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ALB 19-tosios Krašto Tarybos Sydnejaus Atstovų 
dalyvavusių

Tarybos paprastojoje sesijoje, įvykusioje Canberra mieste 
1984m gruodžio mėnesį

PAREIŠKIMAS

Mes, šį pareiškimų pasirašę, Tarybas nariai apgailestaujame, 
kad nesutarimai tarpe ALB Krašto Valdybos ir LB Spaudos Sąjungos 
buvo iškelti viešumon, tuo padarant AL Bendruomenei nepataisomos 
žalos. Nors neteigiame, kad LB Spaudos Sąjungos veikla yra 
aukščiau kritikos, su apgailestavimu turime konstatuoti kad 
dabartinės ALB Krašto Valdybos laikysena yra klaidinga, be 
precedento ir be reikalo skaldanti mūsų Bendruomenę:

1. Tarporganizaciniai nesutarimai turėtų būti sprendžiami 
pasitarimų būdu.
2. Sydnėjuje esančio "Mūsų Pastogės" leidėjo reikalai geriau 
žinomi Sydnėjuje negu tolimoje Adelaidėje, tad netikslu Krašto 
Valdybai bandyti primesti vienokius ar kitokius sprendimus 
Sydnejuje esančioms bendruomeninėms organizacijoms.
3. Jokia demokratinė bendruomenė negali leisti savo organams, 
kokios jų nebūtų aukštos pareigos, sauvaliauti. Krašto Valdybos 
be pasitarimų skelbiamas "referendumas" negali būti laikomas 
galiojančiu jau vien tik dėl to, kad per korespondenci ją 
patiekiamos tik Krašto Valdybos nuomonės, nekalbant apie tai, kad 
šiems balsavimams kortelės išsiųstos ne visiems Krašto Tarybos 
nariams, net nepaskelbiant Krašto Tarybos narių surašo.
4. ALB Statuto 13-tas straipsnis taip nusako Krašto Tarybos 
kadenciją:
... Senosios Krašto Tarybos kadencija pasibaigia ir naujosios 
Krašto Tarybos kadencija prasideda keturias (4) savaites prieš 
sekančią Krašto Tarybos sesiją.
Kol šis Statuto straipsnis nebus 
Krašto Tarybos sąstatas.
5. Per trumpas balsų grąžinimo
Sydnejaus Apylinkei, nes iš

pakeistas, galioja Senosios

terminas 
didesniųjų

ypatingai kenkia 
vietovių, esame 

toliausiai nuo Adelaidės. Kodėl tas apklausinėjimas pasidarė 
toks skubotas ir ko tuo tikimasi atsiekti? Gal būt užmiršta, kad 
paštas Sydnėjuje garsus savo delsimais ir streikais.

Esamomis aplinkybėmis, mes, 19-tosios Krašto Tarybos nariai, 
dalyvavę praėjusioje sesi joje Canberra mieste, jaučiame pareigų 
padaryti šį viešų pareiškimų ir kviečiame Krašto Valdybų 
pasitarimų būdu ir kooperacijos dvasioje išsiaiškinti esamus 
nesusipratimus ir remti ALB spaudų, kuri yra tokia reikšminga 
mūsų bendruomenei.

Su pagarba,

A. Adomėnas, V. Augustinavičius, K. Bagdonavičius, B. Burkus, D. 
Bieri, V. Bukevičius, L. Cox, A. Dudaitis, I.Jonaitis, E. 
Jonaitienė, A. Kabaila, D. Kairaitis, J. Maksvytis, A. Milošas, 
V. Patašius, P. Pullinen, A. Reisgys, M. Reisgienė, B. Vingilis,

Gerbiamą

Prelatą Praną Vaserį

sveikiname ir džiaugiamės, kad Šventasis Tėvas, įvertinęs Jūsų darbus 
Dievui ir Tėvynei, pakėlė Jus i prelatus. Jūsų užsitarnautu įvertinimu 
didžiuojamės ir mes Sydney lietuviai.

Nuoširdžiai linkime, kad Dievas Jus stiprintų ir teiktų jėgų 
tolimesniems darbams ir siekimams.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

Svei ki na me 

prelatą R R A N Ą V ASE RĮ , Popiežiaus Jono Pauliaus 
Romoje pakeltą Garbės Prelatu. Linkime Jo Prakilnybei geros sveikatos, 
sėkmės ir Dievo palaimos gyvenime ir kūryboje

"Mūsų pastogės" redakcija, 
administracija, LSS Valdyba

PR A N ESI MAS

Šių metų gruodžio mėn. 28-tą ir 
29-tą dienomis Melbourne Įvyks 
Australijos lietuvių teatrų festivalis, 
kuriame su savo pastatymais dalyvaus 
Adelaidės, Melbourno ir Sydnejaus 
teatrai.

Smulkesnė programa bus paskelbta 
vėliau.

A LB Krašto Valdyba kviečia visus 
lietuvius festivalyje atsilankyti.

II

ALB Krašto ValdybaVIENINGAI
Mūsų skaitytojų dėmesiui siūlome "Tėviškės žiburių" š.m. Nr. 45 vedamąjį, 
ypatingai aktualia tema.

Mūsų išeivijos nevieningumas yra 
garsus. Daug nevieningumo buvo 
senojoj išeivijoj, netrūksta jo ir 
naujosios gretose. Kai vienam lietuvių 
savaitraščiui Australijoje prireikė 
naujo redaktoriaus, atsirado kandi
datė iš naujausios ateivių kartos, 
brendusios jau sovietinėje santvar
koje. Jai buvo padarytas prlėkalstos, 
esą rizikinga patikėti redaktorės 
pareigas tokiam asmeniui, nes ji šią 
poziciją panaudosianti to krašto 
lietuvių skaldymui. Kandidatė atsa
kiusi, kad nebėra ko skaldyti, nes 
tautiečiai jau ir taip pakankamai 
susiskaldę. Šioje pastaboje yra tiesos, 
tačiau išeivijos susiskaldymas nėra 
mirtinas. Senojoje išeivijoje Ameri
koje vyko stiprios politinės, tikybinės 
ir kitokios grumtynės tarp įvairių 
grupių bei partijų. Atrodė kartais, 
kad tai didžiausi priešai, kurie niekad 
nesusitaikys, bet kai realiai iškilo 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimas 
ir kai išeivijos pagalba pasidarė 
ypatingai reikalinga, išeivija pasirodė 
gana vieninga tame politinės ir 
finansinės pagalbos fronte. Prisike
lianti Lietuva naujam, nepriklau
somam gyvenimui tai stipriai jautė. 
Anuomet visi žinojom, kad amerikie
čiai lietuviai senajai savo tėvynei 
ištiesė pagalbos ranką, daug prisidė
jusią prie karo nualinto krašto 
atstatymo.

Panašus procesas vyksta ir naujo
joje išeivijoje. Susiskaldymo netrūks
ta, nors jis yra žymiai kitoks, negu 
seniau. Kadaise labai ryškios grumty
nės vyko politinėje srityje tarp kairės 
ir dešinės partijų. Dabartiniu metu 
tokios ryškios linijos, aštriai skirian
čios dešinę nuo kairės nėra, tačiau yra 
nemažų skirtumų tarp bendruome- 
nininku ir vlikininkų - altininkų, tarp 
bendradarbiautojų su okupuota Lie
tuva ir jų priešininkų... Veiksnių 
viršūnėse tebepučia šalti vėjai. Kar
tais tie skirtumai pasireiškia viešais, 
nedraugiškais mostais. Bet jie, kaip 
senojoj išeivijoj, taip ir dabar, nėra 
mirtini. Kai iškyla bendras reikalas, 
liečiantis savąją tautą, atsiranda 

: pakankamai ir vieningumo. Tai liudija,

pavyzdžiui, Bendrojo Amerikos lie
tuvių fondo - BALFo sukaktis, 
iškilmingai paminėta Vašingtone 1985 
m. spalio 13 d. Ji visiems priminė, kad 
prieš 40 metų, kai Lietuvą ištiko 
nelaimė - užgriuvo sovietinė okupa
cija, patriotinė lietuvių išeivija vėl 
parodė savo vieningumą pagalbos 
srityje. į minėtąjį fondą jungėsi 
įvairių ideologijų žmonės. Vėliau prie 
jo prisidėjo ir naujieji pokario ateiviai. 
Net ir po 40 metų BALFo veikloje 
tebesireiškia tas pats vieningumas. 
Pagalba lygiai reikalinga visiems 
tautiečiam, gyvenantiem vargo srity
se. BALFas tai mato ir vieningai 
telkia bei teikia reikalingą pagalbą.

Vieningumo dvasia, gyvai besireiš
kianti pagalbos srityje, turėtų įkvėpti 
vieningumo dvasią ir kitose srityse, 
ypač politinėje veikloje, kuri yra ne 
kas kita, kaip pagalba sovietų 
pavergtai Lietuvai. Politinėje srityje 
išeivijos mastu reiškiasi VLIKas, 
Bendruomenė ir pastaruoju metu 
Amerikos baltiečių laisvės lyga, 
parodžiusi daug aktyvumo. Pastaroji 
veikia nepriklausomai, savarankiškai, 
atlikdama žygius, kuriuos turėtų 
atlikti VLIKas arba Bendruomenė. 
Tarp pastarųjų dviejų veiksnių nėra 
karo stovio, bet nėra ir glaudaus 
bendradarbiavimo. Tokios būsenos 
pasekmės kartais būna skaudžios ne 
tik išeivijai, bet ir Lietuva^. Tai 
matėme pvz. Taikos ir laisvės ryžto 
žygio atveju praėjusią vasarą. Žygis 
sėkmingai pavyko, bet lietuvių daly- 
vavimas buvo silpnokas. Jei ne latviai, 
las žygis vargu ar iš viso būtų įvykęs.' 
Negausiu lietuvių dalyvavimu visi 
stebėjosi. Kodėl taip įvyko, priežas
čių yra ne viena, bet bene pagrindinė 
Jų buvo stoka bendradarbiavimo tarp 
mūsų veiksnių - kai vienas organi
zavo, kitas, atrodo, tiktai stebėjo. Dėl 
to nebuvo pakankamos akcijos organi
zacinėje srityje. Tai neturėtų kartotis 
ateityje. Mūsų veiksnių nevienin
gumas nėra miltinis, tačiau pakan
kamai skaudus. Laikas baigti ambici- 
nius mostus, atstatyti išeivijos veiks
nių vieningumą ir bendros veiklos 
frontą.
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LAISVĖS KOVŲ SŪKURIUOSE
Rašo: JULIUS VĖTĖIKIS

Neginčytina, kad mūsų išeivija 
prisideda prie kovos dėl Lietuvos 
laisvės. Tačiau vis dėlto lietuvių 
tautos kamienas, likęs Tėvynės že
mėse, yra svarbiausias ir esmin
giausias tos kovos skatintojas ir 
vykdytojas.

Mes dažnokai čia padiskutuojame 
tarpusavyje dėl neesminių dalykėlių, 
net į asmeniškumus nukrypdami, kai 
tuo tarpu Panemunėse likę lietuviai, 
gyvendami labai sunkiose materia
linėse sąlygose ir neturėdami nei 
mažiausio krislelio dvasinės laisvės, 
vis dar išsilaiko savo gimtajame 
krašte, kalbėdami lietuviškai ir steng
damiesi išsaugoti lietuvių kultūrą ir 
tautinius papročius.

čia mūsuose dažnai pakalbama apie 
vykusias Lietuvos partizanų kovas su 
sovietiniais okupantais. Dalis išeivių 
mano, kad partizanai be reikalo 
kovoję, be prasmės žuvę ir savo 
žygiais pakenkę kitiems tautiečiams, 
o ypač Lietuvos ūkininkams.

Š| nepagrįstą priekaištą aiškiai 
paneigia nūdienė Lietuvos rezisten
cija, kuri net keletą kartų slaptoje 
spaudoje kėlė šį klausimą. Čia 
patiekiame ištrauką iš straipsnio 
"Partizanų kovos Lietuvoje" ("AUŠ
RA" Nr. 11 - 51):

"Partizanų kovos Lietuvoje tęsėsi 
apie 10 metų (1944-1945). Tikslų 
partizanų skaičių sunku nustatyti. 
Lietuvių enciklopedija (išleista už
sienyje) nurodo jų buvus net 100,000. 
Partizaninis judėjimas buvo apėmęs 
visą Lietuvą: Žemaitiją, Aukštaitiją, 
Dzūkiją - kiekvienoje apskrityje, 
kiekviename valsčiuje, kiekvienoje 
parapijoje buvo partizanų. Partiza
ninis judėjimas apėmė visą tautą, 
vyrus ir moteris.

Čia nenagrinėsime priežąsčių, ku
rios iššaukė partizanų kovas. Išsamiau 
ir to judėjimo neaprašysime. Tai 
istorikų dalykas. Mėginsime tik at
sakyti į klausimą: ką davė lietuvių 
tautai partizanų kovos? Juo labiau, 
kad kova buvo pralaimėta, neat
siektas galutinis tikslas, apie kurį 
svajojo kiekvienas partizanas - išvysti 
vėl nepriklausomą Lietuvą! Apie 
50,000 partizanų žuvo, kiti buvo 
įkalinti, išvežti Sibiran. Dalis jų iš

Sibiro negrįžo, kiti grįžę negavo 
leidimo apsigyventi Lietuvoje, todėl 
turėjo įsikurti Latvijoje, Kaliningrado 
srityje ir kitur. Kuriems pavyko 
Lietuvoje gyventi, tie buvo terori
zuojami saugumo, vadinamųjų "Liau
dies ginėjų" (stribų) ir net pačių 
gyventojų, kurie nukentėjo nuo par
tizanų. Tiesa, kad nuo partizanų 
nukentėjo ir nekaltų žmonių. Nekal
tos, partizanų nužudytos aukos kelia 
opius klausimus, į kuriuos dabarti
nėmis sąlygomis sunku teisingai atsa
kyti. Juk į partizanų eiles buvo 
siunčiami ir saugumiečiai. Tad kiek 
nekaltų žmonių žuvo nuo partizanų ir 
kiek nuo saugumiečių, kurie veikė 
prisidengę partizanų vardu?

O vis tik partizaninis judėjimas 
buvo reikalingas. Jeigu jo nebūtų 
buvę, lietuvių tauta būtų neatlikus! 
to, ką tuo istorijos momentu turėjo 
atlikti.

1. 1940 m. birželio 15 d. buvo 
Lietuvos kapituliacijos, jos gėdos 
diena. Tuometinė Lietuvos vyriau
sybė, priimdama Tarybų Sąjungos 
ultimatumą ir neduodama įsakymo 
kariuomenei priešintis, padarė klaidą. 
Lietuvos laisvė bei nepriklausomybė 
buvo iškovota krauju ir be kovos jos 
nereikėjo atiduoti, šią Lietuvos vy
riausybės klaida pasinaudojo tarybinė 
propaganda, Lietuvos okupaciją pri
statydama pasauliui kaip laisva
norišką įsijungimą į Tarybų Sąjungą. 
Ir pasaulis buvo tuomet suklaidintas. 
1940m. Lietuvos vyriausybės pada
rytą klaidą iš dalies atitaisė partizanų 
judėjimas Lietuvoje. Ko nepadarė 
savo laiku mūsų kariuomenė, tą atliko 
pati, nelaimėje palikta tauta - tikrąja 
prasme Lietuvos liaudis. Juk daugumą 
partizanų sudarė artojai. Moksleiviai, 
studentai, mokytojai, mūsų kariuo
menės atstovai ir kiti lietuvių 
šviesuomenės sluoksniai, visi kartu 
paimti, sudarė žymiai mažesnę parti
zanų dalį, negu kaimo gyventojai. 
Tiesa, pasaulis neatkreipė reikiamo 
dėmesio į mūsų partizanų kovas, bet 
tauta partizanų lūpomis ir veiksmais 
tarė okupantui, kad ji nori būti laisva, 
kad ji pavergėją sutinka su ginklu, o 
ne su duona ir druska.

2. Partizanų dėka mūsų kaimas 
išliko lietuviškas. Rusai kolonizavo

Lietuvos miestus, o į kaimus nedrįso 
kelti kojos... Latvijoje nebuvo par
tizanų, užtat ten kaimai labai 
surusėjo.

3. Partizanų kovos Lietuvoje 1944- 
54 m. užims garbingą vietą lietuviu 
tautos istorijoje, kaip įrodymas, kad 
lietuvių tauta pasipriešino antrąja! 
rusų okupacijai. Tai buvo lietuvių 
tautos sukilimas prieš tarybinę inva
ziją.

Ne veltui pralietas partizanų 
kraujas, kaip ne veltui lietuviai 
išsižudė Pilėnuose, kaip ne veltui 
beginkliai lietuviai gynė Kražių 
bažnyčią nuo ginkluotų kazokų. Čia 
nesiimsime išvardinti visų atvejų 
istorijoje, kai lietuvių kraujas, atrodo, 
veltui buvo liejamas ginant savo laisvę 
ir žmogaus teises. O tačiau jo dėka 
gyvuoja mumyse lietuviška dvasia. Ir 
mūsų partizanų pralietas kraujas, jų 
pasipriešinimo dvasia įkvepia ir ateity 
įkvėps Lietuvos vaikus tęsti jų 
pradėtą kovą už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę.

Tarybinė propoganda visą laiką 
skelbė ir te beskelbia, kad partizaninio 
judėjimo Lietuvoje nebuvę, kad buvo 
tik "banditai". Čia nemėginsime 
įrodinėti tos propogandos melo ir jos 
nesėkmingumo. Ją griauna ir tas 
faktas, kad paskutiniu metu viešuose 
susirinkimuosae, kur būna svarstomi 
komunistinės statybos ir kiti klau
simai, kai kurie kalbėtojai jau drįsta 
partizaninį judėjimą pristatyti kaip 
pilietinį karą.

S K A U S M A S

(Partizanų daina.)

Prieš akis regiu siaubingą vaizdą 
Neramios vaikystės rytmety: 
Partizanų kūnus niekšai mindo 
Ir nebylų skausmą motinų širdy!..

Ar galėjo kas skausme paguosti . ? 
Ir nušluostyt ašaras gailias
Nuo tų motinų ir sesių skruostų, 
Kai slapta sodindavo gėles?!

Aušta rytas - gėlės jau išrautos... 
Verkia žemė rytmečio rasa.
Verkia širdys, despotų užgautos - 
Vėl išniekinta sūnų auka!...

Laiko tėkmėje žiedai nuvyto, 
Ji nuplovė kraujo to klanus. - 
Nesulaukė broliai laisvės ryto, 
Nesugrįžo į gimtus namus.

*

NE TEN IEŠKO
Bruklino rabinas Henry Bronstein, 

kuris buvo nuvykęs į Vilnių ieškoti 
" Gaono" kapo, ne toje vietoje to kapo 
ieškojo. Ne Paneriuose jis buvo 
palaidotas.

"Vilniaus Gaonas" arba "Gaonas 
Elijah", Elijah Ben Solomon Zalman 
(1720 - 1797), buvo žymiausias Rytų 
Europos asmuo judaizmo istorijoje - 
filosofas, matematikas, astronomas ir 
Talmudo žinovas. Dar būdamas jaunas 
stebindavo savo žiniomis mokytus 
Europos profesorius. Džiaugdamasis, 
kad turi savo tarpe tokią garsenybę, 
Vilniaus kabalas mokėjo Gaonui 
stipendiją, todėl jam jokių rabino 
pareigų eiti nereikėjo. Savo gyvenimą 
jis pašventė kovai su nukrypimais nuo 
judaizmo.

Jis buvo palaidotas seniausiose 
(įsteigtos 1487 m.) neparapinėse 
Vilniaus kapinėse Piramonte. Čia jam 
buvo pastatytas mauzoliejus ir epita- 
finė lenta. Šalia jo buvo palaidotas į 
judaizmą perėjęs grafas Potockis. Ant 
Potockio kapo buvo pasodintas medis, 
iš kurio šaknų prie Gaono mauzo
liejaus išaugo kitas medis. Žydai tai 
laikė simbolišku įvykiu. Užėmę Vilnių 
Pilsudskio legionieriai šį medį nupjovė. 
Nors sovietinės Lietuvos konstitucija 
ir moko, kad "rūpinimasis istorijos 
paminklų ir kitų kultūros vertybių 
išsaugojimu - Lietuvos TSR piliečių 
pareiga ir prievolė" (66 straipsnis), 
tačiau 1955 m. sovietiniai buldozeriai 
šias istorines kapines sulygino su1 
žeme. Sunaikintas buvo ir Gaono 
mauzoliejus, tačiau epitafiją žydai 
suspėjo perkelti į Užupio priemiestyje 
buvusias kapines. Deja, nepraėjo nė 
10 metų ir pastarosios buvo sovietų 
sunaikintos. Gaono vardo gatvelė 
buvo pavadinta Stiklių skersgatviu.

Bruklino rabinas turėjo ieškoti 
Gaoųp laidojimo vietos ne Paneriuose, 
bet dešiniajame Neries krante, prie 
sporto rūmų, kur anksčiau buvo žydų 
kapinės, dar 1830 m. paskeltos 
istoriniu muziejumi.

Turtingoji liaudis

Sovietų Sąjungos vado žmona Raisa 
Maksimavna Gorbačiovą, lankydamasi 
Paryžiuje, nusipirko deimantinius aus
karus už 1780 dolerių ir nustebino 
madų žinovus savo puošnumu, lyg 
išpildydama Karl Marx nuostatą, kad 
kiekvienas dirba kiek tik pajėgia, o 
gauna kiek jam reikalinga.

Gautomis žiniomis, spalio mėn., Lietuvoje, 65 m. amžiaus sulaukęs, mirė 

a. a. KAZYS BUT AUTIS,

židinietės Mildos Būtautytės - Vaškevičienės brolis.
Gilaus liūdesio valandoje, sesei Mildai nuoširdžią užuojautą reiškia ir 

drauge liūdi

SYDNEJAUS SKAUTŲ ŽIDINYS

SKRENDAT į EUROPĄ, JAV, KANADĄ, AZIJĄ AR KITUR? DAUG 
SUTAUPYSIT, JEI KREIPSITĖS į MUS!
Jei norite aplankyti savo draugus ar gimines Lietuvoje, kreipkitės į 

mus - parūpinsime jums pigiausią kelionę į Vilnių.
Galvojate pasikviesti savo gimines atostogoms Australijoje, mes jums 
padėsime paruošti dokumentus ir sutvarkysime kelionę iš Lietuvos į 
Australiją ir atgal.
Taip pat daug pigiau per mus galite užsisakyti lėktuvų bilietus ir 
organizuotas keliones (Tours and Cruises).
Be atidėliojimo kreipkitės į

48 The Bouievarde, Strathfield, 2135 
Tel. (02) 745 3333 Lie. B. 888 
Veikiam šeštadieniais iš ryto.

Lietuvių kooperatinė kredito draugija 
TALKA LTD.

• Moka už indėlius (deposits) 9% metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius:
Aukžtesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas ounhaM

iuo $ 100 iki $ 20.000 -12% nuo S 2(LOOO ir daugiau -13%

Terminuoti indėliai priimami tik pflnafr^ lOO ir turį ^ūti ikillharisiūfij 
metų galo, t.y. birželio 80 d. UI atsiimtus term, ind. metų bėgyje — 6%^ Pro 
centai užskaitomi už kiekvienų pilnų kalendorinį mėnesi finansinių metų gale 
r Įrašomi i einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) iki 17% dividendo.,

• Teikia paskolas ikf $ 80.000\įkeičiant nekiln. turtų, asmeninėspMkohuiSU 
garantuotojaisiki 35000ir be jų iki 12000; Procentai Už visas pSskoliS tiž- 
skaitomi kas fiLmėn.

• įstaiga, veikla:*.

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sekmadieniais nuo L30pp>.9d 
3 vai, pp., Lietuvių Namai, 5; Errol St., North Melbourne. Tek 8234967..

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai.,ryto iki 
2 vaL pp.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melbourne 8001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vaL pp. Lietuvių Namuose.
Pašto adresas: "TALKA”, Lietuvių Namai, 6 Eastry St., Norwood; SA 5067

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vaL pp. Lietuvių Klubo patalpose; 
16-18 East Terrace, Bankstown NSW 2200.
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LAIŠKAI REDAKCIJAI

Priklausomybė — 
moralinė, ne paragrafinė
Gerbiama Redaktore,

Konfliktas ALB Krašto Valdybos su 
Spaudos Sąjunga išeina iš ribų. Tam 
konfliktui išpręsti čia nėra reikalingi 
nei tie paragrafai statuto, nei 
precedentai. "Mūsų Pastogės" Spau
dos Sąjunga yra valdžios Įstaigoje re
gistruota bendrovė laikraščiui leisti, 
ir niekas tų teisių jai negali paneigti, 
ji turi ir valdymo ir nuosavybės teises.

Klausimas čia eina tik apie mora
linę teisę, apie mūsų pačių sutarimą ir 
gerą valią. Krašto Valdyba išėjusi su 
balsavimo lapeliais i ALB Tarybos 
narius nori užsitikrinti sau moralinę 
paramą, bet ne juridines teises, kurios

R. ŠEMETAS
NĘSUSIPR ATI IVIAI, 

R ŪPES C I AI B EI
JTTJ PASEKMĖS

Paskirose šeimose, organizacijose, 
bendruomenėse karts nuo karto atsi
randa įvairių nesklandumų, kurių, 
vienokiu ar kitokiu būdu stengiamasi 
viešai išvengti. Mes gyvename demo
kratiškame krašte, kur žmoniškumo 
teisė yra gerbiama ir kur spaudos 
laisvė kiekvienam prieinama.

"Mūsų Pastogės" skaitytojai neper
seniausiai skaitė Krašto Valdybos ir 
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są
jungos pasisakymus dėl iškilusių, 
mums žinomų, nesusipratimų. Kyla 
klausimas, ar nebuvo kitokios išeities 
tuos, sakyčiau, aktualius klausimus 
išnagrinėti privačiuose posėdžiuose, 
kur (vairūs iškelti užmetimai, prie
kaištai galėtų privesti prie vienokio 
ar kitokio kompromiso? Ar verta 
iškilus rimtam reikalui, karščiuotis ir 
griebtis, gal būt, per greitai prie 
(vairių pasisakymų, kurie mūsų bend 
ruomenei tik pakenktų, siekiant 
ateityje vieningo ir susipratusio 
sprendimo? Reikalinga tikėtis, kad 
dar yra pakankamai laiko tuos 
nesklandumus pašalinti. Mes norė
tumėme tikėtis, kad mūsų vadovai 
pilnai supranta šio nesusipratimo 
svarbumą ir ras būdų tarti paprastus

SPAUDOS SĄJUNGOJE
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvių B-nės Spaudos Sąjungos 
narių metinis susirinkimas įvyks 
Sydney Lietuvių Klube, 16 East 
Terrace, Bankstown, gruodžio 15 d., 
sekmadienį, 2 vai.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Mirusių narių pagerbimas
3. Praeito metinio susirinkimo 

protokolo patvirtinimas
4. Mandatų komisijos pranešimas
5. S-gos pirmininko pranešimas
6. S-gos iždininko pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų ir 

apyskaitos tvirtinimas
8. Rinkimai į Spaudos Sąjungos 

Komitetą
9. Klausimai ir sumanymai
Dabartinį L.B.S.S. komitetą sudaro: 

pirmininkas dr. B. Vingilis, vicepir
mininkas V. Patašius, sekretorius V. 
Augustinavičius, iždininkas A. Mila- 
šas, "Mūsų Pastogės" iždininkas V. 
Jaras ir nariai A. Adomėnas ir Br. 
Žalys.

nei Taryba negali sugriauti, kol toji 
Spaudos Sąjunga pagal (statymą 
egzistuoja ir atlieka savo darbą.

Jautrus yra moralinis klausimas, 
kadangi visa mūsų Bendruomenė yra 
paremta ant moralinio pagrindo, o ne 
ant juridinio. Neturime priverstinos 
juridinės galios, esame visi savanoriai, 
geros valios, tautinės sąmonės jun
giami į vieną Bendruomenę. Bet kai 
moralinė norma ar gera valia nustoja 
buvusi jungtimi, tada griauname 
Bendruomenę.

Su pagarba

A. Mauragis

žodžius: sėskime, kalbėkimės, išsiaiš
kinkime.

Neužmirškime, kad Krašto Valdy
bos ir Spaudos Sąjungos autoritetas 
yra labai svarbus reiškinys mūsų 
išeivijoje, kada tenka susidurti su 
(vairiais svarbiais išeivijos uždavi
niais. Mums vadovauja jau daugelis 
metų žinomi, pasišventę visuomenės 
veikėjai, kurių dėka mes Australijoje 
turime sveiką ir vieningą bendruo
menę, mes esame jiems dėkingi ir 
reiškiame visų pagarbą.

Paskutiniuose "M.P." numeriuose 
mes matėme kai kurių pavienių 
asmenų pasisakymus, pareiškusius 
savo nuomones dėl iškilusio konflikto, 
mes taip pat išgirdome per lietuviškas 
radio valandėles gan drąsius pranešėjo 
žodžius kuris, anot paties pranešėjo, 
tas konfliktas gali suskaldyti mūsų 
bendruomenę. Medalis turi dvi puses, 
atidžiai pasvarstykime, pagalvokime 
ir nesišvaistykime žodžiais, kurie 
ateityje galėtų mums pakenkti. NĖRA 
NIEKO GYVENIME SVARBAUS, 
DĖL KO NEBŪTŲ GALIMA SUSI
TARTI', REIKALINGA TIK GEROS 
VALIOS, NORO IR PAREIGOS 
JAUSMO BEI PASIRYŽIMO, susida
riusiom problemom išrišti.

Pagal Sąjungos įstatus keturi da
bartinio Komiteto nariai, A. Adomė
nas, A. Milašas, V. Jaras ir Br. Žalys, 
turi atsistatydinti per šį metinį 
susirinkimą, bet jie gali būti vėl 
renkami į naująjį Komitetą.

Pagal L.B. Spaudos Sąjungos įstatų 
paragrafą 34b šie S-gos nariai 
kandidatuoja į Spaudos S-gos Komi
tetą:

A. Adomėnas - siūlo B. Vingilis, V. 
Patašius

M. Gailiūnas - siūlo A. Giniūnas, B. 
Stašionis

V. Jaras - siūlo B. Vingilis, V. 
Patašius

G. Kazokienė - siūlo A. Jablons
kienė, R. Cavaiouski

A. Milašas - siūlo B. Vingilis, V. 
Patašius

B. Stašionis - siūlo A. Giniūnas, P. 
Grosas

M. Zakaras - siūlo A. Giniūnas, P. 
Grosas

Keistas balsavimas
Gerb. Redaktore,

Gavau iš Krašto Valdybos laišką ir 
balsavimo kortelę su didžiuoju ant
spaudu, vokelį su pašto ženklu ir ant 
jo adresas (be pavardės), tikriausia, 
kur balsavimo kortelė turėtų būti 
grąžinta. Voką lengva ušklijuoti ir 
atklijuoti. Tas "nežinomasis" surinks 
visas balsavimo korteles ir jas (teiks 
balsams skaičiuoti komisijai, kurią 
sudarė taip pat pati Krašto valdyba. 
Tas "nežinomasis" korteles laikys pas 
save tam tikrą laiką ir jų saugumas 
bus patikėtas tik šiam vienam 
asmeniui (o gal Krašto valdyba yra 
numačius ir daugiau?).

Kiekvienuose demokratiniuose rin
kimuose visų suinteresuotų šalių 
atstovai sėdi prie urnų nuo balsavimo 
pradžios iki visi balsai yra suskai
čiuoti. Šiame balsavime yra išjungtas 
lygiai svarbus partneris - Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Sąjunga, dėl 
kurios veiksmų šis balsavimas prave-

Pratęsdamas 
prenumeratą...
Gerbiama Redaktore,

Pratęsdamas M.P. prenumeratą tuo 
pačiu noriu išreikšti pasitenkinimą kas 
kart tobulėjančiu mūsų laikraščiu, 
(patingai girtina švari, be barbarizmų 
Lietuvių kalba. Kas bando įtikinėti, 
kad Jūs nesate Australijoj "nusisto
vėjusi"... juokinga!!! Gal anie pilie
čiai turi ką nors konkretaus...? Jeigu 
taip, tai tegu išeina ( "šviesą": 
antraip viskas neatrodo per daug 
legalu ir kaži ar nebūtų šmeižimas?

Kadangi įvairūs "garsai" yra ar ne 
iš Adelaidės, taigi, nėra ir per daug 
nuostabu - ten "karas" vyksta jau nuo 
pačių pirmųjų dienų Australijoj...

Aš asmeniškai linkiu Jums visoke
riopos sėkmės bei ištvermės, suprasti 
tuos, kurie gal kartais sunkiai save 
supranta.

Jūsų
I. Budrys

Viktorija

B. Žalys - siūlo B. Vingilis, V. 
Patašius.

Lietuvių B-nės Spaudos S-gos 
įstatu paragrafas 24 leidžia nariams 
tiesioginį balsavimą atlikti per jų 
paskirtą įgaliotinį (proxy). Nariai, 
negalį asmeniškai narių susirinkime 
dalyvauti, gali tokiu įgaliotiniu pa
skirti bet kurį LBSS-gos narį.

Svarbu: ĮGALIOTINIUS SKI- 
RIANTIEJI RAŠTAI TURI PASIEK
TI SPAUDOS SĄJUNGOS KOMI
TETO RAŠTINĘ NE VĖLIAU KAIP 
24 VALANDOS PRIEŠ SUSIRIN
KIMO PRADŽIĄ, t.y., ne vėliau, kaip 
2 vai. p.p. šeštadienį, gruodžio 14 d.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungos Komitetas

Nauji nariai
į Lietuvių B-nės Spaudos Sąjungą 

įstojo šie nauji nariai:
1. Atkinson Don, Sydney
2. B arkų t ė Rita Marija, Sydney
3. B ar k us Valentina, Sydney
4. Bižienė Danutė, Sydney
5. Butkutė Aldona, Melbourne
6. Dambrauskas Julius, Sydney
7. Dambrauskienė Irena, Sydney 

damas. Todėl Spaudos S-gos valdyba 
turi pilną teisę šių rinkimų nepri
pažinti, kaip vienašališkai pravestų. 
Toks balsavimo organizavimas yra 
naivus ir nemoralus, nes jame nėra 
apsaugoti Spaudos S-gos interesai.

Iš viso sukeltas Krašto valdybos (ne 
Bendruomenės) aliarmas dėl galimų 
vieno asmens nusikaltimų, atrodo, 
buvo perdėtas ir išpūstas, o kai kam ir 
(žeidžiantis, šis precedentas bus gera 
paslauga ir Lietuvos KGB, kuri 
būsimiems bėgliams sakys: "Va žiūrė
kite, kaip "vaduotojai" viena naivią 
merginą sutvarkė. Bus ir jums tas 
pats".

Ar ne būtų geriau, jau dabar šį 
paskubom bridimą ( balą sustabdyti, 
kol dar tebelaikome galvą virš 
vandens?

J.K.
(J.K. pavardė ir adresas žinomi 
redakcijai)

Nedidelė, 
bet brangi

Su šiuo laiškeliu siunčiu čekį $ 25 
vertės.

Tai nedidelė auka iš SALE SENIŪ
NIJOS LIETUVIŲ KASOS.

Kadangi jau visi esame pensininkai, 
tai ir aukos negausios, bet nors maža 
dalimi norime prisidėti prie taip 
svarbaus reikalo - lietuviškos spaudos 
išeivijoj.

Kiek pastebėjau iš laikraščio, kad 
tarp Krašto Valdybos ir Spaudos 
Sąjungos atsirado truputi nesklan
dumo, > Abi organizacijos vaidina 
didelę rolę Australijos lietuvių gyve
nime.

Reikia tikėtis, kad abiejų organi
zacijų nariai - dideli patrijotai, daug 
dirbdami lietu/vybės labui ir siekdami 
vienodų tikslų, ras kelią taikiu būdu šį 
konfliktą išspręsti.

Naujai redaktorei linkiu geros 
sėkmės, nepaisyti jokių kivirčų, ir 
toliau sėkmingai redaguoti Bendruo
menės laikraštį.

Su geriausiais sveikinimais

Elena Eskįrtienė

8. Dauguvietytė - Šniukštienė 
Ksana, Sydney

9. Fraser - Reisgytė Jūratė, Sydney
10. Giliauskas Alfonsas, Sydney
11. Janavičius Jurgis, Sydney
12. Janavičienė Jolanta, Sydney
13. Jakštas Aleksandras, Sydney
14. Kabaila Paulius Vytenis, Mel

bourne
15. Kaminskas Gintautas, Canberra
16. Karazijienė Elena, Melbourne
17. Kovalskis Juras, Canberra
18. Laukaitis Antanas, Sydney
19. Milašienė Irena, Sydney
20. Protas Kęstutis Povilas, Sydney
21. Staugaitis Arūnas, Melbourne .
22. Staugaitienė Bronė, Melbourne
23. Karpavičius Jurgis, Sydney

Sveikiname naujuosius Sąjungos 
narius ir linkime gražaus ir sėkmingo 
bendradarbiavimo puoselėjant Bend
ruomenės spaudą ir užtikrinant jos 
ateitį.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungos Komitetas
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SYDNEJUS

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ GRAŽI SUKAKTIS

SYDNEJUJE
Lietuvos kariomenės 67-sios me

tinės Sydnejuje paminėtos lapkričio 24 
d.

šventė pradėta pamaldomis šv. 
Joachimo parapijos bažnyčioje, Lid 
combe, kur mišias atlaikė prel. P. 
Butkus. Pamaldose labai gausiai 
dalyvavo LVS Ramovės Sydnejaus 
skyriaus nariai, atėję organizuotai su 
savo vėliava.

Minėjimo oficialioji dalis buvo 
pravesta ramovėnų Lietuvių na
muose, Bankstowne, 3 vai. popiet. 
Minėjimą trumpu žodžiu atidarė 
skyriaus pirm. Antanas Skirka. Tylos 
minute pagerbus žuvusius už tautos 
laisvę, perskaitytas Ramovės Centro 
Valdybos sveikinimas šios dienos 
proga, prisiųstas iš Amerikos. Žodžiu 
sveikino A LB Sydnejaus Apylinkės 
valdybos pirm. Albinas Giniūnas.

Pagerbus įneštą skyriaus vėliavą, 
maldą už Tėvynę sukalbėjo ramovėnas 
Antanas Vinevičius.

Sekė rašytojo Juozo Alinio Jūragio 
paskaita, tema "Žvilgsnis į praeitį, 
žvilgsnis į ateitį", kurioje paskaiti
ninkas, peržvelgęs nepriklausomos 
Lietuvos kūrimosi dienas ir dabartį, 
kurioje "Ramybė ir taika pasidarė 
vertesni už laisvę... apie mūsų tautai 
padarytą neteisybę taikiesiems nieko 
nenorint girdėti...", prelegentas išve
dė, kad vilties neturime prarasti, nes 
kol tauta trokšta laisvės ir turi tris 
pagrindinius elementus: 1) motinas,

Viešnagė žydinčiuose kalnuose

Spaiio 19 d. ankstų. rūškano: ą ryta 
prie Lietuvių Namu, Banksrowije, 
puikavosi gražus būrys tautiečių - 39 
moterys ir 10 vyrų, visi jau su en- 
dusio amžiaus, susiruošusių į pava
sarinę Sydnejaus Skautų Židinio 
eKskursiją. Tai jau penkioliktoji Zidi 
nio suruošta išvyka. Šįkarr važiuota į 
Mėlynųjų Kainų rajoną, "patikrinti" 
ten žydinčių sodų...

Ekskursijos pradžioje keliauninkus 
su "labu rytu' pasveikino ekskursijos 
vadovas, s. Jonas Zinkus. trumpai 
st’.nažindindamas su numatytu marš-

Po valandos stabtelėjome "pa 
ganyti arklių" sename provincijos 
miesreiy Winosor. Apžiūrėjome čia 
esančią seniausią A ast rai'.joje angli
konų bažnyčią ir Kapines šalia, 
kuriose paiaioota daug šios vietovės 
monterių ir žymių asmenų.

O linksma tose Židinio ekskursijose 
vos suėjus nasidaiinti susitikimo
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duodančias tautai gyvybę, 2) dvasi
ninkus, saugojančius tautos moralę ir 
papročius, ir 3) karius, kurie užtikrina 
tautos gyvenamąją erdvę, tol tauta 
nežus - anksčiau ar vėliau ir Lietuva 
atgaus savo nepriklausomybę.

Paskaita buvo ilgoka, bet jos 
klausėsi visi, su giliu dėmesiu, nes 
tokių paskaitų pasitaiko kartą į 
dešimtį metų.

Minėjimas užbaigtas dekla
macijomis. B. Žalio eilėraštį "Mil
žinkapis" paskaitė p. Zablockienė, 
J. A. Jūragio - "Gieda paukštis 
kapinyne" - N. Vaičiurgytė ir F. 
Kiršos - "Mano malda" - D. 
Bartkevičienė.

Skyriaus ramovėnai - pusk. Jonas 
Gatavičius ir jaun. pusk. Antanas 
Leveris, jų 70-mečio proga pagerbti, 
įteikiant specialius sveikinimo raštus.

Minėjimas užbaigtas visiems bend
rai sugiedojus Tautos Himną.

Vyt. Šiaurys

Lapkričio 23 d. per Sydnejaus 
lietuvių radijo valandėlę Kariuomenės 
šventės proga įdomią laidą paruošė 
valandėlės bendradarbis iš Adelaidės 
Jurgis Jonavičius. Ypač įdomus buvo 
jo pasakojimas apie pirmąjį nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės paradą.

R.

įspūdžiais ir paskutinėmis Syanejaus 
priemiesčių naujienomis, prasidėjo 
tradicinė "programa", kurios metu 
eilė keliautojų pasakojo anekdotus, 
deklamavo, dalinosi kitų kelionių 
įspūdžiais ir kt. (A. Skirka. A. 
Savickienė. M. Vaškevičienė. V. 
Antanaitienė, J. Jablonskis, B. Žalys 
:r k: i.

Anie 11 vai. ryto pasiekėme Mt. 
Wilson vietovėje esančius "Breen- 
hoido sodus" (Breenhotd Gardens). 
Tai Sydnejaus milijonieriaus, industri- 
a’iisto. T.E. Breen o nuo 1964 m. 120 
akru piote įkurtas vietinės ir egzo
tinės fioros "rinkinys", kurį sudaro 
penkių kontinentų spygliuočiai ir 
lapuočiai medžiai nei įvairūs žydintys 
krūmai. \ ea waratiia čia pasodinta 
apių 10.000. Čia radome net berželių 

svyruonėlių, mėlynųjų ir baitųįu 
aiyvų gojelius. Vienoje sodo aikšte 
Įėję, apstatytoje staiais ir suolais.

80 METŲ AMŽIAUS

Priekyje iš k. į d.: Audra Venclovaitė, M. Švedienė, Markus Venclovas, p.
Jadvyga Venclovienė
Antroje eilėje: Rasa Venclovaitė, dr. Irvis Venclovas, p. A. Švedas, 
Romualdas Venclovas, Nijolė Venclovienė

D r. Irvis ir Nijolė Venclovai 
lapkričio 16 d. suruošė vaišes atšvęsti 
Irvio tėvų, Jadvygos ir Romualdo 
Venclovų, 80 metų amžiaus sukaktį.

Gražus giminių ir artimų draugų 
būrys, sugužėjęs į dr. Irvio namus 
Winston Hills priemiestyje, smagiai 
pasisvečiavo ir palinkėjo solenizan- 
tams dar ilgų, laimingų ir sveikatos 
kupinų metų. Ypač jautrų poetišką 
žodį tarė prelatas P. Butkus,’ įteik
damas sukaktuvininkams šv. Kazimie
ro medalį.

Nepriklausomoje Lietuvoje J. ir R. 
Venclovai dirbo Miškų departamente. 
Ten tarnaudama p. Jadvyga baigė 
teisių fakultetą Vytauto D. Universi
tete, o p. Romualdas, dipl. miškinin
kas, ėjo atsakingas referento ir vėliau 
Alytaus miškų urėdo pareigas.

į Australiją atvykę 1950 metais, 
p.p. Venclovai visą laiką aktyviai 

papietavę ir jau pradėję Šaiti (tą dieną 
kalnuose buvo tikrai vėsoka'.), vėl visi 
susirinkimo į šiitą autobusą.

Sekantis sustojimas - "Nooroo" so
das. su 105 metų senumo mediniu: 
namu. Dabartinė savininkė. p.Va.cer, 
čia gyvena nuo 1925 m. Mūsų laimei 
mums .••.nžiurint sočią, pro debesis 
prasišvietė samulė ir galėjome šiuo 
pasakiškai gražiu kampeliu pasigėrėti 
kaip reikiant: rhodondenaronų žiedais 
apsipylusiais krūmais, vistarijų gir
liandomis, mėlynaisiais skambučiais 
nusėtomis pievomis, paparčiu, me
džiais, kurių amžius spėjamas esąs 
apie 200 metų ir įvairia kita - vietine 
ir egzotine - augmenija, prisiglau
dusią milžinų eukaliptų globoje ir 
paskendusia milijonuose žiedų. Stovi
niavome prie vaivorykštės spalvomis 
žydinčių krūmų ir gėlynų, fotogra
favome ir buvome fotografuojami ir 
nelabai benorėjome grįžti į auto
busą...

"Paparčių katedros" keliu (taip 
vadinamu, kad iš-abiejų kelio pusių 
auga daug didelių paparčiu medžių), 
kalnais pakalnėlėmis pasiekėme 
hawkesbury panoramų. Pasigėrėję iš 
aukštumų gražiu Nepean upės slėniu, 
vėl sušokome į autobusų ir palei
dome namų link.

Ak laimingos tos židiniečių ekskur 

reiškėsi Sydney lietuvių bendruome
ninėje veikloje. Dar ir šiandien, 
nežiūrint augančio metų skaičiaus ir 
sveikatos negalavimų, jie nepasitrau
kė iš lietuviško gyvenimo. Juos 
matome įvairiuose minėjimuose, kon
certuose, susirinkimuose, jie palaiko 
lietuvišką spaudą bei finansiniai remia 
įvairias lietuvybės apraiškas.

Ypač džiugu, kad jie išaugino sau 
pakaitalą bendruomeniniame darbe. 
Jų vienintelis sūnus dr. Irvis su žmona 
Nijole bei trimis vaikais gyvai 
dalyvauja lietuviškoje veikloje, pade
dami įkūnyti p.p. Venclovų troškimą, 
kad lietuvybė dar ilgai gyvuotų 
Sydnejuje.

Linkime solenizantams ilgiausių 
metų!

Vaišių dalyvis

sijos'.. Nors dieną prieš tai "šunimis ir 
katėmis" lijo, bet ekskursijos dieną, 
kol ekskursantai buvo išlipę iš 
autobuso - lietaus nė lašelio... Tik 
suiips į autobusą ir vėl lietus pila!.. 
Bet pasitaiko visaip - prieš kelis 
metus, lankant Newcastelį, lietus 
nenustojo lijęs nuo ekskursijos pra
džios iki namo grįžtant!

Skambėjo dainos grįžtant į Synnejų. 
kaip nar niekad, net užmiršome 
anekdotus. 0 pradėjus temsti ir vėl 
atsiradome prie Lietuvį}! Namų, 
Bankstowne, ir čia paliktų mašinų.

Vyt. šiaurys
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POLĖKIAI 1
’’ IVIusų pastogės" kultūrinis pried

Per tris mėnesius, redaguojant "M.P.", susidarė gražus pluoštas Įdomios 
kultūrinės medžiagos, kuri niekaip "neįtelpa" į tuos 8 psl. mūsų kuklaus 
laikraščio puslapius. Aišku, kaip dieną, kad Australijoje turime stiprių 
literatūrinių, meninių, muzikinių ir kitokių kultūrinių pajėgų. Bet neturime, 
kur jų polėkiams reikštis tame krašte gimtąją kalba. Pasinaudodama dar 
neprilygstamojo Pulgio Andriušio sugalvotu pavadinimu - "Polėkiai" - 
redakcija tikisi ir per sekančius tris mėnesius prikaupti dar vertingesnės 
kultūrinės medžiagos ir priedą leisti reguliariai; ir kviečia visus kūrybingai 
nusiteikusius žmones, dalyvauti. 0 dabar Martyno Mažvydo žodžiais tariant 
Imkit mane ir skaitykit...

AIDINČIOS UPĖS r
j

DANUTĖ SIMANKEVIČIENĖ

Sakoma, kad lietuviai yra poetų 
tauta. Tokiais neabejotinai prisi
statėme ■ savo liaudies dainomis, o 
visoje išeivijos literatūroje labiausiai 
iškilome poezijos žanru. Tačiau ar 
visai su šituo tvirtinimu sutiktų 
poezijos "vartotojas" - eilinis išeivis? 
"Aš nieko nesuprantu", šnabžda 
salėje literatūros vakare ‘ dalyvis, 
besiklausąs avangardinės poezijos. 
Tiesa, šių dienų poezija yra linkusi į 
hermetiškumą - užsisklendimą savyje 
ir reikli individualaus šifravimo. Net ir 
tėvynėje. Ten, beje, vartant perio
diką, sušildė šimtais laiškų pasi
reiškusi Onos Baliukonytės poezijos 
sukelta kontroversija. Rašė siuvėjai, 
mokytojai, įmohių vedėjai ir' kiti 
paprasti žmogėnai, kaip ir aš dabar 
pati, mūsų poezijos "vartotoja”, 
nedrąsiai panašaus uždavinio besi- 
imanti. Malonūs poezijos skaitytojai' 
čia irgi galėtų sukrusti ir savo 
svarstymus, redaktorei leidus, taip 
pat pareikšti. Tik pagalvokite, kiek 
atsirastų naujo kultūrinio šurmulio 
mūsų senatvės išsekime. Išnyktų 
geroka dalis visokių infuzorijų, ir gal 
kultūrinio gyvenimo plynės pra
skaidrėtų.

Esame labiau įpratę skaityti, gir
dėti tokią poeziją, kuri mums kalba 
apie gyvenimiškai svarbius - tau
tinius, socialinius, religinius - tikslus. 
Labiausiai suprantame tuos, kurie 
ilgisi prarastosios tėvynės, tėviškės, 
vaikystės ir į jas savo eilėse nuolat 
sugrįžta. Europietiškasis Nyka-Ni- 
liūnas mūsų skausmą ir nostalgiją 
ypač jautriai sustyguoja "Praradimo 
Simfonijose"; vėliau jau - "Neorna
mentuotos Kalbos Generacija" ir jos 
Algimantas Mackus kalba "visai 
prakeiktai, išklydusiai generacijai". 
Stebimės tik senuoju Henriku Ra
dausku: kaip jisai taip ramiai sėdi prie 
savo "akacijos baltos", nepaliestas 
nei praradimų skausmo, nejaučiantis, 
nematantis mėlynosios generacijos 
konvulsijų, ir tik vėlai, visai vėlai - su 
“Latofagais" - ir mums, ir Antanui 
Škėmai "išsiperka".

Tačiau, šalia rezistencijos, patrio
tizmo, skausmo lyrikos yra dar ir 
kasdienos gyvenimas: su lietumi, 
skubėjimu darban, turizmu, trau
kiniais, augančiais vaikais, kon
certais, saule - ir šitokio gyvenimo 
atšvaitus randame ALDONOS VEŠ- 
ČIŪNAITĖS poezijoje. Tačiau tai ne 
kasdienybės poezija. Visų pirma 
todėl, kad kasdienybėje, iš tikrųjų 
nėra tiek džiaugsmo, kiek jo randame 
Veščiūnaitės poezijoje, o antra vertus 
- poezija yra tiek, 
kiek turi jos pats! 

(Vienas bičiulis teisingai išsitarė: 
jeigu posmai iškart neužlieja tavo 
"priimtuvų", tai nėra ko ten ana
lizuoti.)

Aldonos Veščiūnaitės puslapiai už
lieja džiaugsmu, nes jie yra pilni 
"Dienų Saulių", mielų "Niuansų", 
"Nesudrumstų Ežerų” bei plačios iki 
begalybės "Laiko Erdvės". Šioje gi - 
"karūnuotas ežeras/ ledynų saulę 
matęs" ir..." Žemė išdidžiai/ nešanti 
bebalsį laiką." 0 - (iš erdvės) - 
"grįžęs/ žemėj radau/ plienines lygu
mas/dusinančias/ įtemptas,/ aštrias". 
Čia ir mileniumais "į praeitį/ į 
mįslingas išminties/ upes" bėganti 
Kinijos siena, Demetrijusir Herodotas 
dar milijonais metų anksčiau pradėtą 
Lietuvos gintarą "savo trečiojoj 
knygoj mini." Laiko erdvėse žmogus 
toks mažas, nesvarbus, užmiršęs 
sopulius, išmintingai stebi, kaip -

"Uolų gūbriais saulėtais
Apolonas vaikšto.
Ganosi saulėj alyvmedžiai..." 

(DELFAI)

0 Tėviškėj: -
"Apsemtos Tavo vasaros, ku

riuose
žemės sluoksniuose giliai 

dainuojančios?"

nes-

" Gražiausias miestas Rytų
Europoje
upėm upeliais išsipuošęs, 
šiandien apsemtas. Liūdesiu.

Neperbrisi
kelnes jaunatviškai pasirai

tojęs."

Ir: -

"kiton pasaulio pusėn iške
liauji. Klausi."

(POETUI)

Klausi. Jokios didaktikos, jokio 
veiksniško atsakymo, patarimo. Gra
žiausią miestą poetė palieka Laikui. 
Jis išspręs. Jokių falšyvų patriotizmo 
deklaracijų.

Aldonai Veščiūnaitei ne "saulė", 
bet "saulės" - DIENU SAULĖS. 
"Medžiai... geria galingu liemeniu 
saulę"; "Bokštų srovenimas Vilnelėje/ 
kasdien užrašomas rytinėj saulėj", 
"negęstančios prieblandos", "aukštoj 
žolėj paskendęs tiltas/ saugo vakarą/ 
gėlių kalbėjimą,/ kylančias saulėn

nansais išgąsdina," o "trapus tekė- 
Tamsieji amžiai / įspaudė Vjimas dainos senos" ir "rytais sušunka

gatves."
Tiktai

gatvių/ akmenis. Gesino/ miesto 
šypseną./ Bokštus laužė."

Kitur vėl: - ..."mergaitės ilga
plaukės plaukia/ vaikinai neša/ šimtus 
saulių. Nesudrumsti/ žalieji ežerai/ 
dalinasi kasdien/ su apylinkių miškais/ 
gintaro saule." Veščiūnaitė, lyg 
pagonė - garbina saulę. (0 gal buria? 
Kai tamsu ir saulės vardą šauksi - gal 
prašvis? "Saulele, motinėle..." dai
navo sušalę piemenukai.)

Žvejo ir jūros karalaitės pasaką, kai 
jos klausytis "sidabro/ traukiniais/ 
arkliais/ miškų ūksmingais keliais" 
skuba poetė, - taip pat saulė prausia:

..."medžių lapų ir saulės
virpėjime

karieta artėjanti
baltais rūmų keliais, 
ratais baltais

į aikštės vidurį - 
sustoja

baltuoja baltos 
medžių kolonos 
ryškume saulės..."

(į BALTUS EŽERUS)

Veščiūnaitė palieka "tarpus tarp 
žodžių". Įsidėk pats, jei turi! 0 tai jau 
šių laikų avangardiškosios poezijos 
reiklumas. Todėl skaitančiajam reikia 
ir turėti. Tokie būdu jis taip pat 
dalyvauja kūrybiniame veiksme. Jei 
skaitant Nyką-Niliūną gali pritrūkti 
intelekto aplamai - (o kas tas 
Anksimandras, Venus d’Ule?, niekad 
neskaityta Phaenomenologie dės 
Geistes ir t.t.?), tai Veščiūnaitės 
"tarpus tarp žodžių" užpildai jausmu, 
fantazija, muzika! Štai ji pati muzikos 
garsus paverčia žodžiais arba prie
šingai. "Šopeno dvylikos/ etiudų 
popietė/ ...puošeikos vyrai/ ...įmant
riais žodžiais galinėjasi/ narstosi 
valandom/ kol popietę užmerkia 
vakaras." (POPIETĖ). Callace pre
liudas (VAKAR) poetei sukelia gon- 
kelių, valso, baltos akacijos, lazdyno 
žalvario įvaizdžius. Ir C ON BRIO 
čelistas išburia melodijas, kurios 
laukiniu šiaurės vėju perbėga sceną. O 
pridedant - ĮŽENGIMAS Į BAROKĄ, 
KITOS VERSIJOS bei ŠEŠIOLIKA- 
MEŽIO TRIO, galvoji: čia poetė mus 
vaišina "dramma per musica", o gal 
atvirkščiai? Jeigu pirmoji knyga 
"Žodžiai kaip salos" iššaukė kritikų 
beveik unisonų tartą: "Tapyba žo
džiais!", tai "Aidinčių upių" poetė, 
manding, muzikuoja! "Per dienas 
suokia/ beržai kalnelyje", " Lyg dainos 
skambesiai, / begalinės marmuro sa
lės," "...plyšta žemė daigais/ diso- 

kalnai".

Saulė ir muzika! Šiek tiek elegan
tiškos grafikos: "...pirštų lengvais 
pabraukimais/ plaukia muzikinė linija/ 
dėstymas savitas/ kaip taiklūs paukš
čių/ žingsniai/ perbėga valandos..." 
Ne vien tik tai. Žiūrėkite, kokie 
dalykai vyksta po audros:

"lietus
ir vėjas šakas, 
konkorėžius nuraškė, 
išblaškė debesis

pavienius

O pievoj 
dobilai baltakakliai, 
lietaus prisiragavę, 
šoko būriais žydėt."

(LIETUS IR DOBILAI)

Baltakakliai džiaugiasi audros do
vanomis, o skaitytojas - poetės 
Veščiūnaitės, Homo gaudens 
Džiaugsmo Žmogaus eilėmis.

"Kad būtų gera 
dienai baigiantis. 
Rytais kad

gaustų žemė."

Ir vėl iškyla laiko erdvės sąvoka. Po 
audrų nurimsti. Gyveni. Gyvens.

— \
Aldona Veščiūnaitė "AIDINČIOS 

UPĖS" 1985 m. Išleido Algimanto 
Mackaus Knygų leidimo Fondas, 
Chicago. Tiražas 500 egz. 74 psl. 
Kietais viršeliais su aplanku.

Knygą apipavidalino Viktoras Si- 
mankevičius. Žemiau matome jo 
iliustraciją pirmojo skyriaus "Dienų 
saulės" tituliniam lapui.

"AIDINČIAS UPES” galima įsigyti 
Sydnejaus Lietuvių klubo biblio
tekoje.

Musų pastogė Nr. 48 1985.12.2 psl. 5
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Šiemet (spalio 9) suėjo 65-ri metai 
nuo tada, kai lenkai užgrobė Lietuvos 
sostinę Vilnių. Prisiminimus apie 
okupuotą Vilnių rašo VALĖ MAR- 
CINKONYTĖ-NEVERAUSKIENĖ.

Žvarbus vėjas pučia pro langus 
karts nuo karto nukrapydamas lie
tumi. Visi Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnazijos langai išdaužyti. Klasėse 
mokiniai sėdi pamėlynavusiom lūpom, 
drebėdami nuo šalčio, nuoskaudos ir 
nevilties.

Vilniuje pogromai buvo daromi ne 
vien prieš žydus, bet ir prieš lietuvius. 
Kas gi užtars? Policija? Valdžia?

Lenkai iš džiaugsmo rankas trina: 
tegul pašąla tie prakeikti litvinai, taip 
jiems ir reikia!

Naivus galvojimas, kad lietuvio 
dvasia palui. Kuo labiau šąla rankos, 
tuo karščiau dega širdys. Ir dvasia 
kaip plienas - nei naktinės kratos, nei 
gatvėse mediniu peiliu į pašonę 
badymas, nei atėmimas įvairių pilie
tinių teisių, nei bedarbė lietuvio 
vilniečio dvasios nepalaui.

Gimnazijos direktorius M. Šikšnys 
eina iš klasės į klasę, prašydamas 
mokinių nebeiti vakare į Rasų 
kapines. Jis nenori kitą dieną matyti 
savo mokinių apdaužytus, patinusius 
veidus, jausti jų skaudančias nugaras. 
Mokiniai tyli. Kaip gi neiti į kapines 
Vėlinių dieną?

Rasų kapinės Vilniuje ant kalnų 
kalnelių. Iš tolo , kaip pašvaistė 
šviečia tūkstančiais žvakelių. Lietu
viai renkasi prie dr. Jono Basana
vičiaus kapo. Galingai suskamba 
Lietuvos himnas, sudreba pageltę 
rudens lapai, o nuogos medžių šakos, 
kaip kaulėtos rankos tiesiasi lyg 
dangaus pagalbos prašydamos. Policija 
pasiruošusi. Guminės lazdos kapoja 
nugaras, taško veidus, pasipila krau
jas. Himnas,tačiau nenutrūksta. Jis 
išgiedamas iki paskutinio žodžio.

Ir taip kas metai...

SEKMINĖS. Vilniuj Uepos žydi.
Dangus mėlynas, o gatvėse kvepia 

medum. į Vilnių iš apylinkių suva
žiuoja minios žmonių. Nuo Šven
čionių, Tverečiaus, Adutiškio, Drus
kininkų. Traukia vežimais, atvyksta 
autobusais - plūsta maldininkai Kal
varijų lankyti. Prisiglaudžia pas 
vilniečius lietuvius, o pritrūkus vietos, 
apsistoja mokykloje ar gimnazijoj, 
miega tiesiog ant grindų.

Ankstyvą Sekminių rytą šv. Mika
lojaus bažnyčioj pamaldos. Iš ten visi 
pėsti 7 km. eina į Kalvariją. Eina 
giedodami; su procesija, sKautai 
tvarką palaiko. 0 minios didumas, o 
margumas tų skarelių! Pintinės pri
krautos maisto. Tą sunkumą reikės 
išnešioti visais Kalvarijų keliais - 
kalnais ir mažais kalneliais, lygu
momis ir smėlėtais takais. Tik tada 
pintinės iškraunamos ant baltų stal
tiesių žolėje. Draugai lanko draugus, 
susieina giminės. Jaunimas lygioj 
pievutėj klumpakojį šoka. Kalvarijoj 
žydi ievos ir jų kvapas skleidžiasi po 
visą mišką.

Grįžus į namus, dar ilgai skamba 
ausyse giesmės. Išėjus į balkoną matai 
kaip Vilniuj liepos žydi. Žiedus gali 
pasiekti ranką ištiesęs. Mieste tyla - 
nei vėjo, nei triukšmo. Miestas 
susikaupęs dvasinėj ramybėj. Ir ne
reikia tau sakyti kartu su Adomu 
Mickevičium:

Lietuva, mano žeme, šalele 
gimtoji.

Tas tik supras, kad tu jam 
sveikatą atstoji 

Kas jau tavęs neteko...

Tu savo šventąjį miestą įvertinai 
jame gyvendamas, jautei jo dvasią 
galingą tarp mūrų senųjų, jautei jo 
skausmą dėl sūnų prarastųjų, jo 
šventą stiprybę bažnyčių bokštuose, 
jo amžių naštą siaurose gatvelėse ir 
šaligatvių iškilimuose, jo didybę 
Gedimino kalno griuvėsiuose ir tri
juose baltuose kryžiuose, kurie budi 
dieną naktį, žvelgdami į miestą iš 
aukštai, saugodami, kaip Angelas 
Sargas.

Lietuviams atgavus Vilnių, di
džiausia vilniečių svajonė išsipildė. 
Tačiau tarp džiaugsmingų momentų 
buvo ir nusivylimo.

Bolševikams užėmus Lietuvą, Va
sario 16-sios proga kun. Čibiras 
pamokslą pradėjo šiais žodžiais:

Lakštingalėli linksmas 
paukšteli, 

Kodėl nečiulbi anksti 
ryteli?

Kaip aš čiulbėsiu anksti 
ryteli,

Piemens išdraskė mano 
lizdelį...

Tas pats kun. Čibiras vokietmetyje 
žuvo nuo bolševikų bombos, patai
kiusios į šv. Mikalojaus bažnyčios 
kleboniją.

Vokietijoje po karo audrų ir 
baisenybių, ramiai gyvenant lage
riuose, Vilniaus bažnyčių varpų 
skambėjimas atsiliepdavo giliai šir
dyje, ir meldėm -

Viešpatie, Tu kuris iš 
mirties išvadavai, 

Išgelbėk Ir iš šios buities, 
kuri yra antra mirtis...

Ir kai ateis laikas palikti šį pasaulį 
kiekvienas vilnietis prieš belsdamas į 
dangaus vartus, nuskris į Vilnių ir 
pasveikins:

Sveikas, Vilniau, mano mieste, 
Pasiilgau aš Tavęs, 
Bet štai linksmas aš sugrįžtu, 
Džiaugsmas ima vėl mane.

0 Tau, mielas drauge mano, kuris 
kančių manųjų pajutęs nebuvai, 
gyvendamas laisvoje Tėvynėje ir 
klausi iš kur aš moku lietuviškai 
kalbėti - Tau atsakysiu - ne vien dėl 
to, kad tai yra manųjų tėvų kalba, 
mano gimtoji kalba, bet ir dėl to, kad 
tai manosios širdies kalba.

VILNIUS MŪSŲ, 0 MES...

"Vilnius mūsų, o mes - rusų" - Pupų dėdė už šį sąmojų pasakytą per Kauno 
radiją 1939 metais, vėliau gerokai nuo tų pačių rusų nukentėjo, tačiau jo 
sąmojus nedingo prigijo liaudyje ir vilniečių mėgiamas (apsidairant) kartoti. 
Nors vilniečiai (apsidairę) mėgsta papasakoti ir kitą anekdotą, būtent: vaikas 
klausia senio, kieno dabar Vilnius - mūsų ar rusų? Senis atsako, kad mūsų. Bet 
- prieštarauja vaikas. - Čia labai daug rusų. Tada senis duoda jam tokį 
pavyzdį: štai mano barzda, joje yra utėlių. Bet barzda vistiek mano!

Pažvelgus į šias Vilniaus Katedros nuotraukas gerai matome, kaip rusų dėka 
keičiasi tas mūsų Vilnius. Nenustojant girtis, kad senoji sostinė auga ir 
gražėja, metodiškai naikinami istorijos pėdsakai. Nuotrauka dešinėj (autorius
Mūsų pastogė Nr. 48 1985.12.2 psl. 6

Bulhakas) paimta iš albumo "Vilnius 1325 - 1923", kuriam istorinę apžvalgą 
parašė K. Binkis ir P. Tarulis (Švyturio bendrovės leidinys). Čia matomas 
Katedros frontono viršus su Riggio skulptūromis, kurios buvo, berods 1947 m. 
vieną naktį barbariškai nuverstos ir sudaužytos. Kairėje nuotraukoje (autorė 
- Birutė Orentaitė albumas "Vilnius", "Mintis" 1977) Vilniaus Katedra 
šiandien. Šis Stuokos - Grincevičiaus kūrinys, kur (arčiau į mus) koplyčioje 
ilsisi šv. Kazimiero palaikai, šiandien - paveikslų galerija. Atkreipkite dėmesį 
į varpinės bokštą. Nors kryžius bokšto viršuje nenuimtas, bet nuotraukoje 
ištrintas. Taip daroma daugumoje Vilniaus nuotraukų ir atvirukų šiais laikais.
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Juozas Aimis Jūragis

GIMTADIENIO TRIOLETAI Didž. Gerb. Kun. Dr. PRANUI DAUKNIUI 
65 m. Amžiaus Sukaktyje.

Lidijai Žalienei Poetui Broniui Žaliui
1.
Magnolijos prašyčio 
Vidury žiemos.
Nuogų klevų pavydui 
Magnolijos pražydo... 
Kai širdžiai reikia skydo 
Ir meilės atramos. 
Magnolijos pražydo 
Viduryje žiemos...

2.
Kiekvieną žiedą skaistų 
Bučiuoja spinduliai... 
Rasa ir lietūs laisto 
Kiekvieną žiedą skaistų. 
Jei širdžiai reikia vaisto. 
Pažvelk, kaip iškiliai 
Kiekvieną žiedą skaistų 
Bučiuoja spinduliai...

3.
Gimei - pasaulis Tavo, 
Ir laimės siekt gali. 
Gyvybės ugnį gavus, 
Gimei - pasaulis Tavo. - - 
Net metams nubangavus. 
Liks paslaptis gili: 
Gimei - pasaulis Tavo, 
Ir laimės siekt gali.

1.
Gyvybės pradmenys Tave lyg žiedą kelia, 
Ir prilaša širdis gyvenimo medaus.
Kaip gėrio kibirkštis kiekvienas jo lašelis, 
Gyvybės pradmenys Tave lyg žiedą kelia.. 
Tiktai junti, kaip auga šventos galios, 
ir jausmo nebeliks kartaus ir apmaudaus. 
Gyvybės pradmenys Tave lyg žiedą kelia 
ir prilaša širdis gyvenimo medaus...

2.
Tu nežinai, kada bus širdžiai duota 
Pažinti paslaptis ir vėjų ir sapnų. 
Ramybės valandos, iš skausmo išvaduotos. 
Tu nežinai, kada bus širdžiai duotos. - - 
0 reikia, kad siela aukštyn skrist užsimotų. 
Kad šauktumei nudžiugęs: "Gyvenu!" - 
Nors nežinai, kada bus širdžiai duota 
Pažinti paslaptis ir vėjų ir sapnų.

3.
Surink širdin aušros ir paukščio giesmę, 
Pasaulin žvelk poeto akimis.
Kaip Rojaus dovaną įvertink meilės esmę, 
Surink širdin aušras ir paukščio giesmę. 
Tark savo meilei: - Kaip dievai spindėsme 
Ir džiaugsmo vaisiais mūsų sielos mis! - 
Surink širdin aušras ir paukščio giesmę. 
Pasaulin žvelk poeto akimis. - -

PASVEIKINIMAS

Didžios įtampos Tavo darbas ir pareigos, Mielas Kun. Prahai, 
Prie "T.A." diena iš dienos budėt nepaliaujant, 
Tarsi kūdikį apgaubti rūbeliu vis nauju,
Bei padabinti Tautos skrynios brangiuoju kraičiu...
Ir skubėt kaip draugui dienų pilkumoj
Su žinia į pasaulį, paguost brolį kurs krinta kovoj...'
Ar ne prasminga, ar ne Dievo duota:
Kad minčių painiavoj - iškeltum tikėjimo turtą,
Nepaliautum budėjęs už laisvę mūs brolių, už gintaro krantą!

■* ■ -> \
Tebūnie leista šia proga

išreikšti gilią padėką’
Australijos Lietuvių

Katalikų Sielovados 
Savo vardu,

Nuoširdžiai Jūsų,

Prel. P. BUTKUS.

PREMJERA

PUBLIKOS DŽIAUGSMUI--

Prisipažinsiu, mėgstu pasiklausyti, 
ką žmonės kalba. Ypač, ką tik 
pasibaigus spektakliui ar pertraukos 
metu (mažiau - veiksmui vykstant). 
Mat, priklausau tai gana nemandrai 
kritikų rūšiai, kurie skaito, kad mūsų 
sąlygomis spektaklis, kaip ir bet koks 
pasirodymas (nebūtinai net meninis) 
yra skirti ne kankinti, o džiuginti - 
žiūrovą ar klausytoją, turi būti jiems 
artimi ir suprantami. Jei - ne, kūrėjo 
geriausios pastangos neina veltui. 
Ypač tomis "mūsų sąlygomis".

Taip neatsitiko lapkričio 17 d., kai 
Sydnejaus Lietuvių namuose "Atža
los" teatras parodė naują premjerą. 
Kas be ko -, šį kartą publikos ir mano 
nuomonės sutapo, sakykime, kokiais 
85 procentais. Man atrodo, pirmasis 
veikalas buvo nepakankamai įver
tintas, o antrąjam net iš tradicijos 
niūriausi žinovai vien tik liaupses 
pylė. Negailėsiu tų liaupsių ir aš. Visi 
pagyrimai ir režisieriaus ir artistų 
pelnyti. Bet pradėkime iš pradžių.

Programoje ir skelbimuose buvome 
perspėti, kad matysime du viena
veiksmius veikalus: Algirdo Lands
bergio dramą "Sudiev, mano karaliau" 
ir - Antano Čechovo komediją 
"Jubiliejus". Du trumpi vaidinimai 
viename spektaklyje "Atžaloje" sta
tomi ne pirmą kartą.

Prieš tris metus Paulius Rūtenis 
pastatė dvi Kosto Ostrausko mikro- 
dramas "šaltkalvį" ir "Pypkė”. Abie
jose vaidino ir 0. Maksvytienė ir J. 
Dambrauskas.

Gaila 
anų spektaklių, nemačiau ir negaliu 
sulyginti. Tiek tik, kad "Šaltkalvis" 
yra apie tamsuolį šaltkalvį, nukalusį 
Lietuvos himno žodžius nuo Vinco 
Kudirkos paminklo, ir jo žmoną, o 
"Sudiev, mano karaliau" - apie... Iš 
tikrųjų, reikia gerai pagalvoti, apie 

ką toji ’drama. Atrodytų, gal apie 
karalių, Karalių Dovydą. Apie jį, dar 
uždangai nepakilus, tamsoje mums 
besėdint paslaptingas balsas trumpai 
papasakoja, kad jis buvo senas, labai 
senas, jam buvę šalta, labai šalta ir jo 
ministerial ar kas ten, nesant dar 
išrastam "electic blanket", vietoje, 
kad apkloję jį kailiniais ar užkūrę 
krosnį, pasiuntė jam jaunutę - 16 
metų - mergaitę Abisagą. Ji turėjusi jį 
sušildyti... Veikėjų sąraše turime lyg 
ir du asmenis, bet ištiktųjų keturis, 
reiškia: Senas aktorius (karalius 
Dovydas) ir Jauna aktorė (Abisaga). 
Veiksmo vieta: scena D.P. stovyklos 
barake, Vokietijoje. Laikas: po karo. 
Iš tikrųjų nėra taip komplikuota, kaip 
gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio: 
aktoriai su dvigubais vaidmenimis, nes 
scenoje scena, t.y. jie vaidina, kad 
vaidina, ne, ne kad vaidina, bet kad 
repetuoja. Pagaliau, tai nesvarbu. 
Matant dvigubus veidmenis - lauki 
paralelės: senas aktorius - senas 
karalius, jauna mergaitė abiem atve
jais stengsis jį sušildyti. Bet paralelės 
kaip ir nėra: Abisaga norėtų karalių 
sušildyti, bet jis, gali sakyti, nekreipia 
į ją dėmesio, tuo tarpu senas aktorius 
norėtų, ak, norėtų tas pasenęs 
donžuanas pasišildyti prie jaunos 
aktorės, bet ji - ne ir ne! Nors kadaise 
(dar Kaune) jinai jį dievino, D.P. 
stovyklos buitis sudaužė dievaičio 
stabą širdyje... Taigi, paralelės nesi
mato...

Pirmoje pirmojo spektaklio dalyje 
stipresnė yra 0. Maksvytienė. Jos 
sukurta gražutė, jaunutė, kukliai 
apsirengusi, o tačiau labai gerai 
žinanti, ko nori. Jauna aktorė, tokia 
organizuota, pasitempusi, tvarkinga 
energinga, tokia žinanti ko nori. Taip, 
ji išgyveno "tą skausmą, kai dievaičio 
stabas pleišėja ir skeldėja širdy". 

Taip, ji net labai išgyveno. Bet ji 
inteligentiška mergaitė ir jau įsitaisė į 
teatrą mažom rolėm, o jos 
"dievaitis"... Reikia pamatyti tą 
ironišką O. Maksvytienės šypseną! 
Tuo tarpu J. Dambrauskas kažkodėl 
visai nepanašus į širdžių ėdiką, tegul 
jau ir pasenusį, kiek nušiurusį. Jis nė 
kiek neturi to savimi pasitikėjimo, 
kokį turi moterų išlepinti artistai, kas 
ir daro juos juokingais. Jis laikosi 
kažkaip perdaug tiesiai, kalba per 
daug kapodamas sakinius, atrodo 
netgi perdaug išsifrantinęs tiems 
laikams. Tačiau! veiksmui įpusėjus - 
svarstyklės pasvyra jo naudai.

Gera yra scena, kur O. Maksvytienė 
tarytum botagu ji čaižo žodžiais 
"senas! senas! senas!", Dambrauskas 
stovi nugara į publiką, o kai atsisuka - 
jis jau kitas žmogus, pasmerktas, 
supratęs, kad jo laikas praėjęs, 
supratęs, kad visi važiavimai su jauna 
mergaite į Šveicarijas ar Hoiywoodus 
yra tik nukirstos galvos svajonės. Bet 
jis nėra baigtas žmogus! Jis yra 
aktorius! Ir štai mūsų akyse, kaip 
tikram aktoriui ir dera, jis pavirsta 
visai kitu žmogumi - senu karaliumi, 
nežmoniškai išgyvenančiam sūnaus 
mirtį, vienatvę. Jam šalta. Jis bijo. 
Dambrausko karalius Dovydas ir jo 
ilgokos frazės, beveik monologai - yra 
vieni geriausių mano matytų dramos 
artistų darbų. Gaila, jo partnerei (jai 
nuolaida, ji juk Jauna aktorė) nepasi
seka taip greitai iš nuožmios moder
niškos jaunuolės pavirsti verge. Ta
čiau scena, kur ji prisiglaudžia prie 
besikamuojančio senio, pilna lyrizmo 
ir šilumos ir tikrumo, kas ne taip jau 
dažnai išgaunama mūsų sąlygomis, kai 
niekada perdaug nepersirepetuojama, 
o ir suvaidinamas tik vienas kitas 
kartas.

Man pasirodė, kad pirmajam spek
takly publika perdaug neužjautė 
Senojo aktoriaus nei jo Karaliausi 
Dovydo. Čia mūsų nuomonės ir 
skyrėsi...

Užtat, visai kitas reikalas su 
Čechovo "Jubiliejumi". Tai taip 
vadinama situacijų komedija, kai 

atrodo, iš niekur nieko, visokiais 
nelemtais sutapimais ir atsi
tiktinumais susinarplioja didžiausias 

gumulas nesusipratimų. Režisierius J. 
Dambrauskas tą gumulą kiek apspau
dė, t!y.Tf Čechovo tekstą šiek tiek 
iškopiūravo, ypač paskutiniąją sceną, 
kai Chirinas (A. Kramilius) su peiliu 
vaikosi ne "tą baisią bobą Merčiutką", 
o savo viršininko žmoną. Sutrumpintas 
ir Chirino pasikalbėjimas su viršininku 
Šipuku (V. Bukevįčius) apie jo 
"asmeninįgyvenimą", kai jis žmoną su 
svaine po sniegą su kirviu vaikėsi... 
Kopiūros, t.y. teksto sutrumpinimai 
yra legalus dalykas teatre ir režisie
rius. matyt, bijodamas, kad jo artistai 
pilno teksto "neišveš" ("Mes gi 
amatoriai, amatoriai mes" - dažnai, 
gal net perdažnai, sako Julius) jis 
apkarpė. Nuo to nukertėjome mes - 
žiūrovai, nes mielai ir ilgiau būtume 
pasikvatoję. Čechovui nuo to nieko. 
Bet aš beveik tikra, kad jis grabe 
' pasivartytų, išgirdęs kaip jo veikėjai 
"sulietuvintomis" pavardėmis šau
kiami. Kreipimasis vardu be tėvavar- 
džio, Šipukas vietoje Sipučino, Mer- 
čiutka vietoj Merčiutkina, ta lyg ir 
dar viena duoklė toms įžymiosioms 
"mūsų sąlygoms", priminė iš litera
tūros istorijos pažįstamus anksty
vuosius rusų klasikos vertimus šio 
amžiaus pradžioje.

Julius Dambrauskas, kaip rimtas 
režisierius, karts nuo karto ima ir 
"atkasa" kokį naują talentą. Prieš 
porą metų - "Pūkio piniguose” 
negalėjome patikėti, kad A. Kramilius 
pirmą kartą scenoje. "Jubiliejuje" - jis 
scenoje jau antrą kartą ir nors buvo 
tikrai įsijautęs į vaidmenį, puikiai 
judėjo (kas yra daug svarbiau negu 
paprastai manoma!), labai geras 
ramiose scenose, pats vienas taukšė
damas skaitliukais ir keikdamas paty
liukais "bosą", už kurį visą darbą jam 
tenka dirbti, buvo puikus scenose su 
Merčiutka (tik per daug greitai sakė 
tekstą, o ir viena - kita - trečia 
repeticija būtų buvus ne prošalį kaip

nukelta į psl. ’(O
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Mieli skaitytojai.

Neišsigąskite pamatę toki ilga straipsni (ir dar be jokios iliustracijos!). 
Vos pradėję skaityti, negalėsite atsitraukti ir priėję pabaigą - gailėsitės, 
kad jau baigėsi... Autorius - Algirdas Landsbergis - tai tas pats iškilusis 
lietuvių dramaturgas, kurio vienaveiksmę dramą "Sudiev, mano karaliau" 
vos prieš dvi savaites pastatė Sydnejaus "Atžala" (žr. recenziją 3 psl.) 
Čia aprašomas P.E.N. klubo suvažiavimas įvyko kiek anksčiau, atvirai 
kalbant gerokai anksčiau - beveik prieš pusmetį. Neturėdami (kol kas) 
realių galimybių prisiskalbinti tokį kibirkščiuojantį autorių specialiai 
mums parašyti, persispausdinome šį straipsnį iš "Pasaulio lietuvio".

Tai nedidelė naujiena - persispausdinti ką geresnio radus iš kitų 
lietuviškų leidinių. Ko gero, esame vienintelė tauta, kurios spauda 
neperša jokių copyrights. Tokiu būdu, gal viena kita kibirkštėlė nukris ir į 
mūsų rimtų įvykių aprašymus. Ką gali žinoti...

P.E.N. KLUBAS SAN MARINE

Algirdas Landsbergis

Įvažiuojantį iš Rimini miesto į San 
Marino respubliką pasveikina didelis 
užrašas: "Sveiki atvykę i senąją 
laisvės šalį”. Peržengęs šią sieną, 
pasijutau beveik imperialistas, nes 
Lietuva turi 50 kartų daugiau 
gyventojų. Keturias dienas, nuo 
gegužės 27 iki birželio 1, (beveik) 
suverenus San Marinas virto litera
tūrine respublika, kai iš visų pasaulio 
kampų ten sugužėjo daugiau kaip 
šimtas rašytojų, kritikų, žurnalistų ir 
literatūros biurokratų į tarptautinio 
P.E.N. klubo suvažiavimą, kurį rėmė 
UNESCO, UNICEF ir Europos Ta
ryba.

Lietuvos vardos be perstojo su
skambėdavo San Marine, kaip muzi
kinis motyvas itališkoje operoje. 
Pirmasis sutiktas suvažiavimo dalyvis 
buvo vokietis Gerd Hoffmann, pagrin
dinis ateinančią vasarą Hamburge 
įvyksiančio P.E.N. kongreso organiza
torius. Po kelių sakinių paaiškėjo, kad 
esame gimę "gretimuose kaimuose" - 
aš Kybartuose, o jis Ylavoje (Eylau), 
iš kur jo tėvams karui baigiantis 
pavyko pabėgti į Vakarų Vokietiją. 
Nors Federalinės Vokietijos respub
likos P.E.N. centro pirmininkas bio
grafas Martin Gregor-Dellin pasirodė 
esąs gimęs truputį toliau į vakarus, 
Silezijoje, bet - nenusiminkim! - jo 
žmona gimė Gumbinėje! Pradeda 
tvirtintis mūsų entuziastų patriotų 
teorija, kad visi europiečiai (ir dalis 
neeuropiečių, išskyrus čiukčius, mon
golus ir storalūpius negrus) iš tikrųjų 
yra nutautėję ar dvasiniai degeneravę 
lietuviai!

"Lietuva!" - nušvinta krepšinio 
trenerių ir komandų vadovų akys. 
Kaip tik tuo metu San Marine vyko 
"mažutėlių" valstybių turnyras, ku
riame dalyvavo Malta, Monakas, 
Liuksemburgas, Kipras (sala, ne 
dainininkas) ir San Marinas. "Lietuva 
buvo krepšinio galybė", - prisimena 
krepšinio pareigūnai. Ji tokia ir dabar, 
primenu, tik jos laurus skinasi 
imperija.

Kaip paprastai, P.E.N. su
važiavimas buvo suskilęs į dvi dalis. 
Mažesnėje salėje svarstė vaikų ir 
jaunimo literatūros kūrėjai bei kri
tikai, o pagrindinėje auditorijoje vyko 
bendri organizacijos posėdžiai. Visko 
nepajėgiant aprėpti, geriausia taktika 
tokia - prasidedant nuobodžiai kalbai 
(o jos ilgiausios) perbėgti į kitą 
kambarį, etc. etc. Kalbos apie "vaikų 
Ir jaunimo literatūrą" buvo atmieštos 
pesimizmu. Jau suvažiavimą pradė
damas, P.E.N. prezidentas, švedų 
rašytojas Per Wastberg pabrėžė kal
bos esminę svarbą asmenybės ugdy
mui, dabar regime kalbos nosmukį, 
vaizduotė vysta, be atvangos bombar
duojama televizijos vaizdų. "Moder- 
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niojo pasaulio batai spaudžia ir 
žeidžia vaikų kojas", - pareiškė 
vienas delegatas. Daugelis sielojosi, 
kad jaunimas vis mažiau skaito. Buvo 
pakartotas George'o Orwell’io klau
simas, - kodėl nėra geros socialistinės 
vaikų literatūros?" Užsiminta apie 
branduolinio karo baimę tarp Ame
rikos vaikų. Prisiminta, kad vaikai 
greitai pamiršta didaktiškas knygas. 
(Paminėjau vaikų ir jaunimo teisę 
laisvai pažinti savo tautos istoriją ir 
nebūti apribotais svetimųjų įbruktais 
surogatais). Svarstybų dalyviai suta
rė, kad vaikams reikia gerai parašytų 
knygų, kurios žadintų vaizduotę, 
maitintų gimtąją kalbą, kvėptų meilę 
gyvenimui, mokytų vaikus sakyti NE, 
kai tai būtina, ir suteiktų jiems drąsos 
svajoti.

P.E.N. dienotvarkėje svarbiausią 
vietą užėmė kalinamų rašytojų (bei 
žurnalistų) komiteto pranešimas. Te
ko dalyvauti konferencijos išvakarėse 
įvykusiame komiteto susirinkime. Jo 
narių pasišventimas ir entuziasmas 
padarė ypatingą įspūdį. Jie intymiai 
pažįsta kalėjimų ir konclagerių, 
kalintojų išsisukinėjimų ir melų pa
saulį. P.E.N. prezidentas tiksliai 
pavadino šį komitetą "mūsų veiklos ir 
egzistencijos pagrindu".

Kalinamųjų komiteto pranešime 
buvo išvardinti ir lietuviai savilai- 
dininkai: Liudas Dambrauskas, Balys 
Gajauskas, Gintautas Iešmantas, Vla
das Lapienis, Povilas Pečeliūnas, 
Viktoras Petkus, Vytautis Skuodis, 
Algirdas Statkevičius ir Antanas 
Terleckas. Šis suvažiavimas buvo 
ypač sėkmingas ir kalinių "adop- 
tavimo" atžvilgiu. Norvegijos centras 
taip "įsūnijo" Skuodį ir Statkevičių, 
Filipinų - Statkevičių, o mano paties 
išeivių centras (P.E.N. - in exile) - 
Terlecką. Petkų jau seniai yra 
priglaudęs škotų centras.

Pranešimas buvo priimtas beveik 
visuotine balsų dauguma. Jį kritikavo 
tiktai viena - Bulgarijos - delegatė, 
kuri paskelbė, kad Sovietų Sąjungoje 
niekas nėra kalinamas už raštą: 
pranešime suminėtieji kaliniai esantys 
"reakcionieriai", o tokių vieta kalė
jime. Šis klasiškas totalitarinio men
taliteto pareiškimas, primenantis V. 
Kazakevičiaus tipo lietuvių apara- 
čikų "dialektiką", susilaukė dviejų 
išsamesnių komentarų. Kroatų dele 
gatas Preodragas Matvejevičius at
metė "falšyvą Rytų ir Vakarų aukų" 
išskyrimą. Priminęs bulgarų delegatei, 
kad Mandelštamas žuvo Kolymos 
konclageryje, jis pareiškė, kad jugo
slavų rašytojai gina savo kolegas net 
ir tada, kai jie visiškai atmeta jų 
pažiūras, kaip albanų "stalinistų” 
atveju. Nors Bulgarija ir Jugoslavija 
kaimyninės valstybės, tarp jų rašytojų 
yra moralinė praraja.

Tokie suvažiavimai atveria duris į 
Lietuvai giminingą ir drauge skirtingą 
vidurio Europos intelektualinį pasaulį. 
Kaip paprastai, šauniai pasirodė 
Jugoslavijos rašytojai. (Buvo priimta 
rezoliucija, išreiškianti padėką jugo
slavų rašytojams už literatūrinės 
laisvės gynimą balandžio mėnesį 
įvykusiame jų sąjungos suvažiavime). 
Gausiausia ir drauge ortodoksiš- 
kiausia buvo Bulgarijos delegacija. 
Vėl pasigedome lenkų, kurių centrą 
suspendavo Jaruzelskio chunta.

Iškilo ir tradicinio Vidurio - Rytų 
Europos klausimai. Graikų delegatas 
kategoriškai paneigė, kad egzistuoja 
makedoniečių tautybė ir kalba: kai 
suvažiavimas atsisakė priimti jo 
ultimatumą ir parėmė makedoniečių 
centrą, graikas, protestuodamas, iš
žygiavo iš konferencijos. Make
doniečių egzistenciją paneigė ir 
bulgarai, kurie šiuo metu ryžtingai 
"bulgarizuoja" ir savo turkus. Šovi
nizmas gražiausiai koegzistuoja su 
"realiuoju socializmu"! Šios svars- 
tybos apie mažų tautų teises suteikė 
progą supažindinti dalyvius su Balta
rusijos lietuvių diskriminacija ir jų 
protestais.

Suvažiavimas priėmė keletą rezo
liucijų: Jugoslavijos, Turkijos, Viet
namo ir Indonezijos vyriausybės 
prašomos peržiūrėti areštuotų ra
šytojų bylas, juos paleisti ir atstatyti 
išraiškos laisvę. Į Sovietų Sąjungą 
kreipiamasi konclageryje mirštančio 
žymaus ukrainiečių poeto Vasilio 
Stuso klausimu. JAV biurokratai gavo 
žodinės pylos už nedavimą vizos 
kanadiečių rašytojui Farley 
Mowatt’ui. (Mano komentaras buvo 
labai trumpas: -"Kvailystė".)

Išeiviai rašytojai buvo per gausiai 
atstovaujami nuo paskiausios konfe
rencijos mirusiųjų sąraše: Asta Will- 
mann Linnolt (Estų centro pir
mininkė), Aleksis Rannit (Estų cent
ras), Joseph Lederer (Londono išeivių 
centro pirmininkas), K. G. Werker 
(išeivių Vokietijos centro pirmi
ninkas) Apie Rannitą ir jo įnašą 
P.E.N. klubui kalbėjo Londono estų 
atstovė Ari Helbemae. Be jos, mūsų 
pabaltiečių būrelyje buvo latvė Mar
garita Ansala ir estų dramaturgas 
Ilmar Kulvet.

Tarp posėdžių aplankiau vietinę 
gimnaziją (Liceo Classico Statale). 
Žvaliems moksleiviams, kurie žinojo, 
kur Lietuva žemėlapyje, pasakojau 
apie Ameriką ir apie savo univer
sitetinį, literatūrinį ir žurnalistinį 
darbą. Paminėjau, kad nors dabar esu 
Amerikos pilietis, gimiau, augau ir 
pradėjau studijuoti Lietuvoje, kuriai 
tepriklauso mano širdis. Pridūriau, kad 
prieš 45-rius metus Lietuva irgi buvo 
laisva, kaip San Marino respublika; 
raginau juos vertinti savo laisvę ir 
nepriklausomybę.(Panašių susitikimų 
su studentais ir profesoriais turėjau 
Milane ir Bolognoje. Milane teko 
pasikalbėti su Italijos krikščionių 
demokratų, socialistų ir komunistų 
partijos atstovais. Jų nuomonės labai 
skyrėsi, bet vienu klausimu jie visi 
sutiko, - kad tautų apsisprendimo 
teisė yra visuotinė ir todėl ji galioja ir 
lietuviams, latviams bei estams.)

Du svarbūs P.E.N. klubo kongresai 
įvyks ateinančiais metais. Sausio 
mėnesį New Yorke žada susirinkti 
beveik tūkstantis pasaulio rašytojų. 
Birželio mėnesį kongresą ruošia V. 
Vokietijos centras Hamburge. Ten 
laukiama naujo puolimo prieš Ka
linamų rašytojų komitetą. Būtina, kad 
tuose suvažiavimuose būtų atsto
vaujami ir Lietuvos interesai. P.E.N. 
nariai yra ne tiktai rašytojai, bet ir 
žurnalistai, redaktoriai, diplomatai. 
P.E.N. kongresuose telkiasi pasaulio 
intelektualinis elitas.

ISOLDA I. POŽĖLAITE-DAVIS

KELIOS MINTYS APIE MENĄ, 
kas yra meno kūrinys?

Grožis neturi griežtai apibrėžtų 
definicijų. Dvasinio pasaulio kūrinių 
matavimui nėra skaitytuvų fiziniame 
pasaulyje. Grožis, gėris ar blogis mene 
negali būti matuojami ar sveriami, kad 
ir įmantriausiais tiksliųjų mokslų 
matais.

Grožis yra pojūtis - kiekvieno 
individo savitai suprantamas, savitai 
interpretuojamas. Jį turi kiekvienas 
normalus žmogus. Aišku, kas vienam 
gražu, gali kitam nepatikti.. Nuo to 
meno kūrinio vertingumas ar gerumas 
nei padidėja, nei sumažėja. Tai kas 
nusprendžia kūrinio vertingumą, ge
rumą?

Plačiosios publikos nuomonę įtai
goja išsilavinimo lygis mene, kritikų - 
žinovų recenzijos, aplinkos ir net 
vyraujančios mados poveikiai. Čia 
norėtųsi atskirti meno pajautimą nuo 
meno supratimo. Tai yra du skirtingi 
dalykai. Pirmosios premises daigai yra 
universaliai paplitę. Antroji propo
zicija turi būti paremta ne tik stipriu 
meno pojūčiu, bet ir teoretinėmis, 
praktinėmis žiniomis bei mokslo 
studijomis. Vertindami meno kūrinio 
gėrį ar blogį, kritikai - profesionalai ir 
žinovai vadovaujasi visuotinai pri
imtais meno kriterijais. Žinoma ir jie 

gali klysti. Ir jie nėra visados 
šimtaprocentiniai objektyvūs. Atsi
tinka, kad asmeninės menininkų 
pažintys bei sustabarėjusios pažiūros į 
meną, ar mados vaikymasis įtaigoja jų 
nuosprendžius. Vis dėlto, kaip tei
singai pastebėjo kun. Pranas Gaida 
"Tėviškės Žiburių" 1985 m. birželio 
18 d. vedamajame straipsnyje "Ver
tintojai ir vertinamieji", yra visuotinų 
kriterijų:

" .... dvasiniame-kultūriniame pa
saulyje, kur vyrauja didelis įvairumas 
bei subjektyvumas, yra tam tikri 
standartai, daugumos priimti, kuriais 
tenka vadovautis vertinant kūrybiškas 
apraiškas."

Tad turime gairių meno kūrinio 
vertinimui. Reikia tik susipažinti su 
jomis. Yra kiek nerimta skubotai ir 
primityviai vertinti meno kūrinį lako
nišku "gražu" ar "negražu". Ką gi 
turime omenyje taip sakydami? Argi 
ne visai kitą prielaidą? "Man taip 
gražu...." per dažnai individas yra 
pats sau svarbiausias autoritetas. Per 
retai turi išminties pasikliauti pri
imtais standartais. Tai nereiškia, kad 
negalime turėti savo nuomonės. Meno 
pajautimas auga pamažu, mažomis 
dozėmis. Ką mes pasisemiame dvasiai 
žiūrėdami į meno kūrinius, priklauso 
nuo to, kaip į juos žiūrime. Nuolatinis 
"kodėl", nuolatinė analizė, bandymai 
surasti atsakymus, brandina meno 
kūrinio suvokimą. Ne supratimą, bet 
pajautimą. Iki supratimo dar tolimas 
kelias.

Meno sovokimas verčia mus daryti 
atranką. Kyla opus klausimas: kaip 
atskirti vertingą kūrinį, nuo menka
verčio darbo? Ir dar sunkiau: kaip 
atskirti originalios ir kūrybingos 
minties, bet neapvaldytos technikos 
kūrinį, nuo techniškai kompetetingo, 
bet lėkšto, stokojančio vaizduotės 
polėkių? Techniška kompetencija ne
retai bandoma užmaskuoti sielos 
skurdumą.

Menininkas - kūrėjas yra lygus 
burtininkui. Naudodamas negyvą ma
teriją - drobę, dažus, akmenį, molį ar 
metalą - sukuria iš jos gyvybingą 
kūrinį. Tačiau ne kiekvienas yra, deja, 
kūrėjas, kaip ir ne kiekvienas pa
veikslas ar kiekviena skulptūra yra 
meno kūrinys. Tad kas yra tas 
gyvybingas kūrinys? Lengviausiai ga
lime šią problemą perprasti palyginę 
meno kūrinį su fotografiją. Kalbėdami 
apie fotografiją turėkime omenyje tą 
negyvą dėžutę-aparatą, kurio viduje 
yra filmas ir patį mažiausią fotografo 
įnašą - aparato mygtuko paspaudimą. 
Tokia prielaida padaryta nuotrauka 
parodys lėkštą, nesuderintą, išviršinę 
gamtos, ar kokio daikto ar žmogaus 
išvaizdą. Nebus gyvybingumo! Tuo 
tarpu menininkas - kūrėjas išreiškia 
kūrinyje savo pojūčius, galvoseną, 
filosofiją, pažiūras ir reakciją į 
pasaulio įvykius, vaizduotės polėkius, 
pasąmonės srautą, ar per savo prizmę 
matomą realybę. Jis automatiškai 
padaro visų aukščiau minėtų dėmenų 
atranką pasirinkdamas jų įkūnijimui 
formas, spalvas, kompoziciją ir me
džiagą (medium). Viskas pereina per 
jo dvasinį filtrą. Kūrinys išauga iš jo 
vidaus. Jo gabūs pirštai, techniškai 
išmiklinti yra tik jo inspiracijos 
interpretatoriai. Siela kuria, pirštai 
vykdo įsakymus. Jie yra visapusiškai 
jai pavaldūs.

Leonas Žygas "Gėlės',' 
aliejus.

O kai "kuria" pirštai, skirtumas 
didelis. Kūrėjo darbe atsispindi visa jo 
originali asmenybė - miklių pirštų 
darbe matome tuščią atrajojimą.

Pasąmonėje kyla vaizdas iš Pary
žiaus laikų. Prisimenu Louvre meno 
galerijoje studentus kopijuojančius 
garsių menininkų paveikslus. Nesi
leisdami į diskusijas kokiais pedago
giniais, estetiniais ar finansiniais 
principais tokia veikla yra patei
sinama, atkreipkime dėmesį į kopi
javimo išdavą - garsaus paveikslo 
kopiją. Dažnai tokios kopijos yra 
netikslios formų ir spalvų atžvilgiu. 2 
Net ir gerose kopijose jaučiasi j 
kažkoks lėkštumas, neapčiuopiama " 
dvasinė anemija. O gal iš kokio ’ 
snobizmo taip galvojame? Ne! Dažnai 
pastebime tą patį fenomeną lygindami 
originalą su kopijomis knygose. Beje, 
kalbant apie kopijas būtina išskirti > 
atspaudus ir skulptūras. Jie yra 
padaromi iš kūrėjo sukurtos, ori
ginalios klišės ar iš jo modelio- 
šablono.

Susumavus mintis matome, kad 
kūryba yra originalus galvojimas - 
perduotas kokioje nors meno formoje. 
Originalumas reikalauja iš menininko 
savistovumo, pasitikėjimo savo vidiniu 
balsu, savo vidine vizija. Įkvėpimas 
gali kilti iš menininko asmenybės ar iš 
jį supančios tikrovės. Tačiau meno 
kūrinys reikalauja visų dėmenų at
rankos, suderinimo ir perkompo- 
navimo. Menininkai-kūrėjai yra daž

Henrikas Šalkauskas "Tvirtovė

nai vieniši. Jie mato realybę kitaip, 
nes yra pražengę masės galvoseną. 
Menininkas yra kaip seismografas, 
kuris užfiksuoja sieloje daugybę 
impulsų ir savitai juos perduoda 
publikai. Todėl ir jo kūrinys yra 
originalios minties išimtinis vaisius. 
Pseudo-menininkai yra kaimenės 
žmonės. Jie bijo savistoviai jausti, 
galvoti ir išsireikšti. Todėl jiems 
paranku kopijuoti, imituoti nudėvėtas 
temas ir siužetus. Tarptautiniai pri
gijęs vokiečių kalbos išsireiškimas 

mados išdava, blogiausiu - didelių 
pretenzijų menkystė.

Mūru nast«wė Nr. 48 1985.12.2 nsl. 9
Vladas Meškėnas Meno Kritiko Elwyn Lynn portretas, aliejus.

"Kitsch" vaizdžiai apibudina jų 
atsiekimus: imitacija be originalios 
minties, be savito stiliaus - plačiausia 
šio žodžio prasme. Be to "Kitsch" 
pasižymi dar ir vergišku pataikavimu 
plačios masės skoniui, savo atsiekimų 
pervertinimu ir reiklumo stoka. Toks 
"menas" neatitinka laiko dvasiai ir 
neturi pastovių, amžiams galiojančių 
ypatybių bei privalumų. Geriausiu 
atveju tai manieristiška praeinančios
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ir visai grupei). Reikia pasakyti, kad 
A. Kramiliui prilygo ir naujai reži
sieriaus atkasti 15 karto net du nauji 
talentai - Vytautas Bukevičius - 
šipukas ir Aldona Adomėnienė - 
Merčiutka. šių eilučių autorė steng
davosi patekti į repeticiją, kad dar ir 
dar kartą išgirstų, kaip išnervuotas, 
banko jubiliejui besiruošiąs Šipukas, 
šiaip labai gerų manierų žmogus, 
išvestas iš kantrybės, pasikeitusiu 
balsu suspinga: "Ypatingai biauri 
boba!" 0 ta "ypatingai biauri boba" - 
kas galėtų pagalvoti - mums visiems 
gerai pažįstama rimta ir švelni p. 
Adomėnienė.

Ir komedijos autoriaus užmanymu, 
iš pradžių, kai tik pasirodo ši "savo, 
ne svetimo" beieškanti, vargšė, nie
kieno neužstojama, su nuomininkais 
kariaujanti (ir iš jų gyvenanti)(skarele 
apsigaubusi "silpna" moteriškė, nė 
neįtarsi, kad ji čia sukels patį 
didžiausią ermyderį. Galėčiau papa
sakoti, kas ir kaip ten buvo, bet bijau 
kad mano pasakojimas bus panašus į 
Šipuko žmonelės Tanijos pasakojimą -

Šis metalinis žirgas su raiteliu puošia vieną naujų Vilniaus rajonų Lazdynus. 
Prieš keletą metų šios skulptūros autorius Gediminas Karalius jau gavęs 
užsienio pasą Maskvoje buvo paskutiniu momentu atskirtas nuo menininkų 
ekskursijos į Graikiją ir turėjo stiprų nervų sukrėtimą.

B. Orentaitės nuotr.

HEROJIŠKAS ARKLYS
0. Areimaitė

Praėjo daug i alko, koi žmogus 
pamatė, jog gyvuliai gaii nešti ne tik 
jo krovini, bet ir jį patį. Gal kai kada 
koks piemuo ir buvo užlipęs ant jaučio 
ar asilo, oet jiėra joKių paliktų 
įrodymų, kad gyvuliais oūtų jota per 
priešistorinį laikotarpį. Pirmieji ženk
lai kilu iš Mezopotamijos. bet ir ten. 
atrodo. užtrtiKO tūKStanus metu 
vežimų traukimo ir nešuliu nešiojimo. 
ko; gimė raitelių menas, viena iš 
seniausių skulptūrų iš Artimųjų Rytų 
Louvre muziejuje,- pavadinta "Vul
ture" - dėl vieno reljefo, kuriame 
atvaizduoti tie paukščiai skraidą apie 
žuvusių karių lavonus - Sumerijos 
karalius atvaizduotas vedąs muš; 
karietoje (cnąriot). Jojamieji arkliai 
pirmiausia minimi istorijoje Hammu
rabi laikais apie 2000 metų prieš 
Krisi ų.

"tratatatata" - apie kelionę, jūri
ninką (ak, tie jūrininkai!), seserį, kaip 
jos mylimasis šovėsi ir t.t. ir t.t. Dana 
Karpavičienė šią rolę atliko itin 
žavingai, be jokių pauzių (kurių 
pasitaikė kitiems...), bet ir suprasti 
jos tratėjimą galėjai. Kas nematė, 
kaip Bukevičius - Šipukas blaškosi 
tarp prašytojos Merčiutkos ir nenuty
lančios žmonelės, negalėdamas nei 
viena nei kita atsikratyti prieš 
ateinant delegacijai - deputacijai jo 
sveikinti banko 15-ko metų jubiliejaus 
proga, tas daug nustojo. Beje, šipuko 
pačio sau parašytą ir įrištą adresą 
skaitė dar vienas Dambrausko atras
tas talentas - Antanas Šarkauskas 
sen.; Antanas Šarkauskas jnr. - su per 
vidurį perskirtais plaukais gražiai 
patarnavo scenoje. Delegacijoje dar 
be žodžių, bet aktyviai ir gerai 
dalyvavo "Atžalos" aktorė Rasa 
Žižytė - Biansjaąr (ją neseniai 

matėme kaip puikią Martą pjesėje 
"Kur aš esu") ir Danutė Binkienė (gal 
dar vienas naujas talentas?).

Grįžtant prie V. Bukevičiaus ir A. 
Adomėnienės, jie be kita ko, maloniai 
nustebino laisva laikysena scenoje,

Semitų gentys iš vakarų prasiveržę 
į Mezopotamiją apie vidurį trečiojo 
Tūkstantmečio ir įKu.ę Babilonijos 
karalystę gaiėjo būti raiti, tai galbūt 
ir nulėmė jų laimėjimą. Kiti autori
tetai mano, jog Kassitai. Babilonijos 
nugaiėtojai, 1800 BC gaiėjo būti 
pirmaisiais raiteliais, atjoję iš sarma
tijos iygumu. Dar kiti gaivoja mongo
lus buvus ankstyviausiais. Bet tai. 
žinoma, yra tik hipotesė. istorijai yra 
tikrai žūioma tik Babiioniją išmokius 
arklius; pirmiausia kariuomenės reik
menų vežiojimui, o paskui tik jojimo 
menui.

į Egiptą prijaukintą arklį atvedė 
Hyksai. aviganiai karaliai iš Sirijos. Po 
18 tos dinastijos, apie vidurį antrojo 
tūKstantmečio. arklių traukiami veži 
mai paKeitė žmonių nešamus neštuvus 
ir tai tik auKštąjai Klasei. Tačiau 

ypač Bukevičiaus absoliučiu persikū
nijimui. Mizanscenų buvo daug ir gana 
sudėtingų. Visos atliktos gerai, "su
žaistos", kaip sakoma. Tas ir reži
sieriui ir aktoriams prideda dar vieną 
"bravo"!

Dekoracijas abiems spektakliams 
sukūrė Jolanta Janavičienė. Gerai 
užmanytos, su stilizuotais paveikslais, 
gerais baldais, tik... Kiek suprantu, 
sienos nei D.P. lageriuose, nei tuo 
labiau caro laikų komerciniame banke
- "ištaigoje prestižinėje"- negalėjo 
būti juodos... Juodas fonas buvo 
nedėkingas artistams - (susiliejo su 
tamsiais kostiumais, plaukais), o ypač
- blogas fotografijoms, užtat praei
toje "M.P." vietoje "Atžalos" artistų 
atsispaudė negrai tamsiame kamba
ryje , o dabar ir visai jokios nede
dame...

Grimas, perukai, ypač V. Bukevi
čiaus, A. Kramiliaus, A. Adomė
nienės, abiejų Šarkauskų (apie 0. 
Maksvytienę minėjau anksčiau) buvo 
geri, nors veltinius ir atstojo "uch- 
boots". Gal tik D. Karpavičienei 
reikėjo užvilkti ką šiltesnio, nes kaip 
bebūtų, jei Rusijoje žiema (Chirinas 
su veltiniais ir jam "viso kūno 
uždegimas"), tai visiems žiema. Bet 
gal ir atleistina, mums čia, Australijoje 
sunku juk tikrą žiemą prisiminti. 
Taigi, vėl nuolaida dėl "mūsų sąlygų", 
bet galėjome jos Ir išvengti...

Spektaklis visumoje buvo gerai

'dykumų smėlynuose ir Nilo baiose 
arklys pasirodė netinKamas. Egiptie
čiai niekada netapo gerais raiteliais. 
Faraonų karalystėje asilas buvo 
geriausias krovinių nešėjas. Kupra
nugaris Egiptą pasiekė tik romėnų 
laikais.

Didysis eųuestrinis periodas pra
sidėjo Graikijoje, kur arklys tapo 
dievų ir žmonių favoritu. Graikai 
žavėjosi arklio gražiu, jo nauaa jiems 
visai nerūpėjo. Pirmiausia jiems patiko 
negalėjimas jo pilnai suvaldyti. Jis 
buvo individualus, kaip ir žmogus; jis 
norėjo laisvės. Tačiau jis buvo ir 
žmogaus draugas, jeigu tik žmogus 
mokėjo tinkamai su juo elgtis.

Graikijoje arklys buvo ne ūkio 
galvijas, nes jis buvo per brangus ir 
per sunkus išmokyti paprastam kai
miečiui. Jis priklausė herojinei gyve
nimo pusei. Neskaitant, daugybės 
legendų ir graikų vaizduotės įvairumo 
ta pačia tema; anūys buvo simbolis 
tobuliausių judesių, tobuliausio judė
jimo. Graikai jautė muzikinį elementą 
arklio judesiuose. Jiems jis buvo dievų 
kilimo, gimusio iš dviejų dievybių, 
Poseiaon o ir Demeter ės. Pirmasis 
arklys buvo pavadintas 'Arion'; 
vėliau didis muzikas vadinosi tuo 
vardu. Arkliai buvo pašvęsti Posei- 
don ui. jūrų dievui. Mitologijoje jie 
simbolizuoja putojančias bangas, am
žinai nesustojantį potvynį. Graikų 
mintyje arkliai priklausė erdvei ir kilo 
aukštyn. Pegasas buvo vienas iš jų, 
išskridęs iš Medūzos gaivos. Hesiodo 
"Tneogonijoj", Pegasas vaizduojamas 
kaip narsus karo žirgas atnešęs 
Zeusui žaibus ir griaustinį.

Homero eilėse ir vėliau arklys buvo 
jungiamas su senosios Graikijos di
džiaisiais herojais. Galingiesiems kar
žygiams žirgus duodavo dievai. Dau
guma jų turėjo sparnus, kai kurie net 
kalbėjo. Achiiiessavo nemirtinguosius 
arklius paveldėjo iš Peleus, savo tėvo, 
kuris juos buvo gavęs dovanų iš paties 
Poseidon o. Dalios ir Xanthos buvo jų 
vardai. Alexandras Didysis bandė 
lygintis su Homeru. Jeigu jo Bouke- 
phaius buvo ne dieviškas arklys, tai 
jam skirta garbė buvo aukščiausia, 
kokią gaiėjo gauti mirtingasis. Vie
toje, kur pasenęs karo žirgas mirė, 
buvo įkurtas miestas - Boukepnaia.

Graikijoj arkliai naudojami sporto 

organizuotas, viskas veikė, girdėjosi. 
Scenos darbuose padėjo Adolfas 
Adomėnas ir Jurgis Janavičius. Tiesa, 
gi, užkulisyje kairėje visą laiką budėjo 
nepamainamoji "Atžalos" suflerė Ire
na Dudaitienė. Bet atrodo, kad jai per 
daug darbo nebuvo. 0 jeigu ir buvo, 
tai publika to nepastebėjo!

» * »
Šių metų gruodžio 28-29 dienomis 

"Atžala" važiuoja į Melbourną į 
Australijos lietuvių teatrų festivalį. 
Pagal nuostatus turėtų vežtis tik 
"Sudiev, mano karaliau", kadangi 
veikalas turi būti lietuviškas. Be 
abejo, tai teisinga: jei mes nepuose- 
lėsime savo dramaturgų, kas juos 
puoselės. Bet! Jei manęs kas klaustų, 
sakyčiau, kad turėtų važiuoti ir 
"Jubiliejus" ir "Kur aš esu". Jie galėtų 
dalyvauti kaip ir "be konkurso".

Veikalų autoriai, gaila, ne lietuviai, 
betgi artistai ir režisieriai lietuviai, 
teatras lietuvių!

Ir festivalis juk teatrų! Festivalis, 
kaip žinia, reiškia šventę. Visi matę 
suminėtus spektaklius, sutiks, kad šie 
pastatymai buvo tikra šventė. Juk 
baisiausiai gaila, kad puikūs artistų ir 
režisierių darbai lieka nepamatyti 
platesnės auditorijos ir, tiek prie jų 
vargus, išnyksta kaip dūmas be vėjo... 
Tų progų pasirodyti per daug netu
rėdami, neatimkime šios. Šventė -tai 
šventė!

Ir publika tos nuomonės! 2.

lenktynėse taip pat buvo taikomi 
aukštoj pagarboj. Apie juos taip pat 
buvo pinami iegendariniai laurų 
vainikai. Pirmosios karietų lenktynės 
- raitos lenktynės nebuvo madoj - 
buvo dėl meilės, pagal Diodorus. 
Netoli nuo Olimpijos karalius Oino- 
maos pranešė, jog savo dukterį 
Hippodamią išieis už to, kuris jį - 
karalių nugalės lenktynėse. Tai buvo 
pavojingos lenktynės, nes karaliaus 
arkliai buvo sparnuoti ir pralaimėjęs 
prarasdavo gyvybę. Kai jau trylika 
vaikinų žuvo, vienas jaunuolis iš 
Lydios. vardu Pelops, nutarė paban
dyti savo laimę. Dievas Poseidon jam 
paskolino savo sparnuotus žirgus. G ai 
ir ta parama nebūtų buvus tokia 
naudinga, jei ne moteriškas gudru
mas. Pelops su Hippodamia buvo jau 
slapta įsimylėję ir ji prikalbino tėvo 
vežėją atleisti vieno rato varžtus. Vos 
tik lenktynėms prasidėjus, karieta 
subyrėjo ir Oinamaos žuvo. Senieji 
tvirtina, jog tai buvusios pirmos 
lenktynės Olimpijoj, dar prieš Herak- 
ies išdėstant Oiympiados nuostatus, 
kurių pareikalavo Zeus.

Daugiau realistinis arklių lenktynių 
vaizdas ankstyvais Graikijos laikais 
yra duodamas 23-joj Iliados knygoj, 
senovės geriausi ir išsamiausi "Spor
ting News". Tos lenktynės, Achilles 
organizuojamos jo žuvusio draugo 
Patroclus garbei, vyksta Troyos 
lygumoje Dalyvauja penki garsiausi 
graikų karietininkai (charioteers), jų 
tarpe ir pats Menelaus, to laiko 
lenktynių žvaigždė. Tačiau ne Mene- 
iaus, bet daug žemesnis, Diomedes, 
laimi pirmąjį prizą - moterį gerą 
šeimininkę ir oronzinį trikojį virtuvei.

Pirmajam prizui - moteriai, atrodo 
irgi buvo aukščiausia garbė būti tuo 
prizu. įdomu, ką moterų iaisvintojai 
sakytų šiandien, jeigu vietoj aukso 
medalių Olimpiadoj įteiktų geriausiai 
"Domestic Arts" mokyklas baigusią ir 
priedo - krosnį. 0 gai "Microwave"...

Žiūrėkit, ir šiandien Melbourne Cup 
yra nepalyginama su pasaulinėmis 
Olimpiadomis, čia vyksta nepaprasti 
madų paradai, vyksta baliai, atvyksta 
pasaulio milijonieriai su savo damomis 
ir kas nėra girdėjęs apie tokį tobulą 
lenktynių žirgą "Phar Lap"? Arklių 
globėjo Poseidono garbei upėmis 
liejasi šampanas.
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’’LITHUANIA” CHORO METINIS
KONCERTAS

Dainos mano - siela mano 
Žodžius megzkit, pinkit 
Kregždūnėlės, lakūnėlės 
Sparnus pasiimkit!

(A. Vienažindys)

Sakoma - "laisvas, kaip paukštis", 
nes jam skraidyti nėra užtvarų, nėra 
sienų, nėra rubežių. Laisva yra ir 
daina, nes jai skambėti taip pat nėra 
ribų. Subuvimuose ar draugų būrelyje 
dažnai užtraukiama dainų. Kartais ji 
nuskamba gerai, kartais blogai, bet 
svarbu, kad per dainą išliejamas 
jausmas - linksmumas, liūdesys, ilge
sys ar meilė. Tie jausmai išreiškiami ir 
choro dainų, tik su tuo skirtumu, kad 
jas paruošti užtrunka daug laiko, daug 
valandų repetuojant atskiras partijas, 
vėliau derinant į bendrą sąskambį, 
kiek galint siekiant išpildymo tobu
lumo.

Čia ir yra choristų bei dirigento 
sunkiausias darbas. Išmokti atskirų 
balsų partijas, kurios kartais skamba 
ir nemelodingai ir neįdomiai, yra tas 
pats pagrindas, kaip pamatas namui 
pastatyti.

Sujungus visus balsus krūvon, pra
žysta daina naujom melodijom, kaip 
gėlės pievoje skirtingom spalvom. 
Tada choristams smagu dainuoti,

LIETUVIAI DAINUOJA SU 
VELSIEČIAIS MELBOURNE

Kaip nuo lietaus išdžiūsta gėlės, 
taip be dainų sumenkėja gyvenimas - 
paskęstame vien dienos rūpesčiuose. 
Žinoma, tas neįvyks Melbourne, kol 
turėsime Dainos Sambūrį su gabiomis 
dirigentėmis - Danute Levickiene ir 
Birute Prašmutaite.

Lapkričio 10 d. Sambūris vėl 
pakurstė tą tėvynės meilės ugnelę per 
savo metinį koncertą, kuris įvyko 
Lietuvių Namų koncertų salėje.

Šį kartą koncertą paįvairino vel
siečių vyrų choras. Tas gal prisidėjo, 
kad salė buvo sausakimšai pripildyta 
klausytojų.

Jaunos kartos atstovai: Loreta 
Čižauskaitė ir Linas Šeikis prane
šinėjo programą lietuviškai ir angliš 
kai.

Pirmoje koncerto dalyje choras 
padainavo šešias įvairių kompozitorių 
paruoštas liaudies dainas: "Augo 
bernelis" - L. Abariaus, "Šiltasgražus 
rudenėlis" - J. Gruodžio, "Čir vir 
bam" - P.V. Sarpaliaus, "Šienapiūtės 
daina" - A. Budriūno, "Žiemabėga" - 
er, ir "Melnikas". Daugelis damų buvo 
linksmos, lengvo turinio.

Pirmąją koncerto dalį užbaigė 
Melbourne velsiečių vyrų choras. Šis 
choras, vadovaujamas gabaus diri
gento ir žinomo kompozitoriaus Mr. 
Bill Mead. Jie padainavo penkias 
dainas, jš jų - tris anglų kalba ir dvi 
velsiečių kalba. Keliose dainose 
jautėsi religinis turinys. Choras dido
kas - 40 choristų, daugelis jų gerais, 
stipriais balsais. Dainas kelis kartus 
paįvairino stipraus balso solistas. Jie 
susilaukė iš publikos daug plojimo 
meloniai sutiko padainuoti dar tris 
dainas. Ypač publikai patiko vergų 
tdaina ("Slaves calling") iš Verdi 
operos "Nabuko". Dirigentą ir pia
nistę apdovanojo orchidėjų puokštė
mis, o velsiečių vyrų choro admi
nistratorius padėkojo už duotą jiems 

publikai klausyti. Dirigentui, tačiau, 
tikra darbymetė, nes sekundžių tiks
lumu surištas nematomom gijom su 
visu choru bendrai ir skirtingais 
balsais atskirai.

Adelaidės Lietuvių Namuose š.m. 
spalio 27 d. įvyko "Lithuania" choro 
metinis koncertas. Tai paaukoto laiko, 
atsisakymo nuo mėgiamų televizijos 
programų ir ilgų repetavimo valandų 
rezultatas.

Dėl mokslo metų užbaigimo egza
minų, negalint dalyvauti mergaičių 
choreliui "Eglutės", į sceną išėjo trys 
gražiai suaugusios "Eglės" - J. 
Maželienė, M. Pečiulienė, A. Urne- 
vičienė. Jos skaitomos "Lithuania" 
choro solistės, todėl nenuostabu, kad 
jų padainuotos dvi dainos nuskambėjo 
profesionališkai. Solistas P. Rač
kauskas turi gražu, sodrų balsą ir jo 
laisva laikysena scenoje sudarė žiū
rovui malonų įspūdį. Jis padainavo 
"Mergužėlė brangi" ir "Oi, greičiau" 
(abi St. Šimkaus) ir vieną dainą 
angliškai. Viešnia iš Melbourne, V. 
Bruožytė išpildė lyrinę J. Sūnaus 
dainą "Mergaitė", nežinomo kompozi
toriaus "Snieguolė" ir Fr. Leharo 
Vilijos ariją. Virginiją, manau, yra 
pamilusios visos Australijos kolonijos,

privilegiją pas mus dainuoti ir 
paaiškino, kad šitas jų choras Croy- 
dono priemiestyje suorganizuotas tik 
prieš 18 mėnesių. Nuostabu, kaip 
gerai jie susidainavę ir turi gana didelį 
dainų repertuarą.

Antroje koncerto dalyje gražiai 
solo pasireiškė p-nios: Baltrūnienė ir 
Staugaitienė, "Girių" dainoje, prita
riant visam chorui. Kitas dvi damas 
"Vasaros naktys" - St. Gailevičiausir 
"Tave matau" - Raudonikio choras 
padainavo su įsijautimu.

Mylimos liaudies dainos mūsų jaus
mus padilgino ir nunešė mus į magiškai 
ramias naktis pripildytas kvapniu 
vėjeliu; nunešė mus į auštantį rytą 
klausytis šniokščiančio upelio ir 
dainuojančių ąžuolų; į žalius dobilų 
laukus, prie lauko darbų, leido mums 
klausytis piemenėlio skardaus ragelio 
ir išgyvenome kaimo idilijos komiškus 
nuotykius; pajautėme orą maloniai 
šiltą, kelią gerą, tiesų ir bernelį 
jojantį pas savo mergelę.

Broniaus Budriūno Kantata "Tu 
Vilniuj pasilik, valdove" užbaigė šį 
Dainos Sambūrio metinį koncertą. Tai 
tikras muzikinis deimantas. "Kristus 
geria vyn vestuvėje" irgi davė 
paskiausia.

Šią Kantatą kompozitorius parašė 
paminėti 650 metų sukaktį nuo 
Gedimino Lietuvos sostinės įsteigimo 
Vilniuje.

Kantatos libretą parašė poetas 
Kazys Bradūnas, remdamasis iš dalies 
istoriniais faktais, iš dalies legen
domis. Kantatos svarbiausia asme
nybė, tai Didysis Lietuvos Kunigaikš
tis Gediminas, kuris Kantatoje vadi
namas valdovu arba karaliumi.

Kantata prasideda istoriniu Gedi
mino laišku popiežiui ir per jį visam 
krlkščioniškąjam pasauliui. Jau buvo 
praėję 80 metų nuo Mindaugo ir jo 
šeimos krikšto, bet visa Lietuva dar 

kurias yra aplankiusi. Ji turi tokią šiltą 
asmenybę ir tokį užburianti šypsnį, 
nekalbant apie puikų dainų išpildymą, 
kad jos klausyti galima valan
domis...Todėl ir duetai su sol. P. 
Račkausku, ypač "Tu ateik į pasi
matymą" (B.Gorbulskio), nuskambėjo 
žaismingai ir intymiai.

Pirmą koncerto dalį užbaigė vyrų 
choras, padainavęs tris dainas. Per
žvelgus vyrus scenoje, kaip ir širdį 
suspaudė - daugumos paausiai žili, 
vešlūs plaukai praretėję, bet kai 
uždainavo komišką A. Bražinsko 
"Žvejo dainą", pasirodė, kad ugnies ir 
jumoro jiems dar netrūksta, o solistai 
V. Šulcas ir V. Opulskis dar ir 
artistiškų gabumų turi daug. Bravo, 
vyrai!

Antroj daly K. Kaminskui per
skaičius eilėraštį "Mūsų dainos", 
scenoje išsirikiavo moterų choras. 
Sutvisko balti drabužiai, sužėrėjo 
gintaro karoliai, nubangavo liemenį 
juosiančios tautinės juostos. Diri
gentės juodas, lengvas it šydas 
drabužis puoštas sidabrinėm tulpėm 
išgrąžino, praturtino visą sceną.

Moterų choras stiprus, išlygintas 
neprasiveržia "soiistiškais" balsais. 
Ypač gražiai nuskambėjo V. Banaičio 
"Sutaisysim tinklelius" ir J. Strauss 
"Pavasario garsai" kur dainininkės 
parodė balsų stiprumą ir lankstumą.

Prisijungus vyrams, mišrus choras 
dainas atliko pasigėrėtinai. 
M.K.Klajūno "Sugrįšim paguosti Ta
vęs" perduota su tikru liūdesio ir 
ilgesio atspalviu.

buvo pagoniška, kaip ir pats Gedimi
nas. Savo laiške Gediminas kviečia į 
Lietuvą dvasiškius ir prižada saugoti 
jų teises. Duoda popiežiui viltį, kad jis 
nori Lietuvą apkrikštyti. Bet vėliau, 
reikia manyti, dėl daugumos Lietuvos 
vadų ir jo patarėjų opozicijos, jis 
turėjo atsisakyti šio sumanymo.

Tačiau Kantata nesiriboja tik 
Gedimino laikais. Joje atsispindi visa 
krikščionybės istorija Lietuvoje, iki 
pat šių dienų, iki krikščionybei sudėtų 
aukų Vorkutoje, Vladimiro kalėjime ir 
net Pensilvanijos lietuvių kolonijoje.

Kantata užbaigiama žodžiais: "Tu 
Vilniuj pasilik, valdove, legenda 
amžina", lyg ir su prašymu, kad 
Vilnius visados liktų Lietuvos sostinė, 
mūsų valdovų sostas.

Kantatą dirigavo Dana Levickienė. 
Ji meistriškai chorą vedė ir išgavo 
pasigėrėtinus Kantatos niuansus. La
bą! gerai pasireiškė solistai Jurgis 
Rūbas ir Vincas Danius. Paskotojas 
Viva Alekna savo ramiu, sodriu balsu 
pasuko mus atgal istorniu ratu į 
karaliaus Gedimino amžių. Pianinu 
palydėjo Zita Prašmutaitė, trimitu 
Brile Magee, saksofonu ir klarinetu - 
Andrian Richards.

Koncerto pasisekimas atsiektas 
gabių dirigenčių ir visų choristų įdėtu 
dideliu darbu ir laiko auka, tautos ir 
tėvynės meilės vedina. Ačiū jiems 
visiems.

Vaišės dalyviams ir svečiams buvo 
paruoštos Jubiliejinėje salėje. Nebu
vau pakviesta, tai ir negaliu aprašyti 
pabaigos.

Alisa Baltrukonienė

^pooooooocoooooooooooooooeeoooeoocooooooooooooooooooooooooot ;
DAINOS CHORAS KVIEČIA ATSILANKYTI į METINĮ

KONCERTĄ

; kuris ivyks sekmadienį, gruodžio 8d. Lietuvių klube, pradžia 3 val.p.p.'
; Programoje: "Dainos choro Vyrų, Moterų ir Mišrus choras, vad. Br.

| ' Kiverhii ir Birutei Aleknaitei. -I :
; ; Bilietų kaina $5, moksleiviams ir pensuiinkams $4.
] ; Kviečiame ir laukiame jūsų mūsų metinėje šventėje. į

St. Sodeikos "Jūs berneliai apga
vikai" - žaismingai, A. Bražinsko 
"Einu per žemę" - didingai, daina 
persunkta prisiminimais ir ilgesiu dėl 
krašto Lietuvos. A. Klovos "Ūdrio 
dama" iš operos "Pilėnai" su solistu P. 
Račkausku. Solisto tyras balsas ir 
choro įplaukiantis prisijungimas bei 
pritarimas, išvedė kūrinį į plačiuosius 
vandenis. Siūbuojančiai, linguojančiai 
praskambėjo paskutinioji daina - St. 
Sodeikos "Saulėtekis".

Chorui ir solistams akomponavo J. 
Velgush. Akompaniatorės pritarimas 
buvo perdaug garsus, ypač solistams.

Sakoma, kad kai kurie dalykai su 
amžiumi bręsta ir eina geryn. Choras 
"Lithuania" nors sensta, bet savo 
patirtimi ir daugelio metų darbu, 
atsistojo ant tvirto pagrindo. Nėra 
svyravimų, nėra išsišokimų, nėra 
duobių ar nepasitikėjimo. Choristai 
preciziškai paklusta dirigentės mos
tams, mosteliams ir visiems reikala
vimams. "Lithuania" dirigentė Geno
vaitė Vasiliauskienė šio koncerto 
eigoje savo darbą atliko pasigėrėtinai. 
Stebint iš arti jos dirigavimą, vidinį 
ramumą ir absoliutų ryšį su choru, 
noriu jai pasakyti drauge su A. 
Vienažindžiu:

Dainos mano - aš'ros mano 
Jūs skalsiai riedėkit 
Dūsaujančiai, vaitojančiai 
Kentėti padėkit!..

VALE MARCINKONYTE.

Apie
išraiškos šokį, 

prašau.
" Tiek metų skaitau MJ*. ir dar 

neteko užtikti straipsnio apie iš
raiškos šokį.

Galėtų parašyti apie buvusią Danu
tės Nasvytytės-Gabriolavičienės erą. 
Kepalaitės solo koncertavimą. Mer
gaičių penketukių grupę, vado
vaujamos D. Nasvytytės, seserų 
Kesminaičių kūrybą, Morningtono 
grupę, p. Šilienės ruoštą. Labai gabią 
Aureliją Mackevičiūtę, daug metų 
lankiusią baleto mokyklą ir t.t.

Gal ir iš jaunesniųjų yra kas nors, 
apie kuriuos netenka išgirsti, bet 
kurie gal tyliai pasirodo mokyklose ar 
privačiuose klubuose.

Paskatino mane apie tai parašyti 
redaktorė R. Juzėnaitė, kuri savo 
straipsnyje prašė visus rašyti į "M.P.".

Tai ir rašau. Yra daug dabar 
moderniųjų šokių mokyklų, bet lie
tuvių laikraščiai mažai apie tai rašo.

Tikiuosi, kad redaktorė atkreips 
dėmesį.

Su pagarba,

J. KLUPŠIENĖ
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ANTANAS SKIRKA

PASIRUOŠĘS PADĖTI, PATARTI

Prisimenant
Bendruomenės Garbės narį A. BAUŽĘ

Skirkų rezidencijos kieme. Sėdi iš 
kairės į dešinę: A. Skirkienė, A. 
Skirka, A. Baužė ir O. Baužienė.
.. .................. —

Sunku patikėti, kad š.m. rugsėjo 1 d. 
suėjo jau 10 metų, kai mirė, visiems 
Australijos ir užjūrio lietuviams gerai 
žinomas ilgametis Australijos Lie
tuvių Draugijos pirmininkas ir Aust
ralijos Lietuvių Bendruomenės Gar
bės Narys Antanas Baužė. Tai buvo 
labai šakota asmenybė savo darbuose 
lietuvybei, lietuviams, savo tautai, 
kas negali būti pamiršta.

Dar gyvenant laisvoje Lietuvoje, A. 
Baužės vardas man buvo žinomas iš 
trumpų kronikos žinučių "TRIMITE", 
"LIETUVOS ŽINIOSE”. "MŪSŲ RY
TOJUJE" ir kt. Paskutiniais metais 
Vokietijoje stovyklose ir besiruošiant 
išvykti į užjūrius, aš su šeima 
pasirinkau Australiją, kadangi mūsų 
geri bičiuliai jau 1948 m. pavasarį 
buvo į šį kraštą išvykę. Iš jų laiškų 
buvo visai gražūs atsiliepimai, o nuo 
1949 m. pradžios, pradėjau gauti ir 
laikraštį "MŪSŲ PASTOGĘ". Šio 
pirmojo, jau spaustuvėje spausdinto 
laikraščio leidėjas ir atsakomasis, 
redaktorius pasirašydavo A. Baužė, 
kaip A.L. D-jos pirmininkas.

Paskutiniu laiku prieš išvykstant į 
Australiją, stovykloms dėl emigracijos 
vis likviduojantis, gyvenau Scnwae- 
bisch Gmund stovykloje. Čia teko 
susipažinti vis dar veikiančios lietuvių 
gimnazijos direktorių p. P. Naujokaitį. 
Vieną dieną mudviem besikaibat ir 
bevaikščiojant po stovyklos rajoną, jis 
mane nusivedė aprodyti gimnazijos 
patalpas. Prie gimnazijos raštinės 
buvo kambarys - sandėlys. Prie sienų 
sudėta ir tiesiog ant g< -indų suversta 
daugybė knygų. DireKtorius paaiš
kino, kad tai susilikvidavusių stovyklų 
knygynėlių knygos, o stovykloms vis 
besiiikviduojant šios atsargos vis 
papildomos. Aš susidomėjau knygomis, 
kurios čia taip negarbingai mėtėsi. 
■Daugiausia tai buvo tremties laiku ir 

sąlygomis išleistos knygos, bet buvo 
daug išleistų J. A. V. ir dalis - 
nepriklausomojoje Lietuvoje. Kaip iš 
pasikalbėjimo su direktorium paaiš
kėjo, toms knygoms priimti ir likvi
duoti, sudaryta komisija, kurios pirmi
ninku kaip tik buvo gimnazijos 
direktorius. Man pasiteiravus, ką jie 
galvoja su jomis daryti? Jis atsakė, 
kad jie galvoja jas persiųsti į 
Austraiiją. Tuo laiku ten steigėsi 
nauja lietuvių kolonija o knygų, 
žinoma, nebuvo. Tuo tarpu Amerikoje 
jų netrūko. Kadangi mano šeima buvo 
iš penkių asmenų, galėjau vežti 
nemažą kieki turto, kurio veik 
neturėjome, nes viskas kas tik buvo 
galima, jau buvo iškeista su vokiečiais 
į maistu. Savo sumanymą tuojau 
išdėsčiau direktoriui. Jis mano suma
nymui pritarė, tik žinoma, jis vienas 
be kitų komisijos narių negalėjo tų 
knygų duoti. Pažadėjo sušaukti šiuo 
reikalu posėdį. Po kelių dienų man 
pranešė, kad jie šį reikalą svarstė ir 
nutarė: maždaug trečdalį tų knygų 
perduoti Australijos lietuviams. Ne
sutiko duoti tik tokių knygų, kurių 
buvo po vieną egz. Surūšiavus ir 
atrinkus man perduotų knygų susidarė 
apie 800 egz. Sudarę jų sąrašą su 
laišku pasiunčiau p. A. Baužei, kaip 
A.L. D-jos pirmininkui. Net rukus iš jo 
gavau malonų laišką 'su padėka už 
atvežamas knygas. Taip laiškais 
prasidėjo mūsų pažintis.

į Australiją atvažiavau 1949 m. 
pabaigoje į Bathursto pereinamąją 
stovyklą, kur teko atlikti darbo 
prievolę ir išgyventi veik tris metus. 
Vos atvykęs vėl parašiau p. A. Baužei 
laišką pranešdamas, kad knygas jau 
atvežiau. Tuojau vėl gavau iš jo 
laišką, kuriame dėkojo už atvežimą ir 
prašė jas globoti, iki jis progai 
pasitaikius knygas paims savo žinion. 
Apie knygų atvežimą, tuojau pranešė 
ir jo leidžiamas laikraštis "Mūsų 
Pastogė". n

Atvykęs į Australiją, tuojau įsira
šiau į A.L. D-jos Bathursto skyrių. 
Prieš Šv. Kalėdų šventes, įvyko 
skyriaus narių metinis - visuotinis 
susirinkimas, kur buvau Išrinktas į 
skyriaus valdybą ir atstovu 1949 m. 
gruodžio 30 d. įvyksiančiame A.L. D- 
jos antrame visuotiniame suvažiavime 
Sydney. Kaip aš. taip ir kiti skyrių 
atstovai nuvykome į p. Baužių namus 
ir prisistatėme A. Baužei, tuome
tiniam A.L. D-jos Centro Vaidybos 
pirmininkui. Mes visi, šeimininko ir 
visos jų šeimos, buvome labai nuošir
džiai priimti. Dukros Irena ir Antu- 
anetė jau buvo panelės - studentės, o 
sūnus Robertas (dabar medicinos 
daktaras) dar tik mokyklinio amžiaus. 
Tuo laiku p. Baužių erdviuose 
namuose buvo patalpa krautuvei, 
talpinos! draugijos vyriausia būstinė, 
"Mūsų Pastogės" administracija va
dovaujama p. O. Baužienės, galėjai 
gauti patarimų įvairiais reikalais, 
informacijos, o reikalui esant, buvo 
atliekami ir vertimai. Visi buvome 
aprūpinti nakvyne, nes angių kalbos, 
tuo laiku maža kas mokėjome. Šiame 
suvažiavime, buvo atšvęsta A.L. D- 
jos veikios dvidešimtmetis, nutarta 
persiorganizuoti į Pasaulio Lietuvių

Bičiulių tarpe. Stovi iš kairės į dešinę: A. Skirka, to laiko A.L.B. Krašto 
V-bos pirmininkas inž. B. Daukus, A.L.B. Garbės Narys A. Baužė ir 
iškilus prekybininkas K. Butkus.

Bendruomenę ir išrinkta nauja Drau
gijos Centro Valdyba su pirmininku p. 
A. Bauže.

Sekančiais 1950 m. gruodžio 29-30 
d.d. vėl vyko visuotinas suvažiavimas, 
bet, jau Australijos Lietuvių Bend
ruomenės vardu. Man vėl teko 
atstovauti Bathursto apylinkę. Ži
noma, buvo vėl labai malonu susitikti 
p. A. Baužę, o šiuo kartu gavau iš jo 
nuoširdžių patarimų ir nurodymų, 
kaip ir kur geriau įsikurti, nes 
apsigyventi buvau pasirinkęs Sydney, 
Šiame suvažiavimų ilgametis A.L. D- 
jos pirmininkas A. Baužė, buvo 
vienbalsiai išrinktas Bendruomenės 
garbės Nariu.

1952 m. balandžio mėn. pastoviai 
persikėliau gyventi į Sydney prįe- 
miestį Cabramattą. Tuo laiku A.
Baužė krautuvę buvo pardavęs, sta
tėsi visai kitoje vietoje naujus trijų 
aukštų namus ir vertėsi kaip nekil
nojamo turto pardavimo - pirkimo 
agentas. Laikraštį "M.P.", buvo per
davęs A.L.B. Krašto Valdybai. Nors 
visą laiką aktyviai dalyvavo bendruo
menės gyvenime lankydamas visus su
sirinkimus, minėjimus, o visais aktu
aliais reikalais pasisakydavo "M.P.", 
bet laiko jau turėjo žymiai daugiau. 
Nuo pat susipažinimo dienos, jaučiau 
jam didelę simpatiją ir pagarbą kaip 
vyresniam amžiumi ir už jo nuveiktus 
darbus bei pasiaukojimą Australijos 
lietuvių visuomenei. Po kiek metų, 
Kuomet jo įsteigtas laikraštis "M.P" 
atsidūrė sunkumuose, jis man kartą 
apie tai besikalbant pasakė: "Blo
giausiu atveju, aš laikraštį vė pasi
imsiu savo globon ir atsakomybėn, ber 
neleisiu, kad jis nustotų lankęs 
tautiečius".

Tam pačiam mieste netoliausiai 
gyvenant, gana dažnai tekdavo įvai
riais reikalais susitikti jų namuose 
arba pas mus. Ypač buvo daug bendrų 
reikalų, kuomet p. O. Baužienė 
pradėjo pirmininkauti Sydney Moterų 
Socialinės Globos Draugijai, o mano 
žmona buvo jos valdyboje vicepir
mininkė. A. Baužė rėmė visus žmonos 
sumanymus bei pastangas kaip žodžiu 
taip darbais, dažnai organizuodamas 
reikalingus talkininkus. Draugijos val
dyba turėjo tiksią įkurti senelių 
sodybą. O. Baužienei energingai 
vadovaujant 1970 m. pavyko išsirū
pinti iš valdžios statybos reikalui 
North Engadine, net dviejose vietose 
šėmės sklypus. Reikalinga buvo pasi
rinkti. kuris sklypas statybai tinka
mesnis. Tad vieną gražią australiško 
rudens dieną, susitarę važiavome 
sklypų apžiūrėti: p. Baužai, Petniūnai 
ir mudu su žmona. Nuvažiavę žiūrė

jom. vaikščiojom, tarėmės ir vis tik 
pasirinkom statybai dabartinį sodybos 
sklypą, kaip esantį aukštesnėje vieto
je. Kitas tam reikalui pasiūlytas 
sklypas buvo žemoje vietoje, iš kurios 
nebuvo matyti jokio vaizdo.

Pasirinkę sklypą, australišku papro
čiu kūrėme ugnį ir ruošėme iešminę. 
Visų apetitas ir kepsniai buvo kuo 
geriausi, o prie to viso, tai kaip čia 
žmogus apsieisi be lašo. Ne po daug, 
bet. tą praktikavome visi trys. 
Pagaliau kas per vyrai, jei neišgeria, o 
prie to, geriau mezgasi ir kalba. A. 
Baužė visuomet buvo optimistas, 

linksmas ir mėgo švelnų jumorą. 
Kalbėdavo visuomet mandagiai, švel
niai ir vienodu tonu. Šiame subuvime, 
kaip tik dalyvavome visų trijų 
"tautybių" atstovai: žemaitis, aukš
taitis ir suvalkietis. Paprastai suval
kiečiams tenka nukentėti nuo žemai
čių ir aukštaičių ir jie šiuo atveju 
labai sutaria. Apie suvalkiečius jie 
galvoja, kad tai yra kažkas panašaus į 
lietuviškus "škotus". Tad ir šį kartą 
man kaipo suvalkiečiui ir jauniausiam 
gerokai kliuvo. Jie pradėjo anekdo
tais. kuriuos man pirmą kartą teko 
girdėti. Vienas iš jų ir sako:

- Na ką, jie yra toki "skriagos". kad 
kai reikia kiaulę piauti, tai jie jos 
neplauna, kad kraujas nenubėgtų, bet 
užkutena.

Na ir juokėsi jiedu iš to. Juokiausi ir 
aš. nes to dar nebuvau girdėjęs.

Tas viskas, rodos, buvo taip 
neseniai. Rodos, dar tebegirdžiu jo 
ramų, savimi pasitikintį baisą, kaip jis 
.man pradžioje kuriantis šiame krašte 
sakydavo:

- Nenusimink Antanai. Viskas bus 
gerai, pamatysi. O jei reikės - aš tau 
padėsiu.

Ir jau vien tas žinojimas, kad yra 
patyręs šiame krašte nuoširdus asmuo, 
kuris gali patarti ir padėti, ne tik 
mane bet ir kitus suramindavo, 
pakeldavo nuotaiką ir savimi pasiti
kėjimą. Jam visi žmonės buvo vienodi, 
visiems jis buvo pasiruošęs padėti ir 
patarti.

A. Baužė buvo šaunus. mandagus ir 
visuomet geros nuotaikos kaip tarna
vęs ilgus metus Lietuvos kariuo
menėje senas karys. Jis yra vertas 
išsamios biografinės knygos. Ją turėtų 
imtis iniciatyvos paruošti ir išleisti 
A.L.B. Krašto Vaidyba.
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KELIONĖS NUOTRUPOS...

Prisimenant E.G. Whitlam’ą
PABALTIEČIŲ NAMUOSE,

KAIP NAMIE...
Atostogaudami Europoje nutarėm 

ilgesnį laiką apsistoti Paryžiuje. Nors 
kalendorius ir rodė spalio mėnesį, 
pasakiškai puikus oras lydėjo mus 
visuose Europos kraštuose. Atvykus į 
Paryžių pasijutome lyg tai būtų 
vidurvasario popietė Lietuvoje.

Kadangi buvo sekmadienis, po pusės 
valandos, užmiršę nuovargį atsi
dūrėme čia pat esančiame Metro ir už 
15 minučių prieš akis iškilo didinga, 
niekada nesikeičianti NOTRE- 
DAME. Įėjus į šią šventyklą, man 
Mairionio žodžiai visuomet širdį 
sugraudina, o gal suramina, nežinau: 

"SUKLUPSIU NOTRE-DAME 
BAŽNYČIOJE

IR AMŽIŲ AKMENIS BUČIUO
SIU...”

Sekančią dieną nutarėm aplankyti 
jau "Mūsų Pastogėje" minėtus Bal- 
tiečių Namus Paryžiuje.

Greitasis traukinys iš Paryžiaus per 
30 minučių mus atvežė į Champigny 
miestelį, kur ant sraunios Marne upės 
tilto jau laukė ponia Jolanta.

Už aukštos mūrinės sienos ir didelių 
geležinių vartų pasislėpusi Sodyba 
primena seną dvaro centrą. Kieme 
didelis dviejų aukštų namas su salka 
nustebino mus savo puikia išvaizda, 
ypač, kai ponia Jolanta paaiškino, kad 
pats namas yra virš 100 metų senumo. 
Ilgi vitražiniai langai ir aukšti kaminai 
išdidžiai puošia pastatą. Priekyje sena 
obelis, toliau vyšnios medis ir prie 
vartų didelis, senas lazdyno krūmas, 
kurio riešutais ponia Jolanta leidžia 
pasivaišinti.

Viduje kambariai erdvūs, aukštom 
lubom, originalūs. Platūs laiptai veda i 
antrą aukštą ir vėliau atsiduriam 
salkoje, iš kur pro didelį langą matosi 
dalis Champigny miestelio ir apy
linkės.

Čia trūko tiktai pačio menininko, 
nes kūrybinė atmosfera sugundė mane 
paklausti p. Jolantą ar kambarys yra 
laisvas. Deja, skluptorė gyvenant 
Paryžiuje, yra užsisakius kambarį 
keletai mėnesių.

ADELAIDE

NAMAŽAS LAIMĖJIMAS
arba 

mūsų šaunios mot; e rys

"BELSKIS - DURELĖS TAU BUS 
ATVERTOS; PRAŠYK - PINIGĖLIAI 
TAU BUS DUOTI!" Panašiai esame 
įpratę sakyti kalbėdami apie prašymų 
išsipildymą. Aišku, ne visada tie mūsų 
prašymai ir prašymėliai susilaukia 
teigiamo atsakymo. Vis tik kartais, jie 
išsipildo ir "mana" nukrenta iš 
dangaus. Tad malonu pranešti, kad 
Adelaidės moterys yra ne tik šaunios 
ir išradingos, bet ir energingai siekia 
savo tikslų. Jei joms vienais metais 
nepavyksta gauti iš valdžios pinigų, 
tai rankų nenuleidžia. Kitais metais ir 
vėl pildo prašymus, anketas, eina 
kalbėtis su valdžios ir seimo nariais ir 
neduoda jiems užmiršti mūsų svarbaus 
užsimojimo - lietuviško židinio įstei
gimo mūsų vyresniajai kartai! Tas 
nuolatinis kalbėjimasis su valdžios 
atstovais ir prašymų, prašymėlių 
pildymas nėra jau taip malonus, bet 
PALMD "Moterų Sekcija" Ine. narėms 
ir prijaučiančioms tautietėms, tas

Sugrįžus į kiemą, ponia Jolanta 
paaiškina, kad šalia stovontis ilgas 
pastatas yra buvusios arklidės, kurios 
bus naudojamos kaip viešbutis ir kaip 
susirinkimų bei minėjimų salė.

Pastatas dar nebaigtas remontuoti. 
Lubos, sienos ir grindys skoningai ir 
ekspertiniai iškaltos pušinėm lente
lėm. Siauriais laiptais užlipam į viršų. 
Eilės gražiai išrikiuotų čiužinių su 
baltom pagalvėm, užimta Latvių 
gimnazistų besisvečiuojančių Pary
žiuje. Ponia Jolanta paaiškina, kad 
lovų dar nespėjo įsigyti.

Virtuvė ir valgykla irgi dar ne
baigtos remontuoti. (Ponia Jolanta 
šypsodamasi paaiškina, kad viešbutis 
jau įsigijo šaldytuvą, stalą, kėdes ir 
(būsimoje bibliotekoje) pianiną...)

Iš lauko originali pastato struktūra 
nėra pakeista. Medžio darbai, kaip 
durys, langai ir kt. naujai nudažyti 
originalia spalva. Po plačiašake obe
lim gurkšnodami raudoną vyną su 
įdomumu klausėmės apie p. Jolantos 
pasiryžimą įgyvendinti užsibrėžtus 
planus Baltiečių Namams įkurti. Tai 
nėra lengva ir parama reikalinga.

Neabejoju, kad ponios Jolantos 
jaunatviška energija ir sistematiškas 
planavimas atsieks tikslą. Pagal seną 
patarlę " Kai du stos, visados daugiau 
padarys..."

Pasisiūliau pagelbėti kaip baby 
sitter, indų daugybę suplauti, nes 
svečiai pavalgę pusryčius išdulkėjo...

Nepastebėjom, kaip šiltas vakaro 
oras apgaubė sodybą ir mažas ponios 
Jolantoš sūnelis, visą popietę ramiai 
išgulėjęs po obelim pasijautė išalkęs. 
Mums reikėjo grįžti į Paryžių, nes iš 
vakaro buvome nutarę aplankyti 
grasųjį Lido!

Prie vartų padėkojome poniai 
Jolantai už vaišingumą ir jos brangų 
laiką ir, linkėdami pasisekimo atsi
sveikinom, ne sudiev, bet AU- 
REVOIR!

EUGENIJA BAKAITIENĖ.

pasidarė jau beveik "kasdieninė 
duona".

Laimei turime Zofiją Kanienę, kuri 
mums sumaniai atstovauja etninėse 
organizacijose. Kai tik sužino, kad 
galima, kur nors gauti pinigų, tuoj 
mums praneša. Taigi, taip ir šį kartą. 
Tik sužinojo, kad Pietų Australijos 
vyriausybė paskyrė 100.000 dolerių 
savo valstijos etninėms grupėms, 
kurios rūpinasi vyresnio amžiaus 
žmonių globa ir gerbūviu, tuoj 
pranešė "Moterų Sekcijos" narėms. O 
prašymo laikas buvo žiauriai termi
nuotas. Tai mūsų greitoji Marija 
Stačiūnienė, net neatsikvėpusi, užpil
dė blanką prašydama "Moterų Sekci
jai" pinigų autobusiukui (mini - 
busiukui) pirkti. Su juo mūsų vyresnio 
amžiaus tautiečiai galės atvažiuoti iš 
savo būsimo židinio į Lietuvių Namus, 
į šv. Kazimiero bažnyčią ir į miestą. 
Matyt, prašymas buvo gerai pagrįstas, 
nes "Moterų Sekcija" gavo ne tik

Mes Canberroje 1974 metais prie 
Parlamento rūmų reikalaujame at
šaukti Pabaltijo valstybių prijungimo 
pripažinimą.

š.m. lapkričio eigoje Australijos 
spaudoje buvo plačiai minimas buvusio 
premjero E.G. Whitlam'o ir jo kabi
neto pašalinimas iš valdžios 1975-tais 
metais.

Apie šį atmintiną įvykį ir taip pat 
apie visą Whitlam'o kadencijos laiko- 
tčirpį išsamiai pasisakė visa eilė 
įtakingų asmenybių jų tarpe ir visi 
politiniai komentatoriai.

Žurnalistas Peter Hastings, savo 
straipsnyje apie E.G. Whitlam'o užsie
nio reikalų politiką (S.M.H., Nov. 12, 
1985), mini ir Baltijos valstybių

Vytauto Vosyliaus nuotr.
Ministeris Greg Crafter, "Moterų Sekcijos" pirmininkė Regina 
Bajoriūnienė ir Marija Stačiūnienė, kuri giliai mąsto kaip kitais metais 
reikėtų užpildyti blankus, kad dar daugiau pinigų gautumėm!

1.000 dolerių, kaip dauguma etninių 
organizacijų, bet net dvigubai dau
giau!!! Kiek čia padėjo Community 
Services ministerio Greg Crafter 
prielankumas mūsų projektui, nežinia. 
Juk pats prisipažino, kad dar studentu 
būdamas jau viešėjo Lietuvių Namuo 
se, mūsų mielos dr. D. Viliūnaitės 
kompanijoje! Na o dabar, jis jau 
pažįsta mūsų bėdas. Juk turi storoką 
bylą su "Moterų Sekcijos" ir federa
linės valdžios ministerių korespon
dencija. Jis mūsų negali ir negalės 
užmiršti - tuo rūpinasi pirmininkė 
Regina Bajorūnienė ir mūsų energin
goji (Dieve duok jai sveikatos ir 
ištvermės!), ryšininkė tarp valdžios 
atstovų, "Moterų Sekcijos" ir 
V.A.A.N.F. Patikėtinių komiteto dr. 
Stasė Pacevičienė. Jos dažnokai jį 
"lanko" ir jam dėsto mūsų bėdas.

Kai pasklido linksma žinia apie 
netikėtą "lobį", tuoj susi
organizavome tą progą tinkamai 
atžymėti. O kad ministeris dar geriau 
mus pažintų, nutarėme jam padova
noti Lietuvos istorijos knygą anglų 
kalba ir tautodailės specialistės dr. J. 

prijungimo prie Sovietų .Sąjungos 
pripažinimą 1974-tais.

Sovietų Sąjungai, rašo Hastings, šis 
pripažinimas buvo netikėta ir maloni 
'dovana, o visiems pabaltiečiams 
imigrantams Australijoje didelis smū
gis..

Canberroje prie parlamento rūmų, 
Sydnejuje ir Melbourne pabaltiečiai 

•sk aitlingai demonstravo su vėliavom ir 
plakatais. Tai buvo audringos dienos, 
daugumai mūsų dar gerai išlikusios 
atmintyje.

J.V.J.

Maželienės skoningai išaustą juostelę. 
Lapkričio 2 d. Lietuvių Namuose 
įvyko iškilmingas pinigų įteikimas. 
Čekį priėmė Marija Stačiūnienė, o 
dovaną ministeriui įteikė pirmininkė 
Regina Bajorūnienė. Pasirodo, kad 
gerai atspėjome ministerio susidomė
jimą pasauline istorija. A. Geručio 
išleista knyga "Lithuania 700 Years", 
kaip jis pats išsitarė: "... bus labai 
įdomu paskaityti, nes mažai težinau 
apie Jūsų istoriją".

Gražiai padengtas stalas, skanus 
vynelis ir pyragai, ministerio nuošir
dumas, gyvi stalo dalyvių pašnekesiai 
su juo, daug prisidėjo prie pakilios ir 
linksmos nuotaikos įsivyravimo. Mūsų 
mielas fotografas Vytautas Vosylius 
vos spėjo nuotraukomis užfiksuoti 
pačius įdomiausius momentus. Štai 
duodame kelis tuos momentus, 0 
pakol kas,

"Valio!" "Moterų Sekcijai", kurios 
neoficialus motto yra PER ASPERA 
AD ASTRAM!

Isolda I. Poželalitė- Davis 
Pietų Australija
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SSSR BRAŠKA
Brisbanėje leidžiamas katalikų sa

vaitraštis "The Leader” š.m. lapkričio 
3 d. atspausdino Sovietų Sąjungos 
ambasados Canberroje prisiųstą lyd
raščio foto-kopiją: "Rugsėjo 27, 
1985.

Mes siunčiame straipsnį ir fotogra
fijas apie katalikus Lietuvoje. Būtų 
malonu, jeigu jūs šią medžiagą 
panaudotumėte atspausdindami savo 
laikraštyje. Jeigu taip, prašau man 
prisiųsti jo iškarpą.

SSSR ambasados spaudos atstovas 
Australijoje, (pas) N. Fomin".

"The Leader" įsidėjo Kauno teolo
ginės seminarijos bendrą mišrią foto
grafiją, kurią sovietų ambasada 
atsiuntė ir vyr. reporteris Ray Owen 
išaiškino sovietiškąjį straipsnį klaus
damas: "Ar padaryti išpuoliai Austra
lijoje ir kitur į Sovietų Sąjungos 
religinės priespaudos" politiką įgėlė 
tiek, kad bendoma teisintis Austra
lijos katalikų spaudoje? Pradeda 
atrodyti, kad taip".

Toliau rašoma apie šią sovietų 
ambasados spaudos antį, kad ji lyg 
seka paskui visą eilę įvykių, iš kurių 
yra popiežiaus pareiškimas apie 
Lietuvos bažnyčios padėtį,. Brisbane 
eisenoje pareiškimai apie įžūlią as
mens teisių Dievą garabinti priespau
dą Baltijos valstybėse ir įsikūrimas 
jaunimo slaptos organizacijos Lietu
voje, naujo pogrindinio "Akademinis 
Jaunimas" laikraštėlio išleidimas.

Australijos lietuvių bendruomenės 
Valdybos pirmininkas p. V. Neve- 

rauskas reporteriui pareiškė, kad 
tikrai gal būt bandoma išbaltinti savo 
elgseną su bažnyčia Lietuvoje.

Toliau "The Leader" paaiškino kai 
kuriuos sovietiško straipsnio pasisa
kymus, kurie buvo:

1. "Iš visų Sovietų Sąjungos kraštų 
Lietuva laikoma labiausiai katali
kiška,* nes dauguma tikinčiųjų pri
klauso Romos Katalikų Bažnyčiai. Jos 
2 arkivyskupijos ir 4 vyskupijos 
apjungia 630 parapijų su 705 kunigais.

2. Ten yra teologinė seminarija 
Kaune...

3. ... šv. Mykolo bažnyčia Vilniuje, 
... pastatyta 14 šimtmetyje, buvusi 
apgriauta Nacių okupacijos metu, 
dabar pilnai atstatyta ir yra valstybės 
apsaugoje!

4. Parapijos kunigas J. Turaitis..., 
kilęs iš kaimiečių šeimos ir jo giminės 
dar debedirba žemės ūkyje.

5. Katalikų bažnyčia Lietuvoje 
palaiko normalius užsiėmimo reikalais 
santykius su valstybe.

6. Kitų kraštų katalikai dažnai 
lankosi Lietuvoje. Esą bažnyčios 
religinių švenčių ir pailsio dienomis 
gausiai lankomos.

Po šiais "baltais" pareiškimais buvo 
duoti reporterio paaiškinimai. Taip 
pat buvo cituojama pogrindžio spau
dos pranešimas dėl popiežiaus nelei
dimo lankytis Lietuvoje. Toliau apra
šyme suteikta žinių apie religinę 
padėtį Pabaltijo valstybėse ir pogrin
džio spaudą, jos troškimą, kad 
popiežius paskirtų Lietuvai kardinolą. 
Taip pat buvo paminėta pasikalbę 
jimas su Brisbanės eisenos kalbėtoja p. 
S. Mikužiene.

J. Aras

Jaunimo žodis

Vasario 16 gimnazijos berniukų bendrabučio kertinio akmens šventinimo 
iškilmėse spalio 5 d. maldą skaito J.E. vyskupas Paulius Baltakis iš Amerikos. 
r Nuotr. M ^mitionėc

Lituanistiniai kursai

MOKSLO METAI BAIGĖSI!

Lapkričio 23 d., šeštadienį pasibaigė Sydnejaus Lituanistinių kursų mokslo 
metai. Kursus šiemet lankė 24 mokiniai.
Šių metų lituanistinių kursų abiturientai. Iš kairės į dešinę: Ričardas 
Cervinas, Edmundas Staitis, Regina Bernotaitė, Mikas Burokas ir 
Raimondas Stašionis (A. Šarkausko nuotr.)

Sovietų Sąjungoje

Vasario 16 gimnazijos mokiniai iš Australijos. Iš kairės: Linas Pocius, Danius 
Kešminas, Marina Coxaite ir Jonas Lipšys.

Nuotr. M. Šmitienės

Vysk. £>. Baltakis 
V as ari o 16 

įji mn azi j o j e

Šių metų spalio 5 d. Vasario 16 
gimnazijoje buvo ypatinga diena, kai 
gimnaziją aplankė J.E. vyskupas 
Paulius Baltakis iš Amerikos.

Vyskupas atvyko į gimnaziją vie
nuoliktą valandą ryto ir visi mokytojai 
ir mokiniai jo laukė prie vėliavos 
aikštės. Vyskupą pasveikino gimna
zijos katalikų kapelionas kun. Jonas 
Dėdinas. Po pasveikinimo sugiedojome 
Lietuvos himną ir trispalvė vėliava 
buvo pakelta. Po to visi susirinko 
valgykloje. Vyskupą sveikino gimna
zijos direktorius, VLP valdybos pirm. 
J. Sabas ir kiti svečiai. Visi kalbėtojai 
įteikė dovaną. Dar prieš piet vyskupas 
kalbėjosi su Vokietijos LB valdybos 
nariais, o po pietų susitiko su 
gimnazijos ateitininkais.

Trečią vai. atvyko daug svečių į 
naujo berniukų bendrabučio kertinio 
akmens šventinimo iškilmes. Svečių 
tarpe buvo Bonos ir Hesseno minis
terijų atstovai, o taip pat ir vokiečių 
spaudos atstovai. Susirinkusius sve
čius sveikino gimnazijos kuratorijos 
pirm. tėv. A. Bernątinis ir direktorius 
A. Šmitas. Labai gražiai pakalbėjo 
Bonos vidaus reikalų ministerijos 
atstovas dr. R. von Kempis ir Hesseno 
socialinių reikalų ministerijos depar
tamento direktorius dr. O. Liebscher.

Dr. von Kempis išdėstė Lietuvos 
likimą pabrėždamas, kad Lietuva 
prarado savo laisvę dėl Hitlerio ir 
Stalino. Paaiškino, kad lietuviai yra 
vokiečių kaimynai, kad Lietuva pri
klauso vakarų kultūrai ir Vokietijos 
vyriausybė visuomet rems gimnaziją. 
Po kalbų abu šie ministerijų atstovai 
padėjo kertinį akmenį. Sukalbėjęs 
maldą, vyskupas Baltakis pašventino 
kertinį akmenį. Meninę programą 
išpildė gimnazijos tautinių šokių 
grupė, choras ir orkestras. Visa 
programa sklandžiai praėjo, o tą 
vakarą buvo šokiai parapijos salėje.

Kitą rytą buvo susirinkimas su 
vyskupu parapijos salėje. Jame daly
vavo parapijų atstovai, mokiniai ir 
kiti svečiai. Buvo diskutuojama lietu
viškos sielovados reikalais. Vėliau 
kaimo bažnyčioje buvo laikomos šv. 
Mišios. Jas atnašavo vyskupas Baltakis 
su aštuoniais lietuviais kunigais. 
Mokiniai dalyvavo mišiose su Lie
tuvos, skautų ir ateitininkų vėlia
vomis. Sutvirtinimo sakramentą pri
ėmė mokiniai Aleksandras Janulis, 
Jonas Venckus ir Andrius Huberis.

Po pietų vyskupas dalyvavo skautų 
sueigoje ir po to moterų klubas 
suruošė vyskupui ir svečiams kavutę. 
Iš viso labai gražiai ir iškilmingai 
praėjo savaitgalis ir gimnazijai buvo 
didelė garbė, kad ją aplankė naujas 
vyskupas.

Linas Pocius

Jaunasis žurnalistas J. Mašanauskas, 
aprašė Melbourne rytiniam dienraš
tyje "The Sun" pasikalbėjimą su 
Harvard Uni. Ukrainiečių Tyrinėjimo 
Instituto darbuotoju dr. James Mace 
apie prieš 50 metų Stalino sukeltą, 
bet dabar tylomis praleidžiamą badą. 
Ukrainoje, kur 1932-33 m. apie 5-7 
milijonai ukrainiečių buvo likviduota. 

Esą daug girdime apie prieš 40 m. 
Hitlerio įvykdytą žydų likvidaciją, 
bet begėdiškai slepiama kitų valdžių 
genocidiški darbai. Dr. J. Mace 
Australijos parlamentarams pristatė 
Kanadoje išleistą įrodymų rinkinį 
"Harvest of Despair". Liberalų parti
jos lyderis J. Howard atidarė Ukrainos 
bado aukoms paminklą Canberroje.

” Kovo” jaunės laimi 
(ir pralaimi_____ )

Sydnejaus "Kovo" jaunės krepši
ninkės lapkričio 23 d. Canberroje 
žaidė dvejas draugiškas rungtynes su 
vietos "Vilko" ir "Ghosts" koman
domis. Australiukėms pralošusios 

(23:20), žaisdamos su tautietėmis tuo 
pačiu rezultatu atsigriebė (t.y. lai
mėjo 23:20).
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IPOPTASy*
Redaguoja: Antanas Laukaitis
Adresas: 18 MILLER AVE. ASHFIELD, 2131 TĖL. 7980306

SPORTO ŠVENTĖ
SPORTO ŠVENTĖS ORGANIZATORIAI

Don Atkinson tel. 8105738, Jerry Belkus tel. 6181617

VADOVAI

KREPŠINIS - P. Gustafson tel. 6451856
TINKLINIS - L. Hurba tel. 8711333
LAUKO TENISAS - R. Leveris tel. 6701205
STALO TENISAS - N. Wallis - Grincevičiūtė tel. 4981545
SKVOŠAS - J. Pocock tel. 6181617 —
GOLFAS - V. Binkis tel. 7998325 S '
ŠACHMATAI - V. Šneideris tel. 6427023 
BILIARDAS - V. Burokas tel. 5228275

"KOVO" KOMITETAS

Pirmininkas J. Karpavičius tel. 783348, sekretorius E. Lašaitis tel. 734118, 
iždininkas M. Atkinson tel. 8105738, vicepirmininkas P. Gustafson tel. 
6451856, apgyvendinimo reikalai T. Dambrauskienė tel. 7093814.

KITI TELEFONAI

LIETUVIŲ KLUBAS tel. 7081414 
KREPŠINIO STADIONAS tel. 7071305 - 7071262

KAS - KUR <
8 BAŽNYČIA - St. Joachim's, John Street, Lidcombe
VAKARAS IR NAUJŲ METŲ BALIUS - Lietuvių Klubas, 16-18 East 
Terrace, Bankstown
KREPŠINIS - Bankstown Stadium, Third Avenue, Bankstown 
TINKLINIS - Bankstown Stadium, Third Avenue, Bankstown 
SKVOŠAS - Bankstown Stadium, Third Avenue, Bankstown 
GOLFAS - Liverpool Golf Club, Hollywood Drive, Lansvale 
STALO TENISAS - Lietuvių klubas, East Terrace, Bankstown 
LAUKO TENISAS - "Dėvėtai! Park", Yanderra Street, Condell Park 
ŠACHMATAI - Lietuvių klubas. East Terrace, Bankstown 
BILIARDAS - Lietuvių klubas, East Terrace, Bankstown 
PIETŪS - St. Joachim's salė, John Street, Lidcombe

VYRŲ KREPŠINIS

PIRMOJI GRUPĖ: Sydney "Kovas" I, Melbourne "Varpas" II, Adelaide 
"Vytis", Sydney "Koveis" II.

ANTROJI GRUPĖ: Hobart "Perkūnas", Melbourne "Varpas" I, Geelong 
"Vytis", Canberra "Vilkas".

GRUODŽIO 27 D., PENKTADIENIS

KREPŠINIS

8.30 Visų sp. klubų vadovų, trenerių, sekcijos vadovų susirinkimas 
(Basketball Stadium)
10.00 Sydney "Kovas" - Geelong "Vytis" (bem.) Aikštė 1

Canberra "Vilkas" - Hobart "Perkūnas" (bern.) Aikštė 2
11.15 ~ Melbourne "Varpas" - Sydney "Kovas" (vyr.) Aikštė 2

Sydney "Kovas" - Adelaide "Vytis" (moterys) AikStė 1
12.30 Canberra "Vilkas" - Geelong "Vytis" (vyr.) AikStė 2
2.00 Atidarymas
3.00 Sydney "Kovas" - Adelaide "Vytis" (vyr.) AikStė 1

Canberra "Vilkas" - Geelong "Vytis" (merg.) AikStė 2
4.15 Hobart "Perkūnas" - Melbourne "Varpas" (vyr.) AikStė 1

Adelaide "Vytis" - Hobart "Perkūnas" (bern.) AikStė 2

GOLFAS 7.00 a.m. Golf Social Event (poros)

SKVOŠAS 3.00 vai.

SUSIPAŽINIMO VAKARAS 7.00 vai. vak.

GRUODŽIO 28 D., ŠEŠTADIENIS

KREPŠINIS

10.00 Sydney "Kovas" - Canberra "Vilkas" (merg.) AikStė 1
Canberra "Vilkas" - Geelong "Vytis" (bern.) AikStė 2

11.15 Adelaide "Vytis" - Geelong "Vytis" (merg.) AikStė 1
12.30 Melbourne "Varpas" II - Adelaide "Vytis" (vyr.) Aikštė 1 • 

Sydney "Kovas" - Hobart "Perkūnas" (moterys). Aikštė 2

1.45 Canberra "Vilkas" - Melbourne "Varpas" I (vyr.) AikStė 2
Adelaide "Vytis" - Geelong "Vytis (moterys) AikStė 1

3.00 Hobart "Perkūnas" - Geelong "Vytis" (vyr.) Aikštė 2
Sydney "Kovas" - Canberra "Vilkas" (bern.) Aikštė 1

4.15 Sydney "Kovas" I - Sydney "Kovas" II (vyr.) Aikštė 2
Adelaide "Vytis" - Geelong "Vytis" (bern.) Aikštė 1

TINKLINIS

10.00 Sydney "Kovas" - Hobart "Perkūnas" (vyr.)

ŠACHMATAI 10.00 vai.

STALO TENISAS 10.00 vai.

LAUKO TENISAS 12.30 vai.

BILIARDAS 10.00 vai.

GRUODŽIO 29 D., SEKMADIENIS

11.30 vai. šv. Mišios St. Joachim's bažnyčioje

12.30 vai. Sportininkų pietūs

KREPŠINIS

2.30 Sydney "Kovas" - Adelaide "Vytis" (bem.) Aikštė 1
Hobart "Perkūnas" - Geelong "Vytis" (bern.) Aikštė 2

3.45 Hobart "Perkūnas" - Geelong "Vytis" (merg.) Aikštė 3
Hobart "Perkūnas" - Canberra "Vilkas" (vyr.) Aikštė 1
Adelaide "Vytis" - Sydney "Kovas" II (vyr.) Aikštė 2

5.00 Melbourne "Varpas" I - Geelong "Vytis" (vyr.) AikStė 1
Sydney "Kovas" - Adelaide "Vytis" (merg.) Aikštė 3
Melbourne "Varpas" II - Sydney "Kovas" I (vyr.) Aikštė 2

ŠACHMATAI 2.00 vai.

SKVOŠAS 2.00 vai.

STALO TENISAS 2.00 vai.

GRUODŽIO 30 D., PIRMADIENIS

KREPŠINIS - .......-------- •

10.00 Sydney "Kovas" - Geelong "Vytis" (moterys) Aikštė 1
Adelaide "Vytis" - Canberra "Vilkas" (merg.) Aikštė 2

11.15 4-tos grupės Komanda I - Komanda 11 dėl 7 ir 8 vietų (vyr.) Aikštė 
1

Sydney "Kovas" - Hobart "Perkūnas" (bem.) Aikštė 2
12.30 Hobart "Perkūnas" - Adelaide "Vytis" (moterys) AikStė 1

Sydney "Kovas" - Geelong "Vytis" (merg.) Aikštė 2
1.45 3-ios grupės Komanda 1 - Komanda II dėl 5 ir 6 vietų (vyr.) Aikštė 1

Adelaide "Vytis” - Canberra "Vilkas" (bem.) Aikštė 2
3.00 1-as semi 1-mos grupės Komanda I - Komanda II (vyr.) Aikštė 1
4.30 2-as semi 1-mos grupės Komanda II - Komanda I (Vyr.) Aikštė 1

GOLFAS
■ r".

7.00 Komandos ir individualūs dalyviai

TINKLINIS

10.00 Sydney "Kovas" - Hobart "Perkūnas" (vyr.)
.■ *■ . ’ .*• ; c • .. _■ :

ŠACHMATAI 10.00

LAUKO TENISAS 9.00

GRUODŽIO 31 D., ANTRADIENIS

KREPŠINIS

9.30 Jaunės - finalai Aikštė 1
10.45 Jauniai - finalai Aikštė 1
12.00 Moterys - finalai Aikštė 1

Vyrų varžybos dėl 3 - 4 vietų Aikštė 2
1.15 Vyrų - finalai Aikštė 1
3.00 Uždarymas

GOLFAS

7.00 Komandos ir individualūs dalyviai

TINKLINIS . X.

9.00 Vyrų finalas (jei reikalinga)

NAUJŲ METŲ BALIUS 7.30 vai. _______________________________________
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PRANEŠIMAI
eofiOfiOfiOCį

III Pasaulio
Lietuvi 14 Sporto 
Z aidynės

1985 m. spalio 24 d. Adelaidės 
L.S.K. "Vytis" Valdybos sušauktame 
posėdyje buvo sudarytas Organi
zacinis Komitetas ruošti III Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynes Adelaidėje 
1988 metais gruodžio 26-31 dienomis.

Vykdomojo komiteto sąstatas: J. 
Jonavičius - pirmininkas, S. Urnevi- 
čius - vicepirmininkas, A. Skiparis - 
sekretorius, P. Andrijaitis - iždi
ninkas, S. Visockis - "VyCio" klubo

DĖMESIO!

"Mūsų pastogės" redakcija jau turi 
savo telefoną
(02) 70 — 3233

Šiuo numeriu geriausia skambinti 
pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais.

Canberra
PRANEŠIMAS

Canberros L.K.V.S. "Ramovė’ sky
rius gruodžio 8 dieną 3 vai. po pietų 
Lietuvių klube šaukia visuotiną narių 
susirinkimą.

Nariams dalyvavimas yra būtinas.

Skyriaus Valdyba

Aukos

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 7084414)

Gruodžio 8 d., sekmadienį, 3 vai.
"DAINOS" choro koncertas

Gruodžio 15 d., sekmadienį, 2.30 vai.
paskutinis šiais metais
TURGUS
Daug vertingų premijų. Gera nuotaika. Savo atsilankymu paremkite 
klubą

Gruodžio 22 d., sekmadienį, 2 vai.
KALĖDŲ EGLUTĖ

klubo narių vaikams

[ Lietuvių klubas rengia Sydnejaus lietuviams
; BENDRAS KŪČIAS,
Į kurios įvyks gruodžio 24 d., 7 v.v. Vietos numeruotos. Kas nori dalyvauti, 

prašome paskubėti atsiimti bilietus - ne vėliau kaip iki gruodžio 18 d.
! Suaugusiems $ 10, vaikams iki 12 m. $ 6. !

aoooocooooooooocooooooooooooooocoooooooooooooooooooooecoooooc
pirmininkas, R. Sidabras - narys.

Visą korespondenciją komitetui 
siųsti šiuo adresu: 27 Rickaby St. 
Croydon Park, S.A. 5008.

A.L.F.A.S. Valdyba

Sydnejus

Svdnejtius Lietuvi 14

Klubo Bibliotekos

Kvietimas

Artinantis Kaiėdų šventėms, pa
galvokime apie savo artimuosius ir 
apdovanokime juos geriausia dovani - 
lietuviška knyga.

Kviečiu mielus tautiečius aplankyti 
savąją biblioteką ir pasirinkti švenčių 
dovanoms knygų kurių turime apie 
200, o paskutiniuoju laiku gauta dabar 
išleista rašytojo Jankaus "Skrajo 
jančios liepsnos’.

Be to bibliotekoje galite įsigyti 
iliustruotą Lietuvos žemėlapį, popu
liarių auto mašinoms iipinukų, kurių 
turime 8 rūšių. įrašytų patriotiniais 
Šukiais, tautinių ženklelių atlapams ir 
raktams laikiklių papuoštų trispalve.

Taip pat primenama kad gaiite

AUKOS

LITU ANISTI KOS 
K ATE D R Al

A. Lokys, Wollongong, $ 100
J. Černiauskas, Wollongong $ 100
J. Inkrataitė, Annandale $ 100
S.J. Kušleika, Birrong $ 14

Br. Stašionis
įgaliotinis Australijai

Aukos

"Mūsų Pastogei"

Sale seniūnija $ 25
J. Riauba S.A. $ 20
V. Stanevičienė N.S.W. $ 20
P. Sulys Vic. $ 10
V. Bukevičius N.S.W. $ 5
P. K Iželis $ 5
0. Leverienė N.S.W. $ 5

Visiems nuoširdus ačiū!

ATITAISYMAS

Praeitame "M.P." aukojusių sąraše 
turėjo būti V. Shopis N.S.W.. Atsi
prašome.

PER SAVAITĘ

* Pirmą kartą po 6 metų pertraukos 
Ženevoje susitiko Amerikos prez. R. 
Reagan ir Sovietų Sąjungos vadas M. 
Gorbačiov (o taip pat ir jų žmonos). 
Abu supervalstybių vadai kalbėjosi 
daug ilgiau negu buvo numatyta, deja 
Spauda negalėjo prie to dalyvauti. į 
Ženevą šiam įvykiui nušviesti atvyko 
virš 3000 žurnalistų.

* Du kartus išsiveržęs ugnikalnis 
Columbijoje nusinešė apie 22,000 
gyvybių, tūkstančiai liko be pastogės. 
Kol kas negirdėti, kad kas nors 
organizuotų tokio masto pagalbą, 
kaip komunistinei Ethiopijai. 

■
Jėga atkovojant iš teroristų Egipto 

lėktuvą žuvo 60 žmonių. Nežiūrint to, 
Egiptas skaito, kad operacija buvo 
labai sėkminga, kadangi teroristai 
lėktuvo viduje jau ėmė žudyti žmones. 
Ypatingai žiaurūs teroristai iš kurių 
tik vienas liko gyvas, atrodo, buvo iš 
komunistinės Libijos.

Andrėj Sacharovo ?mona E. Bonner 
vis dar Maskvoje. Nors ir gavusi 
leidimą išvykti gydytis į užsienį, jai 
neleidžiama susitikti su užsienio 
žurnalistais.

Bendrystės klintys

Lapkričio mėn. pabaigoje du pa
saulio didieji susitiko Genevos nusi
ginklavimo spektaklyje, kurio pasise
kimą užtikrinti buvo šalinimos kliūtys. 
Amerikoje New Orleans uoste iššokęs 
sovietinio laivo jūreivis buvo ameri
kiečių policijos sugrąžintas. Tuo 
tarpu JAV valst. sekretorius Shultz 
Maskvoje ruošė prez. Ręagan ir 
draugo Gorbačiov susitikimą Gene-
voje. "Erzinantis" (vykis Afganistano 
sostinėje Kabul taip pat buvo pašalin
tas, sugrąžinant jauną kareivį, pabė
gusį į JAV ambasadą prieglobsties 
ieškoti. Pranešame, kad kareivis 
sakėsi nenorįs Afganistane kariauti. 
Afganistano kariuomenė apsupo JAV 
ambasadą ir nutraukė elektros tieki
mą. Jaunas karys po ilgų apklausi
nėjimų - patarinėjimų pasirašė, kad 
jis "savanoriškai" grįžtąs, o Sovietų 
Sąjungos atstovas užtikrino, jog jis 
nebūsiąs baudžiamas. Tiktai JAV 
gynybos sekretorius Weinberger, esą, 
pareiškė nepasitenkinimą dėl afganis
taniečių "apsupimo" JAV ambsadą 
Kabule. Kai kurie radijo žinių, pra
nešėjai sakė, kad esą sunku atskirti 
tikrą pabėgėlį nuo netikro.

ja
įsigyti Kalėdinių atviručių lietuvių 
kalba, kurios labai patraukia kiek 
vieną gražiais tradiciniais vaizdeliais.

Biblioteka labai pasigenda mūsojo 
jaunimo, tad kviečiu jį būti dažnesnių 
jos svečiu: paimtį į rankas lietuvišką 
knygą, geriau pažintį Lietuvos isto
riją, savąją kalbą, tėvų kraštą ir jo 
apleidimo priežastis.

Mielas jaunuoii-e! Jai mokslo drau
gas ar bendradarbis užklaus apie tavo 
tėvų kraštą, kiek daug jam gaiėsi apie 
tai pasakyti?

Gerbiamieji.

Siunčiu banko čekį $ 25 sumoje už 
1985 metų "Mūsų Pastogės" prenu
meratą ir labai atsiprašau, kad tiek 
ilgai uždelsiau.

Pakvitavimo nesiųskite. Geriau jau 
priminkite ir sekančiais metais. Ma
lonu gauti iš ponios J. Mickienės 
priminimo laiškelį: žinai, kad dar nesi 
miręs.

Su pagarba

Bibliotekos vedėjas v. D.

MA N D A G U S
PRI MI NI MAS

REMK AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDĄ!

NtalNSOGt
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
Published by the Lithuanian Community 
Publishing Society Ltd.

čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti
Lithuanian Community Publ.Soc.Ltd. vardu

P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W., 2200

bran g ūs

"Mf." administracija kreipiasi į 
Jus, prašydama nepykti, jei gaunate 
netikėtą sąskaitą - ar tai būtų 
"M.P." prenumerata, ar prašymas 
apmokėti skelbimą, užuojautą, sveiki
nimą ir pan. Prašome nepykstant ir 
kuo greičiau susimokėti, kadangi dėl 
kelėtos žmonių negalime užbaigti 
savo buhalterijos knygų.

S K AI T YTOJ AI r
Taip pat primename, kad jau pats 

laikas siųsti redakcijai sveikinimus 
giminėms ir pažįstamiems su Kalė
domis ir Naujaisiais metais. Sąskaitas 
gausite po Naujų Metų.

Su pagarba

"M.P." administracija

Redaktorė R. Juzėnaitė
P.O. Box 550, Bankstown, 2200

Tel. (2) 
Administracijos adresas:
P.O. Box 550. Bankstown. 2200 
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 25
Užsienyje papr. paštu $ 30
Oro paštu į N. Zelandiją $ 40 
Oro paštu kitur S 55

70-3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Norintieji nepanaudotus rankraščius 
atgauti, siųsdami turi pridėti sau 
užadresuotą voką su pašto ženkiu. 
Už skelbimų turinį redakcija neat
sako.
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