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KELIAS Į LAISVĘ

Iš Lietuvos pogrindžio laikraščio ’’Vytis” 5 numerio

Lietuva ir kitos sovietų 
pavergtos valstybės gerai 
supranta, kad jos yra Vaka
rų dalis, ir jų likimas pri
klausys nuo Rytų - Vakarų 
santykių raidos. Jos su
pranta taip pat, kad išva
duoti iš sovietų vergijos gali 
tik ginkluotas Rytų - Vakarų 
konfliktas.

Kol vakariečiai pergyveno 
"appeasement^” laikotarpį, 
tebuvo galimą laukti naujų 
vakariečių nuolaidų sovie
tams pavergtųjų sąskaita. 
Tą palankią padėtį sovietai 
stengėsi sau išnaudoti. Jie 
siekė pirmiausia, kad jų 
smurtas Baltijos valstybes 
užgrobiant būtų kitų vals
tybių sankcionuotas ir ne
teisėtas įjungimas į Sovietų 
Sąjungą būtų pripažintas 
tarptautiniu teisėtu aktu. 
(45 pabaltiečių pareiškimas 
dėl Molotovo — Ribbentropo 
pakto).

Jei skiriame realistinę 
politiką, kuri vadovaujasi 
dienos interesais, ir idealis
tinę, kuri vadovaujasi prin
cipais, tai Europos valsty
bėse buvo persvėrusi realis
tinė politika pavergtųjų li
kimo atžvilgiu, Amerikos 
politikoje - idealizmas. Šve
dija, nacinė Vokietija, fašis
tinė Italija pasiskubino pri-
pažinti Baltijos valstybių 
įjungimą. Dauguma Euro
pos valstybių nutylėjo, nei 
pripažindamos įjungimo, nei 
leisdamos laisvai veikti Lie
tuvos pasiuntinybėms. Įjun
gimo nepripažino Europoje 
— Britanija, Vatikanas, 
Amerikoje — JA Valstybės, 
Urugvajus ir kaikurios kitos 
Pietų Amerikos valstybės. 
Vokietijos okupuota Pran
cūzija perdavė sovietams 
Lietuvos pasiuntinybės rū-‘ 
mus, bet sovietinės Lietuvos 
nepripažino. Šveicarija tik 
1947 m. paėmė savo žinicn 
Lietuvos konsulato bylas, 
"iki Lietuvos klausimas bus ‘ 
išaiškintas”. Vienu momen
tu (1943) net Britanija buvo 
susvyravusi. Bet ją sulaikė 
aiškus ir tvirtas nusistaty
mas būti ištikimai savo dek
laruotiems principams.

Nelaimėję iš JAV ir Bri
tanijos pripažinimo sovieti
nei Lietuvai de jure, sovietai 
stengėsi išgauti pripažinimą 
bent de fakto. Sovietinės
Lietuvos atstovus siuntinėjo 
į tarptautines technines 
konferencijas (pašto, susi
siekimo...), bet ir šiuo atveju 
nieko nelaimėjo: nė į vieną 
konferenciją nebuvo įsileis
tas sovietinės Lietuvos ats
tovas.

KOVA SU SOVIETŲ 
PASTANGOMIS LIETUVĄ 

’’NUMARINTI”

Demaskavus sovietų no
rus prašmugeliuoti de fakto 
pripažinimą sovietai tas 
savp. pastangas metė,, Jų

■ ; . • • , 

vietoje stengėsi Lietuvos 
klausimą ’’numarinti”. Iš 
vienos pusės - iki 1954 m. 
stiprino gyventojų deporta
ciją iš Lietuvos, kad Lietuva 
būtų be lietuvių ir tarptau
tinėje tribūnoje nebebūtų 
apie ką kalbėti. Iš antros 
pusės - visą laiką rūpinasi, 
kad tarptautinėje spaudoje 
ir tribūnoje niekas apie tai 
nekalbėtų ir nerašytų. Ta
čiau ’’tylos suokalbis” buvo 
parblokštas. Vakarų De
mokratijose vis garsiau kal
bama apie Lietuvą, ypač 
apie joje sovietų vykdomą 
genocidą. ’’Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronika” 
(LKBK) ir popiežiaus Jono 
Pauliaus II palankumas Lie
tuvai sukėlė pasaulinį susi
jaudinimą, ir šiandien reikia 
turėti tik naujos medžiagos 
apie Lietuvą - užsienio 
spauda ją mielai skelbia.

Lietuvos reikalais nuolat 
prabyla ’’Laisvės", Vatika
no, ’’Amerikos Balso”, vo
kiečių bangos, JAV, Kana
dos, Australijos ir kitos ra
dijo stotys. Reikia manyti, 
kad nebus tylima ir Madrido 
konferencijoje. Reikia tik 
vieno dalyko - Lietuvos 
klausimą iškelti SNO gene
ralinėje asamblėjoje (visuo
tiniame susirinkime).

ALB Krašto Valdyboje
ATVYKSTA ’’GRANDIS”

Dar senosios ALB Krašto 
Valdybos Adelaidėje susita
rimu, birželio pabaigoje ir 
liepos mėn. pradžioje į Aus
traliją atvyksta iš Čikagos 
tautinių šokių ansamblis 
’’Grandis”.

Aplankys Adelaidę, Mel- 
bourną, Canberrą ir Syd- 
nejų.

Krašto Valdyba tikisi, kad 
minėtų vietovių bendruo
menių valdybos ir jaunimo 
organizacijos mielus svečius 
tinkamai priims, nes jie au
koja atostogas ir savo su
taupąs kelionės išlaidoms 
padengti, norėdami pabend
rauti su Australijos lietu
višku jaunimu.

IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAI

Šiais metais sueina 40 m. 
liūdna sukaktis, kai sovieti
niai okupantai masiniais iš
vežimais pradėjo genocido 
veiksmus prieš lietuvių, lat
vių ir estų tautas.

Genocido veiksmai buvo 
tęsiami antrosios okupacijos 
metais ir lietuvių tauta ne
teko virš pusės milijono sa
vo geriausių žmonių.

Paminėkime šiais metais 
tą 40 metų sukaktį kiek ga
lima tvirčiau, netik savo 
tarpe, bet ir kartu su estais 
ir latviais. ,,

»V« Kvieskime ■ į minėjimus

PRISIKĖLIMO VILTIS

Lietuvos klausimas laisva
jame pasaulyje ’’nenuma
rintas”. Priešingai, dabar 
vis naujai atgyja. Yra tvirtų 
ir autoritetingų užtikrinimų, 
kad palankus Lietuvai 
Jungtinių Amerikos valsty
bių nusistatymas nėra pasi
keitęs. Nebent tiek pasikei
tęs, kad sustiprėjęs. Chur- 
chillis dar 1950 m. liepos 
mėn. rašte Europiniam Są
jūdžiui pareiškė lūkestį, kad 
Baltijos valstybėms būtų 
grąžintas laisvas gyveni
mas.

Kad Lietuvos byla atgijo 
ir pagyvėjo, daug prisidėjo 
Lietuvos rezistencija, kuri 
laisvajam pasauliui parodė 
lietuvių laisvės troškimą, 
mokėjimą kovoti, bet sykiu 
ir taupyti jėgas. Prisidėjo 
laisvajame pasaulyje gyve
ną lietuviai, kurie, vadovau
jami Vyriausio' Lietuvos 
Išlaisvinimų Komiteto ir ki
tų organizacijų, neleido Lie
tuvos klausimo primiršti, iš
laikė jį gyvą iki atėjo palan
kesnė tarptautinė padėtis, 
kurioje vėl ginamos žmo
gaus ir tautų teisės bei lais
vės.

kiek galima daugiau austra
lų visuomenės. Tegu sužino 
visi apie Sovietų Rusijos 
kriminalinius nusikaltimus 
prieš lietuvių, latvių ir estų 
tautas.

LIETUVOS BAŽNYČIA

Gegužės mėnuo pilnas 
svarbių minėjimų. Motinos 
Dienos minėjimai. Romo 
Kalantos padarytos aukos 
prisiminimas ir Australijos 
Lietuvių Katalikų Federaci
jos rengiami persekiojamos 
Lietuvos Bažnyčios, minėji
mai.

Lietuvos bažnyčia, kovo
dama už tikėjimo laisvę, 
kartu kovoja ir už lietuvių 
tautos egzistenciją.

Krašto Valdyba kviečia 
visas bendruomenės lietu
viškas organizacijas paremti
Lietuvių Katalikų Federaci
jos rengiamus persekioja
mos Lietuvos Bažnyčios mi
nėjimus, nes bendra kova 
reikalauja ir bendro darbo.

Ta pačia proga Krašto 
Valdyba kviečia visus Aus
tralijos lietuvius pasirašyti 
peticiją Šv. Tėvui, kad būtų 

.pagreitinta palaimintojo ar
ei vyskupo Jurgio Matulaičio 
jeatifikacija.

SUKILIMO SUKAKTIS

Šiais metais birželio mėn. 
sueina 40 metų, kada prasi-

Jo apžvalginė paroda vyksta NSW Meno Galerijoje iki 
gegužės 24 d.

Laisvės principą pripažino 
visų chartų dalyviai ir Hel
sinkio pasitarimų baigiama
sis aktas. Tarp jų, kaip mi
nėta, ir sovietai. Bet sovietai 
nemanė ir nemano jo vyk
dyti. Jau net Jaltos, Potsda
mo susitarimuose Roose vel
tas nei Trumanas todėl ne
pareikalavo, kad sovietai 
jaskelbtąjį principą pritai- 
cytų Baltijos valstybėms - to 
reikalavimo sovietai nebūtų 
vykdę. Dėlto, Roosevelto 

dėjus vokiečių ir sovietų ka
rui, visa lietuvių tauta sukilo 
prieš bolševikų okupaciją.

Lietuvių tauta parodė, 
kad ji nori būti laisva ir ne
priklausoma. 5000 vyrų pa
aukojo savo gyvybę ant tė
vynės aukuro, tačiau mūsų 
džiaugsmas nebuvo ilgas nes 
po 6 savaičių vokiečių oku- 
jacinė valdžia pašalino su
kilimo pastatytą Lietuvos 
vyriausybę.

Kadangi anglosaksai, 
įskaitant ir Australiją, tuo 
metu kovojo prieš vokiečius, 
todėl sukilimo minėjimus 
renkime tik savo tarpe, ats
kirai, savaitę vėliau po išve
žimų minėjimo, kad nebūtu
me svetimųjų klaidingai su
prasti.

Mes visi žinome, kad su
kilimas nieko bendro netu
rėjo su vokiečių karu, bet 
buvo tik drąsus drąsus ban
dymas atstatyti vėl nepri
klausomą Lietuvos valstybę, 
bet ar šio krašto žmonės 
supras mūsų troškimus, o 
mūsų priešai pasinaudos 
proga mus pajuodinti.

Kiekvienas, kuris supran
ta politinės linijos ėjimus, 
supras ir mūsų pasiūlymą 
sukilimo sukaktį minėti at
skirai, nejungiant su bend
rais Pabaltiečių minėjimais.

Paminėti reikalingai <kad'»• ’

žodžiais tariant, Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės 
reiškimasis ir buvo ’’laikinai 
atidėtas”.

Bet JAV niekada nesutiko 
to principo atsisakytu ir 
įvykdyto smurto pripažinti 
teisėtu. Dabartinė politinių 
įvykių banga artina momen
tą, kada tas "laikinas atidė
jimas” turi baigtis, ir Lietu
vos nepriklausomybė, kartu 
su Latvijos, Estijos ir kitų 
sovietų užgrobtų valstybių 
turi vėl pasireikšti - atgimti.

mūsų jaunoji karta žinotų 
jog lietuvių tauta niekada 
laisva valia nenusilenks 
prieš okupantą ir kiekviena 
proga pareikš savo valią gy
venti laisvėje.

LIETUVIŲ DIENOS

Už dvejų metų Melbour
ne bus Lietuvių Dienos. 
Krašto Valdyba jau aptarė 
daug reikalų ir gegužės 
mėn. pradžioje tikisi suda
ryti Lietuvių Dienų Mel- 
bourno Komitetą ir pas
kelbti jo sąstatą.

Prašome visus Australijos ' 
lietuvių meninius vienetus ir 
organizacijas jau pradėti 
ruoštis Lietuvių Dienoms 
Melbourne 1982 m.

Austrlaijos lietuvius 
kviečiame pasikviesti į sve
čius savo draugų bei giminių 
iš Amerikos, Kanados ir 
Europos, kad visi galėtų pa
matyti, jog Australijos lie
tuvių bendruomenė yra vie
ninga ir pajėgi reprezentuo
ti Lietuvą politinėje ir kul
tūrinėje veikloje.

ALB Krašto Valdyba

į t.i « . ’ r.fl
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Tokia teisybė...

Kiekvienas turi savų rū
pesčių ir visokių reikalų 
tiek, kad jų užtektų niekur 
nesikišant, tačiau žmogus 
šiandie yra labiausiai orga
nizuota socialinė būtybė, 
kad jis praktiškai negali būti 
pats vienas, nuo ko nors ne
priklausomas. Gal labiausiai 
mus riša gyvybiniai mate
rialiniai ryšiai, kaip pragy
venimas, duona, aprūpini
mas būtiniausiais reikmeni
mis, už ką, žinoma, tenka 
mokėti įsigyjant
norimų prekių, lygiai tenka 
mokėti ir netiesioginiai, 
valstybinių mokesčių pavi
dale už saugumą, globą ir 
t.t.

Šalia jau minėtų materia
linių ryšių dar yra žmonių 
dvasiniai socialiniai saitai, 
kuriais asmuo daugiau ar 
mažiau pats jungiasi be jo
kios prievartos, kaip pri
klausymas bažnyčiai ar 
kokiai nors ' kitai religijai, 
įvairūs socialiniai junginiai, 
partiniai įsipareigojimai, 
labdaringos draugijos ir 
šimtai kitokių gijų, kuriomis 
pats žmogus save suriša 
idealistiniais, konfesiniais ir 
kitokiais motyvais. Pagaliau 
prisideda ir patys lemtin
gieji - tautiniai patriotiniai 
ryšiai, kurie dažniausia 
žmogų apsprendžia arba už 
kuriuos jis pats apsispren
džia visam gyvenimui neat
sižvelgiant į jokius išskai
čiavimus.

Mums gal labiausiai šian
die ir rūpi kaip tik tautiniai - 
patriotiniai - bendruomeni
niai reikalai. Vardan tų pa
čių tautinių - patriotinių rei
kalų lygiai taip aukojasi mū
sų broliai tėvynėje išstaty- 
dami save į diliausius pavo

A.A.
BRONIUI VINGRIUI

mirus, jo žmoną Jadvygą, sūnų Algirdą, dukrą Danutę su 
šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Rūta, Leonas, Petras Vacbergai 
Marytė ir Kęstas Mikliai, Chicago

Giliai sukrėsti staigia mirtimi buvusio Melb. Liet. 
Klubo Tarybos nario ir Melb. Liet. Namų darbuotojo 

A.A.
BRONIAUS VINGRIO 

reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Jadvygai, dukrai 
Danutei, sūnui Algiui su šeimomis, motinai ir visiems 
artimiesiems.

Melbourne Lietuvių Klubo Taryba

Mūsų mielą narę Jadvygą Vingrienę, jos brangiam 
vyrui

A.A.
BRONIUI VINGRIUI

mirus, reiškiame gilią, nuoširdžią užuojautą Tau miela 
Jadvyga, dukrai Danutei, sūnui Algiui ir artimiesiems.

■ Kartu liūdime.
Melbourne Soc. Globos Moterų D-jos

Valdyba ir narės
s- ■ - ■ dalyvavimas suteikė visiems

. MūsirPastpj^.nr.. te, 1981.457, iwl; £ .v... >..5 '
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jus, ir ne tik save, bet ir 
savo artimuosius, šeimą, 
bendradarbius, netgi bend
raminčius, kurie taip pat ir 
su tokia pačia rizika stoja į 
tų pačių idealistų gretas, nes 
nė vienas jų nežino savo pa
jėgumo atsispirti pavojaus 
valandoje priešo grasini
mams, pagundoms, net for
tūnoms.

Lyginant materialinius 
socialinius ryšius su bet ko
kios rūšies idealistiniais ry
šiais visais laikais ir viso
kiais atvejais idealistiniai - 
dvasiniai ryšiai bei įsiparei
gojimai visados buvo patva
resni ir patikimesni bei ga
lingesni, negu tiesioginės, 
egzistencinių poreikių uždė
tos ar užsidėtos pareigos. 
Juo labiau tie dvasiniai ry
šiai su tauta ir tėvyne natū-' 
raliu būdu dar pasidaro 
stipresni ir dar labiau įpa- 
reigoją, kada tauta atsiduria 
pavojuje ar kovoje už jos 
egzistenciją. Jokiais kitais 
atvejais tauta neišaugina 
tiek didvyrių, herojų, nepa
rodo tiek daug besąlyginio 
pasiaukojimo, kiek jų atsi
randa kritiškais atvejais. 
Nekalbant apie didvyrišku
mą ar heroizmą kovos lauke, 
kiek tokių didvyrių lietuvių 
tauta išaugino vergijos ir

PLB veikloje
VENECUELOS LB

VADOVYBĖ

Nauja Venecuelos LB 
Krašto Valdyba taip pasi
skirstė pareigomis: pirmi
ninkas Dr. Vytautas Damb- 
rava, vicepirmininkė Jūratė 
Statkutė de Rosales, sekre
torius Petras Kriščiūnas, iž- 

okupacijos metais! Tai liudi
ja šimtai knygnešių, parti
zanų, laisvės kovotojų, šiais 
laikais tautos sąmonintojų, 
tikėjimo išpažintojų, žmo
gaus teisių gynėjų ir t.t. 
Ypač įsidėmėtina tai, kad 
niekas jų šiam darbui ne
verčia, jokio atlyginimo už 
tai nesitiki, jokia garbė jų 
nelaukia. O jie dirba abso
liučiai išsižadėdami savęs, o 
kitų gerovei, - savo tautai ir 
jos ateičiai. Galima tokius 
vadinti fantastais, net fana
tikais, bet tas esmėje padė
ties nekeičia: idealizmas vi
sados pirmauja prieš mate
rialinius išskaičiavimus!

Atsigręžkime dabar patys 
į save ir palyginkime save su 
anais besąlyginiais kovoto
jais, veikėjais, pasišventė
liais savo tautai ir jos atei
čiai: ir jie, ir mes vadovau
jamės tais pačiais tautos 
laisvės idealais, ir jie ir mes 
išpažįstame tą patį tikėjimą 
į tautos ateitį ir jos išlikimą, 
ir jie, ir mes deklaruojame 
meilę savo kraštui ir savai 
tautai, bei jos kulūrai, o ta
čiau tarp jų ir mūsų tvyro 
milžiniškas skirtumas. Jeigu 
pavergtieji tuos principus 
ne tik išpažįsta, bet jų laiko
si, juos gina, už juos kovoja 
neatsižvelgdami į nieką, tai 
mūsų kova pasireiškia tik 
žodine deklaracija, anų au
kos yra kraujas, kančia ir 
gyvybė, o mes dideliu daiktu 
laikome nukerdami trupi- 

dininkas inž. Antanas Baro
nas ir narys Ričardas Za- 
vadzkas.

NAUJI
’’PASAULIO LIETUVIO” 

NUMERIAI

’’Pasaulio Lietuvio” pavė
lavę 1980 metų lapkričio ir 
gruodžio mėnesių numeriai
jau atspausdinti ir balandžio • 
mėnesio pradžioje išsiųsti 
prenumeratoriams. 1981 
metų sausio - vasario mėne
sių dvigubas numeris 
spaustuvėje ir pasieks skai
tytojus balandžio mėnesio 
viduryje. Nauju ’Tasaulio 
Lietuvio” vyriausiu redak
toriumi pakviestas Bronius 
Nainys, buvęs PLB Valdy
bos pirmininkas ir "Pasaulio 
Lietuvio” redaktorius iki 
1978 metų. ,

AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ DIENŲ

ATGARSIAI

Australijos lietuviai tebe
gyvena pasisekusių Lietuvių 
Dienų nuotaikomis. Savo 
laiške Australijos LB. Gar
bės narys Juozas Lapšys ra
šo PLB pirmininkui Vytau
tui Kamantui, kad jiems gilų 
įspūdį padarė atvykimas į 
Lietuvių Dienas svečių iš JA 
V-bių: ’’Mes buvome laimin
gi ir didžiavomės prieš aus
tralus ir kitus kaimynus, be 
žodžių sakydami: ’mes ne 
vieni, mes esame dalinys di
delio pasaulinio vieneto 
(PLB) ir štai dabar jos va
dovas čia su mumis’... Jūsų

PADĖKA
Mielam vyrui ir tėvui Kazimierui Badauskui mirus, 

gilią padėką reiškiame kun. P. Butkui ir kun. P. Martuzui 
už rožančių, šv. Mišias ir už paskutini patarnavimą šioje 
žemėje - apeigas kapinėse.

Nuoširdus ačiū C. Protienei už suorganizavimą choris
tų, A. Kramiliui už vargonavimą ir pravedimą giesmių, ir. 
jums, mieli choristai, už tokį gražų giedojimą bažnyčioje. 
Ačiū A. Skirkai už maldų skaitymą Mišių metu ir arti
miesiems Kazimiero draugams V. Kišonui, J. Bakšai ir G. 
Kišonui, nešusiems karstą. Taip pat dėkoju Petriukui ir 
Mikučiui Burokams už patarnavimą Mišioms.

Esame giliai dėkingi S.L.K.K. Draugijos pirmininkui 
A. Vinevičiui, ALB Sydnejaus Apylinkės pirmininkui Dr. 
A. Mauragiui, A. Skirkai ir Pr. Nagiui už tokį nuoširdų 
atsisveikinimą su velioniu.

Negalėjo velionis atsigulti paskutiniam poilsiui numy
lėtoje Žemaitijoje, tai nors žiupsnelis Lietuvos žemės 
pridengė jo karstą. Už tai ačiū Br. Ropienei.

Gili padėka organizacijoms ir visiems Kazimiero bei 
mūsų šeimos giminėms, draugams, prieteliams ir pažįs
tamiems už užsakytas Mišias, gėles ir pinigines aukas, 
skirtas lietuviškiems tikslams.

Ačiū ponioms A. Skirkienei, A. Skeivienei, C. Protie- 
. nei, L. Žalienei, Br. Ropienei, O. Kavaliauskienei ir Dr. V. 
Kišonui už padėjimą suruošti šermenų.

Ačiū visiems, kurie vienu ar kitu būdu pareiškėte 
užuojautą man ir vaikams, o ypač gili padėka visiems, 
kurie taip gausiai atėjote pasakyti Kazimierui paskutinį 
sudiev - dalyvavote laidotuvėse.

Nepamirštamai esame dėkingi Dr. J. ir G. Bakšams, 
Dr. V. Kišonui ir Dr. G. ir Ž. Kišonams, kurie įvairiais 
būdais padėjo ne tik ligoniui, bet teikė stiprybės ir pa
guodos ir šeimai.

Giliai visiems dėkingi
Elena Badauskienė

dukra Regina 
sūnus Ričardas ir marti Ramūnė

nius.
Čia nenorima kam nors 

priekaištauti, tačiau ar ne 
kiekvienas lietuvis, kur jis 
bebūtų, turėtų lygiai paro
dyti tiek pat idealizmo ir įsi
pareigojimo, savo tautai, 
kaip ir tie, kurie vardan 
tautos ir jos laisvės aukojasi 
be jokių sąlygų. Mes šioje 
pusėje niekuo nerizikuojame 
ir galėtume savos tautos 
naudai daugiau padaryti, 
negu kad vaizduojame, jog 
darome. Mažiausiai bent iš
laikyti lietuvybę ir kovoti už 
jos tęstinumą ateityje. Lie
tuvoje net ir parsidavėlių 
okupantams vaikai kalba 
lietuviškai ir ateityje nežinia 
kas iš jų išaugs - gal nauji 
Dzeržinskiai, o gal nauji 
Kudirkos, kaip rodo Tomo 
Venclovos pavyzdys, bet čia 
be lietuviškos sąmonės ir 
kalbos garantuotai paskęs 
tarp svetimųjų, ką rodo jau 
esama padėtis. Kartojame 
mintį, kuri jau ne kartą šioje 
vietoje buvo sakyta: kas ko
voja už lietuvybę išeivijoje, 
tas kovoja tiesioginiai už 
nepriklausomą Lietuvą.

(v.kj

parengimams atitinkamo 
iškilmingumo. Jūs buvote 
visus jungiantis centras, į 
kurį lygiavosi švenčių daly
viai...”

Šatrijos Tunto Rėmėjų Komiteto nario p. J. Gailiaus 
motinai ROZALIJAI GĄILIUVIENEI Lietuvoje mirus, 
jį patį, jo šeimą ir artimuosius skausme giliai užjaučia ir 
kartu liūdi

’’Šatrijos” Tuntas

STIPRUS BALSAS 
AUSTRALIJOS SPAUDOJ

Australijos laikrašty 
’’Advocate’s- - - leidžiamame 
Melbourne^ pasirodžius- So
vietų spaudos agentūros 
Novosti žiniai apie Lietuvos 
kunigų ištikimumą valsty
bei, kun. Pranas Dauknys 
tam laikraščiui parašė 
straipsnį apie tikėjimo 
persekiojimą Lietuvoje. 
Straipsnis išspausdintas per 
visą puslapį. Autorius pab
rėžia, kad Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikoje iki 42 
numerio jis rado, kad net iš 
142 vietų buvo pasiųsta So
vietų Sąjungos vadovybei 
prašymai su 271.600 parašų, 
-skundžiantis dėl persekioji
mų ir prašant atitaisyti ka
talikams daromas skriaudas. 
Straipsnyje primenamas 
nelemtasis Molotovo — Rib- 
bentropo paktas, primenami 
?šlitiniai kaliniai: Antanas 

erleckas, Dr. Algis Stat- 
kevičius, Vytautas Skuodis, 
G. Iešmantas, P. Pečiulionis, 
J. Stanelytė ir kiti politiniai 
kaliniai, kurie buvo nubausti 
ryšium su tikinčiųjų ir 
apskritai žmogaus teisų gy
nimu.

♦**
Paryžiaus knygynuose jau 

Sasirodė nauja Dr. Bronio 
iaslo knyga ’’Lithuanie et la 

seconde guerre mondiale” 
(Lietuva ir Antrasis pasau
linis karas). Leidėjai: G.P- 
Maisonneuve et Lazos, 15, 
rue Victor Cousin, 75005 
Paris. Knygos leidimą fi
nansavo JAV Lietuviu 
Bendruomenė.
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HENRIKO ŠALKAUSKO
KŪRYBINIS KELIAS

Džiugu buvo pamatyti 
NSW Galerijoje Henriko 
Šalkausko apie 50 meno 
darbų, nors trumpam laikui 
surinktų į vieną vietą.

Meno pagrindus H. Šal
kauskas gavo jau Vokietijo
je, Freiburg i. Br. ’’Ecole dės 
Arts et Metiers”, kurią 1946 
metais įkūrė Vytautas K. 
Jonynas. Mokykla turėjo iš
tisai lietuvišką mokytojų 
personalą ir per trejus gy
vavimo metus iki didžiosios 
emigracijos spėjo išleisti 
vėliau pagarsėjusius daili
ninkus: Igną, Kurauską, 
Viesulą, Bakį, Marčiulionie
nę, Marčiulionį, Mončį, Šal
kauską, Šimkūną ir kitus. 
Henrikas jau buvo antros 
lietuvių grafikų kartos at
stovas kūrybiškai brendęs 
išeivijoje, bet nuo pirmųjų 
savo darbų labiau linkęs į 
abstrakciją, negu jo moky- 

Jojai.
'■Henrikas Šalkauskas 
Australijos menininkų tarpe 
turėjo įtakos ir paskatinimo 
abstraktaus meno įgyvendi
nime. Savo ruoštu jis pats 
buvo irgi įtakojamas ameri
kiečių avangardistų: 
Motherwell, Soulage, Kline, 
De Kooning, Gottlieb ir 
Rothko.
į. Pirmuosiuose lino raiži
niuose Šalkauskas dar buvo 
figuratyvinis. Pagrindinė jo 
išraiškos priemonė buvo li
nija ir tradicinės grafikos 
spalvos (juoda - balta). Jo 
formos buvo itin suabstrak- 
tintos,. pav., ’’Trys mote
rys”?; 1953 m., laimėjęs gra
fikos rprėmiją ’’Lietuvių me
nininkų Australijoje” paro
doje, Sydnejuje. Dar labiau 
suabstraktinta 1959 m. su
kurtoji ’’Rugiapiūtės” serija, 
kurioje grįžta lietuviški 
simboliai (rugių vainikas, 
javųvarpos). Įdomu stebėti, 
kaįpiniiūo pirmųjų ryškių 
jūoda>; balta kontrastų jis 
palaipsniui ieško tonalinių 
efektų, kaip nuo linijos pe
reina į masę, virtusia svar
biausiu elementu jo kūrybo
je. Garsiame lino raižinyje 
”0 saulė visad lydi mus” 
1962 m. apdovanotame 
Tokyo grafikos parodoje 
Šalkauskas pasiekė virtuo
ziško medžiagos apvaldymo, 
jautrių ir žaismingų lino iš
karpymų, kurie atliko ir for
mos ir tonalines užduotis. 
Jame dar yra regimojo pa
saulio koordinatės (horizon
tas, saulės), kurie nuo 1963 
m. serigrafiniuose darbuose 
išnyko ir kurie tapo grynai 
abstrakčiais ekspresionisti
niais kūriniais.

1960-1963 metų laikotar
pyje Šalkauskas bandė ir 
grafiką, ir akvarelę ir galu
tinai apsisprendė už akva- 
relinę tapybą. Palikus grafi
ką išryškėjo Henriko monu
mentalumas, platus mostas, 
tačiau net ir abstrakčiau
siuose formaliniuose dar
buose jis liko lyriškas ir be
tarpiškas. Mišrios technikos 
tapyboje/ kuri priduodavo 
opakiškumo ir net tam tik
ros faktūros, vyrauja gam
tovaizdžiai net su gana stip
ria. pagoniška sugestija 
("Pavasario dievas” 1964). 
Paveikslas reprezentuoja 
saulės pažadintas bundan- 
.čios gamtos jėgas, tarytum 
sukaustytus juodame labi
rinte tūri saikingą priemaišą 
kitų spalvų, kurios taupiai 
įlietos greičiau sudaro per-! 

grafinio meno perijodo įgyta 
meilė juodai spalvai Henriką 
lydėjo visą gyvenimą.

Tačiau meistriškiausiai 
Šalkauskas pasireiškė gry
noj akvarelinėj tapyboj, ku
rioje pasiekia kristalinio ty
rumo ir tonalinių spalvų 
niuansų. Temos dvejopos: 
gamtovaizdžiai ir gryni abs
traktai. Pavyzdžiui gali būti 
kad ir šie paveikslai: ’’Gam
tovaizdis” 1969, kur tarp 
juodų formų per visą plotą 
'driekiasi gelsvos ir šviesiai 
melsvos sruogos, keisdamos 
intensyvumą ir tarpusavį 
santykiavimą. Paveikslas 

.sukelia didingą, bet ir lyriš
ką nuotaiką. Dar daugiau 

H. Šalkauskas Tapyba, akvarelė 1970

tapybinio jautrumo rasime 
paveiksle ’’Tapyba” 1970, 
kuris yra visai abstraktaus 
charakterio. Jame iš trijų 
pusių aprėmuota juoda opa- 
kinė spalva, apačia susideda 
iš permatomos pilkos spal
vos nereguliarių moduliaci
jų, kur aukščiau aštriu kam
pu iškyla ryškiai mėlyna, 
bet permatoma, skaidri, 
persišviečianti, keičianti 
spalvinę koncentraciją ir sa
vyje laikanti juodą ketur
kampį. Čia išvystoma įtam
pa tarp opakinės ir tarp I 
persišviečiančių spalvų, tarp, 
reguliarios keturkampės i 
formos, reliatyviai regulia
raus aprėminimo ir befor
mės spalvinės masės, masės, 
paklususios menininko ran
kos disciplinai, išreiškiant 
subtilius niuansus.

Tokie jautrūs paveikslai 
nesiduoda gerai fotografuo-' 
jami, ir nors ir nežymiai nu- 
tamsinant ar peršviečiant 
nuotrauką prarandama har
monija ir tarpusavis niuansų 
santykiavimas. Šioj katego-l 
rijoj priklauso daug Šal-' 
kausko paveikslų, tarp jų ir 
efemeriškas paveikslo pa
viršiaus traktavimas juodo -1 
pilko monochrbmo kūrinyje 
f’Atoslūgis” 1976.

Manau, kad visų lankyto
jų dėmesį atkreipė ’’Teniso 
aikštelė pajūryje”, 1978. 
Paveikslas atliktas mėlyna
me monochrome, jautriai 
laipsniuojant mėlynos ir ir 
melsvos gradacijas, kristali
niu tyrumu šviečiančiam vi
suose mėlynumo atspal
viuose. Norint išlaikyti ryt
mečio šviežiumą paveiksle 
reikalingas didelis techniš
kas įgudimas, nes naudojant 
daugelį giminingų atspalvių 
kūrinys lengvai gali prarasti 
savo spontaniškumą ir tapti 
nukankintu ir be inspiracį-

į jOSu- M,.» l «1J.I IXI

Paskutiniaisiais savo gy
venimo metais, 1979, Šal
kauskas pradėjo naują 
eksperimantaciją su tiršta 
opakine akvarele, naudoda
mas ryškių spalvų stratifi- 
kaciją. Jis sukūrė seriją 
gamtovaizdžių, be detalių ir 
Koordinačių, kuriuose iš
reiškė savo santykius su 
gamta.

Susumuojant H. Šalkaus
ko kūrybą galima būtų pa
daryti išvadą, kad jis buvo 
monumentalus tonalinis ta
pytojas, pasireiškęs eks
presyvaus abstrakcionizmo 
srovėje, tačiau išlaikęs ly
rišką charakterį savo asme
niškuose hermetiškuose pa
sisakymuose apie pasauli ir

Genovaitė Kazokienė

HENRIKO ŠALKAUSKO APŽVALGINĖ 
PARODA 1925- 1979

N.S.W. Meno Galerijoje nuo balandžio 11 iki gegužės 24 d. 
Lankymo valandos: pirmadieniais — šeštadieniais 10-5 vai.

Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

Įsigykite katalogus

Parodos proga išleistas gražiai iliustruotas spal
votu viršeliu Henriko Šalkausko parodos katalogas 
su 50 jo darbų reprodukcijų. Turiny N.S.W. Meno 
Galerijos direktoriaus ir parodos organizatoriaus G. 
Docking’o įvadas, išstatytų kūrinių sąrašas ir bei 
Henriko Šalkausko biografija. Kaina $ 5. Katalogų 
galima užsisakyti ir paštu prisiunčiant tokios for
mos užsakymą:

Dail. Henrikas Šalkauskas

Please send to the Art Gallery of New South Wales, Art Gallery Rd. 
Domain, Sydney 2000 or G.P.O. Sydney 2001

NAME

ADDRESS .

I enclose my cheque/money order for $ 6. $ 5 catalogue plus $ 1 postage in 
Australia for my copy of the Henry Šalkauskas Catalogue.
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H. Šalkauskas Gamtovaizdis, akvarelė 1979

save. Klysta tie, kurie ieško 
abstraktiniuose darbuose 
atpažįstamų daiktų ir ob
jektų. Abstraktinis menas 
yra be objektų ir reikalauja 
iŠ žiūrovo formalinių ele
mentų įvertinimo, įvertini
mo grožio, kuris susideda iš 
pačių linijų, spalvų masių, 
spalvų moduliacijų, įvairių 
formų sudėstymo. Abstrak
tinis menas gali būti ir labai 
sugestiojuojantis savo nuo
taika. Kiekvienas gali būti 
paveiktas paveikslo sudary
tos atmosferos, jeigu tik tu
rės pakankamai jautrumo ir 
kantrybės. Tai nauja įdomi 
kalba, kurios pramokus ga
lima įsigyti daug džiaugs
mingų valandų. Tokia yra 
Henriko Šalkausko paroda, 
kviečianti ne tik pasižiūrėti, 
bet ir pajusti, išgyventi.

PRANCŪZIJOS
LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS
TARYBA

Prancūzijoje išrinkta 
nauja Lietuvių Bendruome
nės Taryba. Pagal gautų 
balsų daugumą jos sąstatas: 
kun. J. Petrošius, R. Bačkis, 
K. Masiulytė, J. Mončys, 
Erof. A. Greimas, J. Tom

us, R. Vaiciekauskaitė, sės. 
E. Mačiūnaitė, VI. Gedmin- 
tas, J. Kazakevičius, Ž. 
Mikšys. Garbės Teismas: 
prof. G. Matorė, Dr. E. 
Aleksandravičienė, A. Vos- 
gien.

s

tuojančių spalvų įspūdį. Iš
Musų Pastogė Nf. 16,1981.4.27, psL 3
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Lietuviai Čikagoje

LIETUVIŲ OPEROS SUKAKTIS
Rašo Jurgis JanušaiŲs

LIETUVIŲ OPEROS 
DVIDEŠIMTPENKTASIS

GIMTADIENIS

Kai žvalgomės po kultūri
nės veiklos pasaulį, visada 
su dėmesiu stabtelėjame 
pasigėrėti Lietuvių operos, 
Čikagoje, sėkminga veikla. 
Šiais metais ji kaip tik ir 
ruošiasi švęsti savo dvide- 
šimtpenktąjį gimtadienį. 
Reikšminga našaus darbo 
sukaktis. Tuo labiau, kad 
operos egzistencija priklau
sė nuo daugelio faktorių -' 
entuziastų ištvermingų cho
ristų, solistų, finansų, pas
tovių mecenatų ir sumanių 
vadovų, ypač darbščiųjų 
valdybų.

Lietuvių opera unikumas 
išeivijoje. Tuo lietuviai gali 
su pagrindu didžiuotis. Be
rods, kitos tautybės tokios 
operos neturi.

Stebime lietuvių operos 
veiklą iš arti. Šia proga 
sklaidome šio operinio vie
neto darbų knygą. Kiek 
daug čia randame prasmin
go darbo, aukos, ryžto ir 
meilės šiai operai.

Sugrįžkime į operos kūri
mosi dienas. Tai buvo poka
rio metai, kada Amerikon 
suvažiavo nemažas skaičius 
lietuvių. Tuo metu sparčiu 
žingsniu žengta organizuo
jant ir mūsų kultūrinę veik
lą. Susiorganizuoja balsingi 
vyrai ir įsteigia Čikagoje 
vyrų chorą, kuriam pradžio
je vadovauja Alfonsas Ge
čas. Vėliau jam vadovauja 
muzikas Vladas Baltrušaitis.

Vyrų choras, išbandęs 
savo pajėgumą, panoro 
žengti dar ryžtingesnį 
žingsnį. Planuoja įsteigti 
lietuvių operą Čikagoje. Tai, 
sakytume, anuo metu buvo 
entuziastų graži svajonė. 
1956 m. rugpiūčio 11 d. kuk- 
lion Hollywood svetainėn, 
Čikagoje, svarbiam pasita
rimui renkasi vyrų choro 
valdybos vyrai V. Radžius, 
L. Bildušas, K. Skaisgirys, 
V. Gutauskas, S. Antonaitis, 
Pr. Olis. Spaudai atstovauja 
rašytojas ir žurnalistas Vla
das Būtėnas. Posėdyje daly
vauja mūsų žymūs muzikai 
Vladas Baltrušaitis ir Alek
sandras Kučiūnas, tuometi
niai solistai — S. Valukienė, 
Danutė Stankaitytė, S. Cit- 
varas, V. Liorentas, prie jų 
jungiasi aktoriai K. Oželis ir 
J. Raudonis. Tai gražus, vi
sų sričių entuziastų būrys, 
kuris tame posėdyje ir lėmė 
lietuvių operos gimimą. Vy
rų choras sekantį pavasarį 
stato pirmąją operą lietuvių 
kalba —. G. Verdi ”Rigo- 
letto”. Tai buvo kultūrinė 
didžioji naujiena, lietuvių 
visuomenėje sukėlusi - 
įdomių pokalbių. Entuziastai 
eina pasirinktu keliu. Skep
tikai mąsto, kad entuziaz
mas išseks, gimusi opera 
neištvers.

Laimei, pasitvirtino entu
ziastų ir operos įsteigėjų 
teigimas - lietuvių opera iš

Spaudos bičiuli, 
prisimink ir Mūsų Pastogę 

savo testamente!

Mūsų Pastogė Nr. 16, 1981.4.27, psl. 4

tvėrė ir šiandien ruošiasi at
švęsti savo dvidešimtpenk- 
tąjį gimtadienį.

Lietuvių operos kelias į 
laimėjimus nebuvo lengvas, 
reikėjo lėšų, sumanumo, ge
ro organizuotumo, sutartino 
darbo.: Visa tai buvo įveikta, 
Finansai užtikrino operos 
egzistenciją. Operų pasta
tymai nuo 7 tūkstančių pra
džioje, dabar jau siekia iki

Susipažinkime: Mūsų Pastogės artimiausi darbuotojai. Iš 
k. redaktorius V. Kazokas ir tekstų rinkėjai Aldona Jab
lonskienė ir Mykolas Zakaras Nuotrauka Ą. Jablonskio

Iš netolimos praeities..

DU PARTIEČIAI

1944 m. spalio mėn. aplei
dus Lietuvą teko pėsčiomis 
trauktis per Rytprūsius. 
Pasiekus Liebensdorf stotį 
pasisekė nusipirkti bilietą į 
Karaliaučių. Susiradau nuo
šalią vietą perpildytam 
traukinyje ir patenkintas 
laukiau jo išvažiuojant. De
ja, atėjo senyvo amžiaus du 
uniformuoti naciai, patikrino 
bilietą ir sužinoję, kad esu 
lietuvis, pakėlė triukšmą. 
Rėkė, keikė, koliojo. Esą 
kariauti lietuviai nepadeda, 
tad ir priglobsčio nuo komu
nizmo Vokietijoje lietuviams 
neduosią, ir iš traukinio iš
metė.

VIENOS RESTORANO 
VIRĖJAS

Karaliaučiaus stotyje, 
tarp masės įvairių pabėgėlių 
susitikau seną bičiulį. Susi
tarėme, kad traukiantis gi
liau į Vokietiją laikysimės 
drauge. Jis turėjo kumpių ir 
kitokio maisto, aš šiek tiek 
markių.

1944 m. kelionė traukiniu 
buvo labai varginga. Sąjun
gininkai bombardavo dieną 

75.000 dol. Vis tik sunkumai 
įveikiami mecenatų aukų 
dėka ir lankančios spektak
lius publikos parama.

Lietuvių opera statė ne 
vien svetimtaučių kūrinius. 
Scenoje gėrėjomės ir mūsų 
kompozitorių - Karnavi- 
čiaus, Marijošiaus, Kačins
ko, Banaičio, Gaidelio ope
romis.

ir naktį. Bėgiai dažnai buvo 
subombarduoti, d ir į vagoną 
patekti reikėjo visokių leidi
mų. Kol pasiekėme Vieną 
užtruko apie dvi savaites. 
Tuo metu valgėme draugo 
kumpius užgerdami mano 
markėmis pirktu karo meto 
alumi. Vienoje pastebėjome, 
kad likęs vienas kumpis 
pradeda gesti. Nunešiau į 
pirmą pasitaikiusį restora
ną, kad išvirtų. Sutiko už 
3.60 markių išvirti. Kitą 
dieną kai nuėjau kumpio at
siimti, virėjas klausinėjo, 
kas ir iš kur esu. Kai suži
nojo, kad lietuvis, pabėrė 
eilę komplimentų ir pasako
jo virtuvės darbininkams, 
kokie geri ir vaišingi esą lie
tuviai. Jis buvęs porą metų 
Šiauliuose Soldatenheimo 
vedėjas. Nebeėmė markių 
už kumpio išvirimą ir dar 
vyno užfundijo.

DVARININKAS
NUO KARTENOS

Kelionė traukiniu darėsi 
vis sunkesnė, tačiau lapkri
čio viduryje pavyko gauti 
bilietus į Muencheną. Trau
kiniai ėjo tik naktimis visiš
kai užtemdyti. Tamsoje ke
leiviai buvo labai šnekūs ir 
nevengė net blevizgų. Mes 
žinodami, kad vokiečiai ne
mėgsta ’’auslenderių” į jų 
pokalbius nesileidom, o pa
tylomis tarpusavy kalbėjo
mės. Netoli Muencheno ke
leiviai pradėjo spėlioti, ko
kia kalba kalbame ir kas 
esame? Vienas senyvo am
žiaus keleivis sakė, kad lie-

? ■ ? ■. rraiM
DAUG NEMALONUMŲ, SKAUDŽIŲ NELAIMIŲ 

IŠVENGSI VAIRUODAMAS BLAIVUS. YPAČ TAI 
ĮSIDĖMĖTINA VISIEMS ŠVENČIŲ IR ATOSTOGŲ 
METU BESISVEČIUOJANT. JEIGU NUMATAI 
VYKDAMAS Į SVEČIUS LAISVIAU PADALYVAUTI, 
PALIK MAŠINA NAMIE IR VAŽIUOK TAKSIU - 
GARANTUOTAI BUS PIGIAU!

Savo garbingos veiklos 
sukaktį lietuvių opera pami
nės birželio 13, 14 ir 21 d.d. 
Amilcare Ponchielli opera ”1 
LITUANI - LIETUVIAI”. 
Tai prologo ir 3 veiksmų 
opera, pirmą kartą buvo 
pastatyta 1874 m. kovo 7 v. 
La Scalos operoje, Milane. 
Amerikoje statoma pirmą 
kartą ir ją stato, kaip mato
me, lietuvių opera, Čikago
je.

Po spektaklių ši graži su
kaktis bus baigiama švęsti 
šauniu banketu, kuriame 
bus prisiminta operos stei
gėjai, ilgamečiai jos vadovai, 
choristai ir mecenatai.

Ši opera esanti įdomi, 
turinti gražių partijų tiek 
solistams, tiek ir operos la
bai geram chorui, 

tuviškai kalbame ir mūsų 
paklausė. Gavęs teigiamą 
atsakymą, mūsų nuostabai 
pradėjo labai gražiai apie 
Lietuvą kalbėti. Jo žodžiais, 
Lietuva esanti nuostabiai 
gražus kraštas apgyvendin
tas puikių žmonių. Jis ypač 
gyrė lietuvių dainingumą. 
Jis su svečiais iš Vokietijos 
vasaros vakarais sėdėdavęs 
terasoje ir klausydavęs 
apylinkės kaimuose skąm? 
bančių dainų.

Tas malonus keleivis tu
rėjęs stambų ūkį Žemaitijo
je, netoli Kartenos. Po jo 
gražios kalbos apie Lietuvą, 
keleiviai palikdami traukinį 
sumetė mums obuolių, su
muštinių ir cigarečių.

MĖSININKAS
IŠ TODTNAU

1944/5 m. žiemą teko gy
venti Švarcvalde, Feldbergo 
papėdėje esančiame kaime
lyje Fahl. Vieną rytą šeimi
ninkų dukros pasveikino lie
tuviškai ’’laba diena” ir daug 
juokėsi. Negalėjau suvokti, 
iš ko jos išmoko pasveikinti 
lietuviškai ir juoko priežas
tį? Pasirodo, šeimininkai 
pakvietė iš miestelio 
Todtnau mėsininką, kad 
paskerstų kiaulę. Jis suži
nojęs, kad pas juos lietuvis 
gyvenąs, daug gražaus pa
sakojęs apie Lietuvos kaimo 
gyvenimą. Tik jam keista 
buvę, kad ūkininkai neturė
ję tualetų, o eidavę atviran 
oran už tvarko ar kluono, 
kasi ir prajuokino merginas.

Žinoma, tai buvo tiesa, 
tačiau raudonuodamas me
lavau, kad dabar jau yra 
kiekvieno dzūko troboje tu
aletai su vandeniu.

Kitą dieną mėsininkas 
atėjo specialiai su manim 
pasikalbėti. Jis I-jo Pasauli* 
karo metu buvęs Alytaus 
apsk. žandaru prievolėms iš 
ūkininkų rinkti. (Atsimenu 
jie buvo raudonkakliais va
dinami, nes dėvėjo mundurą 
su raudona apykakle). Ma
lonu buvo klausyti su būre
liu vokiečių jo pagyras Lie
tuvai ir lietuviams.

Įdomu, kad jis nuo 1-jo ir 
2-jo Pasaulinio karo, praėjus 
virš 25 metų, sutikęs mane 
pirmą lietuvį, tačiau jis tiek .

Operoje - spektakliuose 
dainuos šie solistai: Danutė 
Stankaitytė, Margarita 
Momkienė, Nerija Linkevi
čiūtė, S. Wicek, Jonas Vaz- 
nelis, Algimantas Grigas, A. 
Paulionis, Bernardas 
Prapuolenis. Operos diri
gentas Alvydas Vasaitis. 
Kostiumai bus atgabenti iš 
Stivanelo Co. New Yorke ir 
dekoracijos iš Milano. Šiame 
trumpame reportaže neįma
noma plačiau aptarti sukak
tuvininkės, tačiau kiekvie
nas širdyje jaučiame kokią 
gilią vagą Opera išvarė mū
sų kultūriniame gyvenime. 
Tai ir linkime Operai dar 
daugelį metų džiuginti išei
vijos lietuvį.

daug lietuviškų žodžių tebe- 
mokėjo, kad beveik galima 
buvo lietuviškai susikalbėti.

Sosnr.or

DVIVEIDIS KIAUŠINIS

Karui baigiantis 1945 m. 
pavasarį, buvau pakviestas 
mandagios formos laišku 
kasti 3 savaites apkasus 
paskutiniam pasipriešini
mui. Teko kasti:Švarcvalde/?.'! 
Hintenzarten miestelyje. 
Dauguma kasėjų buvo vo
kiečiai, visokie invalidai, 
kurie net į "volksturmą” ne
betiko, ir keli olandai. Dar
bus prižiūrėjo rudmarški- 
niai, vokiečių'auksiniais fa
zanais' vadinami. Jie jau su
prato artėjančią karo pąbai- i 
gą ir dirbti neragino, dirbo 
kas kiek norėjo. Buvome 
apgyvendinti viešbutyje 
prie pat stoties. Viskas buvo 
pakenčiama, jei ne tie kas
dieniniai bombardavimai, 
ypač apie stotį. Dėl to susi
radau kambarį privačiai 
saugesnėje vietoje, pamiš
kėje.

Velykoms daugelis kasė
jų buvo paleisti 3 dienoms 
namo. Aš, namų neturėda- 

'mas, pasilikau. A.a. dail. Alf.
Docius atsiuntė Velykų 
kiaušinį ant, kurio buvo nu
piešęs vienoje pusėje Hitle
rį, kitoje Staliną. Nors .ir 
buvau alkanas, kiaušinio ne
valgiau, nes labai vykusiai 
buvo pavaizduoti abu dikta
toriai. Kiaušinį pastebėjo 
tame name gyvenanti vo
kietė pabėgėlė nuoStrasbur- 
go ir pakėlė triukšmą. Esą, 
kaip drįstama fiurerį gre
tinti su žmogžudžiu Stalinu. 
Paėmė kiaušinį ir grasino 
pranešti kam reikia.

Jai begrasant, o man atsi
prašinėjant, kaž kaip paaiš
kėjo, kad esu iš Lietuvos. 
Grasintoji staiga nurimo ir 
atidavė kiaušinį. Pasigyrė, 
kad jos vyras esąs armijos 
karininkas. Jis porą metų 
gyvenęs Kaune ir daug jau 
rašęs apie turtingą gyveni
mą Lietuvoje bei lietuvių 
draugiškumą, jis taip pat 
siuntęs jai maisto siuntinių.

Klevas

’-■vi “■'■. •.■■■<--v.-š ‘>Į
"W ■ i - šį
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LIETUVIŠKI KNYGŽENKLIAI

KNYGA

. KNYGA IR JOS 
AUTORIUS

Amerikos Lietuvių Bib- 
iotekos leidykla Čikagoje 
1980 m. pabaigoje išleido 
knygą apie lietuvių knyg
ženklius: ’’Lithuanian Book
plates - Lietuvių ekslibriai”.

Tai yra didelio formato, 
dailiai apipavidalintas, gau
siai iliustruotas (virš 450 
nuotraukų), anglų ir lietu
vių kalbomis 248 puslapių 
veikalas apie knygos ženklo, 
XVI-ju amžiumi pradedant, 
ir dabartį Lietuvoje.

Knygos trijose dalyse ap
žvelgiama ekslibriso bend
roji istorija (pp 8-13), nupa
sakojama knygženklio raida 
(14-64) ir, trečia, patiekiama 
lietuvių dailininkų darytų 
ekslibrisų reprodukcijos 
(65-245).

"Lietuvių ekslibrių” auto
rius yra Dr. Vitolis E. 
Vengris, gimęs Lietuvoje, 
dabar gyvenąs Vašingtone. 
Iš knygos aplanko tolesnės 
informacijos sužinome, kad 
jis kolekcionuoja knygženk
lius, yra rašęs ekslibriso 
klausimais lietuvių spaudo
je, taip pat ir Amerikos, Eu
ropos leidiniuose, buvo su- 
ruošęs ekslibrisų, parinktų 
iš savųjų rinkinių, parodas 
Amerikos universitetų bib
liotekose ir-kitur.---  .

Vienas didesnių darbų 
lietuvių kalba yra jo studija 
"Apie knygos ženklą” (Met
menys, 27, 1974, pp 37-64), 
kuri, kaip atrodo, bus buvusi 
padėta išleistos knygos pag
rindam

Vargu ar kas kitas, o ne 
Dr. V.E. Vengris, galėtų tu
rėti tinkamesnius kreden
cialus’ įknygai apie lietuviš
kus ekslibrisus parašyti ir 
su jų istorija supažindinti 
svetimšalį.

. LIETUVIŲ
EKSLIBRISAI

Vengrio dėstomoji knygos 
ženklo puspenkto šimtmečio 
istorija, papildyta įvairių 
perijodų ekslibrisų origina- 
linio dydžio reprodukcijo
mis, yra pirmasis tokios 
apimties ir paskirties veika
las, atveriąs skaitytojui da
lykus, ligi šiol plačiau ir 
vaizdingiau nenusakytus.

Numanu, kad rašyti apie 
senąjį ekslibrisą Lietuvoje 
nėra tokis paprastas daly
kas, nes pirminė medžiaga 
(knyga su lietuvišku knyg- 
ženkliu) yra labai negausi ir 
gan sunkiai prieinama, nes 
išsklaidyta po įvairius kraš-

Senojoje Lietuvoje - Lie
tuvos Didžiojoje Kunigaikš
tijoje - būtos bibliotekos ka
rų ir kitokių negandų metu 
buvo sunaikintos ar išga
bentos į svetimas šalis ir ten 
dažniausiai išblaškytos be 
jokių pėdsakų.

Tų bibliotekų likučiai ar 
atskiros knygos šiandieną 
randamos Lenkijoje, Vokie
tijos, Švedijos, dabartinės 
Sovietų Sąjungos bibliote
kose, kurięs ne visada priei
namos tyrinėtojui.

Tad, žinioms sukaupti 
apie knygos ženklą Lietuvo
je ar vaizdui susidaryti apie

(ekslibrisai) Rašo Vladas Jakutis

VITOLIS E. VENGRIS, 
Lithuanian Bookplates — 
Lietuvių ekslibriai, Chicago, 
m., 1980, 248 p., ill.; GAU
NAMA: Lithuanian Library

Dail. V. Igno raižinys

Dr. V.E. Vengris, 
čia aptariamos knygos autorius

jo įvairavimą amžių bėgyje, 
tenka išžiūrėti ne tik kitų 
paskelbtu yrinėjimu apie 
ekslibrisus, aet ir kitokius 
leidinius, kur gali rastis ko
kių davinių ar užuominų 
apie Lietuvoje būtas biblio
tekas, jų savininkus, naudo
tus knygženklius.

Lygiai kruopštaus darbo 
padėti ir nemaža laiko reikia 
sugaišti senųjų knygženklių 
reprodukcijoms, esamoms 
įvairiuose leidiniuose, su
rasti ar parūpinti nuotraukų 
retųjų ekslibrisų, laikomų 
įvairių valstybių muziejuose 
ar knygų saugyklose.

Darbo reikalinga ir su
kauptoms nuotraukoms 
sumetrikuoti - nustatyti, 
kieno, kur, kada, kuriam 
reikalui knygos ženklas 
buvo padarytas, - nusakyti 
dalykus, kurių ir pats kokio 
reto ekslibriso turėtojas nė 
nežino.

Šiomis pastabomis tepa
brėžiama pastanga, kur 
Vengris, pavertęs savo po
mėgį studijų objektu, patir
tomis žiniomis dalosi su ki
tais, šiuo kartu išleidęs kny
ga- ..........................

Parašytoji istorine ap
žvalga yra tarytum kokia 
rekonstruota mozaika, tar
pais neišbaigta, kartais 
neišryškinta, tačiau duo
danti bendrą vaizdą ir apy
tikrę nuovoką apie ekslibri
so kitimo eigą Lietuvoje, 
pradedant pirmuoju super- 
ekslibrisu (1518) ir baigiant 
šių dienų knygos ženklu.

Autorius ne tik patenkina 
kokio knygženklių mėgėjo 
smalsumą, bet iškelia bei 
nupasakoja ir šiaip skaity- 

Press, Ine., 3001 West 59th 
Street, Chicago, UI 60629, 
U.S.A.; Kaina: 22 dol. su 
persiuntimu.

tojui žinotiną vieną iš kny
gos kultūros apraiškų, kul- 
.yvuotų Lietuvoje, kaip ir 
kitose vakarų Europos vals
tybėse, - savininko ženklo 
naudojimą knygoje.

Knygoje esamos repro
dukcijos rodo, kad XVII — 
XIX amžių laikotarpyje 

The Script Editor 
Production Department 

Special Broadcasting Service 
GPO Box 21 Sydney NSW 2001

Channel 0 and Channel 28
Special Broadcasting Service

REIKALINGI RAŠYTOJAI
EKSPERIMENTINĖS DRAMOS

TEATRUI

Mūsų Pastogė Nr. 16, 1981.4.27, psL 5

Special Broadcasting Service do
misi ir skatina naujus žodžio meno 
talentus ateivių tarpe.

Numatome paruošti studijinių 
dramų, trunkančių pusę valandos su 
ne daugiau kaip trim veikėjais. Vai
dinimai turi būti parašyti Australi
jos gyventojų ateivių kilmės iš atei
vių patirties.

Parinkti veikalai statyti bus sta
tomi prislaikant Australijos Rašy
tojų Sąjungos nuostatų ir honorarų 
reikalavimų.

The Script Editor 
Production Department 

Special Broadcastin Service 
GPO Box 21 Sydney NSW 2001

dažnas ekslibrisas buvo 
J .darytas ne tik Vilniuje 
žiūr. pav. 10, 20, 21), bet ir 

kituose vakarų Europos 
miestuose: Varšuvoje (15, 
16, 19, 32), Paryžiuje (9, 34, 
35, 40), Venecijoje (29), Ro
moje (25), kur Lietuvos di
dikų, turinčių savas biblio
tekas, lankytasi.

Skaitlingi, įvairių perijo
dų, tad skirtinga technika 
atlikti ekslibrisai vaizduoja 
ir jų apipavidalinimo įvaira
vimą, atitinkantį vakaruose 
būtąją grafiško reiškimosi 
raidą.

Pati istorija parašyta 
kondensuotai, be kokios 
mokslinės aparatūros, at
seit, be referencijų ar nuo
rodų tekste, be platesnių 
aiškinimų ar nagrinėjimų, 
tačiau nuosekliai ir aiškiai.

Pilnesniam vaizdui susi
daryti gal būtų pravertę 
duoti kiek daugiau žinių 
(jeigu, žinoma, jų esamla) 
apie ekslibrisus, darytus 
Vilniuje rezidavusių raižy
tojų, arba ir patikslinti ’’is
torinį - geografinį principą”, 
kuriuo vadovaujantis knyg- 
ženklis laikomas lietuvių 
knygženklių.

Apskritai, knygoje apta
riami ar paminimi ekslibri
sai, naudoti tiek senojoje 
Lietuvoje, — Lietuvos Di
džiojoje Kunigaikštijoje, t.y. 
LITUANIA PROPRIA ir jos 
valdose (Guduose ir Rusi- 
nuose), — tiek ir nepriklau
somoje Lietuvoje, taip pat ir 
okupuotoje.4

Channel 0 and Channel 28
Special Broadcasting Service

WRITERS WANTED
Experimental Drama Playhouse
The Special Broadcasting Service is in
terested in stimulating new writing talent 
from within the migrant community.
We are planning to produce studio plays of 
half hour duration, with small cast and 
limited to three sets. The plays should be 
written by Australian residents and stem 
from the perspective of the migrant 
experience.
Any material accepted for production will 
be produced according to Australian Writers 
Guild standard contracts and rates.
For further details please write to:

Galimas daiktas, kad ap
rašymų glaustumas buvo 
apspręstas leidinio pobū
džiu, daugiau taikstantis 
prie platesnio skaitytojų ra
to, kuriam daugiau rūpi su
sidaryti bendrą supratimą 
apie skaitomą dalyką, negu 
kad domėtis kokiomis isto
rinėmis detalėmis.

Greičiausia, tais pačiais 
populiarizacijos sumetimais 
autorius nenurodo ir šaltinių 
(išskyrus British Library), 
kur esama kokių autoriaus 
reiškiamų teigimų patvirti
nimų, ar iš kurių imta retųjų 
knygženklių reprodukcijos.

Kiek daugiau knygos 
ženklu besidomįs skaityto
jas nesijaus esąs nuskriaus
tas, nes jo žingeidumas ga
lėtų būti patenkintas duotą
ja bibliografija, turinčia virš 
60 pavadinimų įvairiomis 
kalbomis.

Autorius prie savo darbo 
prieina ne tik su deramu 

.atidumu, bet ir apdairiai. Jis 
pavyzdžiui, abejoja, ar 
1605 -1629 metais Paryžiuje 
gyvenusio lenko J. Ziarnko 
darbo Chodkevičių herbo 
raižinys (pav. 9) buvo nau
dotas knygženklių, kaip kad 
lenkų teigiama.

Kad heraldiniai raižiniai 
buvo naudojami ir kitam 
reikalui, o ne vien knygos 
savininkui pažymėti, pavyz
džiui galima paminėti Lietu
vos D. K-jos didžiojo etmono 
Povilo Jono Sapiegos 1658 
metų ekslibriso (pav. 10) at
vejį.

Antai, 1667 m. Vilniuje 
atspaustoje knygelėje 
C’Memorya...”) esąs L. Vila- 
co (Willatz, Laurenty) raiži
nys - Sapiegų herbas atrodo 
patapus Vengrio knygoje 
paskelbtam. (Žiūr. K. Če
pienė ir I. Petrauskienė, 
Vilniaus akademijos spaus
tuvės leidiniai 1576 - 1805, 
Vilnius, Nr. 149 ir pav. II).

Knygoje esamos žinios 
naudingos praplėsti turimą 
nuovoką apie būtąją knygos 
branginimo aprašką. Tos ži
nios įdomios ir angliškai 
skaitančiam, ligi šiol netu
rėjusiam sistematiškai ap
tvarkytų davinių apie senąjį 
Lietuvos knygženklį.

Nukelta į psl. 6
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VIOLETA RAKAUSKAITĖ

Apie komunistų ekspansijų
Diskusijos britų spaudoje, 
kuriose dalyvavo ir Dr. A. 
Štromas

Britanijos spaudoje tebe
diskutuojami JAV prezi
dento Ronaldo Reagano ir 
valstybės sekretoriaus 
Aleksandro Haigo pasisaky
mai spaudos konferencijoje 
apie Sov. Sąjungos metodus 
silpninti Vakarus, pasauliniu 
mastu plečiant komunizmą.

Š. m. vasario 6 d. įtakin
gas Londono dienraštis "Ti
mes” paskelbė skaitytojo 
Briano Rhomaso laišką, ku
riame prez. Reaganas kriti
kuojamas už tai, Kad prikiša 
Sov. Sąjungai jos nuo pat 
pirmos spalio revoliucijos 
dienos viešai ir aiškiai dek
laruojamą nusistatymą 
plėsti komunizmą pasaulio 
mastu. Brianas Thomas 
bando įrodyti, jog kokie be
būtų sovietų veiksmai, jos 
žodinės deklaracijos visuo
met neigė "revoliucijos eks
portą”, laikydamos revoliu
cinius pasikeitimus tose ša
lyse jų vidaus reikalu. Šiam 
savo teiginiui paremti 
Brianas Thomas remiasi 
Stalino pokalbiu, kuris buvo 
paskelbtas "Pravdoje” 1936 
m. ir kurį jis vadina "galuti
ne oficialia Sov. Sąjungos 
užsienio politikos formule”. 
Pasak jo, tokio pat turinio 
formulė pateikta ir naujoje 
Sov. Sąjungos konstitucijo
je, kurioje neva taip pat pa
sisakoma prieš vadinamą 
’’revoliucijos eksportą”.

Vasario 17 d. '’Times” iš
spausdino tris laiškus šia te
ma. Pirmąjį parašė neseniai 
iš Lietuvos į Vakarus atvy
kęs Dr. Aleksandras Štro
mas, dabar profesoriaująs 
Salfordo universitete Angli
joje. Savo laiške jis paneigia 
Br. Thomaso tvirtinimą, nu
rodydamas, kad jo cituoja
mas (tarp kitko, klaidingai 
datuotas) Stalino pokalbis 
yra išskirtinio pobūdžio ir 
todėl jokiu būdu negali būti 
’’galutinė Sov. Sąjungos už
sienio politikos formulė”. 
Pats Stalinas 1938 m. šią 
formulę paneigė viešame 
pareiškime, žadėdamas Sov. 
Sąjungos vardu pilnai remti, 
revoliucinius sąjūdžius Va
karų šalyse. Brežnevinėje 
konstitucijoje, priešingai B. 
Thomaso teigimui, 28 str., 
4-me sk. aiškiai paskelbta: 
”... stiprinti pasaulinio so
cializmo pozicijas, paremti 
•tautas, kovojančias už na
cionalinę nepriklausomybę 
bei socialinį progresą”. Tai 
vienas pagrindinių sovieti
nės užsienio politikos tikslų. 
Tokiu būdu A. Štromas pa
rodo, jog prez. Reaganas tu
rėjo pilną teisę kritikuoti 
Sov. Sąjungos vadovus už jų 
’’intervencionistinius" žo
džius ir tvirtinti, jog, bent 
šiuo atveju, sovietinių vadų 
žodžiai nesiskiria nuo jų 
veiksmų (taigi žodžių kritika 
prilygsta šiuo atveju veiks
mų kritikai).

Valstybės sekr. A. Haigo 
pasisakymas, jog Sov. Są
junga remia terorizmą pa
saulyje, smarkiai užgavo so
vietinės spaudos agentūros 
"Novost” bendradarbį Av- 
tandilą Ruchodzę, kurio 
laiškas buvo paskelbtas ta
me pačiame "Times” nume
ryje po A. Štromo laišku. 
Ruchadzė bando įtikinti kul- 
tūringiausio britų dienraščio 
skaitytojus, jog Sov, Sąjun- l; .

gos komunistų partija, va
dovaudamasi Marksu ir Le
ninu, neigia ir visuomet nei
gė individualų terorą, ku
riuo užsiiminėjo socialistų - 
revoliucininkų partija cari
nėje Rusijoje. Todėl, sovie
tinio žurnalisto nuomone, 
Haigo tvirtinimas, jog Sov. 
Sąjunga palaiko tarptautinį 
terorizmą, yra absurdiškas. 
Anot Ruchadzės, ne teroras, 
o ”tik darbininkų klasės re
voliucija gali savo šalyje pa
keisti politinę ir socialią sis
temą darbo žmonių naudai”. 
Kitais žodžiais tariant, 
Sov. S-'ga būdama nusi
stačiusi prieš individualų 
(pavienį) terorą, kuris esąs

pragaištingas revoliucijai, 
visokeriopai remia kolekty
vinį terorą. 0 tai ir norėjo 
parodyti JAV valstybės 
sekretorius Baigas. Savo 
laiške tai netiesioginiai pa
tvirtino A. Štromas, cituo
damas Staliną bei sovietinę 
konstituciją, nors specialiai 
tuo klausimu nepasisakė.

Specialų laišką, atsakantį 
Rucnadzei ir visiškai su
triuškinantį jo argumentus, 
’"Times” išspausdino š.m. 
vasario 25 d. Jo autorius — 
Oksfordo universiteto pro
fesorius W. Kendall plačiai 
cituoja Lenino laikais (1921 
m.) išleistą oficialų sovieti
nės karo ministerijos leidinį 
(taip ir pavadintą ’’Teroriz
mo gynyba”) ir 1928 m. Ko- 
minterno instrukciją ’’Dėl 
ginkluoto sukilimo”, kuriuo

Lietuviški knygženkliai...
Atkelta iš psl. 5

3. DABARTINIAI piešinio ir šrifto kompozici-
EKSLIBRISAI niu apjungimu vienetan, tai

okupuotos Lietuvos daili- 
• ninku darbai dažnai tos ypa

tybės neturi: jie yra kitoniš
ki, negu kad tradicijos sąly
goti knygženkliai.

Būtų, manau, pravartu, 
išgirsti ką autorius sako apie 
jų pažvalgą į ekslibrisą, pri
taikomosios grafikos objek
tą.

Vengris rašo, kad tie dai
lininkai rūpinasi ”ne tiek 

, ekslibrio paskirtimi, kiek jo 
Į meniniais pnvalumais” (p- 
i 55), ko pasėkoje, esą, jie 

’’užmiršta ekslibrio pritai
komąją paskirtį. Darbai bū- 

i na įdomūs, gražūs, bet dėl 
i formato, meninio sprendimo 
i ar atlikimo technikos ne-

Šioje, puslapių skaičiumi- 
didžiausioje knygos dalyje 
patiekta 44 lietuvių dailinin
kų, taip pat ir gyvenančių 
okupuotoje Lietuvoje, dary
tų ekslibrisų reprodukcijos, 
kaip ir kitu atveju, origina- 
linio formato.

Kievienam dailininkui 
skirta po keturis puslapius 
jo darbo knygženkliams, 
dailiai išdėstytiems, ir jv« 
bendras apipavidalinimas 
šiam grafikos darbų albumui 
teikia darnų vaizdą.

Jei, pavydžiui, nepriklau
somos Lietuvos ekslibrisai 
— pritaikomosios grafikos 
darbai — paprastai pasižymi

Dalis Newcastle Diskusijų Klubo dalyvių p.p. Žukų na
muose. Iš k. Dr. M. šeškus, E. Kristensen, prof. V. Do- 
niela, St. Butkus, J. Ivinskienė (pridengta), V. Kristen- 
sen’ienė, S. Žukas, Alf. Šernas, Dr. G. Kišonas, Dr. A. 
Ivinskis, Z. Zakarauskienė (klubo pirm-kė), M. Butkienė.

Nuotrauka C. Žukienės

L
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KAS LIETUVIŠKAI NEKALBA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGALVOJA; 
KAS LIETUVIŠKAI NEGALVOJA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGYVENA!

se terorizmas skelbiamas 
svarbiu ir nepamainomu re- 
voliucijos įrankiu. Pasak šių 
dokumentų, revoliucininkai, 
atsisakantieji savo veikloje 
teroro, neišvengiamai pa
smerkia revoliuciją pražū
čiai. W. Kendallas prieina 
išvados, kad A. Ruchadzė 
esąs arba blogai informuo
tas, arba tyčia stengiasi su
klaidinti skaitytojus. Vienu 
ar kitu atveju, Kandallas 
kviečia Ruchadzę paaiškinti 
savo pozicijas pateiktų įro
dymų šviesoje.

Įdomią nuomonę svarsto
mais klausimais pareiškė 
Yale’o universiteto (JAV) 
Erofesorius - teisininkas L. 

ipsonas, kurio laiškas, kar
tu su A. Štromo ir Rucha
dzės laiškais, buvo išspaus
dintas "Times” dienraštyje 
vasario 17 d. Profesorius 
Lipsonas teigia, kad komu
nistinio viešpatavimo Rusi
joje 60-ties metų laikotar- 
Eyje sovietinių vadų pasisa-' 

ymai pasaulinės revoliuci
jos klausimais keisdavosi 
priklausomai nuo jų vidaus 
politikos tuometinių tikslų, 
tarptautinių sąjungų ar 
koalicijų sudarymo bei su
ardymo poreikių, nuo takti
kos sovietinės propagandos,' 
nukreiptos į Sov. sąjungai 
palankius ir nepalankius už
sieniečius.

Lėktuvai, skraidą greičiau 
už garsą (apie 740 mylių per 
valandą) sudaro konuso 
pavidalo garso užtvarą. Jei
gu toji užtvara užkliudo že
mėje asmenį, jis girdi garsą 
kaip revolverio šūvį arba 
perkūno tenksmą, sukelia 
skaudžių nuostolų žemėje: 
išbyra pastatų langai, su- 
trūkinėja sienos. Inžinieriai 
žino, kaip pastatyti dar 
greitesnių lėktuvų, bet rū
pestis, kaip nugalėti tą gar
so užtvarą (Daugelis kraštų 
anglų - prancūzų bendro
mis jėgomis pastatyto 
transporto lėktuvo; ”Con- 
cord” dėl to heįsileį-; 
džia>- ".pi-nv

4. APIBENDRINANČIOS 
PASTABOS

T.Ž (1981.4.9)
. knyga yra ./ęrtipgą J^etuj 

vos, ypatingai Lietuvos D.

Pasakyta, kad Vengrio

praktiški...” (p 61).
Veikiausia, atrodo, oku

puotos Lietuvos menininkai, 
įskaitant ir negrafikus, ne 
tiek ’’užmiršta” pritaikomo
sios grafikos reikalavimus, 
kiek naudojasi josios prie
danga ’’išsireikšti” kitomis 
priemonėmis ir skirtinga te- 
matika, ’’savo širdžiai arti
mais motyvais” (plg. p. 55), 
negu kad leidžia primetamo 
socialistinio realizmo kano
nų varžtai.

Būdinga, kad tie "meni
niai ekslibrisai” yra išpopu
liarėję ne tik Lietuvoje, net 

4r kitose, anapus geležinės 
uždangos esančiose valsty
bėse: Čekoslovakijoje, Esti
joje, Lenkijoje, Vengrijoje 
(plg. p. 11).

Vengrio triūsu parūpintos 
reprodukcijos yra įdomios 
Jasižiūrėti ne vien knyg- 

mkhais besidominčiam. Jis 
toje miniatiūrinėje grafikoje 
matys pastangas mėgdžioti 
Vakarų Europos meno dar
bus, užtiks ir jų įsisavinimo 
bandymus. Visa tai, bent 
šiuo atveju, yra už pritaiko
mosios grafikos ribų.

K-jos meto knygženkliams 
pažinti bei kultūrinio gyve
nimo specifinei atšakai - 
knygos branginimo apraiš
kai Lietuvoje - nusakyti.

Ligi šiol, kaip minėtą, to
kio masto leidinio -,draųg& 
svetimąja kalba paraŠj^p,4~ 
neturėta, tad reikšminga, 
kad Vengrio studijų vaisius 
įsirikiuoja į kitų tautų tąja' | 
pat tema parašytų knygų 
tarpą.

Baigminė išvada' būtų: 
V.E. Vengrio knyga yra 
vertingas veikalas.

Reiktų pažymėti, kad ap- • 
tariamoji knyga įeina į Lie
tuvių kultūros etninės en
ciklopedijos leidinių seriją, I 
leidžiamą Amerikoje nuo 
1976 metų.

NAUJA MELB. APYL.
VALDYBA

Balandžio 12 d. išrinkta 
nauja Melb. Apylinkės Val
dyba tokios sudėties: pirmi
ninkas R. Šemetas, vice- 
pirm. A. Žilinskas, sekr. R 
Juškaitė, Narė parengi
mams M. Sodaitienė ir iždn. 
A. Bajoras.

ALL CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS

Office * Showroom at WoA« 649 6301 89-5451 - Evenly

Strathflold Entrance to 
Rookwood Cemetery.

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainos? »A % skirti Mūsų Pasto
gei.

Office and Works; 
20-22 RAILWAY STREET 
LIDCOMBE, N.S.W., 2141LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE!

Užsakydami šioje bendrovėje pa
minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
togėje. ; 'i. .

Paminklams pavyzdžių Jiętuviškais motyvais reikalauki-
i f < lė ' fif iae ? te šioje įstaigoje

. ’ * '* .ja. * * .1 » a. c. - . ba — ---• ■ —~ t aiT—iM
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F KOVO JAUNIAI
lentelėje. Taškai: M. Wallis 
16, E. Kasperaitis 6, A. Pro
tas 6, A. Svaldenis 2, G. At
kinson 2, E. Barila, R. Gai-

KOVAS - ROCKETS 32:30

Kovo jauniai nugalėjo 
stiprią Rockets komandą, 
kurioje žaidžia net keli NSW 
fr Bankstown District rink
tinių žaidėjai. Taškų skai
čius buvo gana mažas, nes 
abi komandos išvystė labai 
kietą dengimą.

Koviečiai jauniai išvystė 
puikų pozicinį žaidimą ap
galvotai rinkdami taškus 
prieš aukštaūgį priešininką. 
Su šiuo laimėjimu koviečiai 
užima antrą vietą turnyro

ŠACHMATAI

Veda V. Aųgustinavičius

Br.’l. VENCLOVAS
<’■ TRECIOJE VIETOJE

Aną savaitę užbaigtas 
Smithfield viešas šachmatų 
turnyras, kuriame dalyvavo 
Dr. I. Venclovas, V. Liūgą ir 
S. Rimkus. Dr. I. Venclovas 
paskutiniame žaidynių rate 
nugalėjo Egipto šachmatų 
meisterį N. Šalim ir baigė 
turnyrą užimdamas trečią 
vietą.

S. Rimkus per paskuti
niuosius metus gerokai 
progresavo ir šiame turnyre 
savoje grupėje išėjo pir
muoju ir laimėjo 60 dolerių 
prizą.

METINIS TURNYRAS

Sydnejaus lietuvių meti
niame turnyne likus žaisti 
po vieną partiją trys klubo 
šachmatininkai V. Patašius, 
P. Johnson ir J. Dambraus
kas turi galimybės laimėti 
pereinamąją taurę ir klubo 
čempiono titulą. 

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
ŽEMIŠKOSIOS VALDŽIOS ĮKŪRIMAS-

Žemiškos Dievo karalystės įsteigimo negalima laukti 
iki kol Pagonių Laikai nebus pilnai pasibaigę (po 1914 m. 
Straipsnis parašytas 1897 m.). Nes duodamas pagonims 
leidimą viešpatauti Dievas nepadarė klaidos ir Jo planai 
nesikeičia. Žemiškoji Dievo Karalystės vaizdomaina, 
kuomet ji bus įsteigta, bus Izraėlitiška; nes toks yra 
Dievo patvarkymas arba sandora su Abraomu ir su jo 
prigimta ainiją. Pati aukščiausioji malonė, dvasinė kara
lystė, pirmiausia buvo siūloma Izraeliui, ir būtų
buvusi atiduota jiems, jei jų širdys būtų buvusios gatavos 
priimti Dievo malonę Jo statytomis sąlygomis — kentėti 
su Kristumi, ir paskui būti pagarbintais su juo. (Rom. 
8:17) Izraelis, tiesa, norėjo ir jieškojo geriausių Dievo 
siūlomų dalykų; nes "ką Izraelis stengiasi pasiekti, to jis 
nepasiekė, tik išrinktieji (mažas būrelis, surinktas iš 
abiejų — žydų ir pagonių) pasiekė”, likusieji gi buvo apa
kinti — ne ant visados, bet iki išrinkimas dvasinės sėklos, 
tikrosios Karalystės, bus pabaigtas. — Rom. 9:31-33; 
11:7, 23, 25-32.

Nors Dievo malonės dėka Izraelitai įvairiais netikėjimo 
laipsniais bus surinkti atgal į Palestiną, kaip yra žadėta, 
tačiau nė vienas jokioje prasmėje nebus įskaitomas že
miškosios karalystės vaizdomainos dalimi, nei jos rėmė
jais arba bendrininkais; tokiais jie pasidarys tik tada, kai 
pripažins Kristų Jėzų Dievo Sūnumi, ir vieninteliu At-^ 
pirkėju ir Išgelbėtoju Izraelio ir viso pasaulio.

Bus daugiau
I

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

t .......
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dzionis ir A. Kolbakas po 0.

JAUNIAI IKI 16 m.

KOVAS - ROCKETS 26:37

Teko pralaimėti prieš se
ną priešininką Rockets. Ko- 
viečių puolimas buvo gana 
gerai išvystytas, bet silpnas 
dengimas ir gynyba. Nors ir 
pralaimėję jauniai užima

Nežiūrint, kad trečiame 
žaidynių rate J. Dambraus
kas įveikė pirmaujantį V. 
Patašių, klubo meisteris pa
aiškės tik sužaidus paskutinį 
ratą.

* «
Rusų metinis šachmatų 

didmeisterių turnyras įvyko 
Vilniuje. Paprastai tokie 
turnyrai vykdavo Maskvoje.

* *
Šachmatininkas Aleksas 

Zaloga sunkiai serga. Linki
me jam greit pasveikti.

Negalėjau išlikti Lietuvoje
Vladas šakalys pasakoja 
apie savo pabėgimą

KELIĄ PASTOJA
EŽERAS

Ėjo tolyn į vakarus ir už

trečią vietą lentelėje ir turės 
progos patekti į pusfinalius. 
Už Kovą žaidė M. Burokas, 
D. Siutz, R. Cervinas, A. Si
rutis, E. Kasperaitis, R. 
Gaidžionis, A. Kalėda, R. 
Vaišutis.

JAUNIAI IKI 14 m.

KOVAS -
BANKSTOWN RAMS 45:34

Ir <

Koviečiai labai gerai su
žaidė, ypač M. Burokas, 
įmetęs 20 taškų. Šis laimėji
mas užgarantuoja vietą 
pusfinaluose.

KOVAS -
ALL STARS 17:23

Teko pralaimėti prieš 
daugiau prityrusią koman
dą, kuri šiame turnyre eina 
be pralaimėjimo. Koviečius 
atstovavo: M. Burokas, P. 
Burokas, P. Šumskas, R. 
Cervinas, D. Stasiūnaitis, E. 
Stasiūnaitis, S. Ankus, R. 
Stašionis.

Į šių metų Grade Match 
turnyrą lietuvių klubas įre
gistravo tris komandas: vie
ną aukščiausioje klasėje 
(vadovas V. Patašius) ir dvi 
komandas B grupėje.

• ♦
Šachmatų klubas ieško 

rėmėjų didžiajam lietuvių 
viešo turnyro finansavimui, 
nes šiais metais, turint di
desnes patalpas, tikimasi 
dalyvaus virš šimto žaidėjų. 
Turnyras reklamuojamas 
šachmatų spaudoje.

keletos kilometrų surado 
ežerą. Ežero būta didelio. 
Nė nežinojo, kaip jis šakoja
si, užsilenkia. Norėjo ežerą 
aplenkti. Ėjo pakrante, bet 
ežeras jį ėmė ir prispaudė 
Erie tos pirmosios apsaugos 

nijos. Tame kampe - sar
gybinių kareivinės.

PER KAREIVINIŲ 
KIEMĄ

Ežero aplenkti nebuvo 
galima. Reikėjo mėginti 
Eereiti kareivines ir ten ieš- 
oti naujų praėjimų. Buvo 

liepos menuo, kada ten nak
tys visai šviesios. Kokia 5 
vai. ryto. Ir jis taip galvojo, 
kad nakties sustiprintos 
sargybos yra išėjusios sie
nos saugoti. Likusieji karei
vinėse miega, nes ryte ge
riausias miegas.

Gerai apsižvalgė, kieme 
nebuvo jokio sargybinio. Gal 
jis buvo kur nuėjęs, gal už
snūdęs. Ir Vladas apsi
sprendė eiti per kareivmių 
kiemą.

Kiemas buvo pridulkėjęs, 
ir čia reikėjo naikinti pėdsa
kus, kad atsiradę sargybi
niai tuoj nepastebėtų pėdų.

Kiemo pabaigoje rado 
upę. Sriauni. Brido su dra
bužiais, nes laukti nebebuvo 
kada. Gali pastebėti sargy
bos. Perbridęs upę, jau sku
bėjo kuo toliau atsiplėšti nuo 
šios vietos. Jis galvojo, kad 
sargybiniai keliasi kokią 6 
vai. Tai yra dar viena valan
da laiko. Reikia kuo toliau
siai nuskubėti.

PLAUKIU EŽERU

Paėjęs vėl sutiko tą patį

HBBKEBBE

ežerą. Vėl pusiasalis. Už ke
lių šimtų metrų buvo sala.

Dabar eiti aplink ir ieškoti 
apėjimo nebuvo kada. Rei
kėjo veržtis tolyn nuo pir
mos sargybų linijos. Reikėjo 
plaukti į salą.

Ten numetė visus nerei
kalingus daiktus, paslėpė 
{uos tarp akmenų plyšyje, 
’aslėpęs dar užmaskavo. 

Drabužių likučius plaukda-
mas jis diržu 
prisirišdavo prie savo gal
vos, prie viršugalvio, ir taip 
plaukdavo.

EŽERO SALOJE

Pasiekė salą ir ėmė vaikš
tinėti, eiti aplink. Taip eida
mas, jis ir suprato, kad čia 
sala, o ne pusiasalis. Rado 
briedę su briedžiuku.
Apsisprendė saloje nakvo

ti. Prisilaužė eglės šakų. 
Griovelyje pasidarė migį ir 
apsiklojo tom šakom, bet tai 
nesušildė, nes ten šiaurė, ir 
naktys vėsios.

Kitą dieną nuplaukė dar į 
kitą salelę. Ten pamatė, kad 
kitam krante yra sargybinio 
bokštas. Pagalvojo, kad tik
riausiai jau Suomija. Reikia 
ten nuplaukti.

PER EŽERUS,
SPYGLIUOTŲ VIELŲ 

LINIJAS

Kitą dieną, nuplaukęs į 
antrą salelę, kitame krante 
pamatė sargybų bokštą. Ii* 
jis jau buvo tikras, kad čia 
baigiasi Sovietų Sąjunga ir 
ten prasideda Suomija. Ap
sisprendė plaukti į tą bokštą 
tiesiai. Jis galvojo, kad Suo
mijos sargybinis į reikalą 
žiūrės pro pirštus.

PRO SOVIETINĮ LAIVĄ

Dešinėje pusėje buvo di
delis ežero plotas, kokia 10 
km. Ten jis įžiūrėjo taškelį. 
Taškelis didėjo. Pasirodė, 
kad buvo laivas — kuteris.
Jis plaukė jo kryptimi, į tar
pą tarp salės ir bokšto.

Buvo ankstus rytmetys. 
Ryto saulėje jis pamatė ir 
kuterio vėliavą. Atrodė, kad 
ji trispalvė. Ją palaikė už 
Suomijos vėliavą.

Vladas pradėjo plaukti 
tiesiai į tą bokštą, visai ne
galvodamas, kad ten gali 
būti sovietų sargybinis.

Už kokių 300 metrų pri- 
Elaukė bokštą. Pasirodo, 

ad ten irgi sala. Už jos vėl 
didžiulis vandens plotas. Čia 
prieš saulutę džiovinos!. Pa
matė, kuteris grįžta. Grįžta 
arti, už kokių 40-50 metrų. 
Aiškiai mato ir vėliavą. Ir ji 
ne Suomijos, kaip jis buvo 
galvojęs, bet sovietinio karo 
laivyno vėliava!

ŠALTAME EŽERE

Dabar jis suprato, kad čia 
dar tebėra Sovietų Sąjunga, 
kad bokšte sėdi sovietų sar
gybinis. Gal jis snaudė, kad 
io nepastebėjo. Dabar sale
lėje nebuvo galima pasilikti. 
Reikėjo plaukti tolyn. Dar 
kokius 4 kilometrus. Drabu
žius surišęs į ryšulį ir prisi
tvirtinęs diržu prie galvos, 
jis dar plaukė kokias 3 va
landas.

Ežero vanduo buvo šal
tas ir jam nugėlė rankas, 
kojas, galvą. Didieji ežerai

B

vasarą sunkiai įšyla. Mažiu
kai ežerai, pelkės įšyla grei
čiau, ir ten braidžioti ar 
plaukti nėra taip šalta, kaip 
dideliame ežere.

SPYGLIUOTŲ VIEŲ
TVOROS

Ir už ežero dar Sovietų 
Sąjunga nesibaigė. Reikėjo 
skubėti, nes naktį visur
stiprina sargybas. Žygio dar 
buvo kokia 10 km.

Bekeliaudamas rado dar 
dvi spygliuotų vielų 
tvoras. Reikėjo ir jas perei
ti. Pavaikščiojęs prie vielų, 
rado tarpelį, kur dar galėjo 
vielas pakelti ir pralįsti.

IŠKIRSTO MIŠKO LINIJA

< Už tų vielų rado iškirstą 
miško liniją. Įsibaimino, kad 
tom linijom nė galo nebus. 
Reikėjo pereiti ir tą iškirstą E lotą. Jis turėjo žalią žvar- 

elį ir aštriai mėlynas kel
nes. Kelnaites galėjo iš tolo 
matyti. Ir kad jų nematytų, 
jis ėjo pritūpęs.

Sargybų niekur nesimatė, 
tik girdėjosi tolimas šunų 
lojimas. Gal jie buvo suuodę 
jo pėdas.

KEISTAI DAŽYTI
MEDŽIAI

Perėjęs skynimą, jis visko 
bijojo, nes nežinojo, kur jis 
yra. Ten rado keistai nuda
žytus medžius - geltonai, 
mėlynai. Gal tai ženklai ka
reiviam, kad jie geriau 
orientuotųsi aliarmo metu.

Bus daugiau

WVVVVVVWWVVVVVVVWVK

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
WVWVMAA/WWVWWVWVb

LAISVŲJŲ 
UKRAINIEČIŲ

PIRMININKAS
AUSTRALIJOJE

Balandžio 12-20 d.d. Aus
tralijoje lankėsi laisvųjų uk
rainiečių pasaulinio kongre
so pirmininkas Mykolą 
Plaviuk.

Sydnejuje įvyko su juo 
spaudos konferencija balan
džio 14 d., į kurią buvo 
pakviesti ir lietuvių atsto
vai.

Svečias padarė platų pra
nešimą apie ukrainiečių 
pastangas atgauti Ukrainai 
nepriklausomybę. M. 
Plaviuk gyvena Kanadoje ir 
ten artimai bendrauja su 
baltiečiais, baltgudžiais ir 
kitom sovietų pavergtom 
tautybėm. Sovietų Rusijos 
dekolonizacija buvo jo kal
bos pagrindinė tema; ragino 
visom priemonėm paveikti 
Australijos valdžią, kad. 
sovietines imperijos dekolo- 
nizavimo klausimas būtų iš
keltas Jungtinėse Tautose. 
Jau būtų didelis dalykas, 
anot jo, kad bent vienas 
atstovas Jungtinėse Tauto- 
se šį klausimą iškeltų. Aus
tralijoje yra stipri apie 
30.000 ukrainiečių bendruo
menė. Po antrojo pasaulinio 
karo ukrainiečių pabėgėlių 
buvo virš 300.000. ■;. /
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HOBARTPranešame visų žiniai, 
kad ALB Krašto Garbės 
Teismo nariai pasiskirstė 
pareigomis:

pirmininkas - Algis Šim
kus, 55 Lancaster Str., 
Bentleigh East, Vic., 3165

sekretorė - Alisa Baltru
konienė

nariai: kun. Pr. Vaseris, 
Antanas Bakaitis ir Riman
tas Balbata.

Visais ALB Krašto Gar
bės Teismo reikalais prašo
me kreiptis į Garbės Teismo 
pirmininką Algį Šimkų 
aukščiau nurodytu adresu.

A. Baltrukonienė 
sekretorė

KVIETIMAS

5Gegužės 3 d., sekm., 
vai. Melbourne Liet. Na
muose šaukiamas jaunimo 
mėgėjų teatro pradinis suri- 
rinkimas. šaukiame vaidin
tojus, muzikantus, scenos 
darbuotojus, dekoracijų dir
bėjus, kostiumų kūrėjus, 
šviesų ir garsų tvarkytojus, 
žmones su idėjom ir net be 
jų. Kai kurie planai ateičiai 
yra, kitus susirinkę sukursi
me.

Kviečia Algis Karazija

Sydnejaus lietuvių choras "Daina” ir Caritas ruošia 
savo metinį

metinį balių
gegužės 2 d., šeštadienį, Lietuvių Klube East Terrace 
Bankstowne. Pradžia 7 vai. Programoje E. Belkienės ir 
A. Storpirštienės duetas ir mišrus ’’Dainos” choras. 
Šokiams griežia klubo kapela.

Kviečiami visi iš arti ir toli. Įėjimas nemokamas.

VISUR
NEWCASTLE DISKUSIJŲ

KLUBE

Kovo 22 d. Diskusijų Klu
be paskaitą skaitė prof. Dr. 
V. Doniela apie lietuvišką 
filateliją. Prelegentas išsa
miai patiekė pirmųjų lietu
viškų pašto ženklų datas nuo 
1918 m. per visą nepriklau
somybės laikotarpį ir taip 
pat aptarė Lietuvoje galio
jusius pašto ženklus okupa
cijos melais. Išstatytas di
delis pašto ženklų ir įvairių 
laiškų rinkinys iliustravo 
pačią paskaitą. Jau pernai 
prof. V. Doniela skaitė pas
kaitą apie filateliją bei kitus 
pašto ženklus, išleistus spe
cialiomis progomis.

Pasirodo, kad pats profe
sorius yra kruopštus filate
listas ir turįs didelės vertės 
lietuviškų pašto ženklų rin
kinį.

Pa paskaitos iškelta dau
gybė klausimų. į kuriuos 
prelegentas taikliai atsakė 
papildydamas įdomiais pa
vyzdžiais. Pasirodo, ir pašto 
ženklų prekyboje pasitaiko

ATSILIEPKITE!

Jaunas inteligentas vy
riškis ieško rimtos inteli
gentės mergaitės, nevyres- 
nės 32 metų, vedybų tikslu. 
Rašyti: W. Rožanskas, 2120 
S. 50th Avė., Cicero, III. 
U.S.A,

Hobarto Apylinkės Val
dybos ruošiamas Motinos 
Dienos minėjimas įvyks 
Glenorchy salikėje gegužės 
9 d., šeštadienį, 6 vai. Po 
paskaitos ir meninės dalies 

pavaišins visus 
šilta vakariene.

paskaito: 
Valdyba 
dalyvius 
Gėrimais pasirūpina patys 
dalyviai.

Taip pat Apylinkės Val
dyba ir tautinių šokių grupė 
’’Venta” ruošia šokius gegu
žės 23 d. lenkų salėje. Gros 
’’Europa” orkestras. Įėjimas 
$ 5.

Į abu parengimus kviečia
me visus skaitlingai atsilan
kyti.

ATGAIVINAMA
SAVAITGALIO

MOKYKLA

Apylinkės Valdybos ir tu
rinčių vaikų tėvų susirinki
me nutarta atgaivinti sa
vaitgalio mokyklą. Mokyti 
vaikus sutiko australų mo
kyklos mokytoja Regina 
Share - Krutulytė (ji bus ap
mokama). Pamokos" vyks 
kiekvieną penktadienį nuo 4 
iki 6 vai. Elizabeth Matric 
patalpose, North Hobart.

Rengėjai

falsifikatų, kas verčia pašto 
ženklų rinkėjus būti ypatin
gai apdairiems.

Sueiga įvyko p.p. S. ir C. 
Žukų namuose, kur po pas
kaitos visiems buvo progos 
tradicinių vaišių metu gra-. 
žiai pabendrauti.

Gegužės 10 d. Diskusijų 
Klubas vėl renkasi Albino 
Ulskio sodyboje, Toronte, 
susipažinti šeimininko su 
įvairių brangakmenių, mi
neralų bei uolienų rinkiniu 
bei jų apdirbimo būdais.

Alf. Šernas

Sekmadienį, balandžio 12 
d. įvyko draugų ir bičiulių 
kaip ir atsisveikinimas su p. 
S. Zablockiene, kuri galuti
nai persikelia gyventi į 
Perthą arčiau savo vaikų. 
Linkime p. S. Zablockienei 
geriausios sėkmės naujoje 
vietoje.

Gegužės 9 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Latvių salėje, 
32 Parnell St., Strathfield

Sūkurio metinis koncertas
Programoje nauji, nematyti šokiai, dainos ir kitos 

staigmenos.
Įėjimas - $ 5; pensininkams ir studentams $ 3. Vaikams 

nemokamai.
Maloniai kviečiami visi tautiečiai pasidžiaugti jaunimo 

pastangomis

2200

Printed by Rotor Press Pty. Ltd.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

šešt., gegužės 2 d. 8 v.v.
CARITAS BALIUS

Programoje Dainos choras
Kviečiame Klubo narius bei svečius 
gausiai dalyvauti

Treč., gegužės 6 d. 7 v.v.

Klubo metinės
Kviečiame Klubo narius atvykti 

8-sias Klubo metines!

šešt., gegužės 9 d.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

Sekm., gegužės 10 d., 1 vai. p.p.
MOTUOS DIENOS proga Klubo 

valgykloje rengiami specialus pietūs 
motinoms pagerbti. Norį dalyvauti 
prašomi registruotis Klube

šešt., gegužės 16 d. 8 v.v.
RAMOVĖNŲ VAKARAS

Lietuviška programa ir šokiai 
grojant Klubo kapelai.

Kviečiami Klubo nariai ir svečiai 
gausiai atsilankyti

Mokyklą globos Apylinkės 
Valdyba. Pirmoji pamoka 
įvyks birželio 19 d. Visi su
interesuoti kreipkitės į Val
dybos narius.

J. Paškevičius

PRANEŠIMAI

Gegužės 1 d., penktadienį, 
7 vai. vak. gegužinės pamal
dos Sydnejaus Liet. Klube 
naujojo pastato kambary. 
Tos pamaldos vyks kiekvie
ną penktadienį gegužės 
mėnesį.

Kviečiami visi.

šeštadienį, gegužės 2 d. 
11.30 vai. St. Marys kated
roje Sydney kardinolas lai
kys šv. Mišias už taiką ir 
Australijos gerovę, Marijos 
Nekalčiausios Širdies garbei 
ir sakys pamokslą. Tai bus 
koncelebracinės Mišios, ku
riose esu 
vauti.

Kviečiu 
dininkus.

kviečiamas daly- 

ir lietuvius mal-

Kun. P. Butkus

Iš Los Angeles Dramos 
Sambūrio gastrolių Austra 
lijoje mums pažįstama to 
sambūrio vadovė D. Mac- 
kialienė apdovanota JAV 
Liet. B-nės Kultūros Tary-

Kviečiame visus į

Sporto Balių
Rengia Sporto Klubas Varpas

Melbourno Lietuvių Namuose
Karšta vakarienė, geras orkestras, turtinga loterija
Gegužės 9 diėną, šeštadienį 7.30 vai. vak.
Įėjimas $ 9. Jauniams, pensininkams $ 6.
Bilietai: L. Mackevičiūtė tel. 560 6187

A. Lynikas tel. 862 1451 i

Patirta, kad Sydnejaus 
• liet, tautinių šokių grupė 

Sukūrys jau gegužės 9 d.,, 
šeštadienį Latvių Namuose, 
Strathfield, 32 Parnell St. 
rengia savo koncertą. Tiks
lesnės informacijos vėliau.

i

Sydney Ramovėnai, gegužės 16 d. (šeštadienį), 
Lietuvių Klube ruošia linksmą pobūvį —

LINKSMAVAKARĮ
Maloniai kviečiame visus ramovėnus ir jų draugus. Bus 

linksma ir įdomi programa, kurią išpildys Newcastelio 
Trio 4- 1 kvartetas vadovaujamas p. Z. Zakarauskienės, 
Linksmieji Broliai, vadovaujami p. E. Lašaičio, ir kitos 
staigmenos. Įėjimas laisvas.

Pradžia 7 vai. Laukiame visų, iš toli ir iš arti. 
Nesigailėsite. v

bos 1000 dolerių premija už 
jos kultūrinę veiklą. Ta pro
ga vasario 22 d. Los Angelės 
lietuviai surengė jai jaukų 
pagerbimą. < :■ t ‘

Belgijoje gyvenanti ir jau 
kelias knygas išleidusi poetė 
Žentą Tenisonaitė-Hele- 
mans ir žinoma vertėja iš 
lietuvių kalbos į flamų kalbą 
ir taip pat iš flamų į lietuvių 
kalbą poezijos, pastaruoju 
metu susidomėjo tapyba 
ir jau įstojo į meno akade
miją. Tikisi atrasti ryšį tarp 
poezijos ir tapybos. . p
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AUKOS MOTERŲ 
DRAUGIJAI

Sydnejaus Lietuvių 
Sodybos užbaigimui aukojo: 
$ 200 P. Mikalauskas,. N.&W

$ 120 A. Papšys, N.S.W.
Po $ 100 - A. Reisgys, 

N.S.W.; Dr. R. Bauže S.A., 
■A. Kaspariūnas Vic.

Po $ 50 - R. Šidlauskas - 
Ripphausen N.S.W., V. A. 
Jakštai N.S.W., F. Guzas 
Vic.

Po $ 20 - V.A. Ladyga, A.
Adomėnas, O. Makaro- 

vienė, A.M. Statkai, LA. 
Dudaitis, V. Deikus visi iš 
N.S.W. N. Aivikienė, A. ir 
V. Vitkūnas, S. Jablonskas 
visi iš S.A. Dr. P. Kabaila, 
K. Prašmutas, P. Semienas, 
visi iš Vic. ..... H

Po $ 15 - V. Stelemėkaš ir į 
J. Dirginčius iš N.S.W. h

po $ 10 - P.D. Donelienė,;
B. Wunderich, J.A. Jūragis, 
R. Lapinskas, D.E. Meške-; 
nienė, S. Bernotas, visi iš 
N.S.W. E. Karblane, Vic., L.. 
Budzinauskas, A.C.T.

Po $ 5 - P. Medelienė, V. 
Šablevičius, J. Penkaitis, I.; 
Vait, visi iš N.S.W.

Maloniai visiems aukoto
jams dėkojame.

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

3!

4
$20
$24
$35
$50

Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbiišavo-nuožiūra. Užskel- 
bimų-turinį neatsakoma.
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