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j PASAULIO LIETUVIU DIENOS
s i 19TB >užmo M - ynos j

1011 tellap Stmt, Tmau, Ont., Cauda MM U8

PASAULIO v.ETUVIU MMMUOMENtS SEIMAS 
v KANADOS*JAV lietuviu DAINŲ ŠVENTĖ

Jau ne kartą šio laikraščio pusla
piuose buvo minėtos ir skelbtos Pa
saulio Lietuvių Dienos, kurios 
įvyksta birželio pabaigoje - liepos 
pradžioje Toronto mieste, Kanado
je. Pasaulio Lietuvių Dienų turinį 
sudaro: Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimas, IV-ji Dainų Šventė ir 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės.

Šios P.L. Dienos intriguoja viso 
pasaulio lietuvius. Gal pirmą kartą 
tokia didžiulė masė žmonių vien tik 
iš Australijos numato jose dalyvau
ti. Vien tik sportininkų grupė suda
ro virš 90 galvų, Melbourne Dainos 
Sambūris vežasi virš 50 žmonių, o 
šalia to dar visa eilė pavienių, nepri-

pasaulio lietuviu SPORTINĖS ŽAIDYNĖS

biau kels pasididžiavimo visai mūsų 
bendruomenei, kad mes prie šio 
milžiniško parengimo prisidėjome ir 
aktyviais savo įnašais.

Pagaliau padarys gilaus įspūdžio 
ir gal toli siekiančių pasekmių ir 
masiški susitikimai su kitų kraštų 
lietuviais, kas negali praeiti be įta
kos. Tai priimame kaip teigiamybę, 
už ką turime iš anksto būti dėkingi 
tiek pasiryžėliams išvykti ir daly
vauti P.L. Dienose, tiek ir grupių, 
ypač sportininkų organizatoriams. 
Šis sportininkų sąskrydis esmėje 
prilygsta Pasaulio Jaunimo Kong
resui, nes vis dėl to tai bus lietuviš
kas jaunimas nors ir be tautiniai 
ideologinės programos, bet masinė 
jaunimo manifestacija gal ne vienam 
pabudins tautinę sąmonę daugiau, 
negu uždaros studijų dienos išrink
tųjų ratelyje.

Dail. Jenas Rimša, miręs gegužės 13 d. Los. Angeles mieste, U.S.A.

pasaulyje
klausančių jokiom grupėm, žodžiu, 
Australijos lietuvių reprezentacija 
šiose Pasaulio Lietuvių Dienose bus 
gana svari ir reikšminga. Ir ne vien 
tik reprezentacija. Esminis dalykas 
yra ryšių sudarymas ir kultūrinis 
bendradarbiavimas, dėl ko ypatin
gai daug pastangų dėjo dabartinė 
Pasaulio Lietuvių B-nės Valdyba. 
Kaip tik jos rūpesčiu ir iniciatyva 
liaudžiai užmegsti tie ryšiai su Pietų 
Amerika, Australija, jau nekalbant 
apie paskutinį Jaunimo Kongresą, 
kur didžiausią rūpesčių ir finansinę 
dalį nešė kaip tik jau minėtoji P.L.B. 
Valdyba. Tą patį gyvai juto ir Aus
tralijos Liet. Bendruomenė.

Iki šiolei mes patys daugiau tikė
jomės ir laukėme iš kitur kultūrinės 
paramos patys sau rezervuodami tik 
pasyvią rolę. Bet pribrendo laikas, ir 
Australijos lietuviai išdrįsta paju
dėti. Tokia didžiulė apie 200 žmonių 
vienu metu išvyka kalba kaip tik 
apie mūsų aktyvumą ir norą ir pa
tiems prisidėti bei dalyvauti.

Gerai, kad P.L. B-nės Valdyba 
nepasitenkino vien tik uždarais Sei
mo posėdžiais, o ta proga suorgani
zavo plačiausio masto Lietuvių Die
nas, kur bus progų pasirei'kšti ak
tyviai visokio amžiaus tautiečiams.

Kalbant apie Pasaulio Lietuvių 
Dienas, reikia pabrėžti, kad P.L.D. 
Komitetas Toronto mieste tikisi jose 
dalyvausiant apie 15000 svečių iš 
įvairių kraštų, Dainų Šventėje jau 
užsiregistravę 40 chorų su 1027 cho
ristais, jų tarpe ir iš Australijos 
Melbourne Dainos Sambūris, vado
vaujamas Danos Levickienės. Tiki
masi Dainų Šventėje apie 12-16 
tūkstančių klausytojų. Sporto žai
dynėse irgi tikimasi sportininkų re
kordinio skaičiaus, žodžiu, milijoni
nis Toronto miestas Lietuvių Dienų 
metu bus užtvindytas lietuviais, ko 
nepraleis nepastebėjusi nei vietinė 
spauda, nei televizija. Būkime tikri, 
tuo jau rūpinamasi, o ten žmonės 
tuos dalykus geriau moka išnaudoti, 
negu kad mes čia Australijoje.

Australijos lietuvių gausus daly
vavimas P.L. Dienose bus ne tik 
gražus ir teigiamas įnašasjbet juo la-

SVE1KINAME
Bostone einančio laikraščio ’’Ke

leivio” redaktorius Jackus Sonda 
neseniai atšventė 25-rių metų reda
gavimo ir 85 metų amžiaus sukaktį. 
Sveikiname ištvermingą jubiliatą!

Nuo š.m. balandžio pradžios ’’Ke
leivis” pradėtas leisti skirtingo for
mato ir spausdinamas ofsetu.

DONELAIČIO ’’METAI”
— pasaulinis šedevras

Tarptautinė literatūros kritikų 
sąjunga pavedė jos sudarytai spe
cialiai komisijai sudaryti sąrašą ge
riausių Europos tautų literatūrinių 
veikalų, kurie būtų pripažįstami 
šedevrais. Komisija nuo senovės 
laikų iki 1940 m. tarpe atrinko 340 
tokių visuotinio pripažinimo susi
laukusių veikalų, jų tarpe įtraukta ir 
Kristijono Donelaičio ’’Metai”.

Kaip išlikti gyvam, jei esi pakly
dęs miške, dykumoje, ar sniege, jei 
sudūžta laivas arba ištinka miško 
gaisrai ar potvyniai?

Australijos vyriausybės pastan
gomis išleista 224 psl. knyga ’’Stay 
Alive”, kurioje visokiais atvejais 
duodama svarbių patarimų: kaip 
susirasti maisto, kokie augalai val
gomi, kaip pasigauti gyvulį, sužve
joti žuvies, pasigaminti maisto, kaip 
susirasti vandens ir padaryti geria
mu, kaip susikurti ugnį ir t.t. Kiek-

AUSTRALIJOS

Australijos Lietuvių Dienoms 
Rengti Komitetas gegužės 21 d. bu
vo susirinkęs savo dešimtajam po
sėdžiui, kuriame buvo daugiausiai 
aptariama Grandinėlės kelionės 
maršrutas ir priemonės. Visi kiti 
ALD paruošimo darbai vyksta 
sklandžiai. Dar ne iš visų vienetų 
gauti atsakymai jaunimo vakaro 
programos reikalais.

Literatūrinės popietės laikas ir 
apimtis bus nustatyta vėliau, grįžus 
K-to vicepirmininkui V. Kazokui iš 
Pasaulio Liet. Dienų, kurios įvyksta 
Toronto mieste Kanadoje birželio 26 
- liepos 4 d.d.

A.L.D. Komiteto pirm. Dr. B. 
Vingilis yra išvykęs į užjūrius. Jį 
pavaduoja K-to vicepirm. V. Kazo
kas.

vienam tokia knyga pravartu turėti 
ir rūpestingai perskaityti, nes neži
nia, kas gali tave ištikti. Knyga gau
nama visuose valdžios knygynuose 
už $ 5.10.

***

Šiųmetinė dienraščio "Draugo” 
romano premija paskirta rašytojui 
Anatolijui Kairiui už romaną ”Po 
Damoklo kardu”, kur liečia žydų li
kimą vokiečių okupacijos metu 
Lietuvoje.

* * *

Australijos Lietuvių Dienoms Rengti Komitetas. Sėdi: kun. P. Butkus, 
N. Vaičiurgytė, Dr. B. Vingilis (pirm.), Dr. G. Kazokienė ir B. Stašionis. 
Stovi: J. Zinkus, Dr. V. Kišonas, J. Dambrauskas, A. Jablonskienė, M. 
Zakaras, V. Simniškis, V. Kazokas, A. Reisgys ir B. Žalys. Fotografijoje 
trūksta: V. Bukevičiaus, M. Cox, A. Dudaičio, A. Migaus ir D. Skorulie- 
nės. 11 ’

STIPENDIJA JAUNIMUI

Muziko Broniaus Jonušo našlė Emilija Jonu
šienė savo mirusio vyro atminimui stei
gia kasmetinę Muziko Broniaus Jonušo 
stipendiją. Stipendija bus duodama pirmoj 
eilėj neturtingam jaunuoliui, norinčiam šalia 
savo pagrindinių studijų studijuoti ir litu
anistiką. Iš kandidato pageidaujama, kad jis 
būtų aktyvus lietuviškųjų jaunimo orga
nizacijų narys ir pasireikštų savo veikla 
lietuviškoje dirvoje. Stipendijos dydis bus 
kasmet po 1,000 dol. Kandidatus stipendijai 
gali siūlyti kiekviena lietuviškoji jaunimo 
organizacija, įvairūs sambūriai arba kiti 
lietuviški vienetai, iš bet kurios laisvojo 
pasaulio šalies. Siūlymų terminas — kiek
vienais metais iki gegužės 15 dienos. Kan-
didatams parinkti bus sudaryta teisėjų 
komisija. Jos sudėtis bus paskelbta vėliau. 
Stipendijai kandidatus siūlyti šiuo adresu: 
Broniaus Jonušo stipendijų fondas, 4006 So. 
26th Street, — Omaha, — Nebraska, — 
68107. 8 U.S.A.
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Žengiant 
į birželį

Žengiame į birželį - mėnesį, kuris 
įeis į mūsų istoriją kaip lemtingas 
mūsų tautai mėnuo, pareikalavęs 
daug aukų ir pasukęs ne tik mūsų, 
bet ir visos tautos istoriją visai kito
kia kryptimi. Net ir mūsų pačių gy
venimas tiesioginiai rišosi su 
birželio įvykiais. Tačiau naivu būtų 
pačiam birželiui kaip kokiam kalti
ninkui sukrauti visas mūsų sėkmės 
ir nesekmes. Įvykiai rutuliojosi 
taip, kad jie užklupo mus pačiu gra
žiausiu siaurės vasaros metu ir bir
želį panardino mūsų ašarose ir 
kraujuje.

Teisinamės, kad jau toks mūsų li
kimas, kuris susikoncentravo kaip 
tik biržely. Priekaištaujant ir kalti
nam kitus, kad vieni mus užpuolė, 
sugriovė mūsų valstybinį gyvenimą 
ir iki šiandie tebelaiko prispaudoje 
visą mūsų tautą; vėlgi nepatenkinti 
kitais, kad su mūsų priešu bičiuliau
jasi ir nieko nedaro mums padėti ir 
mus išvaduoti. Kitaip sakant, pats 
likimas ir visas pasaulis yra pries 
mus ir visi kalti, isskyrus mus.

Bet ar is tikrųjų jau esame tokie 
nesutepto nekaltumo, kuris pasta
tytų mus išskirtinoje padėtyje taip, 
kad kiti už mus kovotų, gelbėtų ir 
globotų, o mes kaip kokie išrinktieji 
tik vėduotume savo nekaltybės 
skraiste ir per tat viskas turėtų 
klostytis pagal mūsų norus ir valią.

Jeigu mes is tikrųjų būtime tokie 
nekalti, kaip dedamės. Ir jeigu pa
sauliui galiotų nekaltybė kaip kokia 
neperžengiama riba, kuri sulaikytų 
bet kokius piktus kėslus.

Galbūt, birželyje, kaip tik sį mė
nesį, kai minėsime skaudžius mūsų 
tautai įvykius kaip ir heroines pas
tangas - sukilimą, iš naujo nepri
klausomybės paskelbimą, gal ir būtų 
pats tinkamiausias metas patiems 
susimąstyti ir pergalvoti savo akty
vumą bei pasyvumą ir nekaltybės 
vaidmenį kovoje už laisvę ir pačią 
egzistenciją. Is tikrųjų, argi jau mes 
esame tokie nekalti, kaip kad deda

mės? Gyvenime nieko nėra be kal
tės. Žmogus nusikalsta žinodamas ir 
nežinodamas, veikdamas ir nieko 
neveikdamas. Senovės lietuviai savo 
girių glūdumoje gal ir buvo nekalti, 
kol nebuvo užkliudyti pašaliečių ir 
neisvilioti į istorijos areną. Bet bū
kime tikri, jie nesidangstė nekalty
bės skraiste, kai svetimieji įžengė į 
Lietuvos girias ir pradėjo rūkyti 
tarsi sirses is drevės. Ne, jie kirto 
įsiveržėliams, kirto skaudžiai ir 
mirtinai. Ir tuo buvo jų nekaltybė 
apginta. Juk žemėje nekaltas yra 
visados tas, kuris kovoja ir laimi. 
Jau tokia yra šio pasaulio teisybė, 
kad kovoje už būvį niekas nesivado
vauja nei morale, nei etika. Šie da
lykai galioja tiktai salionuose. Kal
tės sąvoka yra dviašmenė: kaltas 
tasai, kuris puola ir plėšia, bet ne
mažiau kaltas ir tas, kuris pasiduoda 
ir nesigina. Neteisiname tai saky
dami agresijos, bet juo labiau neuž- 
giriame ir pasyvumo, kuris tą agre
siją skatina. Todėl visai nenuostabu, 
kad nuolatine mūsų nekaltumo dek
laracija niekas nesidomi ir už ją ne- 
siangažuoja, nes is tikrųjų tame ne
kaltume ir glūdi pati kaltė, visų pir
ma mūsų kaltė.

Štai dėl ko prekiaudami savo ne
kaltybe ir patirtomis žaizdomis ne
patraukiame dėmesio, nei susilau
kiame užuojautos. Kančia ir žaizdos, 
tiesa, perspėja kitus, bet nepatrau
kia, o tik atbaido. Raudos tik grau
dina, bet ne kursto. Deja, būdami 
šioje pusėje mes tik ir operuojame 
siais nekaltųjų ginklais. Taip kovo
dami mes neisauginome nei kalantų, 
nei sadūnaičių, nei kudirkų. Visa tai 
ateina tik is anos pusės, is prispaus
tųjų, kur kiekvienas žingsnis, bet 
kokia rezistencija surišta su fatališ
ka rizika. Ir dėl to jie girdimi, dėl to 
jie pasidaro sėkla didesnei akcijai, 
aktyvesnei rezistencijai.

Tad žengiant į birželį yra dėl ko 
susimąstyti, gal net persvarstyti 
mūsų veiklos priemones ir metodus. 
Nekaltumas nėra ginklas, o greičiau 
provokacija. Galbūt reikia nusikals
ti, kad tuo būtų įrodytas mūsų ne
kaltumas. (v.k.)

A.A.
plkn. VACLOVUI ŠLIOGERIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems reiškia
Alg. Andriejūnas su šeima

A.A.
Pulk. VACLOVUI ŠLIOGERIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą jo sūnui Vyteniui, šeimai ir artimiesiems 
reiškia

D.-G. Šaulių Kuopos Valdyba

50 Errol St 
North Melbourne, Vic. 3051

Australijos
Lietuvių Fonde

ĮNAŠAI. Pastaruoju metu A.L. Fondui įmokėjo:
Dr. Arūnas Staugaitis (Melb). $ 100, bendra suma $ 110
Dr. Karolis ir Elaine Kazlauskai (Melb.) $ 50, . bendra suma $ 150
A. ir R.I. Aniuliai (Melb.) 
E. ir S. Kolakauskai (Syd.) 
Kun. S. Gaidelis (Melb.) 
J. ir V. Venclovai (Ashfield) 
Paulius Rūtenis (Sydn.) 
Henrikas Antanaitis (Melb.) 
Jonas Grybas (Sydn.) 
Aleksandras Mauragis (Sydn.)

65
50
25
25
50
40
20
25

$ 50, bendra suma $ 
$ 50, bendra suma $ 
$ 25, bendra suma $ 
$ 25, bendra suma $ 
$ 25, bendra suma $ 
$ 20, bendra suma $ 
$ 10, bendra suma $ 

__ ,_____ ________ o_ __ , $ 5, bendra suma $
AUKUOS. Adomas Vingis, vietoje gėlių, pagerbiant mirusį a.a. V. Šlio

gerį $ 20, bendra suma $ 35
Prof. J. Marvan knygai išleisti iš aukščiau pažymėtų sumų skyrė: Dr. 

A. Staugaitis - $ 75, Dr. K.E. Kazlauskai $ 50, kun. S. Gaidelis $ 25 ir A. 
Mauragis $ 5.

Šimtininkas Dr. Arūnas Staugaitis įrašytas į A.L. Fondo šimtininkų
sąrašą.

NAUJI A.L. Fondo nariai: Įmokėję A.L.F. namažiau $ 25 (iš karto ar 
dalimis) ir padavę įstojamuosius pareiškimus, priimti A.L. Fondo 
nariais: p.p. Antanas Aniulis Vic., Henrikas Antanaitis Vic., Emilija Du
dėnienė Vic., Juozas Jasulaitis Vic., Stasė Kolakauskienė NSW, Emilijo- 
nas Kolakauskas NSW, Jadvyga Paragienė Vic., Paulius Rūtenis NSW, 
Arūnas Staugaitis, Dr. Vic., Jadvyga Venclovienė NSW.

A.L. Fondo Valdyba sveikindama naująjį šimtininką Dr. A. Staugaitį 
ir naujuosius A.L. Fondo narius, reiškia gilią padėką už gražų Fondo rė 
mimą, turėdama viltį, kad Fondas augdamas narių skaičiumi, nes visi 
tautiečiai maloniai kviečiami tapti jo nariais, ir visų Australijos lietuvių 
sutelktinėmis lėšomis, bus tas šaltinis, kuris teiks paramos daugiašakei 
Australijos lietuvių tautinei - kultūrinei veiklai.

A.A.
ANASTAZIJAI MALIŠAUSKIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą jos vyrui, sūnui Algiui ir dukrai Nijolei bei jų 
šeimoms reiškia

J. ir A. Ivinskiai
Ona Brazdienė

A.L. Fondo Valdyba
Visais su Fondu susijusiais reikalais rašyti Fondo Valdybai anksčiau 

patiektu adresu arba kreiptis į Fondo įgaliotinius:
ADELAIDE — S. Dainius, 25 Manuel Ave, Blair Athol, S.A. 5084;
CANBERRA — A.V. Balsys, 22 Fergusson Cr. Deakin, A.C.T., 2600;
GEELONG — P. Vaičekauskas, 13 Malcolm Str., Bell Park, Vic., 3215;
MELBOURNE — I. Alekna, Lietuvių Namai;
PERTH — prof. Z. Budrikis, 7 Hotchin Str. Nedlands, W.A., 6009
SYDNEY — B. Stašionis, Lietuvių Klubas. A.L.F. Valdyba

RADIJO LAIDOS
LIETUVIU KALBĄ

AUSTRALIJOJE

SYDNEY siot.s2EA ;800 kHz
Antradieniais 1.30-2 vai.p.p.
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

MELBOURNE Stotis 3EA ; 1120 kHz

Pirmadieniais 11 vai- 'yto
Penktadieniais 3vai. p.p.

CANBERRA Stotis 2XX ; 1010 kHz

Ketvirtadieniais 8-8.30 vai.vak.

ADELAIDE sious5UV; 530 uhzi

Šeštadieniais 9 vai. ryto
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Poetas Bernardas Brazdžionis 
’’Pasaulio Lietuvyje” rašo: ’’Džiau
giuosi, kad mane Bendruomenė 
siuntė, gi Australijos Lietuvių 
Bendruomenė priėmė, kaip jokia ki
ta organizacija nebūtų galėjusi pri
imti. Bendruomenė tai didelis galin
gas, visus lietuvius apimantis veiks
nys. Jos rankose visa kultūrinė ir 
politinė veikla. Ir dėl to - visa lietu
viška gyvybė”.

**»
Apskaičiuojama, kad Australijoje 

yra apie 10% suaugusių gyventojų, 
kurie nemoka angliškai ir reikalingi 
vertėjų ar tarpininkų, kad susikal
bėtų arba išsiaiškintų oficialiuosius 
reikalus. Šiandie Australija jau ta
pusi daugiakalbe ir daugiakultūrine 
visuomene ir esą reilda užmiršti 
tuos laitus, kad šiame krašte'vyravo 
anglų kalba ir britų kilmės ateiviai.

♦ 4 * // ) - f.* A** T * f /

Įvairumai
Amerikoje planuojama išleisti 

vieno dolerio monetas su moters at
vaizdu vienoje pusėje, kuri vaizduo
tų ”Miss Liberty”. Tebevyksta de
rybos, ar tas atvaizdas turėtų abs
trakčiai vaizduoti moters veidą, ar 
turėtų būti konkreti moteris ir ko
kia. Kandidačių į šią vietą siūloma 
labai daug.

Apskaičiuojama, kad gaminant 
dolerines monetas valstybės iždas

sutaupytų kasmet po keturis su pu
se milijono dolerių, nes monetos lai
kytų daugiau nei 15 metų, o popieri
nius dolerio banknotus reikia keisti 
kas 18 mėnesių.

***
NUOGIRDOS

Aną dieną klausantis lietuvių kal
ba radijo valandėlės Sydnejuje, 
pranešėjas paskelbė: ’’ateinantį šeš
tadienį Sydnejaus Lietuvių Klube 
savaitgalio mokykla atšvęs savo 
metinį balių...”

Nuoširdžią užuojautą reiškiame Melbourne Apylinkės Valdybos 
sekretorei p. Bronei Š i 1 v i e n e i, mirus jos sesutei Lietuvoje

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba
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FILMAS APIE LIET. DIENAS 
MELBOURNE

Kūrybingo ir dfąsaus žmogaus 
ieškojo Australijos Kultūros Fondo 
darbuotojai, kai jiems kilo mintis 
susukti lietuvių Dienų filmą. Jį ra
do gimnazijos mokytojo Vytauto 
Karazijos asmenyje.

V Karazija paprastai dėsto bio
logiją, bet šiais eksperimentiniais 
švietybos laikais savo mokykloje 
įsipilietinęs Creative Arts (kūrybin
gųjų menų) skyriuje, ten dėsto ir 
filmavimo meną. Jis taip pat kom
ponuoja bei išpildo muzikinius kūri
nius, o šiuo metu ypatingai eksperi
mentuoja su ’’synthesizers” - šių lai
kų elektroninėmis muzikinių garsų 
"dirbtuvėmis”. Tai kūrybingoji as
mens dalis. Vytauto drąsumą liudija 
tai, kad finansų apribotas, todėl tik 
vieno techniško pagelbininko talki
namas, ryžosi nufilmuoti, o po to su
kurti 20 minučių trunkantį filmą. V. 
Karazija Lietuvių Dienų vaizdais 
škicuoja margus festivalio renginių 
momentus. Aiškumo dėlei noriu pa
lyginti škicavimą - būsimo kūrinio 
apmetimą - su piešiniu, kur pats 
"apmetimas”, arba škicas, yra jau 
meno kūrinys. V. Karazijos filmą 
skiriu pastarojon kategorijon, nes jo 
braiže esama ir interpretacijos. Ji 
gal šiek tiek ribota, bet jaučiama.

0 štai anglis, kuria jis piešia: 
grakštus šokis, širdingas dainavi
mas scenoje; šokių vadovo paskuti
niai dinamiški darnos šauktukai, lie
piamoji nuosaka užkulisiuose; dan- 
gopi šaukianti katedros spiralė, 
grakščios arkos, vėjo pūsčiojamos 
baltos kunigų kamžos, besišypsą, 
pažįstamiems bemoją, - tokie žemiš
ki mūsų dvasios vadai šventoriuje;

i bendruomenės tėvai - tai susimąstę, 
i tai moderuoją - lyg tai gina, lyg tai 
bara jaunimą teisme. Štai vėl sceno
je - po gintarų klodais balti biustai, 
ir raukšlė veide, ir įtempta balso 
styga kakle; federalinės valdžios 
atstovas, gal per ilgai užsibuvęs Vy
to metražuose. Sporto aikštėje ir 
be žodžių girdisi ’’Pasuok!”, ’’Krep
šys!”. Galerijoje, vėl, - portretinės 
(close up) skulptūros, batikos, me
džio detalės, puiki keramika. Posė
džiuose - rimti paragrafų saugotojai, 
ir dar daug daugiau.

Filmo vizualinis ir muzikinis ele
mentai, nors tai atskiri kūriniai, ta
čiau vienas kito darniai papildyti. 
Tūlam gal ir keista, kad mato chorą 
dainuojant, bet girdima daina ne
sinchronizuoja lūpų judesių. Visa tai 
jau tektų priimti kaip filmuotojo bei 
komponuotojo muzikinę kūrybą: 
vieniems patiks, kitiems mažiau. Ar 
pavyko V. Karazijai šitą muzikinį 
elementą sukurti taip, kad jis ge
riausiai komplimentuotų regimajai 
filmo daliai, gal pasisakys labiau 
muzikos dalykuose nusimaną. Noriu 
tik pateikti pora samprotavimų 
tiems, kurie norėjo pačių dainininkų 
dainas, kalbėtojų kalbas, instru- 
mentuojančių muziką girdėti origi
nale. Filmo sukimo būdas buvo toks, 
kad palikus originalius garsus gau
tųsi baisi kakofonija. V. Karazija la
bai sumaniai to išvengė, fonui pa
rinkęs arba jau dainuotas melodijas, 
arba net nebūtinai festivalyje gir
dėtus muzikos garsus.

Man asmeniškai tos muzikinės 
palydos koliažas buvo malonus, ta
čiau norėjosi leitmotyvo, jungiančio 
kaleidoskopiškai besikeičiančių įvy
kių, nuotaikų švystelėjimus į bendrą 
ir ilgai įsimenantį atsitikimą. Prisi
mena brolių Mekų filmas ’’Atsimini
mai”, panašus savo besikeičiančių 
reginių perdavimu žiūrovui. Tame 
filme ’’Pilkų kelelių” dainos motyvas 
akustiniame fone įspūdingai derino
si su Motinos tematika vizualinėje 
plotmėje. Kaip tik dėl šitų leitmoty
vų ’’Atsiminimai” man įsimena, kaip 
skaidriausia meilė, ar net himnas, 
paliktai basai, skarele apsigobusiai, 
bet stipriai savo žemėn įaugusiai 

lietuvei motinai.
Tokio leitmotyvo pasigedau ir re

gimojoje V. Karazijos' filmo dalyje. 
Kur monumentalieji, masiniai, gy
vastingieji festivalio momentai: ma
sės salėse, bažnyčioje, Lietuvių Na
muose? Kur jaudiną žmogiškieji su
sitikimai? Kur širmuliuojančios, 
prakaituojančios moterys virtuvėje? 
Kur masių dinamika - toji tikroji 
Lietuvių Dienų druska, galėjusi 
tapti regimosios filmo dalies leitmo
tyvu? Čia, žinoma, ir finansinių ap
ribojimų kaltė: viens pats žmogus 
nesulakstysi trisdešimt ’’etažų” 
aukštyn - žemyn, o be to mases fil
muoti salėse reikia stiprių prožek
torių. Užtai V. Karazija sukūrė daug 
žavingų portretinių (close ups) sce
nų. Iš jų nepamirštamos judančios 
spalvingosios prijuostės, tūpčiojan- 
čios naginės, skriejančios juostos, 
sūkuriuoją sijonai, skulptūriškai iš
mintimi nuvagoti senesniųjų veidai, 
jaunesniųjų šypsenos; garbanos ir 
plikės.

Prisimenu Joną Venslovavičių

Su šiais metais Adelaidėje miru
siu Jonu Venslovavičium mane 1949 
metais supažindino mano gera bi
čiulė didelė teatro entuziastė, Vale
rija Morkūnienė. Supažindinusi dar 
pridūrė, kad Jonas norėtų įsijungti į 
tuo metu veikusią teatro grupę vai
dinti. Jonas Venslovavičius pasipa
sakojo, kad buvo vaidinęs Lietuvoje 
ir Klaipėdoje mokėsi dramos studi
joje.

Adelaidės lietuvių teatro mylėto
jų grupė, tais metais buvo ką tik su
vaidinusi 3 veiksmų komediją ’’Pir
mas skambutis”, ir ieškojo naujo 
veikalo. Iš kažkur tai išdygo Lietu
voje daug kartų vaidinta Sofijos 
Kymantaitės - Čiurlionienės drama 
’’Aušros Sūnūs”. Pastudijavęs teks
tą tuoj nusprendžiau ją statyti ir 
vyriausią Jono Rusteikos vaidmenį 
paskyriau Jonui Venslovavičiui. Tik 
pradėjus mums repetuoti, dar tebe- 
skaitant prie stalo veikalą, pajuto
me, kad Jonas yra tikrai profesiona
linio pajėgumo aktorius. Su visa 
grupe ir su manim jis buvo manda
gus, punktualus ir labai darbštus 
aktorius. Nekartą ir ne vieną esu 
pasinaudojęs jo patarimais ir jau ta
da mačiau, kad jis turi nemažai ir 
režisūrinių gabumų.

Atėjo ir premjeros diena. Vaidi
nome ’’Australia Hali” salėje. Tik 
dar nepakilus uždangai man besi
tvarkant su aktoriais, salėje kilo są
myšis. Pasirodo, kad dėl techniško 
neapdairumo su prožektoriais pra
dėjo degti uždanga ir kol atvyko 
gaisrininkai bematant likome be už
dangos. (Šis įvykis kitądien buvo 
aprašytas australų dienraštyje).

Aš puoliau į paniką ir pasakiau 
aktoriams, kad spektaklį turime ati
dėti. Čia a.a. Jonas pasirodė už ma
ne daug šaltesnis ir mano 
pareiškimą griežtai atmetė.

’’Pauliau, žmonių pilna salė, visi 
užsimokėjo už bilietus, vaidinsim be 
uždangos” - įsakančiai pratarė Jo
nas. Ir taip vietoj uždangos naudo
dami ”black-outus”, ir tamsoje per- 
statinėdami dekoracijas, suvaidino
me ’’Aušros sūnus.”

Aktorius Venslovavičius dalyvavo 
ir kitame mano pastatyme S. Sant
vara ’’Kaimynai”, kur jis meistriškai 
suvaidino girtuoklio kalvio vaidme
nį.

Tačiau savo vaidyba jis visus nu
stebino Antano Škėmos ’’Živilėje” 
suvaidinęs sudėtingą Karijoto 
vaidmenį. Pirmame veiksme vaidin
damas kunigaikštį Karijotą, antra
me - batsiuvį Karijotą. Man teko su

Truputį nuotaiką sugadino antra
sis garsinis fonas, - tai ausiai įkyrūs 
dialogai anglų kalba, tarsi beatodai- 
rinis kaimyno saldaininių popieriukų 
šlamėjimas, tarytum keturių takų 
magnetofoninės juostos dvigubo už
rašo simultanas. Visai suprantamos 
filmo gamintojų - rėmėjų intencijos, 
per šį filmą ir nelietuviams prista
tyti Lietuvių Dienas ir paaiškinti jų 
prasmę. Tačiau jau pats filmas, 
vaizdai, muzika piešia festivalio at
mosferą, patraukia ir užima regi
muosius ir girdimuosius žmogaus 
pojūčius, o čia dar, žmogau, stenkis 
pagauti bei suprasti visą Lietuvių 
Dienų ’’salami” filosofiją. Kažkas, iš 
tikrųjų, ten aiškino daugiakultūrės 
tautos panašumą su kontinentalinių 
dešrų gausa. Tikriausiai tuose dia
loguose būta ir daugiau tokių žemiš
kų ir galbūt visai išmintingų paaiš
kinimų, pristatančių mūsų Lietuvių 
Dienas kaip visuotiniai ir visiems 
reikšmingą renginį, kaip būtiną 
naują spalvą įvairiatautėje gėlių 
puokštėje. Aš, tačiau, to dialogo ne
girdėjau. Negirdėjo ir kiti mano ap
klausti bičiuliai tiesiog todėl, kad 
negalėjo ir čia ir ten koncentruotis.. 
Norėtųsi filmo savininkus paprašyti

J. Venslovavičius bajoro Karijoto 
vaidmenyje A. Škėmos veikale 2’Ži- 
vilėje”, statyto Adelaidėje

juo daug kartų kalbėtis įvairiais te
atro klausimais. Jis buvo labai veik
lus, sąžiningas ir įdomus žmogus, 
nors kartais šaltokas ir užsidaręs.

Man atrodė, kas jis savo gyveni
mu nebuvo patenkintas, jo teatrinis 
temperamentas norėjo išsilieti kaž
kur daugiau, kažkuo svarbiau, ko 
kasdieninė kova su gyvenimu, kaip 
ir mums visiems, padaryti neleido. 
Gal tai ir vertė jį būti uždaresniu. 
Jis nepaprastai mylėjo jaunus akto
rius ir jiems atidavė visas savo teat
rines žinias.

Atsimenu, kaip šiandien, kaip jis 
žavėjosi ’’Aidų” komplektuose su
rastu Jono Griniaus veikalu, trijų 
veiksmų draminė legenda ’’Stefia 
Maris”. Tai eilėmis rašytas roman
tinis kūrinys, turįs lyrinės šilumos 
ir daug poezijos. Šį veikalą Jonas 
norėjo matyti scenoje ir kaip žinome 

jį vėliau ir pastatė.
Nemažai jam patiko ir mano pro

jektuotas statyti, gerokai iškopiu-

Daug sužinosi 
skaitydamas

Musę Pastogę!
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tą angnHčąjT~tekstą atskirai Jt- 
spausti, o ateityje busimųjų filmų 
kūrėjams patarti tokių užsitęsančių 
pokalbių iš viso vengti.

Australijos Kultūros Fondas do
vanojo mums pirmąjį trumpo met- 
ražo filmą, kartu paskatindamas 
jauną kūrybingą žmogų kurti. Fon
do tiksluose tokie uždaviai yra už
planuoti. Tenka džiaugtis, kad ši or
ganizacija planus vykdo. Todėl valio 
mecenatams ir gero kūrybinio vėjo 
Vytui Karazijai!

Danutė Simankevičienė 

r uotas, sutrumpintas Balio Sruogos 
veikalas ’’Kazimieras Sapiega”. Jo
nui buvo patikėtas K. Sapiegos 
vaidmuo, paskirstytos rolės ir net 
buvo pradėtos repeticijos.

Man gavus darbą australų teatre, 
deja, teko išsikelti iš Adelaidės ir 
visas tas užsimojimas liko neįgy
vendintas.

Man išvykus iš Adelaidės ir ten 
susikūrus ’’Vaidilos” teatrui Jonas 
Venslovavičius visa savo širdimi at
siduoda darbui ir pradeda reikštis 
kaip režisierius. Laimingai susidėjus 
aplinkybėms man teko matyti be
veik visus jo pastatymus, deja, tik 
negirdėjau jo deklamuojant ir skai
tant minėjimuose ir kultūriniuose 
rengimuose, kuriuose jis kiek žinau 
visados sublizgėdavo ir rečitalisto 
talentu.

Iš jo pastatymų mačiau V. Alanto 
’’Buhalterijos klaidą”, P. Vaičiūno 
’’Sulaužytą priesaiką”, Putino ’’Val
dovą” (mano supratimu jo režisūri
nės veiklos viršūnę) ir jo taip mėgtą 
J. Griniaus veikalą ’’Stella Maris”.

Berods paskutinį kartą man teko 
su juo susitikti Sydnejuj, kada ’’Vai
dilos” teatras, Lietuvių Dienų metu, 
vaidino minėtąją ’’Stella Maris”.

Po spektaklio, nuėjęs pasveikinti 
Joną už įdėtą darbą, gerą pastaty
mą, kažkaip neiškenčiau ir pasakiau, 
kad man atrodė, kad tą Griniaus 
"lesedramą” reikėjo gerokai pako- 
piuruoti, sutrumpinti. Jonas pasive
dė mane į šalį, kaip paprastai ramiu 
tonu tarė: ’’Trumpinau Pauliau, kiek 
galėjau, bet tie gražūs žodžiai, išsi
reiškimas, ta lietuviška romantika, - 
jos išbraukti negalėjau.

Šie paskutiniai žodžiai ir apibūdi
na aktorių - režisierių Venslovavi
čių. Jis buvo romantiškos sielos 
žmogus, gražaus lietuviško žodžio 
gerbėjas. Savo talentu ir meile lie
tuviškam teatrui jis praturtino mū
sų širdis ir liko amžiams mūsų šir
dyse.

Žinau, kad jis iš Anapilio stebi 
mus ir džiaugiasi kad jo Adelaidės 
teatras ’’Vaidila” neperseniausiai 
suvaidino P. Pusdešrio dramą 
"Šviesa nuo kalno”, Sydnejaus ’’At
žala” "Pirmą skambutį”, o Melbour
ne mėgėjų teatras komediją "Teta iš 
Amerikos”.

Paulius Rūtenis

Rusų raidėmis lietuviškų knygų 
perrašinėjimo komisijos pirminin
kas Novikovas, norėdamas gauti 
vysk. M. Valančiaus pritarimą iš
leisti taip perrašytą dar 1831 m. iš
leistą Aukso altorių (populiarią mal
daknygę, turinčią bažnytinį apro- 
batą), pareiškė, kad šios maldakny
gės tekstas perrašytas labai rūpes
tingai ir todėl galinti tikti ta pati ap- 
robata. Vysk. M. Valančius betgi 
panorėjo pats peržiūrėti tekstą ir 
rado, kad litanijose visur išleisti šv. 
Kazimiero ir šv. Stanislovo vardai. 
(Pagal padavimą, šv. Kazimieras 
padėjęs lietuviams ties Smolensku 
kovoti su rusais, o šv. Stanislovas 
esą turįs lenkų tautoje didelę pa
garbą ir galįs žadinti lenkų tautinius 
jausmus).

Iš "Didžiojo žemaičio” knygos, 
neseniai išėjusios iš spaudos.
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Birželio pradžioje, Operos rū
muose įvyksta Australijon imigra
vusių tautų reprezentantų folklori
nis festivalis, kurį tradiciškai orga
nizuoja Operos rūmai ir Shell benzi
no bendrovė. Tokioje šventėje vieną 
kartą yra dalyvavęs Sydnejaus lie
tuvių choras ir tautinių šokių grupė.

Kaip žiūrima į dalyvavimą tokio 
plataus masto, aukšto prestižo fes
tivalyje - yra tai privilegija, ar naš
ta? Organizatoriai skaito tai privi
legija, tą patį jaučia plati australiška 
ir imigracinė publika. Dalyviai, 
programos atlikėjai, skaito privile
gija, apkrauta didele našta.

Nebūdami profesionalais, mėgėjai 
dainininkai, muzikantai ir šokėjai už 
privilegiją reprezentuoti savo tau
tos meną turi skirti repeticijoms 
daug valandų laisvalaikio: turi priim
ti organizatorių sąlygas, prisitaikin
ti prie nustatyto tvarkaraščio, kas 
studentams ir pradėjusiems dirbti 
jaunuoliams, nelengvai suderinama 
su tiesioginėmis pareigomis. Įgiju
sios populiarumo tautinio meno 
grupės nuolat kviečiamos įvairių or
ganizacijų, savivaldybių ir klubų jų 
parengimuose atlikti programą. Pa
kilus tautinio meno vertinimo stan
dartui, bet dažnai visai neturint su
pratimo to meno esmės, iš atlikėjų 
reikalaujama profesionalinio leng
vumo, sklandumo ir grakštumo, o 
mes, turėdami tik dvi valandas sa
vaitinės praktikos, visą laiką vien 
ruošdamiesi pasirodymams, neturi
me laiko techniškam pasiruošimui, 
nusiskundžia visų etninių grupių 
vadovai. Tas tiesa, kiekvienas dir
bantis su grupe turi pasikliauti jau
nų šokėjų inteligencija, natūraliu 
grakštumu ir grožiu, bazuotis ant to, 
ką šokėjai yra išmokę savaitgalio 
mokykloje, ar jaunučių šokių rate
lyje. Tai žino ir ruošiamų festivalių 
organizatoriai ir po vieno festivalio

NAŠTA AR PRIVILEGIJA?
Ava Saudargienė

sukvietė dalyvavusių grupių vadovų 
susirinkimą šiai problemai išspręsti. 
(Lietuvių atstovo nebuvo). Tame 
susirinkime susidarė Folklorinio 
meno sąjunga.

Sąjungai priklauso grupės, kurios 
dalyvavo tame susirinkime; jos 
tikslas apsaugoti etninio meno gru
pes nuo išnaudojimo ir ruošti prog
ramas Operos rūmų ir Shell festiva
liams.

Pirmame susirinkime išrinktas 
penkių asmenų komitetas, kuriam 
vadovauja latvis T. Rungis. Komi
tetas turi patariamąjį balsą dėl 
Operos rūmų ruošiamų etninių fes
tivalių.

Operos rūmų oficialaus kalbėtojo 
pareiškimu, etninės grupės išnau
dojamos klubų per dažnų programų 
išpildymu, kas yra nepageidaujama, 
trukdo techniškam pasiruošimui.

Tiesa, programiniai pasirodymai 
klubuose ir kitur yra perdažni, bet 
kaip žinome, daugumoje pasirodomą 
savo bendruomenėje ir etniniuose 
klubuose, kas tarnauja tautiniams 
reikalams. 0 ryšio palaikymas su 
savo bendruomene ar klubu yra rei
kalingas, natūralus, tautiškai stipri
nantis. Atitraukimas jaunimo nuo 
bendruomenės, tai atskyrimas nuo 
tautinio kamieno, su kuo niekas ne
gali sutikti, bet ko, gal būt labiausiai 
ir norėtų oficialūs etninių reikalų 
pareigūnai. Dėl to dalyvavimas vie
šose šventėse turi dviejopą reikšmę 
- reprezentaciną ir asimiliacinę.

Lietuviai nebūdami tos sąjungos 
nariu, nebuvo kviečiami į Operos 
rūmų ruošiamus festivalius, pain
formavo mane latvis Rungis.

Šiais metais Sydney tautinių šo
kių grupė ’’Gintaras”, energingos, 

visad lietuviško meno reprezentaci
ja besirūpinančios Gintos Viliūnai- 
tės iniciatyva, pareiškė noro daly
vauti Operos rūmų festivalyje. G. 
Viliūnaitė užmezgė tiesioginį ryšį su 
festivalio vyr. direktorium V. Ga
reli, ir ’’Gintaras” gavo oficialų 
kvietimą dalyvauti programoje. 
Kaip ir visoms programoje dalyvau
jančioms grupėms, lietuviams pas
kirtas labai ribotas laikas, užtenka
mas tik trims šokiams, būtinas mi
nimumas tautinio meno reprezenta
cijai.

Gintaro šokėjai suskato dirbti: 
choreografiją paruošė Ava Saudar
gienė, groja Jonas Zubrickas, admi
nistracinius reikalus veda Ginta Vi
liūnaitė, technišką treniruotę 
Darius Gakas ir Kajus Kazokas.

Darbo rezultatai matėsi bendroje 
repeticijoje Operos rūmų rekorda- 
vimo salėje. Pastebėtinas visų daly
vių gan aukštas meninis lygis ir ne 
blogas techniškas pasiruošimas. Ta
čiau visiems toli iki profesionališku- 
mo, kurio laukia reiklus 78-tų metų 
festivalio meno direktorius. Krito į 
akis kroatų šokėjų nerangumas, kai 
dėl kažkokios priežasties šoko be 
muzikos, pastirusi didžiulė latvių 
šokėjų grupė (jungtinė Sydnejaus ir 
Canberros), nerviški Gintaro šokė
jai.

Mūsų šokėjai, lyginant su kitais, 
nebuvo blogi, bet toje repeticijoje 
jiems trūko įprasto laisvumo. Mū
siškiai, ir kitų grupių šokėjai, nega
lėjo prilygti filipiniečiams, kurie 
profesionaliu tikslumu ir drausmin
gumu, grakščiai išpildė pietų Pacifi- 
ko charakteringus šokius. Beje, po 
jų tenka šokti lietuviams.

Po ilgai trukusios, visus labai iš

varginusios repeticijos ir piršosi 
klausimas - privilegija, ar sunki naš
ta? Atmetus repeticijoms skirtą lai
ką ir visus sunkumus, su kuriais su
siduria šokėjai, tenka pripažinti, kad 
privilegija reprezentuoti lietuviu 
liaudies meną, kas ir yra pagrindinis 
Gintaro tikslas, uždavinys jaunimo 
augančio toli nuo tėvynės. Privilė- 
giuoti pademonstruoti mūsų gražius 
šokius ir tautinius rūbus- skaitlingai 
Operos rūmų auditorijai, jauni šo
kėjai noriai skiria savo laisvalaikį 
repeticijoms.

Didelė moralinė parama veikliam 
lietuviškam jaunimui yra akytyvios 
bendruomenės pritarimas, šiltas 
palankumas. Kiek tai liečia Gintaro 
grupę, Lietuvių klubas pasidaręs 
neoficialus grupės globėjas, duoda
mas patalpas repeticijoms. Tačiau 
klubo palankumas yra paradoksiš
kas. Oficialiai Gintaras nėra klubo 
globotinis. Šokėjai jausdami palan
kumą, nemažiau jaučia konservaty
vių narių antagonizmą, nusiskundžia 
vyresniųjų tautiečių šiurkščiu elge
siu, stoka pagarbos jaunuoliams. (0 
juk ir vaikai turi būt gerbiami!). 
Konfliktai kyla susidūrius jaunat
viškos dabarties polėkiams su kon
servatyviais įsitikinimais. Kadangi 
aktyviai bendruomenėje pasireiškia 
asmenys negalį ar nenorį atsisakyti 
senos mados, sutikti su dabartimi, 
dažnai jaunuoliai užgaunami. To pa
sėkoje jaunimas vengia bendruome
nės parengimų: atlikę programą, 
apleidžia klubą.

Mano dėmesys buvo atkreiptas į 
atsitikimą, kai vyresnio amžiaus 
Lietuvių Įdubo pareigūnas, kreipėsi 
į Gintaro šokėją nemandagiai, ang
liškai, o ji pasipiktinusi jam lietuviš
kai atšovė: iš mano pavardės žinai, 
kad aš ne rusė, lenkė, ar ukrainietė - 
kalbėk lietuviškai!
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J. Zinkus

ANTRASIS P
KELIONIŲ

Kelias eina kalnų viršūnėmis. 
Augmenija čia jau menka. Auga tik 
žemi, kreivi medžiai, o vietomis že
mės paviršių dengia tik pliki akme
nys. Sustojame praplatintoje kelio 
vietoje, iš kurios matosi žemai dide
lis ežeras, tarp skurdžių medžių, 
stovi savaitgaliams praleisti name
liai. Prie jų pakabinti užrašai, nuro
dą savininkų namų adresus.

Vaizdai keičiasi. Vietomis pasi
skleidę miškai, kitur tik akmenynai, 
dar kitur nurudusios pievos, jose 
vaikštinėja avys. Pravažiavome 
vietą, kuri vadinasi Seven Mile 
Plains, tai tik nurudusi pieva.

Pietinėje Great ežero dalyje pri
važiuojame Miena kaimelį. Jame 
stovi tik keli namai ir viena benzino 
pompa. Apsukę pietinę ežero dalį, 
kitu jo krantu grįžtame į šiaurę. 
Great ežero iš šio žemiau einančio 
kelio nesimato, bet dešinėje pusėje 
pasirodo Arthurs Lake. Kelias ge
ras, grįstas bet nuobodus. Gamto
vaizdžiai visą laiką panašūs. Reika
lai pagerėjo artėjant prie Poatina 
miestelio. Iš vieškelio, jau besilei
džiančio žemyn, kiek akys užmato 
stebime slėnyje prisiglaudusius 
Blackwood Creek ir Poatina mieste
lius, derlingus ir vėl žaliuojančius 
laukus. Labai toli, toli horizonto li
niją laužo pasistiepę kalnai. Vin
giuotu keliu nusileidžiame į slėnį ir 
dar kelis kilometrus pavažiavęs au
tobusas sustoja prie Poatina 
elektros jėgainės informacijos 
centro.

Aplinka jauki ir gražiai išdeko- 
ruota. Prie informacijos pastato su
sodinti ir jau gerokai paaugę jurgi
nai. Jie dar nežydi. Prie kiekvienos 
jų eilės yra užrašas, nurodantis rūšį.
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ĮSPŪDŽIAI (Tęsinys)

Piknikaudami pietaujame
išsisklaidę ant gražaus žolyno. At
važiavus jėgainei priklausančiam 
mažam autobusui pietus nutraukia
me ir susimokėję po 20 c. važiuoja
me 1 km. ilgio tuneliu pažiūrėti 
įrengimų.

Jėgainė įrengta 150 m. požemyje. 
Jos ilgis 91 m., plotis 14 m. ir aukštis 
26 m. Pastatyti kainavo 60 mil. do
lerių, užbaigta 1964 m. Tikisi, kad 
įtaisyti generatoriai išlaikys apie 70 
metų. Viduje įrengti 5 generatoriai, 
kiekvienas duodantis 50,000 kw 
elektros. Jėgainė varoma iš Great 
Lake atvestu vandeniu, kuris prie 
Poatina krenta 150 m. stačiai žemyn 
ir suka generatorius. Jėgainės va
rymui sunaudojamas vanduo Great 
ežere nukrenta po 5 cm. kasdien.

Važiuojame į Launcestoną. Pra
lekiame Cressy miestelį. Jo apylin
kėse ūkininkai laiko karves ir avis. 
Yra žemės ūkio ministerijos bando
masis ūkis. Pasiekiame ilgą, airišku 
vardu, Longford miestą, turintį apie 
1700 gyventojų, 3 viešbučius. Yra 
jame beveik visų tikybų bažnyčios. 
Kai kurie namai dar užsilikę iš pra
ėjusio šimtmečio, bet miestas neat
rodo senas. Longford yra vienas iš 
didesnių Tasmanijoje ūkio centrų. 
Yra malūnas ir skerdykla. Miestas 
pradėjo kurtis 1813 m.

Netoli Hadspen miesto, išsukę iš 
pagrindinio kelio sustojame aikšte
lėje prie vieno istorinio namo, vadi
namo Entally House. Ši visa sodyba 
buvo pastatyta 1920 m. tuo laiku 
gyvenusio Tasmanijos didiko. Name 
išlaikyti seni baldai ir įrengimai, ku
rie tinka ir šių dienų gyvenimui. 
Kieme yra ir daugiau pastatų: mu- j 
ziejus, labai modernios arklidės ir 
kt. Lauke išstatytos žemės ūkio ma

šinos, jų tarpe gerame stovyje ku
liamoji mašina. Yra ir kalėjimas, tur 
būt savininkas naudojosi kalinių, o 
ne samdomų darbininkų rankomis.

Tarp pastatų yra daug darželių. 
Vienoje vietoje praeidamas pajutau 
pažįstamą kvapą, netoli pastebėjau 
didelę lysvę,apsodintą rūtomis. Yra 
čia užkandinė ir suvenyrų skyrius, 
kuriame parduodami Japonijoje pa
daryti gaminiai.

Dar gerokai prieš saulės nusilei
dimą, įsikuriame suspaustame 
Launcestono karavanų parke. Čia 
atvažiavo dar ir kitos firmos auto
busas, baigdamas savo kelionę, kaip 
ir mes. Pilna karavanų. Pats miestas 
senesnis ir tamsus.

Baigęs apsitvarkyti, vartau tele
fonų knygą ir ieškau man žinomų 
lietuvių, gyvėnančių Launcestone. 
Būtų malonu ir čia susitikti ir pasi
kalbėti su savais tautiečiais. Deja, 
mano ieškomi neturi telefono, arba 
yra pakeitę pavardes. Nieko kito 
neliko, tik' su visa mūsų grupe va
žiuoti į vieną restoraną, kuriame 
programą išpildys vyrai, apsirengę 
moteriškai.

Įeinant į restoraną susimokame 
po 5 dolerius. Patalpa nedidelė, o jau 
sėdi nemažai žmonių. Mūsų grupę 
susodinti pritrūko kėdžių, bet iš 
lauko atneštas suolas tą problemą 
išsprendė.

Prasideda koncertas. Dainuoja 
apie 2 metrų aukščio ’’mergina”. 
Greit supratome, kad ’’dainininkė” 
tik judina lūpas, o garsai eina iš 
Barbara Streisend įdainuotos plokš
telės. Panašiai buvo dainuojamos 
visos kitos dainos kvarteto, kvinteto 
ar trio. Tik kai ’’mergina” išėjo pa
šnekėti, kalbėjo vyrišku balsu ir pa
sisakė, kad čia atvyko iš Sydnejaus 
Kings Cross.

Iš visų šešių dalyvavusių progra
mos išpildyme, gal tik viena ’’mergi
na” šiek tiek žmoniškiau ir moteriš- 
kiau atrodė. Kitoms, sutikęs parke, 
nei britų komedijantais Benny Hill į 

užpakalį negnybtų. Prieš vidurnaktį 
sugrįžtame poilsiui.

Penktadienis, paskutinioji diena 
Tasmanijoje. Prieš pusryčius su
krauname savo ir firmos mantą į au
tobusą. Pusryčiaujant pradėjo lyno
ti ir valgymas ėjo pagreitintai.

Išvažiuojame. Miestas senas, o 
lynojant jis atrodo labai niūrus. Ne
toli važiavę, sustojame vienos dirb
tuvės kieme. Mūsų autobusas čia 
turi likti patikrinimui sekančiai ke
lionei. Kitas autobusas yra naujes
nis su didesniais langais, bet matosi 
pigesni vidaus įrengimai. Vėl važi
nėjame Launceston gatvėmis ir pa
galiau pasukame rytiniu Tamar 
upės krantu į šiaurę.

Pravažiuojame keletą miestelių, 
bet ir jie lynojant atrodo sustingę ir 
niūrūs. Pakeles saugo menkų, išsi
kraipiusiu medžių miškai. Pavažiavę 
apie 40 km. nuo Launcestono susto
jame prie įdomaus geležinio tilto. Jo 
ilgis 432 m., aukštai iškeltas, kad 
apačioje galėtų praplaukti laivai į 
Launcestoną. Įdomiausia, kad tilto 
pagrindinį svorį laiko ”A” raidės be
toninis (tiltą apžergęs) 96 m. aukščio 
rėmas, stovįs vakariniame Tamar 
upės krante. Rytiniame krante že
mės sudėtis pasirodė mažai atspari 
tilto svoriui. Tilto statyba užbaigta 
1968 m. ir vadinasi Batman bridge. 
Po tiltu, rytiniame krante, padaryta 
graži aikštelė, pieva ir gėlyvai pik- 
nikautojams.

John Batman gyveno Tasmanijo
je. 1935 m. iš Tamar upės perplau
kęs Bass strait išlipo kur dabar yra 
Melbourne miestas. Savo užrašuose 
pažymėjo, kad Tadęs tinkamą vietą 
įkurti kaimui. J. Batman laikomas 
Melbourne miesto (apsirikta, ne 
kaimo) įkūrėju.

Pravažiavę Batman tiltą, pasie
kiame istorinį Beaconsfield miestelį. 
Pirmieji gyventojai čia pradėjo kur
tis 1805 m. ir vieta vadinosi York 
Town. 1869 m. apylinkėse buvo už-
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Visi žmogaus atradimai, išradimai 
technikoje, kiekvienas progreso 
žingsnis kultūros plotmėse ryškiai 
atsispindi amžiais kurtame mene, jo 
įvairiausiose formose. Jei kuri iš jų 
ir likosi šiek tiek atokiau, gal ro
mantine prasme, daugiau paties 
žmogaus išsireiškimui, tai grafikos 
braižas, linija, atspaudai paskutinio 
šimtmečio industrinės revoliucijos 
pasėkose išplėtė savo horizontus gi
liai paliesdami netik jo vidujinį pa
saulį, bet ir pačią aplinką. Nuo pap
rasčiausio prekės įpakavimo, teatro 
plakato iki foto mechaniniai fiksuo
tos grafikos asmeninei tragedijai ar 
kasdieninei banalybei jos gijomis 
žmogus įtaigojamas ir ugdomas.

Tačiau, tuo pačiu darosi lengviau 
visiem prieinamas ir populiarus dai
lininkų originalių darbų atspauduo
se, plakatų, sveikinimo kortelių, ex 
libris ir kt. rinkimas ir kolekcijona- 
vimas.

Melbourno M.K. Čiurlionio Dis
kusijų Klubas tokią modernios gra
fikos kolekcionavimą pradėjo jau 
1973 metais atskiriem asmenim de
dantis vieno šimto dolerių inašais. 
Pirmieji iniciatoriai buvo: Dr. A. 
Viliūnas, A. Vingis, A. Vaičaitis, J. 
Mašanauskas, V. Aniulis, J. Klimas 
(Vancouver, Canada), V. Baltutis, 
Br. Vanagas, J. Balčiūnas.

Su laiku be visos eilės vertingų 
meno kūrinių, buvo įsigyta ir pasau
lio garso dailininkų - Hideo Hagi- 
wara, Joichi Hoshi, Birgit Skiold ir 
kt, kūriniai, kurie yra pasididžiavi
mu kiekvienam didesniam pasaulio 
muziejuje k.a. Museum of Modern 
Art in New York, Bibliotheque Na
tionale, Paris, Hermitage Museum, 
Leningrade ir t.t.

Gegužės 14 d., sekmadienio po
pietėje dalis šios kolekcijos buvo iš
statyta Lietuvių Namuose mažai, 
improvizuotai parodai: Birgit

Antrasis 
pavasaris 
Atkelta iš psl. 4

tikta aukso ir miestas sparčiai augo. 
Sustojame netoli buvusių aukso ka
syklų pastatų, kuriuose įmūrytos 
datos 1904. Po 10 metų kasyklos bu
vo uždarytos, nes darbą darė neį
manomu požemyje besiveržiantis 
vanduo. Beaconsfielde buvo iškasta 
6 mil. dolerių vertės aukso.

Nustojo lyti ir tuoj pat danguje 
pasirodė saulė. Mieste apžiūrinėja
me seną mokyklą (jau nenaudojamą) 
ir kitus istorinius pastatus. Dabar 
miestas yra tik tylus ūkių centras su 
pakraščiuose naujais namais.

Už 6 km. į šiaurę yra apylinkę ap
tarnaujantis uostas Beauty Point. 
Vardas atitinka vietos pavadinimui. 
Mažas, bet labai gražus miestelis. 
Nauji, puikūs namai užima aplink 
miestelį juosiančias aukštumas. 
Uoste ilsisi išsiskirstę būriniai laive
liai. Prie vandens stovi dideli uosto 
sandėliai. Čia yra vienas iš seniausių 
Tamar upės gilusis uostas, anksčiau 
tarnavęs Beaconsfieldo aukso išve
žimui, dabar iškeliauja mėsa ir vai
siai. Besisukinėdami uoste stebime 
iš laivo į sunkvežimius perpilamą 
baltą molį, kurį veža į popierio fab
riką.

Laukdami atvykstančio mus 
paimti laivo, vaikštinėjame jūros 
pakrantėmis, gėrimės vėl saulės ap
šviestais vaizdais ir turtuolių sa
vaitgaliams praleisti pastatytomis 
vilomis.

Atvyko laivas, susėdame ir ke
liaujame į rytinį Tamar upės krantą. 
Tolumoje matosi Bell Bay mieste 
rūksta kaminai. Bell Bay labai išau
go po 2-ro pasaulinio karo. Čia įsikū
rė Vaccum Oil, vėliau Comalco aliu- 
minijaus fabrikas. Dabar yra dar 
daugiau naujų fabrikų ir mieste gy-

Grafikos paroda
Skiold, Axel Dick (švedų, Joichi 
Hoshi, Hiroyuki Tajima, Maki Haku 
(japonų), Bernard Jardel (prancū
zų), Mario Bonello, Eugenio Carmi 
(italų), Alfredo Zalce (meksikiečių), 
Robert Grieve (australų).

Savo darbais lietuviai dailininkai 
buvo reprezentuojami - Eva Kub- 
bos, Henry Šalkauskas, Sigitas 
Gabrie-Gabrijolavičius, : Žibuntas 
Mikšys, Viktoras Simankevičii}s, 
Vida Kabailienė, Kristina Vingytė, 
Teisutis Zikaras ir Adomas Vingis.

Besiinteresuoją menu turėjo gra
žią progą pasigėrėti modernaus me
no formom, spalvom ir susipažinti su 
kūrinių technika, kuri siekė nuo ak
varelės, serigrafų, ofortų iki reliefo 
ir xerox atspaudų.

Kolekcijos kūriniai laiks nuo laiko 
yra nuvežami ir dovanojami Dailės

Našta ar...
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Jaunuoliai, būtų tai šokėjai, skau
tai ar sportininkai, geriau ar blogiau 
kalbą tėvų kalba, yra patriotai. Jau
nimo ir senimo sugyvenimas, įverti
nimas ir panaudojimas naujų polė
kių, dabarties simpatiškas pasitiki
mas, visiems būtų naudingas. Jau
nimas ateina su nauja mada, kaip ir 
turi būti, o vyresniųjų uždavinys 
perduoti jaunimui nesužalotas tau
tines tradicijas ir liaudies meną. Tai 
nesunku. Moderniškas jaunimas 
aukštai vertina autentiškas tradici
jas, su pasididžiavimu reprezentuo
ja liaudies meną, kas šiuo metu, kai 
Lietuva okupuota, yra mūsų pag
rindinis uždavinys.

vena apie 5000 gyventojų. Į uostą 
gali įplaukti iki 60,000 t. laivai. Da
bar dažniausiai lankosi Japonijos 
laivai, kurie veža medžių drožles 
(chip) ir kitą žaliavą savo fabrikams. 
Prie Bell Bay yra vienintelė Tas- 
manijoje šiluminė (varoma alyva) 
elektros jėgainė.

Toliau plaukiant parodo krante 
Encor Point, tai vietą į kurią atvyko 
pirmieji kolonistai iš Sydnejaus. Dar 
kitoje vietoje, prieš 7 metus CSIRO 
mokslininkai bandymui atvežė aus
trių. Nebuvo tikri, ar jos galės lai
kytis šaltesniame vandenyje. Sako, 
rezultatai labai geri.

Po pusvalandžio išlipame iš laivo 
Georgetown prieplaukoje. Čia mus 
pasitinka ne tik šaltas vėjas, bet ir 
dideli lietaus lašai. Autobusas jau 
laukia, neraginti sulekiame į vidų. 
Visai netoli pavažiavus nustojo lyti. 
Išlipame prie istorinio The Grove 
namo, statyto 1820 m. Mus pasitinka 
’’tarnaitė”, dėvinti ilgais juodais rū
bais, baltu žiurstu, galvą apsirišusi 
balta skarele. Taip buvo rengiamos, 
19-to šimtmečio pradžioje, tarnaitės. 
Pilniau supažindinant su apranga 
mergina pakėlė savo sijoną virš ke
lių, po kuriuo matėsi ilgos baltos 
kelnės. The Grove, dviejų aukštų 
nutinkuotas ir baltai nudažytas na
mas. Viduje aukšti kambariai, ap
statyti senoviškais, atremontuotais 
baldais. Visi viduje įrengimai atrodo 
tvirtai padaryti ir brangūs.

Pastogėje, užlipus siaurais laip
tais, įrengtas tarnaičių kambarys su 
labai paprastomis lovomis nedidelė
je patalpoje. Kokia nelygybė.

Valgomajame kambaryje galima 
užsisakyti obuolinio pyrago ir kavos 
ar arbatos. Apie namą prisodinta 
daug dekoratyvinių krūmų ir gėlių. 
Atskirame priestate įrengta rank
darbių ir suvenyrų parduotuvė. 
Ypatingai gausu odinių rankų darbo 
rankinukų, diržų ir kt. Išvažiuojant 
vėl mus lydi ta pati mergina ir kvie
čia vėl aplankyti The Grove.

Muziejui Vilniuje, o Vilniaus Uni
versiteto 400 metų sukakties proga 
yra pramatoma sudaryti platesnės 
apimties grafikos rinkinį ir jį dova
noti universiteto bibliotekos grafi
kos kabinetui.

Norintieji, kad šis rinkinys būtų

Pietus praleidžiame Georgetown 
miestelyje. Visos parduotuvės susi- 
spietusios prie vienos pagrindinės 
gatvės. Stovi nauja ’’Supermarket” 
ir miesto gražiausias pastatas - klu
bas. Dar keli gražūs ir didesni namai 
tebestatomi. Jaukus ir kylantis 
miestas. Žmones darbams važiuoja į 
Bell Bay apie 5 km. kelio.

Važiuojame toliau į šiaurę, iki pat 
jūros skiriančios Tasmaniją nuo 
Australijos žemyno. Privažiuojame 
vietovę Low t Heads. Stovi senas, 
aukšta gyvatvore apsodintas, pilotų 
namas (pilotas įveda laivus į uostą).

Aplink žalios pievos, jose ganosi 
avys. Nuvažiuojame į patį toliausią 
iškišulį jūroje, kuriame stovi švytu
rys. Toliau kelio nėra ir vėl grįžtame 
į Georgetown.

Baigėsi mūsų ekskursijos, ir geru 
East Tamar greitkeliu grįžtame į 
Launcestoną. Jokie vaizdai pakelyje 
nedomina, atrodo viską Tasmanijoje 
esame matę. Po poros valandų sėsi
me į lėktuvą kelionei į namus.

Launcestone vėl sustojame prie 
dirbtuvės, kurioje buvo paliktas pa
tepimui ir patikrinimui mūsų auto
busas. Jame sukrauti ir mūsų daik
tai. Laukiame,o laikas bėga. Auto
busas dar tik baigiamas tvarkyti. 
Rūpinasi ir vairuotojas, nes nesu
spės laiku mus pristatyti į lėktuvą. 
Atrodo, dirbtuvėje egzistuoja tipiš
kas australiškas pasakymas: ’’don’t 
care” (visiškai nesvarbu kada 
suspės darbą užbaigti).

Autobusas lekia kur tik randa 
laisvesnes gatves. Prieš 5 vai. gat
vės vis labiau užkemšamos automa
šinomis. Visą kelionę buvusi gera 
nuotaika, paskutinėmis minutėmis 
prigesinama nauju rūpesčiu. Jau 5 
vai. lėktuvo išskridimo laikas, o mes 
nei aerodromo dar nematome.

Pagaliau atvažiavome, lėktuvas 
laukia. Iš autobuso išsikrauname 
greit ir į aerodromą. Nesveria mūsų 
bagažo, skubiai paduoda bilietus ir 
nurodo per kurias duris išeiti. Mūsų 
nustebimui, kai kurie iš mūsų buvo 
atskirti ir skrido kitu lėktuvu, todėl 
su daugeliu bendrakeleivių išsisky
rėme net neatsisveikinę. Sprausmi- 
nis lėktuvas jau perpildytas, paten
kame į mažesnį propelerinį Fokker 
Friendship lėktuvą.

Pakylame vėl virš žaliuojančios 
Tasmanijos. Praskrendame apačioje 
pasiskleidusį Deyonport miestą. 
Jaučiame, kad šis lėktuvas skrenda 
lėčiau, kaip sprausminis. Vėl virš

Adomas Vingis Vakaro žaisme

pilnesnis ir turtingesnis yra mielai 
kviečiami jungtis prie mūsų bendrų 
pastangų.

Melbourno M.K. Čiurlionio Dis
kusijų Klubas 71 Nimmo Str., 
Middle Park, Vic., 3206 

jūros. Po pusantros valandos skridi
mo leidžiamės Melbourne. Lėktu
vas, kuriuo turėjome skristi į Syd- 
nejų, yra greičiausiai pusiaukelyje. 
Laukiame kito lėktuvo. Vakaro še
šėliams ilgėjant, 8 vai. pakylame iš 
Melbourno į Sydnejų. Per langus 
dar matosi Melbourno priemiesčiai 
ir iš jų einantieji ilgi keliai. Greitai 
tamsa uždengė langus ir tik vieto
mis maži žiburėliai priminė, kad 
tamsa ne visus užmigdė žemėje.

Iš tolo pamatėme savo šviesomis 
mus sveikinantį Sydnejų. Artėjant 
tų šviesų vis daugiau ir daugiau: ap
šviesti keliai, gatvės, didieji.pasta
tai. Blykčioja spalvotos firmų rekla
mos. Atrodo, čia dar niekas nemie
ga, o laukia mūsų sugrįžtant.

Lėktuvo ratai atsitrenkė į kietą 
Mascot aerodromo kelią. Neužilgo 
atsivėrė lėktuvo durys ir mus pasi
tiko šiluma, kokios Tasmanijoje ir 
vidurdieniais nebuvo. Sveikinamės 
su laukiančiais. Važiuojame namo, 
pasakojame paskutiniųjų dviejų 
savaičių pergyvenimus.

Naktis rami, jau savoje lovoje.

Manau skaitytojai jautė, o aš ke
liaudamas pastebėjau, Tasmanijoje 
rodomą dėmesį šio krašto trumpai 
istorijai. Gal būtų pravartu žvilgte
rėti į kai kuriuos istorinius faktus.

Olandų jūreiviai, vadovaujami 
Abel Tasman, 1642 m. Indijos van- 
'denyne ; trado naują žemę, kurią 
pavadino Van Diemen’s kraštu. Ilgai 
šiuo žemynu niekas nesidomėjo ir 
net nežinojo kad yra sala. Praslin
kus šimtmečiui Van Diemens kraštą 
pradėjo dažniau lankyti prancūzai ir 
vėliau anglai. James Cook saloje 
lankėsi 1777 m., po jo sekė La Pe
rouse, J.H. Cox, W. Bligh ir kiti. 
Matthew Flinders ir George Bass 
1798 m. salą apkeliavo, tuo užtikrin
dami, kad Van Diemens kraštas yra 
sala.

1803 m. anglų valdžios įsakymu iš 
Sydnejaus atvyksta pirmieji anglų 
kolonistai. Sekančiais metais salos 
valdymas padalinamas į šiaurinę ir 
pietinę dalis. Šiaurinėje - pradėjo 
kurtis York Towne (dabar Beacons
field), bet sekančiais metais radę 
tinkamesnę vietą kolonistai persi
kelia kur dabar yra Launcestonas. 
Pietinės dalies sostinė buvo Hobar- 
tas.

1856 m. buvo išrinktas pirmasis 
parlamentas ir nuo to laiko sala bu
vo pavadinta Tasmanija. Pabaiga 
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Namie ir 
svetur

MELBOURNO SKAUTŲ 
EITYNĖS

Dėmesio skautams ir skautėms!
Melbourne Džiugo Tunto 10 km ei

tynės - Walkai h on birželio 15 d. Iš to 
gautos pajamos skiriamos paremti 
skautams/tėms, vykstantiems į pa
pildomą Vl-ją tautinę stovyklą ir 
vadovų kursus Amerikoje.

Eitynių pradžia ir pabaiga Lietu
vių Namai. Laikas: 12.30 - 3.30 vai. 
Prizai skiriami pagal amžių. Po ei
tynių dalyviai bus pavaišinti.

.Formų prašykite pas drauginin
kus. Eikime visi!

v.s.v.sl. D. Sadauskaitė

MOKYKLOS VAKARAS

Gegužės 27 d. Sydnejaus Liet. 
Klube buvo surengtas jaukus Syd
nejaus savaitgalio mokyklos tėvų 
komiteto vakaras - balius mokyklai 
paremti. Nors dalyvių ir nebuvo la
bai tirštai, vis tik vakaras praėjo la
bai gražioje šeimyniškoje nuotai
koje.

Programoje gėrėjomės taut, šokių 
grupės Gintaro (vadovė p. A. Sau- 
dargienė) mikliais šokiais ir Links
mųjų Brolių jumoristinėm aktuali
jom. Malonu pastebėti; kad ir šį 
kartą Gintaras nors ir su tais pačiais 
šokiais pasirodė originaliai. Veng
dama monotonijos Gintaro vadovė 
p. A. Saudargienė ieško vis naujų 
formų, originalumo. Reikia pasaky
ti, kad jos pastangos pilnai pasitei
sina.

Linksmieji Broliai ir šį “kartą 
nestokojo gražaus sąmojaus, nors 
lyg ir nusiskundė, kad Sydnejaus 
lietuviai šiuo metu taip gražiai su
gyvena ir darniai dirba, kad trūksta 
kabliukų prie ko prikibti. Iš to, ką 
girdėjome, matosi, kad jie medžia
gos nepritruks. Taiklus ir skoningas 
jumoras visados yra gera atrakcija.

Fantais gausi loterija' irgi daly
vius gerai nuteikė: paremdami mo
kyklą vakaro dalyviai bilietus pirko 
glėbiais. Vakarą ir loteriją gražiai 
pravedė p. Ladyga , o loterijos bilie
tus traukė p.p. Cox ir Lašaitienė.

PAVYKUSI
GEGUŽINĖ - IEŠMINĖ

Dariaus ir Girėno Šaulių Kuopos 
gegužinė - iešminė įvyko gegužės 21 
d. p. A. Savickienės sodyboje, 82 
John Street, Lidcombe. Šauliai ir 
svečiai, apie 1 vai. pradėjo rinktis į 
gegužinę, - suskambėjo transliuoja
mos dainos ir įvairios melodijos, o po 
gero pusvalandžio pakvipo kepsnių 
kvapas. Šaulių Kuopos kapelionas 
kun. P. Butkus, atvykęs į gegužinę - 
iešminę, pareiškė: šauliai turbūt la
bai pamaldūs, kad išprašė Visagalio 
tokį netikėtą orą gegužinei. Prasi
dėjo kepsnių valgymas, pašnekesiai 
ir loterijos traukimas. Pažymėtina, 
kad atvykęs svečias iš Geelongo lai
mėjo net tris pryzus. Svečių atsilan
kė gerokas būrys, ir šaulių kuopa 
gavo pelno. Jaunimas šoko ir links
minosi net iki 7 vai. vakaro.

S.P.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. N.S.W.

TEL724 5408 VeQda 24 valandas per parą.
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* surasti darbą ar įsigyti specialybę
* sveikatos vaikų priežiūros klausimais
* pensijų ir paramų šeimoms reikalais
* anglų kalbos mokymosi reikalu
* teisiniais patarimais

Visų savo teisių ir jums 
privilegijų išsiaiškinimui 
šiuo adresu Information Branch

arba skambinkite telefonu
Sydney (02) 

221 1111, Melbourne (03) 662 3000, 
Brisbane (07) 225 2283, Adelaide 
(08) 50 3660, Perth (09) 822 3866

NAUJOS KNYGOS
GEN. POVILO PLECHAVIČIAUS 

MONOGRAFIJA
300 puslapių, gausiai iliustruota, 
kietais viršeliais, ’’Kario” žurnalo 
leidžiama, iš spaudos išeina birželio 
mėn. Kaina U.S. $ 9.00.

Knygos I-ją dalį, apie generolą P. 
Plechavičių, parašė buvęs ’’Kario” 
redaktorius kap. Petras Jurgėla. 
II-roje dalyje prisiminimai, apimą 
Lietuvos kariuomenės 1918 - 19 m. 
organizavimą, pokario metus, oku
paciją, pasitraukimą į Vokietiją ir 
kt. Knygą redagavo "Darbininko” 
redaktorius Paulius Jurkus.

MES GALIME

JUMS

PADĖTI:

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

i. s. ■- ■

KOVOS DĖL LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS. I-mas tomas 
(500 pusi.) apėmė kovas su bolševi
kais ir bermontininkais 1918 - 1920 
m. paruoštas ir išleistas pik. Itn. 
Kazio Ališausko 1972 m.

II-rą tomą (1200 pusi.), kuris api
ma lietuvių - lenkų santykius amžių 
bėgyje ir kovas su lenkais 1919-1920 
m. spaudai paruošė Dr. Antanas 
Rukša ir išleidžia L.K.V.S. ’’Ramo
vė” Centro Valdyba. Šio kapitalinio 
istorinio veikalo išleidimui Karių 
"Ramovės” skyriai prisideda po 100 
dolerių, gi visi taurūs tautiečiai 
kviečiami būti knygos mecenatais. 
Garbės prenumerata 25 doleriai.

Abiejų knygų užsakymus priima 
Karių ’’Ramovės” skyr. pirm.

Tomas Venclova. 98 EILĖRAŠ
ČIAI. Išleido Algimanto Mackaus 
knygų leidimo Fondas 1977. Tiražas 
1000 egz. Knyga kietais viršeliais, 
140 psl. Kaina 6 dol.

Tomas Venclova politikas, disi
dentas, net mokslininkas, bet visų 
pirma poetas. Šis ”98 eilėraščių” 
rinkinys apima jo visą kūrybą, kiek 
jis yra rašęs Lietuvoje ir čia. Dar 
1972 m. išleistas jo eilių rinkinys 
"Kalbos ženklas” Lietuvoje taip pat 
{rikiuotas į šią knygą. T. Venclovos 

poezija nėra, dainuotinė, o aštri, 
atspindinti gyvenamąjį laiką. Poezi
jos mėgėjai gali pasidžiaugti gražia 
kalba, rinktiniais žodžiais, gilia min
tim ir simboliais.

J.I. Kraševskis. VITOLIO RAU
DA. Iš lenkų kalbos vertė Povilas 
Gaučys. Išleido prel. J. Karalius 
1977 m. Čikagoje. 288 psl. Kaina ne
pažymėta.

J.I. Kraševskio ’’Vitolio rauda” 
yra vienas iš lenkų romantiko rašy
tojo gausybės veikalų, kur savo po
emai temą semiasi iš lietuvių mito
logijos. Savu laiku ši poema bent at
gimstančioj Lietuvoj buvo ypač po
puliari. Daugelis autorių bandė ją 
išversti pilnai ar dalimis. Pirmas ir 
pilnas ’’Vitolio raudos” vertimas bu
vo paruoštas aušrininko A.J. Vište
liausko. Antras vertimas buvo - pa
ruoštas (tik pirmoji dalis) Fausto 
Kiršos ir išleista 1924 m. Kaune. 
Trečiasis "Vitolio raudą” vertė Jur
gis Talmantas.

Nors šiais laikais Vitolio rauda jau 
tos reikšmės neturi (pasikeitė lai
kai), tačiau romantinė ir net lietu
viška tematika bei geras vertimas 
bus maloni staigmena kiekvienam 
skaitytojui.

s'-ACUh -r.*-,
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Skaitytojai
Gerb. p. Redaktoriau,

Aš, kaip ’’interior decoration” 
specialistė, visiškai nesutinku su 
’’Mūsų Pastogėje” tilpusio G. Žem
kalnio recenzijos ”Ir atskrido ’Atža
la’ ” pastabomis, kas liečia scenos 
papuošimą komedijoje ’’Pirmas 
Skambutis”.

Mano supratimu, įjungimas vieno 
abstraktaus paveikslo (tarp kitko, 
ne dail. Urbono), gobeleniniame sti
liuje siuvinėta pagalvėlė ir taip va
dinamas ’’art noveau” užtiesalas ant 
fortepijono kartu su antikiniais bal
dais puikiai derinosi su modernia 
aktorių apranga.

Su pagarba,

Milda Vaitkevičienė

NE VISKAS GERAI...

Tikriausiai esu Melbourne lau
mėms kuo tai nusidėjęs, nes kiek
vieną kartą kada viešiu Melbourne, 
turiu būtinai susirgti. Ir šį kartą per 
pačias Sydnejaus Atžalos teatro 
gastroles su ’’Pirmu skambučiu”. 
Net ir pats nežinau, kaip iškriokiau 
visai užkimęs savo kad ir mažą, bet 
reikalingą komedijai vaidmenį. 
Tikrai jaučiausi kaip koks nusikal
tėlis prieš savo mielus melburniš- 
kius. Gailėjausi, kad neatsiprašiau 
prieš spektaklį, jog vaidinu pakilęs 
iš lovos su aukšta temperatūra.

Dar prieš susergant balandžio 30 
d. stebėjau naujai susiorganizavusio 
Melbourno lietuvių mėgėjų teatro 
spektaklį - trijų veiksmų komediją 
’’Teta iš Amerikos”, kurį jie kartojo, 
nes pirmą kartą jis buvo suvaidintas 
per praėjusių metų kariuomenės 
šventės minėjimą. Svarbiausiai no
riu pagirti visus aktorius už puikų 
rolių mokėjimą, nors programoje ir 
buvo pažymėtos net dvi suflerių pa
vardės. Šis sveikas reiškinys yra 
retas svečias net ir geriausiose mė
gėjų grupėse. Nežinau kodėl, bet vi
sados atsiranda vienas kitas akto
rius, kuris būtinai turi pasikliauti 
sufleriu. Aktoriai mėgėjai turėtų 
prisiminti, kad klojiminio teatro lai
kai yra praėję, ir šiandie žiūrovai 
net ir mėgėjams yra daug reiklesni. 
Savo ruožtu komedijos ’’Teta iš 
Amerikos” režisoriui E. Šidlauskui 
ir jo grupei noriu palinkėti sėkmės ir 
ryžto tęsiant pradėtąjį mūsų sąly
gose sunkų teatrinį darbą.

Melbourne renginių kaip iš gau
sybės rago: gegužės 14 Motinos 
Dienos minėjimas, gegužės 21 Romo 
Kalantos, susideginusio Kaune mi
nėjimas, kurį įspūdingai pravedė 
Melbourno jaunimas, o geg. 28 lab
daros koncertas, kurio pelnas ski
riamas kenčiančiai Bažnyčiai Lietu
voje.

Taigi, melburniškiai neturi ko 
skųstis, kad tautiečiai nieko nedaro. 
Anaiptol, pasišventėliai savo meniš
komis apraiškomis tikrai praturtina 
vietos lietuvių kasdieninį gyvenimą.

Stebint visus renginius man vis 
dėl to kaip teatralui krito į akis vie
nas labai neigiamas, viską gadinan
tis reikalas. Ir būtent, Melbourno 
Liet. Namų koncertinės salės scena. 
Nenoriu čia kaltinti nė vieno, bet 
noriu pasakyti, kad tas dulkėtas 
mėlynas dar nuo namų nupirkimo 
dienos įtaisytas draperijas (kulisus), 
atrodo, pats laikas nuimti ir pakeisti 
naujomis.

Prasiskleidus gražiai naujai už
dangai netvarkingai sukabintos mė
lynos draperijos kiekvieno renginio 
vertę tuoj pat numuša pusiau. Ne
geriau ir su apšvietimu. Blyksi ke
lios lemputės, ir šviesos np daugiau, 
kiek jos būdavo klojiminėse scenose 
prie žibalinės lempos. Tiesa, kartais 
svarbesnėm progom rengėjai nuo- 
muoja prožektorius, bet man atrodo, 
per tuos kelis metus nuoma susida
riusi tokia didelė, kad už tuos pini-

pasisako
gus tikrai būtų galima įsigyti scenos 
šviesų aparatūrą.

Žinau, kad toks scenos patvarky
mas pareikalaus pinigo, bet mano 
supratimu, jis būtinas. Net sunku 
suprasti, kaip šį nedateklių melbur
niškiai taip ilgai galėjo pakęsti.

<Tvarkant scenos reikalus reikia 
būtinai pasikviesti scenos ekspertą, 
kuris pasakytų, ką ir kaip reikia da
ryti.

Draperijas (kulisus) siūlyčiau nu
pirkti juodo aksomo (neseniai Atža
los teatro iniciatyva Sydnejaus klu
bo scenoje buvo pakabintos juodos 
"corderoy velvet” draperijos), nes ši 
spalva, teatraliniai išsireiškiant, yra 
neutrali, naudojama viso pasaulio

Sportas Geelonge
GEELONGO

VYTIES NAUJIENOS

Pirmasis š.m. Vyties Sporto 
Klubo ruoštas balius įvyko balan
džio 29 d. Geelongo Lietuvių Bend
ruomenės Namai buvo pilni svečių. 
Vyties Valdyba yra dėkinga 
visiems, kurie prisidėjo prie šio ba
liaus pasisekimo, būtent, visiems 
kurie taip gausiai susirinko, už au
kas, fantus loterijai, ir bufeto auko
tojom ir darbininkėm.
Baliaus metu įvyko Klubo Quiz 

Loterijos Nr. 6 paskutinis trauki
mas. Laimingus numerius ištraukė 
Bendruomenės pirmininkas M. Ky
mantas: $ 100 premiją laimėjo P. 
Vaičekauskas, $ 40 premiją G. Wolf 
ir $ 20 premiją B. Porter. Laimin
gam staliukui premijas suaukojo 
valdybos nariai (iš viso devynias) ir 
laimingus bilietus ištraukė sesutės 
Prašmutaitės iš Melbourno.

Valdyba dės pastangų, kad Vyties 
antras balius, kuris įvyks lapkričio 
mėn. taip pat pasisektų, nes tada 
atšvęsime Vyties Sporto Klubo 25 
metų jubiliejų.

Vyties Valdyba reiškia nuoširdžią 
padėką Geelongo Moterų Draugijai 
už $ 100 auka kelionei paremti Vy
ties sportininkams, kurie vyksta į 
Pasaulio Lietuvių Žaidynes Kana
doj. Sportiškas ačiū Valdybai ir na
riams.

Kiekvienais metais Australijoje 
yra skelbiamas oficialus šachmati
ninkų įvertinimas, kuris vykdomas 
paskutiniais metais kompiuteriais.

ŠACHMATAI Įvertinimas, angliškai vadinamas 
grading, suteikiamas kiekvienam

Sydnejaus lietuviai šachmatininkai. Iš kairės: J. Dambrauskas, VI. 
Šneideris, J. Karpavičius, A. Giniūnas, Dr. H. Lukše, V. Augustinavi
čius,! V. Patašius, Dr. I. Venclovas, P. Grosas ir J. Zaloga. -.

Nuotrauka J. Kapočiaus

scenose ir ji tinka bet kokioms de
koracijoms ir apšvietimui.

Šiam reikalui Melb. Klubo Valdy
ba galėtų paskirti komisiją, o ši savo 
keliu turėtų pravesti šiam reikalui 
piniginį vajų, kuriam aš jau dabar 
aukoju pusšimtį dolerių. Be abejo
nės, prie šio vajaus prisidėtų visos 
organizacijos, nes turbūt nėra Mel
bourne nė vienos, kuri nepasinau
dotų scena.

Taip pat reikėtų sutvarkyti ir už
kulisyje du persirengimo kambarius 
įtaisant po didelį sieninį veidrodį ir 
grimavimuisi staliukus. Tai reikėtų 
atlikti nedelsiant, jau dabar.

Rezultate visų renginių lygis pa
kiltų iki tokio laipsnio, kad nebūtų 
gėda ir patiems salėje sėdėti ir sve
čiams parodyti lietuviškąsias meno 
apraiškas.

Paulius Rūtenis

GLSK Vyties Valdyba dėkoja na
riui Stasiui Šutui už asmeninę $ 50 
klubui auką. Malonu, kad ir patys 
sportininkai remia savo klubą ne tik 
aktyviai dalyvaudami, bet ir finan
siniai. Kaip žinoma, Stasys yra Aus
tralijos Lietuvių krepšinio rinktinės 
treneris ir birželio pabaigoj su rink
tine išvyks į Kanadą pasaulinėm lie
tuvių varžybom, kurias Geelongo 
australų spauda pavadino ’’World 
Lithuanian Mini Olimpics”. Linkim 
treneriui ir rinktinei sėkmės ir 
sportiškų laimėjimų.

♦ *
Birželio 10 d. šeštadienio vakare, 

Bendruomenės Namuose įvyks 
iešminė, b-b-q. Tai bus Vyties spor
tininkų į Kanadą išleistuvės. Vie
nam dalyviui b-b-q vakarienės kaina 
bus $ 2 ir visi gėrimai bus parduo
dami vietoj, tam yra gautas leidi
mas. Visas pelnas bus skiriamas pa
remti išvykstančių Vyties sporti
ninkų kelionės .išlaidas. Programoje 
numatyta juostelių muzika ir radio - 
laikrodžio loterija. Kviečiame visus 
šiame parengime dalyvauti.

* *
VYTIES ŽINIOS, informacinis 

Klubo leidinys, turi naują redakto
rių p. A. Adomėną ir redakcinę ko
misiją: A. Bungardaitė ir L. Bun- 
garda. Valdyba dėkoja redaktoriui, 
komisijai už apsiimtas pareigas ir p. 
A. Žvirbliui už $ 2 auką paremti Vy
ties Žinių leidimui.

Australijos lietuvių šachmatininkų 
įvertinimas

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės gegužės 22 d. lai
doje G. Žemkalnis straipsnyje ”Ir 
atskrido Atžala”, aprašydamas gra
žią Atžalos gastrolę Melbourne, kiek 
suklydo pareikšdamas, kad V. 
Aniulis padengė Atžalos išvykos 
Melbournan išlaidas. Norėčiau pa
tikslinti, kad Atžala buvo numačiusi 
vykti gastrolių Adelaidėn ir Mel
bournan ir buvo susitarta su kolek
tyvo administratorium, kelionių iš
laidas Adelaidei ir Melbournui pa
dengti pusiau po 750 dol. Deja, pas
kutiniu momentu Adelaidei atsisa
kius, spektaklis įvyko tik Melbourne 
ir tų garantuotų 750 dol. nepakako 
padengti vien tik pačios grupės ke
lionei Melbournan. Mano apskaičia
vimu, Atžala, padovanojusi mums 
tokį puikų spektaklį, turėjo dar pri
mokėti iš savo kasos virš 300 dol.

Pritariu G. Žemkalnio pastaboms, 
kad tokio pajėgaus kolektyvo pasi
rodymų neturėtų varžyti kelionių 
išlaidos. Labai tinkamu laiku tas 
klausimas buvo iškeltas ir tikiu, kad 
ateityje bus rasta būdų, kaip pilnai 
finansuoti Atžalos išvykas.

Iš savo pusės norėčiau bemaž už
tikrinti, kad sekančios gastrolės 
Melbournan bus pelningesnės. Ačiū 
Atžalai už gražią popietę ir iki greito 
pasimatymo Melbourne.

A.V. Aniulis

Vairuotojas
Instruktorius tikrina prade

dančiojo vairuotojo žinias:
— Įsivaizduokime, kad, maši

nai lekiant visu greičiu, nulėkė 
ratas. Ką jūs darysite?

— Dar padidinsiu greitį ir pa
sistengsiu tą ratą pavyti!

lietuviai gru-

šachmatininkui, kuris apsimoka sa
vo metinius mokesčius ir dalyvauja 
turnyruose. Įvertinimo pagrindas 
yra sužaistų partijų laimėjimai ir 
pralaimėjimai.

Savaime, aišku, kad šachmatinin
kas, metų laikotarpyje turėdamas 
daugiau pralaimėjimų, gauna ma
žesnį įvertinimą. Iki 1978 metų 
Australijoje iš lietuvių aukščiausią 
įvertinimą turėjo R. Arlauskas, bu
vęs pasaulio šachmatų meisteris ko- 
respondenciniu būdu. Nuo šių metų 
garbė būti pirmoje vietoje Australi
jos lietuvių šachmatininkų sąraše 
atiteko V. Patašiui, Sydnejaus lie
tuvių klubo šachmatų čempionui.

Australijoje priskaitoma apie du 
tūkstančius registruotų šachmati
ninkų, kurių tarpe yra 27 lietuviai.

Pagal įvertinimą 
puojasi taip:

1. V. Patašius
2. R. Arlauskas
3. Dr. I. Venclovas
4. V. Liūgą
5. A. Baltutis 
D. Mačiulaitis
7. J. Dambrauskas
8. Dr. H. Lukše
9. Br. Šlamanas

10. V. Opulskis
11. Iz. Jonaitis
12. V. Augustinavičius
13. A. Grigaitis
14. J. Jenčius
15. J. Karpavičius
16. V. Kildišas
17. R. Baranauskas
18. P. Grosas
19. A. Giniūnas
20. L. Lazauskas
21. G. Baikovas
22. VI. Šneideris
23. S. Reivytis
24. P. čerakavičius
25. K. Cieminis
26. J. Kapočius
27. L. žižys

2090 NSW 
2015 SA 
1945 NSW 
1840 NSW

1805 Vic
1775 Vic 

1775 NSW 
1760 NSW
1650 SA
1635 SA 

1625 NSW 
1585 NSW ,

1575 Vic 
1570 NSW 
1560 NSW

1525 Vic
1505 SA 

1505 NSW 
1495 NSW

1485 SA 
1460 NSW 
1415 NSW

1345 SA
1330 Vic

1275 SA 
1200 NSW

725 Vic
ŠŠ* pfegXtA 1 
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SYDNE JAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
(18 East Terrace, Bankstown) 

birželio 17 d., šeštadienį, 7 vai. rengia

Išleistuvių balių
atsisveikinant su mūsų sportininkais, vykstančiais į Pasaulio Lietuvių 
Sporto Šventę Toronto, Kanadoje

Vakaro metu bus įdomi programa. Bilietų kaina $ 7 įskaitant ir 
’’Smorgasbord” vakarienė

Infor
IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

Siaubingus birželio įvykius, Lie
tuvos okupaciją ir po metų įvykdy
tas masines deportacijas, Melbour
ne lietuviai minėsime birželio 18 d., 
sekmadienį.

12 vai. gedulingos pamaldos už 
tremtinius ir visus mūsų tautos 
kankinius Šv. Jono bažnyčioje, East 
Melbourne. Giedos parapijos choras. 
Visos organizacijos dalyvauja su vė
liavom. Moterys tautiniais rūbais, o 
vyrai pasipuošia tautinio rašto kak
laraiščiais. Vėliavų garbės sargybos 
užsideda savo organizacijos spalvų 
juostas.

Po pamaldų pietūs Lietuvių Na
muose.

Minėjimo Aktas 2.30 vai. Mel
bourne Lietuvių Namų koncertų sa
lėje dalyvaujant estų, latvių, Pa
vergtųjų Tautų ir mums draugingu 
australų organizacijų atstovams.

Įdomi minėjimo meninė progra
ma. Kviečiame visus Melbourne ir 
apylinkių lietuvius gausingai atsi
lankyti į gedulingas pamaldas ir Mi
nėjimo Aktą Lietuvių Namuose, 
North Melbourne.

Prisimindami tautos kankinius ir 
savo šeimų artimuosius padėkite 
gėlių prie paminklo žuvusiems už 
Lietuvos laisvę.

Jūsų gausingas dalyvavimas pa-
maldose ir minėjime tebūnie mūsų 
viešas protestas prieš mūsų tautai 
padarytas skriaudas. Okupanto pa
darytas kriminalinis nusikaltimas 
prieš lietuvių tautą turi būti skel
biamas visam pasauliui, iki padaryta 
skriauda nebus atitaisyta.

Kiekvieno mūsų šventa pareiga 
priminti pasauliui apie neteisėtą 
Lietuvos okupaciją ir atėjūnų geno
cidinius nusikaltimus mūsų tėvų že
mėje. Tavo dalyvavimas yrą pareiga 
savo tautai kovoje už jos laisvę.

Melbourne Apylinkės Valdyba

SYDNEY
N.S.W. Jungtinis Baltų Komite

tas birželio 11 dieną, sekmadienį, 4 
vai. Latvių salėje, 32 Parnell Street, 
Strathfield ruošia

TRĖMIMŲ 
MINĖJIMĄ - KONCERTĄ

Minėjime paskaitą skaitys buvęs 
Vietnamo armijos pulkininkas V.0. 
Dai - Von.

Koncertinėje programos dalyje, 
be latvių ir estų meninių pajėgų, da
lyvaus ir p. Br. Kiverio vadovauja
mas choras ’’Daina”.

Savo skaitlingu dalyvavimu paro
dykime, kad prisimename ištrem
tuosius, o taip pat ir pavergtus bro
lius ir seseris Lietuvoje.

V. Patašius
N.S.W. Jungtinio Baltų Komiteto 

vicepirmininkas
SVARBUS PRANEŠIMAS

Pranešime, kad birželio 10 d., 
šeštadienį, 10.30 vai. išvežtųjų mi
nėjimo išvakarėse Sydnejaus ramo- 
vėnai kartu su pabaltiečių karių or
ganizacijom padėsim vainiką prie 
žuvusiųjų paminklo Martin Plaza, 
Sydney.

Šiose ceremonijose maldą kalbės 
kun. P. Butkus ir kalbės ALB Kraš
to Valdybos vicepirm. p. V. Pata
šius.

Visuomenė ir ypač ramovėnai 
prašomi skaitlingai dalyvauti.

L.K.V.S. Ramovės 
Sydnejaus Skurius
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Birželio 18 d. to vajaus proga or
ganizuojama

IŠKILMINGOS PAMALDOS IR 
AKADEMIJA

St. Joachim’s bažnyčioje Lid- 
combe 11.30 vai. pamaldos, giedant 
Dainos chorui (diriguojant B. Kive- 
riui). Oraganizacijos kviečiamos da
lyvauti su vėliavomis. Tą pačią die
ną 3 vai. Sydnejaus Liet. Klube 
Bankstowne rengiama akademija 
paminint persekiojamą Lietuvos 
Bažnyčią. Programoje kalbėtojai, 
deklamacijos, vokalinė dalis.

Šio parengimo tikslas yra kuo 
daugiau sutelkti paramos persekio
jamai Lietuvos Bažnyčiai bei pa
remti ’’Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronikų” leidimą svetimomis kalbo
mis.

Kurie negalės dalyvauti šioje 
akademijoje, savo aukas prašomi 
įteikti p. A. Vinevičiui parapijos 
spaudos kioske, E. Venclovienei 
Liet. Klubo skaitykloje, E. Badaus- 
kienei ar kun. P. Butkui.

Kviečiama visa plačioji Sydnejaus 
lietuvių visuomenė, nes kova už re
ligijos išlaikymą yra kartu kova už 
lietuvių tautinį išlikimą.

Kun. P. Butkus 
Religinės Šalpos Vajaus 

Sydnejuje Komiteto pirmininkas

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
pagarsėjusi tarptautinė šokėjų ir dainininkų grupė

KOLOBOK DANCE
birželio 7 d., trečiadienį, 8 vai. šoks, dainuos ir kitaip linksmins atvyku
sius tą vakarą.

Įėjimas tik su bilietais - $ 3 asmeniui. Atvykite - nesigailėsite!!

KITUR
KAIP NESUSENTI?

Moterų jau tokia prigimtis ir rū
pestis, kaip išsilaikyti kuo ilgiau 
jaunai. Visos suinteresuotos, kaip 
prižiūrėti ir išlaikyti sveiką ir švel
nią odą.

Melbourno Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija organizuoja

MOTERŲ POPIET?.

Ponia Veide (latvė, kalbanti lietu
viškai) maloniai sutiko paskaityti 
paskaitą apie kosmetiką ir odos 
priežiūrą. Ji yra šios srities žinovė ir 
pati gaminasi kosmetiką ne iš che
mikalų, bet iš natūralių gamtos pro
duktų. Ji atsakinės į paklausimus ir 
duos patarimų. Jos gaminių bus ga
lima nusipirkti vietoje.

Kviečiame visas Melbourno mo
teris į šią paskaitą, kuri įvyks birže
lio 11 d., sekmadienį, 2.30 vai. Melb.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškoma Danutė Švedaitė 

(mergautinė pavardė), gyvenusi 
Kaune Žemuogių gatvėje, lankė 
Saulės gimnaziją su tėvais ir jau
nesne sesute, gyveno anglų zonoje 
tremtinių stovykloje. Apie 1948-49 
m. emigravo į Australiją. Ieško Vi
tas Gruzdis (buvęs kaimynas ir jau
nystės draugas), 570 Jamaica Ave., 
Brooklyn, New York 11208, U.S.A.

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI 

birželio 7 d., trečiadienį, 8 vai.
KOLOBOK DANGE

Birželio 18 d.
SPORTININKŲ IŠLEISTUVIŲ 

BALIUS

Bibliotekoj parduodamos lietu
viškos knygos, plokštelės, pašto 
ženklai pilnom kolekcijom (serijom), 
mediniai liktoriai, liet, tautinis mo
teriškas kostiumas, gintariniai ka
roliai, lipinukai ant mašinų, medaliai 
ir kt.

Biblioteka atidara: trečiadienais 
4-6 vai., sekmadieniais 1.30-4 vai.

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus' ir 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato-
mis.

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-tret. 4-10 vai., ketv. 4-11 vai., šešt. 342 vai., sekm. 7-10 vai. 
penkt. 4-12 vai., šjšt. 2-1 vai., sekm. 
12.30 - 11 vai.

Antradieniais pigioji gėrimų VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
valanda 6-9 vai., šešt. 6-10 vai., sekm. 1-9 vaL

♦ Trečiadieniais šachmatai Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė
* Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

VIETOJ 
HO GĖLIŲ

Lietuvių Namuose bendruomenės 
kambary.

Bus įdomu ir naudinga.
Melb. Liet. Katalikių Moterų 

Draugija

PRANEŠIMAS
PERTHO LIETUVIAMS

Vakarų Australijos Pabaltiečių 
Komiteto lietuvių atstovas praneša, 
kad birželio 18 d., sekmadienį, 3 vai. 
Latvių salėje, Belmont Ave., Bel
mont, įvyksta pabaltiečių trėmimų į 
Sibirą minėjimas su programa.

Komitetas kvies svečius iš State 
Parlamento, iš World Freedom 
League. Taip pat kviečiami visi 
Pertho lietuviai šiame minėjime 
skaitlingai dalyvauti.

B. Steckis 
Lietuvių atstovas 

Pabaltiečių Komitete

PRANEŠIMAS

Dariaus - Girėno minėjimas šiais 
metais rengiamas liepos 16 d. (sek
madienį).

Pamaldos St. Joachimo bažnyčio
je 11.30 vai. Visos organizacijos 
prašomos dalyvauti su vėliavomis 
bažnyčioje. Po pamaldų minėjimas 
Lietuvių Klube Bankstowne 3-čią 
vai.

Visus kviečiame skaitlingai daly
vauti bažnyčioje ir minėjime.

Minėjimo programa bus paskelbta 
vėliau.

Rengia L.K.V.S. Ramovės Sydne
jaus skyrius

Primename, kad šeštadienių šokių 
vakarais visi turi dėvėti klubo tai
syklėse nurodytą aprangą.

Pagerbdami velionį a.a. Vaclovą 
Šliogerį, vietoj gėlių 20 dolerių 
Mūsų Pastogei skyrė J. ir A. Viliū- 
nai.

♦ ♦ *

Pagerbdami a.a. Anastaziją Mali
šauskienę vietoj gėlių Mūsų Pasto
gei aukojo: 10 dol. p.p. J. Miškiniai 
ir 5 dol. Julija Miškinytė, visi iš 
Brisbane,
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