkus ry
šium su rezoliucija dėl Pa
baltijo valstybių. Apklausi
nėjimams vadovavo pako- 
miteto pirmininkas kong- 
resmanas Don Bonker 
(Wash.). Liudininkai tame 
apklausinėjime buvo: kongr. 
Robert K. Dornan (CA); 
Robert Barry, Assistant 
Secretary of State, Euro
pean Affairs; Dr. Kazys Bo
belis, VLIKo pirmininkas ir 
Pasaulinės Baltų Santalkos 
(World Baltic Conference) 
pirmininkas; Gunars Meie- 
rovics, Jungtinio Amerikos 
Baltų Komiteto (Joint Baltic 
American National Com
mittee) pirmininkas; Povilas 
Vaičekauskas, neseniai at
vykęs iš Lietuvos, kuriam 
vertėjavo ir padėjo p. Mari
ja Rudienė, BALFO pirmi
ninkė.

Liudininkai savo parody
muose apibūdino padėtį 
Lietuvoje, pasipriešinimą 
okupantui ir viltį, kad Lie
tuva ir vėl bus laisva ir ne
priklausoma.

(ELTA)

Kanados LB Krašto Val
dybos pirmininkui Jonui 
Simanavičiui pasiūlius, ir 
PLB valdybos vicepirminin
kui Romui Sakadolskiui 
raštu pateikus išsamu pla
ną, PLB valdyba nutarė 
Antrąsias Pasaulio Lietuvių 
Dienas ruošti 1983 metais 
Šiaurės Amerikoje.
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Gera naujiena

Neseniai išrinktoji ALB 
Sydnejaus Apylinkės Val
dyba, kurios pirmininku yra 
Dr. A. Mauragis, planuoja 
suorganizuoti apylinkėje 
Kultūros Tarybą. Pati apy
linkė yra didelė, ir vienai 
apylinkės valdybai aprėpti 
visus administracinius, poli
tinius bei kultūrinius reika
lus praktiškai yra neįmano
ma. Todėl suorganizavimas 
vietinės Kultūros Tarybos 
tėra tik sveikintinas daly
kas, kurio šiai apylinkei se
niai reikėjo.

Australijos Lietuvių 
Bendruomenės statute de
vintasis skyrius ir kalba apie 
Krašto ir apylinkių kultūros 
tarybas. Gaila, per eilę pas
tarųjų metų tokios kultūros 
tarybos galiojo tik statute, 
nes nei pati Krašto Valdyba 
tokios Krašto Kultūros Ta
rybos nesudarė, nei skatino, 
kad tokios tarybos veiktų ir 
apylinkėse. Pries daugelį 
metų gražų ir prasmingą 
darbą dirbusios kultūros ta
rybos nežinia kokiais sume
timais likvidavosi ir niekas 
jų daugiau neprisiminė. Net 
per kelis ALB Krašto Tary
bos suvažiavimus kultūros 
tarybų reikalai nebuvo už
kliudyti, tarsi tokios kultū- 

\ ros tarybos buvusios vien
kartinės ir darbą atlikusias 
dingo, o jų vietoje nieko ne
buvo įsteigta naujo ar pozi
tyvaus, kas tęstų pradėtąjį 
kultūros tarybų darbą. Per 
tuos eilę metų, kai kultūros 
tarybos likvidavosi, drauge 
pasijuto nuosmukis ir paties 
bendruomenės autoriteto. 
Priklausomai nuo apylinkių 
valdybų narių vietomis tasai 
autoritetas išlaikytas, o ki
tur akivaizdžiai nusmukęs.

Reikia tikėtis, kad per 
kultūros tarybas bendruo
meninė veikla pagyvėtų, jos 
autoritetas savaime pakiltų 
ir gal pati bendruomenė at
gytų iš letargiško snaudulio.

Juk visas mūsų lietuviš
kas gyvenimas ir veikimas iš 
tiesų ir remiasi kultūrine 
veikla, kas ir sudaro visą 
mūsų tautinį pagrindą. Se
nos teorijos grindė tautybę 
prigimtimi, krauju, kaip kad 
buvo tais pačiais pagrindais 
ramstomi luomai bei kastos. 
Bet gi nei prigimtis, nei 
kraujas čia niekuo dėti, nes 
juk prigimtiniai dalykai ne
sikeičia, kaip kad žmogus 
negimsta kokiu kitokiu gyvu 
tvariniu, o tik žmogum. Ta
čiau tautiečiu jis tampa aug
damas atitinkamoje kultū

A.A.
BRONISLAV AI DUDAITIENEI

Lietuvoje mirus, mielus skautus židiniečius Ireną ir Algį i.'
Dudaičius nuoširdžiai užjaučia

Židinio Tėvūnas
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roje ir ją įsisavindamas. Ki
taip sakant, tautybė kaip ir 
kultūra nėra prigimtinė, o 
įgyjama. Gi kas įgyjama, tą 
galima ir prarasti. Štai dėl 
ko galimi nutautėjimai. Pri
klausomai nuo paties žmo
gaus ir aplinkos vieni lieka 
atsparūs ir išlieka ištikimi 
savai kultūrai, o tuo pačiu ir 
tautybei, kiti gi, ypač savoje 
kultūroje pilnai nesubrendę, 
lengvai pasiduoda kitų kul
tūrų įtakoms ir juose nus
telbiami tėvų įdiegti daigai.

Daug kalbame apie lietu
vybės išlaikymą išeivijoje. 
Reikalas juo sunkesnis, nes 
emigracijos papildymų iš 
gimtojo krašto nėra, p kei
čiantis kartoms pati lietu
vybė išeivijoje tiek kokybiš
kai, tiek ir kiekybiškai silp
nėja. Tad ir pastangos savo 
tautinį identitetą išlaikyti 
yra pirminės svarbos klau
simas. O tai galime atsiekti 
tik kuo glaudžiau savo tarpe 
bendradarbiaudami ir jung-

Australijos Lietuvių Fonde
LOTERIJA

Fondo pravestoje loteri
joje bilietų buvo parduota 
871. Gauta $ 1742, išlaidų 
turėta $ 197. Į Fondo kasų 
tat įplaukė $ 1545.

Dėkui mieliesiems daili
ninkams - Eva Kubbos, 
Henrikui Šalkauskui ir Leo
nui Urbonui už paveikslus ir 
Algiui Vaitiekūnui už kilimą.

Paveikslus, atrodo, 
laimėjo asmenys, kuriem šių 
menininkų darbai prie 
širdies. Iš laimėtojo Mel
bourne vienas asmuo siūlėsi 

i laimikį atpirkti, tačiau ne
pavyko. Laimėtojas tik 
pasižiūrėjo, nusišypsojo ir 
pasakė: ’’Turiu didelę
šviesią svetainę, o dabar ją 
puoš Henrikas Šalkauskas”.

FONDO KASA

Fondo kasoje šių finansi
nių metų pabaigoje, birželio 
30 d., buvo $ 29.880,76. Pra
eitų finansinių metų balanso 
buvo $ 17.332,06. Per metus 
tat padidėjo $ 12.548,70.

JAUNIMO VEIKLOS 
PREMIJA

Fondo valdyba 1979.VI.30 
i d. posėdyje veikliausiam 
i Australijos lietuvių kilmės 
1 jaunuoliui-ei 1979 m. premi

ją padidino iki $ 500. Anks
čiau skelbtoji buvo $ 300. 
Premijai gauti nuostatus 
paruošė ir komisiją sudarė 
ALB Krašto Valdyba.

Fondo valdyba, spręsda- 
i ma padidinti premiją, vado

vavosi mintimi: reikia gy
venti dabartimi, nes be jos 

domiesi bei dalyvaudami 
tautinėj lietuviškoj veikloj. 
Ir todėl jokia pastanga
šiame darbe nėra negatyvi.
jokios veiklos nebus per-, 
daug. Galime skyriotis pa
saulėžiūriniais ar politiniais 
atžvilgiais, gali atsirasti 
mūsų tarpe socialinių bei 
prof esmių-skirtumų, bet vi
siems turėtų nepaliaujamai 
galioti vienas ir tas pats rū
pestis - lietuvybė. Šalia 
šeimos šiam darbui turėtų 
būti pajungta visi galimi bū
dai: ir spauda, ir organizaci
jos, ir bažnyčia ir pagaliau 
visa bendruomenė, nes jos 
kaip tik ir yra pagrindinis 
uždavinys - kovoti už lietu
vybę.

Štai dėl ko pastangos at
gaivinti kultūros tarybas 
yra graži ir sveikintina 
prošvaistė. Nesakome, kad 
bendruomenės apimtyje 
veikiančios organizacijos 
lietuvybei netarnauja, bet 
šalia partizaninės veiklos 
reikalingas ir koordinuotas 
veikimas, kas gal ir būtų 
tiesioginis tokių kultūros 
tarybų uždavinys.

(v.kj

nebus ateities. Ta premija 
lyg ir rinkimas metų iški
liausiojo lietuvio jaunuo- 
lio-lės.

Ta pačia proga primena
ma, kad jau anksčiau buvo 
pagarsintos dvi premijos: $ 
500 už lituanistinės temati
kos mokslinį darbą akade
miniam laipsniui ar tos rū
šies darbą, atspaustą moks
liniam žurnale; $ 500 už gro
žinės literatūros darbą lie
tuvių kalba ar to žanro kūri
nį anglų kalba, bet lietuvių 
buities tematika. Sumos 
šioms premijoms įneštos į 
Fondo kasą atskirų mecena
tų, kurie kol kas nori išlikti 
nežinomi.

PARAMA FILMUI

ALJ Sąjungos pirminin
kei Birutei Prašmutaitei 
prašant, duota $ 100 užfik
suoti kai kuriuos Jaunimo 
Kongreso Europoje mo
mentus. Filmas bus 8 mm, jį 
paruoš adelaidiškis atstovas 
Jonas Mockūnas.

Grįžę atstovai, pravesda- 
mi mūsų kolonijose prane
šimus, turės kuo pailustruo- 
ti savo kalbas.

MARVANO KNYGA

Modern Lithuanian Dec
lension studija yra grynai 
kalbininkų moksliniam rei
kalui, todėl eiliniam skaity
tojui sunkiai įkandama. Mo- 
nash universitete veikalu 
jau naudojasi lektorius 
Stephen Johnson savo rašo
mai doktorato disertacijai. 
Kiek iki šiol patirta, JAV 
leidėjo kopijas yra prašę: 
Viennos profesoriai W. 
Dressier ir K. Ring, Kla- 
genfurto prof. H.D. Pohl, 
Tokyo prof. Ikuo Murata. 
Pastarasis baltistikos studi
jų reikalu 1978 m. pusmetį 
praleido Vilniuje ir Rygoje. 
Šie trys kalbininkai ketina 
veikalą recenzuoti.

Liepos 22 d., sekmadieni, 3 vai. Klubo mažojoje'salėje

Filmai ir paskaita 
apie atominę energiją

Paskaitininkas: Dr. D.G. Walker, Chief Scientist 
Australian Atomic Energy Commission

Aukos
prof. J. Marvan knygai išleisti
Prof. J. Marvano Modern 
Lithuanian Declension 
Leidinio Rėmėjų Sąrašas:

Po $ 200: V. Pleškūnas 
Vic., Talkos kredito d-ja Vic.

$ 117, 50 A. Zubras Vic.
Po $ 100: H. Kaladė Vic., 

Canberros Lietuvių Klubas, 
Melbourne Lietuvių Klubas, 
K. Šaulys;

$ 75 Dr. A. Staugaitis Vic.
Po $ 50: Adelaidės Namų 

Biblioteka, A. čeičys A.C.- 
T., iš Vic. - Dr. V. Didžys, 
Dr. K. Kazlauskas, H. Kor
sakaitė, Melbourne Katali
kių D-ja, J. Pečkaitis;

Po $ 40: J. Krikščiūnas, J. 
Pranckūnas, B. Vanagas - iš 
Vic., I. Taunys S.A.

Po $ 30: A. Gaidelis, A. 
Obeliūnas, S. Stropus - iš 
Vie., A. Sungaila N.S.W.

Po $ 25: iš N.S.W.- Dr. A. 
Mauragis, R. Mickus, B. 
Stašionis; iš Vic.- J.O. Alek
nai, A. Ališauskas, A. Ba
kaitis, N. Butkūnas, L.J. 
Barkai, V. Daugvila, kun. P. 
Dauknys, kun. S. Gaidelis, 
A.J. Grigaičiai, Z. Jokūbai
tis, Dr. I. Kaunas, V. Kibai- 
tis, J. Kirša, A. Klimas, J. 
Makulis, J.Z. Meiliūnai, J.N. 
Meiliūnai (jun.), Melbourno 
Apylinkės Valdyba, Mel
bourno Lietuvių Dienų ko
mitetas, Melbourno Sociali
nė Moterų D-ja, A. Mikaila, 
A. Milvydas, J. Normantas, 
K. Prašmutas, O. Ramoš- 
kienė, S. Slavickas, S. Stan- 
kūnavičius, P. Sungaila, V. 
Šalkūnas, V. Vaitkus, J. 
Vizbaras, Dr. K. Zdanius, L. 
Žalkauskas;

Iš S.A. — E.S. Dainiai, M. 
Reinkė, J. Riauba, K. Sta- 
doliukas.

$ 21,32 J. Mikaila U.S.A.
Po $ 10: iš N.S.W. - A. Jo

kantas, P. Ropė; iš Vic. - V. 
Dumskis, A. Krausienė, V. 
Jakutis, J. Petraitis;

Po $ 5: iš N.S.W. - J. 
Ivinskienė, M. Kavaliaus
kienė, J. Kecozienė, Č. Liu
tikas, J. Mergelienė, O. Osi- 
nienė, S. Šaparienė; Vic. - K. 
Prašmutas;

$ 3 O. Miniotienė N.S.W.
Iš viso sudėta $ 2746,82, 

JAV doleriais - 3084,95.
A.L. Fondo valdyba dė

koja visiems rėmėjams, Jei 
kieno nors pavardė būtų 
praleista, prašome pranešti 
patikslinimui.

Kalba yra stipriausia tau
tai išlikti atrama. Kas kelia 
mūsų kalbos reikalą tarp

DISERTACIJA 
ITALIJOJE

Fondo valdyba patyrė, 
kad paskutiniu metu Flo
rencijos universitete Marija 
Tereze Ademollo daktaro 
laipsnį gavo už lietuvių kal
botyros temos darbą.

DARBAS DISERTACIJAI 
MELBOURNE

B. Muzikants šiais metais 

tautinėje plotmėje, tas yra 
mūsų bičiulis.

Prof. J. Marvan veikalas 
apie lietuvių kalbos links
niavimą iš kalbos vidinės 
struktūros požiūrio yra tai
kintas kalbotyros moksli
ninkams. Sunku Vakaruose 
mažos paklausos darbui su
rasti leidyklą, nes jos nė 
kieno nėra remiamos, o turi 
verstis savo pačių komerci
niu biudžetu. Michigan uni
versiteto leidykla prašė to
dėl 3200 amerikoniškų dole
rių paramos. Išleisti veikalą, 
be abejo, kaštavo jai bent 
trigubai daugiau. Veikalą 
puošia mūsų dailininko V. 
Simankavičiaus labai sko
ningai pagamintas viršelis. 
Jis tat ir vienas stambiųjų 
veikalo rėmėjų.

A.L. Fondo Valdyba
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Prof. J. Marvan knygos vir
šelis, kurį paruošė dail. V. 
Simankevičius

Arėjo Vitkausko World — 
Wide News Bureau pasauli
nė skiltis ’’American Scene” 
mini lietuvį Rimą Vainorių 
svarbioj filmų darbo vietoj - 
jis įrašytas kaipo antrojo 
vieneto režisierius Para
mount Pictures filme ’’Loši
kai” - ’’Players”, kur, teniso 
mėgėjų džiaugsmui, gausios 
tikro lošimo scenos įterpia
mos į Amerikos lošiko (Dean 
- Paul Martin ’’Chris” rolėj) 
pavojingą meilės ’’lošimą” su 
viršgeraširde” Nicole (Ali 

MacGraw, artistė).
World - Wide News Bureau 

Arėjas Vitkauskas 309 
Varick Street Jersey City, 
N.J. 07302

Monash universitetui įteikė 
doktorato laipsniu tezę 
’’Morphemic Structure in 
Latvian Word Formation”. 
Rezultatas bus žinomas už 
poros mėnesių. Tezė pa
ruošta prof. J. Marvan prie
žiūroje.

Šiais metais prof. Matvąn 
savo departamente skaito 
baltistikos įvadinį .kursą. 
Lietuvių yra tik vienas 
klausytojas. A> Zubras
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LIETUVIŠKA DAINA

Apie lietuvių liaudies dai
nas rašytojas J. Paukštelis 
yra pasisakęs: "Vieną didžią 
brangenybę lietuvių tauta 
turi, tai nuoširdžią lietuviš
ką dainą. Toji stebuklinga 
lietuvių liaudies dainų 
"skrynelė” yra kartu ir lie
tuvio sielos paminklas. Pa
minklas, už piramides aukš
tesnis, už Italijos dangų 
giedresnis, už Mykolo An
gelo kūrinius didingesnis, 
tai paminklas, kuriame su
dėtos lietuvių širdys, vargai, 
skausmai ir nuliūdimai, 
meilės ašaros, džiaugsmai ir 
kilnūs pasiryžimai. Lietuvių 
liaudies dainos yra tas gy
vasis dokumentas, kuriame 
surašyti mūsų tautos žygiai, 
atžymėta jos didybė ir ga
lia... Daina yra lyg užburtas 
ugninis paukštis, kuris 
skraido po lietuvių širdis, 
įkvepia joms kilnių minčių, 
didžių žygių bei pasiryžimų 
žiežirbas.

Mes esame Lietuvos dai
nų bernužėliai ir mergužė
lės... Tegul skamba mūsų 
dainos po šalis plačiausias!"

DZŪKŲ DAINOS

Pati dainingiausia Lietu
vos sritis yra Dzūkija. Žan
riniam dzūkų dainų įvairu
mui (folklorui) gali prilygti 
tik aukštaičių sutartines, 
kurios sudaro vieningą mu
zikinę sistemą.

Kiekvienas talentingas 
Dzūkijos krašto dainininkas, 
anot J. Čiurlionytės, turi sa
vitą dainavimo būdą, pasi
reiškiantį savotišku intona
vimu, didesne ar mažesne 
ritmo laisve, tempu, tam 
tikrų figūracijų pomėgiu, 
teksto intonavimu bei prie
balsių išdainavimu atskirais 
melodijos garsais. Kai būrys 
dainininkų unisonu dainuoja 
dzūkų dainas, jų melodijos 
suprastėja, netenka origi
nalaus savitumo, kuris lemia 
dzūkų stiliaus - monodijos 
meniškumą.

Galimas daiktas, kad toks 
gilus melodingumo pajauti
mas ilgą laiką trukdė atsi
rasti daugiabalsiškumui, 
kuris Dzūkijoje pradėjęs 
reikštis XX a. pradžioje. 
Dvibalsio ir tribalsio daina
vimo pradmenys Dzūkų 
krašte siejosi su mažorinė
mis, ne Dzūkų kilmės melo
dijomis, atkeliavusiomis iš 
šiaurės ir vakarų Lietuvos. 
Tokiu būdu harmoninis bal
sų vedimo principas pamažu 
ėmė įsitvirtinti Dzūkijos te
ritorijoje. Miksolidiškos ir 
joniškos dermės, pasižy
minčios su tipiškomis kvartų 
- kvintų kryptimis, buvo 
perdirbtos į mažorą su in
tervalais, patogesniais pri
tarti paralelėmis tercijomis. 
Paskutiniaisiais dešimtme
čiais galima sutikti bandymų 
ir minorinėms melodijoms 
(eoliškoms, dorinėms) pri
tarti antruoju balsu.

Dzūkų dainos plačiai mė
giamos dėl savo poetinių 
vaizdų grožio, raiškingumo, 
lyrizmo. Dėl to neveltui šis 
kraštas iki šiolei išlaikė ir 
savo istorinį ’’Dainavos”, 
t.y. "Dainų šalies”, pavadi
nimą.

AUKŠTAIČIŲ DAINOS

Šiaurės Aukštaitijai pri
klauso Biržų, Papilio, Va
balninko, Pasvalio, Kupiškio 
ir Rokiškio apylinkės. 
Aukštaičių dainų melodijos 

mažiau raiškios, negu dzū
kų, - jose nėra monodiniam 
(vieno dainininko atliekama 
muzika) stiliui būdingos 
grakščios linijos ir derminio 
spalvingumo. Aukštaičių 
melodijos, kai jas dainuoja 
vienas dainininkas, sukuria 
nepilną muzikinį vaizdą, nes 
melodijoje ir užbaigos ka
dencijoje nėra tonikos, kuri 
paprastai skamba antrame 
ar trečiame balse. Tokių 
dainų pavyzdžiai ’’Ant eže
rėlio rymojau”, "Bijūnėlis 
žalias” ir daug kitų. Užtat 
aukštaičių dainos savotiškai 
veikia klausytoją: neužbaig
ta ir tarsi atitrūkusi nuo to- 
nalinio pagrindo melodija, 
skatina aktyviai įsijungti į 
dainavimą - pritarti antruo
ju balsu.

Aukštaičių, kaip ir kitų 
Lietuvos sričių, dainoms 
būdingas lyrizmas, suku
riantis skaidraus graudulio 
atspalvį. Daugelis aukštai
čių dainų dėl savo veržlios 
melodinės struktūros ir 
džiugaus (ne minorinio) po
būdžio yra labai mėgiamos 
jaunimo. Kur tik susirenka 
daugiau žmonių - prie darbo, 
vestuvėse ar pasilinksmini
muose, vos tik vienas už
traukia dainą, tuojaus pat 
ima pritarti ir visi kiti.

Muzikologė J. Čiurlionytė 
teigia, kad aukštaičių dau
giabalsis stilius, turintis sa
vitą melodijos sandarą, kū
rėsi ilgus šimtmečius ir yra 
išriedėjęs iš paprastų (ste
reotipinio pob-žio), dažnai 
kartojamų melodijų bei pri
mityvių sutartinių fragmen
tų.

KARALIŠKŲJŲ SAULĖS NAMŲ TAUTA

Pagonys buvo ne vien že
maičiai, bet ir prūsai, latviai, 
lietuviai ir jotvingiai, gyve
ną prie - ar netoli Baltijos 
jūros. Visos šios pajūrio 
tautos kalbėjo viena bendra 
kalba, laikėsi tų pačių pap
ročių ir priklausė tai pačiai 
aisčių rasei. (Samogitia, 12 
psl.).

Kryžiuočių Ordeno gretas 
nuolat papildė įvairūs nusi
dėjėliai, žudikai, kriminalis
tai, kurie norėdami "nusiva
lyti" ir pasipelnyti, traukė 
būriais į Pabaltijį žudyti pa
gonių. Tie užpuldinėjimai ir 
žudymai nesiliovė net že
maičiams apsikrikštijus, 
15-tame šimtmetyje, nes 
gobšiems kryžiuočiams ir jų 
draugams rūpėjo ne religija, 
o plėšikavimas.

1215 m. iškilo naujas že
maičių karalius Montvilas, 
sūnus Daugeručio. Nors jis 
žemaičius valdė tik septy
nerius metus, bet jis ir jo 
trys sūnus - Erdvilas, Vy
kintas ir Ryngoldas, labai 
išgarsėjo savo kariniais ga
bumais rytinėje Europoje.

Erdvilas, vyriausias ka
raliaus Montvilo sūnus, bu
vo paskirtas vyriausiu že
maičių, lietuvių, jotvingių, 
latvių ir prūsų karo vadu ir 
prašytas apvalyti kraštą nuo 
priešų ir sustabdyti slavų 
užpuldinėjimą. Erdvilas tai 
padarė ■ atmušė slavus ir 
dar užėmė šešias jų tvirto
ves - Gardiną, Brestą, 
Brianską ir kt. iki Tripec 
upės.

Kitoje plotmėje lietuvių

SUTARTINĖS

Kai kalbame apie sutarti
nes, tai turime minty, kad 
jas dainuodavo daugiausia 
tik moterys. Vyrai jų nedai
nuodavo, o tik grodavo sku
dučiais, lumzdeliais ir kit. 
instrumentais.

Sutartinių specifika - tai 
dvibalsė ir tribalsė polifoni
ja, kuriai charakteringas li- 
nearinis kontrapunktas 
(muz. stilius, pagrįstas me
lodijų savarankiškumu), se
kundų paralelizmas ir sin
kopinis ritmas.

Sutartinių atsiradimas, 
raida ir gyvavimas, pasak J. 
Čiurlionytės, labai sudėtingi 
klasimai, kurie net iki šiol 
dar nėra galutinai išspręsti: 
neišaiškinta ir sutartinių, 
kaip etninio reiškinio prob
lema. Atrodo, kad sutarti
nės buvo dainuojamos tik 
šiaurrytiniuose Lietuvos ra
jonuose, o kitur jų visai ne
užtikta. Sutartinės dainuo
jamos dviejų arba trijų dai
nininkų, o pasiskirsčius gru
pėmis - skaičius neapriboja
mas.

Iš patirties žinome, kad 
dainuoti paralelėmis sekun
domis yra nelengva - tai rei
kalauja nuolatinių pratybų. 
Todėl nenuostabu, kad mūsų 
chorų dainininkams, pripra- 
tusiems daugiau tik prie ho
mofoninio stiliaus, sutarti
nės yra sunkiai išmoksta
mos.

ESTRADINĖ MUZIKA

Nepriklausomybės laiko
tarpiu estradinės muzikos 
išvis nebuvo. Restoranų ir 
kavinių orkestrai turėjo 
grynai specifinį repertuarą,
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Bronė Mockūnienė

karalius Živibuntas taip pat 
sumušė slavus ir užėmė ke- 
turius jų miestus.

1222 m. mirus Lietuvos 
karaliui Živibuntui ir nepa
likusiam įpėdinio, lietuviai 
išrinko savo karaliumi, jau 
pasižymėjusį karo vadą 
Erdvilą. Tais pačiais metais 
mirė ir žemaičių karalius 
Montvilas. Pagal
Karališkųjų Saulės Namų 
tradiciją, žemaičių karaliaus 
sostas atiteko jauniausiam 

. sūnui Ryngoldui.
Broliai Erdvilas ir Ryn

goldas sutartinai valdė Lie
tuvą ir Žemaitiją, vienas ki
tam padėdami.

Kronikos sako Ryngoldą 
buvus ne tik gabų karo va
dą, bet ir labai gražų vyrą. 
Jis turėjęs auksinius plau
kus ir žalias akis. Ryngoldas 
pirmas suvienijęs visas ais
čių tautas ir sukūręs galingą 
karinę jėgą. "Rusų Pradinė 
Kronika” rašo: "Kai Ryn
goldas užėmė Novogradą 
1225 m. jo armija buvo tokia 
didelė, ir galinga, kad nuo 
pasaulio pradžios tokios ne
buvo matyta” (37 psl.).

Tačiau svarbiausias mo
mentas Ryngoldo gyvenime 
yra nugalėjimas mongolų 
’’Auksinių Kordų” 1223 m.

Mongolų vadas Genghis 
Khan tuo laiku buvo Dievo 
rykštė ne tik Azijoje, bet ir 
Europoje, kurią jis jau buvo 
užėmęs iki Atlanto vande
nyno. Nebuvo pasaulyje jė
gos, kuri būtų drįsusi pasi
priešinti baisiąjam vadui. 
hAuksinės Hordos”, kaip

Vilniaus Universiteto 
sukakčiai

legendų ir baladžių, kur 
auksaplaukis Ryngoldas yra 
vaizduojamas kaip šv. Jur- 
fis, nuduriantis smaką, arba 

aip erelis žaliom akim. 
Ryngoldas dar vadinamas 
"auksadiržiu”, nes visada 
jodamas į karą nešiodavo 
auksinį diržą. Beveik porą 
šimtų metų vėliau Ryngoldą 
mėgdžiojo Vytautas Didy
sis, kuris irgi nešiojo faksi
milę auksinio diržo. (42 psl.)

Ryngoldas taip pat nešio
jo žemaičių giminės emble
mą - saulę ant šalmo, skydo 
ir diržo. Saulės emblema 
matoma ir prie Vytauto Di
džiojo šalmo ir prie šarvų 
abejose krūtinės pusėse, 
15-to šimtmečio medžio rai
žinyje. (Samogitia, iliustra
cijos).

Aštuonioliką metų vėliau, 
mongolai vėl ėmė siautėti 
Europoje. Dabar jiems va
dovavo Jochi sūnus Shay- 
bek. Ir vėl Ryngoldas juos 
sumušė. Šį kartą prie Lydos.

”Už Europos apgynimą 
nuo mongolų, Europa yra 
skolinga Samogicijai , - rašo 
lenkų novelistas Kraszews
ki.

Šiame mūšyje žemaičiai 
paėmė iš totorių didelius 
turtus. Daugiausiai tai buvo 
auksas ir brangakmeniai, 
kuriuos mongolai buvo iš
plėšę iš bažnyčių ir pilių. Dėl 
tų turtų pasiskirstymo kilo 
ir kivirčų. Net princas Min
daugas, kuris buvo Ryngol- 
do švogeris, prašė ir jam 
paskirti dalį tų turtų, nors 
mūšyje jis nedalyvavo.

Istorikai mano, kad pasė-

viesulas atūždavo, apiplėš- 
davo, nusiaubdavo kraštą ir 
vėl dingdavo dulkių debesy
se. Mongolų hordoms tada 
vadovavo Genghis Khan'o 
vyriausias sūnus Jochi, kai 
atvyko Khan’o pasiuntiniai į 
Lietuvą ir pareikalavo pa
reikšti jų vadui pagarbą.

Lietuvos karalius Erdvi
las pakvietė mongolų pa
siuntinius pas save ir įteikė 
jiems dvi ietis, sakydamas: 
’’Aš siunčiu šias ietis jūsų 
vadui, kuris nors ir yra už
kariavęs pusę Europos, bet 
neturi jėgos nugalėti lietu
vių

Sekančiomis dienomis 
Erdvilas ir Ryngoldas ruo
šėsi karui ir žygiavo pasitik- 

.ti mongolų prie Dniepro 
upės. Ten jie pailsino savo 
kareivius ir ryte puolė mon
golus su tokia jėga, kad pra
laužė jų frontines linijas, o 
paskui ir visai sumušė pa
krikusius mongolus.

Genghis Khan'o gėdą ga
lėjo nuplauti tik jo sūnaus 
dvikova su nugalėtojais.

Dvikova įvyko tarp Jochi 
ir Ryngoldo rusų stepėse, 
stebint po 20.000 kavaleris
tų abejose pusėse. Dvikovą 
laimėjo Ryngoldas, Sužeis
tas Jochi, gulėdamas ant že
mės, ištraukė savo auksinį, 
brangakmeniais inkrustuotą 
kardą, kurį buvo gavęs iš 
savo tėvo vietoj karūnos, ir 
atidavė Ryngoldui. Po šešių 
mėnesių jis mirė.

Apie šią dvikovą yra užsi
likę rusų kronikose įvairių

Mūsų Pastogė Nr. 28, 1978.7.16, psl. 3
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Liet, daina
Atkelta iš psl. 3 

kuri sudarė ištraukos iš po
puliarių operečių, klasikinė 
šokių muzika ir įvairūs ma
dingi iš Vakarų Europos im
portuoti šlageriai.

Estradinė muzika išsivys
tė dar gana neseniai, t.y. 
pokariniais .metais. Lietuvių 
kompozitorių daugiausia yra 
sukurta vokalinių estradinės 
muzikos kūrinių. Labiausiai 
mėgstamas estradinių dainų 
žanras - lyrinė daina. Šio ti
po kūriniai, apdainuojantys 
gamtos vaizdus, taurų mei
lės jausmą, džiaugsmą, liū
desį bei įvairius išgyveni
mus, yra populiarūs klausy
tojų tarpe.

Dabar lietuvių kompozi
torių estradinė vokalinė kū
ryba gyvena savo pakilumo 
dienas. Šiuo metu ją rašė 
maždaug 20 kompozitorių. 
Augant masiškumui, kyla ir 
meistriškumas. Estradinės 
muzikos stilių formuoja 
pagrindiniai kompozitoriai, 
kuriais seka ir kiti. Palengva 
formuojasi tautinis estradi
nis stilius, kuris nebūtinai 
privalo liaudies muzikos in
tonacijų bei citatų.

Gaila tik, kad išeivijoje 
estradinės muzikos kūrėjų 
beveik neturime, o jie mums 
būtinai reikalingi!

NAUJA IR SENA

Dainavimas - tai muzikos 
vokalo ir žodžio meistriškas 
jungimas dainavimo metu. 
Daina tol gyva, kol ją kas 
nors dainuoja, kol jos

Pirmasis žmogus ant mėnulio
Kai 1901 metais anglų ra

šytojas G.H. Wells išleido 
fantastinį romaną "Pirmasis 
žmogus mėnulyje”, skaitė
me, kad tai autoriaus lakios 
vaizduotės padaras, kuris 
niekad negalės būti įvykdy
tas. Net ligi 1950 metų 
moksliškai buvo įrodinėja
ma, kad jokiom priemonėm 
žmogus negalįs atsiplėšti 
nuo žemės ir patekti į erd
ves.

Kaip greitai viskas apsi
vertė 1 Nuo ano fantastinio 
romano pasirodymo tepraė
jo tik 68 metai, ir jau žmo
gus žengė pirmuosius žings
nius ant menulio.

Šių metų liepos 20 d. suei
na lygiai dešimt metų, kai 
pirmieji žmonės pasiekė 
mėnulį, vaikščiojo jo pavir
šiumi, atliko savo uždavinius 
palikdami ir instaliuodami 
maždaug milijono dolerių 
vertės mokslinių instru
mentų ir išbuvę dvi valan
das 20 minučių mėnulio gy
ventojais po 60 valandų ke
lionės vėl sugrįžo į žemę. Tai 
buvo amerikiečiai Neil 
Armstrong, Edwin Aldrin ir 
Michael Collins. Iš jų tik 
Armstrong ir Aldrin buvo 
nusileidę ant mėnulio. Tre
čiasis astronautas Collins 
buvo palikęs pagrindiniame 
erdvėlaivy Columbia, kol jo 
draugai specialia kapsule 
"Eagle” leidosi ant mėnulio. 
Šitą istorinį įvykį žemėje 
sulaikę kvapą sekė virš 500 
milijonų žmonių. Neil 
Armstrong, dėdamas koją 
ant mėnulio, ištarė šiuos 
reikšmingus žodžius: "Tai 
yra mažytis žingsnis žmo
gui, bet milžiniškas šuolis 
žmonijai”. 

gelmėse plaka pačių daini
ninkų gyvenimo pulsas. Kai 
dainos niekas nebedainuoja, 
ji miršta ir, jei nėra kieno 
nors užrašyta, išdyla ir iš 
atminties.

Gretinant lietuvių liaudies 
įvairių žanrų dainas su leng
vojo - pramoginio žanro - es
tradinėmis dainomis, paste
bime, kad estradinės dainos 
yra dar labai naujas reiški
nys. Tuo pačiu gal tektų jas 
ir pavadinti šių laikų Liau
dies dainomis, nes liaudis jas 
mėgsta ir geriausiai supran
ta. Deja, estradines dainas 
kuria jau nebe liaudis, o in
dividualūs kūrėjai - poetai ir 
kompozitoriai. Ne kitaip juk 
buvo ir su mūsų senosiomis 
liaudies dainomis, - jas irgi 
kūrė paskiri individai, liau
dis tik pagražino ir atbaigė. 
Taigi lietuvių liaudies dainos 
yra didelis mums senolių 
paliktas kraitis, kuriuo visa
dos galime pasinaudoti. Ta
čiau lietuvių liaudies dainos 
nėra dabarties, o praeities 
generacijų kūryba! Todėl 
negalime reikalauti, kad 
jaunoji karta tik jomis tesi
naudotų. Yra faktas, kad nei 
gyvenimas, nei kūryba ne
sustoja, tai pastebime ne tik 
klausydami estradai skirtų 
dainų bei instrumentinės 
muzikos, bet ir patirtinės 
tikrovės apraiškose. Pana
šios mintys kyla žvelgiant į 
mūsų reprezentacinius tau
tinių šokių vienetus, jų 
veiklos dinamiką ir užmojus 
tiek choreografijos, tiek ir 
meninės išraiškos plėtotę.

Antai, kad ir chorai. J. 
Naujalis apie ano meto cho
rus rašė: ’’Tie mūsų chorai 
buvo menkučiai, silpni, ne-

Gal šitas istorinis mo
mentas ir nebūtų taip grei
tai įvykęs, bet amerikiečius 
skatino sovietinė konkuren
cija. Sovietai, kaip ir patys 
amerikiečiai pripažįsta, tuo 
laiku pirmavo erdvių tyri
muose ir kelionėse: juk rusai 
pirmieji iškėlė žmones į že
mės orbitą, pirmieji savo 
erdvėlaiviais nors ir be 
žmogaus apskriejo mėnulį. 
Prezidentas Kennedy nus
prendė, kad ilgai delsti ne
verta ir dar 1961 m. pavedė 

Karališkųjų...
Atkelta iš

koje tų turtų pasidalinimo, 
Ryngoldas netrukus mirė 
staigia ir neišaiškinama 
mirtimi.

Rusų istorikai savo kroni
kose rašo, kad "Mindaugas 
pradėjo žudyti savo brolius 
ir giminaičius, kad vienas 
galėtų valdyti Lietuvą” 67 
psl.

Legenda sako, kad 1245 - 
50 m. kai mongolai veržėsi į 
Lietuvą, žemaičiai panaudo
jo kažkokį chemikalą ar 
nuodingas dujas, nuo kurių 
žuvo 100.000 mongolų ir jų 
arklių. Pasekmės buvusios 
tokios baisios, kad žemaičiai 
prisiekę daugiau jų nebe
naudoti.

Ryngoldui mirus, Žemai
čių karalystę paveldėjo jo 
jauniausias sūnus Treniota, 
kuris buvo dar vaikas, todėl 
žemaičius paėmė valdyti 
Ryngoldo brolis Erdvilas, 
kaip regentas, kol užaugs 
Treniota. 

buvo juose balsų lygsvaros; 
balsai būdavo šiurkštūs 
(gerkliniai), sąskambiai (in
tonacija) negryna, niuansų 
nežinota. Bet ir tokie chorai 
teikė tada dideliodžiaugsmo 
nedaug muzikoje nusima
nančiai visuomenei. Tada 
žmones žavėjo ne estetika, 
bet sentimentas!”

Žvelgiant į mūsų chorinę 
veiklą dabarties akimis, ma
tome, kad yra įvykę daug 
pasikeitimų. Viena, kad 
turime daug puikių dainų, o 
antra - tobulėjant chorams, 
tobulėja ir dainų atlikimas. 
Dirbame - mokomės, dai
nuojame - džiaugiamės... 
Mūsų chorų koncertuose vi
suomenės paramos netrūks
ta. Gi iš chorų pusės toji pa
rama irgi turi būti įvertinta, 
duodant gerai paruoštas 
programas.

Jonas Juška

Literatūra.
1. Jadvyga Čiurlionytė, 

"Lietuvių liaudies dainų 
melodikos bruožai”, Vilnius 
1967.
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Šaltenis) ”Iš lietuvių muzi
kinės kultūros istorijos" 
(IlI-čias tomas), Vilnius 1967

3. Almanachas "Muzika ir 
teatras”, Vilnius 1962.

4. "Draugo” kultūrinis 
priedas, Chicago, 1965.

5. "Muzikos Žinios”, Chi
cago 1954 m. Nr. 2.

paruošti programą pirma
jam žmogui išlaipinti ant 
mėnulio.

1969 m. liepos 19 jau sto
vėjo paruošta Saturn II ra
keta skridimui. Tai milžiniš
ka 36 aukštų pabaisa, kurios 
viršūnėje pritaisytas erdvė
laivis Columbia ir joje trys 
išrinktieji istorinei kelionei. 
Raketos pakilimą iš Cape 
Canaveral sekė apie du 
milijonai gyvų akių ir apie 
500 milijonų per televiziją.

Sugrįždami astronautai 
parsivežė ir 21 kg mėnulio 
medžiagų moksliniams tyri
mams. Taip žmogaus kelio
nės į mėnulį epopėja pasida
rė legendarinė, nors šiandie 
turbūt nesukeltų tiek įtam
pos, kokia ji buvo prieš de
šimt metų. Šiandie išleidžia
mos raketos ir erdvėlaiviai 
tolimiems skridimams net ir 
laikraščiuose nesudaro sen
sacijos.

psl. 3

1252 m. Erdvilui žuvus 
prie Volgos, Žemaitija liko 
be valdovo. Mindaugas pa
sinaudojo ta proga ir paėmė 
Žemaitiją savo globon, 
tačiau žemaičių bajorija su 
tuo prijungimu nesutiko ir 
tarp žemaičių ir Mindaugo 
vyko nuolatiniai kivirčai.

Istorikas Antanas Jusaitis 
"Lietuvių Tautos Istorijoj” 
rašo, kad "Mindaugas nepa
jėgė sujungti visų aisčių 
tautų. Pietuose . jotvingiai 
ir žemaičiai šiaurėje nepri
klausė jo dominijai” (Sami- 
gitia, 71 psl.)

Mindaugas apsikrikštijo 
1253 m. ir popiežius Inocen
tas IV suteikė jam karaliaus 
karūną.

Užaugęs žemaičių teisėtas 
karalius Treniota kartu su 
bajorais ėmė planuoti 
atkeršijimą Mindaugui už jo 
tėvo nužudymą, Bet žemai
čių princas Daumantas pas
kubėjo nužudyti Mindaugą,

Siuntiniai į Lietuvą 1979
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje 

pageidaujama ir naudinga.
Siuntinys Nr. 2. 1979

Labai gera vyriškai eilutei angliška vilnonė medžiaga - 
3 m.; vilnonė angliška moteriškai eilutei medžiaga - 3 m.; 
vilnonė medžiaga suknelei, arba vakarinei suknelei me
džiaga (visos šios medžiagos gali būti įvairių spalvų); vy
riški išeiginiai marškiniai; vyriškos arba moteriškos fir
mos "Levi” arba Wrangler” jeans (tik tokių Lietuvoje 
pageidaujama) ir telescopic lietsargis, vyriškas arba mo
teriškas.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis
$250

Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 
Medžiagos dar galima dadėti 4 m., 3 metrus dirbtinio 
minko kailio arba ką nors iš žemiau išvardintų naudin
gesnių dalykų:

Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio kal- 
nierius, tikros odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas

$220
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui $ 86
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss $ 40
Vyriškas arba moteriškas megstinis $ 34
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės $ 3
Tights (kojinės - kelnaitės) $ 4
Vilnonė gėlėta skarelė, arba didelė nailono skarelė $ 12
Geresni marškiniai $ 14
Vyriški arba moteriški bateliai $ 36
Puiki suknelei medžiaga $ 28
Crimplene medžiaga suknelei $ 20
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims $ 56
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei $ 80

Šie maisto produktai galima siųsti kartu su rūbais: 
‘/z sv. arbatos - $ 4; ’/z sv. nescafes - $ 6; 1 sv. pupelių ka
vos - $ 7; 1 sv. šokoladinių saldainių - $ 7; l'/z sv. razinkų - 
$ 2.40; 40 cigarečių - $ 4.60.

Įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir kraujo spaudimui 
matuoti instrumentai siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $ 31 per
siuntimui.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu pavel
dėtojui būdu.

BALTIC STORES LTD.
(Z. & V. Juras)

11 LONDON LANE. BROMLEY, KENT
BRI, 4HB, England. Tel. 01460 2592

apkaltindamas jį jo jaunos 
žmonos pasisavinimu.

Po Mindaugo mirties Lie
tuvos sostą perėmė Trenio
ta, o žudikas Daumantas pa
bėgo į Rusiją, priėmė orto
doksų religiją ir pasivadino 
Timofėju.

Po keturių metų ir Tre
niota buvo nužudytas Min
daugo šalininkų. Žemaičių 
sostas vėl paliko be įpėdinio. 
Kraštą valdė bajorai. Jie 
nutarė, kad Ryngoldo lai
mėtas kardas ir bus jų kara
liaus valdžios ženklas vietoj 
karūnos. Žemaičiai nerašė 
jokių kronikų, nei įstatymų, 
nes laikė tai "velnio įran
kiu”. Praeityje dėl rašytų 
įstatymų ir sutarčių jie buvo 
labai daug kentėję, kaip pav. 
Romos imperatorius jiems 
net nežinant, Žemaitiją už
rašė Kryžiuočių Ordenui. 
Arba vėl Mindaugas visai 
jam nepriklausančias že
maičių žemes atidavė - užra
šė vokiečiams. Nuo to laiko

Pirmasis žmogui žinomas 
magnetas buvo geležies rū- 

žemaičių bajorai draudė bet 
kokius rašytus įstatymus.

Po karaliaus Treniotos 
mirties žemaičiai pergyveno 
krizę. Bajorai vaidijosi tarp 
savęs, įvairūs priešai - kry
žiuočiai, kalavijuočiai, len
kai, rusai, net kai kurie lie
tuvių didikai stengėsi sunai
kinti žemaičius, o jų žemes 
prisijungti prie savųjų.

Bajorai Saulės Namų” 
princus slapstė pelkynuose 
ir saugojo, kad priešai jų 
neišžudytų. Žemaitija vis 
nyko iš visų pusių priešų 
niokojama, tuo tarpu Lietu
va Gedimino valdoma plėtė
si, didėjo ir augo.

Žemaičiai vis kovojo su 
užpuldinėjančiais kryžiuo
čiais patys vieni, nesulauk
dami pagalbos nei iš lietu
vių, nei iš kitų aisčių gimi
nių.

Bus daugiau

da persotinta uola arba ak
muo, įmagnetintas
žaibo. Tokius įmagnetintus 
akmens gabalėlius žmogus 
naujojo kompasams, kurie 
jau buvo žinomi prieš 5000 
metų. Tik vėliau atrasta 
būdų kaip įmagnetinti me
talus. Šiandie įmagnetini
mas gaunamas panaudojant 
elektrą.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti
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Nuomones

BIJOMASI SAVO ŠEŠĖLIO?

Tokias išgąsčio nuotaikas 
norima sukelti š.m. Mūsų 
Pastogės Nr. 20 paskelbtuo
ju straipsniu: "Bendruome
nė akligatvy”.

Plačiai nekomentuojant 
visų keliamų bendruomeni
nio klystkelio "baubų”, pra
vartu čia straipsnyje kelia
mas negeroves prisiminti ir 
jas sugretinti su ten pat tei
giamomis bendruomenės 
veiklos sąlygomis.

Apsidžiaugus pirmosiomis 
Australijos lietuvių bend
ruomenės veiklos sėkmėmis, 
jos globoje įsisteigusių ir iš
bujojusių organizacijų bei 
meno vienetų darnia ir po- 
zytyvia veikla, toliau 
straipsnyje dėstomos bend
ruomenę slegiančios jos 
veiklos bėdos. Jame rašoma:
1) "Bendruomenės įdeją 
silpnina ne vieno ar kito jos 
nario ar pagaliau net ir or
ganizacijos šalinimasis nuo 
jos veiklos, ne bendruome
nės struktūra,apėmusi visus 
Australijos lietuvius, bet šio 
krašto įstatymų ribose likusi 
beteisė, neturėdama juridi
nio pagrindo.”

2) ’’Bendruomenę įregis
truojant Registro įstaigoje, 
ją įteisinant, nurodant narių 
skaičių, patiekiant įstatus, 
apsiribojame vien tiktai na
riais, kurie pareiškia norą 
tokiais būti ir mokėti nusta
tytą metinį mokestį. Tokia 
bendruomenė gali kalbėti 
tiktai savo registruotų narių 
vardu, palikdama nuošalyje 
visus tuos lietuviškai galvo
jančius: mišrių šeimų narius 
ir visus, kurie nepareiškė 
noro priklausyti šiai inkor
poruotai lietuvių bendruo
menei.”

3) "Nors Australijos val
džia pripažįsta mūsų apylin
kių ir seniūnijų valdybas 
kaip atstovaujančias visus 
tos vietos lietuvius, bet 
praktikoje, kas liečia teisinę 
pusę, neturime teisės suda
ryti jokių nuosavybės doku
mentų, sutarčių ir t.t.”

4) "Kiek Australijos lietu
vių bendruomenės struktū
ra yra ideali kultūrinei ir vi
suomeninei veiklai išvystyti 
ir puoselėti, tiek ji yra ne
praktiška ekonominėje ir 
teisinėje šio krašto santvar
koje.”

Pacitavus čia pirmos, tre
čios ir ketvirtos pastraipos 
ano straipsnio mintis mato
me, kad Australijos lietuvių 
bendruomenės veiklai, 
esančiai dabartinės organi- : 
zacijos struktūros sąlygose, : 
jokių sunkumų bei kokių 
nprs trukdymų nėra. Esą, 
pagal dabartinę bendruo
menės organizacinę struk
tūrą visuomeninei ir kultū
rinei veiklai yra idealiausios 
kultūrinio veikimo sąlygos. 
Nusiskundžiama tik, kad 
lietuvių bendruomenė netu
rinti juridinio statuso, dėlei 
to negalinti sudarinėti teisi
nių sutarčių bei kitokių juri
dinių aktų.

Norint šiuos trūkumus I 
pašalinti esą reikėtų bend
ruomenę įteisinti - įregis
truojant vietos valstybės , 
organizacijų registro įstai
goje. Tačiau antroje pas
traipoje pacituotosios ano 
straipsnio samprotavimų iš
vados teigia, kad bendruo
menės įteisinimas - įregis
travimas jai nenaudingas, 
nes tuo bus pakenkta visų 
lietuvių bendruomeninės 
apimties visuotinumui, pa

darant ją tik pareiškiminių 
narių organizacija.

Tokiais motyvais vado
vaujantis, kai kurių bend
ruomenės narių siūlymai 
Australijos lietuvių bend
ruomenę įregistruoti seniai 
buvo atmesti ir ji palikta te
beveikiančioje natūralioje 
bendruomeninės organiza
cijos struktūroje. Gi atsira
dus bei atsirandant sumanių 
ir energingų visai bendruo
menei ar jos paskiroms apy
linkėms vadovaujančių as
menų, bendruomenės veikla 
iš uždaros, tarpusavės 
verkšlenančios aplinkos pla
čiai prasiveržė viešumon 
rasdama pritarimo, net pas
katinimo nenuilstamai dirbti 
savoje kultūrinėje srityje, 
drauge rūpinantis bei re
miant mūsų tėvynės Lietu
vos nepriklausomybės at
statymą.

Teisingai suvokus Aus
tralijos lietuvių bendruome
nės nedalomą, pliuralistinės 
organizacinės veiklos mintį 
ji juridiniai neįteisinta. Gi 
bendruomenės turtiniams 
reikalams tvarkyti, daugiau 
negu prieš porą desėtkų 
metų, buvo įsteigta teisinės 
organizacijos, vienur jas pa
vadinus Australijos Lietu
vių Sąjungomis, kitur Aus
tralijos Lietuvių Klubais, o 

Pagal laiką ir žodis

Iš tuščio aš pilu į kiaurą.
— Akiratį, kaip žinote, turiu gan siaurą, 
tai temos kasdieninės. Ką rimčiau parodžius? 
Reikėtų gal naudoti modernesnius žodžius. 
Na, pavyzdžiui, jei ’’ponas”, "vyras”, 
sakyt - dinamiškas ekzekiutyvas;
gadynė - amžius skaldyto atomo; 
dažnai įbrukti ’’telecomo”;
ne automobilis, bet Falkonas, Toyota
(ir žinoma, ’’lunatikas", jei eina kas iš proto).

Kalba - gyva, nestovi vietoj, 
todėl iš nedėlios, padlagės, svieto 
mes žengėm į sekmadienį, grindis, pasaulį.

O kai užkaitino mums Saulė, 
kalbėjome apie stachanoviečius, buožes 
ir... (ne, tai nespausdinama, tebūna "rožės”).

Po to - verdunkelungas; mes per šperrę ėjom, 
mes lebensmittelkartes juk visi turėjom, 
ir buvo arbeitsamtas, policeirevyras.

Pasikeitė, Jau vaikas, moteris ar vyras 
vadinosi DiPi, gyveno kempe, valgė Unrros duoną, 
o tie EmPi su džypu gainiojo vaizbūną.

Vėliau, kai atplaukėm į šitą Salą, 
kalba vėl naują atspalvį įgavo: 
čia statėm brickvenyrus, karpetus čia klojom, 
čia ėjom šopintis bei bargenų ieškojom.

Dar šitokios tarmės nepaminėjau:
per televizorių užprogramuotą kosmosą regėjau. 
Gal tai akibroška? Mačiau gal darbštų cechą? 
(Gyvenąs periferijoj žmogus, mat, atsilieka.)

Dejuojam kartais - žodis gi negrynas!
Ar džiaugiamės - turtėja mūs’ žodynas...
Bet čia jau pastebiu ne vieną miną rūsčią — 
užtenks tad pilti man iš kiauro vis į tuščią.

Julija

šių teisinių organizacijų įsi
gytieji namai vadinami Lie
tuvių Namais, kuriais laisvai 
naudojasi visi Australijos 
lietuviai. Žinoma, licenzi- 
juotomis klubų patalpomis 
tegali naudotis tik finansi
niai klubo nariai, o jais būti 
gali kiekvienas lietuvis ne- 
jaunesnis 18 metų.

Toliau minėtame straips
nyje nusiskundžiama:

5) "Sąjungos ir klubai ve
da atskirą atskaitomybę ir 
ją tikrina vienur apylinkės 
rinkta, kitur jau iš savo na
rių tarpo išrinkta kontrolės 
komisija. Bet koks klubo 
pelnas yra investuojamas į 
klubo turimas patalpas, jas 
plečiant, gerinant, tobuli
nant, bet bendruomenės 
kultūrinei veiklai paremti iš 
šio susidarusio pelno neski
riama nei cento, nors jis 
(pelnas) sukauptas yra ne 
vien tiktai klubo narių, bet 
visos apylinkės lietuvių.”

Todėl bendruomenės pa
dėtis esanti miglota, o tokiai 
padėčiai leidžiant toliau tęs
tis, bendruomenės idėja 
pamažu pradėsianti nykti.

Ką tik pacituotoje penk
toje pastraipoje ano straips
nio nusiskundimas dėl klubo 
pelno panaudojimo jo patal
pų gerinimo reikalams, nes
kiriant nieko kultūrinei 

veiklai, yra trumparegiškas 
ir klaidinantis.

Gausaus lankytojų skai- 
: čiaus naudojamos klubo pa

talpos, aišku, greičiau apsi- 
nešioja, grindų patiesalai 
net visai susidėvi. Norint 
turėti patalpas švarias, 
tvarkingas bei kultūringos 
išvaizdos, savaime aišku 
reikia jas remontuoti ir šiam 
tikslui daryti išlaidas, O to
mis tvarkingai užlaikomo
mis, švariomis patalpomis 
juk naudojasi lietuviškosios 
organizacijos. Argi leidimas 
organizacijoms nemokamai 
naudotis klubo ■ patalpomis 
neįskaitytinas į teikiamos 
joms paramos sampratą?

Kiek žinoma, Melbourne 
lietuvių klubo administruo
jamomis Lietuvių Namų pa
talpomis naudojasi, turi sa
vo reikalams patalpas: ALB 
Melbourne apylinkės valdy
bos biblioteka; Moterų So
cialinės Globos Draugija; 
Melbourne lietuvių jauni
mas drauge su skautais; ne 
katalikų religijos lietuviai 
bendruomenės nariai turi 
savoms pamaldoms koply
čią; bendruomenės valdybos 
bei kitų tautinių lietuvių or
ganizacijų posėdžiams yra 
didelis atskiras kambarys; 
susirinkimams bei viešiems 
minėjimams duodama ne
mokamai apie 400 vietų 
koncertų salė (už ją moka
ma, kada ruošiama apmoka
mi parengimai).

Adelaidės lietuvių Sąjun
gos namuose turi patalpas

Marčios šokis
Tarptautinio koncerto 

metu Operos rūmuose didelį 
susidomėjimą sukėlė lietu
viškos vestuvės ir marčios 
šokis, žaviai atliktas nuota
kos Irenos Bielskytės ir jos 
palydos. Susižavėję marčios 
šokio simboliniu grožiu, sa
vieji ir svetimtaučiai prašė 
manęs išsamiau paaiškinti 
šio šokio kilmę ir jo reikšmę 
tradicinių vestuvių apeigo
se.

Visų pirma noriu pabrėžti, 
kad šis šokis nėra ugnies 
pagerbimas, bet ugnies ga
lios panaudojimas jaunave
džių laimei nulemti ir teisiš
kai įvesti jaunamartę į naują 
bendruomenę, kuriai ji 
dabar priklausys.

Lietuviai ugni laikė šven
ta, garbino, saugojo, prižiū
rėjo; jai skyrė galią nuvaryti 
ligas, palenkti savo naudai 
namų dvasias, apsaugoti nuo 
piktų demonų. Ypatingos 
reikšmės ugnis turėjusi 
vestuvių metu, kai nuotaka 
lengvai pažeidžiama - burti
ninkai ją gali užkerėti, de
monai pražudyti. Reikalin
gos ypatingos apeigos jau
navedžius apsaugoti, užtik
rinti turtingą gyvenimą, pa
žadinti vaisingumą, apsau
goti nuotaką nuo užbūrimo. 
Tą galią turinti rūtų šakelė 
ir ugnis. Apgaubta nuome
tėliu nuotaka rūtų vainiką 
atiduoda pamergei, o ugnį 
motinos jai įteiktą nusineša į 
naujus namus, kas ir pa
vaizduota marčios šokyje, 
kuris yra tradicinės teisės 
procedūra.

Savosios ugnies atneši
mas į uošvių namus, kaip ir 
vandens atsigėrimas iš jų 
šaltinio, įteisina nuotaka 
naujoje bendruomenėje. Ši 
apeiga buvo atliekama židi
nio apėjimo ceravronija - 
ugnį nešanti nuotaka veda 
grandinę palydovų su de
gančiomis balanomis ar žva
kėmis.

Pietų Australijos lietuvių 
archyvas - muziejus, lietuvių 
biblioteka ir kit.

Sydney, Canberra ir Gee
long lietuvių namai taip pat 
tarnauja lietuvių bendruo
menės bei joje veikiančių 
lietuvių organizacijų reika
lams.

Lietuvių sąjungų ir klubų 
išlaikomų patalpų reikšmė ir 
nauda bendruomenei paaiš
kėtų tada, kada jos veiklai 
patalpas reikėtų nuomoti. 
Jų nuoma per metus susida
rytų tūkstančius dolerių. 
Va, čia ir slepiasi bendruo
menės kultūrinei veiklai 
klubų teikiamos paramos 
svarba bei jos dydis.

Po visų sąjungoms ir klu
bams primestų negerovių, 
straipsnio autorius rašo: 
"Nenoriu paneigti sąjungų ir 
klubų svarbos ir jų darbų”. 
Tad tokį pateisinimą pers
kaičius, neaišku kuriuo tiks
lu tiek daug kaltinimų są
jungų ir klubų adresu 
straipsnyje buvo prirašyta. 
Tačiau ir po tokio pasiteisi
nimo toliau skundžiamasi: 
’’Tik visa blogybė, kad są
jungos ir klubai,ribodamiesi 
savo įstatymų rėmuose, pa
miršta savo tikrąją paskir
tį. O kokia gi dar gali būti 
klubų paskirtis? Ar klubų 
tarybos nariai be savo tie
sioginio rūpesčio lietuvių 
namų išlaikymo reikalais 
dar privalo dainuoti choruo
se (nors kai kurie dainuoja),

Nukelta į psl. 6

Katalikų bažnyčios įtako
je tradicinėms vestuvių 
apeigoms nustojus teisinės 
reikšmės, ugnies nešimas ir 
židinio apėjimas nustojo 
reikšmės. O židinį iškėlus iš 
gryčios vidurio, židinio 
aneiga virto stalo apėjimu, 
praktikuotu dar ir pereita
me amžiuje.

Tautosakoje nėr užrašytų 
marčios šoki elementų, bet 
jis minimas pažymint jo tei
sinę reikšmę. Dr. J. Balys 
rašė: "Galutinai į naują 
bendruomenę marti būdavo 
nriimama per iškilmingą 
marčios šokį". Kupiškėnų 
vestuvėse pažymima, kad 
marčios šokis buvo atlieka
mas vidury rato, sudaryto 
vestuvių dalyvių, laikančių 
rankose degančias balanas, 
ar žvakes, nors ir dienos 
metas būtų. Jį šokdavo ilgai, 
kol visi marčią pašokdino. 
''Ši apeiga buvo laikoma la
bai svarbia, visų laukiama, 
kaip graži pažiūrėti pramo
ga”, B. Buračas iškelia ir 
numažina marčios šokio tra
dicinę reikšmę, nustumiajį į 
pramogą.

Neturint užrašytų apeigi
nio marčios šokio davinių, 
pasinaudojau pačia idėja ir 
vestuviniams šokiams cha
rakteringais ėjimais ratu ir 
grandine, turėdama galvoje 
burtišką uždaro rato reikš
mę namų židinio apsaugai.

Nedrįsčiau sakyti, kad tai 
liaudies šokis tikra prasme. 
Liaudies šokius kūrė bevar
dė liaudis pereitų amžių ei
goje, mokytojai stilizavo. 
Šio šokio choreografė esu aš, 
sukūrusi jį pasinaudodama 
mūsų liaudies šokių klasiš
kais elementais ir tradicinių 
vestuvių papročių apeigo
mis, įteisinančiomis nuota
kos priėmimą į naują bend
ruomenę.

Ava Saudargienė
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Kultūriniai renginiai patamsy

Pažiūrėjus į Melbourno 
lietuvių bendruomenės pa
rengimų kalendorių, tenka 
maloniai nustebti: beveik 
nėra nė vieno savaitgalio, 
kad vienoks ar kitoks rengi
nys nebūtų pramatytas Lie
tuvių Namuose.

Man lankantis Melbourne 
su australų opera buvo pro
gų dalyvauti trijuose liet, 
kultūriniose parengimuose. 
Dviejuose tik žiūrovu, o vie
name ir dalyviu. Kalbėti 
apie matytus renginius žiū
rint grynai profesionalo aki
mis būtų gal kiek ir neteisu, 
suprantant sunkias mūsų 
sąlygas, pasiruošimo laiko
tarpį, o be to žinant, kad tai 
daugumoje mėgėjų, ban
dančių išlaikyti lietuvišką 
gyvastingumą, užsispyrėlių 
idealistų pastangos.

Tačiau norint kultūrinius 
renginius ateityje pagerinti, 
atrodo, viena kita pastaba 
būtų savo vietoje. Pirmiau
siai renginių vadovams rei
kėtų rimtai susirūpinti kon
certinės salės scenos švie
somis. Per Motinos Dienos 
minėjimą meninė dalis buvo 
pravesta beveik patamsyje, 
o juk tai buvo ne Vėlinių 
vakaras, ne koks mistiškas 
vaidinimas, o entuziastiškas 
Motinos pagerbimas. Šviesų 
klausimu buvo rašyta jau ne 
vieną kartą Mūsų Pastogėje, 
bet atrodo, kad nei klubo 
vadovybė, nei renginių va
dovai tų straipsnių neskaitė.

Dabar apie pačius rengi
nius. Motinos Dienos minė-

R. ARLAUSKAS -
A. MATANOVIČ V2-V2

Labai retom progom Aus
tralijoje apsilanko pasaulio 
šachmatų didmeisteriai, 
todėl lietuvių gerieji šach
matininkai neturi galimybės 
išmėginti jėgų prieš šios 
sporto šakos profesionalus. 
Žaisdami prieš vietinius 
australus lietuviai šachma
tininkai yra sužaidę labai 
vertingų partijų, kurios 
buvo patalpintos šachmatų 
spaudoje. Viena iš jų V. Pa
tašiaus laimėjimas prieš M. 
Fuller kuriam jau pripažin
tas tarptautinio šachmatų 
meisterio vardas, yra verta 
paanalizuoti kiekvienam 
šachmatininkui, siekiančiam 
progreso.

Neabejotinai Australijos 
lietuvio šachmatininko di
džiausiu laimėjimu reikia 
skaityti R. Arlausko sužais
tą partiją prieš Jugoslavijos 
šachmatų didmeisterį A. 
Matanovič, tarptautiniame 
šachmatų turnyre, įvyku
siame 1971 metais Adelai
dėje. Žinau, kad daugelis 
šachmatininkų, ypatingai 
tie, kurie jau turėjo progos 
V. Patašiaus aukščiau minė
tą partiją peržaisti, nesutiks 
su mano teigimu, motyvuo
dami kad R. Arlauskas pa
siekė tik lygiąsias, kai V. 
Patašius savo partiją laimė
jo. Reikšmingiausias faktas 
yra, kad R. Arlauskas žaidė

Rašo Paulius Rūtenis

jimo meninę dalį su išimti
mis pravedė Sekmadienio 
Mokykla. Ir reikia pasakyti 
gana įdomiai. Ypatingai rei
kėtų išskirti mokinių orkes
trėlį, kurį jie patys organi
zavo ir nuotaikingai pagrojo. 
Šį orkestrėlį reikėtų ir toliau 
puoselėti, nes panašaus po
būdžio instrumentalistų 
vienetų išeivijoje nėra. Gra
žiai ir nuotaikingai tautinius 
šokius pašoko jaunųjų 
grupė, tik gaila dėl šviesos 
stokos tie gražūs tautiniai 
drabužiai atrodė išblukę.

Iš vyresniųjų toje pačioje 
programoje pasirodė Rita 
Mačiulaitienė, Bruožiukai 
(Virginija ir Arūnas Bruo- 
žiai), A. Vaitiekūnas su 
partnere ir Jono Juškos ka
merinis vokalinis ansamblis.

Rita Mačiulaitienė turi 
gerą balsą, gerą scenišką iš
vaizdą, tik gal dainuodama 
estradines daineles turėtų 
daugiau pajudėti, derinda
ma judesius, žvilgsnius su 
dainuojamu tekstu.

Bruožiukus esu girdėjęs 
kelis kartus, ir kiekvienas jų 
pasirodymas, turiu pripa
žinti, yra profesionalus. Jie 
yra gimę linksmintojais (en
tertainers). Žvilgsniu, jude
siu, veido išraiška, skam
biais balseliais jie tikrai su
žavi savo pramoginėmis 
dainelėmis. Koncertuose jie 
turėtų nevengti ir lietuviškų 
etnografinių kūrinėlių, ku
riuos, aš tikras, jie mokėtų 
savitai ir įdomiai padainuoti.

Bwat.^rl.l®...?:l.Švna„Int.ę,rną.ęį.<)aąl..Tpųrnanient, Adelaide
R. ARLAUSKAS BlsrAA- Hatanovlo- Ju8oslavljos

'"aačhniat'u 'dl’dffleiBtariB
Date .25...../ .1....../ 19.7-1..... Time Limit. . A2- 90 oin,................

White Black White Black
, e2 - e4 d? - d6 26.Bhl..»...d.1.. Kf8 - a?
2.42 - a4 žg8 - ..f 6..... 27.?«5..-...f.4 Rf6 - ęj
3.ŽM...T.03....... 28Bd2 - c2 Re? - dU+

4..Rfl..m.e2.... Rf8___g?...... 29 - ej. RdA : ReJ+
s h2 - h4 .C.7...T...95.'...... 30 Kf2. e6 - «5
6..M..1...®?....... ,Vd^.-..ft5..... 31..Ž.H.te? d6 • Zc5

7...W...-„.d2.... Va5...t..c5..... 32 Bd1 : Bd8 Bc8 :Bd8

8..Rd2..-.e5.... Vc5---- aS...... 33 Bc2 - d Bd8 - h8

9...Ydl..-..45.... 34..B.cl..-...d1..... Rb7 - c6
IO...Ž03 - d.5.... Va5...l ...Vd2+. 35..si -...s1*...... Rc6 - d7

ll.Rfi3....?...V«12.... .....0..-...Q....... 36...B.d1. -..gi Rd7 - «6
12Žd.5..4...Žf6...+. Rg7 t. Žffi-.- 37..Bg1 * d1 Bh8 - hj

13..®?...“ .5.3........ ..Rg8 . - a?.... 38,..B.d1..-..g1.... Ke7 - 16

14.h4 ......hS........ 39..k!»..-..S5 .+ Kt6 - e?

‘ 
* 

1

j?
 4 4

 
•n 

<> 
r-

Žcfi. - ,e5.... 40 Re2 - f1 BhJ - h8

♦7....-e 6.... 4l..Bg.1...-..g3..... Bb8 - h1
.Rd.7-.a4..... 42 Ke3 - f2 Ke? - d6

18..b2 ..-..b?....... ..Ra4..m..c.6.... 43..BgJ.-..S.1 Bh1 - h7
i9..«.......t?....... Bf8 - d8 Bh? - b5
20.. h5...?...g6 ....
21.. .C.3...T...C.4.......

......45..Eg£..-..g.Į.... Kd6 - c6
Že5..-..d7..... 46......................

22 Rd2 - »3 Žd7...-..®5.... 47...........................
M Ke1 - f2 b? - b6 48.......................

Rc6 - b? 49.........................

prieš šachmatų didmeisterį, 
kai V. Patašiaus laimėjimas 
pasiektas prieš šachmati
ninką, kuris tik dabar pripa
žintas tarptautiniu meiste
riu. Partija tęsėsi 67 ėjimus. 
Patalpinta 45 ėjimai, nes 
partijos baigmėje kartojosi 
daugiausia tie patys ėjimai.

Jono Juškos kamerinis 
vokalinis vienetas turi visas 
kamerinio vieneto savybes; 
intonacijos švarios, balsai 
suderinti, tačiau vienetui 
visai netinka dainuoti estra
dines dainas. Daugeliui at
rodo, kad estradines dai
nuoti yra pats lengviausias 
reikalas. Deja, taip nėra. Be 
balso ir susidainavimo es
tradiniai dainininkai ar jų 
grupės turi turėti taip vadi
namą įgimtą "cinkelį6, arba 
kitaip išsireiškiant, specifinę 
interpretacinę jėgą, ko iš
mokti ar išmokyti nelengva. 
J. Juškos vienetui reikėtų 
dainuoti kamerinius kūrinė
lius etnografines sutartines 
įterpiant ir mūsų tarpe taip 
mažai puoselėjamus mote
tus ir madrigalus.

Jaunimo talentų popietė 
Sraėjo labai sklandžiai,

•ėka talkon atėjusio J. Bal
čiūno ir šviesų klausimas 
pagerėjo. Šviesų žaisme 
programa įgavo nuotaiką ir 
tempą, o svarbiausia, prog
rama buvo neperkrauta, kas 
Melbourno parengimuose 
yra labai retas reiškinys. 
Praeityje matytos progra
mos, o ypatingai minėjimų 
meninės dalys visados bū
davo perdaug ištęstos, ko 
dabartiniais tempo laikais 
reikėtų vengti. Talentų po
pietėje gražiai pasirodė 
Dainavos vokalinė grupė. 
Zitos Prašmutaitės vadovy
bėje grupė dainavo muzika
liai, grakščiai siūbuodama, 
estradines lietuvių kompo
zitorių Lietuvoje sukurtas 
nostalgines daineles. Algis 
Vaitiekūnas kad ir su išside
rinusiu pianinu susidorojo 
puikiai skambindamas E. 
Griego kūrinį.

Antroje koncerto dalyje 
buvo suvaidinta visiems ži
nomos Alenos Karazijienės, 
pasikvietus talkon Maironį, 
savitiškai įdomiai suregsta

Paaiškinimai ir pastabos 
R. Arlausko po kai kurių 
ėjimų

1. Matanovič žinomas kaip 
ispaniškos partijos specia
listas, todėl tikėjau e5 atsa
kymo.

4. ši .sistema rečiau varto
jama turnyruose.

5. Tiksliausias atsakymas! 

legenda "Jūratė ir Kasty
tis”. Vaidinimėlis praėjo 
nuotaikingai. Žinoma, trūko 
kiek stipresnės režisieriaus 
rankos, geresnių efektų ir 
vaidintojams geresnių rūbų, 
bet tai jau pinigo klausimas.

Trečiame renginyje, skir
tame paminėti kenčiančią 
Bažnyčią Lietuvoje, dalyva
vau ir aš su keturiomis lie
tuviškomis dainomis. Šiaip 
programoje dalyvavo beveik 
tie patys mano jau minėti 
dalyviai. P. Vaičaitis ir A. 
Butkutė, Melbourne žinomi 
aktoriai, deklamavo lietuvių 
autorių eiles gražiai, įsijaus
dami. Mano kolega Jurgis 
Rūbas padainavo tris įdo

30 metų Geelonge

Geelongo Lietuvių Sąjun
ga neseniai surengė šaunų 
vakarą paminėti 30 metų 
sukakčiai nuo pirmųjų lietu
vių įsikūrimo Geelonge. 
1949 m. gegužės 2 d. į Gee- 
longą atvyko 10 lietuvių, 
kurie ir davė pradžią visai 
kolonijai. Tą dešimtuką su
darė Leonas Kačerauskas, 
Kazimieras Grachauskas, 
Eugenijus Langas, Jonas 
Stasiūnas - visi jau mirę. Iš 
gyvųjų Geelonge tebegyve
na: Kazimieras Šimkus - 
Šimkevičius, Česlovas Va- 
lodka, Vytas Klova, Juozas 
Gailius ir Ciprijonas Navic
kas. Dešimtasis Romas Pei- 
zeris iš Geelongo išsikėlęs ir 
gyvena kitur.

Šiandie Geelonge yra pa
lyginamai skaitlinga ir veikli 
lietuvių bendruomenė, turi 
savo Lietuvių Namus ir savo 
veikla dažnai lenktyviauja 
su didžiosiomis lietuvių ko
lonijomis.

Bijomasi...
Atkelta iš psl. 5

šokti tautinius šokius (nors 
kai kurie šoka), žaisti krep
šinį arba veržtis vadovauti 
kitoms organizacijoms. Te
dirbant jiems vien lietuvių 
namų administravimo darbą

7. Geresnis ėjimas buvo 
Kfl.

21. Dabr gavosi apylygė 
padėtis. Baltieji turi "blogą” 
rikį e2, o juodieji silpną d6 
pėstininką.

27. Pozicinė klaida; reikė
jo palikti rikį ant e3 ir pra
vesti žirgą į g4.

49. Dabar partijos rezul
tatas aiškus - lygiosios, bet 
didmeisteris dar toliau ban
do rasti galimybių laimėti. 
Po aštuomų valandų žaidimo 
Matanovič galutinai neteko 
vilčių laimėti, ir baigėme 
partiją lygiomis. 

mias lietuviškas dainas.
Antroje programos dalyje 

vietiniai aktoriai Šidlauskai 
pravedė dainos ir žodžio py
nę pavadinus ’’Jos vardas 
Lietuva”.

Baigiant šias kelias pas
tabėles reikėtų nuoširdžiai 
padėkoti vaidiloms ir rengė
jams už jų pastangas ir norą 
dirbti lietuviškos kultūros 
baruose. Tačiau tuo pačiu 
reikėtų priminti, kad Vien 
gerų norų ruošiant kultūri
nius renginius nepakanka. 
Reikia įdėti daug darbo ap- 
galvojant programą ir 
pašvenčiant daugiau laiko 
repeticijoms ir renginių ko
ordinacijai pačioje scenoje.

Nuotraukoje keturi iš mi
nėto pirmojo dešimtuko. Iš 
kairės: K. Šimkus - Šimke
vičius, Č. Valodka, V. Klova 
ir J. Gailius.

jau įtarinėjama, kad klubų 
pirmininkai reiškia preten
zijų dalyvauti apylinkių val
dybų posėdžiuose.

Kad sąjungų ir klubų su
sirinkimai esą gausesni ir jų 
valdybos lengviau išrenka
mos, vertėtų ne priekaiš
tauti, bet džiaugtis. Visų 
išeivijos lietuviškų organi
zacijų susirinkimai turėtų 
būti gausūs ir darbingi; tik 
tokio pobūdžio susirinki
muose galės būti aptarti, iš
diskutuoti organizacinės 
veiklos aktualūs reikalai ir 
padaryti sprendimai juos 
įvykdyti.

Dar priekaištaujama dėl 
sąjungų ir klubų atskaito
mybės savistovios kontro
lės. Šiuo reikalu reikia pa
žymėti, kad visos juridiniai 
įteisingos organizacijos, be 
savo narių rinktų kontrolės 
komisijų, privalo turėti kva
lifikuotą, Registro įstaigai 
priimtiną, revizorių, kuris 
tikrina visą atskaitomybę ir 
gale metų patiekia atitinka
mai įstaigai tos organizaci
jos metinį balansą. Dėl to 
atrodo nevertėtų jaudintis, 
nes kvalifikuotų revizorių 
kontrolė labiau užtikrina or
ganizacijos narių sutekltų 
kapitalų apsaugą.

Bus daugiau

Atskleisdamas Mūs? Pa
stogę pagalvok, ar apmo
ksta jos prenumeratai
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Prieš 15 metų Australijoje
Rašo Robertas Sidabras (Tęsinys)

Grįžęs iš kelionės, prane
šiau apie tai Adamkavičiui, 
papasakojau jam, kaip į su
manymą reagavo Australi
jos lietuviai. Mudviejų ūpas 
ir nusistatymas jau buvo 
aiškus: reikia ruoštis ir pa
dirbėti, jeigu tik tam pritars 
ir Š. Amerikos lietuvių vi
suomenė..." taip gimė išvy
kos sumanymas. Toliau 
Juozas Bachunas rašo, kodėl
išvykai į Australiją buvo 
parinkti sportininkai: 
'’Sportas, kaip minėjau, turi 
tą gerą savo ypatybę, kad 
per jį lengviausiai prieiname 
prie jaunimo. Sporte neturi 
reikšmės partiniai ar religi
niai skirtumai, bereikalingi 
ginčai ir intrygos, nes čia 
tėra tikrai viena visų pažiū
ra ir viena partija - remti 
savo lietuvišką sporto "par
tiją”,džiaugtis jos laimėji
mais, turėti gražų pergyve

nimą. Be to, sumaniai ir tei
singai vadovaujami sporto 
sąjūdžiai sveikai ugdo jau
nuomenę, lavina charakterį, 
išmoko žmogų būti džentel
menu laimėjimuose ir pra
laimėjimuose; suprasti ir 
įsisąmoninti kompeticijos 
dvasią ir pagaliau ugdyti 
sveiką tautiškumo jausmą, 
kada sportininkas gina tam 
tikrą tautinę spalvą ir įsisą
monina, ką ta spalva reiš
kia...”

KJivelande, suvažiavę lie
tuviško sporto darbuotojai 
tris valandas svarstė paruo
šiamųjų darbų apyskaitą, 
išvykos planą ir finansinį 
įsipareigojimą. Ir tik tada 
vienbalsiai buvo nutarta 
siųsti lietuvių krepšinio 
rinktinę į Australiją. FAS
KAS paskyrė Valdą Adam- 
kavičių savo įgaliotiniu ir 
pavedė sudaryti visus rei

kiamus išvykai organizuoti 
pagelbinius vienetus. V. 
Adamkavičius 1963 m. 
gruodžio 5 d. telegrama pa
informavo Australijos lietu
vių sportinę vadovybę apie 
suvažiavimo nutarimą. Aus
tralijos lietuviai šią žinią 
perdavė Australijos Krepši
nio Sąjungai ir painformavo 
lietuvių sporto klubus bei 
visuomenę.

Po daugelio pasiruošimo 
veiklos darbų S. Amerikos 
lietuvių krepšinio sąstatas 
nustatytas toks: Valdas 
Adamkavičius - išvykos va
dovas, Vytautas Grybaus
kas - rinktinės treneris ir 
žaidėjaiA. Adzima, W. Ba- 
zėnas, P. Čekauskas, A. 
Jankauskas, L. Jasevičius, 
E. Modestavičius, A. Motie
jūnas, W. Sedlickas, E. Ši
lingas, E. Slomčinskas, Al
gis Varnas, komandos kapi
tonas, vienintelis krepšinin
kas dalyvavęs ir 1959 m. iš
vykoje į Pietų Ameriką. Be 
to su rinktine kartu vyko ir 
spaudos atstovai: J. Šoliū- 
nas, P. Petruitis ir J. Bulio-

nis, krepšinio teisėjas R. 
Gaška bei techniniai rinkti
nės padėjėjai J. Memenąs, 
G. Vitkus.

Apie Šiaurės Amerikos 
krepšinio rinktinės išlydėji
mą Los Andželes aerodrome 
J. Šoliūnas rašo: ”... Krepši
ninkai ir palydovai vadovo 
V. Adamkavičiaus išrykiuo- 
jami. Mums pristatomas 
kalbėti Pranas Lubinas. Jis 
pradeda lietuviškai, tęsia 
angliškai, žodžiai jautrūs ir 
nuoširdūs. Primena apie 
Europos pirmenybes, di
džiuojasi savo pareigos atli
kimu Lietuvai ir linki daug 
sėkmės kengūrų žemėje... ’ 
Skubiai atliekame muitinės 
formalumus ir puolame 
Australijos lietuvių Sporto 
Sąjungos pirmininkui Jurgio 

Jonavičiaus globon. Susior
ganizavę skverbiamės tolyn. 
Neįtikime savo akim. Visi 
aerodromo laukiamieji už
kariauti lietuvių. Visur ža
liuoja Kovo sportininkų 
išeiginės uniformos, mar
guoja tautiniuose rūbuose 
mergaitės, blyksi foto apa
ratai, aidi lietuviškas valio. 
Momentas graudus, jautrus, 
istoriškas... ’ taip rašo apie 
priėmimą Sydnejuje Jonas 
Šoliūnas.

Panašių momentų mūsų 
svečiai krepšininkai išgyve
no Canberros, Newcastle, 
Hobarto, Melbourno, Ade
laidės ir Pertho aerodro
muose.

(Bus daugiau)

Amerikos lietuvių krepšinio komanda, prieš 15 metų 
gastroliavusi Australijoje.

Sportas 
Melbourne

VIKTORIJOS JAUNIŲ 
KREPŠINIO

PIRMENYBĖS

Kiekvienas! metais Mel
bourne įvyksta Viktorijos 
jaunių krepšinio pirmeny
bės, į kurias, šiais metais 
užsiregistravo net 24 klubai, 
iš kurių Melbourno lietuvių 
Varpas įregistravo dvi ko
mandas: Varpas žemiau 14 
m. amžiaus ir Varpas žemiau 
20 m. amžiaus. Abi šios Var
po komandos pasiekė pusiau 
finalus ir, ano penktadienio 
vakare įvyko svarbios rung
tynės patekti į finalus.

Varpo žemiau 14 m. 
amžiaus komanda: Povilas 
Adomavičius, Dovydas Sa
dauskas, Vincas Bacevičius, 
Adomas, Andrius ir Adrius 
Haire (visi broliai), Nikas 
Kuster ir Romas Bacevičius. 
Šią komandą, jau kelinti 
metai sąžiningai ir su pasi
sekimu treniruoja Viktoras 
Adomavičius.

Pusiaufinalinėse rungty
nėse mūsų vyrams teko ko
voti prieš australų gerai ži
nomą komandą Buleen, kuri 
turi nuosavą krepšinio klubą 
ir keturis kartus į savaitę 
treniruojasi Buleen krepši
nio stadijone. Adomui Haire 
susilaužius ranką į aikštę 
išėjo Ųk spetyni žaidėjai, 
kas privertė kiekvieną būti 
labai atsargiam su baudų 
gavimu.

Įsižiūrėjus į abiejų ko
mandų žaidikų ūgį iš karto 

matėsi, kad beveik visi aus
tralų žaidėjai atrodė amžiu
mi gerokai vyresni ir savo 
ūgiu gerokai pranešė mūsų 
žaidėjus. Nenuostabu, kad 
žaidimui riedant rezultatas 
augo mūsų nenaudai, nors 
malonu buvo stebėti visų 
Varpo žaidėjų didelį kovin
gumą, neblogą kamuolio 
valdymą, gerą fizinę ištver
mę ir nepasidavimą priešui 
iki paskutinės žaidimo mi
nutes, kada aikštėje, išsifo- 
lavus 5 žaidėjams, likusieji 
du žaidėjai didvyriškai gy
nės iki paskutinio švilpuko. 
Čia tektų iškelti pati ma
žiausią komandos žaidėją 
Romą Bacevičių, kuris že
maitiškai kovėsi prieš visą 
australų komandą. Nors ir 
teko šias rungtynes pralai
mėti, bet kiekvienas šios 
komandos dalyvis gali 
didžiuotis būdamas nariu 
tokios drausmingos ir gerai 
susiklausiusios komandos. 
Žiūrovai, kurių tarpe buvo 
daugiausiai žaidėjų tėveliai 
ir Varpo Valdybos nariai, 
nenusivylė komandos pra
laimėjimu, bet kartu su žai
dėjais jautė, kad šioji ko
manda turi gražią ateitį, nes 
jau kitais metais, turint tokį 
gerą trenerį ir turint didelį 
užsispyrimą dirbti ir tobulė
ti, neabejotinai komanda 
sustiprės. Tenka įvertinti 
visų žaidėjų atsidavimą tre
neriui ir ypatingai norėtųsi 
pažymėti, kad žaidėjai, kaip 
Dovydas Sadauskas, Ado
mas Haire ir Nikas Kuster, 
būdami aukštesnio ūgio, 
gražiai kovojo po krepšiu 
nuimdami atšokusius svie
dinius ir gražiomis pasuoto

mis įrodė savo sugebėjimą 
gerai valdyti sviedinį. Ne
blogai prie jų taikėsi Povilas 
Adomavičius ir kiti koman
dos žaidėjai. Baigiant, norė
tųsi palinkėti visai komandai 
geros sėkmės ateityje ir no
rėtųsi draugiškai suteikti 
keletą patarimų, kurie 
turėtų padėtį ateities žaidi
muose: puolant priešo krep
šį atsiminkite, kad visuomet 
bent vienas žaidėjas turi at
silikti, kad sulaikius nenu
matytą priešo prasilaužimą; 
venkite nereikalingų baudų; 
atsisakykite ilgo driblinga- 
vimo, bet pasuotėmis alinki
te pirmyn; praradus sviedinį 
nebekovokite priešo pusėje 
dėl jo atgavimo, bet skubė
kite grįžti į gynimą; skirkite 
daugiau laiko baudų mėty
mams, nes čia yra jūsų silp- • 
na vieta.

Varpo žemiau 20-ties me
tų komanda: Saulius Balnio- I 
nis, Andrius Balnionis, Edis 
Ragauskas, Dovydas Kirša, 
Vytautas Liubinas, Kęstutis 
Jomantas, Jonas Pažereckas 
ir Antanas Brooks. Šioji 
Varpo krepšinio komanda 
gal yra pati įdomiausia ko
manda visame klube, nes 
neturi pastovaus trenerio ir 
visą savo žaidimą bazuoja 
atskirų žaidėjų asmeniniais 
sugebėjimais. Šie žaidėjai 
yra Varpo Sporto Klubo vil
tis ir ateitis, nes jau kitais 
metais jie galės atstovauti 
vyrų grupę.

Jaunių pirmenybėse, lai
mėję visą eilę rungtynių, 
pasiekę pusiaufinalį, ano 
penktadienio vakare išėjo į 
aikštę kovoti prieš australų 
stiprią Eltham komandą, 

kuri dar nebuvo pralaimėju
si nei vienų rungtynių. Ne
praėjus; nė šešiom minutėm, 
Varpo krepšininkai jau vedė 
12-kos taškų skirtumu ir at
rodė, kad mūsų vyrai netu
rės didelio vargo patekti į 
finalus. Įpusėjus pirmam 
kėliniui australiukai pradėjo 
greitais antpuoliais, šonais 
veržtis į puolimą ir dar prieš 
kėlinio galą sugebėjo re
zultatą išlyginti. Per visą 
antrąjį kėlinį rezultatas mė
tėsi tai vienų, tai kitų nau
dai. Žiūrovams šaukiant ir 
cypiant atmosfera taip įkai
to, kad net mūsų naudai 
priskirtos dvi baudos tapo 
nerealizuotos. Likus žaisti 
tik 20 sekundžių įvyko labai 
retas nuotykis, nes austra
lams vedant labai šiurkštų 
žaidimą tapo išfauluotas jų 
priešpaskutinis žaidėjas ir 
remiantis žaidimo taisyklė
mis rungtynės turėjo būti 
nutrauktos ir laimėjimas ta
po priskirtas Varpo krepši
ninkams, noi-s ir rezultatas 
rodė 1 tašką mūsų nenaudai. 
Tokiu būdu mūsų vyrai lai
mėjo šias rungtynes ir kartu 
teisę žaisti finale dėl pirmo
sios vietos. Per visą žaidimo 
laiką trenerio pareigas 
griežtai ir gerai atliko p. Jo
mantas (senj.).

Kalbant apie atskirus šios 
komandos žaidėjus norėčiau 
pasidžiaugti technišku žai
dėjų pasiruošimu, nes malo
nu buvo sekti žaidėjų suge
bėjimą gaudyti, pasuoti, 

Am. liet, krepšininkų išvykos 
vadovai: iš k. Dr. R. Gaška, V. Adamkavičius ir V. Gry
bauskas
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driblinguoti, mėtyti. Išskir
tini būtų Saulius ir Andrius 
Balnioniai, Dovydas Kirša ir 
Edis Ragauskas, kurie visi 
įrodė didelį kovingumą, gerą 
sviedinio valdymą, puikius 
mėtymus ir sugebėjimą di
deliu greičiu pereiti į puoli
mą. Neblogai derinosi Kęs
tutis Jomantas, kuris turėjo 
būti kiek atsargesnis su to
limais mėtymais ir turėtų 
?-eičiau grįžti į gynimą.

patingai pavojingas atrodė 
Saulius Balnionis, kuris bū
damas kairiarankis, gražiai 
medžiojo taškus. Džiugu, 
kad komanda turi gerus pa
kaitalus. Labai apgailėtina, 
kad šioji komanda neturi 
pastovaus trenerio, nes tak
tišku atveju komanda galėtų 
gerokai sustiprinti savo 
puolimą ir galėtų žymiai 
lengviau išsikovoti taškų. 
Visa komanda serga puolimo 
aklumu, nes užmiršta, kad 
visi penki žaidėjai negali 
"sėdėti” po priešininko 
krepšiu. Nesunku įmatyti 
dideles spragas gynimo ir 
nenuostabu, kad priešininko 
žaidėjai, kartais labai leng- 

' vai išsikovodavo taškų, 
Trūksta komandos susi
klausymo: ir dažnokai girdi
mos bereikalingos kalbos. 
Gerokai šlubuoja baudų mė
tymas, ką galima pagerinti 
tik per ilgą kartojimą treni
ruotėse. Bendrai paėmus, 
šioji komanda turi daug vil
čių atsiekti aukšto žaidimo 
lygio. Leonas Baltrūnas
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Australijos Lietuvių Tautinių Šokių Grupė

Klumpakojis
kviečia visus atvykti į TAUTINIŲ

ŠOKIŲ VAKARĄ
MLC Teatro salėje (ten kur įvyko Grandinėlės koncertas) 
207 Barker's Road, Kew, įvažiavimas su mašinomis iš 
Glenferrie Rd.

Liepos 28 dieną 7 vai. vakare
Bilietų kaina: $ 4, balkone $ 5. Pensininkams ir moks

leiviams $ 3, balkone $ 4.
Bilietai gaunami Lietuvių Klube ir prie įėjimo.

Adm. Komitetas

APIE
Rašytojas Vytautas Jana

vičius ilgesniam laikui išvy
kęs į Europą. Kiek paviešė
jęs Europoje ir Anglijoje 
per Islandiją vyksta į Ame
riką ir iš ten namo.

* *
Žinoma sydnejiškė kera

mikė Jolanta Janavičienė 
šiuo metu yra Londone, kur 
ruošia savo keramikos dar
bų parodą vienoje iš žinomų 
Londono meno galerijų.

* *

MUS
Neseniai prie Kubos am

basados Washingtone iš
sprogdinta bomba, kurią 
padėję Kubos diktatoriaus 
F. Castro priešai. Nuo spro- 
dimo gerokai nukentėjo ne
toli esantis Lietuvos atsto
vybės pastatas - išbyrėjo net 
27 langų stiklai.

Australijos Liet. Fondo

Liepos 9 d. gavęs ilges
niam laikui leidimą į Lietuvą 
išvyko plačiai žinomas spor
to darbuotojas žurnalistas ir. 
Mūsų Pastogės nuolatinis 
bendradarbis Antanas Lau
kaitis su dukra Regina. Žada 
ilgesnį laiką pabūti Lietuvo
je ir pasimatyti su Lenkijos 
lietuviais. Jo pastarasis vi
zitas Lenkijoje pasaulio lie
tuvių spaudoje sukėlė daug 
alaso. Sėkmės, Antanai!

* *

Rūta Pocienė (Pimpytė), 
gimusi tremtyje, Vokietijo
je, sėkmingai baigė trejų 
metų vidaus architektūros 
projektuotųjų kursą ir 
gegužės 27 d. gavo aukštes
nį pažymėjimą.

Ji dabar dirba privačiai, 
aktyviai dalyvauja lietuviš
koje veikloje, Pabaltiečių 
Moterų Sąjungoje ir daly-1 
vaus ketvirtame Jaunimo 
Kongrese Europoje.

* *
Daugeliui pažįstamas 

sydnejiškis Vincas Petraitis 
staiga suparaližuotas ir pa
guldytas Manly ligoninėje. 
Jo padėtis yra gana kritiška.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel. 7081414
LIEPOS 21 D. SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO VAKARAS. 
PROGRAMOJE TAUT. ŠOKIŲ GRUPĖ SŪKURYS

Atminkite, kad kiekvieną šeštadienį loterijos būdu 
traukiamas laimingas klubo nario numeris. Galima lai
mėti 10 ar daugiau dolerių. Laimikis išmokamas tik daly
vaujant asmeniškai laimingo numerio savininkui!

Dėmesio nariams!
SUMOKĖKIME KLUBO NARIO MOKESTI LAIKUI

1 —L-... ----- 1 ■" ii

Prašome įsidėmėti, kad pagal N.S.W. valstijos įstatus 
klubo nariai privalo sumokėti nario mokestį artimiausiu 
laiku. Nesumokėję nario mokesčio nustatytu laiku auto
matiškai be įspėjimo praranda klubo nario teises ir iš
braukiami iš klubo narių registro.

Įsidėmėkite, taip atsitikus, buvęs klubo narys neturi 
teisės lankytis klube net ir svečio teisėmis.

Sydnejaus Lietuvių Klube liepos 14 d. bus traukiamas 
laimingas Klubo nario numeris su galimybe laimėti 100 
dolerių. Laimėjimas išmokamas tik asmeniškai tą vakarą 
dalyvaujančiam Klubo nariui per 10 minučių iššaukus lai
mėtojo numerį.

”Ar kalbate lietuviškai?”
Po sėkmingo Folkloric 

festivalio Sydnejaus Opero
je, kur labai iškiliai praėjo 
jungtinis Sydnejaus Gintaro 
ir Melbourne Klumpakojo 
lietuviškų vestuvių pastaty
mas, festivalio vadovybė 
liepos 6 d. buvo suruošus! su 
atskirų tautybių folkorinio 
meno vadovais susitikimą. 
Iš lietuvių dalyvavo tautinių 
šokių grupės Gintaro meno 
vadove ir choreografė Ava 
Saudargienė ir grupės va
dovas Kajus Kazokas. Atro
do, po pasirodymo 
festivalyje lietuvių dalyva
vimas tolimesniuose festi
valiuose yra užtikrintas.

* *
Liepos 6 d. iš Sydnejaus 

aerodromo išvyko į Jaunimo 
Kongresą grupė mūsų jau
nimo atstovų ir dalyvių. 
Gaila, apie išvykimo laiką 
niekur nebuvo skelbta, tad 
išvykstančių, išskyrus arti
muosius, niekas ir nepaly
dėjo.

Patikslinimas
Gerb. p. Redaktoriau.

Labai malonu skaityti 
Mūsų Pastogės 25 numerį, 
kad lietuviai sportininkai 
Pabaltiečių sporto šventėj 
laimėjo vyrų, moterų, ber
niukų, mergaičių krepšinį. 
Moterų tinklinį ir vyrų tink
linyje užėmė lirą vietą, 
pralošę estams. Tolia rašo
ma: Australijos lietuvius 
atstovavo mūsų rinktinės, 
kurių žaidėjai buvo atvykę 
iš "Adelaidės, Hobarto, 
Melbourne, Canberros ir 
Sydnejaus”. Tas neatitinka 
tikrovės todėl, kad minėtoj 
sporto šventėj taip pat da
lyvavo ir Geelongo Vyties 
sportininkai: vyrų krepšinio 
rinktinės treneris S. Šutas ir 
vyrų rinktinės žaidėjai P. 
Šutas, E. Kardas ir A. Wia- 
sak. Moterų rinktinėj S. 
Viasak, berniukų rinktinėj 
D. Šutas, ir vyrų tinklinio G. 
Kymantas.

Mūsų nuomone ši klaida 
per spaudą turėtų būti ati
taisyta.

G.L.S.K. Vytis Valdyba
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metinis vakaras
Sydnejaus Lietuvių Klube liepos 21 d.
Programoje tautinių šokių grupė SŪKURYS, vad. M. 

Cox.
Vakaro metu prenumeratoriams bus įteikta ką tik iš 

spaudos išėjusi prof. J. Marvan knyga "Modern Lithu
anian Declension".

Visų bendrai bus šokama tradiciniai lietuviški šokiai - 
suktinis, noriu miego ir kt.

Atsilankę į vakarą paremsite savąjį Fondą.

Pas Newcastle 
lietuvius

NEWCASTLIO DISKUSI
JŲ BŪRELYJE

Vėliausias Būrelio susi
rinkimas įvyko liepos 1 d., 
kurio metu Stasys Žukas 
savo namuose skaitė pas
kaitą apie "Vilniaus reikšmę 
lietuvių tautai”.

Prelegentas pradėjo pas
taba, kad mūsų tautos są
monėje ryšys su Vilnium at
sispindi ne tik šio šimtmečio 
poezijoje, bet ir senesnėse 
liaudies dainose. Šiaip gi, be 
abejo, geriausiai yra žinoma 
legenda apie Gedimino sap
ną, nors dabartiniai kasinė
jimai bei rastos monetos nu
rodo, kad Vilniaus ribose jau 
būta gyvenviečių, kurių am
žius siekia mūsų eros pra
džią. Nuo 14-to iki 17-to am
žiaus Vilnius buvo Lietuvos 
valdovų sostinė, kurios, tarp 
kitko, nepaėmė ir porą kartų 
bandę kryžiuočiai.

Prelegentas ilgiau ir de
taliau sustojo prie Vilniaus 
pastatų, surištų arba su se
nąja politine galybe arba 
su vėlesniu kultūros prasi
veržimu. Įdomu buvo išgirs
ti apie senąją miesto gyny
bos sąrangą ir kaip palaips
niui plėtėsi bei kito per pri
statymus, miesto mūrai, 
bokštai ir pilys. Šitas žinias 
tenka atkurti kasinėjimais, 
nes pirmas miesto vaizdas 
užtinkamas tik 1550 m. iš
leistame Europos didmies
čių graviūrų rinkinyje, o 
pirmas išlikęs piešinys yra iš 
1562 m. Komplikuota yra ir 
katedros istorija, nes pir
moji bažnyčia toje vietoje 

buvo statyta krikšto metu, 
kurią dėl gaisrų ir griuvimų 
keitė kitos, kol pagaliau 
18-me amžiuje Stuoka - Gu
cevičius suplanavo tą, kuri, 
tebestovi ir dabar. Priešais 
ją esanti varpinė - kadaise 
buvęs bokštas - taip pat turi 
įdomią istoriją.

Aptardamas rokoko sti
liaus šv. Petro ir Povilo bei 
gotikinę šv. Onos bažnyčią, 
prelegentas pastebėjo, kad 
nors jas planavo užsienie
čiai, techniškus darbus betgi 
atliko lietuviai. Tyrimai nu
rodo, jog statybos menas bei 
šaunesni objektai (pvz. gla
zūruotos plytelės) jau kuni
gaikščių Lietuvoje buvo pa
žengę daug toliau, negu ilgą 
laiką buvo manyta.

Kultūrinėje plotmėje, ne 
tik lietuvių tautai bet ir Ry
tų Europai įtakingi buvo iš 
Vilniaus plitę Lietuvos Sta
tutai, kurie pagal tą laiką 
buvo humaniški ir toleran
tiški. Vėliau gi, 1579 m. buvo 
įsteigtas universitetas. Nors 
jis ir buvo prieinamas tik 
bajorijai ir vėliau pateko 
svetimon įtakon, jo rūmuose 
organizavosi būreliai, susi
rūpinę lietuviškos dvasios 
atgaivinimu. Užbaigai, pre
legentas peržvelgė Vilniaus 
padėtį dabartinėse sąlygose, 
nurodydamas, kad adminis
tracinių bei kultūrinių insti
tucijų perkėlimas daro jį vėl 
tautos centru. Yra proble
mų, tačiau atlietuvėjimas 
aiškus. Pagal vėliausią sta
tistiką (kurios interpretacija 
yra kitas dalykas), Vilniaus 
gyventojų 42.8 % yra lietu
viai, 24.5 % rusai, 18.3 % 
lenkai, 4.4 % žydai, 6.5 
% gudai ir 3.5 % kiti.

Paskaitoje buvo daug 
datų ir faktų, todėl diskusi-

Toronte, Kanadoje, kątik 
išėjo iš spaudos vadovėlis, 
skirtas lietuviškai nemo
kantiems vaikams ir jauni
mui. Vadovėlį su priedais 
parašė mokytojas A. Rnkū- 
nas, savo laiku plačiai var
totų "Kregždučių" autorius. 
Vienas komplektas susidaro 
iš penkių atskirų knygų.

Pagrindinė knyga yra 
pats vadovėlis, pavadintas 
"Ar kalbate lietuviškai?", 
"Lithuanian for Beginners”, 
224 puslapių. Jame yra trys 
dalys: fonetika, skaitymai 
aplinkos pažinimo temomis 
ir žodynas (lietuviškai - ang-

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

jose svarbiausiu klausimu 
buvo tai, kaip žiūrėti į Vil
niaus istoriją tarp Liublino 
unijos ir antro pasaulinio 
karo. Nuomonės skyrėsi dėl 
įtakų ir esmės, nors apsi
džiaugta, kad Vilnius vėl su
sijungė su tauta.

Sekantis Būrelio susirin
kimas įvyks liepos 22 d., kai 
Stasys Butkus, savo namuo
se, skaitys paskaitą apie 
"Agresyvumą’’, galbūt nau
dodamas instrukcines fil
mas. Aptarta ir kaip pasi
ruošti sydnejiškio Česlovo 
Liutiko parodai - paskaitai 
apie lietuviškus pinigus.

vdn. 
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liškai ir angliškai - lietuviš
kas).

Šalia vadovėlio yra trys 
darbo sąsiuviniai, kurių vie
ną ar du mokinys pasirenka 
pagal savo pajėgumą. Są
siuvinis A skirtas vaikų 
darželiui - paveikslavimo 
knyga, sąs. B skirtas pra
džios mokyklos lygio moki
niams, ir sąs. C - studentams 
ir suaugusiems. Pagaliau vi
sas darbas suderinams pagal 
Mokytojo Vadovą, kuriame 
išaiškintas kiekvienos pa
mokos darbas.

Sąs. C ir Mokytojo Vado
vas yra dviem kalbom - lie
tuviškai ir angliškai. Tiek 
pagrindinis vadovėlis, tiek 
darbo sąsiuviniai yra gausiai 
iliustruoti specialiais pieši
niais.

Kainos, perkant pavie
niui, šios: vadovėlis - $ 4.00, 
darbo sąsiuviniai B ir C - po 
$ 2.80, darbo sąsiuvinis A - 
$ 2.00, Mokytojo Vadovas - 
$ 3.20. Pašto išlaidos į tą 
kainą neįeina. Perkant di
desniais kiekiais duodama 
15 % nuolaida. Atsiskaitoma 
Kanadoje kanadiškais dole
riais, visur kitur - US dole
riais.

Adresai: Kandoje - "Ar 
Kalbate Lietuviškai?”, 1011 
College Str., Toronto, Ont., 
Canada, M6H 1A8.

JA Valstybėse - JAV LB 
Švietimo Taryba.

Kanados L.B. Švietimo 
Valdyba
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