
mOsk mstoge
L“ ‘ XXXIV-ji metai

Australian Lithuanian Weekly 
Registered by Australian Post Publication No. NBH 0698 Kaina / Price 50 c. 4.7.1983 Nr. 26 (1793)1983-ji — "AUŠROS” METAI

Melbourne Dainos Sambūris pakėlęs sparnus

MELBOURNO DAINOS 
SAMBŪRIO IŠVYKA Į

ŠIAURĖS

Iš visų lietuvių chorų 
Australijoje bene judriau
sias bus Melbourne Dainos 
Sambūris. Per eilę metų 
Sambūris jau yra aplankęs 
tolimiausias lietuvių koloni
jas, net pasiekęs prieš pen
kerius metus Šiaurės Ame
riką jau nekalbant apie kai
mynus, kur Sambūris būna 
beveik kasdieninis svečias.

Australijos lietuviams šie 
metai galima sakyti yra iš
vykų metai. Bene pirmą 
kartą tokio masto išvyka 
suorganizuota j Pasaulio 
Lietuvių Dienas, ir kitus lie
tuvių globalinio masto pa
rengimus Amerikoje, o štai 
ir Melbourno Dainos Sam
būris pakėlęs sparnus į 
Australijos šiaurę. Tai yra 
labai puiki mūsų bendruo
menei atestacija, nes judėji
mas reiškia gyvastingumą, 
veržlumą, aktyvumą.

M.D. Sambūris vykdamas 
pasidžiaugti Queenslande 
Auksiniu Pajūriu pakeliui 
sustos aplankyti lietuvių ir 
jiems koncertuoti. Štai M.D. 
Sambūrio numatyti koncer
tai:
CANBERRA LIEPOS 17 d. 
SYDNEY liepos 19 d. 
NEWCASTLE liepos 21 d. 
BRISBANE liepos 23 d.

Esame tikri, kad atskirų

C a r n i
Jau septinti metai N.S.W. 

valstijoje organizuojami 
valstybiniu mastu festivaliai 
bendru ’’CARNIVALE”
vardu, kuriais norima su
glaudinti visus valstijos gy
ventojus draugystės atmos
feroje. Šių metų Carnivalo 
šūkis 
"MALONIAUSIAS BŪDAS 
SUSITIKTI SU

KAIMYNAIS”.
Carnivalas numatomas 

visoje N.S.W. valstijoje 
rugsėjo 10-18 dienomis. Jis 
rengiamas visos valstijos 
didesniuose centruose, bet 
daugiausia dėmesio kaupia
ma Sydnejuje. Ypač krei
piamas dėmesys į etnines 
bendruomenes. Carnivalo 
metu bus įvairių populiarių
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Melbourno Dainos Sambūris. Priekyje sėdi iš k.: A. Baltrūnienė ir J. Vingrie- 
nė. Pirmoj eilėj iš k.: E. Bakaitienė, E. Šeikienė (sekretorė), J. Kvietelaitis 
(ūkio vedėjas), K. Lynikas (pirmininkas), D. Levickienė (dirigentė), M. Šid
lauskienė, V. Ališauskas (išvykos vadovas), A. Bakaitis.

Antroje eilėje: B. Dreižienė, M. Žiogienė, I. O’Dwyer, J. Žalkauskienė, B. 
Šaulytė, A. Karazijienė (deklamatorė), B. Staugaitienė, E. Balčiūnienė, M. 
Sodaitienė, V. Sivickienė, J. Petrašiūnienė, E. Dainutienė.

Trečioj eilėj: P. Morkūnas, R. Galinis, V. Lazauskas, K. Mieldažys, P. 
Aukštikalnis, G. Kymantas, A. Staugaitis, V. Danius, A. Bajoras, J. Petrašiū- 
nas, J. Balčiūnas (apšvietimas).

vietovių vadovaują organai 
bus pasirengę pasitikti ir 
priimti svečius, o koncertus 
taip išreklamuoti, kad cho
rui netektų dainuoti tuščiai 
salei.

iš savo pusės linkime 
Sambūriui išvykoje geriau- 
sės sėkmės ir pelnyto poilsio 
Auksiniame Pajūryje!

vai ’83
pramoginių parengimų, pa
rodų, koncertų, ir kitokių 
susitikimų visokio amžiaus, 
tautybių suartėjimui ir 
džiaugsmui. Dalyvauti gali 
visi su savo pasirodymais, 
programomis ir t.t. Visa tai 
tvarko ir koordinuoja val
džios skirti pareigūnai. Norį 
dalyvauti su savo specialia 
programa ar pasirodymais 
kreipiasi:
Community Programme 
Unit N.S.W. Premiers’ 
Dept.,
State Office Block
Phillip St., Sydney, 2000 
arba specialiai Sydnejuje: 
Room 628, Level 6, 
State Office Block
74-90 Phillip St., Sydney 
2000.

įvyk
IŠVYKSTAME...

Sekmadienio vakaras bir
želio 29 diena. Sydnejaus 
aerodrome matosi daug 
mūsų tautiečių. Eilės prie 
kontrolės ir bagažų. Gausiai 
susirinko palydėti iš
vykstančių.

Dr. B. Vingilis, ALB 
Krašto Valdybos vicepirm. 
išvykstantį pirm, pavaduo-* 
jąs linki išvykstantiems 
sėkmingos kelionės. Dr. A. 
Maurais, ALB Syd. Apyl. 
pirmininkas primena iš
vykstantiems jų užduotį irgi 
linki sėkmės. M. Pastogės 
redaktorius kiekvienam 
paspaudžia ranką su linkėji
mais.

Būtų gerai, kad tokią pro
gą išnaudotų ir lietuviai, pa- 
sirodydami plačiai visuome
nei su savo šokiais, dainomis 
įvairiais tautiniais išdirbi
niais arba su individualia 
kūryba - tapyba, keramika, 
drožiniais, audiniais ir t.t.

Carnival ’83 vyks rugsėjo 
10-18 d.d. Pavieniai asmenys 
ar grupės, norinčios daly
vauti Carnivale, registruo
jasi nurodytu adresu iki 
rugpjūčio vidurio.

• •i a i
Qantas lėktuve susiti

kom su tautiečiais iš Adelai
dės ir Melbourno. Lėktuve 
apie 400 keleivių, jų tarpe 
netoli šimtinės lietuvių. 
Vykstantiems iš kitų vieto
vių padalinau po Mūsų Pas
togės specialų numerį. Visi 
susidomėję varto ir skaito. 
Prisiminiau M.P. redakto
riui daromus priekaištus ir 
pagalvojau kaip jis džiaug
tųsi, jeigu būtų mūsų tarpe 
ir matytų, su kokiu džiaugs
mu tautiečiai priėmė Mūsų 
Pastogę.

Lėktuvo personalas ap
tarnauja keleivius. Pasistip
rinus vyksta tarp mūsiškių 
glaudesnis bendravimas, iš
sivysto būreliuose diskusi
jos. Staiga turistė iš Sydne
jaus nualpsta, bet be. piktų 
pasekmių. Paryčiui lėktuvas 
tūpia Tahiti saloje. Apleidus 
Tahiti, lėktuve staigmena: 
per lėktuvo garsiakalbį lie
tuviškai pasveikina Mūsų 
Pastogės redaktorius visus 
vykstančius į PLB Lietuvių 
Dienas. Sveikinimą padavęs 
Vladas Dumčius.

Los Angeles pasiekėme 
sekmadienio pavakariais. 
Perėjus muitinės formalu
mus mus pasitiko melbur- 
nietė PLB seimo ir jaunimo 
kongreso atstovė Birutė 
Prašmutaitė. Povilą ir Vik
torą Baltučius pasitinka jų 
brolis Aleksas, kadaise bu

vęs ’’australietis”, gyvenęs 
Melbourne.

Mūsų grupė retėja. B. 
Stašionį pasiima giminės ir 
išsivedė. Jau kitos dienos 
rytą lėktuvas nusileido St. 
Louis aerodrome. Čia mus 
apleidžia p.p. K. ir J. Bag
donavičiai, ir J. Naujalienė 
iš Adelaidės. Spaudžiame
ranką ir iki pasimatymo 
Lietuvių Dienose.

Tęsiame kelionę toliau. 
Štai ir Čikaga. Nesitikėjau 
kad manęs kas lauktų, bet 
patenku į glėbį. Panašiai ir 
su kitais bendrakeleiviais. 
Šypsenos ir ašaros drauge iš 
karto, bet daugiausia su 
šypsenom ir išsiilgtais buči
niais.

Čikaga — antroji pasaulio 
.lietuvių sostinė. Pravažiuo
jame Marquette Parką. Vai
ruotojas bando supažindinti 
su lietuvių apgyventomis 
vietovėmis. Bet kelionės 
nuovargis nugali. Pailsėję 
susitiksime Lietuvių dienose 
ir PLB Seime.

V. Augustinavičius

»**
Italijoje įvyksta generali

niai rinkimai birželio 26-27 
d.d. Ligi šiol Italiją valdė 
krikščionys demokratai ko
alicijoje su mažumų partijo- . 
mis, kurios dėl nepastovumo, 
trukdė vyriausybes darbus, 
dėl to ir pokarinėje Italijoje 
net 47 vyriausybės turėjo 
keistis. Rinkimuose stip
riausi krikščionys demokra
tai ir socialistai. Nors ir ga
linga Italų komunistų parti-, 
ja, bet ji nesitiki ir net ne
pretenduoja į valdžią. Koks 
bebūtų rinkimuose laimėji
mas, jis gali būti lemtingas 
visai Vak. Europai.
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Kai kalba tampa problema
revoliucinius sąjūdžius Pie-Retas kas iš mūsą prieš 30 

metą pagalvojo, kad pa
tiems lietuviams savoji 
kalba pasidarys problema. 
Sutikus anais laikais senuo
sius lietuvius išeivius ne 
vienas stebėjomės ją darky
ta kalba arba ją nutolimu 
nuo lietuvišką reikalą. Čia 
galiojo ir daugybė visokią 
pateisinimą: daugelis senąją 
išeivią buvę mažiau tautiniai 
sąmoningi, išvykę į pasaulį 
geresnės duonos ieškoti be 
specifinių lietuvišką uždavi
nių, neturėjo savo tautinių 
centrą ir niekas ją nejungė 
vienan vienetan, nebuvo nei 
tokiu mastu lietuviškos 
spaudos, kokią dabar turi
me, nei mokyklą, nei inteli
gentijos. Kiekvienas kūrėsi 
savaip. Iš daugybės išeivią 
tik tie išsilaikė tautiniai pa
tvaresni, kurie palaikė 
tampresnius ryšius su Lie
tuva. Pagaliau ir pačios Lie
tuvos organai ar autoritetai 
I išvykusius mažai dėmesio 
kreipė, nes iš tiesą anuo lai
ku ir nebuvo iškilusią to
kią problemą ir tautinių pa
voją, kokius turime dabar.

Reikalai radikaliai pasi
keitė prasidėjus okupaci
joms. Pamatėme, kokią in
tenciją mūsą tautos atžvil
giu turėjo ir turi abu oku
pantai. Ir dabartinė rusą so
vietinė okupacija laiko ne tik 
Lietuvą okupacinėje padė
tyje, bet siekia sunaikinti ir 
pačią lietuvią tautą trėmi
mais bei rusinimu ir koloni
zacija. Prievartinis rusą 
kalbos brukimas jau prasi
deda vaiką darželiuose. 
Įmonėse ir įstaigose susira
šinėjimams privaloma rusą 
kalba. Ar ilgai truks, kai 
okupantas prives prie to, 
kad lietuvią kalba jau bus 
nereikalinga ir pašalinta iš 
viešo gyvenimo. Nebus taip 
lengva, kaip prie caro, turėti 
slaptas lietuviškas mokyk
las, kaip kad jau šiandie 
draudžiama vaikus mokyti 
religijos. Kokia tautos atei
tis be savos kalbos, ilgai aiš
kinti nereikia. Okupuotoje 
Lietuvoje šitą tautai pavoją 
lietuviai pilnai supranta ir 
stengiasi iš paskutiniąją 
okupantui pastoti kelią.

Tuo tarpu ką darome mes 
išeivijoje? Spaudoje pasi
skaitome, kaip okupantas 
prievartauja ir tokias žinias 
dažniausia panašiai priima
me kaip ir kitokius įvykius 
pasaulyje - riaušės 'Indijoje, 

A.A.
MILDAI BURNEIKIENEI 

mirus, jos vyrą Kazimierą, sūnus Rimantą ir Alių su 
šeimomis ir visus artimuosius giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Eugenija Bliokienė
Tamara ir Benius Vingiliai 
Birutė ir Peter Hammell

tą Amerikoje, sausras ar 
potvynius Afrikoje. Kitaip 
sakant, įvykiai Lietuvoje 
mus lygiai taip veikia, kaip 
ir kitokie laikraštiniai pra
nešimai iš viso pasaulio. O 
tai liudija daugybė faktą iš 
kasdieninio gyvenimo: kiek 
iš mūsą dalyvauja antiso- 
vietinėje veikloje, demons
tracijose, protestuose, kiek 
iš viso vidinėje išeivią lietu
viškoje veikloje, tarsi būtu
me jau viską lietuviškiems 
reikalams atidavę ir daugiau 
nieko iš mūsą nereikalauki
te.

Lietuvoje kovojama už 
lietuvią kalbą, nors galin
gesnis priešas prievarta ją iš 
gyvenimo siekia išstumti. 
Priešingai čia: šio krašto 
autoritetai talkina teikia
momis sąlygomis ir finan
sais, kad tą kalbą išlaikytu
me, bet mes patys savo pa
togumui jos pigiai išsižada
me. Todėl ir okupanto kry
žiuojamos tautos bei mūsą 
pačią pasiryžimai bei nuolat 
kartoti įsipareigojimai pa
lieka be atramos.

Gal likimo jau taip supla
nuota, kad okupantui atkir
tus Lietuvą ir kad tauta 
mirtinai neuždustą, dalis 
lietuvią atsidūrė Vakaruose 
su specialia misija tęsti kovą 
už tautos laisvę ir valstybės

Sveikatos klausimais
Dr. L VENCLOVO 

PASKAITA

Sydnejaus Liet. Mot. Soc. 
Globos Draugijos Valdyba 
birželio 25 d. buvo suruošusi 
visiems aktualią paskaitą 
sveikatos klausimais, kur 
paskaitą apie vėžio ligą 
skaitė Dr. Irvis Venclovas. 
Visuomenės susidomėjimas 
paskaita buvo labai didelis - 
mažoji Liet. Namų salė 
Bankstowne vos talpino 
klausytojus.

Dr. I. Venclovas vienas iš 
jaunesnės kartos gydytojų, 
mokslus baigęs Sydnejuje, 
labai vaizdžiai papasakojo, 
kas žinoma apie vėžio ligą, 
nors praktiškai labai mažai 
apie ją žinoma. Neišaiškinus 
pilnai, kas sukelia vėžio ligą, 
tad juo sunkiau rasti būdų, 
kaip kovoti su ja. Ligi šiolei 
praktikuoti gydymo metodai 
- chirurgija ir spinduliavi
mas palieka ir toliau kaip 
patikimiausi ginklai kovai su 
vėžiu. Iki šiolei viskas - ligos 
kilmė ir net pats gydymas 
yra pagrįsta hipotesėmis, 
tačiau su laiku mokslas su
ras būdų ir priemonių, kaip 

nepriklausomybę, būti už
čiauptos tautos balsu ir nuo
lat priminti pasauliui, kad 
lietuviai yra gyva tauta ir 
tebekovoja už savo laisvę. 
Mūsą uždavinys šioje pusėje 
perduoti pasauliui ją rezis
tencines pastangas ir ne
leisti Lietuvos bylos numa
rinti. Tas abiejų pusią bend
radarbiavimas vyksta visą 
laiką ir dabar. Tik klausimas 
- ar ilgai? Ir čia pirmoj eilėj 
iškyla lietuvią kalbos prob
lema, kuri besikeičiant kar
toms vis aštrėja. O aštrėja 
kaip tik dėl to, kad mes sa
vos kalbos neįvertinam tiek, 
kad joje matytume tautinės 
gyvybės šaknis. Dėl to ir 
mūsą tautinis sąmoningu
mas akivaizdžiai smunka, 
nes kalba yra tiesioginis 
mūsą tautinio sąmoningumo 
laidas. Tą neginčijamai liu
dija mūsą pačią istorija. Kai 
savu laiku mūsą šviesuome
nė (bajorija ir dvarininkija) 
prarado lietuvią kalbą, 
drauge prarado ir tautinę 
sąmonę. Ir priešingai, kai su 
Valančium, "Aušra”, Kudir
ka kalba vėl buvo grąžinta į 
viešąjį gyvenimą, drauge 
atgijo ir lietuvią tautinis są
moningumas. Juk kalba tai 
nėra tautai tik priemonė so
cialiai santykiauti, o iš tik
rąją ji yra drauge ir tautinė 
sąmonė. Kalbos ir svarsty
mai apie dvikalbiškumą tėra 

. tik pigus mūsą tautinio at
bukimo dangstymas.

(v.k.J

šią ligą nugalėti. Viena aiš
ku, kad vėžio liga nėra už
krečiama, kaip kitos nugalė
tos ar tebesančios ligos. Įta
rimas, kad vėžys yra mo
derniosios civilizacijos liga, 
po rūpestingų tyrimų nepa
sitvirtino. Vėžiu sirgusių 
žmonių buvo ir gilioje seno
vėje, kaip liudija archeolo
gija.

Gydymas. Sėkmingiausias 
šia liga sergančio gydymas 
yra tada, jeigu vėžys užtin
kamas dar pradinėj stadijoj, 
bet tas yra labai sunku; pir
minėj stadijoj vėžys nesu
kelia jokių skausmų ir žmo
gus jaučiasi visai sveikas. 
Todėl patartina žmogui 
nuolat sveikatą patikrinti ir 
užtikus kad ir nekaltą įta
rimą tuoj, reikia duoti ištirti. 
Jeigu kūne atsiranda ilgai 
negyjanti žaizda, pasirodo 
kraujavimas arba įtartini 
gūželiai, tuoj reikia kreiptis 
į daktarą, kad ištirtų.

Malonu buvo pasiklausyti 
jauno gydytojo, kuris klau
sytojų negąsdino, o kalbėjo 
apie šią ligą, kaip apie kas
dieninį gyvenimo reiškinį. 
Pasigėrėtina prelegento 
graži taisyklinga lietuvių 
kalba, kad jam net ir speci
finiais profesiniais teminais 
kalbant nepritrūko lietuviš
kų žodžių.

Po paskaitos ir paklausi
mų iš klausytojų sekė vi
siems dalyviams moterų 
draugijos surengtą kavutė 
su pyragaičiais. Iš klausy.- 
tojų pageidauta ir daugiau 
ęanašių paskaitų. Ačiū Dr. L 

enclovui, ačįū ir Moterų 
Draugijai

PADĖKA

Mirus a.a. V. Petrukevičienei nuoširdžiai dėkojame 
kun. P. Martuzui už religines apeigas koplyčioje, bažny
čioje ir palydint į kapus.

Ačiū visiems, užsakiusiems šv. Mišias ir gėles, p. B. 
Geniui už tartą atsisveikinimo žodį kapinėse. Dėkojame 
giminėms ir pažįstamiems, pareįškusiems užuojautų žo
džiu ir raštu.

Dėkojame kaimynams lietuviams ir australams, užjau- 
tusiems mus skausmo valandoje.

Vyras Viktoras, sūnus Jonas, dukros Roma, Elė
Zuzė su šeimomis

Jolantos keramika
Jolantos Janavičienės dailė? 

paroda

Liepos 22 dieną 6 vai. p.p. 
įvyko Jolantos Janavičienės 
parodos atidarymas Sculp
ture Centre, The Rocks. Pa
rodą atidarė menininkas 
Mike Parr, pasveikindamas 
p. Janavičienę su jos darbais 
ir palinkėdamas jai sėkmės.

Jolanta Janavičienė, 
mums ilgus metus pažįsta
ma kaip keramikė šiuo sykiu 
nustebino lankytojus išsta- 
tydama tušo škicus ir grafi
kos darbus, dažniausiai at
spaudus nuo molio, kuriuose 
dominuoja figuralinis ele
mentas, kartais praturtintas 
sodria faktūra. Keramikoje 
mes matėme p. Janavičienės 
senąsias lėkštes, kurios jau 
įsitvirtino saviškame stiliuje 
ir tapo Janavičienės asme
niška charakteristika. Jose 
kaip tik ir yra daugiausia 
atbaigtinumo savybių, ko 
dar negalima pasakyti apie 
didžiąsias skuptūrines va
zas, laukiančias tam tikro 
apsprendimo formos ar gal 
ir faktūros prasme.

Grafikos darbai, ypač juo
do tušo piešiniai, dvelkia 
žymiai didesniu laisvumu 
negu skulptūrinės vazos, 
kas dalinai paaiškinama pa-; 
čiu mediumu, bet dalinai ir 
autorės polinkiu save iš
reikšti atviriau ir betarpiš
kiau.

MIRUSIEJI
A.A.

JUOZAS KAZLAUSKAS

Birželio 13 d. savo žemiš
ką kelionę užbaigė Juozas 
Kazlauskas, 72 m. amžiaus.

Kilęs nuo Skapiškio, Ro
kiškio apskr. Augo penkių 
vaikų ūkininko šeimoje. Dar 
prieš antrąjį karą atlikęs 
karinę tarnybą ir buvo mo
bilizuotas žygiui į Vilnių. 
Vokiečių okupacijos metu 
Juozas buvo išvežtas į didįjį 
Reichą darbams, iš kur 1948 
m. atvyko į Australiją. Po 
eilės darbų Australijoje jis 
gastoviai ir gražiai įsikūrė 

ydnejuje.
Pastaruoju metu velionis 

Juozas sirginėjo įvairiomis 
ligomis, mirė ištiktas širdies 
smūgio.

Laidotuvių apeigas atliko 
prel. kun. P. Butkus, pasakė 
pamokslą bažnyčioje ir atsi
sveikinimo žodį • kapinėse. 
A.a. Juozas nebuvo sukūręs 
šeimos, tad laidotuvėmis 
pasirūpino jo artimiausi bi
čiuliai p.p. Znautas ir Pečiu
lis. Po laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti į Lietuvių 
Klubą šermenims, kurias 
puikiai paruošė Janutė Šar- 
kauskienė.

Ilsėkis, brolau, šioje tave 
priglaudusioje žemėje.

V.P.

Bendrai paėmus, visuose 
Jolantos Janavičienės dar
buose vyrauja paprastumas 
ir primityvumas, o jos pasi
ryžimas ieškoti naujų, ją pa
čią atliepiančių išraiškos 
formų, yra pasigėrėtinas.

Genovaitė Kazokienė
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Žinios
Lietuvoje žemės ūkio 

baudžiauninkams (kolchoz- 
nikams) nuo seno leista tu
rėti nustatyto ploto privatų 
daržą. Iš tokių daržų išsi
maitina visa Lietuva ir dar 
valdžia iš to pasinaudoja. 
Miestelėnams ir ypač įstaigų 
tarnautojams taip pat buvo 
leista turėti užmiestyje lo
pelį žemės daržams, kurie 
buvo vadinami ’’kolektyvi
niais sodais”. Su tokiais r’sd- 
dais” išsivystė savotiška 
spekuliacija. Paaiškėjus, 
kad tokia žemė įsigyjama 
neteisėtai, prasidėjo tardy
mai ir tų sklypelių atiminė
jimai. Pasirodė, kad tokių 
spekuliantų tarpe įsivėlę 
daugelis partijos bosų ir 
aukštų tarnautojų, jų tarpe 
ir Australijoje pažįstamas 
solistas V. Noreika, tad iš 
Maskvos gautas įsakymas 
tolimesnius tyrinėjimus su
laikyti.

♦ * ♦

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

Aukojo: S. Stropus $ 10. 
Per V. Koženiauskienę Ka
zimiero Tijūnėlio pomirtinio 
palikimo knygos. Vytautas 
Dumskis, perdavęs bibliote
kai Pulgio Andriušio auten
tiškus rankraščius, bibliote
ką praturtino Nepr. Lietu
voje išleistomis knygomis, 
kaip P. Galaunės Vilniaus 
meno mokyklą (1793-1831), 
Šiaulių literatūros almana
chas Varpai, K. Binkio Nau
joji Lietuva, prof. St. Šal
kausko Lietuvių tauta ir jos 
ugdymas, ir kt. A.E. Bakai
čiai ir J. Krikščiūnas jau 
baigia beveik visas savo tu
rėtas knygas perduoti Mel
bourne Lietuvių Bibliotekai, 
kaip Adomo Jakšto 1920 m. 
poezijos rinkinys Rudens ai
dai, lituanistiniai žodynai, V. 
Augustino Tėvynė Lietuva, 
P. Gudyno Lietuvos tapyba, 
ir daug kitokių, labai ver
tingų knygų. Jos laukia ma
lonių skaitytojų biblioteko
je.

Visiems bibliotekos dos
niems rėmėjams nuoširdus 
lietuviškas ačiū.

Bibliotekos Vedėjas
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PENKI STULPAI
j ALGIRDO LANDSBERGIO 3 veiksmų drama

Režisierė Anita Apelė
Dayviai: 

komentatorius 
Antanas, partizanų vadas, buvęs skulptorius 
Leonas, partizanas, buvęs gimnazistas 
Jonas, partizanas, buvęs stalius 
Gražina, gimnazistė, partizanų ryšininkė 
Tardytojas, buvęs teisės profesorius 
Aldona, Antano sužadėtinė 
.Berniukas 
Gražinos tėvas 
Gražinos motina 
Deputatas 
Pirmininkė 
Muzikinis apipavidalinimas 
Šviesos operatorius 
Technikinis padėjėjas

Ivars Apelis 
Andris Kariks 
Eriks Lucis 
Janis Saldums 
Ingrida Rakūna 
Ansis Kapsis 
Ilona Sauka 
Markus Zarinš 
Mikelis Strikis 
Dzindra Briede 
Kastytis Stašionis 
Anita Apele 
Andrew Green 
Algis Dudaitis 
Juozas Maksvytis

Vaizdai iš dramos pastatymo
’Tenki stuplai turgaus 

aikštėje”, Algirdo Lands
bergio trijų veiksmų drama 
Jungtinio Baltų Komiteto 
pastangomis Australijoje 
pirmą kartą pastatyta bir
želio 12 d. latvių salėje, 
Strathfielde.

Drama buvo atlikta anglų 
kalba ir kadangi daug žmo
nių skundėsi nenugirdę žo
džių, nepagavę minties, 
bandysiu trumpai atpasako
ti turinį.

’’Penki stulpai” yra stipri, 
intelektualinė drama, kurio
je kiekvienas žodis turi būti 
išgirstas ir perprastas, nes 
tuo remiasi visas vyksmas. 
Iš viso, tokį kūrinį neužten
ka pamatyti vieno karto, 
kadangi visi maži epizodai 
yra simboliški, sukoncent
ruoti susumavimai daugelio 
idėjų, daugelio aspiracijų, 
turį daug niuansų. ’’Penki 
stulpai” yra taip pat poetinė 
ir psichologinė drama, ku
rioje veikėjai analizuoja pa
tys save, savo vidinę besi
keičiančią būseną ir savo 
kintantį santykį su besikei
čiančia aplinka. Landsbergio 
veikėjai visi komplikuoti ir 
dinamiški. Kaip pavyzdys 
galioja pradžioje dramos at
skleista paslaptis, sujungusi 
būsimą partizanų vadą An
taną su gimnazistu Leonu: 
tai idėjos iš rankraščio 
’’Ateities skulptūra”, kuris 
juos abu sužavėjo, nors to 
rankraščio autorius vėliau 
persiorientavo ir, pakeitęs 
savo nuomonę, tapo naujo
sios santvarkos ramsčiu - 
tardytoju, persekiojusiu jo 
paties sukurtų idėjų šalinin
kus. Užėmęs tardytojo pozi
ciją jis sukurė kitą kūrinį 
’’Auklėjamąjį liaudies teat
rą”: tai jis sukonstruktavo 
penkis^tulpus turgaus aikš
tėje, ant kurių pakardavo 
įtartus rezistentus, sekan
čius idealistinio kūrinio 
’’Ateities skuptūra” pėdsa
kais. Tačiau Antanas, buvęs 
skulptorius ir vėliau tapęs 
partizanų vadu, liko ištiki
mas idealistinėm ’’Ateities 
skulptūros” idėjom ir kovojo 
už savo krašto laisvę iki 
paskutinio atsikvėpimo, 
besąlyginiai, atmetęs visus 
asmeniškus laimės, taikos ir 
ramybės troškimus. Jo su
žadėtinė Aldona įsisuko 
sekretore tardytojo įstaigoj 
ir tuo pačiu lauku buvo ne
akivaizdinė partizanų tarpi
ninkė, suteikianti jiems 
svarbios informacijos iš val
džios įstaigų. Aldona ir buvo 
tas asmuo, sugalvojęs ves
tuvių planą: ji tekės už An
tano (oficialiai sporto in
struktoriaus) ir į vestuvių 
vaišes pasikvies savo virši
ninką, tardytoją, kurio par
tizanai tykojo ištisus septy
nerius metus, norėdami jį

TURGAUS AIKŠTĖJE

likviduoti. Į įvykius įpinti 
dar du jaunuoliai idealistai: 
devynerių metų berniukas ir 
Gražina, nuo dvylikos metų 
tapusi ištikima partizanų 
ryšininke. Tarp Antano ir 
Gražinos pradžioje buvę 
partizaniški, pareigos ryšiai 
per septynerius metu išsi
vystė i meilę, meilę be žo
džių ir be sentimentalių at
ributų. Tuo tarpu tardyto
jas, septynerius metus 
nuožmiai kankinęs laisvės 
kovotojus, pradėjo girdėti 
persekiojamųjų mirties 
šauksmus, matė nužudytųjų 
šešėlius, ir, laikui bėgant, 
ėmė abejoti pačiais naujo
sios santvarkos principais. 
Savo silpnoj valandoj, jo 
sekretorei Aldonai ištekant, 
jis nusprendė padovanoti jai 
Gražiausią savo gyvenimo 

ūrinį, ’’Ateities skulptūrą”.
Įvykiai taip susidėjo, kad 

atėjęs tardytojas susitiko 
akis į akį su Antanu, būsimu 
jaunuoju, atvykusiu jo 
nužudyti. Abu vyrai vienas 
kitą įdėmiai seka ir tardyto
jas įteikia Aldonai skirtą 
vestuvinę dovaną, ’’Ateities 
skulptūros” rankraštį. An
tano pasiryžimas nužudyti 
tardytoją iš karto susvyruo
ja, kai jis suvokia tardytoją 
esant autoriumi šios, jį su
žavėjusios knygos... Tardy
tojas išeina sveikas, tačiau 
Antanas savo bendrakovo- 
tojo Jono priekaištus atre
mia tvirtinimu nužudyti 
.tardytoją pagal partizanų 
vyriausio štabo išdirbtą pla
ną, per savo vestuves, kas 
vėliau ir įvyksta. Tuo pačiu 
aktu susinaikina ir paskuti
nieji partizanai. Taigi, šios 
suplanuotos vestuvės turėjo 
dvi nuotakas: Aldoną, bu
vusią Antano sužadėtinę ir 

Gražiną, kuri, sužinojus An
taną žuvus vestuvių metu, 
pati savanoriškai ateina 
mirti prie penkių stulpų - 
kartuvių, kurie ir buvo jos 
vestuvinis altorius. Drama 
užbaigiama komentatoriaus 
žodžiais: ’’Klausykite mažo
jo berniuko žingsnių, kuris 
kiekviename šimtmetyje, 
priglaudęs gėlių jjuokštę 
prie savo širdies, žengia į 
pasiaukojimo altorių. Klau
sykite tų, kurie buvo sude
ginti... klausykite tų, kurie 
buvo sniege palaidoti... 
klausykite ir niekad neuž
mirškite...”

Tarp šios pagrindinės fa
bulos įvesta daug kitų as
meninių kovų su savimi, su 
savo idėjomis, savo sąžine. 
Ypač įdomus Landsbergio 
veikėjas yra komentatorius, 
kuris kartais tebūva tik 
pranešėjas, kartais jis 
tampa poetu, dar dažniau jis 
simbolizuoja sąžinės balsą, 
kurstytoją, gundytoją arba 
ir patį likimą: vieniems siūlo 
prisitaikymą prie naujos 
tvarkos, kitiems saugumą, 
dar kitiems garbę ir patogų 
gyvenimą suabejojusiems 
gilina abejones, arba, veik
dama kaip pats likimas, iš
pranašauja berniuko mirtį, 
nešusio alyvų puokštę prie 
penkių stulpų. Be gyvųjų, 
judančių ir kalbančių akto
rių, Langsbergio dramoj 
veikia ir du svarbūs ’’negy
vieji” aktoriai: tai ’’Ateities 
skulptūros” rankraštis ir 
turgaus aikštėje pastatyti 
penki stulpai.

’’Penkių stulpų” režisorė, 
jauna latvė Anita Apele, sa
vo darbą atliko pasigėrėti
nai. Paprastą sceną ji su
skaldė į tris vertikalius 
aukštus, kuriuose patalpino 

partizanų bunkerį, tardytojo 
raštinę, Aldonos kambarį, 
Gražinos tėvų namus ir 
Eačią turgaus aikštę su pen

iais stulpais. Visas sceno
vaizdis apipurkštas raiba 
pilka, kamuflažuojančia 
spalva, kas sustiprino emo
cinį poveikį ir patarnavo 
kaip idėjinė to laikotarpio 
jungtis, sulydanti į vieną 
vienetą įvairių gyvenimų 
sluoksnius. Režisierės su
galvotas garsinės juostelės 
įvedimas buvo labai gera 
Eriemonė tikrovės ir sapnų 

ei svajonių atskyrimui. 
Taip Antanas ’’kalbėjo” savo 
svajones apžiūrėdamas stu
dijoje savo sukurtas skulp
tūras, taip jis balsu išsapna
vo savo sapną-viziją, kuria
me, bėgančių ir kintančių 
šviesų pagalba buvo su
jungti jie abu: Antanas ir 
Gražina. Režisierės aktorių 
pasirinkimas buvo taiklus, 
atitinkąs autoriaus sukurtus 
personažus. Gal tik reikėjo 
ryškiau užakcentuoti vy
riausius veikėjus jungiantį 
idėjų šaltinį: r’Ateities 
skulptūrą”, o taip pat ir nu
tolimą arba atsižadėjimą 
nuo toje knygoje skelbiamų 
idėjų, kas ir sukūrė situaci
ją, padalinusią pasaulį į ke
lias dalis.

Scenos dekoravimas buvo 
abstraktus, kuklus ir blai
vus, be jokios prabangos, 
atitinkąs gyvenamojo meto 
nuotaikas. Vis dėlto, būtų 
dar geriau, jei penki stulpai 
būtų gavę jiems priklau
siančią kapitalinę vietą sce
noje, o kitos konstrukcijos, 
simbolizuojančios stogastul- 
Eius arba namų stogus, būtų 

kusios antraeilėmis, nežy
miai papildančiomis penkių 
stulpų simboliką.

Mano supratimu, veikėjų 
kostiumai buvo sukurti be 
priekaištų: apdriskusi par
tizanų apranga, Gražinos 
apsmukęs švarkelis ir jos 
vestuvinė - pomirtinė balta 
suknytė, Aldonos vestuvi
niai to meto rūbai, tardytojo 
ir ypač deputato be skonio 
pasiūti kostiumai, išdabinti 
raudonais kaklaraiščiais...

Tūrių, pažymėti, kad įpin
ta į pastatymą lietuviška 
daina ’’Vai pūtė pūtė” buvo 

KELEVIAI Arūnas žižys

Pavargusiom akim jie stebi baltus paukščius 
kaip sapnas nardančius, 
tarsi per miglą ar per rūką.

Tada jiems regisi, 
kad jūra jau nebetoli.

Ir jie be galo ilgisi 
savo suvytusias rankas 
panerti vėl į šaltą sūrų vandenį
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labai sumaniai perkompo- 
nuota, išsklaidyta į atskiras 
frazes ir išpildyta kartais 
fleita, kartais vokaliai. Tokie 
muzikiniai intarpai jungė 
atskiras scenas ir kartu pa
tarnavo kaip reikšmingas 
pauzių užpildymas, leidžian
tis pergalvoti sunkaus krū
vio dialogus.

Prie reikiamos atmosferos 
sukūrimo daug prisidėjo 
šviesų profesionalus opera- 
vimas. Tokiame moderniš
kame veikale šviesos turėjo 
svarbią rolę, dažnai parody
damos tik specialų veikėją ar 
vietą, išskiriant jį iš bendro 
didžiulio scenovaizdžio.

Aktorių indėlis buvo 
aukštos kokybės ir ypač 
emocionalus iš moterų pu
sės: Aldona, Gražina ir pir
mininkė sukūrė puikius pre- 
sonažus. Vyrai irgi buvo įsi
traukę į savo roles: komen
tatorius visada ateidavo lyg 
ir iš kito pasaulio, tuo tarpu 
Antanas, Jonas ir Leonas, 
nors ir skirtingai išsireikš- 
dami, bet vis dėl to buvo vy
kusiai surišti į unisoną. Rea- 
listiškiausią vyrišką rolę 
mums išklojo deputatas. 
Tardytojas scenoje laikėsi 
gerai, nors galėjo sulėtinti 
savo kalbą ir paryškinti dik
ciją. Vyrai išgavo reikalingą 
įtampą paskutinėje scenoje 
ir sušukus slaptažodį: ’’Jo
nai, ar turi traukinio bilie
tus?” žiūrovams užėmė 
kvapą. To tačiau nebuvo 
lemtingame Antano ir tar
dytojo pirmąjame susitiki
me, kada vienas kitą sekė ir 
įtarė galimu pasikėsinimu.

Bendrai paėmus, visas 
pastatymas buvo didelė do
vana visoms trims pabaltie- 
čių bendruomenėms. Tai 
veikalas ne nuoboduliui už
mušti, bet intelektualinė 
priemonė papurtinti mie
gančias sąžines, prikelti 
žmones iš patogaus pertek
liaus ir priversti juos pagal
voti. Pagalvoti!

Tikiu, kad pats Algirdas 
Landsbergis būtų džiaugęsis 
geru Anitos Apele pastaty
mu, kaip kad mes džiau- 
dėmės ir didžiavomės.

Genovaitė Kazokienė
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’’Prisiminimų inkarai”
LIDIJOS ŠIMKUTĖS ANTROS POEZIJOS 

KNYGOS PRISTATYMAS
Algimanto Mackaus Kny

gų Leidimo Fondas išleido 
antrąją Lidijos Šimkutės 
Poezijos knygą ’’Prisimini
mų inkarai”. Knygutė nedi
delė, panaši į pirmąją ir būtų 
visai nuvę tikslu jas abi iš
leisti kartu.

Knygos pristatymą su
ruošė Adelaidės Lietuvių 
Namų bibliotekos darbuoto
jai. Pristatymas įvyko ge
gužės 28, Lietuvių Namuo
se. Dalyvavo virš 80 asme
nų. Visi dalyviai buvo pa
vaišinti vynu ir kava su py
ragaičiais.

Pristatymą pradėjo V. 
Baltutis, paliesdamas šian
dieninį kūrėjų blaškymąsi, 
ieškojimų naujų kelių ir for
mų minčiai išreikšti. Prista
tymo įžanginį žodį perduo
dame ištisai:

”Vis greitėjantis gyveni
mo tempas nevieną iš mūsų 
paliko pakelėje, nevienam 
šiandien tenka paskubėti; 
bandyti žengti kartu, kad 
neatsilikus; kad būtume
kartu esančioje valandoje; 
kad kartu klausytume se
kančios valandos laikrodžio 
dūžių, kad vakaro sutemoje 
neprarastume rytojaus; kad 
kasdien gimstančios idėjos, 
srovės, pos ūkiai, nepaliktų- 
mūsų sustingusių vakarykš
čiame jausme, atgyventoje 
idėjoje. Realybė fikcijos pa
saulyje sutirpsta; nebežinai 
kur tikrovė; apakina nere
gėti meno spalvų šešėliai; 
akordai nebesutilpdami 
elektroninėse dėžėse plėšo 
orą,apkurtindami klasikinės 
gaidos garbintojus.

Literatūra irgi skuba, ne
nori atsilikti nuo savo meno 
seserų. Nerami žmogaus 
siela vis ieško, stengiasi iš
trūkti; ištrūkti nežinia iš ko; 
gal ją supančio pasaulio? Gal 
nori pakilti virš kasdieny
bės, virš visų nusistovėjusių 
dogmų, apsivalyti nuo per 
šimtmečius susikrovusių, 
mintį ir sielą slegiančių mo
ralų; pajusti šviežią srovę, 
kurioje lyg šaltinyje ištroš
kusi siela atsigaivintų nau
jais vandenimis, naujomis 
šaltinio srovėmis...

Besiblaškantis žmogus 
lūžta; įnirtusią mintimi ver
žiasi, draskosi vienas savo 
globalinėje vienatvėje...

Žmogaus vidus nusidažo 
sąmyšio spalvomis ir už
tvindo kūrybinius skliautus 
iki šiolei neregėtomis varso
mis, negirdėtais tonais, ab
strakčiais žodžiais; nieko 
nereiškiančiais ir nieko 
nebepasakančiais posmais... 
j Poezija visuomet turėjo 
privilegijuotą padėtį, - ji lyg 
kokia vadovė žengė priekyje 
visų literatūros žanrų, visų 
menų; tai tobuliausias žmo
gaus vidinis balsas. Poezijos 
eilėse gimė žodžio skambe
sys, meliodija, kalbos gry
numas, metaforos,
simboliai; poezijai priskiria

ma tobulos grožybės idealas. 
Anot Vidūno, kas neturi sa
vyje poezijos, t.y. širdies, 
sielos grožybės, tam nėra iš 
viso reikalo kabintis į litera
tūrą; jo žodžiai lieka tuščia
viduriai, be stebuklingos vi
daus gyvybės.

Sunku ir mums, kurie 
išauginome savo sielą Mai
ronio, vėliau B. Brazdžionio 
poezijose. Šiandieninėje po
ezijoje dingo rimtas, dingo 
meliodija banguojantis žo
dis, tik ritmingumas liko iš
tikimas žodžių frazėse, lyg 
tas paskutinis mohikanas. O 
kaip ilgai?

Tokios ir panašios mintys 
užplūsta, paskaičius Lidijos 
Šimkutės antrąją poezijos 
knygą ’’Prisiminimų inka
rai” ”.

Po šio įvado ilgesnį kny
gos aptarimą padarė Isolda

Ir sumainė žiedelius...
Gegužės 21 d. susituokė 

Edas Šiurkus, Vinco ir Sta
sės Šiurkų sūnus, su Barba
ra Watts iš Adelaidės.

Sutuoktuvių apeigos įvy
ko kat. bažnyčioje, o vestu
vinė puota Hunters Lodge, 
Double Bay ir buvo tęsiama 
Šiurkų namuose.

Edas Šiurkus yra baigęs 
liet, savaitgalio mokyklą, 
pažįstamas iš lietuviškų pa
rengimų ir minėjimų kaip 
geras akordeonistas.

Baigęs universitetą dirbo 
amerikiečių firmoje Adelai
dėje, o dabar dirba australų 
firmoje kaip geologas. Žmo
na taip pat baigusi NSW 
universitetą.

Laimingo šeimyninio gy
venimo jauniesiems Šiur- 
kams!

B.G.

Edas ir Barbara Šiurkai

Davis. Ji nuosekliai perėjo, 
paliesdama beveik
kiekvieną eilėraštį, iškelda
ma kai kurias abejotinos lo
gikos eiles ir jų beprasmiš
kumą ir prieštaravimą vi-, 
sam eilėraščiui. Sustojo taip 
pat prie sodrių minčių 
pluoštų, kuriuose slypi poe
tės jausmų pasaulis; nera
mus, ieškantis ir vis dar ti
kintis geresne diena. Prisi
minimų inkarai lyg pamiršti 
žingsniai vėlei sugrįžta, 
naujomis jausmų varsomis 
nudažyti...

Poetės kūrybą skaitė: 
Regina Pranckūnaitė, Vita 
Bardauskaitė ir pati poetė - 
Lidija Šimkutė. Skaitymas 
įdomus; prie žvakių šviesos 
iš paskirų mažos salės vietų. 
Tai Algio Butavičiaus idėja, 
kuri buvo labai vykusi ir 
gražiai derinosi prie skaito
mos poezijos palaidų eilių.

Linkime Lidijai ir toliau 
ieškoti poezijoje savo vidaus 
pasaulio šaltinių, kuriuose 
slypi mintis, įsisupusi jaus
mų skraistėse.

Vibaltis

SALE

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Sale seniūnijos suruoštas 
Trėmimų minėjimas įvyko 
birželio 5 d. Sale mieste, ku
riame šalia L. Valley lietu
vių dalyvavo ir svečiai iš 
Melbourne kun. Pr. Dauk
nys ir p.p. Pociai. Minėjimas 
pradėtas mišiomis Sale vie
nuolyno koplyčioje, visiems 
giedant lietuviškas giesmes.

Kun. Dauknys pasakė 
jautrų paskatinantį pa
mokslą.

Marija, Marija giesme 
baigėme pamaldas už iš
tremtuosius ir Lietuvą. 
Antroji minėjimo dalis vyko 
netoliese esančioje
mokyklos salėje. Seniūnė E. 
Eskirtienė pasveikino susi-

Mainos rūbai 
margo svieto...

O buvo taip — vaikai pirmieji ėjo 
ir sienas braižė, su plaktukais mušinėjo,

■.stropiai jas tėvas lipdė bei klijavo.
Mama vis tvarkė iš paskos ir aimanavo: 
’’Nesnaudžiu, rodos, o vistiek juk nesuspėju”. 
Teisybė, nenešė toks darbas pinigėlių, 
bet rūpesčių dėl to tada nebuvo.
Davei kaimynui, būdavo, tą smėlio krūvą, 
ar duobę kasti leidai gale kiemo — 
ir vėl kišenėj dolerių kaip lankoj šieno.

Skubėjo tad visi ir lėkė, zujo, 
nes buvo darbo net daugiau kaip dirbančiųjų. 
O gerbūvis lyg ant mielių vis augo, kilo. 
Reikėjo rūmų kiekvienam bei limuzinų. 
Vaikai tik elektroniškais plaktukais sienas mušė, 
kompiuteris, išrinkęs tėvui dažų rūšį, 
nustatė, kokį jais galės išmargint plotą.

Mama dejavo, apsieit negalinti jau be roboto. 
Prireikus pinigų — tuoj pas kaimyną...

Bet jis šį kartą pasakėlę tokią pinti ima: 
’’Pasaulyj krizė. Pramonė beveik sustojo, 
prekyba, vėl gi, vos tik laikosi ant kojų. 
Nebėra pinigų”. — Ir čia, taigi, atslinko bėdos. 
Gyvenimo standartas, vietoj kilęs, žemyn rieda. 
Karingai tėvas ir mama tad nusiteikę, 
trukšmauja: ’’Ekonomiją sustiprinti tegali streikas!” 
Vaikai gi valdžią kaltina ir unijas, ir vienas kitą.
— Svyruoja pastatas, be pamatų stiprių

puošniai statytas.
Julija

PARĖMĘS ALB METRAŠTĮ, NELIKSI BE 
ŽENKLO, KAD ŽMOGUMI BUVĘS...

rinkusius į garbės prezidiu
mą pakviesdama kun. Pr. 
Dauknį, Albiną Pocių, L. 
Valley seniūnę V. Kože- 
niauskienę ir ilgametį Moe 
bažnyčios maršalką Serva- 
cijų Šabrinską.

Paskaitą skaitė Albinas 
Pocius. Kartais kalbama, 
kad minėjimai ir paskaitos 
vis tokios pačios, bet išklau
sius gerai paruoštą paskaitą 
pamatai, kiek daug faktų 
užmiršta, kaip atbunka 
jausmai ir pajunti širdyje 
skausmą, prisimeni trėmimų 
dienas lyg tik vakar jos vyko 
ir okupanto padarytą ir 
tebedaromą skriaudą Lietu
vai.

Sugiedojus Tautos Him
ną seniūnės pakviesti pasi
stiprinti karstais pietų pa
tiekalais, kuriuos pagamino 
visos Sale seniūnijos ponios.

Seniūnijos kasos pratur
tinimui pravesta loterija.

Padėkos žodį už tokį įspū
dingą Trėmimų Minėjimo 
suruošimą tarė kun. Pr. 
Dauknys.

a.a.

JONINĖS SYDNEJUJE

Ir šiais metais Sydnejaus 
ansamblis Sūkurys p. M. 
Cox vadovybėje surengė 
tradicinę Joninių popietę 

Sydnejaus Liet. Namuose 
birželio 26 dieną, sekmadie
nį. Gaila, šį kartą šis paren
gimas nebuvo toks patrauk
lus, kaip anksčiau: ir žiūrovų 
buvo skystoka, ir pačiam 
parengimui rengėjai, atro
do, nesukaupė tiek dėmesio 
ir. pastangų, kaip anksty
vesniais atvejais. Atrodo, 
rengėjų pastangos į visą pa
rengimą dalyviais įtraukti ir 
visus dalyvius, bet pasirodo, 
kad žiūrovai nepasiduoda 
bendrai komandai. Palaidas 
raganų lakstymas po salę su 
žiburiuotais deglais neatsie
kė norimo įspūdžio.

Vis tiek malonu pasi
džiaugti, kad Sūkurys savo 
pasirodymuose nuolat ir 
nuolat ima savo pasirody
mams motyvų iš lietuvių 
papročių tuo gaivindamas 
išeivių tautinę sąmonę. At
rodo, paskutinys parengi
mas buvo skubotai paruoš
tas. Bet tas nenuvertina Sū
kurio markės, žinant, kad 
kiek rūpestingiau pasiruo
šęs moka ir gali impresyviai 
pasirodyti.
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Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogęl
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LIETUVIŠKA REPREZENTACIJA
• * ;

Ava Saudargienė
Aną savaitę įvyko du lie

tuviški kultūriniai poreiš- 
kiai, verti paminėjimo. Vie
nas, tai lietuviškas kampelis 
Sydnejaus rotušės salėje, 
N.S.W. Crippled Children 
draugijos parodoje, paruoš
tas Dr» G. Kazokienės, ant
ras, asmeniška keramikės J. 
Janavičienės paroda Skulp
tūrų centre.

Daugiakultūrinėje Syd
nejaus veikloje, daugelio 
skaitlingesnių grupių tarpe, 
maža bendruomenė kaip 
mūsų, gali patraukti dėmesį 
tik ypatingu eksponavimu, 
autentiškumu ir tautiniu 
stiliumi, kas ir buvo ryšku 
lietuviško kampelio rengė
jos Dr. G. Kazokienės plane.

Trečiadienį, antrą valan
dą, rotušės salėje įvyko 
trisdešimt devynių Sydne
jaus etninių grupių, jų tarpe 
lietuvių, tautodailės ir pri
taikomojo meno kūrinių pa
rodos atidarymas, dalyvau
jant kviestiems svečiams, 
aukštiems Sydnejaus miesto 
pareigūnams, skaitlingai 
publikai ir Crippled 
Children draugijos atsto
vams. Scenoje ypatingą vie
tą užėmė kelios luošos mer
gaitės invalidų kėdėse.

Publika atidžiai klausėsi 
atidarymo kalbų, kur kalbė
tojai (Lady Stevens, miesto 
burmistras, etninių grupių 
atstovas) pabrėžė etninių 
emigrantų vertingą įnašą į 
australų kultūrą ir gyveni
mą apskritai.

Po oficialių kalbų penkios 

luošos mergaitės, sėdėda
mos invalidų kėdėse, ’’pašo
ko pirštų šokius”. Negalin
čios judėti invalidės plastiš
kais rankų judesiais ir pirštų 
vibracijomis atliko klasinei 
muzikai pritaikintą šokį iš- 
reikšdamos gulbių skridimą; 
kitame šokyje lengvą žirgo 
risnojimą.

Troškimas judėti, taip 
subtiliai išreikštas negalin
čių judėti jaunų invalidžių, 
iki ašarų sugraudino publi
ką.

Didelę rotušės salę puošė 
nuo balkono nuleistos įvairių 
kraštų vėliavos ir kiti tauti
niai simboliai. Atitinkamą 
vietą užėmė laisvos Lietu
vos trispalvė. Pati salė lai
kinomis pertvaromis su
skirstyta skyriais, kuriuose 
etninės grupės išstatė savo 
kraštams būdingus tauto
dailės ir pritaikomojo meno 
objektus.

Eksponatų labai daug. Jų 
smulkumas, stalų apkrovi
mas, priminė bazarą, trūko 
tik vaizbūnų. Tautodailės 
dirbinių sukrovimas nedavė 
reikiamo efekto.

Ir štai, tarp sugrūstų 
margumynų, užeini stiliumi 
ir grožiu išsiskiriantį. Tai 
lietuviškas kampelis, išsi
skyręs švaria ekspozicija, 
esminiais tautodailės kūri
niais ir grožiu.

Lietuvišką kampelį pa
ruošė G. Kazokienė su stro
piais talkininkais. K. Belkus 
sukonstravo lietuvišką me
nę, B.- Genys foną išdažė 

pilkomis spalvomis; V. Švi- 
rinas davė transportą. Eks
ponatus paruošti padėjo E. 
Belkienė.

G. Kazokienės meniškai 
išdėstyti rinktiniai ekspona
tai vaizdavo dukrelės išlei
dimą į marčias ir nenutrau
kiamą šeimos ryšį, simboliš
kai išreikštą margaspalvė
mis juostomis, išeinančią 
dukterį su motina, sėdinčia 
prie ratelio.

Centrinių figūrų, motinos 
ir dukters, autentiški tauti
niai rūbai, kraitinėje netelpą 
audiniai ir rankšluostinės 
pavaizdavo mūsų tautodai
lės charakterį ir turtingumą.

Ne eksponatų skaičiumi, 
bet grožiu ir prasmingu iš
dėstymu G.K. pasiekė stip
raus efekto, kuris bazaro 
margumyne malonia staig
mena ir meniniu pasitenki
nimu padvelkė. Skoningi

Lietuviška kertelė tautybių parodoje Sydnejaus rotušėje. Nuotrauka J. Šar- 
kausko

Spaudos bičiuli, 
prisimink ir Mūsų Pastogę 

savo testamente!

eksponatai, apgalvotas pla
nas ir pasirinkta tema iš
skyrė lietuvių kampelį iš 
kitų etninių grupių, ką 
pastebėjo apsilankę svečiai. 
Garbės viešnia, Lady Ste
vens po atidarymo apžiūrė
dama parodą, ilgiau sustojo 
prie lietuviško skyrelio. Per 
garsiakalbį skambant lietu
viškoms liaudies dainoms, 
gėrėjosi eksponatais, domė
josi lietuvių tautodaile ir 
papročiais.

Etninių grupių parengi
mai, kaip parodos, koncertai 
ir šokių festivaliai, be lietu
viams primetamų svetimy
bių, be per nesupratimą pri
imtų skolinių, yra geriausia 
proga pademonstruoti mūsų 
tautinius lobius saviems ir 

svetimiems. Rengėjai užsi
tarnauja bendruomenės pa
dėkos.

Šis lietuvių pasirodymas 
surengtas Sydnejaus Lietu
vių Gydytojų Draugijos ini
ciatyva.

Mokytojas aiškina klasė
je: — Mūsų kvėpuojamas 
deguonis yra svarbiausias 
gyvybės palaikytojas. 0 jis 
atrastas tik prieš 300 metų.

Balsas iš klasės: — Tai 
kuo gi žmonės kvėpavo 
anksčiau?

ŠYPSENA
PAULIUS JURKUS

Vieną vasarą, kai Anta
kalny baigė statyti garsią 
šv. Petro ir Povilo bažnyčią, 
karietom sudundėjo visas 
pulkas skulptorių, meistrų ir 
gizelių. Vyriausias jų buvo 
Pietro Peretti, italas iš Mi
lano, aukštas, lieknas, su 
baltom kojinėm raudonu 
švarku ir mėlyna sagtim po 
kaklu. Jis perėjo bažnyčią ir 
tarė didžiūnui Pacui, bažny
čios statytojui:

— Aš jum padarysiu, ko 
dar nematėte!

Na, ir pradėjo, įžengęs 
pro didžiąsias duris. Ant 
kiekvienos kolonos, atbrailų, 
ant altorių ir sienų kėlė sta
tulas, girlandų vainikus. 
Šimtus riterių, šventųjų, 
karalių, kilnių damų ir elge
tų pristatė, kol pasiekė didįjį 
altorių. Bažnyčia atrodė, 
kaip iškilmingai pasipuošęs 
kariumenės pulkas, išėjęs 
paradui. Tada pasirodė di
džiūnas Pacas ir, ūsą liesda
mas, paklausė:

— Ar jau padarėte tai, ką 
žadėjote?

— Ne! Aš sukursiu ge
riausią savo skulptūrą — 
gražiausią Vilniaus moterį 
— ir pastatysiu prie didžiojo 
altoriaus.

Pietro Peretti išdidžiai 
užsimetė apsiaustą ir išėjo į 
miestą. Vilnių jau gerai pa
žino ir matė daug gražių 
veidų gatvėse ir soduose. 
Tikėjosi lengvai surasti tin
kamą modelį.
. Apsilankė rūmuose, kurių 
buvo pilna tuomet Vilniuje, 
ir greit pradingo. Vaikščiojo 
prekymečiuose, primerkęs 

akis ir piktas, stovinėjo 
aikštėse, bet — viskas vel
tui. Dailininkas niršo, 
smuklėse gėrė vyną, rūkė 
pypkę ir lyg šešėlis slankio
jo, jieškodamas gražiausios 
moters.

Jau norėjo visa mesti ir 
net išvažiuoti, kai kartą, ei
damas dulkiną vieniša Ber
nardinų gatve, pažvelgė į 
viršų ir antro aukšto lange 
pamatė veidą tokį dailų, tokį 
linksmą, kad dailininkas su
stojo vietoje. Užsirišusi bal
tą skarelę ant galvos, mer
gaitė žiūrėjo, kaip žaidžia 
balandžiai, ir juokėsi.

Pietro primerkė akį, dar 
stebėjo valandėlę, kad ne
suklystų, ir nusprendė: ši 
tinka jo statulos modeliui.

Atsisegė apsiaustą, pasi
taisė kaklo juostą ir žengė 
pro vartus, jieškodamas 
laiptų. Italas tikėjosi rasti 
gražų kiemą su kolonomis. 
Bet čia tik obelaitė brandino 
vaisius, tik balandžiai vaikš
čiojo balkono atramom. Jau 
norėjo grįžti it kitur dairytis 
durų, kai lange pasirodė tas 
pats veidas.

Dabar dailininkas net su
sijaudino ir šuoliais kopė 
mediniais laiptais į viršų. 
^Balkonėlio durys vėrėsi, ir 
jis lenkėsi žemai tikėdamas, 
kad štai priešais atsistos 
grakšti moteris, Ūmai jis 
sustingo, net kvapą sulaikė. 
Prieš jį buvo mergina su ra
mentu. Ji raiša! Jos viena 
koja patraukta!

Pietro išsitiesė ir norėjo 
atsiprašęs nueiti, bet mer
gina prakalbo taip švelniai, 

taip dailiai, ir jis negalėjo 
atsisakyti. Suskliautęs ap
siaustą, įžengė į vidų, atsi
sėdo į nunešiotą kėdę. Kam
barėlis skurdus, su gėlėm 
lange, su balandžiais balko- 
je. O ji — linksma, net lai
minga juokiasi. Veidas? Tokį 
tik statyk prie didžiojo alto
riaus. Kitur tokio nesurasi.

Italas greit nusprendė: 
savo statulai jis paims jos 
veidą, o rankas, kojas, lie
menį suras kitur. Tada atsi
stojo ir, mandagiai nusilen
kęs, paprašė būti modeliu. 
Mergaitė gi nustebino daili
ninką — ji nenorėjo. Ji pap
rasta Vilniaus varguolė, ne 
jai stoti į tokių gražių statu
lų eilę.

— Rytoj atsiųsiu karietą, 
— tarė Pietro ir išėjo.

Klibinkščiuodama išlydėjo 
Svečią ir tuoj pasiguodė ba
landžiams:

— Kodėl mąne kviečia? Aš 
nenoriu!

Mėlynakis balandis, visų 
vadinamas profesorium, nes 
jis vidurdieniais miegojo ant 
universiteto stogo, pakraipė 
galvą ir tarė išmintingai:

— Tu esi graži, todėl ir 
kviečia tave.

— Bet aš raiša, aš našlai
tė. Mano motina skalbėja. 
Argi jūs nematot gražių 
moterų katedros aikštėje? 
Jų suknios šnara lyg liepos 
medžiai ir saulę temdo.

— Tu už jas vistiek dai
lesnė ir geresnė, — pertrau
kė kitas balandis su raudo
nom žandenom. — Tos, ku
rios tau gražios, į mus ne
žiūri ir nedraugauja.

— Aš nebūsiu modeliu, aš 
vargšė. Man geriau su jumis 
kalbėtis!

Nuo kūdros, kur per dieną 
skalbė baltinius, grįžo moti
na. Ir ji pritarė savo dukrai:

— Mes elgetos, ne mum 
būti modeliu. Užrakink du
ris ir nieko neįleisk!

Mergaitė išiuntė balan
džius į didžiuosius bokštus, į 
šiltas pastoges ir pati gulė, 
paglosčiusi gėles. Vėl prisi
minė svetį ir savo burkuo- 
nėlių žodžius, kad ji graži. 
Ne, ji tik elgeta, — atsakė ji 
ir pažvelgė į mėnulį, kuris 
sėdėjo ant katedros varpi
nės. Norėjo paklausti, ar ji 
tikrai daili, bet mėnulis pats 
nušoko nuo bokšto ir jai 
pro langą ištiesė auksinę 
ranką. ’’Eime” — šypsojosi 
mėnulis, — ”aš tau parody
siu pasaulį”. Mergaitė įsi
tvėrė jo ranką ir nejučia at
sidūrė ties katedra. Čia pat 
tiltas per Vilnelę, baltas, iš 
dramblio kaulo. Čia pat ir 
Antakalnis. Durys praviros, 
ir — statulos, statulos, sta
tulos.

Jos pasuko savo kaklus ir 
tarė dusliu balsu:

— Ateik į mūsų šventę! 
Per tave visi gyvensime!

Vienoje sienoje švietė si
dabro veidrodis, ir mergaitė 
pamatė save sveiką, grakš
čią, apvilktą gražiais drabu
žiais.

—- Tokia tu stovėsi čia, — 
pasigirdo Pietro balsas ir 
parodė sieną ties didžiuoju 
altorium. — Tu būsi amžinai 
jauna.

Mergaitė pabudo ir apsi
verkė. Mėnulis jau slėpėsi 
už Trijų Kryžių kalno. Jos 
lange buvo naktis.

— Aš niekada nestovėsiu, 
nes negaliu stovėti. Ten aš 
nevažiuosiu.

Rami ji vėl pradėjo dieną, 
siuvinėdama, klausinėdama 
balandžių, kas dedasi mies
te. Staiga sudundėjo gatve
lė, ir ties jos namais sustojo 
karieta. Įžengė du stipruo

liai vyrai ir, nors ji priešino
si, išnešė mergaitę vežiman 
ir nugabeno į Antakalnį.

Tarp meistrų ir gizelių jau 
šiušėjo kalbos: kas toji gra
žiausia moteris, kaip ji atro
do? Smalsūs jie slankiojo 
aplink Pietro darbo kamba
rį, bet šis nuvaikė juos ir 
mergaitę įnešė slapta. Paso
dino į kėdę, pats pasitraukė 
už pertvaros, kur ant stalo 
buvo suversta molio. Griebė 
jį, draskė rankomis ir lipdė 
jos veidą. Mergaitė nematė, 
ką jis dirbo. Ji nerimo ir 
prašėsi namo.

Grįžusi rado balandžius 
belaukiančius. Jų klausė:

—Aš raiša, ar tokia bus ir 
mano statula?

Balandis profesorius su
mirksėjo mėlynom akim ir 
atsakė:

— Rimtai galvojant, italas 
neturėtų apsijuokti prieš 
mus, turėtų padaryti tikrą 
tavo statulą.

Mergaitė susimąstė ir kai 
kitą dieną atvyko vyrai vež
tis, ji tiek nesipriešino. Tre
čią dieną jai net patiko, bet 
Pietro buvo išlipdęs jos gal
vą ir mandagiai padėkojo. 
Jis dar pakviesiąs ją, kai 
statula bus visai baigta.

Ji vėl sėdėjo antrame 
aukšte, siuvinėjo ir niūniavo 
ir nuolat prisiminė Antakal
nį. Neatidunda karietos, ir. 
niekas jos nekvičia. Prašė' 
balandžių, kad jie nuskirstų 
ir pažiūrėtų, ką veikia jos 
dailininkas.

Balandžiai tą pačią 
popietę grįžo ir pasakojo vi
sokius niekus apie žirnius, 
upės vandenį ir laivus, lyg 
bijodami prisiminti statulas. 
Mergaitė pati paklausė

Nukelta į 6 psl.
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Gerb. Redaktoriau,

Gerai, kad Mūsų Pastogė
je paliestas dvikalbiškumo 
reikalas. Gėrėjausi Audro
nės Stepanienės straipsniu 
"Dvikalbiškumo klausimu”, 
bet jis neatsako į pagrindini 
klausimą - kiek tas dvikal- 
biškumas lietuvių išeivių 
bendruomenei naudingas ir 
reikalingas? Praktika paro
do, kad dvikalbiškumas yra 
tik trumpalaikis kelias i ga
lutini išsilydymą gyvena
moje aplinkoje. Juk išeivi- 
E’ je mes visi jau esame dvi- 

ubiai kasdieniniuose rei- 
kaluose, tačiau bendruo
menės gyvenime ir tautinėje 
veikloje lietuvių kalba yra 
pagrindinis veiksnys, kuris 
verčia galvoti ir net veikti 
ne vien ribotais esamojo gy
venimo reikalais, bet ir gy
venimu bei ateitimi tautos, 
nuo kurios esame atitrūkę.

Tobulas vienos ar kitos 
kalbos mokėjimas neiš
sprendžia esminio klausimo - 
kokios tautybės mes jaučia
mės. Čia yra esminis reika
las. Laisvai naudotis viena 
ar kita kalba asmuo gali 

netgi būdamas visai 
'nesuinteresuotas vienos ar 
kitos tautos reikalais ir jiems 
nesiangažuodamas.

Tiesa, gali būti ir tokių, 
kurie sąmonėje yra lietuviai, 
nors ir nemoką lietuviškai, 
bet tokių labai reta ir tai
kantis prie jų mes tokius dar 
labiau atstumsime. Žinoma, 
norį lietuviškai reikštis ir 
jeigu jie dedasi prie lietuvių, 
mes turime pakęsti jų kal

Šypsena
Atkelta iš 5 psl.

— Dar nebaigta, — tarė 
raudonžandis.

Vienas, dar jaunas, kuris 
nemokėjo padoriai elgis, ne
iškentė:

— Ten sėdi kita moteris, 
ir jis daro jos liemenį.

Mergaitė nutilo ir gailiai 
atsiduso.

— Aš juk sakiau, kad aš 
negraži. Anksčiau to neži
nojo, ir maniau, jog žmogui 
užtenka geros širdies, bet 
jam reikia ir kojų, rankų...

Ji nuliūdo. Balandžiai 
glaustėsi prie jos, burkavo, 
per naktį pasiliko palangėje, 
net lakštingalas pasikvietė. 
Mergaitė jų nematė ir ne
girdėjo.

Tą dieną prie namų susto
jo dailininko ruda karieta ir 
Sasirodė drūtuoliai vyrai, 

lergaitė pravirko, o stip
ruoliai griebė ją, jos ramen
tą ir išnešė į vežimą.

Antakalny jau visi žinojo, 
kas nutiko: Pietro Peretti 
baigė savo garsųjį kūrinį ir 
pakvietė pažiūrėti didžiūną 
Pacą, kilnias damas. Į daili
ninko studiją susigrūdo ir 
meistrai su gizeliais.

Aslos viduryje stovėjo 
statula, uždengta drobule, 
kai vyrai atneše mergaitę ir 
nuošaliai pasodino. Visi nu
stebo: kodėl tą vargšę atga
beno į šią didžiąją šventę. 
Pietro, kuris buvo pasipuo
šęs, išsižvilginęs batus šyp
sodamas paaiškino:

— Jau mes, dailininkai, 
tokie: iš visur renkame gro
žį. Štai Bernardinų užmirš
toje gatvelėje radau statulai 
veidą, — jis ranka parodė į 
mergaitę ir jai mandagiai 
nusilenkė, — iš šios rūmų
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SKAITYTOJAI PASISAKO
bos trūkumus ir pajuoka ne
turėtume atstumti - jie su 
laiku išmoks ir prisitaikys, 
nes kas nori, tas ir gali.

Asmeniškai dvikalbišku
mas ar daugiakalbiškumas 
nieko bendro neturi su tau
tiniu sąmoningumu. Iš tik
rųjų visi lietuviai su mažom 
išimtim yra mažiausia dvi
kalbiai: prieš pirmąjį karą 
mokėjo lenkiškai ir rusiškai, 
o nepriklausomybės laikais 
dauguma naujosios inteli
gentijos mokėjo ir vakarų 
Europos kalbas, kaip angliš
kai, vokiškai, prancūziškai. 
Net ir mokyklose anais lai
svais laikais buvo įvestos 
svetimos kalbos, bet 
svetimų kalbų žinojimas 
tarnavo lietuvio akiračio 
praplėtimui, bet ne jo nulie
tuvinimui.

Dvikalbiškumas išeivijoje 
yra neišvengiamas reikalas, 
tačiau lietuviškame gyveni
me ir veikloje įvedus dvi- 
kalbiškumą reiškia tą patį, 
kaip savotišku šydu pri
dengtą lietuvių kalbos iš
stūmimą, nes su vyresnio
sios kartos, kuriai yra arti
mesnė lietuvių kalba, pasi
traukimu atkris reikalas 
dvikalbiškai santykiauti ir 
veikti. O be lietuvių kalbos 
veikloje ir neliks tautinės 
sąmonės, kas reikš išeivijos 
lietuvybės galą. Tada nerei
kės nei lietuviškos spaudos, 
nei knygų nei kokių nors ki
tokių tautiniu mastu užsi
mojimų ar užsiangažavimų.

J. Bedugnis

damos paėmiau rankų grožį, 
iš anos liemenį ir kojas. Su
dėjau į vieną, ką Vilniuje ra
dau gražiausio.

Atsistojo prie sienos ir 
rankos mostu gizeliam liepė 
nutraukti drobulę nuo sta
tulos.

Kambarys suklego 
triukšmingai ir ūmai nu
ščiuvo. Sukliko vienas mo
teriškas balsas, paskui kitas. 
Vėl sujudo.

Mergaitė griaužėsi, kodėl 
ji durų neužrakino, kodėl ją 
čia atvežė? Nuleidus akis į 
grindis, nieko nematė, kas 
dedasi aplinkui. Išgirdusi 
keistą triukšmą, ir ji pakėlė 
žvilgsnį.

Prieš ją stovėjo statula su 
Patraukta koja, su ramentu, 

'ai ji, tai Vilniaus vargdie
nė.

Pasidarė jai gera ir leng
va. Šypsena grįžo į veidą. 
”Koks dailininkas kilnus ir 
teisingas!” — džiaugėsi jos 
mintys. "Tačiau sakė paė
męs kitų kojas ir rankas, 
kad mane pradžiugintų!”

Aplinkui žmonės sumišę 
žiūrėjo tai į statulą, tai į dai
lininką. Šisai prie sienoo, 
neatgaudamas kvapo. Per

Mergaitei pagailo daili
ninko. Pamiršus ramentą, 
pamažėliu atsikėlė ir priėjus 
pabučiavo.

— Dėkui tau, — ištarė 
švelniai.

Pietro dabar lyg pabudo, 
sužiuro į mergaitę, ją nu
tvėrė už rankų. Pavedė porą 
žingsnių ir pastatė kambario 
viduryje. Kilo dar didesnis 
triukšmas. Pirmieji sušuko 
du vyrai, kurie ją vežiodavo:

— Ji vaikšto, jos koja iš
tiesta!

Tikrai mergaitė stovėjo 
sveika ir graži, lyg statula, 
kurią buvo sukūręs dailinin
kas Pietro.

STEIKIME
VEDYBŲ BIURĄ

Lietuvių Chartos skyriuje 
’’Tikslas ir uždaviniai” yra 
dešimt punktų ir penktame 
rašo: lietuvis kuria lietu
višką šeimą, nes tokia šeima 
yra tautos gyvybės versmė.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas 1949 
m. birželio 14 d. paskelbė 
Lietuvių Chartą, o ar iki šiol 
buvo kas daroma, kad lietu
viai turėtų sąlygas kurti lie
tuviškas šeimas. Ne. Kodėl?

Vien paraginimų, kad ir 
Lietuvių Chartoje, neužten
ka, o reikia sudaryti sąlygas, 
kad norintiems nebūtų di
delių sunkumų kurti lietu
viškas šeimas.

Kadangi esame pasklidę 
po pasaulį ir be Čikagos nie
kur nesudarome išeivijoje 
kompaktinės masės, tai 
dabai reikalingas lietuviškų 
vedybų biuras. Biuro cent
ras turėtų būti prie Pasaulio 
lietuvių bendruomenės 
centro valdybos, o skyriai 
kraštuose, kur gyvena bent 
keli tūkstančiai lietuvių. Dėl 
gerai organizuoto lietuviškų 
vedybų biuro nebuvimio ne 
šimtus, bet per daugelį metų 
keliolika tūkstančių lietuvių 
praradome.

Per Pasaulio Lietuvių 
Dienas būdamas Kanadoje 
ir Amerikoje raginau kelis 
laikraščių redaktorius orga
nizuoti Lietuviškų vedybų 
biurą, bet neorganizavo ma
nydami, kad nesiseks, nes

Mergaitė žvelgė į ramen
tą, į kojas ir pravirko, atsi
sėdo ant žemės ir vėl atsi
stojo. Ji žengė prie dailinin
ko:

— Aš labai dėkinga! Ne
liūdėk, kviesiu balandžius, 
jie tave pralinksmins.

Pietro ją sulaikė, griebė 
kėdę ir paleido į statulą. Ši 
subyrėjo į smulkias šukes. 
Meistrai ir gizeliai aiktelėjo, 
o didžiūnas Pacas pakilo 
ūmus lyg debesis ir atsistojo 
prieš visus:

— Taip, didysis dailininke, 
tu sudaužei savo gražiausią 
statulą, bet neliūdėk — 
mūsų miesto mergina turi 
{'oš rankas ir kojas. Ji buvo 
igonis, o dabar — sveika. 

Tai didis džiaugsmas mums. 
Ir šis žmogus man vertesnis, 
už visas statulas. Gausiai 
apdovanosiu visus, kurie 
matė šį įvykį, o tave, mer
gaite, papuošiu kaip savo 
dukrą.

Čia didžiūnas tiek susi
jaudino, kad jo ašara ritos į 
purius ūsus. Jis nusilenkė ir 
išėjo. Paskui jį išnyko ir 
Pietro, įsisupęs į juodą ap
siaustą. Tada stipruoliai vy
rai paėmė mergaitės ra
mentą ir tarė:

— Tikriausiai nebereiks 
nešti iki karietos.

Išėjo ir ji ir visi palydai. 
Liko tik vieni meistrai ir gi- 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

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

kai kur buvę ir išnykę. Taigi 
kai nenusimanantieji ką or
ganizuoja, tai padaro dau
giau žalos, negu naudos, nes 
E o jų ir nusimanantiems ta 

nkme yra žymiai sunkiau 
organizuoti, nes prikišama - 
buvo ir išnyko. Prie nenusi
manančiųjų kaip organizuoti 
lietuviškų vedybų biurą pri
klauso ir Melbourne Piršlio 
Vytenio organizatorius.

Dalinai ir dėl minimo biu
ro steigimo sekančiais 
metais vėl skridau į Ameri
ką. Vėl raginau, kad lietu
viškų vedybų biurą steigtų. 
Vienas iš paragintų, būtent 
Pasaulio lietuvių bendruo
menės centro valdybos pir
mininkas inžinierius Vytau
tas Kamantas entuziastiškai 
sutiko ir žadėjo steigti. Man 
ir šiandien neaišku, kokiais 
motyvais nesteigė. Kai 
lietuvių bendruomenės vy
riausias pirmininkas buvo 
Australijos Krašto Tarybos 
suvažiavime Adelaidėje, 
klausiau, kodėl pažado ne
vykdė, atsakė, kad jaunimas 
tegul važiuoja į suvažiavi
mus ir ten susipažins. Atseit 
lyg suvažiavimai turėtų at
stoti lietuviškų vedybų 
biurą.

Ne vieną esu klausęs, ko
dėl nevedęs lietuvaitės, ko
dėl netekėjusi už lietuvio. 
Atsakymai buvo, kad sau 
tinkamo - tinkamos nesusi- 
radęs - nesusiradusi savoje 
ir kaimyninėje lietuvių ko- 

zeliai. Jie žiūrinėjo šukių 
krūvą, kilnojo, vertė. Apa
čioje rado sveiką galvutę. 
Iškėlė rankose ir stebėjo. 
Toks gyvas, geras ir gražus
veidas su džiaugsmo šypse
na, su nuleistu žvilgsniu.

Tylėdami jie nužengė į 
bažnyčią ir žvalgėsi, ir ji 
turi būti čia, tarp to iškil
mingumo turi 
dvelkti lyg šiltas vėjas. Ties 
durim prie kolonos surado 
nežymią vietą, pritvirtino, 
apvedė skarele, šonuose su
rišo du mazgus, žiūrėjo ir 
negalėjo atsidžiaugti.

— Gal Vilnius yra tik vei
das, toks paprastas, su šyp
sena; veidas, kurio mes neį- 
spėjom. Mes jį sukūrėm, 
mes padarėm visa, ko niekas 
nematė. Dabar išvažiuoja
me!

Nieko nesiklausę, jie kro
vėsi savo įrankius, sėdo į 
karietas ir išdundėjo į toli
mus kraštus, nebaigę baž
nyčios, nepastatę didžiojo 
altoriaus.

Bernardinų gatvelė dabar 
buvo garsi. Ten sustodavo 
puošnios karietos, ėjo žmo
nės, sveikino mergaitę ir 
nešė dovanų. Piršosi jai 
daug turtuolių bajoraičių, 
bet ji pasirinko paprastą 
Vilniaus Bernelį ir ištekėjusi 
laimingai gyveno.

Kiekvieną sekmadienį, 
lydima balandžių, ji važiavo 
su savo šeima į Antakalnį. 
Įėjusi į didžiąją bažnyčią, 
sustodavo prie nuošalios ko
lonos ir žiūrėdavo į veidą, į 
tą šypseną, nesibaigiančią 
jaunystę.

lonijoje, o į užjūrius skristi 
negalėję. Dar sunkiau naš
liams ir našlėms susirasti į 
save panašias - panašius. O 
kai bočiai ar bobutės kita
taučiai, tai ir lietuvių tėvų 
vaikaičiams iš kitataučių 
bočių ar bobučių nėra lietu
viškumui paramos.

Kadangi Amerikoje mano 
siūlomo lietuviškų vedybų 
biuro nesteigė, tai prieš 
dvejus metus būdamas Lon
done Senovės mistinio rožės 
kryžiaus ordeno tarptauti
niame suvažiavime aplan
kiau Europos Lietuvio re
dakciją ir manau įtikinęs re
daktorių steigti lietuviškų 
vedybų biurą ir tuo labiau, 
kad buvo ir spausdintas 
straipsnis, paremiąs mano 
siūlymą. Tolimesnių pasėkų 
nežinau.

Jonas Normantas
. ♦♦♦
i Sovietų aukščiausioji Ta- 
I ryba pereitą savaitę pripa- 
j žino Jurį Andropovą Tarybų 

Sąjungos prezidentu. Savu 
laiku Brežnevas irgi išstūmė 
iš triumvirato oficialų pre
zidentą ir pats prisiėmė tą 
titulą. Andropovui atsisto
jus priekyje visi oficialūs ti
tulai atitenka jam pačiam, 
kaip kad totaliniuose kraš
tuose priimta - nieko už 
mane aukštesnio.

į Nauja auka
Atkelta iš 7 psl. 

į aš ją tik kumščioju, kad 
apsiramintų. Pas Argusienę 
atėjo toks barzdotas su gar
siakalbiu rankoj, mane net 
šaltas prakaitas išpylė. Bet 
jis perskaitė Argusienės 
numerius, buvo teisingi ir 
padavė jai 20 dolerių. Reiš
kia Argusienė laimėjo. Čia 
jau kita istorija, sakyčiau. 
Toliau kas nors vis laimėjo 
ant kiekvieno lapuko, o pas
kutinis lapukas 100 dolerių, 
kurį laimėjo mūsų kaimynė. 
Čia turiu prisipažinti, kad aš 
pagrindinai pakeičiau nuo
monę ir pradėjau mintinai 
kalti tą '’kolerio” poeziją. 
Antrą knygutę jau braižiau 
aš pats su Argusienės prie
žiūra ir laimėjau 20 dolerių. 
Tik už mane suriko Argu
sienė.

Trečios knygutės pasku
tinis lapukas jau yra tas 

J ’’Jackaus puodas” -1(100 do
lerių.

Jau tos knygutės pirmą 
lapuką braižiau drebančia 
ranka, o tą paskutinį brai
žiau jau dideliame susijau
dinime. ’’Koleris” šaukia, o 
aš tik braižau, braižau ir be
liko tik vienas — 22 - du an
čiukai. Širdis ėmė plakti 
visu smarkumu, adrenalinas 
gyslose, sakyčiau, jau nebe
suvaldomas. Šaukia 21, 
šaukia 23, bet nešaukia ma
no ančiukų. Galit suprasti, 
kad mano susijaudinimas 
buvo toks didelis, buvau taip. 
išėjęs iš lygsvaros, jog net 
apsidžiaugiau, kai kitas 
žmogus užriko — Bimba — 
Būčiau negalėjęs išrėkti. 
Vietoj Bimbos būčiau tik su- 
kvaksėjęs — kvak, kvak —. 
Argusienė su kaimyne viską 
matė, bet jos sau ramios. — 
”O, come win, come 
loose”. — Sako kaimynė.

Einant namo Argusienė 
man aiškina, kad reikia sa
kyti — Bingo — o ne ’’Bim
ba”.

— žinai, širdyte, — sakau. 
— Man atrodo, kad būtinai 
reikia nusipirkti valerijonų 
bonką. Nors kol apsiprasiu.

Argus
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Mūsų sportininkai

Australijos lietuviai sporti
ninkai Torone (Kanadoje)

šeštadieni, birželio 18 d. 
nuo 9 vai. r. vyko vyrų 
krepšinio varžybos tarp To
ronto "Vyčio”, Londono 
”Tauro”, Kovo I ir II ko
mandų, ir australiečių vyrų 
rinktinės.

AUSTRALIJOS LIETU
VIAI - HAMILTONO KO
VAS H — 62:66

Pralaimėta gal dėl to, kad 
S. Balnionis buvo sužeistas, 
bet vėliau Saulius žaidė 
labai iškiliai. Be to P. Kapo
čius į žaidynes pribuvo jau 
žaidynes pralaimėjus. Aus
traliečių taškai: P. Urnevi- 
čius 25, A. Milvydas 10, J. 
Ignatavičius 8, R. Šliteris 4. 
Laimėtojams daugiausia 
taškų surinko E. Trilis - 20.

AUSTRALIJOS LIETU
VIAI - HAMILTONO KO
VAS 119:69

Tai buvo geriausios mūsų 
vyrų sužaistos rungtynės ir 
aukščiausiu rezultatu. Taš
kai: J. Ignatavičius 30, M. 
Šepokas 24, S. Balnionis 14, 
P. Kapočius 14, P. Ųrnevi- 
čius 13, A. Milvydas 9, R. 
Šliteris 9, R. Baškus 6. Pra
laimėtojams daugiausia taš
kų surinko J. Sutkus 25.

Sekmadienį, birželio 19 d. 
mūsų jauniai sužaidė net 
trejas rungtynes.

AUSTRALIJOS JAUNIAI 
- HAMILTONO KOVAS 

74:56

Mūsų jauniai sužaidė pui
kiai, nors varžovų gretose 
matėsi gana talentingų 
krepšininkų. Taškai: A. 
Svaldenis 25, D. Stanwix 18, 
M. Brenner 11, G. Atkinson 
8, W. Stawix 8, D. Sadaus
kas 2, N. Kuster 2.

AUSTRALIJOS LIETU
VIAI - TORONTO VYTIS 

80:85

Mūsų vyrai buvo labai arti 
pergalės: rungtynės baigtos 
lygiomis 71:71 bet pratęsus 
laiką varžovai pasirodė pra
našiau. Mūsiškių taškai: S. 
Balnionis 29, P. Urnevičius 
12, J. Ignatavičius 11, R. 
Šliteris 10, P. Kapočius 8, A. 
Milvydas 5, M. Šepokas 3, R. 
Baškus 2.

STAR MEMORIAL CO.
AU GASSES OF STONEWORK, INSOttPTlONS ANO RENOVATIONS

. ct_._ Ffcom —Wffa: 6496301 19-5431 — Evert*

J^TVHiilWfw MinUnw rw

Rookwood Cemetery. LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE!

Office and Works:
20-22 RAILWAY STREET 
LIDOOMBE, N.S.W., 2141

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

liišakydami šioje bendrovėje pa
minklų savo artimiesiems neužmirš 
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
iūgėję.

gvL

Amerikoje
AUSTRALIJOS JAUNIAI 
-TORONTO VYTIS 106:59

Mūsų jauniai gražiai pasi
darbavo. Taškai: A. Svalde
nis 32, D. Stanwix 29, G. 
Atkinson 25, D. Sadauskas 
14, M. Brenner 4.

AUSTRALIJOS VYRAI - 
HAMILTONO KOVAS 

73:114

Mūsiškiai pradėjo labai 
gražiai, bet vėliau matėsi 
nuovargis. Šalia to J. Igna
tavičius susižeidė koją. Taš
kai: S. Balnionis 18, M. Še
pokas 13, P. Urnevičius 12,

NAUJA AUKA
Žinote, aš net laukte lau

kiau .kada sueis man 65 me
tai ir galėsiu eiti į pensiją, į 
poilsį. "Retairinti” - man net 
tas australiškas žodis buvo 
gražus, kaip skautų dainelė. 
O kiek aš priplanavau sau 
įvairių užsiėmimų, sportų, 
žvejybų, piknikų su drau
gais gamtoje ir be gamtos. 
Bet išėjo visai kitaip. Saky
čiau, kaip ir aukštyn kojom 
apvirto visi mano planai.

Argusienė, nors ir gerokai 
už mane jaunesnė, bet į 
Sen siją išėjo daug anksčiau, 

ai nereikėjo laukti 65 metų. 
Kai ji man skųsdavos, kad 
labai nuobodu namie, tai vis 
patardavau užsiimti kuo 
nors. — Širdyte, — sakyda
vau, — pasirink sau kokį 
sportą. Tuos kamuolius 
paridinėti po pievą eik, ar... 
ar taip ką nors. Reikia kokio 

’’Hobby". Reikia ir iš namų 
išeiti, iš tų keturių sienų, 
kad negautum suburbėju
sios neurozės. — Taip rašy
davo visos moterų laisvinto- 
jos, o aš, žinote, moterų ir 
vyrų laisvintojoms labai 
pritariu, sakyčiau, kaip ir jų 
klubo narys esu. Žinoma, 
sporto šakų pasirinkimas 
mūsų amžiuje jau labai ribo
tas. Į krepšininkus dėl žemo 
ūgio ir bendros kūno sudė
ties lyg ir netiktume. Golfui 
kišenė neišneša. Aš dar po 
truputį arklių lenktynes vis 
rėmiau, galvodamas po ”re- 
tairinimo” dažniau šiame 
karalių sporte dalyvauti, 
nors ir be žmonos prielan
kumo. Bet kaip jau minėjau, 
mano visus planus ir bendrai 
mano visą gyvenimo ramy
bę, sakyčiau, kaip ir šuo ant 

A. Milvydas 11, J. Ignatavi
čius 8, R. Šliteris 5, R. Baš- 
kus 4, P. Kapočius 2.

Iš čia į Bostoną nenuva
žiuota, tad sekantis rapor- 
tažas bus iš Čikagos.

AUSTRALIJOS JAUNIAI
- TORONTO AUŠRA 

106:90

Mūsų jauniai jau iš pra
džios pasirodė pajėgesni, ir 
nors į varžybų pabaigą ir jų 
tarpe jautėsi nuovargio, bet 
išsilaikė aukštumoje. Atski
ro pagyrimo užsitarnavo A., 
Svaldenis ir D. Stanwix. 
Taškai: A. Svaldenis 39, D. 
Stanwix 31, W. Stanwix 22,. 
G. Atkinson 8, M. Brenner 4,' 
D. Sadauskas 2.

Sekančią dieną mūsų 
sportininkai išvyko apžiūrė
ti Niagara krioklio, o vakare 
lietuviško karanavo, kurį 
tuo vardu Toronte rengia 
įvairios tautybės. Tokie 
karavanai trunka ištisą mė
nesį.

Robertas Sidabras 

uodegos nunešė. Ne šuo, bet 
mūsų sekančių durų kaimy
nė, Mrs. Rooney, tik jos 
šuns vardas panašus.

Jau iš pat ryto rėkia už 
tvoros.

— Jūhū! Mrs. Argus! Are 
you there?

Sėda gerti tos amžinos 
arbatos ir dievai žino ką 
labai rimtai diskutuoja; apie 
’’games, jackpotus”, nume
rius ir kokius tai ’’kolerius”. 
Vienas "koleris” esąs tikras' 
poetas, toks šekspyriškas, 
kad net gali numerį praleisti 
iš susijaudinimo.

— Only thing, — Sako 
kaimynė, — he never seems 
to get the balls right for me.

Nieko nesuprantu iš tos jų 
kalbos. Abi moterys turi po 
savotišką akcentą; Argusie- 
nės lietuviškas, o Mrs. 
Rooney airiškas, tai galbūt 
dėl to man neaišku. Išeitų, 
lyg jodvi kur nors labai rim
tai dalyvauja, kur reikalingi 
sviediniai, bet tie ”kole- 
riai”?.. Maždaug imu nu
jausti, kad abi priklauso 
svorio saugotojų grupei ir 
vietoj "joginimo” eina tų 
keturkampių šokių šokti. 
Atsimenate, tų "change 
your partner, do-si-do?” Ar
gusienė nieko man nepasa
kojo, matyti, norėjo nuste
binti su nauja figūra, o čia, 
va, kaimynė ėmė ir išplepė
jo. Kaimynei išėjus sakau:

— Kadangi yla išlindo iš 
maišo, širdyte, tai galime 
atvirai kalbėti apie tuos šo
kius. Man tik tie sviediniai 
neaišku, kur juos naudoja?

— Apie kokius tu čia šo
kius? — Nustebo Argusienė.

— Tai kad judvi apie1

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA” LTD.
• Mok* už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius:
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 

nustatytas sumas.
Nuo $100 iki $6000 -12%
nuo $5000 iki $10.000 -13%
nuo $ 10.000 iki $ 50.000 - 14 %
nuo $ 50.000 ir daugiau 15 %

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — o %. Procentai užkaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 15.000 keičiant nekilo, turtą, as- 
’ menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki

$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sek
madieniais nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: "TALKA". Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namuose. Pašto adresas: TALKA. Lietuvių Namai, 6 
Eastry St. Norwood. SA 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - East Terrace, Bankstown NSW.

šekspyriškus poetus, "kele
rius ...

— Oi tu, Argusai, Argu- 
sai! — Ėmė juoktis žmona. 
— Mudvi su kaimyne einame 
į "Bingo” tris kart į savaitę. 
Neblogas užsiėmimas ir ga
lima išlošti daug pinigų, jei
gu turi laimę.

Niekada nesu tokio sporto 
niekur matęs, nei stadione, 
nei futbolo aikštėj, bet apie 
laimėjimą pinigų tikiu. Aus
tralai viską vadina sportu. 
Jau jums minėjau, kad nors 
ir smulkmeniškai, bet vis 
palaikau arklių sportą, kas 
šeštadienį uždedamas po 
dolerį ar kitą ant kokio nors 
"favorito”. Kartais matau 
ant kokio hotelio reklamą 
"Bingo Tonight”, bet kai ne
rūpi, tai ir nesvarbu. Many
davau, kad koks dainininkas 
ar muzikantas iš tolimų 
kraštų, tas "Bingo”. Beto 
kaimynės, tos pačios Mrs. 
Rooney šuniukas pūdelis 
vardu "Bimbo”, nors aš va
dinu "Bimba”. Šuniukui ne
svarbu, sakyčiau, svarbiau 
tas biskvitas, kuriuo aš jį 
pavaišinu.

— Žinai ką, — nutraukė 
mano mintis Argusienė. — 
Kadangi jau tu irgi neturi 
kur laiko dėti, eime šiandien 
visi trys į "Kiaulės ir švilpu
ko” hotelį. Šiandien kaip 
tika bus 1000 dolerių ”Jack- 
potas”.

Nueiname^ Žmona man 
nupirko knygutę su 10 lapu
kų pilnų numerių ir raudoną 
paišelį.

— Kai šauks numerį, tai 
tu tuoj užbrauk savo lapuke, 
jeigu toks numeris bus. Kai 
tik bus pilnas lapukas, tuoj 
rėk "Bingo”. Bet aš tave 
saugosiu. Dėlto tik vieną 
knygutę tau tepirkau. Aš 
lošiu iš dviejų, kartais ir iš 
trijų. — Aiškina man Argu
sienė.

Atėjo tas "koleris”, užlipo 
ant tokios dėžės su parašu 
"Bingo” pasveikino visus, 
pasakė knygutės lapuko 
spalvą ir numerį ir liepė nu
leisti akis. "Eyes down — ir 
visi kaip kariuomenėj nulei
do akis.

— Ar čia tas poetas? — 
Nedrįsdamas pakelti akių 
klausiu.

— Ne, čia kitas. — Sako 
Argusienė. —* Poetas tik 
penktadienį.

Koleris jau traukia vėjo 
išpūstą sviedinuką ir šaukia 
į garsiakalbį: — "Dorothy 
dix is number six!” Aš turiu 
6, bet kaip su ta Dorothy? 
Klausiu Argusienės, kur ją 
rasti, bet ji man. liepia tylėti 
ir pati ėmė braižyti mano la
puką.

"All the fours are droopy 
draws” — Išeitų, kad 44 yra 
nusmukusios kelnės, o 33 
S ra "dirty knees”. "One 
ttle duck is No 2”, o 22 yra 

du ančiukai. Kai ’’koleris” 
šaukia "one little duck”, tai 
iš publikos atsiliekia "kvak”, 
o kai 22, tai "kvak, kvak”. 0 
kai sako "Legg’s 11” tai iš 
publikos atsiliepia tas vadi
namas "Wolfwhistle”. Jau 
galvojau, kad esu kokiame 
vaikų darželyje ir kad tai 
yra pirmas ir paskutinis sy
kis, kad aš su ta durnių 
minia sėdžiu. Planavau gerai 
pasijuokti iš savo žmonos ir 
kaimynės. Bet staiga, kaip 
kokia beprotė, kad suriks 
Argusienė — Bimba — man 
tiesiai į ausį. Visi nutilo. 
Man tokia gėda pasidarė. Ji 
iškėlus ranką mosikuoja, o

Nukelta į 6 psl..
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Informacija

PRANEŠIMAS

Ir šiais metais Sutherland 
City Council organizuoja 
"Senior Citizens” meno ir 
rankdarbių parodą, kuri bus 
atidaroma liepos 12 d. 11 
vai. ryto. Sutherland miesto 
ribose esanti Lietuvių 
Sodyba irgi dalyvauja su 
savo rankdarbiais. Čia re
prezentuojami lietuviai. Tad 
ponios prašomos prisidėti ir 
talkinti. Turinčios ekspona
tų parodai ar pardavimui 
prašomos pristatyti iki lie
pos 12 d. bet kuriai Moterų 
Draugijos Valdybos narei. 
Taip pat kviečiami ir visi 
tautiečiai parodą aplankyti.

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

LANKOMI LIGONIAI

S.L.M. Soc. Globos Drau
gija rūpinasi ir lanko šiuos 
ligonius: p.p. Šimkuvienę, Ž. 
Simanauskienę, M. Jurai- 
.tienę, P. Rūtenį, J. Kazlaus
ką (miręs), J. Kapočių ir E. 
Kleinytę.

Draugijos Valdyba

SYDNEJAUS SAVAITGALIO MOKYKLOS TĖVAI IR VALDYBA 
maloniai kviečia visus į

savaitgalio mokyklos vakarą
liepos 9 d., šeštadienį, 7.30 vai. Lietuvių Namuose Bankstowne.

Programoje ’’VIENGUNGIO TRAGEDIJA”. Atliks Linksmieji Broliai ir 
tėveliai.

Gros gera muzika, vyks turtinga loterija.
Įėjimas $ 3 asmeniui.
Dalyvaukime gausiai! Atminkite: vakaras rengiamas lietuviškos mokyklos 

naudai!

PRANEŠIMAS

’’Sūkurys” praneša, kad 
taut, šokių repeticijos vete
ranams ir visiems kitiems, 
kurie tik mėgsta lietuvišką 
šokį, vyksta laekvieną antrą 
ir .ketvirtą mėnesio pirma
dienį 8 vai. vak. Lietuvių 
Namuose Bankstowne.

Gera proga išmokti šokių, 
fiabendrauti ir linksmai pra- 
eisti laiką. Amžius neribo

tas - kviečiame visus vyres
nius. Sekanti repeticija lie
pos 11 d.

’’Sūkurio” Valdyba

Grįžusių iš Amerikos sportininkų sutikimo 
vakaras

liepos 16 d., šeštadienį, 7.30 vai.
Ateikite susitikti iš Amerikos grįžusių Australijos lietuvių sportininkų ir 

linksmai su jais praleisite laiką.
Gros puikus Klubo orkestras, veiks turtinga loterija.
Įėjimas $ 2 asmeniui. Bilietus ir stalų užsakymus priima: Liet. Klubas tel.

708 1414 arba D. Kriaucevičius tel. 709 8573.

GEELONG

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Minėjimas įvyks liepos 10 
d. Pradėsime pamaldomis 9 
vai. šv. Jono bažnyčioje.

Toliau minėjimas vyks 
Liet. Namuose. Paskaitą 
skaitys p. M. Kymantas.

Po minėjimo vietos Apyl. 
Valdyba ruošia pietus. 
Kviečiame visus gausiai da
lyvauti minėjime ir kartu 
pabendrauti su draugais 
prie pietų stalo.

ALB Geelongo Apyl;
Valdyba

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Šiais metais sueina 50 
metų sukaktis, nuo Dariaus 
ir Girėno skrydžio per At
lantą. Šios sukakties proga 
Sydnejaus Dariaus ir Girėno 
vardo šaulių kuopa liepos 31 
d. rengia viešą Dariaus ir 
Girėno minėjimą šia tvarka: 
11.30 vai. iškilmingos pa
maldos Lidcombe. 3 vai.

’’DŽIUGO” TUNTO SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS RUOŠIA

tradicinį balių
Melbourne Lietuvių Namuose liepos 9 d., šeštadienį, 7 vai.

* Gros geras orkestras.
* Užkandžiai.
* Puiki karšta vakarienė.
Stalų užsakymus priima: Zigmas Jokūbaitis, tel. 848 7754. Narcizas Rama

nauskas tel. 877 4570.
Kaina $ 10. Pensininkams ir studentams $ 7.

LAUKIAME VISŲ LIETUVIŲ IŠ MELBOURNO IR APYLINKIŲ!

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
1C-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (tel. 708 1414)

Primename Klubo nariams, kad jau 
laikas užsimokėti $ 10 nario mokestį 
1983/84 metams.

Liepos 16 d., šešt., 7.30 vai.
SPORTININKŲ SUTIKIMO

VAKARAS
Turtinga loterija. Įėjimas $ 2 asmeniui

Liepos 19 d., antradienį, 7 vai.
MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIO 

KONCERTAS
Įėjimas $5 asmeniui; $ 3 moksleiviams 
ir pensininkams

Liepos 9 d., šešt., 7.30 vai.: 
SAVAITGALIO MOKYKLOS

METINIS BALIUS 
Programoje ’’Viengungio Tragedija”. 
Komedinė drama iš viengungio gyve
nimo vos atvykus į Australiją. Įėjimas 
$ 3 asmeniui.

Lietuvių Namuose Banks- 
towne iškilmingas minėji
mas. Programoje:

Adelaidės šaulių kuopos 
pirmininko Balio Kryža- 
nausko paskaita.

Dainos choro dainos.
Dr. Vytauto Donielos žo

dis, kaip buvo transatlanti
niai lakūnai Steponas Da
rius, Stasys Girėnas ir Fe

liksas Vaitkus atžymėti Lie
tuvos pašto ženkluose.

Individualūs pasirodymai.
Minėjimo proga Dr. V. 

Doniela rengia pašto ženklų 
ir kitokių dokumentų sąry
šyje su minėtų lakūnų žygiu 
parodą.

Tikimės į minėjimą su
laukti ir daugiau svečių iš 
kitų vietovių.

Platesnės imformacijos 
seks vėliau.

PRANEŠIMAS

SVEČIAI SYDNEJUJE

Liepos 19 d., antradienį, 7 
vai. Sydnejaus Lietuvių Na
muose įvyksta Melbourne 
DAINOS Sambūrio choro 
koncertas, tai maloni staig
mena, kada didieji mūsų 
kaimynai melbourniškiai 
pasirodys su savo turtinga 
dainų programa.

Kviečiame visus maloniai 
dalyvauti, bilietai nebran-

Valaitis, P. Valonis, kun. P. 
Vaseris, J. Zonius, V. Žu
kauskas.

$ 9 V. ir S. Ribačiauskas.
Po $ 5: K. Bartaška, B. 

Beržanskis, P. Binkus, S. 
Ivaškevičienė, V. Jakutis, V.. 
Gabrielaitis, A. Galiauskie- 
nė, S. Lipčius, B. Mačiulai- 
tienė, J. Meiliūnas, A. Kas- 
peraitis, J. Keblys, J. Kedys 
(Syd.), Dr. J. Kunca, A. Sa
vickas, T. Seliokienė, J. Se
rapinas, Dr. S. Statkus, J.

VIETOJ M 
GĖLIŲ

Pagerbdama a.a. Mildą 
Burneikienę vietoj gėlių 
Mūsų Pastogei 10 dolerių 
aukoja p. E. Bliokienė. Ačiū.

Pagerbdami a.a Juozą 
Kazlauską vietoj gėlių $ 50. 
Sydnejaus Lietuvių Klubui 
aukoja Inga ir Juozas Šopiai.

gūs suaugusiems $ 5, pensi
ninkam ir mokiniam $ 3. Po 
koncerto bus bendra vaka
rienė. Norį dalyvauti prašo
me užsirašyti.

Bilietus bus galima gauti 
Klubo raštinėje darbo va
landomis ir prie įėjimo.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

♦ • ♦

Patirta, kad Pasaulio Lie
tuvių Dienų Čikagoje šach
matų turnyre dalyvaus bu
vęs australietis šachmati
ninkas Aleksas Baltutis, pa
sireiškęs kaip reikšmingas 
šachmatininkas dar būda
mas Melbourne.

šiuškus, A. Tamošiūnienė, 
A. Vaičaitytė, J. Venckus, 
A. Žilinskas.

Po $ 4: R. Čelnienė, J. 
Steponavičius.

$ 3 V. Popeliučka.
Po $ 2: J. Kvietelaitis, V. 

Motuzą, J. Paragienė, V. Si
dabrą, P. Semėnas, S. Si-
korskis, V. Sivickienė, V. 
Sparvelis, V. Šukevičius, P. 
Vaičaitis, V. Žemaitis.

Viso suaukota $ 497.
Visiems aukotojams, pa- 

rėmusiems Lietuvos laisvės 
kovą, nuoširdus ačiū.

Norį savo auka prisidėti 
prie Lietuvos laisvinimo 
darbų, galite bet kada įteikti 
T.F. A-bės iždininkui A. Ba
jorui Melbourne.

Tautos Fondo Atstovybė 
Melbourne

Tautos Fonde
CANBERRA

Mirus Jonui Augučiui, jo 
atminimui vietoj gėlių auko
jo Tautos Fondui:

Po $ 5: Vanda Žilinskienė, 
M. Martišienė ir I. Butavi- 
čienė. Aukos gautos gegužės 
13 d. Paliestus atsiprašome 
už pavėluotą paskelbimą.

SYDNEY

Vasario 16-tosios proga 
aukojo $ 5 A. Savickienė. 

Birželio išvežimų minėji-
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me aukojo po $ 5 A. Savic
kienė ir Eugenijus Dryža. 
Šios pavardės per klaidą ne
buvo paskelbtos. Aukotojai, 
kurių pavardės kartais ne
pasirodo skelbimuose, ma
lonėkite pranešti T.F. ižd. 
A. Kramiliui tel. 727 3131, 
kad pasitaikiusias klaidas 
būtų galima kuo greičiau 
atitaisyti. Atsiprašau už ne
tikslumus ir dėkoju už nuo
širdžias aukas Lietuvos lais
vės reikalams.

A. Kramilius 
Tautos Fondo ižd. 

Australijoje Sydney

MELBOURNE
Tautos Fondo Atstovybė 

Melbourne skelbia:
Melbourne minint birželio 

trėmimus Tautos Fondui 
aukojo:

Po $ 20: T. Bikulčienė, P ir 
S. Pažereckai, J. Pranckū- 
nas, A. Ramoškis, V. Stagis, 
V. Sivickis.

Po $ 10: A. Bajoras, V. 
Danius, P. Dargis, kun. S.! 
Gaidelis, K. Garliauskas, A. 
Grikepelienė, R. Jurevičius, 
J. Krikščiūnas, A. Lastas, P. 
Mažylis, V. Miliauskas, P. 
Naujokaitis. I. O’Dwyer, J. 
Stankevičius, P. Šaulys, J .J.
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