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Maištingasis amžius

Po pirmojo pasaulinio karo 
šio šimtmečio pradžioje su 
rusų revoliucija, tos revo
liucijos ir maištai nesiliauna 
ir iki šiandie. Galimas daly
kas, kad po antrojo pasau
linio karo sustiprėjus Sovie
tų Sąjungai, tos revoliucijos 
buvo plačiau išvystytos, nes 
vardan taikingo sugyvenimo 
niekas iš galingųjų, nors ir 
įžiūrėjo, kur tų maištų bei 
revoliucijų šaltinis, bet ne
siimta kiečiau prieš tai rea
guoti. Tiesa, vietomis buvo 
atvirai pasipriešinta (Korė
jos ir Vietnamo karai), kitur 
nuolaidomis užglostyta, kad 
nepažeidus “detentės“ prin
cipų, bet šiandie tokie mai
štai ir revoliucijos peržengė 
ribas ir išsiplėtė į atskirų 
sąjūdžių bei gaujų keliamus 
neramumus, kur naudojami 
ne tik ginkluoti užpuolimai, 
bet ir įtakingų asmenų ar 
net grupių pagrobimai sta
tant už jų gyvybes fanta
stiškus reikalavimus. Tokie 
nesiliaują maištai ir šantažai 
vyksta Pietų Amerikoje, 
persimetė Vakarų Europoje 
ir Artimuose Rytuose ir 
šiandie toji revoliucinė ban
ga sujudino ir dar nuo 1918 
metų nusistovėjusius arba
prievarta išlaikytus Sovietų 
Sąjungoje bei satelitiniuose 
kraštuose socialinius sluog- 
snius.
Iki šiolei maištų kurstymai 

atėjo ir buvo palaikomi bei 
remiami Sovietų Sąjungos 
jai būnant tikrai, kad nieko 
panašaus negali kilti sovietų 
kontroliuojamuose kraš
tuose. Tačiau nepasitenkini
mo ženklai, net riaušės pasi
reiškė dar labai anksti po 
karo Vengrijoje, Lenkijoje 
ir rytų Vokietijoje, bet vi
skas buvo nutildyta be di
desnių pasekmių. 1968 metų 
Čekoslovakijos pastangos 
išsilaisvinti iš “išvaduotojų“, 
nors ir buvo brutaliai nu
malšintos, bet pasauliui ne
paliko ryškesnių pėdsakų. 
Tačiau pernai metų pabai
goje prasidėjęs lenkų darbi
ninkų nerimas streikais su
krėtė ne tik Lenkijos ko
munistinę diktatūrą, bet 
privertė skaitytis su tokiu 
sąjūdžiu ir pačią Sovietų 
Sąjungą. Lenkijos komuni
stinė vyriausybė turėjo 
maištaujantiems 
darbininkams nusileisti ir su 
jais kalbėtis, kaip lygus su 
lygiu. Sovietų Sąjunga su 
savo karine galybe budi 
Lenkijos pasienyje, kantriai 
seka įvykių eigą, bet nedrį
sta veržtis ir jėga numalšinti 
maištaujančius.

Būdingas dalykas: dar nuo 
1918 metų Sovietų Sąjunga 
turėjo monopolį prieš kapi
talistinį pasaulį, kad ji tik 
viena ir būtent komunistų 
partija rūpinasi darbininkų 
gerbūviu ir jų teisėmis, ta
čiau įvykiai Lenkijoje nuo 
pereitų metų iki šiandie tą 
sovietinį komunistinį mitą
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galutinai sugriovė, kai rizi
kingu streikų keliu Lenkijos 
darbininkai atidengė, kad 
komunistų partija darbinin
kiją išdavė. Šitas faktas 
tegu ir uoliai kliudomas per
sirito ir per visą Sovietų Są
jungą, ir joje ujamas darbi
ninkas jei ne šiandie tai ry
toj pakels galvą.

Tačiau nuo to maištai visa
me pasaulyje, nesumažėjo: 
bandant išlaikyti demokra
tinę santvarką šitą demo
kratinę silpnybę išnaudoja 
daugely kraštų netgi krimi
nalinis elementas, ir dėl to 
tiek atsirado įvairių grupių, 
veikiančių demokratijos 
vardu, o besivadovaujančių 
prievartos principais. Šitas 
maištų ir neramumų sąjūdis 
silpnina bet kokį autoritetą 
tiek rytų, tiek ir vakarų pa
saulyje. Nežinia, kuo visa tai 
baigsis, bet šiandie pasaulis 
žengia į naują trečiojo tūk
stančio metų erą neramumų 
ir sąmyšio ženkle. O tai yra 
grėsmingas debesys, grasi
nantis ateities pasauliui.
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Veiklioji lietuvaitė
VIDAI VILIŪNAITEI AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

FONDO METINĖ PREMIJA KAIP IŠKILIAUSIAI 
LIETUVAITEI LIETUVIŠKOJE VEIKLOJE

Vida Viliūnaitė

Sydnejiškiai Vidą Viliū- 
naitę jau pažįsta ne nuo 
šiandie. Ji yra jauna, prieš 
daugiau kaip metus baigusi 
farmacijos mokslus ir dirba 
kaip kvalifikuota vaistinin
kė. Tačiau jos lietuviška 
veikla prasidėjo nuo pat 
mažens: ją matėme su skau
tais (iki dabar), tautiniuose 
šokiuose. Nepasitraukus iš 
minėtos veiklos ji dainuoja 
vietos Dainos chore, talkina 
radijo lietuviškai valandėlei, 
bene vienintelė aktyviai da
lyvauja bendruomenės susi

rinkimuose drąsiai pareik
šdama savo nuomonę vienu 
ar kitu klausimu.

Jeigu yra toks nusistaty
mas mūsų lietuviškų insti
tucijų išskirtinai pabrėžti ir 
net premijuoti lietuviškoje 
veikloje pasižymintį lietuvį 
jaunuolį ar jaunuolę, tai ti
kriausiai vertinimo komisija 
negalėjo pasirinkti nieko 
geresnio už Vidą Viliūnaitę.

Sveikiname Vidą ir tikime, 
kad toks parinkimas pilnai 
pasiteisino.

PASAULIO SPAUDA PRI
PAŽĮSTA LIETUVOS 
REIKŠMĘ

Lietuvių rezistencija ir sa- 
vilaida pastarojo dešimt
mečio bėgyje neliko nepa
stebėta pasaulio spaudoje. 
Daugelis laikraščių šiandien 
išskiria Lietuvą, kaip oku
puotą, bet nepalaužtą šalį 
sovietinėje imperijoje.

“Lietuva gyva“, brazilų 
dienraštyje O ESTADO DE 
SAO PAULO (1980 lapkričio 
2) rašo Ferres Meiralles. Jis 
palygina Lietuvą su talentu 
ir kultūra ginkluotu 
Dovydu, kuris pranašesnis 
už Galijotą — caro, nacių, 
sovietų viešpatavimą.

“Ar Maskva užpuls Lenki
ją“ — dienraštyje 
NEWSDAY (1980 gruodžio 
11) klausia Charles Sawyer. 
Jo nuomone, Lenkijos inva

zija pertemptų sovietinės 
armijos pajėgumą. Ta armi
ja įsivėlusi Afganistane ir 
turi prižiūrėti sovietinę val
stybę, kurioje perdaug “ne
pasitenkinimo ir disidenti- 
zmo“ — “separatistiniai 
sentimentai tebėra stiprūs 
Ukrainoje ir Lietuvoje, Lat
vijoje bei Estijoje“.

Apie Pabaltijos valstybes 
ilgą straipsnį išspausdino 
David K. Willis dienraštyje 
The CHRISTIAN SCIENCE 
MONITOR (1980 gruodžio 
16). “Vilniuje“, — rašo jis, 
—“nacionalizmas eina ranka 
rankon su katalikybe“, nors 
“nedaugelis tiki, kad ši ryž
tinga veikla greitai sugrą
žins nepriklausomybę“.

ELTA

Lietuvoje trūksta maisto: 
svogūnų jau seniai negalima 
gauti pirkti, bulvės retai pa
sirodo krautuvėse ir tos pla
stikiniuose maišiukuose po 
vieną kilogramą, nuskustos 
ir kažkokiais vaistais ištep
tos, kad nepajuoduotų. Kai 
žmonės sužino, kokia krau
tuvė parduos bulvių, 
didžiausios eilės sustoja, 
gauna ne visi, tik tie, kurie 
spėjo pirmi į eilę atsistoti. 
Sviesto ir mėsos taip pat 
negalima gauti pirkti krau
tuvėse, juodoje rinkoje labai 
brangu, ne visi išgali nusi
pirkti. Skundžiasi žmonės 
kad visą dieną tenka eilėse 
prastovėti.

Taip pat ir žmonių judėji
mas esą suvaržytas Lietu
voje. Vakarinėje ir pietinėje 
dalyje miškuose pilna esą 
rusų kariuomenės. Žmonės 
kalba apie galimą karą, aa

Dabartinis Prancūzijos 
prezidentas V. Giscard 
d’Estarng ruošiasi kandida
tūrai į prezidentus sekančiai 
kadencijai. Rinkimai numa
tomi gegužės mėn. Jo opo
nentai yra socialistų vadas 
Mitterand ir komunistų va
das Marchais. Spėjama, kad 
socialistai gali blokuotis su 
komunistais rinkimuose.

*♦*

Prez. R. Reagan perėmęs 
prezidento pareigas parei
škęs, kad jis radęs tokią 
ekonominę makalybę, ko
kios Amerika neturėjusi nuo 
didžiosios depresijos laikų. 
Ar jam pavyks išvesti Ame
riką iš ekonominių sunku
mų, yra ne tik Amerikos, 
bet ir daugelio kitų kraštų 
rūpestis.

♦♦♦

UŽDARYTI VARTELIAI

Iki šiol Washingtone tarp 
sovietų ambasados ir Ame
rikos užsienių reikalų mini
sterijos buvo betarpiškas 
susisiekimas, nes abi įstai
gos yra gretimai ir buvo 
naudotasi neoficialiu santy
kiavimu pasinaudojant pri
vačiu įėjimu. Pasikeitus 
Amerikos administracijai tie 
varteliai tarp sov. ambasa
dos ir Amerikos State De- 
partmento buvo uždaryti ir 
duoti nurodymai, kad visas 
susisiekimas turės vykti ofi
cialiai per viešą įėjimą į Sta
te Departmento įstaigą. Dėl 
šito patvarkymo iki šiolei 
sovietai nedavė jokių ko
mentaru;
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Kovoje už
Daugumoje mūsų kolonijų 

praėjo Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo paskel
bimo (Vasario 16—sios) mi
nėjimai su vienokia ar kito
kia iškilme. Tenka džiaugtis, 
kad ši šventė nepraleidžia
ma tuščiom ir ji viekvienu 
momentu iškyla kaip mūsų 
visos veiklos ir pastangų 
kelio rodyklė ateičiai. Įver
tindami dabartinę pasaulio 
politikos padėtį niekas iš 
mūsų ir negalvoja, kad šian
die ar rytoj Lietuva atgaus 
nepriklausomybę arba vie
nos ar kitos valstybės vy
riausybei pasikeitus jau 
Lietuvos klausimas bus iš
spręstas. Tuščios pastangos 
remtis kitais patiems tiktai 
laukiant, iki bus išlaisvinta 
Lietuva. Nei Amerika, nei 
Australija už Lietuvą nesi- 
angažuos, kol ten nėra pa
liesti gyvybiniai to krašto 
interesai. Teisybė, Amerika 
nepripažįsta Lietuvos 
inkorporacijos į Sovietų Są
jungą, to paties laikosi ir 
Australijos dabartinė vy
riausybė, tačiau niekas kitas 
už mus pačius nekovos už 
Lietuvą, išskyrus mus — 
pačius lietuvius. Dėl to ir 
toji kova vykdoma pačių lie
tuvių diplomatinėje ir poli
tinėje plotmėje, juo labiau 
mes visi tą kovą remiame 
jeigu ne konkrečiu darbu, 
tai bent finansinėmis auko
mis, kad mūsų politiniai ko
votojai bent iš finansinės 
pusės turėtų laisvas rankas 
veikti ir dirbti.

Vis dėl to mūsų politinė 
veikla šioje pusėje yra dau
giau ateities veikla, dirvos 
paruošimas, kad netikėtai 
pasikeitus esamai politinei 
situacijai Lietuvos reikalas 
atsidurtų reikiamoj šviesoj.
Tačiau svarbiausias lietuvy
bės ir iš viso būsimos Lietu
vos sprendimas yra mūsų 
pačių rankose — mūsų, ne 
politikierių arba šia krypti
mi vadovaujančiųjų, bet 
mūsų eilinių lietuvių: pavie
nių ypač šeimų. Ne nuo poli- . 
tiku ir ne nuo veikėjų pri
klauso lietuvybės ateitis ne 
vien tik išeivijoje, bet net ir 
pačioje pavergtoje Lietuvo- •
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Lietuvą
je, nes jeigu pritruksime 
pačių lietuvių kovotojų už 
Lietuvą, kas gi kitas už ją 
kovos?
Todėl ir mūsų visų rūpestis 

ne vien laukti, ką mūsų poli
tikai pasakys ar patars, bet 
pirmas reikalas rūpintis lie
tuvybės reikalais namie: 
kad lietuviškoje šeimoje gy
vuotų lietuviška sąmonė, 
kad šeimoje tebūtų kalbama 
tik lietuviškai, kad šeimą 
lankytų lietuvišką spauda ir 
ji būtų skaitoma bei pasi
kalbama lietuviškais reika
lais.
Ne kur kitur, o čia vyksta 

kova ne vien už Lietuvą, bet 
juo labiau lietuvybę. Mes 
džiaugiamės vaikus išleidę ir 
paruošę profesionaliai šiam 
kraštui ir užtikrinę jų mate
rialinę ateitį, bet kiek mes 
juos paruošėme Lietuvos ir 
lietuvybės fronte
kovotojais?Menka paguoda, 
kad iš lietuvių pasaulinėje 
mokslinėje ar kultūrinėje 
arenoje girdime apie iški
liuosius lietuvius — tas kelia 
mums visiems pagrįsto pa

sididžiavimo kaip tautie
čiais, . bet ar jie pabrėžia ir 
užakcentuoja Lietuvos rei
kalą ten, kur jie pasiekia ir 
kur jų toli siekianti įtaka 
galioja, vėl lieka neatsaky
tas klausimas.

O iš tikrųjų nėra ir neturė
tų būti pasaulyje lietuvio, 
tautiniai sąmoningo lietuvio, 
kuriem nerūpėtų lietuvių 
tautos ateitis ir pati 
Lietuva. Vargu ar pasitei
sina tokio iškilaus pasaulio 
arenoje lietuvio figūravi- 
mas, jeigu jis nesiangažuoja

Lietuvos reikalais
MASKVOS 
KRONIKA“APIE

LIETUVĄ

Neseniai Vakarus pasieku
siame Maskvos Einamųjų 
įvykių kronikos 57-me nu
meryje (1980 m. rugpiūčio 3 
d.) spausdinama nemažai in
formacijos apie Lietuvą, pa
pildančios lietuvių savilaidi- 
nės spaudos žinias. 
Liepos-rugpiūčio mėnesiais 

už Lietuvą. Jeigu toks ir ne
išsigina savo lietuviškos kil
mės, tai toks galioja tik kaip 
statistinė figūra, galbūt bū
dinga lietuvių tautos kūry
bingumui pabrėžti.
Kovą už Lietuvą nereikėtų 

pavesti tik tiems kovoto
jams pavergtoje Lietuvoje. 
Nuo šios pareigos nėra iš
skirtas nė vienas lietuvis, 
kur bebūtų pasaulyje. Už 
Lietuvą, už nepriklausomą 
Lietuvą kova vyksta ne tik 
Lietuvoje, kovojant už žmo
gaus teises arba už tikėjimą, 
kur anos pusės lietuviai pa
triotai nebijo nei teismų, nei 
okupanto sibirinių katorgų, 
bet toji kova turėtų vykti 
visur lietuviškame pasauly
je — šeimose, bendruome
nėse, organizacijose ir 1.1. 
Patikėti, kad kiti kovos už 
Lietuvą mums patiems ne
rodant pastangų, yra gryna 
nesąmonė. Gal šiandie tų 
Lietuvos nepriklausomybės 
prošvaiščių ir nesimato, bet 
gi yra ateitis, kuri paliudys, 
ar tauta norėjo gyventi, ar 
dingti

Todėl kova už Lietuvą 
vyksta ne vien tik politinėje 
sferoje arba mūsų veiksnių 
ėjimuose, bet ji vyksta pir
moj eilėj mūsų pačių nusi
statyme už lietuvybę ir Lie
tuvą. Šia prasme nenulei
džia rankų mūsų broliai pa
vergtoje tėvynėje, kur 
kiekvienas žingsnis surištas 
su fataline rizika, juo labiau 
turėtume šitą kovą tęsti 
išeivijoje, kur niekas mūsų 
netrukdo, ypač lietuvybės 
išlaikymo fronte. Kas kovoja 
(už lietuvybės tęstinumą, tas 
kovoja tiesioginiai ir už ne
priklausomą Lietuvą

(v.k.)

Vilniuje tebevykstant An
tano Terleckoi ir Juliaus Sa
snausko parengtiniams tar
dymams, tardytojas pasakęs 
Sasnausko motinai, kad jos 
sūnus nenori atsisakyti savo 
įsitikinimų. (Tiesa vėliau 
tvirtino, kad Sasnauskas 
teisme apgailestavęs savo 
“klaidas“). Vilniečiai Viače
slavas Čerepanovas ir Vytas 
Bastys per tardymą patvir
tino, kad Terleckas ir Sa
snauskas organizavę 
spaudos konferenciją užsie
nio korespondentams 
1979-ais metais.
Maskvinė Kronika pateikia 

žinių apie Gintautą Jašman- 
tą, kuris 1980 m. sausio gale 
buvo suimtas Vilniuje ir ap
kaltintas bendradarbiavimu 
savilaidiniame žurnale AL
MA MATER. Jašmantas 
yra lituanistas, baigęs Vil
niaus Pedagoginį Institutą, 
iki 1970-inių metų pradžios 
dirbo mėnraščio KOMUNI
STAS redakcijoje. Išstojęs 
(ar pašalintas) iš komparti
jos, buvo atleistas iš darbo ir 
iki pat arešto dirbo Knygų 
Rūmuose bibliografu.

KRONIKOS žiniomis, 1980 
m. gegužės 20 d. Maskvoj’e 
suimtas Vytautas Abrutis 
vasarai baigiantis dar buvo

Laiškas iš Adelaidės

AUDRAI
Tartum audra praūžė per 

Adelaidę didysis Australijos 
lietuvių sąskrydis, išjudinęs 
daiktus ir žmones iš nusi
stovėjusios tvarkos ir ruti
nos. Kaip kiekviena audra, 
taip ir šioji pareikalavo aukų 
ir paliko žymių mūsų aplin
koj ir mintyse.

Ji, toji audra, neužtiko 
mūsų netikėtai ir nepasi
ruošusių. Žinojom, kad ji 
ateis, bet vis pesimistiškai 
galvojome, kad tai bus šiaip 
sau vėjelis, net nieko sti
presnio nesitikėjome. Gal 
dėl to perdaug nesigarsino- 
me ir tautiečiams į akis ne- 
lindome. Tegu. Ateis ir pra
eis. Savo pareigą BŪSIME 
atlikę...

Tačiau ir šioj tyloj ir ramy
bėje jautėsi nerimas. Kiek
vienoj sodyboj baldai ir ma
žiau reikalingi radandai per 
šventes ėmė judėti, persi- 
keldinėti į sandėliukus ir 
garažus, o iš ten buvo trau
kiamos patalynės, sudeda
mos lovos, čiužiniai ir tie
siama ištaiginguose salio- 
nuose ar tam tikslui skir
tuose kambariuose. Reta 
šeima išvengė svečių: vie
niems įpiršo apgyvendinimo 
komitetas, pas kitus apsi
stojo seni draugai ar pažį
stami bei giminės.

Kalėdų švenčių metu ke
liais ir keleliais, sausuma ir 
oru traukė tautiečiai viena 
kryptimi—į Adelaidę. Na, ir 
prigūžėjo svietelio iš toli
miausių pasviečių. Neskai
tant jau artimesnių kaimynų 
Adelaidę pasiekė pertiškiai, 
tie Dievo ir žmonių užmir
štieji, ir vandenų atskirti 
tasmaniečiai. O melbourni- 
škiai, atrodo, pasidalino pu
siau: pusė paliko namie, 
kitoji pusė pribuvo Adelai
dėje. Sunku buvo net ir 
mums patiems tikėtis tokio 
svečių potvynio.

Užtat pagrįstai džiaugia
mės ir širdyje didžiuojamės, 
kad adelaidiškiai pagarsėję

kaltinamas pagal Baudžia
mojo kodekso 199 straipsnio 
1-mą dalį. Dar būdamas abi- i 
tiirientu, jis buvo tardytas 
už lietuviškos trispalvės iš
kėlimą ant mokyklos pastato 
1952-ais metais.
Tarnaudamas 
kariuomenėje, Abrutis buvo 
priverstas pasirašyti parei
škimą, kuriuo atsasakė savo Į 
įsitikinimų. Grįžęs į Vilnių \ 
dirbo Restauraciniame tre- j 
ste. 1979-ais metais su žmo- i 
na Edita Abrutiene atsisakė i 
sovietinės pilietybės ir pa
darė dokumentus emigravi
mui į Ameriką. Dar prieš 
areštą jiedu gavo leidimą iš
vykti. Balandžio 8 d. jo bute 
buvo padaryta krata, kon
fiskuota daug dokumentų 
rusų kalba ir rašomoji ma
šinėlė. Sekančią dieną Ab
rutis išvyko į Maskvą kur 
susitiko su užsienio kores
pondentais ir tuoj pat buvo 
suimtas. Apie jo areštą šei
mai buvo pranešta tik po sa- 
v ai te s.

Anot KRONIKOS, liepos 
antroje pusėje Vilniuje buvo 
iškabinti skelbimai, jog pa
ieškomas “ypatingai pavo
jingas recidivistas“ Vladas 
Šakalys. Miesto centre buvo 
kratomi rūsiai. Liepos pa
baigoje iš užsienio radijų 
sužinota, kad Šakalys pa
siekė Švediją. ELTA

PRAĖJUS
ne tik svetingumu, bet ir iš
mone, sutraukė tokias mi
nias pasidžiaugti mūsų dar
bais.

Kai tūkstantinė minia nuo 
sienos iki sienos pripildė ka
tedrą o paskui ilga ir tvar
kinga eisena išsitiesė gat
vėmis pakely į miesto rotu
šę, kas galėjo nesidžiaugti ir 
kartu nesididžiuoti! Štai po 
30 metų ne tik nepakrikome, 
bet vis su didesniu entuziaz
mu susirandam vieni kitus ir 
susiburiam į tokią įspūdingą 
masę, kupiną džiaugsmo ir 
noro tarpusavy
pabendrauti. Na, ir bendra
vome!
Lietuvių Namai ir Katalikų 

Centras ūžė kaip bičių avi
lys. Parengimų salės per
pildytos giedriais žiūrovų 
veidais ir šventiška nuotai
ka. Džiaugėmės, ką scenose 
ar arenose matėme ir girdė
jome ne todėl, k^d ten ste- 
bukliai būtų buvę rodomi, 
bet kad ten matėme savus 
tautiečius, jų darbus, išmo
nes, kūrybą. Matėme šo
kančius, dainuojančius, 
sportuojančius, 
vaidinančius, deklanuojan- 
čius. O ten, kur įdėta širdies, 
nesunku pasiekti ir kitą šir
dį.

Ne visi renginiai buvo auk
ščiausio lygio. Tobulumui 
nėra ribų, bet buvo parody
ta, ką turime ir šiose sąly
gose galime ir įstengiame. Į 
Lietuvių Dienas renkamės 
ne varžytis ar lenktyniauti, 
bet tik pradžiuginti vieni ki
tus

O kiek to jaunimėlio.! Spor
tavo keturi šimtai, šoko du 
šimtai. O dar kiek nei spor
tavo, nei šoko, o vis vien 
maišėsi bendrame šurmu
lyje. Jaunimas dar ir savo 
koncertą surengė, kuriame 
pasirodė netoli šimtinės ak
torių. Jie savaip ieškojo pa
parčio žiedo, dvylika juod
varniais taiksčiusių brolių 
būbnais trenkė ir gitaromis 
grojo—sena pasaka įvilkta į 
naują rūbą.

Seni ir netaip seni, ir jauni 
plaukėme ta pačia srove, iš
gyvenome tokį pat dvasini 
pakilimą ir buvome paten
kinti, ką matėme, ką girdė
jome, ką buvome padarę ir 
parodę.

Po audros grįžta ramybė. 
Vėl grįžta į savo vietas na
muose išjudinti baldai, at
statoma senoji tvarka. Už
marštin nueis grandiozinis 
Naujų Metų sutikimo balius, 
bet daug kam atmintyje iš
liks Adelaidėje vykusios 
Australijos Lietuvių Dienos, 
šiltas didelio lietuvių būrio 
suartėjimas ir iš naujo su
stiprinti tarpusaviai ryšiai.

Po poros metų vėl visi 
rinksimės Melbourne. Ką į 
ten nusivešime ir ką maty
sime? Tai kiekvieno ben
druomenės nario rūpestis. 
Negi pasirodysime, kad 
kvapo pritrūkome. Praeis 
keli mėnesiai, ir vėl sukrus 
choristai, šokėjai, aktoriai, 
sportininkai ir kiti. Juk rei
kės vykti į Lietuvių Dienas. 
Ir kai vėl mintimis grįžti i 
Lietuvių Dienas, pradėti ti
kėti, kad jos yra ne vien tik 

i pramoga, bet greičiau mūsų 
bendruomeninio ir kultūri- 

} nio gyvenimo variklis. Pa- 
I naikink Lietuvių Dienas, ir 
• mūsų visokeriopas gyveni

mas nubluks ir gal net
< sustos.
' B. Straukas
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Premija Jaunam akademikui Kultūriniai

JAUNAS LIETUVIS AR
CHITEKTAS

Pereitų metų pabaigoje 
New South Wales universi
tete Sydnejuje architektū
ros 6 metų studijas užbaigė 
Petras Rimgaudas (Rimas) 
Kabaila, mūsų bendruome
nėje gerai žinomų visuome- 
ninkų prof. Algio ir Vidos 
Kabailų sūnus. Už atliktą 
diplominį darbą New South 
Wales universitetas suteikė 
jam architektūros bakalauro 
laipsnį su distinction.
Mums lietuviams jo studijų 

baigimas ir pasiektas laip
snis yra labai reikšmingas, 
nes Rimas Kabaila savo 
mokslams užbaigti pasirinko 
lietuvišką temą. Jo tezė pa
vadinta “Traditional Lithu
anian Architecture“ arba 
mūsų kalboje “Lietuvių 
Liaudies Medžio Statyba“. 
Įdomu pažymėti, kad toji 
tezė įdomi nevien tik tos 
srities specialistams, žino
vams, bet ir visiems kitiems, 
kurie domisi Lietuvos pra
eitimi, gyvenimu, papročiais 
ir t.t.

Savo pasirinktai temai Ri
mas Kabaila įdėjo daug dar
bo ir pašventė nemažai 
laiko. Jis turėjo surinkti visą 
medžiagą iš įvairių šaltinių: 
lietuvių, latvių, lenkų, vo
kiečių ir kitomis kalbomis 
pasaulyje išleistų knygų 
apie senovės lietuvių archi
tektūrą, statybą. Rimo Ka
bailos tezė nėra sausa, per
dėm techniška. Joje randa
me taip pat nemažai žinių 
apie Lietuvos istoriją, lietu
vių gyvenimo papročius, ar
cheologiją, geografiją,, že
mės ūkį'bėi sūgretinimus su 
kaimyninių tautų architek
tūra. Kruopščiai paruoštas 
darbas — tezė apima 267 
puslapius ir iliustruota foto 
kopijomis. Savo darbą Pe
tras Rimgaudas Kabaila de
dikavo savo seneliui a.a. 
Antanui Mikailai, kuris pa
tarė ir pasiūlė savo anūkui 
rašyti mokslinį darbą apie 
Lietuvą ir jos architektūrą.

R.P. Kabaila-

Malonu, kad Australijos 
Lietuvių Fondas įvertino 
Petro Rimgaudo Kabailos 
parašytą akademinį darbą ir 
paskyrė jam $500 premiją, 
kurią per Vasario 16—osios 
minėjimą įteikė ALF įga
liotinis Sydnejuje p. Br. 
Stašionis.

Sveikiname mūsų jauną 
architektą Petrą Rimgaudą 
Kabailą ir linkime sėkmės 
dirbti savo profesijoje, ne
užmirštant lietuviškų dirvo
nų. ]

1974 metais Sovietų Sąjun
ga turėjo % dąugiau apdirba
mos žemės negu JĄV, tačiau 
pagaminta ten buvo tik 4/5 to 
kas buvo JAV. Sovietijoie yra 
apie 18,000 valstybinių ūkių 
(sovhozų), vid. po40,000 hek
tarų ir 29,000 kolektyvinių 
ūkių-kolchozų, su 13,000 hek
tarų vidurkiu. Negali sakyti,- 
kad visi tie ūkiai buvo nepasi
sekimas.

Sovietijoje 20 % visų darbi-
r> p ' n»hkų yra žemės ūkyje - JAV

I Ui, A Of.tik 4%.

MŪSŲ PASTOGĖS PRIEDAS KULTŪRINIAIS-MENINIAIS 
KLAUSIMAIS

Tezė
apie lietuvių architektūrą

TRADICINĖ LIETUVIŲ 
ARCHITEKTŪRA - RIM
GAUDO KABAILOS STU
DIJA

New South Wales univer
sitete P.R. Kabaila gavo ar
chitektūros bakalauro laip
snį. Tam jis parašė 267 psl. 
tezę “Traditional Lithuanian 
Architecture“.

Autorius tezės pradžioje 
pabrėžia, kad jo tikslas ap
žvelgti medžio statybą Lie
tuvoje. Labai metodiškai ir 
išsamiai jis prieina prie pa
čios medinės statybos ne- 
grinėjimo, prieš tai palie
sdamas ir apbibūdindamas 
baltų bei lietuvių kalbos kil
mę, Lietuvos geografines ir 
istorines aplinkybes. Skai
tant tezę gaunasi įspūdis, 
kad tai draugiau mokslinis a- 
prašomasis darbas, negu 
kad tezė architektūros laip
sniui gauti. Turint galvoje, 
kad studija rašyta vertinti 
ne lietuvių kilmės dėstyto
jams, kuriems Lietuva taip 
toli nuo Australijos, darosi 
suprantama bei pateisinama 
apyplatė įžanginė tezės da
lis, kuri šiaip jau atrodytų 
mažai turi bendro su archi
tektūra. Autorius supažin
dina su lietuvių papročiais, 
su su senąją lietuvių tikyba, 
su krašto istorija. Kaimo 
pastatų klasifikacija labai 
gerai patiekta, taip pat so
dybų tipai ir atskiri planai. 
Kaip tipišką sodybos ir pa
statų planą jis paduoda jo 
senelių Mikailų šeimos nuo
savybę Dzūkijoje. Gausu 
namų, klėčių ir kitų ūkinių 
pastatų iliustracijų. Pabai- 

goję skyrius smuklėms, si
nagogoms ir medinėms baž
nyčioms Lietuvoje. Tezę 
skaitant, susidaro geras 
medinės statybos vaizdas 
Lietuvoje. Tai istorinis kla
sifikuojantis aprašymas, 
kaip brendo bei plėtojosi 
medinė statyba iki naujau
sių laikų. Autorius savo iš
vadų nedaro, o tik paduoda 

•faktus. Pasigendame lietu
viškos ornamentikos staty
boje aprašymų ir komenta
rų. Ornamentika juk suda
rė svarbų vaidmenį lietuvių 
tautinėje architektūroje. Ji 
turėjo įtakos ir monumen- 
talinei mūrinei architektū
rai. Apie tai nemažai buvo 
rašyta dar nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Rimgaudo Kabailos tezė 
yra rintas mokslinis darbas, 
daug pasakantis apie auto
riaus daug žadantį poten
cialą. Mums smagu, kad tai 
pirmas tos srities darbas 
anglų kalboje. Naudota H-:.?, 
teratūra tezei labai išsami 
ir, atrodo, susipažinta su vi- s 
sų svarbiųjų mūsų archi--' 
tektūros istorikų
moksliniais darbais — J. 
Baršausko, F. Bielinskio, K. 
šešelgio, K. Čerbulėno, V. 
Zubovo, J. Gimbuto.

Rimgaudas P. Kabaila gi
męs 1955.8.9 metais Mel
bourne. Vidurinįjį mokslą 
baigė Sydnejuje, gi archi
tektūros studijas 1980 me
tais New South Wales uni
versitete. Tezę įteikė 1980 
m., kuri universiteto dėsty
tojų buvo įvertinta su pagy
rimais — with distinction.

Arch. Jurgis Žalkauskas

Lidija Šimkutė—Pocienė

POKARINĖ LIETUVIŲ POEZIJA Aldona Veščiūnaitė

SU LAIVAIS DIENA IŠPLAUKS
PASKAITA SKAITYTA 
MOKYTOJŲ KONFEREN
CIJOJE ADELAIDĖ LIE
TUVIŲ DIENOSE.

Jau tūkstančius metų žmo
nija ieško galimybių išsi
reikšti įvairiose poetinėse 
formose. Nuo senų laikų po
ezija suteikia daug reikšmės 
žmonių jausmams ir vaiz
duotei. Siame ilgame vysti- 
mosi procese poezija kaipo 
meno sritis yra atsiekusi 
brandumo ir rafinuotumo ir 
net iki tokio taško, kad po
eto žodžiai, nebepasiekia ir 
lieka nesuprantami eiliniam 
skaitytojui.
Poezija, kaip ir kitos meno 

išraiškos dažnai apibūdina 
arba išreiškia gyvenamo 
epochos dvasią, stilių bei 
skonį.

Perskaitę įvairių tautų po
eziją, pastebime, kaip iškyla 
paskirose kalbose tam tikri 
savitumai ir atskirų kultūrų 
galvosenos bei išraiškos. 
Per daug neįsigilinę, galė
tume išskirti įvairių tautų, 
kaip pav. japonų, rusų, 
anglų ir lietuvių poeziją ir 
atspėti kokiame laikotarpy

je ji buvo rašyta. Juk žino
me, kada vyravo priimtos 
formos, kaip hegzametras, 
pentametras, sonetas.

Nors patriotinė ar nacio
nalinė poezija tautose visada 
buvo stipri (ypač tose tau
tose, kurios buvo vienokiu 
ar kitokiu būdu pesekioja- 
mos), su palaipsniui didė
jančiu kultūriniu pasidalini
mu, tarptautinis ar interna- 

■ cionalinis bruožas išryškėjo 
visose tautose. Pastebime, 
kaip didieji graikų ir romėnų 
klasikiniai veikalai, pav. 
Homero Diada ir Odisėja; 
šventas Raštas; Dantės 
Dieviškoji Komedija bei kiti 
raštai įtakojo visų tautų kū
rybą vienokiu ar kitokiu 
būdu.

Poezija ne tik įkvėpia dva
sinės jėgos, bet ji gali pa
veikti skaitytojo laikyseną, 
suteikti jam inspiracijos, 
įžvalgos ir praplėsti akiratį. 
Poezija yra vaizduotės kal
ba, o vaizduotė dažnai mato

gyvenimą ir daiktus ne 
tokius, kokios jie objektyvi- 
nėj plotmėj, bet tokius, ko
kie jie yra kūrėjo mintyse ar 
jausmuose. Chagall pareiš
kė, kad jo mene nėra pasa
kos ar legendų elementų. Jis 
nusistatęs prieš terminus 
kaip “fantazija” ir “simbo
lizmas”, nes jo manymu, 
mūsų vidinis pasaulis yra ti
kroji realybė ir daug tikres
nė, negu mus supanti 
aplinka. Oscar Wilde sako 
“Svajonės yra vienintelė re
alybė”. Panašiai
yra prasitaręs ir Proust — 
“Tikra realybė tiktai atran
dama prote“.
Tad matome, kad šioji vidi

nė, o ne faktų išraiška gali 
būti tikresnė, tyresnė, ir sa
vo impulsyviu aistringumu 
grynesnė negu racionalus 
žodžių derinys. Kūrėjo įspū
džiai, aplinkos daiktai ir 
pergyvenimai, patekę į 
vaizduotės sferą, kuria jo 
vidinį pasaulį: tikrą pasaulį, 
bet nebūtinai jo visą pasaulį. 
Todėl taip dažnai užtinka
me pas tą patį poetą prie
šingų pasisakymų. Poezijoje

tarp medžių kai dairaus 
Ir nežinau 
ar tai lopai dangaus 

ar tavo marškiniai 
diena išplauks 
kartu su laivais 
gal tik užmes lengvus šešėlius 
ant vandens sujudinto 
palies žaismingai bokštus 
palies akis 
parėjus rasiu vakarą 
žvaigždes 
dalinsimės 
kiekvienas uostas žemėj 
turi 
savo ašaras

dažnai randame visokiausių 
iracionalumų, panašiai kaip 
liaudies pasakose ar vaikų 
kūriniuose—tai meno
paskirtis, ir kūrėjas skver
biasi į požeminę arba neap- 
čiuopamą erdvę, rausdama
sis po tą amžiną žmogaus 
nenusakomą ir pilnai neiš
reiškiamą siekimą suprasti 
save ir visatą.

Eilėraščio paskirtis nėra 
smulkmeniška analizė ar 
aprašymas bet kokios te
mos, bet poeto sugebėjimas 
atskleisti žodžiais minties ar 
jausmo esmę ir eilėraščio 
tematikos šerdį ar vidų. Šis 
siekimas gali naudotis įpra
sta arba prasimušti iš įpra-

Nukelta į psl. 4
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Pasaka apie gerą meistrą
Leonas Urbonas

Gyveno, darbavosi mei
stras. Geras meistras. Dirbo 
daug ir darėsi geresnis, gu
dresnis. Kai darėsi gudre
snis, tada už savo meistry
stę didesnį mokestį ėmė. 
Auga pinigu krūva, o mei
stras nori jų dar daugiau. 
Daugiau jų turėti, negu ne
gu jo draugas.

Tas draugas nebuvo mei
stras, bet prekybininkas, 
vertelga. Jis pirkdavo pre
kes už mažiau, o parduodavo 
už daugiau. Šitaip jis pasi
darė turtingas ir darėsi dar 
turtingesnis, nes supirkdavo 
vis daugiau ir daugiau, par
duodavo vis daugiau ir dau
giau.

—Matai, bičiuli, — sako 
meistrui: — tavo turtus už
dirba rankos, o mano turtus 
didina turtas. Tu už mane 
turtingesnis nebūsi. Tu nie
ko nerizikuoji. Kas nieko 
nerizikuoja, tas nieko neturi. 
Aš gi žinau, kada ir kiek ri
zikuoti. Už tai mano turtas 
auga kai sniego kamuolys i 
Eakalnę riedėdamas. 0 tavo 
rinta kaip vanduo i kibirą. 

Tuos lašus beskaičiuojant 
dideli turtai praeina pro šalį. 
Net ir j ranką patekus turtui 
tu jo nepamatytum, nes tu 
lašus skaičiuoji.

—Nesu žioplys. Galėčiau 
lažintis, kad laimei nusišyp
sojus turtai nepraeitų nepa
stebėti.

Dėl šito ir susilažino pirk
lys^, tiktai ne su savo draugu 
mėistru.

Jautria akimi ir kruopš
čiom rankom paties Dievulio 
apdovanotas, meistras žė
rinčiais ir spalvingais akme
nėliais sudėdavo gražiausias 
mozaikas.

—Ateik pas mane, tau duo
siu darbo. Gerai mokėsiu, 
net ir tuos akmenėlius pats 
parūpinsiu, —sako vertelga 
meistrui. Papuošk mano 
menės svečių stalą gražiau
sia mozaika.
Sutiko meistras. Ir pradėjo 

leisti meistras gautus pirklio 
akmenėlius per savo paties 
sugalvotą mašinėlę, kad di
desnius pasmulkintų. Net 
apmaudas paėmė meistrą, 
kad bedilinant:ne akmenė
liai, bet patsai jo aparatas 
subyrėjo.

—Tie tavo akmenėliai ne
tinka mozaikai. Neškis sau. 
—tarė meistras pirkliui ir 
ėjo prie durų.

—O gal kur pritaikinsi juos 
— pasilaikyk. — Pasiūlė 
draugas prekybininkas šyp
telėjęs.

— Turiu savų geresnių, — 
atsikirto meistras.

Šį kartą meistras į savo 
darbą pasinėrė su visa savo 
siela, kad draugui parodytų, 
ką gali.

O pirklys ir puotą iškėlė 
mozaikai ant stalo aplaistyti. 
Gėrė ir gyrė kūrinį ir mei
strystę turtingi svečiai. Gė
rė ir gyrėsi pats meistras.

— Kad ne tie tavo akmenė
liai, ir darbas būtų buvęs 

anksčiau padarytas, — pri
kaišiojo meistras patenkin
tam pirkliui.
— Taip, kad ne tie akmenė

liai, tai ir šios didelės puotos 
galėjo šiandie nebūti, — at- j 
sakė pirklys: — ši puota ta- j 
vo garbei. Esi garbingas, o : 
kad nebūsi turtingas, tie ak- ! 
menėliai patys paliudijo. 
Štai mano kolega pirklys. 
Mudu susilažinom, kad tu 
nematysi turto net ir ranko
se jį vartydamas. Ir nema
tei. Tie akmenėliai tai nešli
fuoti deimantai. Jei būtum 
pastebėjęs, šiandie gal pas 
tave ar pas mano kolegą

Lidija Šimkutė

Atsisveiki nkime tylėdami, 
Nekvieskime žodžių liudininkais.

Ištiestos rankos telieka žvilgsniuose,
Kartu su prisiminimais ir viltimi
Paimkime viską,
Nieko nepalikime
Ir neškime kiekvienas savo dalią ateitim
Kartą,
Netikėtai susitikę 
Savo akių dugne 
Neberasime, kas buvo mus išskyrę.

Išsiskyrimas —
Tai neištartais žodžiais 

aprišta žaizda.
Kokia laimė, kad ne viską pasakėme, 
Nepasotinom troškulio, 
Ilgėjomės vienas kito, 
Bet tepalietė kūną.

i
I
I

Nupirktas palikimas
Lietuvių Fondas įsigijo 

Domšaičio meno palikiną.

puotautume, o aš būčiau be
turtis. Pakelkime taurę už 

mano laimėtas la
žybas.

Nuliūdo meistras. Nemirė 
iš liūdesio. Mirė tik tai noras 
tapti turtuoliu, o gimė dar 
gražesnės mozaikos.

Po ilgai užtrukusių pasita
rimų su Adelheid Domšai- 
tiene, Lietuvių Fondas pasi
rašė sutartį, pagal kurią įsi
gijo 65 Domšaičio kūrinius.
Domšaitis mirė 1965 metais 

Pietų Afrikoje. Jo žmona 
kūrinius pervežė į 

Havajus. Lietuvių Fondo 
meno puoselėjimo komisijai 
pavyko susitarti su Dom- 
šaitiene ir spalio 24 d. Hava
juose buvo pasirašyta su
tartis.

Lietuvių Fondo Meno puo
selėjimo komisijai patarė 
speciali menininkų komisija, 
susidedanti iš dailininkų: 
Valeškos, Murino, Viesulo, 
Balukienės ir Lapės. Teisi
nius formalumus atliko adv. 
P.Žumbakis. Paveikslų at
rinkimui vadovavo dail. A. 
Valeška ir dail. prof. R. Vie
sulas.
Paveikslai jau pasiekė Chi- 

cagą. Lietuvių Fondas pa
naudojo tam reikalui specia
lias lėšas. Domšaičio pa
veikslų pirkimas
nesumažino Pelno skirstymo 
komisijos Žinion perduoda
mų sumų. Lietuvių Fondo 
pelno skirstymas vyksta sa
vo keliu.

—

Turimomis žiniomis PLB 
Valdybos pirmininkas p. V. 

, i Kamantas grįžęs iš Austra
lijos netikėtai peršalo ir su

sirgęs išgulėjo apie trejetą 
savaičių. Jis negalėjo vykti 
ir į Pietų Amerikos lietuvių 

i kongresą, kaip buvo ketinęs.

stų sąvokų. Poetas "gali 
vaizduotės šuoliais išplaukti 
iš sąmonės ar pasąmonės 
srautų ir sukurti naują po
etinį lauką. Šis laukas gali bū 
..ti labai įvairus. Pav. ra
šymas be skyrybos ženklų, 
prasmingų ir beprasmių žo
džių žaismas, sukuriant iliu
ziją ar nuotaiką.

Be abejo, įvairūs eksperi
mentavimai ir manierizmai 
sužadina dėmesį ir dažnai 
pakeičia tam tikros epochos 
[iriimtą stilių, bet esmėje iš- 
ieka tokia poezija, kuri pa

jėgia pasakyti ką nors apie 
gyvenimą ir žmones. Tad, 
nors šiais laikais priimta, 
kad meno kūrinys neprivalo 
laikytis logiškumo, bet poe
zijoje, juk žodis turi reikšmę 
ir sąvoką, o kalba turi savo 
sistemą ir tvarką, kurios 
privalo laikytis kiekvienas 
jos naudotojas. Skaitytojas 
savaime ieško ką poetas nori 
sąmoningai ar nesąmoningai 
pasakyti, arba kokią emoci
nę nuotaiką bandoma su
kurti žodžiais.

Eilėraštis yra sudėtingas 
raizginys. Į jį sueina žodžių 
Krasmė, garsas, intonacija 

ei vaizdai. Šių laikų poezi
jos santykis su skaitytoju 
labai nevienodas, nes pavie
nių žmonių interpretacija ir 
samprata be galo įvairi. Jei 
pažvelgsime į šių laikų rašy
tus eilėraščius, matysime 
kaip skiriasi poezijos funk
cija bei jos pas
kirtis.

Lietuvių poezija, šiapus ir 
anapus geležinės uždangos 
turi panašumų, bet ir aki
vaizdžių priešingybių.
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Pokarinė lietuvių poezija
Atkelta iš psl. 3

Matosi, kad aplinka turi ga
na daug įtakos išraiškoje. 
Tačiau ir tarybinėje litera
tūroje, besiremiančioje ko
munistinės ideologijos ir 
“liaudiškumo" principais, 
rašytojo ir skaitytojo ryšio 
problema išlieka. Kiekvie
nas rašytojas bando to ryšio 
ieškoti savaip.

Šiandien mūsų poezijoje 
randama įvairiausių kūrinių; 
tie, kurie laikosi tradicinių 
elementų ir tie, kurie yra iš
siveržę iš tų varžtų. Vieni 
bando ištraukti iš žodžių 
specifines galimybes, o kiti 
plėsti tematikos lauką.

Pažvelgus į lietuvių poezi
jos istoriją matysime paski
rų laikų tendencijas, kurios 
išaugo iš Lietuvos žemės. 
Antrasis Pasaulinis karas 
išskirstė šį kamieną į du po
lius, nors ankstyvieji poetai 
stipriai liko to kamieno įta
koje.

Šioje paskaitoje bandysiu, 
kad ir labai bendrais bruo
žais aptarti žymesnių poetų 
savybes Lietuvoj ir išeivy- 
joje, supažindama su jau- 
nesniaja karta, nors gal ke
letą vertingesnių ir nebe- 
paminėsiu, kas jau neišven
giama šios formos, laiko nu
statytoje, apžvalgoje.

Emigravę poetai rašę 
Lietuvoje: Jonas Aistis (jau 
miręs) ir Bernardas Braz
džionis jau yra laikomi kla
sikais. Aistis atskleidė poe
zijos formos. preciziją, 
iškeldamas mūsų eleginę 
poeziją į kalbinį meistrišku
mą, apibūdindamas kuklų 
Lietuvišką peisažą ir išreik
šdamas intymius subtilius 

pergyvenimus. Tai priešin
gybė Brazdžioniui, kurio ei
lėse nuskamba didingumas 
ir pranašiškiimas. Manau, 
kad lietuvių išeivių visuo
menė yra daugiausiai susi
pažinusi su Bernardo Braz- 
Žžionio poezija.

[ENRIKAS RADAUSKAS 
pasireiškė savo unikaliu ne- 

emocingumu, iškeldamas 
kalbos tikslumą objektyvioj 
estetinėje meninės plotmės 
kūryboje. Tuo įnašu jis liko 
vienas iš originaliausių savo 
kartos poetų. Kiti, kurie 
iradėjo rašyti Lietuvoje, 
iradedant Mačerniu (kuris 
iko ir žuvo Lietuvoje), A. 
4yka—Niliūnas, H. Nagys, 

' <. Bradunas bei kiti, atsira
dę egzilėje, tobulėjo ir pa
skutinieji trys įgijo žemi
ninkų vardą, nors jų poezija 
akivaizdžiai skiriasi. Šioji 
karta jau buvo daugiau pa
veikta Europos poetinių 
srovių, ypač Rilkės ir 0. Mi
lašiaus.

ALFONSAS 
NYKA—NILIūNAS savo 
kūryboje iškėlė matafizinį 
elementą. Jis domisi ne tiek 
konkrečia realybe, kiek jos 
atspindžiu žmogaus sąmo
nėje. Jo lyrikos galia yra e- 
mocinė įtampa kylanti iš 
įvykių ir daiktų gelmės. Jis 
iškelia žmogaus tragizmą ir 
kovos pralaimėjimo tikru
mą. Jo kūrybą pasižymi giliu 
intelektu, intensyvumu, 
kuris dažnai lieka sunkiai 
suprantamas eiliniam skai
tytojui, dėl daugybės lite
ratūrinių, mitologinių ir is
torinių naudojamų
elementų.

HENRIKAS NAGYS ski
riasi tuo, kad jis poezijoje 
išreiškia savo jausmus ir 
vaizdus poetine, o ne idėjine 
prasme. Jo kūrybos savybė 
yra gaivi ir erdvi dvasia, 
perduodanti žodžio ir saki
nio spalvą. Jis naudoja žo
džius kaip: brolis, medis, 
naktis, sakalas—dažnai per
kelta prasme, ir jie dina
miška jėga įstringa į skaity
tojo sąmonę, kurioje išsivy
sto epinis atgarsis su efek
tinga emocine įtampa.

KAZYS BRADŪNAS gal 
patsai “žemiškiausias“ iš šio 
trejeto. Jis yra tvirčiausiai 
prisirišęs prie mistikos, su
rištos su lietuvių tautosaka. 
Jo vaizdai “duona šilta kaip 
širdis” ar “kvepianti pluta'* 
perduoda lietuvio žemdirbio 
dvasią. Vėlesniuose eilėraš
čiuose randame ir pagony
bės pėdsakų. Jo tematika 
vis dėlto plečiasi, tai liudija 
jo paskutinieji leidiniai.
Tame pačiame laikotarpyje 

rašė Juozas Kėkštas, kuris 
ilgokai gyveno Argentinoje. 
Vincas Kazokas — Austra
lijoje, Stasys Santvaras, 
Jurgis Šlekaitis bei kiti 
Amerikoje. Kėkšto eilėse 
vyriauja šiandieninio žmo
gaus tragedija, o Kazoko, 
klasiškai santūros savo for
ma eilės yra linkusios į eg
zistencializmą.

Išeivyjoje prabilo kiti po
etai kaip Vladas Šlaitas, ku
rio stiprybė glūdi eilių pa
prastume; Leonardas An- 
driekus, kuris yra gal dau
giausiai sutap atinamas su 
religinėmis ir gamtos, ypač 
tautinio peisažo temomis; 
Jonas Mekas savo “Seme- 
niškių idilėse” nusipelnė pa
skirą vietą, atvaizduodamas 
realistinėje formoje savo tė
viškės kaimą. Po sekė kiti 

rinkiniai, pastarieji surišti 
su tremties tematika.

Palaipsniui iškilo naujoji 
generacija. Algimantas Ma
ckus reikalavo neornamen
tuotos kalbos, ir iškėlė šios 
generacijos kalbinės pro
blemos padėtį bei kryptį į 
abstraktizmą. Jis žuvo ka
tastrofoje, bet prieš pat 
mirtį išleido “Chapel B“ 
naujos išraiškos rinkinį, pil
ną įtampos, kuriame jis lyg 
išpranašavo savo likimą.

Iš šios generacijos moterų, 
išskirtinos yra Liūne Sute
ma, Danguolė Sadūnaitė ir 
Vitalija Bogutaitė, nors Ju
lijos Švabaitės lyrika pasi
reiškė emocijų atvirume ir 
paprastume, kurioje ji 
įtraukia tremties padėtį.

Danguolė Sadūnaitė pasi
žymi savo mažažodiškumu 
visuose rinkiniuose bei 
daugtaškiais, kurie atrodo 
yra paskirti susimastymui. 
Jos tematikoj prasiskverbia 
gilus religingumas. Ji bando 
apibūdinti gamtą bei aplinką 
kaip Dievo apvaizdos kūri
nius.

Liūnės Sutemos kūryboje 
vyrauja vidinio bei išorinio 
pasaulio niūrumas. Jos žo
džiai atrodo lyg ištraukti iš 
dykumos, turi daug jėgos ir 
rėžia skaitytoją iki kaulų. 
Tremties padėtis bei nykus 
dvasinis pasaulis įvairiai at
siskleidžia. Pav. “Badmetis” 
rinkinyje:

“Atėjau į Niekieno žemę 
Žemę tarp Jūsų ir Anų 

Žemę be vėliavų, be valsty 
bės ženklų“.

Bus daugiau
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DIDVYRIŲ ŽEMĖS 
STOVYKLA

STOVYKLOS ĮSPŪDŽIAI 
Kristina Virgeninkaitė

Šių metų rajoninė stovykla 
vadinosi Didvyrių Žemė 
Lietuvos atminimui. Sto
vykla vyko prie Adelaidės, 
Pietų Australijoje. Vietovė 
kalnuota, iš visų pusių gra
žiausi vaizdai. Oras, kaip ir 
paprastai: įvairus. Pirmas 
dienas buvo karšta, paskui 
staiga atšalo, netgi naKtimis 
tekdavo drebėti. Stovyklai 
baigiantis prapliupo ir 
lietus.

Pirmą dieną, tai buvo sau
sio antroji, stovyklautojai 
rinkosi iš lėto, neskubėdami, 
turbūt galvodami: gal kas 
kitas pastatys palapines? 
Deja, kūrimosi pareigų nie
kas neišvengė, nors tos pa
reigos gana nuobodžios. Ir 
mes dieną praleidome sta- 
tydamos palapines ir žiopli- 
nėdamos stovyklos rajone.

Visi stovyklautojai buvo 
paskirstyti į darbo grupes. 
Kiekvienos dienos užsiėmi
mai buvo pravedami tose 
grupėse. Užsiėmimai buvo 
įvairūs: mokymasis išlikti 
pasiklydus australiškoje 
gamtoje, iškylos, rankdar
biai, įvairūs matavimai, to
pografija, “lobio ieškojimas“ 
ir daug kitokių žaidimų. Kai 
kurie žaidimai tikrai parei
kalavo gabumų, stiprumo ir 
gerų nervų, bet užtat jie 
buvo įdomiausi. Du kartu 
turėjome atlikti “kelionę su 
kliūtimis“. Tokiai kelionei 
trumpiausias rekordinis lai
kas yra 15 min. Mūsų vidu
tiniškas atlikimo laikas 
buvo 45 minutės. Kai kurios 
grupės užtruko tris 
valandas, kol visas kliūtis 
nugalėjo. Rioglinomės per 
upelį pratemptų virvių pa
galba, lipome per iš automo
bilių padangų pastatytas 
“kliūtis”, drebėdamos ėjom 
per linguojantį rastą... Žu
vusių nebuvo. Kas greičiau, 
kas lėčiau, betgi visos ir visi 
grįžom gyvi.

Vienas Australijos kapito
nas, lietuvis, pravedė paš
nekesį apie išlikimą patekus 
į neįprastas sąlygas. Buvo

^Vilniaus“ pilis “Didvyrių Žemės“ stovykloje. Nuotrauka 
R. Striko

PRANEŠIMAS

“Didvyrių Žemės“ stovyklos štabas: iš k. v.s. Balys Bar- 
kus—stovyklos viršininkas, s.v.sl. R. Daukus, v.sl. R.Mi- 
niotas, s. P. Pullinen, v.s. A. Karpavičius, v.s. kun. P. 
Dauknys. Nuotrauka B. Barkaus

tikrai įdomu ir naudinga 
sužinoti, kaip reiktų elgtis 
pasiklydus Australijos dy
kumose ar miškuose.
Statėm Gedimino pilį, kuri 

buvo 10 pėdų aukščio. Puo- 
šėm, kaip išmany damos, 
vaizdavomės, kad ji tikra — 
vilniškė. Kitą kartą mokė
mės kaip apskaičiuoti me
džio aukštumą, upės platu
mą ar kokio tolimo daikto 
atstumą. Piešėm stovyklos 
rajono žemėlapį.
Paskutinę užsiėmimų dieną 

pravestas “lobio ieškojimas“. 
Dalyvavo visos grupės ir 
kiekvienai buVo duoti skir
tingi nurodymai, kaip to lo
bio ieškoti. Tuos nurodymus 
bevykdant mums užtrukę 
visa diena, kol lobį suradom. 
Gi pats lobis buvo šokoladas. 
Verta paprakaituoti!

Sekmadienis ir šeštadienis 
buvo svečių lankymosi die
nos.

Kiekviena stovyklos diena 
prasidėdavo septintą valan
dą. Po pažadinimo tuoj 
mankšta. Vėliavos pakėli
mas 7.45 vai., o po to pusry
čiai. Užsiėmimai prasidėda

vo devintą valandą ir tęsda-. 
vosi iki pusiau pirmos. 
Paskui jau pietūs ir vėl už
siėmimai iki ketvirtos va
landos. Prieš vakarienę pri-• 
valomas dainavimas, po va
karienės vėliavų nuleidimas. 
Prie vėliavų *' stovėdavom . 
savo užsiėmimų grupėse. 
Laužai prasidėdavo pusiau 
devintą. Kadangi ugnį 
kūrenti dėl sausrų buvo 
draudžiama, turėjome apsi
eiti su dirbtiniais laužais, 
apie kuriuos susėdę dainuo
davom skautiškas ir kitokias 
dainas, žiūrėdavom, kaip 
kiti pasirodydavo ir pačios 
turėjom paruošti pasirody
mų. Gintaro ir Ąžuolo mo
kykla irgi dalyvaudavo 
mūsų laužuose. Vieną laužą 
jie ir pravedė. Du vakaru 
vietoje laužo žiūrėjome fil
mą iš šeštos tautinės sto
vyklos. Buvo (domu pama
tai dabartinius savo drau
gus, kaip jie atrodė prieš i 
trejus metus.
Taigi, per visą stovyklą pa- j 

tinginiauti nelabai buvo ! 
kada. Užtat įspūdžių ir pri- 1 
siminimų daug.

uraiangej
Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
ps. fil. E. Jonaitienė, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 
Tel. 869 1159

Skautiškos žinios
ADELAIDĖ

Pranešame visiems suin
teresuotiems, kad mūsų 
rengiamas Akademinis Sa
vaitgalis įvyks kovo 21—22 
d.d. Anglesea National Fit
ness Camp prie okeano, ne
toli Geelongo maždaug viena 
valanda kelio automobiliu 
nuo Melbourno, labai gra
žioje vietoje.

Bus gera proga visiems pa
bendrauti, pasimaudyti, pa
sportuoti, pasiklausyti pa
skaitų dalyvauti simpoziu
muose aktualiais klausimais.

Ypatingai kviečiame stu
dentus, skautus,
ateitininkus ir neorganizuo
tą jaunimą.

Mokestis 19 dolerių, bet 
nedirbančiam jaunimui nuo
laida $9. Už minėtą mokestį 
bus parūpinta nakvynė vie
nai nakčiai ir penkis sykius 
pavalgyti.

Savaitgalis prasidės 10 
vai., šeštadienio rytą, baig
sis sekmadienį po vakarie
nės. Platesnes informacijas 
teikia ir registraciją veda 
Alg. Žilinskas, 37 Sunray 
Ave., Cheltenham 3192, Vic. 
tel. 93—4258 (po darbo va
landų). Laukiame visų iš arti 
ir toli.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Melbourne Skyrius

"DŽIUGO “TUNTO
SKAUTU TĖVŲ KOMITETO 

PRANEŠIMAS

Kovo 1 d., sekmadieni, 
šaukiamas visų skautų tėvų 
metinis susirinkimas, kuris 
įvyks 2 vai. tuoj po “Kaziuko 
Mugės“ Melbourne Lietuvių 
Namuose, Bendruomenės 
kambaryje.

Visi tėvai privalo šiame su
sirinkime dalyvauti.

Lietuvių Dienų metu ASS 
Adelaidės skyrius sukvietė 
sueigą gruodžio 29 d., Skau
tų Būkle.

Be šešių adelaidiškių, ASS 
narių, sueigoje dalyvavo 
Akademinio Skautų Sąjū
džio Vadijos pirmininkas iš 
Čikagos s.fil.ar. Raimundas 
Strikas ir Brolijos vyr. s. 
Vytautas Vidugiris iš Los 
Angeles. Iš Sydney — fili
steriai B. Barkus ir Pajauta 
Pullinen, iš Melbourno fil. A. 
Žilinskas, sen. A.Vaitiekū
nas ir dvi kandidatės.

Fil. dr. R. Strikas papasa
kojo apie ASS veiklą 
J.A.V—bėse ir kituose kra
štuose, apie ASS leidyklą, 
Vydūno Fondą ir kitas aktu
alijas. Ypač atkreipė dėmesį 
į skautiškos spaudos (Mūsų 
Vyčio, Skautų Aido) prenu
meravimą ir propagavimą. 
Rekomendavo visiems įsi
gyti neseniai iš spaudos išė
jusį ASS—Vadovą.

Australijos skyriai iš savo 
pusės painformavo pirmi
ninką apie čionykštę veiklą.

Padrąsinantį ir paskati
nantį žodį tarė v.s.V. Vidu
giris.

Sueiga praėjo pasiinfor- 
mavimo ženkle ir draugiš
koje nuotaikoje.

Naujų Metų dieną ASS 
Adelaidės skyrius suruošė 
susipažinimo su svečiais po
būvi.

Pobūvyje dalyvavo apie 50 
asmenų. Tai daugumoje 
Adelaidės, Svdnejaus, Mel
bourne, Canberros ir Gee- 
longo skautų vadai, ASS na
riai, fil. kun. P. Butkus, fil. 
kun. Pr. Dauknys, svečias iš 
Los Angeles Juozas Karibu
tas ir keletas svečių. ffl

Atsirado "naktinio sporto 
mėgėjų” iš Didvyrių Žemės 
stovyklos, kurie pradėjo 
mus lankyti naktimis, pali
kinėdami laiškelius, kad 
esąs ruošiamas "užpuoli
mas”.

Sausio 7 d. rytą dingo 
mūsų gairės ir pora šlipsų... 
Mokyklų vedėjai nesijaudi
na: savi paėmė - grąžins!.. 
Taip ir buvo. Atgabeno jas 
vienas jūros budžių ir nus
tebo, kad mokyklų vedėjai 
jų nepriėmė: "Mokėjote pa
imti, mokėkite ir grąžinti!"

Priešpiečiais keturi Did
vyrių Žemės stovyklos bro
liai, išsipustę, pilnomis uni
formomis, vadovaujami savo 
stovyklos komendanto, pa
kėlė vėliavas ir grąžino šUp- 
sus, pareikalaudami "išpir
kimo , bet kai pasirodė, kad 
šlipsai priklausė broliams, 
tai "išpirkimo” kaino krito...

Vadovų kursų kursantės savo pastovyklėje tvarkosi: iš k. 
Čižauskaitė, Viliūnaitė, Baltutytė, Jomantaitė, Rupin- 
skaitė. Nuotrauka R. Striko
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Namie ir svetur
VASARIO 16—JI

SYDNEJUJE
Vasario 16—ji — Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbi
mo šventė kasmet minima 
lietuvių visame pasaulyje, 
neišskiriant ir pavergtos 
Lietuvos, kur lietuviai pa
triotai ją mini slaptai, veng
dami didesnių išsišokimų ir 
su tuo galimų aukų.

Sydnejuje vietos apylinkės 
valdyba surengė šios šven
tės minėjimą vasario 15 d. 
dviem etapais: iškilmės Šv. 
Joachim bažnyčioje, kur bu
vo atlaikytos ta proga iškil
mingos pamaldos giedant 
Dainos cnorui su kun. P. 
Martuzo tos dienos proga 
pasakytu įsidėmėtinai pa
triotiniu pamokslu. Pamal
dose dalyvavo pasigėrėtinai 
daug žmonių, organizacijos 
su vėliavomis ir atitinka
mom palydom, kas ir paša
liečiui priminė, kad tą dieną 
vyko išskirtinos reikšmės 
lietuvių tautinė šventė.

Lygiai dalyvių gausa pasi
žymėjo ir

skirtiems 
vietoje 
proga.

žymėjo ir pats minėjimo 
branduolys Sydnejaus Lie
tuvių Klube. Apylinkės 
pirm. Dr. A. Mauragis ati
darė minėjimą pakviesda
mas kun. P. Butkų sukalbėti 
tai dienai skirtą invokaciją. 
Sekė minėjimo eigoje nami
niai vietiniai reikalai: įteiki
mas įvairių apdovanojimų ir 
premijų lietuvybės veikloje 
pasižymėjusiems asmenims. 
Kaip žinia, ALB Krašto Ta
rybos suvažiavime Adelai
dėje eilę mūsų veikėjų me
daliais apdovanojo PLB 
pirm. V. Kamantas, gi 
tiems, kurie tuo metu neda
lyvavo, apylinkės pirminin
kai buvo paprašyti tuos žy
menis įteikti 
asmenims 
atitinkama
Sydnejaus apylinkės pirm. 
Dr. A. Mauragis tai atliko 
Vasario 16—sios minėjimo 
metu. PLB Valdybos skir
tieji Vilniaus Un—to sukak
ties proga išleisti medaliai 
už išskirtiną pasidarbavimą 
bendruomenei įteikti šiems 
asmenims: prof. Dr. A. Ka- 
bailai, Vytautui Patašiui ir 
L. Cox. Ta pačia proga 
įteiktos ir atitinkamos Aus
tralijos Lietuvių Fondo 
skirtos premijos: už moksli
nį darbą lietuviška tema 
anglų kalba paskirta $500 
premija Rimgaudui Petrui 
Kabailai už diplominį darbą 
“Tradicinė lietuviška archi
tektūra“; antroji didelio dė
mesio verta premija skirta 
lietuviui jaunuoliui, išskirti
nai pasireiškusiam lietuviš
koje veikloje. Tos premijos 
verta jaunuolė parinkta sy- 
dnejiškė Vida Viliūnaitė, 
gavusi A.L. Fondo skirtą 
$500 premiją. Sekė premija 
lituanistinius kursus baigu-

Visi Australijoj girdėję 
apie Baltučių šeimą, kurie, 
užėmę strategines pozicijas, 
apytikriai kontruoliuoja visą 
Australijos Lietuvių Ben
druomenę. Vienas iš jų 
/Viktoras/ yra Adelaidės 
apylinkės garsiakalbis, gi 
kitas Melbourne /Povilas/ 
yra šiuo metu bene pats 
svarbiausias: jis yra Aus
tralijos lietuvių vienintelio 

šiai ir geriausiai lietuvių /Talkos/ emalinis
i n. u direktorius, jaunosioskalbos brandos atestatui kartos MelbourneJ formuo. 
egzaminus iširusiai Kri- tojas /savaitgalio mokyklos 
stinai Cox, kuriai taip pat J 6 J

17 RAILWAY PDE. 
FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 7245408 Veikia 24 valandas per parą
' ’ H JA J sn
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Paskirta ir įteikta Krašto 
aldybos įsteigtoji Pulgio 

Andriušio vardo premija 
kaip geriausiai išlaikiusi lie
tuvių kalbos egzaminus. 
Šias visas Australijos Liet. 
Fondo ir Krašto Valdybos 
premijas įteikė A.L.F. įga
liotinis Sydnejuje p. B.Sta- 
šionis.

Sekė pati Vasario 16—sios 
minėjimo eiga: paskaitą 
skaitė prof. Dr. Algis Ka- 
baila, Br. Brazdžionio eilė
raštį padeklamavo Audronė 
Stašionytė, poetas Juozas 
Almis Jūragis paskaitė sa
vos kūrybos ir skautės aka- 
demikės G. Viliūnaitė, E. 
Kiverytė, V. Viliūnaitė ir E. 
žižytė paskaitė ištraukų 
lietuvių poetų, gyvenančių 
pavergtoje Lietuvoje, kūry
bos. Minėjimas užbaigtas 
pasigėrėtinai sudainuotomis 
keturiomis Dainos choro 
dainomis vadovaujant B. 
Kiveriui.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

STEIGIAMA NAUJA OR
GANIZACIJA

Jau kiek laiko ne vien tik 
Sydnejuje, bet gal ir visoje 
Australijoje lietuvių tarpe 
pasigendama atitinkamo or
gano, kuris I_
rūpintųsi žmogaus
pagrindinių teisių pažeidimu 
okupuotoje Lietuvoje ir ku
ris iš viso sektų politinę rai
dą ne vien tik Australijoje, 
bet ir visame pasaulyje ir 
Lietuvą bei lietuvius atitin
kamai informuotų ir reikalui 
esant būtų skubiai reaguo
jama.

konkrečiai

VISUR
Atrodo, Sydnejaus žvejai 

nesitenkina vien tik sugau
tais laimikiais jūroje, bet 
nori ir glaudžiau 
Babendrauti su tautiečiais.
tai kovo 14 d., šeštadienį, 2 

vai. rengia B.B.Q.—iešminę
'■ daugeliui jau žinomoje so- .

dyboje 42 Birdwood Rd.,. daugiausia teko girdėti pa- 
Georges Hali. Kviečiami visi

Vasario 15 d. tuoj po 
Nepriklausomybės Šventės 
minėjimo Sydnejuje buvo 
sušauktas tokiam organui ar 
organizacijai steigti susirin
kimas. Susidomėjusių prisi
rinko gana apsčiai (apie 60 
galvų), šį susirinkimą pra
vedė p. Vytenis Šliogeris 
pristatydamas būsimos or
ganizacijos veiklos projektą 
ir kviesdamas visus stoti į 
projektuojamą organizaciją. 
Gaila, iniciatoriai susirinki
mui nepateikė konkrečių 
formuojamos organizacijos 
rėmų bei veiklos lauko, tad 
po ilgesnių diskusijų susi
rinkimas baigėsi tuo, kad 
buvo pakviesta ir paprašyta 
atskiri asmenys, kurie pa

Laiškai Redakcijai
Perskaičius Mūsų Pastogės 

Nr. 4 Lietuvių Dienų Ade
laidėje tautinių šokių festi
valio korespondentės Alės 
aprašymą, nustebau ir kiek 
nusivyliau. Labai gerai, kad 
Alė dalyvavo ir matė visas 
šokančias grupes. Bet ar vi
sas? Aprašydama šventę ji 
prasilenkė kiek su tiesa.

Neteisybė, kad visos gru- 
)ės sutartinai šoko 
Augučius ir Šustą. Hobarto 
Tasmanijos) šokių grupė 

Venta, kaip atskira grupė, 
vadovaujama p. Aldonos 
Nunez, pašoko Rugučius ir 
Šustą.

Aš nelaukiu liaupsinimo 
mūsų Hobarto grupei, bet 
patį faktą paminėti reikėjo. 
Alė gėrėjosi ir išgyrė Pertho 
grupę Šatriją. Ir aš, ir dau
guma pasigėrėjom Šatrijos 
grupe. Mes hobartiškiai irgi 
didžiuojamės, kad iš mažos LllVlrdL UUJCllll V/O, A.CLUI llldZOS 

j kolonijos kaip Hobartas pa- 
, jėgėm suorganizuoti pilną

vedėjas ir mokytojas/, čiur- 
lioniečių diskusijų klubo 
Melbourne vadovas ir vari
klis ir pastaruoju metu įkė
lė koją ir į ALB Krašto Val
dybą. Būnant Lietuvių Die
nose Adelaidėje o ypač Kra
što Tarybos posėdžiuose,

čius Baltučius arba kalbas 
apie juos. Tenka tik 
stebėtis, kad nė vienam iš jų 

• nebuvo skirtas medalis. Ne
žinia, ar tai buvo netyčių 
apsilenkimas, ar jie rezer
vuoti didesnėm
staigmenom.

Mūsų sportininkai visai su 
pagrindu giriasi atsiektais 
laimėjimais ir net rekordais. 
Tačiau nė vienas jų negali 
lygintis su sporto veteranu 
Leonu Baltrūnu kalbėjimo 
mene: sportininkų veiklos 
knygos pristatyme jis, kaip 
tos knygos redaktorius, iš
kalbėjo kuone pusantros va
landos, išlaikęs klausytojus 
didelėje įtampoje ir nė kiek, 
nenusibodęs! Sportininkai 
turėtų išgalvoti naują trofe- 
ją ir šitoje srityje. 

Profesorius visados vaiz
duojamės susenusius, žila
galvius ir barzdotus. Betgi 
šitų \ požymių visai 

> neatitinka prof. Dr. Zigmas 
Budrikis iš W.A. Adelaidės- 
Liet. Dienose sutektas jis

ruoštų tokios organizacijos 
veiklos konkrečius rėmus, 
kad tautiečiai žinotų, už ką 
jie angažuojasi ir kokioje 
srityje būtų įpareigoti dirb
ti. Iš susirinkimo paaiškėjo, 
kad steigiamos organizacijos 
tikslas yra kovoti už žmo
gaus teises Lietuvoje, kur 
įeitų protestai prieš 
žmogaus teisių siaurinimą, 
kovotojų už žmogaus teises 
Lietuvoje, parėmimą ir dėl 
to nukentėjusių bei nubau
stų kalėjimais ar prievarti
nio darbo stovyklomis, 
moraliniai bei materialiai.

Kaip susirinkimas parodė, 
šiuo reikalu tautiečių susi
domėjimas pasirodė gana 
didelis ir nutarta artimoje 
ateity kviesti naują susirin
kimą, kur bus patiekta stei
giamos Draugijos gairės bei 
veiklos planai.

astuonių porų grupę. Mes 
irgi nepabijojome tolimos 
kelionės ir nemažų asmeni
škų išlaidų dalyvauti Lietu
vių Dienose.

Regina Krutulytė—Share

Kalbant apie iškilmingus 
minėjimus vis dėl to neįma
noma išvengti ir kai kurių 
pastabų, nes vietomis apsi
lenkta su formalybėmis, ku
rios žaloja visą tokios rūšies 
minėiimo esmę.

Šios pastabos pagrįstos iš 
patirties Sydnejuje minint 
š.m. Vasario 16—ją.

Vėliavos. Stebėtina, kodėl 
tautinių švenčių progomis 
pas mus priimta su vėliavo
mis dalyvauti tik bažnyčioje, 
o kitur jų nematome. Iš 
tikrųjų visas iškilmių svoris 
ir yra pačiame minėjimo, 
akte, kur dalyvauja. ne tik 
minia, bet ir organizuota 
tTendruomenės dalis tuo pa
brėžiant Lietuvai ištikimybę 
per organizacijų vėliavas 
net ir tų, kurie dėl kokių 

atrodė jaunesnis už jauną: 
pilnas gyvybės, neformalus, 
nuolat su šypsena veide. 
Viena /gal vyresnio 
amžiaus/ mergytė vos iš 
kojų neiškrito dideliai nus
tebus: vieno parengimo 
metu stebėdama jį savo kai
myno užklausė: kas tas ne
matytas, ir kai jai buvo at
sakyta, kad tai profesorius 
daktaras iš Perth universi
teto, ji tik žioptelėjo — “Tas 
berniokas!“

Tautinių šokių grupė GIN
TARAS Sydnejuje po ato
stogų vėl pradėjo šokių re-, 
peticijas, kurios vyksta 
kiekvieną sekmadienį 6 vai. 
vak. Sydnejaus Lietuvių 
Klube. Priimami ir kviečia
mi nauji šokėjai.

Gintaras yra reprezentaci
nė Sydnejaus lietuvių tauti
nių šokių grupė, pripažinta 
ir aukštai įvertinta tarp
tautiniuose pasirodymuose.

Kalbant apie rinkimus įdo
mus sugretinimas: Amerikai 
išrinkti savo prezidentą už
trunka beveik dvejus metus, • 
gi Australija savo ministerį 
pirmininką išrenka per ne-, 
pilnas keturias savaites.

PADĖKA

vasario 16—ji Diena Syd
nejuje praėjo pakilioj nuo
taikoj ir tvirtu pasiryžimu 
tęsti kovą už Lietuvos laisvę 
gausiai dalyvaujant organi
zacijoms su vėliavomis ir vi- ‘ 
suomenei tiek pamaldose,! 
tiek ir minėjime.

Sydnejaus Apylinkės Val
dyba širdingai visiems dė
koja, bet ypač programų da
lyviams: kun. Petrui Butkui 
už pamaldas ir invokaciją, 
prof. Algiui Kabailai už pa
skaitą, Audronei Stašiony- 
tei už Bernardo Brazdžionio 
eilėraščio deklamaciją, po
etui J.A. Jūragiui už spe
cialiai sukurtą Vasario 16 d. 
proga oraciją, skautėms 
akademikėms: Gintai Viliū- 
naitei, Elenai Kiverytei, Vi
dai Viliūnaitei ir Eglei žiži- 
tei už gražiai paskaitytas 
poemas, Dainos chorui ir jo 
dirigentui Br. Kiveriui už 
dainas ir dailininkei Evai 
Kubbai už specialiai Vasario 
16 d. progai puikiai papuoštą 
scenos dekoraciją.

Tegul būna mūsų visų pa
stangos tėvynės labui.

Sydnejaus Liet. Apylinkės ’ 
' Valdyba

•nors priežasčių negalėjo ar 
negali minėjime dalyvauti. 
Nors tai formaliai - išorinė 
pusė, bet šiuo atveju ji yra 
tokios rūšies minėjimuose 
viena iš esminių.
Minėjimo eiga. Kas sudaro 

minėjimo esmę? Pats minė
jimui skirtas faktas ar na
miniai reikalai? Šį kartą 
Sydnejuje Vasario 16—sios 
minėjimas buvo pastatytas 
antraeilėje vi.etoje ir.pąti iš- 
kilmongoji pusė atiduota 
grynai naminiams reikalams 
— atžymėjimų, premijų įtei
kimas, lyg visa tai būtų su
darę Vasario 16—sios minė
jimo branduolį. Kiti gal į to
kią pastabą ranka numos 
sakydami, kad čia etiketo 
reikalas. Bet formaliose iš
kilmėse etiketas sudaro es
minį bruožą, ir prasilenki
mas su etiketu sugriauna 
visą iškilmę. Mūsų atveju 
Vasario—sios minėjimas yra 
visų rengiamų iškilmių 
branduoly.s . kuris turėtų 
būti protokoliškai pravestas 
E>je eilėje be jokių pa- 

ų įsiterpimų. Po minė
jimo apeigų galima visa kita 
atlikti, bet tai būtų jau šalia 
minėjimo, bet neįjungta į 
patį minėjimą.

Deklamacijos. Minėjimo 
programoje deklamacijų 
tarpe didelę dalį deklamuotų 
eilių — kūrybos ištraukų 
pavergtosios Lietuvos iški
liųjų ir okupacinio režimo 
pripažintų bei tarybiškai 
aukštai įvertintų poetų. 
Netenka abejoti tų poetų 
patriotiniais jausmais, betgi 
jie stovi visai kitoje fronto 
pusėje, todėl jų įvedimas gal 
net prieš jų valią į tokios 
rūšies minėjimą, kaip Lietu
vos nepriklausomybės 
šventė yr ne tik neetiška, 
bet ir nepateisinama. Įsi
vaizduokime jeigu anoje pu- 
sėje minint tarybinės Lietu
vos sukaktį būtų dekla
muojami tenai Brazdžionis, 
Nagys ar kuris kitas. Viskas 
gerai, kai savo vietoje, bet šį 
artą tokios deklamacijos 

nebuvo savo vietoje.
Gaila, kad tenka apie tai 

kalbėti, tačiau tokios pasta
bos susikaupė per eilę metų 
ir reikėjo vieną kartą pasa
kyti. n.n.
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Trisdešimt pirmoji Robertas Sidabras

SPORTO ŠVENTĖ
(^/PORTAS

KREPŠINIS
GEELONGO “VYTIS — 
MELBOURNO “VARPAS“ 

56:54 /26:30/

Kaip rodo rungtynių rezul- 
tas, pirmosios antradienio 
rungtynės vyko įtemptoje 
atmosferoje. Tai galėjo būti 
vienos iš įdomiausių 
31—mos Šventės vyrų run
gtynių, tačiau geelongiškių 
krepšininkų pademonstruo
tas šiurkštus žaidimas dau
gumą žiūrovų nuteikė sle- 
giančiai...Melbourno vyrai 
šias rungtynes pradėjo daug 

žadančiai ir dėka taiklių E.- 
Ragausko metimų kėlinį už
baigė 4 taškų persvara. An
trame kėlinyje neuždengia
mai sužaidė E. Kardas, o 
taip pat ir A.Wiasak, kas 
užtikrino Geelongo
VYČIUI dviejų taškų per

galę. Nugalėtojams daugia- 
sia taškų pelnė:E. Kardas 
24, A. Wiasak 16, o prlaimė- 
tojams —E.Ragauskas 20, 
A. Milvydas 10, S. Ragaus
kas 10.

ADELAIDĖS ‘VYTIS* — 
SYDNEJAUS ‘KOVAS 

56:41 /23:13/

Pirmame kėlinyje abi ko
mandos žaidė sukaustytai, 
tačiau antrame atsipalaida
vo ir pademonstravo gana 
gražų krepšinį. Laimėto
jams daugiausiai taškų 
pelnė: P. Urnevičius 19, J. - 
Ignatavičius 14, A. Verbyla 
10, o .praląimėtojąms — R. 
Mickus 12, Z. Karkowski 12.

GEELONGO “VYTIS“— 
PERTH*O “TAURAS“ 

69:25 /34:14/

Š. AMERIKOS LIETUVIAI 
KANBERROS “VILKAS“

45:22

Skelbimas
ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
JOS ĮKŪRIMAS IR PASIRODYMAS

(4) Šitie tarpininkai, nors jie tikroje žodžio prasmėje 
nebus pati karalystė, tačiau bus tokiais atsižymėjusiais 
jos atstovais, kad žmonės pripažins juos kaip karalystę; 
mat jie bus vieninteliais matomais jos atstovais. Todėl 
mes pavadinome juos ’’žemiškoji karalystės vaizdomai- 
na”, kuri bus žmonėms matoma. — Luko 13:28.

Šitie — ’’Abraomas, Izaokas ir Jokūbas ir visi pra
našai” bei senovės vertingieji, apie kuriuos kalbėjo mūsų 
Viešpats ir jo apaštalai (Mato 8:11; Žydams 11:4-40), iš
laikę savo ištyrimą, bus pabudinti iš mirties tobulais, pil
nai atsteigtais į žmoginį tobulumą. Todėl jiems nereikės 
prisikėlimo ”į teismą”, nusitęsenčio per ištisą tūkstantį 
metų, į kurį pateks visa likusioji žmonija. Ir šita tobulybė 
gelbės jiems tiesioginiai susisiekti su dvasiniais karaliais 
ir kunigais. Dvasinėms esybėms nebereikės pasidaryti 
sau žmoginius kūnus ir tokiu būdu suteikti pasauliui įsta
tymų ir pamokymų. Adomas, kol buvo tobulas, pirm nu
sidėjimo, taip pat galėdavo tiesioginiai susisiekti su dan
giškomis galybėmis. Panašiai galės susisiekti ir senovės 
vertieji, kuomet jie bus atsteigti į tobulumo stovį.

Tačiau šitie žemiški valdovai nebus ’’karaliais ir kuni
gais”, bet didžiojo Karaliaus paskyrimu, bus ’’kunigaikš
čiais visoje žemėje” — atžymėjusiais viršaičiais, valdyto
jais ir mokytojais. ~

Bus daugiau
Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:

P. Ba&nskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Old. 4121

HOBARTO “PERKŪNAS 
-ADELAIDĖS “VYTIS“ 
63:53 /22:25/

Prieš šias rungtynes vytie- 
čiai buvo patyrę tik vieną 
pralaimėjimą — prieš sve
čius iš Š. Amerikos, tad, sa
vaime aišku, buvo šių rung
tynių favoritai. Kėlinį už
baigę 3 taškų persvara po 
pertraukos adelaidiškiai 
pirmavo net 13 taškų, bet 
kai dėl 5 pražangų aikštę 
apleido P. Urnevičius, o ne
užilgo ir A.Vieraitis, žaidy
nių eiga pakrypo perkūnie- 
čių naudai ir rungtynių 
pabaigoje jie sužaidė neuž
dengiamai. Laimėtojams 
daugiausia taškų pelnė: C. 
Gower 18, W. Stanwix 14, B. 
Stanwix, P. Cross po 10, o 
pralaimėtojams —J. Ignata
vičius 18, P. Urnevičius 13, 
A.Vieraitis 12.

j Dar, rodos, tik neseniai 
sutikome savo mielus sve
čius iš Amerikos ir Kanados 
Sydnejaus aerodrome, o štai 
jau beveik laikas ir juos 
išleisti ir pasakyti iki sekan
čio pasimatymo, jeigu ne pas 
mus, tai už poros metų Či
kagoje.

Kaip ir pirmoji Amerikos 
lietuvių krepšininkų viešna- 

; gė Australijoje, kur buvo 
■ daugiau vyresnio amžiaus 

sportininkai ir, galima saky
ti, krepšinio ^’žvaigždės”, 
taip ir dabar, šiame svečių 

f sąstate esant tik jaunimui, 
svečių apsilankymas ir jų 
viešnagė Australijoje reikia 

, laikyti labai ir labai pasise-

SYDNEJAUS “KOVAS - 
PERTH‘0—“TAURAS“ 

46 23 /23:13/

MELB. “VARPAS“— 
CANBER. “VILKAS“

62:29

Š. AMERIK. LIETUVIAI— 
HOBARTO “PERKŪNAS“
86:62 /40:28/

Tai rezultatyviausios spor
to Šventės krepšinio rung
tynės, ir jei būtų prisilaikyta 
tarptautinių taisyklių, tik
riausiai, abi komandos galė
jo primedžioti virš 100 
taškų. Rungtynės vyko ti
krai draugiškoje atnjosfero- 
Ž'e ir prieš aukštaūgius sve- 
ius perkūniečiai išvystė 

spartos žaidimą. Laimėto
jams daugiausiai taškų pel
nė: S. Dessette 22, J. Karpis 
18, D. Šiliūnas 16, R. Kal
vaitis 12, o pralaimėtojams 
— C. Gower 18, B. Stanwix 

SVEČIŲ ATSILIEPIMAI
Ant. Laukaitis

kusia. Reikia tik pamatyti 
tuos jaunuolius ir jaunuoles, 
tiek iš užjūrio, tiek ir iš pas
kirų Australijos miestų, 
kaip jie šiandien, po trijų 
savaičių bendro buvimo 
sporto šventėje ir viešėjimo 
paskiruose miestuose, pasi
darė tiesiog neatskiriami 
draugai. Kiekvieno miesto 
palikimas sudrėkina ne vie
nos merginos akis, ašaros 
negali būti paslepiamos, 
draugiški atsisveikinimai, 
karšti rankų paspaudimai 
palydi naujai atsiskiriančius 
draugus ir drauges, kvie
čiant vienus dar ilgiau čia 
pasilikti, kitus kuo greičiau 
atvykti į Dėdės Šamo ar 
Kanados miestus. Net ir
vadovas Z. Žiupsnys yra su
sirūpinęs, kad kokia nors iš 
jo gražuolių sportininkių 
nepasiliktų čia kengūrų že
mėje. Gal geriau visą reikalą 
supranta moteriška jo žmo
nos Žibutės širdis, kad taip 
greitai atsirado abiejose pu
sėse toks vieni kitiems 
draugiškas, o gal ir kitoks, 
prisirišimas.

Smagu ir man buvo 
žiūrėti į visus jaunuolius, 
tarp kurių buvo ir mano 
labai gerų draugų vaikai, 
tai: Algis Miškinis iš Cleve- 
lando, Irena Sventickaitė iš 
Detroito ir Aldona Pleiiytė 
iš Čikagos. Su jais, kaip ir su 
jų tėvais, labai greitai irgi 
pasidarėme geri draugai.

Tai pat ir visi kiti jaunieji 
svečiai greit pritapo prie 
mūsų gyvenimo, užmiršo 
šaltąją Amerikos ir Kanados 
žiemą, nudegė saulėje ir 
klausė, kaip greičiau papulti 
į pajūrį. Krepšininkų trene
ris L. Kedys iš Cleveland©, 
kuris jau anksčiau, kaip 
Vietnamo karys, viešėjo 
Australijoje ir su kuriuo su
sipažinome mūsų viešnagės 
metu Clevelande, džiaugiasi 
šiuo vizitu ir kariu su savo 
krepšininkais, atrodo, yra 
labai patenkintas. Turėjome 
mano kieme mes net ir ve
teranų krepšininkų tarp 
Amerikos ir Australijos 
krepšinio rungtynes ir gaila, 
bet geresni veteranai buvo

15, D. Stanwix 13.
Tai buvo paskutinės tos 

dienos vyrų rungtynės, taigi 
visoms komandoms teko su
žaisti po 4 rungtynes dviejų 
dienų laikotarpyje. Dar ga
lima pridėti, kad Sporto 
Šventės metu Adelaidėje 
buvo labai karšta, tad ne tik 
perkrauta programa, bet ir 
klimatas pareikalavo labai 
daug prakaito iš mūsų krep
šininkų. Tačiau visos ko
mandos žaidė energingai 
nuo pirmųjų iki paskutinių 
minučių, kas parodo, kad vi
si klubai buvo labai gerai 
pasiruošę 31—mos Šventės 
varžyboms.

CANBERROS “VILKAS- 
PERTH‘0 “TAURAS“

26:26 /10:15/

Trečiadienis — paskutinė 
Sporto Šventės diena, pra
dedama sensacingai, kai 
Perth‘o ir Canberros vyrai 

iš Amerikos ir jie laimėjo. O 
juos atstovavo pats treneris 
ir net dabartinės komandos 
žaidėjas L. Kedys ir broliai 
Juozas ir Vytas Kazlauskai 
iš Čikagos. Gi australiečius 
atstovavo Jurgis Liutikas, 
Don Atkinson (geresnis lie
tuvis už daugelį lietuvių) ir, 
žinoma, aš pats. Krepšiai 
čia nebuvo taip svarbu, ta
čiau prakaito tai kibirais 
buvo išlieta, gerai tik, kad 
dabar alaus bravorai ne
streikuoja.

Prieš pat išskrendant 
mūsų svečiams atgal į Ame
riką ir Kanadą, aš su vienu 
kitu pasikalbėjau ir čia pa
teikiu jų nuomones apie 
Australijos vizitą.

ZIGMAS ŽIUPSNYS, 
grupės vadovas. Kelionė, 
mano manymu, yra labai 
pavykusi ir gera ir pati 
sporto šventė, žiūrint ir ly
ginant jas pagal žmonių 
skaičių, buvo paruošta labai 
gerai. Reikėtų mums vi
siems beveik įsipareigoti, 
kad amerikiečiai ir kanadie
čiai į Australiją atvažinėtų, 
sakykim, kas penkeri metai. 
Lygiai tas pats turėtų būti 
daroma ir iš australiečių jpu- 
sės. Šioje išvykoje amaus 
taip pat labai atitiko abejas 
sportininkų puses, kas labai 
aiškiai matosi iš tokio didelio 
abipusiško susidraugavimo. 
Aš tikiu, kad mes Čikagoje 
surengsime gražią sporto 
šventę ir ten galės dalyvauti 
visos komandos. Tikrai ma
lonu, kad jūs Australijoje 
mus taip gražiai priėmėte. 
Tikiu, kad ir mes Čikagoje 
galėsime panašiai atsilyginti 
ir jus taip pat gražiai priim
ti. Esu labai dėkingas Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nei, be kurios paramos mes 
tikrai nebūtume įstengę at
vykti ir ypatinga padėka dėl 
šios išvykos Amerikos Liet. 
Bendruomenės pirm. Vyt. 
Kutkui, kuris, pats būdamas 
sportininkas, mus labai ; 
gerai suprato ir mums taip . 
daug padėjo. Daug sėkmės I 
jums čia Australijoje, ačiū 
už viską ir iki pasimatymo 
Čikagoje. Bus daugiau

krepšininkai rungtynes su- 
žaidžia lygiom. Pirmame 
kėlinyje jaunieji “Tauro“ 
krepšininkai atrodė prana
šiau, o po pertraukos mūsų 
sostinės sportininkai. Abie
jų klubų reprezentantai 
verti pagyrimų už parodytą 
kovingumą. “TAURUI“ taš
kų pelnė: A. Klimaitis 9, A. 
Budrikis 7, E.Repševičius 6, 
E. Klimaitis 2, R. Repševi- 
čius 1, P. Klimaitis 1. K. Ja- 
sas 0, T. Francas 0, P. Rau- 
linaitis 0; “VILKUI“ - V. 
Žilinskas 13, K. Pauliukevi
čius 5, P. Venslovas 4, R. 
Gružas 2, P. Collins 2, J. 
Dirkis 0, J. Šliogeris 0, A. 
Šutas 0, P. Dirkis 0 ir 
P.Kreitals 0.
Š. AMERIK. LIETUVIAI - 
SYDNEJAUS “KOVAS“ 

66:34 /38:14/

HOBARTO “PERKŪNAS 
-MELBOURNE “VARPAS 
74:55 /39:25/

į Tasmanijos krepšininkai 
' pateikė daugiausiai staig

menų vyrų pirmenybėse. 
Pereitoje Šventėje “Varpas“ 
įveikė “Perkūną net 67:42, o 
šiemet pralaimi 19 taškų 

'• skirtumu. Perkūniečiai pra
laimėjo tik Geelongo ir Š. 
Amerikos krepšininkams, 
ryškiausią pažangą padariu
si komanda. Šiose rungty
nėse Hobartui taškų pelnė: 
C. Gower 30, B. Stanwix 18, 
P. Cross 13, P. Stanwix 7, 
W. Stanwix 4, D. Stanwix 2, 
o Melbournui — A.Milvydas 
16, S. Balnionis 10, E.Ra
gauskas 8, S.Ragauskas 7, 
V. Rousiyan 6, A. Pranckū- 
nas 4 A.Balnionis 2, P. Steel 
2, R. Muceniekas 0, I. Rou- 
siyan 0. Bus (jaugįau

•

žinios
KOVO JAUNIAI—BANK
STOWN BRUINES 50:67

Kovo jauniai buvo pakvies
ti žaisti prieš Bankstown 
District jaunių rinktinę 
Bruines. Šią rinktinę sudaro 
Bankstown rajono geriausi 
jauniai žemiau 18 m. am
žiaus. Koviečiai, būdami 
jaunesni (vyriausias 15 m.) 
ir ūgiu žemesni labai puikiai 
sužaidė. Net patys teisėjai 
buvo nustebinti jaunų ko- 
viečių žaidimu ir pareiškė, 
kad čia esanti jų klubo atei
tis.

Taškai: M.Wallis 20, 
A.Protas 10, G.Atkinson 8, 
E.Kasperaitis 6, D.Siutz 4, 
R.Gaidžionis 2, E.Barila ir 
A.Kolbakas po 0.

NAUJA ALFAS
VALDYBA

Sekantiems dvejiems me
tams ALFAS Valdyba su
daryta iš šių asmenų: R. Ra
gauskas — pirm., A.E.Liu- 
binas—sekret., A. Skimbi- 
rauskas — iždininkas.
Naujasis ALFAS Valdybos 

adresas: 15 Tenham Court, 
Cheltenham, 3192, Vic.

Išvyka į Pasaulio Lietuvių 
Sporto Šventę tvarkoma 
specialaus tam reikalui ko
miteto, sudaryto Sydnejuje, 
kurio pirmininkas yra Anta
nas LAUKAITIS.

ALFAS Sekretorius
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Gelbėkime
lituanistinius kursus

Sydnejuje valdžios išlaiko
miems lituanistiniams kur
sams, kurie vyksta šešta
dieniais, trūksta mokinių, 
ypač Bankstown klasėje 
(t.y. silpniau lietuviškai kal
bantiems)

Kviečiami į kursus jauni
mas ir taip pat suaugusieji 9 
vai. ryto šeštadieniais 
Bankstown Girls High, Cha
pel Rd., South. Šiuo metu 
šioji klasė galinti būti ir už
daryta, nes valstijos (NSW) 
švietimo ministerija turinti 
nustačiusi ribą, kada klasė 
gali būti valdžios išlaikoma, 
jeigu joje yra nemažiau 
penkiolikos mokinių. Jeigu 
neatsiras daugiau, galime 
prarasti vieną lituanistinę 
klasę. Šia proga norėtųsi 
priminti visiems lietuviams, 
kad lituanistiniai kursai yra 
didelis atsiekimas
lietuvybės išlaikymo fronte, 
kur ne vien tik mūsų 
pastangos galioja, bet net 
ateina talkon ir vietinė val
džia.

Šio kurso mokytoja yra p. 
Kazimiera Bitinienė, tel. 
969-6394.

Mes visą laiką pabrėžiame 
kovoją už Lietuvą. Vasario 
16—sios minėjimuose džiau
giamės 1918 metų pergale, 
bet neatrodo, kad būdami 
išeivijoje gyventume ta pa
čia Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo dvasia.

Lietuvai nepriklausomybę, 
atkovoti gali tik sąmoningi 
lietuviai. Deklaracijos mi
nėjimuose ar susirinkimuo
se, kad mes už nepriklauso
mą Lietuvą yra tuščios, jei
gu jų nepagrindžiame savo 
darbais.

Kova už Lietuvą yra ne tik 
frontuose, bet kiekvienoje 
vietoje, kur tik lietuvybė 
galioja. Lietuvybės išlaiky
mas yra ir turi būti pagrin
dinis mūsų visų išeivijoje 
rūpestis, nes kai neliks lie
tuvių, kas gi kovos už Lie
tuvą?!

Turėjom ir tebeturim var
go mokyklas, kurios šiandie 
irgi remiamos vietinės val
džios. Prieš keletą metų šio 
krašto vyriausybei atkrei
pus dėmesį į etnines ben
druomenes ir įvertinus 
ateivių įnašą į vietinį gyve
nimą ir australišką kultūrą, 
tai pabrėžiant įvestos radio, 
televizijos programos, etni
nės mokyklos norint ir sie
kiant (bent akivaidžiai) tą 
etninį tęstinumą Australijo
je palaikyti. Iš čia ir lituani
stiniai kursai, kurie veikia 
kiekvienoje Australijos val
stijoje, išskyrus tas vietas, 
kur nesusidaro minimalinis 
skaičius pačių kursantų.

Tačiau Sydnejuje, pačioje 
didžiausioje lietuvių koloni
joje, tų kursantų neturėtų 
trūkti. Kalbame apie Lietu
vos nepriklausomybės at
statymą, apie kovą už lietu
vybę, tačiau tokiose lietu
viškose mokyklose, tokiuose 
kursuose mokinių trūksta. 
Sunku būtų būtų patikėti, 
kad lietuviškos šeimos būtų 
bevaikės. Už Lietuvą kovo
jama ne vien tik atviruose 
frontuose, bet juo labiau sa
vųjų tarpe išlaikant lietuvy
bę, nes kas gi kovos ir tęs ją 
praradus sąmoningus lietu
vius?

Todėl ir kviečiame bei ra
giname, kad kuo daugiau 
jaunų ir gal ne taip jaunų 
lietuvių stotų į lituanistinius 
kursus ne tik Sydnejuje, bet 
ir visur kitur, kur tik jie 

veikia arba net steigti ir ten, 
kur jų iki šiolei nėra.

Vargas tai tautai, kuri ir 
išeivijoje nesirūpina tautos 
ateitimi. Mūsų vyresniųjų 
dalyvavimas tautiniuose 
minėjimuose yra tuščia de
monstracija, jeigu nededa
me pastangų lietuvybę pra
tęsti savo šeimose ateinan
čioms kartoms.

Tad šia proga ir kviečiami 
visi, kas turi mokyklinio 
amžiaus vaikų arba ir patys, 
norį pasitobulinti lietuvių 
kalboje bei pramokti tiems, 
kurie įžengę į lietuvišką 
bendruomenę nemoka, bet 
nori pramokti lietuviškai, 
stokite į lituanistinius kur
sus ne vien Sydnejuje, bet ir 
Melbourne, Adelaidėje. O 
ten, kur tokių kursų nėra, 
reikėtų imtis iniciatyvos 
juos įsteigti jau bent tuo 
įrodant, kad mes nesame 
palaida masė, bet sąmoningi 
tautiečiai, kuriems svarbi 
lietuvybė ir jos tęstinumas.

VASARIO 28 d., ŠEŠTADIENĮ, SYDNEJAUS LIET. 
KLUBE MOTERŲ DRAUGIJOS

BLYNŲ BALIUS
Maloniai kviečiami visi! Tą vakarą visų džiaugsmui 

patraukli programa 
skaniausi blynai 
loterija 
staigmenos

Pradžia 7 vai. Ateikite— nesigailėsiu'’’ Rengėjos niekad 
neapvylė!

Žinelės
Pakeliui iš Lietuvių Dienų į 

Melbourną vienam tautie
čiui sugedo mašina, bet nė 
vienas iš draugų nesustojo 
jam pagelbėti manydami, 
kad jis sustojęs tik atsigai
vinti nuo karščio.

Lietuvių Dienų atidaryme 
Adelaidės rotušės scenoj 
buvo ištiestos Australijos ir 
Lietuvos vėliavos. Įdomu, ar 
kas pastebėjo, kad lietuvių 
tautinė vėliava buvo atvirk
ščiai ištiesta?

Patirta, kad dail. Urbonas 
rengiasi naujai savo kūrinių 
parodai, kuri greičiausiai 
bus suruošta Adelaidėje. 
Neseniai pats dailininkas 
buvo išvykęs į Adelaidę pa
tyrinėti galimybių ir sąlygų. •

Mūsų Pastogės redakto
rius, per 30 metų niekad ne
siskundęs australiškų vasa
rų šilumėle, per sporto 
šventės atidarymą
Adelaidėje savo kaimynui 
pastebėjo: “gera jums čia 
Adelaidėje, kai taip maloniai 
šilta. Sydnejuje retai kada, 
tokių progų susilaukiame“..

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

SYDNEJAUSLIETUVIŲ KLUBE
116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 į

Šeštadienį, kovo 7 d., 8 vai. vak.

Havajų vakaras
Kovo 14 d., šeštadienį, 7,30 vai. vak. 

kviečiame narius ir jų svečius atsilan
kyti i

Viščiukų ir vėžiukų 
vakarąProgramoje havajietiški šokiai, dai- i 

nos bei kitos įvairybės. Prizai 
tikamiausiai apsirengusiems ir geriau
siai atliekantiems havajietiškus šokius. 

, . , , . , , . ma. įėjimas su uiueiais u uui. asmeniui. uSmagus vakaras žada daug įdomybių, į ... , ., , , , .... , . fc
rivVa; j Vietos ribotos, tad raginame bilietais R

’ ■ ’ i apsirūpinti iš anksto K

Numatyta įdomi nuotaikinga progra
ma. Įėjimas su bilietais 5 dol. asmeniui.

a Įėjimas dykai.

VasariB 28 d., šeštadienį, 
Melbourne Lietuvių Klube 
Sambūrio choristės keps 
įvairiausius Užgavėnių bly
nus. Kviečiame visus — įėji
mas veltui. Pradžia 6 
val.vak.

v

PALANKŪS ATSILIEPI
MAI

Į mano atsišaukimą (žiūr. 
pareitame M.P. Nr 

įrašyti ir Lietuvos 
vardą šalia kitų tautybių 
Fairfielde ateivių atminimui 
[įaminkle, jau palankiai atsi- 
iepė visa eilė tautiečių. 

Pasižadėjo aukoti: Canber
ra. Po $50 F. ir M. Borumai, 
K. Kučinskienė, J. Stakišai- 
tis. Sydney. Po $20 A.L. 
Kramiliai, K.N. Stašioniai, 
M.Zakaras, V.K.; po $15 
B.E. Kiveriai; po $10 Č. Liu
tikas, J. Venclovienė, B. 
Stašionis. Ačiū už palanku
mą ir dėmesį.

A. Kramilius

TAUTOS FONDE

Pagerbdami Aukščiausiojo 
globon iškeliavusį a.a. Kazį' 
Badauską vietoj < gėlių 
Tautos Fondui aukojo: $15 
Sydney L.K. Kultūros 
Draugija; po $10 C. ir P. 
Protai, A.Jantauskas, J.Že
maitis, P. ir E. Nagiai, Jz. 
Ramanauskas, 
J.Laurinaitis, L. ir H. Kar
veliai, D.J. Staugirdai, L. ir 
J. Vėteikiai, K.Butkus, 
G.Bakša, R.Cibas; po $5 A. 
ir L. Kramiliai, R.Venclovas, 
B.Paškočimas. Viso $150. 
Nuoširdus ačiū už nevy
stančias gėles.

Tautos Fondo Atstovybė
Australijoje ; AdMMrtracijoe tek 649 9062

MELBOURNO 
RAMOVĖNAMS

Kovo 1 dieną 2 vai. šau
kiamas Melbourne Liet. Na
mų vyrų menėj ramovėnų 
susirinkimas, kuriame visi 
nariai prašomi drausmingai 
dalyvauti. Bus pasikalbėta 
einamaisiais reikalais ir pa
grota iš Amerikos gauta ra
movėnų plokštelė.
Melb. Ramovės Sk. Valdyba

PRANEŠIMAS
SYDNEJAUS

LIETUVIAMS

Sydnejaus Apylinkės 
' Valdyba, norėdama geriau 
informuoti Sydnejaus lietu
vius apie ALB Krašto Tary
bos suvažiavimą ir Liet. 
Dienas nutarė sušaukti kovo 
1 d., sekmadienį, 3 vai. Liet. 
Klube apylinkės lietuvių su
sirinkimą, kuriame padarys 
pranešimus V. Kazokas, V. 
Augustinavičius ir A. Mau- 
ragis. Be minėtų pranešimų 
bus svarstoma ir mūsų 
bendruomenės našesnės ir 
darnesnės veiklos* išvysty
mas.

Kviečiame kiuo skaitlin- 
giau dalyvauti su savo nuo
monėmis ir pageidavimais.

Syd. Apylinkės Valdyba

Šiais metais rengiamame 
jurginų (Dahlia) festivalyje 
Mittagonge pakviestas ir 
dail. Leonas Urbonas ofi
cialiam festivalio atidarymui 
Tuo pačiu jam teks būti ir 
meno patarėju bei teisėju 
meno ir rankdarbių 
parodoje.

Anksčiau Bowral tulpių ir 
Mittagong jurginų festiva
liai, kurie sutraukia 
tūkstančius turistų ir turti
na šią ir taip turtingą apy
linkę, atidarymo garbė tek
davo vietos burmistrams ar 
vietiniams parlamentarams.
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Prieš ketverius metus pir
mą kartą tokiai atidarymo 
pareigai pakvietė mūsų dail. 
Leoną Urboną. Priežastis: 
sako, kad šis žmogus žino, 
ką sako ir patraukia jaunimą 

Neabejojame dail. L. Ur
bano galia ir tikime, kad jis 
ir kaip menininkas ir kaip 
lietuvis žino ir moka atitin
kamai šias sritis reprezen
tuoti.

SŪKURYS PRADEDA
DARBĄ

Vasario 15 d., sekmadienį, 
10 vai. Masonic salėje Lid- 
combe Syd. taut, šokių gru
pė Sūkurys pradėjo šių me
tų darbą bendru tėvų ir jau
nimo susirinkimu. Aptarta 
praėjusių metų darbai, pra
vestos diskusijos, priimtos 
nuomonės ir patarimai iš 
suinteresuotųjų šios grupės 
veikla.

Šių metų pabaigoje, lapkri
čio 26—29 d.d. Čikagoje 
rengiamas mokslo ir kūry
bos simpoziumas, kuriam 
ruošiamasi jau nuo pereitų 
metų. Simpoziumo tema: 
lietuvių įnašas į mokslą ir 
kūrybą. Vyks paskaitos, po
kalbiai, diskusijos. Numato- 

■ ma apie 100 lektorių. Sim- 
{•oziumo metu taip pat įvyks 
nžinierių ir Architektų ir 

Lituanistiko Instituto suva
žiavimai.

$20 
$24 
$35 
$50

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbja-savo-nuo&ūra. Už skel
bimu* turuą neatsakoma.
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