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PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt!

978 m. birželio 28 — liepos 3 d.d. 
onte, Kanadoje ruošiamos Pa- 
lio Lietuvių Dienos (PLD). PLD 
na trys atskiri renginiai: Pasau- 
Lietuvių Bendruomenės Seimas, 
i Kanados ir JAV Lietuvių Dainų 
>ntė ir Pasaulio Lietuvių Sporti- 
Žaidynės.

978 m. sukanka 60 metų nuo Lie- 
os valstybės nepriklausomybės 
latymo ir 40 metų nuo Tautinės 
tnpijados Kaune. Pasaulio Lietu- 
Dienos ir padės iškilmingai at- 

sti kiekvienam lietuviui taip
ngias ir istorines sukaktis.
iuo amžių lietuvis visada išliko 
uviu ir ryškiai savo būdu ir kul- 
a išsiskyrė iš kaimyninių tautų, 
sė turėti savitą valstybinę ir 
tinę santvarką buvo laimima ir 
aikoma sunkiomis kovomis. Kova 
lietuvio teises pavergtoje tėvy- 
e ir šiandien didvyriškai tebe
isią. Lietuvis visais amžiais rei- 
avo savo teisių, bet lygiai jas pri- 
ino ir kitiems. Pasaulio L»ctavife 
mos ir turėtų tapti galinga, gau- 
ir didinga demonstracija už lie- 
io teises, už lietuvišką kultūrą ir 
ėjimo laisvę pavergtoje tėvynėje, 
dėl mes ir kviečiame visus lietu- 
is ruoštis į Pasaulio Lietuvių Die- 
> Toronte, Kanadoje. Mes užtik- 
ame Toronto lietuvių svetingu- 

betenka nė minėti, kad PLD su
los su didelėmis išlaidomis. Todėl 
šaulio Lietuvių Dienų Organiza- 
lis Komitetas ir skelbia Pasaulio 
stuvių Dienų vajų. Prašome ateiti 
alką su aukomis, kai bendruome- 
s apylinkių, sporto klubų, chorų 
dovai į Tamstas kreipsis. Pasaulio 
etuvių Dienos turi parodyti sa- 
>ms ir svetimiems, kad lietuviš- 
sis solidarumas reiškiasi darbais 
auka.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
a tikrasis ir nuolatinis ryšys, kuris 
ngia lietuvį su lietuviu. Tik tampri 
sava bendruomeninė dvasia gali 
duoti Pasaulio Lietuvių Dienų 

sėkmingas pasirodymas Carni- 
programoje spalio 9 d. Sydnejaus Circular Quay aikštėje.

sėkmingumų. Ypač tėvai ir globėjai 
prašomi siųsti lietuviškąjį jaunimų, 
nes užmegsti ryšiai, pažintys bei 
lietuviška aplinkuma ves į šviesesnę 
ir lietuviškesnę ateitį.

Pasirašo:
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Valdyba, JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba, Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdyba, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimo Organizacinis 
K-tas, V-sios Kanados ir JAV lietu
vių Dainų Šventės org. K-tas, Pa
saulio Lietuvių Sportinių Žaidynių 
Organizacinis K-tas, Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos Valdyba

NOBELIO LITERATŪROS 
PREMIJA

Šių metų Nobelio literatūros pre
mija paskirta ispanų poetui Vincen
te Aleixandre.

LIETUVIAI IŠRADĖJAI

Kanadoje gyvenę lietuviai broliai 
Juodeliai išrado naują dantims už
taisyti medžiagą, kuri pasirodė daug 
tinkamesnė ir patvaresnė už anks
čiau vartotas bliombavimui medžia
gas. Vienas iš jų Bil Youdelis (dabar 
jie taip rašosi) yra metalurgijos 
profesorius, dėstąs JAV, o kitas 
Ralph - odontologas. Naująją me
džiagą broliai užpatentavo ir jos ga
mybą nupirko fima Johnson & 
Johnson Amerikoje ir dabar toji 
medžiaga plačiai vartojama visoje 
Šiaurės Amerikoje. Medžiaga pava
dinta ’’Dispersalloy” , Australijos 
dantų gydytojams dar nežinoma.

Prof. B. Juodelis didžiuojasi savo 
išradimu ir dirba prie naujų projek
tų. Abu broliai yra senųjų lietuvių 
emigrantų vaikai, kalbą lietuviškai. 
Jų tėvai atvyko į Kanadą dar 1927 
metais.

Pranas Domšaitis Gamtovaizdis Aliejus 1958-65 m.

a 39 a © i
Sovietų Sąjungoje šiais metais 

švenčiama 60 metų jubiliejus nuo 
spalio revoliucijos. Vakaruose spė
jama, kad sąryšyje su šiuo jubilie
jum pereitą savaitę buvo išleisti į 
er iveą du sovietų astronautai su 
neišaiškinta misija, bet jau sekančią 
dieną jie buvo grąžinti į žemę, nes 
dėl techniškų kliūčių negalėjo prisi
jungti prie skraidančios bazės.

***

Ir šiais metais N.S.W. vyriausybė 
nutarė vasaros sezonui prailginti 
dieną. Vasaros laikas įvedamas spa
lio 30 d. Tą dieną laikrodžiai bus pa
varyti vieną valandą pirmyn.

’’Sūkurys”
Karnivale ’77

"Flowering meadows, pine for- 
rests, meandering rivers, an ancient 
castle by a crystal clear lake - this is 
the landscape of LITHUANIA!

This land by the Baltic sea is not 
large in size but is rich in legends 
and tradition.

It’s women and girls in colourful 
hand woven national costumes are 
adorned with amber.

Song and dance are the constant 
companions of the people of this 
land - whether working in the fields, 
celebrating a good harvest or youth 
expressing its love of LIFE!"

Tokiais žodžiais SŪKURIO šokė
jai pristatė Lietuvą ir lietuviškus 
tautinius šokius Circular Quay par
kelyje, sekmadienį 9.10.77.

Mūsų gražiam jaunimui tik pra
dėjus rinktis į parkelį, smalsūs pra
eiviai, atvažiavę pasidžiaugti gražiu 
saulėtu uostu, pradėjo burtis aplink 
jaunuolius tautiniuose rūbuose.

Arti poros šimtų susidomėjusių 
žiūrovų sekė jaunatvišką entuziaz
mą ir gražiai atliktus šokius, kuriuos 
anglų kalba pristatė Virginija 
Cox’aite ir Julė Stašionytė ir ku-

Laukiame poeto 
B. Brazdžionio

Jau yra tikra, kad JAV gyvenan
tis poetas Bernardas Brazdžionis 
atvyksta į Australiją ateinančių me
tų vasario pradžioje. Sudarytas ko
mitetas, kuris rūpinsis poeto susiti
kimais su Australijos lietuviais bei 
ta proga oficialiais jo pasirodymais. 
Šiam komitetui vadovauja Dr. A. 
Mauragis.

Pastebėtina, kad svečiui poetui B. 
Brazdžioniui globoti ir jo gastrolė
mis Australijoje rūpintis ALB 
Krašto Valdyba pasiūlė sudaryti 
specialų komitetą kuriam vadovauti 
pakvietė Dr. A. Mauragį.

Komitetas spalio 9 d. tu
rėjo pirmą posėdį, kur bendrais 
bruožais buvo aptarta poeto B. 
Braždžio globa ir pasirodymai Aus
tralijoje. Sydnejuje numatomas B. 
Brazdžionio literatūros vakaras 
ateinančių metų vasario 11 d. (šeš
tadienį), o vasario 12 d. Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo mi
nėjimas, kur bus įtrauktas ir svečias 
poetas. Apie B. Brazdžionio išvykas 
į kitas kolonijas bus paskelbta vėliau 
susitarus su kitomis kolonijomis.

Svečio laikas Australijoje nėra ri
botas, tik patys Australijos lietuviai 
turės pasirūpinti poeto B. Brazdžio
nio globa ir jo kelionės išlaidomis 
Australijoje.

Turbūt nėra Australijoje lietuvio, 
kuris nebūtų girdėjęs poeto B. 
Brazdžionio. Tad ir jo vizitas visų 
yra nuoširdžiai sveikintinas ir lau
kiamas.

riems energingai akompanavo Jonas 
Zubrickas.

Grupės tvarkingi rūbai, jaunas 
amžius ir šokių smagumas,grakštu
mas ir įvairumas buvo žiūrovų šiltai 
priimti.

Nors tai nebuvo SŪKURIO pir
mas pasirodymas svetimtaučių tar
pe (pirmasis buvo Wiley Park 
2.10.77) tačiau Circular Quay buvo 
pirma proga pasirodyti didesniam 
skaičiui australų. Kaip žinome, daž
niausiai, mišrių tautų pasirodymuo
se, australų publikos būna nedaug.

LDC. *
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negu namie auginti. Iš čia seka toli-

Lietuviais 
nesame gimę...

Gyvenant virš trisdešimties metų 
išeivijoje greičiausia mums visiems 
jau paaiškėjo, kad vienoje vietoje 
savaime suprantami ir natūralūs 
dalykai kitose aplinkybėse tie patys 
dalykai jau nėra natūralūs ir pri
gimtiniai, kaip kad dažnai tvirtina
me. Štai kad ir toji pati lietuvybė. 
Kai gyvenome Lietuvoje, atrodė, 
kad nieko nėra natūraliau, kaip būti 
lietuviu: lietuviška aplinka, lietuvių 
kalba, lietuviškos mokyklos, spauda 
ir santykiavimas su žmonėmis tik 
lietuviškas. Tad visai suprantama, 
kad ir gimti galėjai tik lietuviu. Iš 
čia gal ir magiškas pasakymas - 
"Lietuviais esame mes gimę..."

Tas pačias nuotaikas ir sampratą 
išsinešėme ir išvykę svetur. Ir čia 
užsiimdami visokiais svarbiais rei
kalais mažiausia kreipėme dėmesio į 
pačią lietuvybę, kuri pagal senus 
standartus nereikalavo jokio spe
cialaus dėmesio: kas yra natūraliau 
už lietuvybę ir ar gali jai grėsti bet 
koks pajovus, jeigu mes patys lietu
viai, o ir mūsų vaikai, mūsų pagim
dyti, savaime bus lietuviai ir mūsų 
įpėdiniai. O tačiau kaip skaudžiai te
ko nusivilti pamačius, kad reikalai 
nesivysto taip natūraliai, kaip kad 
buvome įsitikinę. Pasirodo, kad tai, 
kas namie buvo natūralu ir pigu, už 
tą patį svetur reikia kietai kovoti ir 
brangiai mokėti.

Šitas neapsižiūrėjimas gali būti 
mums visiems tiesiog fatališkas. 
Dar pradžioje guodėmės, kad maži 
vaikai dar nedaug išmano, su laiku 
atsibus jų lietuviškas (!) kraujas ir 
jie stos kaip liūtai už lietuvybę ir 
lietuviškus interesus. Ir šitoji viltis 
nepasiteisino: kurie nuo pat mažens 
buvo auginami lietuviais, tie ir išau
go lietuviais, gi tų, kurie tebetikėjo 
natūraliu lietuviškumu, ir suaugus 
jų vaikams neatsibodo lietuviškas 
kraujas... Čia praktiškai iš viso ne
galioja senasis dėsnis - lietuviais 
esame mes gimę, nes iš tiesų gims
tama visų pirma tik žmogum, o lie
tuviu tik tampama. Lygiai taip pat 
netiesa, kad žmogus yra gyvenamo
sios aplinkos produktas, nes jeigu 
aplinka būtų pagrindinė žmogaus 
formuotoja, tai svetur nebūtų gali
ma išauginti lietuvio. Pavyzdžiai ro
do, kad aplinkos įtaką galima įveikti 
nuolatiniu budrumu, auklėjimu ir 
sąmoninimu. I Daugeliu atvejų sve
tur išauginti lietuviai pasireiškia at
kaklesniais ir karštesniais lietuviais,

\ \ ANTANUI VILKINUI
mirus, jo žmoną Eleną, sūnų Liucių, dukrą Dr. Malvydą McGrath ir jų 
šeimas skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

O. Brazdienė
O. ir A. Kudžiai
E. ir S. Kranai
S S ir E Sagačiai

Mūsų Pastoge Nr. 41, 1977.10.17, psl. 2

mesnė išvada: nutautėjimui galima 
pastoti kelią ir net iš viso pašalinti 
nutautėjimo pavojų su juo net neko- 
vojant, o tik savo jaunąsias atžalas 
sąmoninant lietuviškoje dvasioje. Iš 
tiesų nutautėjimas nėra koks kon
kretus priešas, prieš kurį būtų gali
ma iš viso kovoti. Tėra tik mūsų pa
čių pastangos atsispirti aplinkos įta
kai ir saugoti mūsų pačių įdiegtus 
lietuvybės daigus, kad jų aplinka 
neužgožtų. Be abejo, tai nėra leng
va, bet įmanoma. Pagaliau kas gi iš 
viso pasiekiama be pastangų? Įsisą
moninus, kad nutautėjimo kaip tokio 
nėra, nes tai, ką vadiname nutautė
jimu, tėra tik mūsų pačių kapitulia
cija aplinkai, įsitikinus, kad ir toji 
pati gyvenamoji aplinka, nėra ne
nugalima, o už ją daug galingesnė 
yra žmogaus valia ir noras jai nepa
siduoti, kova už lietuvybę visados 
bus lengvesnė ir sėkmingesnė. Pas
tangos visados bus bergždžios iš 
anksto nusistačius, kad aplinka yra 
tasai baubas, prieš kurią nėra prie
monių atsispirti. Svarbiausia atsi
minti, kad lietuvybė išeivijoje nėra 
savaime suprantamas ir natūralūs 
reiškinys, kaip kad buvo namie, bet 
reikalaująs pastangų ir prasmingas 
uždavinys. fv.k.) 

LAIŠKAS REDAKCIJAI
TALKA

Turėtume džiaugtis,kad turime sa
vo banką kuris patarnauja geriau, 
negu didieji bankai Australijoj. Kur 
rasi banką kuriame galime atlikti 
piniginius reikalus ne tik šeštadienį 
prieš piet, bet taip pat Talka atdara 
šeštadienį popiet. O jeigu svarbus 
reikalas, tai net popiet sekmadienį,
susitarus su pirmininku, galima 
gauti Talkos čekį, kuris gal reikalin
gas pirmadienį. Jau daug metų pra
ėjo nuo tų laikų, kada didieji bankai 
veikė šeštadienį prieš piet.

Nekalbant apie patarnavimą pa
togiu laiku, kooperatyvas naudingas 
netik sutaupom laikyti, už kurias 
mokama žymiai daugiau (7%) negu 
didžiuose bankuose, bet gal ir dau
giau, kada reikia skolintis ir sunku 
gauti paskolą pas didžiuosius, arba 
ten gaunant, nuošimčiai nepriimtini. 
Taigi esu patenkintas Talkos patar
navimais, ypač ten paskolą gavęs, 
kada pirmiau kitur mėginęs, nega
vau paskolos, arba buvo prašoma 
per dideli nuošimčiai, pertrumpas 
išmokėjimo laikotarpis.

Baigiu patarimu jaunimui: pradė
kite taupyti Talkoje, arba perveski- 
te santaupas iš kitur į Talką. Praeis 
keli metai ir prisireiks mažesnės ar 
didesnės paskolos. Ypač jei būsi bu
vęs nariu keletą metų.

Dr. K. Zdanius, Melbourne

Vita Force

SLIMMING GRANULES

Tai visai naujas gaminys, reguliuojąs kūno svorį: pristabdo apetitą 
šalina perdidelį vandens kiekį kūne, reguliuoja vidurių užkietėjimą.

Reikalaukite Health Food krautuvėse.

MUMS SVARBU
REIKALINGOS ŽINIOS

’’Mūsų Pastogės” Nr. 4 (31.1.77) 
buvo prašoma suteikti žinių apie 
mirusius inžinierius Australijoje. 
Žinios buvo gautos apie 11 mirusių, 
kurios persiųstos PLIAS Centro 
Valdybai JAV.

Būdamas ligoninėje su sulaužytais 
kaulais, turėjau daug laiko, ir prisi
miniau, kad du mano pažįstami ko
legos mirė, bet apie juos nėra gauta 
jokių žinių. Matyt, giminės ar pažįs
tami primiršo jas suteikti, arba 
neskaitė pranešimo M. Pastogėje.

Kreipiuosi dar kartą prašydamas 
suteikti žinių apie mirusius inž. 
Mikševičių, kuris mirė Canberroje ir 
ten palaidotas, ir Surkevičių, kuris 
mirė Tasmanijoje ir ten palaidotas. 
Be to, per tą laiką dar du kolegos iš
keliavo į Anapilį: Melbourne inž. 
Alg. Jokubauskas ir N.Z. inž. J. Pe- 
čiulaitis.

Prašoma artimuosius, draugus bei 
pažįstamus suteikti žinių apie 4 vir
šuje išvardintus mirusius kolegas.

Žinios reikalingos, suregistravi- 
mui visų mirusiųjų inžinierių Aus
tralijoje ir N.Z. ir prašoma pranešti 
sekančias tikslias žinias: 1. Vardas ir 
pavardė. 2. Tiksli gimimo data ir 
vieta. 3. Baigtas mokslas, specialybė 
ir baigimo metai. 4. Kada atvyko į 
Australiją. 5. Dirbtas darbas Aus-

MIRUSifJI

A..a. Antanas Vilkinąs

Liūdna ir skaudu, kad mūsų, ypa
tingai vyresnės kartos gretos taip 
sparčiai retėja. Rugsėjo 27-tą d. 
staigiai mirė Antanas Vilkinąs 
74-rių metų. Velionis gimė ir augo 
Kurtuvėnuose, Šiaulių apskr. Mo
kėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje ir 
mokytojų seminarijoj. Tarnavo Bal
tijos Lloydas bendrovėje Klaipėdoj, 
kaip baigęs ir prekybos kursus, o 
vokiečiams Klaipėdą užgrobus grį
žęs į Šiaulius dirbo įmonėse buhal
teriu, ilgiausia ’’Bato” fabrike ūkio 
dalies vedėju. Žmona dirbusi Klai
pėdoj pašte, tą pačią tarnybą gavo ir 
Šiauliuose.

Vedė 1937 m. Klaipėdoje Eleną 
susilaukėKukštaitę-Kupšaitę 

dukrelės Malvidos. 

tralijoje ir eitos pareigos, bei darb 
vietė, kurioje dirbo prieš mirdama 
6. Mirimo data ir kur palaidotas. 
Jei galima ir mirusiojo fotografių 
(foto bus grąžinta, jei bus pažymėti 
kad reikalinga grąžinti ir kokiu ai 
resu).

Žinias siųsti: Mr. Juozas Riauba, 
Harrow street, Dover Gardens, S J 
5048.
SUSIPAŽINKIME

SU O.V. MILAŠIUM

Spalio 23 d. Sydnejaus Liet. Kli 
be rengiamas poeto O.V. Milašiai 
minėjimas jo šimto metų sukakti) 
proga. Milašius yra pasaulinio gars 
poetas, rašęs prancūziškai, draugi 
vęs su didžiaisiais savo meto po 
tais, kaip P. Valery, anglų O. Wilt 
ir kit. Nuo 1924 metų (Urbęs atsik 
rusios Lietuvos diplomatijoje ka 
Lietuvos atstovas Prancūzijoje, p 
sakęs pirmą Lietuvos vardu kali 
Tautų Sąjungoje 1921 m., kada Li 
tuva buvo priimta į Tautų Sąjun) 
pilnateisiu nariu.

Minėjime O.V. Milašių pristat 
V. Kazokas. Jo ilgesnę poemą -1 
muelio išpažintis - įscenizuos Pauli 
Rūtenis su talkininkais.

Milašiaus minėjimai šiais met' 
buvo surengti prancūzų ir lieto 
visame pasaulyje. Susipažinkime 
O.V. Milašium spalio 23 d., seku 
dienį, 3 vai. Lietuvių Klube Syd) 
juje.

m VĖL NAUJAS KAPAS
ten ir gyveno visą pokario laiką 
damas stovykloje įvairi 
pareigas iki emigracijos. Kempte 
gimė sūnus Lucius. 1949 metų 
baigoje atvyko į Australiją ir bt 
paskirtas į Brisbanę kariuomei 
žinybom Darbo sutartį atlikęs, či; 
pasiliko iki mirties.

Brisbanėj tuo laiku kūrėsi - or 
nizavosi vietos apylinkė, velio 
buvo vienas iš tų pirmųjų pionie 
kurs neatsisakė jokių įsipareigoji 
ir tuos įsipareigojimus tempė 
sveikata leido. Keliose kadencij 
dirbo apyl. valdyboje, mūsų mir 
muose talkininkavo jautriomis į 
kaitomis, rėmė skautus ir kelis 
tus priklausė skautų tėvų komite 
Sunkiai dirbdami — Antanas 
žmona Elena, daug ko atsisakyd 
visas pajamas skyrė vaikų išmol 
nimui. Dukra Malvida (Mida) ba 
si mediciną, kiek laiko dirbo Bri 
ne ir Sydney, kaip gydytoja, išb 
jusi už daktaro McGrath gyv 
Londone. Taip staigiai tėveliui 
rus, neturėjo galimybės dalyv 
laidotuvėse, Sūus Liucius ve 
abu su žmona Qld. Universitete 
gė ekonomiką ir Arts. Taip pat 
gilina studijas ir toliau. Vilkinu 
ma brisbaniečių yra mylima bei 
biama, todėl rugsėjo 30-tą d., k< 
darbo dienoj po gedulingų pam 
šv. Marijos bažnyčioj, kurias atl 
kun. Dr. P. Bačinskas, ilga ma 
vilkstinė a.a. Antano tautine vėl 
pridengtą karstą atlydėjo i 

kremtoriuma. Koply 
vardsu velioniu bendruomenės vara 

sisveikino apyl. vald. pirminink;

didįjį Dresdeoo iiMĮM-ĄManay"1 y,*
tekę visako ką dar turėjo, pėsti nu- kaip mes vadiaoroėš. 
keliavo į Kempten miestą Bavarijoj...................
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PRANAS DOMŠAITIS
Turime pasidžiaugti, kad mūsų 

tarpe mažai išgarsintą tapytojo 
’rano Domšaičio vardą iškėlė kiti: 
’ietų Afrikos Valstybinė Galerija 
išleido P. Domšaičio monografiją, 
jeidinys yra meniškai apipavidalin
tas, įjungtas į Pietų Afrikos žymiųjų 
menininkų monografijų seriją, ku
rias redaguoja prof. Ch. Du Ry. 
'rumpą studiją apie Praną Domšaitį 

ir jo kūrybą parašė Pietų Afrikos 
valstybinės Galerijos darbuotoja 
Elza Verloren van Themaat. Įdomu 
pastebėti, kad pati autorė, būdama 
svetima lietuvių kultūrai ir menui, 
sugebėjo prieiti ir pajusti charakte
ringus lietuvių kultūros bruožus.

Pranas Domšaitis gimė 1880 m. 
Klaipėdos krašte, Kropynų kaime, 
Kuršių kopose. Jo motina gimusi 
Putinytė. Nors Pranas lankė vokiš
ką mokyklą ir buvo užregistruotas 
kaip Franz Domscheit, iš motinos 
pusės paveldėjo dar stiprią lietuviš-
tą pasaulėjautą, kuri vėliau jo są
monėje išryškėjo, susikristalizavo, 

utinai perėmė ir savotiškai inter AMŽINASIS KELIAUTOJAS 
vetuodamas vėl perdavė savo dar
iuose.

Pranas Domšaitis "Ir nuolatos esu vis pakelėj ’ Aliejus 1965 m.

Greiti esame pastebėti ir prisi
minti tuos, kurie yra tegu ir laikinoj, 
bet aktualioj visuomeninėj tarnyboj. 
Tačiau yra asmenų, kurie be per
traukos ir niekeno nerinkti dirba 
lietuvišką kultūrinį darbą net nesu
interesuoti, kad į juos būtų kreipia
mas specialus dėmesys arba reiš
kiama proginė pagarba. O dažnai 
tokie žmonės savo kruopščiu darbu, 
savo kūryba nusipelno daugiau dė
mesio.
Vienas iš tokių yra Juozas Almis 

lūragis, sydnejiškis, poetas, redak
torius, paskaitininkas ir plačiausia 
prasme kultūrininkas. Spalio 3 d. 
am kaip tik suėjo 60 metų. Tai yra 
brandus išgyvento laiko skaičius, 
ties kuriuo verta sustoti ir ne vien 
tik su nuostaba, bet ir pagarba pa
galvoti apie patį sukaktuvininką.
Sydnejiškiai lietuviai J.A. Jūragį 

labai gerai pažįsta ir be jokio prista
tymo. Tiesa, jis retai matomas eili
niuose parengimuose - vakaruškose, 
politiniuose ar bendruomeniniuose 
susirinkimuose bei demonstracijose. 
Bet tai nereiškia, kad jo iš viso nėra 
aktyviame lietuviškame gyvenime. 
Riešingai, jis lietuviškame gyveni
me gal dalyvauja ir reiškiasi daug 
aktyviau, negu visi tie, kurie rodosi 
tik daugiau ’’dėl akių”. Aš nežinau 
nė vieno Sydnejuje lietuviško kul
tūrinio parengimo, kur nebūtų daly-

Jaunystę Domšaitis praleido tėvo 
ūkyje atliekamu laiku tapydamas. 
Tėvas nebuvo patenkintas sūnaus 
užsiėmimais, ypač kad Pranas nepa
rodė didelio palinkimo ūkininkauti.

Jautri motina žavėjosi sūnaus pa
veikslais ir jo meniškam potraukiui 
rodė daug palankumo. Tačiau pa
kliūti i meno akademiją nebuvo 
lengva, ypač neturint lėšų. 1907 m. 
Max Lieberman, žymusis vokiečių 
impresionistas, pamatė kuklaus 
Domšaičio savamoksliškus darbus, 
atpažino juose slypintį meninį po
tencialą ir rekomendavo jį Kara
liaučiaus Meno Akademijai pats iš
rūpindamas Domšaičiui stipendiją.

Baigęs Karaliaučiaus Meno Aka
demiją Domšaitis dėstė toje pačioje 
akademijoje nuo 1910 iki 1912 m. 
Vėliau gilino meno studijas privačiai 
pas Louis Corinth Berlyne. Corinth 
irgi buvo gimęs Rytų Prūsijoje, stu
dijavo Prancūzijoj ir grįžęs tapo vo- 

Poeto sukaktis
JUOZUI ALMIUI JūRAGIUI 60

vavęs mūsų sukaktuvininkas ar tai 
su paskaita, ar su savo kūryba arba 
bent kaip pasyvus bet imlus dalyvis. 
Be abejo, nerasi jo ir lietuviškų or
ganizacijų, ypač visuomeninių sąra
šuose, tačiau jis yra gyvas ir veiklus 
Sydnejaus lietuvių literatų būrelyje, 
Plunksnos klube, nuolat girdimas ir 
su įtampa klausomas oficialiuose 
parengimuose, kur jis dalyvauja su 
paskaita ar savo kūryba.

Tačiau J.A. Jūragis yra visų pir
ma poetas, poetas, vengiąs minios ar 
visuomeninių intrigų. Jo du išleisti 
stambūs poezijos rinkiniai (Tolimieji 
miražai 1964 ir Akmens ir paukščio 
metas 1977) įstato mūsų jubiliatą 
tvirtai į mūsų išeivijos literatūrą jau 
nekalbant apie jo gausiai pasklidusią 
kūrybą visoje išeivijos lietuvių pe
riodikoje. Šalia to jis suredagavo 
Australijoje net tris stambius leidi
nius (Australijos Lietuvių Metraštis 
1962, Plunksna ir Žodis 1966 ir 
Terra Australis 1972), eilę metų re
dagavo savaitrašty Tėviškės Aiduo
se (Melbourne) kultūrinį priedą 
Verpetus, kas liudija, kad J.A. Jū
ragis yra ypatingo darbštumo ir lie

Pranas Domšaitis Lietuviškas kaimas karo metu. Aliejus 1918-24 m.

kiečių impresionistų lyderiu, bet 
vėliau, jau suparaližuotas, perėjo į 
ekspresionistinę tapybą.

Pranas Domšaitis buvo labai užsi
daręs dar nuo pat akstyvos jaunys
tės. Tokiems žmonėms susidrau
gauti ir užmegsti ryšius yra labai 
sunku. Tačiau su Corinth’u, matyt, 
jungė jį ir kilmė, ir idėjos, ir jie tapo 
asmeniški draugai.

Vėliau P.D. gilino savo tapybos 
studijas Paryžiuje, Florencijoje, 
Londone. Keliavo po Skandinaviją, 
Rusiją, kur 1912 m. Peterburge ga
vo užsakymą nutapyti gen. Bolde- 
reff ir jo šeimos portretus. Norve
gijoje susipažino su Edvardu 
Munch’u — žymiuoju ekspresionistu 
tapytoju, sukrėtusiu meno pasaulį 
savo paveikslu "Šauksmas”.

Kilus Pirmajam pasauliniam karui 
Domšaitis buvo mobilizuotas ir ka
rinę tarnybą atliko Tilžėje. Nors ir 
sveiką vyrą, bet už beviltiškai blogą 
kareiviavimą vokiečiai Domšaitį iš 
kariuomenės pašalino. Pasitraukęs į 
Pietų Vokietiją Domšaitis permąstę 
karo įvykius ir nuo tada jį pagavo 
bėgimo ir pabėgimo tema, kurią jis 
vystė savo paveiksluose. Militariz- 
mas jo netraukė. Jis paskendo savo

tuvių kultūriniams uždaviniams pa
sišventusi asmenybė. Nesvetimas 
jis yra ir Mūsų Pastogei, kur ne 
kartą skaitėme jo brandžių straips
nių ir sodrios poezijos.

Gal kadaise 60-tiems metų sukak
tis ir ženklino senatvę, šiandie šis 

svarstymuose apie gyvenimo tikslą 
ir prasmę ir apie tą laiką suvokė, 
kad visa savo galvosena, savo pož- 
velgiu į gyvenimą ir pasaulį jis pri
klausąs lietuvių tautai. 1920 m. jis 
atsisakė vokiečių pilietybės ir priė
mė Lietuvos pilietybę. Plačiai beke
liaudamas po Pietų Europą jis įsiti
kino esąs benamis pasaulyje, amži
nasis keleivis. Mistinė ir filosofinė 
praeinamumo idėja susikristalizavo 
jau visai subrandusiame menininke. 
Užsidaręs savame pasaulyje jis pa
galiau surado žmogų, kuris jį supra
to, įvertino ir panoro jo draugystės 
— tai buvo talentinga ir nuostabaus 
grožio menininkė dainininkė Adel
heid Armhold, dvidešimt metų už 
Praną jaunesnė. Kaip jų ilgas bend
ras gyvenimas įrodė, jie vienas kitą 
rėmė ir papildė. Adelheid Armhold 
spinduliuojanti asmenybė, trykš
tanti energija, entuziazmas ir jos 
gausūs žymių žmonių kontaktai 
Domšaičiui buvo lyg žvaigždė jo ra
miam gyvenime. 1929 m. jiedu vedė.

Besiformuojantis Vokietijoje na
cizmas Domšaičiui atnešė skaudžių 
valandų. Jo darbai buvo paženklinti 
kaip nepageidaujamo dekadento 
darbai ir 1938 m. buvo sunaikinti. 
Tokio likimo susilaukė eilė pačių ge
riausių Vokietijos menininkų, nėju
sių oficialia, nacizmo nustatyta rea
listinio meno linkme: Kirchner, 
Heckel, Mueller, Nolde ir kt. Tarp 
5000 nacių sunaikintų darbų buvo ir 
garsių svetimtaučių, kaip vart Gogh, 
Gauguin, Munch. Domšaičiui buvo 
uždrausta tapyti tuo pačiu "deka
dentiniu stiliumi, ir to meto dar
bai buvo daugiausia realistinės gėlės 
vazose.

Antrasis pasaulinis karas užklupo 
Domšaičius Vorarlberge. Dar kartą 
teko pergyventi bėgimo vaizdus 
kasdien matant pabėgėlius, užplūs
tančius pietinę Vokietiją ir Austriją. 
Tarp tų pabėgėlių buvo ir mūsų iš
kilieji grafikai Paulius Augius ir Te
lesforas Valius, susitikę su Pranu 
Domšaičiu. Jų bendravimo įtakoje 
Domšaitis sukūrė eilę paveikslų lie
tuviškomis temomis ir drauge su ki
tais lietuvių menininkais 1946 m. 
dalyvavo išeivių suorganizuotoje 
parodoje Bregenze, kur išstatė 11 
naujų darbų.

1949 m. jo žmonai buvo pasiūlyta 
dainavimo dėstytojo vieta Cape 
Town universitete, Pietų Afrikoj. 
Pasiūlymą priėmė ir taip Domšaičiai 
atsidūrė Pietų Afrikoje. Pranas 
Domšaitis tuo metu jau buvo 69 m.

Nukelta į psl. 4

skaičius liudija tik įžangą į pilnutinio 
subrendimo amžių. Todėl šia proga 
sveikindami J.A. Jūragį ir linkime 
brandžių kūrybingų metų.

n.n.
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Pranas Domšaitis
Atkelta iš psl. 3

amžiaus, bet kupinas energijos ir 
kūribiškas. Čia jis toliau vystė savo 
kadaise pradėtas keliautojo temas ir 
žmonos remiamas sukūrė daug 
brandžiausių kūrinių. Daug jo darbų 
pasklidę po meno galerijas Europoje 
ir Afrikoje, tačiau daugiausia paliko 
jo žmonos globoje.

Prano Domšaičio monografijoje 
atrinkta apie 50 kūrinių, iš kurių 
daugiausia spalvotos reprodukcijos. 
Neturėjus progos pamatyti nė vieno 
originalo, tenka apie jo darbus 
spręsti iš paskelbtu iliustracijų.

Tai didelės jėgos, intensyviai 
stiprus ekspresionizmas. Norint, 
pas jį galima surasti jo bendraamžių 
formalinių ar kitokių įtakų, tačiau 
nuo visų jis skiriasi tuo, kad pajėgia 
perteikti filosofinį amžinumo jaus
mą. Jo žmogus fatališkai įlietas į 
peizažą, kas ypač žymu vėlesniuose 
jo darbuose, o pati gamta sudvasin
ta. Beveik be išimties jo tapyba 
dvelkia majestotiška rimtimi, dide
liu nuosaikumu, kuriuo tikrai nepa
sižymėjo vokiečių ekspresionistai. 
Yra darbų, kuriuose matoma ir 
Rouault techniški savitumai, tačiau 
Domšaičio atveju tai ir telieka for
malinė detalė, pajungta jo, Domšai
čio, meninei vizijai išreikšti. Iš visų 
ir iš kiekvieno darbo nesuklystamai 
matosi, kad tai šių dienų, dvidešim
tojo amžiaus menininko
ieškotojo kūriniai.

Daug jis tapė religinėmis temo
mis, ypač buvo pamėgęs bėgimo ir 
nukryžiavimo motyvus, tačiau ir 
kita jo ’’pasaulietiška” tapyba dėl 
mistiško aspekto tampa tartum reli
ginė. Tarp lietuvių kaimo pabėgėlių 
ir šventosios šeimynos pabėgėlių 
skirtumo nėra — jie visi traktuojami 
kaip neatšaukiamas aktas likimo 
knygose. Žmogaus gyvenimo sulie
jimas į visatą ypač jaudinančiai iš
reikštas tose plačiose peizažų kom
pozicijose kaip ’’Karoo peizažas” 
(fig. 34) arba ’’Peizažas” (fig. 40). Ir 
nors kaip neįtikėtinai skambėtų, bet 
tuose afrikoniškuose gamtovaiz
džiuose, kurie yra ypač suprastinti 
ir suabstraktinti, stipriausiai pajun
tama autoriaus lietuviška pasaulė
jauta: įsiliejimas į nesibaigiančio 
laiko tėkmę susimąstant ir nesiprie
šinant.

Domšaitis pradėjo ir baigė savo 
kūrybą ypatingu primityviu pap
rastu stilium, susisiekiančiu su liau
dišku grubumu. Per jį persiduoda 
kukli, bet stipri, pasitikinti asmeny
bė.

Tapybos priemones Domšaitis at
renka ypač kietai ir paprastai: jo 
kompozicijos yra plačios ir atviros, 
jis atsisako visų detalių ir palieka 
pačius reikalingiausius esminius 
ženklus, tuo priartindamas savo kū
rybą prie simbolizmo. Dvasinę 
įtampą, kuria alsuoja visi jo darbai, 
Domšaitis perteikia galbūt net dau
giau išmąstytu spalvų parinkimu, 
negu pačia kompozicija. Jo koloritas 
yra beveik ištisai gilių, sodrių spal-
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vų, sukeliančių nekintamų vertybių 
įspūdį. Ir nors spalvos stiprios, nors 
jo žėri lyg senas auksas, tačiau dėka 
didžiai apgalvoto nuosaikumo 
priduoda paveikslų orkestruotei že
mą, raminantį vargonų skambesį.

Domšaitis nenaudoja lokalinių 
spalvų — spalvos jam tarnauja sim
boliškai funkcijai ir jis jas naudoja 
dvasinio gilumo išgavimui. Potėpis 
yra platus, lygus, išvirstantis į įvai- 
riaformes, ramias plokštumas, ku
rias dažniausiai jis naudoja ritmiškai 
ir paraleliai.

Kažkodėl viskas Domšaičio gyve
nime vyko vėliau, negu kitų meni
ninkų: I meno akademiją įstojo bū
damas 27 m., pripažintas buvo po 
savo pirmosios individualios paro
dos 39 metų sulaukęs, vedė būda
mas 49 m. ir mirė 85 metų. Visą gy
venimą dirbo jis labai intensyviai, 
bet lėtai. Dažnai kūrinius perdirbi
nėjo, po daugelio metų pataisydavo, 
todėl ir datavimas yra dažnai dvigu
bas.

Išleista monografija yra gera prar 
džia, tačiau tokio kalibro menininkui 
būtina daug platesnė studija. Lietu
viai turėtų tuo susirūpinti, nes 
žinios labai greit užsimiršta, o dar
bai dingsta. Domšaičio įnašas į meną 
yra labai stambus, o lietuvių išeivių 
tarpe milžiniškas, reikalaująs tinka
mo dėmesio. Iš visų monografijoje 
patiektų citatų prof. N. Dubow bus 
bene tiksliausia, apibūdinanti Dom- j 
šaičio, kaip vieno iškiliausių pokario 
menininkų kūrybą, kaip ’’emociona
lią ir subjektyvią gryniausiame 
laipsnyje”. Pats Domšaitis apie save 
taip išsireiškęs: ’’Mano tapybos es
mė yra magiškas realybės perteiki
mas. Tai vertybė, kurią aš paveldė
jau iš savo gimtinės — Pabaltijo. 
Neturįs šio vidinio preceso menas 
negali pasiekti žmogaus širdies”.

Jo menas širdis pasiekė, bet rei
kėtų jo meną paskleisti lietuvių tar
pe plačiau, kad pasiektų kuo dau
giau širdžių. Lietuvių tapyboje 
Domšaitis užimtų raktinę poziciją, 
jei būtų inkorporuotas į lietuviškas 
meno galerijas su pilnu savo kury-
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MUMS sijas po miestus; para uodam bilietus

Mes parūpinant užsienin pasus, lėktuvais, laivais ir kitom susisieki- 
vizas, užsakom viešbučius, ekskur- mo priemonėm į betkur pasaulyje.

bos derlium, tuo įamžindamas savo 
ir savo protėvių galias. Tiek daug 
gabių lietuvių tautos vaikų puošia 
svetimus muziejus savo darbais,, ir 
būtų baisiai nuostolinga, jei Prano 
Domšaičio kūryba nuklystų nuo lie
tuviškų galerijų.

G.E. Kazokienė

CARNIVALE ’77
Australija auga įvairių tautinių 

kultūrų įtakoje. Daugelio kraštų 
skirtingos kultūros imigrantai atne
šė į augantį kraštą neįkainuojamų 
amžiais ugdytų vertybių. Anglo
saksų kilmės šviesesni australai, 
kurių rankose krašto valdžios vai
ras, pagaliau suprato didžiulę vertę 
imigrantų atneštų vertybių. Užinte- 
resuoti kultūriniu, ne vien ekonomi
niu, ugdymu krašto, kuriame kaip 
pramogos dominuoja kriketas, ark
lių lenktynės ir iškylavimas pajū
riuose, ėmė propoguoti etninių gru
pių meną.

Kaip kitų Australijos federacijos 
valstybių, taip ir NSW vyriausybė 
paskyrė nemažas sumas etninių 
grupių veiklai remti, mokyklose pa
brėžiama gimtosios kalbos moky
masis ir tautinės kultūros pažini
mas. Kad skirtingų kultūrų meninės 
vertybės pasiektų Sydney miesto 
gyventojų mases, gimė idėja su
jungti įvairių tautybių meninius 
vienetus bendrai šventei. Paskelb
tas ’’Karni.valas 77”, tautų manifes
tacija, susipažinimas su tautiniu 
menu, gimusiu prieš šimtus metų 
įvairių kraštų buityje.

NSW premieras Mr. N.Wran, ati
darydamas šią pavasario šventę, 
pareiškė: ’’Karnivalas 77” suteikia 
mums galimybę pasidžiaugti malo
numais daugiakultūrinės bendruo
menės.

Geraširdiškas premiero pareiški
mas ir finansų šventės paruošimui 
paskyrimas buvo entuziastiškai su
tiktas etninių grupių. Šimtai neap
mokamų savanorių talkininkavo 
NSW vyriausybės paskirtiems tar
nautojams, menininkams, koordina
toriams. Į karnivalą įsijungė finan
siškai ir organizaciškai įvairūs klu
bai, meno komitetai, bankai, kariuo
menė, Sydney miesto ir priemiesčių 
burmistrai, aukštosios mokyklos, 
turizmo biurai, didieji prekybos na
mai, įvairios kultūrinės ir socialinės 
organizacijos.

Užsimota labai plačiai. Pasiruoši
mas truko keletas mėnesių. Paruoš
ta plati devynių dienų programa. 
Nuo spalio pirmos iki spalio devintos 
dienos vyko seminarai, diskusijos, 
parodos, koncertai, eisenos. Di
džiausias įnašas etninių grupių, tai 
pademonstravimas savo meno 
miesto aikštėse, teatrų salėse, klu
buose. Devynias dienas trukęs kar
nivalas suteikė progos pažinti ir pa
sigėrėti įvairių kraštų dainomis ir 
šokiais. Iš Azijos dalyvavo — Kinija, 
Vietnamas, Bali, Laos, Korėja, Poli
nezija; iš Lotynų Amerikos — Ar
gentina, Peru, Uragvajus; iš Arti

ENCIKLOPEDINIO POBŪDŽIO 
informacinę knygą apie Lietuvą ang
lų kalba rašo Mykolas Dranga, pa
kviestas VLIKo. Su parašyta knygos 
dalimi jis jau supažindino VLIKo vi
cepirmininkus dr. B. Nemicką, J. 
Valaitį ir valdybos narį informacijos 
reikalams B. Bieliuką.

mosios Azijos ir Europos — Pakis
tanas, Lebanonas, Turkija, Malta, 
Sicilija, Armėnija, Syrija, Graikija, 
Italija, Ispanija, Portugalija, Bulga
rija, Vengrija, Kroatija, Austrija, 
Olandija,Škotija, Airija, Lenkija, 
Ukraina. Pabaltiečius atstovavo lat
viai ir lietuviai.

Tokio didelio masto įvairių kalbų 
žodžio, melodijos ir šokio meno pa
radas, tautinės kultūros pademons
travimas buvo pirmą kartą Sydne- 
juje, o gal ir visame pasaulyje. Tai 
pirmas bandymas; rengėjams ir 
dalyviams vertinga pamoka. Gaila 
tik, kad plati publika nebuvo tinka
mai paruošta. Trūko reklamos ir in
formacijos. Programos skelbimai 
Heralde mažu šriftu vos pastebimi. 
Televizija ir radio apie tai tylėjo, 
trūko profesionališkumo rengėjams. 
Didelis tautų meno paradas 
suskambėjo silpnu akordu.

Nemažos meninės vertės lietuvių 
tautinio meno koncertas State Te- 
atrette irgi praėjo be dėmesio, nors 
tai buvo darnus Dainos choro ir tau
tinių šokių grupės ’’Gintaro” pasi
rodymas. Kur buvo lietuviška pub
lika? Veidai raudonavo ieškant lie
tuvių žiūrovų tarpe. Ar buvo de
šimt? Kur šokėjų tėvai? Kur choris
tų giminės? Nejaugi lietuvių imi
grantų jau nedomina tautinis me
nas? Kokių sensacijų reikia tautie
čius privilioti į lietuvišką koncertą, 
pasigėrėti puikiu choro dainavimu, 
kurio seniai negirdėjo, pasigėrėti 
jaunų ’’gintarėlių” darniai šokamais 
šokiais? Gal atvežta ir gerai išrekla
muota ’’meška” geležiniame narve 
sutraukų lietuvius į koncerto salę, 
gal anomalinės sensacijos priviliotų į 
spektaklį. Nes menas nesuvilioja. 0 
koncertas buvo vertas dėmesio.

Koncerto pradžioje Peru šokėjos 
atliko įdomius Inka indėnų religinius 
šokius. Jie buvo menkai išpildyti, 
neritmiškai, judesiai sunkūs. Peru 
grupė nepasižymėjo tvarkingumu, 
nei punktualumu. Dėl jų vėlavimo, 
koncerto laikas turėjo būti sutrum
pintas. Lietuviams skirta valanda 
sutrumpinta iki 45 minučių. Publika 
to nepajuto, bet lietuvius rengėjus 
tas sunervino. Ant greitųjų reikėjo 
persiorganizuoti, trumpinant prog
ramą.

’’Dainos” dirigento V. Kiverio 
profesionališkai apšlifuotas choras 
puikiai skambėjo nedidelėje salėje. 
Sužavėjo Zita Belkutė dirigavusi 
skaitlingam, stipriam moterų cho
rui. Avos Saudargienės paruošti 
’’Gintaro” šokėjai pagavo žiūrovus 
ritmiškumu ir gyva išraiška. Sensa-
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”...ar tu esi pieno puta”
ŽILVINO KONCERTAS ADELAIDĖJE

Adelaidės Tautinių Šokių Grupė 
lilvinas”, savo metiniu koncertu, 
iris įvyko rugsėjo 24 d. Lietuvių 
amuose, parodė savo darbo vai-

Tik pažvelgus į ypatingai skonin- 
į arch. E. Kalibato pagamintą 
•ogramą, krito į akis šokių turtin
amas, logiškas jų sugrupavimas ir 
dejų grupių pasirodymas — jau- 
ajų ir vyresniųjų.
Atidarimo žodyje, ’’Žilvino” šokė- 

., S. Fišerytė, pažadėjo, porai va- 
ndų perkelti mus į tą šalį, apie ku- 
ą daugelis svajoja - mūsų Tėvynę 
ietuvą.
Su tais žodžiais ir prasidėjo kon- 
jrtas lėtu Sadutės šokiu.
Jaunųjų skaitlinga grupė, dar 

jnkiom kojytėm, pašoko Kubilą, 
ai vėl į ir Gyvatarą, tačiau išpildant 
uotaika kilo ir, pailgėjus kojom, 
evienas jų taps reprezentaciniu šo-

Koncertui paįvairinti, dalyvavo 
j jauni instrumentalistai. M. Car- 
r smuiku pagrojo minuetą ir Lie- 
iva brangi (programoje įrašyta 
aiskit į Tėvynę), o akordeonu R. 
'illenbrecht - Marina Samba ir 
)ace Polka. Aišku, solistai turėjo 
mcentruotis į savo instrumentus, 
ciau norėtųsi matyti jų veideliuose 
jnt šypsenėlę. Ypač akordeonistui 
•ojant Samba, kada žiūrovų kojos 
sjučiom taktą kalė, o iš muzikanto 
jiduko dvelkė tik rimtis ir susi- 
iupimas. Instrumentalistai dar la- 
li jauni, su laiku, esu tikra, jie iš- 
lūks suderinti muziką su savo išgy-

Carnivale
Atkelta iš psl. 4 

ija buvo Vida Viliūnaitė su klum- 
ėmis ir jos partneris Darius Ge- 
iauskas. Folklorinio koncerto eigą 
oordinavo Ginta Viliūnaitė, kreip- 
amasi į publiką tinkamais žodžiais 
r žavia šypsena kiekvienoje situaci-

Koncertą, užtrukusį virš dviejų 
alandų, užbaigė austrų choras. Ge- 
ai paruoštas choras monotiniško 
■epertuaro parinkimu nesuteikė 
dausytojams tiek malonumo kiek 
dėjo pagal pajėgumą. Išklausęs jų 
dainų kažkas iš publikos išsireiškė - 
aučiausi kaip bažnyčioje choristams 
jedant giesmes iš ’’kantičkų”. Tai 
nvo replika iššaukta monotoniškų 
iainų, dainuojamų iš juodų gaidų 
iasiuvinių, chorisčių apsirengusių 
yškių spalvų sukniomis, primenan- 
ias prie mišių patarnaujančių ber
nukų apsiaustus.
Karnivalo uždarymo eisenoje nuo 

the Rocks, George gatve iki Hay- 
larket, dalyvavo visos etninės gru- 
ės atlikusios programą. Eisena už- 
ibaigė Haymarket, kur dalyviai šo- 
o ir dainavo iki vidurnakčio.
Daugiatautinis karnivalas suves
tas etnines grupes graso pavoju- 
ii nutautėjimo, greitina asimiliaci- 
!■ Bet nutautėjimo duobė nėra 
>kia gili, kaip iš paviršutinio 
filgsnio atrodo. Dalyvavimas kar
kale kelia tautos prestižą, kelia 
autinį pasididžiavimą senos ir jau- 
os, Lietuvos nemačiusios kartos 
Jvo tautinių vertybių kraičiu, noras 
jrp kitų tautų pasirodyti geriau- 
ioje šviesoje, laimėti neoficialias 
aržybas.
Lietuviai folklorinio meno varžy- 

«s laimėjo. O kaip mūsų tautiečiai 
^atvykę pasigėrėti net ir savo cho- 

ir šokėjų menu?

Ava Saudargienė

Vyresnioji grupė sušoko Audėjė
lę, Landytinį, Aštuonytį ir mergai
tės Blezdingėlę. Pirmieji 3 šokiai 
gan komplikuoti, reikalaują daug 
žvalumo ir greitos orijentacijos. Šo
kėjai sušoko gerai, lengvai, nesusi
painiojo Audėjėlės ar Aštuonyčio 
gijose.

Antroj programos daly montažas, 
pavadintas ’’Ūkininkas Ilgaūsis”, 
kurio autorius ir režisorius ’’Žilvino” 
administratorius V. Vencius. Mon
taže vaizduoja ūkininko rūpesčius, 
darbus ir pabaigtuves. Montažą at
liko vyresnioji grupė.

Kaip ir pridera, ankstų rytą, su
šokus Pradės aušrelė aušti, ir talki
ninkėms pasisveikinus su šeiminin
kais Kepurine, prasidėjo laukų ir 
namų darbai.

Rugučiai nupjovė rugius. Malūnas 
sumalė grūdus. Merginos Linelį 
švariai rovė, vis po saują, vis į kup
stelius rišo, o Audėjėlė staklėmis, 
šaudyklėlėmis į audeklą suaudė, 
margus žiurstus pagamino. Po sun
kių darbų tęsė pabaigtuvių pasi
linksminimą.

Laiškas iš Adelaidės

TAUTOS ŠVENTĖ IR
DIALOGAS SU JAUNIMU

Dažnai pasibėdavodavome, kad 
mūsų tautinės šventės atšvenčiamos 
neįdomiai ir nuobodžiai kasmet nau
dojant tą patį šabloną. Vis keldavo- 
me reikalą švenčių programas pa
keisti ir išgalvoti ko nors naujo. 
Svieto matę tautiečiai net prasitar
davo, kad gal ir mums kaip ir ameri
konams reikėtų tautines šventes 
paminėti susėdus aplink stalus prie 
kugelio lėkštės ir kaušelio alaus. Gal 
ir gerai, kad šia naujove nepasinau
dojamo. Šių metų Rugsėjo 8-ją ade- 
laidiškiai paminėjo konservatyviai 
pagal nuo amžių nusistovėjusią tra
diciją. O vienok minėjimas praėjo 
pasakyčiau, gana šventiškoj nuotai
koj ir, atrodo, niekas nesigailėjo tą 
dieną pribuvęs į Lietuvių Namus.

Minėjimas pravestas rugsėjo 11 d. 
Iš ryto, 10 vai. buvo pakeltos vėlia
vos Liet. Namų sodely. 11.45 vai. vėl 
vėliavos buvo pakeltos Liet. Katali
kų Centre. Iškilmingos pamaldos šv. 
Kazimiero šventovėje, kurias atlai
kė parapijos klebonas kun. A. Spur- 
gis. Šios dienos pamoksle jautriai 
reagavo į klausytojų tautinę sąžinę 
primindamas, kad pastangos išlai
kyti savo tautiškumą ir jį perduoti 
vaikams yra ne vien tautinė, bet ir 
katalikiška pareiga. Visos tautos yra 
Dievo kūrinys. Todėl kas nusikalsta 
savo tautai, nusideda ir Dievui. Kas 
neišauklėja savo vaiko geru savo 
tautos nariu, tas jį tautiniai nužudo. 
Klausytojai buvo raginami skaitlin
gai dalyvauti Rugsėjo 8-sios minėji
me Lietuvių Namuose.

Minėjimą pradėjo trumpa įžangi
ne kalba apyl. valdybos vicepirm. K. 
Taparas. Kun. A. Spurgis perskaitė 
invokaciją. Pagrindinis kalbėtojas 
buvo ALB Krašto Valdybos narys 
jaunimo reikalams L. Cox. Tikėtasi 
paskaitos anglų kalba, už tat audito
rija buvo nustebinta, išgirdus L. 
Cox kalbantį puikiai lietuviškai. Ir 
kalbos turinys buvo kažkaip švie
žias, be įprastų banalybių ir tuščia^ 
žodžiavimų, prie ko mes esame taip 
pripratę, kad, rodos, be jų ir apseit 
negalime. Atrodo, L. Cox yra gerai 
įsijautęs į mūsų tautines aspiracijas, 
įžengęs į mūsų tautinę dirvą bran
džiame amžiuje nepasisavino mūsų

Adelaidės taut, šokių grupė Žilvinas savo metiniame koncerte rugsėjo 24 d.

Atrodo musų jaunimas patvarus, 
be perstojo mirgėjo polkos, Sukti
nis, Blezdinginis Jonkelis ir t.t.

Išsijudino ir seniai šeimininkai, 
Ilgaūsis (.R. Sabeckis), sutrypė 
Lenciūgėlį su keturiom merginom, o 
jo žmona (D. Neverauskaitė), tą patį 
šokį šokdama, mikliai mėtė į šalis 
vyrukus. Duktė (R. Varnaitė) ir sū
nus (B. Sabeckis), linksminosi kartu 
su jaunimu.
/ Montažas su mažai dialogų ir ma
žai vaidybos, šokių prasme išvystė 
pilnai temą. Tautinių šokių koncer
tui to pilnai pakanka.

konservatyvizmo, kuris daugeliu 
atžvilgiu mums neša daugiau žalos, 
negu naudos. Todėl ir L. Cox mintys 
buvo, tautiniai prasmingos, naujos. 
Kalbėtojui buvo sukeltos tikros 
ovacijos, nenutilo net jam atsidūrus 
jau klausytojų tarpe. Tai neabejoti
nas, šiaip jau gana skeptiškų adelai- 
diškių pripažinimas L. Cox tikruoju 
lietuvių bendruomenės nariu.

Meninėje dalyje pasirodė Žilvino 
šokėjai ir parapijos moterų kvarte
tas. J. Neverauskas paskaitė šven
tei pritaikintos poezijos bei prozos.

Minėjimas užbaigtas prie pa
minklo žuvusiems už Lietuvos lais
vę, kur, išsirikiavus ramovėnams, 
buvo nuleistos vėliavos ir sugiedo
tas Tautos Himnas bei malda.

Užbaigiant minėjimą K. Taparas 
pranešė, kad L. Cox norėtų pasikal
bėti su Adelaidės lietuvių jaunimu 
jiems, rūpimom problemom. Kvietė 
jaunimą ir mokytojus šiame pokal
byje dalyvauti.

Už ilgo stalo jau buvo susėdę visi 
Žilvino šokėjai ir užtarnautai stipri
nosi užkandžiais bei vynu. Atsirado 
ir nešokančio bei žilo jaunimo. L. 
Cox pasisiūlė kalbėtis anglų kalba, 
kad vieni kitus geriau suprastų. Ir 
keistas dalykas - jaunimas pasidarė 
nuostabiai šnekus. Vienas po kito 
dėstė savo mintis bei pažiūras. Pa
sirodo, mūsų jaunimas nėra negal
vojanti masė, tik mes nepajėgiame 
ir nesugebame jų prakalbinti ir pa
tirti jų pageidavimų. L. Cox pasiro
dė jiems savas, nes jis elgėsi ir kal
bėjosi su jais rimtai kaip su sau ly
giais be pamokslavimų, ko jaunimas 
visa širdimi nekenčia. Pirmiausia 
užkliuvo jaunimui neturėjimas pa
talpų, kur jie galėtų rinktis ir be vy
resniųjų prievaizdų laisvai savo tar
pe pabendrauti. Tai labai jaučia jau
nimas iki 18 metų, kurie neturi tei
sės net į barą užeiti. Jaunimo klubas 
tinkamose patalpose šią problemą 
išspręstų.

Jaunimas nemėgsta, kai kritikuo
jama jų apranga. Nusiskundžia, kad 
perdaug spaudžiami politiniame ap
sisprendime ir galvojime. Jaunimas 
jaučiasi gana pajėgus pats apsi-

Siūlau jaunimui įsijungti į teatrą 
(o pasirodo vaidinti jie gali) ir pasi
mokyti, kad nekristų ūsai, nuometai 
ir pan.

V. Opulskio dekoracijos, V. Vosy
liaus apšvietimas, A. Grigonio garsų 
efektai (paukščių čiulbėjimas) vaiz
delį padarė šiltą ir malonų.

Tautiniams šokiams jau keletas 
metų sėkmingai vadovauja V. Ne- 
verauskas.

Akordeonistas, ilgai akordeono 
rankose neturėjęs, iš ”bušo” sugrį
žęs, buvęs tautinių šokių muzikan
tas ir vadovas L. Vasiliūnas, prakai
tą varvino nemažiau, kaip šokėjai, 
bet savo dalį atliko be priekaištų. V. 
Neverauskas jaunos grupės apmo
kymo pusę laurų atidavė p. Stanke
vičiūtei.

Scenoje susirinkę visi šokėjai, 
griausmingai šaukė Valio, Valio, va
dovui, administratoriui, akordeo
nistui ir p. Stankevičiūtei. Šokėjai 
juos apdovanojo ir išbučiavo.
■ Adei. Apyl. Valdybos narys kul
tūros reikalams V. Baltutis visuo
menės vardu padėkojo mūsų šau
niam jaunimui ir visiems prisidėju- 
siems prie pasisekusio tautinių šo
kių koncerto.

Lietuvių Namų salė ūžė žiūrovais, 
jie pritarė šokiams delnų plojimais, 
šaukė, švilpė ir kaip išmanydami 
reiškė savo pasigėrėjimą.

Vaišių metu tautinių šokių grupę 
sveikino apylinkės pirmininkas V. 
Neverauskas ir Mr. Schaeffer, Pre
sident Adelaide Folkloric Society.

”Žilvino”grupėj šiuo metu šoka 50 
šokėjų. Tai didelė atsakomybė va
dovui, administratoriui ir vadovo 
padėjėjai.

Kol turėsime tokį pasišventėlį, 
kaip V. Neverauską, tokį judrų ad
ministratorių, kaip V. Vencių ir to
kius energingus šokėjus, to! be abe
jonės, pagunda reprezentuotis bus 
atvira ir didelė. Ir, Dieve, jums 
padėk. V. Marcinkonytė

spręsti ir pasirinkti sau politines 
pažiūras. j

Skilimas lietuvių bendruomenėje 
jaunimo laikomas kaip farsas ir juo
kas (’’big joke”). Jaunimas visai ne
nori žinoti, kodėl ir kaip šis skilimas 
įvyko ir laiko jį paiku (stupid).

Užkliudžius lietuvių kalbą ir jos 
naudojimą buvo įvairių nuomonių, 
net prieštaringų, kurias čia sunku 
išminėti.

Beveik pusantros valandos užtru
kusiame pašnekesy iškilo visa eilė ■ 
samprotavimų, pageidavimų ir ne
pasitenkinimų, kurių iki šiol mes iš 
jaunimo negirdėjome ir vis manėme, 
kad jis (jaunimas) savo esama padė
timi labai patenkintas ir dėkingas už 
laimingą jaunystę. Pasirodo, taip 
nėra. Jaunimas mus vyresniuosius 
gerai perpranta ir jokiu būdu nesu
tiks būti pastumdėliais. Mylėjimai ir 
glaudimai čia nieko nepadės. Jie tų 
meilių kratosi ir laukia iš mūsų res- 
pekto ir pagarbos. Bet kur jos gausi, 
jei čia vienas iš bendruomenės tėvų 
šypsodamasis pareiškė — žinai, jau
nimas pašnekės ir užmirš. Būtų ga
lima čia dar pridėti — ’’Užaugs, su
bręs ir... išsivaikščios”.
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DĖMESYS
LIETUVIŠKAI KNYGAI

Girdėjome, kad lietuviškų naujai 
išleistų knygų oficialūs pristatymai 
nuolat vyksta Amerikoje, kartas 
nuo karto Adelaidėje (p. E. Reiso- 
nienės iniciatyva), tačiau pirmą kar
tą toks lietuviškų knygų pristaty
mas įvyko spalio 9 d. Sydnejuje. Ši
tos akcijos ėmėsi Sydnejaus Senųjų 
Skautų Židinys. Pristatyme apsiri
bota Sydnejuje gyvenančiais auto
riais ir jų išleistomis per pastaruo
sius porą metų knygomis. Tai buvo 
visiškai naujas, Sydnejuje pirmą 
kartą bandytas kultūrinis parengi
mas, kuris patraukė tautiečių dė
mesį ir visa savo struktūra bei pra- 
vedimu pilnai pasiteisino. Sveikina
me sveiką iniciatyvą!

Pats Sydnejaus lietuvių autorių ir 
jų išleistų knygų pristatymas buvo 
gana sudėtingas: reikėjo sukviesti ir 
paruošti visą eilę programoje nu
matytų veikėjų, kurie skaitė, dekla
mavo ar muzikavo. Tai buvo p. D. 
Skorulienės rūpestis, kuri šitą ne-
lengvą pareigą pasigėrėtinai atliko, 
nors parengimo metu ji ir paliko 
nuošaliai, nepastebėta. Visą paren
gimą dailiai su jai būdingu žavesiu 
pravedė p. J. Viliūnienė.

Pristatyti buvo šie autoriai: A.J.
Skirka, V. Janavičius, A. Veščiūnai-

Tautos Šventė...
atkelta iš psl. 5

Čia pat prie lietuvių namų stovi 
tvarkingas, rodos, penkių kambarių 
namelis. Jis naudojamas tik dvi va
landas savaitėje savaitgalio mokyk
lai. Visą likusį laiką patalpos po rak
tu. Jaunimas laiko, kad šį namelį 
pertvarkius būtų ideali vieta klubui. 
Apie tai prieš kiek laiko ir aš savo 
laiške iš Adelaidės paminėjau. Bet 
Liet. S-gos pirmininkas už šią ir mo
kyklų sujungimo bei vienybės erezi
jas savo oficioze - ’’Adelaidės Lietu
vių Žiniose” per penkis puslapius 
taip mane išvanojo, kad adelaidiš- 
kiai ir šiandie stebisi, kaip aš dar 
laisvas vaikštau, o netupiu kokiame 
nors gulage. Gavau ir anonimų. 
Tarp .jų ir iš vadovėlio "Rūtelė” 22 
psl. iškirpta pasakėčia ’’Keleiviai ir 
šunes”. Tikriausiai koks mokinukas 
šelmis taip padarė. Bet iš kur jis su
žinojo, kad rašiau ’’Mūsų Pastogė
je?”. Tai, va, ką reiškia prasižioti 
apie adelaidiškių vienybę.

Arba vėl. Apylinkės valdybos su
daryta švietimo taryba nutarė, kad 
šiuos mokslo metus abi mokyklos 
užbaigs kartu. Atrodo, ir logiška, ir 
tautiška. Bet čia pat bendruomenės 
mokyklos vedėjas pareiškė, kad jie 
vis tiek mokslo metus užbaigs atski
rai. Esąs toks mokytojų nutarimas. 
Atsitiktinai šiame pasitarime daly
vavęs nenorėjau savo ausimis tikėti, 
kad tai tiesa. Nenorima net vieną 
kartą per metus suvesti krūvon jau
nų lietuvių. Kodėl?

Mielas redaktoriau, prižadu dau
giau vienybės klausimais iš Adelai
dės neberašyti. Bijau skaitytojams 
įkyrėti ir naujų priešų įsigyti. Šį 
klausimą bandžiau kelti nesirūpin
damas savimi ar savąją karta. Man 
rūpi, ką po mūsų paveldės mūsų pa- 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
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tė, M.M. Slavėnienė, J.A. Jūragis ir 
A. Saudargienė. Visi minėti autoriai 
patys dalyvavo parengime ir patys 
skaitė savo knygų ištraukas, o juos 
papildė dar ir atskiri deklamatoriai - 
skaitytojai:. D. Bartkevičienė, V. 
Juška, V. Viliūnaitė, J. Bogušaitė, 
P. Rūtenis, E. žižytė, G. Zigaitytė, 
M. Osinaitė, S. Skorulis. Specialų 
įvadą į šį parengimą paruošė V. Ka
zokas. (žiūr. jo žodį atskirai).

Nekalbant apie autorių pajėgumą 
ir kokybę, pats parengimas praves
tas labai sėkmingai ir sklandžiai. 
Galbūt patį geriausią įspūdį klausy
tojui paliko poetė A. Veščiūnaitė 
tiek pati asmeniškai deklamuodama, 
tiek ir kitoms deklamuojant su D. 
Gečiausko gitaros palyda. Įsidėmė-

Knyga ir lietuvybė
V. Kazoko žodis, pasakytas Syd

nejaus lietuvių autorių ir jų knygų 
pristatymo parengime spalio 9 d. 
Liet. Klube

Šio neeilinio parengimo proga no
rėtųsi visų pirma pasidžiaugti drau
ge su visais, kad vieną kartą ir pas 
mus atkreiptas dėmesys į autorius ir 
knygas. Čia pat norisi ir su pasidi-

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA 

AUSTRALIJOJE

SYDNEY Stoti. 2EA BOO

Antradieniais 1.30-2 *»i.b.p.
Trečiadieniais 2-2.30 »bi.p.p

CANBERRA stoi>*2XX »o»o»h.-
Ketvirtadieniais 8-a.3O«ai

ADELAIDE »«>t-*5UV »oiv
Sekmadieniais 1 - i.ao »*i. p.p.
Šeštadieniais e. 30-Wvai. ryto

(kas antra savaite)

likuonys. Su savo vaikais neblogai 
susikalbu o reikalui esant ir laiškais 
pasikeičiu tik lietuviškai. Nuo lietu
vybės jie nesišalina ir iki šiol visi 
vienaip ar kitaip lietuviškuose rei
kaluose maišosi. Jų lietuvybe esu 
visai patenkintas. Tad mano opo
nentai visai be reikalo už jų užkliu
vo. Tačiau jeigu mes savo konserva- 
tyvizmu ir trumparegyste ir toliau 
taip bendruomenės reikalus tvarky
sime, tikriausiai mūsų visų prieaug
lis į visą šią makalynę ranka numos 
ir mūsų puošnūs tautiniai rūmai 
greitai liks tušti.

Kartas nuo karto mus aplanko 
svečių iš Lietuvos. Net nemirktelėję 
nutariame: ’’Aišku, jų tikslas mus 
suskaldyti”. Bet niekada nepagalvo
jame, kad šį skaldymo darbą jau se- 
nia vykdome mes patys.

B.Straukas

P.S. Paskutinėmis žiniomis susi
tarta abiejų mokyklų mokslo metų 
užbaigimą švęsti drauge.

tinas P. Rūtenio ir S. Skorulio skai
tymas, kurie, nenuostabu, yra sce
ninio žodžio meistrai. Pabaigai A. 
Saudargienės kelionių įspūdžiai dar 
buvo iliustruoti skaidrėmis.

Malonu pasidžiagti tokiu kultū
ringu ir šviežiu parengimu Sydne
juje. Klausytojų palyginamai buvo 
gana gausiai, tačiau jų galėjo būti 
dvigubai tiek, jei pats parengimas 
būtų buvęs tinkamai išreklamuotas.

Paminėtina ir graži šiame paren
gime pristatytųjų autorių išleistų 
knygų parpdėlė. Daug kas ja domė
josi ir net vienas kitas įsigijo priei
namą pirkti knygą gaudami ten da
lyvavusių autorių įrašus. Po prista
tymo skautai židiniečiai visus daly
vius pavaišino kavute ir pyragai
čiais.

Sveikiname gražią iniciatyvą ir 
tikimės ko nors panašaus ir dažniau.

Inf.

džiavimu pasigėrėti mūsų rašyto
jais, kurie šalia mus visus be išim
ties supančios kasdienybės, tuo pa
čiu laiku sukūrė ir mus apdovanojo 
vertybėmis, kurios nei sudega, nei 
paskęsta, nei su laiku pragaišta.

Vienas iš nuostabiausių bet kada 
žmogaus sukurtų dalykų yra knyga. 
Jos puslapiuose sukrauti neišemia- 
mi ir neįkainuojami patirties, moks
liniai ir kūrybiniai lobiai, uždaryti 
nesuskaitomi realūs ir fantastiniai 
pasauliai. Čia glūdi sukaupta dau
gybės amžiū žmogaus patirtis ir iš
mintis, vizijos ir kūryba, kas yra 
nuolat papildoma naujomis knygo
mis vis naujų autorių. Užeik tik į 
knygyną ar biblioteką - tiesiog net 
galva svaigsta: kiek tų autorių, kiek 
knygų iš įvairiausių sričių. Ir mąstai 
sau vienas - kas gi tas knygas išper
ka, kas jas perskaito? Ir nors šių 
dienų gyvenamasis laikas nėra labai 
palankus knygai, vis dėl to kad ir 
sparčiai progresuoja technika ir ci
vilizacija, pačiai knygai tuo tarpu 
nėra pakaitalo ir vargu ar kada bus 
toks išgalvotas.

Šalia to, šiandie knyga yra vienas 
iš pačių pigiausių pramonės produk
tų. Pirklių rankose ji yra tik prekė, 
kaip visi masinės produkcijos gami
niai. Lygiai ir duona yra masinis 
produktas, ne visų vienodai verti
nama ir gerbiama. O tačiau yra 
žmonių, kurie knygą myli ir gerbia, 
kaip alkanasis duoną. Betgi tasai 
kelias, kurį tenka nueiti, kol knyga 
patenka į masinės gamybos ratus, 
yra nepalyginamai ilgas, skaudus, 
pareikalaująs iš jos autoriaus ne
suskaitomų darbo valandų, pasiau
kojimo, daugelio dalykų atsižadėji
mo. Rašydamas knygą autorius yra 
kaip tas grūdas, kuris pats turi nu
mirti, kad išleistų naują daigą ir iš
augintų vaisius.

Su tokiomis mintimis atsigręžki
me ir į lietuvišką knygą. Lietuviška 
knyga universalioje knygų rinkoje 
dar turi ir savo išskirtiną, specialią 
misiją — palaikyti ir propaguoti 
tautinę, lietuvišką gyvybę, kuo ma
žiausiai rūpinasi kitų, ypač didžiųjų 
tautų knygos ir autoriai. Neperdėsiu 
teigdamas, kad tik per lietuvišką 
knygą lietuvis įsisąmonino, kad jis 
yra lietuvis. Martyno Mažvydo ka
tekizmas nors ir. nekalbėjo tiesiog 
apie lietuvybę - mokė lietuvį galbūt 
jam ir ne taip jau artimų tikėjimo 
tiesų, tačiau tasai katekizmas prabi
lo į lietuvį lietuviškai, kas jį ir jo 
kalbą pastatė greta kitų kalbų ir 
tautų, ir tuo pačiu pažadino lietuvio 
tautinę ambiciją, o drauge ir tautinę

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
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sąmonę. Ir šiandie su didele šird
perša gal ne vienas pagalvojame: ar 
nebūtų buvę mums visiems geriau, 
jeigu savu laiku Vytautas, vietoje 
girdęs savo arklius Juodosiose ma
riose, būtų išleidęs bent vieną lietu
višką knygą! Galimas daiktas, mūsų 
visa istorija būtų nuėjusi visai kita 
kryptimi. Tarp kita ko, šiais metais 
sueina 450 metų, kai pasirodė pir
moji lietuviška knyga — Martyno 
Mažvydo Katekizmas.

Martyno Mažvydo pasėtasis lie
tuviškos raštijos grūdas krito į gerą 
dirvą: lietuviškoji raštija plėtėsi, 
tautinis sąmoningumas vystėsi taip, 
kad po trijų šimtų metų tuometinis 
Lietuvos okupantas — Caristinė 
Rusija griebėsi radikaliausiomis 
priemonėmis persekioti lietuvišką 
knygą. Tačiau pastangos buvo 
bergždžios: po keturiasdešimties 
metų atviro karo su lietuviška kny
ga galingoji Rusijos imperija turėjo 
kapituliuoti.

Lygiai ir šiandie lietuviškoji kny
ga turi tą patį vaidmenį ir misiją, 
kokią ji turėjo ir anksčiau: mums 
čia, ir mūsų pavergtiesiems bro
liams Lietuvoje. Kad ir kaip oku
pantas stengiasi išstumti lietuvišką 
knygą Lietuvoje, vis tiek lietuviška 
knyga ir ten dar nenugalėta. Jeigu 
Latvijoje 1975 m. iš išleistų 2370 
knygų buvo 1135 knygos rusų kalba, 
t.y. apytikriai pusė latviškų, pusė 
rusiškų, tai tais pačiais metais Lie
tuvoje buvo išleista -1360 knygų lie
tuvių kalba ir tik 387 rusų kalba. 
Panašiai ir Estijoje: tais pat metais 
Estijoje išleista 1549 knygos estų 
kalba ir 525 rusų kalba. Tiesa, prie
vartiniu keliu ir į tas pačias lietuviš
kas. knygas brukama rusų kalba ar 
tai'knygos turinio santraukos pavi
dalu ar kitaip, tačiau vis tiek lietu
viška knyga palieka lietuviška, nors 
tenai jos turinys dažniausiai lietu
viui ir svetimas. Tačiau nedaug kuo 
artimesnė lietuviui savo turiniu bu
vo ir Mažvydo knyga, tačiau svar
biausia — ji yra ir buvo lietuviška. Ir 
kol lietuviška knyga dar leidžiama, 
neabejotinai su ja išliks ir lietuvių 
tauta.

Galbūt ir nesu kompetetingas, bet 
vis tik drįstu pareikšti pagarbą ir 
dėkingumą visiems lietuviškos kny
gos autoriams, įskaitant ir šiandie 
čia mūsų tarpe esantiems, kad ne
siskaitydami nei su savo laiku, nei 
su išlaidomis (kalbant komerciškai) j 
jie yra lietuviškos knygos žyniai ir | 
vaidilos, be svyravimų vykdą savo i 
pašaukimą. Juk ne kas kitas, o kaip i 
tik jie, autoriai, yra tikrieji knygos 
kūrėjai ir gimdytojai. Tiesa, šioje 
pusėje mūsų autorių tarpe nesimato 
jaunų veidų. O tai yra skaudus 
perspėjimas mums visiems, esan
tiems šioje geležinės uždangos pu
sėje, kad išeivijos lietuvybei gresia 
rimtas pavojus. Tačiau nereikia I 
prarasti vilčių: talentai ne visada! 
laikosi normalios augimo iri 
brendimo eigos. Dažnai jie prasi ! 
veržia kaip vulkanai, staigiai ir ne i 
pramatytai. Šitoji viltis stiprina pa-| 
sitikėjimą ateitimi.

Pabaigai žvelgdamas į šios dienos 
pagerbiamų autorių veidus negaliu 
susilaikyti nepasveikinęs poeto 
Juozo Almio Jūragio, kuris prieš 
keletą dienų įsirikiavo į veteranų ei
les: jam spalio 3 dieną suėjo 60 me
tų. Malonu pasveikinti ir visus kitus 
čia esančius autorius, kurių kūrybi
nis žodis yra gaji ir produktyvi lie
tuvybės sėkla su neginčijamu atei 
ties potencialu. Apie mastą ir vertę 
jūsų veikalų aš čia nekalbėsiu. N( 
visi kūrėjai susilaukia laurų, bei 
viena yra tikra, kad jūsų pastangos 
jūsų darbas ir pasišventimas neri 
veltui. Kūryba palieka kūryba, ar j 
būtų žybtelėjusi žiežirba, ar sušvi 
tusi gaisru.
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Namie ir
L.K. RELIGINĖS ŠALPOS 

RĖMĖJŲ SĄJUNGA

telkia lėšas persekiojamai Bažny
čiai Lietuvoje remti ir leidžia ”LKB 
KRONIKOS” knygas.

Jau išleista 3 tomai Kronikų lie
tuvių kalba, o 1978 m. bus išleistas 
ketvirtas tomas.

Lojolos Universiteto vardu 
šiemet išleidžiamas”LKB Kronikos” 
pirmas tomas ispanų ir pirmas to
mas anglų kalbomis, kurie bus pla
čiai paskleisti tų kalbų kraštuose. 
1978 m. bus leidžiama antras ir tre
čias tomai.

Jų išleidimui reikalinga didelių 
piniginių išteklių.

Mieli lietuviai! Skaitykime ”LKB 
Kronikos” knygas ir savo aukomis 
remkime jų išleidimą. Atlikime savo 
pareigą persekiojamai Bažnyčiai ir 
pavergtai Tautai.

Aukojusiųjų ne mažiau kaip 100 
dol. pavardės bus įrašomos leidžia
mose knygose.

Aukas siųsti: L.K. Religinės Šal
pos Rėmėjų Sąjunga, 6825 So. Tal- 
man Ave., Chicago, Ill. 60629, USA. 
Kur veikia šios organizacijos sky
riai, aukas galima įteikti jų valdy
boms. '

LKRŠ Rėmėjų Sąjungos
Valdyba

SCENINIAI
ATGARSIAI

Šiais metais birželio mėn. garsio
joje Paryžiaus koplyčioje Sainte 
Chapelle, gotikos meno šederve, 
buvo pastatyta lietuvio poeto Oska
ro Milašiaus jo 100 metų gimimo su
kakties proga misterija iš karaliaus 
Dovydo gyvenimo "Mephiboseth”. 
Suvaidinta iš viso 16 spektaklių. 
Misteriją režisavo garsusis prancū
zų režisierius Michel Jean Robin.

Šiaurės Amerikoje yra trys pilno 
metražo filmai, gaminti Vaičkaus 
kinoteatro studijos 1927-1932 m. ir 
apie 15-kos valandų trukmės įvairių 
dokumentinių filmų. Filmai seni, ir 
jiems gresia sunykimas, jei laiku 
nebus perfilmuoti.

♦♦♦

Nuo gegužės 8 iki 22 d. New 
Yorko avangardiniame ”La Mama” 
teatre buvo statomas Jono Jurašo 
surežisuotas "Makbeto” spektaklis. 
Šis naujoviškas ir neįprastas Šeks
pyro tragedijos pastatymas sutrau
kė gausiai publikos, sukėlė nemaža 
entuziazmo New Yorko teatrinėje 
visuomenėje ir iššaukė įvairių atsi
liepimų New Yorko spaudoje. Sa
vaitraščio ’’Show Business” recen
zentas L.M. Evers taip rašo: ’’Mak
betas La Mamos scenoje yra toksai 
galingas, jog jis sukrečia žiūrovus, 
kaip aukštos įtampos elektros smū
gis. Retai kada Šekspyras buvo toks 
prieinamas žiūrovams”.

Dramaturgas J. Glinskis Lietu
voje parašė reikšmingą ir originalią 
dramą ”Po svarstyklių ženklu”. Joje 
Glinskis įdomiai pristato M.K. Čiur
lionį, nagrinėdamas jo kūrybinio pa
saulio eigą ir krizę. Šalia eilės vei
kėjų šioje dramoje įvesta ir Čiurlio
nio žmona Sofija Kymantaitė - Čiur
lionienė.

**♦

Arnoldas Vokietaitis, operos so
listas, pavasariniame šių metų ope
ros sezone Honolulu mieste, Hava- Kalbant apie Canberrą, tai žiemos

skambėjo muzika, dainos ir linksmi

Klubas.
Paulius Rūtenis

iwai Opera” teatre 
Lasilio -.rolę Rossini

IS rnttkų sustląiflce nepaprasto ; 
atsekimo ir palankaus įvertinimo.

juose, 
. d&inavi

vi). &d iki pasimatymo 
tais.
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svetur
SYDNEY MOTERŲ VEIKLOJ

ATSIŠAUKIMAS

S.L.M.S.G. D-ja šiomis dienomis 
yra išsiuntinėjusi tautiečiams 
N.S.W. lapelius, prašydama Jūsų 
geros valios aukų salės statybai.

Valdžiai laikinai subsidijas nu
traukus, Lietuvių Sodyba nėra už
baigta, bet belaukiant, draugija pa
siryžusi pastatyti salę - seklyčią - 
’’recreation hall”, kuri, skaitom, la
bai būtina. Kad visuomenei būtų 
aišku, geriau reiktų pavadinti sek
lyčia, nes iš tikrųjų tai nebus didžiu
lė salė kokiems baliams rengti, bet 
patalpa - seklyčia įvairiems būti
niems reikalams. Būtina, sakysim, 
Draugijos ir Lietuvių Sodybos Ad
ministracija, per ilgus metus veda
ma privačiame bute, draugijos in
ventorius taip pat privačiose patal
pose visur išblaškyta. Sodyboje 
rengiant iešmines ar pan. neturime 
savo virtuvės ir svečiams jokių pa
togumų. Norint suruošti rankdarbių 
ratelį, taip pat nėr kur pasidėti bib
liotekai, galima daug daugiau išmi
nėti, čia tik keli.

Šis D-jos užsimojimas labai svar
bus. Pastačius Lietuvių Sodybą pil
noj apimty su sklypo sutvarkymu 
pasiliks pažiba mums visiems lietu
viams ir ateinančiai kartai pamink
las Australijoj. Tai bus tikras Lietu
vos kampelis.

Norim priminti kad sodyba priei
nama nevien Sydney ir N.S.W. gy
venantiems tautiečiams lietuviams, 
bet ir visiems Australijoj esantiems. 
Tai mūsų visų Australijos lietuvių 
bendruomenės. Todėl maloniai pra-

ŠACHMATAI
Aną savaitę Australijos šachmatų 

komanda turėjo varžybas prieš ru
sus šachmatininkus. Nežiūrint, kad 
rusų komandoje žaidė pasauliniai 
didmeisteriai, pirmose lentose aus
tralai pajėgė sužaisti lygiomis. Pir
moje lentoje rusų komandoje žaidė 
buvęs pasaulio šachmatų meisteris 
M. Tai, turėdamas priešininku aus
tralą 20 m. jaunuoli, kuris sužaidė 
lygiomis.

Dr. I. Venclovas trečioje vietoje

Sydnejaus priemiesčio Bronte su
ruoštame turnyre mūsiškis šachma
tininkas Dr. I. Veclovas iš šešių ratų 
laimėjo 4V2 taško ir laimėjo žaidy
nėse trečią vietą.

Baltic taurės turnyrai

Šių metų pabaltiečių šachmatų 
turnyrai dėl pereinamosios taurės 
vyks šia tvarka: lietuviai estai spalio 
23 d., lietuviai latviai spalio 30 d. 
Žaidynės vyks sekmadieniais 2 vai. 
Lietuvių Klube Bankstowne.

J. Augustinavičius

Spalio 23 d., sekmadienį, 3 vai. 
Sydnejaus Liet. Klube rengiamoje 
literatūrinėje popietėje ’’Susipažin
kime su Oskaru Milašium”, minint jo 
100-sias gimimo metines, tautie
čiams bus patiekta Pauliaus Rūtenio 
sceniškai apipavidalinta poeto Mila
šiaus poema ’’Lemuelio išpažintis”. 
Poemą skaito Daiva Labutytė, Mil
da Karpavičienė, Onutė Maksvytie- 
nė ir Paulius Rūtenis. Poetą Oskarą 
Milašių popietėje pristatys Vincas 

šome jausti pareigą padėti mums tai 
įvykdinti ir kartu visi pasidžiaugsi
me rezultatais. Sydney atvykę atsi
lankysite savo sodyboje kur jausitės 
kaip namie.

Baigiant prašome kurie negavote 
aukų lapelių ypač kituose stekuose, 
čekius, postal notes, ir pan. aukas 
siųsti: Sydney Lithuanian Women’s 
Social Services Association, P.O. 
Box 94, Earlwood, 2206, N.S.W. Dar 
kartą primenami aukos virš $ 2, In
come Tax atskaitoma. Tikimės ir 
turime vilties Jūsų nuoširdžios pa
ramos. Iš anksto didelis ačiū.

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Liet. Mot. soc. Globos 
Draugijos metinė iešminė - piknikas 
įvyks gruodžio 4 d., sekmadienį, 
Lietuvių Sodyboje Engadine. Smul
kesnė informacija vėliau.

Moterų Draugijos suorganizuota 
ir pravesta Miranda Fair labdaros 
mugė, įvykusi spalio 5 d., Draugijai 
davė $ 207.06 pelno. Draugija nuo
širdžiai dėkoja visiems aukotojams 
ir talkininkams.

Draugijos lankomi ligoniai: Brigita 
Račkauskienė - Lakemba Nursing 
Home; Jonas Šlyteris - Yagoona 
Nursing Home; Jonas Karitonas - 
Lansdown N.H.; N. Jurjonaitė - Li
verpool Hospital; B. Pacevičiūtė - 
Liverpool Hospital; Prancūzevičius - 
Hurstville N.H.; Pakštaitis - Coogee 
Bay; Nausėda - 26 Stanhope St. Kil- 
lara; Osinas - St. Sergius N.H., Cab- 
ramatta.

Sydnejaus Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugijos pirmininkei p. O. Baužie- 
nei išvykus kelioms savaitėms atos
togų ją pavaduoja Draugijos valdy
bos vicepirmininkė p. G. Petraus
kienė, tel. 520 8377.

VALDYBA

Nutikimai sniege
Pabaiga 
Rašo Tas Pats

Pereitos žiemos šventės šiuose 
kalnuose drąsos taurės laimėtoja 
Jūratė Reisgytė irgi varžybose ma
žai dalyvavo sakydama: pirmenybių 
vis tiek nelaimėsiu, o drąsumo taurę 
jau turiu! Taip ir teko jai prižiūrėti 
vargšą Robį, už ką jai pusė dangaus 
karalystės jau garantuota!

* *
Jauniausi ir gal gražiausi slidinė- 

tojai buvo canberiškiai brolis ir se
sutė Daukiukai. Ne tik jie buvo ap
dovanoti, bet nusileidus nuo kalno 
teisėjams visuomet būdavo proble
ma atskirti, kuris broliukas, kuri se
sutė.

* *
Gi pačiu didžiausiu mano draugu 

tapęs irgi canberiškis 9-rių metų 
Dainius Mauragis. Jau ne tik jis ma
ne ir kitus sužavėjo taip gražia savo 
lietuvių kalba, bet ir atsiskiriant ty
liai pasakė kaip skautas skautui, kad 
jeigu aš noriu išmokti kaip iškepti 
skanią duoną, tai turiu atvykti į tau
tinę stovyklą Melbourne ir ten jis 
mane šio meno pamokys. Kągi, gal 
teks jau vien dėl to nuvažiuoti.

* *

Sydnejaus Liet. Mot. Soc. Globos 
D-jos pirmininkė ir ALB Garbės na
rė p. O. Baužienė su dukra išvyko 
pasižmonėti į Japoniją ir Taiwan. 
Džiugu pastebėti, kad p. O. Baužie
nė, nežiūrint sunkių išgyvenimų ir 
brandaus amžiaus vis tiek tebėra 
judri ir veikli. Sėkmingos kelionės.

Antuanetė: Baužaitė - Terris pak
viesta dėstyti anglų kalbą japonų, 
diplomatų ir prekybininkų žmonoms 
bei dukroms, kada jų vyrai ar tėvai 
atvyksta į Australiją diplomatiniais 
ar biznio reikalais.

Pereitą savaitę į Australiją atvy
ko paviešnagėti pas sūnų Dr. Luką 
ir dukrą Guodą Petrauskus Kipro 
Petrausko žmona poetė Alė Žalin- 
kevičiūtė-Petrauskienė. Tai jos 
antras vizitas Australijoje.

» ■

BRISBANE

Šauni gimtadienio šventė

Senas brisbanietis Vincas Kulie
šius rugsėjo 24 dieną atšventė še- 
šesdešimtąjį gimtadienį. Į vaišes 
buvo sukviesta gerokai virš pusšim
čio Vinco artimesnių prietelių, 
draugų net ir kitų tautybių. Daug 
gražių žodžių sveikinimo kąlbose ju- 
bilijatui buvo pasakyta, kad visus 
sveikinusius neįmanoma išvardinti. 
Vaišės pradėtos pirmą valandą po 
pietų, jos, nuskambant dainoms, tę
sėsi iki vidurnakčio prie gėry
bėmis perpildytų stalų ir net pas
lankesnių svečių buvo pakartotos 
sekančią dieną - sekmadienį po pa
maldų.

Vincas ir Marytė Kuliešiai yra 
abu malonaus būdo. Čia visų taip 
vadinama Marytė tai buvusi Punsko
lietuvaitė, prieš dešimt metų atvyko 
į Brisbane ir ’’iskasavojo” gal kiek 
perilgai užsitęsusią Vinco viengun
gystę. Yra gražiai įsikūrę jau po ve
dybų įsigytam naujame name Bu- 
limbos priemiesty. Visiems paslau
gus visur dosnus aukotais tad ir 
patys visko turi. Ir šia proga - il
giausių metų tau,Vincai! g

Atrodo, kad mūsų čempionams 
tenisininkams broliams Leveriams 
žiemos sportas irgi patiko. Ir nors 
ant sniego jie pergalių ir neatsiekė, 
kaip tenise, bet matėsi didžiulė pa
žanga ne tik su slidėmis, bet ir su 
merginomis.

* *
Priešingai tenisui, Australijos 

rinktinės greitojo čiuožimo čempio
nas Viktoras Bagdonas ir ant slidžių 
pasirodė geriausiu ir laimėjo ge
riausio šios šventės slidininko var
dą. Po šios pergalės tikriausiai ir 
dantis traukti buvo lengviau.

* *
Nors slidinėjant ir daug buvo 

vartytasi, tačiau pobūvio metu pats 
populiariausias buvo Darius Gakas 
kuris su savo gitara ir lietuviškomis 
bei naujausiomis angliškomis daino
mis visus linksmino net iki paryčių. 
Nenuostabu, kad sekmadienį nei jo, 
nei dar kelių gražuolių ant sniego 
nesimatė.

♦ ♦
Grįžus namo daugumas svarstė ir 

ginčijosi, kaip geriau vykti į žiemos 
sporto šventę — autobusu ar maši
nomis. Sunku pasakyti, bet tikrai 
linksmiau dideliame autobuse, kur

Kazokas. Popietę koordinuoja Algis 
Dųdaitis. Poeto OįMašįąųs port-
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Pranešimai
PIRMOJI KOMUNIJA

Spalio 30 d., sekmadienį, Pirmo
sios Komunijos iškilmės St.. Joa
chim’s bažn., Lidcombe 11.30 vai.

LAPKRIČIO MĖNUO -
MIRUSIEMS PRISIMINTI

Lapkričio 1 d. Visų Šventųjų pri
valoma Šventė. Bus ir lietuviškos 
pamaldos Lidcombe 7.30 vai. vaka
re. Su šia švente ir Vėlinėm jungia
mi atlaidai už mirusius.

Lapkričio 2 d. Vėlinės. Laikysime 
po 3 Šv. Mišias už mirusius, bet lie
tuviškų pamaldų nebus.

KAPINIŲ LANKYMAS

Lapkričio 6 d., sekmadienį gedu
lingos pamaldos už visus mirusius 
taip pat sujungtos su visuotinais at
laidais. Pamaldose giedos ’’Dainos” 
choras bei išpildys Libera. Sudėti
nės Mišios aukų dėžutėj, o specialios 
intenciją įrašant ant voko su auka , 
vokelyje.

Tuojau po Šv. Mišių pamaldos už 
mirusius lietuvių kapinėse Rook
wood. Ten bus pamokslas, vėl gie
dama Libęra bei kitos maldos ir 
Viešpaties Angelas už mirusius. 
Nepamirškime prieš tai aptvarkyti 
kapelius, sekmadienį papuošti gėlė- 
mis ir žvakutėmis! Kijn. p. Butkus

MŪSŲ PASTOGĖS 
INFORMACIJA

Adelaidės Apyl. Valdybos organi
zuojama Mūsų Pastogės naudai po
pietė įvyksta spalio 23 d. Liet. Na
muose. Popietėje numatyta daly
vauti viešnia iš Sydnejaus solistė 
Gražina Zigaitytė negalės atvykti. 
Popietė vis tiek įvyks ir rengėjams 
teks išsiversti savomis jėgomis.

PARENGIMAI MŪSŲ PASTOGĖS 
NAUDAI

Rugpiūčio 27 d. Melb. Apylinkės 
Valdybos iniciatyva surengtas Mūsų 
Pastogės Spaudos Balius buvo gana 
sėkmingas ir davė Mūsų Pastogei 
$ 410.24 pajamų.

Sydnejuje rugsėjo 24 d. įvykęs 
Spaudos Balius davė apie 1300 dole
rių pelno, į šią sumą įskaitant ir 605 
dolerius, gautus iš loterijos.

M.P. Redakcija atsiprašo, kad dėl 
pašto streiko N.S.W. valstijoje pra
nešimai ar skelbimai iš kitų vietovių

KVIETIMAS

Kviečiame visus — didelius ir ma
žus, gimines, draugus, pažįstamus ir 
visus tautiečius atsilankyti tautinių 
šokių grupės ’’Sūkurio” pasirodyme. 
Norime jus palinksminti ir parodyti, 
ką per metus išmokome. Pasi
džiaugsite mikliais šokiais ir gražiu 
lietuvišku jaunimu.

Pasirodymas įvyks spalio 30 d., 
sekmadienį, po pamaldų (1 vai. p.p.) 
Lidcombe parapijos salėje. Bus gali
ma gauti užkandžių ir kavos.

Laukiame visų atvykstant!

Taut, šokių grupė 
SŪKURYS

Dėmesio!
Sydnejaus Atžalos teatrui reika

lingas senas, namuose gal jau nebe
tinkamas didelis (kuo didesnis, tuo 
geriau) kilimas. Jei norėtumėt 
tokiu kilimu atsikratyti arba tik 
paskolinti, skambinkite S. Skoruliui 
tel. 77 9011, arba A. Dudaičiui tel. 
727 9191 po 6 v.v. Kilimo spalva ir 
stovis nesvarbu.

’’Atžala”

“AUŠROS”
TUNTE

VI-ji Tautinė Stovykla artėja. La
bai svarbu skubiai susitvarkyti mo
kesčio ir transporto reikalus.

Tie, kurie įmokėję 10 dol. regis
tracijos įmokamąjį mokestį (depozi
tą), turi iki spalio 30 d. apmokėti pil
ną stovyklos mokestį. Primename, 
kad šeimai pilnas stovyklos mokes
tis yra toks: už pirmą šeimos sto
vyklautoją - 50 dol., už antrą - 50 
dol., už trečią - 40 dol., už ketvirtą - 
30 dol. Kitiems stovyklaujantiehiš 
šeimos nariams veltui.

♦ * *
Spalio 30 d. po pamaldų brolis 

Antanas Mikutavičius priims balan
so pinigus. Tą dieną visi, kurie žada 
vykti į stovyklą tunto priemonėmis, 
turi būtinai, užsiregistruoti. Tuntas 
žada samdyti autobusą, kuris išvyks 
sausio 1 d. į Melbourną. Laikas bus 
praneštas vėliau. Autobusu kelionės 
kaina dar nenustatyta, bet nebus 
daugiau kaip $ 25.00 asmeniui. Tiki
mės sulaukti paramos, tad kelionės 
išlaidos dar galf sumažėti. Jei kas 
turėtų kokių neaiškumų, skambin
kite sesei Elenai Kiverytei tel. 
727 8729.

radekcijos negalėjo pasiekti laiku ir 
dėl to nebuvo paskelbti.

PAIEŠKOJIMAS

Sesuo prašo atsiliepti Jurgį Ar- 
temjevą, gyvenusį Kaune, dabar 
Australijoje. Paieško Tania Rindi- 
nienė, 6180 Emile Neligan St., Apt. 
28, Montreal, P.Q., Canada. Tel. 
514 336 1687.

♦ * ♦
Atsiprašome, kad M. Pastogėje 

paskelbtose Aušros Tunto žiniose 
įsivėlė netikslumų: vilkiukų drau
govės draugininke iš tikrųjų yra se
sė D. Šumskienė (tel. 708 2886). Jos 
pavaduotoju šiuo metu yra sesė R. 
Blansjaar. Skautų draugininkas yra 
Jonas Birietas (tel. 727 2196).

Tunto korespondentė

Melbourno Lietuvių Klubo Taryba maloniai kviečia visus, iš arti ir toli
į rengiamą 20 metų

JUBILIEJINĮ BALIŲ
kuris įvyks Lietuvių Namuose, 44-50 Errol st. N. Melbourne, spalio 22 d. 
7 vai. vakare.

Gros geras orkestras, pasistiprinsime skania vakariene. Įėjimas, 
įskaitant vakarienę, — 7 dol. asmeniui.

Stalus užsisakyti pas F. Sodaitį tel. 569 9578 ir J. Petrašiūną tel. 
232 5034.

PASTABA: Pritrūkus vietų salėje, vėliau užsisakantieji stalus gaus 
baro patalpose. Baras tą vakarą neveiks!

Melbourno Lietuvių Klubo
Taryba
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT

GOLDEN TRIO KAPELAI
Spalio 23 d., sekm., 3 vai.:

Pažintis su O.V. Milašium
Pasaulinio garso lietuvio poeto 

minėjimas ir jo inscenizuota kūryba

Klubo biblioteka atidara: 
trečiadieniais 3-5 vai. 
sekmadieniais 1.30-5 vai. 
Bibliotekoje parduodamos lietuviš
kos knygos, plokštelės, pašto ženk
lai, lipinukai ant mašinų klijuoti.

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama - Primename, kad šeštadienių šokių 
10% nuolaidos už spiritinius gė- vakarais visi tun 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 vat, šešt. 2-1 vai., sekm.
12.30 - 11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

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

HmniiiaiiiiiiimiiDi!imHiiiicmiiiimiiiQifflUNUiioiiiiiiiiiiiiaiiuiiiHiiiotiiiuiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiQiiiiiiuuiic

LITERATŪRINĖ POPIETĖ

Spalio 23 d., sekmadienį, 3 vai. Sydnejaus Liet. Klube rengiamas 
pasaulinio garso lietuvio poeto

O.V.L. Milašiaus Minėjimas
jo šimto metų sukakties proga. Poetą ir jo kūrybą pristatys
V. K a z o k a s. Ta proga bus inscenizuota Milašiaus poema

Lemuelio išpažintis
Pastatymas Pauliaus R ū t e n i o. Dalyvauja: Daiva Labutytė — Bieri, 

Ona Maksvytienė, Milda Karpavičienė ir Paulius Rūtenis. Koordinato
rius Algis Dudaitis. Reklaminį Milašiaus portretą piešė dail. Vladas 
Meškėnas.

Popietę rengia Vaižganto Kultūros Klubas
MiiiiicuiuniiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiHiiaiHimiiiiioiiiiuiiHiiDiiiiiiiiiiiiaiuiHniiiiDiiiHiuiiiiaiiuiuiiiiiaiiiiiiiiiiiic

VIETOJ 
3® GĖLIŲ
Pagerbdami a.a. Antaną Vilkiną 

vietoje gėlių jo laidotuvėse Mūsų 
Pastogei aukojo: O. Barzdienė 10 
dol., O. ir A. Kudžiai 10 dol., E. ir S. 
Kranai 10 dol., S.S. ir E. Sagačiai 10 
dol.

Išreikšdami pagarbą velioniui 
Antanui Vilkinui vietoj gėlių Mūsų
Pastogei 10 dolerių aukojo Mr. & 
Mrs. P. ir A. Veldre.

Hydro—Jet
Kilimų valymo specialistas. Nau

dojamas vėliausias, gilus vandens 
garų ir vakumo metodas.

Lietuviams 10% nuolaida.
Skambinti po 4 v. vakaro (046) 

669230, arba rašyti P.O. Box 74 
Camden N.S.W. 2570.
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