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PROTESTAI NESILIAUJA
Rugsėjo 24 d. Washingtone įvyko 
baltiečių jaunimo didžiulė de- 
mstracija, kurios tikslas buvo 
akcentuoti žmogaus teisių reika- 
rimą sovietų kontroliuojamuose 
aštuose ir reikalaujant laisvo tau- 
do apsisprendimo Pabaltijy, 
srainoj ir kitur. Demonstracijoje 
lyvavo apie 5000 pabaltiečių, dau- 
jusia jaunimo. Prie Lincolno pa- 
inklo buvo pasakyta eilė prakalbų, 
giedoti pabaltiečių himnai. De- 
onstracija surengta sąryšyje su 
alio pradžioje Belgrade praside- 
inčia konferencija Helsinkio susi- 
rimų klausimais. Po oficialios da
is demonstrantai norėjo prasi
eiti prie sovietinės ambasados, 
•t policijos buvo sulaikyti. De- 
onstracija baigėsi be didesnių 
mfliktų su policija ir buvo plačiai 
įrašyta amerikiečių spaudoje ir 
dyta per televiziją.

ATSIŠAUKIMAS

Spalio 4 New York Times paskel
bs rusų kalbos verstą Andrejaus 
. Sacharovo atsišaukimą. Jame 
obelio premijos laureatas, disi- 
tntinio judėjimo vadovaujanti as- 
enybė, primena laisvąjam pasau
li Helsinkio konferencijos susita- 
mų pagrindinę idėją, kad tarptau- 
niam saugumui yra būtina pagrin
dęs pilietines teises turinti visuo- 
lenė - netrukdomas pasikeitimas 
iiiomis, teisė keliauti užsienin ir 
Įžinės laisvė.
Sovietai ir rytų Europos komu- 

istų atstovai bandė neutralizuoti 
lelsinkio susitarimų humanitari
nis principus, akcentuodami nesi- 
išimą į kitų valstybių vidinius rei
dus. Bet ši laikysena prieštarauja 
lungtinių Tautų Čarteriui ir pačios 
lelsinkio konferencijos 
Įusitarimams. Tuo pačiu metu Ta- 
Įybų Sąjunga ir jos įtakojamos rytų 
Nstybės, kritikuoja tariamus ir 
arus nusižengimus prieš žmogaus 
Rises laisvajame pasauly.
Toliau Sacharovas išvardina Sov." 

jungoje vykstančius nusikaltimus 
pieš žmoniškumą: persekiojimus 
linčiųjų, draudimą išvykti iš Ta
ftų Sąjungos įvairių religijų ir 
utybių žmonėms, represijų nau- 
bjimas norintiems emigruoti ir ne- 
Iteisinamas terorizavimas tų, 
prie bando rinkti ir skelbti davi- 
us apie Helsinkio susitarimų ne- 
fkdymą ir žmogaus teisių pažeidi-

DEMONSTRACIJOS RYTŲ BERLYNE

Spalio 7 d., švenčiant 28-tas socialisti
nes metines, Rytų Vokietijoje įvyko prieš
valstybinės demonstracijos. Areštuota 
apie 100 žmonių. Policija turėjo pavarto
ti lazdas ir gaisrininkų priemones.

Pasak Vak. Vokietijos spaudos, tai bu
vo didžiausios demonstracijos nuo 1953 
metų neramumų. Susirėmimas įvyko Ale- 
xanderplatz‘e, kur, esą, įsigėrę jaunuoliai 
užpuolę rusų karininkus. Demonstrantų 
skaičius smarkiai didėjo, jie pradėję 
šaukti „Rusai, lauk“, ir, draskydami iš ša
ligatvių akmenis, pradėję kovą su polici
ja.

**♦

Vykstant Belgrado konferencijai 
spalio 5 d. Jugoslavijos autoritetai 
ištrėmė vieną Amerikos ir vieną 
Švedijos piliečius - abu latvius, ku
rie buvo atvykę į Belgradą patiekti 
latvių skundą prieš Sov. Sąjungą. 
Ogerts Pavlouvskis iš San Francisco 
ir Mudite Krasts iš Švedijos buvo 
nugabenti į Belgrado aerodromą po 

( to, kai šie buvo suėję į kontaktą su 
į vakariečių žurnalistais reikalaudami ; 
! laisvės Latvijai.
i Dar besiruošiant konferencijai 
• Belgrade Jugoslavija pašalino ir eilę 
į kitų grupių, protestuojančių prieš 

Sov. Sąjungą, įskaitant ukrainiečius 
bei žydus.

ĮVYKIAI
I

FEDERALINIAI RINKIMAI 
AUSTRALIJOJE '

i
Federalinė Australijos vyriausy- Į 

bė paskelbė naujus generalinius Į 
rinkimus, kurie įvyks gruodžio 10 d., } 
t.y. metais anksčiau, negu normaliai | 
turėtų būti. Labiausiai ankstyvais , 
rinkimais nepatenkinta Australijos i 
Darbo Partija, kuri, atrodo, jiems Į 
nėra pasiruošus ir darbo partijai lai- ' 
mėti gal didžiausia kliūtis yra jos 
vadas G. Whitlam. Tarp kita ko čia 
reikia pastebėti, kad darbo partijos 
lyderis G. Whitlam neseniai buvo 
užklaustas, ar jo pažiūros Pabaltijo 
kraštų atžvilgiu nėra pasikeitusios 
praslinkus trejiems metams po Pa
baltijo pripažinimo Sov. Sąjungai, jo j 
atsakymas - kad jo pažiūros nepaki- Į 
tusios ir palikusios kaip buvusios.

Sacharovas tikisi, kad laisvojo 
isaulio atstovai, suvažiavę į Belg- 
idą, nedarys daugiau nuolaidų Ta
ftų Sąjungai, bet savo ruožtu rei
klaus, kad būtų paleisti iš kalėjimų 
kotestuotojai”, palengvinta 
migracija ir išvykos užsienin, leista 
>isvai skleisti užsieny spausdintas 
bygas, laikraščius ir žurnalus.
pis ypatingai kreipiasi į JAV 
Wesą ir prezidentą Carterį, kad 
F paskelbtų, kad žmogaus teisių 
Girnas visam pasauly yra JAV 
grindinė moralinė atsakomybė.

(Elta)

♦♦♦

Rugsėjo 22-25 d.d. Cadiz tarptau
tiniame festivalyje (Ohio, USA) 
Cleveland© taut, šokių ansamblis 
Grandinėlė, vadovaujama L. Sagio, 

! laimėjo pirmąją vietą. Grandinėlė 
pakviesta dalyvauti ir dalyvaus 
ateinančiais metais Australijos Lie- 

Į tuvių Dienose Sydnejuje.
|

*«*

; Spalio 11 d. latvių savaitraščio 
i Melbourne redaktorius E. Delins 
i turėjo pasimatymą su Australijos 

ministeriu pirmininku Mr. M. Fra
ser, kur pokalbyje buvo paliestos 
žmogaus teisių ir sovietų pavergtų 
tautų problemos plačiau sustojant 
prie Pabaltijo. Ministeris pirminin
kas pripažino, kad jam šios proble-

Premija už 
poezija

Lietuvių Rašytojų Draugija 
Lietuvos nepriklausomybės 60- 
čiui paminėti skelbia 1,000 dol. 
literatūrinę premiją už poeziją 
šiomis sąlygomis:

1. Premiją gali gauti tik lais
vajame pasaulyje gyvenąs poe
tas, kuris savo iškilia poetine 
kūryba labiausiai gaivino, įkvė
pė ir stiprino tautą vienu ar ki
tu metu nuo 1918 iki 1978 
metų.

2. Premijuotiną poetą atren
ka Lietuvių Rašytojų Draugi
jos sudaryta speciali komisija.

3. Premija negali būti dali
nama tarp dviejų poetų.

4. Premija turi būti paskirta 
iki 1978 m. sausio pabaigos ir 
negali būti nukeliama į vėles
nį laiką. Ji iškilmingai įteikia
ma Literatūros šventėje Niu
jorke Vasario 16 išvakarėse.

Literatūrinės premijos už 
poeziją mecenatas ir iniciato
rius, Lietuvos Rašytojų Drau
gijai paaukojęs 1,000 dol., yra 
Klemensas Galiūnas iš Santa 
Barbara, Calif.

mos yra gerai žinomos, tačiau savo 
pasisakymuose kokių specialių tuo 
reikalu įsipareigojimų iš Australijos 
pusės nepareiškė.

* ♦ ♦

Prano ir Algirdo Bražinskų byla 
vėl grąžinta svarstyti JAV kongre
se. Prezidentui Carter jau pasiųsta 
apie 50.000 parašų, prašančių su
stabdyti Bražinskų deportaciją.

♦♦♦

UKRAINIEČIAI DEMONSTRAVO 
VATIKANE

Spalio 2 d. prieš pat popiežiaus pasiro
dymą vidurdienio palaiminimui šv. Petro 
aikštėje pasirodė du geltoni plakatai. Juos 
nešė ukrainiečiai, prašydami, kad popie
žius pripažintų ukrainiečių katalikų pat
riarchatą emigracijoje.

Demonstracijos metu Washingto
ne rugsėjo 24 d. pabaltiečių jauni
mas prasiveržęs pro policijos užtva
ras netoli sovietų ambasados degina 
sovietinę vėliavą unisonu šaukda
mas ’’Laisvės baltiečiams!”

Rusai lauk
iš Lietuvos!

PRIEŠSOVIETINĖ
DEMONSTRACIJA VILNIUJE

BBC pranešimu iš Londono, spalio 
10 d. Vilniuje įvyko milžiniška anti
rusiška demonstracija, kurioje da
lyvavo apie 15.000 žmonių. Tą dieną 
vyko futbolo žaidynės tarp lietuvių 
ir rusų. Rungtynėse minia pradėjo 
šaukti antirusiškus šūkius, kaip 
’’Rusai lauk iš Lietuvos”, ’’Laisvės 
Lietuvai” ir pan. Įkaitusi minia išsi
veržė į gatves, draskė rusiškus bei 
komunistinius plakatus ir šūkius, iš
daužė sovietinių įstaigų langus. Pri
buvus policijai minia apvertė ir pa
degė policijos mašinas. Pradėtos 
transliuoti minėtos futbolo rungty
nės per televiziją pertrauktos.

Mieste neramumai truko visą die
ną, ir po jų miesto gatvės atrodė 
kaip po karo. Toks trumpas prane
šimas iš Londono.

Po šių įvykių matyt susisiekimas 
su užsieniu buvo suvaržytas, nes 
minėtas pranešimas Londone buvo 
paskelbtas tik spalio 31 d.

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA 

AUSTRALIJOJE

SYDNEY Stoti* 2EA •oo *>u

Antradieniais 1.30-2 m.np. 
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Apie kovas ir 
kovotojus

Mūsų lietuviškos veiklos frontuo
se nuolat ir nuolat kartojami du ter
minai, kurie neatitinka nei mūsų pa
dėties, ir dalinai veiklos. Tie du ter
minai skamba "tremtiniai" ir "ko
va". Jau daug kartų ir šiame laik
raštyje skaitėme, kad vargu ar gali
me sau taikyti tremtinio padėtį, jei
gu sugretinsime savo būklę su tik
rųjų tremtinių būkle. Užtenka tik 
palyginti save pačius su tremtiniais į 
Sibirą ir tada paaiškės, kur mes pa
tys stovime.

Lygiai tą patį galime pasakyti ir 
apie kovą už laisvę ir Lietuvą. Be
veik kiekviena proga mėgstame pa
sigirti, kad kovojame, bet praktiškai 
toji kova prasideda ir baigiasi susi
rinkimų salėse. Daugeliu atvejų tu
rėtume konkrečiai parodyti, kad 
tikrai angažuojamės kovai jeigu ne
rizikuodami gyvybe, tai bent auka. 
Gaila, bet ir čia pasišventėlių labai 
nedaug, nors mūsų galimybės paly
ginamai yra didelės ir kovos frontai 
platūs. Tiesa, viską susumavus per 
daugelį metų padaryta ir atsiekta 
gana daug, bet vėl iš kitos pusės tė
ra tik lašas to, ką galėjome padaryti 
būdami užsiangažavę kaip tikri ko
votojai už savo tautą ir jos laisvę. 
Deja, tokio užsiangažavimo tikrąja 
prasme nėra o tai, ką padarėme ir 
atsiekėme, tėra tik trupiniai, pri
lygstu išmaldai. Kiekvienu atveju 
išmalda yra priemonė atsikratyti, 
tuo tarpu auka lygu angažavimuisi 
už tai, kuo tiki ir ko sieki. Duodant 
išmaldą nepalaikome tuo ubagystės, 
o tik mandagia forma atstumiame 
pavargėlį, kad jis dingtų iš akių. Gi 
aukodami mes pasisakome už tai, 
kam aukojame, ką norime išlaikyti 
arba už ką kovojame. Kitaip sakant, 
auka yra irgi kovos forma, į kurią 
jungiasi kiekvienas, kuris tik aukoja, 
bet ne išmaldą dalina.

Kiekviena auka yra drauge ir ko
va, kova už ką nors, nes iš tiesų nėra 
kovos be tikslo. Ir juo aukštesnis 
tikslas, juo toji kova reikalauja di
desnės aukos ne vien tik turtu, gė
rybėm, bet ir gyvybe.

Iki šiolei vadindami save kovoto
jais tai kovai nesame pilnai užsian
gažavę. Net ten, kur nereikalinga 
didesnės aukos, o tik savaime su
prantamos pareigos, ir tai jos neat
liekame. Štai kad ir lietuvybės išlai
kymo frontuose. Galbūt ir nėra di
delė auka, kad vaikai šeimoje iš
moktų ir kalbėtų lietuviškai, kas 
praktiškai būtų natūraliausia lietu
vių tėvų pareiga, o vis tik gana re
toje šeimoje tokia pareiga pilnai at
liekama. Todėl ir gaunasi, kad dau
gely šeimų jau kalbama ne lietuviš

kai arba tik pusiau lietuviškai. Ar 
tokias mūsų pastangas galima va
dinti kova už lietuvybę ir save pa
čius kovotojais?

Šiandie Lietuvoje yra baisios gy
venimo sąlygos, ir kiekvienas net 
nekalčiausias tautiškumo pade
monstravimas jau okupanto įtaria
mas ir persekiojamas, o vienok už 
lietuvybę ir už laisvę ten lietuviai 
viskuo rizikuoja įskaitant trėmimus, 
kalėjimus bei netekimus darbo ir 
pozicijos. Ne kur kitur o toje pačioje 
Lietuvoje atsirado ir Kalantos, ir 
Sadūnaitės, ir Kudirkos. Disidenti
nis sąjūdis šiandie Lietuvoje tiek iš
siplėtęs, kad ir pogrindžio spauda 
pagausėjo ir vyksta vieši protestai, 
surišti su didžiule rizika. Štai ir da
bar skaitome žinią, kad Vilniuje įvy
ko milžiniška antirusiška ir antiso- 
vietiška demonstracija, kurios pa
sekmės labai ir labai skaudžiai atsi
lieps. Be abejonės, tokia kova ir au
kos nepraeis veltui, juo labiau, kad 
šiandie toji anksčiau buvusi aklina 
geležinė uždanga yra gerokai pra
kiurusi ir anksčiau ar vėliau žinios 
prasiskverbia į Vakarus, kas silpni
na sovietines pozicijas. Iš tiesų kaip 
tik tenai yra tikrieji kovotojai, kas 
turėtų galioti kaip pavyzdys kiek
vienam iš mūsų. Gaila, kad mes pa
tys mėgstame save tituluoti kovoto
jais bet kaskart kiekvienas užstimo- 
jimas vis labiau pasitinkamas su di
desniu abuojumu netgi klausiant ar 
verta\r apsimoka. Tokie klausimai 
visai neliudija nei kovos dvasios, nei 
ryžto aukotis. Mokame pagerbti ir 
įvertinti tautos herojus, tačiau pa
tys vengiame kad ir menkiausios 
rizikos.

(v.k.)

TAUTOS FONDE

Bražinskų sušelpimui per Tautos 
Fonda aukojo: po $ 20 A. Jasaitis, 
$ 10 A. Kutka, $ 5 A. ir L. Kramiliai, 
E. Šliteris, A. Černiauskas iš New- 
castelio. $ 4 M. Lodienė iš Goulbur- 
no, $ 3 J. Makūnas ir $ 1 E. Rašy
mas.

PERTHE Bražinskų šalpai auko
jo: B. Steckis $ 10, A. Klimaitis, V. 
Volodka ir V. Skrolus po $ 5. A. Žu- 
romskis $ 3. Viso $ 28.

Tautos Fondui gauta už V.Skrolio 
pagamintą su nuotraukomis mūsų 
transatlantinių lakūnų Dariaus ir 
Girėno testamentą $ 11.50, o asme
niškai aukojo po $ 5 p. Garnys, ra- 
movėnų vardu p. Žuromskis ir $ 2.50 
B. Steckis.

ADELAIDE. Per Tautos Fondo 
Atstovybės kasininkę p. V. Vitkū- 
nienę gauta $ 144.00, kurie buvo su
rinkti Tautos Šventės proga Adelai
dėje.

Nuoširdus ačiū Tautos Fondo pa
reigūnams ir aukotojams.

A. Kramilius
T.F. Iždininkas

Didžiam geradariui lietuviui gydytojui
WALTERIUI DIDŽIUI 

staiga mirus, jo žmoną, dukters ir sūnaus šeimas nuoširdžiausiai 
užjaučiame ir drauge liūdime.

Teklė, Kazys ir Onutė Klupšai, Clayton, Vic.

DR. W. DIDŽIUI
mirus, žmonai p. Liudai, dukrai Ievai, sūnui Martynui ir jų šeimoms 
reiškiame užuojautą ir kartu liūdime. Draugija neteko uolaus nario.

Melbourne Lietuvių Gydytojų Draugija

Tauriam lietuviui
Dr. WALTERIUI DIDŽIUI

staiga mirus, jo žmoną p. Liudą Didžienę, dukrą Ievą Arienę su šeima, 
sūnų Martyną su šeima, visus gimines ir artimuosius, gilaus liūdesio 
prislėgtus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Melb. Evangelikų Parapija

PAS MUS
MELBOURNO LIETUVIŲ 

NAMAMS 20 METŲ

Melbourne Lietuvių Namų Tary
ba, vadovaujama veiklaus pirminin
ko V. Ališausko, klubo nariams su
ruošė jubiliejini Klubo Balių - šo
kius.

Jubiliejinėje salėje susirinko gra
žus skaičius klubo narių - apie 200 
atšęsti Namų jubiliejaus. Pirminin
kas V. Ališauskas pasidžiaugė savo 
kalboje, kad mūsų namai, iš pirmo
sios bakūžės išaugo į puikų lietuviš
ką centrą, be kurio šiandie būtų la
bai sunki lietuviška veikla. Namuose 
prieglobstį randa visos lietuviškos 
organizacijos nežiūrint pasaulėžiū
rinių ar ideologinių skirtumų.

Melb. apylinkės valdybos pirmi
ninkas p. Albinas Pocius kalbėda
mas pasidžiagė savais namais ir juo
se vykstančia lietuviška veikla. 
Dvidešimties metų jubiliejaus proga 
pirmininkas pakvietė visus dalyvius 
pakelti šampano taures ir Lietuvių 
Namams sugiedoti Ilgiausių metų.

Socialinės Globos Draugijos po
nios jubiliejaus proga paruošė tikrai 
jubiliejinę vakarienę: net du kartus 
tiekė šiltą maistą, o jau apie pyragus 
ir jų skanumą tai ir neklauskit.

Klubo Taryba davė ir ’’Floor 
Show”, pasikvietusi Dainavos mer
gaičių grupę atlikti programai. Va
dovaujant Zitai Prašmutaitei akor
deonistė Angelė Tamošiūnaitė, Bi
rutė Šaulytė ir Birutė Prašmutaitė 
padainavo keturias dainas - Meilė, 
Dainuokim po du, Pilki keleliai ir 
Negerki, broleli, trečios. Mergaitės, 
pasipuošusios ilgom žaliom sukne

1 Vaikučiai, spalio 30 d. priėmę pirmąją komuniją Sydnejuje. Iš kairės: 
Į Robertas Bučinskas, Denius Stasiūnaitis, Petras Burokas, Vilija Burnei- 
; kaitė, Diana Wallace, Edis Gudaitis, Simas Ankus, Petras Šumskas. Už 
I jų stovi kun. P. Butkus ir kun. P. Martūzas. Nuotrauka J. Šarkausko

G'iSr-i’.-.' .v. -.y ;.y, r:’r, a .<♦;3?: 
.•i--.:'.7. .... ..v.’• %. V .k

lėm, padainavo labai patraukliai 
įtraukdamos dainuoti net ir publiką. 
Tą vakarą ypatingai tiko daina Pilki 
keleliai primenant Lietuvių Namų 
sunkią pradžią ir visus vargus, kol 
atsistojo ant tvirtų pagrindų.

K. Prašmutas

PIRMOJI KOMUNIJA

Iškilmingų pamaldų metu, kurias 
atlaikė kun. P. Butkus, giedant 
’’Dainos” chorui, pirmąją šv. Komu
niją priėmė: Simas Ankus, Petras 
Burokas, Vilija Burneikaitė, Rober
tas Bučinskas, Edvardas Gudaitis, 
Petras Šumskas, Diana Wallace ir 
Denius Stasiūnaitis.

Jaunus komunikantus, pasipuo
šusius baltais rūbeliais, globojo kun. 
P. Martuzas. Vaikučiai jau jaunosios 
kartos tėvų, kur dalis iš jų Lietuvos 
nėra net matę, stengiasi pagal esa
mas sąlygas supažindinti savo vai
kučius su lietuviškomis tradicijomis. 
Po pamaldų šios aštuonios šeimos 
buvo suruošusios čia pat parapijos 
salėje komunikantams ir jų gimi
nėms ir svečiams puikias vaišes, į 
kurias susirinko virš šimto žmonių. 
Kun. P. Butkus nors ir sirgdamas 
dalyvavo vaišėse ir įteikė jaunie
siems komunikantams pažymėjimus 
ir po maldaknygę. Tuo pačiu metu 
salėje vyko ir tautinių šokių grupės 
Sūkurio koncertas, kuris gal iš vie
nos pusės drumstė šventišką rimtį, 
bet iš kitos pusės jaunieji komuni- 
kantai, turėjo progos pasižiūrėti į 
jau vyresnius lietuviukus, taip pui
kiai bešokančius lietuviškus tauti
nius šokius. Nėra abejonės, kad jau
niesiems komunikantams, jau ne
reikės aiškinti, kas yra lietuvių tau
tiniai šokiai ir, be abejo, jie patys į 
juos įsijungs.

PADĖKA

Mano vyrui ir tėvui a.a. Antanui V i 1 k i n u i staiga mirus, gilią padė
ką reiškiame: kun. Dr. P. Bačinskui už gražiai pravestas laidotuvių apei
gas, šv. Mišias ir pamokslą, Brisbanės apyl. pirmininkui Klemui Stankū
nui už jautrius atsisveikinimo žodžius, pasakytus krematoriume, p.p. 
Ruzgiams už šermenų paruošimą, p.p. Kuliešiams, Andriuliams ir Žvar
biams iš Geelongo už šv. Mišių auką, taip pat mano draugams latviams ir 
visiems laidotuvėse dalyvavusiems ir šioje didžioje skausmo valandoje 
mane raminusiems ir užjautusiems asmeniškai, laiškais ir per spaudą. 
Nuoširdžiai visiems dėkojame. .Elena Vilkimene

Duktė Malvida (Mida)
Sūnus Liucius - Remigijus
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Lietuviškas stogastulpis G. ir V. 
Kazokų kieme Bankstowne.

PIRMASIS LIETUVIŠKAS
STOGASTULPIS AUSTRALIJOJE

Vita Force

LECITHIN VITAMIN 
E granules 

naikina cholestorolio nuosėdas kraujagyslėse. Jeigu jūs jaučiate fizinį ar 
protinį nuovargį, naudokite jas. Reikalaukite Health Food krautuvėse.

POETAS IEŠKO KELIO Į NAMUS
V. Kazoko žodis minint O.V. Mila

šių spalio 23 d. Sydnejuje
Tęsinys iš pr. M.P. Nr.

Kalbant apie Milašiaus atsiverti
mą į lietuvybę, paminėtas ir kitas 
prieš tai įvykęs Milašiaus atsiverti
mas į katalikybę. Iki savo amžiaus 
vidurio Milašius religiškai buvo in
diferentas, ilgai ieškojęs gyvenimo 
prasmės. Galbūt tas beprasmišku
mas jį buvo privedęs prie savižudy- 
oės, Kuri mūsų laimei nebuvo sėk
minga. Pasveikęs jis pagaliau susi
rado sau atramą katalikybėje, kuri 
tačiau jį taip pavergė, kad jis liovėsi 
rašęs poeziją ir pasinėrė į mistines 
bei filosofines studijas. Prancūzai 
kimiausia >%asidomėjū Milašium 
kaip filosofu. Kuris, deja, daug naujo 
neatskleidė ir šiandie Milašius pa
minimas kaip filosofas tik prabė
gom, nes jo visa jėga ir stiprybė yra 
poezijoje.

Pats Milašius nebuvo labai pro
duktyvus. Tesusidaro tik dešimt vi
dutinio dydžio Milašiaus rinktinių 
raštų lomų, iš kurių du tomus suda
ro jo grynoji poezija, du tomai dra
mų ir misterijų, du tomai lietuviškų 
pasakų ir dainų vertimų, du tomai 
filosofijos ir vienas tomas kitokių 
vertimų, įvairių straipsnių literatū
riniais ir kitokiais klausimais ir vie
nas romanas. Tai ir visas Milašiaus 
palikimas. Tačiau ne kiekybėje es
mė. Mes didžiuojamės juo, kad lie- 
tivis iškilo į pasaulines poezijos vir- 
'u.'.es, lygiai juo didžiuojasi ir patys 
prancūzai laikydami adoptuotu savo 
sūnum. Visai netenka stebėtis, kad 
toks prancūzų kritikas ir Milašiaus 
draugu.-. r rancis de Miomondre vie
noje vietoje taip rašo: ’’Labai ne
daug betrūko, kad tasai poezijos 
šaltinis (t.y. Milašius, V.K.) būtų 
nutekėjęs kita vaga, būtų praturti
ns ne mūsų, bet kitų literatūrą...” 

Čia ir sustojame gal prie esminio 
šios dienos klausimo: ar geriau, kad 
Milašius kaip lietuvis rašė prancū
ziškai, ar būtų buvę geriau, jeigu jis 
nebūtų išėjęs ir su savo kūryba pa
silikęs tik tarp lietuvių? Klausimas,

Spalio 30 d., sekmadienį, G. ir V. 
Kazokų sodyboje Bankstowne įvyko 
pirmo lietuviško stogastulpio Aus
tralijoje atidengimas ir pristatymas.

Nuo seno lietuviai statė stogas
tulpius išskirtinėmis progomis atžy
mint šeimos ar giminės minėtinus 
įvykius. Laikydamiesi to seno lietu
viško papročio ir Kazokai savo kie
me pastatė nors ir mažą paminklą jų 
sūnaus Kajaus universiteto baigimo 
proga.

Stogastulpiai tai bus bene pati se
niausia lietuviškų paminklų forma. 
Pati idėja jau seniai kankino p. G. 
Kazokienę, bet ją realizuoti reikėjo 
atrasti meistrą, kuris pajėgtų ir su
tiktų tai įvykdyti. Tokiu meistru 
buvo priprašytas Kazys B e 1 k u s, 
sydnejiškių lietuvių tarpe žinomas 
kaip sumanus ir sąžiningas stalius. 
O kadangi ir Kaziui lietuviškas me
nas yra labai arti širdies, susitarti 
pavyko. Nelengva žmogui imtis nie
kad nedirbto darbo, bet noras su
kurti lietuvišką kūrinį buvo didesnis 
už svyravimus ir abejones.

kuris gali būti įvairiai atsakomas. 
Šiuo atveju ir pačiam poetui, ir net 
mums gal ir geriau, kad išplaukė per 
prancūzų kalbą į taip vadinamus 
plačiuosius vandenis, nes be mūsų 
vargu ar jis būtų plačiau pasauliui 
žinomas. Sakau, šiuo atveju gal ir 
geriau, nes Milašius, peržengęs et
nines ribas neišėjo iš savo tautos, 
bet pats kildamas kėlė ir garsino 
pačius lietuvius.

Maža tauta visados ypač užinte- 
resuota, kad jos nariai iškiltų į tarp
tautines aukštumas, nes tik tuo ma
ža tauta įgauna vardą ir pripažini
mą. Tačiau mūsų atveju tai yra labai 
rizikinga. Dažnai mūsiškiai, išplaukę 
į plačiuosius vandenis, drauge išeina 
ir iš tautos. Jeigu taip pereitume 
mūsų tautos istoriją, kiek atrastume 
garsių vardų, kurie išėję į pasaulį 
nesugrįžo į savo tautą. Iš to mums 
tik tokia paguoda, kad lietuviai yra 
gabi ir kūrybinga tauta. Šitas kelias 
mažai tautai yra labai dažnai nuos
tolingas, tačiau neišvengiamas, net
gi būtinas, nesgi turi kas nors išneš
ti mažos tautos vardą į pasaulinę 
areną tegu ir su nuostoliais.

Milašius tik formaliai laikytinas 
už lietuvių tautos ribų. Esmėje jis 
buvo ir paliko lietuvis savo dvasioje 
su dideliu polėkiu ir savo tautai išti
kimybe. Belieka tik paskutinis 
žingsnis - Milašių, jau pasauline 
garbe spindintį, galutinai parsivesti 
namo. Bene pirmasis Milašiaus kelią 
į namus pramynė Dr. Jonas Grinius, 
dar 1930 m. parašęs disertaciją apie 
Milašiaus kūrybą ir ją išleidęs lietu
viškai. Po jo sekė vienas iš stipriau
sių milašininkų rašytojas Antanas 
Vaičiulaitis, išvertęs į lietuvių kalbą 
eilę Milašiaus poemų ir dramą Mi
guel Manara. Po karo atsirado vis 
daugiau mūsų poetų ir intelektualų, 
suinteresuotų Milašiumi ir jo kūry
ba: studijuodama Paryžiuje Geno
vaitė Židonytė irgi gavo daktaro 
laipsnį už disertaciją apie Milašių.

Kazys Belkus Sydnejaus lietuvių 
bendruomenėje krutėjo kaip bitelė 
darbštuolė per beveik tris dešimt
mečius: jis visados talkino teatrui, 
minėjimų progomis, savaitgalio mo
kyklų pasirodymuose, lietuvių namų 
statyme - visur, kur tik reikėjo su
manios rankos, o savo atlikęs jis 
kukliai pasilikdavo šešėlyje.

Prasidėjo bendradarbiavimas 
tarp dviejų to darbo nedirbusių 
žmonių - G.Kazokienės ir KJBelkaus. 
Pirmoji išstudijavo iš knygų lietu-

Kazys Belkus, padaręs ir pastatęs 
čia aprašomą stogastulpį. Belkų šei
ma savo lietuviška veikla labai ryški 
lietuviškame Sydnejaus gyvenime: 
Kazio žmona Elvira yra ilgametė 
Dainos choristė, duktė Zita choro 
dirigentė, sūnus Jeronimas yra 
skautų Aušros tunto tuntininkas.

Pažymėtina, kad ji taip pat sėkmin
gai pasireiškė kaip Milašiaus vertė
ja. Daktaratą gavo Amerikoje ir Al
dona Šlepetytė už darbą apie Mila
šių. Taip pat keletą mokslinių darbų 
apie Milašių yra išleidę ir kitataučiai 
ispanų ir anglų kalbomis.

Šimtmečio proga ir dabartinėje 
Lietuvoje prisimintas Milašius. Tie
sa, visoje plotmėje nebuvo surengta 
platesnio masto minėjimų, bet 
spaudoje bent keliais žodžiais jis 
prisimintas paskelbiant ta proga eilę 
jo kūrybos vertimų. Šių metų Lie
tuvoje leidžiamų ’’Kultūros Barų” 
Nr. 5 paskelbta Lemuelio išpažintis, 
versta Albino Žukausko. Apie šią 
poemą prof. Vytautas Kubilius taip 
rašo:

’’Lemuelio išpažinty — žmogaus 
pokalbyje su choru, savo pažinimo 
kančių ir nerimo rezonatoriumi — 
poeto mintis ekspresyviai išsišakoja 
keliomis kryptimis, ieškodama žmo
gaus genezės, pėdsakų visatoje ir 
pirmapradžio būties vientisumo, 
pasinerdama į stebuklingą praeities 
prisiminimą ir moters šviesą, ban
dydama sužinoti, kodėl praėjusiuose 
metuose būta tiek kančios ir kartu
mo, kas prasideda ten, kur baigiasi 
priežastis, pagaliau himniškai aukš
tindama beribę, amžiną, siaubingą 
Tikrovę. Nė viena minties atšaka 
nevirsta tezine išvada, o siūbuoja 
lyrinių jutimų srovėje pagal simbo
lizmo poetikos kodeksą. Tai kažkoks 
nujautimas, regėjimas, prisimini
mas, dvasinės gyvybės pulsavimas, 
o ne loginių formuluočių praeinantis 
vienaprasmiškumas. ”Su kokiu vizi
jos šlamėjimu srovena visa tai min
čių tinkle”, — pasako poetas. Šitas 
vizijos šlamėjimas ir sudaro Oskaro 
Milašiaus lyrikos sugestyviąją ga
lią”.

Kaip svarbu išėjusį už tautos ribų 
grąžinti į tautą, lygiai nemažiau 
svarbu tautoje užsidariusį išvesti į 
pasaulį. Čia neišvengiamai siūlosi 

viško meno pavyzdžius, sudarė brė
žinius, priderino ornamentiką, o 
antrasis ėmė rūpintis kita dalimi: 
medžio parinkimu, proporcijų išlai
kymu suleidžiant atskiras dalis, su
montuojant. Daug valandų Kazys 
praleido prie projekto svarstydamas 
savo amato problemas, rinkdamas 
patvariausią medžiagą australiškam 
klimatui, kaip ornamentines dalis 
pritvirtinti. Bedirbant vis iškildavo 
naujų problemų — ką reikėjo pridė
ti, kai ko atsisakyti. Kadangi sto
gastulpis yra virš dešimties pėdų, 
tai jį visą dirbtuvėj sumontuoti ne
buvo galima. Reikėjo darant atski
ras dalis daug kur rizikuoti. G. Ka- 
zokienė labiausiai jaudinosi dėl pro
porcijų, o K. Belkus jaudinosi dar ir 
dėl paties stogastulpio, ’’kad gerai 
stovėtų”, ir dėl šeimininkės, ’’kad 
neišpeiktų”. Abu gražiai sutardami 
darbą užbaigė, tereikėjo tik metali
nės viršūnės. Tam darbui Kazys 
prisiprašė jauną nagingą kaimyną 
Gediminą Sauką, kuris dailiai paga
mino iš juodos geležies mėnulį ir 
saulę.

Nors stogastulpis jau buvo baig
tas rudenį, tačiau dėl šalto oro pa
minklo atidengimas buvo nukelta į 
pavasarį. Subujojusiam žaliame 
sode artimų draugų ir bičiulių aki
vaizdoje stogastulpis buvo iškilmin
gai Kajaus atidengtas. Ne vieno 
svečio, ypač vyresniojo, širdį jaudi
no lietuviškas stogastulpis, lyg tai 
būtų pačios Lietuvos maža dalis, iš
kritusi australiškoj žemėj. Ir ne vie
nam gal kilo mintis, kodėl gi nepasi- 
statyti prie kiekvienų lietuviškų na
mų lietuviško stogastulpio ar kry
žiaus lyg Lietuvos priminimą sau ir 
palikimą savo vaikams.

inf.

kita paralelė: kiek mums rūpi Mila
šių susigrąžinti,. nemažiau mums 
svarbu išvesti į pasaulį tokį M.K. 
Čiurlionį. Abu tokie pat dydžiai ir 
kūrybiniai milžinai, tik vienas iškly
do į pasaulį, gi kitas užsidarė na
muose. Tik vienas jau pakeliui namo 
ne kaip sūnus palaidūnas, o pasiekęs 
didelių pergalių tarptautiniuose 
vandenyse patsai nepasiklydęs, gi 
kitas veržiasi pralaužti namų užtva
ras ir atsiskleisti visoje didybėje 
tarptautiniame forume. Tarp kita ko 
būtina pastebėti, kad abu šie kūry
bos milžinai yra dvasiškai giminingi: 
tiek Milašius, tiek ir Čiurlionis gili
nosi į visatos paslaptis ieškodami 
joje žmogaus vietos. Žmogus Čiur
lioniui yra elementas tarp kitų ele
mentų, lygiai Milašiui žmogus ’’yra 
judėjimas tarp kitų judėjimų”.

Daugelis' Milašiaus draugų jį pri
stato kaip meilės poetą. Savo roma
ne ’’Įžanga į meilę” Milašius išveda, 
jog meilėje yra visa gyvenimo pras
mė, Tuo pačiu motyvu jis parašo 
dramą Miguel Manara, kur meilė 
yra yra drauge ir išganymas. Ka
daise racionalizmo dvasioje sukurtą 
Dekarto garsią formulę ’’Galvoju, 
reiškia esu”, Milašius kitaip formu
lavo — myliu, reiškia gyvenu. O tas 
ir pasako beveik viską apie Milašių 
ir jo misiją.

Pabaigai keletas Milašiaus bio
grafinių bruožų. Gimė 1877 m. ge
gužės 29 d. Čerejos dvare, Mogiliavo 
gubernijoje (Gudijoje), pagal 
Milašių istorinėje Lietuvoje. Isto
riškumas ir šeimos geneologija, kuri 
ypač buvo reikšminga anų laikų di
dikams, gal ir buvo tasai lemtingas 
veiksnys, neleidęs Milašiui atitrūkti 
nuo lietuvybės. Dar vaiką tėvai iš
vežė į Prancūziją, kurioje jis ir pri
gijo kultūriškai, bet ne dvasiškai. 
Mirė Fontainebleau miestelyje ne
toli Paryžiaus 1939 m. kovo 2 d.

S J '.' • ■/ ve. 1
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LAUMĖS JUOSTA 
arba

SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJOS JUBILIEJINIS 
KONCERTAS MELBOURNE

Teatro ir koncertų žiūrovai vi
suomet laukia inovacijų scenoje, o 
taip pat sklandžios pristatymo ei
gos. Toks koncertas įvyko spalio 16 
d. Melbourne, Lietuvių Namuose, 
suruoštas Socialinės Globos Moterų 
Draugijos minint 25 metų gyvavimo 
sukaktį.

Prozos ir poezijos skaitymų atliko 
R. Lipšienė, D. Antanaitienė, A. 
Karazijienė, M. Šidlauskienė, R. 
Mačiulaitienė, A. ir R. Juškaitės, B. 
Šaulytė, E. Šeikienė ir V. Aleknie
nė. Programoje skaityti šių laikų 
lietuvių poečių ir rašytojų, Bilaišy- 
tės, Mazalaitės, Degutytės, Rūtos - 
Nakaitės, Bogutaitės, Grigaitytės, 
Bražytės - Bindokienės, Liūnės Su
temos, Žilinskaitės ir Vaičiūnaitės 
kūriniai.

Jei žiūrovams šį programos dalis 
nepasirodė per ilga,.tai tik dėka pri
tyrusių, Melbourne lietuvių geriau
sių poezijos skaitytojų, sumanios 
prezentavimo įėjimo - išėjimo for
mos ir išradingų šviesos efektų dė
ka. Malonu buvo išgirsti naujas pa
jėgas - Mačiulaitienę ir Šaulytę, 
paprastai Melbourne žiūrovai mato 
jas dažniausiai dainavimo mediume. 
R. Mačiulaitienei skaitant Liūnės 
Sutemos "Laimę”, skaitomų žodį šo
kiu papildė jauna šokėja Asta Vai
čaitytė. Tai baleto choreografės Re
ginos Vaičaitienės mėgiama ir sėk
minga inscenizacija.

Melbourne Jaunimo Kvartetas 
(Arūnas ir Virginija Bruožiai ir Al
dona ir Ramutė Juškaitės) visuomet 
entuziastingai ir džiuginančiai žiū
rovų sutinkamas, pasirodė pasigė
rėtinai. Kvartetas matomai sparčiai 
fiziškai auga, o meniškai jis tobulėja^ 
vadovaujant muzikiniam vadovui J. 
Juškai, niekuomet neapvildamas 
žiūrovų. Kvartetas padainavo 
liaudies dainas — Unčių tupi trys 
pulkeliai, Ulijona, Tu Giružė ir Pa
vasario Rytas (Muz. Simučio). Mel
bourne Jaunimo Kvartetas p. J. 
Juškai vadovaujant, pritaikant, pa
naudojant liaudies folklorinę bei et
nografinę medžiagų, surado save. 
Kvarteto dainavimo būdas, pagrįs
tas lietuviško liaudies dainavimo 
principais, neabejotinai formuoja 
kvarteto stilių.

Koncerto staigmena buvo baleto 
šokis pagal M.K. Čiurlionio simfoni
nę poemų ’’Miške”. Tai tik fragmen
tas visos simfoninės poemos, kurį 
koncerto metu su dideliu jaunystės 
spindėjimu pašoko Asta Vaičaitytė. 
M.K. Čiurlionio muzikos panaudoji
mas šokiui yra naujas dalykas, ne
matytas lietuviškoje scenoje. Nėra 
davinių, kad M.K. Čiurlionis būtų 
domėjęsis baleto menu, nors pačiais 
paskutiniais gyvenimo metais Pe
terburgo ’’Meno Pasaulio” intelektų 
ir menininkų grupė, kuriai priklauso 
būsimo Les Ballets de Russes kūrė
jai — Diaghilev, Bakst, Benois, Filo- 
matov, Rorich, Dobužinskis ir kiti, 
vienbalsiai priėmė Čiurlionį savo 
nariu. Reginos Vaičaitienės choreo
grafinis priėjimas statant "Laumės 
Šokį” mažoje Lietuvių Namų sceno
je, buvo įtikinantis. Ji labai tiksliai 
ir teisingai suprato beribės fantazi
jos ir lakoniškos minties Čiurlionies 
muzikų. Simfoninėje poemoje ’’Miš
ke", sukurtoje 1900-1901 Varšuvoje, 
aišku, gamtos paveikslų nėra. Tai 
sudėtingas, lietuvių muzikos geni
jaus dvasinis išgyvenimų pasaulis, 
kuriame slypi žmogiškos buities fi
losofija.

Šis trumpas vos 3V2 minučių ba
letas Reginos Vaičaitienės choreo
grafinis kūrinys perduotas kaip 
vientisinis žmogaus ilgesys akcen
tuojant šokius ant abstraktyvios ir 
modernios baleto formos. Norėtųsi 
vis dėl to sulaukti, kad ši talentinga
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choreografė, kada nors, gal geres
nėse sųlygose, pastatytų scenoje vi
sų "Miške”, pilnoje formoje, visoje 
M.K. Čiurlionio muzikiniame grožy
je, praplečiant jau koncerte matytų 
choreografinę koncepcijų.

Koncerto pabaigoje pasirodė sce
noje pirmų kartų Sutartinių Dai
nuotojos, vadovaujant J. Juškai.

D. Simankevičienė, E. Šeikienė, 
J. Žalkauskienė, L. Balčiūnienė, E. 
Krikščiūnienė, A. ir R. Juškaitės ir 
V. Juškienė padainavo Augo Putins 
su Šermukšniu, Kas Tar Teka, 
Skumboji, Šauniai Joji.

Sutartinės yra ypatinga lietuvių 
liaudies daugiabalsės muzikos rūšis, 
tai neatskiriama liaudies kūrybos 
dalis, tai autentiškos ne-kompozito- 
rių harmonizuotos dainos. Sutarti
nės senovėje buvo dainuojamos 
daugiausiai Aukštaitijoje, per šven
tes, vestuves, šienapiūtės ir rugia- 
piūtės metu, raunant ir minant li
nus. Sutartinių dainų specifika - 
dvibalsė ir tribalsė polifonija, pa
remta natūraliu ritmo supratimu. 
Sutartinių lyrika arba poetika nesu
dėtinga, gyvenimiška. Svarbus yr 
refrenas (sudauto, ratilio, dauno, 
kadujo, čiuto ir pan.) kuris išryškina 
sutartinių ritmų. Melbourne Sutar
tinių Dainuotojos koncerto metu 
dainavo dvejiniu ir trejiniu dainavi
mo būdu. Tai tipiškas sutartinių 
dainavimo būdas, kuris senovėje 
būdavo dainuojamas pagal sutarti-

Skaitytojai
i

AUDRA ARBATOS PUODELYJE

Įvairių korespondencijų ir pasisa- 
i kymų pasirodė tuoj po pasibaigusio 
i NSW Darbiečių valdžios organizuo

to ’’Carnivale 77”.
Apgailestauja p. Ava Saudargie- 

nė, kad lietuviai neatsilankė gausiau 
į koncertų, kuriame lietuvių meni
niai vienetai išpildė dalį ’’Carnivale 
77”.

J. Slavėnas mano, kad šis Carni- 
valas turėjo būti daugiau išrekla
muotas mūsų spaudoje ir pan.

Visai teisingai atremia šiuos ar
gumentus V. Kikilis. Man kaip Dai
nos choro dalyviui ir turėjusiam ry
šių su NSW Premiero departamen
tu, kuris buvo atsakingas už šio 
’’Carnivale 77” organizavimų, norisi 
pridėti keletu komentarų.

Pirmiausia pro mano akinius žiū
rint, "Carnivale 77” buvo ne kas ki
ta, kaip ’’baltas dramblys”, arba di
delis debesys, iš kurio gauta labai 
mažai lietaus. Šio ’’Carnivale 77” 
tikslas buvo supažindinti australų 
visuomenę su naujųjų piliečių kul
tūra ir menu. Ar iš tikrųjų to nuo
širdžiai norėta, palieka didelis 
klaustukas? Mums pasirodant NSW 
Valstijos administracijos pastato 
teatre, aišku, tikėjomės, kad ten at
vyks pasiklausyti ir pats premieras, 
jau nekalbant apie kelis šimtus tar
nautojų, kurie šiame pastate dirba. 
Be šviesų ir garsų operatoriaus, ku- 

, rie buvo apmokami, abejoju, ar bent 
viena dūšia buvo užklydusi į šį kon
certų.

Pora savaičių prieš koncertų teko 
telefonu kalbėti su Mr. Perez 
Premiero departamente dėl mūsų 
publikos dalyvavimo šiame koncer
te. Mr. Perez pabrėžė, kad saliukė 
talpina apie 300 žmonių ir pats aiš
kiai nežinodamas kiek ten atsilankys 
australų publikos, gan rezervuotai 
pranešė, kad pašaliniai lietuvių 
bendruomenės nariai gali ten daly
vauti be bilietų, bet specialiai jų 

.• nekvietė, nes pirmoje eilėje šis. kon- 
,, certas. buvū skirtas australų publi-
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„TALKA" LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už W 
terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term ind.

metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10%dividento. £• 
• Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtų, iš 11%, 
asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš 12%, iki 
$ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas paskolas j 
užskaitomi kas 3 mėn. g

• Įstaiga veikia: i!t Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p. Lietuvių
h Namai, 50 ErroL St., North Melbourne. H
v Pašto adresas: ’’TALKA”, Box 4051, G.P.O Melb. 3001.
K Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių fy 
l; Namai. 6 Eastrv St.. Norwood. L

nių pritaikymų buityje. Senovėje 
sutrtinės dar būdavo dainuojamos 
palydint liaudies muzikos instru
mentais. Sutartines koncerto metu 
įdomiai paįvairino A. Bužinskas tar
miška Sakme apie ’’Bužų”.

Melbourne Sutartinių Dainuoto
jas norėtųsi išgirsti dar kartų. Pir
masis pasirodymas tik suintrigavo ir 
sukėlė smalsumo. Neabejotinai tai 
vertinga ir daug žadanti grupė pra
dinėje veikimo stadijoje, kurios at
siradimo nuopelnas priklauso D. Si- 
mankevičienei, muzikinė raida - J. 
Juškai, taip gerai suprantančiam 
lietuvių liaudies muzikos esmę.

Koncerto programos vinjetę sko
ningai paruošė dailininkas A. Vai
čaitis. Garsų efektus paruošė L. 
Vaičaitis, šviesas - J. Balčiūnas ir A. 
Karazija, o programų suredagavo E. 
Šeikienė. Jurž

pasisako
kai, o antroje vietoje abejojo, ar ten 
bus pakankamai vietos.

Lygiai tomis pačiomis mintimis 
vadovavausi ir aš specialiai nerekla
muodamas, nes sukvietus penkta
dienio vakare keletu šimtų mūsų 
tautiečių būčiau tikrai gavęs į ”skū- 
rų” jeigu ten būtų trūkę vietos.

Vienų dalykų NSW darbiečių vai- I 
džia aišku atsiekė, tai kad jų metinio ■ 
raporto dokumentuose tupės di
džiulė suma pinigų išleista etninių 
grupių paramai, kuo jie badys akis į 
liberalų partijai opozicijoje, nes jie į 
nieko panašaus savo veiklos rapor
tuose neturėjo.

Tad baigdamas linkėčiau kores
pondentams nekelti audrų kavos 
puodeliuose, nežinant tikrosios pa
dėties. Kitų kolonijų tautiečiai, pa
siskaitę panašias korespondencijas, 
gali susidaryti neteisingų nuomonių 
apie Sydnejaus lietuviškų visuome
nę.

Čia norėčiau užtikrinti mūsų skai
tytojus, kad Sydnejaus lietuviškoji 
visuomenė ypatindai Dainos chorų 
labai nuoširdžiai remia ir gausiai 
lankosi choro koncertuose ir paren
gimuose.

Negalime būti nedėkingi N.S.W. 
valdžiai už $ 400.00 finansinę para
mų, kurių gavome kartu su tautinių 
šokių grupe ’’Gintaru”.

A. Kramilius

PROGA AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ FONDUI PASIRODYTI

Iš spaudos žinome, kad Marina 
Osinaitė - Cox buvo nuvykusi į USA 
ir dalyvavo Tautinių Šokių instituto i 
rengiamuose vadovų kursuose, kur j 
buvo suvažiavę iš USA, Kanados ir I 
Australijos 72 asmenys - tautinių 
šokių vadovai. Marina Osinaitė-Cox 
nenuilstamai dirba tautinių šokių 
grupėje jau ilgus metus Sydney | 
apylinkėje ir paskutinių metų eigoje Į 
išaugino naujų grupę - jaunųjų šo- ■ 
kėjų. j ■’ ? ' '

Krašto Tarybos paskutinėje sesi- : 

joje diskutuojant A.L.F. reikalus aš 
pasiūliau, kad geriausias kelias pa
rodyti šio fondo veiklų būtų finansi
niai paremiant jaunosios kartos lie
tuviškos kultūros puoselėtojus, kaip 
tik pavyzdžiu daviau pasiuntimų 
tautinių šokių vadovo į aukščiau mi
nėtus Tautinių Šokių Instituto kur
sus, paskiriant stipendijų studen
tams studijuoti žurnalistikų ir t.t. ir 
mačiau .L.F. organizatorių J. Mei
liūnų darant užsirašymus knygutė
je.

Pasikalbėjus su Marina Osinaitė - 
Cox patyriau, kad ji vyko į USA 
specialiai tik dalyvauti minėtuose 
kursuose ir grynai savo lėšomis. Čia 
kaip tik ir būtų proga A.L.F. pasiro
dyti ir bent dalimi prisidėti prie šios 
kelionės išlaidų apmokėjimo.

Atrodo, kad laikas pasekti vieti
nes australų organizacijas, kurios 
apmoka savo darbuotojams už jų 
darbo įnašų, ir už savo laikų, prakai
tų ir su darbu veikloje padarytas iš
laidas atsilyginti mūsų nenuilsta
miems darbininkams. Pakeiskime 
nusidėvėjusias padėkas doleriu, 
stipresniu paskatinimo motyvuoto- 
ju.

Alf. Šernas 
Krašto Tarybos Vicepirmininkas

Australijos 
Lietuvių Fonde

AUKOS. Sydnejaus lietuvių aukos, 
prisiųstos per A.L.F. įgaliotinį p. B. 
Stašionį:

100 dol.: p. M. Choda vietoje šer
menų mirus jo žmonai.

30 dol.: p. E. Slonskis vietoje vai
niko pagerbiant mirusį S. Dundu.

10 dol.: p.p. L.A. Zalogai vietoj 
gėlių pagerbiant a.a. J. Čeponionį.

20 dol.: p. J. Ramanauskas ir kiti 
(sudėtinė auka).

5 dol.: p. P.D. (17).
AUKOS prof. J. Marvan knygos 
išleidimui:

30 dol.: p. A. Obeliūnas (Geelong, 
170 dol.).

25 dol.: p.p. L. ir J. Barkai (melb.).
5 dol.: p. A. Bakaitis (Melb. - 25 

dol.).
16 dol.: Neo Lituania, Jaunoji 

Lietuva ir Filiae Lituania korporan- 
tai Melbourne . pagerbiant mirusį 
Neo Lituania fil. a.a. Mykolų Nakutį.

10 dol.: p. N. Butkūnas (Melb. - 
135 dol.).

A.L. Fondo Valdyba nuširdžiai 
dėkodama visiems aukotojams už 
paramų Fondui jungiasi su giliu 
užuojautos pareiškimu mirusiųjų 
artimiesiems.

A.L. Fondo Valdyba

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo- 

* keta jos prenumerata!
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idija Pocienė pasakoja:

APIE IŠGYVENIMUS IR
Šiandien studijoje turipie Lidiją 
ocienę, kuri neseniai lankėsi Lie
koje ir išklausė Vilniaus Universi- 
ite, specialiai išeiviams suruoštus 
tšių savaičių lietuvių kalbos kur
ti-
Prieš koliolika metų spaudoje vy- 
j gana gyvos diskusijos dėl lanky
mosi Lietuvoje ir buvo daug pasa
lta už ir prieš bet kokį bendravimą

Pirmiausia, Lidija, norėtume 
irsti iš Jūsų, kaip atrodo Vilnius 
Mariečio akimis?
Mano pirmi Vilniaus įspūdžiai bu- 
labai įvairūs, kadangi aš pripra

si prie Australijos naujai įkurtų 
iestų, man daug kas atrodė apleis- 
.Stokoją restauracijos pastatai 
rodė, gal ir apšiurę, bet po kiek 
iko, Vilniaus senamiesčio grožis, jo 
roko ir gotikos bokštai, siauros 
iikios akmeninės gatvelės, mane 
bai paveikė ir paliko nepamirštinai 
iprų įspūdį.

Ar Vilnius yra lietuviškas 
estas?
Vilnius, kiek man teko su juo su
lašinti: būtent pagyvenus ten 7 
vaites, bei iš gautos informacijos - 
atistikos, turi lietuvių, rusų ir len- 
I gyventojų. Bet iš mano asmeniš- 
į susitikimų ir įspūdžių atrodė kad 
tuviškumas viršauja, nežiūrint to, 
d visur sloginančiai paveikė dvi - 
ilbiniai užrašai ir politiniai šūkiai 
iškiai matosi, kad rusifikacijos 
iškiniai stiprėja. 

su okupuota Lietuva. Bet šiandien 
atrodo, kad, šis klausimas nebėra 
toks aštrus ir į apsilankymą Lietu
voje žiūrima kaip į atostoginę kelio
nę ar giminių ar tėvų aplankymą.

Lidija sutiko su mūsų valandėlės 
klausytojais pasidalinti mintimis ir 
įspūdžiais, ypatingai apie lietuvių 
kalbos kursus.

KURSUS VILNIUJE
Anykščius, Trakus, Rumšiškės Bui
ties muziejų ir į Palangą.

Ar teko susitikti lietuvių stu
dentų (Vilniaus universiteto) ir šiaip 
jaunimo?

Man asmeniškai neteko susitikti 
labai daug ne tik todėl.kad buvo 
vasaros atostogos ir vietiniai stu
dentai tuo laiku aišku nestudijavo, 
nors šiek tiek matėsi jų vaikštinė
jant po universiteto kiemus, bet to
dėl, kad aš būdama jau vyresnio 
amžiaus daugiau domėjausi savo 
amžiaus žmonėmis bei kitais jau mi
nėtais asmenimis. 0 bendrai, nema- 
nau.kad ir kiti nuobodžiavo nes su
sitikimų ir pažinčių visi turėjo labai 
daug per gimines ir t.t. su savo am
žiaus žmonėmis.

Sūkurio debiutas

Lietuviškos radijo valandėlės 
Adelaidėje vedėjo p. V. Baltučio po
kalbis su Lidija Pociene, kuri nese
niai Lietuvoje lankė lietuvių kalbos 
kursus užsieniečiams Vilniaus uni
versitete. Pokalbis buvo transliuo
tas Adelaidės lietuviams per radiją 
spalio 9 d.

LITUANISTINIUS

Ar esate kursais patenkinta?
Taip, bendrai esu patenkinta ga

vusi progą dalyvauti kursų progra
moje, nes teko šiek tiek pagerinti 
kalbos žinojimą, išsamiau susipažin
ti su politine bei kultūrine padėtimi, 
susipažinti su daugel įdomių žmonių 
- specialistų savo srityse, ir svar
biausiai išgyventi Lietuvą: kuri ma
ne labai mišriai - pakeliančiai bei 
sloginančiai paveikė.

Dažnai tenka iš grižiusiųjų iš 
Lietuvos išgirsti, kad jų padaryti 
pareiškimai ar šiaip kalbos vienu ar 
kitu reikalu yra iškraipomos. Ar 
Jums teko Lietuvoje viešai kalbėti 
ar dalyvauti panašiame pokalbyje, 
kaip čia šiandien?

Taip, užbaigtuvėse - pažymėjimų 
įteikimo vakare, keli studentai bu
vome pakviesti ’’interview” su Gim
tojo Krašto redakcija. Tą patį vaka
rą kiekvieno kontinento atstovas 
buvo prašomas pateikti - trumpai,' 
savo įspūdžius tose pačiose užbaig
tuvėse. Iš asmeniškos patirties ne
galiu pasakyti kad buvo kas iškrai
pyta, bet redakcija.be abejo, nus
prendžia, ką atspausdinti ir ką ne.

Kas Jums padarė didžiausią įs
pūdį lankantis Lietuvoje?

Labai sunku į šitą klausimą atsa
kyti trumpai, bet bendrai sakyčiau 
Lietuvos gamtos grožis, žmonių 
nuoširdumas (ir jų pastangos išlai
kyti lietuviškumą kiek esančioje pa
dėtyje yra įmanoma, būtent įvairio
je kūryboje, etnografiniuose an
sambliuose ir moksle), Vilniaus se
namiesčio, tiesiog užhipnotizuojan
tis efektas ir žinoma asmeniški per
gyvenimai.

Baigiant norėčiau paklausti, ar 
lankymasis Lietuvoje ir šešių savai
čių lietuvių kalbos kursai bent kiek 
atsilieps į Jūsų pažiūras į lietuvio 
išeivio gyvenimą: kaip tai pastangos 
išlikti lietuviais ir išlaikyti gyvą 
mūsų bendruomenę?

Lietuvio išeivio padėtis labai sun
ki, taip kaip ir lietuvio gyvenančio 
anoj pusėj uždangos, tik visdėlto 
vienas faktas yra aiškus: jei Lietuva 
išliks, ji liks prie Baltijos jūros. Ma
no nuomone mes turėtume bandyti 
palaikyti kiek galint stipresnį ryšį 
su lietuviais Lietuvoje, nes tik tuo 
būdu galėsime įsisąmoninti, ne tik jų 
sunkumus, bet ir pasisemti daugel 
vertingos informacijos - plačiąja to 
žodžio prasme.

Ačiū, Lidija, už pokalbį.

Kas Jus paskatino užsirašyti į 
hivūf kalbos kursus, ypatingai kai 
o reikalu mūsų spaudoje buvo 
ta kontroversinių pasisakymų? ' ■■
Pagrindinis faktorius kuris mane 
skatino užsirašyti į lietuvių kalbos 
rsus, buvo ne tik noras pagerinti 
tuvių kalbą, bet noras pamatyti 
tią Lietuvą pabūti ten kiek galima 
iau, susitikti savo gimines ir žmo- 
s bendrai. Tuo pačiu susipažinti 
k galint daugiau menininkų (ir jų 
rbais) bei literatų - sritys kurios 
neypatingai domina, ir bendrai 
sipažinti su bendra lietuvių kultū- 
e veikla ir esančia padėtimi.

Kiek asmenų ir kokio amžiaus 
lyvavo kursuose, ir iš kokių 
ištų?
Dalyvavo apie 20 - 22 asmenys, 
udentų amžius buvo įvairus: tarp 
ir 40 metų, didesnė dalis dar te- 
studijavo ar specializavosi įvai- 
įse šakose. Dauguma studentų 
vo iš J.A.V., keltasiš Kanados, 
tnas iš Venezuelos (kuris šiuo 
ku studijuoja Vokietijoje) ir aš, 
enintelė iš Australijos.

Ar kursuose buvo apsiribota 
nū grynai lietuvių kalbos daly
ti
ituanistikos kursų programoje 
’o inkorporuojama eilė ir kitų ' 
kaitų, kurios vykdavo tarp 9.30 j 
yto iki 12.30 po pietų, bet didesnė | 
is buvo paskirta lietuvių kalbai, 
ilgokos pietų pertraukos (iki 3.00 
) turėjome susitikimų su įvai- 

is valdžios bei kultūriniais orga- 
s, aplankėme universiteto biblio- 
l paminklų konservacijos insti- 
t liaudies meno muziejų, etnog- 
inį muziejų, paveikslų galeriją, 
Simo ministeriją, kompozitorių 
nūs, lietuvių kalbos ir literatūros 
titutą, kino studiją ir t.t. Buvo 
fganizuotas susitikimas su rašy- 
nis, menininkais ir Vilniaus Uni- 
fsiteto dainų ir šokių liaudies an
glių. Virš to buvo organizuoja- 1 
’išvykos į Kauną, į Mičiurnio ra- i 
° kolūkį (pakeliui apžiūrėjome 
’Usį Pažaislio vienuolyną), į

NAUJAS SŪKURYS
SYDNEJAUS PADANGĖJE

Pirmą kartą Sydnejaus lietuvių 
visuomenei pasirodė tautinių šokių 
grupė ’’Sūkurys”. Sydnejiškiai jau 
buvo girdėję ir kai kurie matę ’’Sū
kurį”, besisukantį etninių grupių 
suruoštuose karnivalo pasirody
muose, tačiau visoje pilnybėje galė
jo pamatyti tik spalio 30 d. Lidcom- 
bės parapijos salėje su gražiai pa
ruošta programa.

Jau pati programa, su naujais ne
girdėtais šokiais, su būdingais įra
šais, charekterizuojanciais šokį, ir 
su pilnu šokėjų sąrašu - 38 pavardė
mis, kėlė žiūrovų susidomėjimą bei 
pasigėrėjimą, nes matėsi rimtas pa
siruošimas. ’’Sūkurio” vadovybę su
daro: Marina Cox, neseniai grįžusi iš 
tautinių šokių vadovų kursų Ameri
koje, vadovė, jos pavaduotojas - Jo
nas Bireta ir muzikantas akordeo
nistas - Jonas Zubrickas, visi trys 
gerai žinomi Sydnejaus lietuvių 
bendruomenėje, anksčiau besidar
bavę toje pačioje vaikų bevardėje 
grupėje vadovais. ’’Sūkurio” admi
nistratorės pasirodė dvi naujos po
nios - Nijolė Jurkšaitienė ir Aldona 
Kolbakieuė, kurių kieta ir discipli
nuota ranka galima buvo iš karto 
pajusti vieneto ekonominiame su
stiprėjime ir gražiame, tvarkingame 
apsirengime.

Programą pradėjo jauna pranešė
ja ir šokėja Vrginija Cox, gerai pa
ruoštu anglų ir lietuvių kalbų teks
tu. Čia tenka pasigėrėti vadovės su
manumu leisti šokėjoms iš eilės pra
nešinėti šokių pavadinimus ir jų 
charakteristikas, tuo būdu įtraukia
mos mergaitės ne tik į individualų 
pasirodymą, bet ir parodoma lietu
vių kalbos mokėjimas, kuris dauge
liui gali būti paskatinimas gražiai iš
mokti kalbėti. Malonu buvo matyti 
ir girdėti Audrutę Šliterytę, Teresę 
Daubaraitę, Ritą Barkutę, Audronę 
ir Julę Stašionytes. Sekantį kartą 
tikimės išgirsti ir vyrus. Augina
mas geras kadras jaunų pranešėjų, o. 
tai labai svarbu netik ’’Sūkuriui”,

Iš Sūkurio metinio pasirodymo spalio 30 d. Sydnejuje. Nuotraukoje 
Sūkurio patys jaunieji šokyje. Nuotrauka Jono Birieto.

bet ir visai bendruomenės veiklai.
Scenoje ’’Sūkurys” pasirodė 

dviem grupėm: jaunesniųjų ir vy
resniųjų. Abi grupės kartu, ir viena 
po kitos, rodėsi scenoje greitu tem
pu, garsų ir judesių ritmuose spal
vingai riedėjo matyti ir nematyti 
tautiniai šokiai: Suktinis, Mikitienė, 
Suk, suk ratelį, Šustas, Oželis, Žio
geliai, Sukčius, Noriu miego, Kepu
rinė, Malūnas, Prienų suktutė, Ta
balas, Jonkelis, Kalvelis. Prienų 
suktutė ir Tabalas nauji šokiai:

’’Vaikai stokite į glitą,
Įsikibkit viens į kitą, 
Šoksim tabalą visi 
Ir batuoti ir basi”.
Rūbai vyresniosios grupės visų 

nauji ir gražūs. Vyrų dryžuotos kel
nės gražiai derinasi su visu margu
mynų. Darbo, žinoma, dar reikia 
įdėti į šokius, bet darbas nėra prob

lema, kai matomas entuziazmas ir 
tvirta valia.

Visuomenė ’’Sūkurį” priėmė šiltai, 
gausiai atsilankydama ir finansiškai 
paremdama. ’’Sūkurį” tenka pasvei
kinti kaip gerai užsirekomendavusį 
jaunesnįjį ’’Gintaro” brolį ir palin
kėti jam aukštai iškilti, kad toli būtų 
matomas. A. Mauragis

Optimistas ir pesimistas
— Dabar bent tiek gerai, kad 

mažiau bereikia šukuoti plau
kus, — taria optimistiškai nusi
teikęs plikagalvis.

— Taip, — atsakė benuplin- 
kantis vyrukas pesimistas. — 
Bet už tai dabar jau tenka dau
giau plauti veido — kakta augš- 
tesnė. . ... a
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Prisiminimuose

PRANAS DOMŠAITIS
A. Mauragis

Apie didelius žmones kalbėti nie
kad nėra perdaug. Juo labiau apie 
didelius lietuvius, kaip reikšmingus 
asmenis, turinčius svorio pasauli
niame forume. Tad ir apie dail. P. 
Domšaitį leidžiame pasisakyti ir iš 
kitokio taško, kas padės jį priartinti 
ir susigrąžinti į lietuvišką šeimą.

Red.

Labai įdomų ir gerą straipsnį pa
rašė G.E. Kazokienė apie Praną 
Domšaitį (MP Nr. 41), kurio mono
grafiją neseniai išleido Pietų Afrikos 
Valstybinė galerija. Ji iškėlė daili
ninko meninę vertę, pailiustruoda
ma net keliais paveikslais. Domšai
tis buvo didelis menininkas ir didelė 
asmenybė, tačiau lietuviuose jis liko 
mažai žinomas ir pažįstamas, nes 
Lietuvoje negyveno ir nekūrė. Tik 
pora kartų yra buvęs Lietuvoje 
trumpam laikui.

Aš norėčiau Praną Domašaitį pri
statyti mūsų skaitančiai visuomenei 
iš kitos pusės, būtent, kaip labai 
įdomų žmogų, kaip nuoširdų nutau- 
tėjusį lietuvį, kuris galėtų būti gra
žiu pavyzdžiu daugeliui mūsų nu- 
taustančiam jaunimui. Domšaitis 
gimė ir augo toje Lietuvos dalyje, 
kur lietuviškai jau nebekalbėjo. Vi
sur buvo proteguojama vokiečių kal
ba: mokyklose ir visame viešame 
gyvenime. Domšaitis namuose mo
kėjo šiek tiek lietuviškai, bet kai 
išėjo iš namų, greitai ją pamiršo, 
nutautėjo. Visa savo siela jis pasi
nėrė į meno studijas, trankėsi po 
pasaulį, ieškodamas ne tiek įkvėpi
mo, kiek žinių, mokslo, nes viską 
norėjo pamatyti, kas jau buvo su
kurta gražaus. Dėl to jis ir susivėli
no su savo kūrybos pripažinimu, su 
vedybomis, nes jam rūpėjo gilus 
meno pažinimas. Užmiršo jis ir apie 
Lietuvą ir apie mažlietuvių himną - 
Lietuviais esame mes gimę... Tik 
senatvėje jam pasidarė neramu, jis 
ėmė ieškoti lietuvių ir mokytis lie
tuvių kalbos. Jis sakėsi jaučiąs gėdą,

Skaitytojams

Kalėdų šventės ir Nauji Metai jau 
čia pat. Švenčių proga prisiminkime 
savo artimuosius, bičiulius ir pažįs
tamus pasveikindami su šventėmis 
ir palinkėdami laimės ir sėkmės 
naujuose metuose. Sveikinti pats 
tinkamiausias ir pigiausias kelias 
per Mūsų Pastogę. Ir šiais metais 
duodama speciali nuolaida už svei
kinimus - tik 5 doleriai uš standarti
nio dydžio pasveikinimą. Jau dabar 
pats laikas sveikinimus paruošti ir 
prisiųsti M. Pastogės redakcijai. 
Sveikinimus siųsti ligi gruodžio 10 
dienos. Vėliau pasiųsti gali nepatek
ti į šventinį Mūsų Pastogės^-numerį, 
kuris bus išleidžiamas gruodžio 19 
dienos data.

Taip pat primename, kad ir visi 
kalėdiniame laikotarpyje pramatyti 
pranešimai ar skelbimai redakciją 
turi pasiekti ligi gruodžio 10 dienos.

Pirmas ateinančių metų Mūsų 
Pastogės numeris bus išleistas sau
sio 16 d. data. Visa tam numeriui 
medžiaga prisiųstina ligi sausio 9 
dienos.

M.P. Red. . • 
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nemokėdamas lietuviškai, tačiau 
savo dvasioje ir savo darbuose jis 
pasiliko per visą savo gyvenimą gi
liai lietuviškas, ir tą lietuvybę visur 
stengėsi pabrėžti. Taip jis garsino ir 
dirbo Lietuvos garbei. Domšaičio 
pavyzdys mums rodo, kad nereikia 
skubėt nutautėjusius lietuvius nu
rašyti į nuostolius, nes turime daug 
pavyzdžių, kada sūnus palaidūnas 
grįžta į tėvų namus su pilna meilės 
širdimi, ir čia atranda ramybę ir 
džiaugsmą, o gal, ir gyvenimo pras
mę.

Mane likimas su Domšaičiu suve
dė sunkiose mūsų gyvenimo dieno
se, tuoj po Antrojo pasaulinio karo, 
kada ėmėmės iš naujo organizuotis. 
Buvau tuo laiku Bregenzo lietuvių 
apylinkės pirmininku. Bregenze ir jo 
apylinkėse pabėgėliams lagerių ne
buvo, gyveno kiekvienas privačiai. 
Reikėjo juos suregistruoti ir rūpin
tis gauti kokią nors pagalbą iš BAL- 
FO, ar iš kitų šalpos organizacijų, 
nes čia nebuvo nei IRO, nei UNROS.

Neatsimenu katras iš dailininkų - 
Paulius Augius ar Telesforas Valius, 
o gal ir Bistrickas, jis netoli jo gyve
no, pranešė man apie lietuvį daili
ninką Domšaitį, gyvenantį Sulz- 
Roethis. Nuvykęs radau dailininką 
sergantį. Sundėsi pūslės skausmais.

SU SKAUTAIS
GEGUŽINĖ IR CAR RALLY

Spalio 1() d. saulutė iškvietė visus 
į skautų žemę Ingleburne nuo pat 
ryto. Gražesnės dienos net ir užsa
kyt negalėjom. Gegužinę ruošė 
Sydnejaus Aušros Tuntas ir sporto 
klubas Kovas. Atvykę rengėjai ir 
talkininkai tuoj puolėsi prie darbo: 
indus plovė, daržoves piaustė, ugnį 
kūrė. Atsirado ir dainininkių - sesės 
negali dirbti be dainos. Mūsų mieli 
virėjai broliai Antanas ir Viktoras 
plušo kaip įmanydami, nes pribuvo 
tiek alkanų svečių, kad ir indų pri
trūkom. Sesės parūpino popierinių 
lėkščių, kurių, laimei, ir plaut nerei
kėjo...

MURRAY’S H.F. STORES
646 GEORGE STREET, SYDNEY, N.S.W. 2000 

(Antras aukštas) Tel. 26 1768

Pranešame savo mieliems klientams, kad ir toliau tęsiam siuntinių 
persiuntimą į Sov. Sąjungą, Ukrainą, Lietuvą, Latviją tomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir anksčiau.

Keičiame valiutą, kad galėtų įsigyti prekių specialiose krautuvėse. 
Siūlome auto mašinas, motociklus, šaldytuvus, televizijos aparatus, 
mezgamas, siuvamas ir skalbimo mašinas ir gyvenamus butus.

Turime 30 metų praktikos persiunčiant prekes į Sov. Sąjungą. Didelis 
pasirinkimas tarybinių kvepalų, medžio išdirbinių, samavorų ir kt.

PAGRINDINĖ ĮSTAIGA SYDNEJUJE:
MURRAY’S H.F. STORES, 646 George St., Sydney, Tel. 26 1768 

Agentūros:
CABRAMATTA: Murray’s H.F.Stores, 143 Cabramatta Rd., tel.7287078 
BANKSTOWN: Murray’s H.F.Stores, 5 Kitchener Pde., tel. 709 8089 
NEWCASTLE: Murray’s H.F.Stores, 93 Northumberland St., Wickham, 
tel. 61 5180
MELBOURNE: Murray’s H.P. Stores, c/ Contal Co., Mutual Arcade, 266 
Flinders Street, Melbourne, tel. 63 7895

Gydėsi jis pats, jam žinomais vais
tais, bet nieko nepadėjo. Tada aš 
jam pasiūliau pasikviesti gerą gy
dytoją, tokią ligą negalima nudelsti, 
nes čia gali būti ir vėžys. ’’Tai kad 
čia dabar tokių nėra” - jis man atsa
kė. Aš prisiminiau prof. Vincą Ka- 
nauką, mūsų universiteto garsų chi
rurginės urologijos katedros vedėją 
ir pasiūliau jį pasikviesti. Žinojau, 
kad prof. Kanaųka gyvena Regens- 
burge, Vokietijoje, ir dirba Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Valdyboje. Ko 
gera, nereikė nė už gydymą apmo
kėti, nes Raudonasis Kryžius tuo 
pasirūpins. Domšaitis labai apsi
džiaugė ir sakė pats pilnai atsilygin
siąs, kad tik aš jį iškviesčiau. Grįžęs 
tuoj painformavau dr. Ingelevičių, 
Raudonojo Kryžiaus atstovą Bre- 
genze. Jis taip greitai visą reikalą 
sutvarkė, kad dar tą pačią savaitę 
palydėjau prof. Kanauką pas Dom-

Visi automobilių lenktynininkai 
buvo labai geri vairuotojai ir stebė
tojai ir svarbiausia visi suspėjo at
vykti pietums. Laimėtojai - Nitą 
Wallis ir jos navigatorius.

Po pietų svečiai ilsėjosi gamtoj 
prasimanydami visokių užsiėmimų. 
Diena sėkmingai ir gražiai praėjo. 
Padaryta pelno abiem organizaci
jom: Aušros tuntui, kuris vyks į 
tautinę stovyklą ateinančių metų 
sausio pradžioje, ir Kovo klubui, ku
ris keliaus į pasaulinę lietuvių spor
to šventę Kanadoje ateinančių metų 
vidury.

Tunto korespondentė 

šaitį, Viskas greitai ir laimingai su 
sitvarkė.

Tuo būdu užsimezgė mano si 
Domšaičiais pažintis, bet greitai j 
virto tikra bičiulyste, kai aš tą vasa 
rą persikėliau gyventi į Batschum 
kaimą, kalnuose. Tapome kaimy 
nais, mus skyrė apie pora kilometri 
gražaus pasivaikščiojimo. Turėjom; 
tada daug laiko, tai ir vaikštinėjom; 
namažai. Jie gyveno kalno papėdėje 
miestelyje, o mes kalno atšlaitėje.

Domšaičiai turėjo vieną didelį gy 
venamą kambarį, jį puošė paveiks 
lai, man ypač krito į akis Kurši, 
žvejų laivai, tinklai, kopos ir kiti lie 
tuviška tematika vaizdai. Turėjo jii 
pilnas skrynias prikrautų paveikslų 
Tuo laiku jis daug piešė gėlių ir jai 
pardavinėjo austrams, gėlės jo buv; 
labai gražios. Vėliau jis man parod; 
skryniese laikomą turtą. Tas turtai 
manęs tada napagavo, mat, reiki; 
būti pačiam menininku, kad galėtum 
kitą menininką suprasti. Bet man, 
dėmesį patraukė jo nupaišytas Jė 
žus, nes tokio niekada nebūčiau ga
lėjęs įsivaizduoti. Jis sakėsi, tok 
žmogų aptikęs Turkijoje, Instambu- 
le. Kai aš nustebęs paklausiau, kodėl 
jis mano, kad toks galėjęs būti Jė 
žus, jis man paaiškino: matai, sako, 
koks buvo Jėzus, niekas dabar neži
no, o kai aš pamačiau tą žmogų, man 
kažkoks vidujinis balsas pasakė, kai 
čia yra Jėzus ir aš jį nupiešiau. Ta 
me paveiksle pavaizduota žmogus, 
ilgu iki kelių švarku, veido bruožai 
neryškūs, paveikslas lyg būtų ne
baigtas, tik skicas. Bet Domšaitis 
sakė, kad čia viskas ką aš galiu ma 
tyti.
IŠ to paveikslo dvelkė nuoširdus 
naivumas ir paprastumas, kaip daž 
nai gali matyti vaikų paveiksluose 
Be jokios didelės klaidos Domšaitis 
po tuo paveikslu galėtų parašyti - 
auto portretas.

Ponia Domšaitienė buvo linksmo 
būdo olandė, energinta, elegantiška, 
graži, mėgo svečius, dainas ir muzi 
ką. Dalyvavo dainuodama solo kone 
kiekviename lietuviškame parengi
me, dainuodama lietuviškas dainas, 
kurias padėdavo jai parengti muzi
kas P. Smilgevičius. Pranas buvc 
kitokio būdo žemaitis: nedidelio 
ūgio, plačių pečių, tvirto stuomens 
didele galva, vešliais plaukais, ra 
miomis mįslingomis akimis ir santū 
ria šypsena apskritame veide, visa 
da užsidaręs ir tylus, bet judrus ir 
darbštus. Dalyvaudavo lietuviškuo
se parengimuose, parodose ir visa 
me ano meto lietuviškame gyveni 
me.

Kartą Domšaitis aplankė mane, ai 
pasiūliau apsilankyti ir pas kun. Ka 
zimierą Rickų, kuris gyveno čia pat 
klebonijoje. Iš karto jis nenorėjo 
bet paskui sutiko, ir mudu nuėjome, 
Kun. Rickaus neradome namie, bet 
mus pasitiko austrų vietos klebonai 
kun. Drexel ir pakvietė užeiti
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rexel buvo labai palankus lietu
ms, ir mes pas jį jausdavėmės 
lip namie. Išgirdęs Domšaitį, taip 
erai kalbantį vokiškai, paklausė, iš 
ir jis moka taip gerai vokiškai, 
omšaitis prisipažino, kad jis lietu- 
iškai nemokąs. Man gaila buvo žiū- 
iti į Domšaitį, kaip jis varžėsi, kaip 
im buvo nemalonu prisipažinti, 
įėjęs iš klebonijos, šluostėsi pra- 
aitą, sakydamas - visados turiu 
tusti, prisipažindamas esąs lietu- 
is. Tada aš jam ir sakau, kad dar 
ali išmokti lietuviškai, ir 
asisiūliau pamokyti. Sutarėm, kad 
i jį mokysiu lietuvių kalbos, o jis 
ane vokiečių, tris kartus į savaitę 
o dvi valandas. Taip tą gražią va
irą mudu ir mokėmės. Tos pamo- 
os ir suvedė mane su Domšaičiu į 
rtimą bičiulystę.
Nors su Domšaičiu jau buvau ge

is draugas, bet jis man pasiliko 
ižkoks paslaptingas, ne toks, kaip 
iti. Sunku buvo įsiveržti į jo dvasinį 
yvenimą. Daug kartų kalbėjome 
de Dievą ir žmogų, bet jo pažiūros 
ivo man svetimos, negirdėtos, 
artą, vakare, nuėjau jo aplankyti, 
ėdamas per kiemą girdžiu kaip abu 
omšaičiai tyliai dainuoja. Kiek pa- 
iklausęs, pabeldžiau į duris, daina 
enutrūko, ir niekas manęs nepap- 
išė į vidų, tarsi ir nebūtų išgirdęs 
lano stuksenimo. Dar kartą pasi
ekti nenorėjau, nes jaučiau, kad jie 
arėjo girdėti mano pirmąjį pasi
rašymą. Posmeliui pasibaigus, ma
le įleido į vidų. Pasirodė, kad jiedu 
Beldėsi ir nenorėjo, ar negalėjo 
taldos nutraukti. Nustebau išgir- 
ęs, kad Domšaičiai meldžiasi, nes 

iš juos laikiau agnostikais. Pajutę 
aano nustebimą, pasiūlė man įsi- 
imgti į tolimesnę maldą, aš, žinoma, 
nielai sutikau. Sėdėjome ant kėdžių 
stelių, rankomis susikabinę, kaip 
autai prie laužo, kada jie giedą. 
Ateina naktis”. Mudu su Pranu 
Būniavome, o Adelheidė tyliai vedė 
Baldos žodžius. Malda, susikabinus 
■aukomis, mane visada giliai veikia, 
ai pastebėjau daugelį kartų, kai 
nelsdavausi su skautais prie laužo, 
ada žodžiai įgyja gilią prasmę, ir 
ai sakai Dievas yra čia, jauti, kad 
fevas yra čia. Tą pačią gilią maldos 
uotaiką pajutau ir pas Domšaičius. 
š ir šiandien nežinau, iš kur pas 
kautus atėjo tokia maldos forma, 
ačiau manau, kad ji nėra krikščio- 
iška, nes krikščionys taip nesimel- 
Ižia, bent man nėra žinoma.
Nuo to laiko Domšaičiai man 

tskleidė savo vidinį pasaulį, ypač 
aug kalbėjome ir diskutavome su 
tanu. Tas pasaulis nebuvo man 
Skleistas iš karto, o iš palengva,

JPOPTAi
Jugoslavija - Europos krepšinio meisteris
Belgijoje neseniai pasibaigė XX- 

nsios Europos vyrų krepšinio pirme
nybės. Jugoslavija baigminiame žai
dime nugalėjo Sov. Sąjungą 74:61 ir 
trečią kartą iš eilės tapo Europos 
Misteriu. Jugoslavai meisterystes 
laimėjo 1973 m. Barcelonoje ir 1975 
a. Belgrade. Kovoje dėl trečios vie
tos Čekoslovakija nugalėjo Italiją 
11:81. Galutinė pirmenybių lentelė 
taip atrodo: 1. Jugoslavija, 2. Sov. 
Sąjunga, 3. Čekoslovakija, 4. Itali
ja, 5. Izraelis, 6. Bulgarija, 7. Olan
dija, 8. Belgija, 9. Ispanija, 10. Suo
mija, 11. Prancūzija, 12. Austrija. 
Pirmos aštuonios komandos galės 
dalyvauti XXI-siose pirmenybėse, 
kurios įvyks 1979 m. Italijoje. Pažy
mėtinas silpnokas Ispanijos ir Pran

palaipsniui, nes buvo noras mane 
įtraukti į tą slaptą kaip ir tarsi, reli
ginį tikėjimą. Iš karto pagalvojau, 
kad čia yra kokia nors slapta maso
nų sekta, kuri turi savo nuostatus ir 
savo tikėjimą.

Domšaitis davė man knygą, saky
damas, gerai paskaityk šitą knygą, 
nes tokios knygos negausi nei pirkti, 
nei pasiskaityti, nes jos spausdina
mos tik nariams. Perskaičiau aty- 
džiai, kai ką nusirašiau. Tai buvo, 
pasakyčiau, vegetarinis kulinarijos 
vadovėlis, ką valgyti, ką gerti, kuo 
gydytis. Be to, tame pačiame va
dovėlyje buvo nurodyta kaip miego
ti, kaip lovą pasikloti, kaip ją pasta
tyti, kaip baltinius išsiskalbti ir išsi- 
vėdinti, kaip dažnai juos keisti ir 
daugelis kitokių higienos dalykų.

Kitą knygą gavau iš Domšaičio 
apie orą ir jo reikšmę. Toje knygoje 
buv aiškinama oro reikšmė fiziniam 
ir dvasiniam žmogaus išsivystymui, 
įvairūs pratimai, surišti - su giliu 
kvėpavimu ir meditacija. Tarp kit
ko, ten buvo aiškinama, kad žmogus 
yra sutvertas ilgam gyvenimui, ir 
visokiose sąlygose tinkamas gyven
ti, tik reikia mokėti naudotis oru ir 
iš erdvės ateinančiu maistu. Ten pat 
buvo nurodyta visa eilė pavyzdžių, 
pradedant Matūzeliu, kuris gyveno 
900 metų ir baigiant mūsų laikų il
gaamžiais, kurie gyvena Tibete po 
kelis šimtų metų.

Tvirtinimas ir įtikinėjimas, kad 
žmogus gali gyventi kelis šimtus 
metų ir šiais moderniais laikais, bu
vo šios knygos pagrindinis uždavi
nys. Pavyzdžiai ir patiekti tokio gy
venimo būdai sudarė šio tikėjimo 
pagrindą, bent aš taip supratau.

Trečią knygą negreitai gavau, 
mačiau, kad Domšaitis svyravo - 
duoti ją man skaityti, ar neduoti, 
nes mano tikėjimas dar netvirtas 
buvo. Pagaliau aš ją gavku. Tai kny-

REKORDINIS DALYVIŲ 
SKAIČIUS ŠACHMATŲ

TURNYRE

Ketvirtame Sydnejaus lietuvių 
šachmatų klubo turnyre užsirašė 
rekordinis dalyvių skaičius. Viso 62 
šachmatininkai. Šiais metais pirmą

cūzijos pasirodymas šiose pirmeny
bėse.

Visos komandos buvo padalytos į 
du pogrupius po 6 komandas. Pogru
piuose įvyko dvi staigmenos, nors 
jos nedaug teturėjo įtakos tolimes
nėms pergalėms. Italija savo pogru
pyje bene pirmą kartą nugalėjo Sov. 
Sąjungą 95:87 ir tapo šio pogrupio 
nugalėtoja. Sov. Sąjunga liko antra. 
Kitame pogrupyje Čekoslovakija 
įveikė Europos meisterį Jugoslaviją 
111:103 ir taip pat tapo pogrupio 
nugalėtoja. Vėliau pirmųjų dviejų 
vietų laimėtojai pogrupiuose varžė
si dėl pirmųjų keturių vietų ir meis
terystes.

Lietuviškų pavardžių Sov. Sąjun
gos komandoje šį kantą nesimatė. s-

SPORTAS LIETUVOJE
Tarptautinėse parašiutinio sporto 

varžybose Bulgarijoje susitiko sep
tynių komunistinių šalių miestų ko
mandos. Jas laimėjo Lodzės parašiu
tininkai. Individualioje įskaitoje II 
vietas išsikovojo Vilniaus atstovai B. 
Paulauskaitė ir G. Varnagiris. Vil
niečiai taipgi buvo antrieji grupi
niuose šuoliuose ir komandinėse var
žybose.

Sovietų krepšinio federacijos pa
skelbtame 25 geriausių krepšininkų 
sąraše yra keturi lietuviai. Į geriau
sių puolėjų dešimtuką IX-ju įrašytas 
L. žukaitis, X-ju — A. Pavilonis. Jie 
yra Kauno “Žalgirio” ir Vilniaus 
“Statybos” atstovai. Geriausių gynė
jų dešimtuke randame du Kauno žal
giriečius: V-ju įtrauktą A. Linkevi
čių, IX-ju — S. Jovaišą.

Ateinančiais metais organizuojamos dvi ekskursinės grupės į Vilnių.
Pirmoji grupė išvyksta 1978 m. birželio 15 d.
Antroji grupė išvyksta 1978 m. rugpiūčio 10 d.
Dėl detalių rašykite ar skambinkite čia naduotu adresu bei telefonais.
Interesantus informuoja lietuviškai Algis Bučinskas tel. (02) 26 5066

Palanga Travel
364 Sussex St., Sydney, 2000. Tei.
26 2665, 26 2008, 26 3526, 61 3426

PA VESKIT SAVO RŪPESČIUS ———————— 
MUMS sijas po miestus; parduodam bilietus

Mes parūpinsiu užsienio pasus, lėktuvais, laivais ir kitam susisirid- 
vizas, užsakom viešbučius, ekskur- mo priemonėm į betkur pasaulyje.

ga apie žmogaus dvasines jėgas. 
Perskaičiau su įdomumu, bet nega
lėjau patikėti, kad žmogus galėtų 
pasiekti tokio tobulumo, kad galėtų 
vaikščioti ant vandens, kojų nesu
šlapęs, kad einant per ugnį, liepsnos 
išsiskleistų, kad būdamas vienoje 
vietoje, galėtų tą pačią sekundę at
sirasti kitoje, už 1000 mylių, kad 
mūro sienos nebesudaro užtvarų, 
kad žmogaus kūnas saulėje nebeturi 
šešėlio. Tarp kitko, toje knygoje 
įrodinėjama, kad Kristus buvęs In
dijoje ir tenai pasiekęs didelio tobu
lumo. Sugrįžęs į Palestiną, daręs 
stebuklus, kuriuos gali padaryti 
kiekvienas tobulas žmogus.

Atvirai pasakiau Domšaičiui, kad 
tuo patikėti negaliu, kad Zaratustros 
viršžmogiu būti negalėsiu. Domšai
tis tvirtai tikėjo į žmoguje tūnančias 
dieviškas galias ir į ilgą žmogaus 
gyvenimą. Tas jam padėjo dirbti ir 
pasitikėti savo jėgomis, o aukšti jo 
dorovės principai skatino ir kėlė 
kūrybinę galią. Nenustebau išgir
dęs, kad jis pasiekė šio šimtmečio 
meno parnaso, bet nustebau, kad jis 
taip anksti mirė, sulaukęs vos 85 
metų, juk buvo ruošiamasi gyventi 
ilgiau.

kartą šį turnyrą sutiko finansuoti R. 
Cibo kelionių Biuras ’’PALANGA 
LINES” paskirdamas 900 dol. ver
tės bilietą į Singapoorą. Turnyras 
buvo reklamuotas šachmatų ir Syd
nejaus sekmadienio laikraščiuose. 
Po kiekvieno rato rezultatai bus 
skelbiami ’’The Sydney MorningHe- 
rald” dienraštyje pirmadieniais.

Turnyro atidaryme dalyvavo 
N.S.W. šachmatų Sąjungos pirmi
ninkas ir ’’Chess in Australia” žur
nalo redaktorius. Atidaryme pirmi
ninkas pabrėžė, kad Sydnejaus lie
tuvių šachmatų klubas ir Sydnejaus 
Lietuvių Klubas atlieka didelį darbą 
šachmatų veikloje. Mūsų šachmatų 
klubo pirmininkas Dr. I. Venclovas, 
užbaigdamas turnyro atidarymo 
formalumus, pasveikino visus daly
vius ir palinkėjo laimės žaidynėse.

PIRMpJI RATO STAIGMENA
Visiems turnyro dalyviams 

tiesiog neįtikimą staigmeną padarė

ĮDOMUS FORUMAS
Good Neighbour of NSW surengė 

spalio 8 d. Sydney Universiteto 
Stephen Roberts salėje forumą ”The 
Migrants and Industrial Relaitions.” 
Forumo branduolį sudarė darbda

vių ir unijų atstovai ir prof. W. 
Ford, pirmininkaujant teisėjai M. 
Gaudron. Pasisakius darbdavių ir 
unijų atstovams susidariusiomis 
problemomis,kada didelė dalis dar
bovietėse (kartais virš 5;%) susida
ro iš naujų ateivių, nemokančių pa
kankamai anglų kalbos bei nežinan
čių įprastų taisyklių bei įstatymų, 
buvo kviečiami pasisakyti asmens iš 
auditorijos. Nors ypatingų sprendi
mų nebuvo padaryta, tačiau iškeltos 
problemos bei pasiūlymai susidariu
sius sunkumus palengvinti ateityje 

j duos progos įnešti kai kurių pageri- 
i nimų. Ypač buvo naudingi prof. W.

Ford patirimai iš studijų Vakarų 
i Vokietijoje ir Švedijoje kur taip pat
• yra nemažas skaičius svetimtaučių 
; darbovietėse.

Auditorijoje buvo daug jaunų tiek 
į profesinį tiek fizinį darbą dirbančių 
; įvairių tautybių (etninių grupių) 
; atstovų aktyviai dalyvaujančių 

diskusijose. Gi iš lietuvių matėsi tik 
j pensininkai. Prisimenu prieš porą 

metų Sydney Town Hall vykusį
■ steigiamąjį susirinkimą Ethnical 
i Communities Council, kuris buvo 
i itin svarbus, nes dalyvavo ministe- 

ris pirmininkas (G. Whitlam) ir opo- 
i zicijos vadas (M. Fraser) ir eilė kitų 

aukštų pareigūnų. Ir čia iš lietuvių 
; matėsi tik penki pensininko amžiaus 
i asmenys, tuo tarpu kai salė buvo 
! pripildyta jaunais kitų tautybių da

lyviais. Atrodo, kad dabartinis 
Krašto Valdybos Narys Jaunimo

• Reikalams L. Cox savo patari-
; mą dalyvauti vietinėse partijose (ži

noma turėdams galvoje ir visuome
ninę bei socialinę veiklą) turės daug 
kartų pakartoti, kol jaunoji karta iš
girs. A.Š.

I. Jonaitis nugalėdamas Vengrijos 
tarptautinį meisterį P. Dozsa, kuris 
tik prieš savaitę laimėjo N.S.W.
šachmatų čempiono titulą. Sveiki
name Izidorių ir linkime geros sėk
mės kituose turnyro ratuose.

BALTIC CUP TURNYRAI
Lietuviai, negalėdami sudaryti 

stipresnės komandos vos pajėgė su
žaisti lygiąsias su latviais šių metų 
Baltic Cup šachmatų turnyre. Lie
tuvių komandoje žaidė ir taškus lai
mėjo: V. Patašius 1, Dr. L Venclo
vas 1, Dr. H. Lukše 0, A. Giniūnas 0, 
V. Augustinavičius 1, J. Jenčius 0.

LIETUVIAI - ESTAI 6:0
žaidžiant prieš estus lietuvių ko

mandos sąstatas buvo daug pajė
gesnis įsijungus J. Dambrauskui ir 
pasiektas rekordinis rezultatas - lai
mėtos visos šešios partijos. Nugalė
ję estus lietuviai tapo šių metų Bal
tic Cup laimėtojais.

Bendras pabaltiečių šachmatų 
žaibo turnyras ir dovanų įteikimas 
įvyks Sydnejaus Lietuvių Klube 
lapkričio 6 d., sekmadienį. 2 vai.

V. Augustinavičius
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Informacija
RAINOS CHORE

Dainos choro metinis koncertas 
šiais metais įvyks gruodžio 3 d. Lie
tuvių Klube. Dėl ilgesnės dirigento 
ligos teko atsisakyti numatytos da
tos ir salės Bankstowno Civic Cent
re. Stasys Abromavičius, Dainos 
choro tenoras, turėjo operaciją ir 
šiuo laiku palengva sveiksta namuo
se.

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Lietuvių Sporto Klu
bas ’’Kovas” lapkričio 19 d. ruošia 
"lešminę — Barbeque” pas p.p. V. 
Šneiderius, 287 Noble Ave, Green
acre. Pradžia 3 vai. Ten pat vietoje 
bus galima gauti maisto ir įvairių 
gėrimų. Įėjimas visiems laisvas.

’’Kovo” Valdyba

Priminimas

Primename, kad lapkričio mėn. 20 
d. Melbourne bus minima kariuo
menės šventė. Ta proga Melbourne 
mėgėjų teatras suvaidins ’’Tetą iš 
Amerikos”. Taip pat tą dieną Lietu
vių Namuose vyks dail. J. Baukaus 
ir kitų jaunesnių menininkų darbų 
paroda. Gi lakpričio 26 d. įvyks ra- 
movėnų balius su trumpa programa, 
kur I transporto tautiečiai numato 
paminėti 30 m. atvykimo sukaktį.

Ramovės Melb. Sk. Sekretorius
MUS APLANKO VYSKUPAS

Lapkričio 20 d., sekmadienį, į lie
tuvių pamaldas St. Jachim’s bažny
čioje Lidcombe atvyksta J.E. vys

kupas P.L. Murphy ir teiks sutvirti
nimo sakramentą lietuvių vaiku
čiams.

11.45 vai. prieš pamaldas vyskupo 
sutikimas. Konfirmantai rikiuojasi 
prie klebonijos ir palydi vyskupą į 
bažnyčią.

Sutvirtinimo sakramentas bus 
teikiamas per šv. Mišias tuoj po 
Evangelijos. Vėliau Mišios ir šv. 
Komunija vyks įprasta tvarka. Iš 
bažnyčios išeiti vėl procesija. Susto
jus ant laiptų bendra nuotrauka. 
Konfirmantų ir tėvelių bendri pietūs 
su J.E. vysk. Murphy. Konfirmantai 
bei jų sponsoriai pageidaujami tau
tiniuose rūbuose. Į šias iškilmes bei 
pietus kviečiami Dainos choras ir 
tautinių šokių grupė Sūkurys. Kvie
čiami visi dalyvauti iš anksto užsi
rašant pas p. B. Genį, A. Vinevičių, 
A. Skirkienę ir E. Lašaitį.

Lapkričio 13 d., sekmadienį, po 
pamaldų konfirmantams pamoka - 
repeticija ir kortelių užpildymas. 
Tokia pat repeticija bus ir šeštadie
nį, lapkričio 19 d. 4 vai. bei konfir
mantų išpažintis.

Kun. P. Butkus

PADĖKA

Tautinių šokių grupės ’’Sūkurio” 
šokėjų tėvai reiškia padėką šiems 
asmenims, kurie per šiuos metus 
tiek daug prisidėjo prie vaikų mo
kymo ir bendrai ’’Sūkurio” pasiseki
mo: p.p. N. Jurkšaitienei, A. Kolba- 
kienei, N. Stašionienei, V. Stasiū- 
naičiui, J. Zubrickui, J. Birietai, M. 
Cox.

Širdingas ačiū ir džiaugiamės taip 
gražiai pavykusiu mokslo metų už
baigimo pasirodymu. Tėvai

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
GOLDEN TRIO KAPELAI

Lapkričio 12 d., šešt.:
BOB FILLMAN 

pasaulinio garso artistas

Klubo biblioteka atidara: 
trečiadieniais 3-5 vai. 
sekmadieniais 1.30-5 vai. 
Bibliotekoje parduodamos lietuviš
kos knygos, plokštelės, pašto ženk
lai, Upinukai 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.-treč. 4-10 vai., ketv.- 4-11 vai., 
penkt. 4-12 vai., š_*št. 2-1 vai., sekm. 
12.30 - 11 vai.

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

VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
Antradieniais stalo tenisas 6-9 vai., šešt. 6-10 vai., sekm. 1-9 vai
Trečiadieniais šachmatai Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

Sydnejaus Lietuvių Teatras ’’Atžala” lapkričio 13 d., sekmadienį, 3 vai. Sydnejaus 
Lietuvių Klube stato M. HENECKEN ir B. KOLJE 3 veiksmų komediją

Dėmesio!
PIRMASIS SKAMBUTIS

Režisuoja K. Dauguvietytė. Vaidina: K. Bitinienė, D. Karpavičienė, E. Suchowerskyj,
G. Zigaitytė-Hurba, J. Dambrauskas, J. Maksvytis, P. Rūtenis, S. Skorulis, K. Stašionis,
H. Šliteris.

Bilietai gaunami prie įėjimo: $ 3.00 asmeniui, pensininkams ir studentams $ 2.00.
Tėvų dėmesiui: mažamečiai vaikai galės praleisti laiką Jaunimo Centre prie pat Klubo.

Pas Newcastle lietuvius
TAUTŲ FESTIVALIS — MŪGĖ

Spalio 15 d. Good Neighbour of 
NSW iniciatyva buvo surengtas 
įvairių tautų festivalis - mugė, kuris 
įvyko Hamiltono mokyklos rajone. 
Greta įvairių etninių grupių pasiro
dymų labai gražiai pasirodė lietu
viai. Valdybai prašant Zina Zaka
rauskienė, Janina Barštytė-Davies 
ir Žibutė Kišonienė parengė tautinių 
rūbų, drožinių, audinių ir gintaro iš
dirbinių parodą, kurioje taip pat bu
vo išstatytas lietuviškų knygų rin
kinys. Newkastelio burmistro — 
Mrs. J. Cummings atsilankymas į šį 
parengimą įrodė, kad šis festivalis 
buvo svarbus vietinis įvykis, ren
giamas kiekvienais metais.

Į

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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APYL, VALDYBA ENERGINGAI 
DIRBA

Nors buvo sunkumų sudaryti val
dybą sekantiems dviems metams, 
tačiau naujoji valdyba labai entu
ziastiškai dirba. Po pavykusio Tau
tos Šventės minėjimo ir pasirodymo 
tautų festivalyje, šių metų eigoje 
valdyba rengia:

1. Lapkričio 13 d., sekmadienį, 
išvyką - pikniką į Mount Sugarloaf 
kalnų prie TV stočių bokštų.

2. Gruodžio 18 d., sekmadienį, St. 
Peters salėje Kalėdinį pobūvį su eg
lute vaikams. Numatoma, kad į šį 
pobūvį atvyks Marina Cox su tauti
nių šokių grupe iš Sydney.

Važiuos autobusu, todėl laukiama 
taip pat ir suaugusių svečių.

3. Gruodžio 31 d., šeštadienį, tra
dicinis Naujų Metų sutikimas St. 
Peters salėje, Hamilton.

Šių parengimų detalės bus pra
neštos vėliau laiškais, tačiau valdy
ba iš anksto prašo visus atsilankyti į 
šiuos gražius ir stropiai valdybos 
rengiamus pobūvius.

Valdyba, rengdamasi vesti lietu
višką radio pusvalandį, užmezgė as
meniškus ryšius su V. Šliteriu ir V. 
Alekna ir jau gavo iš V. Šliterio ke
letą juostelių iš pusvalandžių Syd
ney. Taip pat planuojama pasikvies- 

ti Sydnejaus teatrą su vaidinimu 
’’Rimta Komedija”, kurio spektaklis 
numatomas Universiteto salėje. Pa
tirta, kad J. Dambrauskas pasiūlė 
šią teatro išvyką į Newkastelį, todėl 
atrodo kad turėsime čia Newkaste- 
lyje nepaprastą džiaugsmą susilau
kus minėto teatro.
Neužilgo jau galėsime naudotis at

naujinta biblioteka. Turimas knygas 
jau tvarko V. Kristensen savo gra
žiuose namuose, valdyba rengiasi 
paskirti lėšų naujiems lietuviškiems 
leidiniams pirkti. Biblioteka patal
pinta rinktinėje namo vietoje, iš kur 
matosi gražus didelis šeimos sodas, 
kuris lankytojui priminė Kauno 
Mickevičiaus slėnį. A.Š.

PRANEŠIMAS

Bendrą Kūčių Vakarienę, ruošia 
ALB Melburno Apylinkės Valdyba, 
gruodžio 24 d. 7 vai. vak. šeštadienį, 
Lietuvių Namuose, North Mel
bourne. Vakarienės mokestis $ 5.00 
asmeniui.

Norintieji vakarienėje dalyvauti 
prašomi užsirašyti iki gruodžio 19 d. 
Užsakymus priima A. Pocius telef. 
380 5969, F. Sodaitis Parapijos kios
ke telef. 569 9578, B. Šilvienė telef. 
578 4370.

ALB Melbourne Apylinkės 
Valdyba

SŪKURYS” DĖKOJA

Reiškiame padėką visiems, atsi- 
lankusiems į mūsų pasirodymą. Tuo 
mūs parėmėte ir moraliai, ir mate
rialiai. Ypač ačiū p. Zarembienei už 
tortą - ežiuką, p. Pužui už fotografi
jas ir komunikantams už malonų 
bendradarbiavimą.

Sūkurys

Turi sustoti
— Kiekvieną kartą, kai tik iš

geriu keletą stiklelių degtinės, 
esu nebetinkamas darbui. Turė
siu būtinai liautis.

— Gerus degtinę?
— Ne, dirbti.

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
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