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DRUMSTA POLITIKA

ĮVYKIAI
IEZIDENTO CARTERIO 

PROKLAMACIJA

Congressional Record Washing- 
le liepos 21 ir 29 laidose paskelbė 
IV prezidento proklamaciją:
"Nuo 1959 kongresas jungtine re- 
liucija (73 Stat. 212) davė leidimą 
paprašė prezidentą trečiąją liepos 
raitę skelbti Pavergtųjų tautų sa
ite.
Mūsų pačių valstybė buvo sukur- 
giliai tikint į tautinę apsisprendi- 
j teisę. Per visą mūsų istoriją mes 
engėmės įprasminti šį principą ir 
ūsų tikėjimą į laisvę ir asmenines 
ises.
Pripažindamas šį įsipareigojimą, 
Jimmy Carter, JAV prezidentas, 
eibių savaitę, prasidedančią 1977 
pos 17, Pavergtųjų tautų savaite. 
Aš kviečiu JAV piliečius paminėti 
i savaitę atitinkamomis apeigomis 
renginiais, parodant Amerikos 

įtarimą tiems, kurie siekia tauti- 
s nepriklausomybės, laisvės ir 
uogaus teisių”.
Šį pareiškimą prezidentas Carte- 
ipasirašė 1977 liepos 20, du šimtai 
nnaisiais JAV nepriklausomybės 
etais. (Elta)

ŪDIJU SAVAITĖ EUROPOJE

Kasmet organizuojama Europos 
'tuvių Studijų savaitė įvykusi 

rugpiūčio mėn. Lietuvių Sodyboje 
Anglijoje, susilaukė apie 170 daly
vių. Tokios savaitės programoje 
vyksta visa eilė gerai paruoštų stu
dijinių paskaitų su plačiomis disku
sijomis, meninės programos ir ne tik 
Europos lietuvių, bet ir iš tolimesnių 
vietų lietuvių suartėjimas. Ir šį kar
tą toji Studijų Savaitė buvo giliai 
turininga aktyviai dalyvaujant iški
liesiems lietuvių visuomenininkams, 
kultūrininkams bei menininkams. 
Studijų savaitę pravedė Vasario 
16-sios gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius. Jos svarstymuose bu
vo visuomeniškai politinė sritis. Ša
lia kitų studijose dalyvavo ir du ne
seniai iš Lietuvos Vakarus pasiekę 
intelektualai: Dr. A. Štromas ir po
etas T. Venclova. Šalia jų paminėtini 
kiti Studijų Savaitės dalyviai: vysk. 
A. Deksnys, prel. A. Celiešius, Vliko 
atstovas S. Lūšys, J. ir Z. Glemžai, 
Dr. J. Norkaitis, Dr. J. Pečiulionytė, 
dr. Augevičius, dr. K. Valteris ir eilė 
kitų.

***
Brazilų organizacijų vadovybės 

kreipėsi į popiežių prašydamos, kad 
šv. Sostas, ieškodamas gerų santy
kių su Sov. Sąjunga, ieškotų prie
monių pastoti kelią sovietų subver- 
syvinei veiklai Brazilijoje ir visoje 
Lotynų Amerikoje.

***

Žmogaus teisės ir tautų teisės

Žmogaus teisių sąjūdis pasaulyje 
virto tiesiog mados dalyku. Net ir 
anarchistai bei kriminalistai žmo
gaus teisių šūkiais gina savo pozici
jas. Prez. Carterio paleistas šūkis 
pasaulyje įgyvendinti žmogaus tei
ses ir laisves susilaukė didelės atra
mos, bet drauge ir kritikos. Nežiū
rint to, Carterio balsas susilaukė di
delio atgarsio ne tik demokratiniuo
se, bet ir diktatūriniuose kraštuose.

Iki šiol po karo įvairios gražios 
deklaracijos bei Jungtinių Tautų 
idealai tebuvo tik negyva raidė. Per 
daugiau kaip trisdešimt metų dė
mesio centre buvo taikos išlaiky
mas. Taika buvo pasidaręs savotiš
kas dievas, kuriam buvo aukojama 
ir žmonės, ir idealai, ir tautos. Nie
kas nekėlė balso prieš agresoriaus 
veiksmus vien tik dėl to, kad nuo to 
gali nukentėti taika. Taip buvo nu
tylėta Vengrijos sukilimas, Čekos
lovakijos okupacija, Tibeto užgrobi
mas netgi su slaptu pasitenkinimu,

Bernardas Brazdžionis
! LOPŠINE DUKRELEI

Jei po tėviškės dangum dabar miegotum.
. Oštų tau lopšinę kalno ąžuolai,
' Po auksinėm obelėlėm, po šakotom
i Tau lovelę suptų šviesūs angelai.

Ir tyliai sapnuotum Nemuną senelį
Ir kaimynų oželius ir kaštanus,
O dabar, kely pavargusi dukrele, 
Ką sapnuoji, ką regi tu pro sapnus?

Ar sugrįšim, kaip gimtinėn grįžta paukščiai.
Ar bėgiosi tu pakrantėmis Neries,
Ar girdi tu, kaip gimtoji žemė šaukia, 
Mūsų žvaigždės mums ar vėl danguj žėrės?

Ar sapnuoji, kad mums mūsų vyšnios žydi, 
Kad kažin kur liko vargas ir kalnai, 
Kad tėvynės vėl mums niekas nepavydi. 
Ar sapnuoji tu, Saulele, kad tenai,

Kai po tėviškės dangum kada miegosi.
Oš lopšinę žalio kalno ąžuolai,
Po mūs sodo obelėlėm, po žaliosiom 
Sups lovelę tavo šviesūs angelai? ..

Tarptautiniuose bankuose Sov. 
Sąjunga įsiskolinusi daugiau nei 50 
bilijonų dolerių. Į priekaištus, kad 
Sov. Sąjunga ketina apkarpyti im
portus iš Amerikos visai amerikie
čių administracijos negąsdina: aiš
kinama, kad ne žmogaus teisių 
programa pastoja kelią tokiai ame
rikiečių - sovietų prekybai, bet už
sienio valiutos trūkumas Sov. Są
jungoje.

***
Bene pats didžiausias žvejybos 

laivynas yra Sov. Sąjungos. Tačiau 
dėl administracinių šlubavimų pusė 
sugautos žuvies pasirodo netinkama 
naudoti.

***
Danijos žvejai jūroje pagavo dė

žutę su Lenino paveikslais — nuot
raukomis iš 1919 metų. Rastos 
nuotraukos niekur iki šiol nebuvo 
skelbtos.

kad gerai, jog nieko piktesnio dau
giau ir neįvyko. Apie pavergtų tau
tų padėtį niekas ir nesirūpino. Tiesa, 
jomis niekas nesirūpina ir dabar, 
nors kalbėti ir kelti žmogaus teises, 
bet nutylėti ir ignoruoti tautų teises 
yra aiški nesąmonė ir veidmainystė, 
tarsi tautos nebūtų sudarytos iš 
žmonių. Todėl ir šiandie daug 
triukšmaujama apie atskirų žmonių 
teises, bet nei spaudoje, nei politi
niuose forumuose neišgirsi apie pa
vergtas tautas, kurios tų teisių ly- • 
giai taip pat reikalingos, kaip ir ats
kiri individai.

***
Savotiška mūsų laikų ironija ir 

nusiginklavimo arba ginklų apribo
jimo pastangos. Tai yra savotiškas 
žaidimas ir tuščias laiko eikvojimas 
posėdžiuose ir derybose. Jeigu dvi 
priešingos stovyklos sustoja viena 
prieš kitą kaip konkurentės, tai kaip 
gali susitarti, kokiais ginklais kausi- 
mės ir kiek jų galima turėti. Po pir
mojo pasaulinio karo pralaimėjusi 
Vokietija buvo nuginkluota ir jai 
buvo tiesiog uždrausta ginkluotis, 
tačiau ir šioje vietoje, vokiečiai, 
ypač atėjus Hitleriui, mokėjo slaptai 
apsiginkluoti ir iškilti kaip pasaulinė 
karinė galybė. Tik naivusis gali su
tikti, kad sutarties raidė apsaugos jį 
nuo gresiančios agresijos. Kada 
žvėris geruoju nusikarpys nagus, 
kai jo apetitus žadina taikingos ave
lės? Visos kalbos apie nusiginklavi
mą arba ginklų apribojimą yra aki
vaizdi veidmainystė arba gudrios 
pastangos apstatyti savo priešinin
ką.

Liūdniausia, kad šiandie vakarų 
pasaulis neturi stiprių politinių 
principų, kuriais ir patys vadovau
tųsi ir reikalautų, kad ir kiti juos 
respektuotų. Kol to nėra, tai ir susi
daro tokia padėtis, kad viena ranka 
gina, o kita ranka išduoda. O tai ir 
gaunasi toks politinis drumstimas, 
kuriame kitam labai lengva žvejoti.

Naująją amerikiečių neutrono 
bombą sovietai pavadino ’’velnio 
žaislu” aiškindami, kad konflikto at
žvilgiu amerikiečiams rūpi ne žmo
gaus gyvybė, bet materialiniai daly
kai — pastatai, ir kt. Keistas aiški
nimas, lyg kare būtų svarbiau su
griauti statybas, o išlaikyti žmonių 
gyvybes. Kiekviename kare daly
vaujančios partijos rūpinasi, kad 
kuo daugiau būtų sunaikinta prieši
ninkų. Todėl ir gaminami kaskart 
vis baisesni ginklai, kad priešo būtų 
kuo daugiau sunaikinta, bet ne jo iš
saugota.

♦♦♦

1975 m. pasaulyje buvo 717 mili
jonų katalikų, kas sudaro 18.2% vi
sų žemės gyventojų. Palyginti, tai 
labai nedidelis procentas atsime
nant, kad katalikybė pasaulyje 
apaštalauja jau 2000 metų.

**♦

Sovietai tikisi šiais metais rekor
dinio derliaus, tačiau žiniomis iš pa
vergtos Lietuvos, ši vasara ypatin
gai buvusi nepalanki, perdaug lie
tinga, ir daug derliaus, ypač bulvių, 
nuėjo niekais.
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Tautos 
diena

Rugsėjo 8-ji - Tautos Diena. Čia 
susikryžiuoja praeitis ir dabartis, 
tautos didybė ir sutemos, iškilimai ir 
nuosmukiai. - Savo charakteriu šioji 
lietuviška tautos šventė neturi savo 
prasme sau lygios jokioje kitoje 
tautoje. Paprastai tautinės šventės 
siejamos su kokiu nors konkrečiu 
įvykiu - pergale, nepriklausomybės 
paskelbimu ar koki kitokiu istoriniu 
laimėjimu, davusiu tautai vienokią 
ar kitokią istorinę kryptį. Iš tiesų ir 
mūsiškė Tautos šventė turi istorinį 
pagrindą - pradėta švęsti prisime
nant istorinę Vytauto Didžiojo galy
bę ir jo numatytąkarūnavimą Lietu
vos karaliumi rugsėjo 8 d. Deja, ta
sai karūnavimas neįvyko dėl lenkų 
sąmokslo, o pakartotinas karūnavi
mas nesuspėtas įgyvendinti, nes 
Vytautas netrukus mirė. Ir nors ta
sai karūnavimas ir neįvyko, bet iš 
tiesų to meto Europos ir Romos ga
lybės pripažino Vytautą Lietuvos 
karalium, nes jeigu nebūtų jo tokiu 
laikę, tai niekas net ir nebūtų tokios 
karūnos Vytautui siuntęs. Tokiu 
būdu ir rugsėjo 8-ji pavadinta ne 
Vytauto Karūnacijos švente, bet 
tautos švente tuo pačiu įgaudama ir 
yisai kitą prasmę: tauta tiek savo 
galybės viršūnėse, tiek ir sutemose 
yra vientisa ir nedaloma, nesuskai
tomom gijom susiejusi savo gyveni
mą su praeitimi ir šia diena. Daug 
praeities dalykų norėtume iškelti ir 
jais net ir šiandie savo egzistenciją 
grįsti, bet yra dalykų, kurie nuo 
neatmenamų laikų galioja kaip kokie 
tautai balastai, kaip kliūtys besi- 
maišiančios ir dabarties kelyje. Di
dis buvo Lietuvos valdovas Vytau
tas Didysis, deja, jis nepajėgė ir ne
suspėjo Lietuvos pastatyti savaran
kiškai ant savo kojų. Dar nuo to lai
ko, kai Jogaila rengėsi vesti Lenki
jos karalaitę Jadvygą buvo pasira
šyta taip vadinami Kriavo aktai 
(1385), pagal kuriuos Lietuva po 
Vytauto mirties bus •prijungta prie 
Lenkijos. Tą sutartį pasirašė Jogai
la, kaip didysis to meto Lietuvos 
kunigaikštis, jo broliai ir taip pat 
pats Vytautas. Greičiausiai Vytau
tui visą gyvenimą rūpėjo kaip nors 
Lietuvą atpalaiduoti nuo Lenkijos,

Mielam mokslo ir jaunystės draugui
A.A.

ALGIRDUI JOKŪBAUSKUI
mirus, nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškiame žmonai Irenai, dukrai 
Danai, jos šeimai ir artimiesiems.

P. Grinius ir šeima

A.A.
ALGIRDUI JOKŪBAUSKUI

mirus, jo žmonai Irenai, dukrai Danai su šeima reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

S.B. Savickai ir
Jadvyga Paragienė

A.A.
Inž. ALGIRDUI JOKŪBAUSKUI 

mirus, jo liūdinčią žmoną, dukrą su šeima ir artimuosius giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Australijos Lietuvių Inžinierių ir Architektų
Sąjunga

Mūsų Pastogė Nr. 35, 19.77,9.5, psl. 2 

todėl ir jo pastangos karūnuotis ka
raliumi reiškė atsipalaidavimą nuo 
lenkiškos .priklausomybės. Vytautas 
mirė šito neįgyvendinęs, o po jo 
sekę Lietuvos valdovai neturėjo tiek 
autoriteto ir gal norų Lietuvą atsieti 
nuo Lenkijos, ir taip Lietuva išbuvo 
Lenkijos įtakoje ir dalinėje priklau
somybėje apie 600 metų. Ir tik 1918 
m. visai kitokios apimties Lietuva 
galutinai atsipalaidavo nuo lenkų ir 
pasuko visai nepriklausoma kryp
timi.

Šitoji dar Kriavo (kitur Krėvos) 
sutartis įdavė lenkams kozerį, pagal 
kurį jie savo pretenzijų į Lietuvą 
neatsisako ir šiandie. Tiek tiesiogi
niais veiksmais, tiek ir klasta lenkai 
vis tebebandė pastoti kelią lietuvių 
tautai į savarankiškumą. Istorinė 
klaida labai toli siekia. Tik giliai są
moningi lietuviai pamatė, kad toli
mesnis sandėris lietuvių su lenkais 
visai nepakeliui, bent lenkų siūlo
momis sąlygomis.

Kaip tik šita prasme Tautos 
Šventė ir yra šauklys už mūsų tau
tinį sąmoningumą, už mūsų tautinę 
ambiciją būti sau žmonėmis, nesusi- 
rišusiais su nieku kitu jokiais kultū
riniais, politiniais ar kitokiais sai
tais. Kiek daug mūsų žmonių nuėjo 
svetimiesiems tarnauti savanoriškai 
atiduodami savo talentus ir kūrybi
nius lobius kitų sąskaitom Tas vyko 
per istoriją ir tebevyksta ir šiomis 
dienomis. 0 kaip tik dėl to, kad tos 
tautinės ambicijos bei sąmoningumo 
vis tebestokojame. Dažnai be gerai 
žinomų reikšmingų asmenybių kas
kart vis daugiau ir daugiau atkasa
me pasaulinio garso žmonių, kurie 
kilę iš lietuvių. Jei būtume turėję ■ 
tos tautinės ambicijos, jie visi suda- • 
rytų nepaprastai reikšmingą vainiką j 
lietuvių tautai ir pačiai Lietuvai. Ši- ! 
toks nutrupėjimas vyko ne tik pra- j 
eityje, jis tebevyksta ir šiandie, mū- • 
sų akivaizdoje. Turime aukštai iški
lusių savų žmonių įvairiose srityse, Į 
bet kiek jų prisimena, kad jie nepa
mainomai reikalingi lietuvių tautai. 
Daugelis net pavardes pakeičia, kad 
nebūtų atpažinti arba atsekami. 
Daugelis lengvai išmoksta svetimų 
kalbų, bet lietuvių kalbos, kuria gal 
dar kalbėjo vaikystėje, jau nežino 
arba net nenori žinoti. Visa tai ver
čia kiekvieną giliai susimąstyti.

(v.k.)

♦»♦♦♦»»»»»♦♦»»»»♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»♦»»»»»»»»»»»»»

MŪSŲ PASTOGES

SPAUDOS BALIUS
rugsėjo 24 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube

Baliuje originali programa, tradicinė žymiausių mūsų dailininkt 
kūrinių loterija, vakarienė (smorgas board) ir jauki, nuotaikinga baliam 
nuotaika. Įėjimas 10 dolerių asmeniui.

Bilietus galima gauti Lietuvių Klube ir pas platintojus: p.p. L. Stasio 
nienė, A. Jablonskienė, V. Jaras, P. Ropė, V. Kazokas. Paskubėkite bi 
lietų įsigyti ir stalus užsisakyti iki rugsėjo 20 dienos. Rezervuoti stalai i 
vietos bus laikoma tik iš anksto apsimokėjusiems.

Spaudos Baliaus 
loterija

FANTAI MŪSŲ PASTOGĖS 
SPAUDOS BALIAUS LOTERIJAI

Iš tradicijos Mūsų Pastogės 
Spaudos baliaus loterijon leidžiami 
ypač vertingi mūsų dailininkų kūri
niai. Ir šių metų spaudos baliaus lo
terija išlaikys savo nusistovėjusį 
charakterį. Iki šiolei Spaudos Ba
liaus loterijai gauti šie fantai: daili

ŽINIOS

1939 rugpiūčio 23 ir rugsėjo 28 
nacinės Vokietijos Ribbentropas ir 
komunistinės Rusijos Molotovas pa
sirašė slaptus protokolus. Susitarta 
pasidalinti Lietuvą, Latviją, Estiją 
ir Lenkiją. Imperialistinės jėgos, bet 
ne teisingumas ir teisė laisvai ir ne
priklausomai gyventi, lėmė šių vals
tybių ateitį.

Neužilgo prasidėjęs Antrasis pa
saulinis karas milijonus vokiečių ir 
rusų klaikiose kančiose palaidojo. 
Dviejų imperialistų karinė avantiū
ra palaidojo ir kitų tautų milijonus. 
Nacinė Vokietija nugalėta ir pada
linta. Jos įpėdinė, Vakarų Vokietija, 
net po 33 metų kąrui pasibaigus, 
skaudžiai junta nacių žiaurumo pa
sekmes.

Komunistinė Rusija okupavo 
Lietuvą, Latviją, Estiją, dalį Lenki
jos, Rumunijos. Rusina, naikina jų 
gyventojus. Išnaikino Rytų Prūsijos 
— Mažosios Lietuvos gyventojus, 
kurių didžioji dalis buvo mūsų tau
tos vaikai.

Okupuotoje Lietuvoje Stalino 
įpėdiniai ir dabar tūkstančius mūsų 
tautiečių laiko kalėjimuose, lage
riuose ir tremty. Tačiau blogai yra 
ne vien šiem kankiniam. Mūsų tauta 
neturi, pasakytume, nė mažųjų 
žmogaus teisių: judėjimo laisvės, 
šeimos narių bendro gyvenimo tei
sės. Komunistinių kraštų: Lenkijos, 
Rumunijos, Jugoslavijos ir kt. gy
ventojai tūkstančiais lanko vieni: ki

ninkų E. Kubbos, V. Kabailienės, j 
Vingio (iš Melbourne) ir S. Montvii 
paveikslai, keramikių Jolantos J 
navičienės ir Danos Karpavičieni 
keramikos darbai. Jau vien tik d 
tokių galimų laimikių verta dal 
vauti Spaudos Baliuje ir tikėtis 1; 
mės.

Spaudos Balius įvyksta rugsėjo i 
d. Sydnejaus Lietuvių Klube. Įė 
mas 10 dolerių asmeniui įskaitant 
vakarienę. Bilietus įsigyti vėliausi 
tris dienas prieš balių, nes būtina i 
noti iš anksto asmenų skaičių.

tus. Vyksta į Vakarus, priima s’ 
čius iš Vakarų. Tik komunistinė! 
sija vos vieną kitą išleidžia. Tik 
beprasmiai naikina savo aukas. I 
simena Lietuvos nepriklausomyl 
palaima. Tada važiavo kur kas no 
jo. Mažutė Lietuva dėl to nesugi 
vo. Nesugriūtų nė Rusija. Tai 
prasmis lietuvių kankinimas. (EI

♦♦♦

Iš Italijos pabėgo ligi gyvos g 
vos pasmerktas kalėti Vokietį 
nacių karo nusikaltėlis Kappler, 1 
rio įsakymu buvo nužudyta apie 1 
italų keršinant už žuvusius vok 
čiuš kovoje su italų partizanais. S 
laukęs 70 m. šis kalinys susirgo' 
žiu ir buvo kalėjimo ligoninėje, k 
jį lankė be jokių suvaržymų jo žr 
na. Jinai ligonį išgabeno čemoda 
ir išvežė į Vak. Vokietiją. Vokietį 
vyriausybė atsisakė jį išduoti i 
lams.

*♦»
Skola

— Tavo tėvas pasiskolino 10 
000 frankų, pasižadėjęs kas® 
atiduoti 2.000. Kiek dar škoto 
jis turės po 4 metų?

— 10.000 frankų.
— Kvailas berniūkšti! Tu t 

sai nemoki skaičiuoti.
— Taip, bet užtat aš puiki 

pažįstu savo tėvą, pone mokyt 
jau! ’ '
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MOTERYS DAILĖJE
Sydnejaus Lietuvių Moterų So- 

ialinės Globos Draugijos 25-rių me- 
sukakties proga buvo surengta 

loterų dailės ir rankdarbių paroda 
yd. Lietuvių Klubo viršutinėje sa- 
;je. Jos vieną dalį teko nukelti dėl 
ietos stokos į didžiąją salę.
Tai gana įvairi ir marga parodėlė, 

urioje buvo eksponuoti darbai ir 
:rų menininkių, ir mėgėjų, ir 
arbščių bitelių švariai ir kruopščiai 
tlikti standartiniai rankdarbiai, 
alia to dar išstatyta ir gautų audi- 
ių audinėlių iš Lietuvos.
Ypač išskirtini savo menine verte 

]. Kubbos paveikslas ir 0. Damb- 
auskienės austi mazgytiniai 
jstraktūs kilimai. E. Kubbos išsta- 

ė vieną iš savo gerųjų darbų, tinka- 
ių ir tarptautinėj meno parodoj, 
bs darbai buvo matomi ir premi- 
uojami jau nuo seno, tad ir meni- 
linkę iš naujo pristatinėti gal nebū
ti reikalo.
Tačiau staigmena buvo Onutės 

)ambrauskienės kilimai. Apie jos 
arbus tebuvo tik girdima. Du kili- 
nai, šia proga išstatyti, akivaizdžiai 
tarodė, kad tai ne vien švariai atlik- 
i rankdarbiai, bet tikri meno kūri
nai, turį ir originalią kompoziciją, 
i erai komplikuotą spalvų parinkimą 
r be priekaištų atliktą techniką. Tai 
nenininkė retame mediūme, kuris, 
ėja, dažniausiai naudojamas gera- 
iirdžių darbščių darbininkių ir todėl 
radiciškai yra nelaimingai sutapa- 
inamas su mėgėjiškais bandymais. 
. Dambrauskienės talentas, spėju, 
>ač daug geriau išryškėtų monu-. 

nentaliuose darbuose, nes ji turi la
jai stiprų kompozicinį jausmą, su
geba atsikratyti sunkinančiomis de
glėmis, pasiekia žavinčią formą, su
veliančią didelį estetinį pasigėrėji
mą. Spalvų parinkimas audžiant ki- 
imus, jų suderinimas ir kontrasta- 
rimas vis dėl to reikalauja didesnio 
jgaivojimo, negu tapyboje vien dėl 

to, kad tai yra nebeatitaisoma. Ir O. 
lambrauskienės darbuose spalvos 
>ač jautriai atrinktos. Žinoma, 
ekvienas menininkas pasirenka 

tats sau patinkančias tematikas, iš
raiškos formas ir medžiagas. Bet vis 
eito, susidūrus su gabiu menininku 
orėtųsi daugiau lietuviškų temų ar 
nuotaikų. O. Dambrauskienė yra

Tautos Fonde
Nesenai pradėjęs eiti Tautos 

Fondo Įgaliotinio pareigas p. Vladas 
Račiūnas iš Brisbanės atsiuntė T.F. 
$213.00. Aukojo:

$ 50 Brisbanės Apylinkės Valdy
ba, po $ 10: R. Čiūrą, V. Kuliešius, 
A. Pareigis. Po $ 5: V. Musteikis, 
kun. Dr. P. Bačinskas, kun. S. Gai
delis, A. Preimanas, V.K. Kaciūnas,
B. Malinauskas, J. Federavičius, S. 
Kazlauskas, P. Jurgutis, K. Bagdo
nas, A. Šteinertas ir B. Žigienė. Po 
U: A. Musteikis, K. Kazokaitis, N. 
Musteikis, M. Jakavičienė, A. Na- 
rickas, J. Jaraminas, S. Sagatys, A. 
'erminas, E. Sagatys, J. Miškinis, 
L Gricius, J. Platkauskas, A. Ko- 
ius, P. Zabukas, E. Bagdonas, T.V. 
rancis, J. Ruzgys, K. Stankūnas, J. 
luseckas, V. Stankūnas, A. Besas- 
aris, J. Jablonskis, O. Rudienė, J. 
atokus, S. Einikis, M. Butkus, A. 
'adaga, S. Taraza, A. Krinkelis, J. 
iinkė ir J. Zablockis.

Ruošiant Išvežimų minėjimą Syd- 
'ejuje susijusias su šiuo minėjimu 
Baidas sumoje $ 25.00 paaukojo 
autos Fondui Adelė ir Antanas 
ikirkai. Ačiū visiems už gausias au- 
as Lietuvos Laisvės reikalams.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje 

gera abstraktistė, bet ar nepaban
džius jai atsisukti į lietuvišką tema
tiką. Tuo ji ne tik kad atidarytų mū
sų užslėptus turtus nykstančiose 
kraičių skryniose, bet ir pati pasi
reikštų originalesne audėja meni
ninke kitataučių tarpe.

Mus visus ypač jaudina darbai su 
lietuviškais motyvais. Tokie buvo P. 
Daukienės varstyti kilimėliai. Patys 
motyvai yra autentiški, tačiau kažin 
ar pasiteisina bandymai moderni
zuoti spalvas tradiciniuose raštuose 
tuo priartinant lietuviškus raštus 
prie Bali ar kitų Pacifiko salynų me
no. Atkreipiant dėmesį į P. Daukie
nės varstymo metodą būtų žymiai 
efektingiau išvarstyti vieną didelį 
kilimą, negu dešimtį mažų.

Moterų veikloj
PAMINĖTA SUKAKTIS

Sydnejaus Liet. Moet. Soc. Globos 
Draugija rugpiūčio 28 d. gražiai pa
minėjo savo 25-rių metų veiklos su
kaktį. Tą dieną vyko iškilmės baž- 

■ nyčioje, kur buvo maldoje prisimin
tos mirusios Draugijos narės, o vė
liau, Liet. Klube pravestas iškilmin- 

i gas Draugijos minėjimas.
į Minėjimo prga buvo surengta 
i klubo viršutinėje salėje moterų dai

lės ir rankdarbių paroda, kuri paliko 
labai gerą įspūdį. Parodoje buvo iš
statyta ne tik pačių vietinių moterų 
rankdarbiai, bet ir puikių audinių iš 
lietuvių tautodailės, gamintų Lietu
voje. Paroda jau buvo atidaryta ir 
šeštadienį,' rugpiūčio 27 d.

Į patį Draugijos minėjimą susi
rinko ypatingai gausiai dalyvių. Mi
nėjimą pradėjo Draugijos pirminin

Grįžtant prie tapybos geri buvo 
mažo formato Ninos Meškėnaitės 
darbeliai, švelnios, moteriškai atlik-
tos V. Kabailienės akvarelinės gė
lės, kuri vis bando naujas temas ir 
naujus stilius.

Keramikoje pasireiškė Jolanta 
Janavičienė, kuri po itališkos mo
kyklos įgijo naujos elegancijos savo 
grynai lietuviškuose paprastuose 
keramikos darbuose ir parodo, kad 
paprastume yra daug grožio.

Didelis kontrastas yra Danos 
Karpavičienės trys keraminiai dar
beliai, kuriuose ji molį dengia leng
vais, trapiais mezginėliais. Jos iki 
šiol matyti visi darbeliai yra trapioj, 
lengvoj, koketiškoj rokoko nuotai
koj.

Bendrai, visa parodėlė reprezen
tuoja daugiau festivalinę nuotaiką: 
viską' rodom, ką turim geriausio. 
Kaip tokią mes priimam ir esame 
dėkingi už visas moterų pastangas, 

kė ALB Garbės narė p. Ona Baužie- 
nė, savo žodyje paliesdama Draugi
jos nueitą kelią ir išreikšdama padė
ką ne vien tik veikliosioms Draugi
jos narėms, bet ir visai lietuvių vi
suomenei, kuri visokeriopai prisidė
jo prie Draugijos veiklos ją remiant 
ir materialiai bei moraliai palaikant.

Oficialią minėjimo dalį šalia pir
mininkės kalbos sudarė sveikinimai 
Draugijai. Pirmasis pasveikino vie
tos kapelionas kun. P. Butkus drau
ge pridėdamas ir 50 dolerių auką li
gonių ir senelių reikalams. Raštu ir 
telegramomis sveikino: Syd. Apyl. 
Valdyba, Aušros Tuntas, Sydnejaus 
ateitininkai, Savaitgalio Mokykla, 
Liet. Katalikų Kult. Draugija, Da
riaus ir Girėno Šaulių Kuopa, p.p. V. 
Narušienė, Adomėnai iš Geelongo, 
E. Reisonienė iš Adelaidės.

Visą minėjimą gražiai pravedė p. 
J. Viliūnienės Po sveikinimų sekė 
lietuvių tautinių drabužių (moterų) 
gyva demonstracija su labai vaiz- 

tačiau vis dėl to reikia atsiminti, kad 
ne tas pats, kad po darbu parašyta 
autorės ar savininkės pavardė... To
kios klaidos lengvai išvengiamos.

Kaip minėta, dalis parodos buvo ir 
klubo didžiojoj salėj. Tai parodoma
sis arba pamokomasis skyrius, ku
riame išstatytos įvairios lino apdir
bimo fazės. Šitą originalią M. Reis- 
gienės idėją galėtų gal ir pati autorė 
dar labiau išvystyti, nes iki šiolei to
kio dalyko neturėjome. Įsivaizduo
jame, kaip sunku surankioti visokius 
eksponatus, pvz., kad ir užaugusį li
ną, pražydusį ar nunokusį, bet tu
rint tokią gerą idėją apsimoka dėl 
jos kiek pavargti.

Moterų parodėlė buvo organiška ■ 
dalis visos Moterų Draugijos 25-rių 
metų veiklos jubiliejinės šventės. 
Prisimenant J. Viliūnienės puikiai 
parengtą tautinių rūbų pristatymą 
ir modeliavimą visas vakaras virto 
didžiule kultūrine švente Sydnejaus 
lietuvių gyvenime.

G.E. Kazokienė

’’Aro” sodyboje
Dail. Leono Urbono ’’Aro” sodyba 

pagavo Australijos architektų dė
mesį. Spalio 28 d. Bowral miestelyje 
įvyksta metinė Australijos archi
tektų konferencija, į kurią garbės 
svečiais paskaitininkais pakviesta 

I architektas J. Andrews ir mūsų dail.
Leonas Urbonas, kuris kalbės apie 
aplinkos reikšmę, planavimą plačioj 
skalėj. Konferencijos salė bus deko
ruota mūsų dailininko L. Urbono 
kūriniais.

Australijos architektu Sąjungos 
komiteto narys Ralph Eroding pats 
buvo atvykęs į Aro sodybą, susipa
žino su jos architektūriniu išplana
vimu ir buvo sužavėtas. Ta proga 
išsamiau išsikalbėjo su pačiu šeimi
ninku dail. L. Urbonu ir jį pakvietė į 
architektų konferenciją pakalbėti 
apie architektūros ryšį su žemė- 
vaizdžiu ir iš to ateities galimybes.

Dail. Leonas Urbonas yra savo
tiškas ir ypač dinamiškas partizanas 
lietuviškos dvasios propagavime. 
Jis ne tik turtingas idėjom ir vizijom 
meno pasaulyje, bet jis visados mo
ka ir stengiasi visa tai surišti ir 
įvesti lietuviškus motyvus. Jis be 
abejo nėra lietuvių politinis propa
gandistas, bet savo veikla ir pasi
rinktu keliu bene plačiausiai iškelia 
lietuvius, lietuvių kūrybinę jėgą 
šiame kontinente.

džįais p. J. Viliūnienės komentarais 
ir įvadiniu žodžiu apie mūsų tauti
nius drabužius. J. Viliūnienei bekal
bant scenoje parodytas gyvas pa
veikslas —- verpianti lietuvaitė.

Sekė tautinių šokių Gintaro gru
pės mergaitės, pašokusios tris šo
kius, o toliau Dainos choro moterų 
choras, vad. Z. Belkutės, sudainavo 
ketvertą dainų. Entuziazmo pagauta 
publika ilgais plojimais reikalavo 
daugiau šokių ir dainų, kas liudija, 
kad mūsų žmonės tokios tautinės 
atgaivos labai pasiilgsta.

Pasibaigus oficialiai daliai visi mi
nėjimo dalyviai buvo Draugijos pa
vaišinti pyragais ir kavute. Visi 
ypač stebėjosi Draugijos moterų 
pasišventimu prikepant tiek daug 
Pyragų.

Vietos tautiečiai visą laiką jaučia 
globojančią Moterų Draugijos 
ranką, ypač visiems paliko labai ge
rą įspūdį ir šis surengtas Draugijos 
veiklos minėjimas. Tai buvo Sydne- 
juje neeilinė popietė su gerai pa
ruošta kultūrine programa ir įspū
dinga moterų dailės paroda.

Inf.
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Spaudoje akiračiai nr. 6(90)

I ęsiny s
SENOS VILTYS IR NAUJI DVELKIMAI 

NŪDIENĖJ LIETUVOJ
INTELIGENTIJA

Inteligentijos padėtis dabartinėj Lietuvoj daug 
kuo skiriasi nuo inteligentijos padėties Maskvoj, 
Leningrade ir kituose stambiuose kultūros centruo
se. Tai todėl, kad lietuvių inteligentija žymiai dau
giau išlošė destalinizacijos. vyksme, negu rusų ar 
ukrainiečių inteligentija. Lietuvos kūrybininkams 
destalinizacija, šalia ko kita, atvėrė galimybę kurti 
gimtąja kalba ir tautine tematika, gilintis į tautos 
istorijos ir kultūros studijas, tai yra, užsiimti tokiais 
dalykais, kurie neseniai dar buvo laikomi peiktini 
ir buvo smerkiami, kaip nacionalizmo apraiškos. Ši 
ligi tol neregėta galimybė žymiai daliai lietuvių kū
rybinės inteligentijos tapo šaltiniu savotiško apsvai
gimo, kuriam iki aukštoko laipsnio pakilti padėjo 
dar ir greitas plėtimasis respublikos kultūrinių bei 
mokslinių įstaigų tinklo, kur vyraujančias pozicijas 
dabar jau užėmė patys lietuviai.

Kaip tik dėka audringo lietuvių inteligentijos 
kūrybinio polėkio, išsiveržusio aikštėn vėlyvaisiais 
penkiasdešimtiniais metais, Lietuva susilaukė savo 
laimėjimų architektūros bei apdailos darbų srityje, 
knygleidyboj ir taikomojoj dailėj. Pirmajame posta- 
lininiame dešimtmetyje čia pasirodė įdomių ir tuo 
metu drąsių grafikos bei tapybos kūrinių, origina
lių teatrinių pastatymų, prašmatnių filmų, talentin
gos poezijos ir daug žadančios prozos.

Tačiau, kai -tik pasibaigė „atašilas“, pasibaigė 
ir ieškojimų bei drąsių užmojų metas. Iš gausių, ta
lentingų ir originalių pradinių kūrybos žingsnių iki 
šios dienos išliko labai nedaug kas, o tai, kas išlai
kyta, virto sustingusiu, negyvybingu konformizmu. 
Kartojasi buvę originalūs grafikai, kartojasi kadaise 
buvę drąsūs teatro režisieriai, pasenusios „naujo
vės“ švyti lietuviškame ekrane.

Tuo pačiu metu jaunoji lietuvių kūrybinės in
teligentijos karta vis mažiau tenkinasi vien tik gali
mybe kurti lietuvių kalba ir lietuviška tematika. 
Daugelis jos atstovų nelinksta taikstytis, ieško nau
jų kūrybinės saviraiškos formų ir... atsiduria tokia
me pačiame akligatvyje, kaip ir jų . kolegos rusai. 

Išeitį iš to akligatvio kiekvienas atranda skirtingą. 
Emigravo į Vakarus teatro režisierius Jurašas, visai 
neseniai išvyko iš TSRS neabejotinai talentingas ir 
originalus dailininkas Žilius. Pareiškė norą dirbti 
Vakaruose poetas ir vertėjas Venclova. O daugu
mas lietuvių kūrėjų nekonformistų kuria, kaip sako
ma, „į stalčių“, supažindindami su savo kūriniais 
tik siaurus bičiulių bei gerbėjų ratelius. Jų proble
ma vis ta pati, — nebuvimas kūrybos laisvės ir kū
rybinio bendravimo. Tenka, tiesa, pastebėt, kad čia, 
Lietuvoj tokio įkaitimo kovoje dėl kūrybos laisvės 
nėra, koks yra būdingas nekonformistinės inteligen
tijos kovai Maskvoje, Leningrade ir kituose stam
biuose šalies kultūriniuose centruose. Dalis kūry
bingosios lietuvių inteligentijos tebėra „išlaisvintos 
tautinės kultūros“ iliuzijos nelaisvėje. Kita dalis, 
papirkta gėrybėmis, privilegijomis ir išpūstu popu
liarumu sąmoningai darbuojasi konformistinėj link
mėj.

JAUNIMAS
Kalbant apie lietuvių jaunimą, tenka pasakyt, 

kad jo protestas prieš esamą padėtį yra sporadiško, 
neorganizuoto pobūdžio. Valdžia aplamai gerai ži
no jaunimo nuotaikas ir imasi visokiausių priemo
nių pačioje užuomazgoje užgniaužti bet kokius ga
limus viešus pasireiškimus iš jo pusės. Mokymo įs
taigose, įskaitant ir vidurines mokyklas, plačiai 
praktikuojama įdavinėjimo, sekimo ir nusiklausy- 
mo sistema. Jaunuolis, draugėj neatsargiai prasita
ręs menkiausį nepasitenkinimą, kitą dieną bus pa
šauktas atitinkamo mokyklos pareigūno, kurs jam 
„išplaus smegenis“, o paskui jis bus specialiai stebi
mas. Jei dar kartą bus pastebėtas kaip nors smerkti
nai pasielgęs, tai juo užsiims VSK (Valstybės sau
gumo komitetas — Red.) organai, jis galės būti pa
šalintas iš mokyklos ir jis visą savo tolesnį gyveni
mą liks pažymėtas nepatikimo antspaudu. Lygiai 
taip pat kavinėse, sporto klubuose, koncertinėse 
aikštelėse ir visur, kur tik susirenka jaunimo, daly
vauja stebėtojai ir pranešinėtojai. Masiniuose ren

giniuose žiūrovams, pagal privalomus nuostatus, 
budi ir įspūdingi milicijos būriai. Visa tai ne atsi
tiktinai, — valdžia kaip ugnies bijo organizuotų ar 
masinių jaunimo demonstracijų.

Bet, nepaisant visų tų priemonių, taip pat ne
paisant jaunimo neorganizuotume, neturėjimo bent 
kokios programos ar nerealumo reikalavimų, lietu
vių jaunimo protestas kartais išsiveržia aikštėn ir 
savo jėga bei nuoširdumu sukrečia visuomenę (ir tai 
ne vien tik lietuvių visuomenę). To įrodymas — 1972 
metų įvykiai Kaune ir kituose Lietuvos miestuose. 
Susideginimo aktai ir po to masinės jaunimo de
monstracijos, didvyriškos savo pobūdžiu ir didin
gos užmoju, buvo ryškus liudijimas tarybinės val
džios laikais gimusio ir augusio lietuvių jaunimo 
tikrojo nusiteikimo.

Pagrindinė lietuvių gyventojų masė su užuo
jauta žiūri į jaunimo demonstracijas, bet aplamai 
joms nepritaria. Visų pirma todėl, kad lemiamai lie
tuvių daugumai aiškus atviros kovos visiškas be- 
perspektyviškumas ir joje pareikalaujamų aukų be
prasmiškumas. Antra, nepaisant visų nepasitenkini
mų, pagrindinė lietuvių masė šiandien už viską la
biau brangina pastovumą, turimą gyvenimo lygį 
ir tvarką, vistiek kokiomis sąlygomis tai palaikoma. 
Suprantama. Po trijų okupacijų, karo, partizaninio 
priešinimosi, po masinių deprotacijų ir tūkstančių 
aukų lietuvių tauta dabar pirmą kart po 1940 me
tų gyvena palyginti ramiai ir neblogai.

(Bus daugiau)

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
************#^###*#*#^#^#^**#^/

Lietuvoje sukti filmai
’’SENOJI LIAUDIES MUZIKA”

’’VIENA DIENA VILNIUJE”
bus rodoma rugsėjo 7 d. 6 v. v. 1 McArthur Street, City.

Planai — bilietėliai platinami šeštadieniais ir sekmadieniais Lietuvių 
Namų Bare. Prie įėjimo bilietai nebus platinami.

Melburno Folkloristų Grupė

Medalis estaitei

FILMAS APIE SENĄSIAS LIAU
DIES DAINAS IR ŠOKIUS

Melburniškiai turės progos pa
matyti Povilo Mataičio ansamblio 
įdainuotą, šokiais palydėtą spalvotą 
filmą.

Jeigu kas nors turi to paties an
samblio muziką, įrašytą plokštelėje, 
jau gali turėti šiokią tokią nuovoką, 
ką tame filme girdės. Filmo žiūro
vai, tačiau, ten išgyvens senąsias 
liaudies sutartines ir monodijas, 
puikiai atliekamas su liaudišku įsi
jautimu jaunų, to stiliaus dainavimą 
per. iusių dainininkų, nepaprastai 
puikiame ežerų ir jų šlaitų fone (lyg 
ir Dubingiai), ar senoje Rumšiškių 
samanoto stogo paunksmėje, ar net 
prie vandens malūno rato. Stovėjo 
tas ratas ir nesisuko. Lyg simboliš
kai, su amsamblio senąja daina, 
vanduo pradeda piltis, o ratas - suk
tis. Dainininkės - tai nuometuotos, 
tai ir kitokių periodų drabužius dėvi. 
Visai dar mums niekur nematyti iš 
Šiaulių ’’Aušros” muziejaus atkur
tieji XIX a. antros pusės vyrų ne
šioti rūbai Joniškio, Skaistgirio 
apylinkėse, gali kam net ’’neau
tentiškais” atrodyti. Kraštotyrinin
kas M. Slančiauskas XIX a., net ir 
piešinius pateikdamas, rašė: ”Kepa- 
lušai buvo visų dėvimi. Povo 
plunksna apkaišyti. Vyriška .ermė- 
ga: juodo storo milo, be pamušalo, 
ilga ligi čiurnių, aukštu liemeniu...” 
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(0 jis tuo laiku jiems tas sermėgas ir 
siūdavęs, tai, matyt, žino.)

Liaudies instrumentais, ragais į 
(dūdomis?) išgaunamas tarsi varpų į 
skambėjimas, ypatingai, kai fone į 
matosi Vilniaus bažnyčių bokštai. Į

Smuikelių, skripkelių kapela, ; 
vienmarškiniai muzikantai, jurginai į 
prie vartelių; leukonijų, bijūnų žy- ■ 
dėjimas...

0 štai, milžiniškas žemaičių būg- ; 
nas, palydintis gal šiek tiek jaunes- i 
nę dainą - harmoniją - jau pajūrio 
kopų, žvejų laivelių fone.

Saulės tekėjimas, arklių prunkš- i 
timas migloje ir - daina, kaip niekur 
kitur, suaugusi su gamta.

Filmu džiaugsis visi. Jo pasižiūrė
ti atėjęs lituanistinių kursų, tautinių 
šokių, dainų grupių ir kitoks jauni
mas pajus Lietuvą arčiau širdies. 0 
mes, seniai, turbūt šalia išgyvenamo 
grožio ir ’’spalius” iš akių brauksi
me. Gi tiems, kur pasijus, lyg turis- į 
tai Graikijoje, - irgi įdomu pakeliau
ti! Tik trumpai - vos pusę valandos. , 
Todėl filmas turės ir priedą: į 
’’Tautiniai šokiai šiandie”.

Filmai bus rodomi State Film 
Centre vien todėl, kad Lietuvių Na
muose esanti aparatūra netinkama 
rodyti 35 mm filmams. Rengėjams 
teko kreiptis į valstybines įstaigas, 
kur buvo gautas leidimas šiam tiks
lui naudotis liuksusiniu Valstybiniu 
Filmų Centru. Čia, norintiems filmą 
pamatyti, reikės rinktis rugsėjo 7 d.,

Netrukus į Europą ilgesniam lai
kui išvyksta Liuda Apinytė, Sydne- 
jaus lietuvių tarpe žinoma kaip ak
tyvi darbuotoja, ypač su jaunimu.

***
Mūsų Pastogės bendradarbė ade- 

laidiškė p. V. Marcinkonytė — Ne- 
verauskienė išvykusi porai mėnesių 
į užjūrius. Tikimės, kad grįžusi ra
tuota įspūdžiais, jais pasidalins ir su 
Mūsų Pastogės skaitytojais.

trečiadienį, State Film Theatre, 1 
McArthur St., City, griežtai punk
tualiai 6 vai. vakare. Planą, kaip šią 
vietą atrasti ir kartu nominalinėms 
išlaidoms auką įteikti, galima kas 
šeštadienį, sekmadienį Lietuvių Na
mų baro salėje.

Rengėjai: Melburno Folkloristų 
Grupė

Anglijos karalienės Elžbieta 
Il-sios 25 metų karaliavimo jubilie 
jaus proga daugybė australų būvi 
apdovanoti jubiliejiniais medaliais 
jų tarpe ir trys estai su didele esti 
bendruomenės veikėja ir lietuvii 
bičiule bei bendradarbe Tiiu Kroli 
—Simmul. Nuotraukoje matome p 
T.Kroll su Australijos min. p-ku M 
Fraser.

•«—

LITERATŪRINIS KONKURSAS

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Adelaidės Skyriaus paskelbta; 
(1976 m. spalio mėn.) prozos veikale 
konkursas jau eina į galą.

Konkurso dalyviai prašomi savi 
veikalus, pasirašytus slapyvarde, < 
užklijuotame voke paduodant tikri 
savo pavardę, siųsti jury komisija 
pirmininkui p. V. Kazokui, Mūši 
Pastogės redaktoriui, iki š.m. lap 
kričio mėn. 1-mos dienos. Jeigu ra 
šinys jau būtų baigtas, galima siųst 
anksčiau, būtent, spalio mėnesį, ta; 
palengvintų jury komisijai darbą.

Kai kurie rašytojai kreipėsi į AS: 
sekretorę, išreikšdami nuomonę 
kad veikalo skelbtas dydis, 200 pus 
lapių (quarto) esąs gal per ilgas 
ypač pradedantiems rašyti.

ASS, apsvarstęs savo posėdyje š 
reikalą, sutiko veikalo apriboji® 
sumažinti iki 150 puslapių.

Linkime visiems konkurso daly 
viams geros sėkmės ir prašome ne 
sivėluoti su veikalų išsiuntimu.

Konkurso laimėtojas bus pas 
kelbtas spaudoje ir atitinkamai pa 
informuotas apie premijos įteikimą

Akademinis Skautų Sąjūdi 
Adelaidės Skyrius.
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VAIDILA VALIŪNAS Sceniniai
atgarsiai

Poemą ’’Vaidila Valiūnas” parašė 
mūsų iškilusis poetas Bernardas 
Brazdžionis. Šios poemos vyriau
siam personažui, pavadintam vaidila 
Valiūnas, sukurti mintį davė 1940-41 
- rusų komunistų okupaciniais me
tais Lietuvoje, Kaune matytas as
muo: jis drąsiai žėrė tiesą į akis, pa
šiepdamas okupantų pataikūnus, di
delėje žmonių minioje, kuri čia dre
bėjo iš baimės, čia vėl balsu kvatojo, 
ir to meto komunistinė milicija jo 
nesuėmė, nes kažkas iš minios šūk
telėjo, kad tasai žmogus esąs nepil
no proto.

Pirmuosius šios poemos skyrius 
B. Brazdžionis parašė 1940-41 me
tais, vėliau jau Vokietijoje dar pri
dėjo 10 naujų eilėraščių, kurie ir su
darė visą poemą. Poemos personaže 
autorius norėjo sukaupti ir išreikšti 
gyvos ir kovojančios tautos rezis- 
tenzines nuotaikas.

Visi, kurie kiek nors domisi mūsų 
literatūra, poetą B. Brazdžionį pa
žįstame labai gerai. Jis mūsų poezi
joje jau pripažintas kaip klasikas.

Rašytojas ir kritikas Antanas 
Vaičiulaitis knygoje ’’Lietuvių lite
ratūra svetur” taikliai ir giliai nusa
ko poeto B. Brazdžionio kūrybinį 
kelią: ’’Bernardas Brazdžionis di
dingas, asketiškas, lyg rūstus ar net 
pranašiškas senąja bibline prasme. 
Drauge jo pasaulis modernus ir ak
tualus, trenkiąs mūsų diena ir kaž
kaip amžinas, spalvingas, kone eg
zotiškas, viliojantis ir sugestyvus. Į 
savo meną Bernardas Brazdžionis 
įlieja reto žėrėjimo ar tikslumo 
gamtos detalę, kuri jo kūrybai teikia 
ne tiktai didingo grožio, bet atneša 
ir savotiškos šilimos, jaukumo, arti
mumo ir ilgesio. Tas derinys ir pas
tato autorių tarp pačių originaliau
sių lietuvių poetų, kokių iš viso esa
me turėję”.

B. Brazdžionis masių vertinamas 
ypač kaip tautos poetas, mokąs ir 
patriotikoje išvengti banalumo, pa
sikartojimo. Jis nelyginant jo paties 
sukurtaisis personažas Vaidila Va
liūnas, vaikščiojantis kanklininkas, 
nebijąs tarti tiesos žodžio pavergė
jams, guodžiantis savo kenčiančius 
tautiečius.

Visa savo talento jėga jis šaukia 
tautą, drąsina, guodžia, piktinasi ir 
protestuoja dėl melo ir neteisybės. 
Savo kelią jis yra taip nusakęs: ”Aš 
su tautiečiais, šios epochos nelai- 
mingųjų ieškojau prasmės ir tikro 
kelio, aš bridau per naktį ir pelkes, 
kad išeičiau į areną ir Viešpaties 
kalnus. Aš su visa tauta atsistojau 
prie praeities vartų ir meldžiausi 
tartu su tais, kurie atėjo prieš ma
ne, ir su tais, kurie atėjo su manim”.

Šiais metais poeto 70 metų su
kaktis. Sveikiname B. Brazdžionį ir 
linkime sėkmės ir daug kūrybingų 
jnetų, džiaugiamės, kad tautos 
šventės minėjime Sydnejuje išgirsi
me jo poemą ’’Vaidila Valiūnas”.

P. Rūtenis

Dėmesio!
Amerikos Lietuvių Taryba, norė- 

lama paskatinti lietuvius, kad jie 
no plačiau informuotų kitataučius 
ipie Lietuvos teises į nepriklauso
mybę ir jos pastangas tos nepri- 
lausomybės siekiant, paskyrė tris 
remi jas 500, 300 ir 200 dolerių 
iems lietuviams, kurie šias proble
mas kuo sėkmingiau atskleis kita- 
aučių laikraščiuose ar žurnaluose, 
“remijų mecenatas kun. Dr. J. 
'ninskis. Premijoms kandidatus 
įstatyti iki 1978 m. sausio 15 d. 
drauge pridedant jų rašinių iškar
pas Amerikos Liet. Tarybai, 2606 

63rd St., Chicago, Ill. 60629,
I.S.A.

. :u.-. ; .
Bernardas Brazdžionis

L VAIDILA VALIŪNAS
PRADEDA KANKLININKU KELIONĘ

Skambėkite, kanklės, pavasario kloniuos, 
Kai dangūs paskęsta aušros sidabre, 
Vidudienį skelbkite Dievą malonės, 
Uždekite žvaigždę vėlam vakare.

Dainuokit, kaip žemėj gyvenimas žydi, 
Dainuokit, kaip krinta Kovoj milžinai, 
Dainuokit, kaip sielos, pasauly paklydę, 
Anapus kaip saulės gyvens amžinai.

Dainuokit kalnynuose amžiną sniegą 
Ir skaistų, kaip skaistūs sapnai angelų, 
Dainuokit kaip kaunas centaurai, kaip mie- 
Pavargusi sraigė aukštai ant uolų. /ga

Dainuokit vergijoje — prisikėlimą, 
Ir skelbkite laisvę, kai vėtros nurims, 
Dainuokite budeliams jų prakeikimą 
Ir palaimą motinoms ir dukterims.

Dainuokit žaizdas kankinių ir šventųjų,. 
Triumfą žvėries ir žmogaus nuodėmės, 
Dainuokit kančios ir mirties aleliuja, 
Ir Dievo dienas be mažiausios dėmės:

Ir aš, tartum arfa, aidėt nepaliausiu
Ant Viešpaties kelių po pirštais šventais, 
Ar vienas saulėtekio toliais keliausiu, 
Ar sielą slėgs vakaro tamsūs skliautai.

Ar sutemos sups mano tėviškės uosius, 
Ar švies mano kelią žvaigždynai degą, — 
Ir aš jūsų dainą, kaip aidas dainuosiu, 
Ir aš būsiu'jūsų auksinė styga!

Poetai Bernardas Brazdžionis ir Antanas Gustaitis. Abu šiais metais 
peržengė septyniasdešimtuosius metus

Australijos Lietuvių Fonde
A.L. Fondui lėšų telkimo darbą, bet 
ir savo aukomis bei savo ir p. L. 
Stašionienės dovanotais loterijų 
fantais jau anksčiau buvo prašokęs 
šimtinę sumą. Nuoširdžiai sveikin
dama A.L.F. Valdyba p.p. Stašio- 
niams reiškia didžią padėką.

A.L. Fondo Valdyba, reikšdama 
padėką Sydnejaus lietuviams už 
gražias aukas, tikisi, kad visų Aus
tralijos lietuvių sudėtomis aukomis 
išaugęs A.L. Fondas bus ta tvirtovė, 
kuri pajėgs remti visas šio krašto 
lietuvių tautinės veiklos apraiškas.

Kiekviena auka nėr permaža ir 
visados Fondo laukiama.

A.L. Fondo Valdyba

AUKOS. Malonu Australijos Liet. 
Fondo Valdybai konstatuoti, kad 
Sydne jaus tautiečiai gražiomis au
komis stiprina A.L. Fondą. Skliaus
teliuose pažymėtos sumos rodo 
bendrą rėmėjo aukotą sumą. Auko
jo:
$ 150: Sydnejaus liet. Klubas ($ 450)
$ 100: p. K. Butkus.
$ 80: p. A. G..
$ 43.50: Sydnejaus Filisterių Būrelis
$ 30: p. P. Burokas ($ 40).
$ 25: p. S. Sh. ($ 60).
$ 20: p. A. Žilys ($ 40).
$ 10: ;. A. Giniūnas vietoj gėlių mi
rus a.a. P. Jurjonui, p. J. Š..
$ 5: p.p. A.L. Kramiliai, S. Šimkus, 
E. Zenkevičienė.

180 dol. gauta iš loterijos, surengtos 
Liet. Fondo vakaro metu Sydney 
Liet. Klube.

AUKOS prof. J. Marvan knygos iš- * 
leidimui:
$ 20 p. A. Mąuragis, p. R. Mickus.
$ 15 p. B. Stašionis ($ 110).

Australijos Liet. Fondo šimtinio- | 
kas p. Bronius Stašionis, A.L.F. įga- * 
liotinis Sydnejuje, ne tik savo parei- i 
gingumu, sumanumu ir balių orga- ; 
nizavimu Sydnejuje atlieka didelį į

ALGIS J. BUDRYS, gyvenantis 
Evanstone, Illinois valstijoje, para
šė jau septintą fantastinę beletristi
kos knygą “Michaelmas”, kurią iš
leido Berkley - Putnam leidykla. 
Dienraštis “Chicago Daily News”, 
supažindindamas skaitytojus su šia 
knyga, A. J. Budrį jrikiuoja į pir
maujančių mokslinės-fantastinės be
letristikos kūrėjų eiles JAV.

Birutė Pūkelevičiūtė, aktorė, re- 
žisorė, rašytoja Čikagoje suruoštoje 
literatūrinėje popietėje minint 
100-sias Oskaro Milašiaus gimimo 
metines, skaitė ištraukas iš poeto 
misterijos ’’Miguel Manara” ir kartu 
kalbėjo apie galimybes šį veikalą 
pastatyti lietuviškoje scenoje. Šis 
draminis veikalas ’’Miguel Manara” 
prancūzų literatūroje pripažintas 

į ’’palaimingu šedevru”.
* * ♦

Į

i ’’Akiračių” bendradarbis, žurna- 
i listas ir kritikas A.T. Antanaitis štai 
j ką rašo apie Čikagoje rodytą spal- 
j votą plačiaekraninį filmą ’’Velnio 
: nuotaka”, gamintą Lietuvoje pagal 
; populiarųjį Kazio Borutos veikalą 
' ’’Baltaragio malūnas”: ’’Keli šimtai 

žiūrovų žavėjosi ne vien gražiais 
vaizdais ar veidais, gera vaidyba, 
bet ir režisieriaus išradingumu, pui
kia fotografija (rež. A. Žebriūnas), 
stebėjosi įdomia avangardinio tipo 
muzika dažnai nematydami esminių 
skirtumų kokybėje tarp šio filmo ir 
holivudinių produkcijų, ne kartą net 
pripažindami lietuviškajam prana
šumą, iškylantį vaizduotės lakumu,, 
šviežiumu, dinamika ar visur trykš
tančiu entuziazmu”.

Ne pro šalį būtų ir mums pamaty
ti šį menišką filmą.

* * *
Garsėjanti pasaulyje Amerikos 

(tikriau — Kanados) lietuvaitė ope
ros solistė Lilija Šukytė (Lilian Su
kis) šiais metais Kanadoje, Vancou
ver mieste rengiamame operos fes
tivalyje dainuos Paminos partiją 
W.A. Mozart’o operoje ’’Užburtoji 
fleita”. Tame pačiame festivalyje 
dalyvauja ir garsioji australe daini
ninkė Joan Sutherland.

* * *
Dresdeno operoje Vokietijoje bu

vo pastatyta vokiečių kompozito
riaus Rainer Kunad opera "Lietu-

I viškieji pianinai” (Litauische Kla- 
viere) pagal to pat vardo Johannes 
Bobrowski romaną. Operoje gausu 

j lietuviško folkloro.
* * *

Sydnejaus Apylinkės Valdybos 
ruošiamame Tautos Šventės minė
jime tautiečiams bus patiekta Pau
liaus Rūtenio sceniškai apipavida
linta poeto Bernardo Brazdžionio 
(šiais metais poetas atšventė 70 me
tų sukaktį) poemą ’’Vaidila Valiū
nas”. Pastatyme dalyvauja V. Aras, 
D. Labutytė—Bieri, P. Rūtenis, Vyt. 
Šliogeris. Pastatymą koordinuoja 
Algis Dudaitis.

LITUANISTINIO INSTITUTO li- 
’ teratūros skyriaus vedėjo prof. dr. 
• Br. Vaškelio pranešimu, lietuvių li

teratūros istoriją anglų kalba pa- 
i ruoš dr. Vincas Maciūnas ir rašyto

jas Antanas Vaičiulaitis. Jos apim- 
; tis — 250 psl. Knygą “Istorinė lie- 
į tuvių drama” lietuvių kalba rašo dr.

K. Ostrauskas, dr. R. Šilbajoris, V.
1 Trumpa ir dr. Br. Vaškelis. Santrau

kos bus skaitomos Čikagoje įvyksian- 
čiame lietuvių mokslo ir kultūros 
sftnpoziume. Lituanistikos Institutas 
taipgi jau yra sutelkęs autorius Lie
tuvos istorijai parašyti. Apie 1000 
psl. turėsiantį veikalą rašo: proisto- 
rę — dr. J. Puzinas, 1219-1492 m. 
laikotarpį — dr. J. Jakštas, 1492-1717 
m. — S. Sužiedėlis, 1717-1795 m. — 
dr. R. Misiūnas, 1795-1914 m. — dr. 
D. Fainhauzas, talkinamas V. Trum
pos, dr. V. Maciūno, R. Krasausko, 
J. Dainausko ir prel. J. Jatulio, 1914- 
40 m. — dr. T. Remeikis, nuo 1940 
m. iki dabartinių dienų —-dr. B. 
Mačiuika. Rankraštį tikimasi paruoš
ti per vienerius metus.

Mūsų Pastogė Nr. 35, 1977.9.5, psl. 5
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Prof. T. Ivanauskas, kilęs iš Bal
tarusijos TSR, ne vietinės reikšmės 
mokslininkas, ir būdamas įtakingas, 
drįso viešai protestuoti prieš rusini
mą lietuvių tautinės mažumos Bal
tarusijoje. Kai jis kreipėsi į atitin
kamas įstaigas Minske, reikalauda
mas lietuviškų mokyklų atidarymo, 
jam atsakė, kad ’’čia tavo asmeniš
kas išsigalvojimas”. Vyko Baltaru
sijos lietuvių delegacijos tuo pačiu 
reikalu su pareiškimais, kuriuose 
būdavo iki 2000 parašų. Joms atsa
kymas jau buvo kitoks: ’’Dėl sauje
lės lietuvių mes mokyklų neatidary
sime”.

Kiek dabar yra Baltarusijoje lie
tuvių? Po karo jų liko mažiausia 50 
tūkstančių. Dėl nepalankių gyveni
mo sąlygų jų skaičius dabar suma
žėjęs, bet ne tiek, kiek rodo vietinė 
statistika. Pagal 1959 metų 
gyventojų surašymo duomenis Bal
tarusijos TSR nerasta nė vieno lie
tuvio (?!). Tik dabar Mokslas ir gy
venimas atrado jų tuomet buvus 8,4 
tūkstančio (M ir G, 1972, Nr. 2). Pa
gal tuos pačius M ir G duomenis Uk
rainos TSR 1970 metais lietuvių bu
vo 10,7 tūkstančio, o Baltarusijos 
TSR tik 8,1 tūkstančio (straipsnio 
autorius Adlys). Įdomu pastabėti, 
kad drg. Adlys Ukrainoje rado dau
giau lietuvių, negu Baltarusijoje.

Kiek iš tikrųjų dabar yra Baltaru
sijos TSR lietuvių, nežinome. Pagal 
neoficialius apskaičiavimus jų turė
tų būti apie 30,000.

Ar lietuvių ’’saujelė” turi teisę tu
rėti mokyklas, kuriose jų vaikai bū
tų mokomi gimtąją kalba? Palikime 
nuošaly Tarybų Sąjungos konstitu
ciją, kuri šią teisę garantuoja. Pas
varstykime klausimą kitu atžvilgiu, 
būtent, pažiūrėkime, kaip šis klau
simas sprendžiamas kitose šalyse. 
Imkime pirmiausia kaimyninę so
cialistinę valstybę Lenkiją. Pagal 
oficialius Lenkijos duomenis Seinų 
— Suvalkų krašte gyvena 6 tūks

HIMALAJŲ KALNUOSE
Tęsinys

Rasa Slavėnaitė

Susirandame viešbutį. Žmonės 
nekalba angliškai, bet mus šiltai su
tinka. Nedaug laiko turime apsi
žvalgyti, nes jau vėli pavakarė, bet 
susitvarkome taip, kad čia dar ir ki
tą dieną pasiliksime. Susėdame ma
žame kiemely, sužavėti tibetiečių 
šeima, stebime jos darbą. Šalia 
maisto gaminimo darbų moters 
audžia gražiai nuspalvintas antklo
des ir kilimus iš jų pačių auginamų 
gyvulių vilnų — savo reikalams ir 
pardavimui. Senas vyras verpia vil
ną. Aš neabejoju, kad ir moters turi 
verpti, bet mačiau tik vyrą verpian
tį. Senasis vyras taip pat prižiūri 
kieme esančius gyvulius — ožkas, 
vištas, arklį, karvę, kai tuo tarpu 
jaunų berniukų pareiga rūpintis 
bandomis, kai ateina laikas jas iš
leisti į laukus.

Tibiečių moterų rūbai yra spal
vingi ir jos mėgsta puoštis brangak
meniais, ypač koralais, turqois apy
rankėmis, kaklo papuošalais ir aus
karais. Vyrai ir nešioja auskarus. 
Tiek moterų, tiek vyrų plaukai ilgi ir 
už pečių supinti į kasą. Man gaila, 
kad tibetiečiai nesileido nufotogra
fuojami.

Atėjus vakarienės laikui, gavome 
įprastinius patiekalus — ryžių, lęšių 
sriubos, daržovių ir bufalo mėsos. 
Tibetiečiai valgo daug mėsos, nes 
šaltos aukštumos, kuriose jie gyve
na, neleidžia užsiauginti pakanka
mai įvairių javų, tai gi jie priklauso 
nuo mėsos ir vietinių javų grūdų — 
miežių ir sagos (vietiniai javai).

Miegojome viename kambary su 
šeimos nariais, kurie visi miegojo 
ant grindų, drauge susispaudę, o 
mums užleido lovas. Naktį nebuvo 
šalta, nes visą laiką kūrenosi ugnis.

Baltarusijos lietuviai ir retoromanai

tančiai lietuvių (iš tikrųjų jų ten yra 
daugiau). To krašto lietuviai turi 
pilną vidurinę mokyklą Punske ir 
kelioliką aštuonmečių bei pradinių 
mokyklų (visuose lietuviškuose kai
muose veikia tik lietuviškos mokyk
los). Seinuose veikia lietuvių visuo
meninė kultūros draugija, Punske — 
dainų bei šokių ansamblis. Kai kurie 
kaimai turi savo chorus, prie mo
kyklų kaimuose yra lietuviškos bib
liotekos - skaityklos, Kiek iš viso 
Lenkijoje yra lietuvių (jų yra Var
šuvoje, Vroclave ir kituose miestuo
se), tikrai nežinome. Prie anų 6000 
pridėkime dar 6000. Beveik visur, 
kur lietuviai Lenkijoje gyvena, vei
kia lietuvių visuomeninės kultūros 
draugijos skyriai, lietuviškos skai
tyklos, suorganizuota saviveikla, 
lietuvių kalbos pamokos. Lenkijoje 
lietuviai leidžia net du laikraščius. 
Aušra eina jau nuo seniau, o nese
niai pasirodė Varsnos.

Kodėl negalima pasekti socialisti
nės Lenkijos pavyzdžiu? >

Imkime kitą mūsų kaimyninį 
kraštą — Kaliningrado sritį. Kaip 
jau minėta, senųjų gyventojų lietu
vių Kaliningrado srityje po Antrojo 
pasaulinio karo nebeliko. Dabar ten 
gyveną lietuviai yra atvykėliai po 
karo. Pagal to paties drg. Adlio 
duomenis (Mokslas ir gyvenimas, 
ten pat) Kaliningrado srityje dabar 
gyvena 25.000 lietuvių. Kokias lie
tuviškas įstaigas jie turi? Ogi — jo
kių! Jokių lietuviškų mokyklų, jokių 
kultūrinių įstaigų. Prieš kiek laiko 
švietimo ministras Gedvilas priva
čiai skundėsi: ’’Daug dėjau pastangų 
atidaryti lietuviškas mokyklas Kali
ningrado srityje, bet nieko iš to ne
išėjo”.

Ta pati padėtis yra Latvijoje, kur

VIENUOLIKTOJI DIENA 
-GRUODŽIO 25—JI

Ingrida ir Reiner susitarė kopti į 
vieną kalnų nugarą, nuo kurios ma
tyti Tibeto plokštumos. Jie leidžiasi 
į kelionę anksti. Aš ir kiti du mūsų 
bendrakeleviai pasiryžome bevaikš
čiodami nueiti į šventąjį Muktinath 
kaimą, visų piligrimų kelionės galą. 
Jo grožis irgi nežemiškas. Lanko
mės šventyklose, kurių vienoje yra 
nedidelis šaltinis, ištekąs iš uolos ir 
iš tos pat uolos prasivėrimo šaute 
šauna natūralinių dujų degą liežu
viai, kurie niekad neužgęsta — įdo
mus natūralus reiškinys, kuris kai 
keno laikomas stebuklu. Šventyklų 
išorėje piligrimai yra palikę ženklus 
arba užrašytų maldų, kurias jie pa
liko pririšę prie medžių šakų; arba 
palikę nuosavų plaukų kuokštelių, 
pririšę jas prie krūmų.

Žiemos mėnesiais piligrimai 
šventovių nelanko, tai mes čia ma
tome tik vietinius žmones. Iš šven
tyklų sklinda giesmės arba kartoji
mas ’’mantrų” (tam tikrų maldelių). 
Tai daroma dievams aukojant au
kas. Ant aukštų stulpelių kabo etni
nės dėžutės, kurios simbolizuoja bu
distų maldos ratus, kurie paprastai 
vis ir vis aplinkui ranka sukami. Šie 
maldos ratai sumbolizuoja 1000 
pėdų visų budistų šventųjų raštų, 
bet kadangi niekas mintinai negali 
tiek maldų sukalbėti, tai sukdami 
ratus jie tiek aukoja, kiek jie turėtų 
atkartoti, jei galėtų. Šalia giesmių ir 
cininių maldos ratų tarškėjimo, vie
nintelis garsas tėra upelio, ištekan
čio iš uolų, švelniai gurguliuojančio 
tarp šventyklų pastatų. Šiame slėny 
viešpatauja mistinis jausmas ir gana
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pagal 1970 metų gyventojų surašy
mo duomenis gyvena 40.000 lietu
vių. Čia irgi jokių lietuviškų mokyk
lų ir jokių kultūrinių įstaigų nėra. 
Mėginta Rygoje atidaryti bent lie
tuvišką klubą, kur lietuviai galėtų 
poilsio metu susirinkti ir kultūringai 
praleisti laiką. Leidimas atidaryti 
tokį klubą negautas. Tuo tarpu prieš 
karą Latvijoje veikė tokios lietuviš
kos mokyklos: Rygoje - vidurinė 
mokykla (gimnazija), dvi mokyklos 4 
klasių ir viena 7 klasių, o provincijo
je trylika mokyklų 4 ir 7 klasių. Negi 
dabar, esant tarybų valdžiai, mus 
skriaustų tikrieji broliai latviai? 
Aišku, kad direktyvos eina iš kitur. 
Lygiai kaip ir Baltarusijos lietuvių 
persekiojimas yra diriguojamas iš 
aukščiau, o ne vien Minsko valdžios 
darbas.

Kaip reiktų tvarkyti kalbų reika
lus daugiatautėse valstybėse (Tary
bų Sąjunga yra daugiatautė valsty
bė), gali parodyti Šveicarijos pavyz
dys. Visiems gerai žinoma, kad 
Šveicarijoje gyvena trys tautos ir 
yra trys oficialios (valstybinės) kal
bos: vokiečių, prancūzų ir italų. Bet 
vargu ar daug kas žino, kad Šveica
rijoje gyvena dar ketvirtoji tauta — 
retoromanai, kurios kalba neseniai, 
1937 metais, pripažinta irgi valsty
bine. Vadinasi, Šveicarijoje yra ke
turios valstybinės kalbos.

Kas tie retoromanai ir kiek jų 
Šveicarijoje yra?

Retoromanai yra keltų giminės 
tauta, kuri prieš 2000 metų buvo 
Romos užkariauta, vėliau germani
zuota ar suitalinta. Bet dalis jų da
bar gyventa Šveicarijoje, Grisonų 
kantone, sudarydami gerą trečdalį 
visų (137.000) to kantono gyventojų. 
Retoromanų buvo: 1870 metais — 
31.000,1880 — 38.705,1930 - 44.200 
ir 1950 — 48.862. Per pastaruosius 
20 metų jų kasmet priaugdavo vidu
tiniškai 460 žmonių. Jie turi savo 
kalba pradžios mokyklas, kurių vy

Elvis Presley legenda
Galima sakyti, pasaulį supurtė ži

nia, kaip aną savaitę Amerikoje mi
rė dainininkas ir artistas Elvis 
Presley, sulaukęs vos 42 m. Jis yra 
muzikoje ”Rock eros” pradininku, 
sukėlęs kolektyvinio pamišimo, ku
ris įvairiais atoskambiais persirito 
per pasaulį ir tebegalioja iki šiandie.

Teisingai sakoma: niekas taip 
greitai nepražudo Amerikos kultū
rinių herojų, kaip pasisekimas. Elvis 
Presley dar 1954 m. tebuvo tik 
sunkvežimio vairuotojas, 
laisvalaikiu pasirodydamas su gitara 
tai šen tai ten ir padainuodamas 
dainelę už keletą dolerių. Bet jis tu
rėjo magiškos jėgos užkrėsti ir pa
gauti jaunimą. Ir taip jo žvaigždė 
kilo fantastišku tempu. Jau 1956 m. 
jo įdainuotų plokštelių pareikalavi
mas buvo milžiniškas. Su pasiseki
mu augo jo turtai ir garsas. Jis kon
certuoja masėmis, jis vaidina fil
muose. Jo įdainuotų plokštelių par

ilgą laiką mes tik sėdėjome tylūs ir 
žvelgėme į kalnus.

Kai popiečio saulė pradėjo artėti 
prie horizonto, mums buvo gaila pa
likti tą nuostabios ramybės vietą, 
kur laikas tūkstančius metų ramiai 
sustojęs. Kai grįžome į Jarkalą, 
Ingrid ir Reiner jau radome grįžu
sius nuo aukštumų, kurios buvo 
jiems atsilyginusios už jų pastangas.

Kalėdų naktis, bet ji čia paprasta, 
be iškilmių.

Naktį oras pasikeitė, ir kai mes 
prabudome, buvo debesuota, šalta ir 
vėjuota. Nežiūrint to, užsidėjome 
ant pečių savo pundus ir pradėjome 
žygį atgal.

Grįžome tuo pat keliu kaip ir atė

resnėse klasėse mokoma daugiau 
vokiškai, bet pirmus trejus metus 
vaikai mokosi tik retoromaniškai. 
Kai Lietuvoje caro laikais buvo 
draudžiama spauda, retoromanai 
turėjo net 5 savaitinius ar mėnesi
nius laikraščius. Paskelbus retoro
manų kalbą valstybine, mažytė tau
ta turi visas galimybes kultūriškai 
augti.

Ką bendro turi Baltarusijos TSR 
lietuviai ir Šveicarijos retoromanai? 
Ir vienų, ir kitų yra nedaug. Bet tuo 
tarpu kai vieni (retoromanai) laisvės 
sąlygose išaugo per šimtą metų nuo 
31 iki 49 tūkstančių, kiti (Baltarusi
jos TSR lietuviai), tautiškai diskri
minuojami, greitai tirpo — nuo 50 iki 
30 tūkstančių per pastaruosius ne
pilnus 30 metų.

Kodėl nutarta nutautinti Baltaru
sijos TSR lietuvius? Kodėl neleista 
jiems gyventi ir likti lietuviais toje 
žemėje, kurioje nuo amžių gyveno jų 
protėviai? Vilniaus ir kiti mokslinin
kai renka žinias apie buvusio Vil
niaus krašto tarmes (Zietelos, Laz- 
dūnų ir kitas). Renka dėl to, kad jos 
miršta. O kodėl jos negalėtų gyven
ti? Nesinori tikėti, jog kai kas jaučia 
malonumą, matydamas mirimą, o 
bijosi gyvenimo. Steigiami rezerva
tai retų gyvulių ir paukščių veislei 
išlaikyti. Kodėl negalėjo būti toks 
rezervatas sudarytas Zietelos lietu
viams išlaikyti? Vieno tik reikėjo - 
lietuviškos mokyklos, ir lietuvybė 
ten bematant būtų atgijusi.

Kodėl Šveicarijos valdžia palaiko 
retoromanus? Gal dėl to, kad reto
romanų kalba yra tikroji lotynų kal
bos duktė. Bet juk lietuvių kalba yra 
pati seniausia iš gyvųjų Europos 
kalbų ir viena iš turtingiausių. Ko
dėl jos nepalaikyti, kodėl neišlaikyti 
Baltarusijos TSR lietuvių tarmių? 
Juk kalbininkai tvirtina, kad tarmė
se yra sukrauti didžiuliai kalbos 
turtai. (Elta)

duota virš 500 milijonų, kas jam at
nešė ir milijonus dolerių.

Bet greitai ir perdegė. Mirė jis 
širdies liga, nors tikros priežastys 
nenurodomos. Įtariama, kad tai 
narkotikų pasekmė.

Į Elvis Presley atkreipiame dė
mesį dar ir dėl to, kad jis yra lietu
vių kilmės. Jo senelis buvo emig
rantas iš Lietuvos, Preslauskas, tė
vai jau suamerikonėję, nors, sako, 
suprantą lietuviškai.

jome ir visas dvasinis pakilimas ir 
nuotykiai buvo tokie pat, kaip ke
liaujant iš Pokharos į Muktirath. Ži
noma, jautėmės pakiliai ir išdidūs 
pasiekę savo užsibrėžtą tikslą ir pil
nai atlyginti už visas pastangas.

Štai vėl esame ant įprastinio pag
rindo. Jaučiamės įgiję patyrimo 
kopti ir tam tinkamesni, nei pirm? 
kartą kopdami. Keliauti atgal sekasi 
gerai, be jokių nesėkmių ir mus 
džiugina gražus oras. Praleidome 5 
dienas latopani kasdien besimaudy- 
dami šiltuose šaltiniuose. Iš latopani 
dar 4 dienos iki Pokhar (mūsų išėji
mo taško), kur mes vėl susitikome 
su civilizacija.

Pabaiga
Mūšy, Pastogė Nr. 35, 1977.9.5, psl. 6

6



Pasaulio Lietuvių Sportinių Žai
dynių ženklas, suprojektuotas dail. 
Telesforo Valiaus. Žaidynės įvyks 
Toronte, Kanadoje 1978 m. birželio 
28 -=- liepos 3 d.d.

Liepos 11 d. įvyko Pasaulio Lietu
vių Dienų Organizacinio Komiteto ir 
Finansų Komisijos bendras posėdis. 
Svarstyti ir priimti PLD Nuostatai. 
Nuostatų įvadas skamba:

— Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės (PLB) valdybos pavedimu, Pa
saulio Lietuvių Dienas ruošia: a) 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 
(KLB) krašto valdyba, b) JAV Lie
tuvių Bendruomenės (JAV LB) 
krašto valdyba, c) Š. Amerikos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungos (ŠALFASS) centro valdy
ba.

Greitu laiku nuostatai bus multi
plikuojami ir siunčiami sporto klubų 
vadovams, pirmininkams ir aukų 
rinkimo įgaliotiniams tikslu susipa
žinti su visa PLD organizacine ir fi
nansine struktūra.

Angliškai PLD vadinasi Lithu
anian World Festival. *

* * * * *

PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS
Sudaryta Pasaulio Lietuvių Dienų žiavus Latvijos-Lietuvos sieną. 

..............  — Y Traukinys kartkartėmis turėjo 
sustoti, kai kaimiečiai reiškė savo 
džiaugsmą gėlių puokštes įteikdami 
naujiesiems Europos krepšinio lai
mėtojams. Dar labiau įspūdingesnis 
priėmimas buvo suorganizuotas tais 
pačiais metais Lietuvos krepšinio 
rinktinės atstovams, kai jie lankėsi 
JAV, Baltimorėje. Kadangi miesto 
rotušėje lietuviai turėjo didelę įta
ką, tai krepšininkų lankymosi proga 
buvo paskelbta Lietuvos diena. Mo
kiniai nėjo į mokyklas, parado metu 
plevėsavo JAV ir Lietuvos vėliavos, 
kai atvirose mašinose gatvėmis va
žiavo Europos krepšinio meisteriai.

Finansų Komisija ir jau pasiskirstė 
pareigomis: E. Čuplinskas, (PLB 
Seimo atstovas) pirm., K. Dočkus, 
(PLB atstovas), v.pirm., F. Andriū- 
nas, (JAV LB atstovas) v.pirm., 
kun. P. Ažubalis(DŠ atstovas) 
v.pirm., P. Dunderas, (PLS Žaidy
nių atstovas) ižd., J. Vaičeliūnas, 
(KLB atstovas) narys ir St. Dargis, 
(PLS Žaidynių atstovas) sekr. Rug
sėjo 10 d. Toronte įvyksta PLD Or
ganizacinio Komiteto ' ir Finansų 
Komisijos bendras posėdis.

Jau suprojektuotas Pasaulio Lie
tuvių Sportinių Žaidynių ženklas if 
ženklas—įsiuvas uniformoms dail. 
Telesforo Valiaus. Taip pat su Žai
dynių ženklu pagaminti suvenyriniai 
marškiniai (T-shirts) lietuvių ir ang
lų ’kalbomis ir jau pardavinėjami. 
Norį įsigyti, kreipiasi į vietinius 
sporto klubus.

Birželio pradžioje Kanadoje ir 
JAV lankėsi L. Baltrūnas su ponia iš 
Australijos. Žymusis sportininkas 
buvo pagerbtas Toronte, Klevelan- 
de ir kitose vietovėse. Toronto su
rengtame priėmime svečias papasa
kojo savo patirtus įspūdžius, kaip 
Lietuvos sportininkai buvo sutikti 
Lietuvos gyventojų 1937 m. perva-

Aną pirmadienį Sydnejuje Latvių 
Namuose koncertavo jaunųjų latvių 
grupė, dainuodami modernias ir su
modernintas latvių dainas. Drauge 
su jais dalyvavo ir melburniškės lie
tuvaitės Aldona ir Ramutė Juškaitės 
iš Melbourne.

Nors rengėjų dėmesys nukreiptas 
į Sportinių žaidynių ruošimą, tačiau 
nepamirštami ir kiti Sporto Sąjun
gos reikalai. Lapkričio 24-27 d.d. Či
kagoje ruošiamas Trečiasis Mokslo 
ir Kūrybos Simpoziumas. Pirmą 
kartą bus atstovaujami ir sporto 
reikalai. Skaitomos dvi paskaitos: 
dr. Algirdo Vokietaičio ir Jurgio Ja- 
šinsko. Centro valdvhos nanrašvtas.

UE'lli
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simpoziumo reikalus tvarko sporto 
veteranas Bronius Keturakis.

Liepos 1-3 d.d. Toronto Etobicoke 
Olympium vyko Canada Cup plauki
mo pirmenybės. Jose dalyvavo ir 
lietuviškos kilmės Steve Pickell. 
Centro valdybos atstovui teko už- 
megsti pažintį. Tai jaunas, simpa
tingas sportininkas. Jei tik laikas 
leis, mielai dalyvaus Pasaulio Lietu
vių Sportinėse Žaidynėse.

Jau gauta eilės sporto klubų pre
liminarinė registracija Sportinėms 
Žaidynėms, tačiau yra klubų, kurie 
dar neatsiliepė. Prašome pasisku
binti.

*♦*
Lietuvių Fondas JAV Sportinių 

Žaidynių pravedimui paskyrė $ 
1,000.00. Už auką reiškiame gilią 
padėką. Sportininkai tikrai pateisins 
lietuviškas viltis.

PLSŽ Informacija .

Pranešame, kad praplėsdami savo kelionių įstaigos veiklą, senąjį mūsų 
firmos vardą (Business Holiday Travel Consultants) pakeitėm į

k •. i lIMjr - j
■hu. IWMi. J ’*»to“I8
Jaunieji sportininkai Karpiai Toronte, pasipuošę Žaidynių suvenyriniais 
marškiniais.

KUONI TRAVEL 
(Australia) Pty. Ltd VISUR VISAIP

ir iš senų patalpų persikėlėm į erdvesnes ir modernias patalpas 
492 ST. KILDA ROAD, MELBOURNE, 3004;

Tel.: (03) 267 3500; Telex: AA 32803

Per mūsų įstaigą keliauja daugumas lietuvių pavieniui ir grupėmis, 
pav.:
1975 m. per mus vyko tautiečiai į Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą,
1976 m. Hamiltono Lietuvių Šokių Grupė ’’Gyvataras” iš Kanados,
1977 m. keliaus iš JAV ir Kanados į Lietuvių Skautų Tautinę Stovyklą 
Australijoje ir
1978 m. vyks į Lietuvių Dienas ir Pasaulio Lietuvių Sporto Šventę 
Kanadoje.

Lietuviai keliauja per mūsų įstaigą, nes mūsų aptarnavimas ir sąlygos 
yra geriausios Australijoj ir mūsų firma yra vienintelė Australijoj pilnai 
akredituota kelionių įstaiga, kurios direktoriais yra lietuviai savininkai.

Be to mes pilnai garantuojame mūsų kli.entų padarytus įnašus.

Balys ir Jonas Stankūnavičiai

Teisių fakultete egzaminų me
ta:

Profesorius: Kas yra klasta?
Studentas: Būtų klasta, jeigu 

parašytumėt, kad aš neišlaikiau 
egzamino.

Profesorius: Kodėl?
Studentas: Kadangi klastų pa

pildo, kas pasinaudodamas kito 
nežinojimu/ padaro jam nuostolį.

Patirta, kad spalio 16 d. skautų 
Aušros tuntas’drauge su sporto klu
bu Kovu rengia varžybas automobi
liais (car rally) į skautų žemę Ingle- 
burne, kur įvyks ir bendra gegužinė. 
Tikimasi/ kad tiek automobilių var
žybose, tiek ir gegužinėje dalyvaus 
ir plačioji liet, visuomenė.

***

Harvey. Sydnejuje gyvena Valenti
nos tėvai ir sesuo Marina Cox.

Aną šeštadienį aplankęs savo Rugsėjo 1 d. išvyko vėl į Ameriką 
brolį Armidale^ mieste (N.S.W.) į čia trejetą mėnesių paviešėjusi pas 
Sydney buvo užsukęs melburniškis artimuosius Valentina Osinaitė - 
p. P. Sungaila, Liet, klube susitiko 
su eile savo pažįstamų ir turėjo il
gesnį pokalbį su Mūsų Pastogės re
daktorium. P. Sungaila neseniai 
lankėsi Šiaurės Amerikoje ir matėsi 
su savo broliu Dr. J. Sungaila, buv. 
Pasaulio Liet. B-nės pirmininku.

PRANAS ČEPĖNAS jau baigė 
rašyti ir ruošia spaudai antrąjį “Nau-

***
Turimomis žiniomis į jubiliejinę 

skautų stovyklą, kuri įvyks sausio 
pradžioje, iš JAV ir Kanados atvyks 
virš 120 skautų ir skaučių. Organi
zacinis Vl-sios tautinės stovyklos 
rengimo komitetas netrukus žada 
paskelbti visų iš užjūrio svečių ir 
stovyklautojų vardinį sąrašą.

***

KINIETIS CHIEN CHING MO 
Ročesterio universitete apgynė li
tuanistinę disertaciją “Case Gram
mar of Spoken Lithuanian” (“šne
kamosios lietuvių kalbos linksnių 
gramatika”) ir gavo filosofijos dok
toratą. Jis yra gimęs Kinijoje, moks
lus baigęs Formozoje. Gilindamas 
studijas Ročesterio universitete, pra
moko lietuvių kalbos ir disertacijai 
pasirinko lituanistinę temą. Jo 
moksliniu vadovu bei patarėju buvo 
prof. dr. A. Klimas. Naujasis, dr. 
Chien Ching Mo šį rudenį grįš For- 
mozon dėstyti kalbotyros valstybi
niame Chengchi universitete.

jųjų laikų Lietuvos istorijos” tomą, 
kuris apims laikotarpį nuo I D. karo 
iki 1920 m. Trečiajam tomui medžia
ga jau surinkta. Jis bus skirtas Lie
tuvos nepriklausomybs metams. Pir
masis “Naujųjų laikų Lietuvos isto
rijos" tomas, vaizduojantis mūsų 
tautos atgimimą iki I D. karo, jau 
gaunamas knygynuos ir leidėjo ad
resu: J. Urbelis, 1649 No. Broad
way, Melrose Park, Ill. 60160, USA. 
Šio 560 psi. turinčio veikalo kai
na — $15.

***
Visiems gerai žinomas daininin

kas Gintaras Kalpokas (laikinai 
amerikonas) išvykęs į Kipro salą ir 
ten jau įsigijo turistinį laivą. Matyt, 
eina buvusio graikų laivininkystės 
magnato Onasio pėdomis. Tiesa, lai
vą įsigijo pusiau su kitu dalininku, 
bet pradžia padaryta. Onasis irgi 
pradėjo nuo valtelės...

***
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TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAI
TAUTOS ŠVENTĖ SYDNEJUJE

Tautos Šventės minėjimas Syd- 
nejuje numatomas rugsėjo 11 d. Mi
nėjimo išvakarėse, rugsėjo 10 d., 
šeštadieni, 7 vai. Lietuvių Klube bus 
bendruomenės vakaras su šokiais ir 
lietuviškų dainų programa, kurią iš
pildys "Tie Patys”. Repertuare nau
jos dainos. Vakaro metu bus turtin
ga loterija, kurioje kiekvienas ant
ras bilietas laimės mažiausiai vieno 
dolerio vertės fantą.

Oficialusis Tautos Šventės minė; 
jimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 11 
d. 2 vai. Lietuvių Klube Banks- 
towne.

Programoje: prof. Dr. V. Donielos 
paskaita, Pauliaus Rūtenio insceni
zuota Bernardo Brazdžionio poema 
’’Vaidila Valiūnas” ir Sydney Liet. 
Dainos choro dainos, diriguojant p. 
B. Kiveriui.

ALB Sydney Apylinkės Valdyba

PERTH
A.L.B. Vakarų Australijos Apy

linkės Valdyba ruošia Rugsėjo 8-sios 
minėjimą rugsėjo 11 d. (sekmadienį) 
3 vai. mažoj Leederville salėje.

Bus skaitomos 2 paskaitos, kurių 
viena anglų kalba nemokantiems 
lietuvių kalbos (jaunimui).

Minėjimui numatyta plati ir įdomi 
programa, įskaitant bendrą visų pa- 
sivaišinimą ir pasilinksminimą prie 
geros muzikos, kurią parūpins Apy
linkės Valdyba.

Minėjimo dieną bažnyčioje orga
nizacijos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis.

Tikimasi skaitlingo Bendruome
nės atsilankymo, o tuo labiau lietu
viško jaunimo.

Apylinkės Valdyba

NEWCASTLE

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad Tautos Šventės 
minėjimas įvyks rugsėjo 17 d., šeš
tadienį, 7.30 vai. St. Peters Hall, 
Dixon St., Hamilton.

Programoje: prof. Dr. V. Donielos 
paskaita. Meninėje dalyje ’’Zaka
rauskų Trio-J- vienas” dainos.Dekla- 
muos P. Kairys.

Šokiams gros ”Trio-Star" orkes
tras, vyks loterija ir veiks bufetas 
su gėrimais ir kava.

Newcastle Apylinkės Valdyba

BRISBANE
Vietos lietuviai sparčiai ruošiasi 

Tautos Šventės minėjimui — rugsė
jo 8-jai. Repetuoja choras, net dvi 
tautinių šokių grupės, paskirų dainų 
grupės, žada neapvilti ir deklamato
riai. Dienos paskaitininkas yra lau
kiamas Antanas Skirka iš Sydney, 
Koks malonus sutapimas — perei
tais metais ta pat: proga čia lankėsi 
dr. A. Mauragis, o šį kartą A. Skir
ka, abu iš Sydnejaus. Ačiū sydnejiš- 
kiams. Minėjimas įvyks rugsėjo 17 
d. Railway instituto salėje, pačioje 
miesto širdyje. Jaučiu, kad brisba- 
niečiai tąja proga laukia svečių iš vi
sur.

GEELONG
Tautos Šventės minėjimas Gee- 

longe įvyks rugsėjo 11 d., sekma
dienį.

10 vai. pamaldos šv. Jono bažny
čioje, 11.30 vai. minėjimas Bendruo
menės namuose. Organizacijos tiek 
bažnyčioje, tiek salėje prašomos da
lyvauti su vėliavomis.

ALB Geelongo Apyl. Valdyba
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MELBOURNE
TAUTOS ŠVENTĖ MELBOURNE

Tautos Šventės iškilmės Mel
bourne įvyksta rugsėjo 11 d. šia 
tvarka:

13 vai. pamaldos šv. Jono bažny
čioje. Organizacijos kviečiamos pa
maldose dalyvauti su vėliavomis.

3 vai. minėjimo aktas Lietuvių 
Namuose, Errol St., Nth Melbourne. 
Paskaitą skaitys svečias iš Sydney 
ALB Krašto Valdybos vicepirmi
ninkas p. Vytautas Patašius.

Tautiečiai maloniai kviečiami mi
nėjime kuo skaitlingiau dalyvauti.

PASTABA: minėjimo išvakarėse 
įvyks pasitarimas Mūsų Pastogės 
leidimo reikalu. Referuos ALB 
Krašto Valdybos vicepirm. p. V. Pa
tašius. Pasitarimas vyks Talkos pa
talpose 7 vai. vak.

ALB Melbourno Apyl. Valdyba

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Adelaidėje rengiamas šia tvarka: 
rugsėjo 11 d., sekmadienį, 10 vai. 
vėliavų pakėlimas Liet. Namų sode
lyje, 10,45 vai. vėliavų pakėlimas 
Liet. Katalikų Centre.

11 vai. pamaldos. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.

2 vai. pagrindinė minėjimo dalis 
Lietuvių Namuose. Paskaitą skaitys 
svečias iš Sydney, ALB Krašto Val
dybos narys jaunimo reikalams p. L. 
Cox. Po minėjimo Liet. Namų sode
lyje vėliavų nuleidimas.

Visi Adelaidės tautiečiai kviečia
mi skaitlingai dalyvauti, ypač jauni
mas. Svečias p. L. Cox savo paskai
toje palies mūsų jaunimo šiandieni
nius rūpesčius, siekius ir pareigas 
savo tautai ir savo bendruomenei.

ALB Adei. Apyl. Valdyba

Informacija
RUGSĖJO 8—SIOS PAMALDOS

Rugsėjo 8-ji — Marijos ir Tautos 
Šventė Sydnejuje bus minima sek
madienį, rugsėjo 11 d. Iškilmingos 
pamaldos St. Joachim’s bažnyčioje 
11.30 vai. Pamaldose lietuviškas 
giesmes ir maldą už tėvynę išpildys 
Dainos choras, vad. B. Kiverio. Or
ganizacijos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis. Kviečiamas ypač jauni
mas kuo daugiau priimti šv. Komu
niją, aukojant ją už tėvynę. Nuo 10 
vai. bus klausoma išpažinčių.

Tą dieną bus renkamos aukos 
Tautos Fondui.

PRANEŠIMAS

Tautos Šventės minėjimas Syd
nejuje įvyksta rugsėjo 11 d. Tad 
kviečiu visus ramovėnus skaitlingai 
jame dalyvauti ir bažnyčioje, ir mi
nėjime. Pamaldose ramovėnai daly
vauja organizuotai su vėliava. Mi
nėjimą rengia Sydnejaus Apyl. Val
dyba.

K. Daniškevičius
L.K.V.S-gos Sydney Skyriaus 

pirmininkas

Sydnejaus skautų Aušros Tuntas 
dalyvaus Tautos Šventės pamaldose 
rugsėjo 11d. Visi skautai pilnoj uni
formoj renkasi prie parapijos mo
kyklos 11 vai. Po pamaldų vyks tun
to sueiga, kurios metu bus įteikta 
Povilo Aleknos premijos, kurios 
paskirtos už pavyzdingą skautišką 
darbą per pastaruosius ketverius 
metus. Po sueigos registracija į 
Tautinę stovyklą. Skautai ir skau
tės, norį vykti į T.S. turi įmokėti 10 
dol. depozito.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
GOLDEN TRIO KAPELAI

Rugsėjo 10 d., šešt.:
TAUTOS ŠVENTĖS IŠVAKARĖS 
Programoje ’’Tie Patys” ir šokiai 
Rugsėjo 11 d., sekm.:

TAUTOS ŠVENTĖ
2 vai. Minėjimas: prof. V. Donielos 
paskaita
B. Brazdžionio ’’Vaidila Valiūnas 
(P. Rūtenio pastatymas) choras ir kt 

6.30-7.30 vai. nemokami gėrimai
Tautos Šventės proga

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama Primename, kad šeštadienių šokių 
10% nuolaidos už spiritinius gė- vakarais visi turi dėvėti klubo tai- 
rimus ir 5% už alų. syklėse nurodytą aprangą.

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv.- 4-11 vai., šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai. 
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai., sekm.
12.30 - 11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

NAUJA CANBERROS
APYLINKĖS VALDYBA

Rugpiūčio 15 d. posėdyje 
ALBCanberros Apylinkės Valdyba 
pasiskirstė pareigomis: A. Balsys - 
pirmininkas, P. Dirkis - vicepirm., J. 
Lizdenis - sekretorius, J. Vitartas - 
iždininkas ir narys kult, reikalams, 
L. Gečiauskaitė - valdybos narys.

PRANEŠIMAS

Melbourno Liet. Katalikių Moterų 
Draugijos daiktinės loterijos rezul
tatai — fantai ir laimėtojai: safyrinis 
žiedas — B. Kliukas, paveikslas — 

_ V. Laukaitis, cassetrecorder — V. 
Akumbakas, tautinis rankšluostis — 
P. Bimba, gintaro karoliai — V. Pet- 
raitienė, tautinė lėlė — Jarinkevi- 
čius, tautinė juosta — Bajoras, odinė 
piniginė — B. Stumbras, pagalvėlė 
— Dr. Kaunas.

Nuoširdi padėka visiems, kurie 
aukojo fantus. Taip pat didelis ačiū 
Draugijos narėms, platinusioms lo
terijos bilietus. Ypatinga padėka 
kun. P. Daukniui ir p. V. Stuikevi- 
čiui iš Geelongo, išplatinusiems ypač 
daug loterijos bilietų. Dėkojame vi
siems, pirkusiems bilietus ir parė- 
musiems Draugiją.

Valdyba

RADIJO LAIDOS
LIETUVIU KALBA

AUSTRALIJOJE

SYDNEY Stotis 2EA 8oo
Antradieniais i.3O-2 v»i.p.p.
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

CANBERRA s.o.,2XX
Ketvirtadieniais s-8.30«ai«4k

ADELAIDE stot-»5UV 530
Sekmadieniais 1-1.30 vai. p.p.
Šeštadieniais 9.30-iOvai.ryto

(kas antra savaite)

VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
6-9 vai., šešt. 6-10 vai., sekm. 1-9 vai. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė 

’’TALKA” praneša:

Rugsėjo 10 d., šeštadienį, 4.30 vai. 
Melbourno Liet. Namuose (50 Errol 
St., Nth Melbourne) šaukiamas Lie
tuvių Kooperatinės Kredito Drau
gijos ’’Talkos” metinis narių susirin
kimas.

Talkos Valdyba

PRANEŠIMAS

Melbourno Liet. Parapijos sek
madienio mokykla rugsėjo 18 d., 
sekmadienį, 2.30 vai. ruošia Melb. 
Lietuvių Namuose konkursą: už ge
riausius atsakymus bus duodamos 
mokiniams piniginės premijos.

Konkursui pasibaigus bus įdomi 
programa. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti.

Mokyklos Vedėjas

MUSU PASTOGI
AUSTRALIAN LITHUANIAN 
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