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Lietuvių Dienos 
Melbourne

iKSKURSIJA 1S JAV

jau oficialiai pranešta, kad į Lie
tuvių Dienas atvyksta p.p. E. Dar- 
linskas iš Downers Grove, Nicola 
iilie - Chicago, Bronė Narbataitis - 
,'leveland, Regina, Jonas, Rainoldas 
r Paulius Bagdonai - Chicago, Povi- 
is ir Veronika Sirgedai - Chicago, 
lanutė Krumplienė ir sūnus - Cice- 
ii, Antanas ir Bronė Jucėnai - Cen- 
trville. Vyt. Miceika - Hickory 
lills. Gerte, ir William Foy ir Mi- 
belle Klopke - Arlington Hts, Vin- 
enl Anelauskas - Los Angeles, Ka
liu ieras Mikalajūnas - Chicago.

INFORMACIJOS

Ęutų - apgyvendinimo Reikalų 
tvarkytojas p. P. Kviecinskas 

tautiečius prašo priimti i savo na
mus atvykstančius L. Dienų daly
vius ir svečius. Kas tik galite ne

tfakulį - telef. 3068249, p. J. Balčiū
ną - tęl. 852656 ir p. P. Kviecinskę - 
tel. 3503343.

Studentų bendrabutis - Interna
tional House, kuris randasi Mel
bourne universiteto rajone, netoli 
miesto centro, yra sutikęs apgyven
dinti ne mažiau 100 Lietuvių Dienų 
svečių ir dalyvių šiomis sąlygomis.*

1) . Duodamas atskiras užrakina
mas kambarys su 1 ar 2 lovomis.

2) . Kambario su pusryčiais nuoma 
yra 7 dol. parai vienam asmeniui.

3) . Nuoma už 7 paras (49 dol.) turi 
būti sumokėta iš karto, registruos 
jantis Lietuvių Namuose.

4) . Bendrabutis bus atdaras nuo 
1976.12.26. iki 1977.1.2.

5) . Kambario tvarkymas palieka
mas pačiam gyventojui.

6) . Užsakyti kambarį terminas 
1976.12.1. Užsakymus iki nurodytos 
datos siųsti šiuo adresu:' Mr. P. 
Kviecinskas, 12 Cleve Rd., Pascoe 
Vale, VIC. 3044. Telef. 3503343.

ilLIETAI Į PARENGIMUS.

Bilietai į visus A.L. Dienų puren
imus iždininko p. Jono Antanaičio 
au yra platinami kiekvieną sekma- 
lienį prieš pamaldas bibliotekos sa- 
ėje, o po pamaldų - Lietuvių Na- 
nuose. Patariame nedelsiant iš 
inksto įsigyti bilietus, tuo parengi- 
no dieną išvengsite ilgo stovėjimo 
liūtėje.

L LIETUVIŲ DIENŲ FILMAS.

A. Lietuvių Dienų Komitetas pa- 
fedė p. Vytautui Karazijai paga
dinti garsinį L. Dienų filmą. Tam 
eikalui p. Karazija išsinuomuoja 
Įerus filmavimo aparatus. Pačio 
lino pagaminimo’ sąmata siekia 
pie 3000 dol. Dalį išlaidų padengia 
ustralijos Lietuvių Fondas, kitą 

dalį padengti A. Lietuvių Dienų Ko
mitetas kviečia visus tautiečius pri
sidėti savo auka. Aukas siųsti: Aus
tralian Lithuanian Fund, 50 Errol 
St., Nth. Melbourne, 3051. Lydraš
tyje prašome pažymėti aukos pas
kirtį, Auką galima įmokėti "Talko
je”.

Svečiai solistai
Į Australi

jos Lietuvių Dienas iš JAV atvyksta 
pagarsėję solistai - Nerija Linkevi
čiūtė ir Bernardas Prapuolenis. Tai 
Amerikos lietuvių dovana mūsų 
Lietuvių Dienoms. Laukdami bran
gių svečių ryžkimės tinkamai juos 
sutikti, globoti, atverti lietuvišką 
širdį.

Trumpai apie atvykstančiuosius.
Nerija Linkevičiūtė gimė 

Gargžduose. Karo metu pasitrauku
si iš tėvynės gyveno Vokietijoje, 
Uchlėje. Amerikoje baigę aukštes
niąją mokyklą ir konšteryatoriją ba
kalauro Dainavimą’ studi
javo pas A. Stephens, A. Dičiūtę ir 
jas tęsia pas Thomas Wikman.

N. Linkevičiūtė, B. Prapuolenis ir 
V. Nakas 1972 m. sudarė ’’Jaunimo 
Trio” (vėliau tik su Prapuoleniu), 
kuris sėkmingai koncertavo Ameri
koje, Kanadoje ir Pietų Amerikoje - 
Boston, Chicago, Cleveland, Detroit, 
Buenos Aires ir kt.

N. Linkevičiūtę matome dainuo
jančią Chicagos Lietuvių Operos 
spektakliuose - II Travatore, Aida, 
La Traviata, Carmen, o su Dainavos

Rašytojas Andrius Mironas

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOSE DALYVAUJA VISI
LIETUVIAI

TAI MŪSŲ TAUTINIO SOLIDARUMO ŠVENTĖ!
GRUODŽIO 26-31 d.d. MELBOURNE

Pakeitimai Liet. Dienų
programoje

Mūsų spaudoje tautiečiams pa
reiškus pageidavimus, A. Lietuvių 
Dienų Komiteto parengimų vadovų 
pilnu ir draugišku sutarimu, pada
ryti programos šie pakeitimai:

Gruodžio 27 d. pirmadienį:
9 vai. ryto - Australijos Lietuvių 

Tautinių šokių grupės repeticija 
Dallas Brooks Hall.

N erijaLinkevičiūtė

ansambliu pjesėje ’’Nemunas žydi’’, 
K. Ostrausko "Kvartete” rengiant 
Balio Sruogos "Barborą Radvilaitę”. 
Nerija yra laimėjusi ’’Dirvos” kon
kursą.

Į Lietuvių Dienas Melbourne me
tų pabaigoje atvyksta rašytojas 
Andrius Mironas - Norimas iš Los 
Angeles. Skaitančioji visuomenė 
autorių pažjsta iš jo išleistų knygų 
dar Lietuvoje ir išeivijoje. Pasta
ruoju metu jis turi parengęs spaudai 
naują novelių rinkinį, kurį numato 
greitu laiku išleisti.

Rašytojas Andrius Mironas nu
mato skaityti savo kūrybos Lietuvių 
Dienų literatūros vakare ir taip pat 
lankysis ir kitose Australijos lietu
vių kolonijose.

7 vai. vakare - Tautinių Šokių va
karas Dallas Brooks Hall.

Tą dieną programoje pažymėtas 
Teatro spektaklis Lietuvių Namuo
se neįvyks.

Gruodžio 29 d., trečiadienį:
8 vai. vakare Kanados - Hamiltono 

Tautinių Šokių Ansamblio ”Gyva- 
taro ” koncertas, Dallas Brooks 
Hall.

Prašome atkreipti dėmesį į čia 
paminėtus pakeitimus. Taip pat 
prašome Tautinių šokių grupes laiku 
atvykti į šokių repeticiją (1976.12.27 
- 9 vai.).

Bernardas Prapuolenis gi
mė Kybartuose muzikalioje šeimoje. 
Tėvai dainavo Petrapilio studentų 
chore, o sesuo ir brolis studijavo 
fortepioną. 1965 m. Bernardas ba
kalauro laipsniu baigia Chicagos 
konservatoriją, o 1970 m. Illinois 
universitete socia’inius mokslus 
magistro laipsniu.

Studijuodamas veikė su jaunimu 
mokydamas liaudies dainų ir Chica
gos gimnazijoje dėstė dainavimą.

Jis atsidėjęs dirbo ChfcagWS'Liet.
Operoje chorvedžiu, akompaniato-. 
rium ir pagaliau solistu.

Dainavimą studijavo pas Lietuvos 
Operos solistę A. Dičiūtę - Trečio
kienę ir kitus. Bernardas yra Chica
gos Simfoninio choro dalyvis kuriam 
vadovauja pasižymėję dirigentai.

B. Prapuolenis - plačiašakis meni
ninkas, reiškiasi poezijoje, tapyboje 
ir vaidyboje. Jis dalyvavo Chicagos 
universiteto estradiniame teatre, K. 
Ostrausko ’’Kvartete” ir kitur. Pas
taraisiais metais drauge su N. Lin
kevičiūte koncertavo šiaurės ir 
Pietų Amerikos įvairiose vietovėse.

ATVYKSTA ANDRIUS MIRONAS

Malonu, kad N. Linkevičiūtė ir B. 
Prapuolenis pasiryžo ir mus, Aus
tralijos lietuvius aplankyti, pradžiu
ginti savo daina, susipažinti su mū
sų gyvenimu. Su nekantrumu lau
kiame.

Ignas Alekna
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Nesikišimo 
politika

Turbūt pati lengviausia gyvenimo 
forma rūpintis vien tik savimi, sa
vais reikalais ir niekur kitur nesi
kišti. Tada niekur neužkliūsi, niekas 
tavęs neužkliudys, galbūt niekas ta
vęs nepagirs, bet svarbiausia, nie
kas ir neprikaišos. Šios politikos lai
kosi kaip tik tie, kurie patogumus ir 
gerbūvį laiko pačiu aukščiausiu gė
riu. Tiesa, jie naudojasi kitų atsieki- 
mais, kartas nuo karto išeina i pa
rengimus, pasidemonstruoja kitų 
akyse, gal net išleidžia dolerį kitą 
’’virš programos”, bet ne tam, kad 
palaikytų kitų dedamas pastangas 
vieno ar kito dalyko atsiekti, o visų 
pirma tokie mostai jau būna iš anks
to įrašyti i jų savimylos programą. 
Ir tuo viskas ir užsibaigia. Pakalbin
ti prisidėti darbu, auka, kad mūsų 
visuomeninis ar kultūrinis gyveni
mas nesustingtų, nekaltai atsikerta: 
- Et, ką tu čia, brolau, turiu per akis 
ir savų rūpesčių!

Tokių pavyzdžių galima surašyti 
šimtais, ir su laiku jų gretos daugė
ja. Nuolat ir nuolat tai vienas tai ki
tas atkrinta iš darbuotojų tarpo tei
sindamiesi tuo pačiu motyvu - turiu 
pakankamai ir savų rūpesčių.

Tokia nesikišimo politika yra, ga
lima sakyti, visuotinė šio amžiaus li
ga: nesikiša paskiri tautiečiai į 
bendruomeninius ar net tauti
nius reikalus, nesikiša ir valstybės, 
kol jų tiesioginiai interesai neuž- 
kliudomi. Mes patys tai jautriai iš
gyvename, kai į mūsų pastangas ir 
beldimąsi Lietuvos klausimu 
nesulaukiame nei dėmesio, nei pa
lankumo. Tačiau tokią nesikišimo 
politiką tenka po kiek laiko labai 
brangiai apmokėti. Galimas daiktas, 
kad būtų buvę išvengta antrojo pa
saulinio karo, jei vietoj nesikišimo 
politikos būtų panaudota aktyvioji 
politika, kai Hitleris aneksavo Aus
triją ar Čekoslovakiją. Nežiūrint 
skaudžios pamokos po karo ir toliau 
vykdoma toji pati nesikišimo politi
ka prisimenant Vengrijos sukilimą,

A.A. PETRAS LEONAVIČIUS

Petras Algirdas Augustinas Leo
navičius buvo gimęs 1932 m. spalio 
23 d. Viešvilėje, Klaipėdos krašte. 
Mirė Royal Newcastle Hospital 1976 
m. spalio 22 d. Nors ligoninėje buvo 
operuotas, tačiau neišgelbėjo nuo 
jau įsisenėjusios vėžio ligos.

Velionis apleido Lietuvą kartu su 
tėvais ir trim jaunesniais broliais 
būdamas apie 12 metų. Laivu SS Li
guria 1951 m. sausio 25 d. pasiekė 
Australiją - Melbourną. Šeimai įsi
kūrus Australijoje, Petras iš kart 
pradėjo dirbti NSW geležinkelių 
valdyboje kaip traukinių palydovas. 
Vėliau persikėlė į PMG. Čia dirbda
mas ėmė Technikos College kursą ir 
paskutiniais metais dirbo kaipo te- 
lekominikacijų technikas.

Jau nuo 1953 metų Petras pasi
rinko savo nuolatinę gyvenamąją 
vietą Newcastle miestą stipriai įsi
jungdamas į lietuvių apylinkės gy
venimą. Nors darbo verčiamas tu
rėdavo kartais net ilgesniam laikui 
išvykti į kitas NSW vietas, tačiau 
kiekvienu atveju pribūdavo į New- 
kastelyje rengiamas lietuvių šven
tes bei pobūvius. Buvo dosnus lietu
viškiems reikalams. Nors jaunas iš
vyko iš Lietuvos, tačiau žodžiu ir 

Čekoslovakijos okupaciją, Angolą ir 
eilę kitų atvejų. Kiekvienu atveju 
agresorius nesikišimo politiką 
priima kaip bailumą ir tas dar labiau 
žadina apetitus.

Nesileidžiant i tarptautinius san
tykius mums daugiau rūpi pralaužti 
tą nesikišimo politiką savo ratelyje, 
mūsų pačių bendruomenėje. Rodos, 
visi esame lietuviai ir mūsų visų 
bendras interesas dirbti bendruo
menei, o tuo pačiu ir tautai, bet žiū
rėk, kiek tų dirbančiųjų, o kiek sta
tistų nekalbant jau apie tuos, kurie 
iš viso niekur nesirodo ir niekuo ne
sidomi. Palyginamai operuojame 
stambiais skaičiais - kalbame ir at
stovaujame tūkstančius savų tau
tiečių, tačiau tie tūkstančiai yra kaip 
debesėlis, nesudaro jokios realios 
atramos.

Tiesa, būti lietuviu svetimame 
krašte nėra pigu. Nekalbant apie 
sudedamas aukas šalia to dar daug 
kainuoja ir laiko, ir darbo, ir pastan
gų, kad tie lietuviški židiniai ne tik 
rusentų, bet netgi liepsnotų. O šiam 
tikslui tų darbo rankų neturime 
pertekliaus ir jų su laiku netgi vis 
mažėja. Ir tai vis tos nelemtos nesi
kišimo politikos rezultatas. Jeigu 
taip gyventume ir dirbtume pagal 
principą vienas už visus, visi už vie
ną, tai mūsų tautinis vienetas šiame 
krašte būtų toks kietas branduolys, 
kuris galėtų pramušti visas užtvaras 
ir su mumis neabejotinai skaitytųsi 
ir įstaigos, ir institucijos. Kaip mi
nėta, būti lietuviu nėra pigu. Bet gi 
mes esame ne vien tik žmonės, bet ir 
lietuviai. Juk kiekvieną gyvybę iš
laikyti atitinkamai kainuoja. Kai-, 
nuoja išlaikyti ir tautinę gyvybę tiek 
namuose, tiek ir svetur. Ir jeigu 
nors kiek savy jaučiame tautinio są
moningumo ir tautinės ambicijos, tai 
mums su nesikišimo politika nėra 
pakeliui, nes tautinis išsilaikymas ir 
tęstinumas yra drauge ir kiekvieno 
asmeninis rūpestis. Todėl teisini- 
masis, kad turiu ir savų rūpesčių tu
rės prasmės tik tada, kai tų savų rū
pesčių grandinės priekyje stovės ir 
tautiniai - bendruomeniniai rūpes
čiai.

(v.k.)

A.a. Petras Leonavičius

raštu mokėjo lietuvų kalbą. Keletą 
metų dirbo Newcastle Apylinkės 
valdyboje, bendradarbiavo anksty
vesniais laikais su vietiniu lietuvių 
jaunimu, o paskutiniais metais dai
navo Lietuvių chore ir buvo aktyvus 
Diskusijų Klubo narys.

Velionis turėjo atkaklų, veržlų 
būdą, buvo labai savistovus savo

PADĖKA

A.a. Pranui Kata u s k ui mirus, širdingai dėkojame visiems gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems, palydėjusiems velionį į amžino poŪsio 
vietą, už pareikštas užuojautas žodžiu, ir raštu, ir visiems, vietoje gėlių 
aukojusiems Tautos Fondui. Ačiū mūsų mieliems draugams Sydnejuje už 
aukotas šv. Mišias.

Žmona Felicija ir sūnūs su šeimomis

PADĖKA

A.a. Elenai Alkevičienei mirus, gilią padėką reiškiame visiems skau
džioje nelaimėje mus užjautusiems. Dėkui velionę gausiai palydėjusiems 
į amžino poilsio vietą, kun. P. Martuzui už atliktas apėigas.už jautrius at
sisveikinimo žodžius kun. Martuzui, p. Paplauskui ir p. M. Gailiūnui.už 
velionę pagerbiant sudėtas gėles ir auką Mūsų Pastogei.

Ypatingas ačiū p.p. Gailiūnams už padėjimą.
Vyras Jonas, dukros Irena, Nijolė, Virginija ir Audronė.

MIRUSIEJI
MIRĖ JONAS KELERTAS

Senosios kartos veteranas Jonas 
Kelertas, prieš 47 metus atvykęs 
Australiją, lapkričio 21 d. mirė Syd
nejuje. Jonas gimė Panevėžyje 1900 
metais. Atitarnavęs kariuomenėje, 
vedė Stefaniją Jalovickaitę. Sulau
kęs pirmojo sūnaus Jono ir išmokęs 
batsiuvio amato, emigravo į Aus
traliją. Atvykęs į Australiją rado 
sunkius laikus, bet, būdamas geros 
sveikatos ir turėdamas praktišką 
specialybę, Jonas greitai atsistojo 
ant tvirtų kojų. Sydnejuje begyven
damas susilaukė dar trijų vaikų: sū
naus Roni ir dvejų dukterų Mary ir 
Lily. Visus vaikus išleido į mokslus. 
1951 m. mirė jo žmona ir jam teko 
vienam rūpintis tolimesniu šeimos 
gyvenimu.

Jonas buvo draugiško būdo, mėg
davo būti drauge su žmonėmis ir 
maloniai pasikalbėti. Nuo pat pirmų 
metų Australijoje^ Jonas įstojo į 
Australijos Lietuvių draugiją, 8a 
ėjo įvairias pareigas bet daugiausia 
iždininko. Kai šeima išaugo ir ėmė 
kas sau gyventi, Jonas galėjo 
daugiau atsidėti lietuviškiems rū
pesčiams, ypač jis pamėgo skautus. 
Pasidarė nuoširdus jų rėmėjas. Čia 
verta prisiminti kaip pirkome Syd- 
nejaus skautams stovyklavietę. 
Pasktn. Ričardo Jaselskio prašo
mas, nuvažiavau su Jonu apžiūrėti 
žemės, tinkamos stovyklavietei. 
Miškas žaliuoja kvepia, vaikštinėja
me su Jonu takais, skardžiais, uolo
mis, taip gražu taip miela, kad nesi- 

mintijimuose. Tokia jo laikysena 
tiek privačiuose rateliuose tiek Dis
kusijų Klube įnešdavo savotiškos 
įtampos.

Velionis palaidotas Sandgate ka
talikų kapinėse po tikybinių apeigų 
Tighes Hill katalikų bažnyčioje, ku
rias atliko kun. P. Martuzas specia
liai pakviestas iš Sydnejaus. 
Newcastelio lietuvių choro giesmės, 
diriguojant St. Žukui, prisidėjo prie 
mišių iškilmingumo. Kapinėse Val
dybos pirmininkas Alf. Šernas atsi
sveikinimo kalboje išryškino velio
nio prisirišimą tiek prie lietuvių 
bendruomenės tiek jo mintyse vy
raujantį rūpestį lietuvių tautos 
problemomis. Laidotovių apeigose 
dalyvavo didelė dalis newkastelie- 
čių, taip pat matėsi velionio draugų 
iš Sydnejaus ir jo bendradarbių:

Newcastelyje liko jo mylima se
nutė motina, kuri atsikėlė čia prie 
savo vyresniojo sūnaus iš Moe, Vic. 
ir taip pat trys jaunesni broliai - Jo
nas, Juozas ir Vytas.

A.Š.

nori palikti vietos. Atsisėdome ant 
akmens, kuris dabar vadinamas 
Puntuku ir svarstome, kokia puiki 
būtų stovyklavietė, bet kaip su pini
gais...

- Tris šimtus švarų šiaip taip su- 
krapštytume, bet iš kur gauti dar 
kitus keturis šimtus svarų?

- Aš duosiu, - greitai atsakė Jonas.
Spontaniškai pašokome nuo ak

mens ir susikabinome į tvirtą glėbį 
bičiuliškam bučkiui: ’’stovyklavietę 
turėsime”. ’’Turėsime”, - pakartojo 
Jonas.

Šis mažas gyvenimo epizodas pa
rodo Jono meilę jaunimui ir jo puiku 
charakterį. Jonas nemaža dalimi 
prisidėjo ir prie Bankstowno Lietu
vių Namų statybos, ir visur, kur 
reikėjo žmoniškos širdies, tautinės 
meilės, ten Jonas nesvyruodamas 
stovėjo pagalbos ranką ištiesęs.

Paskutiniais metais Jonas mažai 
kur rodėsi, negalėjo vairuoti maši
nos, bet pas skautus rektarčiais pa
sirodydavo, sakydavo pasiilgęs 
skautų bičiulių ir mielai norėdavo su 
jais pasikalbėti. Už nuopelnus skau
tams Jonas apdovanotas skautų rė
mėjų ordenu.

Jonas sirgo cukraus liga ir čia dar 
prisidėjo nelaimingas jo nugriuvi
mas vonioje, sutrenkęs smegenis, po 
to jis jau nepasitaisė. Neilgai sirgęs 
ligoninėje, mirė savo namuose. Lap- 
kričio 24 d. kun. P. Butkus atlaikė 
gedulingas pamaldas ir palaidojo 
Rookwoodo kapinėse. Velionį paly 
dėjo visi keturi jo vaikai, didelis bū 
rys anūkų, giminių, draugų ir pažįs 
tarnų. Prie karsto atsisveikinime 
žodį tarė Jonas Laurinaitis ir Alek 
sandras Mauragis.

Ilsėkis ramybėje, Jonai, tegu 
Viešpaties šviesa tave nušviečia 
amžinybėje.

A. Mauragis

MIRUSIEJI ADELAIDĖJE .

Pastaruoju metu Adelaidėje mirė 
Marija Gerulaitienė, 75 m.
Vincenta Žilienė,
J>>nas Rukšlelė, 55 m.
Vytautas Verikas, 61 m.
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AUSTRALUOS LIETUVIU DIENOS

M.K. Čiurlionio koncertas

Dar nuo 1960 m. pradėtoji Aus
tralijos Lietuvių Dienų programa 
virto savotišku šablonu ir ji išlaikyta 
iki šiandie. Tas liudija, kokie mes 
esame nepralaužiami konservatoriai 
ir kaip bijome rizikos įsileisti ką 
nors naujo, ką nors pradėti arba iš 
viso kūrybos srityje leistis į kokius 
nors ieškojimus, bandymus.

Laimingu sutapimu šiais metais į 
Lietuvių Dienų programą įtrauktas 
mūsų didžiojo dailininko ir muziko 
M.K. Čiurlionio garbei Dr. G.E. Ka- 
zokienės sukomponuotas koncertas, 
kuris pereitais metais buvo sėkmin
gai pastatytas Sydnejuje su dideliu 
pasisekimu ir kuris bus pakartotas su 
neesminiais pakeitimais ir Lietuvių 
Dienose Melbourne. Ir nors toks 
naujoviškas ir originalus parengi
mas į Liet. Dienų programą įtrauk
tas tik šalutiniu punktu, bet vis tiek 
reikia džiaugtis, kad jis iš viso buvo 
įsileistas į Lietuvių Dienas. Kitaip 
sakant, melburniškiai pirmieji bus 
pralaužę nusistovėjusio šablono 
.briauną, kas be abejo duos pretekso 
padaryti būsimųjų Australijos Die
nų programą lankstesnę ir net gal 
turtingesnę. Minimas M.K. Čiurlio
nio koncertas gal ir bus akstinas, 
skatinąs ieškoti naujų ir originalių 
parengimų ir tuo pačiu gal išjudins 
pačias Lietuvių Dienas iš sustingi
mo.

Ta proga drįstame pakalbinti šio 
koncerto iniciatorę ir organizatorę 
Dr. G.E. Kazokienę.

- Atsimename dar iš pernai spau
doje aprašymų apie Jūsų sėkmingą 
M.K. Čiurlionio pristatymą Sydne- 
jaus lietuviams minint mūsų 
didžiojo menininko šimtąjį gimta
dienį. Kas paskatino jus dėti pas
tangų šį koncertą perkelti į Lietuvių 
Dienas Melbourne?

- Mano didžiausias troškimas su
pažindinti mūsų bendruomenę su 
Čiurlionio kūryba, ypač su jo tapy
ba. Jaunoji karta apie Čiurlionį dau
giau negu jo vardas nėra girdėjusi, 
bet tai mūsų ir nestebina. Bet irgi 
teisybė, kad ir vyresnieji apie Čiur
lionį žino ne ką daugiau, išskyrus la
bai retus atvejus. Mano supratimu, 
tokį genijų, kaip Čiurlionis, lietuvių 
tauta teturi tik vieną, ir tai būtų ne
dovanotinas apsileidimas praleisti 
progą susipažinti su ryškiausiu lie
tuvių menininku. Man rūpi prista.ty.

NAUJI LEIDINIAI
Leonardas Andriekus. UŽ VA

SAROS VARTŲ. Lyrika. Iliustravo 
Telesforas Valius. Išleido Pranciš
konai 1976 m. New Yorke. 79 psi.

Tai jau šeštasis autoriaus poezijos 
rinkinys. Ir čia L. A n driekus išlieka 
nuoširdžiai paprastas, be manierų, 
persisunkęs gyva meile lietuviškai 
žemei ir Lietuvai.

V. Daugirdaitė - Sruogienė. LIE
TUVOS STEIGIAMASIS SEIMAS. 
Tautos Fondo leidinys 1975 m. 262 
psl. Kaina $ 6.50.

Autorė suglaustai ir ryškiai iš
dėsto atkurtosios nepriklausomos 
Lietuvos kovas valstybei apginti, 
pasiruošimus rinkti Steigiamąjį 
Seimą, rinkimų eigą ir pačius Stei
giamojo Seimo darbus. Knyga gau
siai iliustruota. Knygos santrauka 
anglų kalba. Tai yra reikšmingas 
įnašas tyrinėjant ir kaupiant me
džiagą mūsų netolimos praeities is
torijai.

31 METMENYS. Kūryba ir ana
lizė. Tai jau 31-sis šio reikšmingo 
žurnalo numeris. Redaguoja Dr. V. 
Kavolis. Šiame numery išskirtini 
rašiniai: B. Vaškelis "Valdovo prob
lematika V. Krėvės dramose”, V.

M.K. Čiurlionis Iš ciklo "Vasara

ti jo tapybinę, muzikinę ir žodinę 
kūrybą panaudojant visas šiandie 
prieinamas priemones. Kalbėti apie 
menininką neužtenka tik žodžio, bet 
jį reikia ir išgirsti, ir pamatyti jo 
darbus ir net pasiklausyti, kaip kiti 
menininkai išgyvena Čiurlionį ir jį 
atskleidžia sava kūrybine forma. 
Todėl į tokį parengimą įtraukta ir 
visa eilė pagalbinių priemonių, kaip 
ekranas, jo muzika iš juostelių ar 
plokštelių, pagaliau dalyvauja ir gy
vi menininkai, kaip pianistai, dekla
matoriai, artistai, žodžiu, ištisas 
gyvasis ir techniškasis ansamblis. 
Pernykštis koncertas buvo sėkmin
gas tuo, kad jis buvo ir savo forma, 
ir priėjimu ir apimtimi visai naujas.

Rastenis "P. Andriušio metamorfo
zė”, J. Janavičiaus "Karimuji” (iš 
kelionių po N. Gvinėją), V. Maciūnas 
”J. Savickio laiškai J. Šauliui” ir kt. 
Iš dailiosios literatūros - M. Tomonio 
(poezija), Ž. Bileišytės (poezija), K. 
Almenas (novelė), M. Katiliškis (no
velė).

Metmenų 31 nr. - $ 3.00. 
Adresas: 3308 W. 62nd PL, Chicago, 
UI. 60629.

Vida Augulytė ir Juozas Plačas. 
ŠIMTAS ŽAIDIMŲ DIDELIEMS 
IR MAŽIEMS. Didelio formato 124 
psl. Kaina $ 2.00. Išleido JAV Liet. 
B-nės Švietimo Taryba 1976 m. Už
sakymus priima: A. Kareiva, 7030 S. 
Rockwell St., Chicago, Hl. 60629.

Leidinys skiriamas mokykloms ir 
mokyklinio amžiaus vaikams. Tai 
surinkti populiarūs pedagoginiai 
žaidimai, tinkami žaisti pavieniui ir 
grupėmis. Ypatingai dėkinga me
džiaga užimti vaikams grupiniuose 
subuvimuose, namie ir mokykloje.

V. Frankienė - Vaitkevičienė. DU 
DRAUGAI. Apysaka jaunimui, JAV 
Liet. B-nės Švietimo Tarybos pre
mijuota. JAV L.B. Švietimo Tary
bos leidinys 1976 m. 222 psl. Kaina 
$4.00.

Pagalvojau: kodėl jo neišnešti pla
čiau, kad kuo daugiau mūsų žmonių 
susipažintų su mūsų Čiurlioniu, o gal 
ir būtų kaip savotiškas pavyzdys ki- 
tiertis, kad reikia ieškoti naujų niūšų 
parengimams formų ir temų.

- Žinau, kad studijuojate Čiurlio
nio meną. Ar koncertas bus intelek
tualus, ar populiarus?

-Taip rašau mokslinį darbą apie 
Čiurlionio dailę, tačiau koncertas vi
sų pirma bus meniškas. Nors atren
kant medžiagą ir ją perteikiant rei
kia daug pagalvoti, bet Čiurlionio 
platumas jau savaime verčia prieiti 
plačiai ir net pasakyčiau poetiškai. 
Čiurlionio kūryba yra ir intelektuali, 
ir labai emocinga. Manau, kad toks

Lietuviai 
pasaulyje

Lietuvių kunigų vienybės suva
žiavimas Amerikoje nutarė kreiptis 
į Lomžos vysk. Sasinowskį, kad 
leistų lietuviškas pamaldas Seinų 
katedroje - bazilikoje. Dėl šių pa
maldų kovoja Seinų ir Punsko lietu
viai. Apie tai plačiau rašė mūsų 
bendradarbis p. A. Laukaitis.

*♦*

Dr. Vt. Kilikonis, akių ligų spe
cialistas, rugpiūčio 25 d. mirė po šir
dies smūgio Amerikoje. Medicinos 
mokslus buvo baigęs Tuebingene, 
Vokietijoje, emigravo į Australiją ir 
kiek laiko pagyvenęs Melbourne iš
vyko į JAV, kur įsikūrė Kaliforni
joje.

»*♦

Metų vidury Sydnejuje lankėsi 
kanadietė geologė Dr. J. Rimšaitė. 
Aprašydama savo įspūdžius iš Aus
tralijos ’’Tėviškės Žiburiuose”, Dr. 
J. Rimšaitė labai šiltai atsiliepia apie 
Sydnejaus lietuvius.

*♦*

Tarptautiniame menininkų žody
ne, kuris išleistas Anglijoje, Canbri- 

bus ir koncertas.
- Ko Jūs šio koncerto metu la

biausiai pageidautumėt?
- Norėčiau, aišku, susilaukti kuo 

daugiausia klausytojų, ypač norė
čiau, kad jame dalyvautų kuo dau
giau mūsų jaunimo. Čiurlionis savo 
metu pats buvo didelis novatorius 
savo veikla ir kūryba, lygiai ir šian
die visokie naujumai jaunimą la
biausiai ir traukia. Iš kitos pusės 
Čiurlionis yra tokia didelė asmeny
bė, kuriuo mes visi galime didžiuo
tis, juo galės didžiuotis ir jaunimas, 
kiek su Čiurlioniu susipažinęs. Iš ki
tos pusės visą koncertinę programą 
atlieka kaip tik jaunimas - deklama
toriai, artistai, pianistė. Būdinga, 
kad čia bus mažai žodžių - prakalbų 
ar paskaitų, o daugiau kitų elementų 
- Čiurlionio paveikslai skaidrėse, jo 
muzika ir jo kūrybą liečianti poezija. 
Būčiau laiminga, kad tą valandą kitą 
galėtų pertraukti savo žaidynes ir 
sportininkai, kuriems šalia kamuolio 
mėtymo dalyvavimas tokiame kon
certe duotų ir dvasinio papildymo, 
nekalbant, žinoma, apie studentus, 
kuriems susipažinti su Čiurlioniu 
yra tiesiog inteligento žmogaus pa
reiga.

- O kaip Jūs žiūrite iš viso į Lietu
vių Dienas, ypač programinius pa
rengimus?
—Dar nė vienų Australijos Lietuvių 
Dienų nesu praleidusi ir kiekvieną 
kartą jų parengimais gėrėjausi, ta
čiau kėlė ir kelia rūpesčio mūsų kin- 
tąs kultūrinis klimatas. Senoji Lie
tuvių Dienų forma bazavosi masi
niais parengimais, kas virto tradici
ja. Tačiau senajai kartai pasitrau
kiant iš aktyviųjų gretų, parengimai 
turės keisti charakterį: neišvengia
mai teks remtis individualiais pasi
rodymais. Čiurlionio koncertas, sa
kyčiau, yra pirmas toks parengimas, 
vėliau seks kiti. Iš vienos pusės gal 
ir gaila, kad jau nebeturėsim jung
tinio šešių chorų koncerto, bet iš ki
tos pusės pagalvojus, reikia ieškoti 
naujų kelių ir naujų formų. Pati gy
venimo realybė vers keisti Lietuvių 
Dienų programos charakterį. Bet 
svarbiausia - mes vis tiek turėsime 
Lietuvių Dienas.

- Ačiū, Daktare. Pasimatysime 
Čiurlionio koncerte Melbourne.

inf.

LIETUVIU
radio programos

SYDNEY stotis 2EA
Antradieniais 1.30-2 vai. p.p.
Trečiadieniais 2-2.30 vai. p.p.

800kHz bangoje

MELBOURNE stotis 3ZZ
Antradieniais 9.30-10 vai. vau. 
Trečiadieniais 9.30-10 vai. ryto

1220 kHz bangoje

CANBERRA a.n.u. stotis 2XX
Ketvirtadieniais 8-8.30 vai. va*.

1010 kHz bangoje
MalaiOaja girOiai Melbovree stotie 3ZZ

dge, įtraukta apie 5000 šių dienų pa
saulio menininkų ir meno profeso
rių, jų tarpe ir trys lietuviai: Bronė 
Jameikienė, dirbanti Havajuose, 
dail. Romas Viesulas ir dail. Adolfas 
Valeška. Žodynas vadinasi "Inter
national Who’s in Art and Anti
ques”. Iš komunistinių kraštų tėra 
paminėti tik lenkai.

♦♦♦

— Ketvirtojo Lietuvių Jauni
mo kongreso organizacinį komi
tetą Vokietijoj sudaro: A. Šmi
tas — pirmininkas, V. Bartu
sevičius, dr. G. Bauras, A. Her
manas, A. Lucas, R. Šileris^ R.

. Žutautaitė. Kongresas įvyks 
1979 Vokietijoj.
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1977 m. parengimų kalendorius 
Melbourne

. SAUSIS

3-12 d. Džiugo Tunto skautų stovykla Wonga Park.
15-16 d. Jūros Diena. Ruošia M.L. Bičiulių Sąjunga.

29 d. šeštadienis. Parapijos choro gegužinė Morningtone.

VASARIS

12 d. šeštadienis. Jaunimo šokiai,
16 d. Trečiadienis. Nepriklausomybės šventė, prisiminti namuose.
18 d. Penktadienis. Vasario 16 d. proga priėmimas australams.
20 d. Sekmadienis. Vasario 16-sios minėjimas. Skautai uniformuoti 

dalyvauja pamaldose.

KOVAS

4 d. Penktadienis. Šv. Kazimieras.
6 d. Sekmadienis. Kaziuko Mugė Lietuvių Namuose, Tunto sueiga ir 

skautų tėvų susirinkimas.
14 d. Pirmadienis ’’Labor Day” ilgas savaitgalis. Skautų iškila pas p. 

Pocius ūkyje.
20 d. Sekmadienis. M.L. Kat. Moterų D-jos loterija.
26 d. šeštadienis. Melb. Sporto Klubo ’’Varpo” susirinkimas Liet.

Namuose.
27 d. Sekmadienis. A.L.B. Melbourne Apylinkės susirinkimas Liet.

Namuose.

BALANDIS

16 d. šeštadienis. Margučių Pobūvis lietuvių Namuose. Ruošia Liet. 
Klubas.

23-24 25 d. Ilgas savaitgalis. Pabaltiečių Sporto Šventė.
3C d. šeštadienis. Parapijos Choro balius Lietuvių Namuose.

GEGUŽIS

8 d. Sekmadienis. Motinos Diena. Ruošia Parapijos Sekmadienio 
. , Mokykla.

14 d. šeštadienis. Sporto Klubo "Varpo” balius Lietuvių Namuose.
15 d. Sekmadienis. Kalantos 5 metų mirties minėjimas. Ruošia

Jaunimo Sąjunga.
28-29 d. Studentų tradicinis savaitgalis, Skyla į Mt. Buller.

BIRŽELIS I ■

4.d. šeštadienis. Studentu balius Lietuvių Namuose.
11-1^-13 d.'Ilgas savaitgalis. Jaunimo Savaitgalis. . *

.19 d. Sekmadienis. Išvežimų minėjimas. \
25 d. šeštadienis. Joninių balius. Ruošia M. Soc. Mot. D-ja.

LIEPA

2 d. šeštadienis. Par. choro uždaras pobūvis Parapijos Namuose.
16 d. Šeštadienis. Skautų balius Lietuvių Namuose.
23 d. Šeštadienis. Lietuvių Klubo metinis susirinkimas Lietuvių 

Namuose.

RUGPIŪTIS

6 d. šeštadienis. Dainos Sambūrio balius.
7 d. Sekmadienis. Skautų loterija.

13-14 d. Melb. Mot. Soc. Draugijos 25 metų Jubiliejus.
20 d. šeštadienis. Jaunimo šokiai Lietuvių Namuose.
21 d. Sekmadienis. M.L. Kat. Mot. D-jos šventė.
27 d. šeštadienis. ’’Mūsų Pastogės” balius Lietuvių Namuose.

RUGSĖJIS

10 d. šeštadienis. ”Talkos" susirinkimas Lietuvių Namuose.
11 d. Sekmadienis. Tautos Šventė. Pamaldose skautai dalyvauja

uniformuoti.
17 d. šeštadienis. ’’Tėviškės Aidų” balius.

SPALIS
1 d. šeštadienis. Parap. Choro uždaras pobūvis Parapijos Namuose.
8 d. šeštadienis. ’’Varpo” Klubo linksmavakaris.

16 d. Sekmadienis. M. Soc. Mot. D-jos loterija.
22 d. Šeštadienis. Lietuvių Klubo metinis balius.

LAPKRITIS

13 d. Sekmadienis. ’Tėviškės Aidų” Loterija.
20d. Sekmadienis. Dainos Sambūrio metinis koncertas. ,
26 d. šeštadienis. Karių balius Lietuvių Namuose.

GRUODIS

4 d. Sekmadienis. Par. Mokyklos mokslo metų užbaiga.
11d. Skautų Tunto metinė šventė. Iškilmingos pamaldos.
18 d. Sekmadienis. Vaikų Eglutė.
26 d. šeštos Tautinės Stovyklos skautų svečių iš užjūrio priėmimas.
31 d. šeštadienis. Naujų Metų balius.

Pasaulio Lietuvių Skautų šeštoji Tautinė Stovykla vyksta Melbourne, 
1978 metais Sausio 2-14 d.d.

Melbourno Lietuvių Namuose, organizacijos gamina pietus šia tvarka:
Kiekvieno mėnesio

1 irą Sekmadienį Lietuvių Klubas
2 ra Sekmadienį, Sekiji. mokykla arba Lithuanistiniai Kursai
3- ėia Sekmadienį Skautai
4- 'a Sekmadienį Chorai
5- ta (Jei yra penki) ’’Varpo” sportininkai.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Primename, kad kanadiečių taut, 

šokių grupė "Gyvataras” viešės 
Sydnejuje nuo saūsio 11 iki 16 die
nos. Per tą laiką bus grupės vieši 
pasirodymai australams ir lietu
viams. Smulkesnės detalės vėliau.

♦♦♦

Neįtikėtinai buvo didelis Atžalos 
teatro premjeros pasisekimas lap
kričio 28 d. Syd. Liet. Klube: klubo 
didžioji salė buvo pilnutėlė žiūrovų 
ir atrodo visi premjera labai paten
kinti. Buvo statyta Pauliaus Rūtenio 
rimta komedija ’’Monika". Ta proga 
po vaidinimo Atžala ir autorius bei 
režisorius P. Rūtenis surengė didelį 
pobūvį klubo mažojoje salėje, kur 
dalyvavo virš 80 Atžalos ir P. Rūte
nio bičiulių ir rėmėjų.

Specialiai į Atžalos premjerą at
vyko adelaidiškės p.p. A. Gučiuvie- 
nė ir V. Morkūnienė, kurios Sydne
juje praleido porą savaičių atostogų.

**•
Pasimėgauti Atžalos premjera ir 

drauge aplankyti čia įsikūrusio sū
naus Vytauto savaitgalį Sydnejuje 
praleido ir melbourniškiai p.p. Juš
kai. Ar tik Sydnejus nepavilios jų 
galutinai?

♦♦♦

Kaip ’Tėviškės Žiburiai” rašo, 
Amerikoje kūdikių krikštijimas nuo 
1955 m. iki 1975 m. krito apie 49%. 
Daugiausia nukentėjusi ta prasme 
katalikiškoji bendrija.

Pagarsėjęs lietuvis dailininkas 
Pietų Australijoje Vyt. Šerelis tu
rėjo savo individualią parodą nuo 
lapkričio 21 d. Greenhill galerijoje.

Žinomam visuomenininkui Ade
laidėje Juozui Lapšiui neseniai suėjo 
65 m. Sveikiname jubiliatą linkėda
mi geriausios sėkmės.

•**
Lapkričio 28 d. įvyko įspūdinga 

Sydnejaus savaitgalio mokyklos 
mokslo metų užbaiga. Plačiau apie 
tai kitą kartą.

Į Pauliaus Rūtenio premjerą spe
cialiai atvyko ir Pauliaus sesuo 
Onutė Osmolskienė iš New Yorko. 
Čia ji paviešėjusi porą savaičių 
gruodžio 15 išvyksta į namus.

*♦*

Hydro-Jet
kilimų valymo specialistas

Naudojamas vėliausias,- gilus 
vandens garų ir vakumo metodas. 
Vidutinis namas, salionas, 3 miega
mieji - apie 36 doleriai. lietuviams 

Į10% nuolaida. Nuotolis nesvarbu.
Į Skambinti d.v. (046) 668140 
i angliškai. Po darbo (046) 669230 Ute- 
'tuviškai. Arba rašyti P.O. Box 74 
'Camden, N.S.W. 2570

~ Per Angtiją greičiau, geriau, pigiau.
KALĖDINĖS DOVANOS 

Siuntinya.2 1976.

] eilutei medžiaga su įaudimu "AH wool made in 
England”; crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui, arba crimpleno
vilnonė labai gera,

J**, ■■i*—
medžiaga dviem suknelėm; 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai; *! 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 šį siuntini dar galima dadėti prekių 10 svarų svorio. Bet čia primena

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

Žemiau siūlome keletą populiariausių dovanų.
Dirbtinis minko kailis 1 moteriškam paltui 
Jeans "Wrangler”, vyriškos arba moteriškos 
Vyriškas arba moteriškas nertinis 
Geresnės rūšies nertinis
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono
Tighs
Crimpleno medžiaga, tinka kostiumėliui arba suknelei, 
kaina yž 1 metrą
Vilnonė medžiaga suknelei. Kaina už 1 metrą 
Nailono apatinis

65.00
27.00
18.00
24.00

2.25
3.00

9.00
7.50
7.50
7.50 

13.00 
10.00
8.50 

40.00

Lietsargis, telescopic
Vilnonė skarelė
Angliška vilnonė labai gera 1 eilutei medžiaga

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 S1-73S 8734 
art* 01*460 2582
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KODĖL MES TYLIME?
J.V. Norvaiša

SPALVOTI TELEVIZIJOS APARATAI
T.V. SPECIALS 22” - $ 499; 26” - nuo $ 650

Skambinkite tel. 695186
"Rusų kalbos mokymas įvedamas 

į pradžios mokyklas nuo pirmo sky
riaus”. ’’Bibliotekos Lietuvoje pri
kimštos rusų kalba knygų”. ’’Reika
laujama, kad disertacijos mokslo 
laipsniams būtų rašomos rusų kal
ba”. ’’Vilniaus universitete dalis 
paskaitų skaitoma rusų kalba ir iš 
kai kurių mokslo dalykų egzaminuo
jama rusų kalba”. ’’Įmonių oficiali 
kalba - rusų kalba...”
r Tai lik dalis liūdnų žinių, išbars
tytų mūsų periodinėj spaudoj, ku
rios rodo, kaip rusiškasis imperia
lizmas planingai ir neatlaidžiai vyk
do lietuvių tautos rusinimų. Ypatin
gai atkreiptinas dėmesys j rusų kal
bos įvedimų, galima sakyti, pilnam 
naudojimui visose Lietuvos pramo
nės įmonėse. Nuo ateinančių metų 
sausio 1 dienos visose Lietuvos 
pramonės įmonėse, fabrikuose, 
dirbtuvėse ir gamyklose oficiali kal
ba bus rusų. Šia kalba bus vedama 
buhalterija, susirašinėjimas, o taip 
pat visas susirašinėjimas tarp įmo- 
iiu administracijos ir dirbančiųjų. 

Žinant, kad rusai sparčiais tempais 
Lietuvą pramonina, tai šalia nuolat 
ai vykstančių rusų ’’specialistų” šio 
potvarkio įvedimas beveik 50% 
Lietuvos dirbančiųjų įstato į neiš
vengiamų ir intensyvų rusinimo pa
vojų. šalia to, varoma didžiulė rusų 
kalbos liaupsinimo propaganda. No
rima lietuvius įtikinti, kad rusų kal
ba yra pati gražiausia, kultūringiau
sia ir t.t. Sekantis logiškas žingsnis 
ta kryptimi būtų įvedimas rusų kal
bos į visas įstaigas ir aukštųsias mo
kyklas, jei nebus iš lietuvių pusės 
aktyvaus pasipriešinimo.

!■> |'.ii>riiis .ii. cm-, kad l:e i\ių 
tania pati viena nepajėgs atsispirti 
šiam rusinimo procesui. Visagalė 
komunistų partija ir jos dešinioji 
ranka K.G.B. ras priemonių pri
versi i paklusti jų potvarkiams, ir 
surusinimo banga riedės j priekį iki 
graždankos įvedimo į lietuviu raštija 
iiminai. Su kalbos išnykimu papras 
tai iiiii šia ir pat i tauta.

Tad kas darytina šio siaubingo 
lietuviu tautos genocido akivaizdo
je? !*afi tauta, kaip minėjau.vargu 
ar pajėgs šį spaudimų išlaikyti ir jį 
aln ntti. Vargu galime tikėtis pagal
bos iš kil ų tautu ar valstybių, kurios 
ryžtųsi išeiti viešai ginti lietuvių 
tautos interesu. O vienok šioj tra
giškoj būklėj k a nors reikia daryti. 
L- reikia veikti skubiai, neatidėlio
jant .

Kai tautai gręsia sunaikinimo pa
vojus. jai ginti visos priemonės 
skaitomos tinkamomis. Ir šių prie 
mor.ių turime ieškoti ne kas kitas, 
bet mes. laisvuose kraštuose gyve
nanti lietuvių tautos dalis.

I >abart into gyvenimo realybė mus 
moko, kad gražiais žodžiais, mora

Rinkuoji viskuo, įskaitant gyvybę, 
jeigu išgėręs sėdiesi vairuoti!

SVEIKINKIME SAVO ARTIMUOSIUS, DRAUGUS, PAŽĮSTAMUS 
BEI BENDRADARBIUS ŠVENČIŲ PROGA PER MŪSŲ PASTOGE!

Ir šiais metais Mūsų Pastogės skaitytojams speciali nuolaidą: tik S 
| doleriai už šventinį sveikinimą.

Pasinaudokite šia proga! Sutaupysite ir laiko, ir pinigo ir taip pat 
paremsite Mūsų Pastogę.

Sveikinimų užsakymus siųsti iki gruodžio 10 d. Mūsų Pastogės adreso: 
13 Percy St., Bankstown, N.S.W. 2200

lais ir dūsavimais šių dienų politi
niuose ėjimuose nieko negalima lai
mėti. Šiandien tarptautiniuose san
tykiuose skaitomasi tik su nuoga jė
ga, agresyvumu ir net teroru. Pa
lestinos laisvinimo sąjūdis, kuris 
neatstovauja jokios tautos, o tik iš- 
vietintų arabų grupę, kuri savo 
skaičiumi neviršija lietuvių tautos, 
teroru, žudymu, lėktuvų ir žmonių 
grobimais išsikovojo sau teisę, kurią 
parėmė ir imperialistinė Rusija, 
viešai Jungtinėse Tautose išsakyti 
savo aspiracijas ir tuo atkreipti viso 
pasaulio dėmesį.

Prieš kelerius melus viso pasaulio 
žydija, kovodama už Rusijos žydų 
teises emigruoti į Izraelį, įvairiais 
budais terorizavo sovietų diploma
tines atstovybes bei jų narius ir lai
mėjo. Jau antras šimtas tūkstančių 
žydu iš Rusijos išvyksta, kai šis 
kraštas per pusę šimtmečio bet ko
kiai emigracijai buvo hermetiškai 
uždarytas. Turime .dešimtis pavyz
džių, kaip įvairios kolonijos atsipa
laidavo nuo svetimųjų priespaudos 
naudodamos kraštutines priemones.

Lietuviai nėra žmogžudžių tauta, 
ir teroro aktai jai svetimi. Bet kol 
kas mūsų jėga yra mūsų moralinia
me svoryje, kurį turime visapusiš
kai ir kaip galima efektyviau išnau
doti. Jau ne karią įsitikinome, kad 
skubiai vieningai ir planingai veik
dami esame pasiekę patenkinamų 
rezultatų. Tik prisiminkime S. Ku
dirkų, Bražinskus ir eilę disidentų

Hamiltono Gyvataras šoka Abrūsėlį. Ši grupė dalyvaus Liet. Dienose 
Melbourne ir atskirai rodysis kitose kolonijose

Jokios discount krautuvės taip pigiai nepardavinėja.
Nepraleiskite progos įsigyti spalvo-tą T.V. aparatą žemiausia kaina!

Bestway T.V.
SALES & SERVICE

Žemiausios faunos! Dėl tolimesnių informacijų kreiptis pas p. 
Masioką tuo pačiu telefonu.

lietuvių kurie pasiekta x .ik.u •. pa 
šaulį. Be musu in< erveiicijos jie butų 
•lingę sovieti joje ir apie juos šiandie 
niekas nežinotų. Lietuvos pavergė
jai puikiai žino, ir skaitosi su mūsų 
galima ir vykdoma reakcija. Ne be 
reikalo jie įkinkė savo milžinišką 
pro par, ardos mašinų, kad mūsų pas
ta. .v.is disorganizuolų ir mūsų veik
la smiiekinių. Musų tyla rusiškojo 
imperializmo priimama kaip prita
rimas ju vykdomai tautos naikinimo 
polu ikai.

Neužilgo šių melų pabaigoje visi 
renkamės į Mclbournų atšvęsti Lie
tuviu Dienų. Be meninių parengimų 
jvyks \.sa eilė suvažiavimu, tarp jų 
ir Krašto Tarybos sesija. Juose 
svarstysime savo vietinius reikalus 
ir sudarinėsime veiklos planus atei
čiai. Bet visa ši musų veikla bus tuš
čia ir beprasmė, jei nebekreipsime 
tinkamo dėmesio mirtinai) pavojun 
išstatytai tautai. Visuose suvažiavi
muose. o ypatingai Krašto Tarybos 
suvažiavime turi būti iškeltas ir 
nuodugniai išnagrinėtas bei išdisku

tuotas klausimas, kokių priemonių 
turėt uiiiėni imtis ir kaip galėtumėm 
padėti tautiniai dusinamai mūsų tė
vynei. Turėtumėm išnešti atitinka
mas rezoliucijas ir jas išsiuntinėti 
šio krašto vyriausybei bei politi
kams, o taip pat imtis iniciatyvos 
paraginti kilų kraštų lietuvių bend
ruomenes visom prieinamom prie
monėm išgarsinti rusų varomą rusi
fikacijų Lietuvoje, šiame reikale su
eikime j kontaktą su pavergtų tautų 
atstovybėm ir tuo suteiksime visam 
spaudimui didesnį svorį.

Rusai kilus kaltindami imperia
lizmu ir dėdamiesi taikos apaštalais 
bei mažųjų tautų draugais labai 
jautriai reaguoja, kai atidengiami jų 
nusikaltimai ir imperialistiniai tiks
lai.

Dar taip neseniai šiame krašte 
savo ryžtingumu ir greitu veiksmu 
anuliavome darbiečių vyriausybės 
Pabalį i jo krašt ų de jure pripažinimą 
Rusijai. Tikėkimės, kad ir šiame 
reikale mūsų reagavimas neliks be
prasmis.

Kokios profesijos žmonės garan
tuotai pateks į dangų?

Žurnalistai, sako amerikonų pub
licistikos profesorius Carles S. 
Clayton:

- Gydytojai danguje nereikalingi, 
nes niekas nesirgs. Dvasininkai taip 
pat, nes kas jau danguje, tas išga
nytas. Mokytojai, advokatai, policija 
ar gaisrininkai - visi nebereikalingi. 
Tačiau sielos pietinėj dangaus pro
vincijoj norės žinoti, kaip sekasi 
šiaurinės dalies sieloms. 0 kaip jie 
žinotų be laikraštininkų?

Mūsų Pastogė Nr. 48, 1976.12.6, psl. 5
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Niekur nuo savęs nepabėgsi
arba

PAULIAUS RŪTENIO

Lapkričio 28-ji sydnejiškiams pa
liks įsidėmėtina data: tą dieną Syd- 
nejaus Liet. Klube įvyko Atžalos te
atro premjera: buvo statoma Pau
liaus Rūtenio trijų veiksmų komedi
ja. Nenuostabu todėl, kad į premje
rą suplaukė apie 400 žmonių. Tiesa, 
tiek žmonių Sydnejuje nėra didelė 
naujiena, bet tas tik parodo, kaip 
žmonės yra pasiilgę kultūrinio pa
rengimo, tokio laukia ir juo džiau
giasi. Ir šį kartą visas Atžalos spek
taklis buvo labai šiltai priimtas ir 
žiūrovų palankiai įvertintas. Įdomu 
pastebėti, kad šio veikalo sydnejiš- 
kiai ilgai negalės pamiršti, nes jame 
kiekvienas atrado ir dalį savęs, kiek 
savo asmeniškų problemų.

Paulių Rūtenį pažįsta, galima sa
kyti, visi Australijos lietuviai. Jis 
vienokiais ar kitokiais tikslais yra 
išvažinėje visą Australiją, turėda
mas dar ypač gerą savybę, kad kur 
bebūtų, jis pirmoj eilėj ieško kon
taktų su lietuviais, o su jais susirišęs 
pats imasi iniciatyvos ką nors jiems 
ir duoti bei palikti. Taigi, P. Rūtenis 
kiekvienoje vietoje yra palikęs neiš
trinamus pažinties pėdsakus ir kaip 
vaidintojas, ir kaip dainininkas, 
deklamatorius bei kultūrinių paren
gimų organizatorius. Pastoviai nu
sėdęs Sydnejuje (sydnejiškių lietu
vių laimei) P. Rūtenis tuoj pat paro
dė, kad jis yra Sydnejuje: iš karto 
pajudėjo metų metais snūduravusi 
Atžala, kiekviena proga pats išeina 
kaip talkininkas ar iniciatorius. Tai 
yra nepaprastai dinamiška asmeny
bė, pašventusi savo talentą ir jėgas 
pirmiausia lietuviams.

Teisingai aną syk kalbinamas pri
pažino: ’’Monika” - tai mes patys. Iš 
tikrųjų tai emigranto kankinanti ir 
gundanti problema - išlikti, kuo esi 
arba atvykus į naują kraštą nukirpti 
savo praeitį ir pasidaryti vietiniu. 
Kitaip sakant, Rūtenis "Monikoje” 
klausia save ir kiekvieną - ar gali 
nuo savęs pabėgti? Atsakymą auto
rius palieka kiekvienam asmeniškai, 
nors iš veikalo atomazgos prasikiša 
visai nedviprasmiška mintis - tu ne
gali savo tautybės keisti, kaip marš
kinių.

AUSTRALIJOJE
Australijoje svarstoma įvesti vai- 

ruotojams leidimus su asmens foto
grafijomis, kaip kad praktikuojama 
visame pasaulyje. Dažnu atveju 
Australijos pilietis, neturėdamas 
paso, savo tapatybę įrodo patiekda
mas savo vairavimo leidimą, tačiau 
niekas nėra tikras, ar tai tas pats 
asmuo.

♦**

Nuo lapkričio 28 d. Australijos 
doleris nuvertintas 17 su puse pro
cento. Tai padaryta po didelių pas
tangų kovojant krašte su infliacija ir 
bedarbe. Nors krašto viduje šis nu
vertinimas tiesioginiai ir nebus jau
čiamas, vis tiek pramatoma, kad pa
brangs produktai, ypač importuotos 
prekės, pakils kelionių kainos į už
sienį, gal pakils ir atlyginimai, o taip 
pat sumažės ir bedarbė.
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Veiksmas prasideda prasigyve
nusio svetimtaučio namuose, už ku
rio ištekėjusi lietuvaitė Monika, no
rėdama pilnai pritapti naujoje tau
toje ir šeimoje nukertant visus ry
šius su praeitimi. Tačiau kaip tą 
praeitį beslėptum ji vis tiek atsive
ria, nes ji nedaloma asmens dalis. Ir 
Monikos pastangos praeitį užtušuoti 
pasilieka tuščios: jos gyvenimą su
drumsčia senų dienų draugas, kas 
priveda prie to, kad ji pati pasijaučia 
to svetimtaučio šeimoje kaip sveti
mas kūnas.

Šis P. Rūtenio debiutinis darbas 
_ įdomus savo problema ir aktualus 
kiekvienam išeiviui. Tiesa, tai nėra 
dramatinė perfekcija: žiūrovas 
lengvai galėjo įžiūrėti ir silpnokų 
vietų, kaip neįtikinama argumenta
cija, ir moralizavimas, bet nestokoja 
ir rimtai komiškų vietų bei drama
tinės įtampos. Tenka pasidžiaugti, 
kad veikalą papildė ypač gera vai
dyba. Tenka pasigėrėti visu šio 
spektaklio Atžalos sąstatu, kuris 
veikalą padarė ir patrauklų, ir pri
imtiną. Be abejo, pati sunkiausia ro
lė atiteko O. Maksvytienei (Moni- , 
ka): ji tikrai nemeluotai savo vaid
menį atliko visose nelengvose situa
cijose. Nemažiau pasigėrėtinas buvo 
ir Julius Dambrauskas, vaidinęs lie
tuvį, senų dienų Monikos draugą. 
Ant šių dviejų aktorių ir pagristas 
visas veikalas. Visi kiti veikėjai, kaip 
H. Šliteris (Mark Elder - Monikos 
vyras),K- Dauguvietytė (Margarita 
Elder - Marko motina), J. Maksvytis 
(James Elder - Marko tėvas), D. 
Karpavičienė (Olivija Martin, Elde- 
rių draugė), G. Zigaitytė (Virginija 
Kitto - prof. Kitto žmona), S. Skoru- 
lis (prof. Kitto), D. Labutytė - Bieri 
(Alė Musteikytė - Elderių šeiminin
kė), ir pagaliau P. Rūtenis (Petras 
Sutkus, Jono Rupeikos, kurį vaidina 
J. Dambrauskas, artimas draugas), 
visi pasigėrėtinai sukūrė įdomius ir 
originalius charakterius, kurie viso
je veikalo mozaikoje puikiai tiko. Be 
abejo, pagal modernaus teatro 
struktūrą, vieno kito veikėjo pasi
rodymas scenoje žiūrovui atrodo tik 
kaip atsitiktinis, tačiau kad ir taria
mai nereikšmingas vaidmuo scenoje 
turi savo vietą.

Paminėtos ir dekoracijos bei švie
sos, kuo pasirūpino Atžalos admi
nistratorius A. Dudaitis. Tenka tik 
pasigėrėti, kaip sumaniai ir mažom 
priemonėm galima sukurti scenos 
atmosferą. Žiūrovas negalėjo ne
pastebėti puikaus aktorių grimo ir 
aprangos, kuo pasirūpino pats reži
sierius P. Rūtenis.

žodžiu, ši premjera Sydnejaus 
lietuviams buvo meno šventė. Ten
ka tik pasveikinti Atžalą, kuri šiuo 
metu yra pilname įsibėgėjime, ir 
ypač veikalo autorių ir režisorių 
Paulių Rūtenį.

Tikimės, kad ’’Monika” bus stato
ma ne vien tik Atžalos, bet pamatys 
daugelį scenų.

n.n.

1977 m. parengimų kalendorius 
Sydnejuje

SAUSIS

4-15 d. Skautų stovykla Ingleburn 
15-16 d. ’’Gyvataras”, jaunimo grupė iš Kanados

22 d. ”Kovo” lešminė

VASARIS

12-13 d. Syd. Apylinkės V-ba, Nepriklausomybės Šventė
19 d. Soc. Moterų D-ja, Užgavėnių Balius
26 d. "Kovo” Metinis Balius.

KOVAS

5 d. Šauliai
6 d. "Kaziuko Mugė” - Šv. Kazimieras .

BALANDIS ?"?>■’
7-11 d. Skautų Stovykla

23 d. "Caritas” Balius
24 d. Skautų "Atvelykis” ,

GEGUŽIS ' f."'.
8 d. Motinos Diena

14 d. Savaitgalio Mokyklos Balius 
21 d. Soc. Moterų D-ja :

BIRŽELIS ‘ '

12-13 d. Baltų K-tas - Trėmimų minėjimas
25 d. Skautai, Kaukių Balius

LIEPA ' V, ‘ S;,

3d. Šauliai , '/ ;
9 d. ’’Kovas”

17 d. Ramovėnai: Dariaus ir Girėno minėjimas

RUGPJŪTIS
13 d. Sendraugių Ateitininkų - Vakaras
27 d. Baltų Jaunimo Vakaras

RUGSĖJIS "

10-11 d. Syd. Apylinkės V-ba, Tautos Šventė 
24 d. "Mūsų Pastogės” Spaudos Balius

SPALIS ■/ •* ■

1 d. Tautinių Šokių grupės Vakaras 
16 d. Skautų Gegužinė Ingleburn 
.22 d. ’Tėviškės Aidų” Balius

' ' - ............. ■ i -
LAPKRITIS

12 d. "Dainos” metinis Koncertas
20 d. Ramovėnai: Kariumenės minėjimas

' 27 d. Soc. Moterų D-ja, gegužinė Engadine

GRUODIS

4 d. Skautų Kūčios ir Kalėdų Eglutė 
10-11 d. "Kovas”

SYD. APYLINKĖS V-BA.

Sveikiname Laimą ir Vytenį Š1 i o g e r i u s, sulaukusius dukrelės ir 
linkime visiems šeimyninio džiaugsmo.

VISUR VISAIP
Brazilijoje atrasta krašto gilumo

je upė, kurios vanduo net dviem 
procentais sūresnis, negu jūros 
vanduo,- ir joje gyvenančios žuvys 
yra skirtingos nuo jūros žuvų ir 
ypač plėšrios. Mokslininkai šiuo ra
diniu ypatingai susidomėję ir ketina 
pravesti plataus masto tyrinėjimus.

♦♦♦

Netrukus Amerika numato susi
grąžinti erdvių raketas nežvejojant 
jų iš jūrų, kaip iki šiol, bet jos, pa
naudojus naują techniką, bus galima 
nuleisti toje pačioje išleidimo vieto
je, kaip Cape Kennedy ar kitur.

♦♦♦

Niekad Indija nepasižymėjo 
maisto perteklium, tačiau dalį mais
to sunaikina žiurkės, kurios skaito
mos milijardais ir jos kasmet suryja 
apie 100 milijonų tonų grūdų.

Italų filmų režisorius Vito' Moli- 
neri savo paskaitą pradėjo taip: - 
Daug, daug žmonių kalba per miegą, 
bet vien tik paskaitininkai kalba per 
kitų žmonių miegą.

VIETOJ ©C 
90 GĖLIŲ

A.a.T.Truchanienei mirus, 
ją pagerbdami vietoje gėlių aukojo 
Mūsų Pastogei: P. Šiaučiūnas 20 do. 
ir V. Mikelaitis 10 dol.
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MOKYKLOS IŠKILMĖS
SYDNEJUJE

Lapkričio 28 d. Syd. lietuvių sa
vaitgalio mokykla atšventė mokslo 
metų užbaigimą. Didelis būrys vai
kų tėvų, draugų ir svečių pasidžiau
gė darbo vaisiais.

Visi mokyklos mokiniai, pasipuošę 
tautiniais rūbais, dalyvao pamaldo
se, šeši vaikučiai priėmė pirmąją 
Komuniją, ir ta proga vaikams pri
taikintą pamokslą pasakė kun. A. 
Savickas. Čia tektų pastebėti, kad 
keli vaikai prisipažino pirmą kartą 
supratę pamokslą. Du buvę mokyk
los mokiniai - A. Stašionytė ir R. 
Pullinen paskaitė skaitymus.

Toliau iškilmių programa buvo 
tęsiama parapijos salėje. Trumpu 
žodžiu atidarė mokyklos vedėja P. 
Pullinen. Nors mokyklą buvo pra
dėję lankyti didesnis vaikų skaičius, 
iki metų galo keli nubyrėjo ir mokslo 
metus baigė 38, iš kurių šeši šįmet 
mokyklą visai užbaigė. Vedėja pa
dėkojo kolegoms mokytojams: p.p. 
Mauragienei, Zubrickienei, Buro- 
kienei, Stasiūnaitienei, M. Cox, Liu
tikui ir Maksvyčiui, tėvų komitetui 
bei taut, šokių grupei, kuri mielai 
sutiko dalyvauti šioje iškilmėje.

Po atidarymo ketvirtokai ’’abitu
rientai” laikė viešus ’’egzaminus”. 
Mokyt, p. Č. Liutikas susisodino 
juos scenoje ir pravedė apklausinė
jimus. Visų viešu pritarimu egzami
nai buvo išlaikyti ir jiems įteikti pa
žymėjimai. Mokyklą baigė: Linda 
Bieliūnaitė, Virginija Cox, Tomas 
Pullinen, Raimondas Stasiūnaitis, 
Julė Stašionytė ir Povilas Stašionis. 
Apylinkės valdybos pirm. p. K. Sta
šionis ragino visus prisidėti prie 
mokyklos darbo ir, valdybos narės 
jaunimo reikalams p. Eglės Sucho- 
werskyj padedamas, baigusiems įtei
kė vertingų dovanėlių - knygų ir

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Svarbiu reikalu

Lietuviški vaikų darželiai, savait
galio liet, mokyklos ir lituanistiniai 
kursai yra svarbiausia. Iki šio į tai 
Kr. Tarybos suvažiavimuose mažai 
tebūdavo kreipiama dėmesio. Gal 
dėl to ir Krašto Valdybos ta krypti
mi mažai veikdavo. Dėl to tik kai 
kuriose kolonijose patenkinamai 
veikė savaitgalio mokyklėlės. O 
labai reikalingi ir vaikų darželiai.

Dėl šitokio apsileidimo švietimo 
srityje turime ir liūdnus rezultatus: 
daugumas jaunimo dingsta iš lietu
vių tarpo. Kurie jau dingo, vargu ar 
susigrąžinsime. Bet pasistenkime 

bent toliau tą dingimą - nutautėjimą 
sustabdyti.

Iki šiol Krašto Tarybos suvažiavi
muose tebūdavo tik pranešimai iš 
centro veiklos, o iš apylinkių - ne. 
Vistu*, ir australų suvažiavimuose 
tokie pranešimai iš padalinių prak
tikuojami. Pranešimuose iš apylin
kių veiklos daugiau kreipkime dė
mesio į švietimo reikalus. Iš prane
šimų ir diskusijų paaiškėtų, kuo ga
lėtų pasimokyti viena kolonija iš ki
tos, kaip sėkmingai organizuoti bib
liotekas, kodėl vienur savaitgalio 
mokyklos veikia pakenčiamai, kitur 
jų. visai nėra, ir t.t.

Po sėkmingų diskusijų švietimo 
reikalais, manau, būtų įpareigota 
Krašto Valdyba surasti tinkamą 
kvalifikuotą instruktorių mokyklų 
bei švietimo reikalams. Jam būtų 
padengiamos kelionės išlaidos, ir jis, 
jeigu pensininkas, galėtų vienur ki
tur net pamokytojauti. Apylinkės 
valdybos turėtų parodyti daugiau 
pastangų surasti mokykloms tinka
mų mokytojų, nes netinkami moky
tojai padaro daugiau žalos, negu 
naudos.

Jonas Normantas 

medžio drožinių, Dr. V. Donielos 
parūpintų liet, pašto ženklų, kuriuos 
įteikė p. Liutikas.

Seka vaikų darželis. Suskamba 
dainelės, keturios mergytės pašoko 
’’noriu miego”. Toliau rikiavosi mo
kinių choras, padainavęs dvi daine
les dviem balsais. Pastebėtina, kad 
18 vaikų vyks į Lietuvių Dienas 
Melbourne ir dalyvaus moksleivių 
jungtiniame chore. Dainas paruošė 
p. J. Maksvytis.

Trys mergytės - M. Cox, R. La- 
šaitytė ir L. Stasiūnaitė papasakoja 
apie ’’Gobšą”, o po to trečio skyriaus 
vaikai deklamacijomis pasakoja apie 
daržą ir daržoves, antrokai savo ei
lėraščiais primena sniegą ir Kalė
das. O tada perima sceną pirmokai. 
J. Ankui vedant ir darželio vaiku
čiams pritariant aštuoni pirmokai 
vyrai išveda į mišką ir sprendžia 
grybų problemas. Visi vaikučių pa
sirodymai patrauklūs, palydimi 
šypsenomis ir plojimais.

Sudunda scenos grindys, ir mo
kyklos šokėjai kryžiuoja Mikitos 
lazdas, ožiukai spardosi ir badosi, 
kepurėmis mojuoja, žiogeliai šoki
nėja. O tada - prie didžiųjų, kurie jau

Kelionėms į 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

NAMIE IR PASAULY
MIRĖ ANDRE MALRAUX

Lapkričio 23 d. Paryžiuje mirė 
viena ryškiausių šio amžiaus asme
nybių - Andrė Malraux, sulaukęs 75 
m. Jis buvo rašytojas, filosofas, po
litikas, aktyvistas. Buvęs.politiškai 
radikalusis kairysis, savanoriu da
lyvavo Ispanijos pilietiniame kare, 
karo metu veikė pogrindyje kovo
jant prieš vokiečius Prancūzijoje, 
pagaliau de Gaulle’ui esant Prancū
zijos prezidentu jis 11 metų išbuvo 
Prancūzijos kultūros ministeriu. 
Paryžiaus meno ir ypač literatūros 
gyvenime jis buvo vienas iš vado
vaujančių figūrų.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
TURKIJOJE

Skaudus žemės drebėjimas ištiko 
Turkiją. Skaitoma žuvusiais virš 
3500. Tai metų laikotarpy antras že
mės drebėjimas, skaudžiai ištikęs 
Turkiją. Prieš 14 mėnesių žemės 
drebėjimas Turkijoje nusinešė 3000 
gyvybių. Nukentėjusiems pagalba 
plaukia iš viso pasaulio. Kaip pap
rastai nelaimės atveju pirmoji ištie
sia ranką Amerika.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Liudas Krasauskas, 
gyvenęs Tasmanijoje ir Melbourne. 
Ieško sesuo iš Lietuvos. Jis pats 
arba žiną apie jį prašomi rašyti: B. 
Svazine, 3/2 Milton St., Canterbury, 
vic. 3126 

sceno je nesutelpa, salės vidury suka 
malūną, šustą.

Pagaliau kai visi dideli ir maži į 
vieną lietuvišką pynę susikibę ru
gučius ir kalvelį patrypia, ne vienas 
žiūrovų ir ašarą nubraukia... Jau 
kelinti metai p. Marina Cox mokyk
loje moko tautinių šokių ir veda, 
padedama J. Birietos, jaunimo gru
pę; J. Zubrickas visus skardžiai 
akordeonu palydi.

Tėvų Komiteto pirm. p. E. Lašai- 
tis taria žodį. Dėkodamas mokyto
jams įteikia piniginę dovaną. Iškil
mėms uždaryti kviečiamas mokyk
los globėjas kun. P. Butkus, kuris 
mokytojus apdovanoja poezijos 
knygomis ir jautriu žodžiu užbaigia 
programą, kurią pravedė mokyklos 
vedėja p. P. Pullinen. Pranešinėjo 
Lana Stasiūnaitė. Scena papuošta 
Audronės Stašionytės pieštu pa
veikslu ’’Vargo mokykla”. Tėvų Ko
mitetas išdalina vaikams kalėdines 
dovanėles ir visi sėdasi prie mamy
čių paruoštų vaišių.

Tenka pasidžiaugti ne tik gerai 
pavykusia mokyklos švente, bet 
ypač tuo, kad vis tik yra vaikų, ku
riuose dar gyva lietuviškumo ki
birkštėlė. Norėtųsi, kad toji ki
birkštis virstų liepsna ir kitus už
degtų.

P.P.

Sovietinis karo laivynas šiandie 
išvystytas iki tokio masto, kad Sov. 
Sąjunga pasidarė didžiausia jūrų 
galybė. Prie Stalino iki 1953 m. sov. 
karinis laivynas buvo skirtas tik 
gynybai ir nebuvo išplaukęs iš so
vietų vandenų. Perėmus laivyno 
reikalus admirolui S. Gorkovui lai
vynas išaugo į galingą puolamąją jė
gą. Šiandie visuose pasaulio vande
nynuose plaukioja sovietų karo lai
vai su neslepiamu agresyvumu.

***
Pastaruoju metu Amerikoje gy

ventojai pradėjo daugiau kraustytis 
įs miestų ir apsigyventi kaime. 
Anksčiau niekas nenorėjo gyventi 
provincijoje, ypač tolimuose užkam
piuose, bet pastaruoju metu gyven
tojų judėjimo kryptis atsisuko į kai
mą. Matyt, miestų oras, nesaugu
mas verčia ieškoti kitų kelių.

Dr. I. VENCLOVAS PIRMAUJA

Sydnejaus lietuvių viešas šach
matų turnyras artėja prie pabaigos. 
Po šešių sužaistų ratų mūsų klubo 
pirmininkas Dr. I. Venclovas yra 
pirmųjų trijų šachmatininkų grupė
je, kurie tur galimybę tapti turnyro 
laimėtojais. Puse taško atsilikęs ki-

Sportas 
Melbourne

Krepšinis

VARPAS—COBURG 50:40
Taškai: V. Brazdžionis 11, Vadis 

6, A. Petraitis 7, E. Marganavičius 
4, G. Porton 6, R. Firinauskas 4, G. 
Brazdžionis 12.
VARPAS—A.M.P. 58:44

Taškus pelnė: E. Marganavičius 
8, Vadis 6, G. Brazdžionis 26, V. 
Brazdžionis 6, A. Petraitis 10, Bu- 
žinskas 2.
VARPAS—ST. KILDA 67:33

Taškai: G. Brazdžionis 17, V. 
Brazdžionis 17, A. Petraitis 6, Vadis 
10,1. Rousiyan 17. 
VARPAS-AJAX 52:38

Taškai: G. Brazdžionis 10, G. Por
ton 10, R. Firinauskas 4, V. 
Rousiyan 6, V. Brazdžionis 14, E. 
Marganavičius 6, A. Petraitis 2. 
VARPAS-COBURG 35:54

Taškai: P. Oželis 24, S. Ragauskas 
1, A. Muceniekas 6, G. Liubinas 2, 
A. Pranckūnas 2.
VARPAS—CAULFIELD 35:55

Taškus pelnė: S. Ragauskas 17, P. 
Oželis 6, J. Liubinas 2, Balnionis 8, 
R. Muceniekas 2, Pranckūnas 0. 
VARPAS—SOUTHERN DISTR.

35:32
Taškai: J. Liubinas 6, S. Ragaus

kas 14, P. Oželis 6, R. Muceniekas 5, 
A. Pranckūnas 4.

Moterys

VARPAS-MONASH 43:16
Taškai: E. Šidlauskaitė 10, E. 

Vyšniauskaitė 1, A. Tamošiūnaitė 
17, L. Pikelytė 14, R. Crook 1, M. 
Sage 0.

Berniukai žemiau 15 m.

VARPAS-MELBOURNE E. 32:22
Taškai: Kuster 14, Steel 4, Ra

gauskas 8, Balnionis 2, Liubinas 0, 
Vaitiekūnas 0, Lambley 4, Mitchell 
0.
VARPAS—C.Y.M.S. 45:24

Taškai: Ragauskas 18, Balnionis 
8, Kuster 3, Steel 8, Lambley 2, 
Mitchell 6, Vaitiekūnas 0.

Berniukai žemiau 11 m.

VARPAS-DANDENONG 20:15 
. Taškai: B. Ljubic 3, A. Ljubic 6, 
A. Hare 0, Adomavičius 2, Šeikis 0, 
Sadauskas 9, A. Hare 0. Kuster 0.

A.G.

toje grupėje V. Patašius. Jei pasku
tiniuose dviejuose ratuose laimės 
abi partijas, dar turi vilties užimti 
gerą vietą.

Šiame taurnyre Dr. I. Venclovas 
pasiekė geriausią laimėjimą savo 
šachmatų karjeroje nugalėdamas 
N.S.W. čempioną R. Travers, kurio 
įvertinimas (grading) yra 2170.

Bendrai šiame turnyre lietuviai 
užsirekomendavo kaip geri šachma
tininkai. Po šešių ratų lietuviai 
šachmatininkai stovi pagal laimėtus 
taškus: Dr. I. Venclovas 5, V. Pata
šius 4V2, V. Augustinavičius 3’/2, P. 
Grosas 3, A. Giniūnas, I. Jonaitis ir 
J. Jenčius po 2V2, J. Kapočius, J. 
Karpavičius ir V. Šneideris po 2 taš
kus.

Turnyro uždarymas ir dovanų 
įteikimas įvyks gruodžio 15 d., tre
čiadienį dalyvaujant N.S.W. šach
matų sąjungos atstovams ir Liet. 
Klubo valdybos pirmininkui.

V.A.

Dang sužinosi 
skaitydamas 

Masę Pastogę!
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Stambus ir tvirto sudėjimo Be- 

resfielde gyvenąs Juozas Bačeliūnas 
lapkričio 15 d. buvo paguldytas į 
Mater ligoninę. Sekančią dieną buvo 
operuotas, po sėkmingos operacijos 
jau buvo paleistas į namus. Gi jau 
penktadienį buvo tiek stiprus, kad 
atsilankiusius draugus išsivežė žve
joti ir demonstravo puikų meškerės 
išmetimą beveik skersai visą Hun
ter upę.

PERTH
Perthe lankėsi aukštas svečias 

Dr. Han. Jis mokslą baigęs raudo
nojoj Kinijoj, studijavęs Anglijoje ir 
kitur. Jis turėjo Kinijoje aukštas 
pareigas švietimo ministerijoje. 
Laimingu būdu jam pavyko pas
prukti iš Kinijos ir darbavosi Taiva- 
ne (nacionalistinėje Kinijoj). Jam 
būnant Perthe buvo suruošta iškil
mingi pietūs, kur pakviesti ir daly
vavo ir rytų Europos tautų atstovai. 
Lietuvius atstovavo p. J. Liutikas. 
Dr. Han savo kalboje pareiškė, kad 
jokiu būdu nereikia tikėti komunis
tų pažadais, nesvarbu, ar jie ateitų 
iš Rusijos, ar Kinijos.

Pasivažinėjęs po pasaulį jau greit 
grįžta į Perthą jaunimo veikėjas 
Eugenijus Stankevičius. Jis buvo 
darbovietės išsiųstas susipažinti su 
kompiuteriais ir architektūra. Ap
lankė daug kraštų Europoje įskai
tant Lenkiją ir Čekoslovakiją.

Atrodo, kad ir Pertho lietuviai 
netrukus turės drauge su latviais ir 
estais savo radijo pusvalandį. Šiuo 
reikalu rūpinasi sumanus ir aktyvus 
veikėjas p. Skrolys.

NEWCASTLE

21 metų sukaktuves Loreta Ula- 
■.——naitė atšventė savo motinos R. Ula- 

nienės namuose, Boolaroo, kur greta 
gausios Ulanų šeimos buvo svečiais 
S. ir E. Daugėlai, V. ir B. Gasparo- 
niai, J. Pranskūnas ir A. Grigaliū
nienė, tačia daugumą svečių sudarė 
jauni Loretos draugai australai.

Švelnaus ir ramaus būdo Loretą 
visi pažįstame, nes ji dainuoja chore 
ir šiaip jau dažnai matome savo po
būviuose. Linkime ilgiausių ir lai
mingų metų.

♦ ♦

Latvių Nepriklausomybės šventė.

Latvijos Nepriklausomybė buvo 
paskelbta 1918 metais lapkričio 18 d.

- Šia proga vietinė "Dauguvos Vana
gų” organizacija surengė įspūdingą 
minėjimą Lenkų namuose su vėliau 
sekančiu gražiu pobūviu, kurio metu 
pasirodė latvių tautinių šokių grupė 
’’Jautrais Paris” (’’Laimingos po
ros”). Oficialios dalies metu buvo 
apdovanoti aukštais pasižymėjimo 
ženklais iš ”D.V.” Centro mums pa
žįstami iš nuolatinių atsilankymų 
lietuvių šventėse G. JaunalksHis, V. 
Aire (ponia) ir ponia E. Jaunalksnis.

Latviai savo atsilankymu dide
liais skaičiais į lietuvių šventes ga
lėtų tikėtis tokio pat draugiško pa
lankumo ir iš vietinių lietuvių, 
tačiau tenka konstantuoti, kad šioje 
srityje mums pritrūksta solidarumo 
ir draugystės net tokioje svarbioje 
latvių šventėje^ nes šiuo kartu pas 
latvius matėsi tik keletas lietuvių. 
Faktas, kad vienos lietuvių šventės 
dieną dvi latvių šeimos turėjo gim
tadienius, bet su savo svečiais pirma 
atvyko į mūsų Tautos šventę, o tik 
vėliau atsisuko į privatiškai asme
niškas sukaktuves.

SYDNEY 
JAUNIMO 
centre
Sydnejaus Jaunimo Centro infor- 

malaus komiteto iniciatyva spalio 24 
d. buvo sušauktas Liet. Klube susi
rinkimas, kurio metu išrinkta infor
mal! grupė, kuri drauge su Klubo 
vadovybe tvarkys jaunimo centrą. Į 
informalią valdybą išrinkti: V. Juš
ka, M. Cox ir R. Badauskas.

Norint esančiame name įrengti 
jaunimo centrą gruodžio 12 d. 9.30 
vai. ryto reikalingos jaunimo ir tėvų 
darbingos rankos. Taip pat jei kas 
galėtų padovanoti seną 'televiziją, 
patefoną ar baldų, prašome pranešti 
tel. R. Radauskui tel. 766192 arba 
Marinai Cox tel. 6313688.

Jaunimo Centro informal! Valdyba
WMWHmiimmiHiiiiiiiiiiiiiiHtnHwiiHiiHUHiuintiHiiiitwimuuiHMHUHwiniiiiiiiiiifliHHiBntHWHr

Sydnejaus Lietuvių Klubas
RUOŠIA

Kūčias m
NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ

Bilietai Kūčioms: suaugusiems $ 4, pensininkams ir studentams $ 2. 
Vaikams iki 12 m. nemokamai.

Bilietai N. Metų sutikimui: Ą 10 asmeniui įskaitant ir šaltą vakarienę.
Kad išvengus suklaidinimų svečiai prašomi užsisakyti stalus grupėmis. 

Bilietai parduodami Klubo raštinėje darbo, valandomis. Telefoniniai 
užsakymai nepriimami.
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Pranešimai
PRANEŠIMAS.

Maloniai pranešame, kad Litua
nistinių Kursų Melbourne 1976-ji 
mokslo metai sėkmingai baigėsi.

Užbaigimo aktas ir pažymėjimų 
įteikimas įvyks šeštadienį, gruodžio 
11 d. Lietuvių Namuose, Errol 
Street, North Melbourne. Pasibai
gus aktui bus kavutė, ir po to 8 vai. 
vakaro kursantams ir visam Mel
bourne jaunimui šokiai iki vidur
nakčio. Gros žinoma kapela (group) 
’’Visions”.

Kviečiame kursantų tėvelius, gi
mines ir artimuosius ir visus prijau
čiančius į užbaigimo aktą pasi
džiaugti kursantų atsiekimais lietu
vių kalbos moksle, o visą Melbourno 
ir Geelongo jaunimą į šokius 8 vai. 
vakaro.

Lituanistinių Kursų 
Tėvų Komitetas

SKAITYTOJAMS

Primename, kad paskutinis š.m. 
Mūsų Pastogės numeris išeis gruo
džio 20 d., o pirmąjį MJP. numerį 
ateinančiais metais išleisime sausio

PAMALDOS EVANGELIKAMS 
MELBOURNE

Kunigas Kostizenas laikys prieš
kalėdines pamaldas gruodžio 12 d., 
12.39val. Lietuvių Namų koplyčioje, 
Errol St., North Melbourne.

Laukiame gausaus atsilankymo.
Vic. Evang. Parapijos Taryba.

Jau išleistas ir platinamas Aus
tralijos Lietuvių Dienų leidinys ki
šeninio formato, kuriame duotos 
pagrindinės žinios apie parengimus, 
kur jie vyksta, platesnė informacija 
apie dalyvaujančias grupes ir visa 
lietuvių Dienų programa. Leidinys 
gana patrauklus, gausiai iliustruo
tas. Sydnejuje gaunamas Lietuvių 
Klube. Kaina $ 1.50.

PRANEŠIMAS
Bendrą Kūčių vakarienė ruošiama 

į Lietuvių Namuose, Nth. Melbourne, 
gruodžio 24 d. 7 v., penktadienį. 
Kaina $ 5.00 asmeniui. Vakarienę 
užsisakyti ir apmokėti iki gruodžio 
19-tos dienos.

Užsakymus priima parapijos 
kioske p. Sodaitis, telef. 5699578. 
Br. Šilvienė telef. 58 4370.

ALBMelb.ApyL Valdyba

PRANEŠIMAS.

Geelongo Lietuvių Sąjungos me
tiniame narių susirinkime išrinkta 
valdyba: J. Gailius - pirmininkas, J. 
Medelis ir R. Valys - vicepirminin
kai, K. Garalevičius - sekretorius, V. 
Adomaitis - kasininkas, I. Gailiuvie- 
nė sutiko valdyboje atstovauti mo
terų reikalams skirtas pareigas.

Revizijos Komisija: V. Bindokas, 
L. Valodka, J. Renkauskas.

Visuotinio susirinkimo pageidavi-

17 d. Prašome visus pranešimus, 
skelbimus, sveikinimus ir bendrai 
visą medžiagą kalėdiniam numeriui 
prisiųsti iki gruodžio 10

Red.

mu $ 1500.00 jau yra pervesta "Tal
kos” Kredito Draugijai,

Valdyba nutarė suruošti kalėdinį 
pobūvį gruodžio 11 d. 7.30 vai. 
Geelongo Lietuvių Namuose.

Sąjungos ruošiama metinė gegu
žinė įvyks sausio mėnesio paskutinį 
sekmadieni 1977 metais.

Norį dalyvauti kalėdiniame pobū
vyje praneša bet kuriam Valdybos 
nariui arba skambina telefonu: I. 
Gailiuvienė 21 4235, adresas 281 Pa- 
kington St. Newtown, Vic. 3220.

Geelongo Lietuvių 
Sąjungos Valdyba.

PAIEŠKOJIMAS

Dr. Marija Laurušonytė - Linienė 
ieško p. Vytauto Adutavičiaus, karo 
metu gyvenusio Sommerfeld Nieder 
- Lausitz stovykloje Vokietijoje. 
Šeimos nariai ar žinantieji, kur jis 
gyvena, maloniai prašomi pranešti: 
M. Linas, M.D., 2817 71st Street, 
Chicago, Illinois, 60629, U.S .A.
ZmiiiiHiiiiuiniiaiiiiaimiimiin 
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Z Leidėjo ir Administracijos adresas
S Box 4558, G .P.O. Sydney 2001
Z Administracijos Tel. 6499062
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3 Užsieny metams $18.00
Z Oro paštu užsieny $37.00
S Atskiras numeris $00.35
3 Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
5 savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 
3 neatsakoma.
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