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Premija jaunimui!
Dr. Leono ir Irenos 

Kriaučeliūnų šeima savo 
mirusiam sūnui ir broliui 
prisiminti skiria kasmetinę 
EUGENIJAUS

KRIAUČELIŪNO
PREMIJĄ 

Premijai skirti sąlygos 
tokios:

1. Eugenijaus Kriaučeliū- 
no 1000 dolerių premija ski
riama lietuviui jaunuoliui, 
geriausiai pasireiškusiam 
raštais (lietuvių, anglų, ar 
kita kalba), veikla, organi
zaciniu veiklumu, ar jauni
mo vienetai (sambūriui, 
tautinių šokių grupei, jauni
mo chorui, sporto būreliui), 
geriausiai reprezentavusiam 
lietuvius ir Lietuvą vienerių 
metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo 
•jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vy
resniųjų organizacijos ar 
paskiri asmenys iki kiekvie- 
nerių metų gruodžio 31 d. 
(pašto anspaudas);

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamu
mui įvertinti sudaroma Jury 
komisija, kurion po vieną 
atstovą skiria Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės jauni
mo reikalams vadovas, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos Valdyba ir JAV Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriauče
liūnų šeima;

4. Jury komisija, aptarusi 
asmens ar vieneto tinkamu
mą premijai, ją skiria balsų 
dauguma iki sekančių metų 
vasario 15 d. ir susitaria su 
Kriaučeliūnų šeima dėl 
premijos įteikimo laiko ir 
pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar 
vienetai siūlomi raštu, 
nurodant tiksliai premijai 
tinkamumo motyvus, ir 
siunčiami:

Eugenijaus Kriaučeliūno 
Premijos Komisijai 125000 
Pawnee Road, Palos Park, 
Illinois 60464, USA.

Pasauliui gerai žinoma, 
kad sovietų veržlumas pra
sidėjo susitartus su Hitleriu. 
To pasėkoje sovietai oku

pavo Pabaltijo kraštus ir 
karo pasėkoje atplėšė dalį 
Suomijos (Karelija), dalį 
Rumunijos (Besarabija) ir 
karo pabaigoje dalį Japoni
jos salų ir perėmė savo įta
kos zonoje visą rytinę Euro
pą, kuri faktiškai yra tiesio
ginėje sovietų kontrolėje. 
Kiek tos vadinamos Europos 
satelitinės valstybės turi 
savarankiškumo, parodo 
Rytų Vokietijos ir Lenkijos 
darbininkų maištai, Vengri
jos sukilimas ir Čekoslova
kijos taikingas išsilaisvini
mas, kur nepasitenkinimus 
ar išsilaisvinimo pastangas 
numalšino sovietinė kariuo
menė. Laisvasis pasaulis ir 
ypač Amerika visa tai matė 
ir tylėjo, nes buvo susirišusi 
įvairiais pažadais ir ypač 
nuolaidom. Išnaudodami 
tokią sau palankią padėtį 
sovietai skubiai ėmė gink
luotis, kad atėjus laikui ga

RINKIMAI ŠIAURĖS 
TERITORIJOJE

Gruodžio 3 d. Australijos 
Šiaurinėje Teritorijoje 
(Northern Territory) suda
vė skaudų smūgį darbo par
tijai, panašiai kaip Queens- 
lande. Buvusioji liberalų-ū- 
kininkų partijos vyriausybė 
rinkimus laimėjo absoliučia 
dauguma valstijos parla
mente: iš 25 parlamento na
rių 19 laimėjo buv. vyriau
sybė, o darbiečiai tik 6. 
Valstijos premjeras Mr. 
Everingham pareiškė, kad 
darbiečių pralaimėjimas pa
rodo, kad darbo partijos po
litika neatitinka gyventojų 
nuotaikų, ypač federalinės 
vyriausybės priešrinkimėje 
kampanijoje pažadų nesilai
kymas ir jų nereali politika 
uranijaus atžvilgiu. Valsti
jos darbiečių lyderis Mr. 
Collins atvirai priekaištauja 
darbo partijos kairiajam 
sparnui dėl pralaimėjimo.

♦**
Kipro salos šiaurinė dalis, 

kurios gyventojai daugiau
sia turkai, lapkričio 15 pasi
skelbė kaip nepriklausoma 
ir tikisi kitų valstybių pri
pažinimo.

Iš Amerikos šaltinių skel
biama, kad per pastaruosius 
metus pasaulyje padaugėjo 
82 milijonai gyventojų, o 
nuo 1970 metų pasaulyje 
prisidėjo visas bilijonas 
(1000 milijonų). Labiausiai 
žmonių prieauglis kyla Indi
joje, Kinijoje, Indonezijoje 
ir Bengalijoje. 

lėtų diktuoti visam pasauliui 
ir Amerikai. Tik atėjus 
Amerikos prezidentui Rea- 
ganui iš amerikiečių pusės 
nuolaidžiavimai ir pataika
vimai nutrūko, ir sovietų 
agresyvus veržlumas sutiko 
visuose frontuose kietą pa
sipriešinimą. Susikirtimai 
vidurio Amerikoje ir Leba- 
none yra tie židiniai, kur, 
nors ir mažu mastu, spren
džiamas pasaulio likimas. Ir 
vienur ir kitur amerikiečių 
pasitraukimas reikštų jų 
pralaimėjimą. Sovietai 
kiekvienu atveju gali trauk
tis nieko neprarasdami, 
savų tikslų neatsisakydami, 
tik ieškodami kitur minkš
tesnių vietų įkelti koją. Toks 
metodas kuriant svetimomis 
rankomis neramumų židi
nius yra ne kas kita, kaip 
neatlaidus priešo alinimas, 
kas eina kaip tik sovietų 
naudai.

Nors ir sutikdamas iš 
amerikiečių pusės opoziciją 
savo kietai linijai su sovie; 
tais rizikuojant viskuo, pręz.

Sovietų Sąjungoje įvestas 
dar vienas būdas žmogų že
minti. Jeigu asmuo nesutin
ka su vyriausybės politika 
arba jis kur nors sąžinės, 
tiesos ar žmoniškumo var
dan pasipriešina valdžios di
rektyvoms, jam atimami įsi
gyti mokslo laipsniai. Ame
rikoje įvykusiame pasaulio 
psichologų suvažiavime 
mokslininkai pasmerkė tokį 
akademinės laisvės suvar
žymą ir žmogaus degrada
ciją. ’

’’DIPLOMATAS” BEREŽ- 
KOVAS - SENAS

SAUGUMIETIS

Sovietų ambasados Wa
shingtone pirmasis sekre
torius Valentinas Berežko- 
vas rugpiūčio 18 d. su sūnu
mi Andriejumi ir žmona iš
vyko atgal į Sovietų Sąjun
gą. Amerikiečių žurnalistai 
ir televizijos komentatoriai 
spėlioja, jog tuomi pasibaig
sianti 67-ių metų amžiaus 
’’diplomato” karjera, kurią 
sugadinęs jo sūnus, parašęs 
prezidentui Reaganui laišką 
ir norėjęs pasilikti Ameri
koje. O dabar pasirodo, kad 
tas ’’diplomatas” iš tikrųjų 
yra veteranas saugumietis, 
artimas Lietuvos v’tarybin- 
tojo” Dekanozovo bendra
darbis. Kaip rugsėjo 14 d. 
dienraštyje The Washington 
Times rašo prieš 30 metų į 
vakarus perbėgęs NKVD 
pareigūnas P.S. Deriabinas, 
"diplomatas” Berežkovas 
1940 m. rudenį buvo pasiųs
tas į Berlyną, kur drauge su 
Stalino "vyriausiais šnipais” 
V. Merkulovu ir V. Dekano

Reaganas neišsigando ves
damas nenuolaidžiavimo po
litiką, bet jo kadencijos laiku 
ir patiems amerikiečiams 
atsivėrė akys ir pamatė, su 
kokiu klastingu priešu turi 
reikalą, ir paties Reagano 
populiarumas smarkiai kyla. 
Net jeigu pats Reaganas 
ateinančiais metais ir nebū
tų išrinktas naujai kadenci- 
J'ai, bet jo politika vis tiek 
>ūtų tęsiama, nes gyvento

jai ima įsitikinti, kad čia ne 
vien asmens ambicijų, bet ir 
fjačios Amerikos bei viso 
aisvo pasaulio gyvybinis 

reikalas. Per visą pasaulį iš
vystyta akcija už taiką 
atskirų kraštų vadovų neiš
gąsdino. Juk per tokias de
monstracijas už taiką pro
paguojamas tik vienšališkas 
nusiginklavimas. Tą ypač 
paliudija neseniai įvykusios 
demonstracijos Berlyne:
pademonstravę Vakarų
Berlyne vakarų ir rytų ber
lyniečių jaunimas norėjo 
persimesti į rytų Berlyną, 
bet sovietai jų neįsileido, o 
rytų berlyniečius masiškai 
suiminėjo. Demonstrantai 
plakatuose reikalavo nusi
ginkluoti abiem pusėm...

zovu stengėsi ’’išnaudoti” 
Stalino santykius su Hitleriu 
ir ruošė dirvą kruviniems 
išvežimams iš Lenkijos, 
Besarabijos ir Pabaltijo 
valstybių”. Vėliau jis buvo 
vertėju Teherano konferen
cijoje (1943) bei Jungtinėse 
Tautose ir tapo "žurnalistu”, 
pasinaudodamas specialiai 
NKVD (vėliau KGB) užda
viniams įsteigto žurnalo No
voje Vremia priedanga. Be- 
režkovo ’’bosas” Dekanozo
vas buvo sušaudytas drauge 
su savo viršininku Berija, 
tačiau Berežkovas to likimo 
išvengė. Jis buvęs artimu 
Sovietų ambasadoriaus Wa
shingtone, Dobrynino, pata
rėju, ir, gal būt kandidatu 
užimti jo vietą.

(ELTA)

Įtariama, kad Kanados 
aerodromu Gander New- 
foundlande naudojasi sovie
tų lėktuvai, gabendami 
ginklus į Kubą ir Pietų 
Ameriką. JAV prašo Kana
dos vyriausybės patikrinti 
sovietų lėktuvus.

Į Indiją perbėgo sovietų 
profesorė iš Afganistano su 
savo vyru afganu. Patekusi į 
JAV ji pareiškė, kad Sov. 
Sąjungoje žmonės jau tokie 
sąmoningi, kad karo prieš 
Afganistaną nepateisina. 
Jos požiūriu, Afganistane 
sovietai nekariauja, bet tie
siog žudo afganistaniečius 
vien tik dėl to, kad jie nori 
būti laisvi.
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Vienąkart atsipeikėkime!
Viso pasaulio spaudoje 

nuolat skaitome gražiausių 
atsiliepimų apie lietuvius, 
lietuvių kultūros originalu
mą, o ypač apie lietuvių kal
bą, tą pagrindinį gyvą šaltinį 
studijuojant senąsias kalbas 
ir turintį tiesiogines šaknis 
Europos kalbų prokalbėje. 
Šitą tiesioginį ryšį su Euro
pos proistore turi ne tik lie
tuvių kalba, bet ir lietuvių 
tautosaka, liaudies audi
niuose raštai, dainos, pasa
kos. Pasaulis susidomėjęs ne 
vien tik lietuvių politine pa
dėtimi, bet juo labiau jos 
kultūra ir kalba. Gal mūsų 
politikai ir laikosi principo, 
kad reikia tik priminti mūsų 
tragišką padėtį ir visa kita 
palikti svetimiesiems toliau 
kovoti už Lietuvą ir laukti, 
kol kiti Lietuvai atkovos 
laisvę ir ją numes mums į 
sterblę kaip prinokusį 
vaisių.

Iš tiesų, už lietuvybę ir 
Lietuvą tenka kovoti pirmoj 
eilėj mums ir tik tada tikė
tis, kad ir kiti mums padės. 
Bolševikų propaganda plau
na išeivijos lietuvių smege
nis, kad išeivija yra atkirsta 
nuo tautos kamieno šaka, 
kuriai lemta neišvengiamai 
nudžiūti be pėdsako ir pali
kimo be tautai įnašo atei
čiai. Šios propagandos vei
kiami gal daugelis lietuvių ir 
pasidavė, ypač atsižvelgiant 
į jaunąją išeivijos kartą, ku
rie daugumoje neturi tauti
nio sąmoningumo ir pasi
duoda šiai dienai garbindami' 
teikiamus malonumus. Bet 
istorija visai kitaip byloja. 
Štai tokia Airija, kuri nuo 
XII-jo šimtmečio pateko 
anglų priklausomybėj ir šio
je priespaudoje išbuvo iki 
1937 metų. Per tą laiką įvy
ko Airijoje daugybė sukili
mų kartais iškovojant di
desnes ar mažesnes tautai 
teises, o kartais po sukilimo 
susilaukdavo dar didesnės 
priespaudos. Nors per ilgus 
okupacijos šimtmečius Airi
joj įsigalėjo anglų kalba, ta
čiau airių tautinę gyvybę ir 
laisvės siekimus palaikė ai
rių gausi išeivija, ypač 
Amerikoje. Ne kas kitas 
kaip airių išeivija atgaivino 
anglų priespaudoje užguitą 
tautą ir net airis išeivis buvo 
pirmas nepriklausomos Ai
rijos prezidentas. Tas liudi
ja, kad ir išeivija gali būti ne 
tik pavergtai tautai pagalbi
ninkė, bet net ir lemtingas 
veiksnys kovoje už laisvę. Ir 
šiandie airiai tebekovoja už 

Brangiam tėveliui
A.A.

ALEKSANDRUI DANTAI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo sūnui Dr. Gyčiui 
su šeima ir visiems artimiesiems.

G. ir L. Petrauskai

savo tautą ir dalį okupuotos 
teritorijos šiaurėje. Anglų 
propaganda operuojant iš
kreiptais faktais, kad tėra 
tik tikinčiųjų tarpusavė fa- 
natinė kova, toli gražu nuo 
teisybės. Iš tiesų, tai airių 
galutinis išsilaisvinimo eta
pas, nes ir laisvoje Airijoje 
gražiai sugyvena katalikai 
su protestantais ar angliko
nais ir jokios religinės seg
regacijos nesijaučia.

Mes džiaugsmingai prii
mame mums palankius atsi
liepimus pasaulio opinijoje 
apie lietuvius ir lietuvių kal
bą. Bet, atrodo, tai 
priimame kaip eilinę laik
raštinę žinutę apie įvykius 
kur nors Afrikoje, šaltai ir 
nesuinteresuotai, lyg tas 
mūsų visai neliestų. Patys 
visai nesijaudiname, kad 
lietuvių kalba mūsų jauno
joje kartoje akivaizdžiai iš
stumiama gyvenamo krašto 
kalbos tarsi tas eitų tautos 
naudai. Panašiai galvoja ir 
rusai okupantai bolševikai 
prievarta brukdami Lietu
voje rusų kalbą įsitikinę, 
kad kai nereikės lietuvių 
kalbos, neliks ir lietuvių.

Pažvelkime mūsų gausio
je išeivijoje: kiek daug pra
radusių lietuvių kalbą išei
vių ir kiek iš jų dar kiek turi 
intereso lietuvių ir Lietuvos 
reikalais. Tuo pagrindu su
sitvėrusi Amerikoje Lietu
vos Vyčių organizacija, kuri 
nei šimteriopai neatsveria 
to, kas prarasta be lietuvių 
kalbos.

Pastaruoju metu labai pa
sidarė populiarus arkliukas 
apie dvikalbiškumą. Atrodo

’’Dainos” choro koncertas
Gruodžio 3 d. praėjo Dai

nos choro metinis koncertas. 
Palyginamai su kitais pa
rengimais klausytojų prigū
žėjo gana gausiai. Nors Dai
nos chorą sydnejiškiai kiek
vieną sekmadienį girdi baž
nyčioje pamaldų metu arba 
šiaip tautiniuose minėji
muose, jis sydnejiškių myli
mas ir palaikomas. Šį kartą 
klausytojus nustebino dar 
viena naujovė: pats Dainos 
koncertas pravestas naujo
joje Liet. Klubo salėje. Iki 
šiol ta sale buvo naudojama
si tik susirinkimams, plates
nio masto posėdžiams ar 
šiaip priėmimams. Choras 
surizikavo joje pravesti savo 
koncertą. Klausytojams 
vietų užteko. Nors joje sce
nos nėra, bet pristatyti cho
ristams paaukštinimai pa
tenkino reikalavimus. 

visai nekaltas dalykas įve
dus mūsų lietuviškoj veikloj 
dvikalbiškumą: nemoką vie
tinės kalbos atėjus jaunajai 
kartai, kuri jau nemoka lie
tuviškai, geriausia išeitis 
verstis dvikalbiškai: atseit, 
ir toliau vykstanti lietuviška 
veikla, nors lietuvių kalba 
jau nevaidina pagrindinio 
vaidmens. Bet kiek ilgai? 
Gal penkerius, gal dar de
šimtį metų, ir pabaigos re
zultatas aiškus: vyresnieji 
nenusileis, iki išmirs, o jau
nieji net nesistengia išmokti 
lietuviškai toleruodami tik 
vyresniųjų norus. Kai 
pastarųjų neliks, nereikės ir 
to balasto - dvikalbiškumo. 
0 su lietuvių kalba dingsta 
ir tautinė sąmonė ir bet ko
kie lietuviški interesai. Dvi
kalbiškumo idėja yra tik 
priedanga pateisinti neiš
vardijamais motyvais jau
nųjų toleranciją, bet jokiu 
būdu ne užsiangažavimą 
grąžinti į lietuvišką gyveni
mą lietuvių kalbą ir tuo 
pačiu tapti pilnaverčiais lie
tuviais.

Netgi ir šios dienos karš
čiausi veikėjai su pasitikėji
mu toleruoja tokią pragaiš
tingą pažiūrą grynai lietu
viškuose parengimuose iš
leisdami jauną žmogų lietu
viškai pranešinėti vykstan
čią programą, iš ko gaunasi 
ne tiek jaunuoliui paskati
nimas, kiek jam pačiam gėda 
ir tuo pačiu visumoje lietu
vių kalbos išjuokimas. Atro
do, šitokius dalykus tole
ruojant ar tai nėra iš mūsų 
pusės perdidelė auka vardan 
abejotino būsimo lietuvio 
aukoti lietuvių kalbą, kurios 
pasiklausius ir mums pa
tiems gėda? įv j

Ir pats dainavimas pasi
rodė tiesiog žavėtinas. Sun
ku buvo patikėti, kad tai tas 
pats jau daugybę kartų gir
dėtas choras!

Dainos skambėjo lengvai 
skardžiai, tarsi tai dainuotų 
visai naujas choras. Gėrėjosi 
ne tik klausytojai, bet ir pa
tys dainininkai su savo diri
gentais B. Kiveriu ir B. 
Aleknaite. Pasirodo, visa 
paslaptis yra salės akusti
koje. Senojoje klubo salėje, 
kurioje vykdavo visokie di
desni parengimai ir to paties 
choro koncertai įvairiomis 
progomis, dainos pasiekda
vo klausytoją kaip iš rūsio 
ir jas pačias reikėdavo jėga 
išplėšti. Gi šį kartą koncerto 
klausytis buvo vienas malo
numas.

Koncerte sudainuota 19 
dainų pakaitomis diriguo
jant Broniu Kiveriui ir Biru
tei Aleknaitei. Birutei diri
guojant akomponavo pats 
B. Kiveris. Klausytojai ne
pagailėjo katučių tikėda
miesi dar daugiau išprašyti, 
bet šį kartą choras nesileido 
prievartaujamas ir koncer
tas baigtas pakartotinai su
dainavus vieną posmą K. 
Kavecko dainos ’’Vilniuj 
žydi liepos”.

PADĖKA

Mūsų brangiam tėveliui, uošviui, seneliui ir broliui a.a. 
Aleksandrui D a n t a i mirus, nuoširdžiai dėkojame vi
siems artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems, dalyva
vusiems laidotuvėse ir palydėjusiems velionį į amžinojo 
poilsio vietą.

Ačiū velionį pagerbusiems maldomis, gėlėmis ir auko
mis.

Dėkame už mums pareikštas užuojautas asmeniškai, 
laiškais ir spaudoje.

Sūnus Gytis su šeima 
ir brolis Vincas

Pranešėja buvo jauna lie
tuvaitė E. Žukauskaitė, 
anais metais laimėjusi gra
žuolių konkursą tautybių 
konkurse Fairfielde. Gaila, 
kad iš koncerto rengėjų nie
kas jos nepakorigavo, kaip- 
taisyklingai lietuviškai iš
tarti. Mergaitė parodė gerų 
norų, ir priekaištas tenka 
patiems rengėjams. Gerbia
me ir mylime savas dainas, 
juo labiau reikia gerbti ir 
savo kalbą, kuri kaip ir dai
nos yra mūsų neįkainuoja
mas turtas. Kiekvienas pra
nešėjas yra parengimo ne
atskiriama dalis ir todėl juo 
reikėtų nemažiau rūpintis, 
kaip ir visu parengimu.

Po koncerto sekė klubo 
auditorijoje linksmas pobū
vis, su muzika, loterija ir 
pasivaišinimais. Ir čia šį 
kartą dalyvių netrūko.

Pobūvio metu teko su
mesti žodį kitą su choro di- 
regentu p. B. Kiveriu. Pasi
dalinus koncerto įspūdžiais, 
dirigento paklausiau, ar 
choras neplanuota kokios 
nors išvykos į kitas koloni
jas. Jis tik papurtė galvą: 
’’Apie tai negalvojdm ir ne
kalbėjom. Visi esame susenę 
ir ne mums trankytis”.

Aš karštai užprotestavau: 
’’Kaip tik dabar palankiau
sias laikas - daugumas cho
ristų nesurišti su darbu, o 
dirbantieji reikalui esant 
kaip nors prisitaikintų. Žiū
rėk Melbourne choras. Ir jie 
nėra januoliai, o beveik kas
met sėkmingai išvyksta. 
Štai metų pirmoje pusėje 
aplankė Sydnejų, Canberrą, 
Newcastle, Brisbane. Per tą 
išvyką jie visi atrodė žvaliai 
atsigavę, mažiausia dvide
šimt metų numetę. Atei
nančiais metais pasiruošę 
vykti į vakarus, pasiekti net 
Perthą. Jie niekuo nėra pra
našesni už Dainos chorą. 
Tokia išvyka Dainos chorui 
būtų tikra atgaiva. Trūksta 
lėšų? Kreipkitės į Australi
jos Liet. Fondą - jie šitą 
lengvai gali leisti. Kiek ži
nai, melburniečių išvyką 
stipriai parėmė. Pagaliau 
kam tie pinigai kraunami. 
Pasižiūrėk į esamą padėtį: 
lietuviškame gyvenime tik 
vyresnieji. Jauniesiems lie
tuviška veikla visai neįdomi. 
Dar praeis gal dešimt ar 
penkiolika metų, kas beliks 
iš mūsų veiklos? Tad kam 
tada šiandie mūsų sukrauti 
pinigai tarnaus? 0 tokios 
meninių vienetų, kaip chorų, 
tautinių šokių, teatrų išvy
kos į kitas kolonijas, kurios 
nepajėgios ko nors panašaus 
susikurti ir joms būtų tikra 
palaima. 0 dabar jūs kaip ta 
švytuoklė: tik klubas ir naž- 
nyčia. Tas pakerta bet kokį 
entuziazmą ir idealiausiai 
nusiteikusiam.”

Dirigentas B. Kiveris ilgai 
neatsakė. ’’Gal ir tavo teisy
bė. Iškelk šį reikalą viešai”, 
tarė pakildamas ir atsipra
šydamas.

n.n.

Būkime 
apdairūs

Daugelis kalėdiniu metu 
ilgesniam ar trumpesniam 
laikui išvyksta atostogų. Tai 
pats tinkamiausias laikas 
vagims ar įsibrovėliams. 
Todėl išvykstą atostogų turi 
apsidairyti ir galimai geriau 
apsaugoti paliktus namus.

Štai tuo reikalu duoda ge
rų patarimų NRMA.

Patikrinių kad būtų sau
giai uždarytos durys, langai, 
sulaikyk kasdieninį pieno, 
duonos, laikraščių pristaty
mą. Perspėk paštą, kad su
laikytų į namus pristatomą 
korespondenciją. Perkrau
tos pašto dėžutės geriausias 
vagims įrodymas, kad namai 
tušti.

Nepalik namų rakto kur 
nors namų išorėj - geriausia 
palikti pas kaimyną.

Pasidaryk vertingesnių 
paliktų daiktų sąrašą ir kaip 
nors juos paženklink, kad 
galėtum reikalui esant atpa
žinti.

Susitvarkyk taip, kad tau 
išvykus pašaliečiam atrody
tų, jog tavo namai atrodytų 
’’gyvenami”. Langų užuolai
das palik kiek praviras. Ge
riausiu atveju paprašyk kai
myno, kad jis kasdien jas 
atskleistų, o vakarais įjung
tų ir išjungtų šviesą.

Nereikalingus elektrinius 
prietaisus išjunk ir paslėpk 
išėmęs saugiklius.

Užrakink daržininkystės 
įrankius, kopėčias, kuriais 
vagys gali pasinaudoti įsi
laužiant į namus. Kiemo 
baldus ir nešiojamas lauko 
virtuvėles užrakinti.

Prieš išvykstant ilges
niam laikui namų savininkai 
turėtų apie tai pranešti poli
cijai, kad namas paliekamas 
tuščias ir kad namų raktas 
pas kaimyną. Taip pat pa
likti adresą, kur reikalui 
esant tave galima būtų pri
sišaukti.

Keliaujant automobiliu 
žiūrėk, kad jis nebūtų per
krautas lagaminais, o jeigu 
keliaujama su vaikais, pa
likti jiems erdvės, kad jie 
nebūtų suspausti. Lagami
nus saugiai pririšti, kad 
griūdami ko nesužeistų.

Kelyje darykite dažnų 
pertraukų, kad vaikai ir kiti 
keliaujantieji

Eramankštintų kojas, iš
taškytų nuovargį ir mie
gus.
Apie mašinos paruošimą 

ilgai kelionei praktiškų in
formacijų duoda NSW vals
tijoje NRMA arba tolygios 
organizacijos kitose valsti
jose.

WVWWWWWWVWWVWV

Daug sužinosi 
skaitydamas
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Viešnagė pas
LEGEND ARIUS TAMOŠAIČIUS

G.E. KAZOKIENĖ
Nusprendusi vykti į 

Ameriką, tuoj susistačiau 
kelionės planą: po premijų 
šventės New Yorke, po ap
silankymo Čikagoje, norėjau 
dar pasimatyti su savo ge
riausia gimnazijos laikų 
drauge, Aldona Jankaitiene, 
gyvenančia Toronte, su ku
ria drauge išbėgom iš Kau
no, o vėliau ir iš Lietuvos. 
Po Čikagos mano lagaminai, 
galvojau, bus žymiai leng
vesni, nes Čiurlionio vardo 
galerijoje būsiu palikusi de
vynis Henriko Šalkausko ir 
septynis Juozo Baukaus- 
Banks paveikslus, kuriuos, 
kaipo dovaną galerijai, per. 
mane siuntė p. Ona Šal
kauskienė, dailininko moti
na, ir pats dailininkas Juo
zas Baukus. 0 netoli nuo 
Toronto yra ir Tamošaičių 
sodyba, kurios garsas seniai 
sklinda po lietuvišką pasau
lį. Žinodama, kaip kūrybingi 
žmonės yra užsiėmę, dėl vi
sa ko, dar iš Sydnejaus, pa
rašiau laišką: ar galima juos 
ten aplankyti? Greitai gavau 
ir atsakymą: atvažiuok, lau
kiam.

Toronte, aplankius meno 
galerijas, lietuvius dailinin
kus, ir Aldonai Jankaitienei, 
kuri yra stipri veikėja ir or
ganizatorė Toronto lietuviš
koje bendruomenėje, ati
trūkus nuo nuolatinių bend
ruomeninių įsipareigojimų, 
vėl pasiskambinom Tamo
šaičiam ir sutarėm pasima
tymo dieną. Kelionė truks 
apie keturias valandas, todėl 
išvažiavome visai anksti. 
Nors, tai jau buvo antroji 
pusė gegužės mėnesio, 
oras buvo šaltas, kaip aus
trališką žiemą. Diena debe
suota, retkarčiais ir pra- 
virkstanti, visa gamta api- 
pilkėjus, primenanti lietu
višką ankstyvo rudens pei
zažą. Kelionė neprailgo, nes 
išsikalbėti su po dvidešimt 
metų sutikta jaunystės 
drauge, turbūt, neįmanoma. 
Bet vis dėlto spėjau susitarti 
su Jankaičiais, kad neužsi
būtumėme, kad nesugadin- 
tumėm šeimininkams die
nos, kad skaitytumės su 
kūrybingų žmonių laiku. 
Pabūsim pusvalandį. Na, 
kaip iš Australijos, tai dar 
pusvalandį, ir jokiu būdu 
neilgiau. Jeigu vienas iš 
mūsų užsimirš laike (čia pa
sižiūrėjo į mane), tai kitas 
primins.

Nors nė vieno Tamošaičio 
nebuvau gyvenime sutikus, 
bet jų darbai tautodailės 

Viena iš'A. Tamošaičio koplytėlių jų sodyboje. Iš k.: Anastazija Tamošaitienė, 
Antanas Tamošaitis, Genovaitė Kazokienė

srityje nuo seno man galiojo 
kaip darbai didžiųjų autori
tetų. Tamošaičių aprobuotas 
tautinis kostiumas buvo jau 
didelis dalykas, o pačios Ta
mošaitienės išaustas, - tik
ras turtas. Kai pagalvoji, 
kad mes išeivijoje esame jau 
beveik keturiasdešimt me
tų, o remiamės nepriklauso
moj Lietuvoj per dvidešimtį 
metų sukurtais darbais, nu
statytomis gairėmis, sufor
muluotais idealais, darosi 
suprantama, kokie stiprūs 
pasiryžėliai turėjo būti to 
meto darbininkai. 0 vienas 
iš jų ir buvo Antanas Tamo
šaitis. Visas mūsų folkloras 
buvo persisunkęs svetimųjų 
įtakom: reikėjo valyti kalbą, 
dainas, papročius, o ir tau
todailėje nebuvo daug tvar
kos. Pavarčius to meto 
nuotraukas, enciklopedijas, 
pamatai, kaip nedrąsiai for-

Antano Tamošaičio išskaptuota koplytėlė puošia jų sody
bos tarplangį. Prie jos G. Kazokienė ir A. Tamošaitis

mavosi supratimas apie lie
tuvišką tautinį rūbą, lietu
viškus audinius, juostas, 
medžio išdirbinius, statulas 
ir statulėles. Nors per dvi
dešimtį metų mokslo ir 
meno žmonės atskyrė pelus 
nuo grūdų, atrinko kas lie
tuviška nuo to, kas svetima, 
bet bendrai lietuviško

je visuomenėje lietuviškas 
sąmoningumas tautodailėje 
nebuvo stiprus. Ir ne tik vi
suomenėje, bet pasitaikyda
vo net ir pačiose mokomo
siose institucijose labai jau 
nemalonių nesusipratimų. 
Vienas tokių kaip tik ir buvo 
Kauno Meno Mokykloj, kai 
Antanas Tamošaitis, už 
liaudies meno propagavimą, 

buvo 1933 metais atstatytas 
iš dėstytojo pareigų... liau
dies meno pionierius ir aš- 
tuonių ’’Sodžiaus Meno” 
knygų autorius... Dėl lietu
viško identiteto normaliame 
gyvenime, gal būt, galvos 
sukti daug nereikėjo, bet 
išeivijoje, pasikeitus sąly
gom, pasirodė didelė spraga, 
ypač kai atsirado reikalas 
reprezentuotis chorams ir 
tautinių šokių grupėms. Tai 
juk Tamošaitis daugiausia 
darbavosi šioje srityje, tai jo 
rūbais išsipuošusios mergi
nos reprezentavo mus tarp
tautinėse arenose. Alfonso 
Mikulskio vadovaujamas 
Čiurlionio ansamblis, išsida
binęs Tamošaičių kostiu
mais, garsino Lietuvą ir jos 
meną Vokietijoje ir Ameri
koje. OFreiburge, prancūzų 
zonoje, lietuvių įkurtoje 
meno mokykloje ’’Ecole dės

Arts et Metiers”, abu Ta
mošaičiai dėstė audimą ir 
lietuvių tautodailę. Ir mano 
draugė, Aldona Jankaitiene 
(tada Gauryliūtė) buvo Ta
mošaičių mokinė. Ta proga 
Aldona papasakojo, kaip ji 
prieš keletą metų organiza
vo lietuvių dailininkų parodą 
Toronte (berods, skautų 
vardu). Visi dailininkai savo 
darbus laiku pristatė, bet 
Tamošaitis mašinos neturi, 
gyvena pertoli, ir niekam 
nėr kada taip toli važinėtis. 
Katalogai atspausdinti, sie
nos rezervuotos, tik nėra 
savanorių atvežimui... Ir 
štai, sustoja autobusas ir 
nuo jo stogo pats Tamošai
tis, visiems paraudusiems

Antanas Tamošaitis Ieškojimas Aliejus 1971

žiūrovams stebint, atitempė 
ant savo pečių šešių pėdų 
paveikslus... Autobuso šofe
ris padėjęs paveikslus už
kelti ir pritvirtinti...

Tokioms ir panašioms 
kalboms nesibaigiant 
įsukom į siauroką laukų taką 
ir tada Aldona pradėjo navi- 
guoti: turi būti eglės, vėliau 
pievos, kažkoks numeris ant 
vieškelio kuolo, o tada ir Ta
mošaičių sodyba. Radom be 
klaidžiojimo ne tiek dėl mū
sų navigavimo kiek dėl Juo
zo Jankaičio šventos kant
rybės. Įvažiavus į Tamošai
čių sodybą, pamatėm kiek
vienoje kelelio pusėje po 
seną dviaukštį medinį namą, 
išpuoštą mėlynom langinėm. 
Dar nespėjom išsikraustyti 
iš mašinos, kai pamatėm pro 
duris atskriejantį patį Ta
mošaitį ’’Toks jaunas, toks 
miklus, - pagalvojau. Aplin
kui dairytis neleido, nors, 
sakė, pykti negalima, nes 
pavėlavom tik pusvalandį. Iš 
Australijos pusvalandis - 
vieni niekai”. Mus vedė vi
dun, į antrą aukštą. Kana
doj, kaip ir Amerikoj, vie
naaukščių namų lyg ir nėra: 
viskas veržiasi į viršų. Ir čia, 
nors aplinkui žaliuoja 
Kingstono laukai, ir vietos 
pakanka, kiek tik širdis 
trokšta, bet namai dviaukš
čiai. Man rodos, kad nuogų 
sienų Tamošaičių namuose 
nėra: viskas uždangstyta jų 
austais kilimais ir jų tapy
tais paveikslais. Mano akys 
limpa prie tų sienų, bet Ta
mošaitis gestikuliuoja ran
komis: vėliau, o dabar 
Anastazija laukia su pietu
mis. Tik po vaišių Antanas 
Tamošaitis aprodė savo 
namą: kilimai įvairių tech
nikų ir iš įvairių perijodų, 
net yra ir tapytas kilimas, 
gausybė aliejinių ir akrilinių 
paveikslų, ir juose visuose 
vyriauja ne aklas lietuvių 
tautodailės citavimas, bet 
individualus tautodailės 
motyvų perkūrimas. Išeivi

joje Tamošaitis galutinai 
perėjo iš audimo į tapybą, 
tačiau audiniai vis gi turėjo 
lemiamos įtakos jo tapybi
niam stiliui: paveikslo; kom
pozicinis išdalinimas, paski
rų plotmių santykiavimas ir 
kampuotos, valingos linijos 
turi bendras ištakas audime. 
Tamošaitis semiasi savo te
matiką iš labai plačių šalti
nių - lietuviško folkloro: iš 
legendų iškyla pilys, žalčiai, 
jūratės, iš dainų - paukšte
liai pranešėjai, žvaigždės 
seselės, gyvybės medžiai 
gyvybės nešėjai. Tiek 
kompozicijose tiek ir spalvų 
parinkime jaučiamas didelis 
nuosaikumas, sakyčiau, pri
gimtas ir artimas nedasa- 
kymas.

Antanas Tamošaitis įvedė 
į biblioteką. Čia marios kny
gų ir ant didžiojo stalo kal
nai atverstų ir atžymėtų 
knygų ir žurnalų lapų: vis 
Jai medžiaga tolimesniems 
darbams. ’’Turiu nemaža ir 
lituanistinių retenybių, kal
bėjo Tamošaitis, va, pavyz
džiui, turiu Vytauto Bičiūno 
1927 metais Kaune išleistą 
knygelę apie Čiurlionį. Iš 
viso buvo atmušta tik 500 
egzempliorių. Nori? Atsių
siu kopiją, nes pats origina
las yra užslėgtas knygų kal
no, neįmanoma atkasti 
nesugadinus šio idiliško 
chaoso. Ir iš tikrųjų, man 
vos grįžus į Sydnejų - cakt - 
ir yra Bičiūno atspausta 
knygelė. Ogi gyvena vien
kiemyje, yra užsiėmęs, ir 
jau antroje jaunystėje... 
Aiškino, kad turi daug 
knygų iš nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpio, nes jas 
siuntė sistematingai į Aus
triją, dar prieš visuotinį pa
krikimą. Ir ne tik knygas, 
bet ir audinius, drožinius bei 
visokius rakandus. Rakan
dus? Tada Antanas Tamo
šaitis įvedė į ’’savo” kamba
rį. Man taip ir sulinko kojos:

Nukelta į 4 psl.
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Viešnagė pas Tamošaičius
Atkelta iš 3 psl.

apytuštė, pilka ir tyli medi
nė seklyčia. Taip, medinė. 
Nedažytų, nugludintų lentų 
sienos, lubos ir grindys. Me
dinis stalas, suolai, medinės 
koplytėlės, indauja ir šaukš- 
tadėtis. Mažas langelis, su
dėtas iš vienodų šešių dalių, 
papuoštas pilkom, išdroži
nėtom vidinėm langinėm. Ta 
bendra pilkuma, betarpiškas 
medžio pajutimas, mane 
vienu burtininko ypu perkė
lė į vaikystę, į dėdienės 
vienkiemį, kai sekmadie
niais, negalėdama nuvykti 
bažnyčion, ji įslinkdavo 
melstis į pilką medinę sek
lyčią, kur ’’Dievas arčiau”. 
Tuomet negalėjau suprasti, 
kodėl jai ten buvo Dievas 
arčiau, bet štai, po tiek metų 
ir taip netikėtai, vos tik du
ris atidarius, staiga supra
tau, kodėl mano dėdienei 
Dievas buvo arčiau jos me
dinėj seklyčioj.

Antanas Tamošaitis apro
dė ir savo grafikos darbus, 
ex-librisus, parodų katalo
gus, kurių buvo nemaža 
krūva, nes parodas, ir daž
niausia individualias paro
das, rengia beveik kas me
tai. Parodė ir savo būsimus 
leidinius. Būsimus? Juk tik 
išėjo iš spaudos dvi jo kny
gos: tautinių drabužių ir 
margučių. Tamošaitis man 
vėl rodė būsimos juostų 
knygos spalvotą aplanką.

Pro debesis prasišvietė 
saulė ir mes, pasinaudodami 
šia proga, visi išėjom į kie
mą, sodybos apžiūrėti iš 
lauko. Anastazija Tamošai
tienė rodė geltonai žydinčias 
pienes ir pasakojo, kad jas 
norėjo išsaugoti iki mano 
^atvykimo ir neleido Antanui 
žolės piauti. ’’Pieva kaip 
auksu padabinta, - sakė ji, 
žvilgsniu glostydama gelto
nas gėles (ir tikriausiai jau 
matė naują kompoziciją savo 
kilimams), tik atsiprašau už 
debesuotą dieną, nes tada 
gėlės suglaudžia savo žie
dus.” Anksčiau nebuvau 
pastebėjusi, kad visas kie
mas nusagstytas įvairaus 
dydžio skulptūrinėm koply
tėlėm su rūpintojėliais, 
šventaisiais ir be jų, kad į 
namus veda drožiniais iš
puošti gonkai, kad tarp or
namentuotų langinių dar 
kabojo išdrožinėtos medinės 
koplytėlėsJr visa tai paties 
Tamošaičio rankų darbas.

Pirmasis namas buvo ir 
gyvenamas namas, o antra
sis, kurį Anastazija Tamo
šaitienė vadino ’’savu” namu 
- grynas muziejus: didžiulės 
aukštos salės (pasirodo, tai 
praeityje buvęs fabrikas), 
kurių sienos apdengtos gau
sybe jos pačios austų kilimų. 
Tautinių rūbų audimu 
Anastazija Tamošaitienė 
paskutiniaisiais metais ne- 
beužsiima, perduoda savo 
mokinėms, o visą laiką, kiek 
jo yra dar jai nuseikėta, 
pašvenčia savo meninių idė
jų įgyvendinimui monumen
taliuose kilimuose, iš kurių 
ne vienas yra apie dvidešimt 
pėdų ilgio. Tamošaitienės 
kilimų technika daugiausia 
gobeleninė, tačiau stilius 
labai įvairuoja: nuo papras
tų liaudies meno ųjotyvų ji 
buvo perėjusi į visišką ab
straktą, o dabar ir vėl grįžta 
į lietuviškų motyvų repre- 
zentavimą pusiau abstrakti
niame fone, interpretuoda
ma juos naujoje moderniš
koje dvasioje. Tamošaitienė 
yra taip pat ir tapytoja, dir
banti su aliejumi ir guašu.

ri; ”B” grupę: Regina Cox, 
Monika Migevičiūtė, Kristi
na Nagulevičiūtė (mirusi), 
Povilas Nagulevičius, Pau
lius Šliogeris ir Rasa Venc-
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Dideliems kilimams ji pada
ro pirmiausia tapybinį pro
jektą ir vėliau jį perkelia į 
audimą. Tamošaitienės gry
nai abstraktiniai kilimai yra 
labai spontaniški, jų kompo
ziciniai ritmai tokie stiprūs, 
kad ir prisiekusį pacifistą 
verste verčia žygiuoti kovos 
rikiuotėje. Net negalėjau 
atsistebėti, iš kur toje ma
žoje moteryje randasi tiek 
daug napoleoniško karve
džio jėgos. Tačiau vėliau
siuose kilimuose pasireiškia 
apramintas temperamentas, 
motyvams suteikiama iš
ieškota forma, jie apipavi
dalinti apgalvotais fono per- 
audimais, kurių dėka suku
riama bendra nuotaika, nea
bejotinai grąžinanti moder
nišką darbą lietuviškos kul
tūros lobynam Mane visiškai 
pavergė mažučiai takeliai, 
tarytum projektai monu
mentaliems darbams. Tai 
baltame fone giedriom spal
vom išaustos lietuviškos le
gendos, tarytum simboli
zuojančios lietuvišką 
šventadienį: paprastos ir 
savos, atliepiančios tas pa
čias širdies stygas, todėl ir 
taip įsmingančios ir taip 
jaudinančios. Tamošaitienė 
parodė ir savo didžiąją krai
čių skrynią: ėmė ir dėstė 
vieną eksponatą po kito iš 
savo šimtmetinių audinių 
rinkinio: priejuostes,
juostas, galvos papuošimus, 
skareles, nuometus. Kiek 
galiu spręsti iš dabartinių 
publikacijų, esu įsitikinusi, 
kad Tamošaičiai yra vienin
teliai lietuviško tautodailės 
menotyrininkai, kuriems 
galioja atrankos principas: 
štai šimtmetinė dzūkiška

Mokykla užbaigė
20-sius metus

Sydnejaus Lietuvių Para
pijos Savaitgalio mokykla, 
gruodžio 4 d., mokslo metus 
užbaigiant paminėjo ir savo 
gyvavimo 20-metį.

Parapijos Savaitgalio Mo
kykla Lidcombe buvo įkurta 
1963 m. kun. Petro Butkaus 
iniciatyva.

Šiuo metu mokykloje, 
globojamoje prel. P. But
kaus, veikia darželis ir 4 
pradinės mokyklos skyriai, 
su pagalbiniais 1 ir 2 sky
rium. Mokyklos vedėja - p. 
Julija Lašaitienė.

Šiemet darželį lanko: Ja
cintą Ankutė, Elenutė Cobb, 
Viktoras Šliteris, Stepas Gi- 
landas ir Gintas Fraser. 
Darželio vedėja Jūratė Fra
ser.

I- mą skyrių lankė: Audrė 
Venclovaitė, Elenutė Šlio
gerytė, Daina Šliterytė ir 
Edmundas Viržintas. Moky
toja Nijolė Venclovienė.

II- rą skyrių - Andrius La- 
šaitis, Markus Venclovas, 
Andrius Cobb, Darius An- 
kus ir Robin Cobb. Mokytoja 
Emilija Viržintienė.

I-mą ir II-rą pagalbinius 
skyrius lankė: Odette 
Crook, Evette Crook, Algis 
Lenčius, Monika Auglytė, 
Ričardas Auglys ir Alena 
Crook. Šios grupės mokyto
ja Renata Migevičienė.

III cią skyrių lankė ”A” 
grupė: Julytė Viržintaitė, 
Venta Protaitė ir Aistis Bie- 

priejuostė, bet turi slavišką 
spalvų derinį, štai suvalkie
tiška juosta, turinti germa
nišką dekoratyviųjų ele
mentų kompoziciją ir t.t. 
Klausiau, žiūrėjau ir galvo
jau: kur gi tie chorų admi
nistratoriai, tautinių šokių 
vadovai, moterų rankdarbių 
grupės, kurie turėtų pasi
klausyti ir pasimokyti iš di
džiųjų autoritetų apie lietu
viškus tautinius rūbus, kad 
galėtų tinkamai reprezen
tuoti lietuvių tautą savų ir 
svetimšalių akyse. Kanadoje 
Tamošaičiai turi įtakos lie
tuvių bendruomenėje, yra 
nemažas būrys jų mokinių ir 
rezultatai ryškiai matomi: 
visas ’’Gyvataro” ansamblis, 
vadovaujamas Genovaitės 
Breichmanienės, yra išimti
nai aprengtas Tamošaičių 
sukurtais tautiniais rūbais, 
dažnai išausti jų talentingos 
mokinės, Aldonos Vaitonie- 
nės, o Toronto namai ir jų 
menės išpuošimui nemažai 
prisidėjo Aldona Jankaitie- 
nė su savo lietuviškais pro
jektais. Bet mes Australijo
je matėme iš J.A.V. atvyku
sių ansamblių, kurių šokėjų 
kostiumai labiau panašėjo į 
žydų ir čigonų, negu lietu
vių. Daug kas sielvartauja 
dėl tokios padėties, o gal la
biausia patys Tamošaičiai, 
nors jie per gyvenimą tu
rėtų būti pripratę prie 
tokios situacijos. Kaip jau 
minėjau, mano manymu, to
kia padėtis susidarė dėl ne
pakankamo lietuviško 
identiteto supratimo, o ant
ra, dar tas noras sukurti 
’’kitokius” rūbus. Vokietijos 
stovyklose moterys sunau
dodavo kiekvieną margą 
skiautelę tautinių rūbų im
provizavimui. Iš to laiko ir 
pasiliko škotiški sijonai, bet 
svarbiausia, pasiliko pati 
idėja, kad viską suplakus į

lovaitė. Mokytoja Julija La
šaitienė, talkinama Vytenio 
Šliogerio.

IV-tą skyrių lankė Danutė 
Stasiūnaitytė ir Bettina Mi- 
gevičiūtė.

Dainavimo mokino Juta 
Šliterienė.

Mokinta: lietuvių kalba, 
tautiniai šokiai - dainavimas, 
maldos ir giesmės.

Mokyklai talkino veiklus 
tėvų komitetas, kurį sudarė: 
pirm. Danutė Ankuvienė, 
vicepirm. Daiva Bieri, sekr. 
Emilija Viržintienė ir ižd. 
Laima Crook.

Mokslo metų užbaiga pra
dėta pamaldomis šv. Joachi
mo bažnyčioje, kur Mišias 
atlaikė kun. Povilas Mar- 
tuzas. Į bažnyčią mokykla 
atėjo procesijoje, giedodama 
giesmę. Tai buvo jaunųjų 
pamaldos: jie giedojo per 
Mišias, atliko skaitymus ir 
tikinčiųjų maldą, atnešė au
kas ir liturginiais judesiais 
išpildė Viešpaties maldą. 
Dienai pritaikytą pamokslą 
pasakėkun. P. Martuzas.

Po pamaldų, mokslo metų 
užbaigos programa vyko 
parapijos salėje. Ją trumpu 
žodžiu atidarė mokyklos ve
dėja J. Lašaitienė, primin
dama, kad tai jau 20-ti mo
kyklos veiklos metai. Ji ra
gino tėvus siųsti vaikus į 
lietuvišką savaitgalio mo
kyklą, kas duos jiems pa
grindą užaugti lietuviais, 
drauge ir nusiskųsdama, 
kad lietuvių tarpe kylą ne
susipratimai galį atbaidyti 
jaunąją kartą nuo lietuviš
kos bendruomenės. Baigda-

SVEIKATOS
SKYRIUS

Klausimas. Mūsų darbo
vietėje visiems tikrino 
kraujo spaudimą ir atradę 
pas mane per aukštą 
(180 / 120) liepė tuo susirū
pinti. Jokių skausmų netu
riu, nieku nesiskundžiu, 
apetitas geriausias ir prašau 
man paaiškinti, ar iš tikrųjų 
reikėtų man susirūpinti.

Atsakymas. Taip, jums 
reikėtų susirūpinti, kadangi 
kraujo spaudimas yra rimta 
liga, nors pradžioje dažniau
sia be simptomų, kaip ir vė
žys. Perspėjantieji ženklai, 
kaip nuolatinis galvos skau
dėjimas, nosies kraujavi
mas, ne visada pasirodo, o 
jei ir pasirodo, tai gali būti ir 
kitos priežastys. Vėlesnieji 
aukšto kraujo spaudimo re
zultatai yra paralyžius 
(stroke) ir širdies smūgis.

Žmonės su aukštu kraujo 
spaudimu turi reguliariai 
imti gydytojo prirašytas 
tabletes ir taip pat regulia
riai tikrintis, nes kiekis gali 
būti pakeistas pagal ligos 
progresą. Be to, reikia įsisą
moninti, kad gydytojo tab
letės tėra tik viena gydymo 
pusė. Antra pusė priklauso 
nuo pačio žmogaus. Kaip 

krūvą vis tiek gaunasi, kaip 
mėgstama sakyti, ’lietuviš
kas vaizdas”. Dabartinė si
tuacija apsunkinama dar ir 
tuo, kad iš Lietuvos atei
nančios dabartinės lietuvių 
meno knygos, o ir retkar
čiais atkeliaujantieji tauti
niai rūbai be išimties vaiz
duoja stipriai nutautintus 
tautinius rūbus. Dauguma 
žmonių, stokodami kritiško 
žvilgsnio ir paprasčiausių 
žinių, yra linkę priimti besą
lyginiai viską, kas atvežama 
”iš tėvynės”. O tėvynė plati. 
Mačiau ’’Lietuvos” ansamb
lio nuotraukų, kuriose 
kanklininkės nebedėvėjo 
kiklikų, jų marškinių ranko
vės buvo plačios (ukrainie- 
tiškos?), galvos papuoštos 
aukštom egiptietiškom ka
rūnom (a la karalienė Nef- 
retetė), kurios išmargintos 
grubiom, neregėtom geo
metrinėm figūrom. Dabar 
’’plačiojoje tėvynėje” ypač 
suskato propoguoti ne aus
tus, bet siuvinėtus rūbus, 
tuo užtrindami pagrindinį 
lietuviškų austų rūbų cha
rakterį ir priartindami prie 
rusų, ukrainiečių, net ir 
vengrų tautinių rūbų. Tokia 
tautinių rūbų niveliacija 
Lietuvoje oficialiai vadina
ma ’’įžengimu į tarptautines 
aukštumas”.

ma, padėkojo mokyklos mo
kytojams, tėvų komitetui ir 
visiems, vienaip ar kitaip 
rėmusiems mokyklą.

Mokyklos globėjui, prel. 
P. Butkui negalint dalyvau
ti, jį atstovavęs kun. P. 
Martuzas, pabrėžė mokyk
los daromą didelį darbą: 
’’Vaikai gimę iš lietuvių tėvų 
bus lietuviai, bet ar jie žinos, 
kad jie yra lietuviai?.. Mo
kytojai neprašo padėkų, nei 
užmokesčio už savo darbą, 
jie tik prašo tėvų atvesti į 
mokyklą savo vaikus...” Jis

Nukelta į 7 psl. 

minėjote, jūs turite gerą 
apetitą, o su tuo paprastai 
eina ir per didelis svoris. 
Lietuviška virtuvė austra
liškame klimate fiziškai ne
dirbantiems žmonėms t yra 
nevisai tinkama, nes valgo
ma per riebiai ir per daug. 
Pirmiausia reikia numesti 
svorį, kad būtų palengvintas 
darbas širdžiai ir kraujo in
dų sistemai. Taip pat reikia 
inteligentiškai pasirinkti 
valgius: vengti druskos, 
cukraus, kavos, arbatos, o 
visai atsisakyti alkoholio, 
tabako ir riebalų bet kokioj 
formoj. Norint numesti 
svorį, kraujo spaudimą ir 
cholesterolio (kraujo rieba
lų) kiekį, reikia pamėgti ki
tokią dietą - pereiti ant žalių 
daržovių valgių. Australijoj 
pamidorai, agurkai, salotos, 
petruškos, zuchini, krapai - 
gaunami ištisus metus. At- 
raskit būdų šias daržoves 
paįvairinti nepridedant 
grietinės. Yra didelis pasi
rinkimas ’’low colorie salad 
dressing”, bet geriausia 
naudokite citrinos sultis, o 
vietoj aštrių prieskonių - su
džiovintas jūros žoles - kelp 
-, kurios savyje turi daug 
reikalingų mineralų.

Taip mums bediskutuo- 
jūnt, bežiūrint Tamošaičių 
filmų, neapsižiūrėjom, kaip 
pradėjo temti. Pirmas atsi
kvošėjo pats vairuotojas: ne 
pusvalandis, ne valanda 
praskriejo, bet ištisa diena. 
O čia tik mūsų kalbų pati 
pradžia, pats išeities taškas. 
Ponia Tamošaitienė kviečia 
pernakvoti, bet mes atsisa
kom, nes viena, nedrįsom 
taip apsunkinti šeimininkų, 
o antra, rytdieną jau buvo 
sutartas pasimatymas su 
Genovaite Breichmaniene. 
Todėl po širdingų atsisvei
kinimų, po begalinių linkėji
mų, sunkiom širdim susė
dom į mašiną. Abu Tamo
šaičiai mane apdovanojo 
savo paveikslais, kurie da
bar puošia ’’Kazokynės” sie
nas ir Aldona Jankaitienė 
taikliai pastebėjo, kad dar 
sugaišim papildomai laiko 
rytoj, nes neišvengiamai 
reikės pirkti naują laga
miną. Iš Australijos išva
žiavau su šešiolika paveiks
lų, o grįžtu netik su daugybe 
paveikslų, bet dar su Dagio 
skulptūromis ir Marčiulio
nienės keramika, kuriai yra 
reikalingas ypatingai storas 
įpakavimas.

Mojavom vieni kitiems, 
pirmą kartą sutiktiems, o 
taip artimiems žmonėms, su 
kuriais susijungiama bendrų 
interesų dėka. Tai legenda- 
riniai žmonės, pionieriai lie
tuviškame liaudies mene, 
jau virš pusšimčio metų at
kakliai dirbantieji kultūrinį 
darbą lietuvių bendruome
nėje ir dažnai sutinkančių 
rezistenciją iš tų, kurių labui 
yra dirbama. Atvažiavusi į 
Tamošaičių sodybą
pamačiau du senu namu, bet 
išvažiavau iš turtingiausių 
rūmų, prikrautų lietuviškų 
lobių. Ir nors buvau pas mi
lijonierius daktarus ir archi
tektus, mačiau jų gyvenimą 
pertekliuje, Tamošaičių se
noji sodyba liko su nieku ne
sulyginama - legendarinė.
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Iš V-jo PLJ Kongreso
, STUDIJŲ DIENOS

Australijos atstovė V PLJ 
Kongrese, 1983

ZITA PRAŠMUTAITĖ
V Pasaulio Lietuvių Jau

nimo Kongresas susidėjo iš 
daug įvykių, kurių didžiausi 
buvo Kongreso Stovykla, 
Oberlin College, netoli Cle- 
velando ir Studijų Dienos, 
Trent Universitete, netoli 
Toronto. Studijų Dienose 
susirinko apie 110 atstovų 
atstovaujančių jaunimą iš 11 
kraštų - Argentinos, Aus
tralijos, Brazilijos, Didž. 
Britanijos, Italijos, JAV, 
Kanados, Kolumbijos, 
Prancūzijos, Urugvajaus ir 
V. Vokietijos. Studijų Die
nos tęsėsi nuo liepos 10 d. iki 
liepos 20 d., bet vidury Stu
dijų Dienų liepos 16-17 die
nomis savaitgaliui buvome 
nuvykę į Torontą - atsigai
vinti arba kitaip sakant sve

Mūsų atstovai pasirengę vykti į Kongreso uždarymą Montrealyje. Prieky B. 
Prašmutaitė (Melb.), antroj eilėj iš k.: Z. Prašmutaitė, D. Sadauskaitė, R. Ma- 
karavičiūtė (visos iš Melb.), R. Sabeckis (Adei.), J. Šliogeris (Canberra).

čiuotis pas Toronto lietu
vius. Grįžome dar labiau pa
vargę.

Atstovai susirinkę studi
javome devynias dienas bei 
svarstėme dabarties išeivi
jos ir Lietuvos laisvinimo 
bei išgarsinimo problemas. 
Šiais klausimais apsvarsty
tas mažesnėse grupėse min
tis, priimtas atstovų sesijoje 
pavertėm konkrečiais nuta
rimais. Jie apėmė politinę, 
visuomeninę ir kultūrinę 
sritį. Mano pranešimas yra 
apie kultūrinę sritį.

Įvadinę paskaitą ’’Ateities
perspektyvos jaunimo veik
lai kultūrinėje srityje” skai
tė Dr. Alfredas Stanevičius 
iš Urugvajaus. Jis yra vy
resnės kartos lietuvis, bet 
jau gimęs, augęs ir išėjęs 
mokslus Pietų Amerikoje. 
Turi daug patirties veikloje 
su-jaunimu: 1968 metais su
organizavo ’’Ąžuolyną” 
tautinių šokių grupę Urug
vajuje, buvo jos choreogra
fas, ir jam vadovaujant ši 
grupė dalyvavo Čikagoje IV 
Tautinių Šokių Šventėje 
1972 m., o 1980 metais sėk
mingai koncertavo JAV ir 
Kanadoje, kur nustebino 
Šiaurės Amerikos lietuvius 
neįprastu koncertu, susi
laukdamas daug geros 
kritikos, bei pastabos.

Dr. Stanevičius diskutavo 
kultūrą iš mokslinio taško 
išaiškindamas, kad kultūros 
prasmė yra dvejopa: turime 
skirti individo kultūrą nuo 
visuomeninės kultūros. In

divido kultūra, nuo pat gi
mimo paveikiama išoriniai, 
gyvenamojo krašto aplin
kos. Čia davė mums pavyzdį 
- du jaunuoliai, pirmasis gi
męs ir augęs didelėje lietu
vių kolonijoje Marquette 
Parke, Čikagoje, o antrasis 
gimęs ir augęs Alaskoje. Jie 
turėtų visai skirtingus ver
tybių kriterijus - abiejų žinių 
turtas yra didelis bet visai 
kitoks.

Toliau, Dr. Stanevičius 
paaiškino bendrus lietuvių 
bruožus - įdomiausias buvo, 
kad lietuviai esame perdaug 
pasyvus žmonės. Tuo pačiu 
jis teigė, kad chorai ir tauti
niai šokiai nesiskaito kaip 
kultūrinė kūryba, nes jie yra 
tiktai atlikėjai kieno nors

kito sukurto veikalo. Išeivi
joje neturėtumėm varžyti, 
menininkų kūrybos tiktai 
lietuviškais motyvais nes jų 
kūryba yra paveikiama 
dviem būdais: kuria apie tai, 
ką jie gavo ir sužinojo iš 
tėvų, bendruomenės, bet 
tuo pačiu individualiai nori 
kurti vadovautis asmeniška 
patirtimi.

Po įvadinės paskaitos se
kė simpoziumas, kuriame 
dalyvavo Aušra Jurašienė 
(neseniai atvykusi iš Lietu
vos), Giedrė Paulionienė iš 
Toronto, buvusi I PLJ
Kongreso atstovė, Sigutė 
Lenkauskaitė iš Cleveland© - 
V PLJ K atstovė ir Birutė 
Prašmutaitė iš Australijos, 
kuri kalbėjo apie Australijos 
lietuvių didžiausią kultūrinį 
įvykį ir jo sudėtį: tai yra kas 
dveji metai ruošiamos Aus
tralijos Lietuvių Dienos.

Įdomiausia simpoziumo 
paskaita buvo Aušros Jura
šienės tema ”Ar yra iš vis 
įmanoma kurti už Lietuvos 
ribų?” p. Jurašienė gyvena 
New Yorke, ir dirba Laisvos 
Europos radijuje. Lietuvoje 
jinai buvo rašytoja.

p. Jurašienė teigia, kad 
įmanoma kurti ir už Lietu
vos ribų. Lietuvoje rašytojai 
yra diskutavę šį klausimą. 
Lietuvos ir išeivijos meni
ninkai turi daug problemų, 
bet jos yra visai skirtingos. 
Keli sunkumai, kurie varžo 
Lietuvos menininkų kūrybą, 
yra:

(1) Vidinė cenzūra: ši ug-

ALJS Valdybos leidinys. Redaktorė Loreta Čižauskaitė, 36 Grosvenor St., 
Moonee Ponds, Vic. 3039

doma gyvenamosios siste
mos ir pasirodo kaip baimė 
kurti ką tiktai norėtum.

(2) Išorinė cenzūra: rašy
tojai jau žino ko nerašyti.

(3) Juodi sąrašai, į kuriuos 
patekęs gali būti išmestas iš 
dailės mokyklos, leidyklos 
nespausdina tavo kūrinių ir 
t.t.

(4) Redakcijos ir leidyklos 
peržiūri darbus. Jeigu jiems 
netinka, tai prašo ištaisyti 
juos, nes kūryba turi tar
nauti ideologijai.

Egzistuoja principas,vadi

namas ’’Socialistinis Realiz
mas”, kuriuo turi naudotis 
visi kūrėjai, bet lengviausiai 
apeinamas šis principas 
grafikoje ir poezijoje.

Išeivijoje menininkai, ra
šytojai turi kitokias proble
mas:

(1) Visuomenėje nėra jau
čiama menininko misija.

(2) Adresatų stoka - ku
riant veikalą nežino, kam 
taikyti tą veikalą, kokia te
ma rašyti ir ar atsiras daug 
skaitytojų.

(3) Kūryba yra paveikia

Mūsiškiai lankosi Australijos ambasadoje Ottawa. Iš k.: R. Makaravičiūtė, Z. 
Prašmutaitė, D. Svaldenytė, R. Sabeckis, B. Prašmutaitė, J. Šliogeris, D. Sa
dauskaitė ir S. Malijauskas.
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ma gyvenant dviejose kul
tūrose.

(4) Nėra įmanoma pragy
venti iš kūrybos išeivijoje - 
tai galima tiktai Lietuvoje.

Po simpoziumo išsiskirs
tėme į kultūrinės srities 
darbo būrelius, kur diskuta
vome mums skirtą temą. Iš 
šių grupių išplaukė nutari
mai kurie buvo diskutuojami 
ir priimami visų atstovų se
sijoje. Šie nutarimai palietė 
tris pagrindinius punktus: 
švietimą, tarpusavio bend
radarbiavimą ir kultūrinius 
ryšius su Lietuva.

Šiuose nutarimuose buvo 
aiškiai pasisakoma už litua
nistinės katedros steigimą 
JAV. Cituoju: ”V PLJ 
Kongresas pritaria Litua
nistikos katedrai, steigiamai 
Illinois universitete Čikago
je. Kongresas ragina finan
siniai pajėgius Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos (PL 
JS) narius dosniai aukoti 
Katedros Fondui. Tai ypač 
svarbu šiandien, kai artėja 
laikas padaryti pirmąjį įmo- 
kėjimą universitetui. Kong
resas prašo PLJS valdybas 
puoselėti Katedros mintį 
PLJS narių tarpe, ypač tų, 
kurie dabar studijuoja ar 
ruošiasi studijuoti, nes jų 
tarpe tikriausiai yra norin
čių studijuoti lituanistiką.” 
Mano nuomone šios kated
ros finansinis, rėmimas turi 
būti skatinamas visų išeivi
jos lietuvių, vyresniųjų ir 
jaunimo, ir visuose kraš
tuose, ne vien tik Šiaurės 
Amerikoje bet ir Australi
joje. Studijų Dienose Romas 
Sakadolskis mums skaitė 
paskaitą, kur paaiškino Li
tuanistinės Katedros steigi
mo padėtį - tai būtų mokslo 
vieta kreipiant dėmesį į 
kalbą, literatūrą, būtų gali
ma įsigyti magistro ir dak
taro diplomus. Jeigu pirma
sis įmokėjimas, $ 200.000 
nebus padarytas mūsų 
pavasari - tai atrodo, kad 
tektų persvarstyti sutartį, 
padarytą su universitetu, 
kuris turėtų pilną teisę pa
kelti šios katedros kainą.

Kiti švietimo nutarimai 
pageidavo patobulintų ir 
kūrybingų šiems laikams 
pritaikytų švietimo metodų 
ir priemonių. Cituoju: ”V 
PLJ Kongresas ragina 
PLJS valdybą ištirti gali
mybes ruošti medžiagą, ku
rioje atsispindėtų vaikų ir 
jaunuolių galvojimas ir da
bartinė laiko dvasia: pvž. 
vaizdajuostes, skaidres, ir 
populiarių pieštinių pa
veikslų, knygelių (Comics) 
vertimus į lietuvių kalbą”.

Nutarimuose buvo pa
brėžta ir PLJS pačių narių 
savišvieta raginant juos:

(1) lankyti lietuvių kalbos 
kursus, o jeigu neįmanoma 
arba jų nėra, tai naudotis 
JAV Pedagoginio Lituanis
tikos Instituto paruoštu ne
akivaizdiniu lietuvių kalbos 
kursu.

(2) dalyvati lituanistikos 
seminaruose.

Diskutuojant kultūrinius 
ryšius su Lietuva, pastebė
ta, kad atstovų mintys šiuo 
klausimu nebuvo vienodos. 
Vieni galvojo, kad lankyma
sis Lietuvoje turėtų būti 
tiktai asmeninio pobūdžio, o 
kiti aiškino, kad kolektyvi
niu būdu turėtų mėginti nu
vykti į Lietuvą tautinių šo
kių ansambliai, dainininkų 
grupės, modernios muzikos 
lietuviai muzikantai, pvž. iš 
Vakarų Vokietijos, Astra ii 
Andy Šalčių koncertai labai 
sužavėjo Lietuvos jaunimą, 
kuris laukia jų plokštelių. 
Suvažiavimo sesijoje priim
tas šis nutarimas: "Mes da
rome skirtumą tarp organi
zuotų ir neorganizuotų kul
tūrinių ryšių su kraštu. Nors 
kultūriniai ryšiai su Lietuva 
bendrai yra teigiamas reiš
kinys, bet netiesioginiai tar
nauja okupanto propogandai 
ir bando skaldyti lietuvių 
visuomenės vienybę”.

Kongersas irgi pabrėžė, 
kad mūsų žinios apie Lietu
vą nesibaigtų su Antrojo 
Pasaulinio karo laikais - ci
tuoju: V PLJ Kongresas pa-

Nukelta į 6 psl.
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IŠEIVIJOS LIETUVIŲ MANIFESTACIJA
VIKTORAS BALTUTIS

Pietų pertraukos metu 
Jaunimo Centro valgykloje 
visi seimo nariai, atvykę iš 
kitų kraštų, buvo pavaišinti 
pietumis ir maloniomis pa
tarnaujančių ponių šypse
nomis. Š. Amerikos seimo 
nariai pirkosi bilietėlius pie
tums gauti. Malonu paste
bėti, kad tokiai gausybei 
žmonių pietų išdavimas 
vyko gražiai ir tvarkingai.

Po pietų sekė diskusijos 
dėl PLB Valdybos praneši
mų. Diskusijos neišsivystė į 
priekaištus ar kaltinimus ir 
buvo darbingai ir darniai 
pravestos.

PLB Valdybos patiektas 
seimui konstitucijos pakei
timas apėmė du esminius 
konstitucijos punktus: PL 
Seimą šaukti kas ketveri 
metai ir visus buvusius PLB 
Valdybų pirmininkus pada
ryti pilnateisiais seimo na
riais. Pirmasis pakeitimas 
dėl seimo narių kadencijos 
priimtas, antrasis atmestas.

PLB KRAŠTŲ 
PRANEŠIMAI

Visų kraštų valdybų pir
mininkų ar jų atstovų pra
nešimuose stipriai pabrėžtas 
lietuviško sąmoningumo 
silpnėjimas - asimiliacija. 
Jaunimo nesidomėjimas lie
tuviška veikla ir kultūra, 
augantis abejingumas vy
resniųjų tarpe lietuviškos 
veiklos atžvilgiu.

CHARAKTERINGESNI 
PRANEŠIMAI

ARTIMŲJŲ RYTŲ - 
ARABIJOS. Lietuvių bend
ruomenė turi tiktai 17 narių,

Studijų...
Atkelta iš 5 psl. 

geidauja, kad ruošiant sto
vyklas, seminarus, studijų 
dienas, t.t. rengėjai šalia 
kitų temų supažindintų jau
nimą su dabartinės Lietuvos 
kultūra: menu, literatūra, 
muzika, tautodaile.

Išsisklaidžius po platųjį 
pasaulį tarpusavio bendra
darbiavimas sunkiai palai
komas, ir asmeniški kon
taktai per atvykstančius 
meninius vienetus labai 
daug kainuoja. Supratimas 
šių sunkumų atsispindi nu
tarimuose; cituoju: ’’Kad 
visos kolonijos ypatingai 
mažesnės turėtų progos iš
klausyti arba pamatyti ver
tingus kultūrinius renginius, 
skatiname kraštų Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos valdybas 
rūpintis įvairių parengimų 
užrekordavimu į garsines 
ir/ar vaizdines juosteles ku
rias PLJ Sąjungos valdyba 
globotų ir platintų”.

Šią mintį jau mėgino ge
gužės mėnesį įgyvendinti 
Australijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos Valdyba prieš 
atstovų išvykimą į Kongre
są. Mažai Australijos jauni
mo žadėjo vykti į Kongresą, 
valdyba norėjo parodyti 
Kongreso dalyviams, ką 
Australijos jaunimas sugeba 
padaryti. Todėl Jaunimo 
Sąjungos Valdybos gegužės 
mėnesį Melbourne
suruoštas Sekmadienio 

k, Spektaklis buvo užrekor- 
duotas į vaizdinę juostelę - 
tai yra video casette filmą. 
Gaila, kad nebuvo sužinota 
anksčiau, kad Australijos ir 

visi susimokėję solidarumo 
mokestį. Į seimą atvyko du 
atstovai.

AUSTRALIJOS.. Krašto 
Valdybos pirm. V. Bukevi- 
čius apeliavo į PLB Valdybą 
ir VLIKĄ suderinti santy
kius, nes tai atsiliepia į visų 
kraštų bendruomenių 
veiklą.

JA VALSTYBĖS. Pirm. 
Dr. A. Butkus nusiskundė, 
kad apie 80% lietuvių, įsi
kūrusių JAV, nebekalba lie
tuviškai. Nesutarimai tarp 
ALTO, VLIKO ir PLB pa
dėtį dar blogiau blogina, ir 
daugelis iš viso atsisako da
lyvauti bet kurioje lietuviš
koje veikloje.

KOLUMBIJA. Kun. J. 
Saldukas pranešė, kad šia
me krašte jokios lietuviškos 
veiklos nebėra. Neprieina- 
,mas radijas nei spauda. 
Bendruomenės skyriai užsi
darė, bet paskutiniuoju lai
ku pradėjo vėl judėti Mede- 
llino miesto lietuviai. Dau
giausia gyvena mišrios šei
mos, o jų prieauglis paveik
tas kairesniųjų pažiūrų.

PRANCŪZIJA. R. Bačkis 
optimistiškai žvelgia į išei
vijos ateitį ir veiklą. Pary
žiuje gyvena tiktai kelios 
lietuvių šeimos, o kiti išsi
blaškę po visą kraštą. Val
dybos iždas visuomet tuš
čias, todėl finansinių proble
mų neturime, bet tikime kad 
mūsų veikla mus apjungia ir 
palaiko lietuvišką sąmonę.

ŠVEICARIJA. Lietuvių 
bendruomenė susikūrė po

Šiaurės Amerikos video 
sistemos yra skirtingos ir 
todėl nebuvo įmanoma pa
rodyti šį filmą PLJ Kongre
se. Nors ši video casette 
nėra 100 procentų gera iš 
techniškos pusės, būtų įma
noma ją nusiųsti į kitus 
Australijos miestus, paz. 
Pertho jaunimas, ypatingai 
tie, grįžę iš Kongreso, per
gyvena tą didelį atstumą 
nuo mūsų ir jaučiasi užmirš
ti didesnių kolonijų rytų 
Australijoje.

Liečiant tarpusavio bend
radarbiavimo temą, padary
ta dar keli nutarimai, vieną 
iš jų cituoju: ’’Atsižvelgdami 
į faktą, kad nemažai lietuvių 
kolonijų turi įvairaus pobū
džio medžiagos pvz. skaid
rių, filmų, juostelių ir t.t. ir 
kad būtų naudinga dalintis 
tokia medžiaga, skatiname 
kraštų LJS valdybas suda
ryti sąrašus, kuriuose būtų 
turinio ir informacijos api
būdinimai”.

Liečiant šio nutarimo 
grasinę, mes atstovai jau 

kongrese matėme tokios 
medžiagos. Studijų Dienose 
buvo paskirtas laikas kraštų 
veiklos pranešimams - ge
riausiai ir įdomiausiai tai at
liko Argentinos jaunimas. 
Jie atsivežė skaidrių monta
žą su kasetėje įrašytu pri
taikytu apibūdinimų. Paro
dė Argentinos kraštą, lietu
vių veikimo centrus, bendrą 
veiklą, o ypatingai Jaunimo 
Sąjungos veiklą. Būtų įdomu 
gauti šį veiklos skaidrių 
montažą, kad ir mes Aus
tralijoje susipažintumėm su 
savo tautiečių veikla Ar
gentinoje.

Tęsinys

Antrojo pasaulinio karo, kai 
tuo metu Šveicarijoje gyve
no virš 280 lietuvių. Šiandie 
liko tiktai 60. Veikia tautinių 
šokių grupė, kurios visi šo
kėjai yra šveicarai, o moky
toja lietuvė J. Stasiūlienė.

URAGVAJUS. Mažiausia 
Pietų Amerikos valstybė. 
Bendruomenei priklauso 
apie 300 asmenų, kai 1934 m. 
į Uragvajų atvyko apie 
10.000 lietuvių. Dauguma 
išsisklaidę po visą kraštą ar 
išvykę į kitus kraštus. 
Bendruomenė įsikūrė 1951 
m. ir veikė iki 1974 m. Šian
dien veikia tiktai Lietuvių 
Kultūros Draugija. Visa pa
rama ateina iš Š. Amerikos 
lietuvių. Du lietuviai vaikai 
mokosi Vokietijoje, Vasario 
16 gimnazijoje. Tai Kanados 
lietuvių išrūpinta parama.

VAKARŲ VOKIETIJA. 
Seimo narė M. Šmitienė pa
sidžiaugė lietuvių veikla. 
Bendruomenės eiles vis pa
pildo atvykstą iš Lietuvos, 
kurie įrodę vokiečių kilmės 
ir jiems leidžiama išvykti. 
Lietuvių gimnaziją viene
rius mokslo metus išlaikyti 
kainuoja 120.000 markių, 
kurių % padengia V. Vokie
tijos valdžia, o vieną ketvir
tadalį - 30.000 markių tenka 
sutelkti lietuviams.

Po pranešimų vyko dis-, 
kusijos, kuriose pasakyta 
daug žodžių, sugestijų ir 
minčių. Australijos lietu
viams siūloma surasti dau
giau ’’Pasaulio Lietuvio” 
prenumeratorių; maždaug 
1000; sekantį Jaunimo 
Kongresą ruošti Australijo
je. Taip pat buvo padarytas 
priekaištas Australijos lie-*' 
tuviams dėl menkos finansi
nės paramos įvairiems PLB 
projektams. Australijos lie
tuvių seimo narys V. Baltu
tis paneigė priekaištus, iš
keldamas Australijos lietu
vių veiklą, kurią nuo pat 
pirmos dienos teko finan
suoti patiems australie-

LEGEND ARINIS
PULGIS ANDRIUŠIS

Kas pažinojo Andriušį 
asmeniškai, tam gal atrodė, 
kad jis tik bohemiškas tipe
lis, mėgstąs susitikti su 
žmonėmis, padalyvauti, pa
sižmonėti. Tačiau jis mokėjo 
save kietai suimti ir kant
riai dirbti. Netgi buvo nusi
statęs savo programą, nes 
po darbo dienos grįžus iš 
tarnybos nuvargęs, neką te: 
galėjo kūrybiško ir padaryti. 
Tačiau jam tinkamiausias 
laikas buvo ankstyvieji ryt
mečiai. Jis vakarais eidavo 
anksti gulti, bet keldavosi 

• apie ketvirtą ar dar anks
čiau iš ryto ir iki einant į 
darbą turėjo kasdien po 4-5 
valandas, kurias jis ir išnau
dojo savo kūrybai. Tai pats 
gražiausias ir produkty
viausias laikas, kaip jis mė
go sakyti.

Pulgio Andriušio legenda 
prasidėjo dar jam neįkėlus 
kojos nei į žurnalistiką, nei į 
literatūrą. Jau nuo pat ma
žens, dar gimnazijos suole ir 
vėliau studijuodamas Kaune 
Andriušis buvo žinomas 
kaip originalus išdaigorius, 
kiekviena proga surasdamas

Reikėjo vykti į PL Dienas Čikagoje, kad susitiktų trys 
broliai Baltučiai. Iš k.: Viktoras (Adelaide), Aleksas (Los 
Angeles) ir Povilas (Melbourne).

čiams, nesulaukiant jokios 
paramos iš didesniųjų bend
ruomenių. Be keletos tūks
tančių dolerių skirtų dalinai 
tautinių šokių grupių kelio
nės išlaidoms padengti, 
vykstančioms į Australiją, 
australiečiai lietuviai nėra 
gavę nei cento kultūrinei ar i 
kitokiai veiklai paremti, kai 
iš Australijos yra nemažai 
aukų pavidale pasiųsta į 
JAV., Be to, Australijos lie
tuvių priskaitoma iki 10.000, 
iš kurių bendruomenės 
veikloje tedalyvauja apie 
2000.

Vėl pajudintas Lituanisti
nės katedros reikalas. Gal šį 
finansinį Lituanistinės ka
tedros įsteigimą lengviausia 
būtų išspręsti panaudojant 
turimus JAV Lietuvių Fon
de finansus, kur yra jau, be
rods, 3 mil. dolerių. Tauti
niam sąmoningumui išlaiky
ti nereikėtų gailėtis jokių 
fondų, nes pasiekus 3 mil. 
sieksime 4 ir taip be galo.

Seimo metu vakarais vy
ko įvairūs parengimai ir 
paskaitos. Paskaitas skaitė: 
Dr. V. Vardys ’’Vienybėje su 
kovojančia tauta”, Br. Nai
nys ’’Žvilgsnis į išeivijos 
ateitį”, Dr. K. Keblys ’’Kul
tūrinė veikla”, A. Gureckas 
’’Politinė veikla”, J. Gaila 
’’Bendruomenės organizaci
ja ir lėšos” ir kun. P. Gaida 
’’Aušros šimtmetis” ir kiti. 
Kai kurie prelegentai iškėlė 

vis naujų išdaigų, išnaudo
damas tam kiekvieną situa
ciją ar įvykį, žodžiu, garsas 
apie Andriušį buvo žinomas 
dar prieš jam pačiam pasi
rodant. O kai Pulgis pateko į 
spaudą kaip žurnalistas ir 
feljetonistas, jis jau buvo 
plačiai žinomas ir priimtas 
išskėstomis rankomis kaip 
savas. Šitoji jo būdo ypaty
bė į gyvenimiškus reikalus' 
pasižiūrėti iš linksmosios 
pusės ir glostyti prieš plau
ką lydėjo jį galima sakyti iki 
mirties. Ir jo santykiai su 
žmonėmis irgi buvo savotiš
ki: jis neskyrė žmonių ir jų 
neskirstė pagal luomus, 
mokslo laipsnius, užimamą 
poziciją: jis lygiai rado 
bendrą kalbą tiek su vaikė
zais subuvime ar karčiamo- 
je, lygiai su direktoriais, ku
nigais, ar bet kokio rango 
kariškiais. Gal dėl to ir prie
šų gyvenime neturėjo, nes į 
visus jis žiūrėjo atlaidžiu 
žmogišku žvilgsniu. Gal kam 
toks požiūris ir nepatiko, bet 
Andriušiui buvo daug kas 
atleidžiama jau vien dėl to, 
kad jis buvo Andriušis. 
Prieš 10 metų Andriušis mi- 

naujų minčių ir įdomių atei
ties vizijų, neatitoldami nuo 
realybės, nors teoretinių iš
vedžiojimų netrūko, kurie 
klausytojams buvo bereika
lingas balastas, ypatingai 
politinėse tematikose.

PLB Valdybos rinkiminė 
agitacija prasidėjo jau pir
mąją seimo dieną. Visur vy
ravo klausimas: ”Už ką bal
suosi?”. Jau buvo žinomi du 
kandidatų sąrašai: vienas V. 
Kamanto, kitas Dr. J. Son
gailos. Mums australiečiams 
abu sąrašai maža ką reiškė; 
abiejuose kandidatų pavar
dės nesvetimos - aktyvių 
bendruomenės narių. Abiejų 

’kandidatų sąrašų pirminin
kai, pagal amerikonišką sti
lių, patiekė savo veiklos gai
res, išryškindami kai ku
riuos aspektus, nors esminio 
skirtumo nebuvo. Dr. J. 
Songaila paminėjo, kad savo 
kadencijos metu aplankysiąs 
viso pasaulio lietuvių bend
ruomenes, pats padengda
mas visas kelionės išlaidas.

Bus daugiau 

rė, bet jo lengenda paliko 
dar šviesesnė, dar turtin-- 
gesnė.

Savo esme ir charakteriu 
Pulgis Andriušis palyginti
nas su garsiuoju vokiečių - 
olandų išdaigorium Till Eu- 
lenspiegęl , gyvenusiu XIV 
šimtmetyje, kurio legenda 
per šimttnečius augo ir plė
tėsi ir virto legendariniu - li
teratūriniu personažu iki šių 
dienų, kuris sau lygaus vo
kiečių literatūroje neturi.

Lygiai ir mūsų Pulgis 
Andriušis savo gyvenimu ir 
charakteriu yra nepakarto
jama retenybė, tiesiog uni
kumas, kuris jau vien iš šito 
taško negali būti užmirštas. 
Jeigu taip surinkus visą An
driulio ’ gyveni
mo faktų dokumentaciją, 
susidarytų sau lygios netu
rinti Pulgijada, ir tai būtų 
laiko nesugriaunamas pa
minklas jam pačiam. Tam 
jau pagrindą duoda jo paties 
autobiografinės apybraižos 
’’Septinton įleidus”, kur jis 
pats šitą savo charakterio 
bruožą ypatingai pabrėžia, 
vos vos prasitardamas apie 
savo literatūrinius polin
kius. Čia yra Pulgio Andriu
šio legendarinė esmė, jo kū
rybos branduolys, nes jis iš 
tiesų kūrė ne savo darbo 
kambary berašydamas, bet 
dar daugiau nepakartojamą 
originalumą išvystė pačiu 
savo gyvenimu.

Tiesa, P. Andriušis buvo 
septinton įleistas, bet tik 
pačiame pakraštėly, nes tik 
vos 63 metų sulaukusį likimo 
ranka jį išsivedė naujų kū
rybinių pasaulių atidengti, 
naujų legendų kurti.
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ALFAS Valdyba kviečia
Jau ’34-tą kartą mūsų 

sportuojantis jaunimas su
važiuos į Hobartą pade
monstruoti mūsų tautinių 
tradicijų. Jų gilus noras pa
bendrauti su savaisiais, iš
bandyti jėgas su kitų sporto 
klubų jaunimu, dalyvauti, 
ginti savo klubų spalvas su
kelia pasididžiavimo.

Nežiūrint, kad šiais 
metais sporto klubai po iš
vykos į Ameriką yra susidū
rę su finansiniais sunku
mais, vis tik gana gražus 
skaičius sportuojančio jau
nimo atvyks į Hobartą. Po 
Pasaulio Liet. Sporto Šven
tės, kurioje dalyvavo virš 
šimto sportininkų iš įvairių 
klubų Australijoje, dar jau
čiasi nuovargis vadovų ir 
sportininkų tarpe. Atsivežti 
neišdildomi įspūdžiai sukelia

Mokykla...
Atkelta iš 4 psl.

palinkėjo mokyklai tęsti 
savo darbą, nežiūrint kliū
čių.

Meninės programos metu, 
mokiniai suvaidino veikalėlį 
’’Raketa į Marsą”. Pasirodo, 
kad raketa nusileido ne į 
Marsą, bet 15-to šimtmečio 
Lietuvą, kur astronautus 
pasitiko net pats kunigaikš
tis Vytautas (Aistis Bieri). 
Po vaidinimėlio jaunieji ak
toriai pristatyti šventės da
lyviams.

Vėliau darželio ir I-mo 
skyriaus mokiniai padekla
mavo ’’Tupi žvirblis kamine" 
ir "Visi šoka”. Pranešėja 
(Danutė Stasiūnaitytė) per
spėjo, kad jaunesnieji moki
nosi ’’Malūną”, bet pašoks 
tik ’’Malūnėlį”... Na, ir ma
tėme!.. Sušoko vyrai, kaip 
reikia! Vyr. skyrių mer
gaitės dailiai išraitė ’’Len
ciūgėlį”.

Po to, jaunoji Regina 
Coxaite į sceną pakvietė 
mokyklos vedėją ir kt. pa
reigūnus. Australijos Lietu
vių Fondo atstovas Br. Sta- 
šionis, mokinius apdovanojo 
mažomis dovanėlėmis, o 
mokyklos vedėja įteikė pa-, 
žymėjimus šiemet savaitga
lio mokyklą užbaigusioms 
Betinai Migevičiūtei ir, 
Danutei Stasiūnaitytei. 
Tėvų komiteto vardu jas 
sveikino D. Ankuvienė, 
įteikdama po dovanėlę, o 
ALB Sydnejaus Apyl. Val
dybos pirm. Dr. A. Maura- 
gis, jas apdovanojo gražio
mis tautinėmis juostomis.

Abi mokinės gražiai pa
dėkojo savo mokytojams už 
suteiktą progą mokintis ir 
tėvams už jų rūpestį.

Tėvų komitetas dovanė
lėmis apdovanojo ir visus 
mokytojus bei jų talkinin
kus, nuo jo neatsilikdami 
mokiniai jiems įteikė gėlių.

Šventės programa, vado- 
jaujant p. Jutai Šliterienei, 
užbaigta dainų pyne, į kai 
kurias jų įtraukiant ir pub- 

■ liką. Įdomiai, apie sudaužytą 
uzboną padainavo Paulius 
Šliogeris, talkinamas And
riaus ir Robin Cobb ir 
’’mergužėlės” Andriaus La- 
šaičio.

Po maldos ir Tautos Him
no, visi - mokiniai, mokytojai 
ir svečiai dar buvo pakviesti 
prie sumuštinių, saldumynų 
ir kavos.

Svečių šiemet buvo gau
siai.

B. Žalys

entuziazmo ir noro sukaupti 
jėgas besiruošiant į 34-tą 
sporto šventę Hobarte.

Šių metų sporto šventės 
rengėjai yra Hobarto sporto 
klubas ’’Perkūnas”, kurie 
jau seniai ruošiasi šiai šven
tei ir tikisi, kad mūsų tau
tiečiai nors ir mažoje koloni
joje skaitlingai atsilankys į 
sportininkų parengimus pa-

XXXIV—SIOS SPORTO ŠVENTĖS HOBARTE 
PARENGIMŲ PROGRAMA

GRUODŽIO 26 d.

Nuo 3 v. - 6 v. p.p. sporto šventės dalyvių registracija 
šv. Teresės bažnyčios salėje, 28 Hopkins St., Moonah.

GRUODŽIO 27 d.

8 v. ryto. Sporto klubų atstovų informacinis susirinki
mas,. šv. Teresės bažnyčios salėje, 28 Hopkins St., 
Moonah.

10 v. ryto Sporto šventės atidarymo pamaldos, šv. Te
resės bažnyčioje, Moonah.

11.30 v. ryto bendri pietūs bažnyčios salėje
2 v. p.p. Sporto Šventės ATIDARYMAS Southern 

Tas. National Fitness Centre, 21-24 Gormanston Rd., 
Moonah. Tel. 284 204.

3 v. p.p. Sporto varžybos
8 v. -12 v. p.p. Susipažinimo vakaras, Polish Hall, 22-24 

New Town Rd., New Town. Įėjimas $ 5.00.

GRUODŽIO 28 d.

9 v. ryto - 4 v. p.p. Sporto varžybos Fitness Hali.
8 v. -12 v. v. Išvyka laivu iš Brook St. Pier. Kaina $ 8, 

jauniams $ 6.

GRUODŽIO 29 d.

9 v. ryto - 4 v. p.p. Sporto varžybos
8 v.v. -12 v.v. lešminė Geilston Bay Rowing Club.

GRUODŽIO 30 d.

9 v. ryto - 3 v. p.p. Sporto varžybos

GRUODŽIO 31 d.

9 v. ryto - 3 v. p.p. Sporto varžybos
3 v. p.p. Sporto šventės uždarymas - Dovanų įteikimas
7.30 vak. Naujų Metų sutikimo balius

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS A.L. FONDUI

$ 50 Z. Augaitis (150), Vic.
$ 20 Z. Budrikis (120), 

W.A.
$ 10 V. Skrolys (40), W.A.

A.a. Jonui Neverauskui 
Adelaidėje mirus, vietoje 
gėlių papildomai aukojo:

Po $ 20 J. ir E. Balčiūnai 
(400), vic. ir Simpson Old 
Timers Club, S.A.

A.a. Aleksandrui Dantai 
Sydnejuje mirus, vietoje 
gėlių aukojo:

Po $ 20 A.L.B. Albury- 
Wodonga Apylinkė per p. 
B. Valienę, D. Bieri, A. Čei-

sydnejiškiai ’’Links
mieji broliai’ taikliai paste
bėjo, kad susvyravo kalen
dorinių įvykių ciklas. Pagal 
juos Sydnejuje puse metų 
pravedus šv. Kazimiero 500 
m. minėjimą anksčiau prieš 
sukaktį, esą turėsią keistis 
ir kitos metinės šventės. 
Pagal jų apskaičiavimus ki
tais metais Velykos būsian
čios jau vasario mėn., Kalė
dos - spalio mėn. ir t.t. 
’’Linksmieji broliai” spėja, 
kad nuo ateinančių metų 
bažnytinės vyriausybės pa
rėdymu Petrinės bus šven
čiamos du kartus į metus, o 
Povilinės tik kas antri me
tai.

bendrauti su jaunimu, 
moraliai ir materialiai pa
rems juos ir leis pajusti, kad 
jiems rūpi lietuviško jauni
mo ateitis.

Tad iki pasimatymo 
sporto šventėje Hobarte.

Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo 

Sąjunga

čys (435), S. ir B. Jarem- 
bauskai, I. ir E. Jonaičiai 
(460), J. ir E. Laurinaičiai 
(320), M. Petronis (135), 
H.F. Reuter, Eric Schicic ir 
Jadvyga Venclovienė (70).

Dalyvaukime
Teatro Šventėje

Gruodžio 29 d., ketvirtadienį, 7 vai. Sydnejaus Liet. 
Teatras "Atžala” stato A. Domanto ir Sakalausko 5 
veiksmų komediją

’’PŪKIO PINIGAI”
Režisuoja Julius Dambrauskas.

Bilietai į kiekvieną spektaklį: dirbantiems $ 5, studen
tams ir pensininkams $ 3.

Salėje vietos nenumeruotos.
Teatro Šventės Komitetas

ALB Krašto Valdybos pavedimu TEATRO ŠVENTĖS 
KOMITETAS praneša, kad gruodžio 28 d., trečiadienį, 
7.30 vai. Sydnejaus Lietuvių Klube Melbourne Teatras 
’’Aušra” stato Keturakio trijų veiksmų komediją

Režisuoja Edvardas Šidlauskas.

’’TETA IŠ AMERIKOS

/PORTALE
SPORTAS ADELAIDĖJE

’VYTIS” - WOODVILLE 
43:42 (22:21)

Tokių krepšinio rungtynių 
pabaigos vargu ar sugebėtų 
sukurti net geriausi filmų 
režisoriai, bet mums lietu
viams tai buvo nepaprastas 
pasididžiavimo momentas. 
Šios finalo rungtynės turėjo 
nulemti, kuri komanda žais 
Grand Finalo rungtynes, o 
pralaimėtojams tai buvo 
paskutinės 1983 metais. Tad 
rungtynės vyko įtemptoje 
atmosferoje nuo pradžios iki 
paskutinių sekundžių. Kai 
iki rungtynių pabaigos liko 
žaisti dar 7 minutės, varžo
vai pirmavo 7 taškais ir 
mūsų komandos pagrindinis 
žaidėjas dėl 5 pražangų ap
leido aikštę. Net ir didžiausi 
optimistai jau nebetikėjo 
lietuvių berniukų žemiau 18 
metų amžiaus pergale, nes 
L. Janoniui apleidus aikštę 
mūsų gretose liko tik 4 žai
dėjai. Nežiūrint šio nuosto
lio, ’’Vyčio” prieauglis sužai
dė tikrai pasiaukojančiai, 
bet kartu vedė gerai apgal
votą žaidimą ir 7 taškų skir
tumas po truputį pradėjo 
tirpti. Paskutinėje minutėje 
varžovai dar pirmavo 3 taš
kais, bet paskutinėse se
kundose A. Snarskis pralin
do prie krepšio ir nuo lentos 
įmetė pergalingus taškus. 
Šio metimo dar ilgai neuž
mirš ne tik Antanas, bet ga
na daug lietuvių bei ’’Vyčio” 
klubo rėmėjų, kurių buvo 
gana daug šiose rungtynėse. 
Taškus pelnė: S. Hunter 19, 
L. Janonis 13, M. Lyle 7, A. 
Snarskis 4, A. Šmitas 0.

’’VYTIS” -FORESTVILLE 
EAGLES 36:30 (15:13)

Mūsų mergaitėms šios 
rungtynės buvo taip pat dėl 
teisės žaisti Grand Finalo 
rungtynėse žemiau 20 metų 
grupėje. Prieš kelias savai
tes tom pačiom varžovėm 
pralaimėta apie 20 taškų, 
tad vytietės šioms rungty
nėms labai rimtai ruošėsi ir 
rezultatas svyravo. -

Lietuvaitės įgijo ne
ryškią persvarą prieš rung
tynių pabaigą: ir tuo pačiu 
užsitikrino teisę žaisti dėl. 
nugalėtojų titulo. Šios rung
tynės įvyks gruodžio 10 d. 6 
vai. vakaro Apollo stadijone, 
tad mergaitėms linkime 
sėkmės.

Šias labai svarbias rung
tynes vytietės sužaidė pasi
gėrėtinai, pagyrimų užsi
tarnavo visos žaidėjos, o 
taškus pelnė: C. Merriman 
10, I. Petkūnaitė 9, S. 
Merrimar 8, A. Snarskytė 7, 
S. Vyšniauskaitė 2, L. Jab- 
lonskytė 0, B. Stalbaitė 0. 
Linkime ir tikimės gerų re
zultatų lemiamose rungty
nėse...

R.S.
BAIGIASI

VYTO GERULAIČIO 
KARJERA

Viso laisvojo pasaulio lie
tuviai džiaugėsi ir gėrėjosi 
Vito Gerulaičio laimėjimais 
teniso aikštėse. Vienu metu 
buvo iškilęs net į trečią vietą 
pagal įvertinimą pasaulinėje 
arenoje. Buvo ir tokių, kurie 
tikėjosi pamatyti lietuvį iš
sikovojusį pasaulio teniso 
čempiono titulą. Iškilęs į 
pirmąsias vietas Vitas daž
nai buvo matomas nakti
niuose klubuose, kur šauniai 
praleisdavo vakarus net iki 
gaidžių. Jo karjera lygiai 
kaip teniso sviedinukas - iš
kilęs iki aukščiausio taško 
krito žemyn. Atvykęs į 
Australiją Vitas prisipažino 
laikraščių reporteriams, kad 
yra pakeitęs savo gyvenimo 
eigą. Likęs pasirinkimas su
kaupti jėgas ir pasiryžimą 
siekti laimėjimų arba mesti 
raketę. Paskutinių metų lai
kotarpyje dalyvajant turny
ruose nesėkmės sekė viena 
po kitos. Dažniausiai pir
muose turnyro ratuose pra
laimėdavo mažai žinomiems 
žaidėjams. Gerulaitis laimė
jęs Australijos teniso čem
piono titulą 1977 metais ti
kėjosi šiame kontinente at
gauti savo formą. Pasirodė, 
kad viltis neišsipildė. Kelią 
pastojo mažai žinomas emi
grantas vengras Zoltan Ku- 
hars, nugalėjęs Vitą trijuose 
setuose, 6-1, 6-3, 6-3.

Žeminių riešuttfhpeanut) 
gimtinė yra Pietų^Rmerika. 
Dar gerokai prieš^merikos 
atradimą inkų taU|a augino 
žeminius riešutus ir gamino 
šiandie plačiai naudojamą 
riešutų sviestą, kuris buvo 
laikomas dideliu ’Skanėstu. 
Ilgai nežinota jo gaminimo 
budo. Tik maždau ’ -‘ v 
metų Amerikoje 
dėtas gaminti ir 
rinką visame pa
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PASKAITA

apie sąžinės kalinius Sov. 
S-je

TITpTU^

Kun. G. Jordan gruodžio 
13 d., trečiadienį, 7.30 v.v. 
St. Aloysius’ College 47 
Upper Pitt St., Milsons 
Point, skaitys paskaitą ir 
rodys filmą apie sąžinės ka
linius Sovietų Sąjungoje. 
Kun. G. Jordan yra Tasma
nijos universiteto kapelio
nas ir Friends of the Cap
tives organizacijos pirmi
ninkas. Ši organizacija rūpi
nasi sąžinės kaliniais Sov. 
S-je ir Lietuvoje. Kun. G. 
Jordan gerai pažįsta lietuvių 
būklę S. S-je ir labai palan
kus lietuviams.

Suinteresuotieji maloniai 
kviečiami paskaitoje daly
vauti.

PRANEŠIMAS

Man ilgesniam laikui iš
vykus iš Sydnejaus, kviečiu 
visus suinteresuotus Moterų 
Soc. Globos Draugijos ir 
Lietuvių Sodybos reikalais 
kreiptis į Draugijos Valdy
bos vicepirmininkę p. A. 
Vingienę tel. 520 4610. Ačiū.

O. Baužienė 
S.L.M.S.G.D. Vaidybos 

pirmininkė

FOTO MĖGĖJAMS IR 
FOTOGRAFAMS

Steigiamas foto mėgėjų, 
fotografų ir prijaučiančių 
klubas. Steigiamasis susi
rinkimas įvyks gruodžio 18 
d., sekmadienį, 2 vai. Syd. 
Lietuvių Klube.

Klubo tikslas: dalintis fo
tografų žiniomis, ruošti foto 
parodas, palaikyti glaudžius 
ryšius su visuomene ren
giant vakarus ir t.t.

Kviečiame fotografus ir 
mėgėjus ar video darbuoto
jus dalyvauti steigiamajame

VISUR
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

CANBERROJE

Kariuomenės šventė pra
dėta pamaldomis St. Mary’s 
koplyčioje. Jas atlaikė kun. 
P. Martuzas.

Pats minėjimas pravestas 
Lietuvių Klube. Susirinku
siems atsistojimu pager
biant įnešta vėliava ir susi
kaupimo minute pagerbti 
žuvusieji.

Paskaitą skaitė p. V. Bi- 
veinis, išsamiai pakalbėjęs 
apie Lietuvos kariuomenės 
organizavimą ir paduoda
mas daug negirdėtų ar 
įprastiniuose minėjimuose 
neliestų faktų.

Sekė meninė programa. 
’’Audėjėlės” vyresnieji šo
kėjai pašoko tris šokius tik
rai nustebindami žiūrovus. 
Nenuostabu, kad susilaukė 
tiek daug plojimų. Toliau 
Sydnejaus ^Atžalos” akto-

VIDEO — PHOTO
Jūsų šaunios sukaktuvinės, vedybų, gimtadienių ir ki

tokios šventės nepakartojamai įamžinamos video albume.
Užsisakydami savo parengimus Sydnejaus Liet. Klubo 

gražiose patalpose su valgiais ir gėrimais neužmirškite ir 
video filmuotojo, kuris jūsų šventes padarys nepraeinan
čias.

Kreiptis pas klubo vedėją 16-18 East Terrace, Banks
town, tel. 708 1414 arba privačiai tel. 759 4289 (P.O. Box 
24, Greenacre 2190).
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16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414*

Gruodžio 18 d., sekmadienį, 3 vai.
KALĖDŲ EGLUTĖ

Klubo narių vaikučiams iki 12 metų 
amžiaus

Gruodžio 31 d., šeštadienį, 8 vai.
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

Kaina: $ 15 asmeniui įskaitant šaltą 
vakarienę ir šampaną

Po 60 dienų pašto nutrau
kimo su Sovietų Sąjunga dėl 
rugsėjo 1 d. Korėjos keleivi
nio lėktuvo pašovimo Aus-

Sąjunga.
PRANEŠIMAS

ALB Krašto Valdybos vi- 
cepirni. kultūros reikalams 
Juozas Maksvytis sudarė 
Teatro Šventei ruošti Ko
mitetą, kuris uoliai vykdo 
pasiruošimo darbus.

Pranešame, kad 1983 m. 
gruodžio 28 d. Sydnejaus 
Liet. Klube po Melb. teatro 
spektaklio turėsime bendrą 

vakarienę. Norį dalyvauti 
svečiai mielai laukiami.

Gruodžio 29 d., ketvirta
dienį, po Sydnejaus teatro 
spektaklio turėsime iškil
mingą Teatro Šventės už
baigimo vakarienę. Joje da
lyvaus artistai, garbės sve
čiai. Tautiečiai, norį daly
vauti toje vakarienėje, ma
loniai prašomi pranešti J. 
Maksvyčiui, 7 Fleming St., 
Carlingford, N.S.W., tel. 
871 6269 iki gruodžio 25 die
nos.

Teatro Šventės Komitetas

GRAŽIAUSIA KALĖDINĖ DOVANA 
žinomo ir plačiai pagarsėjusio dailininko Povilo Puzino 
monografija

Didelio formato su angliškais tekstais ir gausybe jo 
darbų reprodukcijų, iš kurių dalis spalvotos. Kaina 25 
doleriai.

Australijoje gaunama kreipiantis:
Victoria Co. (Latvian Bookshop)
148 Rundle Mall
Adelaide, S.A. 5000

Tinkamiausia dovana bet kokia proga

susirinkime. Laukiame.
RETAS KONCERTAS

P. Sakalauskas 
Iniciatorių vardu

riai O. Maksvytienė ir J. 
Dambrauskas abu puikiai 
suvaidino K. Ostrausko 
’’Šaltkalvį”. Šios vietos ra- 
movėnų pastangos buvo 
tikrai pavykusios.

Po programos skautų 
tėvų Komitetas paruošė tik
rai skanius ir pigius pietus, 
kuriais dalyviai vaišinosi 
užgerdami Liet. Klubo 
aukotu alučiu ir vynu.

Minėjimo proga taip pat 
buvo rodoma p. V. Biveinio 
išstatyta foto paroda apie 
Lietuvos kariuomenę. Išsta
tyta virš šimto chronologiš
kai paruoštų ir aprašytų 
nuotraukų iš įvairių laiko
tarpių. Paroda susilaukė di
delio dėmesio ir palankių at
siliepimų.

Visas parengimas tikrai 
buvo nekasdieniškas.

J.K.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

SŪKURIO PADĖKA

Gruodžio 24 d., šeštadienį, 7.30 vai.
KŪČIOS

Kaina: $ 8 asmeniui

$20

$50Oro paštu kitur
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Gruodžio 17 d., šeštadienį, 7.30 vai.
KLUBO NARIŲ PRIEŠKALĖDINIS 

SUBUVIMAS IR 
SUSIPAŽINIMAS SU NAUJU

KLUBO VEDĖJU
Įėjimas laisvas

PRANEŠIMAS

Pranešu, kad galima gauti 
pusės colio video juostų iš 
X-sios Dainų ir Taut. Šokių 
Šventės, įvykusios Sydne- 
juje ir iš Grandinėlės kon
certo Regent teatre.

I dalis: tautiniai šokiai, 
L.D. atidarymas ir chorai.

II dalis: tautinių šokių tę- 
t sinys ir Dainų Šventės už- 
■ baiga.

Gruodžio 4 d., sekmadienį, 
Sydnejaus Lietuvių Klube 
įvyko pasaulinio masto- 
smuikų koncertas. Klubo 
vadovybė susisiekė su pa
saulinio masto smuikinin
kais Dana ; Pomerancaite- 
Mazurkewicz ir Juri Mazur- 
kewicz, jos vyru, kurie abu 
šiuo metu reziduoja Sydne- 
juje ir dėsto konservatorijo
je. Abu smuikininkai nuo 
seno turi glaudžius ryšius su 
lietuviais, prieš kiek laiko 
išvykę iš Sovietų Sąjungos, 
sėkmingai koncertavę Eu
ropoje, JAV, Kanadoje, da
bar gyveną Australijoje. Jis 
yra ukrainietis, jinai - Lie
tuvos žydaitė, solisto Kipro 
Petrausko šeimoje perse
kiojimų metais išslapstyta ir 
išauginta. Dana gražiai kal
ba lietuviškai ir santykiauja 
su lietuviai kaip su savais.

Jų koncertas tikrai buvo 
reto lygio, į savo repertuarą 
įtraukę ir eilę lietuvių kom
pozitorių kūrinių, kaip Dva
riono, Klovos ir kitų. Tokių 
koncertų retai išgirsi net ir 
Sydnejaus Operoje. Klausy
tojų buvo susirinkę gana 
apsčiai, bet galėjo būti jų ir 
daugiau, nes Liet. Klubo 
Vadovybė koncertą rekla
mavo australų ir etninėje 
spaudoje. Sveikiname Klubo 
vadovybę už iniciatyvą, nes 
jer tokius renginius pake- 
iamas ne tik klubo, bet ir 
ietuvių vardas.

NELIKIME SKOLINGI

MŪSŲ PASTOGEI

III dalis: Grandinėlės 
koncertas Regent teatre.

Kiekviena juosta trunka 
vieną valandą, spalvota, įra
šyta į Betamex kasetes. 
Kaina viena juostelė su per
siuntimu $ 35. Užsakant pa
žymėti, kuri dalis pageidau
jama ir kiek.

Užsakymus, čekius ar pi
nigus siųsti šiuo adresu:

P. Sakalauskas 
P.O. Box 24, 
Greenacre, N.S.W. 2190

Adelaidėje mirė Juozas 
Norkūnas, sulaukęs 80 
metų, ramovėnas, viengun
gis,nuoširdus ir aktyvus 
bendruomenės narys. Dorai 
gyvenęs ir susitaupęs kiek 
turto, bet nežinia, kam jis 
atiteks, nes neužtiktas jo 
testamentas.

Aukojo: V.R. Aniuliai 
daug labai vertingų knygų ir 
žurnalų. Juozas Č-- ’. vinskas 
Lietuvos Banko 10 litu 
banknotą. ’’Džiugo” tuntas 
skautų literatūros skyriui 
’’Sese, budėk!” knygos du 
egz. LA. Šabrinskai $ 5.

Naujai gauta Šaltinių 
Bibliotekoje:

Per Aleną Karazijienę fil
mas - P. Mataičio vadovau
jamas etnogrdfinis ansamb
lis (komentarai anglų kalba).

Per V. Aniulį - J. Tumo 
Lietuvių literatūros paskai
tos (driaudžiamasis laikas 
’’Apžvalgos” grupė Jonas 
Maironis - Mačiulaitis, Kau
nas - Marijampolė 1924. 
Maironio raštai II epas, 
Kaunas, 1926. Valančiaus 
raštai, Kaunas 1931. A. Ly- 
berio Sinonimų žodynas, 
Vilnius 1981. Maironio Pa
vasario balsai, Kaunas 1944. 
J. Zinkaus Lietuvos gamta 
ir gyventojai, liaudies ūkis, 
santvarka ir visuomenė, 
istorija, literatūra ir menas, 
Vilnius 1980. Žmuidzinavi
čiaus 23 kūrinių reprodukci
jos. Antano Žmuidzinavi
čiaus kūrinių reprodukcijų 
albumas, Vilnius 1957. Bar-

Pagerbdami a.a. A. Dantą 
-vietoj gėlių aukojame Syd. 
■Liet. Klubo bibliotekai 10. 
dolerių. V.S.

bara Armonas Leave your 
tears in Moscow, Sydney 
1961.

Per Paulių Kabailą - du 
egz. anglų kalba išleisto 
NSW gyvenančios Mildos 
Dulhunty (Kabailaitės) pir
mojo poezijos rinkinio 
Poetic Licence 1983.

Visiems mūsų bibliotekos 
dosniems geradariams Apy
linkės Valdybos ir Australi
jos Lietuvių Fondo Antano 
Krauso Vardo Šaltinių Bib
liotekos vardu reiškiama 
nuoširdi padėka.

J. Mikštas 
bibliotekos vedėjas

Kas dirba, tas žino ką 
reiškia organizacijai morali
nė ir finansinė parama.

Sūkurio Valdyba ir tėve
liai esame labai dėkingi mū
sų tautiečiams, kurie nenu
ilstamai mus remia savo da
lyvavimu mūsų parengi
muose, savo maloniais pas
katinančiais žodžiais, o ypač 
tiems, kurie mus taip dos
niai paremia finansiniai.

Per paskutiniuosius mė
nesius susilaukėme labai 
gražios paramos iš O.M. $ 
300, anon. $ 200, P. Ridikie- 
nė $ 15 ir p. Petniūnienės $ 
10.

Visiems mus rėmusiems ir 
aukojusiems tariame nuo
širdžiausią lietuvišką ačiū.

Tuo pačiu visiems linkime 
linksmų Šv. Kalėdų ir lai
mingų 1984 metų.

Sūkurio Valdyba ir tėveliai
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