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KARIUOMENĘ MININT
Kariuomenės šventė yra mums 

pasidariusi viena iš mūsų tautinių 
švenčių, kurią kasmet rūpestingai 
su atitinkamom iškilmėm paminime. 
Ir tai ne dėl to, kad mes patys bū
tume kokie nenumaldomi kovotojai 
kovos lauke, Tie laikai, kai lietuviui 
kardas ir kova buvo jo gyvenimo tu
rinys, jau seniai seniai praėję ir jie 
nepasikartos, nes gyvename kito
kius laikus ir taip pat esame perma- 
ža tauta, kad išvystytume galingą 
karinę jėgą. Tačiau kova už savo 
tautinę egzistenciją, už išsilaisvini
mą, už būsimą nepriklausomą vals
tybę tebevyksta, tik ne atvirame 
fronte ir žudančiais ginklais. Dabar
tinė Lietuvos padėtis ir pasaulio po
litinė konjunktūra mūsų tautinėms 
aspiracijoms šiandie yra labai nepa
lanki. Vadinamoji ’’detente”, arba 
atolydžio politika neleidžia net pla
čiau komentuoti galimybių apie So
vietų Sąjungos subordinacijoje 
esančių mažų tautų išsilaisvinimą. 
Belieka tik laukti ir išsilaikyti savo
mis pastangomis, kad kaip tauta iš
liktume ir kad neprarastume savo 
tautinio identiteto bei aspiracijų 
atėjus laikui atgauti savo laisvę ir 
savarankiško gyvenimo teises.

Taigi, laikai pasikeitę, bet lietuvių 
tautai kova už tautinį išlikimą tebė
ra nepakitusi. Toji kova vyko esant 
lietuviams ginkluotiems ir gerai ka
riškai organizuotiems, kovoja lietu
vis ir dabar, neturėdamas ginklo nei 
militarinės jėgos. Anksčiau tos ko
vos vyko už žemę, ūž teritoriją, 
šiandien kovojame už lietuvį. Ir šiai 
kovai pašaukiami ir mobilizuojami 
ne rinktiniai vyrai, o visi, neišski
riant nei moterų, nei senelių, nei 
vaikų! Ypač svarbu .kovoti už lietuvį 
už Lietuvos ribų, kur yra didesnis 
pavojus prarasti savo tapatybę, ne
gu savo krašte ir okupacinėje pries
paudoje. Čia ir yra būtina toji kovos 
dvasia, kuri paprastai ugdoma ka
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riuomenėje. Tą kovos dvasią būtina 
ugdyti visokiose aplinkybėse ir vi
sokiomis priemonėmis. Esamose 
mūsų sąlygose ginklu lietuvio neap
ginsi, o reikia besąlyginio tikėjimo 
sava tauta, reikia gilaus sąmonin
gumo, reikia meilės ir ištikimybės, 
juo labiau reikia nelygstančio pasi
ryžimo, kad mūsų gretos ne retėtų, 
o kaskart tankėtų. Kitaip sakant, 

' traukiantis iš šios kovos linijų nega
lime palikti spragos, o savo vietoje 
įstatyti ir palikti kitą - vieną ar kelis. 
Tik šitokiu būdu kovojant - dirbant 
ir veikiant galime būti pilnai užsi
tikrinę, kad lietuvių tautai neiškils 
joks pavojus sunykti, bet ji augs ir 
klestės nesulaikomai ir amžinai.

Su tokiomis mintimis kiekvienas 
turėtume pasitikti kariuomenės 
šventę, su tokiu ryžtu ir užsianga
žavimu turėtume skirstytis iš jos 
minėjimų. Tuščios pastangos orga
nizuoti minėjimus, juose dalyvauti ir 
iš jų grįžti be nieko. Didžiuotis vien 
tik praeity turėtomis lietuvių tautos 
pergalėmis ir atsiekimais patiems 
nieko nedarant, jokių pastangų ne
parodant yra tas pats, kaip bandant 
pavojuje prisidengti praeities gar
bės ir herojiškumo skėčiu. Gera ži
noti savo protėvių žygius ir perga
les, tačiau visa tai tik liudija mūsų 
protėvių valią gyventi ir primena, 
kad ir mes esame jų palikuonys ir tą 
pačią valią gyventi patys turime ne 
tik išlaikyti, bet ją ir perduoti būsi-

mai kartai. Istorija kiekvienam yra 
tik kelrodis, bet jokiu būdu ne apgi
nantis skydas ar ateities garantija. 
Ateities garantija yra ne praeities 
herojuose, bet mumyse pačiute, 
niekur kitur. *

Būdami tiek ryžtingi garantuotai 
išlaikyti savo tautinį identitetą, mes 
lygiai būsime pasiruošę su laiku ir 
atgauti savo tautos laisvę ir valsty
binę nepriklausomybę. Tada atsiras 
kaip stebuklu ir sava kariuomenė, ir 
iškils naujos pergalės. Visa tai be 
abejo priklauso nuo mūsų pačių 
šiandien.

/v.k./

Jonas Strielkūnas

Lietuva

Rugsėjo 18 d. Londone buvo 
iškilmingai atidengtas paminklas 
Katyno aukoms pagerbtu Susirinko 
apie 8.000 žmonių. Paminklą atiden
gė Katyne žuvusio lenkų karininko 
žmona.

Juodo akmens paminklas su jame 
iškalta data - 1940. Ta data kaip tik 
ir buvo priežastimi, kad iškilmėse 
nedalyvavo D. Britanijos valdžios 
atstovai. Mat, 1940 metais Katyno 
teritorija buvo sovietų valdžioje ir 
jie tuo metu buvo Hitlerio Vokieti
jos sąjungininkai. Tad ta data rody
te rodo, kad nusikaltimą papildė so
vietai, nors pastarieji iki šios dienos 
stengiasi įrodyti, kad juoda yra bal
ta ir kad Katyno žudynių kaltininkai 
yra vokiečiai. Sovietų spaudimas į 
D. Britanijos vyriausybę yra nepap
rastai didelis, prirašyta daugybė 
memorandumų.

Būdinga, kad net Nuernbergo 
Tribunolas vokiečių neapkaltino 
Katyne papildytomis žudynėmis, 
nors šis klausimas ir buvo pateiktas 
ir vėliau pro jį praeita tylomis. Tatai 
reiškia, kad Tribunolas, kurio nariu 
buvo ir sovietai, negalėjo rasti pa
kankamai pagrindo šį nusikaltimą 
primesti vokiečiams.

Tarp skaitlingų prie paminklo su
dėtų vainikų buvo ir lietuvių dele
gacijos vainikas. (Mūsų žiniomis, 
Katyne žuvo ir lenkų kariuomenėje 
buvusių lietuvių. E.)

Komentuodama D. Britanijos vy
riausybės atstovų nedalyvavimą 
paminklo atidaryme, britų spauda 
aiškino tai sovietų spaudimu. Gar
siojo Sir Winston Churchill vaikai
tis, irgi Winston Churchill, kalbėda
mas prie paminklo, pasakė: ’’Nebu
vo čia šiandien tiktai kaltininkų, ig- 
norantų ir niekšų - prie pastarųjų 
tenka priskirti D. Britanijos vyriau
sybę”. ELTA

«**
Gruodžio 4-5 d.d. Washingtone 

įvyks Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto' Seimas, į kurį pa
kviesta dalyvauti ir Mūsų Pastogė. 
Dėl suprantamų aplinkybių Mūsų 
Pastogė savo atstovo negalės pa
siųsti.
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APIE LEIDINIUS LIETUVOJE
(Tarisya « pr.M. P. Nr.)

Kai 1966 metais pasirodė pirmasis 
Mažosios Lietuviškos Tarybinės 
Enciklopedijos romas, vienas recen- 
zantas tarybinėj spaudoj rašė: ’’Be
vartant šį mokslo veikalą tiesiog ne
gali įsivaizduot i, kaip buvo įmanoma 
be jo iki šiol apsieiti”. Dabarjau se
nokai išėjo visi trys tomai. Juose 
.suregistruota kiekvieno komunisto 
m-' mažiausi geri darbai, visokį na
rnai ir nameliai, kur kada koks susi
rinkimas buvo, kas kur išplatino ko
kiu nors lapeliu, kaip entuziastingai 
su! iko Liet uvos liaudis išlaisvintoja - 
Raudonąja armija, kuri atžygiavo 
jsveloėti Lietuva nu<» mirtino pavo
jaus is vokiečiu pusės ir L.l. Bet šia
me mokslo veikale nerasime apie 
rusu vokiečiu draugystę, parengu
sia kelia Lenkijos užpuolimui, Lie
tuvos padalinimui. Čia nerasim apie 
kalinius, išvežimus, apie Rainių, 
Pravieniškių ir kil. žudynes, o jei ką 
rasim lai darbas vokiečiu ir buržu
aziniu nacionalistų. Didieji lietuvių 
tautos veikėjai sumažinti arti nulio 
(jei iš viso paminėti). Čia rasim šiek 
tiek iškreiptų žinelių apie K. Grinių, 
V. Jurguti, A. Voldemarą, apie ’’fa
šistinės Lietuvos diktatorių” A. 
Snu ioną. Apie dr. J. Basanavičių 
ra šou a ipo trumpų žinių apie jo 
moksline veiklai: "Liberali jo (Basa- 
iia-. iriausi pažiūra j carizmo politiką, 
jo vaidmuo 1905 Vilniaus seime, kur 
jis gynė uurzuazijos reikalavimus, 
turėjusius liksiu sulaikyti revoliuci
ni- raida Lietuvoje, dalyvavimas 
b-.iržu.izijos 19(7 1918 m. veiks
muo.si- visa tai suvaidino neigiamą 
reakrinj vaidmenį lietuviu tautos 
aržvilfiii”.

’’Rinktiniuose raštuose” (Vilnius,

anglų kalba. Knygelė išleista ’’at
remti apie tikėjimo Tarybų Sąjun
goje persekiojimų melus, skleidžia
mus užsieniuose”. Knygelėje nuo
sekliai atpasakojami sovietiniai 
įstatymai, garantuoją piliečiams 
tikėjimo laisvę. Bet, kaip ir tinka, ir 
ateizmo skle'idimo laisvę. Tačiau 
knygelėje niekur neužsimenama, 
kad labai dažnai Sov. Sąjungoje 
įstatymai teturi dekoratyvinę 
reikšmę. Pats gyvenimas tvarkomas 
taisyklėmis, instrukcijomis, aplink 
raščiais, vyresniu'n telefonogramų 
mis ar net žodžiu, ir viso šito turiny* 
visai nepanašus į įstatymu strains 
nių prasmę. (> dėl ateizmo propo 
gandos: ateistai naudoja spaudą, ra 
diją, televiziją, kinus, mokyklas i 
i.t. Tikintieji to nieko neturi. Su 
gretinkime Lietuvos Katalikų Baž 
nyčios Kronikos skelbiamus faktus.

0 prisiminkime "Gimtojo krašto” 
skelbiamus ’’faktus.”

Vanda Siarkūnaitė pabrėžia, kad 
užsieniuose gyveną lietuviai renka 
T. Lieiuvoj išleista knygas, jas 
krauna i knygų lentynas. Vienas 
(aulini is kada tai Australijoje pa 
reiškė, kad nuo Lietuvoje išleistų 
knygų ne vieno čia knygų lentynos 
li>z!a. Niekočia nuostabaus nieks 
čia nedraudžia knygų komplektuo
ti. Mes turime jas pažinti ir objek- 
i vuai vertinti. Juk jų stengiamasi 
mi j musu savaitgalių mokyklas 
prisiųsti. Bet kiek knygų lentynų 
sulūžo Lietuvoje nuo užsienyje iš
leistų knygų? Iki šiol tebėra vienos 
krypties kelias. T. Lietuvoje prie-

Nukelta į psl. 5

Per Angliją greičiau, geriau, pigiau. 
KALĖDINĖS DOVANOS 

Siuntinys.2 1976.
Vyriškam arba moteriškam paltui vilnonė angliška medžiaga, arba 

vilnonė labai gera, eilutei medžiaga su jaudintu "All wool made in 
England”; crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui, arba crimpleno 
medžiaga dviem suknelėm; 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai; 1 vil
nonė gėlėta arba su ornamentais skarelė; 2 poros vyriškų arba moteriškų 
storų nailoninių kojinių; gėlėta crimpleno medžiaga suknelei.

Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidoms $ 120.00
' Į šj siuntini dar galima dadėti prekių 10 svarų svorio. Bet čia primena

me, kad į siuntinį galima dėti tik 12 metrų, medžiagų, išskyrus dirbtinį 
minką, kuris į ši skaičių neįeina.

Žemiau siūlome keletą populiariausių dovanų.
Dirbtinis minko kailis 1 moteriškam paltui $ 65.00
Jeans "Wrangler”, vyriškos arba moteriškos $ 27.00
Vyriškas arba moteriškas nertinis $ 18.00
Geresnės rūšies nertinis $ 24.00
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono $ 2.25
Tighs $ 3.00
Crimpleno medžiaga, tinka kostiumėliui arba suknelei, 
kaina yž 1 metrą $ 9.00
Vilnonė medžiaga suknelei. Kaina už 1 metrą $ 7.50
Nailono apatinis $ 7.50
Vyriški nailono marškiniai $ 7.50
Geresnės rūšies marškiniai $ 13.00
Lietsargis, telescopic $ 10.00
Vilnonė skarelė $ 8.50
Angliška vilnonė labai gera 1 eilutei medžiaga $ 40.00

šios kainos yra su įskaičiuotu nauju muitu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 

palikimus į Lietuvą ir kitas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

TeL #1-739 8734 
arba #1-460 2592

19701 iš dr. J. Basanavičiaus auto 
biografijos ji« veikla, k.< - liečia L:< 
luvos atstatynia.'L.. .

’ ! >:u-‘“kt4ctas a. <.i a, ■u.ii na • e
Organizuojasi pabaltiečių jaunimas

pavyzdžiu iš M.L.T. !• c:ka»|.ein -.»s:
Bėr..ardas Brazdžb.a:-.: u«sa 

degtinės krypuos poetas. l*oi-ztj<o 
skleidė dekadentines nuolaikas, 
buržuazines tiacionalist im-s pažiūras 

vokiečiu fašistų okupacijos me:.:.s 
paskelbė antitarybinių kurinių. 191 : 
pasitraukė į vakarus, reiškiasi anti
tarybinėj veikloj. J..uas Aistis: deka< 
dantinės krypties poetas. Poezijos 
pagrindas • nuovargis, išsekimas, 
artėjančio buržuazijos žlugimo nu
jautimas. Reiškiasi antitarybinėj 
nacionalinė! veikloj. Vysk. Mečislo
vas Reinys - po trumpos biografijos: 
”už antitarybinę veiklą buvo nu
baustas. Mirė Vladimire.” Vladas 
Jurgutis, tarp kitą ko: "Raudonoji 
armija išvadavo iš Stutthofo kon
centracijos stovyklos”. Apie paskiau 
sekusį išvežimą į Sibirą neužsime
nama.

Pavartykime akademinę Lietuvių 
literatūros istoriją - taip rūpestingai 
viskas tempiama ant savojo kurpa
lio; kad surandama ko tik ieškoma - 
net ir tai, ko niekad nebuvo.

Apie Bažnyčių- padėtį teko spau
doje skaityti atpasakojimą knygelės

Mirus Lietuvoje brangiam tėveliui
A.A.

JONUI JUOZAPAVIČIUI
nuoširdžiai skausme užjaučiame mūsų narę Valeriją Bladzevičienę ir 
visus artimuosius.

Melbourne Socialinės Globos Moterų Druagijos
Valdyba ir narės

Mielam kolegai šachmatininkui
A.A.

PETRUI LEONAVIČIUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo motinai ir broliams bei visiems 
artimiesiems ir drauge liūdime.

Sydnejaus lietuviai šachmatininkai
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Pereito mėnesio gale Adelaidėje 
lietuvių, latvių ir estų jaunimas su
rengė Latvių Namuose seminarą, 
pavadintą ’’Baltic Youth Seminar”. 
Be jaunimo buvo kviesti ir vyres
nieji, kuriems rūpi savo krašto liki
mas.

Seminaras buv gerai suplanuotas 
ir pravestas. Užtruko virš šešių va
landų. Prelegentai, jauni, čia moks
lus baigę, akademikai, buvo gerai 
pasiruošę ir kruopščiai išstudijavę 
savo pasirinktą dalyką.

Pirmasis prelegentas Viesturs 
Zembergs kalbėjo tema: Demogra
fija ir rusinimas Pabaltijo kraštuose. 
Faktai beveik visi žinomi, begalės 
datų ir skaitlinių. Tokios paskaitos 
neatsiekia savo tikslo, nes šimtai 
datų ir skaitlinių gali tik sutilpti į 
kompiuterį, bet ne į žmogaus galvą.

Antrasis prelegentas Aldis Put- 
ninš pasirinko temą: Maintenance of 
ethnicity among Baltic youth: Psy
chological perspectives. Nors temos 

| pavadinimas apima visą Pabaltijo 
■ jaunimą, tačiau kalbėtojas nagrinėjo 

H tik latvių jaunimo problemas. Jis iš

kėlė įvairių psichologinių dilemų, 
bet nuo atsakymų susilaikė, palik
damas juos susirasti patiems klau
sytojams. Jis pasakojo pravedęs ap
klausinėjimą Adelaidės ir Flinders 
universitetuose ir iš didelio skai
čiaus latvių studentų (Adelaidėje 
priskaitoma virš 10.000 latvių), tik 
nedidelė dalis save sutapatina su 
latviais. Kiti save vadiną europie
čiais, o dar kiti - šiaip sau žmogumi. 
Viena latvė studentė paklausta, ko
dėl ji nenori vadintis latve, paaiški
no, kad Latvijoj latviai buvę fašistai. 
Tokiu ir panašių pažiūrų esą apstu 
ne tik pas jaunimą, bet ir vyresniųjų 
tarpe. Vyresnieji ateiviai nutraukę 
ryšius su savo tautos kamienu ir su 
čionykščiais latviais, bando pritapti 
prie vietinės (australiškos) kultūros, 
bet nepajėgia dėl skirtingų papro
čių. Gaunasi plyšys, tuštuma. Ta 
tuštuma turi būti kuo nors užpildo
ma. Nesuradus nieko pozityvaus šiai 
tuštumai užpildyti, gaunasi nervų 
pakrikimas ar nukrypstama į alko
holizmą ar narkotikus. Melbourne 
u-to tyrinėjimai rodą, tvirtino p. 
Putninš, kad pabaltiečiai sunaudoją 
tris kart daugiau alkoholio negu 
australai.

Trečią gana įdomią paskaitą skai
tė dr. I.V. Ozols tema - Amnesty 
International and Prisoners of 
Conscience. Čia jis iškėlė ir nagrinė
jo žmogaus teises ir civilines ir poli
tines teises pagal tarptautinį susita
rimą. Pacitavo USSR constitucijos 
125 straipsnį, kuriame sakoma, kad 
liaudies gerovei ir sustiprinimui so
cialinės sistemos, sovietų sąjungos 

' piliečiams garantuojamos a) žodžio 
laisvė, b) spaudos laisvė, c) protes
tų, streikų laisvė, d) procesijų gat
vėse laisvė. Rezultatai rodo, kad pa
sinaudojus tomis konstitucijoje leis
tomis laisvėmis, 1953 m. virš trijų 
milijonų žmonių buvo kalinami dar
bo stovyklose, o 1973 m. sovietų 
akademikas Andrei Saharov pri
skaito apie 1.7 milijono gyventojų 

kalėjimuose. Iškeliainos žiaurios ka
lėjimų sąlygos. Dr. Ozols kviečia 
jaunimą kovon prieš žmogaus teisių 
laužymą ir už žodžio laisvę. Nurodo 
kovos kelius: - '
a) Protesto laiškų rašymą į U.N.
b) Peticijų siuntimą ir parašų rinki
mą,
c) Kelti viešumon ypatingus atvejus 
ir tuo sugėdinti pavergėjus pasaulio 
akyse.
d) Organizuoti pagelbą nukentėju
siųjų šeimoms.

Pažymi, kad gruodžio 10 d. yra 
Žmogaus Teisių diena, o 1977 metai 
yra paskelbti International Priso
ners of Conscience Year.

Ponia Lidija Pocienė skaitė pas
kaitą tema Kultūrinis bendradar
biavimas su Pabaltijo Kraštais.

Tarp paskaitų buvo įpinti leng
vesni dalykai, kaip filmo ir skaidrių 
rodymas ar pasakojami įspūdžiai ap
silankiusiųjų Pabaltijo Kraštuose. 
Jūratė Grigonytė pasakojo savo įs
pūdžius iš viešnagės Lietuvoje, pa
iliustruodama skaidrėmis.

Penktoji paskaita - Quo Vadis 
Baltic youth?, paruošta estės Eime 
Kangur. Ji siūlo jaunimui kurti et
nines jaunuolių grupes ir leisti laiką 
savųjų tarpe. Net siūlo steigti etni
nius diskoteks, ar restoranus, kur 
jaunimas galėtų linksmintis savųjų 
tarpe ir pinigas eitų saviesiems, žo
džiu metė šūkį - savi pas savus!

Pavakarių kavutę ir vakarienę 
jaunimui paruošė Adelaidės Pabal- 
tietės Moterys.

Džiugu matyti besiorganizuojantį 
Pabaltijo jaunimą, o dar džiugiau 
girdėti, kad jie patys nė kieno nein
spiruojami pradeda jungti jėgas ir 
ruošiasi išeiti į viešumą.

Br. Mockūnienė.
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DAINOS GALIA
Vieną šiltą pavasario vakarą par

ke ant suolo sėdėjo senyvas žmogus. 
Jis buvo švariai, beveik turtingai 
apsirengęs, inteligentiškos išvaiz
dos, atrodė tik trumpam pailsėti 
prisėdęs. Galėjau praeiti į žmogų 
nekreipdamas dėmesio, bet per did
miesčio triukšmą išgirdau jį dainuo
jant. Jis nebuvo girtas, nei šiaip ne
atrodė panašus į miesto idijotą, ta
čiau didmiesčio parke, nors ir šiltoj 
prieblandoj, nors ir tyliai dainuo
jantis žmogus buvo lyg koks uniku
mas. Nepraėjau.

Jo balsas priminė mano visada 
niūniuojantį ar švilpaujantį tėvą. 
Priminė anais jaunystės vakarais 
dainuojantį kaimo jaunimą, dalgiais 
ar grėbliais nešiną, grįžtantį iš 
šienapiūtės darbų. Priminė ilgas 
žiemos vakarones su gavėnios gies
mėmis. Vasaros vakarais nežiebda
vome lampų ir ilgai ilgai kaime aidė
davo daina. Niekas nesutrukdydavo 
tokių vakarų harmonijos, linksmai ir 
nerūpestingai išeidavo dienajydima 
dainos.

Atsisėdau prie dainuojančio žmo
gaus. Jis nenutilo, o mano mintys 
lėkė vis tolyn. Pirmoji seniausia at
minime likusi Pirmosios Komunijos 
dieną vienuolių giedota Mozarto 
”Ave verum” giesmė. Prisiminiau 
laiką, kada mažam broliui užmigdyti 
dainuodavau vaikiškai sukurtą ir tik 
jam vienam skirtą lopšinę:”Miegok, 
miegok, Jonyti, aš parinsksiu tau 
žvaigždyčių...” Dar taip neseniai, ak, 
juk dar tik, rodos, vakar dainavau 
lopšines savo anūkėliams. ”Ar prisi
meni namelį, tą gimtinį savo”...visa-

etas.-
< r

Kylanti balerina
DALIA JANAVIČIŪTĖ - kylanti 
balerina Sydnejuje

Sydnejaus Union teatre lapkričio 
25-27 d.d. xyks baleto dienos - 
"Music, Movements and the Dan
cers”. Muzika Corelli, choreografija 
Valerie Franks, laimėjusios Austra
lijos choreografų šiais metais kon
kurse Il-rą vietą. Taip pat progra
moje Queenslando baletas ir moder
nusis šokis. Šiame baleto festivalyje 
šoks ir lietuvaitė Dalia Janavičiūtė, 
šiais metais baigusi baleto studijas 
ir konkursiniuose pasirodymuose 
buvo ypatingai aukštai įvertinta. 
Dalia taip pat dalyvaus ir Australi
jos Lietuvių Dienų Jaunimo koncer
te kaip solistė šokėja.

Balerina Dalia Janavičiūtė studijoje

Niekada nepervėlu
Kai mudu su Jonu vedėmės, gy

venimas buvo tikrai daug daug 
paprastesnis. Pavaikščiojom šešis 
mėnesius, Jonas įmokėjo depozitą 
už žiedus, o aš jau turėjau nemažą 
skrynią įvairių gyvenimui reikalin
gų daiktų. Praėjo dar šeši mėnesiai, 
ir mes jau buvom savo bute jauna ir 
nauja šeima.

Dabr vaikai dar neįšėję iš pra
džios mokyklos jau eina ’’steady”. 
Vėliau reikalingi įvairūs paruošėjai 
prieš vedybas, o paskui patarėjai po 
vedybų. Ir vistiek nenusiseka gyve
nimas. Taip viskas komplikuota. 
Galbūt ir mudviem su Jonu šeši mė
nesiai buvo permažai pagrindo duoti 
depozitą už žiedus? Mes irgi nesu- 
gyvenam. 0 dabar mes susibarėm 
taip rimtai, kad vargu ar besusitai- 
kysim. Jonas kaltina mane, aš kalti
nu jį. Ir tai nėra kokie menkniekiai,

da užbaigdavau ašarotomis akimis. 
Gal dėl Ito ir dabar, išsileidę į ilges
nę kelionę,visados visi dainuojame. 
Gaila, kad jaunos motinos šiandien 
nebeturi laiko, nebeturi ir mūsų 
motinų ir senolių vidujinės ramybės 
užmigdyti vaikus lopšine.

Dainuojantis žmogus buvo 
netolimos apylinkės gydytojas atsi
sėdęs triukšmingame parke atsipa
laiduoti po dienos darbų. Išpasako
jau jam savo jausmus jį dainuojantį 
miesto džiunglių triukšme išgirdusi.

- Taip. Šiandien labai reta motina 
dainuoja vaikui lopšinę; greičiau 
migdo save ir vaiką barbitūratais. 
Tai įrodo, kaip barbariškai mes el
giamės su savo biologinėmis funkci
jomis, kokiu klaidžių keliu einame. 
Tik harmoniškas kūnas yra .sveikas, 
o disharmonija - liga. Muzika yra 
aukščiausia, tyriausia harmonija. 
Pilna muzikos siela nereikalinga 
psichiatro pagalbos ir ji netaip leng
vai sužlunga disharminiškoj aplin
kumoj. Juk mes visi iš prigimties 
esame dainininkai. Maži- kūdikiai 
pasaulį pirmiausia iš tonų pažįsta, o 
tik paskui akimis. ’’Daina yra visų 
menų motina” - sakė kažin koks po

bet rimtos gyvenimiškos priežastys. 
Žinoma, aš nesakau, ka’ aš esu be 
kokių mažų ydelių, bet nepalyginsi 
su juo.

Virtuvėje amžinai varva tapšnoja 
kranas, o jis mane kaltina, kad pri
kraunu šiukšlių baką taip, jog užda
ryti negalima ir kiekvienas praeivis 
šuo jį išverčia ir išsklaido po gatvę. 
Iš kiemo pusės varteliai dėl man ne
žinomos priežasties nebeužsidaro, 
bet ir pilnai nebeatsidaro, o jis atsa
ko tuo, kad mano virtuvė yra kaip 
suomiška sauna, pilna garų ir sviltįi, 
nes aš parpildau puodus. Kaip aš 
nepildysiu vis daugiau. Keturi vai
kai parlekia iš mokyklos alkani kaip 
vilkiukai, o puodai tapo maži, nes 
šeima jau iš šešių žmonių, o 
dviejų. Puodai tebėra tie patys, ku
riuos gavom dovanų vestuvėms.

Mūsų didžiausia problema yra

- Taip, taip. - Sutinku. - Ir aš žinau 
poetą, kuris sakė: ’’Kur dainuoja, 
ten ramiai prisėsk, nes tik pikti 
žmonės neturi dainų”.

- Daina - sveikata. Daina atpalai
duoja. Negana vien tik klausytis 
dainų. Juk dauguma esame vonios 
solistais, arba mažiausia niūniuoto- 
jai. Dainuojant visas mūsų kūnas 
dirba; kvėpavimas, kraujo cirkulia
cija išjudinami. Muzika, labiausia 
dainavimas mūsų moderniame pa
saulyje geriausia terapija. Nemuzi- 
kališkų žmonių visai nėra. Kiekvie
nas turime ausį muzikai, tonui ar 
taktui, nes harmonija yra pirminė 
ramybės ir net laimės sąlyga. Deja, 
mūsų šiandienis pasaulis nevisada 
harmoniškai skamba ir iš jo visiškai 
pabėgti negalime. Dainuodami, nors 
ir trumpam jaučiamės ’’susidainavę” 
su problemom ir tai jau truputėlis 
poilsio ir laimės.

mamos. Aš sugyvenu su Jono mama 
ir Jonas sugyvena su mano mama. 
Mūsų mamos tarpusavy nesugyve
na. Prasidėjo nuo pirmojo mūsų vai
ko. Mano mama užauginusi tik dvi 
m'ergaites tikėjosi anūkėlio. Jono 
mama nė neabejojo, kad aš turėsiu 
tik mergaitę, nes berniukų ji labai 
nemėgo, be to jos trys sūnūs pamilo 
kitas, ir visi išėjo iš namų ir aš lik 
viena lietuvaitė marti. Todėl jos vi- 

•>s viltys buvo mano dar negimusi 
dukrelė, kuriai jau turėjo pilną la
gaminą suknelėms medžiagų ir kas
pinėliu. Gandras matot .ai rodė dau
giau simpatijų mano mamai ir gimė 
berniukas. Skubėjom turėti kitą 
aika kad išsilygintų mamų proble

mos, bet ir vėl berniukas. Mergaitė
< čia, u ketvirtas vėl kaip ty- 

čia berniukas, čia jau aš pasakiau 
stiojpnes aip u galo nebūtų su skai- 
čiąvimų. Jone mamą mano mamai 
šito* dovanoti negali

Paskutinė mūsų nesantaikos 
priežastis, net juokinga, yra Jono 
noras surasti išsprendimą mūsų gy
venimo į oblemoms. Jis nusipirko 
garsaus psichologo parašytą knyge
lę ”How to succeed in marriage”. 
Tylėdami suplovėm indus. Sugulė 
vaikai ir aš paėmiau lopyti mūsų pa
daužų sūnų amžinai plėšomas 
"jeans”. Jonas paklausė, po įžangi
nio supažindinimo su knygelės tiks- 
1 u. ar aš sutinkanti atsakyti į klausi
mus, kurie labai svarbūs norint at
naujinti vedybinę sutartį. Kodėl tu
riu nesutikti? Niekados nieko neslė
piau. Pirmiausia, taip psichologo 
patariama, reikia atvirai prisipažinti 
savo ydas ir trūkumus. Ar nesu pri
pratusi prie kokių nors narkotikų? 
Ne, niekad nesu vartojusi jokių 
’’drugs”, jeigu neskaityti kadaise 
tolimoj vaikystėj, Dzūkijoj pas bo
bulę gavėnios metu su bulve dažyto 
kanapių aliejaus. Šito tikrai negali
ma laikyti adikcija? Ar neturiu 
kokių chroniškų ligų? Neturiu, bet 
čia ir vėl; kasmet gaunu slogą, kar
tais net kelis kartus. Prisipažinti sa
vo praeities visas meilės ’’afairs.” ta
po kebliau. Nuo kada, t.y. nuo kokio 
amžiaus aferos galioja? Nuo rimto 
amžiaus, nuo maždaug šešiolikos, 
septyniolikos metų. Aha! Apsive
džiau devyniolikos, o prieš tai labai 
rimtai buvau įsimylėjusi policijos 
orkestre obojum grojusį Arvydą, 
kuris dabar gyvena Sydney, turi 
žmoną ir tris vaikus, labai storas ir 
mano Jonas jo nemėgsta, nes kai

paveikslą 
nutapyk

Medį pakelėj šakotą
Rasą nukrisdink ant jo
Stambiais lašais
Lyg ašaras
Po juo Rūpintojėli
Ir akmenį
Pakeleivingam pailsėti
Vėją.
Paukštę liūdnai suokiančią...
Ir daina jan įdėk -
Tą vakarę dainą
Aidinčią iš kaimo po našta dienų.
Ir širdį...
Ilgesingą širdį nutapyk dainoj.

Pajauta

mes susitinkam jis mane stipriai iš
bučiuoja kaipo savo artimiausią 
"zemliokę”.

- Kaip tu galėjai būti įsimylėjus į 
tą idijotą Arvydą? - Klausia labai 
piktai Jonas. - Tą pusgalvį, kuris nė 
bū nė mū neišmano ir kvatoja, kaip 
dviejų garlaivių triūbos? - Tokiu 
prisipažinimu aš netiktai daranti 
gėdą jam-ir vaikams, bet jo ir savo 
tėvams.

Neturėjau ką atsakyti, nes tuo 
momentu kaip lik buvo labai svarbu 
pritaikyti obuolio ir kriaušės lopus 
ant Algiuko kelnių užpakalio, kurį 
jis kiaurai pračiuožia mokykloj ant 
čiuožiko ir kurie turėjo atrodyti la
bai madingai specialiai pridėti, o ne 
išduoti savo tikros paskirties. Jonas 
supyko, kad nekreipiu tiek daug dė
mesio į jo klausimą ir nepriduodu 
tam daug svarbos.

Bet man šitų ’’jeans” užpakalis 
yra daug svarbiau, negu sena meilė 
Arvydui, - sakau. - Aš neturiu kitų 
kelnių Algiukui rytoj į mokyklą, o 
prisipažinimą apie meilę Arvydui 
mes visada galėsime diskutuoti. Ve
dybų sutartį atnaujinti mums jau 
per vėlu ir aš nebeturiu tam laiko.

"Niekad nepervėlu - Sako Jonas. - 
\r tu nenori žinoti, kaip turi nusi- 

M-kti mūsų gyvenimas? ”How to 
succeed in marriage?”

Galbūt niekad nežinosiu, galbūt 
niekur nesurasiu vedybinio gyveni
mo pasisekimo, nes amžinai neturiu 
laiko ir amžinai pilna įvairių nesėk
mių. O gal dar ir nevėlu mums su 
Jonu atnaujinti sutartį. Bet galbūt 
geriau palaukti, kol paaugs didesni 
taikai...

Liucija P.

Vyras, susitikęs draugą super
markete: - Ar tu irgi padarei tą pa
čią kvailystę, ir paklausei, ką ji daro 
su pinigais?

Keista moteris, - girdėjau kal
bant, - ji atrodo daug jaunesnė, negu 
ištikrųjų yra, bet jos elgesys daug 
senesnis už jos išvaizdą.

* ♦

Prieš kelioliką metų jaunystė bu
vo gyvenimo dalis, vėliau tapo pro
fesija, o dabar jaunimas jau atskira 
ir skirtinga tauta.
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Nenorėt-iuj sahvi.. jog esu tikra 
'vejė, bet kartais is\ ./.u««ju su vy 
r.us prie upių ar ežeru Mauo noras 
ne liek pagauti daug .t. dideles žu
vis. Kiek pabuvoti gau.<</je, pa- 
vaikšlinėi i pakrantėmis,-pasigrožėti 
saulėlydžiais ar saulei ekiais, nes 
paskutiniu laiku vis dažniau ateina 
mintis, kad nebedaug galbūt jau jų 
beliko.

Šį karta teko ilgiau su vyrais de
rėtis: - boba jiems nereikalinga, net 
našta. Šaltas oras, o jie numato pa
lapinėje gyventi kelias dienas ir 1.1, 
ir lt. - Pagaliau nusileido; - a. galėsi 
žuvį mums iškepti. - Pasižadėjau iš
kepti ir net pagauti, jeigu duotų 
meškeręPjįsimirkčioję sutaisė neva 
tai meškerę;- išklebusią, anūkėlių 
besimokant žvejoti nuvartotą, 
"praktikante” špūlę. 0 meškerkotis, 
tai neduok pone die, tikras šluotko
tis. Bet aš jau nieko nebesakiau dėl 
šventos ramybės. Ar gi ne aš jiems 
gimtadieniams brangias špūles ir 
meškerkočiųs dovanų pirkau? Argi 
jau nė viena geresnė nebeatlieka? 
'I^įk jau to. Mano tikslas išeiti į 
gamtą, nes nuo virimo atostogų at
sisakiau pažadėdama kepti žuvį.

Nuvažiavote į Gippslandą, prie to 
vadinamo ežerų įėjimo. Krūmuose, 
toli nuo pasaulio susiradon stovyk
lavietę ir pastatę palapinę vyrai 
dingo, palikę mane tvarkyti "namų”, 
ne jau pavakarė.

Ilgainiui, sutvarkiusi savo vyrų 
migius ir išdėliojus iš po kojų kitus 
palapinės rakandus išėjau ir aš su 
savo šluotkočiu laimės pabandyti. 
Nenorėdama sekti vyrais ir jiems 
"nelaimę” užnešti nuėjau į priešingą 
pusę. Krantais bestybčiodama, ge
resnės vietos beieškodama nuėjau 
gana toli, tačiau susiradau labai pui
kų upės posūkį, tikrą ežerą.

Žvejoju. Stoviu ir atsisėdu. Meš
kerę atremiu į įsmeigtą į žemę dvi- 
šakėlę, tai vėl paimu ir rankoj lai
kau, tai vėl atremiu. Kad nors koks 
užkerėtas žuviukas pakibintų. Anei 
krust! Riebiausius kirminus dedu, 
keičiu juos, sakau, gal šiandien nei
ma ant tokių, tai dėsiu, va, kitokių. 
Nieko. Pažvelgiu į mėnulį - kai tik 
žvejo palaima - delčia. Vėjas visai ne 
rylų, kuris yra pats blogiausias žve- 
vbai. Kas čia būtų? Paeinu žingsnį 

A..urėu, tai vėl labiau į dešinę. Kaip 
meso, taip nieko. Nors imk ir verk!

.sau gerai, kad čia pilna visokios 
avies, čia, šitoj upėj, esu ir aš pa-į 

gavusi žuvies., pakeičiu vietą jau; 
kelintą kartą. Kaip niekas nepakru- Į 
lino, taip ir ne. Kažkodėl pasidarė; 
labai svarbu pagauti, bet kaip, ką... 
Atsisėdau prie krūmo to-ėliau nuo 
kranto ir visas viltis praradus nieko 
jau nebesitikėjau.

Jūs nepatikėsit, kas atsitiko to
liau!

.Nelabai i>>i< nuo mano krūmo 
.man pasirodė kad sapnuoju), pa ; 
načiau žuvį- skraidani Na. galvoju,' į 

oabunyte, jau.tau atėjo laikas pasi- • 
ulbėti -u daktaru, kur- ne vien kū

jo negalavimus gydo. Trinu akis ir 
•nvbiu ranką, tikrai po minutės 
pašliukšt ir vėl žuvis pralėkė. Einu i 
žiūrėti arčiau kranto ir pati savęs 
jau ėmiau bijoti -Dievuliau kokia 
laime. lai ne as iš proto kraustaus! 
Po krumu gulėjo aborigenas ir prie 
kojos didžiojo piršto prisirišęs šniū- ! 
riuką, lygiai kaip nebežinau kokiame 
kon-.kr senukas su šuniuku, traukia 
žuvis vieną paskui kitą ir meta į 
krantą. Jis jau turėjo prisigaudęs i 
visą krūvą "breams” ir gana didelių, 
bet laukė kol pagaus tą dičkį, kuris 
prieš pora dienų čia, lygiai šitoj vie
toj, jam nervus gadino. 0 krūvą už 
krūmo aš galinti pasiimti, jam tie 
mažiokai yra tik "nuissance”. Man jo 
"mažiukai" atrodė labai puikus gro
bis ir mielai pasiėmiau. Tačiau buvo 
labai įdomu žinoti ką jis deda ant 
kabliuko, kaip jis prikalbina, kad
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kibtų? Tuos pačius kirminus, kaip ir 
mano ir kabliuko dydis tas pats. 
Skirtumas tik meškerkočiuose; jo 
didysis dešinės kojos pirštas ir mana- 
sife.___ _ buvo nepalyginami.

Grįžus į palapinę vyrus radau ge
riančius alų ir keikiančius... nebeži
nau ką jie keikė, nes kaip jau sakiau, 
vėjas ir mėnulis buvo palankūs. Ga
lite jau numanyti, kad jei grįžo tušti. 
Ilgai nesakiau, kokia laimė mane 
aplankė. Ilgai gėrėjausi jų teikiama 
pagarba "durnai bobai”, arba "dur
niaus laimei", kuri leidžia rasti gerą 
vietą. Nebeiškentėjus išpasakojau 
viską. Ilgai negeso cigarečių žiburė
liai mūsų palapinėj seniai kalboms 
nutilus. Kiekvienas galvojo sau; ką

Ko dar benorėti?
Škotų pasakotojas Robert Louis 

Stevenson kartą sakė, jog pasaulis 
yra pilnas įvairiausių galimų dalykų. 
Jo pasaulis nebuvo net nei puspilnis. 
Šiandien yra dalykų, apie kuriuos 
Stevenson nė sapnuote nesapnavo.

Šiandien, pavyzdžiui, yra daug 
daugiau žmonių ir jie turi daug dau
giau vaikų. Vaikai turi daug daugiau 
žaislų, o žaislai turi daug daugiau 
įvairiausių komplikuotų dalių. Dau
giau žmonių turi namus ir telefonus, 
daugiau tais telefonais žmonės 
skambina, dažnai ir ne žmonės, o tik 
juostelė atsako, kad daktaro nėra 
arba pakeistas numeris ir tai užima 
daug daugiau laiko.

Daugiau prigamina automobilių, 
daugiau žmonių juos perka ir dau
giau užsimuša arba tik išvažiuoja 
sekmadieniais pažiūrėti į senų auto
mobilių prekyvietes. Daugiau žmo
nių lieka amžinais invalidais.

Yra daug daugiau komedijantų, 
nors komedijos nelabai tepasikeitė 
ir juokdariai pasakoja tuos pačius 
anekdotus tik daug dažniau. Yra

Gyvenimas Lietuvoje
UŽ KĄ ESU PERSEKIOJAMAS?

'Tuo metu į kabinetą įbėgo majoras 
Kazys ir greitakalbiai išpylė: "Ter
leckas? Ar jūs dar ne kalėjime? Už
migt negaliu žinodamas, kad jūs vis 
dar trypiate tarybinę žemę!”. Visai 
atvirai išsireiškė papulkininkis Bal
tintas: "Mes niekada neturėsim ra
maus gyvenimo”. Visai neseniai. 
Mindaugo Tomonio laidotuvių metu, 
aš nešiau jo karstą ir tyliai dalyva
vau iki galo ceremonijos. Čekistas, 
žardu Vladas, per mano nažistamą 
16-tį moksleivį, prisiuntė man grasi
nimą, kurio prasmė bbvo: ”Ir su ta
vim susidorosim”. Nejaugi KGB ti
kisi, kad mane pavyks taip išgąsdin
ti, jog bijočiau ateiti į laidotuves sa
vo draugų?

Net iškvietimai apiforminami ”su 
tikslu išgąsdinti”. Pavyzdžiui, 1972 
metais ilgai vedžiojo ilgais korido
riais ir visus ant durų degė raudonos 
lentelės "Vyksta tardymas”. Žino
jau, kad tada, po gegužinių demons
tracijų Kaune ir birželinių neramu
mų Vilnaus Sporto rūmuose, KGB 
"svečių” nestokojo. Bet argi visus 
juos vienu metu galėjo tardyti?

Kadangi mano draugų tarpe yra 
dag rusų ir žydų, čekistai bando juos 
taip pat išgąsdinti, sakydami, kad 
jie draugauja su žmonėmis, kurių 
rankos suteptos krauju. Duok, Die
ve, kad mūsų oponentų rankos būtų' 
tokios švarios. Ta proga norėčiau 
paminėti vieną žmogų, jau daugiau 
25 metus kalinamą lageriuose. Jonas 
Abukauskas 1948 metais vadovavo 
partizanų būriui ir gavo įsakymą 
sušaudyti ’’liaudies gynėją”, žmona 
ir mažamečiai vaikai maldavo pa
gailėti vyro ir tėvo. Jonas įsakymo 
neįvykdė. Greitu laiku jis pasidavė 
valdžiai. Jį suėmė ir nuteisė sušau
dyti. Bevedi metus laiko jis praleido 

žino aborigenas, ko baltas žmogus 
nežino ir ilgai dar gal nežinos?

Aš viena užmigau rami. Vieną da
lyką vyrams nutylėjau. Rytoj aš 
turiu pasimatymą su savo šauniu 
aborigenu toj pačio vietoj. Jis man 
žadėjo parodyti kaiką iš žuvų cha
rakterio ir papročių.

0 jūs, labai prašau nepagalvokit 
nieko blogo šitoj mano suktybėj; 
mano aborigenas baltais kaip snie
gas plaukais ir atrodo, lyg drauge su 
žuvimis būtų likęs nebaustas tvanu. 
Jo patirtis taip pat galbūt siekia 
anuos laikus, kurių nėra niekur už
rašyta. Čia mano didelė laimė.

Dabar aš jau esu tikra
Žvejė

daugiau knygų ir daugiau susido
mėjimo seksu: ir dažniau yra klausi
nėjama: kas pirmiau atsirado, višta 
ar kiaušinis? Ką jaunimas šiandien 
skaito, nuo "bestseller’ių iki komikų 
ir jeigu dvylikametis nežino visko, 
bet visko apie seksą jis yra išjuokia
mas mokykloje.

Yra daugiau turtuolių ir daugiau 
vargšų. Daugiau politikierių, kurie 
anksčiau buvo varguoliai ir dėlto sa
kosi geriau suprantą vargšų proble
mas, kurių jie turi vis daugiau ir 
daugiau.

Yra daugiau ligų ir vis daugiau tų 
ligų specialistų. Daugiau įstatymų ir 
daugiau advokatų tiems įstatymams 
apeiti. Dvasiškija turi vis daugiau 
nuodėmių, dėl kurių jie turi vis dau
giau rūpesčių; atleisti ar ne? Nors ir 
mums eiliniams nusidėjėliams būtų 
neprošalį apie tas nuodėmes pagal
voti, nes turime vis daugiau laiko. 
Darbo savaitė vis trumpėja ir ketu
rių darbo dienų greit jau nebeužteks 
atsigauti nuo trijų dienų savaitgalio.

Yra daugiau laimės, daugiau nea-

mirtininkų kameroj. Jo žmona seniai 
ištekėjo už kito, dukters jis ųiekuo- 
mat nematė, bet Jonas niekuomet 
nesigailėjo, kad taip dažnai buvo 
gailestingas priešams. Lageryje 
viename-barake, kur buvo laikomi 
tik latviai ir lietuviai, buvo ruošia
masi pabėgimui. Kai bandymas ne
pavyko, Jonas Abukauskas ir trys 
prisiėmė visą atsakomybę sau. Už 
tai jiems dar prailgino bausmę. Jei
gu Jonas ištvers 28 metų kalinimą, 
mano nuomone, jis bus pačiu bran
giausiu svečiu.

KGB atstovai uždarose paskaito
se, vykstančiose įvairiose įstaigose, 
nemini manęs geru žodžiu. Pažįsta
mieji, užgirdę apie tai, gąsdina ma
ne. Kalbama, kad dabar mano eilė. 
Bet aš ramus. Visų pirma todėl, kad 
tikiu prasme bet kokios aukos. Ma
nau, kad nė vienas kraujo lašas ne
dingsta veltui. Antra, kad KGB, 
nors ir bijo mano įsitikinimų, netiki, 
kad aš ryžčiausi konkretiems veiks
mams. Kitaip vykdytų sekimą pro
fesionaliau. Dabr gi tai daroma per 
daug atvirai. Sena net tie čekistai, 
kuriuos aš pažįstu iš veido, pvz. te
atro administratorius' P. Vaivada. 
(Atrodė, kad Maskvoje mumis nie
kas nesidomės. Tačiau išvykimo 
dieną - 75.III.3 - Baltarusijos stoty 
pasirodė ir ’’mūsiškis” vilnietis 
agentas, dažnai budėdavęš prie V. 
Petkaus buto..

Nors KGB negalėjo rasti būdų 
mane pašalinti »š teatro, bet tęsia 
diskriminaciją. Vasario mėnesį šio 
teatro pastate vyko Lietuvos kultū
ros darbuotojų suvažiavimas. Manei 
pavarė iš budėjimo. Spalio 6 atbu
vau tarnyboje tik 4 valandas, bet 
liepė išeiti iš darbo ir ateiti sekančią 
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pykantos, daugiau malonumų, dau
giau rūšių tomatų padažo, daugiau 
galvos skausmų, atostogų, daugiau 
įtampos, nervų ir daugiau psichopa- 
tinių problemų.

Dievai žino, kas iš to daugumo 
bus. Viena labai gerai žinau, jog 
Stevenson baisiai klydo. Ką jau jis 
ten turėjo taip daug savo pasaulyje 
pagal mūsų maštabus?

A.M.

Kirpėjas peruko bijančiam plika
galviui: - Pirmiausia užsiaugink 
barzdą ir palauk, kol bus išaugus į 
namažą bušą. Tada nuskusk barzdą 
ir užsidėk peruką. Visi tave klausi
nės, kas atsitiko su barzda ir niekas 
nepastebės peruko.

- Kur galima gauti natūralių eglės 
spyglių iš aluminijaus? -Klausia pir
kėjas prieš Kalėdas.

- Iš aluminijaus neturime, - atsa
ko. - Galite paimti eglės šaką, ją su
džiovinti, o kai spygliai nubyrės, 
apipurkšti aluminijum ir atrodys 
tikrai natūraliai.

’i / •' ju-c 'i

A. TERLECKO VARGŲ 
GRANDINĖ

(Tęsinys)

dieną, o ir kitą dieną vėl išvarė. Ne
pasitiki. Nenori, kad matyčiau, kaip 
švenčių dienomis kareiviai laksto su 
minų ieškotojais ir tikrina net stalus 
kabinetuose? Nors iš 22-jų gaisri
ninkų teatre septyni pabuvoję lage
riuose, ir lapkričio 7 kaip tik budėjo 
15 metų bausmę atlikęs Albinas 
Žiedimas, buvęs lietuviškų ansamb
lių chormeisteris. Maža to, kai šių. 
metų gegužės mėnesį dingo du tele
vizoriai (ne mano budėjimo vietoje), 
milicijos kapitonas Bernatavičius 
tardė tik mane vieną;

Po tardymo 1974 KGB mane pa
klausė, ar aš neturiu noro pakeisti 
savo politines pažiūras. Aišku ne! Po 
viso to, kas išgyventa per tuos 30 
metų, neturiu jėgų pamilti jūsų val
džią. Pasirodo, iš manęs ne daug ir 
reikalaujama: tik retkarčiais pagirti 
valdžią ir šventinėse demonstraci
jose pražingsniuoti pro tribūnas su 
transparent ir raudona vėliava " 
rankoje. Bet aš esu išsigydęs ir nuo 
tokio pigaus paklusnumo. Nemoku 
mylėti savo priešų. O tai, kad čekis
tai yra mano priešai, tiesiai pareiškė 
papulkininkis Baltinas. Kai aš jo pa
klausiau, kaip į jį kreiptis, atsaky
mas paraidžiui buvo toks: ”Tik ne 
’’draugas". Jūs mūsų priešas”. Bet 
koks tai priešiškumas, jeigu jis ne
pasireiškia veiksmais? Nei vienas 
teismas neįrodė mano antitarybinės 
veiklos. Aš niekuomet nekovojau 
prieš tarybų valdžią ir kitų neskati
nau. Nors ir jūsų valdžiai Lietuvoje 
aš galiu būti tik lojalus ir tokiu lieku. 
Aš tyliu. Penkeri metai tyliu savo 
noru. Tai ko gi nori iš manęs KGB, 
nuolat kratydami, šaukdami tardy
mams, siųsdami grąsinimus?
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NAUJAS VARDAS
NAUJAS ATVEJĄS

ŠARŪNO ŠYMULYNO
SKULPTŪROS PARODA

žymėti, kad tai daugiau liečia patį 
motyvą, negu išpildymą. ’’Sėdintis 
žmogus” - tai aidas mūsų susimąs- 
čiusio rūpintojėlio, kurio amžius yra 
mažiausiai septyni tūkstančiai metų. 
Stebėtina, kaip mes esame prisirišę 
ir pamilę šią kontempliatyvią tema
tiką. Šymulyno traktavimas yra 
laisvas, ir tai vienintelis darbas, ku
riame jis panaudoja ritmiką ne tik 
masėje, bet įjungdamas į ją erdvės 
principą.

Šarūnas Šymulynas
Sėdintis žmogus (keramika)

Visai naujas vardas mūsų tarpe ir 
visai naujas atvejąs mūsų išeivijoje. 
Šarūnas Šymulynas yra pirmas me
nininkas, kuris, atvykęs iš Lietuvos 
pas gimines į Australiją, tuo pačiu 
metu spėjo dar surengti savo skulp
tūros parodą Holdsworth galerijoje, 
Sydnejuje.

Jaunas skulptorius parodoje iš
stato šešiolika savo darbų įvairiose 
medžiagose: medyje, molyje, akme
nyje. Visi darbai sukurti per keletą 
mėnesių Australijoje ir iš australiš
kų medžiagų. Pagrindinė jo temati
ka neabejotinai yra žmogus , žmo
gaus figūra. Šymulyno stilius, taip 
kaip ir medžiagos, labai įvairuoja - 
pradedant tradiciniu pereina iki šio- 
laikinio, laisvesnio figūros traktavi
mo, tačiau į grynus abstraktus neį
sileidžia. Kalbant apie tradicinį ele
mentą, kuris yra ypač stiprus ”Sė- 
dinčiame žmoguje”, gal reikėtų pa-

Už ką...
Pilieti generole, jus tikriausiai įti

kinėja, kad iš dešimčių tūkstančių 
lietuvių, pabuvojusių jūsų lageriuo
se, beveik visi "nurimo”. Tiktai 
žiupsnelis "psichinių” tęsia savo 

; pasmerktą nesėkmei kovą prieš ta- 
rybų valdžią. Lieka tik susidoroti su 
tuo žiupsneliu, ir Lietuvoje bus taip 
pat tylu ir ramu, kaip Baltarusijoj, i 
Netikėkite tuo. Kaune demonstraci
jų metu buvusių lagerininkų gatvė-. 
se nebuvo. ' Į

Nuo jūsų tikriausiai slepia ir to
kius įvykius, kaip 1972 birželyje 
Vilniaus Sporto rūmuose vykusius 
neramumus, kai tarptautinių Ran
kinio žaidynių metu mokyklinis jau
nimas ir studentija "sirgo” už švedų, 
vokiečių ir kt. komandų nesėkmę, už 
visas, išskyrus tarybinę. Sekančią 
dieną bilietus teko platinti per tuos 
fabrikus ir įstaigas, kur lietuviai su
daro vos 10-20 proc. visų darbinin
kų. Ar neverta būtų dėl to susimąs
tyti? Taip pat tektų pagalvoti, kodėl 
Vilniaus mokyklose išnyko paralelės 
rusų ir lietuvių klasės? Nacionalistai 
negalėjo jų uždaryti. Esu įsitikinęs, 
kad ir lietuviai komunistai tuo ne
kalti. Tai kas gi kaltas?

Vyr. leitenantas Dangalas yra pa
sakęs, kad su mano politinėm pa
žiūrom Lietuvoje gyventi pavojinga. 
Tai ką daryti? Emigruoti nenoriu. 
Susipratusiam lietuviui mažiau pa
vojaus asimiliuotis Lietuvoje, nei 
ten, Vakaruose. Nelaikau ir lietuvių 
tautą bei kalbą geresne už kitas. 
Betgi didžiausia man būtų nelaimė, 
jeigu su savo anūkais tektų kalbėtis 
svetima kalba.

Mūsų tikrovė labai tolima nuo 
mano idealo. Bet aš tikiu į pažangą. 
Pažanga, kaip mąn regis, nereika
lauja mano pagalbos. Todėl aš lieku 
nuošaliai nuo visų "Kronikų”, nors 
dėl jų KGB mane, ne kartąjr tampė.

Šarūnas Šymulynas Torso (medis)

Apie leidinius...
Atkelta iš psl. 2

vaizdai bijo kritikos, nes nuo jos vė
jų suaižėlų statoma pilis.

Daug Lietuvą liečiančių knygų, 
kaip V. Stankūnaitė rašo, pasiekia 
net didžiąsias pasaulio bibliotekas.
Jeigu tai objek'yvūs mokslo, meno, 
literatūros kūriniai, reiktų džiaug
tis. Bet didelę jų dalį sudaro propo- 
ganda, iškreipta tiesa, kuria siekia
ma maitinti užsienių spaudą, encik
lopedijos (pav. E. Britannica), duoti 
medžiagą norintiems pažinti Lietu
va, ieškantiems apie ją medžiagos 
savo darbams. Taip dar neseniai
Australijos k.ii kurie politikai at
kakliai kartojo propogandos patiek
tus duomenis teisindami savo žygį - 
pripažindami Sov. Sąjungai Baltijos 
valstybių aneksiją. (O dabar jaudi
nasi dėl Timor). Anglikonų vysku
pai, lankęsi Sov. Sąjungoj, grupė 
moterų, radusi sovietų moterų būk
lę rojišką, aišku, jau iš anksto buvo

Mano galva, "Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką" jums pavojinga 
tik kaip liudytojas Lietuvos pogrin
džio egzistavimo. Bet ir su ja jūs, 
Vatikano pagalba, susidorosit.

Aš tikiu, kad palaipsniui viskas 
pasikeis į gerą. Nors Lietuvos KGB 
kapitonas Markevičius ir ilgisi Sta
lino laikų, nors ir gailisi, kad šian
dien negalima manęs ir "panašių” į 
mane be tardymų ir teismo pasiųsti 
už poliarinio rato agituoti baltąsias 
meškas, - tie laikai nebesugrįš.

Prašau jus nurodyti Lietuvos 
KGB, kad paliktų mane ramybėj.

Su pagarba -
Antanas Terleckas 

Vilnius, 1975 lapkričio 23

Kelionėms j Amsterdamą, Frankfurtą, Helsinkį, Londoną, Los Angeles, 
Oslo, Paryžių, Rygą, Singapūrą, Taliną, Vilnių ir kitas pasaulio vietoves 
kreipkitės į

Palanga Travel
Aptarnaujame visais kelionių reikalais: bilietais, vizomis, kelionių 
čekiais, viešbučių užsakymais ir t.t.

364 Sussex Street, SYDNEY, 2000 Telf. 262008 
Lietuviškai kreipkitės pas Algį Bučinską Telf. 265066

Jo dvi molio galvos lyg sujungia 
prototipinį ir šiuolaikinį aspektus, 
Gana stipriai detalizuotos ir su sun
koku psichologiniu krūviu.

Šilčiausiai betgi jis pristato mote
rį. Tam pasirenka ir šilčiausią me
džiagą - medį. Jautrus darbas yra 
’’Vaikystė”, kur didelį gabalą su
skaldo į vertikalią ritmiką ir išgauna 
intensyvaus emocionalumo. Kitur 
moterį atkuria daugiau ar mažiau 
erotiškai, pvz., ’’Biustas”, ’’Figūra”, 
’’Torso” ir kt. "Torso” yra didelė 
skulptūra, pati dinamiškiausią gy
vybingiausia su stipriai išvystyta 
įtampa.

Šarūnas Šymulynas, kiek leidžia 
šioje parodoje išstatytieji darbai 
spręsti, yra pajėgus menininkas in
tensyviai ieškąs sau tinkamiausių 
išraiškos būdų. Jis žavi savo žingei
dumu išbandyti įvairias medžiagas, 
stilius, tematikas. Visiems Sydne- 
jaus lietuviams patariame aplankyti 
parodą, kuri truks iki gruodžio 14 
dienos: Holdsworth Galleries, 86 
Holdsworth St., Woollahra. Tarp 
kita ko, kataloge pažymėtos kainos 
yra stebinančiai žemos.

G.E. Kazokienė

pamaitinti propagandine literatūra, 
nes dvasininkų grupės vadovas dar 
prieš išvykdamas jau buvo parašęs 
knygelę apie ortodoksų bažnyčią 
Sov. Sąjungoje.

Bostono universiteto viceprez. 
Samuel McCracken Commentary 
žurnale, straipsnyje "The Scandal of 
Britannica .3” rašo, kad didžiausias 
jos skandalas - politinis tendencin
gumas, net šališkumas. Sovietų res
publikų aprašymas Britannica ga
vusi per olic. sovietų spaudos agen
tūra Novosli (Darb., 1976 ■ 26). Tik
riausiai, tam reikalui patarnavo ir V. 
Slarkunaitės minimos knygos. 
Anose didžiosiose bibliotekose ne 
vienas žurnalistas, mokslininkas 
vartys tas knygas, ieškodamas apie 
Lietuvą informacijų.

Man teku peržvelgti keletu už
sienio kalbomis knygų apie Lietuvą. 
Jos, kaip pažymėta, skirtos turis
tams ar tiems, kas pats negali Lie
tuvos pamatyti. Viena iš tu knygų 
Z. Ballušniko "Kaunas'. Knyga iš 
leista gražiai, dalis spalvotų num 
raukų ir įsakmiai pabrėžiama, kad 
"skirta negalintiems Lietuva pa
tiems aplankyti". Pradžioje* duoda
mas trumpas Kauno praeities apra- 

' šymas. Sustojus jtrie dabarties, pa
minimos kai kurios Kauno bažnyčios 
- Jėzuitų, Pažaislio vienuolynas ir 
bažnyčia ir kil. Niekur neminima, 
kad kai kurios tų bažnyčių naudoja
mos visai kitai paskirčiai. Kaunas 
prieš sovietų valdžios įsikūrimą bu
vęs daugumoje skurdus, pakraščiai 
lūšnų, nes dėl žento darbininkų pra
gyvenimo lygio ir masinio nedarbo, 
viešpatavo skurdas. Miesto centre 
turtingieji statėsi didžiulius namus 
ar vilas, kurios skendėjo soduosę. 

, Kaunas suklestėjo su tarybine val
džia. Toliau: Lietuvos fašistinė vy
riausybė nesilaikė nepuolimo pakto 
su Sov. Sąjunga, krypo į Vokietijos 
pusę ir Lietuvai grėsė mirtinas pa
vojus. Tokiose sąlygose pribrendo 
galimybės revoliucijai ir 1940 m. va
sarą fašistų režimas krito.” Toliau 
jau seka kaip sovietų propogandoj. 
Viskas sovietų padaryta - didinga. 
Kaune didžiulė ligoninė, K. Požėlos 
spaustuvė, Petrašiūnų popiečio fab
rikas ir t.t. Neužsimenama, kad lai _ 
dar prieš sovietų okupacija tas 
pastatyta.

Kiia knyga A. Medonio ”Vil 
■ nius”, Minties leid., 1966. Skirta tu 

ristams, atrgtų k. Joje tarp kitko 
’•’i'oiame: "t'ra -’.’.t'* m. spalio ’ -3 
</eno:".;s j Vyko r'r mas Lietuvos ko * 
• .It.istų par’ :_<■-> s>»ngrvsas, kuris 

j .. arė susi i pasipresi.amą 
; tiž*>. . ■ .r s a.uioi“. lis...
Pritaria ■<:> dikan .s • \ . v ;i'ii> '
buržua/ - -ar i.iip vad .ana 
Lietuvo- ’■ I •y'ha. km*' i.aSiiyitė 
esatį, i paku.s. rank s . ..r..eė:ų 
imperialistų raukosi*. na^iibė dek 
iaraeija "an-žums .- įviro. sąjungos 
su vokiečių imperija,.'’ Bet tauta bu
vo kitos nuomonės. Gruodžio K <1. ji 
buvo liudytoja sudarymo Lietuvos 
laikinosios revolivcioės darbininkų 
ir valstiečių vyriausybės su V. Mic 
kevičiiim - Kausuku priekyje.

Jvyk>> miesto 
darbininkų deputatų sovieto rinki
mai. kurie gruodžio 15 paskelbė Vi! 
muje sovietų valdžią. Didelės darbi 
ninku demonstracijos išreiškė para 
mą Sovietui ir gruodžio 16 buvo 
paskelbta Lietuvos sovietų respub 
'tka, 1X-20 vasario kongrese sujung
ta su Gudijos sov.respublika. Nors 
užsienių intervencija sovietinę val
džią Lietuvoje sunaikino, bet neil
gam, kova nenutruko iki 1939 nt. 
Raudonoji armija išlaisvino dalį Gu
dijos (lenku valdytą) ir Vilniaus 
kraštą. Po sovietų valdžios 194(Tm. 
atstatymo Vilnius tapo Lietuvos 
T.S. Respublikos sostine. Viskas su
žydėjo, bet okupavo vokiečių fašis
tai, kurie žvėriškai žudė Vilniaus 
gyventojus. Ir tik po 1944 m., kai vėl 
Raud. armija išlaisvino, prasidėjo 
naujas klėstėjimo perijodas.

Nėra reikalo ieškoti daugiau pa
vyzdžiu - jie butų panašūs kaiti van
dens lašai. Sov elų propaganda slypi 
visur ir reiškiasi kaip specifinis kva
pas. Nežinantieji sovietiškų užma
rių, pasitiki ir ima kaip tikrus infor
macijos šaltinius, patys kartoja ir 
tarnauja sovietų tikslams, dažnai to 
net nežinodami.

Bendroje Išvadoje - ne visais Van
dos Stankūnaitės patiektais duome
nimis tenka džiaugtis. Ne kiekybėj, 
o kokybėj esmė. Užsienio bibliote
kose tokios frizuotos informacijos - 
nuodai mokslo ir meno šventovėle.

J. SI.’

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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LITUANIJOS IR ŽILVINO DUETAS
CHORO LITUANIA METINIS

Dainuokim broleliai, 
Dainuokim seselės. 

Dainuokim visur ir visi...

Šie dainos žodžiai, gerai tinka 
chorui Lituania, kuris davė 27-tą 
metini koncertą, įvykusį lapkričio 
6-tą dieną Lietuvių Namuose.

27 metus klausyti choro dainų, at
rodo, galėtų nusibosti, bet ar gali 
nusibosti kiekvienais metais atei
nantis pavasaris? Atsikartojantis 
pavasaris, tačiau kiekvieną kartą 
kitoks, kiekvieną kartą laukiamas, 
kiekvieną kartą kitaip pajustas ir 
išgyventas.

Todėl ir Lituania choro koncertą 
palyginsiu prie besikartojančio gra
žiausio metų laiko, kada sprogsta 
pritvinkę pumpurai, puošdami pa
saulį žiedais ir šviežia žaluma.

Atsidarius scenai, jau vien tik 
moterų išvaizda ir jų drabužiai, kaip 
obelų žiedai, sutvisko akinančiu bal
tumu. Stilizuotos tulpės ir margos 
juostos darniai jungėsi vienan raš
tam Dirigentės to paties stiliaus 
tamsesnė suknelė, kontrastavo, bet 
drauge ir derino užbaigtan vaizdam

Programoje naujos dainos, kurios 
bus atliekamos Dainų Šventėje 
Melbourne ir jaunatviška gyva tau
tinių šokių grupė "Žilvinas” sukūrė 
tikrą pavasarį Lietuvių Namų sce
noje.

Pajėgus Moterų Choras gerai su
dainavo 3 dainas, iš kurių ’’Rudens 
daina" sunki, komplikuota, ”Ar ne 
tu”, žaisminga, lengva.

Įsijungus vyrams, dainų charak
teris pasikeitė. Vyrų - moterų pos
mai keitėsi pas tėvelį augant, pra
žydo linai, šimtai mėlynų nuansų, 
dainuoti visada smagu, o ginti šalį 
Lietuvos ir pareiga ir ryžtas.

Šiuo metu, vyrų choras, bene bus 
stipriausias Adelaidės choro istori
joj.- Vyrai scenoje atrodė gražiai, 
apsirengę tamsiais kostiumais ir 
baltais marškiniais. Dvelkė nuo jų 
galia ir stiprybė.

Toje nuotaikoje jie ir suaidėjo 
laisvės daina ir valsu nubangavo 
prie gintaro jūros.

1000 dol.
premija

Australijos Lietuvių Fondo Val
dyba primena, kad a.a. Povilo Alek
nos paskirta $ 1000 premija už litua
nistinės tematikos mokslinio pobū
džio darbą dar vis tebėra atvira. Pa
gal mecenato valią premija duotina 
už parašytą akademinio lygio darbą 
bei studiją lietuvių kalbos, literatū
ros, meno istorijos, sociologijos, 
ūkio, teisės bei politikos mokslų te
momis.
1. Premiją už rašytinį darbą gali 
gauti Australijoje gyveną lietuvių 
kilmės asmenys, ne vyresni kaip 40 
metų, jeigu jie yra:

a) baigę universitetą Australijoje 
ir šio ar kito krašto universitetui 
patiekę darbą aukštesniam akade
miniam laipsniui įgyti;

b) baigę universitetą Australijoje 
ir savo studija nesiekią akademinio 
laipsnio, tačiau ją yra atspaudę

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS — VISŲ AUSTRALUOS 
LIETUVIŲ TAUTINĖ MANIFESTACIJA!

GRUODŽIO 26-31 D.D. Melbourne

KONCERTAS ADELAIDĖJE

Mišrus choras puikiai išpildė ’’At
sisveikinimas su giria”, įdomiai su
harmonizuotą ’’Kur lygūs laukai” ir. 
’’Buvo gardu alutis”. Spindėjo cho
risčių akys, vylingai šypsojosi lū
pos, iššaukdamos atgarsį vyrų vei
duose.

Dar neišeisim, dar pabūsim
dar padainuosim, pauliavosim...
Žiūrovai jautė tą patį - dargi neei- 

kit, dar pabūkit, deja scena užsidarė 
ir pirmoji koncerto dalis pasibaigė.

Antroje dalyje, choras susigrupa
vo salės kampe, užleisdami sceną 
tautinių šokių grupei.

Choristės pražydo margaspalviais 
tautiniais drabužiais, sužėrėjo gin
taro papuošalais.

Maloniai praskambėjo ’’Žalioj gi
relėj” ir ’’Tėviškėlė”.

Scenoje prieblanda. Bekylančios 
saulės žara, snaudžianti medžio šaka 
'ir paukščių čiulbėjimas. Raudon
skruostės mergužėlės skina miško 
gėles ir grakščiai pradeda romantiš
kiausią mūsų tautinį šokį ’’Sadutę”.

Prisijungus vyrams, pramargu- 
liuoja ’’Lenciūgėlis”, ’’Gyvataras” ir 
chorui pritariant ’’Aštuonytis”. Dai
na ir šokis pynėsi vienan vainikan.

Šokėjai gerai paruošti, entuziaz
mo pilni, tik nevisi tą perdavė savo 
veido išraiškom. Norėtųsi matyti

Adelaidės jaunimo tautinių šokių grupė ’’Žilvinas”. Stovi vidury gru- 
pės-vadovas V. Neverauskas ir paskutinis dešinėje adminstratorius V. 
Vencius. Nuotrauka A. Budrio

moksliniame žurnale ar paskelbę at
skiru leidiniu;

c) kitame krašte baigę universite
tą, bet gyveną Australijoje ir savo 
darbu siekią aukštesnio akademinio 
laipsnio šio krašto universitete.
2. Darbams įvertinti ir premijai 
skirti Australijos Lietuvių Fondo 
valdyba sudarė trijų asmenų komi
siją, kuriai primininkauja ALF val
dybos narys. Šiuo metu valdybos 
sekretorius A. Zubras.

įvykiai
Sovietai sukaupė dėmesį į karo 

laivyną ir jį vis didina. Šiuo metu 
sovietų karo laivynas yra pats ga
lingiausias pasaulyje, tačiau ameri
kiečiai įsitikinę, kad prie modernių
jų ginklų laivynas ateities kare ne
vaidins rolės, nes jį galima bus su
naikinti per kelias valandas.

Demonstracijos Sov. Sąjungoje 
laikomos chuliganizmu. Maskvoje 
neseniai demonstravo žydai, reika-

Adelaidės lietuvių choras Lituania. Vidury dirigentė Genovaitė Vasi
liauskienė. Paskutinėje eilėje stovi pirmas iš kairės choro administrato
rius Juozas Lapšys.

daugiau šypsenos ir žaismingumo.
Tautiniai šokiai davė didelį įnašą 

koncerto paįvairinimui. Šokių pynę 
pastatė ’’Žilvino” administratorius 
V. Vencius.

Mišrus choras padainuoja ”Pa- 
partėlį”, ’’Pasėjau linelį” ir pabaigai 
’’Vakarinę dainą”, kuri sudainuota 
su dideliu jautrumu, užbaigta švel
niausiu pianissimo.

Publikai griausmingai plojant, di
rigentė p. G. Vasiliauskienė, akom- 
panijatorė N. Masiulytė, tautinių 
šokių vadovas V. Neverauskas ir 
akordeonistė M. Dumčiuvienė A.L. 
B. Apyl. Valdybos apdovanoti gėlė
mis ir dovanomis. Valdybos pirm. V.

Komisija savo darbui gali kviestis 
atitinkamų sričių ekspertus jų nuo
monei bei samprotavimams išklau
syti.

Komisijos sprendimas dėl premi
jos paskyrimo yra galutinis.
3. Neatsiradus premijuotinam dar
bui ligi 1979 m. gruodžio 31 dienos, 
premijai skirtieji pinigai bus panau
doti Australijos Lietuvių Fondo ki
tiems kultūriniams tikslams.

Australijos Lietuvių Fondo 
V aldybos Sekretorius.

laudami palengvinimų greičiau iš
emigruoti, tai milicija demonstran
tus išvaikė ir eilę jų suėmę nuteisė 
po kelias savaites už chuliganizmą.

Sov. Sąjungoje vedama plataus 
masto kampanija prieš rūkymą. 
Daugely Sov. Sąjungos vietų jau 
uždrausta rūkyti viešose vietose. 
Pagal amerikiečių ’’Time” praneši
mą, Vilniuje, kuris pasiskelbęs kaip 
vienintelis Sov. Sąjungoje miestas 
kaip ”no smoking city”, viešai už
drausta rūkyti ne tik įstaigose, bet 
net ir greito patarnavimo užkandi
nėse. Tačiau įvedus griežtus drau
dimus rūkymas S.Sąjungoje netgi 
padidėjo. Nieko negelbėjo ir sovie
tinio boso Brežnevo pastangos mesti 
rūkymą. Tiesa, jis gydytojų priežiū
roje apribojo savo rūkymą, bet jo 
pavyzdys nepaveikė kitų.

Neverauskas, Adelaidės lietuvių ’ 
bendruomenės vardu, padėkojo 
choristams ir dirigentei už jų didelį 
darbą suruošiant šį metinį koncertą, 
kuris atgaivino mus dvasiškai iki 
sekančio karto.

Mes gal nevisada pakankamai 
įvertinam choristų bei dirigentės 
pastangas. Ar žinome, kiek valandų 
choristai praleidžia repetuodami, 
kol išeina į sceną džiugindami mus 
savo dainomis?

Įvertinti galime dalyvaudami 
koncertuose, užpildant salėje visas 
vietas, priimdami tą dovaną, kurią 
jie mums dovanoja ir pareikšdami 
padėką vieninteliu įmanomu būdu - 
plojimais. Tuomi leisime choristams 
ir dirigentei žinoti, kad neveltui jų 
darbas, neveltui praleisti sekmadie
nių popiečiai repeticijose, neveltui 
jų meilė dainai, nes ji perduodama 
kitiems.

Po koncerto, vaišių metu, dirg. G. 
Vasiliauskinė padėkojo visiems pri- < 
sidėjusiems prie koncerto pasiseki
mo, ypač V. Vosyliui už šviesų efek
tus, V. Opulskiui už programos ko
ordinavimą1 ir dekoracijas, E. Ber- 
naitienei už puikių vaišių paruošimą.

Ypatinga padėka ir sveikinimai 
choro administratoriui Jz. Lapšiui, 
kuriam suėjo gimtadienio reikšmin
gas jubiliejus. Ta proga, choras jam 
padovanojo Metinį Koncertą. P. 
Lapšys yra toji ašis, kuri reguliuoja 
daugybę administracinių choro rei
kalų.

’’Lituanijos” gyvasis sidabras - 
"Žinys” - V. Šulcas linksmino cho
ristus savo nesibaigiančio jumoro, 
naujais atradimais,

Sakoma, kad geriausias kritikas 
yra publika. Nesvarbu ką rašo spe
cialistai, meno žinovai, kinų ar teat
rų pasisekimas pareina nuo lanky
tojų skaičiaus.

Todėl, po koncerto besidalijant 
įspūdžiais su tautiečiais, girdėjau 
vien tik pasigėrėjimą. Gražu buvo 
ausiai, gražu buvo ir akiai.

Pagarba jums visiems.
V. Marcinkonytė.

Amerikiečių žiniomis, sovietai su
darinėja geležines grūdų atsargas 
kurios neliečiamos ir blogiausiais 
nederliaus atvejais. Esą, įrengti po
žeminiai sandėliai, talpiną po kelis 
milijonus tonų grūdų. Išvada tik 
viena: pasirengimas karui.

LAI DZIVO LATVIA!

Lapkričio 18 d. Latvijos nepri
klausomybės paskelbimo šventė. Ta 
proga sveikiname latvius linkėdami 
sėkmės kovoje už Latvijos nepri
klausomybės atstatymą. Tam 
pačiam tikslui jungiamės visi vie
ningai tikėdami būsima pergale ir 
šviesia ateitimi. Malonu pastebėti, 
kad pabaltiečiai bendrame fronte 
tebėra solidarūs ir tokiais išliksime.

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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’’CANBERROS LIETUVIŲ 
BALSAS”

Jau sukako trys mėnesiai kaip 
veikia Canberros Lietuvių Balsas, 
Australijos sostinės lietuvių savai
tinis radijo pusvalandis.

Canberriškiai labai didžiuojasi 
kad iš labai mažo skaičio tautiečių, 
nepilnai poros šimtų, atsiranda už
tenkamai veiklių ir tautiniai susi
pratusių piliečių kurie įmato gyve
nime prasmę prisidėti prie šitokio 
visuomeninio darbo.

Lietuvių radijo programų įsikūri
mas po dvidešimts penkių ar dau
giau metų nuo imigracijos į šį kraštą 
tai pasekmė Darbiečių (Socialistų) 
Partijos išrinkimo į Federalinę Aus
tralijos valdžią 1972 metais, kurių 
iniciatyva buvo sukurtos etninės ra
dijo stotys Melbourne, Sydnejuje ir 
Adelaidėje.

Etninių radijų įkūrimas Australi
jos didmiesčiuose kurios per visą 
dieną transliuoja europietiškom 
kalbom, buvo įdomus poreiškis 
Australijos kultūroje, nes pasirodė 
kad išorinis anglo - saksiškas kraš
tas ištikrųjų buvo užspaudęs Babe
lio Bokštą. Iš karto sugriuvo per'25 
metų pokarinės imigracijos Austra
lijos intelektualų ir valdžios sukur
tas mitas, kad imigrantai per porą 
metų tampa visapusiškai neišskiria
mi anglo - saksiški australai.

Šis faktas nevisiems patinka, ir 
daug kas norėtų šios požeminės kul
tūros poreiškius vėl užspausti. Bet 
nežiūrint, kad konservatyvi Libera
lų Partija vėl perėmė valdžią, etni
nes radijo translacijas sunku būtų 
jiems nutraukti. Liberalų Partijos 
valdžia svarbiausiai nepatenkinta 
pietų Europos programoms, italų, 
graikų, ispanų, kurios perduoda 
stiprią socialistų politiką, bet kurias 
balansuoja rytų Europos progra
mos, kurios palaiko konservatorius. 
Be tų, randasi begalinės riaušės tarp 
kroatų ir serbų.

Ligi 1972 metų etninių programų 
Australijoje buvo mažai, nes jas rei
kėdavo ruošti komercinėse radijo 
stotyse ir mokėti aukštas komerci
nes kainas už transliavimo laiką, ir, 
rodos, kad tik italai pajėgė šiokias 
tokias programas perduoti.

Nežiūrint to kad radijo bangų 
transliavimas yra Dievo dovana, 
būdamas vienas iš gamtos savybių, 
Australijos valdžia, kaip ir dauguma 
valdžių visame pasaulyje, translia
vimo teisę sau pasisavinus griežtuo
se įstatymuose.

Ligi 1972 metų radijo transliavi
mo leidimus turėjo daug komercinių 
bendrovių kurios duodavo lengvą 
muziką ir daug apmokėtų reklamų, 
iš kurių šios bendrovės gaudavo ge
rą pelną. Kai kurios iš šių bendrovių 
buvo darbininkų profsąjungų nuo
savybėje nors nei vienoje nieko 
daugiau negu komercinės stoties 
pagrindai neatsispindėjo. Mat, 
šiame krašte net ir darbininkams 
pelnas yra svarbesnis už politinę 
propogandą.

Australijos valdžia taip pat turėjo 
platų, Australiją apimantį, tinklą 
Australian Broadcasting Commis
sion radijo stočių, kurios transliuoja 
rimtesnę muziką, pasaulines ir vie
tines žinias, kultūrines programas, 
ir pan. Jai priklauso ir vienintelė 
Australijos trumpų bangų stotis 
Radijo Australia, kuri transliuoja 
programas, pritaikytas pietryčių 
Azijos kraštams.

Vienas iš socialistinės partijos už
siangažavimų tai buvo radijo trans
liacijų išlaisvinimas duodant Aus
tralijos visuomenei lengvesnį priei
namumą, negu vient tik per bran
gias komercines stotis ar biurokra
tinę valdišką ABC. Atėjus jiems į

Dauguma žmonių laimę vertina 
labiau negu išmintį, bet tai būtų lyg 
noras pasiekti nemirtingumą ir ne
pasenti.

valdžią pasisekė įsteigti Ethnic Ra
dio stotis Melbourne, Sydnejuje ir 
Adelaidėje. Šių stočių išlaidas pa
dengia valdžia, bet programas suku
ria pačios tautinės bendruomenės. 
Iš to iškilo Sydnejaus 2EA ir Mel
bourne 3ZZ, kuriom lietuviai pasi
naudoja.

Canberroje specialaus etninio; ra
dijo nesukūrė,bet Australian Na
tional Universitete buvusi grynai 
universitete transliavusi stotis 2XX 
gavo viešo transliavimo leidimą. Ši 
pusiau savanoriška, pusiau univer
siteto apmokama stotis pakvietė 
Canberros etnines grupes sukurti 
savo programas. Šiuos įvykius ati
džiai sekė kalbininkas Gytis Ka
minskas, kuris įtikino Canberos 
Apylinkės Valdybą ir svarbiausiai 
Jūrą Kovalskį ir Rasą Mauragienę, 
kad lietuviams būtų verta savo 
programą paruošti.

Ir štai liepos 22 d., 1976 metais 
prasidėjo savaitinis Canberros Lie
tuvių Balso pusvalandis.

Canberros Lietuvių Balsas yra 
sudaręs komitetą,kuriam vadovauja 
su didele energiją ir entuziazmu Jū
ras Kovalskis; muzikos direktorė 
Rasa Mauragienė - Kubiliūtė labai 
tinkamai kvalifikuota, nes ji turi 
Adelaidės Universiteto etnomusi- 
kologijos bakalauro laipsnį; žinių 
rinkėjas tai Albertas Balsys ir pra
nešėja Aurora Andruškienė - Dir- 
kytė.

Nuotraukoje Canberros radijo valandėlės Lietuvių Balso komitetas. Iš 
kairės Jūra Kovalskis, Rasa Mauragienė, Aurora Andruškienė ir Alber
tas Balsys.

LATAKAS
REDAKCIJAI AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS

Gerb. Redaktoriau,
perskaičius pereitame Mūsų 

Pastogės numeryje K. Upiškio pasi
sakymą, iš kurio matosi, kad Lietu
vių Dienose Melbourne nebus skir
tas specialus laikas Kanados ”Gyva- 
taro” pasirodymui, darosi labai 
skaudu ir liūdna. Vėliau gautos ži
nios iš Melbourne šitą Liet. Dienų 
Komiteto nusistatymą tik patvirti
na. Tai visiškai nepateisinama. Net 
jeigu apie Gyvataro atvykimą tesu
žinoję būtume ir pačią paskutinę 
dieną, vis tiek reikėtų jiems skirti 
Lietuvių Dienose specialų laiką ir 
kaip pagarsėjusiai Amerikoje ir Eu
ropoje lietuvių šokėjų grupei, ir 
ypač kaip mūsų svečiams, kurie 
mums nestatydami jokių sąlygų tiek 
kelio įveikė, kad galėtų ne tik patys 
pasirodyti, bet visų pirma mus čia 
nuteikti, pradžiuginti, praturtinti.

Plačiai pasaulyje žinoma nuo se
no, kad lietuviai yra viena vaišin- 
giausių tautų. Australijos Lietuvių 
Dienas vaizduojuos, kaip mūų pačių 
surengtą didingą puotą, kurioje pa
tys paruošiame viską ir patys vaiši- 
namės. Ir štai netikėtai atvyksta 
svečiai kaip tik mūsų puotos metu. 
Lietuvis visados tokiu atveju rastų 
vietos ir prie jau apsėsto stalo paso-

Iš pat pradžios nutarta programą 
perduoti dviem kalbom - lietuviškai 
ir angliškai, nes norėta kuo plačiau 
skleisti lietuviškos muzikos ir kul-
tūros supratimą Australijos visuo
menėje.

Muzika labai plati, nuo klasikinės 
ligi lengviausių vakarietiškų šlage
rių, iš plokštelių, įgrotų Australijoj, 
Canadoje, J.A.V. ir Lietuvoje.

Žinios apima vietinę ir pasaulinę 
lietuvių veiklą. Muzikos ir žinių pa
rinkime norima atspindėti po visą 
pasaulį praplitusią lietuvių tautą.

Taip pat norima duoti muzikos, 
kultūros ir politikos balsą rusų pa
vergtiems tautiečiams Lietuvoje. 
Tatai, Lietuvos Radijo ir Televizi
jos moterų okteto žavingai išpildyta 
Pelėda buvo transliuojama net ir 
pačių australiečių vienoje savo 
programoje. Be to Australijos 
sostinė dažnai būna painformuota 
apie Terlecko, Sadūnaitės ir kitų 
kenčiančių nuo Rusijos tironijos 
Lietuvoje.

Baigiant šį straipsnį reikia pami
nėti, kad šis pusvalandis kas savaitę 
kainuoja $ 20 kaip mokestis 2XX, 
plus išlaidos už magnetofonines 
juosteles. Canberros Lietuvių Klu
bui, ypatingai jo pirmininkui p. P. 
Dirkiui, didelis ačiū už klubo apsiė
mimą užmokėti radijo stoties nuo
mą, kuri pagaliau per metus siekia 
virš tūkstančio dolerių ir taip pat 
visiems pavieniems lietuviams .kurie 
prisideda prie juostelių išlaidų pa
dengimo.

Kazys Kemežys

dinti svečią garbingoje vietoje ir su 
juo vaišintis. Gi mūsų Lietuvių Die
nų rengėjų pavyzdys atrodo, visai 
priešingas; jūs, sveteliai, kad ir iš 
labai toli atvykę, kad ir labai mylimi, 
pasėdėkite kamputyje, kol mes 
patys pasivaišinsim, o po mūsų ir jūs 
galėsit sėsti prie stalo... Šitaip pa
sielgus svečiui būtų ne tik skaudus 
užgavimas, bet tiesiog smūgis, kaip 
kokiam piktam įsibrovėliui.

Siūlyčiau pergrupuoti kad ir jau 
paskelbtą Lietuvių Dienų programą 
ir Gyvatarui skirti joje garbingą 
vietą ir laiką.

Kalbama, kad Gyvataras n< retų 
aplankyti ir kitas lietuvių kok nijas 
Australijoje, bet apribojamas dėl 
galimų išlaidų. Šiam tikslui mes pa
tys pinigų turime: Australijos Liet. 
Fondas galėtų visas išlaidas pa
dengti, nes kam gi tie fonde pinigai 
kaupiami, jei ne lietuvių kultūri
nėms apraiškoms paremti. Čia yra 
pati ryškiausia ir gal efektyviausia 
mūsų kultūrinė apraiška.

A. Valinčius

Yra trys žmonių rūšys su kuriais 
jokia protinga diskusija neįmanoma; 
amerikonų psichiatrai, anglų muiti
ninkai ir prancūzų kelneriai.

SPORTAS
MELBOURNE

KREPŠINIS
Vyrai
VARPAS-MORDIALOC 49:50

Taškus pelnė: Leknius 20, Ra
gauskas 14, Oželis 8, D. Liubinas 5, 
Muceniekas 2, Pranckūnas, T. Liu
binas.
VARPAS-ST. KILDA 52:88

Mūsų jaunieji varpiečiai, žaisdami 
pirmą puslaikį keturiese prieš stip
riausią St.. Kildą komandą, negalėjo 
rimčiau pasipriešinti, o antram pus- 
laiky pavėluotai pradėjus žaisti Ra
gauskui, jau buvo pervėlu.

Taškai: Leknius 22, Ragauskas 5, 
Oželis 8, D. Liubinas 8, Muceniekas 
9.
VARPAS—SANDRINGHAM 45:37

Taškai; Oželis 10, Muceniekas 2, 
Ragauskas 19, J. Liubinas 8, D. Liu
binas 2, Katilius 4. 
VARPAS-LABOUR 24:25

Taškai: Ragauskas 5. Muceniekas 
6. D. Liubinas 8, Katilius 5, J. Liubi
nas, Pranckūnas, Oželis. 
VARPAS-MORDIALOC 53:33

Taškai: G. Brazdžionis 8, Vadis 8, 
A. Petraitis 11, V. Brazdžionis 15, 
Marganavičįus 4, Bužinskas 4,' I. 
Roussiyan 3.

VARPAS—METRO 51:36
Taškai: G. Brazdžionis 2, G. Por- 

ton 6, E. Marganavičįus 10, Vadis 
16, A. Petraitis 4, V. Brazdžionis 13.

VARPAS-SOUTHERN CROSS 
35:31

Taškai: G. Brazdžionis 7, V. Braz
džionis 17, Firinauskas 2, A. Petrai
tis 2, Vadis 6, E. Marganavičįus 1.

VARPAS-KURŠA 56:32
Pirmą kartą mūsiškiams teko su

sitikti su latviais, kurie pirmame 
puslaikyje atkakliai priešinosi, 
tačiau antrame puslaikyje mūsų vy
rų spaudimo neatlaikė ir varpiečiai 
lengvai laimėjo.

Taškai: G. Brazdžionis 15, A. Pet
raitis 8, E. Marganavičįus 2, V. 
Brazdžionis 10. Vadis 8, Bužinskas 2, 
I. Roussiyan 11.

VARPAS—DANDENONG 42:29
Taškai: G. Porton 1, G. Brazdžio

nis 7, V. Brazdžionis 18, E. Marga- 
navičius 10, Vadis 2, A. Petraitis 4.

VARPAS - C.B.A. 49:36
Taškai: V. Brazdžionis 6, A. Pet

raitis 4, Vadis 18, G. Brazdžionis 15, 
Bužinskas 2, E. Marganavičįus 2, I. 
Roussiyan 2.

Moterys
VARPAS—NUNAWADING 36:28

Mūsų merginos, žaisdamos A kla
sėje iš septynių žaidimų dar nėra 
pralaimėjusios ir laikosi pirmoje 
vietoje.

Taškai: R. Šidlauskaitė 7, L. Pi- 
kelytė 3, E. Vyšniauskaitė 10, I. 
Liubinienė 8, A. Tamošiūnaitė 8 M. 
Saga.

Berniukai žemiau 17 m.
VARPAS-GLOBE TROTERS 
39:38

Taškai: Barila 16, Balnionis 8, Ži
linskas 14, Kirša 1, T. Baltutis, L. 
Baltutis, Soha, Liubinas.

Berniukai žemiau 15 m.
VARPAS-MELB. TIGERS 58:38

58:31
Taškai: Kuster 16, Ragauskas 12, 

Balnionis 12, Steel 3, Liubinas 4, 
Lambliey 11, Vaitiekūnas.

Berniukai žemiau 11 m.
VARPAS-MORDIALOC 35:3

Taškai: Lujbic B. 13, Adomavičius 
8, A. Lujbic 10, A. Hare 4, A. Hare 
0.

A.G.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PARVYKSTA

GINTARAS KALPOKAS

Kaip suderintai su Lietuvių Die
nom J Melbourną keturių savaičių 
atostogom parvyksta prieš keletą 
metų į Ameriką išvykęs Gintaras 
Kalpokas. Melbourniškiams jo net ir 
nereikia pristatyti, nes jis Melbour
ne užaugo, išsimokslino ir dirbo. 
Turėdamas stiprų boso balsą Ginta
ras Kalpokas dažnai padainuodavo 
lietuviams ne tik Melbourne, bet ir 
Sydnejuje, Adelaidėje.

Kviečiamas savo tėvo inž. Aukš
tuolio jis išvyko prieš keletą metų į 

Amerikos Jungtines Valstybes, kur iš 
tėvo perėmęs stambų biznį, jį admi
nistruoja ir sėkmingai plečia. Šalia 
to jis ir tenai nesėdi sudėjęs rankų 
jis lavina savo balsą lankydamas 
dainavimo mokyklą ir nuolat rodosi 
kaip solistas lietuvių ir amerikiečių 
parengimuose. Taip balandžio 27 d. 
Hot Springs mieste dalyvavo di
džiuliame koncerte drauge su garsia 
Australijos soliste Marjorie Law
rence, nuolat kviečiamas dainuoja ir 
Čikagos lietuvių ir amerikiečių ren
giamuose koncertuose, bet daugiau
sia jis žinomas Hot Springs lietuvių - 
amerikiečių parengimuose. Ameri
koje Gintaras pagal tėvą yra Ginta
ras Aukštuolis.

Į Australiją Gintaras atvyksta 
gruodžio 18 d. ir išbus keturias sa
vaites pas savo motiną ir Joną Kal
pokus. Galimas daiktas turėsime 
progos jį išgirsti ir Australijos Lie
tuvių Dienose.

PERTHO LIETUVIAI TIKISI IRGI 
RADIJO PUSVALANDŽIO

Perthe, W.A., irgi planuojama 
netrukus įvesti Ethnic Australia ra
diją, tačiau laikas numatomas labai 
ribotas, o norinčių yra gana daug. 
Todėl etnines grupes dar numatoma 
jungti į didesnes grupes, kaip danai, 
švedai, norvegai sudarytų vieną 
skandinavų grupę, lietuviai, latviai, 
estai - Baltiečių grupę ir t.t. Šitaip 
suskirsčius lietuviai turėtų savo 
pusvalandį kas trečią savaitę.

MOKSLO METŲ UŽBAIGA 
SYDNEY LIET. SAVAITGALIO 

MOKYKLOJE

Sydney Lietuvių savaitgalio mo
kykla savo mokslo metus užbaigia 
lapkričio 28 d., sekmadienį. Tą dieną 
visa mokykla dalyvaus organizuotai 
pamaldose Lidcombe, ir po pamaldų 
parapijos salėje mokslo metų užbai
gimo aktas su mokinių pasirodymais 
- dainom, šokiais ir eilėraščiais.

Visi kviečiami atsilankyti ir pasi
džiaugti mūsų lietuvišku jaunimu. 
Bus lengvų užkandžių ir gaivinančių 
gėrimų.

*♦»
Lidcombe parapijos salėje lapkri

čio 28 d., sekmadienį, po lietuviškų 
pamaldų bus medžio drožinių paro
da. Gera proga įsigyti kalėdinių do
vanų.

Sydnejaus Lietuvių Teatras ’’ATŽALA” 1976 m. lapkričio 28 d., 
sekmadienį, 4 vai. Sydnejaus Lietuvių Klube stato PAULIAUS

A RŪTENIO trijų veiksmų rimtą komediją 'j

MONIKA
t. '

Režisuoja pats autorius Paulius Rūtenis
Vaidina: D. Bieri - Labutytė, K. Dauguvietytė, D. Karpavičienė, O. 

Maksvytienė, G. Zigaitytė, J. Dambrauskas, J. Maksvytis, P. 
Rūtenis, S. Skorulis, H. Šliteris

’I
Bilietai gaunami Liet. Klube ir prie įėjimo. Bilietų kaina: suaugusiems $ 3.00

‘ Pensininkams ir studentams $ 1.50

Informacija
PERTH

A.L.B. Pertho apylinkėje iš visų 
veikiančių institucijų susidariusi 
Komisija šaukia apylinkės narių ne
paprastą visuotinį susirinkimą lap
kričio 28 d. 4 v. p.p. Kensington sa
lėje (kur jaun. repeticijos).

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas ir pre

zidiumo rinkimas.
2. Mandatų komisijos sudarymas.
3. Apylinkės valdybos pranešimas.
4. Kontrolės Komisijos praneši

mas.
5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. Pagal A.L.B. Statuto 7 str. 

Krašto Tarybos Atstovų rinkimas.
7. Naujos apylinkės valdybos rin

kimas.

VISI IŠ ARTI IR TOLI MALONIAI KVIEČIAMI 
į Sporto Klubo KOVO

BARBEQUE
gruodžio 5 d. privačioje sodyboje 3 Moreton St., Concord 
Parramatta Rd. ir Burwood Rd.)

Pradžia 2 vai., pabaiga pagal norą ir ištvermę.
Valgiai ir gėrimai vietoje. Dalyvaukime skaitlingai!

(prie
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8. Revizijos Komisijos rinkimas ir
9. Apylinkės einamųjų reikalų ap

svarstymas.
Sprendžiamąjį balsą turės ir ren

kamuoju bei rinkiku būti galės tik 
apsimokėję lietuvio mokestį arba nuo 
jo atleisti.

Užbaigus visus dienotvarkės 
punktus bendras visų pasivaišini- 
mas prie gražios lietuviškų plokšte
lių muzikos.

Komisija
NAUJA LIET. STUDENTŲ 

VALDYBA SYDNEJUJE
IR POBŪVIS

Neseniai įvykusiame studentų 
susirinKime išrinkta nauja valdyba, 
kurią sudaro: pirmininkas Ričardas 
Badauskas, sekretorė Violeta 
Maksvytytė ir iždininkė Elenutė 
Kiverytė.

Naujų Metų 
Sutikimas

Ruošia Melbourne Sporto Klubas 
VARPAS Albert Park Stadijone

Bufetas, B.Y.O., groja JIGSAW 
orkestras.

Sporto Šventės dalyviams, LD 
jauniams $ 5.

Sportininkų rėmėjams ir bičiu
liams $ 8.

Bilietai pas R. Ragauską 93 6574, 
V. Balnionienę 699 8949, A. Liubiną 
379 1294

Naujoji valdyba rengia pirmą 
studentų pobūvį gruodžio 4 d., šeš
tadienį, 3 vai. pas R. Radauską, 13 
South St. Strathfield. Dalyvavimas 
tik su bilietais - bilieto kaina 4 dole
riai, kuriuos platina valdybos nariai: 
Pobūvyje už tą kainą maistas, vy
nas, filmai, maudyklė (baseinas). Tai 
bus malonus atsigavimas po įtemptų 
metinių egzaminų.

♦♦♦

Pasaulio Lietuvių B-nės vadovybė 
planuoja ateinančiais metais su
šaukti laisvosios pasaulio lietuvių 
spaudos atstovų suvažiavimą, kuris 
be ebejo įvyktų Amerikoje. Šiuo’ 
metu tyrinėjamos sąlygos.

•.-r***--- .

MIRUSIEJI
Lapkričio 6 d. Sydnejuje mirė R. 

Skinkys, būdamas virš 60 m. Jis bu
vo Sydnejaus Liet. Klubo narys.

• ***
Pereitą savaitę Bankstowne mirė 

Vladas Sadauskas, palikdamas su
augusią šeimą.

Pagal Lietuvos Kat. Bažnyčios 
Kronikos Nr. 23, panašų skundą, 
kaip kad A. Terlecko, kurį skaitome 
Mūsų Pastogėje, pasiuntė ir vilnie
tis Vladas Lapienis. Skundas nuk
reiptas pačiam Brežnevui, o nuorašas 
Petrui Griškevičiui, Lietuvos kom. 
partijos gen. sekretoriui.
LIETUVAITĖS PERGALĖ

Vercelli mieste (Italijoje) įvyko 
tradicinės įvairių muzikos rūšių 
varžybos - konkursas. Iš 40 daini
ninkų, kurie buvo suvažiavę iš 35 
kraštų, dainavime pirmą vietą lai
mėjo lietuvaitė Aušra Stasiūnaitė 
drauge su amerikiete Linda Shar- 
man. Ji taip pat tobulinisis dainuo
dama Milano La Scala operoje.
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