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PASAULIO
Teisingai manoma, kad negali būti 

tikros taikos tarp Izraelio ir arabų, 
kol bus išspręstas Palestinos pabė
gėlių patvarkymo klausimas. Tie 
išvietinti žmonės yra vis be savų 
nuolatinių gyvenamų vietų ir namų 
tebevargsta stovyklose. Dargi ir jų 
dalis, virtusi teroristais ir kovoto
jais, kelia abiem pusėm didelių rū
pesčių. Kovo mėn. arabų kraštų va
dai susirenka Kaire (Egipte) ir šį 
kartą yra didesnių vilčių, pasiekti 
sprendimui, juo labiau, kad tam tik
ro šiuo klausimu susitarimo jau yra 
tarp Syrijos,Egipto ir Jordano. Ši 
pažanga vyksta ir dėl to, kad šiems 
karingiems palestiniečiams ragai 
yra gerokai palaužti per civilinį karą 
Lebanone. Projektuojama Palesti
nos kraštą sukurti Jordano upės va
kariniame krante, kurį Izraelis po 
1967 m. karo tebelaiko savo okupa
cijoje ir kurį Jordano karalius Hus- 
seinas vis svajoja atgauti. Jis būtų 
fedaracinėje - sąjungoje su Jordanu. 
Husseinas griežtu būdu sutriuškino 
palestiniečių teroristinę veiklą jo 
valdomame krašte 1970 m. Dabar 
jie, netekę savo pagrindo, ir bazių 
Lebanone, nebegali rodyti daug pa
sipriešinimo Husseinui ir yra linkę 
bendradarbiauti su juo. Husseinui 
irgi nėra didelio pasirinkimo, kaip 
tik bendradarbiauti su savo buvusiu
priešu. Izraelis mato, kad laikas ne
dirba jo naudai ir ieško išeities. Iz
raelis kartu su palestiniečių vadais 
slaptai veda derybas Paryžiuje ir yra 
linkęs pritarti Palestinos valstybės 
sukūrimui iš Jordano upės dešiniojo 
kranto ir Gazos juostos, esančių jo 
rankose. Dar laukiama daug pasita
rimų, ginčų, bet šį kartą yra vilčių, 
kad pastangos nebus tuščios.

* «
Egipte įvyko skaudžių demons

tracijų dėl to, kad stambiam biudže
to nuostoliui padengti buvo įvai
riems kasdieninio gyvenimo gami
niams pakeltos kainos. Policija šau
dė į demonstrantus. Žuvo apie 80, 
sužeista pora šimtų ir suimta keli 
šimtai. Kainų pakėlimas buvo at
šauktas, o Saudi Arabija pažadėjo 
Egiptui paramą šiuo sunkiu laiku. 
Valdžia pakaltino, kad maištavimus 
organizavo komunistai. O Maskva 
atsikirto, kad ne komunistai, o 
Egiptas kaltas dėl pairusios jo eko
nomijos.

* *
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POLITIKOJE

39-sis JAV prez. J. Carter

Naujai išrinktas JAV prezidentas 
Carteris ir jo valst. sekretorius 
Vance pasiruošę perimti iniciatyvą 
suruošti Vidur. Rytų taikos pasita
rimus. Vance netrukus vyks į Izraelį 
ir arabų kraštų eilę. Carteris pak
vietė į Vašingtoną Prancūzijos, Vak. 
Vokietijos, Britanijos, Japonijos ir 
kt. vadus. Carteris, perimdamas 
prezidento pareigas, pažadėjo būti 
"didžiuoju prezidentu“. Kokiu jis 
bus, parodys ateitis. Vien tik šio pa
žado ir pasigyrimo dar neužtenka.

Lenkai apie Lietuvą
LENKŲ ŽURNALAS APIE 

LIETUVA

Paryžiuje leidžiamas lenkų žur
nalas Kultūra 1976 lapkričio nume
rio skyriuj "Lietuviška kronika” 
(red. E. Žagiel)) duoda tokių žinių.

Į Lietuvą atvyksta vis daugiau ir 
daugiau rusų, kurie pradeda užimti 
vis daugiau ir daugiau vietų gele
žinkeliuose, milicijoj, pašto įstaigo
se, butų kontrolės įstaigose ir naujai 
steigiamuose fabrikuose.

Yra išleista labai suktas įstaty-- 
mas: leidimą butui mieste gali gauti 
tiktai tas, kas turi ten darbą, o dar
bą gali gauti tiktai užsiregistravęs 
miesto gyventojas. Tos taisyklės 
neliečia importuojamų rusų, kurie iš 
karto aprūpinami butais. Iš provin
cijos atvykęs lietuvis užsiregistruoti 
tegali išimties keliu arba per sukty
bes. Vienas lietuvis, atkalėjęs Sibi

"Time” rašo, kad Sovietų Sąjunga 
ir jos Rytų Bloko šeši klientai yra 
tarp 34 valstybių, kurios Helsinky 
iškilmingai pasižadėjo prieš pusant
rų metų respektuoti visiems žmo
gaus teises ir pagrindines laisves, 
įskaitant ir galvojimo, sąžinės, reli
gijos ar įsitikinimų laisves. Nežiū
rint to. Rytų Europos komunistų 
valdytojai dėl tų įsipareigojiimų be
veik nieko nėra padarę. Sovietai lai
ko šimtus nepaklusniųjų (disidentų) 
kalėjimuose ir taipgi seka ir baudžia 
tūkstančius, kurie bandė išreikšti 
priešingas pažiūras. Rytų Vokietija 
suėmė tuzinus intelektualų, neduo
da ramybės norintiems emigruoti į 
Vakarus. Varšuvos intelektualai pa
kaltino Lenkijos Giereko režimą dėl 
"kankinimų ir apsunkinimų” ' žmo
nių, suimtų po buv. praeit, metais 
bruzdėjimų dėl maisto.

♦ *
Gal būt, uoliausia Helsinkio dva

sios laužytoja dabar tebebuvo Če
koslovakija, kur Gustavo Husako 
totalitarinė valdžia pradėjo naujus 
persekiojimus prieš nepaklusniuo
sius. Jos policija su revolveriais ap
supo vienoje Prahos gatvių žymesnį 
rašytoją Pavelą Kohoutą su žmona 
automašinoje, kurios duris Kohauta 
buvo užsiskleidęs. Policija su geleži
niu virbalu per jėgą atidarė duris ir 
išvilko iš jo išsigandusius Kohautus.

re, gavo leidimą apsigyventi kur no
rįs, išskyrus Lietuvos respubliką. 
Apsigyveno Kaliningrade (Kara
liaučiuje), iš kur tik žingsnis į Kau
ną. Tačiau ne ilgam. Buvo smarkiai 
nubaustas už apsigyvenimą Lietu
vos respublikoj.

Kaimuose rusų nebedaug. Padėtis 
tokia. Yra kolchozininkai - žemės 
ūkio darbininkai - baudžiauninkai. 
Bet ir jų tarpe yra aristokratų, kurie 
gyvena pasiturinčiai. Yra tai kai ku
rie administracijos darbuotojai, 
ypač tokiose vietose, kur galima už
dirbti iš šalies. Tam tikri specialis
tai, kaip traktorininkai, uždirba 
daug, bet retai užtinkamose Vaka
ruose sąlygose, pavyzdžiui, skubių 
darbų laiku dirba po 12 valandų per 
dieną, septynias dienas savaitėje. 
Arba melžėjos, dirbančios nuo ketu
rių ryto iki aštuonių vakaro (su per
traukomis), gyvulių šėrikai, kurie, 
pasitaiko, turi tiktai 30 - 40 laisva
dienių per metus.

Yra grupinių gyvenviečių, bet jų 
koncepcija yra kitokia Amerikoj ir 
kitokia Sovietų sąjungoj. Lietuvoj 
trobos tebėra išmėtytos, o grupinės 
gyvenvietės - toli viena nuo kitos. 
Kartais gelbsti sunkvežimiai, bet 
labai dažnai darbininkas rudenį, ry
tą ir vakarą, tamsoje kasdien turi 
klampoti po purvyną keletą kilo
metrų, skiriančių jo gyvenvietę nuo 
darbovietės.

1940 du žemaičių dvarininkai an
ketoj parašė, kad jie giminiuojasi su 
po 1863 sukilimo ištremtuoju į Sibi
rą L. Janavičium (Proletarczyk).' 
Vienam, atsižvelgiant į taip užsitar
navusį dėdę, palikta 30 hektarų. Ki
tas, kaip kilęs iš nepataisomų lenkų 
maištininkų šeimos, deportuotas. 

Po rašytojo sumušimo policija su 
vagonine automašina nuvežė juos į 
Ruzynės tardymų centrą. Per vieną 
savaitę virš tuzino intelektualų ir 
buv. partijos vadų buvo paimta į 
Ruzynę ir buvo apklausinėjami net 
po 14 vai. be pertraukos, bet vėliau 
paleisti. Jų "kriminalas”, kaip rašo 
"Time”, kad buvo tarpe daugiau ne
gu 300 čekoslovakų, kurie pasirašė 
"Čartą 77" - 3000 žodžių peticiją, ku
ri šaukiasi kompartijos boso Husako 
pildyti Helsinky įsipareigotus pasi
žadėjimus.

Ši Čarta 77 buvo paskelbta Va
karuose ir cirkuliavo Čekoslovakijos 
pogrindy. Jose skelbiama, kad tik 
norima kalbėtis su valdžia dėl įvai
rių konkrečių įvykių laužant žmo
gaus ir civilines teises. Vienas disi
dentų Kriegel spaudos konferenci
joje Prahoje pareiškė vakarų žurna
listams, kad nesiekiama režimo pa
keitimo, bet valdžia skatinama pri
pažinti žodžio, susirinkimų, viešų 
diskusijų ir pasisakymų laisves. Ir 
jis sakė, - "mes nenorime nieko dau
giau ir nieko mažiau”. Pradžioje 
Husako režimas gavo sukrėtimą, 
kad jei drįsta kalbėti taip atvirai. 
Policijos pradėta ta "apsupimo” 
operacija turi tikslą, kad ir žiauriu 
būdu užgniaužti tą judėjimą, kol jis 
neįgavo platesnio parėmimo. Rude 
Pravo pagrąsino bausmėmis. Betgi 
nėra įrodymų, kad suimti būtų kan
kinami ar sovietų būdu patalpinti į 
"lunatikų azylius”. Italų komunistų 
organas L’Unita pasmerkė Čekoslo
vakijoje šiuos persekiojimus. Hu
sako veikla sušvelnėjo ir šis atsar
gumas vertinamas, kad Maskva įsa
kė nedaryti ko nors daugiau, kas dar 
labiau patrauktų kitų dėmesį dėl 
Helsinkio principų pažeidimo ma
žiausia iki Belgrade šių metų vidury 
įvyksiančios konferencijos, pana- • 
šios, kaip Helsinkio, kurioje bus žiū
rima ar susitarimo signatarai gyve
na akorde su pažadais?

Kitomis žiniomis komunistinėje 
Vengrijoje intelektualai viešai pas
kelbė solidarumą su Čekoslovakijos 
disidentais dėl laisvių reikalavimų. 
Vakariniame laisvame pasauly 
smerkiama komunistinės sauvalės 
veiksmai Rytų Europoje ir jie smer
kiami kai kurių vakarinių komparti
jų vadų, kurie nebeklauso Maskvos 
vadų dirigavimo lazdelės.

(p.a.)

Toks interpretacijos nevienodumas 
pastebimas ir po karo. Pirmaisiais 
pokariniais metais, 1863 sukilimas, 
kaip revoliucinis judėjimas, buvo 
toleruojamas. Bet dabar sukilimas 
yra išbrauktas iš istorijos, kaip ir 
viskas, kas vyko Lietuvoj prieš 1917 
Kalbėti apie Nepriklausomąją Lie
tuvą, Didžiąją Lietuvos Kunigaikš
tystę - yra tabu. Vilniaus etnografi
niame muziejuje yra daug senų že
mėlapių, bet lankytojams prieina
mas tėra vienas, vaizduojantis Vy
tauto laikų Lietuvą, siekiančią toli 
už Dniepro. Tai sukelia didelį pasi
piktinimą muziejuje besilankančių 
sovietų inteligentų tarpe, nes jie 
nėra susipažinę su tikrąja istorijos 
raida ir nenori žemėlapiui tikėti, o 
kartais net skundžiasi Maskvai, kad 
eksponatai klaidiną sovietų lojalius 
piliečius.

ELTA
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Galėtume 
pasimokyti

Nors Lietuvių Dienos Melbourne 
praėjo aiškiai teigiamam ženkle, bet 
tiems, kurie turės suorganizuoti se
kančias, teks daug ko pasimokyti. 
Kai sakome pasimokyti, tai dar ne
reiškia, kad reikia raustis ir išieškoti 
visas klaidas, kad ateity jų išveng
tume. Priešingai, mokomasi iš klai
dų, bet juo labiau pasimokoma ir iš 
teigiamybių nebūtinai jas aklai se
kant, o tik siekiant jų patobulinimo.

Visokeriopai užgirtinas pereitų 
Lietuvių Dienų iškilmingas atida
rymas. Tai buvo naujovė, apie kurią 
seniai buvo kalbama, bet melbur- 
niškiai tai įgyvendino. Lietuvių Die
nų toks atidarymas ne tik duoda to
ną ir visai tolimesnei eigai, bet 
drauge ir atidaro plačiai duris, pro 
kurias ir kiti gali pasižiūrėti, ką lie
tuviai daro ir ko jie taip gausiai su
važiuoja. Šitoks Lietuvių Dienų ati
darymas laikytinas Liet. Dienų 
centriniu punktu ir į jį sutrauktinos 
pačios stipriausios reprezentacinės 
meninės pajėgos. Gražiai buvo su
organizuotas atidarymas Melbour
ne, bet atidarymui ne visai tiko Dai
nos Sambūrio išpildyta B. Budriūno 
kantata ”0 Vilniuj pasilik, valdove”. 
Vietoj to gal geriau būtų tikę pora 
skambių lietuvių dainų. Kantata vi
sados surišta su turiniu, kurį reikia 
žinoti norint visapusiškai priimti 
kantatą kaip muzikinį kūrinį, o turi
nį svetimtaučiui perduoti čia pat ne
įmanoma. Atidarymas svarbu ir 
mums patiems, bet juo labiau jis 
skirtinas ir aukštiesiems kitataučių 
bei australų svečiams. Gal tie sve
čiai pakviesti neskubėtų į kitokius 
parengimus, bet į tokių dienų atida
rymą stengsis visados ateiti, nes tai 
yra garbės reikalas. Tai akivaizdžiai 
įrodė palyginamai gausus pačių aus
trai}! viršūnių dalyvavimas.

Mūsų pačių meninės jėgos atrodo 
išsisėmusios ir reikalingos skubaus 
renesanso. Mūsų pačių pastangos 
ir valia be abejo yra pirmoj eilėj, ta
čiau daug paskatos ir impulso suke
lia kaip tik svečiai iš užjūrių. Tuo 
galėjome pilniausiai įsitikinti daly-

Įvykiai
SĄŽINĖS KALINIŲ METAI

Amnesty International 1977-sius 
metus paskelbė ’’Sąžinės kalinių 
metais”. Ši tarptautinė organizacija 
plečia kovą prieš persekiojimus už 
žmogaus vidinius įsitikinimus. Ta 
proga Anglijoje paskelbta deklara
cija, kurioje skaitome: ”1977-jų me
tų paskelbimo sąžinės kalinių metais 
mes, pasiraŠusieji, giliai paveikti 
nuolatinio žmogaus teisių ir laisvės 
pažeidinėjimų visose pasaulio šaly
se, protestuojame prieš politinį per
sekiojimą, kankinimus ir žudymus, 
naudojamus kaip valdymo metodą. 
Remdami Amnesty International 
darbą, kreipiamės į visas vyriausy
bes prašydami, kad būtų įgyvendin
ta visuotinė žmogaus teisių deklara
cija ir paleisti visi įkalintieji dėl są
žinės laisvės”.

♦♦♦

Sov. Sąjunga giriasi pereitais 
metais sulaukusi rekordinio der
liaus. Esą, javų gauta netoli 224 mi
lijonai tonų.
Mūsn Pastncrn Mr A 1Q7.T.1.31. nsl. 2 

vavę Lietuvių Dienose Melbourne. 
Entuziazmas buvo nepaprastas, ir 
tai jis nebuvo vien momentinis: jis 
įžiebė noro ir patiems susiimti ir 
sukrusti.

Per eilę Lietuvių Dienų drauge 
vyksta ir Sporto šventės. Vis tik tos 
sporto šventės nesusilaukia visuoti
nio dėmesio, kaip kad kiti Liet. Die
nų parengimai: sportininkai tarsi 
atskira sekta užsidaro savo aikštėse 
ir ten duodasi per dienas turėdami 
vos keletą žiūrovų. Suprantama, 
kad suvažiavusiam jaunimui reikia 
laiko išsižaisti, savo miklumą paro
dyti ir jėgas išbandyti, tačiau reikia 
surasti būdų, kad ir sporto šventė 
yra integralinė Lietuvių Dienų dalis, 
kaip kad tautiniai šokiai, Dainų 
šventė ir kt. Būsimos Lietuvių Die
nose apie tai turėtų pagalvoti ir L.D. 
Rengti Komitetas ir taip pat mūsų 
sporto vadovybė, kad reikėtų įvesti 
specialų parodomąjį sporto vakarą, 
kuris būtų pašvęstas vien sporto 
menui. Tada gal pribūtų žiūrovų ne
mažiau kaip kad ir į kitus Lietuvių 
Dienų parengimus, o tuo pačiu ir 
santykiai visuomenės su sportuo
jančiu jaunimu užsimegstų šiltesni 
ir tampresni.

Kadangi Lietuvių Dienų visas 
svoris yra meniniuose vakaruose, 
tai įvairūs suvažiavimai Lietuvių 
Dienų metu nieko nekliudo, nes jie 
paprastai vyksta dienos metu. Todėl 
bandymai organizuoti kokius meni
nius renginius dienos metu nebūtų 
teigiamas reiškinys. Tą patvirtina 
kad ir pereituose Liet. Dienose tu
rėtas Čiurlionio koncertas.

Išvadoje: norint išlaikyti Lietuvių 
Dienų lygį ir gal net jį pakelti, būti
na importuoti meninių pajėgų iš už
sienio net jeigu tas ir brangiai kai
nuotų. Čia įdėtas kapitalas visoke
riopai pasiteisina. Iki šiolei mes vis
ką gaudavome veltui.

Malonu taip pat pasidalinti žinia, 
kad vos prasidėjus naujiems me
tams jau Sydnejuje pradėtas tverti 
Liet. Dienom.. Rengti Komitetas, 
kad turėtų užtenkamai laiko su tuo 
iškilusias problemas tinkamai iš
spręsti ir drauge pasiruošti naujoms 
Lietuvių Dienoms, kurios, tikime, 
bus nemažiau efektyvios, kaip kad ir 
neseniai turėtos. , , ,

pasaulyje
Pasikalbėjime su vakarų žurna

listais sovietine žmogaus teisių gy
nėjas Dr. Sacharovas pareiškė, kad 
tuo tarpu tik Maskvoje, Ukrainoje ir 
Lietuvoje sudarytos disidentų 
grupės, kurios stebi, kaip Sov. Są
jungoje vykdomi Helsinkio įsipa
reigojimai. Jis taip pat paminėjo, 
kad ’’atoslūgio” politika belikusi 
kaip vienintelė galimybė apsaudoti 
žmoniją nuo atominio karo ir sunai
kinimo. Bet vis tik Vakarai turėtų 
įsidėmėti, kad turi reikalo su milži
niška totalitarine pajėga ir todėl pa
tys turį būti vieningi.

»**
Buvęs Lenkijos komunistų ir 

valstybės galva Gomulka savo pasi
kalbėjime su vienu vakarų žurnalis
tu pripažino, kad Katyne lenkų ka
rininkų žudynės yra rusų darbas. 
Gomulka turi parengęs savo atsimi
nimų, kurių pluoštas pasiekęs Va
karus.

♦*»
Neseniai Maskvos požeminiame 

traukiny sprogusi bomba, spėjama,

I
 LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

’’TALK A” LTD.
•Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus 

indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y. 
birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus 
(shares) iki 10% dividento.

•Teikia paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, asmenines 
paskolas iki $ 3.000 su garantuoto jais iš 12%, iki $ 1000 be garantijos iš 
13%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

•įstaiga veikia:

MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vai. p.p. Liet. Namai, 50 Errol 
St. North Melbourne.

Pašto adresas: TALKA, Box 4051, G.P.O. Melbourne 3001

ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vaL p.p. Liet. Namai, 6 
Eastry St., Norwood.

Pašto adresas: TALKA, Box 146, P.O. Norwood, S.A. 5067

INFORMACIJA

REIKALINGOS ŽINIOS

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Centro Vaidy
ba JAV ruošia atžymėjimui praleis
tų 25 metų emigracijoje leidinį, ku
riame atsispindėtų pasaulyje lietu
vių inžinierių bei architektų atsieki- 
mai, o taip pat ir baigę technikos 
mokslus Australijoje. Tuo reikalu 
paruošia medžiagą kiekvienas 
PLIAS skyrius Australijoje. Leidi
nio redaktorius kreipėsi į mane pra
šydamas paruošti sąrašą mirusių 
kolegų. Kiek prisimenu, Australijo
je yra mirę šie kolegos: A. Adomė
nas - Darvine, St. čeičys - Adelaidė
je, B. Daukus - Sydney, L. Reimeris 
- Melbourne, A. Rimka - Coomoje, L. 
Tuskenis - Melbourne, žižiūnas - 
Melbourne ir A. Žukas - Sydney. 
Bet, galbūt,, yra mirusių ir daugiau.

Todėl kreipiuosi į gimines, arti
muosius bei draugus prašydamas 
suteikti apie mirusius šių žinių:

1. Vardas ir pavardė. 2. Gimimo 
data ir vieta. 3. Baigtas mokslas, 

užmušusi 6 žmones. Dėl tos bombos 
kaltinami disidentai, kurie šito išsi
gina, sakydami, kad jie kovoja tik 
žodžiais.

Naujas JAV prezidentas J. Carter 
buvo iškilmingai įvesdintas į prezi
dento pareigas sausio 20 d. Jis nu
mato pakelti ekonominį krašto gy
venimą ir apkarpyti karinį biudžetą. 

Tiek buvęs prezidentas Ford, tiek ir 
kiti buvę Fordo administracijoje 
aukšti pareigūnai, užleisdami savo 
pozicijas naujiems, rimtai įspėjo, 
kad būtų išlaikyta JAV karinė galia 
stipri. Dėl to sovietų spauda viešai 
kaltino juos karo kurstymu.

♦♦♦

Kanados parlamentaras, buvęs 
darbo ministeris M. O’Connel parla
mente apkaltinęs Sov. Sąjungą už 
akiplėšiškus muitus siunčiant dova
nas. Ir tai yra akivaizdus Helsinkio 
susitarimų pažeidimas ir jų nesilai
kymas. Savo kalboje senatorius su
minėjo ir Baltų kraštus ir reikalavo, 
kad užsienių reik, ministeris tuo 
reikalu pareikštų protestą Sov. Są
jungai.

♦♦♦

Vak. Europos spaudoje buvo pas
kelbtas čekų manifestas, pasirašy
tas 241 reikšmingo asmens, kuriuo 
reikalaujama didesnių pilietinių 
laisvių. Šio manifesto organizatorius 
Prahoje rašytojas V. Havelis suim
tas.

♦♦♦

Dr. D. Jasaitis rašo veikalą apie 
Lietuvos žydus ir jų tragediją nacių 
okupacijos metais. Jis taip pat krei
piasi į tautiečius papildomos nįe- 
džiagos.

specialybė kur ir kada. 4. Kada at
vyko į Australiją. 5. Dirbtas darbas 
Australijoje ir einamos pareigos. 6. 
Mirimo data ir kur palaidotas. 7. 
Mirusiojo kolegos fotografija.

Kreipiuosi į mirusiojo kolegos ar
timuosius, gimines bei draugus, 
pranešti viršuje išvardintas žinias 
šiuo adresu: Mr. Juozas Riauba 9 
Harrow street, Dover Gardens, S.A. 
5048.

Manau, svarbu suregistruoti vi
sus kolegas, kad ateities kartos ga
lėtų rasti apie išblaškytus inžinie
rius bei architektus. Žinias prašoma 
siųsti galimai greičiau, bet ne vėliau 
kaip iki vasario 15 d.

J. Riauba

ALB Krašto Valdyba sutartinai 
su Sydnejaus Apyl. Valdyba rūpin
damiesi ateinančiomis Lietuvių Die
nomis Sydnejuje, Liet. Dienų Ren
gimo Komiteto pirmininku nutarė 
kviesti Dr. B. Vingilį, kuris šias pa
reigas prisiėmė. Dr. B. Vingilis to
kiam komitetui sėkmingai pirminin
kavo, kai buvo rengiamos Liet. Die
nos Sydnejuje 1972 metais.

**♦

Atsiranda vis daugiau norinčių 
dar kartą pamatyti pernai statytą P. 
Rūtenio trijų veiksmų komediją 
’’Moniką”. Atžalos teatras numato 
pakartotiną ’’Monikos” spektaklį 
vasario 27 d. Sydney Liet. Klube.

NAUJI 
MŪSŲ PASTOGES 

SKAITYTOJAI
G. HURBA NSW
P. SIRGEDAS USA
R. VOGELSBERGER AUSTRIA 
P. MAKAUSKAS VIC
E. JUŠKEVIČIENĖ VIC
AMBER MOTOR HOTEL S.A. 
A. AUGLYS NSW
G. PETRONIS ACT
V. KU Z MICKIENĖ VIC
V. GRIGALIŪNAS N.Z.
J. ILČIUKAS USA
A. AUGUSTINAS NSW
ČERKESIENĖ NSW
H. ŠLITERIS NSW
EVA KUBBOS NSW
U. REINARTIENĖ N.Z.
HEADLEY PARK CLUB

ENGLAND
V. KULIEŠIUS QLD
M. RUDYS QLD
R. GENYS NSW
V. ČILVINAS NSW
D. MATULIONIS USA
A. JAKUBAUSKAS VIC
B. STANKŪNAVIČIUS _ VIC
J.V. STANKŪNAVIČIUS VIC 
R. REISGYS NSW
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ALB Krašto Valdyba pasisako

NAUJĄ VAGĄ PRADEDANT
"Nauja šluota gerai šluoja” -sako lietuviška patarlė. Norėtųsi, kad ji 

tiktų ir naujai Krašto Valdybai -Nors niekas į valdybas nesiveržia, netgi, 
jų vengia kaip pikto pinigo - kas gi norės rūpesčio - sykį įėjus reikia savo 
bendruomeninę duoklę atiduoti. Kaip tik dėl to ir norime savo sumany
mais laiks nuo laiko per mūsų bendruomenės laikraštį ’’Mūsų Pastogę” 
pasidalinti.

Tiesą sakant, Krašto Valdyba ne tik kad yra našta tiems asmenims, 
kurie Valdyboje dirba, bet ir tai Apylinkei, kurioje K. V-ba yra. Iš tos 
pačios Apylinkės K. V-ba turi ieškoti sau talkininkų, iš tos pačios Apylin
kės daugiausia ir lėšos ateina K. V-bos veiklai. Nuo to nukenčia Apylin
kės Valdyba, kurios žinioje yra visi parengimai ir kiti einamieji Apylin
kės reikalai. Tad per sekančius dvejus metus turėsime pasikliauti Syd- 
nejaus Apylinkės Valdybos kantrumu ir draugiškumu.

Nors K. V-ba neturi daug eilinių darbų, kaip, pavyzdžiui, minėjimų 
rengimas, užsimojimų ir užduočių jai netruks. Reikia nustatyti bendra-

Jaunimo Teismas Liet. Dienose. Iš k.: E. Jonaitienė, A. Mikaila, V. Ja
kutis, V. Strauka. Kalba R. Makareyičiūtė. Nuotrauka N. Butkūno

darbiavimo būdus tarpe Bendruomenės laikraščio ir jo leidėjo, Krašto 
Valdybos. Reiktų tam bendradarbiavimui rasti pastovią formą, taip, kad 
jis nenutrūktų K. V-bai išsikėlus į kitą miestą.

Labai svarbų uždavinį atliko ’’Baltic Herald”, nes jis apie mūsų aspira
cijas informavo Australijos politikoje svarbius asmenis, kuriems jis buvo 
siuntinėjamas. ’’Baltic Herald” ėjo ’’Mūsų Pastogės” ribose, vietoje ketu
rių puslapių lietuviško teksto. Būtų buvę per didelės išlaidos ’’Mūsų Pas
togę” padidinti kiekvieną sykį, kai ’’Baltic Herald” buvo spausdinamas. 
A.L.B. K-to Tarybos suvažiavime keli kalbėtojai siūlė ’’Baltic Herald” at
gaivinti. Bandysime tai įvykdyti.

Iš vis veikla Lietuvos Bylai Australijoje turėtų būti pastatyta ant nuo
latinių ir stiprių pamatų. Tai bus bene svarbiausias mūsų uždavinys per 
sekančią 1977 - 78 metų kadenciją.

Yra daug rūpesčių dėl lietuvybės išlaikymo ir daug su tuo surištų už
davinių.

Viena tik aišku - visam bendruomeniniam darbui reikia jūsų visų viso
keriopos paramos ir Dievo palaimos. Be bendruomenės narių pritarimo ir 
talkos, bet koks bendruomeninis darbas būtų bergždžias.

Krašto Valdyba.

Meno ir tautodailės paroda

AUSTRALUOS LIETUVIU DIENOS

Tautiniai šokiai ir Dainų Šventė

Lietuvių Dienų proga buvo suor
ganizuota ir surengta trijų dienų 
Meno ir tautodailės paroda Ware
house galerijoje. Parodą organizavo 
Birutė Adomavičienė, atidaryta 
gruodžio 27 d. ir truko tris dienas.

Atidarymo dieną susirinko gau
siai tautiečių, kurie gyvai domėjosi 
išstatytais kūriniais ir daug jų nu
pirko, ypač tautodailės. Kalbama, 
kad buvo parduota už 3000 dolerių.

Paroda turėjo du skyrius - indivi
dualaus meno ir tautodailės. Iš dai
lininkų daugumą išstatė vietiniai 
melburniškiai, bet keletas matėsi ir 
iš kitų vietovių.

Bendrai išstatyta kūrjnių buvo 
gana gausiai. Kaip minėta, domina
vo melburniškiai. Gaila, kad jų tarpe 
nesimatė pačių didžiųjų, turinčių 
pripažinimą ir vardą ir australų me
no sluogsniuose. Paminėtina sydne- 
jiškis dail. V. Meškėnas su dviem 
portretais (prof. A. Kabailos ir p. V. 
Kabailienės), dail. L. Urbonas (trys 
kūriniai), V. Kabailienė su septy
niais japoniškos nuotaikos paveiks
lais. Visi kiti yra daugiau ar mažiau 
savamoksliai, tačiau ne vieno dar
buose sužvilga kūrybinė liepsnelė.

Kaip skulptorius išsiskiria A. 
Jankus, išstatęs tris darbus. Kera
mikoj‘pasirodė gana įdomi D. Kar- 
pavičienė iš Sydney, kurios išdirbi
niai patraukė daugelio dėmesį, nors 
ji pati keramika pradėjo užsiimti tik 
labai neseniai.

Bene gausiausias parodoje buvo 
tautodailės skyrius. Gaila tik, kad 
greičiausia dėl vietos stokos visi tie 
įdomūs darbai, sugrūstai sudėti len
tynose arba krūvomis suversti ant 
stalų, labai ir labai priminė mugę, o 
ne parodą. Jeigu tai būtų buvus at
ranka ir darbai būtų tinkamai išdės
tyti, būtų verta tokia paroda gėrėtis

ir pasidžiaugti. Ypač įdomūs ir 
kruopščiai išdirbti medžio drožiniai - 
kryžiai, koplytėlės. Iš jų paminėtini 
P. Jeršovas, V. Miliauskas ir E. La- 
šaitis iš Sydney, už kurio vieną dro
žinį Australijos Liet. Fondas pasky
rė net premiją (50 dol.).

Paroda truko tris dienas, bet no
rintieji turėjo kuo pasigėrėti ir pasi
džiaugti.

A. Jankus Skrydis (metalas)

Australijos lietuvių Tautinių šo
kių vakaras, gruodžio 27 d. Dalias 
Brooks salėje, vadovaujant V. 
Straukui, praėjo pasigėrėtinai. Tau
tiniai šokiai yra visų ir visada mė
giami, tat ir šis vakaras praėjo jau
natviškai gyvai ir pakilioje nuotai
koje. Dalyvavo iš viso šešios grupės 
su apie 200 šokėjų ir išpildė 20 šokių. 
Pranešinėjo V. Straukas. Be nuos
tabiosios Hamiltono grupės Gyva- 
taro, dalyvavo ir tolimojo Pertho 
šokių grupė Šatrija, vadovaujama 
V. Miliauskienės, Adelaidės Žilvi
nas, vadovaujamas V. Neverausko 
ir V. Venckaus, sutartinai ir gyvai 
atliko pabaigtuvių šokių pynę. Syd- 
nejaus Grandinėlė, vadovaujama A. 
Zduobos, pasigėrėtinai sušoko Len
ciūgėlį, o ir kituose šokiuose pasiro
dė su gera vaidyba bei išraiška. 
Melbourne Klumpakojis, vadovas V. 
Straukas, gerai susišokusi grupė, 
jautėsi savimi pasitikėjimas. Mel
bourne jaunių grupė Gintaras daug 
žadantis vienetas. Vadovai P. ir J. 
Sadauskai. Ypatingai jaunės mer
gaitės gerai atliko Sadutės šokį. In
tensyviai dirbant, greit galėtų pa
siekti Kanados Gyvataro lygio.

Dviejų su virš valandų koncertas 
prabėgo lyg akimirka. Lietuvių 

meilė savam šokiui yra neapsakoma. 
Tik pasklidus mieliems akordeono 
muzikos garsams ir sumargavus 
tautiniams rūbams jaunatviško šo
kio sūkuryje, ir publika lyg užhip
notizuota, seka šokį alkanomis aki
mis, kraudama įspūdžius į pasąmo
nės labirintus. Australijos lietuvių 
tautinių šokių vakaras paliko neiš
dildomą įspūdį žiūrovų atmintyje.

Dainų Šventė įvyko ketvirtadienį, 
gruodžio 30 dieną Dallas Brooks sa
lėje. . - . -

Koncertą pradėjo Adelaidės cho
ras Lituania. Išvaizdos atžvilgiu tai 
pats gražiausias vienetas visoje 
Dainų Šventėje. Moterys lyg baltos 
gulbės, pasipuošusios stilizuotomis 
tulpėmis ir gelsvais gintarais plaukė 
į sceną. Už jų vyrai, vis kaip vienas, 
rimti, iškilmingi ir choro dirigentė, 
su šypsena veide, kontrastiniame 
rūbe, p. Genovaitė Vasiliauskienė. 
Puikus reprezentacinis vienetas. 
Padainavo gražiai ir skambiai tris 
dainas.

Sekantis pasirodė Geelong’o cho
ras. Nors ir labai nedidelis vienetas, 
bet savo duoklę atidavė kaip galė
dami geriausiai.

Melbourne choras didelis ir stip
rus. Matėsi choro prieauglis, jauni 
veidai. Taip pat sveikintinas reiški
nys, kad į Melbourne Dainos Sam
būrį yra įsijungę daugelis žinomų 
kultūrininkų ir visuomenininkų. Pa
vyzdys kitoms kolonijoms! Mel
bourne moterys choristės savo ap
ranga nesudarė jų siekto efekto. 
Kažko trūko, kažko buvo perdaug. 
Choras padainavo gražiai, skambiai, 
užtikrintai. Dirigentas p. Čelna.

Sydnejaus choras nepaprastai su
mažėjęs. Net susijungęs su New
castle atrodė nedidelis. Labai liūd
na, kad pati didžiausia ir centrinė 
Australijos kolonija pradėjo regre
suoti!

Gražų įspūdį sudarė jungtinis 
Australijos lietuvių choras. Motęrys 
visos tautiniuose rūbuose. Dirigavo 
p. Čelna.

Lietuviška daina, kaip ir tautinis 
šokis, yra eleksyras pavargusiai 
išeivio, lietuvio širdžiai. Ji atgaivi
na, pradžiugina, sustiprina. Ji nie
kada nenusibosta, ir niekada jos nė
ra perdaug. Ji lydėjo lietuvį bau
džiavos laikais ir lydi dabar pries
paudos ir tremties laikais. Tat gili 
visų padėka nenuilstantięms daini
ninkams ir chorvedžiams už lietu
višką dainą! Br. M.

(ALŽ)
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KAIP SU RYTOJUM?
Rašo Jūras Kovalskis

Kiekvienas viešas lietuviškas pa
sirodymas nuo mažiausio šokių va
karo iki didžiausios dainų šventės 
yra mūsų veiklos veidrodis ir dėl to 
yra vertas analizės ir įvertinimo. Be 
abejo, juo stambesnis parengimas, 
tuo jis reikšmingesnis ir vertas di
desnio dėmesio.

Mes tik ką pergyvenome devintą
sias Lietuvių Dienas. Tai didžiausias 
reguliarus lietuviškas kultūrinis bei 
politinis įvykis Australijoje. Tai bu
vo didelio masto parengimas, ir 
neskaitant kelių administracinių 
mažų klaidų praėjo gana sklandžiai. 
Vis dėl to klaidų buvo padaryta, ir 
reikia tikėtis, kad sydnejiškiai, ku
riems teks organizuoti sekančias 
Liet. DienaSftas klaidas pastebėjo ir 
pasimokino.

Buvo malonu pabendrauti su dau
geliu lietuvių ir pasidžiaugti mūsų 
meniniais bei kultūriniais atsieki- 
mais. Deja, lankant visokius paren
gimus, nors ir buvo malonu, vis tiek 
man sukėlė šiokio tokio nerimo, 
ypač kai nukreipiau mintis į ateities 
paruošimus. Čia aš ir norėčiau iškel
ti tą mano nerimą ir gal net nurodyti 
keletą priežasčių. Prieš einantį de
tales gal būtų gerai apibūdinti, kaip 
aš suprantu Lietuvių Dienų reikšmę 
bei tikslus. Aš visuomet omeny tu
rėjau trejopą Lietuvių Dienų tikslą, 
surištą su mūsų praeitimi, mūsų 
šiandien ir mūsų rytojum. Pirmiau
sia tos dienos duoda progos Austra
lijos lietuviams kas dveji metai 
suskristi į vieną vietą, atnaujinti 
draugystes ir sudaryti naujų. Taip 
pat yra proga parodyti ir pasigėrėti 
mūsų kultūriniais atsiekimais. Reiš
kia, parodyti, šiandie, ką atsiekėme 
vakar. Šiandiena turi dar vieną 
reikšmę, kurią mes tik pamažu pra
dedame suprasti ir įvertinti - tai 
propaganda. Mūsų visų idealus tiks
las yra nepriklausoma Lietuva. To 
tikslo siekiant mums reikia dviejų 
pagrindinių dalykų - išlaikyti lietu
vybę užsieny ir įsigyti kuo daugiau 
draugų. Lietuvių Dienos abu tuos 
tikslus gali patenkinti. Ryšiai tarp 
lietuvių susilpnėję ir susiėjimas 
skatina lietuvišką savijautą, o Liet. 
Dienų atidarymas svetimiesiems, 
ypač australams duoda progos pra
vesti gerą propagandą. Žinoma, ta 
propaganda turi būti pravesta taip, 
kad mums nebūtų prikišama esą šo
vinistai. Vienintelis šovinisto drau
gas yra kitas šovinistas.

Pažvelkime dabar į mano aukš
čiau minėtą trečią tikslą - rytojų. Tai 
juk ir yra arba turėtų būti pats 
svarbiausias Lietuvių Dienų tikslas. 
Nesvarbu, ką mes padarėme vakar 
ar ką darome šiandie, jeigu neužsi
garantuojame rytojaus, visas tas 
darbas pasidaro beprasmis. 0 kas 
sudaro tas rytojaus viltis? Kam mes 
rytoj sukrausime savo darbus? Kuo 
remiame savo šios dienos viltis? At
sakymas paprastas - ant šiandienos 
jaunimo.

Jaunimo svarba mūsų ateičiai yra 
neužginčijama tiesa. Išlaikyti lietu
višką tęstinumą Australijoje mes 
turime įtraukti jaunimą į bendruo
menės veiklą kaip vyresnės kartos 
bendradarbius. Žinoma, jaunimas 
kaipo jaunimas irgi turi turėti pro
gos pasirodyti kaip vienetas, bet vis 
tiek įtraukimas jaunos kartos į 
bendradarbiavimą yra neapsakomai 
svarbus dalykas, tas bendradarbia
vimo reikalingumas ir yra raktas, 
kuris atrakino visas tas mano liūd
nas mintis, nes iki šiol tokio bendra
darbiavimo labai nedaug matosi.

Kaip pavyzdį aš primenu patį di
džiausią Lietuvių Dienų parengimą - 
Dainų Šventę. Jau daug metų praė
jo, kada ir aš dainavau su Canberros 
choru Dainų Šventėje. Bet štai, žiū
rint į chorus, kurie išsirikiavo Mel-
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bourne, beveik visi veidai buvo pa
žįstami. Mūsų buvę galingi chorai 
jau tiek sumažėję, kad vos vos įs
tengė užpildyti salę savo balsais. 
Visi chorai serga ta pačia liga - jiems 
trūksta jaunų skaidrių balsų! Pasi
žiūrėjus ir pasiklausius tų chorų ne
galima prieiti kitokios išvados kaip 
kad ta, jog mūsų Dainų Šventės eina 
prie galo, jei chorai negaus naujo 
kraujo. Mūsų prieauglis yra didelis, 
ir per tautinių šokių vakarą ir jauni
mo koncertą parodė, kad jaunimas 
ne vien tik turi talentų, bet ir pasi
ruošęs dirbti. Dirbti taip, bet ne
daug įrodymui kad jaunimas būtų 
pasiruošęs bendradarbiauti.

Jau tikrai atėjęs laikas klausti - 
kodėl?

Prisipažinsiu, kad į klausimą pap
rasto ir lengvo atsakymo nėra. Mū
sų veikėjai gerai šią problemą žino. 
Dažnai tenka girdėti išreiškiant šio 
klausimo svarbą ir jaunimo kvietimą 
į bendruomenės eiles ir dabar. Deja, 
kiek aš žinau, visose kolonijose jau
čiama stoka įsijungusio jaunimo. Ir 
vėl klausiu - kodėl?

Jaunieji dainininkai Jaunimo Koncerte. Iš k.: Arūnas Bruožis, Aldona 
Juškaitė, Virginija Bruožytė ir Ramutė Juškaitė.

Nuotrauka Z. Gružausko

nuotrupos
Kalbant apie sportininkus ir vėl 

iškilo didelis jiems galvosūkis. Ati
darymo ir uždarymo iškilmės tikrai 
puikios, kaip svečias iš Amerikos 
pasakė, kad net ir Amerikoje per jų 
šventes nėra taip iškilminga. Tačiau 
šventei pasibaigus ir visi senieji 
metai buvo baigti N. Metų baliais. 
Vienas iškilmingas, puikioje salėje, 
kelneriams patarnaujant ir pan. 
Liuksusinis. Kitas, kaip' ir jaunimui, 
sporto salėje, be kelnerių ir be pom
pos. Tačiau jis ir buvo puikus ir, 
manau, kad ir jame dayvavę vyres
nieji,-pagauti puikios nuotaikos ir 
jaunatviško įkarščio, užmiršo visus 
savo negalavimus ir, pasijutę bent 
dvidešimčia metų jaunesni, su jau
nimu turėjo ypatingai gerai laiką ir 
moderniškus šokius šoko kone šir
dims pro kulnus beišlekiant. Tačiau, 
kaip stebėjo visi sportininkai, žino
ma ir aš pats, ir kaip jie nežiūrėjo, 
bet nei vieno iš buvusių mūsų vy
riausių ALFAS bosų šiame sporti
ninkų baliuje nebuvo. 0 tikrai gaila, 
kad vyriausybė neina su liaudimi. 
Gal dėl to ir pirmą kartą per visus 
sportininkų ruoštus N. Metų suti
kimus, pirmosios N. Metų minutės

'^Būnant Melbourne aš užtikau gal 
būt labai mažą atsakymo dalelę. Tu
rėjau dvi pamokas - vieną viešą, ku
rią ir visi Lietuvių Dienų dalyviai 
galėjo pastebėti, o antra man priva
čiai buvo parodyta.

Kiekvienas žmogus, jei jis ruošia
si viešam pasirodymui, nori, kad jo 
darbas būtų įvertintas ir pagerbtas. 
Tarp lietuvių tas pagerbimas išvys
tytas į aukštą meną ’’fine art”. Tai 
liudija beveik kiekvienas mūsų cho
rų pasirodymas, ar tai būtų metinis 
koncertas, ar dainų šventė. Organi
zatoriai bei bendruomenininkai kone 
vienas kitam ant kulnų lipa, kad kuo 
gražesniais žodžiais pasveikintų da
lyvius ir Dieve dovanok, jei gėlių 
puokštė vienai atrodys mažesnė, 
negu duota kitai. Toji aukšta meno 
forma buvo parodyta Melbourne 
pasibaigus Dainų Šventei. Kaip jau 
minėjau, visi tai mėgsta ir pagrinde 
tai nieko blogo, jeigu nedaroma 
išimčių.

Deja, Melbourne išimčių buvo. 
Priminimas jaunimo darbo Mel
bourne sukėlė abejonių, kiek tas 
bendruomenininkų kvietimas jauni
mo dalyvauti yra nuoširdus.

Per Lietuvių Dienas jaunimas da
vė tris progas, per kurias bendruo
menė, o ypač organizatoriai galėjo 
parodyti, kiek jie vertina, gerbia ir 

buvo sutikta ne su tradiciniu sveiki
nimo žodžiu ir Lietuvos Himnu, bet 
su kažkur šone pasigirdusiu klaikiu 
australišku ”Hip, hip huray”. Ar gi 

mes jau taip suaustralėjome?
**

Atrodo, kad išvažiuojant Kana
dos "Gyvataras” ne mažai ašarėlių 
paliko Australijoje. Tarp jų keletas 
sužadėtuvių, daug gerų draugų, o 
gal vėliau ir ko nors daugiau. Tačiau 
paskutini vakarą Sydnejuje, vadovė 
buvo tikra, kad iš visos grupės namo 
grįž tik šeši, apie kitus ji negaranta
vo, matydama savų ir kitų tokią 
meilę ir darugiškumą viens kitiems. 
Tačiau laimingai išvažiavo visi.

**♦
Lietuvių Dienose dalyvavęs sve

čias iš Romos prel. P. Jatulis buvo 
gražiai priimtas Adelaidėje, savo 
senoje parapijoje. Sausio 29 d. jam 
suruošta iškilminga vakarienė jo 
65-jo gimtadienio proga Katalikų 
centro salėje Adelaidėje.

ATNAUJINKITE

M.P. PRENUMERATĄ 

nori, kad jaunimas dalyvautų ir 
bendrautų. Tos trys progos buvo 
tautinių šokių šventė, jaunimo kon
certas ir sporto šventė. Per visus 
tuos tris parengimus bendruomenei 
kaip žiūrovams nieko negalima pri
kišti: lankėsi ir gausiai plojo. Deja, 
to paties negalima pasakyti apie or
ganizatorius ir oficialius bendruo
menės atstovus.

Kaip jau minėjau, visi mėgsta pa
dėkas ir pagyrimus, Kodėl Liet. 
Dienų Komitetas mano, kad jauni
mas to nenori? Tiek daug geros 
energijos buvo išeikvota po Dainų 
šventės, tokie saldūs žodžiai byrėjo 
nuo lūpų, ir visa tai stengiantis pa
gerbti tai, kas yra galų gale mūsų 
praeitis. Kur buvo to Komiteto 
atstovai per tautinių šokių vakarą, 
kur jie buvo per jaunimo koncertą? 
Aš nieko prieš Krašto Valdy
bos atstovą sveikinantį jaunimą, bet 
mes turime atsiminti, kad Lietuvių 
Dienos nebuvo Krašto Valdybos at
sakomybė. Paprasčiausiai buvo su
keltas vaizdas, kad jaunimo pasiro
dymai, t.y. mūsų rytojus ir ateitis, 
buvo organizatorių ignoruojama.

Taip pat su sporto švente. Po 
Dainų Šventės publika buvo pak
viesta sekančią dieną dalyvauti iš
kilmingame sporto šventės uždary
me. Gaila, kalbėtojas tą įvykį pava
dino "užbaigtuvėmis” dar net su 
šypsena ir tai, mano nuomone, buvo 
didelės jaunimo dalies įžeidimas. 
27-sios Sporto Šventės uždarymas 
su klubų paradu, vėliavomis, taurių 
įteikimu ir olimpinės vėliavos per
davimas tai buvo iškilmingas įvykis.

Minėjau du pavyzdžius. Antras 
buvo grynai privatus, ir tai įvyko 
kai pasikalbėjau su pora asmenų 
20 - 30 m. amžiaus grupėje. Abudu 
prisipažino, kad norėję pradėti dai
nuoti chore, viename iš mūsų dides
niųjų. Žinoma, buvo kiek nedrąsūs, 
nes nėra dainavę, bet pagalvojo, kad 
stoję į chorą išmoks. Deja, teišlaikė 
vos porą repeticijų, nes kaip patys 
sakė - ’’mums atsibodo klausyti tų 
senų bobų šnibždėjimo, kad mes 
nemokame dainuoti”. Esu tikras, 
kad pasirausus kiek giliau, tokių ar 
panašių įvykių galima būtų surasti 
ir daugiau.

Mes visi norime, kad jaunimas 
eitų į bendruomenės eiles ir dirbtų 
lietuvišką darbą bei dalyvautų lie
tuviškame gyvenime, bet apsaugok 
Aukščiausias,- nuleisti kukliai galvą 
ir širdingai pasakyti ačiū arba kant
riai pamokinti. Teisybę pasakius, 
kam reikia, juk vaikai privalo atlikti 
savo pareigą...

Pereitais metais jaunimas Mel
bourne padarė daug daugiau, negu 
pareiga, bet jei mes norime, kad jis 
ne tik atliktų savo pareigą, bet ir su 
noru bei pasišventimu dirbtų lietu
vybei, vyresnioji karta turi, o gal 
net ir privalo parodyti, kad jie tikrai 
nori to jaunimo, yra pasiruošę jiems 
padėti (ne įsakinėti) ir turi parodyti 
noro jaunimo darbą ir jo pastangas 
pagerbti.

Nustokim baliavoti ir pradėkim 
galvoti - juk tai mūsų visų rytojus.

♦»»

Reikia pasakyti komplimentą 
Australijai, kad iš Gyvataro grupės 
nė vienas nepasiprašė azylio teisės 
ir visi drausmingai išvyko į Kanadą, 
nors p. G. Breichmanienė ir kentėjo 
sukandus dantis, iki paskutinis gy- 
vatarietis atsiplėšė nuo sydnejiškių 
ir įsėdo į lėktuvą.

TAS PATS

Vyras mokė vairuoti savo žmoną. 
Po pirmosios pamokos ji paklausė:

—Ką reikia daryti, jei stabdžiai 
neveikia?

—Tokiu atveju reikia važiuoti į 
kokį nors pigų daiktą, — paaiškino 
vyras.
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Nerijos Linkevičiūtės ir Bernardo 
Prapuolenio duetų koncertai Mel
bourne tuoj po Liet. Dienų ir po to 
Sydnejuje yra išskirtiniai koncertai. 
Išskirtiniai jie yra gal ne tik dėl 
aukštesnės kokybės, bet išskirtiniai 
jie yra dėl to, kad jame dainininkai 
pirmą kartą per visą mūsų išeivijos 
laikotarpį pristatė mums lietuvišką 
dainą naujai, šviežiai ir dar ne
girdėtai. Abu gražūs ir jauni, trykš
tų gyvenimo džiaugsmu ir meile 
dainai, jie pagauna net ir skeptiškai 
nusiteikusius klausytojus. Ypač ge
ras koncertas buvo Sydnejuje, ku
riame ir pateikta programa buvo iš
rankesnė.

Nerija, nors stipriausia ir sod
riausia yra kaip mezzosopranas, turi 
ypač platų diapozoną, vedantį į sop- 
raninę'Skalę. Gal dėl to pradžioje ir 
buvo treniruota kaip sopranas, Ne
rija parodo daug šilumos ką ji be
dainuotų, yra visad spontaniška ir 
sugeba balsui priduoti įvairiausių 
atspalvių. Kartais ji tai pasiekia 
niuansuodama balso perteikimą, bet 
kartais vien tik balso amplitudės 
puikiu apvaldymu. Jos balsas gali 
skambėti ir labai dramatiškai, gra
sinančiai ir šilčiausiai meilės daino
se, ir plačiai bei gyvybingai pergalės 
pareiškimuose. Ir visa tai taip leng
vai, lyg ir be pastangų.

Bernardas Prapuolenis, lyrinis 
baritonas, yra kitokio temparamen- 
to daininkas. Jo balsas daug lyges
nis, ramesnis, jis išpildo savo parti
jas intelektualiau, nesiduoda išmu
šamas emocijų. Jo muzikiniai fraza- 
vimai yra išsvarstyti, matyt ilgokai 
ieškoti.

Bet visas gražumas išgaunamas 
jiems dainuojant kartu. Jie lyg kuria 
vieną paveikslą: Bernardas kompo
nuoja, stato, o Nerija tapo nesigai
lėdama spalvų, pagražinimų, išdai- 
linimų. Abu jie dainuoja Čikagos 
lietuvių operoje. Turėjome mes

•-------------------------- !----------------------------- ----------------------r---- x

Prisimenant dail. A. Šimkūną

Mąstymai
APIE LIETUVIŠKĄ DAINĄ

Rašo G-E. Kazokienė

kviestinių operos dainininkų iš įvai
rių kraštų ir anksčiau, tačiau jie visi 
lyg susitarę mums dainavo operi
nius dalykus, išmoktus per savo 
mokytojus. Ir liūdniausia buvo tai 
girdėti iš solistų, atvažiavusių iš 
Lietuvos. ’’Libiamo ne lieti colici che 
la bellazza infiora...” 0 jei ir pasitai
kydavo lietuviška daina, tai lyg ir 
primestinė, atsiprašymui, daug 
kartų girdėta ir jau visų klausytojų 
išmokta.

Čia mes ir prieiname prie pagrin
dinio skirtumo tarp Nerijos ir Ber
nardo dainų, koncertų iš vienos pu
sės, ir visų kitų operinių ir estradi
nių (tokie irgi buvo importuoti) dai
nininkų iš kitos pusės.

Visą vokalinį repertuarą galima 
stambiai suskirstyti į tris dalis: kla

Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis

Prieš šešerius metus (1971.1.8) 
Sydnejuje miręs dailininkas Algir
das Šimkūnas šiemet kovo mėn. bū
tų sulaukęs 50 metų. Tai buvo ga
bus, kūrybingas dailininkas, turėjęs 
gerų davinių iškilti į žinomus daili
ninkus ir tuo keliu jau buvo toli pa- 
žengęsi Deja, jo darbų po mirties 
beveik neišliko, nes jo visas turtas 
buvo perimtas valstybės ir likvi
duotas.

Pastaraisiais gyvenimo metais 
Algirdas Šimkūnas buvo užsidaręs, 
vengė visuomenės ir mirė vienišas - 
tik trečią dieną buvo atrastas savo 
bute negyvas, kai jo darbovietė 
(G.P.O.) susirūpino, kodėl jis nesi- 
rodąs darbe.

Vienas iš dail. A. Šimkūno anks
tyvesnių darbų - Gėlės (grafika 1961 
m. G. ir V. Kazokų nuosavybė), t

sikinį, lengvąjį ir lietuvišką.
Klasikinį repertuarą sudaro kla

sikinės pripažintų kompozitorių dai
nos: Schumann, Schubert, Mozart, 
Verdi, Rossini ir kt. Yra nuomonių, 
kad daina (ar net ištisos operos) turi 
būti išpildomos originalioje kalboje. 
Tiems, kurių pagrindinis dėmesys 
kreipiamas į dainos muzikalinę 
struktūrą, dainos turinys nesvar
bus; tiems, kurie riša dainos struk
tūrą su turiniu, mintim, ir sprendžia 
apie dainą visumoje, žodžiai yra 
svarbu. Pagaliau tas turinys yra irgi 
meninėj žodžio formoj, poetinėj for
moj, ir išpildant dainą suprantamoj 
kalboj yra iš tikrųjų perteikiama 
dviejų menų sintezė - muzikos ir po
ezijos. Galima ilgai ginčytis, kaip 
geriau kur dainuoti, ir tas priklau-

Kur yra 
Tasmanija?

Plačiai žinomo Tasmanijos tyri
nėtojo ir fotografo Olego Trucbano 
motina mirė 1976 m. lapkričio 10 d.

Tos garbingos moters gyvenime 
nesu matęs, bet iš jos esu gavęs la
bai įdomų laišką, man parašytą 1972 
m. liepos 31 d. Duodu kai kurias iš
traukas; ’’Skaitydama ’’Draugą’’ ra
dau, prieš pora metų Balzeko mu
ziejaus skelbimą, prašant siųsti nors 
ir seną medžiagą apie lietuvius.

Prie progos pasakiau sūnui, kad 
noriu išsiųsti žemėlapį. Kaip ir lau
kiau, jis tarė: ’’Nėra čia ko girtis ir 
nieko čia nėra ypatingo”. Jis ir buvo 
toks iki mirties. Bet žemėlapį iš
siunčiau ir be Olego žinios.

Praėjo keletas savaičių.
Gavau padėkos laišką, pasirašytą p. 
Balzeko su pažymėjimu, kad žemė
lapis patalpintas į Afrikos skyrių.

Kad neįvyktų nesusipratimų su 
lankytojais pranešiau, kad Tasma
nija yra sala ir priklauso Australijai. 
(Siunčiant buvo aiškiai parašytas 
adresas). Vėl gavau laišką, kad tai 
įvyko dėka tarnautojos klaidos ir 
dar padėka. Tuo ir pasibaigė.

Praėjo tam tikras laikas ir vieną 
vakarą linksmoje nuotaikoje aš pa
klausiau: ’’Olegai, pasakyk man, kur 
randasi Tasmanija?”.

Jis pasižiūrėjo į mane ir sako: ’’Jei 
nežinočiau, kad Tu negeri o tik rū
kai, pagalvočiau, kad Tu turbūt gir
ta”.

O aš ir vėl: ”0 jeigu aš Tau paro
dyčiau juodu ant balto, kad Tasma
nija yr Afrikoje?”

Jis prapliupo juoku.
Sekantį kartą aš Tau įrodysiu. 

Pamatęs, jis maldavo padovanoti 
jam tuos laiškus, jis norėjo įrodyti 
australams jų neveiklumą ir t.t.”

Algirdas Gustaitis.

sys daugumoje nuo auditorijos, ta
čiau neginčytina, kad originalioji 
sukurtos dainos kalba geriau at
skleidžia ir tos dainos, ir tos tautos 
charakterį, negu vertimas. Klasiki
nių kompozitorių kūriniai dėl savo 
lygio ir prieinamumo dainuojami vi
same pasaulyje, ir jie yra tiltai, ku
rie priartina klausytojus prie tų 
tautų kultūrinio lobyno. Kiekvienas 
aukšto lygio meninis kūrinys yra lyg 
akimirkai pravertas Sezamo kalnas, 
kuris susižavėjusį ir susidomėjusį 
klausytoją gali vėliau įvesti į neap
sakomų turtų labirintus. Ir yra įdo
mu išgirsti ką nors naujo iš kitos 
kultūros, charakteringo vienai ar 
kitai tautai.

Lengvąją repertuaro dalį sudaro 
ypač populiarios dainos, dabar išpli
tusios po visą^ pasaulį. Tai džiazo, 
beat arba ir romantinės melodijos, 
bendru vardu vadinamos kitsch. 
Šiuo mūsų gyvenamu laiku, kai ra
dio ir televizijos pagalba bet kur su
dainuota ar išrėkta ar iššvilpta me
lodija momentališkai prigyja masė
se, šio žanro dainos yr užtvindžiu- 
sios žemę. Jos neturi meninės ver
tės, nereikalauja jokio muzikalinio 
susikaupimo, o yra viena iš mažiau
siai* kenksmingų priemonių viskuo 
aprūpintam nepersidirbusiam jau
nimui išleisti susikaupusią energiją 
berėkiant, bekaukiant ir besidras
kant. Kitsch repertuare yra ir ra
mesnių dainų, lengvų, menkų melo
dijų, kurias ir vyresnės kartos žmo
nės gali toleruoti vien dėl mažesnio 
garso. Suklijuotos šitos kitsch dai
nelės yra dažnai bemokslių, žodžiai 
pigiai ir saldžiai pridėti, kartais turį 
kokią prasmę, kartais ir ne, bet jas 
lengva išmokti. Jų visų populiaru
mas glūdi tame, kad jos sukurtos 
muzikaliai neišsilavinusių autorių,
skirtos muzikaliai neišsilavinusioms 
masėms. Jų pavojus tame, kad jos 
užgožia dainas, turinčias meninės 
vertės, lygiai kaip pigios knygos už
tvindo klasikus, pigios menkos ver
tės kriminalinės ar seksualinės Al
mos išstumia iš scenos meniškas fil
mas. Psichologiniu ar sociologiniu 
atžvilgiu žiūrint kad ir toks kitsch’o 
dainavimas yra žymiai geresnės ka
tegorijos užsiėmimas, negu narkoti
kų naudojimas, langų daužymas ar 
žmonių užpuldinėjimas, tačiau žiū
rint .iš meninio taško internaciona
linis kitsch’as yra baisi epidemija, 
žalojanti jaunų žmonių meninį skonį 
išstumiant aukštesnės vertės kūrinį 
iš repertuaro ir galų gale niveliuo
jantį bet kokį poreikį geresnei dai
nai ar bet kokiam muzikos kūriniui.

Trečioji vokalinio repertuaro dalis 
yra lietuviška daina. Kaip teko įsi
tikinti po ilgų metų dalyvavimo 
įvairiuose lietuviškuose koncertuo
se, kas yra lietuviška daina,yra di
delis klaustukas klausytojams, dai
nininkams ir dažnai net patiems so
listams... Kadangi mūsų muzikolo
gai niekad iki šiolei tuo klausimu 
nėra pasisakę ir mes su savo paren
gimais esame įkliuvę į labai nemalo
nų akligatvį, aš drįstu pagaliau pa
sakyti tiesos žodį tikėdama, kad 
žmonės su muzikinėm kvalifikacijom 
ir žmonės, vadovaują muzikiniams 
pasirodymams aktyviai parems šitą 
mintį būsimuose savo darbuose.

Tai kas gi yra toji lietuviška dai
na? Pirmiausiai, deja, reikia ir tą 
pasakyti: lietuviški žodžiai nesudaro 
dar lietuviškos dainos. Ir dar reikia 
pridėti, ypač jauniesiems daininin
kams, kad mamos ar bobutės dai
nuotos dainos Lietuvoje dar nebūti
nai yra lietuviškos. Daug lenkiškų ir 
rusiškų romansų buvo išversta į Lie
tuvių kalbą pačių mėgėjų daininin
kų, kupinų geros valios, bet be mu
zikalinio supratimo ir visiškai ne- 
pramatant blogų ir ilgalaikių pase-

Nukelta į psl.6.

Mūsų Pastogė Nr. 4, 1977.1.31, psl. 5
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kų. Kas yra lietuviška, tai yra vidinė 
dainos sandara, įskaitant ir melodijų 
derminę sandarą, jų asimetriškumą, 
autentiškas kadencijas, tipišką mu
zikinę ritmiką ir metrą, priimtus in
tervalus, būdingą intonaVimo procesą 
bei dainavimo procese atsirandan
čius melodijų varijantus. Bet prie 
muzikinės konstrukcijos kiekviena 
daina turi lygiagrečiai ir poeziją - 
žodžius, kurie yra irgi labai būdingi 
lietuvių tautai. Iki šiolei turima lie
tuvių kultūra yra kaimo kultūra, o 
dainos visai neabejotinai yra kaimo 
kūrinys. Anoniminiai autoriai turėjo 
būti ir prieš kelis šimtmečius, tačiau 
liaudis kūrinius priima, ką dar pri
deda ar atmeta, pataiso ir taip natū
raliai atsirenka. Dainos, muzikaliai 
psichologiškai ar bet kuria kita 
prasme neatitinkančios dainininkų, 
paprasčiausiai neprigyja. Taigi, ką 
mes turime iki šiai dienai, yra au
tentiška ir lietuviška, skirtinga nuo 
kitų tautų. Reikia prisipažinti, kad 
net mes, Lietuvoje gimę ir ten pra
leidę jaunystę ar vaikystę, didelio 
dainų krovinio neturime, bet dažnai 
gali intuityviai atskirti lietuvišką 
dainą nuo svetimos ir be jokių 
mokslų. Senosios lietuviškos dainos 
yra ribotos amplitudės ir apdainuoja 
savo aplinką: mergelės darbus, lū
kesčius, nusivylimą, bernužėlio joji
mus ir uliojimus. Tai negi mes iki 
šiolei ir toliau dainuosime apie pal
šus jaučius ir girnų malimą, kaip 
prieš keletą šimtmečių kaimo jauni
mas dainavo? Nepakenktų ir tas, 
nes iš tikrųjų labai retai kas tas dai
nas girdėjo, jos skamba ypač arch- 
aiškiai ir įdomiai, bet yra ir kitokių. 
Naujieji lietuvių kompozitoriai kuria 
ir toliau remdamiesi lietuviška liau
dies daina eidami giliau į praeitį ir 
perdirbinėdami lietuvišką dainą 
moderniškai. Ir kitų tautų didieji 
kompozitoriai rėmėsi savo tautos 
menu: Bethovenas yra vokiškas, 
Stravinskis rusiškas, Sibelius suo
miškas, nors nebūtina citųpti liau
dies muziką aklai. Su lietuvių dai
nom problema yra daug didesnė, 
kadangi, deja, neturėjom laiko net 
liaudies dainas pakankamai išrinkti, 
išnagrinėti, ir neturėjom pakanka
mai kompozitorių, kurie lietuvišką 
dainą apšlifuotų ir perteiktų kocer- 
tinėj formoj. Tačiau negalima pasa
kyti, kad visai nieko nėra. Yra, tik 
ne tiek gausiai, kaip kitų tautų, se
niai gyvenančių nepriklausomą kul
tūrinį gyvenimą.

Čia solistai ir susiduri^ su uždavi
niu: reikia ieškoti, reikia pradėti su
sirašinėjimus su kolegomis visame 
pasaulyje dėl gaidų, o mokytojų, 
kurie išmokintų lietuviškos dainos, 
išeivijoje nėra. Pagaliau dar ir an- 
kompaniatoriaus klausimas. Retai 
kas iš dainininkų ir stengiasi: vis tos 
pačios gėlės iš šieno ar bernužėlis 
besivoliojąs, girdėti septyniasde
šimt metų. Todėl solistai dažnai 
renkasi klasikinį, saugų repertuarą: 
gaidos yra, mokytojai yra - tik dai
nuok.

Bet ar taip problema išsprendžia
ma? Kaip jau anksčiau teigėme, kla
sikinė daina yr lyg tiltas į tautą, at
veriantis tos tautos lobyną. Daini
ninkai yra lyg propaguotojai tų kul

tūrų. Ar mums, trijų milijonų tautai 
reikėtų propaguoti meną ir kultūrą 
30-ties, 50-ties ar 250 milijonų tautos 
kultūrą, nekreipiant dėmesio į savo 
tautos lobyną? Ar neapsimoka pa
ieškoti originalesnio ir ypač savo re
pertuaro, o nesitenkinti kiekvienos 
dainavimo klasės pagrindiniu ’’cur
riculum”: Schumann, Schubert, 
Verdi ar Mozart? Kiekvienas muzi
kos mėgėjas turi daug progų klasi
kines dainas išgirsti ne tik pačiuose 
koncertuose, bet ir nuolatinėse ra
dio transliacijose, ar plokštelėse, o 
norėčiau sužinoti, kiek kartų bet 
kam teko girdėti lietuvišką dainą 
koncerte? Niekam ir neteko, bet tik 
ne dėl to, kad tokia neegzistuoja, o 
dėl to, kad mes patys.jų nevertinam, 
neieškom. Ir kas gi, jei ne mes pa
tys, atskleis lietuvių dainos grožį? 
Norėtųsi, kad lietuviška daina įeitų į 
kiekvienos konservatorijos dainavi
mo klasės curriculum, ir tai galėtų 
būti, jei eitume ta kryptimi. Keista, 
kad mūsų saujelei, išblaškytai po 
visą pasaulį, neaktuali savo daina, o 
tuo pačiu ir lietuviškas identitetas. 
Tai tipiškas lietuviškas nerangu
mas, kur viskas ’’persunku”.

RAMOVĖNŲ SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Dienų proga (gruodžio 

26 - 31 d.d.) Melbourne įvyko Aus
tralijos LKVS ’’Ramovė” skyrių at
stovų suvažiavimas. Suvažiavimą 
organizavo ir jam vadovavo Melb. 
skyriaus valdyba. Suvažiavime da
lyvavo Adelaidės, Canberros, 
Pertho, Sydnejaus ir Melbourne 
skyr. atstovai - viso apie 30 asmenų.

Gruodžio 26 d. vietos ramovėnai ir 
svečiai atstovai rikiavosi su vėliavo
mis ir gausiai dalyvavo pamaldose 
šv. Patriko katedroje, o 29 d. vakare 

suruošta ir susipažinimo pobūvis, 
kuriame rašytojas A. Mironas pas
kaitė savo kūrybos.

Gruodžio 31 d. įvyko suvažiavimo 
oficialioji dalis. Žuvusiems kariams 
pagerbti, Melb. skyriaus pirm. V. 
Šalkūnas padėjo vainiką koplyčioje 
prie paminklo, o kun. P. Butkus atli
ko gražią invokaciją. Netrukus, visi 
suvažiavimo atstovai ir svečiai per
sikelia į reprezentacinę salę, o pirm. 
V. Šalkūnas - atidaro suvažiavimą ir 
kviečia pulk. K. Mikalajūną, J. 
Giedraitį ir kunigų sekretoriato va
dovą kun. P. Butkų į garbės prezi
diumą. Darbo prezidiumas sudary
tas iš pirm. B. Strauko ir N. Butkū- 
no.

Perskaičius sveikinimus iš Centro 
ir kitų vietovių (daug kas suvažiavi
mą sveikino žodžiu) tuoj pat sekė ir 
kun. Pr. Dauknio paskaita ’’Tėvynės 
sargyboje”. Paskaitoje prelegentas 
davė trumpą, bet reikšmingą mūsų 
kariuomenės istorijos santrauką, 
paminėdamas jos nuveiktus darbus, 
ragindamas ramovėnus ir toliau bu
dėti tėvynės sargyboje. Po paskai
tos vyko gyvos diskusijos, iškeltos 
mintys papildytos naujais sumany
mais.

Po to sekė skyrių atstovų prane-

Dėl šitos priežasties aš ypač 
džiaugiausi, kai Nerija Linkevičiūtė 
ir Bernardas Prapuolenis savoduetų 
koncerte Melbourne, o ypač Sydne- 
juje, padovanojo mums tiek daug 
lietuviškų naujų dainų: Šimkaus, 
Gailevičiaus, A. Račiūno ir išimtinai 
įdomias Dariaus Lapinsko. Jie lyg 
pravėrė duris į tolimesnę ateitį: tik 
eikite ir ieškokite - atrasite.

Daug kas gali pasakyti, kad daini
ninkas nėra kompozitorius kad tai 
išimtinas dalykas, kad pats vokalis
tas dar gali ir ką sukomponuoti. 
Daug čia yra tiesos, bet pačiam pag
rinde didelis noras, interesas atve
ria akis ir pastumia į tolimesnį - 
kompozitoriaus darbą tiesioginiai ar 
netiesiogiiliai surišdamas vokalistą 
su pačiais kompozitoriais.

Kalbant ta pačia lietuviškos dai
nos tema norėčiau dar paminėti, kad 
mūsh chorų repertuaras yra lyg 
imunizuotas nuo svetimų kultūrų 
įtakų dėl tos paprastos priežasties, 
kad medžiagos ilgai ieškoti nereikia 
ir svetimybės Suharmonizuotoj dai
noj žymiai aiškesnės. Daug blogiau 
reikalai stovi su pavieniais solistais, 
mėgėjais ir jaunimu. Jaunimas turi 
daug entuziazmo, nori dainuoti, vai
dinti, bet neturi nuovokos apie lie
tuviškas dainas. Čia atsakomybė 
krinta vadovams, kurie galų gale 
turi atrasti laiko ir paieškoti tinka- 

šimai. Juose paaiškėjo kiek skyriai 
turi narių, kaip jie veikia ir ką nu
veikė. Pasisakyta, kad skyriai ren
gia Kariuomenės šventes, Dariaus ir 
Girėno bei išvežimų minėjimus. Visi 
skyriai remia savaitgalio mokyklas 
ir jaunimo organizacijas. Skyriai 
turi nuo 40 iki 96 narių ir tik dalis jų 
esą abejingi ar neaktyvūs.

Toliau Melbourne sk. pirm. V. 
Šalkūnas referavo ramovėnų statu
tinių įsipareigojimų klausimą. Nag
rinėdamas nario mokesčio nustaty
mą, nurodė, kad praeito suvažiavi
mo Adelaidėje nutarimai tuo reikalu 
yra nestatutiniai. Taip pat buvo nu
rodyta, kad ramovėnams pasikliauti 
apylinkės garbės teismų jurisdikcija 
yra irgi nestatutiška. Jis siūlė, kad 
pagal statuto reikalavimą būtų su
darytas ramovėnų garbės teismas iš 
Adelaidėj gyvenančių ramovėnų: M. 

Gyvatariečiai Anelė Kaminskaitė ir Raimondas Butkevičius

mo repertuaro, o ne pasitenkinti čia 
pat po ranka esamu kitsch’u. Tai 
buvo Jaunimo koncerte Melbourne 
su žaliom gražiom mergaitėm , su 
dvigubu dvynukių duetu, taip pat 
Literatūros bei dainos koncerte su 
baltų ponių sekstetu. Nestigo nei 
norų, nei darbo, stigo tik supratimo 
arba atsakomingumo.

Nežinia, kiek mums dar skirta, čia 
pabūti, bet likusį laiką reikėtų ne 
veltui praleisti, bet dėti pastangų 
jaunuomenę įsąmoninti dėl lietuviš
kos kultūros identiteto. Jei mes to 
nepadarysim, niekas už mus jau ne
padarys. Jaunieji paskęs interna
cionaliniame kitsch’e be jokių lietu
vybės pėdsakų, arba dainuos klasi
kines dainas drauge su visais kitais 
pasaulyje dainuojančiais vokalistais 
atskleisdami kitų tautų dainų grožį. 
Ir veltui ieškos ko nors naujo ir ori
ginalaus... O lietuviška daina, dar 
pagal M.K. Čiurlionio žodžius ’’tary
tum brangaus marmuro uolos, lau
kiančios tik genijaus, kuris mokės iš 
jų pagaminti nemirštančius veika
lus”.

Nerijai Linkevičiūtei ir Bernardui 
Prapuoleniui, pradėjusiems eiti tuo 
keliu ir mums praktiškai tą kelią pa
demonstravusiems nuoširdus ačiū.

Kudzensko, P. Mikužio ir B. Strau
ko, kandidatais paliekant F. Damu- 
ševičių ir N. Volką. Pasiūlymas buvo 
priimtas.

Toliau pasisakyta ir dėl rezoliuci
jų. Kadangi jas svarstant iškilo labai 
kontraversinių pasisakymų, tai 
nutarta šį reikalą palikti Melbourne 
skyr. valdybai dar apsvarstyti ir 
nuspręsti.

Plačiau pasikalbėta ir einamai
siais reikalais. Iškilo įvairiausių pa
siūlymų: vieni lietė politiką, kiti - 
’’Kario” ir ’’News Digest Internatio
nal' paramos teikimą. Kai kurie pa
sisakymai bus įdomi medžiaga toli
mesniems sk. valdybų svarsty
mams.

Posėdžių pertraukos metų visi 
suvažiavimo dalyviai buvo sočiai 
pavaišinti. Už visa tai Melbourne 
LKVS-gos skyr. valdyba reiškia šir
dingą ramovėnišką padėką mote
rims talkininkėms: p.p. Ter. Bikul- 
čienei, V. Juškienei, V. Savickienei, 
L. Bitienei ir vadovei - p-lei Elenai 
Korsakaitei. Ačiū visoms!

Ramovėnas

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.
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(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

ČflUPOPTAS^
Adelaidės vyrų komanda dviejų 

taškų skirtumu laimėjo prieš Mel
bourne I. Geelongo jaunės mergai
tės lengvai nugalėjo hobartiškes. 
Adelaidės moterų komanda atsiekė 
laimėjimą prieš Geelongo vytietes. 
Nežinau kodėl, bet Geelongo krep
šininkės jau kelinti metai pergyvena 
krizę. Nepajėgiama prisiauginti iš
kilesnių jaunių.

Šventės rengėjų jauniai berniukai 
laimėjo prieš Sydnejaus ’’Kovą”. 
Labai gerai už laimėtojus sužaidė V. 
Soha (jun.). Antrą puslaikį pasitem
pę ir pralaimėtojai žaidė gerai.

Varpo II komanda dideliu taškų 
skirtumu nugalėjo Hobarto ’’Perkū
ną”. Laimėtojams net 23 taškus pel-

AUSTRALIJA
IR NAUJOJI ZELANDIJA 

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI vasario mėn. MA nariams skyrė 
sekančias intencijas:
bendrą j ą - Kad visi krikščionys 
kasdien vis labiau patirtų Dievo žo
džio galią, atidžiai skaitydami ir ap
mąstydami Šv. Raštą.
misijų- Kad tikintieji, dalyvaują 
Eucharistijos atnašavime, persiimtų 
misijonieriška dvasia ir nuolat dė
kotų Dievui už tikėjimo dovaną.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
Ne be pagrindo šv. Raštas yra va

dinamas pačia populiariausia knyga 
visame - pasaulyje . - "world’s, best 
seller”. Gal dėl to, kad jis sugeba 
prabilti į kiekvieną žmogų asmeniš
kai, nežiūrint jo socialinio lygio, po
litinių pažiūrų, lyties ar rasės. Mo
derniškieji lingvistikos dėsniai pa
darė jo kalbą Itiekvienam prieinamą 
ir suprantamą taip, kad Šv. Raštas 
yra lygiai taip lengvai skaitomas, 
kaip kad, pasakytumėm, laikraštis. 
Todėl jis turėtų pasidaryti mums 
kasdieniniu ’’džiugios naujienos 
laišku”.

Dievo žodžio įtikinamoji galia ir 
gaivinanti dvasia glūdi, betgi, ne Šv. 
Rašto stiliuje, kalbos formoje ar ki
tuose jo privalumuose, bet pačioje 
žodžio esmėje, kuri išreiškia asme
ninį Dievo santykį su individualiu 
žmogumi. Iš Šv. Rašto krikščionis 
imasi sau maisto savo tikėjimui su
stiprinti ir jį palaikyti. Religiniame 
gyvenime Dievo Žodis yra būtinas 
pagal Kristaus pareiškimą: ’’žmo
gus yra gyvas ne vien tik duona, bet 
kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo 
burnos”. (Mt. 4.4.). 0 Šv. Povilas 
paaiškina: "Dievo žodis yra gyvas, 
sėkmingas ir aštresnis už visokį 
dviašmenį kalaviją”. (Žyd. 4.12). 
’’...jis galingas statyti ir duoti tėvo- 
nystę tarp visų pašvęstųjų”. (Ap.D. 
20.32).

Iš to galima lengvai daryti išvadą, 
kad kasdieniniame žmogaus gyve
nime Šv. Rašto skaitymui ir jo ap
mąstymui turi būti skirta tinkama ir 
rimta vieta. Nežiūrint, jei kad kas iš 
mūsų ir pašvęstų daug laiko maldai 
ar studijoms įvairiausių bei plačiau
sių religinių šaltinių, vis dėlto, jis 
privalo skirti privelegijuotą vietą 
Šv. Raštui savo dvasinio gyvenimo 
tobulėjimui. Jokia dvasinė literatū
ra negali atstoti Dievo žodžio, nes 
Šv. Raštas perduoda paties dieviš
kojo Išganytojo - Tiesos, Gyvenimo 
ir Šviesos - mums skirtą žodį. Jis 
pats yra jo autorius ir vykdytojas. 
Teisingai sako Šv. Hieronimas: 
’’Nepažinti Šv. Rašto, reiškia nepa
žinti Kristaus”.

Kun. S. Gaidelis, S.J. 

nė E. Brazionis. Už pralaimėtojus 
gerai žaidė Radzevičius ir Comma- 
ne.

Geelongo jauniai berniukai, gerai 
žaisdami, atsiekė pergalės prieš 
adelaidiškius. Laimėtojams 
daugiausia taškų pelnė D. Šutas 27 
ir P. Šutas 14. Pralaimėtojams J. 
Ignatavičius 14 ir R. Baskus 8.

Sydnejaus vyrai po prastai su
žaisto pirmo puslaikio, susiėmė ir 
laimėjo prieš Melbourne III koman
dą.

Canberros jaunės pralaimėjo 
prieš varpietes. Labai gerai už 
’’Varpą” žaidė A. Sohaitė, pelnyda
ma savo komandai 17 taškų. Šis 
pralaimėjimas atėmė galimybę Can
berra! tapti čempijonėms.

Melbourne I vyrų komanda sėk
mingai kovojo pirmąjį puslaikį su 
geelongiškiais. Puslaikio rezultatas 
32 - 31 Melbourne naudai. Antrą 
puslaikį prabilus Geelongo ’’sunkiai 
artilerijai” - S. Karpuška, E. Kar
das, A. Wiasak, Melbournas pralai
mėjo 45 - 63.

Hobarto jaunės turėjo progos lai
mėti prieš sydnejiškes. Šeimininkės 
- melbourniškės nugalėjo Adelaidės 
moterų komandą. Už Melbourną ži
bėjo R. Šidlauskaitė su A. Tamošiū
naite. Pralaimėtojų eilėse gerai su
žaidė R. Grigonytė.

VISUR

TIE PATYS...

Taip pasivadinusi lietuvių daini
ninkų grupė dainavo Tautos šventės 
išvakarėse, praėjusių metų rugsėjo 
4 d. Sydnejaus Lietuvių Klube.

Susirinkusi publika žavėjosi gra
žiai sudainuotomis, dar negirdėto
mis dainomis, o besiklausą ne lietu
viai klausinėjo, iš kur šie dainininkai 
atvykę? Kad ir nesuprantą žodžių, 
lietuvių svečiai vertino dainininkų 
stiprius balsus ir gražų susidainavi- 
mą.

Gausiais ir stipriais plojimais bu
vo palydėti ’’Tie Patys” užbaigę 
kiekvieną dainą, o vakaro organiza
torė Sydnejaus Apylinkės valdyba

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Pone Redaktoriau,

perskaitęs p. B. Mockūnienės 
atvirą laišką Jūsų redaguojamame 
laikraštyje pilnai sutinku su jos iš
keltom mintim ir pastahomTačiau 
norėčiau papildyti, kad išrinktoji 
Krašto Valdyba su Jaunimo Sąjunga 
jos kadencijos laiku tuoj po pasauli
nės lietuvių skautų stovyklos Mel
bourne apylinkėje suruoštų jaunimo 
stovyklą neapribojant amžiumi 
nustatyto Jaunimo Sąjungos (30 
metų).

Jaunimo stovyklos reikalas daug 
kartų buvo keltas spaudoje, bet tam 
atgarsio nebuvo. Krašto Valdybos 
nerado reikalo tokias stovyklas 
ruošti.

Mano siūloma stovykla galėtų su
traukti daug jaunimo, nes be mūsų 
dar galėtų pasilikti dalyvavę skautai 

ziš užjūrių ir įnešti daugiau įvairumo.
Stovyklos suruošimas po skautų 

stovyklos sutaupytų kelionės išlai
das, o taip pat tiekimą ir maistu ap
rūpinimą būtų galima perimti iš 
skautų. Toje stovykloje turėtų būti 
paliesti lietuvybės, lietuvių kalbos ir 
jos išlaikymo klausimai, bet ne pas
kaitų formoje, bet pašnekesiuose, 
kur visi dalyvautų. Taip pat būtų 
mokoma tautinių šokių ir dainų, ku
rias jaunimas labai mėgsta ir noriai 
mokosi.

V. Kišonas 
ALB Krašto Tarybos narys

Šios dienos krepšinio rungtynes 
užbaigė Hobarto - Sydnejaus jau
niai. Laimėjimas atiteko užjūrio gy
ventojams hobartiškiams. Jiems net 
23 taškus pelnė D. Shaddock.

Trečią varžybų dieną pradėjo dvi 
’’Varpo” komandos: II-ji žaidė su 
III-čia. Favoritai į čempijonus II-ji 
komanda neturėjo vargo laimėti. 
Rezultatai 68 - 46 (31 -18). Už laimė
tojus gerai žaidė A. Milvydas, G. ir 
V. Bražioniai. Už pralaimėtojus ge
rai pasirodė V. Mačiulaitis ir P. 
Krikščiūnas.

Canberros jaunės mergaitės nu
galėjo Sydnejaus kovietes.

Adelaidės vyrai užsirašė laimėji
mą prieš Hobartą. Melbourne jau
nės lengvai nugalėjo Geelongą.

’’Kovo” vyrai įveikė Melbourne 
I-mą komandą. Geelongo jauniai ne
tikėtai pralaimėjo vienu tašku prieš 
Hobartą.

Sydnejaus moterys lengvai lai
mėjo prieš Geelongo vytietes. Už 
laimėtojas gerai žaidė R. Kasperai- 
tytė.

Adelaidės jaunės mergaitės dide
liu skirtumu laimėjo prieš Hobartą. 
N. Opulskytė labai sėkmingai rinko 
taškus laimėtojoms.

Pagaliau susitiko dvi favoritų ko-

VISAIP

susilaukė publikos pagyrimų ir pa
geidavimų dažniau tuos pačius dai
nininkus išgirsti.

Taikydamasi prie visuomenės pa
geidavimų, Apylinkės valdyba pak
vietė tuos pačius dainininkus išpil
dyti programą mūsų Nepriklauso
mybės šventės minėjimo išvakarė
se, vasario 12 d. Lietuvių Klube.

Nesu didelis dainos ir muzikos ži
novas, tačiau jų dainas girdėjęs ir aš 
džiaugiausi tą vakarą į klubą atvy
kęs.

Tiesa, ’’Tie Patys” mums 
pažįstami ir tie patys Sydnejuje su
tinkami veidai, tačiau dabar kalba
me apie jų pajėgumą dainoje. Onutė 
ir Vytautas Arai, Kazė ir Valerijo
nas Bitinai buvę Lietuvių Tautinio 
Ansamblio dainininkai Vokietijoje. 
Irena ir Vladas Daudarai, Elena ir 
Bronius Kiveriai, Onutė ir Juozas 
Maksvyčiai ir Viktoras Šliteris ilgus 
metus praleidę kelių chorų eilėse. 
Gal trumpiausią dainavimo praktiką 
turėjo Irena Dudaitienė, bet šiuo 
kartu ji yra vertingas įnašas gražia
me dainų skambėjime.

Dažnai apgailestaujame matyda
mi tvirtesnį meninį vienetą, bet to
liau savo namų nepakylantį. Tą pat 
galvoju apie šiuos dainininkus. Pir
moje eilėje, grupės vardas turėtų 
būti pakeistas skambesniu vardu. 
’’Tie Patys” mažai ką pasakantis.

Toliau, grupė turėtų koncertams 
išvažiuoti į kitus lietuvių gyvena
mus miestus ir juos pradžiuginti sa
vo skambiu dainavimu. Pasisekimu 
neabejoju.

A.J.

*♦*
Sausio 21 d. įvyko žinomo veik

laus darbuotojo jaunimo tarpe Rimo 
Milašo sutuoktuvės. Apie jaunuo
sius plačiau susipažinsime kita pro
ga.

Sausio 21 d. Macquarie Universi
teto iškilmėse buvo įteiktas Master 
of Arts diplomas Rimui Skeiviui, 
kuris yra aktyvus vietos bendruo
menėje ir šiuo metu yra vienas iš 
Sydnejaus Liet. Klubo direktorių. 
Sveikiname. 

mandos - Melbourne H-ra ir Geelon
go ’’Vytis”. Abidvi komandos iki 
šiolei ėjo be pralaimėjimų. Žiūrovai 
tikėjosi gerų rungtynių, kur paaiš
kės, kuri komanda arčiau pasistums 
prie čempijono titulo. Rungtynės 
buvo įdomios. Rezultatas visą laiką 
svyravo poros taškų skirtumu. Pus- 
laikis baigtas 29 - 26 Geelongo nau
dai. Antrame puslaikyje Melbour
nas išlygina. Vėl žaidžiama taškas už 
tašką. Laikrodis skaičiuoja paskuti
nes sekundes, ir rezultatas 58 - 58. 
Nuaidėjus baigmės signalui, žiūro
vai laukia pratęsimo. Betgi, visų 
nustebimui pasirodo pratęsimo ne
bus... Pagal kokias tai ’’kieno nors 
kiemo” taisykles užskaitomos lygio
sios. Man ir, atrodo, daugumai žiū
rovų tai buvo staigmena. Ši taisyklė 
kieno tai ’’išpaišyta” panaudota pir
mą sykį per mūsų sporto šventes. 
Neteko niekur užtikti tokių taisyk
lių. Pasirodo, kad ir šventės statutą 
’’gudriai” pertvarkė. Pirmenybės 
pravedamos ne pagal tarptautines 
taisykles, bet, pagal vietos valstijos 
išgalvotas taisykles. Vietinėse pir
menybėse dažnai žiūrima biznio. 
Leidžiama Victorijoje tam tikrose 
klasėse netgi žaisti su keturiais žai
dėjais. Dėl laiko stokos užskaitomos 
ir lygiosios. Svarbu, kad žaidžia .ir 
suneša pinigą.

Laimėtojams daugiausia taškų 
pelnė J. Obeliūnas ir E. Kardas. Už 
pralaimėtojus labai gerai žaidė A. 
Milvydas.

Be didesnių pastangų Adelaidės 
jauniai nugali Sydnejaus ’’Kovo” 
jaunius.

Hobarto vyrai buvo priversti 
Melbourno IH-čios komandos įsira
šyti dar vieną pralaimėjimą.

Sostinės jaunės atsiekia pergalę 
prieš Geelongiškes.

Adelaidės vyrai labai silpnai pasi
rodė prieš Sydnejaus koviečius. Tik 
vienas F. Čekauskas žaidė gerai ir 
užtikrintai. Adelaidiškiams silpnai 
ginant, koviečiai turėjo laisvas ran
kas puolime. Rezultatai: 69 - 45 
(34 - 21).

Geelongo jauniai labai gerai sužai
džia prieš Melbourną. Gerai rinko 
taškus Geelongui D. ir P. Šutai bei 
K. Jomantas. Už Melbourną gerai 
žaidė I. Baltutis, V. Žilinskas ir V. 
Soha.

(bus daugiau)

KOVO BALIUS
Sydnejaus liet. Sporto Klubo Ko

vo didysis metinis balius jau čia pat - 
vasario 26 d. Rockdale miesto rotu
šėje, kurio metu bus traukiama ir 
garsioji Kovo loterija su tūkstanti
nės vertės fantais.

Baliaus programoje žinoma mūsų 
žvaigždė Gražina Zigaitytė ir tauti
niai šokiai. Kontinentalinė muzika. 
Svečiams ’’smorgas - board” ir šam
panas įskaityta į bilieto kainą. Visi iš 
arti ir toli įsidėmėkite: Kovo balius 
jau vasario 26 d. Rockdale Town 
Hall!

GARBINGA ŠEIMA
Lietuviukas į lituanistės mo

kytojos užklausimą, koks jo 
vardas, ir į prašymą išvardinti 
visus jo šeimos narių vardus 
bei pavardę:

— Mano jaunesnysis broliu
kas vadinamas šešku, sesutė — 
vištele, vyresnysis brolis — bu
lium. Tėtė mamytę vadina kar
ve, mamytė tėtę asilu, mūsų 
kaimynai mus vadina galvijais, 
o mane tėveliai vadina paršu.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
NEWCASTLE
Newcastle Diskusijų Klube

Newcastle Diskusijų Klubas už
baigė praėjusių metų veiklų susirin
kimu, įvykusiu pas p.p. Žukus, kurie 
neseniai buvo sugrįžę iš kelionių po 
pasaulį. Narių pageidavimu p. S. 
Žukas, vietoje paskaitos papasakojo 
savo kelionių įspūdžius, ypač lan
kantis rytų Europoj - Maskvoj, Var
šuvoj, Vilniuj. Jo žodžiais, grįžimas į 
tėvynę po ilgo laiko buvo gilus emo
cinis pergyvenimas, bet drauge ir 
įdomus žiūrint grynai turisto aki
mis, lankant įdomias vietoves, ste
bint kasdieninį gyvenimų šalyje, kur 
politinė santvarka yr tokia skirtinga 
nuo Vakarų pasaulio.

Savo pasakojime p. Žukas atkūrė 
matytas vietoves ne vien žodžiais, 
bet ir skaidrėm bei nuotraukom. 
Keliautojams didelio įspūdžio 
padarė matyti didmiesčiai, bet Vil
nius buvo ypač įspūdingas savo gilia 
senove dvelkiąs akmenimis grįstom 
gatvėm, senais pastatais, istoriniais 
palaikais Gedimino pily ir žaviom 
apylinkėm. Vilniaus istoriniai pas
tatai yr gražiai išlaikyti ar net pag
rindinai restauruoti, įskaitant ir 
Trakų pilį. Iš naujų Vilniaus pastatų 
imponuoju kai kurie Vilniaus uni
versiteto fakultetų pastatai gražiam 
miško fone, dideli operos rūmai, 
sporto centras ir kt. Įdomios 
ekskursijos, nuoširdus bendravimas 
su giminėm, susitikimas su senais 
draugais, valandos praleistos lan
kant senovišką turgų, kino teatras, 
kur buvo rodoma aukšto meninio ly
gio lietuviškas filmas, naktinis klu
bas praturtino šią kelionės dalį ma
loniais prisiminimais. Kiek šaltą 
įspūdį paliko subtiliai juntamas 
žmonių rezervuotumas ir faktas, 
kad viešai dominuojanti kalba yra 
ne lietuvių, o rusų.

Pirmasis 1977 m. Diskusijų Klubo 
susirinkimas įvyks kovo 6 d. Dr. G. 
Kišono namuose. Paskaitą apie ra
šytoją Solženicinų skaitys V. Kris- 
tensen.

Reporterė
KALĖDŲ ŠVENTĖS

Tradicinis Kalėdų Švenčių Po
būdis su eglute vaikams, rengtas 
Apylinkės Valdybos, įvyko gruodžio 
19 d. St. Peters Hall, Hamilton.

Salę pripildė vaikai ir suaugusieji, 
atseit trijų generacijų atstovai. Val-
dybos pirmininkas, pasveikinęs 
Kalėdų švenčių proga visus susirin
kusius, iškvietė Kalėdų Senelį (vai
dino Dr. V. Kišonas) apdovanoti 
vaikus. Senelis ne su visais vaikais 
galėjo susikalbėti lietuviškai ir tu
rėjo kviestis į pagalbą vertėją. Vai
kai buvo patenkinti ir už dovanas 
seneliui atsidėkojo deklamacijomis.

Padėka priklauso p. Z. Zakaraus
kienei už supirkimą ir parengimą 
vaikams dovanų bei vaikams bendro 
vaišių stalo iš Valdybos skirtų lėšų,

LIETUVIU
radio programos

SYDNEY stotis 2EA
Antradieniai* 1.30-2 vai. p.p.
Trečiadieniai* 2-2.30vai. p.p.

800kHz bangoje

MELBOURNE stotis3ZZ
Antradieniai* 0.30-10 vai. vau.
Trečiadieniais 0.30-10 vai. ryto

, 1220 kHz bangoja

CANBERRA a.n.u. stotis 2XX
Ketvirtadieniai* 8-8.30 vai. vak.

1010 kHz bangoja
Malaidvja girdisi Malpourno stotis 3ZZ
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ir p. E. Kulienei ir Kontrimienei, 
kurios pastatė ir papuošė eglutę. 
Kaip visada loterijai gauta iš svečių 
keletą laimikių, kuriuos papildė do
vanos gautos iš Angus & Robertson 
knygyno ir dovanų krautuvės 
Dimity’s Card & Party Shop.

Draugiškas pasibičiuliavimas, at
sigaivinant nuo karščio šaltais gėri
mais iš V. Kuto laikomo bufeto, gra
žiai praėjo.

Apylinkės Valdyba taip pat su
rengę ir Naujų Metų sutikimo balių. 
Nors dalis aktyvių newkasteliečių 
buvo išvykę į lietuvių Dienas Mel
bourne, tačiau likusieji, kartu su ki
tų tautybių svečiais, puikiai sutiko 
Naujus Metus. Turtingą loteriją su
darė dovanos, gautos iš svečių ir iš 
lietuvių prekybininkų Newkastely- 
je. Ačiū jiems ir taip pat p. E. Dau
gėlienei ir B. Gasparonienei už sa
vanorišką talkininkavimą dekoruo
jant salę šiam baliui.

EKSKURSIJA Į SYDNEY 
AUTOBUSU

Siekiant pamatyti šaunią tautinių 
šokių grupę iš Kanados - Gyvatarą ir 
kartu atsilankyti į Lietuvių Klubą 
Newcastelio Valdyba suorganizavo 
ekskursiją autobusu į Bankstowną. 
Autobusą pilnai pripildė lietuvių 
šeimos, , kartu važiuojant svečiams 
latviams ir keliems Society of Arts 
nariams. Po karštą dieną važiavimo 
teko iš kart nusivilti, kad stadione 
jau prieš dvi savaites užsakytos ir 
rengėjų pažadėtos rezervuotos sė
dimos vietos nebuvo gautos, tačiau 
nepaprastas Gyvataro pasirodymas 
palaipsniui užgydė šį mūsų nepasi
sekimą.

Atsilankymas į Lietuvių Klubą 
buvo ypač malonus. Buvome sutikti 
Klubo vedėjo p. Stašionio, kuris at
vedė į rezervuotas vietas, gi val
gyklos vedėja p. Kasperaitienė pa

Su Hobarto lietuviais MIRUSIEJI
Tradicinė Kalėdų eglutė vaikams 

įvyko gruodžio 11 d. Kalėdų senelis 
(Juozas Kozikas) vaikučius apdova
nojo saldumynais ir kitomis gėrybė
mis. Jam atsilygindamas jaunimas 
padainavo, padeklamavo ir pašoko. 
Po to sekė kavutė, kur šeimyninėje 
nuotaikoje praleidome porų valan
dėlių.

***
Gruodžio 18 d. susižiedavo Petras 

Paškevičius su Angele Ross (Rus- 
gaite). Vaišės suruošė savo namuose 
p. Ross, kur dalyvaujant 40 svečių 
palinkėta jaunai porai laimingos 
ateities.

♦♦♦

Gruodžio 23 d. širdimi staiga mirė 
Albertas Medišauskas, 50 m. am
žiaus. Jis bendruomenėje mažai kam 
pažįstamas, buvo vedęs australę, 
lietuvių tarpe nesirodė, tad mažai 
žinomas.

*♦*

S. Juodziukynas turėjo neseniai 
sunkią vidurių operaciją. Išbuvęs 
tris savaites ligoninėje tebesigydo 
namuose.

Gruodžio 31 d. širdimi mirė Anta
nas Jurka, 63 m. amžiaus. Palaido
tas sausio 4 d.. Į kapus palydėjo di
delis skaičius įvairių tautybių žmo
nių. Berniukai ir mergaitės tauti
niais rūbais bažnyčioje ir kapuose 
stovėjo garbės sargybą, o atsisvei- 
kinimo žodį tarė Hobarto bendruo
menės pirm. J. Paškevičius lietuviš
kai, ir A. Taškūnas angliškai.

Velionis Antanas kilimo iš 
Utenos, 1948 m. atvyko į Hobartąjr 
iki mirties išdirbo cinko fabrike. Bu
vo veiklus bendruomenės narys, ne
mokamai buvo užleidęs savo garažų 
jaunimui praktikuotis tautinius šo

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Vasario 5 d., šeštadienį: 
LAURA

Žinoma klubų žvaigždė šokėja

FILMAI LIET. KLUBE:
Vasario 1 d., antradienį, 7.30.: 

"THEY ARE A WIERD M0B” 
Filmas iš ateivių gyvenimo

Australijoje 
Vertas pamatyti kiekvienam iš 
mūsų!

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama 
10% nuolaidos už spiritinius gėri
mus ir 5% už alų. 
------------ ------------------------------------

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.- treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vaL, 
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai sekm. 
12.30 -11 vai.

i Antradieniais stalo tenisas 
Trečiadieniais šachmatai 

i Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai 

gal užsakymą sudarė progos pasiso
tinti retais lietuviškais skanėstais.

Kiek nugirsta, šia ekskursija visi 
buvo labai patenkinti ir pageidauja 
panašiai ką nors organizuoti atei
tyje. A. Š.

Hobarto bendruomenės valdyba 
vasario 12 d., šeštadienį, 7 vai. lenkų 
salėje ruošia Vasario 16 minėjimą ir 
po to šokius.

J.P.
EumsEauDaūOoauoDEaaraasDDDtfflEEEoaaaoDOUDaEZiūDnnaDmaoonDn

VIKTORIJOS ŠVIETIMO MINISTERIJOS, ŠEŠTADIENIO 
MOKYKLA LIETUVIŲ KALBAI.

PRASIDEDA VASARIO PENKTĄ DIENĄ.

MOKINIAI NUO PIRMOS KLASĖS IKI H.B.C., 0 TAIP PAT IR 
SUAUGĘ. YRA KVIEČIAMI ATVYKTI, AUKŠČIAU MINĖTĄ 
DIENĄ, Į PRINCES HILL HIGH SCHOOL, ARNOLS STREET, 
NORTH CARLTON, 3054.

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE P. SONGAILAI. 91 4845.

kius. Prieš dešimt metų neteko ran
kos ir kojos, bet jo būdas nepasikei
tė: visuomet jį matydavom linksmą, 
nesiskundė gyvenimu. Velionis pali
ko liūdesyje žmonų Kathleen, dukrą, 
du anūkus ir daug draugų.

SYDNEY
Lietuvos Nepriklausomybės pas

kelbimo sukakties minėjimo išvaka
rėse vasario 12 d. Lietuvių Klube 
įvyks pasilinksminimas su įdomia 
programa.

Sekmadienį, vasario 13 d. 11.30 
vai. pamaldos Lidcombe bažnyčioje. 
Visos organizacijos kviečiamos da
lyvauti su savo vėliavomis.

Po pamaldų, parapijos salėje 
įvyks iškilmingas minėjimas, kurį 
ruošia ir praveda Sydnejaus lietuvių 
jaunimas.

Įėjimas nemokamas, bet salės iš
laidų padengimui bus renkamos 
aukos.

A.L.B. Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba.

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm. 6-10 vai.

Primenama, kad šeštadienių šokių 
vakarais visi tūri dėvėti klubo 
taisyklėse nurodytų aprangų

VALGYKLA veikia: pirm. - penkt. 
6-9 vaL, šešt. 6-10 vai. sekm. 1-9 vai. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

VIETOJ 
00 GĖLIŲ
Mirus Mikelaitienės tėveliui a.a. 

P. Tscherkaskyj, jį pagerbdamas P. 
Šiaučiūnas vietoje gėlių Mūsų Pas
togei paaukojo 15 dolerių.

Sausio 6 d. Adelaidėje mirė Juo
zas Astrauskas, 59 m.

Sausio 14 d. mirė Klara Gerulai- 
tienė Adelaidėje.

=====---- F;
MUSU PASTOGĖ

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
WEEKLY "OUR HAVEN” 

Australijos Lietuvių bendruomenės 
laikraštis
Leidžia ALB Krašto Valdyba 
Redaktorius V. Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komisija: 
J. Maksvytis, A. Reisgys.
Redakcijos adresas: 13 Percy St., 
Bankstown, N.S.W. 2200; 
Tel. 709 8395
Leidėjo ir Administracijos adresas: 
Box 4558, G.P.O. Sydney 2001 
Administracijos Tel. 649 9062 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 20.00
Užsieny paprastu paštu $ 24.00
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35.00
Oro paštu kitur $ 50.00
Atskiro Nr. kaina 40 centų
Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 
neatsakoma.

Printed by Rotor Press Pty. Ltd.

8


	1977-01-31-MUSU-PASTOGE_0001
	1977-01-31-MUSU-PASTOGE_0002
	1977-01-31-MUSU-PASTOGE_0003
	1977-01-31-MUSU-PASTOGE_0004
	1977-01-31-MUSU-PASTOGE_0005
	1977-01-31-MUSU-PASTOGE_0006
	1977-01-31-MUSU-PASTOGE_0007
	1977-01-31-MUSU-PASTOGE_0008

