
XXVIH-ji metai
Australian Lithuanian Weekly ”Our Haven” 

Registered for posting as a newspaper category B Kaina/Price 50 c. 31.10.1977 Nr. 43 (1505)

PASAULINĖ TENISO ŽVAIGŽDĖ 
AUSTRALIJOJ

BESIKALBANT SU V. GERULAIČIU

Antanas Laukaitis
Kelias dięnas prieš prasidedant 
ifesionalinėms Azijos ciklo Aus- 
lijos teniso varžyboms, mano iš
joję pripuolė prie manęs keli 
irto fanatikai graikai ir karštai 
dausė: ”Nu kaip, ar šitas Vitas 
rulaitis yra graikas, ar lietuvis?” 
ivaime aišku, pasakiau jiems, kad 
yra lietuvis, nes tarp kitko aš ir 
ls pažįstu jo tėvą, buvusį Lietu- 
5 teniso čempioną, kuris mane sa- 
įstaigoje New Yorke prieš keletą 
•tų net gerai pavaišino”. ’’Mataij 
ny, atrodo tu ir vėl prieš mus lai- 
įjai su savo garsiaisiais 
tuviais,” liūdnokai pasakė mano 
aikai draugai.
Azijos ciklo profesionalų Austra
is varžybos vyko trijuose mies- 
>se: Brisbanėje, Sydnejuje ir 
rthe. Šiuose turnyruose, be visų 
ų užsieniečių ir žymiųjų australų 
lisininkų, dalyvavo pasaulyje ge
istas žaidėjas Jimmy Connors ir 
sų Vitas Gerulaitis, šiuo metu 
komas šeštuoju geriausiu žaidė 
pasaulyje. Visa Australijos di- 
oji spauda mirgėte mirgėjo apra
šais ir jo nuotraukomis, duodant 
čius komentarus per radio ir te- 
iziją, labai.dažnai paminint, kad 
yra lietuvių tėvų sūnus, pradėjęs 
kintis teniso iš savo tėvo, buvusio 
tuvos čempiono ir kt. Be žaidimo 
larame pavilione Sydnejuje ir ant 
nės aikštės Brisbanėje, Kiekvie- 
vakarą iki 1-2-tros valandos nak- 
> būdavo perduodama žaidynės 
^vizijoje. Jau neskaitant teniso 
atikų, labai daug ir lietuvių, po 
o rungtynių, į darbą ryte eidavo 
šmiegotom akim . Tačiau tas bu- 
kaip atpildas šiam puikiam blion- 
lui vyrui, kuris savo sportiniais 
įrodymais sukėlė Australijos lie- 
rių tarpe dvasinio pasididžiavimo. 
Žinodami Vito reputaciją, Bris- 
nės miesto vadovai aerodrome jo 
i laukė su Rolls-Royce ir keturiom 
ižuolėmis - hostesėmis, kurios jį 
vežė į hotelį. Šio miesto turnyrą, 
gražių pasirodymų laimėjo Vitas 

po 15-kos minučių poilsio su savo 
rtneriu amerikiečiu B. Scanlon, 
nėjo taip pat ir dvejetus. Pradžia

Antrasis turnyras Sydnejuje su
nkė daug daugiau žaidėjų ir Vitas 
atskrido su Brisbanės čempiono

ulu ir pradiniu 11.000 dolerių če- 
i. Vėl reklama, vėl pasikalbėjimai
vėl lietuviams nemigo naktys. Su- 
išęs su šio didžiulio turnyro ren- 

gaunu visas informacijas ir
o gyvenamą hotelį, nes kaip čia 
lėtų būti, kad būnant tokiam įžy- 
m sportininkui Sydnejuje, jo ne
matyčiau ir nepasidalinčiau su juo 
ros taip įdomiomis naujienomis, 
ną priešpietį skambinau jam į 
*lį- Atsiliepia balsas, kuriam aš 
i pat angliškai prisistatau, kaip 
uvis žurnalistas, prašydamas su 
pokalbio. ’’Mielai, atsako links- 

s balsas, o jeigu tu lietuvis ir no
ki galim kalbėti ir lietuviškai”. 

Taip užsimezga mūsų pirmoji pažin
tis su Vitu. Vėliau ne vieną kartą te
ko plačiau išsikalbėti ir, klausinėjant 
šį gražiai atletiškai sudėtą šešių pė
dų bliondiną, visuomet gaudavau 
malonius ir nuoširdžius atsakymus, 
paaiškinimus ir kt.

— Kur t, Vitai, taip gražiai išmo
kai kalbėti lietuviškai? - pradėjau 
pasikalbėjimą.

— Mūsų šeimoje visuomet kalba
ma lietuviškai. Be to aš baigiau sek
madienio lietuvių mokyklą, buvau 
skautas ir pradžioje žaidžiau krepši
nį ir futbolą (soccerį). Ir pasakysiu, 
kad šiose sporto šakose buvau gana 
geras.

— O kaip su tenisu?
— Tenisą tai pradėjau savo tėve

lio, apie kurį tu man sakei, kad gerai 
žinai, dėka ir įtaka. Jis ir buvo mano 
pirmasis mokytojas ir patarėjas. 
Vėliau, kai pasidariau jau neblogas 
žaidėjas, tai baigiant gimnaziją ir 
prieš įstojant į koledžą, aš buvau 
gavęs labai daug pasiūlymų stipen
dijoms gauti, tačiau aš nenorėjau su

VITAS GERULAITIS

ATEIVIŲ KALBOS N.S.W.
MOKYKLOSE

Nuo ateinančių metų vasario mė
nesio N.S.W. švietimo ministerija 
numato įvesti šeštadienio mokyklas, 
kur bus dėstomos ateivių kalbos. 
Pradžioje Sydney metropolijoj bus 
atidaryti 4 tokios mokyklos.

Šeštadienio mokykla veiks nuo 9 
. ai. ryto iki vidurdienio mokslo me
tais. Pirmenybė bus teikiama toms 
kalboms, kurios bus pripažintos kaip 
privalomi dalykai abiturientų egza
minuose. Šiam projektui numatoma 
apie 100 dalinai apmokamų mokyto
ju-

Kaip mokomuosius dalykus abi
tūros pažymėjimui (Higher School 
Certificate) numatomos įvesti šios 
kalbos: čekų, vengrų, latvių, lietu-

niekuo susirišti, todėl ir neėmiau. 
Vėliau, darant gerą pažangą tenise, 
nusprendžiau, kad jis yra mano gy
venimo tikslas, todėl ir pasidariau 
profesionalu, kuo šiandien labai 
džiaugiuosi ir manau, kad ateityje 
būsiu laimingas.

— Ar sunkus profesionalo darbas?
— Pasakysiu, tikrai sunkus. Mano 

diena yra suskirstyta į žaidmą ir 
treniruotes. Kiekvieną dieną aš tre
niruojuosi mažiausiai 2-3 valandas, 
po to dar žaisdamas rungtynes. Tos 
dienos, kada žinomų australų tenisi
ninkų Lavers, Newcombes ir kt. lai
kais žaidėjai be žaidimo dar rasdavo 
labai daug laiko ir saviems malonu
mams, jau seniai praėjo ir šiandien, 
norint laimėti daugiau varžybų ir 
tuo pačiu dolerių, reikia labai ir labai 
daug dirbti.

ĮVYKIAI
Turimomis žiniomis, Amerikos 

lietuvis vysk. K. Salatka pakeltas į 
arkivyskupus. Naujasis arkivysku
pas yra gimęs lietuvių išeivių šei
moje, Michigan valstijoje ir lankęs 
lietuvių parapijos mokyklą.

Arkivyskupas Salatka nuolat lan
kosi svarbesniuose lietuvių paren
gimuose. Jis dalyvavo su kitais lie
tuviais vyskupais lietuvių koplyčios 
Washington© katedroje atidaryme, 
rugsėjo pradžioje ateitininkų kong
rese, kur celebravo šv. Mišias su 
kelioliką lietuvių kunigų. Ta proga 
pasveikino kongreso dalyvius lietu
viškai. Arkivyskupas K. Salatka yra 
pirmasis Amerikoje gimęs lietuvis 
vyskupas.

Kitas lietuvis vyskupas, kilęs iš 
Cicero, III. jau eilė metų turi aukštas 
pareigas Vatikane.

***

vių, lenkų, serbo-kroatų, turkų ir 
ukrainiečių. Jau baigiamas paruošti 
mokslo planas ir pirmieji gimnazijos 
baigimo egzaminai numatomi 1978 
m. lapkrity. Be abejo, su laiku tų 
kalbų gimnazijos baigimo pažymėji
mui prisidės ir daugiau.

— Kokie tavo siekimai, Vitai?
— Jų aš turiu nemažai ir steng

siuosi juos įvykdyti. Būtent, kaipo 
teniso žaidėjas, tai norėčiau būtinai 
laimėti Wimbledon turnyrą, kas šia
me sporte yra garbės dalyvas. (Šių 
metų Wimbledonturnyre pusfinalyje 
Vitas pralaimėjo šio turnyro laimė
tojui švedui B. Borg po penkių setų 
ilgos kovos, ką vėliau kritikai pava
dino gražiausiomis rungtynėmis, bu
vusiomis paskutiniame dešimtme
tyje).

Vėliau aš tikiuos New Yorke 
įsteigti teniso žaidimo mokyklą ir, 
prisimindamas savo vaikystės die
nas, nors ir labai užimtas esu, aš no
riu padėti neturtingiems vaikams, 
kurie mėgsta ir nori žaisti tenisą. 
Tam reikalui aš jau turiu ir jiems 
duosiu 500 teniso rakečių.

Nukelta į psl. 4

Pagal Radio Liberty spalio 19 d. 
pranešimą, Prano Bražinsko depor
tacijos bylos svarstymas atidėtas 
neribotam laikui. Kaip žinome, tė;- 
vas Pranas ir sūnus Algirdas Bra
žinskai 1970 m. buvo privertę sovie
tų lėktuvą nusileisti Turkijoje. Nors 
sūnų Algirdą teismas buvo nu
sprendęs deportuoti kaip nelegaliai 
atvykusį į JAV, bet reikalas atidė
tas iki USA Kongresas pasisakys 
tuo reikalu.

***
Dr. Kazys Bobelis perrinktas 

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninku. ALT neseniai įvykęs suva
žiavimas pasveikino prez. J. Carter 
ir padėkojo už žmogaus teisių gyni
mą. ALT valdyba perrinkta toji pa
ti. Į valdybą naujais nariais pririnkti 
Dr. Kriaučeliūnas - Lietuvos Vyčių 
atstovas ir Dr. Lapinskas, atstovau
jąs Amerikos Liet. Tautinę Santar
vę.

♦**
Spalio 21 d. Sydnejuje mirė kar

dinolas N. Gilroy. Velionis buvo ga
na palankus lietuviams ir daugeliu 
atvejų pasisakė užtardamas lietu
vius ir Lietuvą.
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Gyvųjų ir mirusių 
bendravimas

Dulkė esi ir dulke pavirsi...

Vėlinių dieną dažnam prisimena 
šitie žodžiai, pabrėžiu žmogaus 
menkavertiškumą. Būtų lengva juos 
priimti, jeigu faktai kitaip nekalbė
tų. Visose religijose santyky su die
vybe žmogaus vaidmuo taip pabrė
žiamas, kad kartais galima įtarti, 
kad žmogus dievybei labiau reika
lingas, negu priešingai. Bet čia jau 
būtų daugiau teologinis klausimas, 
šioje vietoje nesvarstomas.

Tačiau vėlinės mūsų mintis pa
lenkia kitokia kryptimi. Nuo neat
menamų laikų žmogus nebuvo ir nė
ra patenkintas savo ribotu gyveni
mu ir jį nori kaip nors pratęsti. Ti
kėjimas žmogaus dvilype būtimi ir 
atsako į rūpimą problemą: ne visas 
žmogus miršta. Mirštanti tik fizinė 
žmogaus pusė, tačiau jo dvasinė pu
sė - žmogaus dvasia, siela, vėlė ar 
sąmonė ir toliau tęsia savo gyveni
mą tik kitoje tikrovėje ir kitose di
mensijose. Ir todėl gyvųjų santykis 
su mirusiais visais laikais buvo ir 
tebėra palaikomas. Ypač labai hu
maniški ir graudžiai žmogiški gyvų
jų ir mirusiųjų santykiai buvo prak
tikuojami lietuvių. Iki paskutinių 
laikų lietuviai tebetikėjo, kad miru
sių vėlės ilgą laiką prisilaiko namų. 
Ir todėl gyvieji nuolat jas prisimena, 
didžiųjų ar šeimos švenčių progomis 
nenukrausto stalų, kad nakčia susi
rinkusios vėlės galėtų pasivaišinti. 
Žiemos metu, ypač Kūčių vakarą, 
kai visa šeimyna renkasi į namus, tą 
naktį sugrįžta tų namų mirusiųjų 
vėlės, todėl ant stalo paliekami atvi
ri valgiai, anksčiau einama gulti, kad 
vėlės nebūtų trukdomos, net krosnis 
specialiai pakuriama, kad tą naktį ir 
vėlės pasišildytų. Tai vis senovės 
lietuvių tikėjimo liekanos, prišlietos 
prie naujojo - krikščioniško tikėjimo.

Vėlinės - Bažnyčios įvesta visiems 
mirusioms prisiminti diena, bet ir su 
šia diena jungėsi ir senovės lietuvių 
papročiai pabrėžiant nenutrūkstantį 
gyvųjų santykį su mirusiais. Vėlinių 
dieną būdavo paliekama maisto ant 
kapų, kai kuriose vietose net pakur
davo pirtį, kad grįžusios vėlės galė
tų sušilti ir net apsiprausti.

Išnykus vėlių maitinimo papročiui 
santykiavimas su mirusiais nenu
trūko. Lietuviai gal daugiau kaip 
kitos tautos vėlinių dieną lanko savo 
artimųjų ir bendrai kapus, juos ap
kuopia gėlėmis išpuošia, palieka de

Brangiai Draugijos narei p. Danutei Žilinskienei, Jos mylimam tėveliui 
a.a. FELICIJONUI BORTKEVIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškia taip pat ir Jos mamytei, seseriai bei 
artimiesiems,

Socialinės Globos Moterų Draugijos Melbourne 
valdyba ir narės.

ALB Melburno Apylinkės Valdybos narį
FELIKSĄ SODAITĮ 

liūdintį dėl savo motinos mirties Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame.
ALB Melburno Apylinkės

Valdyba

gančią žvakę. Visa tai liudija gyvųjų 
santykį su mirusiais, nenutrūksta
mą intymumą, kuriuo išreiškiama 
nenutrūkstanti meilė ir pagarba jau 
į kitą gyvenimą išėjusiems savo šei
mos nariams, artimiesiems bei gen
ties ar tautos didvyriams.

Vėlinių dieną gal daugiau negu 
kitu metu šitas ryšys su artimai
siais, tegu mirusiais ir palaidotais 
kitoje žemės pusėje ar kitame kraš
te, ypač išeiviams bei tremtiniams 
juo didesnis ir juo tampresnis, nes 
savotiškai dingsta atstumai ir bend
ravimas su savo artimaisiais vyksta 
betarpiškai. Tas simbolinis ar realus 
bendravimas su mirusiais savotiškai 
suartina ir pačius gyvuosius. Ir no
rėtųsi, kad tasai ryšys ypač tarp 
tautiečių dar labiau stiprėtų, nes tai 
yra mūsų kaip tautos išlikimo laidas. 
Dar labiau svarbu išvystyti santykį 
gyvųjų lietuvių su fiziniai gyvais, 
bet tautiškai mirusiais tautiečiais, 
nes visados per tokį santykiavimą 
galima tokį "numirėlį" atgaivinti ir 
susigrąžinti į aktyviųjų tautos narių 
eiles. O tokių turime ne tik savo tar
pe ir net pažįstamų, bet ir visur ki
tur. Jeigu tokias mirusias sielas 
įstengtume prikelti ir susigrąžinti 
lietuviškam gyvenimui! Galbūt ir 
verta tegu ir vėlinių proga bandyti 
išvystyti kuo tampresnį gyvųjų lie
tuvių bendravimą su tautiniais mi
rusiais lietuviais. Kas žino, kiek lie
tuvių tautai ir Lietuvai laimėtume 
bendradarbių ir kovotojų. (v.k.)

NAUJA ATVYKSTANČIŲJŲ IŠ 
UŽJŪRIO KELIONĖS 

PROGRAMA

Iš Amerikos ir Kanados skautai ir 
ne skautai vykstantieji į Vi ją Tau
tinę Stovyklą, Melbourne, išskrenda 
iš Čikagos gruodžio 21 d. Į Sydnejų 
atskrenda gruodžio 23 d. (penkta
dienį), 9.45 ryte Pan Amerikos oro 
linija.

Sydnejuje globojami lietuvių šei
mų.- apžiūrės miestą, apylinkę ir 
įdomesnes vietoves. Gruodžio 29 d. 
ryto, išskrenda į Canberrą. Apžiū
rėję visą dieną sostinę, tą pačią die
ną t.y. 29 d. vakare atskrenda į Mel- 
bourną. Melbourne (30 - 31 -1) bus 
nuvežti į įdomesnes vietoves ir su
tiks N. Metus.

Sausio 2 d. (pirmadienį), Vl-sios 
Tautinės Stovyklos pradžia, kuri 
vyks iki sausio 15 d. (sekmadienio). 
Tą dieną stovykla baigiama ir ame
rikiečiai ir kanadiečiai išskrenda iš 
stovyklos į Ameriką.

VI TSR Komitetas

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

Spalio 12 d. Canberroje staiga mirus
A.A.

FAUSTUI GRUŽUI 
širdingiausią užuojautą reiškiame jo motinai Elenai, sūnums Tomui 

Raimundui ir- broliams laimini ir Pranui.
Canberros Lietuvių Klubas

A.A.
FAUSTUI GRUŽUI

staiga mirus, jo motiną, sūnus, brolius ir artimuosius skausmo valando 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Canberros Ramovėnai

SVEČIAI IŠ UŽJŪRIO
ATVYKSTANČIŲJŲ IŠ AMERI
KOS IR KANADOS Į VI-JĄ 
TAUTINĘ STOVYKLĄ

SKAUTŲ SĄRAŠAS

Abariūtė, Paulita Detroit
Abariūtė, Violeta Detroit
Alkevičiūtė, Laura Detroit
Alkevičiūtė, Marytė Detroit
Antanėlienė, Laima Omaha
Antanėlis, Algimantas Omaha
Antanėlis, Algirdas Omaha
Antanėlytė, Danguolė Omaha
Aušrotaitė, Birutė Hamilton
Bacevičius, Vladas Cleveland
Balčienė, Danutė Los Angeles
Basiulytė, Laima Los Angeles
Baukutė Alvyda Chicago
Biskytė Gailė Chicago
Bobelytė Alena Chicago
Bobelytė Rasa, Maria New York 
Bubelytė Renata Toronto
Bulotaitė Elizabeth Aldona

Waterbury 
Butkūnaitė Kristina Detroit
Butkūnaitė Regina Detroit
Bužėnaitė Audronė Los Angeles 
Bužėnas Jonas Los Angeles
Čereskaitė Rita, Marija Boston
Dambrauskaitė Jūratė Boston
Dirvonytė Violeta Chicago
Elkinas Vilią Boston
Gečytė Gintarė, Teresė Philadelphia 
Grinius Vytis, Jurgis
Gudaitytė Jolita New York
Gvildys Aras Toronto
Janušaitytė Ramunė, Marija

Chicago 
Janušaitytė Veronica, Rasa Chicago 
Jelionienė Sofija Chicago
Jokubynaitė Jolanta Hamilton
Kalinauskas Arūnas, Ričardas

Toronto 
Kalvaitienė Paulina, Regina Boston 
Kazilevičiūtė Sandra Toronto
Kemežaitė Ramutė, Ona Waterbury
Kenter Victor Boston
Kerelienė Irena Chicago
Kerelytė Jovita Chicago
Kerelytė Gintarė Chicago
Kerelytė Dainė Chicago
Kerelis Albertas Jr. Chicago
Kiliulis Česlovas Boston
Kotovaitė Kristina Chicago
Kotovaitė Sabina Chicago
Krulikas Ričardas New York 
Kučaitė Victoria Chicago
Kučienė Regina Chicago
Kvedarienė Milda Elizabeth, N.J. 
Leškys Algirdas Los Angeles
Levanas Antanas Chicago
Liubinskaitė Gilė Chicago
Lukoševičiūtė Ina Montreal

Australų federalinė vyriausybė 
skelbia išleisianti mėgiamiausių pa
sakų ir vaikams dainų rinkinį, su
rinktą iš aboridžinų ir ateivių etni
nių grupių, kurios bus paskelbtos 
originalia kalba ir angliškai. Imigra
cijos įstaiga kreipsis į atskiras 
bendruomenes, kad parinktų atitin
kamų pasakų ir dainų ir jas įduotų 
atitinkamai institucijai. Tam skiria
ma apie šeši mėnesiai laiko.

Macieža Vaclovas, Walter 
Malioryte Vida 
Markulytė Rasa, Marija 
Mataitė Daina 
Matas Ričardas 
Matas Stepas 
Matienė Giedrė
Matulaitis John Anthony
Matvekas Leonas, Rimas Detrc
Miknaitis Sigitas Chicaj
MiknaitytėRūta Chicaj
Milašius Algimantas Chicaj
Milukienė Leokadija New Yoi 
Molytė Donna, Maria Worchesti
Mykolaitytė Janina Detrc
Namikas Simonas, Raymond

Nolen Cynthia
Paliulytė Romutė, Marytė

Pažemėnaitė Laima Los
Pažemėnas Aidis Los Angek
Penikas Gerimantas New Yoi 
Pliuskonis Danutė, Ona Detrc 
Puškorius Linas Clevelai
Radzevičiūtė Lydia, Ramona

Toron
Rugieniūtė Daiva, Marija Detrc 
Saulaitis Antanas S.J. Chicaj
Senkevičius Tomas, Alvydas

Toron
Sodeikaitė Angelą, Leonida 

Los Angel
Stočkutė Mary Rūta Los Angeli 
Sventickaitė Irena Detrc
Šalčiūnas Petras Chicaj
Šėkaitė Ina Los Angeli
Tarvydas Martinas Toron
Turūta Raimundas Toron
Turūtaitė Eglė Chicaj
Urbaitytė Daina Clevelai
Vaišnys Juozas S.J. Chicaj
Vanagas Alphonse Clevelai
Veitaitė Reda Bost-
Vilkas Vytenis Peter Los Angel
Vizgirdas Saulius Los Angel 
Zubaitė Loreta Hamilti
Žalkauskas Linda, Gintarė Detn

Atvykstančiųjų į Australiją 
NE SKAUTŲ SĄRAŠAS

Balchas Povilas Chicago, Ill.
Biskis Gediminas Claredon Hills, 1 
Jokubauskas Stasys Palos Park, 1 
Karaliūnas Elenas Lemont, Ill. 
Kazakevičius Petras Omaha
Kazakevičius Paulius Omaha
Kerelis Albertas Chicago 
Nikštenas William, Walter

Willowick, 01
Nikštenienė Veronica, Ann

Willowick, 01
Račkauskienė Eugenia 

Dorchester,!
Ročkienė Marija Chigaco, Ill. 
Šėkas Algirdas, Vytautas

Fountain Valley, Ca 
Smieliauskienė Irena Oak Lawn, 
Starkutė Zita Philadelphia
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PEOTAS IEŠKO KELIO Į NAMUS
V. Kazoko žodis minint O.V. Mila

šių spalio 23 d. Sydnejuje

Šiais metais visame pasaulyje bu- 
i plačiai paminėtas lietuvis poetas 
ikaras Vladislovas Milašius minint 
gimtadienio šimtmetį. Tačiau 

ač plačiai ir iškilmingai Milašius 
yo minimas Prancūzijoje, kur jis 
įleido su trumpomis pertrauko- 
s beveik visą savo 63 metų gyve
ną ir prancūzų kalba rašė ir kūrė, 
nėjo Milašių ir lietuviai visame 
šaulyje neišskiriant okupuotos 
Btuvos.
O.V. Milašius yra vienas iš tų retų 
etų, kuris pilno pripažinimo susi- 
jkė tik po savo mirties. Tiesa, jis 
vo kaip poetas aukštai vertina
is ir pripažintas ir gyvas būdamas 
t daugiau tik siaurame draugų ra
lyje, kurių tarpe buvo žymių 
incūzų rašytojų ir kritikų. Jam 
rus 1939 m. kovo 2 d. pasirodė 
sncūzų spaudoje jį vertinančių ir 
eliančių straipsnių, tačiau tais 
tiais metais iškilęs karas viską 
stelbė. Ir tik po karo prancūzų li- 
ratūriniuose sluoksniuose vėl 
yo atkreiptas dėmesys į Milašiaus 
rybą. Apie Milašių buvo plačiai 
soma, negrinėjama jo kūryba, te
mose statomas jo dramos ir mis- 
rijos. Viena po kitos išėjo eilė 
ygų, iškeliančių Milašiaus kūrybą, 
etinančių patį Milašių su kitais di- 
iaisiais pasaulio poetais — Rilke 
ichado, T.S. Eliot... Įžymūs pran- 
zų literatūros žinovai ir kritikai 
ip Jean Cassou, Edmond Jaloux, 
nacis de Miomondre pristato Mi
šių kaip vieną didžiausių ir giliau- 
] dvidešimtojo amžiaus poetų, 
‘trukus po karo Paryžiuje susiku- 
i Milašiaus Bičiulių Draugija, ku
ls uždavinys buvo ir yra populia- 
iti Milašių ir jo kūrybą. Toji drau- 
ja tebeveikia ir šiandie, nors joje 
r ilgą laiką keitėsi žmonės ir var- 
i. Kaip tik šios draugijos rūpesčiu 
pastangomis buvo išleisti rinkti- 
li Milašiaus raštai jau Europoje 
rą vardą turinčios leidyklos — 
;loff. šveicarų universiteto biblio- 
kos leidykla. Ši leidykla ir pasi- 
mavo, kad beveik negirdėtas poe- 
s išeina į pasaulinę areną. Pats 
ilašius į savo kūrybą didelio dė- 
esio nekreipė ir nesirūpino, kad jo 
ip poeto vardas iškiltų literatūros 
šaulyje. Jis buvo turtingas aris- 
tratas, skelbė savo kūrybą ati
lodamas nereikšmingom 
iyklom ir leisdamas labai mažais 
ižais ir savo knygas dažniausiai 
Mindavo savo artimiems bičiu- 
ms. Net nesirūpino pasiųsti savo 
eistų veikalų kritikams. 0 paga
li ir tie patys jo bičiuliai ir garbin
iai žavėjosi jo poezija^ privačiai, 
t nesistengė jį pristatyti ir iškelti 
audoje. Poetas ir numirė nesulau- 
s tinkamo pripažinimo, kaip kad 
pripažįstamas šiandie. Toji pati 

lašiaus Bičiulių Draugija pasto
li leidžia taip vadinamus Milašiaus 
iuvinius - almanachus (Cahiers de 
losz), kuriuose skelbiama įvairi 
džiaga apie Milašių ir jo kūrybą - 
lašiaus laiškai, apie jį prisimini- 
li, iš įvairių aspektų nagrinėjama 
kūryba. Šiandie Milašius jau pri
imtas ir laikomas vienu iš didžių- 
vakarų Europos poezijos milžinų. 
Drauge su Milašiaus vardu sklin- 
ir lietuvio kaip tokio vardas, nes 
tašius visur ir pabrėžė savo lietu- 
šką kilmę ir visur kitų pristatomas 
ip lietuvis poetas, rašęs prancū
zai. Lietuvio vardas taip suaugęs 
Milašium, kad labai dažnai pran
eš, sutikęs lietuvį, pasako: a, tai 
to krašto, kaip ir Milašius...
Milašiaus lietuviškumas irgi yra 
etiškas fenomenas, turįs kažką 
Ūžaus su Vincu Kudirka. Iš tiesų, 
Milašius, ir Kudirka abu laikytini 
tuviais atsivertėliais.

Savo vaikystėje ir jaunystėje Mi
lašius mažiausia rūpinosi savo tau
tybe. Kilęs iš turtingos sulenkėjusių, 
didikų šeimos Milašių vos dvylikos 
metų vaiką tėvai išvežia į Paryžių ir 
čia jis praleidžia visą savo gyvenimą 
su mažais protarpiais sugrįždamas į 
tėviškę. 0 jo tėviškė Čerea, Mogi- 
liavo gubernijoje Gudijoje, kuri 
buvo istorinės Lietuvos ribose. Jo 
seneliai turėjo tris dvarus Kėdainių 
apskirtyje, vėliau nusipirko dideles 
žemės valdas Mogiliavo gubernijoje 
ir ten įsikūrė. Taip Milašiaus lietu
viškumas nėra vien mitas, o kilme ir 
istoriškumu pagrįstas. Dar daugiau 
ir svarbiausia Milašiaus poezija 
savo esme yra grynai lietuviška, 
kaip kad lietuviški ir Čiurlionio pa
veikslai. Prancūzams Milašius buvo 
ir tebėra visai naujas, netgi sveti
mas, egzotiškas, nes Milašiaus kū
ryboje panaudoti poetiniai įvaiz
džiai, palyginimai, metaforos paimti 
iš lietuviško gamtovaizdžio, lietu
viškos buities ir aplinkos. Nors ir 
prancūziškai skaitydamas lietuvis 
Milašiaus poezijoje atras tai, kad 
jam yra sava, artima, pažįstama. 
Iliustracijai štai keletas pavyzdžių: 
miline vilkys piemenėlis pučia ilgą 
luobo vamzdį..., liepa, pilna bičių 
dūzgimo..., verpėjo voro sustabdytų 
ratelių tyluma..., medinių kibirų bil
desys..., vėjas, kvepiąs vilku, raistų 
žolėm ir linų markom... Tokiais ir 
panašiais, bet lietuviui gerai pažįs
tamais ir artimais vaizdais perpinta 
visa Milašiaus poezija, kurie pran
cūzui skaitytojui buvo visai nauji ir 
net nepažįstami, ir todėl kritikai 
juose ieškojo simbolių prasmės net 
nenutuokdami, kad tos visos Mila
šiaus poetinės priemonės ir įvaiz
džiai yra kaip tik realūs poeto toli
mosios gimtinės atošvaistai. Jau ši
tai liudija, kad poetas nebuvo nu
traukęs ryšių su savo kraštu ir pra
eitimi. Bet tai buvo gal daugiau ne
sąmoningi saitai, nes, kaip minėta, 
jaunystėje Milašius nesidomėjo savo 
tautybe ir buvo tikras kosmopolitas. 
Kaip lenkiškai kalbantį lenkai norė

Dail. Vlado Meškėno sukurtas poeto Oskaro V.L. Milašiaus portretas

O.V. MILAŠIUS

LIETUVA

Tos žemės vardas — Lietuva — užvaldė mano protą ir jausmus.
Aš trokštu jums atskleisti ją
Ateikit! Dvasioje nuvesiu jus i svečią kraštą, ūkanotą, glūdų, šnarantį...
Suvasnokime sparnais — aure, jau skrendame per šalį, kur kiekvienas 

daiktas turi blausią atminimų spalvą
Apgaubia mus vandens lelijų kvapas, plėkstančių miškų garai...
Tai Lietuvą la Lituanie, Gedimino ir Jogailos žemė.
Atsiveria mums susimąsčiusi šalis, kurios vėsi, dulsva padangė turi visą 

pirmapradės giminės gaivumą Ji nepažįsta prabangos liūdnos — 
subręsti.

Po septynių žiemos mėnesių letargo ji, nubudus, šoktelia nuo pavasario 
staigios grožybės, o rugsėjo vidury nauji atolai, netgi vasaros nedavę, 
juodvarnių kranksmais vėl skelbia ilgą žiemą

Tada lietuviškųjų vasarų kvapsnis užleidžia vietą rudeniniam dvelksmui, 
kuris yra lyg siela Lietuvos, —

Saldrūkštis kvapas, nelyginant išvirtusio karšinčiaus medžio, samana 
užkloto, ar griuvėsių po lietaus, kai vasara jau baigias.

Balzgana šviesa dūluoja klony, o šėma migla nugulus ant miškų, 
Tylų saulės veidą niaukia įkyrių minčių nykumas.
Nors dar nesnigo, paplukusiuos keliuos ratus pakeičia rogės.
Nuo upės smelkias per .laukus linų markos tvaikai.
Galop iškrinta lapkričio sniegai, o vakarais sarginiai šunes vėl užtraukia 

savo begalinę šneką su vilkais iš seno miško, skendinčio rūkuos.

Vertė Antanas Vaičiulaitis

jo jį palenkti sau, net labai anksti 
vertė jo eiles į lenkų kalbą, bet kai. 
Milašius apie 1914-16 metus atvirai 
stojo už lietuvybę ir pasiskelbė esąs 
lietuvis, daugiau juo lenkai ir nesi
domėjo. Apie savo atsivertimą į lie
tuvybę Milašius pats rašo savo 
draugui Gauss: ’’Kaip jums žinoma, 
aš priklausau labai senai lietuvių 
šeimai, kuri buvo sulenkėjusi, kaip 
visos mūsų krašto bajorų šeimos. 
Prieš agresinę Lenkijos politiką, 
kuri užmiršo bendrą maskvinį jun
gą, aš pajutau sukylant savy visą 
jaunystės maištą. Nepaisydamas 
pavojų ir šmeižtų aš nė akimirkai 
nesuabejojau ginti viešai savo gra
sinamos tėvynės interesų... Savo 
politines pažiūras aš atviriausiai ir 
energingiausiai išreiškiau įvairiuose 
žurnaluose ir laikraščiuose. Ir štai 
vieną dieną pamačiau įeinantį į ma

no kabinetą lietuvį, kuris mane pak
vietė tiesiog dirbti tėvynei. Aš priė
miau redaktoriaus vietą Lietuvos 
delegacijoje prie taikos konferenci
jos, o po metų buvau paskirtas Lie
tuvos ministeriu Paryžiuje. Štai jau 
treti metai, kai oficialiu būdu ginu 
savo krašto reikalus prie prancūzų 
vyriausybės, Tautų Sąjungoje ir 
įvairiose konferencijose...” Lietuvos 
akredituotu ministeriu 

Prancūzijoje Milašius išbuvo ligi 
1925 m., kai jam prašant jį pakeitė 
Petras Klimas, o pats Milašius pasili
ko tik tituliariniu Lietuvos ministe
riu. Nuo dabar Milašius turėjo dau
giau laiko savo kūrybai ir filosofi
nėms bei mistinėms studijoms, ta
čiau Lietuvos tarnyboje Milašius iš
buvo iki savo mirties per savo gau
sias pažintis labai daug kur Lietuvai 
pagelbėdamas.

Pabaiga sek. M.P. Nr.

PAMINĖTAS O.V. MILAŠIUS

Spalio 23 d. Sydnejaus Liet. Klu
be gausiai susirinkus tautiečiams 
paminėtas didis lietuvis poetas Os
karas Vladislovas Milašius jo šimto- 
jo gimtadienio sukakties proga. 
Tinkamai paruoštoje scenoje kabojo 
dail. Vlado Meškėno pieštas poeto 
portretas. Grojant parinktai muzi
kai minėjimas pradėtas Milašiaus 
eilėraščiu ’’Lietuva” (vertimas A. 
Vaičiulaičio), kurį iš juostelės dekla
mavo Paulius Rūtenis. Sekė V. Ka
zoko paskaita, kuris kalbėjo apie 
Milašių kaip lietuvį poetą, pasiekusį 
tarptautinio pripažinimo. Po pas
kaitos inscenizuota O.V. Milašiaus 
poema "Lemuelio išpažintis''(versta 
A. Vaičiulaičio). Poemą įspūdingai 
perteikė P. Rūtenis, D. Labutytė - 
Bieri, M. Karpavičienė ir O. Maks- 
vytienė. Sceniškai įspūdis buvo pa
veikus,. tačiau poemos turinys klau
sytojams buvo persunkus. Algio 
Dudaičio moderavimas - šviesos ir 
garsų efektai buvo pasigėrėtini. 
Gaila, perdaug abstrakti ir gili poe
mos tema skaitytojams taip ir liko 
nepasiekiama. Iš tiesų, Milašių skai
tyti, reiškia kontempliuoti, išmąsty
ti, norint pagauti jo poezijos grožį ir 
esmę. Publika, aišku, tam nebuvo 
pasiruošusi. Šiaip visas parengimas 
buvo paruoštas ir pravestas be 
priekaištų. Sveikiname iniciatorius.
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Atsimeni,
kaip mes prie laužo dainavom...

Artėjant Tautinei stovyklai suju
do Sydnejaus skautai. Vieni ruošiasi 
specialybėms, kiti patyrimo laips
niams, dar kiti įžodžiui. Spalio 22 d. 
svarbų įžodį davė ir į vedybinį gy
venimą žengė Jeronimas Belkus ir 
Laura Karpavičiūtė. Abu jaunave
džiai yra ilgamečiai, veiklūs Sydne
jaus ’’Aušros” tunto skautai.

Brolis v.sl. Jeronimas Belkus yra 
skautas vytis. Nuo 1976 m. pradžios 
vadovauja ’’Aušros” tuntui eidamas 
atsakingas tuntininko pareigas. 
Prieš tai jis buvo skautų vyčių ’’Ge
ležinio Vilko” būrelio vadas, tunti
ninko pavaduotojas bei kelių sto
vyklų viršininkas. Taip pat Jeroni
mas yra gerai žinomas kaip aktyvus 
lietuvis sportininkas. Sesė v.s.v.sl. 
Laura Karpavičiūtė vadovauja vyr. 
skaučių ’’Šatrijos Raganos” būreliui 
bei dirbo tunte kitose pareigose. 
Laura yra ilgametė tautinių šokių 
šokėja ir sportininkė.

Vestuvių apeigos ir pamaldos vy
ko St. Jachim bažnyčioje, Lidcombe. 
Prie altoriaus pasipuošęs jaunikis su 
savo pabroliais laukė atvykstant 
jaunosios. Vargonams užgrojus prie 
altoriaus priartėjo penkios pamer
gės ir tėvo vedama jaunoji. Skautų 
dvasios vadas s. kun. P. Butkus atli
ko vedybų apeigas ir atnašavo mi-

Pasaulinė 
teniso...

Atkelta iš psl. 1

— 0 kaip su ženybom?
— 0 apie tai aš dar visai negalvo

ju. Pirmoj vietoj man yra tenisas ir, 
kol galiu, tai reikia daryti pinigą.

— Ar dar toli iki pirmo miliono?
— Dar trūksta, bet gal jau ne taip 

daug, nusijuokęs pasakė Vitas. Šiais 
metais jis jau yra uždirbęs virš 
200.000 dolerių ir yra Amerikoj 
penktas daugiausiai uždirbąs tenisi
ninkas.

— Be teniso ką dar mėgsti?
— Pirmoje vietoj tai yra automo

biliai (Savo namo garaže jis jų turi 
net keturis: du Rolls-Royce, vieną 
Mercedes-Benz ir vieną Porsch). 
Nuo pat vaikystės dienų kai pamė
gau mažus automobiliukus, taip šis 
pomėgis ir nedingsta iš mano gal
vos, tik šį kartą jau pajėgiu įsigyti 
tikrus, o ne modelius. Gal šie bran
gūs dalykai man ir trukdo pasiekti 
mano pirmąjį milioną, tačiau tas vi
sai nesvarbu. Kitas dalykas, ką aš 
labai mėgstu, tai yra ’’Disco” šokiai 
ir muzika, o kadangi prie šio dalyko 
reikia ir merginų, taip kad turėti 
gražią partnerę yra irgi labai malo
nu. (O merginų šiam žinomam žai
dėjui tai tikrai netrūksta. Jo mėgia
miausia vieta New'Yorke yra ’’Stu
dio 54”).

— O kaip, Vitai, su lietuviais ir 
lietuvaitėms, ar jų sutinki pasauly
je? ,

— Matai, būtų labai malonu susi
pažinti su Australijos lietuvaitėmis, 
tačiau vis to laiko nėra, nes per to
kius turnyrus aš tik žaidžiu, treni
ruojuosi ir miegu. Pačioje Ameriko
je, dažnai išgirstu lietuviškus ra
ginimus man, gi taip pasaulyje tai ir 
pasitaikė, kad prie manęs prieidavo 
ir lietuviškai žmonės užkalbindavo. 
(Vitui bebūnant Sydnejuje, šešta
dienį įvyko didelės lietuviškos ves
tuvės Lauros Karpavičiūtės ir Jero
nimo Belkaus. Jie abu yra skautai, 
geri sportininkai ir tautinių šokių 
šokėjai. Per mane tėvai buvo į šias 
vestuves pakvietę ir Vitą. Jis buvo
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Laura (Karpavičiūtė) ir Jeronimas 
Belkai

šias; Išeinančius iš bažnyčios jauna
vedžius sutiko skautų vyčių garbės 
sargyba sukryžiuotomis lazdomis, gi 
vyresnės sesės juos apibarstė rūto
mis ir ryžiais. Pamaldų metu įspū
dingai giedojo ’’Dainos” choras diri
guojant p. B. Kiveriui.

mielai sutikęs, tačiau jo rungtynės 
pasibaigė labai vėlai ir jis jau nega
lėjo atvykti, tačiau labai šiltais žo
džiais man liepė jaunuosius pasvei
kinti ir palinkėti ateities laimės).

— Girdėjau, Vitai, kad ir į filmų 
pasaulį veržiesi?

— Veržtis tai nesiveržiu, tačiau 
gavau pasiūlymą ir greitai pradės 
sukti filmą, kurioje aš būsiu netur
tingas, bet geras, teniso žaidėjas, 
savo priešu turėdamas labai turtin
gos šeimos vaikiną, kuris yra didelis 
teniso mėgėjas, bet blogas žaidėjas. 
Visos pabaigos dar dabar ir aš pats 
nežinau, tačiau iš pavydo ir mano 
pasisekimų tenise, jis, atrodo, ban
dys mane ’’nužudyti”, bet ar jam tas 
pasiseks, ar ne, tai aš dabar dar ne
žinau. Iš filmų karjeros nebandysiu 
daryti, nes aš pasirinkau tenisą ir 
jame pasiliksiu, tačiau, jeigu tau 
pasiūlo gerą pinigą už vaidinimą fil- 
moje, tai kodėl nepasinaudoti. Vis 
arčiau miliono.

— Ar tavo lietuviška pavardė tau 
netrukdo tavo karjeroje?

— Pradžioje kai aš buvau tik pra
dedantis, tai labai daug kur ją ištar
davo visai ne taip kai ji turi būti iš
tariama. Tačiau aš visuomet patai
sydavau ir šiandien jau ją ištaria, 
daugumoje, kaip ji turi būti ištaria
ma. Anksčiau mano tėveliai buvo 
galvoję mūsų pavardę trumpinti į 
Gerulis ar pan., tačiau aš su savo se
sute Rūta, kuri yra 21-rių metų ir 
taip pat neseniai pasidarė profesio
nalė tenisininkė, labai griežtai už
protestavome ir likome prie mūsų 
senos šeimos pavardės.

— Po Australijos kur toliau va
žiuoji?

— Grįžus iš Perth’o į Sydnejų, jei
gu tik turėsiu pora laisvų dienų čia, 
kuo abejoju, tai labai norėčiau pas 
jus geroj mokykloj pasimokinti sli
dinėti ant vandens ir truputį pajodi
nėti ant bangų (surfing), nes Aus
tralija šiose srityse yra viena iš ge
riausių pasaulyje. Grįžus į namus, 
tuoj pat skrisius į P. Ameriką ir Ka
lėdas gal praleisiu namuose, o gal ir 
vėl atvyksiu į būsimą didžiulį teniso 
turnyrą Melbourne. Tu sakei, kad 
ten bus pasaulinė lietuvių skautų 
stovykla, tai jei tik rasčiau laiko, tai 
kaip senas skautas ją aplankyčiau. 
Viskas priklauso nuo mano mana- 
džerio.

PADĖKA

Su džiaugsmu ir pasididžiavimu reiškiame gilią padėką dirigenti 
Broniu Kiveriui ir Dainos choristams už skambų ir iškilmingą giedojin 
bažnyčioje mūsų sutuoktuvių proga. Jaučiamės tuo ypatingai pagerbti 
apdovanoti.

Su pagarba ir dėkingumu
Laura ir Jeronimas Belkai

Vestuvių vaišėms Lidcombe uk
rainiečių salėn sugužėjo virš 160 
svečių. Jų tarpe buvo svečių iš 
Adelaidės, Brisbanės, Canberros, 
Melbourne ir net viena viešnia iš 
Lietuvos. Svečiams susėdus prie 
stalų, gausiai apkrautų valgiais ir 
gėrimais, į salę atvyko jaunavedžiai, 
jų palyda ir jaunųjų tėvai p.p. Kazys 
ir Elvyra Belkai, Jurgis ir Danutė 
Karpavičiai. Kun. Butkui palaiminus 
vaišių stalą prasidėjo vestuvių puo
ta. Prie garbės stalo ant sienos ka
bėjo p. K. Belkaus padarytas simbo
linis rankdarbis — skautų ir skaučių 
ženklas, vaizduojąs bures ir laivas 
su įrašu ’’Budėk, žiūrėk, mylėk”. Iš
kilmių maršalka — vadovas buvo 
prof. V. Doniela, jaunosios dėdė.

Gražią sveikinamąją kalbą,apibū
dindamas vedusius, jų jaunatvės 
darbus ir žingsnius, pasakė Antanas 
Laukaitis ir pakvietė visus sugiedoti 
Ilgiausių Metų ir išgerti šampano 
taures. Trumpus sveikinimus bei 
padėką pamergėms išreiškė pabro
liai A. Zduoba ir A. Mikutavičius. 
Jaunųjų vardu padėką tėvams, gi
minėms ir svečiams tarė jaunave
dys. Taip pat asmeniškai jaunąją 
porą sveikino ir įteikė prisiminimui 
knygą kun. Butkus.

’’Aušros” tunto sesėms ir 
broliams dainuojant skautišką dainą 
’’Tave aš pamačiau...” s. fil. Balys 
Barkus, brolijos vadeiva, perskaitė

K. ir M. PRAŠMUTŲ SUKAKTIS
. z ■ y *

25-rių metų vedybinės sukakties proga Prašmutų šeima. Iš k.: dūkti 
Zita, Karolis ir Morta Prašmutai, sūnus Linas ir duktė Birutė.

Melbourne gyveną Morta (Sta- 
kaitytė) ir Karolis Prašmutai rugsė
jo 25 d. draugų, bičiulių ir kaimynų 
tarpe atšventė savo 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktuves. Sukak
tuves pradėjo, jauniausias šeimoje - 
sūnus Linas.

Prasidėjus vaišėms ’’Jaunuosius” 
sveikino kun. Pr. Vaseris ir buvęs 
pajaunys V. Pleškūnas.

Šaudant šampano kamščiams ir 
skambant garsingiems valio, klebo
nas ir svečiai išprovokavo buv. pa
jaunį V. Pleškūną tarti žodį...

V. Pleškūnas pradėjo nuo susiti
kimo Yallourn’o rudosios anglies 
kasyklose. Tapome bičiuliais ir ta 
mūsų bičiulystė, kaip matote, neiš
iro nei dabar.

Atsisveikinant su šiuo maloniu 
pasauliniu teniso įžymybe, apie kurį 
Australijos ’’Davis Cup” žymusis 
žaidėjas lan Ayre yra pasakęs, kad: 
’’Jis jau yra savo karjeroje atsiekęs 
tris ketvirtadalius visų geriausio 
žaidėjo galimybių. Jis yra šiandien 
greičiausias žaidėjas aikštėje, 
niekada napavargstantis ir aš tikiu, 
kad labai greitai pasaulis jį pamatys 
pačioje teniso viršūnėje, nes jeigu aš 
kada per savo žaidimo karjerą esu 
matęs čempioną, tai juo yra Geru
laitis,” norėtųsi palinkėti mielam 
Vitui daug sportinės laimės teniso 
aikštėse ir geros ir sėkmingos klo
ties asmeniniame gyvenime.

L.S.S. Australijos rajono vadijo 
sveikinimo adresą, kurį gražiai i 
meniškai paruošė v.s. A. Jakštas 
Staiga prie stalo atsirado sesė Egi 
Suchowerskyj-žižytė ir pakvietė 
sueigą raganas. Suskrido ’’Šatrijo 
Raganos”, gaila tik, kad be šluotų, i 
dainuodamos apsupo Laurą ir Jerc 
nimą. Sesė Ginta Viliūnaitė perska: 
tė Jeronimui sesių raganų įsakymu 
- neskriausti, mylėti, būti ištikimam 
prižiūrėti ir amžinai globoti sės 
Laurą. Ta proga Jeronimas sav 
naujom pareigom gavo virtuvii 
žiurstą. Skautų vyčių vardu sveik 
no Viktoras Šliteris. Tėvų vard 
kalbėjo p. J. Karpavičius palinkėk 
mas jaunavedžiams darnaus, la 
mingo vedybinio gyvenimo ir pad< 
kojo visiems svečiams. Oficialią da 
užbaigė p. G. Kazokienė priminė 
ma jaunavedžiams ir visiems vesti 
vių dalyviams senovės lietuvių paf 
ročius ir įteikė degančią žvakę, siu 
bolį ugnies, kuri neša šilumą ir meil 
šeimos židiniui.

Besivaišinant, dainuojant ir ši 
kant priartėjo tradicinis vestuvi 
pyrago įpiovimas. To pyrago būt 
dvejopo: didelis vestuvinis tortas i 
iš Melbourne atvežtas raguolis. F< 
tografams vėl buvo darbymetė.

Priartėjo vidurnaktis - laikas jai 
navedžiams išvykti. Visi sustojo n 
tu ir skambant dainoms jaunavt 
džiai atsisveikino. B.B.

Tuomet, mūsų, atliekančiųju dar 
bo prievolę buvo arti pusšimčio (45 
lietuvių. Dauguma viengungiai p< 
darbo susimetę į būrį dažnai aptar 
davome lietuvybės išlaikymo klau 
simus, mums, tada viskas atrodė sa 
vaime suprantama. Begvildendam 
įvairius klausimus visi sutikdavome 
kad ’’negera žmogui būti vienam" 
Na, pasibaigus darbo sutarčiai, išsi 
sklaidėme į visas puses.

Melbourn’as mane truputį apvylė 
Tuo laiku dar nebeturėjome nei lie 
tuvio kunigo, mūsų bendruomenėj' 
susitikdavome tiktai lietuviškuos' 
parengimuose kurie irgi buvo reti.

Kartą mane susitikęs Karolis, jai 
prie dabartinės Šv. Jono bažnyčios 
pasigyrė, girdi, ir jis jau susiradę 
’’patieką” žinai, prie Ballarato...

Netrukus Morta Stakaitytė ii 
Karolis, vestuvinio pulko lydimi, is 
važiavo šv. Jono bažnyčios link...

Po Mortos ir Karolio Prašmuti 
šaunių vestuvių prasidėjo brandui 
kūrybinis gyvenimas. Prašmutai 
neblogai prasikūrė, - išaugino dv 
dukteris Birutę ir Zitą ir sūnų Liną 
Jaunasis Prašmutų prieauglis lais 
vai kalba lietuviškai ir darbuojas 
liet, bendruomenėje. .

Grojant lietuviškai muzikai vj 
riausioji Prašmutų dukra Zita gra 
žiai padėkojo tėveliams už sudėt 
vargą juos užauginant ir palinkėju 
laimingai sulaukti auksinių suka) 
tuvių pakvietė ’’jaunuosius” pašok 
vestuvinį valsą. Vyt. pajeVoniet
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APIE TAUTINIUS DRABUŽIUS

Taip ir maniau, kad kas nors, pa
žiūrėjęs filmo apie Mataičio an
samblį, nusistebės dėl filme matomų 
drabužių. Tikrai. K. Upiškis, kuriam 
jie priminė rusų - burliokų rūbus, 
buvo ne vienintelis. Panašių nuomo
nę man išreiškė ir Š. Vėkšna ir K. 
Ruonis ir kiti. Gi P.A. Jevonis man 
tiesiog ir pasakė: "Paaiškink gi tu 
mums, kaip čia yra”.

Tad pasitelkus įvairius raštus 
(nes ir aš, kaip K. Upiškis, ne spe
cialistė) bandysiu aiškinti.

Pirmiausia pažiūrėsim kų sako 
mūsų Lietuviškoji Enciklopedija 
apie tautinius drabužius aplamai:

’’Amžių būvyje kiekviena tauta... 
nuolat keitė savo drabužių madų... 
Karai, tautų kilnojimasis, jų tarpu
savio santykiai ir bendras kultūrinis 
lygis turėjo įtakos drabužių sti
liams... Darbščios tautos ir turinčios 
didelį grožio pajautimų, dėvėjo 
puošnesnius drabužius”.

...ir apie lietuvių tautinius drabu
žius:

’’Lietuvių tautiniai drabužiai 
skirstomi į priešistorinius, istorinius 
ir liaudiškus. Apytikrė priešistorinių 
drabužių išvaizda nustatoma... re
miantis archeologinėmis iškaseno
mis, pagal rastas drabužių liekanas 
ir įvairius papuošalus. Istorinių lai
kų drabužių yra surinkta Lietuvos ir 
kitų kraštų muziejuose, taip pat pa
vaizduota graviūrose, piešiniuose... 
Lietuvių liaudies tautiniai drabužiai, 
kuriuos dėvėjo sodiečiai, yra labai 
įvairūs, vien naminio audimo, tur
tingų raštų.”

Straipsnyje apie dail. A. Tamo
šaitį enciklopedija rašo:

”1926-39 vasaromis Tamošaitis 
vadovavo ekspedicijoms, rinku
sioms liaudies meno dirbinius Lie
tuvoje... Jis (tautinius drabužius) 
aprašė, sugrupavo apylinkėmis, pa
ruošė spalvotus jų piešinius, išmokė 
kaimo audėjas jas austi... Jei šian
dien tautiniai drabužiai taip plačiai 
dėvimi, tai yra Tamošaičio nuopel
nas”.

Etnografiniuose muziejuose Lie
tuvoje senovės lietuvių darbužių yra 
gana daug. Jų tarpe — ir jie patys 
spalvingiausi — yra ir tie, pagal ku
riuos dail. Tamošaičiai (Antanas ir 
Anastazija) sukūrė gan tikslius, bet 
truputį mūsų laikams pritaikytus, 
rūbus. Pritaikyti jie buvo smulkme
nose. Pav. visų kostiumų kiklikai 
sumoderninti tuo, kad pabrėžia lie
menį; žemaičių kostiumai teturi vie
nų sijonų, be apatinio skersadryžio; 
visiems kostiumams siūlai dažyti 
cheminiais dažais ir dėl to daug ryš
kesni, negu kad būtų dažomi tik au
galiniais, ir t.t.

Visa Lietuva tuos rūbus su 
džiaugsmu priėmė: ’’Žiūrėkit, kokį 
turtų mes visų laikų turėjom ir neži
nojom!”. Ir visai teisingai, nes tie 
rūbai yra nepaprastai puošnūs ir 
aiškiai skirti išeigai. Ponios ėmė 
juos dėvėti baliuose, nuotakos — per 
vestuves.

LEONAS URBONAS MOKO
AUSTRALIJOS ARCHITEKTUS

Spalio 27-30 dienomis Bowral - 
Berrima vietovėje (N.S.W.) įvyko 
Australijos Architektų Instituto 
N.S.W. skyriaus suorganizuota ar
chitektų suvažiavimas - konferenci
ja, kur tarp įžymiųjų architektų, 
kaip John Andrew, Glen Wilson, 
paskaitininku pakviestas dalyvavo 
ir mūsų įžymusis dailininkas Leonas 
Urbonas, konferencijoj skaitęs pas
kaitų tema ’’Pastatai plačiame gam
tovaizdyje”. Savo įžvalgioje paskai
toje dail. L. Urbonas architektų tar
pe susilaukė didelio dėmesio ir 
aukšto įvertinimo. Greičiausia jo 
paskaita bus paskelbta Australijos 
architekų žurnale.

ir
Visi užmiršome, kad nuo amžių 

lietuviai ne tik šventes švęsdavo, 
bet ir darbus dirbdavo: laukuose, 
dirbtuvėse, dvaruose, miestuose.

Užmiršome, kad Lietuvoje ne 
vien tik vasaros būdavo, kad žmo
nėms ir kaikų šiltesnio reikėjo apsi
vilkti.

Pasidairę po etnografinių muziejų 
rinkinius būtume pamatę, kad lau
kuose vyrai dėvėjo palaidines, iš
leistas virš kelnių (kaip ir daugelio 
kitų tautų kaimiečiai), kad žiemos 
metu ar rudenį vyrai ir moterys dė
vėjo nuostabiai elegantiško sukirpi
mo milines, skrandas, kailinius, kad 
žemaitės moterys rišosi ir gaubėsi 
skarų daugybe.

TAUTINIUS ANSAMBLIUS
Rašo Alena Karazijienė

Būtume pamatę, kad senaisiais 
laikais moterys siautėsi vilnonėm 
skraistėm, susegdamos jas ant pe
ties milžiniška sege. Tokį pat rūbų 
dėvėjo ir latvės. Latvių etnografai ir 
dailininkai kaip tik šių kostiumo de
talę išryškino ir paskelbė pasauliui: 
’’Čia mūsų!”. Pasipuoštume dabar 
mes šitaip, kas nors ir pasakytų: 
’’Tai tau — latviškai apsivilko”.

Seniausiais laikais, kaip ir dabar, 
užsieninės prekės buvo labai verti
namos. Senovės romėnės didžiavosi 
Baltijos gintarais, gi lietuvaitė puo
šėsi Viduržemio jūros koralais ir 
Venecijos stiklo karoliais.

Jau pervėlu vėluotis!
Dar visai neseniai išėjo iš spaudos 

Aldonos Juškaitės studija ’’Lithua
nian Literature in Australian Libra
ries” (Lituanistika Australijos bib
liotekose). Autorė su nuoširdžiu at
sidėjimu peržvelgia Lietuvos istori
jos bruožus, emigracijų, lietuvių 
Australijoje atsiradimų, susiforma
vimų į Australijos Lietuvių Bend
ruomenę. Po šių, lyg tai įvedamųjų 
žinių autorė jau pereina prie Aus
tralijos lietuvių kultūrinio turto - 
spaudos - kiek mes jos turime, kur ji 
saugoma, ar pakankamai juo domi
masi ir ar mes stengiamės juo dalin
tis su Australijos institucijomis, ku
riose saugojamas panašus turtas. O 
ši aplinkybė labai svarbi, nes tuo 
mes suteiktume australams ir ki
toms etninėms grupėms galimybę 
pažinti savo kraštų, kultūrų ir mums 
rūpimas problemas. Prieš pora metų 
mes pergyvenome skaudų momen
tų, kada šio krašto vyriausybė pri
pažino de jure mūsų tėvynės okupa
cijų ir net patys atsakingiausi asme
nys, remdamiesi svetimos propa
gandos šaltiniais, viešai naudojo iš
kreiptus istorijos faktus, nepagrįs
tai vadino mūsų kraštų fašistiniu ir 
t.t.

Autorė rašo savo studijos prakal
boje, kad ryšium su Lietuvos inkor
poracijos į Sov. Sųjungų de jure pri
pažinimu ir Helsinkyje vykusia Eu
ropos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencija, iškilo politikams, žur
nalistams reikalas ieškoti patikimos 
medžiagos apie Lietuvų (ir Baltijos 
kraštus), bet tos medžiagos biblio
tekose buvo labai mažai. Autorė ry

Vita Force

Super ”C”
Vitamino C pudra

Apsisaugosite nuo slogų nemokėdami aukštų kainų už įvairias table
tes, bet naudokite pudrų SUPER ”C”, kuri kainuoja mažiau negu pusę 
tablečių kainos. Reikalaukita Health Food krautuvėse

O vėliau lietuvaitės ėmė siūtis 
kiklikus iš brokado. Tamošaičiai sa
vo tautinių rūbų kompozicijose pali
ko brokadinį galionų (karūnų), bet 
kiklikus visus padarė naminio audi
nio. 0 tikrai buvo ir tokių, ir tokių.

Nors ’’Mūsų Pastogės” 35-tam 
numery jau buvo cituota, bet pakar
tosiu čia knygnešio etnografo M. 
Slančiausko 19 a. rūbų aprašymų: 
’’Anų laikų kepaliušai buvo dėvimi. 
Povo plunksna apkaišyti. Vyriška 
sermėga: juodo storo milo, be pa
mušalo, ilga ligi šiurnių: aukštu 
juosmeniu iš pryšakio, skvernai ne- 
apkirpti, ligi kišenių su kabėm suse
giota, pakraščiai ir apykaklė baltais 
siūlais išvedžiota”.

Čia, aišku, aprašyti tik vienos 
vietovės rūbai. Iš viso mūsų seno
viška liaudies nešiosena buvo ne
paprastai įvairi, ir įvairių laikotar
pių, įvairios paskirties rūbai visi su

daro mūsų etnografinį lobį. Tik mes 
pasigavom vieno tipo rūbų ir pada
rėm iš jo lyg kokių uniformų. Dėl to 
ir šitas filmas daug kam galėjo būti 
savotiškas kultūrinis šokas.

Mums čia lietuviški etnografiniai 
muziejai, deja, neprieinami, bet 
Lietuvoje etnografiniai ansabliai la
bai kruopščiai ištyrinėja muziejuose 
senų laikų rūbus ir juos patiekia 
žiūrovui. Nors neįprasti, tie rūbai 
yra autentiški, ir mes visai neturė
tume bijoti ir savo įprastinius rūbus 
praturtinti elegantiškais jų moty
vais.

žosi jų surasti ir jų apibūdinti. Mes 
pasekdami autorės patiektais duo
menimis rasime, kad tikrai tos me
džiagos nedaug, dalis jau gerokai 
pasenusi, o didelė jos dalis parengta 
okupuotoj Lietuvoj, taigi patiekia
mas svetimas požiūris apie mūsų is
torijų, kultūrų, mūsų problemas.

Aš norėčiau pasidalyti su skaity
tojais mintimis, kurios man kilo šių 

studijųbeskaitant, ir, būtent tik toje 
dalyje, kuri liečia galimybes aprū
pinti Australijos bibliotekas objek
tyvia visapusiška lituanistine me
džiaga. Šis reikalas turėtų būti 
svarstomas ir sprendžiams centrali
zuotai.

A.L.B. Kr. Valdyba, kaip visus 
Australijos lietuvius apjungianti 
institucija, turėtų per savo narį kul
tūros reikalams imtis šio uždavinio 
ir jį vykdyti kad ir tokiu būdu; kul
tūriniams reikalams narys, reikalui 
esant pasikvietęs pora talkininkų, 
turėtų šiuo reikalu užmegzti ryšius 
su V.L.I.Ku, su įvairiomis knygų 
leidyklomis, bibliografijos institutu 
(Chicagoje), žodžiu, stengtis surasti 
šaltinius, iš kurių būtų galima gauti 
ir informacijų ir medžiagos. Sektina 
spauda, kur patiekiama naujai išė
jusios knygos.

Pagal gautas informacijas suda- 
rytini surašai, kurie nuolat galėtų 
būti papildomi. Iš sųrašų, pagal 
knygų aktualumų, būtų stengiamasi 
įgyti. Ištirtinos bibliotekoms įteiki
mo galimybės ir sųlygos.

Knygų pobūdį turėtų sudaryti: 
lietuvių, anglų ir kitomis kalbomis 
leidiniai iš istorijos, politikos, ge-

Negalvokime, kad kas dabar 
Lietuvoj surandama ar propaguoja
ma, būtinai turi būti ne visai lietu
viška. Lietuvoje lietuviai irgi nori 
išlaikyti savo tautinį identitetu, ne- 
susilieti su kitomis tautomis, ir todė 
ypatingai domisi savo praeitimi ir 
kruopščiai renka kas sava, kas lie
tuviška.

Be abejo kaimyninės tautos turėjo 
įtakos vienos kitoms. Kiek gi kartų 
krautuvių vitrinose pamatome lie
tuviškais raštais (saulutėmis, grėb- 
liukais) megstus megstinius, bet 
krautuvėse jie vadinasi skandina
viški raštai. Seniausi mūsų archeo
loginiai radiniai turi tų pačių raštų 
žymes, bet kas pasakys, kas iš ko 
pasiskolino?

Juk vikingai puldinėjo baltų gen
tis, vežė grobį namo. O karo grobis 
būdavo viskas: ginklai, galvijai, 
brangenybės, drabužiai.

Į Lietuvų drabužiai irgi keliavo ir 
kaip karo grobis, ir taikiu prekybos 
keliu. Kas patiko, pasiliko ilgesniam 
laikui, prigijo kaip savo, buvo pride
rinta prie mūsų našystos.

*******

Dėl pačios filmų programos, tai 
gal reiktų paaiškinti, kad filmas apie 
tautinius šokius buvo pasiskolintas 
iš Valstybinio Filmų Teatro (kuria
me jis ir buvo rodomas) ir su lietu
višku filmu tik tiek turėjo bendro, 
kad parodė tautinių šokių aktualu
mų ir svarbų šių dienų sumechanin
tame gyvenime; lyg ir paaiškino, 
kodėl visame pasaulyje tautiniai šo
kiai darosi vis populiaresni.

Gi lietuviškasis filmas buvo ne 
apie dainas ir šokius, bet apie vieno 
ansamblio darbų su to ansamblio to 
sezono programos fragmentais.

Lietuvoje dabar yra kelių tipų an
sambliai. Jų visų pradžia buvo J. 
Švedo vadovaujamas liaudies an
samblis: liaudies dainų, muzikos, 
šokių pynė. Po karo ansambliai pa
mažu keitėsi — vis daugiau būdavo į 
juos kraunama proginės — progra
minės medžiagos, vis labiau chore- 
ografuojama scenai, vis labiau tols
tamą nuo tikro liaudiškumo.

Pasigedęs autentiškumo liaudies 
meno, Povilas Mataitis surinko gru
pę žmonių, pasiryžusių vėl įvesti į 
visuomenės tarpų muziejuose laiko
mus drabužius, muzikos instrumen
tus, ir bibliotekose sukrautas dainas 
ir pasakojimus. Taip atsirado Ma
taičio etnografinis ansamblis.

Irkaiptie rūbai šokiravo lietuvius 
Lietuvoj! Bet atsipeikėję nuo šoko 
žmonės nuėjo į muziejus, pažiūrėjo 
ir nustebo: ’’Žiūrėk, tikrai taip dė
vėjo!..”

Filme matėme tuos iš muziejų nu
kopijuotus drabužius, girdėjome 
dalį dainų, matėme labai paprastus, 
nechoreografuotus šokius.

Kas buvo gražu — tuo džiaugė
mės. O ’’graždanka”, deja, ir buvo ta 
druska, kuri neduoda mums 
užmiršti, kad turime skaudžių žaiz
dų.

ografijos, lingvistikos, dailioji lite
ratūra, albumai, meno leidiniai ir t.t.

Svarstant lėšų klausimų ištirtinos 
tokios galimybės:metinis procentas, 
skiriamas iš A.L. Fondo; aukos pini
gais atskirų asmenų institucijų, klu
bų; specialiai rengiami kultūriniai 
subuvimai su laisva auka knygų 
fondui (knygų mėnuo, savaitė); įvai
rios asmeninės progos. Galima būtų 
mėginti judinti mecenatų galimy
bes: gal atsirastų žmonių, kurie su
tiktų sumokėti už numatytas kny
gas. Jų auka būtų atžymima spec, 
registre ir viešai paskelbiama. Aps
kritai, klausimas turėtų būti plačiai 
populiarinamas spaudoje.

Aldona Juškaitė išryškino svarbų 
reikalų, reikalaujantį skubios veik
los, nes jau arti 30 metų pavėluota... 
Gal tektų tartis ir su Pabaltijo tautų 
atstovais. Bendromis jėgomis būtų 
lengviau išvengti kartojimosi.

J. Slavėnas
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Namie ir svetur
VYTAS GERULAITIS

BRISBANĖJ

Praeitoji savaitė Brisbanės lietu
viams, galima sakyti, buvo pasidi
džiavimo savaitė, kartu ir viso pa
saulio lietuviams. Kaip jau visiems 
žinoma, Vitas čia žaidė tenisą 
$ 50.000 Toyota - South Pacific 
Tennis Classic rungtynėse, kurios 
prasidėjo spalio 12-tą dieną Milton 
Tennis Court. Vitas Gerulaitis be 
vienintelio pralaimėjimo ’’sudorojo” 
vietinius bei iš kitų pasaulio kraštų į 
čia suvažiavusius teniso čempijonus.

Vitas iš Olandijos į Brisbanę at
skrido antradieni - spalio 11-tą 
dieną. Aerodrome ji kartu su rung
tynių organizatoriais pasitiko bend
ruomenės pirm. K. Stankūnas ir 
bažnytinio komiteto pirm. K. Bag
donas su poniomis. Svečias su lietu
vių delegacija gražiai lietuviškai pa
sikalbėjo nebodamas, kad klausosi ji 
apsupęs reporterių būrys. Po to re
porteriai Vitą pasigavę klausinėjo, 
filmavo, fotografavo. Vietos lietu
viai buvo suplanavę suruošti Vitui 
lietuvišką priėmimą ir svečias buvo 
maloniai pažadėjęs, bet jis buvo 
rungtynėmis taip perkrautas, kad 
ne vienos dienos net ir popietės ne
turėjo laisvos iki pat išvažiavimo.

Nenuostabu, kad Vitą, malonios 
išvaizdos, pamilome mes lietuviai, 
bet jį galima sakyt įsimylėjo visi šio 
miesto gyventojai. Vietos spauda 
mirgėjo nuo pat jo atvažiavimo labai 
teigiamais jojo kaip teniso žvaigždės 
įvertinimais. Kad ir rungtynių metu 
jei Vitui sekasi, publika jojo gerą 
’’šūvį” palydi audringais plojimais 
bei šūkavimais, bet po jo partnerio 
gero "šūvio” vos viena kita mote
rėlė trumpai paploja ir pranešėjo 
balsas girdisi prislėgtas.

Sekmadienį finalinių rungtynių 
metu kilo sąmyšis, kai pranešėjas 
per klaidą Vitą priskyrė latviams. 
Melburnas pirmasis spėjo įsikišti ir 
iš ten paskambino į ’’press box” po 
to klaida buvo ištaisyta pranešant, 
kad Vitas yra gimęs New York’e iš 
lietuvių tėvų. Paminėtoji klaida išė
jo į gerą, nes pirmadienį rytiniame 
laikrašty — The Kourier - Mail pir
mam puslapy įvykis buvo aprašytas 
ir po Vito nuotrauka parašyta: Vitas 
Gerulaitis Lithuanian parents. Vitas 
Australijoj dar žaidė Sydney ir 
Perthe. Geriausios sėkmės linkime 
garbingam tautiečiui lietuvio vardą 
taip aukštai iškėlusiam, klimelis.

PERTH
Lapkričio 19 d. 6 vai. Leederville 

salėje, Perthe ramovėnai, savano
riai ir šauliai ruošia mūsų atkurtos 
Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimą su atitinkama paskaita. 
Programoje dalyvaus tautinių šokių 
grupė ’’Šatrija” ir dainuos p.p. Mi
liauskienė ir Repševičienė. Po ofi
cialios dalies bendras visų pasivaiši- 
nimas ir pasilinksminimas.

Sekančią dieną, sekmadienį pa
maldos liet, bažnyčioje už mirusius 
laisvės kovotojus. Ramovėnų sky
riaus pirm. p. K. Žuromskis kviečia 
visus tautiečius ir visas organizaci
jas su vėliavomis dalyvauti minėji
me ir pamaldose.

Skyriaus Valdyba

PADĖKA

Nuoširdžią ir gilią padėką reiškiame visiems mieliems tautiečiams, 
dalyvavusiems ir palydėjusiems a.a. Juozą Čeppnionį į amžino poilsio 
vietą. Dėkui dalyvavusiems šermeninėse pamaldose ir su velioniu at
sisveikinusiems.

Jonas Černiauskas,
Velionio testamento vykdytojas 

ir
John ir H. Černiauskai

Mūsi^astog^Nr^3nL977lJ0^317p^n3*,,,,,~,,™—

DEMONSTRACIJA
• ADELAIDĖJE

Spalio 1 d. Pavergtų Tautų Orga
nizacija Adelaidėje surengė sėk
mingą priešsovietinę demonstraciją. 
Demonstracija surengta ryšium su 
rusų revoliucijos 60 metų sukaktim.

Po ugningų kalbų perskaityta 
stipri antirusiška rezoliucija, kuri 
numatyta pasiųsti Australijos min. 
p-kui ir Jungtinių Tautų Organiza
cijos gen. sekretoriui. Demonstraci
joje dalyvavo apie pora tūkstančių 
žmonių ir buvo rodoma per tris P.A. 
televizijos kanalus. Demonstracijoje 
lietuviai dalyvavo gana gausiai.«**

Viktorijos valstybinė biblioteka iš 
spaudos kiosko Adelaidėje nupirko 
apie 50 liet, rašytojų knygų ir dar 
užsakė 70 knygų. Taip pat toji bib
lioteka domisi ir Australijoje gyve
nančių liet, rašytojų išleistomis 
knygomis.

’’ATŽALA” ŽALIUOJA!
POKALBIS SU KSENIJA DAU
GUVIETYTE ’’PIRMOJO SAMBU-
ČIO” PASTATYMO PROGA

Sydnejaus Atžalos teatras per 
pastaruosius metus pradėjo reikštis, 
ypač aktyviai: veikalai išvedami į 
sceną vienas po kito tarsi norint at
sipirkti už ilgo snūduravimo laiko
tarpį. Pati Atžala yra gana stiprus 
teatralų kolektyvas, kurį dar labiau 
sustiprino pastoviai Sydnejuje nu
sėdęs dinamiškasis Paulius Rūtenis. 
Ksenija Dauguvietytė - šniūkštienė 
Atžaloje darbuojasi nuo pat įsikūri
mo. Tai dar nepriklausomoje Lietu
voje augusi ir brendusi aktorė, čia 
vaidinanti kiekviename Atžalos 
pastatyme ir pati režisavusi jau eilę 
veikalų (Mokyklos Draugai, Pavo
jingas Posūkis, Šviesi Valanda ir 
dabar Pirmas Skambutis).
..Paklausta, kodėl pasirinkusi staty
ti kaip tik šią komediją — Pirmą 
Skambutį, Ksana nusišypsojo:'

— Visai paprastai. Pirmiausia, 
pats veikalas man pačiai patinka, 
savo jumoru, situacijom yra palygi
namai aktualus ir mūsų dienoms, o 
antra, su šiuo veikalu rišasi ir mano 
asmeniški sentimentai.

— Būtent?
— Būtent, kad šį veikalą statant 

1932 m. Valstybės Teatre Kaune, aš 
pirmą kartą išėjau į sceną turėdama 
savarankišką vaidmenį su žodžiais ir 
individualiais judesiais. Be abejo, 
vaidinti teko ir anksčiau, kaip dra
mos mokyklos mokinei, bet be žo
džių, daugiau rodžiausi kaip statistė. 
Gi statant Pirmą Skambutį man 
davė ir tikrą rolę.

— Išeitų, kad šisai pastatymas 
būtų jūsų 45 metų sceninio darbo 
sukakties atžymėjimas.

■ — Nesiginčiju, bet sukaktims ne- 
priduodu išskirtinos reikšmės. Te
atrą pamėgau nuo pat mažens ir 
įvairiausiose sąlygose nenorėjau 
nuo jo atitrūkti. Matyt, jau toks 
šeimos kraujas. Vaidinau Lietuvoje 
ir kur tik pribėgdama ir išeivijoje.

—Kaip vyksta darbas su Atžala?
— Visu Atžalos ansambliu esu 

tiesiog sužavėta. Tai mielas ir susi
gyvenęs vienetas, kur jautiesi savų-

Spalio 22 d. sukūrė naują lietuviš
ką šeimą Laura Karpavičiūtė ir Je
ronimas Belkus. Tai buvo vienos iš 
pačiu gražiausiu vestuvių, bet kada 
surengtų Sydnejuje.

Spalio 20 d. Syd. Liet. Klube įvy-
ko malonus susitikimas, kai Sydne- 
jaus Liet. Mot. Soc. Globos Draugi
jos patikėtiniai, aptarę Liet. Sody
bos reikalus Engadine, pasirašė su 
statybininkais A. Kutka ir Vyt. 
Mickevičium sutartį pastatyti sody
boje lietuvišką seklyčią. Jos staty
bai Draugija jau turi sutaupiusi kiek 
pinigų ir paskelbusi tautiečių tarpe 
vajų, kuris vyksta labai sėkmingai.

PATIKSLINIMAS
ALFAS loterijos I-jį 

prizą - kelionė dviem į 
Toronto ir atgal dovano
jo ne KUONI Travel,kaip 
buvo skelbta, bet B.ir 
J. STANKŪNAVIČIAI.

ALFAS Valdyba

Ksenija Dauguvietytė-šniūkštienė, 
komedijos Pirmas Skambutis reži- 
sorė.
Spektaklio premjera lapkričio 13 d. 
Sydnejaus Liet. Klube.

jų tarpe ir malonu su visais dirbti. 
Kitur kur man teko darbuotis, tarp 
atskirų narių jautėsi įtampos, net 
pavyduliavimo. Atžaloje viso to nė
ra: visi mielai sutariame, vieni ki
tiems gelbstime. Atžaloje dirbame 
pakaitomis net keturi režisoriai, bet 
nei pavydo, nei konkurencijos nėra 
— viskas vyksta darniu susitarimo 
ir talkos būdu.

— Jums kaip dirbusiai su eile kitų 
teatrų, kaip vertinate Atžalą kaip 
teatrinį vienetą, koks palyginamai 
būtų Atžalos lygis?

— Nesame profesionalai mūsų są
lygose, ir ko tikiesi iš profesionalinio 
teatro, panašių reikalavimų negali 
statyti Atžalai, kaip pasišventėliams 
mėgėjams. Bet Atžalos didesnė dar
buotojų dalis gerai žino scenos dar-
bą ir gal dėl to visą kolektyvą bei 
pasirodymus labai aukštai vertinu. 
Daugeliu atvejų Atžala sušvinta 
tiesiog profesionaliai, kas ypač džiu
gina senus scenos vilkus irgalbūt tas 
paskatina ir padeda įveikti visus 
mėgėjiško teatro sunkumus ir trū
kumus.

— Buvot išvykusi neseniai į užjū- 
rius.Turėtumėte ką papasakoti?

— Papasakoti yra ir dar kiek, kaip

PADĖKA

Širdingai dėkoju visiems literatū
ros darbuotojams-joms prisidėju- 
siems prie Literatūros Popietės 
ruošimo Sydnejuje spalio 9 d.: au
toriams - J.A. Jūragiui, A. Saudar- 
gienei, A. Skirkai, M.M. Slavėnie
nei, A. Veščiūnaitei, V. Janavičiui; 
paskaitininkui - V. Kazokui; progra
mos' išpildytojams: P. Rūteniui, S. 
Skoruliui, J. Viliūnienei, V. Juškai, 
M. Osinaitei-Cox, J. Bogušaitei-Ba- 
šil, E. Žižytei-Suchaverskyj, V. Vi- 
liūnaitei, G. Zigaitytei-Hurba, D. 
Gečiauskui, A. Dudaičiui; sesėms 
židinietėms ir p. A. Skirkienei už 
kavutę ir pyragus.

Ypatinga padėka sesei D. Skoru- 
.lienei, programos apipavidalintojai, 
sesei A. Jablonskienei ir broliui B. 
Žaliui pasirūpinusiems šios popietės 
pravedimui.

A. Jakštas 
SSS Židinio Tėvūnas

iš kiekvienos kelionės. Buvau tik
Šiaurės Amerikoje, kur teko susi
tikti su savo artimaisiais ir senai-
siais scenos bičiuliais, kaip H. Ka
činsku. ir kitais. Su
tikau ir Joną ir Aušrą Jurašus, kurie
prieš porą metų atvyko iš Lietuvos 
ir įsikūrė Amerikoje. Jonas yra kū-
rybingas režisierius, neseniai New 
Yorke pastatęs Makbetą, nustebin
damas savo šviežumu ir naujumu 
New Yorko amerikiečių publiką. 
Tiesa, Jurašai mielai sutiktų atvykti 
į Australiją ir čia lietuviams net 
pastatytų kokį spektaklį, jeigu tik 
jiems būtų apmokėtos kelionės.

— Turit kokius pramatymus atei
čiai?

— Ką gali daug pramatyti. Mano 
noras ir toliau dirbti su Atžala ir 
kasmet pastatyti bent du spektak
lius. Tai mano ir Atžalos teatro 
duoklė lietuvių bendruomenei. Aš 
manau, toji duoklė yra didelė at
simenant mūsų darbo sąlygas.

Ksenija Dauguvietytė Pirmas 
Skambutis komedijos Lulu vaidme
nyje 1932 m. Kauno Valstybės 
Teatre.

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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NAUJI LEIDINIAI
NAUJAS SKAUTŲ VADOVAS

Naują knygą ’’SKAUTIŠKŲJŲ 
VIENETŲ VADOVAI IR VADO
VĖS" išleido Lietuvių skaučių sese
rija ir skautų brolija 1975 m., tačiau 
ji pasiekė mus tik dabar. Redagavo 
v.s. A. Saulaitis, S.J. Knyga didelio 
foramato, 495 pusi., gražiai ilius
truota fotografijomis, piešiniais ir 
braižiniais; paėmus į rankas malonu 
pavartyti, iš karto pajunti skautišką 
nuotaiką.

Knygoje tokie skyriai: skautybė, 
organizacija, vadovavimas, 
ugdymas, programa, vienetas, lie
tuvybė, naujų vadovų lavinimas, 
vilkiukų ir paukštyčių vadovai, 
skautų vyčių vadovas, tėvai, sunku
mai ir klausimai, vyresnieji vadovai, 
vadovo uždavinys, stovykla, sto
vyklų vadovai, tėvai ir vaikai, laiko
tarpiai, lietuviškumas ir užsiėmimai. 
Kaip iš turinio matome, knyga api
ma kone visas skautiškos veiklos 
sritis.

Skautybė yra mokykla, ir kuo 
daugiau žinai apie skautiškojo auk
lėjimo metodus, tuo skautybė darosi 
įdomesnė, patrauklesnė. Sunku 
skautų vadovui apseiti be tinkamos 
literatūros, tą darbą palengvina 
skautiškieji vadovėliai. Gerų vado
vėlių trūkumą jautėme visą laiką, 
nes jų niekada perdaug neturėjome, 
todėl kiekviena skautiška knyga yra 
sutinkama su pasitenkinimu ir pa
lengvėjimu. Vadovai turėtų kuo 
greičiausiai ją įsigyti, dar prieš Vl-ją 
TS, kad galėtų įgyti naujų idėjų - 
tiek stovyklą įrengiant, tiek skautus 
tvarkant ji bus reikalinga. Atminki
me, kad mes turėsime aukšto rango 
skautų svečių, gerai prityrusių va
dovų, kuriems turėsime pasirodyti 
ką mokame, kiek esame pažengę 
skautybėje. Nuo to priklausys ir 
mūsų jubiliejinės stovyklos pasise
kimas.

"Skautiškųjų Vienetų Vadovai " 
ir Vadovės” knyga tinka ir tėvams 
pasiskaityti, geriau suprasti vaikų 
auklėjimo problemas, daugiau ir 
tvirčiau patiems įsijungti į skautiš

AUSTRALIJA IR
NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI lapkričio mėn. MA nariams skyrė 
sekančias intencijas: 
bendrąją - kad visi katalikai mo
kėtų suderinti tikėjimą pagal Visuo
tinos Bažnyčios nuostatus su pride
ramu pripažinimu skirtingų vietovi- 
nių bažnyčių;
misijų- kad visos kultūros, ypač 
Afrikos ir Azijos surastų savo tikslą 
Kristaus Bažnyčioje.
Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
Vienas iš žymiųjų Bažnyčios tėvų 

— Šv. Ciprijonas — savo laiku rašė: 
"Yra tik viena Bažnyčia pasaulyje, 
susidedanti iš daugelio padalinių, 
lygiai, kaip gyvasis kūnas turi daug 
įvairių sąnarių.”

Iš tikrųjų, Kristaus įsteigtąją vi
suotinę Bažnyčią sudaro ne tik Ro
mos katalikų, bet ir visa eilė kitų, 
kaip graikų, armėnų, melchitų, ma- 
ronitų, serbų, chaldejų, koptų, etio
pų ir kitos bažnytinės bendruome
nės, kurios skiriasi viena nuo kitos 
ne iš esmės, bet tik savo apeigomis. 
Mūsų Bažnyčioje yra bent 18 kano
niškai pripažintų apeigų. Visos šitos 
savo apeigomis skirtingos krikščio
niškos bendruomenės darniai sutel
pa Kristaus Bažnyčioje, kaip viena
me dinamiškame vienete be užtvarų 
ir tuo labiau ne antagonizmo viena 
kitai.

kąją veiklą, kas yra labai svarbu 
mūsų visai lietuvių bendruomenei.

Šis kapitalinis veikalas apie skau- 
tybę išleistas a.a. s. Balio Rėkaus 
palikto testamento lėšomis. Garbė 
jam!

Knyga gaunama pas Rajono Va- 
dijos iždininką s. J. Zinkų.

v.s. A. Mauragis

PRIEŠKALĖDINĖMS
DOVANOMS

1. THE LITHUANIAN SHORT 
STORY FIFTY YEARS. Selected 
and Edited by Stepas Zobarskas. 
Manyland Books (su Lietuvių Fondo 
fin. parama). New York, N.Y., 1977, 
464 pusi, iliustruota, kietais virše
liais. Versta iš lietuvių k. į anglų 
įvairių vertėjų. Kaina $ 12.50.

Manyland Books leidykla New 
Yorke, išleidusi daug vertingų, iš
verstų iš lietuvių k. į anglų ir spe
cialiai angliškai parengų knygų, pri
dėjo dar vieną vertingą leidinį prie 
jau netrumpo sąrašo. Tai lietuviškos 
novelės 50 metų raidą vaizduojantis 
rinkinys. Novelės parinktos ir reda
guotos rašytojo Stepo Zobarsko, 
verstos į anglų k. įvairių vertėjų. 
Knygos pradžioje duodama platoka

Remiantis patikimais šaltiniais 
komunistiųėje Kinijoje mirusiųjų 
kūnai sumetami į katilus, kur jie pa
verčiami trąšą.

Lapkričio mėnesio M.A. intencija 
ragina mus labiau įvertinti skirtin
gas vietovines bažnyčias nenustel
biant savo - visuotinosios Bažnyčios 
reikšmės ir vaidmens. Jos visos 
kartu ir kiekviena atskirai yra tas 
pats Kristaus mistinis kūnas. Turi
me melstis, kad Šv. Dvasia apšvies
tų žmogaus protą ir uždegtų jo- šir
dyje tikrą tikėjimą, kuris įgalins jį 
geriau atpažinti Kristaus mistinio 
kūno narių tapatiškumą universali
nėje bažnyčioje, nežiūrint jos pavie
nių narių paviršutiniško skirtumo. 
Tikėjimas pagal universalinės 
Bažnyčios nuostatus ir priderama 
pagarba vietovinėms bažnyčioms 
yra lyg dvi pusės vienos ir tos pačios 
monetos.

Tuo pačiu išryškėja ir visą api
mančios meilės problema. Išeinant 
iš to taško, kad visi priklausome be 
galo didelei Dievo tautų šeimai, esa
me vienos šeimos nariai ir vienas ki
tam broliai ir seserys, kuriuos pri
valo jungti santaika ir meilė. Nie
kuomet neturime išleisti iš akių fak
to, kad mūsų Bažnyčią vienijantis ir 
jungiantis veiksnys yra daug patva
resnis, tikresnis ir tvirtesnis, negu 
kad esamieji skirtumai tarp paskirų 
bažnytinių bendruomenių. Kristus 
yra viso organizmo galva, o mes visi 
esame Jo kūno nariai. Jis yra mūsų 
vienybės šaltinis. Tai vienybei išlai
kyti Jis prašo savo Tėvą: ”Aš mel
džiu ir už tuos, kurie per jų žodį ma
ne įtikės: tegul visi bus viena! Kaip 
Tu, Tėve, manyje ir aš Tavyje, tegul 
ir jie bus viena mumyse, kad pasau
lis įtikėtų, jog Tu esi mane siuntęs.” 
(Jn. 17. 20).

Kun. S. Gaidelis, S.J. 

(apie 20 pusi.) Algirdo Landsbergio 
parašyta įžanga. Knygoje atstovau
jami 29 autoriai, pradedant Vaiž
gantu, V. Krėve, A. Vienuoliu ir 
baigiant Leonardu Lenkausku, 
Icchoku Meru, Kaziu Almenu, Juozu 
Apučiu. Rinkinyje yra ir keli auto
riai iš Lietuvos — Juozas Grušas, 
Vyt. Žilinskaitė.

Knyga labai gražiai išleista, duo
dama kiekvieno autoriaus, kurio kū
rybos pavyzdžiai talpinami, trumpi 
biografiniai bruožai ir svarbesnių 
veikalų sąrašas; pridėta nuotraukos. 
Knyga reprezentacinė.

2. Ta pati leidykla dar prieš šias 
Kalėdas išleidžia kitą įdomią knygą 
- SELECTED POST - WAR LI
THUANIAN POETRY. Knygą re
dagavo ir išvertė jaunas poetas dr. 
Jonas Zdanys. Ši knyga įdomi dar ir 
tuo, kad joje duodamas verčiamo į 
anglų kalbą eilėraščio ir lietuviškas 
tekstas. Knygoje patiekiami po H-jo 
pasaulinio karo pasireiškę žymesni 
lietuviai poetai - jų kūrybos pavyz
džiai. Iš 28 poetų keli yra iš Lietu
vos. Knyga 300 pusi., kietais virše
liais, kaina numatoma apie $ 12.00.

3. SHORT STORY INTERNATIO
NAL. International Cultural Ex

VISUR VISAIP
TERORO AUKA

Prieš šešetą savaičių teroristų 
pagrobtas vokiečių pramonininkas 
Dr. H.M. Schleier rastas nužudytas. 
Vakarų Europos policija teroristų 
tebeieško.

♦ * ♦

Teroristų pagrobtą Vokietijos ke
leivinį lėktuvą su keleiviais, kurie 
buvo laikomi įkaitais ir grasinta vi
sus išžudyti, jeigu nebus išpildyti 
teroristų reikalavimai, speciali vo- 
.kiečių komanda Somalijoje staigiu 
puolimu išvadavo. Akcijoje žuvo 4 
teroristai ir viena moteris lėktuvo 
grobike sunkiai sužeista. Dviem 
dienom prieš tai teroristai visų ke
leivių akivaizdoje nužudė lėktuvo 
pilotą tuo norėdami parodyti, kad jie 
nejuokauja.

Į Vliko rugsėjo 1 dienos raštą dėl 
Antano Terlecko, Viktoro Petkaus 
ir Felikso Serebrovo arešto atsiliepė 
Tarptautinė Amnestijos organizaci
ja Londone ir pageidauja daugiau 
žinių apie suimtuosius. Taip pat at
siliepė ir Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių komisijos Ženevoje pirmi
ninkas Jakob Th. Moeller. Jis rašo 
.— ’’Jūsų pranešimo santrauka bus 
įjungta į konfidencialių raštų sąrašą, 
kuris bus įteiktas Žmogaus Teisių 
komisijai ir pakomisijai Mažumoms 
Apsaugoti nuo Diskriminacijos. Jū
sų pranešimo nuorašas taip pat bus 
pasiųstas Jungtinių Tautų Nariams - 
valstybėms, kurias jis liečia”.

(Elta)

GELEŽINIS FELIKSAS

Geležiniu Feliksu su pasididžiavimu va
dinamas Čekes ir Archipelago pradinin
kas F. Dzeržinskis, kurio šimto metų gi
mimo sukaktis neseniai iškilmingai pami
nėta Sovietų Sąjungoje. O kadangi jis bu
vo gimęs istorinėje Lietuvoje (Ašmenos 
apsk.)į o taip pat gyvenęs Kaune ir Vil

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. N.S.W.

TEL 724 5408 Vepda 24 valandas per parą.

change leidykla kas du mėnesiu iš
leidžia po vidutinio didumo knygelę, 
kurioje spausdinama, anot leidyklos 
užrašo, ’’trumpi, bet netrumpinti” 
kūriniai (novelės) žymiųjų pasaulio 
rašytojų. Š.m. 2-me numeryje tilpo 
Juozo Grušo ’’Kelionė be kliūčių”, o 
3-me — Stepo Zobarsko "Palaimini
mas”. Abi knygelės po 174 pusi., 
kaina po $ 2.00.

4. Stepas Zobarskas. YOUNG 
LOVE AND OTHER INFIDELI
TIES. 1971, Manylands Books. Prof. 
Charles Ingoff įžanga. 115 pusi. Kai
na kietais viršeliais $ 4.95.

Šioje knygoje telpa 8 novelės pa
rašytos anglų kalba ir viena, para
šyta anksčiau! A Man with the Bag
pipes) - versta iš lietuvių kalb prof. 
Raphael Sealy. Tai gražūs kūriniai, 
atskleidžia autoriaus talento bruo
žus. Prof. Charles Angoff šios kny
gos įžangoje taikliai charakterizuoja 
St. Zobarsko, kaip novelisto, pajė
gumą: "Jis gali paimti paprastą, 
kasdienišką įvykį, jį t'ąip poetizuoti, 
kad jis atrodo šviežias ir mielas - ir 
jis įstringa į atmintį.”

Rinkinys rekomenduotinas mūsų 
jaunimui, kuris galės pajusti meninį 
kūrinio grožį ir savą lietuviškumą.

J. Slavėnas

niuje, tai čia ne tiktai buvo suruoštos di
delės minėjimo iškilmės, bet ir Įsteigtas 
Felikso Dzeržinskio muziejus.

Turbūt Dzeržinskis iki šiol yra vienin
telis čekistų vadas (jų steigėjas), kuriam 
pastatytas Maskvoje paminklas Tas pa
minklas stovi prieš garsųjį Lubiankos ka
lėjimą, kur Stalino laikais buvo ir NKVD 
centrinė būstinė. Vokiečių dienraštis ,Die 
Welt“ (10. 9. 77) rašo, kad jei užsieniečių 
ekskursijai važiuojant per aikštę kas 
nors paklausia, koks čįa paminklas, tai 
vadovė atsako: „Tai paminklas dideliam 
vaikų draugui“. O tas didysis „vaikų 
draugas“ 1918-1920 m. vien tik suaugusių
jų pasmerkė mirti daugiau kaip 200.000, 
neskaitant žuvusiųjų tremtyje. Už tai jam 
ir duotas Geležinio Felikso vardas.

Tas pats minėtasis dienraštis, kalbėda
mas apie Geležinio Felikso nepaprastą uo
lumą ir pasiryžimą išnaikinti visus „revo
liucijos priešus“, primena tokį atsitiki
mą. Viename partijos posėdyje Leninas 
pasiuntęs skersai stalo Dzeržinskiui kor
telę, kurioj buvo užrašyta: .Kiek kontra- 
revoliucionierių sėdi kalėjime?“ Dzeržins- 
kij užrašė: „Apie 1.500“, ir grąžino korte
lę atgal. Leninas paskaitė, parašė po 
skaitline mažą kryžiuką, ir kortelę grąži
no atgal. Geležinis Feliksas greitai atsi
stojo ir išėjo iš kambario. Tą pačią naktį 
jis sušaudė 1.500 kalinių, galvodamas, 
kad Lenino kryžiukas reiškia pasmerkimą 
mirti. Tik kitą rytą Lenino sekretorė pa
aiškino, kad perskaitytus raštus Leninas 
visada pasižymi kryžiuku, kad nebereikė
tų antrą kartą skaityti. Šis įvykis esąs ap
rašytas amerikiečio Davido Shubo Lenino 
biografijoje.

Dzeržinskij mirė 1926 m. Jis krito nuo 
širdies smūgio, sakydamas kalbą, kurio
je reikalavo negailestingo liaudies priešų 
sutriuškinimo. Jo įkurtoji Čeką Stalino 
laikais buvo pavadinta GPU. Po to ji bu
vo dar ptrkrikštyta į NKVD, MGB ir pa
galiau į KGB. Mažiausia trys jo įpėdiniai 
— Jagoda, Ježovas ir iEerija buvo patys 
likviduoti, o bajoro Dzeržinskio (jis buvo 

‘kilęs iš smulkių bajorų) garbės dar nei 
vienas kitas nesusilaukė.

EUROPOS LIETUVIS
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Su Hobarto lietuviais
Šio miesto baitiečiai ir australai vie
šai demonstravo prieš Pabaltijo 
okupaciją, įvykdytą rusą. Tasmani- 
joje veikianti HELLP organizacija 
(Help the Estonian, Latvian and 
Lithuanian Peoples) surengė dvi 
demonstracijas Hobarte. Nariai taip 
pat dalyvavo viešame susirinkime, 
kur kalbėjo Rusijos ambasadorius 
Australijai Basov.

Pirmoji demonstracija įvyko rug
sėjo 9 d. pietų metu. Su plakatais 
stovėjome svarbiausioje miesto 
sankryžoje ir dalinome lapelius apie 
Nijolę Sadūnaitę. Ypač dėmesį at
kreipė tautiniais drabužiais vilkin
čios sesutės Rožė ir Bernadeta Vai- 
čiulevičiūtės. Rugsėjo 30 d. de
monstravome filmus apie religiją ir 
jos persekiojimą už geležinės už
dangos.

Netikėta proga vėl išeiti viešai į> 
vyko rugsėjo 23 d., kai Rusijos am
basadorius Basov su padėjėju lan
kėsi Tasmanijoje. Tą dieną univer
siteto salėje buvo suruoštas studen
tų susirinkimas "Human Rights in 
the Soviet Union” svarstymui.- Da
lyvavo apie 100 žmonių, daugiausia 
studentų. Sovietų ambasadorius 
’’širdingai” sveikino studentus ru
siškai, o padėjėjas vertė, nors am
basadorius moka angliškai. Pagrin
dinę paskaitą angliškai skaitė am
basadoriaus padėjėjas. Gyvenimo 
sąlygas Sov. Sąjungoje taip gyrė, 
kad klausytojai keletą kartų pradėjo 
juoktis. Diskusijų metu tik vienas 
pritarė Rusijos politikai, kiti pasisa
kė priešingai.

Filmas apie religiją už geležinės 
uždangos kraštuose buvo paskolin
tas iš organizacijos ’’Mission to the 
Communist World”. Viename filme 
’’Christians behind the Bars” rodė

Apie sov. ambasadoriaus vizitą 
Tasmanijoje plačiai aprašė vietinė 
spauda. Iš čia patiriame, kad Ho
barto universiteto teisės mokslų 
prof. D. Roebuck savo kalboje ir tei
gimuose buvo labai prosovietiškas, 
kas iššaukė replikų Hobarto spau
doje. Protesto laišką Hobarto dien
raštyje ’’The Mercury” parašė R. 
Tarvydas, replikuodamas į prof. 
Roebuck teigimą, kad "lietuviai bė
gę iš savo krašto dėl savo gėdingo 
elgesio karo metu". R. Tarvydas pa
neigia tokius nepagrįstus priekaiš
tus ir tiesiog reikalauja, kad profe
sorius atsiprašytų viešai už tokį ap
kaltinimą, nes "akademiko tiesiogi
nė pareiga yra skelbti tik tiesą”.

Ryšy su tuo profesoriui replikuo
ja tame pačiame dienraštyje ir D.K. 
Madden. Prof. D. Roebuck teigė, 
kad Rusijoje esanti pilna religinė 
laisvė, nes jis buvęs Lietuvoje ir 
matęs pilną bažnyčią tikinčiųjų. Į tai 
atsakydamas D.K. Madden pabrė
žia, kad visai nenuostabu, nes visos 
bažnyčios uždarytos ir paverstos 
sandėliais, o paliktos tik dėl akių ke
lio^.

***

Spalio 11d. Hobarte mirė Ottilie 
Bukevičienė, 67 m. amžiaus. Liūde
sy liko vyras Juozas, sūnus, duktė ir 
anūkai.

*♦*
Pabaltiečių Komitetas 

i H.E.E.L.P) lapkričio 12 d. 7 vai. 
vak. kroatų salėje šaukia visuotinį 
susirinkimą. Kalbės garbės svečias 
Mr. B. Miller, bus renkama nauja 
valdyba. Po susirinkimo šokiai.

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
GOLDEN TRIO KAPELAI

Lapkričio 5 d., 8 vai.: 
UKRAINIEČIŲ ŠOKIAI IR 
DAINOS

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 turi dėvėti klubo tai- 
rimus ir 5% už alų. syklėse nurodytą aprangą.

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-tret. 4-10 vai., ketv: 4-11 vai., 
penkt. 4-12 vai., šjšt. 2-1 vai., sekm. 
12.30 - 11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai.

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

slaptai filmuotą sovietinę koncent
racijos stovyklą Latvijoje netoli Ry
gos. Dviejų savaičių laikotarpy tasai 
filmas buvo rodytas keturiose mo
kyklose, dviejuose studentų bend
rabučiuose ir dar keturiose vietose. 
Filmu susidomėjimas didelis ir jis 
bus rodomas ir lakpričio mėn.

Ramūnas Tarvydas

SYDNEY
AUKOS S.L.M.S.G. DRAUGIJAI
Dr. B. Vingilis 
P.E. Birkmanis
R. Skeivys 
J. Alkevičius
J. ir R. Venclovai 
T. Amber
L. R. ir J. Milašas 
J. Dambrauskas
S. Ratas
S.E. Balinimas 
A. Janavičius 
R. Patašienė 
A. ir S. Montvidai 
0. Šliterienė 
J. Karitonas 
E. Bliokienė
M. Lodienė

$ 100.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 30.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 10.00

$ 10.00
$ 10.00
$ 10.00
$ 5.00
$ 5.00
$ 5.00
$ 5.00
$ 2.00
$ 2.00

Visiems aukotojams 
dėkojame.

nuoširdžiai

S.L.M.S.G. Draugijos Valdyba

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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Dėmesio! Dėmesio!
Sydnejaus Lietuvių Teatras "Atžala” stato M. HENECKEN ir B. 
KOL J E 3 veiksmų komediją

PIRMASIS SKAMBUTIS
1977 m. lapkričio 13 d., 3 vai. Sydnejaus Lietuvių Klube.

Informacija
PARENGIMŲ KALENDORIUS 

1978 METAMS

Visų lietuvių organizacijų vei
kiančių Sydney atstovai, pageidau
tina pirmininkai, kviečiami atvykti į 
pasitarimą lapkričio 13 d. 10 vai. ry
to į Lidcombe bažnyčios salę su pro
jektais parengimų kalendoriui 1978 
metams sudaryti.

Ta pačia proga ALB Sydney Apy
linkės V-bos pirmininkas padarys 
trumpą informacinį pranešimą.

ALB Sydney Apyl. Valdyba

PRANEŠIMAS
ALB Melbourne Apylinkės Val

dyba, 1977 m. lapkričio 8 d., antra
dienį, 7.30 vai. vak. Lietuvių Na
muose, North Melbourne, šaukia 
susirinkimą visų Melburne esančių 
organizacijų atstovų, sudarymui pa
rengimų kalendoriaus 1978 metams.

Visų organizacijų atstovus prašo
me ateiti apsisprendusius kokiomis 
dienomis nori turėti savo parengi
mus, kad metų bėgyje nebūtų sun
kumų norint datas pakeisti.

ALB Melbourne Apylinkės 
Valdyba

Penkiadienį, spalio 21 d. Mel
bourne mirė Dr. Valteris Didžys, iš
tiktas širdies priepuolio. Liūdesy li
ko žmona, sūnus ir duktė su šeimom.

CABERRA

Lietuvos Kariuomenės Šventės 
minėjimas įvyksta 1977 m. lapkričio 
mėn. 20-tą (sekmadienyje).11.30 vai. 
Šv. Mišios St. Joseph, O’Connor ir 
tuoj po pamaldų minėjimas Lietuvių 
Klube.

Po minėjimo Canberros sporti
ninkų ruošiama iešminė.

Kviečiame visus skaitlingai daly
vauti.

Canberros Ramovėnai

SVARBI INFORMACIJA

Prie NSW vyriausybės yra suda
ryta Etninių Reikalų Komisija gry
nai iš imigrantų, kurios uždavinys 
yra surinkti iš imigrantų įvairius 
nusiskundimus ir pageidavimus.

Komisija jaučia, kad jos uždavi
nys yra interpretuoti etninių bend
ruomenių ir atskirų asmenų nuomo
nes ir pageidavimus bei sugestijas ir 
pristatyti vyriausybei su savo pa
siūlymais, rekomendacijomis.

Iškelti klausimai bus pristatyti 
NSW premjerui ir per kurį, pagal 
reikalą, bus referuoti NSW parla
mentui.

Organizacijos ir paskiri asmenys 
prašomi pasisakyti kiek galint išsa
miau motyvuojant, įvairiausiais rū
pimais klausimais, kur imigrantas 
mano, kad vyriausybė galėtų savo 

patvarkymais esamą padėtį page
rinti.

Jūsų pasisakymus lietuvių ar 
anglų kalba prašau siųsti ALB Syd
ney Apylinkės Valdybos Pirminin
kui sekančiu adresu: Mr. V. 
Saudargas, 524 Barrenjoey Rd. 
Avalon, NSW 2107.

Jūsų pasisakymai bus pristatyti 
Etninių Reikalų Komisijai tolimes
nei eigai duoti.

Turėkime dėmesyje, kad šiuo ke
liu mes galime pasiekti aukščiausių 
valdžios žmonių ausis išvengiant 
įvairių tarpininkų, kurie dažniausiai 
tik trukdo reikalų skubesnį patvar
kymą. Be to, taip pat reik suprasti, 
kad vyriausybei bus sunku priešin
tis Komisijos spaudimui.

ALB Sydney Apyl. Valdyba
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