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Nobelio literatūros premija
Garsioji Nobelio literatū

ros premija šiais metais ati
teko... poetui Česlovui Mila- 
šui — Czeslaw Milosz. Kas 
jis? - lietuvis, lenkas? Aus
trališkuose pranešimuose 
skelbiama, kad jis - lietuviu 
gimęs lenkas. Tai nuo seno 
įsigalėjusi kategorija, kad 
gimimas savu keliu, o pasi
rinkta tautybė ir tautinė 
kultūra vėl savu keliu.

Czeslaw Milosz, šių metų 
Nobelio premijos laureatas, 
yra jau pasaulyje pagarsėjęs 
kaip gilus ir įtakingas poe
tas, gimę Lietuvoje 1911 m. 
Kėdainių apskrityje. Studi
jas baigė Vilniaus universi
tete, karo ir pokario metais 
gyveno Varšuvoje dalyvau
damas lenkų rezistencijoje 
prieš vokiečius, bet neprita-

Viršūnės 
susitinka

PRANEŠIMAS SPAUDAI

1980 m. rugsėjo 11 d., Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininkas, 
Dr. K. Bobelis, susitiko su 
Lietuvos Diplomatijos Šefu, 
ministeriu S. Lozoraičiu.

Pokalbio metu, VLIKo 
pirmininkas painformavo 
Doplomatijos Šefą, kad ry
šium su ateinančia Saugumo 
konferencija Madride, jis 
yra pasiryžęs aplankyti kai 
kurias Europos sostines ir, 
kur aplinkybės leis, Lietu
vos vardu įteikti bendrą 
Diplomatinės Tarnybos ir 
VLIKo memorandumą. Dr. 
K. Bobelis davė taip pat iš
samių žinių apie Vyriausiojo 
Komiteto Valdybos veiklą ir 
numatytus darbus. Jis iš
reiškė pasitenkinimą gerais 
VLIKo ir Diplomatinės Tar
nybos santykiais ir pažymė
jo, kad jos reikalai yra ir bus 
remiamai ateityje.

Min. S. Lozoraitis padė
kojęs VLIKo pirmininkui už 
apsilankymą ir suteiktas in
formacijas išreiškė keletą 
minčių apie esamą tarptau
tinę padėtį ir iš jos kylančius 

reikalavimus, kurie liečia 
Lietuvos laisvės bylą. Jis iš
reiškė viltį, kad lietuviški 
veiksniai kovoje už krašto 
nepriklausomybę ieškos 
būdų galimai efektingiau 
bendradarbiauti visose jų 
veikimo srityse. Diplomati
jos Šefas taip pat palinkėjo 
Dr. K .Bobeliui ir atvyks
tančiai VLIKo delegacijai 
geriausios sėkmės Madrido 
konferencijos metu.

VLIKo pirmininkas, kurį 
lydėjo sūnus Jonas Bobelis, 
būdamas Romoje taip pat 
kelis kartus susitiko su 
Lietuvos atstovu prie Šv. 
Sosto, S. Lozoraičiu jr. 

pęs prie komunistinės ideo
logijos ir santvarkos, vėliau 
emigravo į Paryžių ir ten il
gesnį laiką pagyvenęs per
sikėlė į USA, kur iki dabar 
Kalifornijos universitete 
dėsto lenkų literatūrą ir sla
vų kalbas.

Jis nėra fanatikas lenkas, 
bet plačios ir gilios erudici
jos intelektualas, labai arti
mai bendradarbiaująs su 
lietuviais kasmet dalyvau
damas lietuvių, išeivijos in
telektualų Šviesos-Santaros 
metiniuose suvažiavimuose 
Tabor farmoje Amerikoje, 
intymiai draugauja su lietu
viais poetais, ypač Tomu 
Venclova ir Juozu Kėkštu 
(kuris taip pat vilnietis, da
bar gyvenąs Waršuvoje).

Pokario metais Č. Milošas 
net buvo patekęs į pokarinės 
Lenkijos diplomatinę tarny
bą, tačiau nesutikęs su ko
munistine ideologija ir tuo 
pačiu santvarka, nes jo raš
tai buvo kietai cenzūruojami 
ir vėliau griežtai uždrausti 
viešai skelbti Lenkijoje, jis 
pasirinko išeivio kelią: eilę 
metų išbuvęs Prancūzijoje 
jis išvyko į USA ir dabar

a

pasaulyje
Europos saugumo ir 

bendradarbiavimo 
konferencija, pradėta dar 
Helsinkyje, metų pabaigoje 
įvyks Madride, Ispanijojkur 
bus peržiūrėti Helsinkio su
sitarimai ir kiek kas jų lai
kosi. Britai savo dėmesį ba- 
zuos į Afganistano okupaciją 
ir žmogaus teises.
Vlikas irgi deda pastangų 
toje konferencijoje dalyvau
ti ir iškelti Lietuvos rei- 

Dabartinė Liet. Rašytojų Draugijos išeivijoje Valdyba: iš 
k. Alė Rūta-Arbienė, Bronys Raila, Bernardas Brazdžio
nis (pirm.) ir Alfonsas Gricius. Visi iš Los Angeles (USA)

darbuojasi kaip dėstytojas ir 
profesorius Kalifornijos 
universitete.

Poetas šiuo metu yra 69 
metų, artimai nuo pat jau
nystės bendravęs su savo 
giminaičiu lietuviu poetu 
Oskaru V. Milašium, kuris 
rašė prancūziškai ir iki šian
die tebelaikomas vienu pir
maujančių dvidešimtojo 
amžiaus poetų.

Č. Milašaus požiūrius apie 
lietuvių - lenkų santykius, 
ypač pokalbiuose su T. 
Venclova, skaitėme žurna
luose ’’Metmenyse” ir ’’Aki
račiuose”. Jis Lietuvai ir 
lietuviams niekad nebuvo 
neutralus arba priešiškas. 
Net jo kūryboje esminiai 
įvaizdžiai atspindi lietuvišką 
mentalitetą, nors visumoje 
poeto mintis yra universali
nė. •

Lietuviškai yra išleistas jo 
stambus poezijos rinkinys 
dar 1955 metais, kur įvade 
pats autorius pasisako, kad 
jis didžiuojąsis, grįžęs bent 
su poezija į savo gimtąjį 
kraštą. Vertėjas Juozas 
Kėkštas, išleido "Literatū
ros Lankai” Argentinoje, 
1955 m.

♦**
Estijos sostinėje Tallinne 

demonstravo apie 2000 mo
kyklinių vaikų ir studentų 
prieš sovietinę Estijos oku
paciją. Buvo nešamos estų 
tautinės vėliavos ir atitin
kami plakatai. Su demons
trantais policija ir sovietų 
daliniai elgėsi labai grubiai, 
daugelis vaikų sužeista, dar 
daugiau suimta.

***

Henrikas Šalkauskas ■’Tvirtovė" (1964)

Reikšminga meno paroda
LIETUVIAI PIRMAUJA. JŲ ĮNAŠAS IR ĮTAKA 

AUSTRALIJOS MENUI

Šiuo metu Sydnejuje 
vyksta apžvalginė meno pa
rodą, pavadinta "Abstract 
Expressionism in Sydney 
1956-64”, kur dėmesys su
koncentruotas į ryškiausius 
abstrakčiojo ekspresionizmo 
atstovus. Parodoje išstatyti 
32 dailininkų po vieną ar du 
kūrinius, jų tarpe ir dviejų

SOVIETŲ BAZĖ 
AUSTRALIJOJ?

Tasmanija nori įsigyti lai
vų remontui plaukiojantį 
uostą. Besidairydama Tas
manijos vyriausybė nukrei
pė akis į Sovietų Sąjungą, 
kuri jai pažadėjo tokį plau
kiojantį uostą atplukdyti 
iš... Klaipėdos. Šiuo metu 
Tasmanijos vyriausybės de
legacija išvykusi į Sov. Są
jungą to doko užpirkti ir su
sitarti dėl sąlygų. Atrodo, 
Australijos federalinė vy
riausybė tam žygiui pritaria.

Ką reiškia tokia keista 
kombinacija? Iš tiesų ne ką 
kitą, kaip būtų įsteigimas 
sovietų laivų bazės Austra
lijoje, kur ne tik naudotųsi 
vietiniai, bet gal dar daugiau 
ir sovietiniai laivai. Įsileidi
mas^ sovietų į Australiją ir 
leidžiant jiems steigti savo 
laivininkystės bazę būtų 
aiškus posūkis sovietine 
kryptimi.

ko ir Evos Kubbos po du
darbus.

Išleistas ir parodos puoš
nus katalogas, kuriame pla
čioje studijoje apžvelgta to 
meto abstraktusis ekspre
sionizmas Sydnejuje ir 
reikšmingieji jo atstovai. 
Studijos autorius Peter Pin
son kiek plačiau sustoja prie 
Henriko Šalkausko, kuris 
davęs didelį įnašą ir net da
ręs įtakos kitiems. Henriko 
Šalkausko įtakojama ir Eva 
Kubbos įsirikiavo į abstrak
čioje ekspresionizmo akva
reles. Per tą laikotarpį (1956 
— 1964) Henrikas Šalkaus
kas laimėjęs 23 premijas, 
Eva Kubbos 7.

Paroda vyksta nuo spalio 
7 iki spalio 24 d. Ivan 
Dougherty Galerijoje, Ale
xander Makie College of 
Advanced Education, 200 
Cumberland St., The Rocks.

Pažymėtina, kad parodos 
kataloge paskelbta tarp še
šių reprodukcijų ir Henriko 
Šalkausko "The Fortress” 
(1964) ir E. Kubbos ’’Melting 
Trunks under the Yellow 
Sun” (1963).

Skelbiant šią žinią pa
siekė pranešimas, kad Aus
tralijos federalinė vyriausy
bė šitą užpirkimą sulaikė. 
Atrodo, kad Australijos vy
riausybė laiku apsižiūrėjo ir 
apsisprendė neįsileisti so
vietinio "Trojos arklio”.
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Mūsų stiprybė ir menkystė
Gal ryškiausiai tautos 

charakteris ir pajėgumas 
atsispindi kritiškais krizės 
metais. Savo galybės laiko
tarpyje - feodaliniais laikais, 
ir tautinės priespaudos me
tais lietuvybė tik ruseno 
niekeno nekurstoma ir ne
mažiau prispausta kuni
gaikščių laikais, lygiai kaip 
ir okupacijų gadynėje. Ta
čiau nors ir kaip prislėgta, 
bet nacionalinio sąmoningu
mo ir jo atsibudimo metais 
budo ir lietuvių tauta, kas 
privedė prie Lietuvos ne
priklausomybės ir to išva
doje tautinio išlikimo šian
die. Per tą ilgą laikotarpį, 
skaitykime dar nuo Vytauto 
Didžiojo laikų iki šiandie, 
lietuvių tauta parodė didelio 
genialumo tiek karinėje - 
politinėje srityje, tiek vėliau 
ir davusi didelį visuotinį 
įnašą Europos ir pasaulio 
kultūrinėje plotmėje. Pro
porcingai imant, kažin ar 
žydai yra davę daugiau, ne
gu lietuviai bent žvelgiant į 
Pytų Europą. Tiesa, žydai 
davė Kristų, davė Marksą, 
davė Einšteiną - tai visuoti
nės, pasaulinės garsenybės, 
pagal kurias formuojamas 
vakarų kultūros gyvenimas, 
tačiau lietuvių įnasas gal ir 

Į ne tokio masto, vis tik yra 
reikšmingas Europos politi
niame ir ypač kultūriniame 
gyvenime.

Jau is istorijos, o ypatin
gai dabar is lietuviško verž
lumo ir turimų rezultatų 
matome, kokia yra veržli ir 
potenciali lietuvių tauta. 
Lietuviai kunigaikščiai ar jų 
vietininkai valdė istisą Rytų 
Europos sritį nuo Baltijos iki 
Juodųjų vandenų. Vėliau is 
tų Lietuvos patikėtinių issi- 
vysčiusios giminės sudarė 
pagrindą rusų kilmingajai 
bajorijai, kurie iki šiandie 
varžosi, kas iškilo savomis 
pastangomis, o kas is lietu
vių kilmės. Suprantama, vi
sados laimi kilmė.

Lietuvos — Lenkijos 

A.A.
ADOMUI VINGIUI 

staiga mirus, giliai liūdesy užjaučiame jo dukrą Laimą 
Šliogerienę, jos šeimą ir visus artimuosius.

Ona Karpavičienė 
Valerija Laukaitienė 
Jurgis Karpavičius

A.A.
ADOMUI VINGIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo dukras Laimą ir 
Kristiną ir visus artimuosius.

Judita ir Viktoras Šliteriai

Bičiuliškai nuoširdžią užuojautą reiškiame Vytautui 
SIMNIŠKIUI ir artimiesiems, jo broliui Lietuvoje mirus.

Stasė ir Emilijonas Kolakauskai
Judita ir Viktoras Šliteriai

., ^Mūsų.PąęĮogė Nr..41, Į98Q,10.20,,psl.

bendroje unijoje lietuviai 
irgi suvaidino pirmaeilį 
vaidmenį: beveik iki šiol 
Lietuvos — Lenkijos žlugi
mo politiškai visą sąjunginę 
valstybę įtakojo ir pirmuoju 
balsu grojo lietuviai. Gaila, 
politiškai jie buvo stiprūs, 
tačiau kultūriškai jie pasi
rodė minks tesni už vatą. Ir 
kaip tik dėl to lenkiškoji 
kultūra užgožė Lietuvą iki 
tokio laipsnio, kad nelaimės 
atveju (Lietuvai - Lenkijai 
žlugus) lietuviai neturėjo nei 
savo diduomenės, nei inteli
gentijos.

Neatsakomas klausimas - 
kodėl lietuviai taip greit pa
siduoda kitų įtakai ir perei
na dirbti kitų naudai? Jau is 
istorijos žinome, kad Lietu
vos kunigaikščių vietininkai 
užimtose Rusijos srityse 
greit nutautėdavo. Prasidė
jus ilgų šimtmečių lenkme
čiui, lietuvių pavirsuje be
veik neliko. Lygiaiir dabar, 
pokario metais, procedūra 
vyksta panašiai, kaip kad 
buvo istorinėje Lietuvoje.

Jeigu suskaitytume ir ar
gumentuotai paskelbtume, 
kiek lietuvių intelektualų, 
politikų ar menininkų yra 
pasklidę po visą pasaulį, ati
davę savo duoklę žmonijai, 
bet užmiršę savo tautinę ta
patybę, mes lietuviai galė
tume šiandie prilygti grai
kams ar žydams, davū- 
siems Vakarų kultūrai pag
rindus. Mes žinome, kiek 
daug lietuvių mokslininkų, 
menininkų, filosofų, politinių 
ir socialinių veikėjų yra ati
davę savo duoklę pasaulinė
je rinkoje ir šiandie žinomi 
vardai svetimom tautybėm, 
ir jeigu viską susumavus 
lietuviai pasirodytų nema
žiau kūrybinga tauta, kaip 
kad šiandie priimti senovės 
graikai. Gaila, lietuvis, pa
tekęs į pasaulinę sferą, pra
randą savo tautinę nuovoką.

Ką tas reiškia? O tai reiš
kia mūsų pačių tautinį są
moningumą. Būdami 

pasaulio dėmesio centre 
mūsų žmonės praranda nuo
voką ■ kiek jie pasitarnauja 
sau asmeniškai, ir kiek jie 
laimi ar galėtų laimėti savo 
tautai. O jeigu taip viską su
vedus ir pagarsinus, kad lie
tuvis čia, lietuvis ten, lietu
vis moksle, mene, literatū
roje, būtų galima spėti, kad 
tuo keliu einant šiandie ne
reikėtų net dėti pastangų 
įrodinėti, kas tie lietuviai - 
už lietuvius ir Lietuvą bylo
tų atskirų kultūrinių sakų 
lietuviški reprezentantai.

Štai kad ir šių metų No
belio premijos literatūros 
laimėtojas Česlovas Milošas: 
gimęs lietuvis, tautybės 
lenkas. Šitoji asmens samp
rata galiojo pereitame šimt
metyje, lygiai kaip ir Ado
mas Mickevičius tuo pačiu 
grindė savo kilmę.

Mes didžiuojamės Česlovo 
Milošo atsiekta pasauline 
garbe ne vien dėl to, kad vi
sa tai surista su lietuviais, 
bet juo labiau, kad jo asme
niški ryšiai su lietuviais ir 
juo labiau jo samprata ir lie
tuviams ypatingas palanku
mas įrodo, kad jis nėra nuo 
lietuvių tautos atitrūkęs, 
būdamas savo prigimtimi 
lietuvis.

MIRUSIEJI
SU ADOMU VINGIU 

ATSISVEIKINANT

Visi ruošiamės kelionėn iš 
kurios nebegrįžtama, bet 
nesitikime išvykti staiga, 
net neatsisveikinus. Kaip 
saulė pamažu slenka į vaka
rų šešėlius, taip ir mes vilia
mės dienų, kurios lyg laik
rodžio dūžiai atskaitytų 
paskutinius mūsų atodūsius, 
pamažu, neskubant...

0, Tu išėjai staiga, lyg 
pašauktas skubion misijon; 
neatidėliotinai; nespėjęs net 
mesti paskutinio žvilgsnio į 
tai, kas pasilieka.

Išvydai pasaulį 1917 
metais gražiame Vingių 
ūkyje, apsuptame aukštų 
medžių ir sodo, plačių javų 
laukų vilnyse skęstančiame 
Vanagių kaime, kuris prisi
šliejęs prie daubose pasken
dusio upelio, nuo neatmena
mų laikų buvo tėviškė tavo 
senelių ir prosenelių. Gra
žios apylinkės išugdė grožio 
pajautimą ir meilę savam 
kraštui, kuri neužgeso iki 
paskutinių tavo gyvenimo 
dienų.

Būdamas jauniausias ke
turiolikos vaikų šeimoje (aš- 
tuoni jau mirę) labai mylėjai 
ir gerbei savo šeimą. Deja, 
paskutinės dienos prabėgo 
vienatvėje...

1938 metais baigęs 
Švėkšnos ’’Saulės" gimnazi
ją, stojai Karo mokyklon, ti
kėdamasis būti naudingu 
savo kraštui. Užklupęs 
karas neleido jos baigti ir 
teko palikti ją ir net 
slapstytis, nes okupantas 
nemėgo tų, kurie nepritarė 
jų piktoms užmačioms. Vo
kiečių okupacijos metu mo
kytojauji Zem. Naumiesčio 
pradžios mokykloje, sukuri 
šeimą ir aktyviai dalyvauji 
kultūrinėje lietuvių veiklo-

PADĖKA

Visiems, kas žodžiu ar raštu suprato užjausti mūsų di
delį sielvartą, seseriai Zofijai Žukienei iškeliavus į Vieš
paties amžinybę, nuoširdžiai dėkojame.

Ypatinga padėka kun. P. Butkui už šv. Mišias, už tartą 
jautrų žodį ir įspūdingai pravestas religines apeigas; kun. 
P. Mortuzui už pravedimą koplyčioje rožančiaus maldų; 
p. A. Kramiliui ir jo choristams už gražias giesmes baž
nyčioje ir kapinėse.

Mieliems prieteliams p.p. Vergeninkams ir L. Pukiui 
už moralinę ir visokeriopą pagalbą.

Drauge dėkojame visiems Sydnejaus ir Launcestono 
lietuviams už pareikštas užuojautas.

Antanas, Regina ir Jonas
Krutuliai

Šia proga norėtųsi pri
minti visiems lietuviams, 
nuo pačių žemiausių sociali
nių pagrindų iki pačių vir
šūnių, kad lietuvybė per 
savo sūnus ir dukras gali la
bai toli siekti priklausomai 
nuo asmenų - sąmoningų lie
tuvių. Būnant sąmoningam 
tautiečiui ir kiekviena proga 
pabrėžiant savo tautybę ir 
kilmę, tas niekur ir niekad 
nepakenks, nes vertinama 
pirmiausia tavo pajėgumas 
savoje srityje, tačiau mūsų 
tautai gali būti likiminės 
reikšmės, nes tuo pačiu iš
kelia ir primenama mūsų 
tauta, kuri okupanto pries
paudoje nenori mirti.

(v.k.)

je; kultūrinių vakarų deko
racijos, piešiniai ir visur, 
kur reikėjo meniškos rankos 
visur buvai, visur suspėjai.

Pasitraukęs į Vakarus 
vėlei bandei tęsti nutrauktą 
mokslą. Studijuoji dvejus 
metus architektūrą Stutt- 
garto universitete. Atvykęs 
Australijon, apsigyvenai 
Melbourne ir aktyviai įsi
jungi į ALB Melbourne gy
venimą. Dvi kadencijas va
dovauji apylinkės valdybai, 
daug laiko pašventį Lietuvių 
Namų įsigijimui ir jų išpuo
šimui.

Jaunystėje pasireiškusi 
meilė menui vėlei atgimsta 
ir visas savo jėgas pašventį 
dailei. Tu buvai ta reta as
menybė ypatingai šiandie
niniame materializmo domi
nuojančiame pasaulyje, nes 
virš visa ko statei žmogaus 
kūrybinę galią ir kultūrinį 
vyksmą, nes tikėjai, kad tik 
aukštos kultūros tautos ne-

A.A. VLADAS MEDELIS

Spalio 4 d. vakare staiga 
sustojo plakusi kabramatiš- 
kio (Sydney) Vlado Medelio 
širdis. Velionis Vladas kilęs 
iš Bartninkųvalsč., Vilkaviš
kio apskr. Mirė eidamas 
63-sius metus. Tarnaudamas 
Lietuvos kariuomenėje jis 
grojo pulko orkestre. 

žūva. Viename savo laiške 
rašei:”... prieš nutautėjimą 
privalome kovoti, jei ne 
daugiau, tai bent lygiagre
čiai, ir su materialėjimu ir 
pinigų gobšumu".

Realiai žvelgei į dabartinę 
Lietuvos padėtį, visomis jė
gomis bandydamas jai 
padėti. Visą savo kūrybinį 
’uždarbį, skyrei įsigyti žy
mesniųjų pasaulio dailininkų 
darbams ir juos padovanojai 
Lietuvai, nes tikėjai, kad 
tautai reikalinga Vakarų 
kultūros paspirties, kad ji 
galėtų sėkmingai kovoti 
prieš rusiškąjį imperializ
mą "...tautos keliai labai 
skirtingi nuo įprastų žmo
gui, - įvairūs judėjimai, re
voliucijos; socialinės ir kitos 
problemos žmogui įmanoma 
išvengti - pabėgti, išsisukti, 
bet tauta juos turi išgyven
ti".

Paskutines dienas išgy
venai pakilime, nes sėkmin
ga tavo darbų paroda Ade
laidėje ir Sydnejuje teikė 
tau džiaugsmo, o taip pat 
artėjanti paroda Melbourne 
spalio 5-20 d.d. (įvyko po 
tavo mirties) buvo pilna 
giedrių lūkesčių ir nuveiktų 
darbų įvertinimo. Ištikimas 
menui likai neblėstančiu pa
vyzdžiu pasiaukojimo ir pa
reigos. Gražiai tavo darbo 
vaisiais džiaugiasi visi, ku
riems tu buvai artimas ir 
brangus.

Ir taip išėjai nespėjęs at
sisveikinti, bet tavo paliktų 
spalvų varsos visuomet pa
siliks su mumis, tavo meilę 
Lietuvai liudys tavo darbai 
ir besąlyginis atsidavimas 
jos naudai ir gerovei.

Amžinybės tėkmėje ilsė
kis, Adomai, nes palikai 
daug šviesių ir spalvingų 
žingsnių savo žemiškoje ke
lionėje... Viktoras

Artėjant bolševikams 
Vladas su šeima pasitraukia 
į Vakarus. Besitraukiant ru
sų lėktuvų puolimo metu 
žuvo dvi dukrelės Danutė 18 
mėn. ir Marytė 3 metų, o 
abu tėvai sužeisti. Į Austra
liją Medeliai atvyko 1950 
metais ir įsikūrė Cabramat- 
toje. Įstojęs į Dainos chorą 
savo gražiu boso balsu pra
turtino chorą. Ruošėsi Vla
das kaip ir kiti choristai pa
sirodyti spalio 5 d. televizi- 
i'oje, tačiau mirties angelo 
>uvo staiga pašauktas, ir 

choro eilėse paliko tuščia 
vieta, o choristų veiduose 
liūdesio pėdsakai.

Spalio 9 d. Dainos choro ir 
gausaus būrio lietuvių bei 
australų po gedulingų pa
maldų, atlaikytų kun. P. 
Butkaus, buvo palydėtas į 
Rookwood kapų lietuvių 
skyrių. Čia su velioniu atsi
sveikino Dainos choro vardu 
E. Lašaitis ir A. Kramilius. 
Giliame liūdesy paliko žmo
na Petronėlė, sūnūs Jonas, 
Vladas, Mikas ir Antanas su 
šeimomis. Kor.

2



1 '' ».’.w *',*•-. '■ f**

Sukakties proga
"Atžala" rengiasi švęsti 

dvidešimt penkerių metų 
sukaktį. Didelio čia daikto. 
Tegul sau švenčia. Dieve 
jiems padėk: Kurių galų čia 
trimituoti, is kiekvieno nu- 
sičiaudėjimo didelius daly
kus daryti. Atsirado, matai, 
irgi... teatras...

Žinoma, galima būtų taip 
kalbėti. Ir ne tik avie "Atža
lą". Avie viską. Avie visą 
mūsų gyvenimą. Avie visą 
mūsų veiklą, avie visus mus 
kartu ir avie kiekvieną mūsų 
atskirai.

Tačiau taip nedarome. 
Džiaugiamės išeivijoj savo 
organizuotą bendruomenę 
sukūrę ir jos įkūrimo sukak
tis deramai vaminim. Iške
liame savo spaudos reikšmę, 
savų mokyklų, chorų, tauti
nių šokių grupių neįkainuo
jamą darbą, atsvenčiam 
sporto klubų ir kitų organi
zacijų sukaktis ir jų nuopel
nus įskaičiuojame. Rėkian
čiais net ir paskiro asmens 
gyvenimo iškilesnę progą 
didesniame ar mažesniame 
susibūrime aplaistome ir 
spaudoje paminime.

Lietuvių bendruomenėj 
gyvendami esame sau tam 
tikrų bendrų tikslų ir užda
vinių pasistatę. Kiekvienas 
darbas, kuris tiems tikslams 
tarnauja, tuos uždavinius 
atlikti padeda ir darniai į 
bendrą veiklą rikiuojasi, ku
ris negriauna ir neskiria, bet 
jungia, skatina ir stato yra 
naudingas ir kartkartinio 
padrąsinimo bei pripažinimo 
reikalingas. O tie darbai 
tokie įvairūs...

Mūsų čia palyginamai tiek 
nedaug. Ir, nuostabu, atran
dam savo tarpe ir šokančių 
ir dainuojančių, vienu kitu 
instrumentu pagrojančių,, 
knygas ir straipsnius rašan
čių, redaguojančių, kriti
kuojančių, kalbas sakančių, 
diriguojančių, vaidinančių, 
režisuojančių ir simtus kito
kių darbų atliekančių - vis 
grūdą po grūdo bendran 
mūsų kultūrinio gyvenimo 
aruodan kraunančių ■

Kiekvienas tų darbų rei
kalauja įgimto ar išsiugdyto 
polinkio ir bent krislelio su
gebėjimo. Is vadovauti pasi
šovusio, dar ir nuovokos, 
pasiruošimo, gi is visų - 
noro, ištvermės ir darbo. Ir 
juo daugiau įdedama darbo, 
juo daugiau turima jam rei
kiamo sugebėjimo ir pasi
ruošimo, tuo geresni to dar
bo vaisiai. Vieni tų vaisių 
lengviau, trumpesniu laiku 
prinoksta, kitiems - ilgo ir 
sunkaus darbo reikia.

Šakotos mūsų veiklos ap- 
reiskų tarpe dramos teatro 
spektaklis nušvinta savo 
nekasdieniškumu.
Gyvenimo iškarpą atsklei
dęs, sukėlęs šypseną ar aša
rą išspaudęs, susimąstyt 

privertęs ir save ar savo ar
timą geriau pažinti padėjęs, 
jis mus dvasiškai praturtint 
gali. To padaryti neįstengęs, 
bet jau ne visai tuščią pra
mogą suteikia. O jeigu kar
tais pavyksta sukurti sceno
je akimirką, kuri "pagauna", 
kurios metu žiūrovas, lietu
viškoj aplinkoj būdamas, 
girdėdamas lietuvišką žodį, 
lietuviškai galvodamas ir 
jausdamas, išgyvena tegul ir 
trumpą, tačiau tikrą vidinį 
džiaugsmą, meninės tiesos 
pajutimą, - ar negerai?:' Ar 
nepakursto tas tokio žmo
gaus sąmonėje lietuviškos 
ugnelės, nepadeda jos ruse- 
nimo palaikyti? O kartais gal 
vieną kitą paskatina ir pa
čiam sukrusti, pačiam ką 
nors mūsų gyveniman įneš
ti. Gal. Kas žino?

ATŽALAI
o c

Vietoj sveikinimo '
Pasidairius po kitas kolo

nijas, lietuviško teatro pasi
ilgta visur ir jis visur neiš
vengiamas. Netgi visi mūsų 
parengimai, minėjimai ne
apsieina be teatrinių pradų - 
dekoruojam sales ir scenas, 
žiūrim, kad būtų gražiai 
paskaityta, sušokta, sudai
nuota, kad būtų įspūdingi 
įėjimai ir išėjimai. Visa tai 
yra teatriniai elementai, be 
kurių neišsiverčia net pap
rasčiausias viešas pasiro
dymas.

Tačiau sukurti ir išlaiky
ti teatrą kaip vienetą, kaip 
meno ansamblį, nėra taip 
lengva. Kitur daug kartų 
kūrėsi teatrinės grupės ir 
vėl griuvo, kėlėsi ir klupo, 
nes arba neužteko tam pasi
šventusių žmonių, arba trū
ko entuziastingų bei gabių 
vadovų, arba paprasčiausiai 
nesusilaukta tinkamo atgar
sio ir pritarimo šiam daug 
jėgų ir pasišventimo parei
kalaujančiam darbui. Gal 
kiek kitaip tautiniams šo
kiams ar chorams. Tiesa, jie 
irgi turi daug laiko sugaišti 
berepetuojant, besiruošiant, 
bet kartą išmokę jie gali bet 
kur eiti ir pasirodyti. Su te
atru kiek kitaip. Čia ne tik 
kad reikalingos repeticijos, 
bet artėjant spektaklio pas
tatymui reikalinga ir visa 
armija pagalbinio personalo 
- dekoracijos, šviesos, garsai 
parengimas ir suorganizavi
mas, o kartą pasirodžius 
reikalas lyg ir užbaigtas: 
antrą kartą statant spek
taklį žiūrovų sueina apgailė
tinai mažai, nors pasiruoši
mo darbai nesumažėja.

Žvelgiant į Sydnejaus te
atrinį lietuvių vienetą "At
žalą” tenka tik stebėtis "At
žalos” ištverme ir jų dar-

Mūsų čionykščio gyveni
mo retkarčiais dramos 
spektakliu papuošti atėjo 
"Atžala".

Teatro darbui nepalan
kiose sąlygose dirbdama, 
savo pajėgas kritiškai įver
tindama, iš savęs daug rei
kalaudama ir visuomet esa
mų galimybių ribose pasi
imtą darbą įmanomai geriau 
atlikti siekdama, kartais su- 
klysdama ir is klaidų besi
mokanti, "Atžalon" susibū
rusių žmonių grupė karts 
nuo karto vis atvesa savo 
duoklę, daug sutelktinių 
pastangų pareikalavusį, su 
meile išaugintą vaisių.

Ir kai dabar "Atžala" savo 
25-rių gyvavimo metų su
kaktį prisimena ir tai su
kakčiai atžymėti mums savo 
darbo naują vaisių ruošiasi 
patiekti, nenumokime leng
vai ranka ir nusigręžę nesa
kykime: "Didelio čia daikto: 
Tegul sau vaidina..."

S. Skorulis

buotojų kietu užsispyrimu. 
’’Atžala” kaip nesuskaldo- 
mas vienetas išsilaikė dvi
dešimt penkerius metus nė 
karto neišsisklaidęs, nesua
bejojęs savo misija ir svar
biausia - nuolat tobulėda
mas.

Sydnejaus lietuvių kolo
nija gali pagrįstai didžiuotis 
šiuo pastoviu ir labai kūry
bingu meniniu vienetu. Gai
la, kad dėl daugelio priežas
čių (ypač lėšų stokos) ’’At
žala” ne visada gali su savo 
spektakliais pervažiuoti ir 
aplankyti visas Australijos 
lietuvių kolonijas. O dedant 
pastangų ir teatrą tinkamai 
įvertinant tai nebūtų sunku 
įvykdyti. Kokia būtų 
atgaiva ypač toms koloni
joms, kurios pačios nieko 
neturi ir ligi šiolei nėra su

Atžaliečiai, suvaidinę ’’Moniką”: iš k. J. Maksvytis, K.
Dauguvietytė-šniukštienė, D. Labutytė-Bieri, D. Karpa- 
vičienė, H. Šliteris, O. Maksvytienė, S. Skorulis, G. Zi- 
gaitytė-Hurba
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ATŽALOS pastatymai
Režisavo

1.1955.10.23 d. K. Binkis J. Dambrauskas
ATŽALYNAS

2.1956. 8. 5 d. L. Fulda K. Dauguvietytė
MOKYKLOS DRAUGAI

3.1957. 8.18 d. V. Alantas S. Skorulis
VISUOMENĖS VEIKĖJAI

4.1958.12. 7 d. J.B. Priestey K. Dauguvietytė
PAVOJINGAS POSŪKIS

| 5.1959.10.17 d. K. Winter K. Dauguvietytė
ŠVIESI VALANDA

6.1961.12. 9 d. S. Čiurlionienė S. Skorulis
AUŠROS SŪNŪS

7.1964.12.26 d. J.B. Priestley S. Skorulis
INSPEKTORIUS ATVYKSTA

8.1974. 7.14 d. A. Kairys S. Skorulis
POPIEČIO DIAGNOZĖ

9.1976. 1.11 d. V. Alantas J. Dambrauskas
ŠIAPUS UŽDANGOS

10.1976.11.28 d. P. Rūtenis P. Rūtenis
MONIKA

11. 1977.11.13 d. A.N. Hennequin & B. Collier
K. Dauguvietytė 

PIRMAS SKAMBUTIS

12.1978.12.26 d. A. Kairys S. Skorulis
(Atnaujinta) POPIEČIO DIAGNOZĖ

13.1979. 9. 2 d. A. Kairys J. Dambrauskas
SIDABRINĖ DIENA

14.1980. 7.13 d. Ted Willis K. Dauguvietytė
IŠTEKĖJUSI MOTERIS

15.1980.10.26 d. K. Ostrauskas S. Skorulis
ČIČINSKAS

laukusios jokios kultūrinės 
paramos iš pajėgesnių.

Buvo progos sydnejiš- 
kiams pamatyti ir kitokių 
teatrinių pastatymų - iš 
Adelaidės, Melbourne, net iš 
užsienio (pernai Los Ange
les gastroliavusi teatro gru
pė), betgi palyginus su ma
tytais iš kitur sydnejiškiai 
gali pagrįstai didžiuotis — 
’’Atžala” visais atžvilgiais 
pralenkia visus!

Džiaugiamės ’’Atžala” ir 
lenkiame pagarbiai galvą jos 
vadovybei. Atsitiktinumo ar 

likimo suvesti Sydnejuje 
nusėdo net keturi teatro en
tuziastai. Jie ir tempė visą 
"Atžalą” per dvidešimt pen
kerius metus per seklumas, 
per numatytas ir 
nenumatytas kliūtis, bet 
"Atžala” nesudužo į pasitai
kiusias uolas, neįstrigo sek
lumose. Su laiku jos jėgos 
pasipildė, ji augo ir tebeau
ga papildydama savo sąstatą 
naujais, jaunais žmonėmis, 
nauju veržlumu ir entuziaz
mu, kad negali būti abejo
nės, jog "Atžala” galinti ir 
susmukti.

Nors "Atžala” šiais metais 
jau buvo pastačiusi vieną 
veikalą, bet sukakties proga 
stato naują — "Čičinską”, 
kurį matysime jau spalio 26 
dieną Sydnejaus Liet. Klubo 
scenoje. Reikia tikėtis, kad 
pastatymas bus nepalygina
mas, juo labiau, kad tai yra 
’’Atžalos” jubiliejinis pasta
tymas, ir dar daugiau - visą 
pastatymą atliks patys ’’At
žalos” tūzai: K. Dauguvie
tytė, S. Skorulis, J. Damb
rauskas ir P. Rūtenis. Ar 
galima abejoti šio spektaklio 
kokybe?

Bet apie tai kalbėsime pa
mačius spektaklį. Šia su
kaktuvine proga sveikiname 
’’Atžalą”, visus jos vadovus 
ir talkininkus su viltimi ją 
dar daug kartų matyti sce
noje su vis naujais ir bran
džiais pastatymais.
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Taip vystės Atžala
Sydnejaus Lietuvių Teat

ro Mėgėjų Būreliui 1954 m. 
liepos 31 d. suvaidinus Sta
sio Paulausko režisuotų A. 
Rūko komediją ” Slidus 
Pusmilijonis”, buvo padary
ta pradžia lietuviškam dra
mos teatrui Sydnejuje. Pen
kiolikai mėnesių praslinkus, 
su Juliaus Dambrausko per 
dideli pasiryžimą ištemptu 
K. Binkio "Atžalyno” pasta
tymu Teatro Mėgėjų Būrelio 
pradėto darbo tęsti atėjo 
Svdnejaus Lietuvių Teatras 
"Atžala".

Repertuaro klausimas yra 
nuolatinis mūsiškojo teatro 
rūpestis ir dažnu atveju 
stabdis. Veikalų trūkumas 
iškilo jau pačioje pradžioje. 
Po sėkmingos, gausių žiūro
vų šiltai sutiktos, "Slidaus 
Pusmilijono” premjeros į S. 
Paulausko sukviestą susi
rinkimą tolimesniam Teatro 
Mėgėjų Būrelio darbui ap
tarti suėjusiems scenos dar
bo entuzijastams nekilo 
abejonės, ar pradėtą darbą 
tęsti. Reikalas pakibo ore, 
veikalo klausimą
palietus.Jų nėra. Vie
nintelis - J. Dabrausko turi
mas K. Binkio "Atžalynas”. 
Dambrauskas siūlo griebtis 
"Atžalyno” tačiau pakenčia
mas jo pastatymas ano meto 
sąlygose susirinkusiųjų 
daugumai atrodė neįmano
mas. Išsiskirstoma susitarus 
ieškoti veikalų. Laikas bėgo, 
o veikalų nesirado. J. 
Dambrauskas, "Atžalyno” 
pastaymo mintimi tebegy
vendamas, ėmėsi inicijaty- 
vos savo užsimojimų įvyk
dymui. Pasikvietęs talkon 
savo artima kaimyną, didelį 
teatro skatintoją H. Šal
kauską, pradėjo telkti vai
dintojus, pramatė grupės 
vadovavimo organą - Meno 
Tarybą ir, su S. Paulausku 
susitaręs, 1955 m. birželio 12 
d. 12 Ennis Rd., Milsons 
Point saliukėje, kuri tuo 
metu lietuvių buvo dažnai 
nuomuojama įvairiems ma
žesnio mąsto kultūriniams 
parengimams, sukvietė 
susirinkimą - pirmąją repe
ticiją.

Prasidėjo "Atžalyno” sta
tymo darbas. Didžiausią to 
darbo dalis krito ant režisie
riaus, J. Dambrausko, pečių, 
kuris jį su dideliu užsidegi
mu ištvermingai nešė ir 
savo pastangas apvainikavo 
sėkmingu pastatymu.

Repeticijoms artėjant 
prie pabaigos, nusprendžia
ma pasivadinti Sydnejaus 
Lietuvių Teatru "Atžala". Ir 
taip 1955 m. spalio 23 d. 
Miller St., North Sydney 

esančio Independent teatro 
scenoje su "Atžalynu” į 
Sydnejaus lietuvių gyveni
mą atėjo "Atžala".

Repetuojant "Atžalyną” 
lygiagrečiai pamažu lipdomi 
ir kolektyvo organizaciniai 
rėmai. Meno Taryba, kurią 
sudaro K. Daugu vietytė- 
šniukštienė, J. Dambraus
kas, S. Paulauskas ir S. 
Skorulis, užsidėjo sau parei
gą nešti atsakomybę už te
atro egzistenciją, parinkti 
pastatymams veikalų, reži
sierių, administratorių ir 
rūpintis bendrais pastatymo 
ir teatro gyvenimą liečian
čiais reikalais.

Laikui bėgant, Tarybos 
sudėtis keitėsi. "Atžalyno” 
statymo darbui dar neįpu- 
sėjus iš Tarybos ir iš kolek
tyvo pasitraukė S. Paulaus
kas. Po "Atžalyno” premje
ros pirmininko pareigom 
pakviestas Tarybon įeina 
Jurgis Kalakonis ir išbūna 
tose pareigose iki savo mir
ties 1958 m. liepos 7 d., kuo
met tas pareigas perima S. 
Skorulis. 1974 m. pradžioj 
Tarybon įeina P. Rūtenis.

Scena iš "Popiečio diagnozės”: iš k. K. Dauguvietytė- 
šniukštienė, A. Karpis, V. Labutis, G. Zigaitytė-Hurba, 
P. Rūtenis ir J. Maksvytis

Atžalos adminstratoriai
Teatro veikalą statant yra 

galybė įvairių pašalinių dar
bų, kaip scenos paruošimas, 
garsų bei šviesų koordinavi
mas ir t.t., kuriems atlikti 
būtinas administratorius, 
kurio žinioje viską suorga
nizuoti. Tai labai atsakingos 
pareigos.

Per savo dvidešimt pen- 
kerių metų veiklą "Atžala” 
turėjo visą eilę rūpestingų ir 
gabių adminstratorių, ku

Savo gyvavimo laikotar
pyje "Atžala" paruošė 14 
pastatymų ir suvaidino 31 
spektaklį. Jų tarpe 22 Syd
nejuje, 5 Melbourne ir 4 
Canberroje. "Atžalos” sce
noje vaidino 58 asmenys, iš 
jų 37 dalyvaudami tik vie
name pastatyme. Pirmaja
me "Atžalyno” spektaklyje 
dalyvavę ir iki šiai dienai te
bevaidiną K. Dauguvietytė, 
J. Dambrauskas, S. Skorulis 
ir H. Šliteris laikytini "At
žalos” veteranais. Artėjan
čiame penkioliktajame ’’At
žalos” pastatyme — K. Os
trausko ’’Čičinske”, P. Rū
tenis pasirodys ’’Atžalos” 
scenoje šeštame vaidmeny, 
G. Zigaitytė-Hurba yra su
kūrusi 5 vaidmenis, po ke
turis: A. Grinienė, D. Kar- 
pavičienė, D. Labutytė-Bieri 
J. Maksvytis, V. Rauličkis ir 
G. Renigerienė. Po tris: J. 
Ilčiukas, 0. Maksvytienė, 0. 
Motuzienė ir K. Stašionis. Ir 
po du K. Bitinienė, J. Jar
malavičius, A. Karpis, R. 
Skeivys ir E. Žižytė-Sucho- 
werskyj.

riuos čia su dėkingumu pa
minime:

Kazys GILANDIS, admi
nistravęs "Atžalyno” pasta
tymą.

Kazys BIČIŪNAS, admi
nistravęs "Mokyklos drau
gus".

Mikas MALAITIS, admi
nistravęs "Visuomenės vei
kėjus”.

Vytautas
STELEMĖKAS, kaip admi-

K. B INK I S 
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Režisierius Dekoracijas piešė
JULIUS DAMBRAUSKAS VINCAS STANEVIČIUS

Rei. padėjėjas K. BIČIŪNAS

VEIKĖJA
KERAITIS — inžinierius

1 :
O. Motuzas

KERAIT1ENĖ — jo žmona K. Dauguvietytė
PETRAS — inž. sūnėnas, našlaitis A. Giniūnas
JASIUS — Petro draugas R. Stakauskas
TIJŪNAS — klasės auklėtojas S. Skorulis
ŽIOGAS — siuvėjas J. Ilčiukas ■
Ž1OGIENĖ — jo žmona O. Motuzienė
DIREKTORIUS J. Kapočius
INSPEKTORIUS V. šarauskas
PSICHOLOGAS J. šliteris
ISTORIKAS G. Untbražiūnas
GAMTININKĖ O. Motuzienė
FIZIKĖ I. Daudaricnė
GEOGRAFĖ V. Osinaitė
GIMNASTIKOS MOKYTOJAS K. Bičiūnas
BARZDŽIUS Ged. — gimnazistas H. Šliteris
ŠURA — gimnazistas V. Stftsiūnaitis
ALDONA*— gimnazistė V. Osinaitė
MOTIEJUS — siuvėjas V. Rauličkis
JUZĖ — siuvėjas J. Dambrauskas
ČIGONĖ — I. Daudaricnė
PLIUŠKIENĖ G. Renigerienė
MARYTĖ — gimnazistė G. Giliūtė
ANDRIUŠIS — gimnazistas E. Lapaitis
“RANDELIS” — gimnazistas K. Protas
“ISTORIKAS” — gimnazistas J. Baikovas
DANGUOLĖ — gimnazistė N. Penkauskaitė
DANUTĖ — gimnazistė D. Petniūnr.itė
ONUTĖ — gimnazistė O. Francaitė
STASYTĖ — gimnazistė A. Jurkūnaitė
JANĖ — gimnazistė N. Ivinskaitė
VALĖ — gimnazistė L. Zarembaitė
VYTAS — gimnazistas A. Kapočius
SENIS — Žiogo draugas K. Bičiūnas
ZOSĖ — tarnaitė A. Jurkūnaitė
GIMNAZIJOS SARGAS R. Genys
PIRMOKAS V. Gilandis

Sydnejaus Lietuvių Teatro “ATŽALA” Admin. Kazys Gilandis

nistratorius, talkinęs net 
dviem pastatymam — "Pa
vojingas posūkis” ir "Šviesi 
valanda”.

Algis BUČINSKAS, ad
ministravęs "Aušros sūnus”.

Mindaugas ŠUMSKAS, 
administravęs "Inspektorius 
ateina".

Algis DUDAITIS, ilgiau
siai išbuvęs "Atžalos” admi
nistratorius ir jo globoje 
įvyko šie pastatymai: "Po
piečio diagnozė”, "Šiapus 
uždangos”, "Monika”, "Pir
mas skambutis”, "Sidabrinė 
diena” ir "Ištekėjusi mote
ris".

Pastarąjį, "Atžalos" jubi
liejinį veikalą "Čičinską” ad
ministruoja Juozas MAKS
VYTIS.

Adminstratorių darbas 
neparodomas ir žiūrovų plo
jimais neįvertinamas, tačiau 
jų įnašas į spektaklio' gerą 
suorganizavimą yra nema-

Atžalos administratorius 
Algis Dudaitis, daugiausia 
atidavęs širdies Atžalai

žiau reikšmingas ir svarbus, 
kaip ir režisieriaus. Ačiū vi
siems.

Pirmojo ’’Atžalos” spektaklio "Atžalyno” vaidintojai 
(žiūr. visą sąstatą puslapio viršuje)

Mūsų Pastogė N r? 41, 1980.10.20, psljė

Sydney Lietuvių Klube
Sydney Lietuvių Klubo statyba eina sparčiai į priekį. 

Taipgi sparčiai eina klubo statybos reikalams paskolos 
telkimas iš klubo narių. Klubo Valdyba, dėkinga nariams 
už parodytą klubui pasitikėjimą ir lietuviško reikalo 
supratimą.
Kviečiam narius dar gausiau prisidėti savo investacijo- 
mis į klubo statybą. Tada klubo pastatą galėsime pasta
tyti be jokių bankų paskolų, pagelbos, tuomet tikrai drą
siai galėsime sakyti, kad mūsų pačių pastatytas Lietuvių 
Klubo pastatas.

Paskolų sąlygos:
1. Už neterminuotas paskolas bus mokama 9% metinių 

palūkanų.
2. Už terminuotas paskolas ne mažesnėms sumoms $ 

1000 ir investavimo laikas ne trumpiau kaip vieniems 
metams mokama 11% metinių palūkanų.

Suinteresuoti asmenys investuoti savo pinigus į Klubo 
statybą prašomi kreiptis į klubo valdybos iždininką p. A. 
Migų po darbo valandų tel. 726 4139 arba klubo vedėją p. 
V. Binkį asmeniškai klube arba tel. 708 1414.

Sydney Lietuvių Klubo Valdyba _j
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ATŽALOS REŽISIERIAI

Dvidešimt penkerių metų 
laikotarpyje Sydnejaus liet, 
teatras "Atžala” savo dar
buotojų tarpe sukaupė net 
keturis išskirtino dėmesio 
režisorius: Julių Dambraus
ką, Ksaną Dauguvietytę- 
šniukštienę, Paulių Rūtenį 
ir Stasį Skorulį. Stebėtinu 
sutarimu ar sutapimu iš jų 
nė vienas nesinaudojo jokia 
pirmumo, teise, bet visi su
tartinai vienas kitam talkino

Julius Dambrauskas Paulius Rūtenis

Pirmasis "Atžalos” reži
sorius Julius Dambrauskas 
išėjo į viešumą su K. Binkio 
"Atžalynu”. Tai buvo bene 
pats sunkiausias darbas - 
suorganizuoti artistus, su
rasti visą pagelbinį teatrui 
personalą. ’'Atžalynas” buvo 
pastatytas 1955 metų spalio 

nesvarbu, kieno vardu vei
kalas būtų statomas. Kiek
vieno dėmesy vyravo teat
ras "Atžala”, kaip vienetas, 
kuris turi išlikti ir gyvuoti 
neatsižvelgiant j asmenines 
ambicijas.

Taip sutartinai dirbant 
’’Atžala” per dvidešimt pen
kerius metus išaugo į pir
maeilį teatrinį vienetą Aus
tralijos lietuvių tarpe, kuris 
iki šiol sau lygaus neturi.

23 d. Čia ir prasidėjo ’’Atža
la”, kuri prigijo išsiplėtė ir 
šiandie turime ’’Atžalą” kaip 
vieną iš pirmaujančių teatrų 
Australijos lietuvių tarpe. 
Nors nominaliai "Atžalai” 
vadovauja Stasys Skorulis, 
tačiau visa ’’Atžalos” veikla 
pagrįsta viso kolektyvo, ir 
ypač visų teatro veteranų 
darniu susitarimu.

Iš tiesų Julius laikytinas 
lietuviško teatro pradininku 
Sydnejuje. Jo pastangomis 
buvo sukomplektuotas vai
dintojų sąstatas ir pastaty
tas Sydnejuje pirmas scenos 
veikalas — K. Binkio "Atža
lynas”, iš kur išsivystė ir vi
sa tolimesnė ’’Atžalos” veik
la. Vėliau jau ’’Atžalos” rė
muose Julius Dambrauskas 
dar pastatė V. Alanto "Šia
pus uždangos” (1976) ir A. 
Kairio "Sidabrinė diena” 
(1979). J. Dambrauskas 
mėgsta komediją ir čia jo 
kaip režisieriaus arkliukas. 
Klausiamas, kaip jis vertina 
’’Atžalos” teatrą praeityje ir 
ko jis tikisi ateity, Julius

Ksana Dauguvietytė- 
šniukštienė

Tai irgi "Atžalos” vetera
nė, turinti vaidybos ir reži
sūros pagrindus dar iš ne

nesvyruodamas pareiškė: 
’’Savo galimybių ribose ’’At
žala” atsiekė labai daug. 
Šiandie "Atžala” tokiame 
pajėgume, kad galėtų nes
vyruodama pasirinkti bet 
kokį veikalą ir jį parodyti 
scenoje tinkamoj aukštu
moj. Mane labiausiai traukia 
komedija - pats sunkiausias, 
bet gal ir pats nedėkingiau
sias žanras. Tikiu, kad bū
dama tokiame lygyje "Atža
la" turės progos dar paro
dyti ir komedijų” 

priklausomos Lietuvos. Ją 
domina ypač gyvenimiškos 
dramos su stipria intryga ir 
problemomis. ’’Atžaloje” ji 
pastatė L. Fuldos ’’Mokyk
los draugai”, J. Priestley 
"Pavojingas posūkis”, K. 
Winter "Sviesi valanda”, A.

Visoje Australijoje žino
mas kaip keliaujantis lietu
viškas vaidila ir lietuviškos 
veiklos kurstytojas, 
nuodamas australų operoje
su ja turi progos aplankyti 
visas Australijos valstijas, 
drauge ir lietuviškas 
jas. Kur bebūdamas jis vi
sados suranda progos 
susitikti su lietuviais, su
rengti kokį parengimą, kon
certą, minėjimą. Kaip reži
sorius jis pirmiausia pasi
reiškė Adelaidėje pastatęs 
su vietinėmis jėgomis "Pir
mą skambutį”, vėliau, 
tinai 
puldamas 
pats joje 
suodamas ir net 
savo originalius veikalus 
("Monika"). Per gyvenimą 
neišėjęs iš scenos P. Rūtenis 
žiūri į lietuvišką teatrą kaip 
tautinio sąmoninimo veiks
nį, nors jo akimis ’’teatras 
nėra auklėjimo mokykla”, 
tačiau tiek atgimimo laikais, 
tiek vėliau ir ypač dabar te- 

.....

Henderson ir B. Collier 
’’Pirmasis skambutis” ir Ted 
Willis ’’Ištekėjusi moteris”. 
Ksanos realistinis požiūris: 
’’Renkuosi statyti veikalą, 
kuris man patinka ir jmano- 

— s mas mūsų sąlygomis pasta- 
' tyti, neklausiant, koks vei

kalo autorius. Kad ir kita
tautis autorius, bet lietuvių 
lietuviškai pastatytas ir su
vaidintas lietuvių auditorijai 
jau jis pasidaro lietuviškas. 
Šiandie ir bažnyčioje pamal
dos lietuviškos, kai jos lai
komos lietuviams lietuvio 
kunigo su lietuviškais teks
tais ir pamokslu”

atras atlieka pirmaeilę rolę 
lietuvybės puoselėjime. 
"Nors ir kaip nepalankios 
darbo sąlygos, vis tik nerei
kia nuleisti rankų ir rezig
nuoti. Kiekvienu atveju te
atro darbas pilnai pasiteisi
na”. "Atžaloje” P. Rūtenis 
dalyvavo net šešiuose pas
tatymuose.

Kalėdinės dovanos 
giminėms Lietuvoje

SPECIALUS SIUNTINYS 1 - 1980

Labai gera angliška vilnonė medžiaga, gali būti vyriš
kam arba moteriškam kostiumui; vakarinei suknelei me
džiaga arba lygi vilnonė medžiaga suknelei; vyriškas ar
ba moteriškas megstinis; komplektas moteriškų nailoni
nių apatinių arba vyriški geresni marškiniai; ’’Wrangler” 
arba "Levi” jeans, mėlynos arba rumbuoto velveto; 
crimplene medžiaga moteriškam kostiumėliui arba dviem 
suknelėm; vyriški arba moteriški odiniai geri pusbačiai.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $ 260. 
Taip pat dar galima į šį siuntinį dadėti 9 svarus prekių: 
medžiagos galima dadėti 4 metrus ir dirbtinio minko kai
lio paltui 2.75 m.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų: 
Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus,

Stasys Skorulis

dirbtinio kailio pamušalas, sveria 5 svarus $ 224
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui, sveria 6 sv. 87 
Jeans, "Wrangler" arba "Levi” (siuntinyje gali būti dvi) 
sveria 2 sv. Kaina už vienas 40
Jeans "Wrangler” rumbuoto velveto (siuntinyje gali 
būti dvi) sveria 1 Vz sv. Kaina už vienas 40
Vyriškas arba moteriškas megstinis, sveria 1 sv. 36 
Moteriškos arba vyriškos nailoninės kojinės 3
Vilnonės arba šilkinės skarelės 12
Telescopic lietsargis, sveria Vz sv. 11
Geresni marškiniai 18
Vyriški arba moteriški pusbačiai, sveria 1 Va sv. 44 
Puiki medžiaga suknelei, sveria 1 sv. 28
Angliška vilnonė medžiaga eilutėms, sveria 3 sv. 57

65 
93 

Kalkuliatorius TI — 33 Texas 57
Stetoskopai, sveria Vz sv. 55

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: Vz sv. ar

Atžalos dekoratoriai

batos - $ 4; Vz sv. nescafes - $ 3; 1 sv. kavos ■ $ 3.50; 1 sv. 
šokol. saldainių - $ 3.50.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais, 
tarpininkaujame išsirūpinant pensijas.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England 
Tel. 01 460 2592.

Sėkmingą teatro spek
taklį sudaro ne vien tik ar
tistai ir jų vaidyba, bet iš
skirtina vaidmenį atlieka ir 
scenos dekoracijos. Todėl 
teatro dekoratorius turi 
ypatingą vaidmenį teatro 
spektakliuose. Atrodo, kad 
’’Atžala” per savo veiklos 
laikotarpį tinkamų dekora
torių nestokojo: gėrėjomės 
Atžalos gerais pastatymais, 
lygiai gėrėjomės ir scenos 
apipavidalinimais. Iš jų pa
minėtini:

Vincas STANEVIČIUS, 
sukūręs dekoracijas "Atža
lynui", Kęstutis ANKUS - 
"Mokyklos draugams” ir 
’’Visuomenės veikėjams”, 
Algis PLŪKAS - "Aušros

Nuo pat pradžios iki dabar 
Sydnejaus "Atžalos” vado
vas, režisorius ir aktorius; 
Teatrinius pagrindus atsi
nešęs dar iš Lietuvos Stasys 
stato sau ir teatrui labai 
aukštus reikalavimus neat
sižvelgiant į sąlygas. Jis yra 
perfekcionistas, reikalaująs 
ne kiekybės, bet kokybės: 
"Gali spektakliai būti reti, 
bet pilnai išbaigti”. Nuo pat 
"Atžalos” įsisteigimo (Sta
sys ir yra vienas iš Atžalos 
steigėjų) jis iki šiandie yra 
’’Atžalos” vadovas, jaučiąs 
atsakomybę už visą ’’Atža
los” veiklą. Kaip režisorius 
jis yra pastatęs V. Alanto 
’Visuomenės veikėjus” 
(1957), S. Čiurlionienės 

sūnums”, ’’Inspektorius 
ateina” ir ’’Popiečio diagno
zė”, Algis DUDAITIS - 
’’Šiapus uždangos”, "Moni
ka”, ’’Pirmasis skambutis” ir 
galop Henrikas ŠLITERIS 
"Čičinskui”, kurį matysime 
spalio 26 d.

Dažnai , žiūrovo dėmesį 
surakina, kas scenoje vyksta 
ir tik vėliau, žiūrint antrą 
kartą, jis pastebi ir sceną, 
visą aplinką, kurioje spek
taklio veikėjai veikia ir gy
vena. Dekoratoriui, kaip ir 
režisieriui, būtina susigy
venti su veikalo dvasia, ap
linka ir savo sukurtomis de
koracijomis išreikšti arba 
suderinti visą tą atmosferą, 
kuo gyvena patys veikėjai. 

"Aušros sūnus” (1961), B. 
Priestley "Inspektorius 
ateina" (1964), A. Kairio 
"Popiečio diagnozę” (1974). 
Vaidindamas ir režisuoda
mas S. Skorulis yra dalyva
vęs visuose "Atžalos” pas
tatymuose. Jo nusistatymas 
siekti perfekcijos gal ir yra 
tasai akstinas, iškėlęs "At
žalą” į pirmaeilius teatro 
sambūrius visoje Australi
jos lietuvių teatrinėje veik
loje.

Todėl iš dekoratoriaus, kaip 
ir iš režisieriaus r.eikalautina 
ir vizijos, ir kūrybos ir 
praktiško sprendimo. 
Galime džiaugtis, kad iki 
šiolei visi ’’Atžalos” spek
takliai turėjo ir atitinkamą, 
kūrybingą ir gerai išmąstytą 
sceninį apipavidalinimą. 
Ačiū jiems!

Atžalos 
mirusieji

JURGIS KALAKONIS
JONAS ILČIUKAS
KAZYS INTAS
ANTANAS KARPIS
JONAS JARMALAVIČIUS 
OSVALDAS MOTUZAS 
ALGIS PLŪKAS
JONAS ŠLITERIS

7^Mūsų Pastogė Nr. .41,1980.10.20,
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Namie ir svetur
K. Donelaičio minėjimas

Dažna proga mėgstame 
pakalbėti, kad išeivijoje lie
tuvybę išlaikysime visoke
riopai puoselėdami ir palai
kydami savo kultūrų. Bet 
tikrovėje žodžius ne visada 
lydi konkretūs darbai.

Pernai ir šiais metais tu
rėjome du neeilinius mūsų 
tautinę kultūra reprezen
tuojančius minėjimus: Vil
niaus Universiteto 400 metų 
sukakti ir šiemet Kristijono 
Donelaičio mirimo sukaktį. 
Abu šie istoriniai įvykiai da
vė impulso mūsų tautinei 
kultūrai formuotis ir vysty
tis. Vilniaus Universitetas 
išvedė mūsų tautą į Vakarų, 
Europos mokslo pasaulį, o 
K. Donelaitis, kaip lietuvių 
grožinės literatūros pradi
ninkas, savo kūryba išvedė 
mus į pasaulinę literatūrą. 
Jo "Metai” iki šiol išversti į 
kelias didžiąsias kalbas Eu
ropoje ir net į japonų kalbą. 
Atrodo, šias didžios reikš
mės sukaktis derėjo kuo iš
kilmingiau paminėti ir iš- 
garsinti.Gaila, šios sukaktys 
nesusilaukė reikiamo dėme
sio mūsų bendruomenės 
institucijų, kurių kompeten
cijai ir kultūrinio vežimo 
stūmimas lyg ir priklausytų. 
Visa tai palikta turbūt pri
vačiai iniciatyvai.

Ir labai džiugu, kad tokios 
iniciatyvos atsiranda. Ade
laidėje turime ir vieno as
mens kultūrinę instituciją. 
Tai ALB Garbės Narė Elena 
Reisonienė, kuri ne tik sėk
mingai veda Liet. Namų 
biblioteką, bet taip pat iš
vystė visas mūsų kolonijas 
pralenkiantį lietuviškų kny
gų, plokštelių bei tautodai
lės dirbinių platinimą, o dar 
šalia to (lyg būtų nepakan
kamai pareigomis apsikro
vusi) laikas nuo laiko suren
gia bendruomenei vertingu 

Skelbimas

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
IŠGANYMAS

1. Išganymas! koksai džiaugsmas, 
Kokios žinios visiems!

Išgelbėjimą visi ras 
Iš Dievo malonės.

2. Išganymas! skleisk tą žinią, 
Iki žemės kraštų;

Pakelk per galingą balsą, 
Giedok puikių giesmių.

3. Išganymą! jūs šventieji, 
Tikėjimu turit;

Žadėjimais pastiprinti, 
Jo valią vykinkit.

4. Išganymas! šventas darbas, 
Per Kristų vykdomas;

Visai žmonijai skelbiamas, 
Tas ateities darbas.

5. Išganymas! tema garbi 
Džiaugsmas apims visus!

Kuomet Jo darbai matomi, 
Visi Jam garbę duos.

Mylį tiesą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bačins- 
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

kultūrinių popiečių.
Pereitiems metams bai

giantis ši nebe pirmos jau
nystės ponia spėjo dar laiku 
surengti Vilniaus Universi
teto minėjimą - akadmiją, o 
pereitą savaitę ir K. Done
laičio minėjimą. Paskaiti
ninku iškviestas A. Zubras 
iš Melbourno. Minėjimas 
įvyko Liet. Namuose Done
laičio portretu papuoštoje 
scenoje išvydome "Vaidilos" 
aktorius — 0. Stimburienę, 
N. Skidzevičių, B. Rainį ir J. 
Neverauską, kurie paskaitė 
ištraukų iš "Metų”. Po jų 
klausytojams buvo p. E. 
Reisonienės pristatytas Al
bertas Zubras. A. Zubras 
klausytojams patiekė savo 
akademiškai paruoštą pas
kaitą, apibūdindamas Done
laitį kaip poetą ir gražinės 
literatūros kūrėją, kuris 
rašė sau, retkarčiais "Metų” 
ištraukas gal paskaitęs arti- 
mesniems draugams, bet 
greičiausiai niekad
nesvajojęs kūrinį išvysti at
spausdintą. Ir štai po dviejų 
šimtų metų šis kuklus Tol
minkiemio klebonas išėjo į 
pasaulinę literatūrą, iškėlęs 
mūsų raštiją ir išgarsinęs 
mūsų tautą.

Po paskaitos mergaičių 
chorelis "Eglutės”, vado-

V I s
BENDRUOMENĖS 

SUSIRINKIMAS

Spalio 5 d. Lietuvių Na
muose įvyko A.L. B-nės, 
Melbourno apylinkės spe
cialus susirinkimas, kur 
buvo renkami Krašto Tary
bos nariai, kurie atstovaus 
mus per Krašto Tarybos su
važiavimą Adelaidėje. 

vaujamas G. Vasiliauskienės 
minėjimui suteikė atokvėpio 
dviem darniai sudainuotom 
dainom. Vėl scenoj atsirado 
anksčiau minėti keturi akto
riai, paskaitę Donelaičio kū
rybos ištraukų.

Programos atlikėjams 
klausytojai nuoširdžiai
plojo. Programai išsisėmus 
visi atlikėjai paprašyti prie 
kavos puoduko pabendrauti.

Turime būti dėkingi šiai 
nepavargstančiai kultūri
ninkei, kuri jau daugelį to
kių šventadienio popiečių 
yra surengusi. Užkalbinta 
E. Reisonienė nusiskundė, 
kad ji vis dėl to pavargstan- 
ti. Šiuos minėjimus organi
zavusi, nes sąžinė neleidusi 
pro didžios reikšmės įvykius 
praeiti tylomis. "Šis minėji
mas yra paskutinis, nes jau
čiu, kad trūkstu energijos". 
Bet iš balso ir žvilgsnio ne
sijaučia, kad ši rezignacija 
būtų pagrįsta. Ne taip pap
rasta ir lengva skirtis su 
tuo, ką visą gyvenimą mėgai 
ir mylėjai. Gal vėl kada nors 
svarbus įvykis bus pamirš
tas ir sąžinės balsas ją vėl iš 
mikštakrėslio atves į Lietu
vių Namus. Tuo tarpu ati
trūkus nuo bibliotekos, 
kiosko ir visuomeninių rū
pesčių linkime E. Reisonie- 
nei užtarnauto poilsio ir 
džiaugsmo. R

A I P
Kadangi per šį susirinki

mą nebuvo daromi atskaito- 
miniai pranešimai, todėl ga
vus dalyvių sutikimą pirmi
ninkavo pats apylinkės pir
mininkas Albinas Pocius ir 
sekretoriavo valdybos sek
retorė Aldona Butkutė.

Susirinkimas buvo kaip ir 
įprasta Melbourne gana 
gausingas. Dalyvavo apie 
šimtas žmonių iš jų 80 su 
balsavimo teise.

Pagal Melbourne veikian
čią tradiciją Apylinkės Val
dyba jau iš anksto surado 
visus kandidatus ir pristatė 
jų sutikimo lapelius. Į Man
datų Komisiją pakviesti An- 
tans Bajoras, Viktoras Pleš- 
kūnas ir Juozas Kvietelaitis. 
Buvo išstatyta 18 kandidatų, 
rinkome tik 14 kaip buvo 
Krašto Valdybos nustatyta.

Suskaičiavus balsavimo 
korteles, pagal balsų skaičių 
buvo į Krašto Tarybą iš
rinkta: Aldona Butkutė, Dr. 
Kazys Zdanius, inž. Algis 
Šimkus, Alisa Baltrukonie- 
nė, kun. Pranas Vaseris, Bi
rutė Prašmutaitė, inž. Vin
cas Ališauskas, Dr. Arūnas 
Staugaitis, Jonas Tamošiū
nas, inž. Viktoras Adomavi
čius, Povilas Baltutis, Anta
nas Bakaitis, Petras Sun- 
gaila ir Vytautas Šalkūnas.

Visi išrinktieji yra su uni
versiteto arba Instituto išsi
lavinimu ir kiekvienas iš jų 
užima kokias nors pareigas 
bendruomenėje arba vado-

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

Visi maloniai kviečiami atsilankyti į

Melbourne Klubo Balių
Lietuvių Namuose šeštadienį, spalio 25 d. 7 vai.

Geras orkestras, karšta vakarienė, {ėjimas $ 8 asme
niui, nariams nuolaida.

Bilietus prašome užsisakyti pas p. Šnirą, tel. 306 7095

Ir sumainė žiedelius...
Spalio 4-tą dieną naują 

šeimos židinį sukūrė Sidnė
jaus žinomas sportininkas 
Romas Leveris su ukrainie
čių kilmės Olga Naryvecki. 
Iškilmingos vedybinės apei
gos vyko ukrainiečių katali
kų bažnyčioje Lidcombe, jas 
atliekant ukrainiečių kuni
gui, jų papročiais ir mūsų 
klebonui kun. P. Butkui lie
tuviškai.

. Romas Leveris Australi
jos lietuvių sportiniame gy
venime yra labai gerai žino
mas. Pradėjęs savo sportinį 
gyvenimą St. Marys mo
kykloje ir vėliau gimnazijo
je, jo nepamiršo ir New 
England universitete Armi- 
dale, kuriame baigė ekono- 

vauja vienai ar kitai lietu
viškai organizacijai. Pusė iš 
jų jaunosios kartos arba 
jaunimo organizacijų vado
vai. Melbourno lietuviai tik
rai gali pasididžiuoti savo 
atstovais.

Po susirinkimo su p. Vy
tauto Strauko pagalba pa
matėme labai įdomų filmą 
apie sovietų koncentracijos 
stovyklas prie Rygos. Fil
mas slaptai pagamintas pa
vergtoje Latvijoje ir išvežta 

-į Vakarus.
Susirinkimas praėjo labai 

įdomiai ir tvarkingai, nes 
valdyba visada daro tai, ko 
bendruomenės nariai nori, o 
bendruomenė nuoširdžiai 
padeda ir remia savo Apy
linkės Valdybą.

Alb. P.

* * *
Adelaidės Liet. Sąjungos 

jubiliejinis - sidabrinis balius 
rengiamas Liet. Namuose 
spalio 26 d.

Dramatiškai pabėgęs per 
Suomiją į Švediją lietuvis 
laisvės kovotojas ir rezis
tentas Vladas Šakalys atvy
ko į Ameriką.

* * *

Amerikoje senatas nutarė 
atšaukti prezidento Carterio 
metų pradžioje nutarimą 
neparduoti sovietams grū
dų, kurių šiuo metu sovietai 
ypatingai stokoja. Motyvas: 
grūdų pardavimo boikotas 
esą visai nepasiteisinęs. Ja
vų embargo turėjęs pri
versti Sov. Sąjungą pasi
traukti iš Afganistano. 

mijos fakultetą. Jis nuo pat 
savo jaunystės reprezenta
vo paskiras mokyklas teni
se, krepšiny, vandensviedy 
ir plaukime, laimėdamas eilę 
įvairiausių dovanų. Besimo
kindamas jis buvo aktyvus 
ir lietuviškame sporte, 
dalyvaudamas mūsų sporto 
šventėse ir, atstovaudamas 
Sydnejaus "Kovą”, jis yra 
laimėjęs jau trijų sporto 
švenčių lauko teniso čempi
ono vardą. 1978 metais, kar
tu su savo broliu Vytu, jis 
atstovavo Australijos lietu
vius buvusioje Pasaulio Lie
tuviu Sporto Šventėje To
ronto, Kanadoje ir vėliau 
įvairiuose Amerikos mies
tuose. Romas, būdamas ne 
tik geras sportininkas tiek 
sporto aikštėje, tiek ir visa
me gyvenime, yra tikras 
sportininkas - džentelmenas. 
Jis džiaugiasi atsiektais lai
mėjimais, tačiau jis moka ir 
džentelmeniškai pralaimėti, 
nieko neužgaudamas ir ant 
nieko nepykdamas.

Jaunąją savo žmoną Olgą, 
kuri taip pat yra baigusi 
universitetą ir turi bibliote
kininkės specialybę, Romas 
labai gražiai įtraukė ir į lie
tuvišką gyvenimą. Ji kartu 
su juo dalyvauja lietuviško
se sporto varžybose, lietu
viškuose parengimuose ir 
labai gražiai pritapo prie 
Romo lietuvių draugų ir viso 
lietuviško gyvenimo.

Vestuvių pokylis vyko 
gražioje vokiečių salėje. 
Jaunųjų tėvų sutikti su duo
na, druska ir vynu, jaunieji 
įėjo į virš 100 svečių esantį 
pokylį, kuris praėjo su visais 
vietiniais vestuviniais papro 
čiais. Jaunuosius pasveikino 
ir už juos tostą pakėlė buvęs 
Australijos sportininkų iš
vykos į Kanadą ir Ameriką 
vadovas A. Laukaitis, palin
kėdamas ir toliau taip gra
žiai reprezentuoti lietuviš
kas sportines spalvas ir ne
pamiršti savo tėvų atsivežtų 
iš gimtinės tradicijų. Gražų 
sveikinimo žodį tarė kun. P. 
Butkus, pabrėždamas, kad 
džiugu jam Romą buvo ap
vesdinti, ypatingai kad jis jį 
ir pakrikštijo. Sveikinimo 
žodžius tarus tėvams, teleg
ramas ir sveikinimus pers
kaičius pirmajam pabroliui, 
padėkos žodį angliškai ir lie
tuviškai tarė jaunasis Ro
mas.

Oficialiai vestuvių daliai 
pasibaigus, praplovus di
džiulį vestuvini pyragą, 
džiaugsmingoje nuotaikoje 
svečiai, kartu su pačiais jau
naisiais praleido kelias va
landas, kol buvo abu išlydėti 
į povestuvinę kelionę.

Sveikinant januosius Ro
mą ir Olgą jų vedybų proga, 
norisi tik dar kartą jiems 
palinkėti daug laimės atei
tyje, neužmirštant nei savo 
abiejų tėvų gražiųjų Lietu
vos su Ukraina papročių, 
kalbos, jas reprezentuojant 
tiek ir kasdieniniame gyve
nime, tiek kultūriniuose, bei 
sportiniuose parengimuose. 
Geriausios sėkmės.

A. L-tis
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Lapkričio 12 d. atvyksta 

J.E. vysk. V. Brizgys iš 
Amerikos, kuris praves mi
sijas visose kolonijose ir da
lyvaus Lietuvių Dienose 
Adelaidėje.

Sydnejuje turėsime jį su
tikti bei priimti, o paskui iš
vykstantį išleisti.

Sydnejaus lietuviams re
kolekcijos - misijos lapkričio
21 d. penktadienio vakare.
22 d. šeštadienio popiety ir
23 d. sekmadienį - iškilmin
gos pamaldos ir Sutvirtini
mo Sakramentas. Po jų 
bendri pietūs - vaišės Lid- 
combe parapijos salėje. Iš 
anksto skelbiu šias datas ir 
labai prašau tuo laiku ne
ruošti viešų nei šeimyninių 
porengių, o paskirti laika 
dvasiniam atsinaujinimui.

Kun. P. Butkus 
Sydney lietuvių kapelionas

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Liet. Klubo 
Bibliotekos vadovybė užsi
ima ir spaudos platinimu: 
ištisą lapkričio mėnesį bus 
priimama užsakymai ir pre
numeratos iš visų naujai už
sisakančių lietuviškos spau
dos bet kur pasaulyje. Pasi
naudokite proga - sutaupy
site daug laiko ir rūpesčių.

PRANEŠIMAS

Pranešame Geelongo lie
tuviams, kad 1980.11.2 d. 2 
vai. Lietuvių Bendruomenės 
Namuose įvyks mūsų apy
linkės 'visuotinis susirinki
mas, kuriame bus renkami 3 
atstovai į A.L.B. Krašto Ta
ryba.

Maloniai kviečiame visus, 
ypatingai subrendusį jauni
mą, atvykti į virš minėtą su
sirinkimą.

A.L.B. Geelongo Apylinkės 
Valdyba

AUKOS
MOTERŲ DRAUGIJAI

Sydnejaus Liet. Moterų 
Soc. Globos Draugijos veik
lai paremti aukojo po 10 do
lerių p.p. Paulėnienė ir A. 
Statkus.

Pagerbdami a.a. Lidiją 
Dijokienę vietoj gėlių Mote
rų Draugijai po 10 dolerių 
aukojo B. ir S. Jarembaus- 
kai ir M arija Magdalena 
Šidlauskienė.

Visiems mieliems aukoto
jams nuoširdžiai dėkojame.

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba

* 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414
Spalio 25 d., šešt. 7 vai.

dainos ir poezijos 
vakaras

Klubas kviečia mielus klubo narius 
bei jų svečius pasidžiauti iš Melbourne 
atvykusiais menininkais R. Tamošiū
naite, J. Mikštu ir P. Vaičaičiu, kurie 
atliks dainos ir poezijos programą.

Po programos šokiai grojant Klubo 
kapelai. Įėjimas veltui.

Sekmadienį, 1980 m. spalio 26 d., 3 vai.

H »»
Kosto Ostrausko 4 pav. drama

Lapkričio 1 d., šešt., 8 vai.
ŠOKIAI 

grojant Klubo kapelai
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SYDNEJAUS SPORTO KLUBAS ’’KOVAS” 
lapkričio 8 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak. Sydnejaus 
Lietuvių Klube rengia

Komiškų kepurių vakarą
Kviečiame visus gausiai dalyvauti.
Originaliausios kepurės bus premijuojamos. Be to, 

gera muzika, turtinga loterija, jaunatviška nuotaika!
Ateikite, nesigailėsite! Įėjimas nemokamas

PASAKYKIME AČIŪ

Mes esame pripratę, jeigu 
pamatome ką nors gero, pa
sidžiaugti, arba pasakyti 
draugui ir tuo viskas pasi
baigia.

Daug kas iš jūsų matėte 
T.V. mišias spalio 5 d., ku
rias laikė lietuvių kapelionas 
kun. P. Butkus ir pamaldų 
metu giedojo Sydnejaus 
"DAINOS” choras. Tai buvo 
pilna valanda Lietuvai ir lie
tuviams. Svarbu visiems ži
noti, kad šios programos pa
rengimu daugiausiai rūpi-

nosi australas Brolis John 
Mitchell, 
Catholic
Centre. Introdukciją apie 
Lietuvą pačioje pradžioje 
buvo paruošta brolio Mit
chell. Jis tik paklausė mūsų 
ar gerai parašė. Aš manau, 
kad čia nereikia kitų ko
mentarų. Padėkokime šiam 
dįdeliapi lietuvįų draugui už 
jo atlikta neįkainuojamą 
darbą.

Jo adresas: Br. John Mit
chell, Director Catholic 
Communications Centre 
(Sydney) 74 Greenwich Rd., 
Greenwich. 2065. Tel.

Direktorius
Communications

SĖKMINGA GEGUŽINĖ

Sydnejaus Savaitgalio 
Mokykla spalio 6 d. turėjo 
išvyką į Lane Cove upės 
parką. Gaila, kad dėl gaisro 
pavojaus nebuvo galima 
kurti ugnies ir pasigaminti 
šviežių kepsnių. Bet niekas 
alkanas nebuvo. Buvo suor
ganizuotos lenktynės, kur 
visi buvo laimėtojai, kiti ga
vę valtį plaukiojo po upę. 
Netrūko ir muzikos bei dai
nų Petrui Viržintui grojant.

Spalio 18 d. Adelaidėje 
įvyko metinis choro Lituania 
koncertas, diriguojant choro 
vadovei Genovaitei Vasi
liauskienei. Choras Lituania 
gyvuoja jau 31 metus, pas
kutiniu laiku praturtėjęs 
naujais jaunais choristais.

439 8499.
Nepamirškime ir T.V. 

stoties Channel 9 kuriai ši 
valanda kainuoja virš 7 
tūkstančių dolerių. Rašykite 
stoties manageriui: Mr. Bob 
Delamont, Station Manager 
TCN Channel 9 Artarmon 
Rd., Willoughby 2068.

Pasimirus a.a. Marijai 
Kasparienei, W.A., vietoj 
gėlių aukojame Mūsų Pas
togei 10 dolerių.

P.A. Krutuliai

AUKOS VIETOJ GĖLIŲ

Justino Grigo, mirusio 
Lietuvoje, atminimui aukojo 
$ 10 Tautos Fondui Ona ir 
Antanas Leveriai.

A.a. Broniaus Jurevičiaus 
atminimui aukojo $ 10 Dai
nos chorui Angelė ir Stasys 
Montvidai.

A.a. Vlado Medelio 
atminimui po $ 10 aukojo 
Dainos chorui E. ir J. Bart- 
kevičiai ir A. St. Montvidai.

M.J. Griškaičiai Vlado 
Medelio atminimui $ 10 au
kojo Dainos chorui.

Visiems nuoširdus ačiū.

L.B. Spaudos Sąjungoje SYDNEJAUS LIETUVIŲ TEATRAS ATŽALA

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SPAUDOS SĄJUNGOS 
METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są
jungos metinis narių susirinkimas įvyksta Sydnejaus 
Lietuvių Klube, 16 East Terrace, Bankstown, N.S.W., 
sekmadieni, 1980 lapkričio 2 d., 3 vai.
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

1.1980 birželio 30 d. balanso, 1979 - 80 m. pajamų ir iš
laidų sąskaitos, valdybos ir revizorių pranešimų priėmi
mas.

2. Revizoriaus patvirtinimas pareigose.
3. Dviejų valdybos narių išrinkimas vietoje pasitrau

kiančių V. Jaro ir Dr. R. Zakarevičiaus.
Prieš nominacijų užsidarymo datą gautos tik dvi nomi

nacijos:
a) V. Bukis (Bukevičius) - siūlė A. Milašas, siūlymą pa

rėmė Dr. A. Kairaitis.
b) A. Dudaitis - siūlė L. Cox, siūlymą parėmė Marina 

Cox.
4. Sąjungos Valdybos siūlomos specialios rezoliucijos 

svarstymas ir priėmimas. Sąjungos Valdyba, remdamasi 
įstatų 35-tu paragrafu, siūlo padidinti Valdybos narių 
skaičių iki 7 narių.

Gauta nominacija 7-tam Valdybos nariui: K. Stašionis 
(siūlė Dr. A. Kairaitis, siūlymą parėmė L. Cox).

5. Atlikti kitus reikalus Sąjungos įstatų (Company 
Articles of Association) ribose.

L.B.S.S. Valdybos vardu 
Vytautas Patašius 

pirmininkas
30.9.1980

Sąjungos nariai, turį įgaliojimus (Proxy Form), prašo
mi šiuos įgaliojimus pristatyti ne vėliau kaip pusę valan
dos prieš susirinkimą.

Mūsų Pastogė Nr. 41, 1980.10.20, psl. 8

kviečia į savo 25 metų sukaktuvių proga statomos 
Kosto Ostrausko 4 pav, dramos 

premjerą
m ,,

Sydnejaus Lietuvių Klubo salėje 
Sekmadienį, 1980 m. spalio 26 d., 3 vai.

Bilietų kainos: $ 5 suaugusiems, $ 3 moksleiviams ir pensininkams 
Bilietai gaunami prie įėjimo. Vietos nenumeruotos.

Po spektaklio — vakarienė. Kaina $ 9 asmenim. Norį dalyvauti registruojasi 
pas J. Maksvytį. Tel. 871 6269 iki spalio 19 d.

Mirus a.a. Vladui Medeliui 
ir reikšdami užuojautą vie
toj gėlių šv. Mišias užprašė 
Leverių šeima, A. ir V. Si- 
monavičiai, G. ir A. Lingės, 
M. ir A. Statkai, A. ir R. Lo
kiai, A. ir S. Montvidai, A. ir 
J. Šidlauskai, J. ir J. Pen- 
kaičiai, Šmitų šeima, L. ir A. 
Kramiliai, A. ir B. Siderai, J. 
ir S. Šatkauskai, V. ir B. 
Kondreckai, E. Jurkienė.

Maloni buvo daugelio pa
dėka už šv. Mišių suorgani
zavimą per T.V. Bet dar 
prasmingiau būtų siųsti pa
dėkas T.V. Channel 9 stoties 
vedėjui ir katalikų centro 
direktoriui John Mitchell, 
Channel 9, Artarmon Rd., 
Willoughby, 2068.

Kun. P. Butkus
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