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MINISTERIS PASISAKO
Sąryšyje su Australijos federali- 

liais rinkimais vėl pasidarė aktualus 
’abaltijo klausimas. Jau skaitėme 
pandoje, kad Australijos Darbo 
’artijos (ALP) ir jos lyderio požiū- 
is šiuo klausimu nėra pasikeitęs: 
lovietinę Pabaltijo kraštų okupaciją 
^belaiko teisėta.
Pabaltijo kraštų reikalu Australi

jos Liet. B-nės Krašto Valdybos na
rys p. L. Cox parašė laišką dabarti
niam liberalų koalicinės vyriausybės 
užsienių reikalų ministeriui Mr. A. 
Peacock iškeldamas keletą klausi
mų, į kuriuos ministeris išsamiai at
sako. Skelbiame ministerio atsaky
mą originalia kalba, nes jo 
atsakymai yra dokumentinės ver
tės. Red.

IINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

21 November 1977

ear Mr. Cox,

I refer to your letter of 2 November 
977 to the Prime Minister in which 
ou raised several matters of 
articular interest to people from the 
laltic States. The Prime Minister has 
sked that I reply to your letter.
You will be aware that the Liberal I 

I.C.P. Government took the decision 
n December 1975 to withdraw recog- 
lition, accorded by the Labor Govem- 
pent, to the incorporation de jure of 
Jie Baltic States into the USSR. This 
lecision was taken on December 17, 
list four days after we were elected 
p office. On that date, we instructed 
ke Australian Ambassador in Moscow 
bat he and members of his staff 
nould not in future make official 
isits to Estonia, Latvia and Lithuania. 
It the same time, the Government in- 
krmed Mr. McComas, who was the 
pnorary Consul for Latvia in Austra
lu prior his functions as Honorary 
lonsul. In short, we wery quickly and 
py effectively executed our under
king to move away from de jure re
cognition. In doing so, the Govern
ment announced that it did not accept 
k legality of the Soviet annexation of 
|e Baltic States. If the Liberal - Na- 
lonal Country Party coalition is re- 
Lned to office on 10 December, this 
■uation will not change.
Jam enclosing for your information,
I copy of an answer I gave in 
Irliament on 8 November to a 
lestion Without Notice on this sub
let.
|As to the question of dual nationali-
II wish to make it clear that there is 
I suggestion that the Australian 
fvernment takes the view that Aus- 
Ilian citizens born in the Baltic 
■publics are Soviet citizens. Indeed 
|e Government understands and 
Ipreciates that many Baltic people 
|uld find it intolerable to have to 
■preach the USSR Embassy for 
■vice as to their nationality, 
■vertheless the point has to be made 
lor the protection of Australian citi- 
|is of Baltic descent - that the Soviet 
■ion retains de facto control of the 
■tic States and accordingly, may 
■ard a person born in one of the 
■tic Republics as a Soviet citizen 
Id treat him or her as one, if they 
■open to be in territory under Soviet 
Intro I.
Įfou asked about the Government’s 
■nd on the human rights issue. Aus- 
Bia takes its human rights obliga- 
■ns seriously. The government has 
■ been backward in recording its 
■ugnance at the deprivation of 
■an rights wherever this occurs. A 
■to deal of my speech to the United 
■ions General Assembly on 28 
■ember was devoted to the impor- 

tance and complexities of the human 
rights issue. In that speech I said that 
"the question of human rights is too 
important a matter to be dealt with in 
terms of rhetoric and gesture; too im
portant to be subordinated to political 
manoeuvre or made a matter of public 
relations. It is related in the most 
direct way to questions of human 
suffering, human dignity and freedom. 
If we cannot take it seriously, we 
would do better to stop talking about 
it at all. I am attaching, for your infor
mation, the relevant extract on human 
rights from my speech to the General 
Assembly.

You will be aware that next year 
Australia is to commence a three year 
term on the United Nations 
Commission on Human Rights. This 
is the first time Australia will have 
served on the Commission since 1956. 
Australia’s membership will give it an 
additional opportunity to take part in 
the wide-ranging UN discussions on 
human rights principles and instru
ments. The fundamental point of re
ference is, of course, the Universal 
Declaration of Human Rights. Aus
tralia will use its membership on the 
Commission to make clear its opposi
tion to violations of internationally 
recognised human rights wherever 
they may occur.

Your sincerely,

Andrew Peacock

ALB Krašto Valdyba pasiuntė te
legramas Australijos Darbo partijos 
lyderiui Mr. G. Whitlam ir Australi
jos Demokratų partijos lyderiui Mr. 
D. Chipp, užklausiant, koks jų 
atstovaujamų partijų politinis nusi
statymas Pabaltijo kraštų de jure 
pripažinimo Sov. Sąjungai reikalu. 
Mr. Chipp dar buvo specialiai už
klaustas, ar, darbiečių partijai lai
mėjus rinkimus, demokratų partija 
parlamente balsuotų prieš Pabaltijo 
pripažinimą de jure Sov. Sąjungai. 
Skelbiant šią informaciją atsakymų 
dar nebuvo sulaukta.

PADIDINTOS PENSIJOS
IR PAŠALPOS

Nuo lapkričiu 1 d. Australijoje 
padidintos pensijos ir pašalpos: vie
nam asmeniui pakelta $ 2.20, vedu
siai porai $ 3.70. Tokiu būdu dabar 
pensijos siekia: vienam asmeniui 
$ 49.30 savaitei, vedusiai porai - 
$ 82,20.

Pakėlimus gauna: senatvės ir in
validai pensininkai, našlės, paramos 
reikalingos motinos, gauną bedarbio 
ir ligonių pašalpas ir visi, gauną 
specialias pašalpas.

Lietuvių moterų tautiniai rūbai pagal A. Tamošaitį 
(žiūr. straipsnį psl. 3)

AUSTRALIJOJE
Mūsų Pastogės skaitytojai malo

niai prašomi gautą su Mūsų Pastoge 
"Baltic Herald” neužlaikyti pas sa
ve, bet ji duoti savo pažįstamiems 
australams. Baltic Herald skirtas 
kitataučių informacijai apie mūsų 
problemas. Juo plačiau bus 
paskleista, juo Lietuvos bylai ge
riau.

TAUTIEČIAI

N.S.W. vyriausybė mums siūlo 
šeštadienio mokyklą mokytis lietu
vių kalbos. Visas išlaidas dengia 
valdžia.

Tai reta proga, ir jos neišnaudojus 
vargu galima tikėtis, kad ji kada 
nors pasikartos.

Šia proga kreipiuosi į visus asme
nis, jaunimo organizacijų vadovybes 
tinkamai jaunimui išaiškinti šio rei
kalo svarbą ir paraginti lankyti šeš
tadienio mokyklą. Šiam reikalui bus 
skiriama dvi su puse valandos šeš
tadieniais nuo 9 iki 12 vai. dienos 
metu. Mokykla veiks šeštadieniais 
ištisus metus išskyrus ilguosius sa
vaitgalius ir mokyklų atostogas.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

NSW VALDŽIOS PARAMA 
ETNINĖMS MOKYKLOMS

NSW valdžia paskyrė etninių mo
kyklų paramai $ 100,000, kuriuos 
lapkričio 25 d. išdalijo 85 mokyk
loms, reprezentojančioms 28 tauti
nes bendruomenes. Ministeris pir
mininkas Neville Wran, išdalyda
mas mokyklų atstovams čekius, pa
žadėjo ir kitais metais dar daugiau 
paremti etninių grupių mokyklas ir 
kultūrinius vienetus, nes NSW val
džia pripažįsta, kad Australija jau 
yra multi-cultural society.

Užsiregistravusių mokyklų moki
nių skaičius siekia 27.700 mokinių. 
Nevisos mokyklos yra užsiregistra
vusios, manoma, kad NSW etninių 
grupių mokinių yra apie 30.000 - 
35.000. Švietimo ministeris Mr. 
Bedford pareiškė, kad kitais metais 
bus plačiau pravesta propaganda ir 
turės galimybės visos mokyklos už
siregistruoti.

Pašalpų dydis nustatytas pagal 
Ethnic Schools Funding Committee 
rekomendaciją. Sydnejaūs Lietuvių 
bendruomenė gavo $ 450, kuriuos 
paėmė Vytautas Stasiūnaitis, mo
kyklos tėvų komiteto pirmininkas.

am
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Dar ta pačia 
tema

Vykdant imigracinę politiką, jau 
yra įvykęs faktas, kad Australija 
yra daugiatautė valstybė. Tai pri
pažįsta ir Australijos fedaralinė bei 
atskirų valstijų vyriausybės. Todėl į 
ateivius ir jų čia susidariusias gru
pes oficialių Australijos organų dė
mesys yra radikaliai pasikeitęs. Su
darytos etninių bendruomenių 
atstovybės, atitinkami koordinaci
niai komitetai, iš valstybės iždo ski
riamos pašalpos remti atskirų tau
tybių kultūrinei veiklai, steigiamos 
ir valstybės išlaikomos mokyklos 
etninių kalbų mokymui ir kai kurios 
kalbos net įvedamos į gimnazijų 
baigimo bei matrikuliacijos egzami
nus. Įkurtos valdiškos radijo stotys, 
kur programos pravedamos pačių 
ateivių savomis kalbomis. Tai yra 
visai kitokios sąlygos, negu kaip 
mes atvykome į Australiją prieš'30 
metų. Dabar ateiviai gauna ne tik 
pilną valstybinę globą, bet net gali 
statyti iš savo pusės ir atitinkamų 
reikalavimų krašto autoritetams.

Kokia yra šiandie mūsų, t.y. lie
tuvių padėtis šioje visoje naujojoje 
sąrangoje? Iš visų nuotaikų galima 
spręsti, kad visos tos permainos 
ateivių atžvilgiu mūsų labai nejau
dina ir atrodo, esame nusiteikę gana 
skeptiškai. Bent tokios nuotaikos 
jaučiasi Sydnejaus lietuvių tarpe. 
Gal dėl to, kad mes jau per trisde
šimt metų čia taip įsipūietinę, jog 
jau nesijaučiame ateiviais, o senais 
šio krašto gyventojais, prisitaikę 
prie esamų gyvenimo sąlygų, 
įsigiję nuosavybes ir įsitvirtinę tu
rimuose darbuose bei specialybėse. 
Visa tai, žinoma, yra labai gerai, bet 
to neužtenka. Sakytume, vis tiek 
virš viso to, virš asmeninio gerbūvio 
mums kiekvienam turėtų rūpėti ir 
mūsų tautiniai reikalai. Čia ir yra 
mūsų buvimo šiame krašte pagrin
das ir esmė. Negalima sutikti, kad 
esame tik paprasti emigrantai, sve
tur išvykę geresnės duonos ieškoti 
ir patogiai pagyventi. Mūsų buvo ir 
tebėra dviguba misija: išlikti ir pra
tęsti lietuvybę ateinančiose kartose 
ir drauge veikti politine prasme sie
kiant Lietuvai laisvės. Išskyrus pa- 
baltiečius ir dar vieną kitą etninę 
grupę visos kitos ateivių tautybės 
tokios užduoties neturi. Net ir aus
tralų autoritetai mus laiko vienodais 
ateiviais, kaip ir visus kitus, kurie 
čia įsileidžiami ir kuriasi. Be abejo, 
negalime tikėtis ir laukti, kad aus
tralai mūsų aukščiau minėtas aspi
racijas kurstytų ir palaikytų. Tai 

A.A.
VILIUI HOPUI 

mirus, jo žmoną Heleną, dukras Nijolę, Ireną ir Angelę su šeimomis 
liūdesy giliai užjaučiame. v 0 MWotai

J. Kecorienė
O.Y. Baravykai 
O. Osinienė
S. Jankauskas

Poniai Žibutei KIŠONIENEI, mirus jos tėveliui M. Stropui 
Amerikoje, reiškiame gilią užuojautą.

Newcastle Apylinkės Valdyba

yra grynai mūsų pačių įsipareigoji
mas jaučiant atsakomybę prieš visą 
savo tautą.

Gal labiausiai mus turėtų dominti 
australų autoritetų palaikomos ir 
skatinamos tautinės mokyklos. Be 
abejo, tautinės sąmonės daigus iš
vysto pirmiausia lietuviška šeima, o 
mokykla juos tik sustiprina, net 
praplečia. O per mokyklą išugdoma 
ir tautinė sąmonė, nes vaikas ar 
jaunuolis greičiau supras ir įvertins 
tautinį priklausomumą būdamas 
tarp daugelio savo amžiaus jaunuo
lių mokykloje, negu tik siaurame 
šeimos ratelyje.

Lietuviai jau seniai įvertino 
mokslo svarbą ir visur stengiasi 
savo vaikus prastumti ne tik pro 
gimnazijos, bet ir aukštąsias mo
kyklas. Greičiausia nėra lietuviškos 
šeimos, kurių vaikai nebūtų praėję 
gimnazijos. Šiandie turime galimy
bę, kad šalia kitų gimnazijoje moko
mų dalykų lietuvis mokinys gali 
savo atestate turėti ir lietuvių kal
bos pažymį, lygiavertį su kitais mo
komaisiais dalykais. Tai yra nepap
rastos svarbos reikalas lietuvybės 
tęstinumo atžvilgiu. Bet ar mes šitai 
įvertiname ir išnaudojame? Pasižiū
rėkime į mokyklas, kur jau dėstoma 
lietuvių kalba matrikuliacijos egza
minams. Tėra vos keli ar keliolika 
mokinių, kur turėtų būti skaičiuoja
ma dešimtimis ar net šimtais. Tas 
kaip tik liudija mūsų apsileidimą 
tautiniuose reikaluose. Kai jau yra 
šita galimybė, užpildykime veikian
čias ar būsimas lietuviškas mokyk
las savo vaikais ir nusistatykime, 
kad neliktų nė vieno lietuvio-’tį&ltu- 
riento be lietuvių kalbos pažymio 
gimnazijos atestate. Jeigu šitokio 
nusistatymo laikysimės, atkris abe
jonės, kad mūsų lietuviška bend- 
ruomenė Australijoje yra merdinti.

(v.k.)

KVIEČIAMI BENDRADARBIAUT
VIKTORIJOS VALST. BIBLIOTE
KA DOMISI BALTŲ KULTŪRA

Viktorijos Valstybinė Biblioteka 
norėtų turėti kontaktų su lietuviais, 
latviais, estais ir vengrais, kuriems 
būtų įdomu susipažinti su bibliote
kos projektu rinkti dokumentinę 
medžiagą - atsiminimus, nuotrau
kas, įkalbėtas juosteles ir kitokią 
medžiagą, liečiančią jų patirtį ir iš
gyvenimus kuriantis Australijoje. 
Biblioteka pasiruošusi įrašyti į juos
teles pasikalbėjimus su asmenimis, 
kurie neturi užrašytų savo išgyve- 
numų Australijoje.

Kodėl tas liečia estus, latvius, lie
tuvius ir vengrus?

Viktorijos valstybinės bibliotekos 
darbas su etninėmis grupėmis dau
giausia liečia didesnes ir vėliau at
vykusias tautines bendruomenes, 
kaip italų, graikų, jugoslavų, turkų, 
maltiečių. Tačiau biblioteka laiko, 
kad svarbu dabar atkreipti dėmesį į 
kai kurias jau nuo anksčiau Viktori
joje įsikūriusias tautines grupes, 
sakysim, vengrų ir pabaltiečių 
bendruomenes - estų, latvių, lietu
vių. Biblioteka įsitikinus, kad dabar 
yra būtina skubiai rinkti užrašus bei 
atsiminimus iš žmonių, kurie atvyko 
į Australiją prieš trisdešimt ar dau
giau metų ir kurie jau sudaro dalį 
Viktorijos istorijos.

Mes laukiame jūsų paramos:
Kviečiame prisidėti prie šio pro

jekto išlaikyti jūsų kultūrinį atsine- 
šimą ir jį išsaugoti ateičiai.

Kodėl šio darbo imasi Viktorijos 
valstybinė biblioteka?

Viktorijos valstybinė biblioteka 
yra pirmaujanti visoje valstijoje. 
Šalia didelio knygų ir laikraščių rin- '

Vyskupas pas mus
Per Kristaus Karaliaus šventę 

(lapkričio 20 d.), šv. Joachimo baž
nyčioje, Lidcombe, kur Sydnejaus

Suteikus sutvirtinimo sakramen
tą lietuviams vaikams vysk. P.L. 
Murphy kalba priėmimo metu. 
Nuotraukoje iš k.: Mgr. J. Meaney, 
Lidcombe parapijos klebonas, J.E. 
vysk. P.L. Murphy, E. Nagienė ir 
kun. P. Butkus.

Australijoje numatoma ateinanti 
ypatingai sausa vasara. Jau dabar 
gyventojai perspėjami, kad vanduo 
būtų kaip galint taupomas ir be rei
kalo neeikvojamas. Prašoma prižiū
rėti čiaupus, kad vanduo nelašėtų, 
nes tokie nekaltai lašą kranai per il
gesnį laiką paleidžia niekais tūks
tančius galonų vandens.

**♦ 

kinio bibliotekos globoje yra vert 
gi rinkiniai asmeninių raštų (diei 
raščių, laiškų, atsiminimų), fotogi 
fį jų ir paveikslų asmenų, kurie V; 
torijoje gyveno nuo ankstyviaus 
laikų iki šiandie. Surinktoji medž 
ga yra Viktorijos istoriniai šaltin 
ir palikimas būsimoms karton 
Pastaruoju metu biblioteka pradi 
rinkti įkalbėtas juosteles pasikall 
jimų su tais žmonėmis, kurie neti 
užrašę savo įdomių memuarų. B 
lioteka mano, kad tokie rinkiniai b 
vertingi visiems gyvenantiems V 
torijoje.

Visa surinktoji medžiaga kaip i 
užsimojimo dalis bus saugojama i 
sižvelgiant į kiekvieno individo di 
tas sąlygas. Jūs galite būti prai 
mas nestatyti jokių suvaržymų p 
sinaudoti jūsų medžiaga istorikai 
ar kitiems tyrinėtojams arba gali 
pareikšti pageidavimą, kad jū 
duotoji medžiaga neturėtų būti Ii 
čiama keletą metų. Jūsų individu 
lūs pageidavimai bus respektuoja 
susitarus su bibliotekos vyresni) 
tarnautojais.
Kokia kalba?
Nepagalvokite, kad biblioteka y 

suinteresuota tik medžiaga aių 
kalba. Jūs galite rašyti ir kalbėti 
savo gimtąja kalba.

Tikimės, kad šis projektas b 
palaikomas suinteresuotų asme 
kiekvienoje etninėje grupėje. Bū 
labai priimtina, jei iš kiekvienos i 
ninės grupės būtų paskirtas žmog 
ryšiams palaikyti su biblioteka 
asmenimis, linkusiems tokios n 
džiagos suteikti. Skambinkite Jo 
Thompson tel. 663 4811, ext. 31 
arba Julie Ager tel. 663 4811, e: 
327.

lietuviai renkasi kas sekmadi 
melstis, J.E. vysk. P.L. Murphy 
teikė 25 lietuviukams - lietuvaiti 
Sutvirtinimo Sakramentą. Dar p 
pamaldas konfirmantai, visi gra 
pasipuošę, jų tėveliai ir globėjai 
tiko ties klebonija vysk. 1 
Murphy, lydimą vietinio kieta 
mons. Meanay ir kun. P. Butk 
Eisena per papuoštas didžiąsias 
ris suėjo į bažnyčią.

Šv. Mišias laikė kun. P. Butk 
Po evangelijos, vyskupas P 
Murphy pasakė trumpą pamoki 
paaiškindamas Sutvirtinimo Sali 
mento reikšmę. Vyskupui atliek 
S. Sakramento apeigas, Dainos c 
ras, vadov. Br. Kiveriui, gied 
Veni Creator, Venite Adoremus. 
apeigų vysk, suteikė ganytoji 
palaiminimą konfirmantams, jų 
veliams ir visiems čia esantie 
Dainos choras giedojo per visas 
maldas. Bažnyčia buvo pilnul 
žmonių.

Po pamaldų parapijos salėje b 
vaišės, parengtos konfirmantų i
tinų, parapijos komiteto, Kt. K 
Draugijos ir ateitininkų.

Kun. P. Butkus, padėkojęs \ 
kupui už apsilankymą ir S. Sal 
mento suteikimą, atminimui kor 
mantų vardu padovanojo E. Laša 
meniškai padarytą kryželį, ki 
vyskupui regimai padarė gilų įsp

Vaišių metu lietuviškasis ja 
mas, sudarąs ’’Sūkurio” tautinių 
kių trupę, vadovaujamą p. M. ( 
grakščiai sušoko Kepurinę, Šu 
Suvalkiečių šokį, Oželį ir Kali 
Dainos choras, vad. Br. Kivei 
padainavo: Oi toli, toli; Jau 
mergužėlė; Jaunystė. Svečiams 
geidaujant pridėjo Miškų i 
(akomp. Z. Belkutei). Pranešėja 
Ankienė.
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1LB Krašto Valdyba pasisako AUTENTIŠKUMAS IR
Prieš kelis metus Australijos lietuviai aktyviai reikalavo atšaukti 

Lietuvos okupacijos de jure pripažinimą, kurį buvo padariusi pono E.G. 
Vhitlam vadovaujama Australijos vyriausybė. Tas reikalavimas buvo 
ėkmingas. Išrinkus naują vyriausybę, vadovaujamą p. J.M. Fraser, 
975 m. gruodžio mėnesį, vos po kelią dienų naujajai vyriausybei 
įrėmus Krašto valdymo gaires, Lietuvos okupacijos pripažinimas buvo 
įšauktas.
Reikia pasakyti, kad šis atšaukimas nebūtų įvykęs, jei nebūtų buvę 

ktyvios Australijos Lietuvių Bendruomenės. Nors tam politiniam 
larbui padėjo Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, kiti išeivijos veiksniai 
saliko nevaisingi ir nenaudingi. Ta akcija buvo atlikta tik visų 
[ustralijos lietuvių ir kitų Australijos Pabaltiečių jėgomis.
Dabar ir vėl iškilo pavojus. Galimas dalykas, kad sekančius rinkimus 

nmės darbiečiai. Gi ponas E.G. Whitlam nėra niekur pasisakęs, kad jis 
avo nuomonę dėl Pabaltijo kraštų būtų pakeitęs. Anaiptol, pagal 
asienių reikalų ministerio, A.S. Peacock pareiškimą parlamente, ponas 
1. Combe, darbiečių partijos sekretorius, savo korespondencijoje teigia, 
ad Pabaltijo kraštų okupacijos nepripažinimas yra "tik kvaila 
apgavystė".
Aišku, kad okupacijos de jure nepripažinimas yra skaudi rakštis 

okupantui. Gi visiems disidentams, kovojantiems dėl žmogaus teisių ir 
nsvių, tai yra didelis moralinis ramstis. Visi Australijos lietuviai, 
iriems rūpi mūsų tėvynės, ir ten gyvenančių tautiečių gerbūvis, privalo 
msiminti prieš rinkimus, ką Darbiečių partijos išrinkimas į valdžią 
•tikštų Lietuvos Bylai.
A.L.B. Krašto Valdyba, pramatydama kur Lietuvos Byla gali 

ckrypti, ir turėdama omenyje, kad tik savo Bendruomenės jėgomis 
galime pasiekti sėkmingų vaisių šioje politinėje akcijoje, savo rugpiūčio 
nėnesio posėdyje nutarė atnaujinti Komitetą Lietuvos Bylai ir priėmė 
ekantį nutarimą:

"Kad. užtikrinus Lietuvos laisvės ir Lietuvos teisių gynybos tęstinumą 
[ustralijoje, A.L.B. Krašto Valdyba įgalioja p. V. Patašių atnaujinti 
komitetą Lietuvos Bylai. V. Patašius įgaliojamas kooptuoti komitetan 
virius savo nuožiūra. Komitetas Lietuvos Bylai bendradarbiauja 
iesioginiai su Krašto Valdyba ir vysto veiklą Australijos teritorijos 
ibose.

Šis įgaliojimas galioja tol, kol jis nebus A.L.B. Krašto Valdybos 
niauktas. A.L.B. Krašto Valdyba kreipiasi į visus Australijos lietuvius 
^paliaujamai dirbti Lietuvos laisvei ir visokeriopai talkininkauti 
Komitetui Lietuvos Bylai".
Linkėdama Komitetui sėkmės A.L.B. Krašto Valdyba lieka visad 

nsiruošusi visokeriopai prie Lietuvos Bylos darbo prisidėti.

A.L.B. Krašto Valdyba.

Lietuvaitė 
balerina

ŠVYKŠTA PAGILINTI STUDIJŲ

Sydnejiškė baleto šokėja Dalia 
inavičiūtė ateinančių metų pra
žioję vyksta į Monte Carlo tęsti 
lieto studijų klasikinio šokio prin- 
Bsės Grace vardo akademijoje.
Dalia Janavičiūtė yra baigusi ba
to studijas Sydnejuje, rugsėjo pa
ilgoje Classical Ballet City of Syd- 
ey Eisteddford sekcijoj National 
baracter laimėjo pirmą vietą, šo- 
asi solo lietuvišką šokį lietuviškais 
utiniais rūbais. Įvertinta jos artis
tai sugebėjimai ir gyvai pagautas 
icionalinis charakteris.
Tai gal buvo pirmas bandymas 
ustralijoje sukurti lietuvišką šokį 
asikinio šokio mokykloje. Šalia ki- 
I labai efektingų ir sudėtingų So
il, lietuviškasis šokis ryškėjo savo 
riškumu, vidine tiesa, būdinga lie
paitei, balerinos įsijautimu ir in- 
vidualiu interpretavimu sudėtingų 
igsnių varijacijoje. Šokis truko 
is minutes. Choreografė - Valerie 
anks - Lloyd.
Kiekvienais metais vykstąs popu- 
rusis Sydney Eisteddfod šiais 
etais sutraukė talentingiausius 
lėto šokėjus iš visos Australijos, 
akcijos buvo įvairios: classical solo, 
ai character, national character, 
ilia šoko visose sekcijose ir laimė- 
Peter Stuyvesant 3.500 dolerių 
Indiją tolimesnėms studijoms. 
Sveikiname Dalią ir linkime ge- 
usios sėkmės.

Rašo G.E. Kazokienė

Susidomėjusi perskaičiau A. Ka
razijienės paaiškinimą abejojančiam 
p. K. Upiškiui. Pastarasis, pamatęs 
lietuviškame etnografiniame filme 
nematytus lietuviškus rūbus, jam 
primenančius daugiau ’’rusų - bur
liokų rūbus”, išėjo iš filmo ’’giliai 
susimąstęs” dėl tu lietuviškų rūbų 
lietuviškumo. A. Karazijienė savo 
straipsnį baigė visa tai iš aiškinda
ma: ’’šokiravo tie naujai atrasti rū
bai ir lietuvius Lietuvoje, bet jie nu
ėjo į muziejus, pasižiūrėjo ir nustebo 
- žiūrėk, tikrai taip dėvėjo”.

Reiškia, tikra, autentiška. Gaila, 
kad mes neturime tų etnografinių 
muziejų ir negalim tuo čia pat įsiti
kinti.

Nežinau, ar aš tą filmą mačiau, 
bet mačiau ir filmą, ir keletą Matai
čių ansamblio pasirodymų pačiame 
Rumšiškių muziejuje. Mačiau ir 
garsiąją Dainų Šventę Vilniuje 1975 
m., kurios vien kostiumuotų 10.000 
dalyvių iškilminga eisena tęsėsi apie 
tris valandas.

Mačiau ir ne tik etnografiniuose 
muziejuose išstatytus eksponatus, 
bet ir tų muziejų fonduose sukrau
tus didelius turtus - labai gausią ir 
kruopščiai surinktą medžiagą.

Lietuvoje bet kokios tautotyrinės 
medžiagos (tautosaka, dainos...) 
rinkimas yra ypač intensyvus ir po
puliarus. Kiekvienas etnografinis 
ansamblis ar muziejus nori turėti 
kuo daugiau tos autentiškos me
džiagos. Autentiškumas yra tapęs 
magišku žodžiu, kuriuo užbaigiama 
bet kokie abejojimai: autentiška, ir 
baigta! Rąstą, surinkta, tiksliai už
rašyta vieta, data, pas ką rado ir net 
kas surado. Ko gi čia dar ginčytis. 
Jei neaišku - nueik į muziejų fondus, 
ten stalčių stalčiai iki lubų sukaupti 
autentiškų rinkinių.

Bet čia susipainiojama dviejuose

Manote, kad tai juodmarškinės juodakasės kaukazietės? Ne, tai lietu
vaitės iš ansamblio ’’Lietuva”. Rūbų autorė D. Mataitienė.

'' Pf! ’ 11 Į Nukelta į psl. 5
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TAUTIŠKUMAS

Mataičių ansambly Rumšiškėse ga
lioja ir tokia apranga, Kiek ji Lietu
viška?

skirtinguose principuose: autentiš
kumo ir tautiškumo.

Etnografininko darbas susideda iš 
trijų svarbiausių fazių:
1. medžigos surinkimo,
2. medžiagos atrinkimo ir
3. atrinktos medžiagos tautinių 
bruožų išryškinimo.

1. Dėl pirmos fazės - medžiagos 
surinkimo šiuo atveju problemų nė
ra: kuo daugiau, tuo geriau. Čia et- 
nografininkas yra lyg paprastas ko
lekcionierius, kuris renka ką tik 
randa tautotyros srityje: tautosaką, 
dainas, tarminius žodžius, posakius, 
papročius, dailė kūrinius, namų 
apyvokos įrankius, architektūros 
liekanas, audinius, mezginius, rū
bus, rūbų dalis. Ir viskas, ką suren-
ka, yra autentiška, nes visa yra at
rasta etnografinės Lietuvos ribose.

2. Antroji fazė yra žymiai kompli- 
kuotesnė. Tai atranka. Tautinė at
ranka, nes ne viskas, kas surinkta, 
yra lietuviška. Kuo daugiau surink
ta įvairių egzempliorių, tuo susidaro 
painesnis praeities vaizdas. Šitoje 
vietoje lemiamai pasireiškia etno
grafo platesnės žinios apie kitų tau
tų tautotyrą, kuo remiantis jis ir 
atskiria kas autentiška ir kam. Jei 
atkreipsime dėmesį į Lietuvos pa
sienių rinkinius, ten, savaime aišku, 
atrasime didžiausias svetimas įta
kas. Gudijos ir Lenkijos pasieniuose 
rasime ne be austų, bet siuvinėtų 
priejuosčių ir marškinių, spalvotų 
šilko kaspinų prie kasinyčių. Vokie
tijos pasienyje dažnai užtiksime 
juodos spalvos rūbų dalių; Rusijos 
pasienyje kryželiais siuvinėtų raštų, 
daug mezginių, o Klaipėdoj kaip ir 
kiekviename uoste - visko; ir meta
linių rūbų dalių atvežtų iš Skandi
navijos, medinių klumpių iš Olandi
jos, papuošalų ir stiklinių karoliukų 
iš Italijos, ir plisuotų vilnonių sijonų 
iš Vokietijos, net pintų su kutosais 
juostų iš Afrikos. Reti ir iš tolimų 
kraštų atvežtiniai dalykai nereika
lauja didelės etnografininko erudi
cijos atrankai padaryti. Daug 
daugiau rūpesčio sudaro artimieji 
kaimynai, nuolatiniai santykiai su 
kitomis etninėmis grupėmis, mažu
momis ir daugumomis, kurių pasė
koje tautiniai bruožai ima maišytis, 
dažnai prigyja naujos mados trum
pam laikui, o kartais ir pasilieka toje 
apylinkėje. To meto žmonės tikrai 
nebuvo sąmoningi dėl tautinių 
bruožų dėvimuose rūbuose nei lie
tuviškų žodžių pakeitimo svetimai
siais. Nebuvo dar gimęs tautinių
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Kariuomenės šventė
MELBOURNE
Šiemet 59-tų metų nuo Lietuvos 

kariuomenės atkūrimo minėjimas 
pradėtas šv. Jono bažnyčioje pa
maldomis už žuvusius karius, parti
zanus, šaulius. Kun. P. Dauknys sa
vo pamoksle trumpai peržvelgė mū
sų karių atliktus didžius darbus ir 
sudėtas už tėvynę didžias aukas. P. 
Morkūno vadovaujamas choras, pri
tardamas tai liūdesio nuotaikai gie
dojo "Nuliūdo kapais apsidengusi 
tėvynė”. Abipus altoriaus išsirikia
vusios organizacijų vėliavos padidi
no šios valandos rimtį.

Oficialiąją minėjimo dalį Lietu
vių namuose atidarė V. Šalkūnas - 
ramovėnų skyriaus pirmininkas. 
Įnešant prie scenos vėliavas. Po 
savo trumpos kalbos jis nunešė į ar
timą koplyčią ir padėjo prie žuvu
sioms kariams paminklo gėlių vaini
ką, tuo pačiu metu grojant Karo 
Muziejaus vėliavų nuleidimo cere
monijų muziką, o iškviestas į sceną 
kun. P. Dauknys pasakė gražią tam 
momentui pritaikytą invokaciją.

Toliau sekė ramovėno Juozo Pet
raičio paskaita ’’Tautos garbė ar jos 
egzistencija”. Jis trumpai peržvel
gęs istorinius įvykius įrodė, kad 
mūsų kariai visada buvo, kiek tai 
buvo įmanoma, ryžtingi, veiklūs ir 
drąsūs, o jei netekome nepriklauso
mybės tai ne dėl karių kaltės, bet 
dėl kitų, politinių, mūsų mažai tautai 
neįveikiamų aplinkybių. Paskaita 
buvo tikrai įdomi ir prisirinkusiai 
pilnutėlei salei tautiečių naudinga 
paklausyti.

Meninėje minėjimo dalyje scenoje 
pasirodė Dainos Sambūrio vyrų 
choras. Jis, Danos Levickienės diri
guojamas (Sudainavo šešias dainas: 
Medžiotojo dainą, Augo kieme kle
velis, Jau žirgeliai pabalnoti, Pilki 
keleliai, Suaidės laisvės daina ir 
Vergų dainą (Verdi). Vyrų choras šį 
kartą pasirodė tikrai vyriškai - visi 
baltais marškiniais, susijuosę tauti
nėm juostom ir tautiniais kaklaraiš
čiais. Taip pat naujoviškas buvo ir jų 
išsidėstymas scenoje, kaip ir diri
gentės dirigavimas iš vieno šono, 
neuždengiant dainininkų. Dar 
vienas naujas dalykas buvo kiekvie
nos dainos pradžioje vieno kurio 
dainininko dainos apibūdinimas. Vi
sa tai kaip ir gan šaunus daivanimas 
patraukė klausytojų dėmesį ir cho
ras gavo daug katučių.

Po šio trumpo koncerto dar sekė 
Teatro Mėgėjų Grupės, vadovauja
mos Ed. Šidlausko, trijų veiksmų 
vaidinimas "Teta iš Amerikos”. Tai 
sena komedija, tinkama ir mūsų lai
kams, mūsų scenai. Čia šalia senų, 
patyrusių aktorių, kaip E. Šidlaus
kas, A. Adomaitis, M. Šidlauskienė, 
A. Karazijienė, kurie savo vaidyba 
visus žavėjo, pamatėme ir tris jau
nuolius — A. Karaziją, R.Makarevi- 
čiūtę, A. Morkūnienę, kurie, ypač 
pirmasis, labai gerai pasirodė. Be 
minėtų aktorių čia vaidino dar A. 
Bajoras, P. Maikauskas ir V. Motu
zą. Gaila tik,-kad vaidintojai apsi
sprendę pasitenkinti programų par
davinėjimu (be bilietų), surinko savo 
išlaidoms dengti vos apie $ 150.- iš 
gal 400 žmonių masės. Tai gan kuk
lios pajamos.

MENO PARODA

Prie minėjimo programos priskir
tina ir suruošta Lietuvių
Namuose jaunųjų menininkų ir 
atskirame kambary žinomo seno 
dailininko Juozo Baukaus (Banks) 
kūrinių parodos. J. Baukus išstatė 
20 savo kūrinių: 1 aliejaus, 4 akrili
nius, 5 akvareles, 9 "block prints” ir 
1 ’’Silk screen”. Beveik visi tie 
atspaudai modernistiniai, gan skir
tingų stilių ir įdomūs. Tačiau jo ak
varelės visos gan puikios, tautinėm 
temom, patrauklios. Čia jis pasirodė
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kaip geras akvarelistas, nors ir jo 
akriliniai tapiniai irgi neblogi. Gaila 
tik, kad kaikurie paveiksliukai labai 
mažo formato ir keli net neįrėminti. 
Turint galvoje kad jis jaučiasi ser
gąs ir negali sunkiai dirbti, ši paroda 
nuostabus jo atsiekimas. Paroda 
buvo atidaryta mūsų bendruomenės 
pirmininko A. Pociaus, dalyvaujant 
ir Klubo pirmininkui V. Ališauskui.

Jaunesniųjų menininkų skyriuje 
galima buvo pastebėti šios pavar
dės: R. Makarevičiūtė, D. Margan, 
M. Simankevičius, A. Karazija, N. 
Jeršovaitė. Jų visi darbai, išskiriant 
kelias fotografijas, sukurti moder
nistiniame stiliuje.

RADIJO PUSVALANDIS

Į šios šventės minėjimą reikėtų 
įskaityti ir gražų ramovėnų pirmą 
pasirodymą per radijo. Jį suorgani
zavo Ramovės Melb. sk. pirmininkas 
V. Šalkūnas, pasikvietęs i talką savo 
sūnų Vytautą ir Pijų Vaičaitį. Čia be 
karčių žodžių mūsų tautos okupan
tui - kankintojui, buvo duota minėji
mui tinkami maršai, dainos ir Braz
džionio poezijos deklamacija.

Information Branch 
Department of Immigration & 

Ethnic Affairs
P.O. Box 262DICKSON 2602, A.C.T

JUMS

PADĖTI: °

■Jg
r

Visų savo teisių ir jums priklausančių 
privilegijų išsiaiškinimui rašykite mums 
šiuo adresu

arba skambinkite telefonu
Sydney (02) 

221 1111, Melbourne (03) 662 3000, 
Brisbane (07) 225 2233, Adelaide 
(08) 50 3650, Perth (09) 322 3366

Jūsų Australijos vyriausybe

Prie šios šventės prisidėjo nema
ža ir mūsų ponios, vadovaujamos E. 
Korsakaitės, pagelbstimos Bikulčie- 
nės, Baltrukonienės, Bitienės, So- 
daitienės, Čižauskienės ir kt., kurios 
prieš minėjimą gausiems svečiams 
paruošė ir pietus ir surinko pelno 
$ 150. Ta suma, kaip buvo pažadėta, 
buvo perduota skautų stovyklos ko
mitetui. N. Butkūnas

SYDNEY
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Kariuomenės šventės minėjimą 
Sydnejuje surengė ramovėnai lap
kričio 27 d. Po iškilmingų pamaldų 
minėjimas buvo surengtas Lietuvių 
Klubo didžiojoje salėje. Dalyvaujant 
gausiai tautiečiams, minėjimas pra
dėtas Tautos Himnu iš plokštelės 
kylant tautinei vėliavai Gedimino 
pilies bokšte, kuris buvo sumaniai ir 
efektingai inscenizuotas scenoje. 
Sekė ramovėnų pirmininko atidary
mo žodis ir žuvusių Lietuvos karių 
bei partizanų pagerbimas susikau
pimo minute. Jautrią invokaciją 
perskaitė kun. P. Butkus ir toliau 
sekė inž. Petro Dirkio, svečio iš 
Canberros, paskaita. Prelegentas 
pabrėžė, kad šiandie kiekvienas lie
tuvis yra karys ir kad kovos laukas 

MES GALIME

surasti darbą ar įsigyti specialybę 
sveikatos vaikų priežiūros klausimais 
pensijų ir paramų šeimoms reikalais 
anglų kalbos mokymosi reikalu 
teisiniais patarimais

yra kultūrinė ir politinė veikla už 
tautini išlikimą ir Lietuvos laisvę. 
Laikydamasis konkretumo, paskai
tininkas siūlė sudaryti savanorių 
būrį, kurie galėtų nuvykti į Vasario 
16 gimnaziją Vokietijoje ir ten pa
dėti aptvarkyti apleistų pastatų ir 
aplinką.

Primindamas senuosius kareivia
vimo laikus ramovėnas J. Makūnas 
solo padainavo dainą apie visiems 
buvusiems Lietuvos kariams žinomą 
Gaižūnų poligoną. Toliau sekė dek
lamacijos: deklamavo p.p. Ankienė, 
Venclovienė ir Maksvytienė. Pabai
gai ramovėnai skambiai sudainavo 
keletą kariškų dainų, akordeonu pa
lydint p. V. Stasiūnaičiui. Minėjimas 
užbaigtas giesme Marija Marija.

Po minėjimo ramovėnų vadovybė 
surengė kuklias vaišes minėjimo 
dalyviams ir kviestiems svečiams.

Atkreiptinas dėmesys į dekoraci
ją scenoje minėjimo metu: gražiai ir 
prasmingai iliuminuota pastatyta 
žalumynuose paskendusi Gedimino 
pilis, kurios bokšte iškelta per visą 
minėjimą laiką plevėsavo trispalvė. 
Įspūdis tikrai buvo efektyvus. Tai 
ramovėno Adomo Laukaičio išmonė. 
Sveikiname.
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O jeigu kartais po daugel metų, 
Sueisim vėl, mieli draugai. 
Tai mūsų gretos jau bus praretę, 
Ir pasikeitę mūsų veidai.
Tik širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina, pasiliks jauna.

Jonas Aistis

Rodos, ne taip seniai vaikščiojom 
Diepholzo stovyklos takais, supė- 
mės okeano bangose ir su nerimu 
žvelgėme i artėjantį Vakarų Aus
tralijos krantų. Betgi šį mėnesį jau 
sueina 30 metų, kai pirmieji iš poka
rio ateivių atvykome į šį žemynų.

1947 metais spalio pabaigoje pu
čiant žvarbiam rudens vėjui, ūkano
tų rytų General Heinzelman paliko 
Bremenhaveno uostų. Šiuo laivu 
naujos tėvynės ieškoti vyko virš 400 
tautiečių (berods, 439), daugumoj? 
jauni, stiprūs vyrai ir 16 merginų. 
Likimo sublokšti iš įvairių Lietuvos 
kampų per keturias savaites laive 
susipažinome ir susidraugavome. 
Juokėmės vienas iš kito, kai Biska
jos įlankoje persisvėrę per bortą 
vogčiomis maitinome žuvis. Dauge
lio išbalę veidai rodė, kokia sunki 
buvo šios kelionės pradžia. Tik pra
plaukę Gibraltaro uolas ir pasiekę 
ramių Viduržemio jūrų, galėjome 
ramiau atsikvėpti. Prisimename 
Port Saido uostų ir mainų prekybų 
su arabais. Atminty stovi Sueso ka
nalo krantai: vienoje pusėje dyku
ma, kitoje skurdūs arabų nameliai. 
Ne vienas prisimena nemalonų nuo
tykį su arabu, kuris prisiekė Alacho 
barzda (taip vienas tautietis tvirti
no), kad už pakelį amerikoniškų ci
garečių, kurių mes gavome tiek ne
daug, kad vos užteko pokerio žaidi
mui, pasiųs laišką į Europą. Daug 
kas skobomis sėdosi rašyti savo gi
minėms bei draugams ir kartu su ci
garetėmis nešė arabui, kuris prisi
krovė jų gerokų maišų, bet vos tik 
atsiskyręs nuo laivo. Raudonojoje 
jūroje visus laiškus iškratė i va .de
nį. Prisimename Indijos vandenyne 
kilusių audrų, Kolombo uostų Ceylo- 
no saloje ir pagaliau Australijos 
saulėtus krantus.

PIRMAJAM TRANSPORTUI 30 m.
Lapkričio 28 d. išsikėlėme Fre

mantle uoste, keletą dienų praleido
me Graylando stovykloje, kur skar
diniuose barakuose alpome nuo 
karščio, Kanimblos laivu pasiekėme 
Melbournų, kur mus pasitiko pats 
Imigracijos ministeris A. Calwell. 
Po visos dienos kelionės traukiniu ir 
autobusais atvykome į Bonegilos 
stovyklų. Kai kuriems iš mūsų čia 
teko praleisti trejetų mėnesių besi
mokant anglų kalbos ir besimaudant 
didžiuliam tvenkinyje. Buvome ap
gyvendinti kariuomenės barakuose, 
aprūpinti australiškais rūbais ir ne
blogu maistu (lyginant gautą DP 
stovyklose). O be to kas savaitę 
gaudavome po 5 šilingus kišenpini

1948 m. Bonegiloje pirmojo transporto vyrai parengimų organizato
riai. Iš kairės P. Baltutis, N. Butkūnas, J. Motiejūnas ir P. Morkūnas. 
Visi Melbourne išskyrus J. Motiejūną, kuris anksti emigravo į Ameriką.

gių (likutis nuo bedarbio pašaipos, 
kuri tuo metu huvo 25 šilingai).

Kas sekmadienį atvykdavo Wo- 
dongos klebonas (Father Auburn) 
ir atlaikydavo Mišias, patarnaujan- 

; tis tautietis išversdavo jo pamokslus 
lietuviškai. Čia mus aplankė trys 
australų vyskupai (MacCarthy, Si
monds ir Stewart), kuriems suruo- 
šėm iškilmingų sutikimų su garbės 
vartais. Bonegiloje ištiko ir pirmoji 
skaudi nelaimė: Aleksandras Vasi
liauskas, besimaudydamas upėje 
prie Albury prigėrė. Gražiai palai
dojome ir suaukojome po porų šilin
gų jo antkapiui. Čia pagaliau įvyko 
ir pirmos vestuvės - vedė du pirmojo 
transporto dalyviai.

Gyvenimas stovykloje pagyvėjo, 
kai atvyko antrojo transporto mo
terys (vyrai paliko Vakarų Austra
lijoje miško kirsti). Ne vienas susi
pažinęs susirado sau gyvenimo 
draugę.

Pagaliau dykaduonio dienos sto
vykloje baigėsi: pradėjo skirstyti į 
darbus. Vieni anksčiau, kiti vėliau 
buvome išblaškyti po visus Austra
lijos kampus, o kiti atsidūrė net 
Tasmanijoje. Išvargę dvejų metų 
privalomojo darbo sutartį pradėjo
me įsikurti savarankiškai.

Taip maždaug bendrais bruožais 
mano atminty stovi pirmojo trans
porto odisėja ir pirmosios dienos 
Australijoje. Žinoma, daug būtų ga
lima prisiminti įvairių nuotykių tiek 
Vokietijoje - pereinamoje stovyklo
je, tiek laive ar pagaliau Bonegiloje, 
iki mūsų visų keliai išsiskyrė.

Galbūt, kiti transportai turėjo ir 
daugiau įvairių nuotykių (vienas lai
vas plaukė net tris mėnesius), bet 
mūsų buvo pirmasis. Pradžia visuo
met yra sunki, ypatingai vykstant į 
tolimą mažai žinomų kraštų. Mes, 
galima sakyti, davėme pradžia lie
tuvių bendruomenei Australijoje. 
Daug iš mūsų jau yra iškeliavę am
žinybėn, kiti neišskiriamai ištirpo 
australiškoje masėje, bet didelė da
lis dar stipriai reiškiasi lietuviškoje 
bendruomenėje. Bendrakeleivis

minint pirmojo
TRANSPORTO

TRISDEŠIMTMETĮ

Atrodo, kad pirmojo transporto 
didelė lietuvių dalis buvo paskirta 
dirbti Yallourne rudosios anglies 
kasyklose - apie pusšimtis, atliekant 
dvejų metų darbo prievolę. Pradė
jome diroti 1948 m. sausio 19 d. Dir
bome visa grupė vienoje vietoje at
viram ore. Europiečius kankino 
neįprastas karštis ir anglies dulkes, 
o nebuvo tinkamų prausyklų nei 
vandens apsiplauti. Vakarais taip
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identiteto klausimas. Didelėm tau
tom jų pakraščiuose randamos sve
timybės nėra baisios, gal dar sutei
kia įvairumo, bet mažai tautai, ku
rios pasieniai yra proporcingai di
desni, egzistuojančios svetimybės 
yra grasios tautiniam identitetui.- 
Naudojant tokių neatrinktų medžia
gų gaunama tautiškumo niveliacija.

Atsakomingoji etnografininko už
duotis ir yra nacionaH atranka pa
naudojus visas turimas profesines 
žinias.

Mano supratimu, pirmoji darbo 
fazė, t.y. medžigos surinkimas, turi 
ir likti muziejuose, nes tai yra tik 
žaliava, tik darbo pradžia. Plati pu
blikacija tegali prisidėti tik po at
rankos, nes nepersijota kolekcija 
atlieka priešingų funkcijų - sunive
liuoja tautinį identitetą.

Kitų didžiųjų tautų atvejais ar 
mažų tautų, turėjusių ilgą savaran
kų tautinį gyvenimų šitie klausimai 
nėra aktualūs. Mūsų gi atveju, kada 
sąmoningas tautiškumas iškilo tik 
pereitame šimtmetyje su tautiniu 
lietuvišku atgimimu, šitie klausimai 
yra gyvybinės svarbos.

3. Visos žemdirbių tautos dirbo 
tuos pačius darbus: ir arė, ir sėjo, ir 
piovė. Tačiau reprezentuoja save ne 
darbo, bet išeiginiuose rūbuose, ku
riuos mes pripratom vadinti tauti
niais rūbais. Niekas nė nepagalvojo, 
kad tautiniuose rūbuose mergelės 
rugius piovė, o berneliai malkas kir
to. Trečioji fazė ir yra ta atrinkta 

’’gražioji” etnografininko darbo da
lis, kur jis, pasitelkęs menotyrinin
ką, išryškina charakteringus išeigi
nių tautinių rūbų bruožus, kur, atsi
kratęs svetimybių, nereikalingų 
smulkmenų, sukoncentruoja dėmesį 
į pagrindinius elementus: rūbų su
dėtį, spalvas, randamus raštus, kir
pimą, nešiojimo būdų.

Baigto darbo publikacija turi di
delės reikšmės lietuvių tautinio 
identiteto išlaikyme, tarnauja mūsų 
tautinių rūbų reprezentavime, pa
laiko ir įdiegia mumyse pasididžia
vimo ugnelę.

Nebaigto darbo vien tik autentiš
kos kolekcijos publikacija palieka 
priešingus rezultatus: sunaikina 
orientaciją, sulygina su kitom tau
tom, palieka liūdną menkavertišku
mo jausmų. O svarbiausia, tai yra 
dokumentas, kuriuo remiantis sve
timieji ir turi pagrindo susidaryti 
nuomonei, kad lietuviai savo tauti
nės kultūros ir nebuvo susikūrę: kų 
jie turi, tai tesu tik mišinys lenkų ir 
rusų kultūros. Vokiečių istorikai gi 
tvirtins, remdamiesi lietuviško sų- 
moningumo pražuvimu nuo lietuvių 
- lenkų unijos laikų, o vėliau rusų 
okupacijos metu, kad Lietuvoje jau 
17-18 amžiuje buvusi sėkmingai 
įvykdyta ’’totale geistige Ueber- 
fremdung”.z

Tokie svetimšalių teiginiai, sutikti 
vokiečių ir anglų literatūroj, turėtų 
mus priversti pagalvoti, kad mes, 
būdami mažos, nežinomos tautos 
nariai, savęs išlaikymui turėtume 
skirti daugiau dėmesio, laiko ir dar
bo. Kų tautinio atgimimo sųjūdis at
kasė, išsaugojo, ištyrino, mes turė
tume daugiau pastudijuoti, ypač 
išeivijoje, kur kiekvienais metais 
esame vis labiau apnešami svetimy

bių dulkėmis.
Kalbant apie Mataičių etnografinį 

ansamblį, aš neabejoju, kad jų su
rinktoji medžiaga nėra autentiška. 
Tačiau tai dar nėra užbaigtas dar
bas. Jų ansamblyje atranka daug 
stipresnė dainų pusėje, kuriai vado
vauja pats Povilas Mataitis, o labai 
stokoja lietuviškos atrankos tauti
nių rūbų srityje, kuriai vadovauja jo 
žmona menininkė Mataitienė. Atro
do, kad autentiškumo magiškas ter
minas yra vienintelis jos principas, 
sėkmingai stiprinamas visų an
samblio menininkų - vadovų tarpe ir 
taip pat plačioje visuomenėje.

Rumšiškių liaudies buities muzie
juje mačiau išgarsintų Mataičių 
programų, kuri ypač šauniai auten
tiškais rūbais apvilkta, išpildė Lie
tuvoje gyvenusių mažumų šokius ir 
dainas - gudų, lenkų, žydų. Jų žar- 
goninė kalba susilaukė šilto publikos 
reagavimo. Šalia manęs sėdėjo bal
tas seneliukas netvėrė linksmumu ir 
šluostėsi juoko ašaras kalbėdamas 
jaunam bernui: "vieryk, vieryk, su- 
siedėli, tikrai taip buvo. Dar mano 
tėvukas kaip rozas taip tancavojo”. 
Tai ir buvo man neužmirštamas au
tentiškumo finalas autentiškam an
samblio pasirodyme.

Taip kaip ir lietuvių kalba laiko 
eigoje prisivėlė svetimų žodžių, taip 
įvyko ir kitose mūsų buitinėse sri
tyse neišskiriant ir tautinių rūbų.

Pervertus enciklopedijų nuotrau
kas, vaizduojančias tautinius lietu
vių veikėjų susibūrimus devyniolik
to amžiaus pabaigoje ir dvidešimto 
šimtmečio pradžioje krito į akis da
lyvavusių moterų ’’tautiniai” rūbai, 
kurie iš tikrųjų tėra tik liekanos 
lenkaičių miestiečių apdaro: juodo 
aksomo liemenės, balti šilko marš
kiniai, trumpoki vienspalviai sijonai 

su kontrastingos spalvos aplankais, 
ant kaklo eilės margaspalvių stiklo 
karoliukų, nuo karūnėlės daugybė 
’’tautinių spalvų” šilko kaspinų.

Atrodo, kad tokių autentiškų si- 
tuaticiją atrado ir A. ir A. Tamošai
čiai. Anksčiau nebuvau pagalvojusi, 
kokį didelį darbų išvarė abiejų Ta
mošaičių pionieriška lietuviška 
veikla. Jie rėmėsi ne vien autentiš
kumo, bet svarbiausia, atrankos 
principu. Iš tikrųjų jiems priklauso 
ta garbė, kurios atšvaistai lydėjo su 
pasididžiavimu nesuskaičiuojamus 
pasirodymus lietuviškų ansamblių ir 
pavienių lietuvaičių išėjimus,.

Baigdama noriu pailiustruoti 
skirtumų tarp autentiškumo ir lie
tuviškumo tokiu sakiniu:

’’Kai nuvažiavom per lančtaimą į 
byčių, turėjom daug trabelio, kol 
paparkinom savo karų”.

Labai autentiškas sakinys, plačiai 
naudojams Australijos lietuvių tar
pe. Bet ar jis lietuviškas? Tautosa
kininkams ir lingvistams, nagrinė- 
jantiems lietuvių išeivių nutautėji
mo precesų, toks sakinys daug pa
sakys. Optimistui, kad vis dėl to 
(kažkelioliktoj) išeivių kartoj dar 
tebuvo išlikusi lietuviška gramatika 
galūnių kaitoje. Pesimistui - kad jau 
nebebuvo nė vieno lietuviško daik
tavardžio liekanų...

Ar toks ’’lietuviškas” sakinys 
publikuotinas?

Mes visi sutinkame, kad daugiau 
laimėtume, jei tokie autentiški įra
šai pasiliktų etnografų juodraščiuo
se. Publikacija pasiteisins laikantis 
atrankos principo, o ne pasitenki
nant autentiškumo principu, kuris 
mūsų atveju tampa pavojingu reiš
kiniu.
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Jaunieji ateina!
Dvi dienas - lapkričio 19 ir 20 - 

Melbourne Lietuvių Namuose vyko 
jaunimo meno paroda.

Kataloge atspaustos pavardės 
vienuolikos jaunuolių, išstačiusių 52 
darbus.

Darbai savo mintimi, paskirtimi, 
naudotąja medžiaga labai įvairūs. 
Būta skulptūros, tapybos, piešinių, 
zerografinių kompozicijų, atspaudų 
(printų), foto nuotraukų, batiko ir 
kt.

Žymu juose vaizduotės neribotu
mas ir jos apvaldymas, darnos sie
kimas ir jos neradimas. Tie patys 
požymiai užtinkami ir didžiųjų me
nininkų darbuose: ne visi visuotinai 
pripažintų dailininkų kūrininiai yra 
tolygaus meninio lygio.

Rodomuose darbuose matomas 
išryškėjęs jaunųjų noras kurti - iš
sakyti savą nuojautą ar jausmą, 
žodžiais neišreiškiamą, tačiau ban
domą iškelti kitokiomis.

Tai itin sveikintina pastanga. Jei 
ji bus sistemingai puoselėjama, tai 
prisidės prie asmens kultūros turtė
jimo.

Kitas dėmesio vertas dalykas yra 
faktas, kad šiai parodai surengti ini
ciatyvos ėmėsi vienas jaunuolių, tuo 
lyg nurodydamas reikalą užpildyti 
spragą bendruomenės kultūriniame 
gyvenime.

Ne tik eilėraštis, daina ar šokis 
ugdo žmogaus pajautimą grožiui, 
bet ir dailė, jos parodos. Tad, ma
nau, būtų gera, jei jaunimas, šiuo 
kartu atėjęs su sava paroda, lanky
tųsi kasmet.

Tikėtina, kad meno parodos lan
kytojas ilgainiui nebesakys nieko 
neišmanąs, bet teigs ’’man patinka” 
ar ’’man nepatinka”. Tuo tamprėtų 
ir ryšys tarp jaunimo ir senimo.

Parodoje dalyvavo: J. Aras, L. 
Aras, J. Dainutis, V. Didelis, N. 
Jeršovaitė, A. Karazija, R. Makare- 
vičiūtė, D. Morgan, A. Simankevi- 
čius, M. Simankevičius ir A. Tamo
šiūnaitė.

I-jam 
transportui...

Atkelta iš psl. 5 
pat neturėjome poilsio, nes miego
jome per dieną įkaitusiose palapi 
nėse.

Daugelis mūsiškių buvo apsivylę 
Australija ir kai kurie net reikalavo 
būti grąžinami į Europą. Kilus ne
pasitenkinimui pradėta statyti 
prausyklos su šiltu vandeniu ir vė
liau statesni gyvenamieji barakai. 
To meto mūsų jauniai, kurių kaulai 
netilpo odoje, pradėjo savo maudulį 
skandinti aluje ir lošimuose. Vyres
nieji nenustojo vilties ir susirinkę 
diskutuodavo ir planuodavo begaly
bes projektų, kurių vienas pagrindi
nių buvo, baigus prievartinio darbo 
sutartį, kurtis kompaktiniai kuria
me nors mieste su savais lietuvių 
namais ir bažnyčiomis. Savaitgaliais 
vykdavome į artimiausią didmiestį 
Melbourną susitikti su daugiau lie
tuvių.

Taip vieną savaitgalį St. Francis 
bažnyčios salėje susirinkus nutarta 
kviesti lietuvį kunigą. Iš kelių kan
didatų pasirinktas kun. P. Vaseris, 
dabartinis Melbourne lietuvių kape
lionas. Taip pat tame susirinkime 
buvo svarstoma įsigyti lietuvių na
mus, bet įsitikinome, kad be pinigų o 
vien tik projektais namų neįsigysi- 
ine. Yalourniečiai grįžę tuoj pra
dėjo rinkti aukas lietuvių namams ir 
pradžioje sudėta 45 svarai - pirmieji 
suaukoti pinigai lietuvių namams.

Kasyklose visi turėjome dirbti su 
kastuvu ir laužtuvu. Šių eilučių au
torius taip pat išdirbo septynis mė
nesius kasyklose kol buvo pakvies
tas į dirbtuves kaip amatininkas, 
berods, pirmasis lietuvis dirbtuvėje 
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Parodą organizavo Mindaugas Si
mankevičius. Zitos Prašmutaitės 
pristatytas Jurgis Žalkauskas ati
darė parodą. Lankytojųrkomentato- 
rių buvo gausu.

V. Jakutis

PAMINĖTA ŠATRIJOS RAGANA

Melbourne Liet. Katalikių Moterų 
Draugija lapkričio 6 d. suruošė Ma
rijos Pečkauskaitės - Šatrijos Raga
nos 100 m sukakties paminėjimą.

Žinome, kad 19-jo šimtmečio ant
roje pusėje į lietuvių tautinio atgi
mimo darbininkų eiles atėjo trys 
moterys, visos gimusios dvaruose, 
visos to paties Povilo Višinskio pas
katintos pradėjo rašyti, ir savo įna
šu lietuvių literatūroje užima gar
bingą vietą: Žemaitė - Julija Žy
mantienė, Lazdynų Pelėda - Sofija 
Pšibiliauskienė, Šatrijos Ragana - 
Marija Pečkauskaitė.

Jei Žemaitė subtiliai vaizdavo 
vargingą kaimo žmonių gyvenimą, 
jei Lazdynų Pelėda, jautriai išgy
vendama bajorų ir valstiečių santy
kius, matė dvare moralinį išsigimi
mą ir dvasinį skurdą, tai Šatrijos 
Ragana savo raštuose vaizduoja at
gimstantį dvarą, nešantį ir ugdantį 
lietuvišką kultūrą, švietimą, skati
nantį pasiaukojimą, kelianti ekono
minę žmonių gerovę.

Dienos paskaitininke p. Julija 
Grigaitienė, gražiai atskeidusi Šat
rijos Raganos gyvenimo kelią, gerai 
paruoštoje paskaitoje daugiau nag
rinėjo josios kūrybą. Paskaitą gra
žiai iliustravo paskaitydami Šatrijos 
Raganos kūrybos ištraukų p.p. Dalia 
Antanaitienė, Algis Milvydas, An
tanas Bakaitis.

Buvo čia patiekta ir maloni staig
mena: Šatrijos Raganos apysakos 
’’Kraitis” įscenizavimas, kurį paruo
šė ir režisavo p. Alisa Baltrukonie- 
nė. Vaidino Vyt. Miliauskas, E. Šid
lauskas, M. Miliauskienė, Birutė 
Šaulytė, Rasa Statkuvienė, Angelė 
Tamošiūnaitė ir Mėta Venckutė. 
Vaidinimas buvo sklandus, daug 
gražaus sąmojaus. Kol scena buvo 
ruošiama vaidinimui, p. J. Rūbas 
padainavo keletą dainų.

Už šį minėjimą Katalikių Moterų 
Draugijai priklauso gili padėka.

Ignas Alekna

Pasaulio Lietuvių Dienų Rengimo 
Komitetas tikisi iš Australijos apie 
200 žmonių. Jau dabar vedama To
ronto lietuvių tarpe butų registraci
ja, kur galėtų patalpinti atvykusius 
svečius.

gavęs specialybės darbą. Šiaip 
Yallourne lietuviai buvo aktyvūs, 
laisvu laiku susirinkdavo dažniausiai 
pas Viktorą Pleškūną ir diskutuoda
vo visiems rūpimais klausimais, pir
moje vietoje kaip įsikurti ir kur, 
kaip išlaikyti atsivežtas tradicijas ir 
gimtąją kalbą. Daugelis prenume
ravo tuometinį "Australijos Lietuvį” 
ir jame bendradarbiavo. Šiaip lietu
viai darbo ir elgesio atžvilgiu užsi
rekomendavo neblogai ir įgavo 
bendrą ’’Balts” vardą.

Pasibaigus dvejų metų darbo su
tarčiai pradėjome skirstytis po įvai
rius miestus. Kiek prisimenu, M. 
Petronis ir V. Simniškis išsikėlė į 
Sydnejų, V. Baltutis Adelaidėn, kiti 
Melbournan. Tk Juozas Mikštas pa
liko iki šiandie ištikimas Yallourno 
gyventojas. Daugelio neprisimenu, 
kur išvyko ir apsigyveno. Žinoma, 
po 30 metų dalis jų iškeliavo į Ana
pilį, dalis dingo nesirodydami lietu
viškame gyvenime. Į’yąšmutas
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kelbtas žuvusiems už Lietuvos lais
vę paminklas Leipalingyje, statytas 
minint Lietuvos nepriklausomybės 
10 metų sukaktį.

Keli tautiečiai, šiais metais lankę
si Lietuvoje, važiavo pro Leipalingį. 
Sustoję prie bažnyčios, ją apžiūrėjo 
ir užsuko į priešais bažnyčią esantį 
sodelį. Sodelyje stovi mūrinė koply
tėlė su šv. Agota, gražiai sutvarkyti 
gėlynai, iššluoti takeliai (Lietuvoje 
prie bažnyčių ir aplink bažnyčias 
žmonės visuomet palaiko tvarką). 
Tik viename šone riogsojo krūva

PARENGIMAI SYDNEJUJE
1978

SAUSIS
21 d. šešt. Gegužinė. Sporto klubas ’’Kovas’

VASARIS
4 d. šešt. Užgavėnių Balius. S.L.M.S.G. D-ja

11 d. šešt. Madų Paradas. Sporto klubas "Kovas”
18 d. šešt. Literatūros vakaras
19 d. sekm. Vasario 16 d. minėjimas. Sydnejaus Apyl. Valdyba

KOVAS

BALANDIS

GEGUŽIS

5 d. sekm. Kaziuko mugė
11 d. šešt. Gegužinė. Ramovėnai
12 d. sekm. Putvinskio minėjimas. Šauliai.
24-27 d.d. Skautų "Aušros” tunto stovykla

2 d. sekm. Atvelykio Aušros” tuntas
8 d. šešt. Caritas balius

22 d. šešt. Sporto klubo ’’Kovo” metinis balius 

t ■

6 d. šešt. Tautinių šokių grupės "Sūkurio” koncertas
14 d. sekm. Motinos Diena
27 d. šešt. Savaitgalio mokyklos metinis balius

BIRŽELIS
10 d. šešt. ’’Kaukių” balius. Skautų ’’Aušros” tuntas
17 d. šešt. Sportininkų išleistuvių balius. Sporto klubas "Kovas’

LIEPA

9 d. sekm. Šaulių Sąjungos šventė
16 d. sekm. Dariaus ir Girėno minėjimas. Ramovėnai.
22 d. šešt. Australijos Lietuvių Fondo vakaras
29 d. šešt. ’’Dainos” choro vakaras

RUGPIŪTIS

6 d. sekm. Sydnejaus Senųjų Skautų "Židinio” popietė
12 d. šešt. Ateitininkų Sendraugų vakaras z
26 d. šešt. Sportininkų sutikimo vakaras. Sporto klubas ’’Kovas’

RUGSĖJIS

10 d. sekm. Tautos Šventės minėjimas. Sydnajaus Apyl. Valdyba
16 d. šešt. Gegužinė. Sporto klubas ’’Kovas”
23 d. šešt. Spaudos balius .’’Mūsų Pastogė”

SPALIS

1 d. sekm. Gegužinė. Skautų ’’Aušros" tuntas
7 d. šešt. Gegužinė. Ramovėnai

21 d. šešt. ’’Tėviškės Aidų” balius
29 d. sekm. Mašinų lenktynės. Sporto klubas "Kovas’

LAPKRITIS

11 d. šešt. ’’Dainos” choro metinis koncertas
19 d. sekm. Kariuomenės Šventės minėjimas. Ramovėnai
25 d. šešt. Sporto klubo ’’Kovo” vakaras
26 d. sekm. lešminė. S.L.M.S.G. D-ja

GRUODIS 

4 d. sekm. Savaitgalio Mokyklos užbaigimas
10 d. sekm. Skautų "Aušros” tunto kūčios
27-31 d.d. Lietuvių Dienos Sydnejaus Apylinkės Valdyba

akmenų, apaugusių žolėmis, net 
krūmokšniais. Ne toli jos suolelis, o 
ant jo sėdėjo senyvo amžiaus du vy
rai. Ekskursantams jie papasakojo 
apie bažnyčią ir apie koplytėlę sode
lyje.

— O kas čia buvo, —- užklausė eks
kursantai, rodydami į apaugusius 
griuvėsius.

Senukai patylėjo, susižvalgė ir 
paskui tarė:

— A, tiek to. Mes jau seni, ko 
mums čia bijoti - pasakysim: čia sto
vėjo nepriklausomybės kovų pa
minklas.

Lapkričio 19 d. canberiškis Petras 
Velioniškis atšventė savo 80 metų 
sukaktį.
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KUR TIKRIEJI
KŪRYBOS ŠALTINIAI

Eisim, seselės, namo,
Eisim, broleliai, namo, namo...

Neseniai teko matyti Jolantos Ja
navičienės keramikos ir keraminės 
skulptūros darbus grupinėje aus
tralų parodoje.

Prieš metus laiko J. Janavičienė 
buvo išvykusi į Italiją, Faenza, pasi
gilinti savo profesijoje. Iš tikrųjų, ji 
grįžo lyg su didesne elegancija molio 
formose, su didesniu pasitikėjimu 
glazūroje ir faktūroje. Pagrinde ji 

pasiliko paprastų fromų keramike, 
grožio ieškanti nesudėtingoj har
monijoj.

Jau seniai pastebėtos Jolantos 
pastangos savo darbus išdekoruoti 
įvairiais įbraižais, abstrakčiais, o 
kartais ir realistiniais įvaizdžiais. 
Italijos peizažas irgi paliko savo 
pėdsakų, ir Jolanta pradėjo naudoti 
viduramžių gotiškų miestelių pano
ramas kaip dekoratyvų elementą.

Stiprioji Janavičienės keramikos 
pusė yra forma. Dekoruodama ji 
dažnai susilpnina tai, kas jau atsiek
ta. Tokia dichotomija pateisinama 
tik pačioj darbo pradžioj. Dekoravi
mo principas yra fragmentinis, ku
ris, mano manymu, tik retais atve
jais susilieja su forma, sudarydamas 
harmonišką vienetą. Dažniausia ši
tas dekoravimo principas išardo rei
kalingą pusiausvyrą.

Pas Newcastle lietuvius
NEWCASTLE DISKUSIJŲ

KLUBE

Lapkričio 7 d. p.p. Žukų namuose 
įvyko Diskusijų Klubo susirinkimas. 
Energijos klausimu paskaitą skaitė 
p. A. Šernas.

Rūpestingai paruošta teoretinio 
pobūdžio paskaita suteikė klausyto
jams progos ne tik prisiminti pri
mirštus pagrindinius energijos dės
nius bet ir susipažinti su naujais 
projektais energijai išgauti. Paskai
toje buvo nagrinėjami įvairūs žino
mi energijos šaltiniai ir svarstomos 
kaskart vis labiau aštrėjančios 
energijos problemos. Prelegento 
nuomone, dabartinė energijos krizė 
esanti smarkiai perdėta. Jos pa
grinde yra ne tiek mažėjimas ener
gijos šaltinių, kiek tarptautinė poli
tinė situacija. Problemas sukelia ir 
ekonominiai bei kiti sunkumai, su 
atom.energiją, kuriai gauti reikia 
ne tik lėšų, bet ir specialių saugumo ’ 
priemonių.

Nors paskaitoje buvo nagrinėti 
energijos klausimai pasaulinėj plot
mėj, bet buvo užkliudytos ir atskirų 
šalių, įskaitant ir Australiją, energi
jos problemos. Šie klausimai buvo 
bendrai plačiau diskutuoti po pas
kaitos.

Kitas susirinkimas numatytas 
gruodžio 4 d. prof. Dr. V. Donielos 
bute. Paskaitą skaitys p. Z. Zaka
rauskienė tema ”Newcastle ir turiz
mas”.

V. Kristensen
D. Klubo reporterė

Keramikė galėtų nefragmentuoti 
dekoravimo tuo išlaikydama didesnį 
vientisumą. Tiems dekoravimo ele
mentams trūksta logikos: tai yra 
faktūroje pripuolamumo mišinys, 
truputis abstraktinio atsitiktinumo, 
kiek realistinių motyvų. Ieškodama 
tematikos dekoracijai gotiniuose 
miestovaizdžiuose kurie per šimt
mečius buvo naudojami anglų ir 
olandų perceliano išdirbiniuose, ne- 
pasiekiams originalumas. Toks pa
simetimas yra, galbūt, visų miesčio
nių išeivių reiškinys, bet norint iš
vengiamas.

Janavičienė yra labai artima lie
tuviškam paprastumui savo forma: 
kodėl nesuderinti ir dekoratyvinės 
dalies ta pačia kryptimi? Kodėl ne
atsisukti į lietuvišką archeologiją, 
ornamentiką, į audinius ir juostas? 
Tai yra primirštų meninių inspiraci
jų šaltiniai, kurie suteiktų Jolantos 
darbams ne tik vientisumo, bet ir 
originalumo.

Rankoje turiu Adomo Vingio Ka
lėdų ir Naujų Metų sveikinimų. Tai 
nėra eiliniai sveikinimai, o eilė skir
tingų miniatiūrinių grafikos kūrinių. 
Visi yra originalai, visi atspausti 
menininko ranka. Tokios estetinės 
kokybės sveikinimų kortelių esu 
mačiusi tik Japonijoj, kur grafikos 
menas yra labai senas ir reiklus.

EKSKURSIJA Į LEONO URBONO 
SODYBĄ "ARAS”

Spalio 29 d. The Society of artists 
(Newcastle) suorganizavo ekskursi
ją į menininko Leono Urbono sodybą 
"Aras” prie Mittagongo.

Autobusu kelionė į ten ir atgal 
buvo labai įdomi ir davė progos pa
sigėrėti gražiais krašto vaizdais. 
Įvairių tautybių keliautojai - austra
lai (anglų, škotų ir airių kilmės), lie
tuviai, serbai, vokiečiai ir austrai 
harmoningoje nuotaikoje rado 
bendrą kalbą.

Sodyba ’’Aras” nustebino visus, 
nes, čia aplinka (medžiai, laukinės 
gėlės ir terenas) palikta naturialia- 
me grožyje, tačiau kūrybinga meni
ninko ranka įnešė įvairenybių pa
verčiant medžius skulptūromis, iš
ryškinant gamtos naturialius efek
tus. Šioje galvosūkių pilnoje aplin
kumoje dominuoja savo architektų- 
ra galerijos pastatas su L.U. pa
veikslais.

Taip pat buvo nuvažiuota į Bowral 
apžiūrėti L.U. paveikslų parodą, 
kuri buvo surengta sąryšyje su Ar
chitektų Konferencija, kur L.U. 
skaitė paskaitą. Taip pat apžiūrėjo
me įvairiaspalvių grindų efektą 
šviesų žaisme Grand Hotel šokių sa
lėje - L.U. kūrybinį darbą. Mus ly
dėjo L.U. ir maloniai atsakinėjo į 
įvairius klausimus.

Ekskursijos organizatorių žur
nalo meno direktorės Jo Hanrahan 
ilgame straipsnyje randama teigia
mas įvertinimas L.U. darbų.

Dalyvavę lietuviai (galėjo daugiau

Šiuose sveikinimuose Adomas 
Vingis išreiškia įvairią nuotaiką 
skirtingais būdais, bet ypač išskirti
nos dvi baltos kortelės, kurios atlik
tos specialia iškeltine technika iš
gaunant nuostabų šviesų efektą tarp 
iškilių ir įdubusių plotmių.

Norėčiau pastebėti, kad į tokias 
korteles, kurių kiekvieną galima 
įrėmuoti, kaip mažą grafikos kūrinį, 
nereikėjo įspausti jokio teksto ir ga
lėtų eiti su dailininko parašu. Dabar 
gi jos yra apribotos tik Kalėdom ir 
Naujiem Metam, tuo tarpu jos yra 
tinkamos ir kitokiomis progomis - 
vestuvių, sukaktuvių, gimtadienių ir 
t.t. 0 tokiomis progomis ypač norisi 
lietuviškos šilumos.

Informacija
PRANEŠIMAS

Australijos Lietuvių Sporto 
Šventė šiais metais įvyks Hobarte 
gruodžio 26-31 d. Šioje šventėje iš 
Sydnejaus dalyvaus apie 40 sporti
ninkų. Gruodžio 17 d. jų garbei yra 
ruošiama ’’Išleistuvių Gegužinė - 
Barbeque” pas A.L.F.A.S. Valdybos 
iždininką p. Valentiną Gulbiną, 59 
Brush Rd. Ermington, 2115. Pradžia 
3 vai. Įvairūs gėrimai ir maistas 
gaunami vietoje. Kviečiame visus 
sportininkus, jų šeimas ir kitus sve
čius atvykti ir praleisti popietę su 
sportininkais ir palinkėti jiems sėk
mės sporto šventėje. ’Kovas” 

pasinaudoti palyginamai pigia šia 
ekskursija) nustebinti mūsų meni
ninko Leono Urbono kūrybinga 
energija, mano, kad šiam projektui 
reikia daugiau fizinės jėgos bei fi
nansų spartesniam sodybos ’’Aras” 
vystimui. Linkime menininkui 
greito pagerėjimo po auto nelaimės.

KALĖDINIS POBŪVIS

Šis pobūvis suaugusiems su 
eglute vaikams įvyksta St. Peters 
salėje Hamilton, sekmadienį, gruo
džio 18 d. 2 vai. Jau galutinai suži
nota, kad iš Sydney atvyksta tauti
nių šokių grupės "Sūkurio” jaunes
nieji šokėjai, vadovaujami Marinos 
Osinaitės-Cox. Rengėjas - Apylinkės 
Valdyba kviečia visus į šį šeimyninį 
pobūvį.

SVEČIUOSE PAS LATVIUS

Lapkričio 19 d. latvių "Dauguvas 
Vanagi” surengė Latvijos Nepri
klausomybės paskelbimo minėjimą, 
į kurį atsilankė ir lietuviai. A. Lee 
savo paskaitoje iškėlė praeities 
klaidą nesudarant Latvijos, Lietu
vos ir Estijos federalinės valstybės. 
Mintijimas buvo įtikinantis. Atitin
kami garbės pažymėjimai įteikti 
bendruomenės veikėjams. Tauti
niais motyvais gražiai dekoruota sa
lė prisidėjo prie šio minėjimo iškil
mingumo. a §

Newcastle Art Society spalio 29 d. buvo suruošusi ekskursiją į Aro 
sodybą Mittagonge. Nuotraukoje dalis ekskursantų su sodybos savinin
ku dail. Leonu Urbonu. Matosi Dr. M. šeškus (ketvirtas iš kairės), A. 
Šernas, dail. L. Urbonas ir kt.

Anksčiau irgi buvo itieisia lietu- 
viškų sveikinimo kortelių ir Ameri
koje, ir Australijoje, bet ne meni
ninkų, o tik mėgėjų atvirukai, kurių 
lietuviškumas patrauklumo neturė
jo. Nieko nesakyčiau ir A. Vingiui, 
jei nežinočiau jo pajėgumo, nes juk 
gerumui nėra galo. Tokio menininko 
rankose apčiuopiamesnė lietuviška 
tematika galėtų dar pozityviau pri
sidėti prie šventinių nuotaikų. O 
žmonės pavargsta nuo svetimo abs
trakto. Ateina išskirtiniai momen
tai, kada ypač norėtųsi seno, lietu
viško jaukumo.

G.E. Kazokienė

MELBOURNE
PADĖKA AUKOTOJAMS

Melbourne Lietuvių Bibliotekai, 
naujų knygų pirkimui, nuo balandžio 
pabaigos iki lapkričio 20 d. aukojo: 
Melbourne Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija ’’Talka" $150 
p. Andrius Tamulevičius $ 10
p. Vytautas Kalvaitis $ 5

Bibliotekos vedėjas ir knygų 
skaitytojai reiškia nuoširdžią padė
ką "Talkos” Valdybai ir Kredito 
Draugijos nariams, o taip pat ir vi
siems gerbiamiems aukotojams.

BIBLIOTEKAI KNYGŲ AUKOJO: 
p. Petravičienė 21 knygą, p. Tamu
levičius 8 knygas ir p. Venckus 3 
knygas.

Gerbiamiems tautiečiams už pa
aukotas knygas nuoširdus ačiū.

SKAITYTOJŲ ŽINIAI

Nuo praėjusio Jums pranešimo, 
tai yra, nuo rugpiūčio 27 dienos iki 
lapkričio 23 d. Melbourne lietuvių 
biblioteka iš knygų leidyklų yra ge
rokai pasipildžiusi naujomis kny
gomis. Taipgi ir iš suaukotų knygų 
yra vertingų leidinių, kurių ankščiau 
biblioteka neturėjo.

Ta pačia priga noriu priminti ger
biamiems knygų skaitytojams, kad 
paimtas skaitymui knygas vieno 
mėnesio laikotarpiui, ilgiau neužlai
kytumėte, nes naujesnius leidinius 
nori ir kiti skaityti.

Pranešu, kad Kalėdų švenčių pro
ga, tai yra, gruodžio 24 d. biblioteka 
bus uždaryta. Bibliotekos vedėjas

♦**
Rūkantieji lovoje išstato dideliam 

pavojui save, savo šeimą ir turtą: 
Australijoje kas dešimta diena 
įvyksta gaisro nelaimė, kilusi dėl 
rūkymo atsigulus.

Gaisrų apsaugos tarnyba 
perspėja, kad įvyksta labai dažni 
gaisrai, kilę nuo perkrovimo 
elektros lizdų. Kiek ir kokių elektri
nių įrankių galima įjungti į tą patį 
lizdą, kad neįvyktų perkrovimo, pa
tarimus duoda elektrikai. Geriau 
pasitikrinti, negu rizikuoti.

Mūsų Pastogė Nr. 48,1977.11.5, psl. 7

7



Pranešimai

LAUKIAMAS
TOMAS VENCLOVA

Sydnejuje sudarytas komitetas 
svečio T. Venclovos sutikimui ir jo 
gastrolių tvarkymui. K-tui vado
vauja Dr. R. Zakarevičius, ALB 
Krašto Valdybos narys kult, reika
lams. Komitetas numato:

gruodžio 18 d., sekm., 3 vai. Syd- 
nejaus Liet. Klube viešas T. Venclo
vos pranešimas apie gyvenimą ir di
sidentini sąjūdi Lietuvoje ir Sov. 
S-je;

gruodžio 20 - 23 d.d. svečio išvyka 
i Adelaidę;

gruodžio 23 - 27 d.d. T. Venclova 
Melbourne;

gruodžio 28 - 30 d.d. Hobarte. Iš 
čia atgal i Sydney.

Čia paduodamas tik provizorinis 
planas, nes kol dar svečias nėra at
vykęs, nežinomi jo kiti įsipareigoji
mai.

BIBLIOTEKOS INFORAMCIJA

Sydney Liet. Klubo Bibliotekos 
vedėjas prašo skaitytojus bibliote
kai grąžinti ilgiau užlaikytas kny
gas. Bus nemalonu, kai teks skelbti 
pavardes tų skaitytojų, kurie pasi
imtas knygas perilgai užlaiko.

Biblioteka atidaryta trečiadieniais 
3-6 vai. ir sekmadieniais 1.30 - 4 vai. 
Gauta naujų knygų, plokštelių. Taip 
pat bibliotekoje galima pirkti lietu
viškų medalių, pašto ženklų pilnom 
serijom arba atskirais vienetais.

AA. VILIUS KOPAS

Lapkričio 22 d. mirė Vilius Kopas, 
sulaukęs 70 metų. Palaidotas 
lapkričio 24 d. St. Marys evangelikų 
kapinėse. Liūdesy paliko žmona ir 
trys dukros su šeimomis.

PARAMA
MŪSŲ PASTOGEI

"MŪSŲ PASTOGEI” aukojo: 
A. TALANDIS 
A. LEVERIS 
A. JAKŠTAS 
Z. BRIEDIKIS 
Dr. A. IVINSKIS 
L. DRAGŪNAITIS 
A.L.B. SALE S-ja 
ESKIRTAI 
V. DEIKUS 
K. RAŠINSKAS 
R. DAUKUS 
P. ROPĖ 
V. JARAS 
Dr. B. VINGILIS

NSW $ 5.00 
NSW $ 10.00 
NSW $ 5.00

VIC$ 5.00 
NSW $ 10.00 
NSW $ 6.00

VIC $20.00
VIC$ 4.00 

NSW $ 10.00
VIC $ 10.00 

ACT $10.00 
NSW $ 
NSW $ 
NSW $

5.00
2.00
2.00

MOKSLO METŲ UŽBAIGA

Sydnejaus liet, savaitgalio mo
kykla savo mokslo metų užbaigtu- 
ves rengia gruodžio 11 d. parapijos 
salėje Lidcombe tuoj po pamaldų. 
Programoje mokinių pasirodymai ir 
oficialioji dalis. Tautiečiai maloniai 
kviečiami kuo gausiau dalyvauti ir 
pasigėrėti mokyklos atsiekimais.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Jonas Tarutis. Prašo 
atsiliepti E. Rakauskienė, gyvenanti- 
Kaune, Ignalinos gatvė 3-1.

V.K. NSW $ 5.00
I. JONAITIS NSW $ 5.00
V. PATAŠIUS NSW $ 5.00
M.G. NSW $ 2.00
J.A.J. NSW $ 2.00
V. BAKAITIS VIC $ 15.00
V. BITINAS NSW $ 13.00
B. VANAGAS VIC$ 7.00
E. DANILIŪNAS CANADA $ 10.00 
A. VAGUSA NSW $ 10.00
V. KOŽENIAUSKAS VIC$ 5.00 
A. GAIDELIS VIC $ 2.50
V. AGLINSKAS VIC $ 5.00
A. KRAUSIENĖ VIC $ 5.00
O. BAUŽIENĖ NSW $ 10.00
V. LAUKAITIENĖ NSW $20.00

L.M.S.G.D-ja $30.00
Mieliems aukotojams tariame 

nuoširdų AČIŪ!

’’Mūsų Pastogės” administracija

ATSARGIAI SU UGNIM

Kiekvienas Australijos gyvento
jas, o ypač ateiviai privalo susipa
žinti ir įsisąmoninti ugnies pavojų 
šiame krašte: kaip kontroliuoti ugnį 
ir kaip gelbėtis namuose ar miškuo
se.

Sausomis vasaromis Australijos 
augmenija, ypač eukaliptai labai pa
vojingi gaisro atvejais. Australijos 
vasaros ugnies atveju labai skirtin
gos nuo vasarų vėsesniuose kraš
tuose. Sausros sezonuose aukšta 
temperatūra, žemas drėgmės pro
centas ir stiprūs vėjai labai palankūs 
gaisrams.

Imigracijos Departamentas išlei
do informacinę knygutę ’’Fire Pre
vention and Control”. Svarbu kiek
vienam susipažinti.

♦♦♦

Pasaulinio garso teniso žaidėjas 
Vitas Gerulaitis ateinantį mėnesį vėl 
bus Australijoje ir žais Australijos 
teniso varžybose. Pereitą mėnesį V. 
Gerulaitis gastroliavo Australijoje 
laimėdamas varžybas Brisbanėje ir 
Perthe.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS

16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT- 
GOLDEN TRIO KAPELAI 

gruodžio 10 d.

PABALTIEČIŲ GRAŽUOLĖS 
RINKIMAI

Klubo biblioteka atidara: 
trečiadieniais 3-5 vai. 
sekmadieniais 1.30-4 vai.
Bibliotekoje parduodamos lietuviš
kos knygos, plokštelės, pašto ženk
lai, Upinukai ant mašinų klijuoti.

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

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

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

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

Maloniai kviečiame visus atvykti 1Š77 m. gruodžio 10 d. į Sydnejaus
Lietuvių Klube rengiamus

PABALTIEČIŲ GRAŽUOLĖS 
RINKIMUS

’’MISS BALTIC NATIONS QUEST”

■ir
’’Gala” šokių vakarą

Čia dalyvaus estai, latviai ir lietuviai, pristatydami po 3 savo 
gražiausias merginas.

Specialiai paskirti teisėjai išrinks ’’Miss Baltic Nations” ir "Miss 
Personality”, o svečiai ’’Miss Charity”.

"Kovo” Valdyba

Religinė informacija
KALĖDŲ BELAUKIANT

Nebūtų tikros Kalėdos be šventų 
sakramentų. Kalėdinei išpažinčiai 
yra skiriamas ypač trečiasis advento 
sekmadienis - gruodžio 11 d. Išpa
žinčių bus klausoma nuo 10 vai. 
prieš pamaldas ir per pamaldas, nes 
būsime du kunigai.

Ketvirtąjį advento sekmadienį - 
gruodžio 18 d. daug laiko išpažin
tims nebus, nes bus tik vienas kuni
gas. Taip pat išpažinčių bus klauso
ma ir Kalėdų dieną nuo 10 vai. ir per 
pamaldas.

CANBERRA

Gruodžio 18 d. kalėdinės pamal
dos Canberros lietuviams 11.30 vai. 
bet ne O’Connor, o St. Marys koply
čioje, Braddon, kur būdavo anks
čiau. Taip patvarkė vyskupas. Nuo 
10.30 vai. bus klausoma išpažinčių.

Radijo valandėlė Kūčiose

Kūčių vakarui gauta lietuviška 
radijo valandėlė per 2 EA radijo 
stotį 6.45 iki 7 vai. vak. Kaip kas
met, tokią radijo valandėlę paruošia 
Sydnejaus lietuvių kapelionas kun. 
P. Butkus.

Pamaldos Kalėdose

Iškilmingos pamaldos Kalėdose 
bus tik vienos St. Joachim’s bažny
čioje Lidcombe 11.30 vai.

Pamaldose lietuviškas giesmes 
giedos Dainos choras, vad. Br. Ki- 
verio. Šv. Komunijos gali eiti ir ją 
priėmę kur nors naktinėse pamal
dose. Bus klausoma ir išpažinčių. 
Kalėdų antrą dieną pamaldų nebus.

Kun. P. Butkus

Patirta, kad ateinančiais metais 
apie rugpiūčio mėn. ketina atvykti į 
Australiją solistas Ričardas Dauno
ras, metų pradžioje pasitraukęs iš 
Lietuvos. Tuo reikalu rūpinasi ir at
sakomybę imasi už solisto gastroles 
Australijoje Canberros Liet. Klubas 
arba reikalui esant asmeniškai inž. 
Petras Dirkis. Kaip žinome, inž. P. 
Dirkis neseniai buvo išvykęs į užjū
rius, matėsi su solistu R. Daunoru ir 
tarėsi dėl jo atvykimo į Australiją. 
Solistas į reikalą žiūri labai palankiai 
ir greičiausiai numatytu laiku jau 
girdėsime jį Australijoje.
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