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PIRMOJI LITERATŪRINĖ PREMIJA 
AUSTRALIJOJ

LAUREATĖ

Daugiau kaip prieš metus laiko 
(1976 m. lapkričio 15 d.) Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Adelaidės Skyrius 
buvo paskelbęs prozos veikalo kon
kursą, ir už parinktą geriausią vei
kalą buvo numatyta 500 dolerių 
premija.

Konkurso iniciatorius ir mecena
tas - ASS Adelaidės Skyrius kon
kurso jury komisiją sudaryti ir jai 
pirmininkauti pavedė V. Kazokui, 
kuris į jury komisiją pakvietė šiuos 
asmenis: p.p. Eleną Jonaitienę, Pa
jautą Pullinen, Jurgį Janavičių ir 
Balį Barkų.

Jury Komisija konkursui gavo du 
veikalus. Susipažinusi su turimais 
kūriniais jury komisija 1977 m. 
gruodžio 28 d. susirinko posėdžio ir

Liberalų pergalė
Gruodžio 10 d. Australijoje buvo 

pravesti visuotiniai rinkimai į fede- 
ralinį parlamentą, metais anksčiau, 
negu normaliai. Milžiniška valdo
mosios partijos - liberalų ir ūkininkų 
(Nat. Country Party) koalicijos per
galė liudija, kad Australijos piliečiai 
atsisako socializmo ir linkę į laisvą 
ūkinę santvarką. Į naująjį federalinį 
parlamentą liberalų koalicija prave
dė iš 124 vietų 83 atstovus, į senatą 
iš 64 vietų 35 atstovus. Tokiu būdu į 
abejus rūmus liberalų koalicija gavo 
užtikrintą daugumą.

Ir po šių rinkimų darbiečių partija 
pajuto labai skaudų Smūgį. Šie rin
kimai dar kartą patvirtino, kad 
Australijos rinkikai darbo partija ir 
jos siūloma socialistine programa 
nepasitiki. Matydamas pralaimėji
mą darbo partijos lyderis ir opozici
jos vadas Mr. G. Whitlam pareiškė, 
kad jis tuoj pat pasitrauksiąs iš par
tijos vadų ir su laiku gal ir visai iš 
politinio gyvenimo. Whitlamo poli
tinė karjera tikrai pasibaigė labai 
liūdnai: išbuvęs darbo partijos lyde
riu 11 metų jis 1973 metais laimėjo 
rinkimus bet po dvejų metų valdžio
je buvo atstatytas. Po to sekę rinki
mai parodė, kad Australijos gyven
tojai juo ir jo vedama politika nepa
sitiki, nes 1975 m. gegužės mėn. su 
triuškinančia pergale prieš darbie- 
čius liberalai buvo grąžinti prie 
Australijos vairo. Tą patį patvirtino 
ir šių metų gruodžio rinkimai.

Šalia ekonominės programos prie 
darbiečių partijos skandalingo pra
laimėjimo prisidėjo ir partijos bei 
jos vadų politiniai nusistatymai bei 
bičiulystė su totalitariniais komu
nistiniais kraštais, ypač Pabaltijo 
valstybių užgrobimas, 1974 m. 
Whitlamo vyriausybės pripažintas 
teisėtu Sovietų Sąjungai. Nors po to 
sekusi liberalų vyriausybė tą pripa
žinimą atšaukė, bet vis tiek Austra
lijos rinkikai, ypač ateiviai, ano 
skaudaus ir Australijai gėdingo fak
to neužmiršo. Pripažinimas turi toli

BRONĖ MOCKŪNIENĖ

iš turimų rankraščių geriausiu pri
pažino Gintarės spalyvardžiu pasi
rašiusio autoriaus kūrinį ’’SAULĖ
LYDIS” ir jam paskyrė Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Adelaidės Skyriaus 
skirtą 500 dolerių premiją.

Atidarius voką paaiškėjo, kad 
veikalo autorius yra adelaidiškė 
BRONĖ MOCKŪNIENĖ.

Malonu šia proga laureatę pasvei
kinti ir palinkėti našaus ir kūrybin
go darbo. Tikėkimės, kad šioji pir
moji pavasario kregždė autorei pra
našauja brandžią vasarą.

Šis ASS literatūrinis konkursas ir 
paskirtoji premija yra žymus istori
nis įvykis Australijos lietuvių bend
ruomenėje: pirmą kartą buvo toks 
konkursas paskelbtas Australijoje ir 
tik Australijoje gyvenantiems auto
riams ir pabrėžtina, kad jis buvo 
sėkmingas. Nors konkursui prisiųs
tų veikalų tebuvo tik du, bet palygi
namai su mūsų bendruomenės 
apimtimi, tai buvo geras ir teigia
mas atgarsis.

Esame tikri, kad tai nebus pirmas 
ir paskutinis bandymas. Galimas 
daiktas, kad šis pirmas bandymas 
pradžiai buvo gal ir perdidelis. Gal 
daug sėkmingesnis būtų paskelbtas

siekiančias išvadas, ko buvusi dar
biečių vyriausybė nespėjo įvykdyti. 
Visai teisingai iš to pasidarė išvadas 
ir kitos etninės grupės, kurių kilmės 
kraštai yra šiandieninėse Sovietų 
Sąjungos ribose: Whitlamas pradėjo 
nuo mažųjų (pabaltiečių bei kroatų), 
bet lygiai toji pati grėsmė kybojo ir 
didesnėms (rusams, lenkams, ukrai
niečiams ir kt.).

Nelengva bus ir naujai Australi
jos vyriausybei kovoti su ekonomi
niais sunkumais, ypač turint dėmesy 
krašte įsigalėjusias unijas, kurios, 
deja, yra virtusios savotiškais poli
tiniais įrankiais neatsižvelgiant į 
krašto gerovę. Ne atlyginimų kėli
mas, bet produkcija gali išvesti 
Australiją iš ekonominių sunkumų. 
Australija užsienio rinkose tegali 
operuoti tik savo žaliavomis, o ne 
pramonės gaminiais vien tik dėl 
aukštų kainų. Neturint rinkų sa
viems gaminiams iš to plečiasi be
darbė ir ekonominis nuosmukis. Ti
kėkimės, kad vyriausybė šias prie
žastis gerai žino ir gal net ras prie
monių įtikinti ir darbo unijas, kad 
gerbūvis sūkuriams ne aukštais at
lyginimais bei darbo valandų maži
nimu, o kaip tik kietu darbu.

PREZIDETO KELIONĖ

Amerikos prezidentas J. Carter 
pradėjo naujuosius metus padary
damas 18000 mylių diplomatinę ke
lionę pradėdamas nuo Lenkijos ir ją 
užbaigęs Belgijoje. Lankėsi Lenki
joje, Persijoje, Indijoje, Saudi Ara
bijoje, Egipte, Prancūzijoje ir Bel
gijoje. Šios kelionės rezultatų dar 
tenka laukti, nes kiekvienoje vietoje 
paliestos skirtingos problemos.

konkursas mažesnės apimties kūri
niui, kaip novelė arba apsakymėlis. 
Gal tas sukeltų didesnio suintere
suotumo ir daugeliui būtų lengviau 
prieinamas. Tačiau kiekvienu atveju 
tai yra geras akstinas padrąsinti ra
šančiuosius arba pažadinti slypin
čius talentus.

Kiek žinoma, Australijoje yra ne
mažai rašančių poeziją tiek iš vyres
niųjų, tiek ir iš jaunosios kartos. 
Paskelbus eilėraščio konkursą kad ir 
su ne tokia imponuojančia premija 
gal išjudintų mūsų talentus.

Kaip jau sakyta, gerą iniciatyvą 1 
parodė ir sėkmingą pradžią davė 
ASS Adelaidės Skyrius. Bet šalia to 
svo bendruomenėje turime ir dau
giau institucijų, kurios būtų pajė
gios skelbti literatūrinius konkur
sus. Pagaliau gali atsirasti ir mece
natų, pajėgių skelbti specialius kon
kursus ir skirti premijas. Visa tai 
būtų kaip galingas akstinas mūsų 
žodinei kūrybai skatinti o tuo pačiu 
ir neginčijamas įnašas tautinei kul
tūrai plėtoti.

ŠVENTINIAI SVEIKINIMAI

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos Valdyba su šventėmis 
pasveikino Mūsų Pastogę, Australi
jos Liet. Bendruomenę ir ypač lietu
vių jaunimą.

* * ♦
Viktorijos Imigracijos ministeris 

Mr. W. Joną, asmeniškai sveikinda
mas ALB Melb. Apyl. pirmininką p. 
A. Pocių drauge prašė perduoti savo 
linkėjimus ir visai Melbourne lietu
vių bendruomenei.

**♦
Savo šventinius sveikinimus ir 

linkėjimus Australijos Lietuvių 
Bendruomenei prisiuntė per Mūsų 
Pastogę Imigracijos ministeris the 
Hon. M.J.R. Mackellar, M.P.

(medžio rėžinys)

MIRĖ
DAIL. TELESFORAS VALIUS

Pereitų metų gruodžio 1 d. To
ronto mieste, Kanadoje mirė vienas 
iš žymiausių lietuvių grafikų - dail. 
Telesforas Valius. Valius kaip grafi
kas buvo laikomas pasauliniu meis
tru, pripažintas didžiuosiuose meno 
centruose ir laimėjęs daugybę pre
mijų ir atžymėjimų. Iš jo bendraam
žių ir mokyklos draugų (dar meno 
mokykloje sudarę keturių grupę - V. 
Petravičiaus, V. Rato, P. Augiaus, 
T. Valiaus) gyvųjų tarpe bepaliko 
tik Viktoras Petravičius. Plačiau 
dail. T. Valių paminėsime kita 
proga.

w 
Žinios

MIRĖ CHARLES CHAPLIN

Gruodžio 25 d. Šveicarijoje, su
laukęs 88 metų mirė garsusis komi
kas filmų aktorius ir režisorius 
Charles Chaplin. Visi pripažįsta, kad 
tai buvo genialus žmogus, sukūręs 
virš 50 nemirtingų filmų, kur pag
rindinius vaidmenis atliko pats 
Chaplin’as.

Australijos Darbo Partijai (ALP) 
pralaimėjus gruodžio rinkimus jos 
buvęs lyderis G. Whitlam pasitrau
kė ir pereitų metų pabaigoje nau
juoju Darbo Partijos lyderiu išrink
tas Mr. B. Hayden.

*♦*
Užtrukusios sausros Australiją 

nusiaubė skaudžiais gaisrais. Aus
tralijos autoritetai kreipiasi į gy
ventojus budėti ir pastebėjus nepri
žiūrimą ugnį tuoj pranešti ugnies 
apsaugos įstaigoms.

**♦
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Žengiant į 
naujuosius

Nors realistiškai žiūrint nėra laiko 
pertraukos ir gyvenimo eiga slenka 
nenutrūkstamai, vis dėl to laiko 
skaldymas reguliariais tarpais 
kiekvienam turi gilios ir dažnai net 
lemtingos psichologinės reikšmės. 
Taip žengdami į naujuosius metus 
pasijaučiame tarsi įžengiu į naują 
mūsų gyvenimo tarpsnį su naujom 
viltim, ryžtingais užsimojimais, 
konkrečiais planais. Taip, ir planais, 
nes iš tikrųjų negyvename vien tik 
pasikliaudami, ką atsitiktinai atneš 
ryt diena ar ateinantieji metai, bet 
praktiškai savo gyvenimą grindžia- 
me iš anksto užsimotais, suplanuo
tais darbais. Gal susidėjusios aplin
kybės ir nepalankios sąlygos dažnai 
mums neleidžia įgyvendinti savų 
užsimojimų, vis dėl to kiekvienu 
kartu su nauju ryžtu kuriame nau
jus planus ir stengiamės juos įgy
vendinti.

Todėl kiekvienas iš mūsų žengia
me į naujus metus prieš akis turė
dami naujų uždavinių. Žinoma, ne
reikia išskirti ir visai netikėtai iški
lusių problemų, kurias teks spręsti 
skubiai ir neatidėliotinai. Vis dėl to 
užplanuotieji darbai neišimami iš 
programos, o gali būti tik atidėti ar
ba pristabdyti.

Pereitieji metai kiekvieną iš mūsų 
apdovanojo eile įvairių netikėtumų. 
Tokių staigmenų turėjo ir visa mūsų 
bendruomenė. Iš užplanuotų darbų 
sėkmingai pavyko įgyvendinti du, 
kurie yra didžiai reikšmingi dabar ir 
bendruomenės ateičiai: tai ALB 
Krašto Valdybos pastangomis 
įkurta ir įregistruota Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Sąjunga, 
per kurią drauge įteisinta ir Mūsų 
Pastogė, o taip pat įregistruotas ir 
įteisintas Australijos Lietuvių Fon
das. Šios dvi institucijos, įgavusias 
teisinį statutą Australijoje, visai 
mūsų bendruomenei turės lemiamos 
reikšmės, nes per jas pati bendruo
menė daugelį savo uždavinių galės 
vykdyti legaliai, šio krašto įstatymų 
globoje.

Galima sakyti, visai mūsų bend
ruomenei garbė ir pasididžiavimas, 
kad Australijoje suorganizuota pa
saulio lietuvių skautų Šeštoji Tauti
nė Stovykla. Nors stovykla vyko jau 
šiais metais, tačiau jos suorganiza
vimas ir jai pasiruošimas įvykdytas 
kaip tik pereitais metais. Tai irgi 
mūsų akimis pasaulinio masto įvy
kis, pravestas mūsų pastangomis ir 
mūsų bendruomenės ribose.

Prieš akis ką tik prasidėję 1978 
metai, taip pat visą bendruomenę ir 
atskirus jos narius įpareigoja jau 
užplanuotais projektais. Metų 
vidury Kanadoje (Toronto mieste) 
įvyksta Pasaulio Lietuvių Dienos, 
kurių metu ten vyks Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Seimo posėdžiai, 
ketvirtoji Dainų Šventė ir Pasaulio 
lietuvių Sporto žaidynės. Apskai

A.A.
JURGIUI DILBAI

Hobarte, Tasmanijoje, mirus, jo visai šeimai, giminėms ir pažįstamiems, 
gyvenantiems Vokietijoje, Kanadoje ir Amerikoje, nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Adickų šeimos, Chicago, U.S.A.
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čiuojama, kad į P.L. Dienas Kana
doje vien tik iš Australijos vyks virš 
dviejų šimtų dalyvių, kurie kiekvie
nu atveju reprezentuos Australijos 
lietuvius ir tuo pačiu mūsų bend
ruomenę.

Metų pabaigoje Sydnejuje įvyks 
Australijos Lietuvių Dienos. Nors 
tai yra mūsų vidaus reikalas, bet 
šios dienos turi nemažesnio atgarsio 
ir svetur. Jos pasiekė jau tokio po
puliarumo, kad įjos atvyksta ne tik 
stambios lietuvių ekskursijos iš už
jūrių, bet ir aktyviai dalyvaujančių 
A. Liet. Dienų programoje. Neskai
tant individualių menininkų, yra 
tikra, kad Lietuvių Dienose daly
vaus ir garsioji tautinių šokių grupė 
Grandinėlė iš Clevelando (USA). 
Australijos Liet. Dienos irgi parei
kalaus iš mūsų visų nemažai pastan
gų, kad jos kuo iškilmingiau ir įspū
dingiau praeitų.

1979 metų vidury Vakarų Vokie
tijoje numatomas ketvirtasis Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresas, 
tačiau tam kongresui pasiruošti teks 
kaip tik šiais metais.

Kaip matome, jau vien tik vyk
dant užplanuotus darbus teks vi
siems gerokai įsikinkyti ir pasi
spausti nekalbant apie tai, kas gali 
su laiku iškilti visai netikėtai. Tačiau 
šie visi pramatyti ir nepramatyti 
įsipareigojimai svarbiausia stiprina 
mus, žadiną pasitikėjimą ir net ska
tina ambicijas. Visa tai įvykdžius 
galėsime visi su pasididžiavimu me
tų pabaigoje tarti: metai buvo reik
lūs, bet prasmingi ir brandūs. Čia 
pat norėtųsi palinkėti, kad visi išlik
tume ištvermingi tiek asmeniniuose, 
tiek tautiniai visuomeniniuose įsi
pareigojimuose.

(v.k.)

LINKSMŲ BEI LAIMINGŲ ŠVENČIŲ!

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname seses ir brolius lietuvius 
išeivijoje bei pavergtoje tėvynėje ir linkime visiems džiaugsmingesnių 
dienų ateity.

Naujuosius Metus pasitikdami mes dar labiau sustiprinkime ir suglau
dinkime savo jėgas, kad niekada nepailstumėm dirbdami pavergtos 
tėvynės laisvei ir savo pačių išlikimui.

Šv. Kalėdų dvasia teatneša į mūsų sielas ramybę, į širdis meilę, kad vėl 
pajustume tarp savęs esą broliai ir kad vėl pas mus grįžtų tarpusavio 
pasitikėjimas ir pagarba.

šventiška nuotaika telydi Jus ir Jūsų darbus per visus ateinančius 
1978-tuosius!

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBA

T. Venclova AUSTRALIJOJE
Kaip jau skaitėme, poetas ir disi

dentas iš Lietuvos, tik pereitų metų 
sausio 25 d. pasiekęs Vakarų pasau
lį, Tomas Venclova gruodžio 11 d. 
atvyko į Australiją. Sydnejuje daly
vavo savaitę trukusioje PEN Klubo 
konferencijoje, o vėliau lankė di
džiąsias Australijos lietuvių koloni
jas. Gruodžio 18 d. Sydnejaus Liet- 
Klube jis turėjo viešą pranešimą - 
paskaitą apie gyvenimą dabartinėje 
Lietuvoje, apie disidentinį sąjūdį, o

• A.A.
SERGEJUI OSINUI

mirus, ponią Mariną Osinaitę-Cox ir visą Ošinu šeimą bei artimuosius 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia

ALB Krašto Valdyba

SERGĖJUI OSINUI
mirus, jo žmoną Oną, dukras Mariną ir Valentiną su šeimomis liūdesy 
giliai užjaučia

M. Zakaras

MIRUSIEJI A.A. SERGEJUS OSINAS

A.a. S. Osinas

gruodžio 19 d. buvo surengtas be
veik jo vieno poezijos vakaras, ku
riame poetas trumpai apibūdino 
poetų kūrybą ir jų sunkumus pa
vergtoje Lietuvoje ir pats padekla
mavo savo vertimų iš pasaulinės po
ezijos ir paskaitė savo brandžios kū
rybos. Jam talkino poetė Aldona 
Veščiūnaitė, padeklamavusi savos 
kūrybos ir Paulius Rūtenis paskai
tęs V. Kazoko eilių. Ir vienam ir ki
tam parengime buvo gausi vietos 
lietuvių auditorija. Paminėtina taip 
pat Krašto  Valdybos pastangomis 
gruodžio 15 d. suorganizuota spau
dos konferencija, į kurią atsilankė 
visa eilė Sydnejaus Spaudos atsto
vų. Rezultate sekančią dieną (gruo
džio 16) žymiausias Sydnejaus dien
raštis ’’The Sydney Morning He
rald" paskelbė išsąmų straipsnį iš 
pasikalbėjimo su T. Venclova ir įdė
ta jo nuotrauka.

Sausio 2 d. St. Sergius slaugymo 
namuose Cabramattoje mirė inž, 
Sergejus Osinas, sulaukęs 75 metų, 
Savu laiku tai buvo aktyvus Sydne
jaus lietuvių bendruomenės narys, 
dirbo apylinkės valdyboj, gyvai 
reiškėsi ir kitose visuomeninėse or
ganizacijose, tačiau su amžiumi jo 
sveikata pradėjo irti. Pastaruoju 
metu gyveno kaip pensininkas Lie 
tuvių Sodyboje Engadine.

Velionis gimė 1903 m. spalio 2 d. 
Skuodo miestelyje, Žemaitijoje. 
Mokslus išėjo Vytauto Didžiojo uni
versitete ir nepriklausomoje Lietu
voje dirbo geležinkelių valdyboje.

1941 m. prasidėjus rusų - vokiečiu 
karui dalyvavo sukilime prieš rusus 
okupantus. Antrą kartą rusams 
okupuojant Lietuvą velionis su visa 
šeima pasitraukė į Vokietiją ir ii 
čia emigravo į Australiją, įsikurt 
Sydnejuje. Išėjęs į pensiją jis įsigijo 
butą Lietuvių Sodyboje Engadine.

Sausio 4 d. velionis buvo nuga 
beritąs į Lidcombe katalikų bažny
čią, kur kun. P. Martuzas atlaikė 
gedulingas pamaldas giedant Syd
nejaus Dainos chorui. Artimųjų ir 
gausių bičiulių palydėtas į Rook 
wood krematorijuirią. Liudesj 
paliko žmona Ona, dukros Marina ii 
Valentina su šeimomis ir artimieji.

---------------- ■ ■ -

RADIJO LAIDO1' 
LIETUVIU KALBA 

AUSTRALIJOJE
SYDNEY Slots 2EA 800 »’•

Antradieniais 1.30-2 vai.p.p 
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p

MELBOURNE Stotis 3ZZ 12 20 k"

Antradieniais 9.30-iovai v.0 
Trečiadieniais 9.30-10 vai. ryt.

CANBERRA Stot 1 s 2XX 101? h H/ 

Ketvirtadieniais s-8.30vai vak

ADELAIDE Stot s 5UV 530 

Sekmad'emais 1-1 30 vai. po. 
Šeštadieniais 9.30-iovai.rytc 

(kas antra savaite)

Panašius pranešimus apie disi
dentinę veiklą Tomas Venclova pa
darė ir kitose lietuvių kolonijose: 
Canberroje, Adelaidėje, Melbourne, 
Hobarte. Kalėdas svečias praleido 
Melbourne, o Naujus Metus sutiko 
Sydnejuje. Sausio 2 d. išvyko atgali 
Los Angeles, pakely ketinęs sustoti 
N. Zelandijoje ir kai kuriose Pacifiko 
salose.

***
Mūsų svečias poetas ir disidentas 

Tomas Venclova savo kaip poeto 
veidą teparodė tik Sydnejuje ii 
Adelaidėje, kur jis turėjo’ progos 
padeklamuoti savo eilių ir vertima 
Išvykdamas jis tik apgailėjo, kai 
šiame žavingame krašte jis perina 
žai turėjęs laiko pabuvoti ir pasi 
džiaugti.
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TOMAS VENCLOVA ATSAKO
PASIKALBĖJIMAS SU TOMU VENCLOVA

Kaip žinome, Tomas Venclova, 
poetas ir kovotojas už žmogaus tei
ses,lankėsi Australijoje nuo pereitų 
metų gruodžio 11 d. iki 1978 m. sau
sio 2 d.. Per tą laiką jis aplankė di
džiąsias Australijos lietuvių koloni
jas visur duodamas pranešimus apie 
gyvenimą dabartinėje Lietuvoje 
plačiai informuodamas apie sovieti
nius persekiojimus, apie vykstančią 
Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje re
zistenciją. Jis pats apleido Lietuvą 
pereitų metų sausio 25 d. be teisės 
sugrjžti, nes jam pernai liepos mėn. 
buvo atimtas sovietinis pasas. Prieš 

apleidžiant Australiją Tomas 
Venclova maloniai sutiko atsakyti į 
keletą patiektų klausimų.

— Paviešėjai Australijoje apie 
trejetą savaičių. Koki įspūdį Jums 
paliko Australija ir kaip kraštas ir 
ypač čia gyveną lietuviai?

— Aplankiau svarbesniuosius 
Australijos miestus — Sydney, 
Canberra, Adelaide, Melbourne, 
Hobart. Buvau muziejuose, gamtos 
rezervatuose ir šiaip žymesnėse 
vietose. Stengiausi daugiau važinėti 
ir net vaikščioti pėsčias, mažiau 
skraidyti lėktuvais. Manau per tris

Ką jis kalbėjo?
’’Žmonės Sov. Sąjungoje ir Lietuvoje labiau nukenčia vykdydami įsta

tymus, negu juos laužydami”, pabrėžė Tomas Venclova kalbėdamas apie 
disidentinį sąjūdį ir jo veiklą Sovietų Sąjungoje. Šitas motyvas ginti 
žmones ir kelti vyriausybės daromas skriaudas ir persekiojimus tų so
vietų piliečių, kurie kaip tik nori pasinaudoti sovietinės konstitucijos pri
pažintomis teisėmis, ir iššaukė disidentinį sąjūdį. Todėl ir patys aktyvieji 
disidentai nėra kokia nors pogrindžio organizacija, bet viešumoje veikią 
asmenys, niekur neprasilenkią su įstatymais ir nekurstą žmonių prieš 
valstybinę santvarką konstitucijos apimty. Jeigu yra konfliktas tarp vy
riausybės ir disidentų, tai tik dėl to, kad pati vyriausybė ir sovietiniai 
autoritetai nesilaiko įstatymo ir patys jį laužo.

Tas sovietinėje valstybėje dvilypumas buvo pastebėtas dar nuo Leni
no laikų. Stalino laikotarpiu režimui priešintis buvo neįmanoma. Chruš
čiovui atskleidus Stalino nusikaltimus, pakėlė galvas ir kiti. Atsirado 
kultūrinė opozicija, atnešusi kultūrinį palengvėjimą ir Lietuvoje.

Disidentais žmonės tampa ne iš anksto tam apsiprendę, bet palengva 
valdžios provokuojami. Kiek gi disidentų Sovietų Sąjungoje? Tvirtina
ma, kad jų esą apie 250 milijonų, nes esama santvarka nepatenkinti visi, 
tik šito viešai ne visi drįsta pareikšti. Atvirų disidentų priskaičiuojama 
apie 15000. Pradžioje ir Dr. Sacharovas nebuvo atviras disidentas. Disi
dentų taktika - elgtis ir veikti taip, ko įstatymai nedraudžia, nors valdžiai 
ir nepatinka. Disidentai skelbia, kad jie nesą Sovietų Sąjungos priešai, 
tik nori ir siekia, kad ji būtų teisinė valstybė.

Rusijoje disidentinių grupių yra kelių krypčių, nors jų visų pagrindinis 
principas yra teisėtumas. Iš čia ir kyla žmogaus teisių klausimas, kada 
sovietinės valdžios organai paneigia praktikoje savo pavaldiniams tas 
teises, kurios konstitucijoje yra jiems pripažintos ir kurių jie siekia.

Po Helsinkio susitarimų Sovietų Sąjungoje ir satelitiniuose kraštuose 
dar labiau pagyvėjo disidentinis budrumas ir dėl to susidarė net specia
lios vadinamos Helsinkio grupės sekti sovietinės valdžios prasilenkimus 
su galiojančiais įstatymais ir juos viešumoje kelti. Disidentinis sąjūdis 
Lietuvoje turi dar stipresnį pagrindą, nes čia įsirikiuoja tautiniai ir reli
giniai motyvai. Lietuvoje disidentai veikia nepriklausomai, tačiau ne
vengia bendradarbiavimo su rusų, ukrainiečių bei kitais disidentais, nes 
tai susidaro didesnė jėga. Tomas Venclova tiki, kad permainų Sovietų 
Sąjungoje gali atnešti tik disidentinis sąjūdis, kuris šiandie jau nebesu
laikomas.
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savaites padariau, ką galėjau, ir apie 
Australiją turėsiu šiokį tokį, net ne 
visai paviršutinišką supratimą. 
Truputį gailiuosi , kad nebuvau 
Perth’e ar Šiaurės Australijoje, bet 
per trumpą laiką visko aprėpti neį
manoma. Nuo ankstyvos vaikystės 
geografija buvo ir yra mano 
"hobby”, todėl ir apie šį kraštą ne
mažai žinojau. Tik niekad nesitikė
jau jame apsilankyti. Tarybinių pi
liečių judėjimo laisvė, kaip žinoma, 

labai suvaržyta, ir į Australiją retas 
tepakliūva. dabar nebesu tarybinis 
pilietis, ir per vienerius metus jau 
spėjau pamatyti ar ne pusę žemės 
rutulio. Australija pirmiausia nus
tebino gamtos gražumu. Šiuo požiū
riu ji pranoksta ir Ameriką, ir Ha
vajus ir daug kitų vietų - to tikrai 
nelaukiau. Ypatingai netikėta ’’liki
mo dovana” man buvo Tasmanija.

Australijos lietuvių bendruome
nė, kiek žinau, nėra didelė, bet man 
krito į akis jos draugiškumas, susi
klausymas, kultūringumas, paga
liau blaivus požiūris į gyvenamojo 
krašto ir Lietuvos reikalus. Buvau 
labai gerai priimtas. Noriu visiems 
padėkoti, bet neminėsiu atskirų pa
vardžių, nes jų yra bent kelios de
šimtys.

— Esu tarptautinio P.E.N. Klubo 
(P.E.N. — Poets, Playwrights, 
Essayists, Editors and Novelists) 
narys ir atvykau į Australiją, nes 
buvau pakviestas dalyvauti jų 
kongrese, kuris gruodžio vidury vy
ko Sydnejuje. Pagal P.E.N. Klubo 
statutą neturiu teisės plačiau infor
muoti apie jo uždaruosius posėdžius. 
Pasakysiu tai, kas žinoma iš seniau: 
diskutuojama dėl Sovietų Sąjungos 
P.E.N. Klubo organizavimo. Nuo 
nepriklausomybės laikų egzistuoja 
estų ir latvių P.E.N. centrai, dabar 
veikią emigracijoje (estų centras 
ypač didelis ir aktyvus). Lietuvių 
tokio centro prieš karą, deja, nebu
vo ir dabar nėra, bet kai kurie lietu
viai rašytojai kaip ir aš pats prik
lauso rašytojų egzilų centrui. Pran
cūzų P.E.N. centras yra ’’įsūnijęs” 
kai kuriuos tarybinius rašytojus di
sidentus (daugiausia rusų). Sovietų 
Sąjunga norėtų, kad jos oficialioji 
rašytojų sąjunga (o gal ir 
respublikų, taigi, ir aneksuotos Lie
tuvos rašytojų sąjungos) gautų 
P.E.N. centrų statusą. Ji net kelia 
reikalavimą pašalinti iš P.E.N. Klu
bo estų ir latvių centrus, tada, girdi, 
malonėsianti sudaryti savuosius. 
Nors šiuo klausimu vyksta diskusi
jos, visiškai aiškiai galima pasakyti,

— Iš Jūsų parodyto aktyvumo su
pratome, kad tai nebuvo Jūsų vien 
turistinė kelionė, o turėjote ypatin
gą misiją. Kaip ją apibūdintumėt?

— Esu rašytojas ir kultūrininkas. 
Kokių nors politinių ar visuomeninių 
misijų neturiu, bet laikau savo pa
reiga kalbėti ir liudyti tiesą apie da
bartinę Lietuvą ir jos padėtį, kiek tą 
tiesą suprantu ir žinau. Tatai ryžau
si daryti dar būdamas Lietuvoje ir 
Vakaruose to darbo neatsisakau. IŠ 
principo kalbuosi su kiekvienu, kas 
to pageidauja. Todėl Australijoje 
buvau gerokai užimtas. Turėjau 
daug paskaitų ir spaudos konferen
cijų (pastarųjų medžiaga pasirodė 
didžiuosiuose australų laikraščiuo
se). Tikiuosi, pavyko kiek išgarsinti 
Lietuvą, plačiau informuoti apie jos 
praeitį, dabartį ir aspiracijas, o vie
tos lietuviams duoti gyvų faktų apie 
tėvynę. Sydnejuje ir Adelaidėje bu
vo surengti mano peozijos vakarai 
(Sydnejuje drauge su poetais Aldo
na Veščiūnaite ir Vincu Kazoku). 
Daug teko šnekėti angliškai, o tai 
man gana neįprasta, na, turėjau 
bent geros praktikos.

— Pradėkime nuo pirmosios da
lies — P.E.N. Klubo konferencijos: 
buvo ten kas svarstoma ar pasisa
koma,kas liestų tiesioginiai ar netie
sioginiai lietuvius bei Lietuvą?

kad šis Sov. Sąjungos reikalavimas 
prieštarauja P.E.N. Klubo princi
pams ir statutui ir jokiu būdu nebus 
patenkintas. Būtų logiška sudaryti 
sovietinį P.E.N. centrą, nepriklau
santį nuo oficialios sov. rašytojų są
jungos ir jungiantį rašytojus, kurie 
pripažįsta sąžinės ir žodžio laisvę 
(atseit, disidentus), tačiau tokio 
centro sudarymą be abejo trukdytų 
Maskvos valdžia, ir jo atsiradimas 
dabar nėra realus. Savo požiūrį į da
bartinę padėtį Sovietų Sąjungoje 
P.E.N. Klubo kongresas, be ko kito, 
išreiškė tuo, kad paskelbė garbės 
svečiu ukrainiečių rašytoją disiden
tą, neseniai areštuotą Gelijų Snegi- 
riovą.

Kongrese teko susipažinti su dau
geliu įdomių žmonių, pavyzdžiui, su 
žinomu čekų disidentu Pavelu Tig- 
ridu. Malonu buvo pamatyti ir aus
tralų poetę Judith Wright, kurios 
eiles skaičiau dar Lietuvoje ir labai 
vertinu.

— Susitikimuose su lietuviais 
daugiausiai lietėte disidentinę 
veiklą Lietuvoje ir bendrai Sovietų 
Sąjungoje. Kaip pastebėjote, šioje 
kovoje už prispaustųjų teises ir Lie
tuvos laisvę iniciatyvos daugiausia 
parodo pavergtieji lietuviai. Kuo 
galėtų šioje kovoje prisidėti ir padė
ti lietuviai Vakaruose?

Nukelta į spl. 4

Pačiu komunizmu kaip doktrina Sovietų Sąjungoje jau niekas nebetiki. 
Net ir komunistų idealistų nebeliko, o tik konformistai - valdžios ir reži
mo pataikūnai. Sovietinis komunizmas bepaliko tik eksportinė prekė, 
kurią retas kas bepriima ir Vakaruose.

Anot T. Venclovos, rezistencinis sąjūdis Lietuvoje yra nepalyginamai 
didesnis ir ryškesnis, negu proporcingai Rusijoje ar Ukrainoje. Deja, 
Latvijoje ar Estijoje tos rezistencinės dvasios beveik nesijaučia. Iš ofi
cialiai žinomų ir Vakaruose registruotų sovietinių politinių 10.000 kalinių 
lietuvių priskaitoma virš 500. Tai nepaprastai aukštas procentas palygi
nus lietuvių skaičių su rusais ar ukrainiečiais.

T. Venclova pripažįsta, kad lankymasis Lietuvoje turi daugiau teigia
mų pusių, negu negatyvių. Nekalbant apie eilinius piliečius, net tie patys 
valdžios tarnautojai ir pataikautojai, susitikę su atvykusiais iš užsienių, 
suabejoja krašte esama santvarka ir partijos neklaidingumu. Indoktri- 
nacija per spaudą Lietuvoje niekas netiki, o vadovaujasi užsienine infor
macija. Pasipriešinimas režimui ypač legaliomis priemonėmis patį režimą 
silpnina. T. Venclova mano, kad jau dabar sovietinis režimas gerokai su
silpnėjęs ir vieną dieną gal net bus priverstas eiti į dialogą su disidentais. 
Stipresnis pasipriešinimas Lietuvoje gali priversti valdžią daryti nuolai
dų. Tad Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikų ir kitos pogrindžio spaudos 
leidimas, ypač jos skleidimas užsienyje, protestai ir kitokie rezistenciniai 
pasireiškimai laikytini pozityviu ir teigiamu reiškiniu, kas eina Lietuvos 
naudai.

Kelia didelio nerimo Lietuvoje įsigalėjęs alkoholizmas, kas smukdo 
tautinę sąmonę, pasipriešinimą ir atsparumą.

Tai suglaustai patiektos mintys, kurias sistemingai ir sklandžiai išdės
tė Tomas Venclova savo pranešimuose.

Mūsų Pastogė Nr. 1-2,1978.1.‘16/pšE 3

3



i. sVJ’.j

T.V. atsako
Atkelta iš psi. 3 MES GALIME

— Be abejonės, rimtesni pasikei
timai Sov. Sąjungoje ir Lietuvoje 
gali būti tiktai tenykštės vidinės 
plėtotės ir opozicinių jėgų aktyvumo 
rezultatas. Tačiau lietuvių veikla 
Vakaruose turi tėvynei nemažos 
reikšmės. Patys lietuviai išei
viai gal nevisada tą reikšmę pakan
kamai suvokia. Svarbu informuoti 
gyvenamųjų šalių ’’media" apie 
Lietuvą ir jos bėdas, dirbti kuo pla
tesnį kultūrini darbą, gal ir planuoti 
busimosios Lietuvos kontūrus, kaip 
siūlo Dr. A. Štromas. Bendradar
biavimas su tėvyne neatsisakant sa
vo principų irgi yra geras dalykas, 
galįs žymiai padėti tautai. Australi
joje, kaip žinome, buvo svarbių ir 
net sensacingų lietuviams įvykių - 
darbiečių vyriausybė pripažino 
Lietuvos inkorporavimą de jure į 
Sov. Sąjungą, o liberalų vyriausybės 
tą pripažinimą atšaukė. Atrodo, lie
tuvių pastangos informuoti apie 
Lietuvą ir ginti jos bylą suvaidino 
tam tikrą vaidmenį liberalų vyriau
sybės nusistatyme. Tuo būdu buvo 
atliktas reikšmingas Lietuvai dar
bas. Reikia aiškiai pasakyti, kad in
korporacijos pripažinimas nei Aus
tralijai, nei Lietuvai jokios naudos 
nedavė, o jo atšaukimas lietuvių 
tautai turėjo didelės moralinės ir 
psichologinės reikšmės. Beje, Lie
tuvos oficialioji komunistinė spauda 
pripažinimą buvo išreklamavusi, o 
apie jo atšaukimą nepranešė nei 
žodžio, tačiau lietuviai žino tikrąją 
padėtį iš Vakarų radijo.

Būtų logiška turėti ir Lietuvos 
ambasadą Canberroje (tokią kaip 
Washingtone), apie ką jau girdėjau 
kalbant kai kuriuos australų politi
kus.

— Etate kaip ir atstovaująs Lie
tuvoje veikiančią Helsinkio susitari
mų vykdymo sekančią grupę. Ar 
Jums įmanomi su ta grupe kokie ry
čiai gyvenant šiapus geležinės už
dangos ir kaip Jūs, būdamas tos 
grupės narys atliekate savo uždavi
nius laisvajame pasaulyje?

— Lietuvos Helsinkio grupė eg
zistuoja jau metus. Tai vienintelė 
laisva lietuviška asociacija, turinti 
narių ir Lietuvoje, ir užsienyje. Iš 
viso jos veikla yra gana neprece- 
dentinė. Nariai viešai paskelbė savo 
pavardes ir adresus, tuo pačiu, iš- 
statydami save į pavojų, nors for
maliai imant jų veikla lieka 
tarybinių įstatymų ribose. Deja, 
kaip jau ne sykį esu minėjęs. Sovie
tų Sąjungoje pavojinga ne tiek lau
žyti įstatymus, kiek juos vykdyti. 
Vienas grupės narys - V. Petkus jau 
areštuotas. Grupės dokumentai apie 
žmogaus teisių pažeidimus skiriami 
visoms kraštų vyriausybėms, pasi
rašiusioms Helsinkio aktą (taigi, ir 
sovietinei). Jie palaipsniui pasiekia 
Vakarus. Ligi šiol turėjome dvylika 
dokumentų ir du plačius referatus 
apie padėtį Lietuvoje. Esu grupės 
atstovas Vakaruose. Žinoma, ryšys 
su grupe apsunkintas, bet, kaip sa
kiau, dokumentai mane pasiekia, ir 
po jais yra ir mano parašas.

JUMS

PADĖTI:

surasti darbą ar įsigyti specialybę 
sveikatos vaikų priežiūros klausimais 
pensijų ir paramų šeimoms reikalais 
anglų kalbos mokymosi reikalu 
teisiniais patarimais

Visų savo teisių ir jums priklausančių 
privilegijų išsiaiškinimui rašykite mums 
ŠIUO adreSU Information Branch

Department of Immigration & 
Ethnic Affairs

P.O. Box 262DICKSON 2602, A.C.T

arba skambinkite telefonu:
Sydney (02) 

221 1111, Melbourne (03) 662 3000, 
Brisbane (07) 225 2233, Adelaide 
(08) 50 3650, Perth (09) 822 3366

Jūsų Australijos vyriausybė

— Kokie Jūsų užsimojimai - vi
suomeniniai ir asmeniniai ateityje?

— Dabar dėstau Kalifornijos uni
versitete (Los Angeles) ir ateityje 
esu linkęs dirbti akademinį darbą.

— Šalia to, esate žymus poetas ir 
literatas. Ar turite palankių sąlygų 
ir laiko kūrybiniam darbui ir ar jau
čiate skirtumą palyginus su kūrybi
ne veikla Lietuvoje?

— Čikagoje leidžiama mano nauja 
knyga ”98 eilėraščiai). Po to noriu 
išleisti poezijos vertimų knygą, vė
liau gal ir publicistikos, kurios per 
šiuos metus daug prirašiau.

— Teko, palyginamai, Jums pla
čiai susitikti su Australijos lietu
viais. Ko, Jūsų nuomone, galima iš 
Australijos lietuvių tikėtis ir kokios 
būtų čia mums Jūsų sugestijos ir 
linkėjimai?

Į šį klausimą jau esu anksčiau at
sakęs. Australijos lietuvių kolonija 
nors ir nedidelė, yra stipri, kultū
ringa, aktyvi ir turi svorio Australi
jos gyvenime. Turime gerų dailinin
kų ir kitokių veikėjų, darančių garbę 
Australijai ir Lietuvai. Palinkėti ga
liu tik tai tolimesnio pasisekimo.

Pokalbį pravedė V.K. 

megafono juostelės su Amerikos 
Balso, Vatikano radijo ir kt. įrašais. 
Apkaltintas už "privačią praktiką 
nebaigus Medicinos Instituto” ir ”už 
antitarybinę agitaciją bei propagan
dą”. Teismo sprendimu patalpintas į 
psichiatrinę ligoninę.

Šarūnas Žukauskas, gimęs 1950 
metais, ketvirto kurso medicinos 
studentas, buvo nuteistas šešiems 
metams į griežto režimo Solikamsk, 
Permės srities, stovyklą. Kartu su 
kitais kaliniais pasirašė pareiškimą 
dėl politinių kalinių teisių.

(Elta)

♦♦♦
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Paleisti kaliniai
Amnesty International pastango

mis išleista iš kalėjimų sąžinės kali
nių - medicinos darbuotojų, kalintų 
25-iose valstybėse. Sovietų Sąjunga 
išleido vienuoliką, tarp jų du lietu
vius studentus: Arvydą Čechanavi- 
čių ir Šarūną Žukauską.

Arvydas Čechanavičius, gimęs 
1949 metais Kaune. 1973 metais jo 
bute buvo padaryta krata ir rastos

Melbourne dienraštis ’’The Age” 
gruodžio 29 d. laidoje aprašo, kaip 
kun. J. Petrauskas, Perth lietuvių 
kapelionas, užklupęs bažnyčioje va
gį, ginkluotą peiliu, atkalbėjo nuo 
blogo darbo. Vagis įsibrovė į bažny
čią ir rengėsi ištuštinti aukų dėžu
tes. Kun. J. Petrausko užkluptas jis 
netgi grasino peiliu reikalaudamas 
parodyti, kur yra aukų dėžutės. Ta
čiau mūsų kapelionas taip mokėjo 
maskuotą piktadarį atkalbėti nuo 
pikto darbo, kad šis atsižadėjo plė
šikavimo ir, palinkėjęs kunigui 
linksmų švenčių, pasišalino.
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"LITUANIOS” 28—SIS
Choras "Lituania”, vėl pasirodė 

pilnoje didybėje gruodžio 10 d. Lie
tuvių Namuose, 28-tuoju metiniu 
koncertu. Kiekvienais metais, cho
ras stoja koncertuoti su naujom dai
nom, o kartais ir su visiškai nauju 
repertuaru.

Paruošti dainas nėra taip lengva, 
kaip gal kam atrodo. Net ir ne
komplikuotai dainai, reikia įdėti 
daug darbo, kol ji įgauna reikalingo 
skambesio.

Tie besipiną balsai, tie įdomūs 
pauzavimai, tie laiku įstojimai, ką 
publika girdi koncerto metu, pasie
kiama ilgų valandų repetavimu ir 
didele kantrybe.

Didelis tai darbas dirigentei, di
delis ir choristams, kurie pašvenčia 
visus sekmadienio vakarus puoselė
dami lietuviškos dainos meną. O to 
meno niekad nėra perdaug ir niekad 
negana.

Tą įrodė Adelaidės lietuviai, 
skaitlingai atsilankę į 28-tą "Litua- 
nijos” koncertą.

Kaip alkanam duona ar ištrošku-
šiam vanduo, reikalinga gyvybei 
palaikyti, taip lietuviškai publikai 
reikalinga daina, dvasią pamaitinti, 
ją nuo dulkių apvalyti, širdį atšvie
žinti. Ir tas tikrai įvyksta, nes padi- 
dairius salėje, aiškiai matosi vyks
tanti metamorfozė auditorijos vei
duose. Prapuola įtempimas, atsilei
džia raumenys ir veidai prašvysta 
vidine šviesa.

Vien tiktai dėlto, kiekvienas cho
ristas individualiai- turėtų jausti 
atpildą už savo įdėtą darbą, nes 
dvasiniai žmogų pragiedrinti yra 
dieviškoji dovana.

G. Vasiliauskienei išvykus 3-im 
mėnesiam į Europą, choro darbą pe
rėmė N. Masiulytė, o dirigentei su
grįžus, choras ruošėsi koncertui, re
petuojant net 3 kartus savaitėje.

Pirmoje koncerto dalyje, vyrai 
sudainavo "Tykus buvo vakarėlis” ir 
"Plaukia Nemunėlis” su solistu J. 
Jaunučiu.

Pasirodžius scenoje moterų 
chorui, vaizdas tiesiog kvapą užėmė. 
Baltos suknios, stilizuotos tulpės, 
plonutės rankovės, nepersikrovu
sios gintarais, moterys atrodė ele
gantiškai, bet drauge ir mistiškai, 
kaip pasakų paukštės. Praskambė
jus "Tėviškėlei” ir pradėjus "Ar ne 
Tu”, visu kūnu perėjo malonūs šiur
puliai.

Mišriam chorui tris dainas diriga
vo N. Masiulytė. Iš jų sunki M. Kla
jūno "Audros siaučia”, jaunos diri
gentės rankose, praskambėjo pasi
gėrėtinai. Dirigavimą parėmus G. 
Vasiliauskienei, sudainuotos ketu
rios dainos, iš kurių publiką dau
giausiai žavėjo ’’Joninių daina”.

Šiuo metu mišriame chore didelė 
moterų balsų persvara, užtai vyrų 
nedateklius jautėsi, ypač "Šiaurės 
pašvaistėj”.

Antroje dalyje moterų choras at
liko ’’Rudens dainą” Mendelsono ir 
"Barkorolę” Offenbacho, diriguojant 
G. Vasiliauskienei.

Viešnia, estė dir. M. Pruul, diri
gavo savo pačios komponuotą dainą 
’’Kodule”. Įdomu buvo stebėti jos 
staigių judesių dirigavimą ir choris
čių dainavimą estiškai.

Scenoje vėl mišrus choras padai
nuoja "Kur giria žaliuoja” ir Ūdrio 
ariją iš op. "Pilėnai” su solistu V. 
Opulskiu. Toliau seka įspūdinga 
’’Vergų daina” iš operos ’’Nabucco” 

Vita Force
Super "C”
Vitamino C pudra

Apsisaugosite nuo slogų nemokėdami aukštų kainų už įvairias table
tes, bet naudokite pudrą SUPER ”C”, kuri kainuoja mažiau negu puse 
tablečių kainos. Reikalaukita Health Food krautuvėse

ir ”Oi kas sodai" su soliste J. Maže- 
liene. Linksmos, nuotaikingos dai
nos — "Buvo gardus alutis” ir "Jūs 
berneliai apgavikai” tiek sušildė 
publiką, kad "Bravo, Bravo” skam
bėjo visuose salės kampuose.

Paskutiniam programos kūriniui 
B. Budriūno "Mano protėvių žemė”, 
solo partiją atliekant G. Vasiliaus
kienei, dirigavo latvis dir. K. 
Svenne, akompanuojant N. Masiu
lytei. Daina praskambėjo grandijo- 
ziškai, solistė stipriu, užtikrintu 
balsu apvainikavo visą dainos išpil
dymą. Nenuostabu, kad auditorija 
pakėlė tokias ovacijas, kol prisipra
šė pakartoti. Reikia stebėtis G. Va
siliauskienės pajėgumu, nes per visą 
koncertą, taip sunkiai dirbusi sce
noje su choru, susikaupė savo solo 
partijai ją puikiai atlikdama.

Ad. Apyl. Valdybos vardu, chorą 
ir dirigentus, sveikino Kultūros 
atstovas V. Baltutis, paminėdamas, 
kad per tuos 28 metus,choras ne tik 
duoda metinius koncertus, bet dai

Adelaidės Lituania choras savo 28-jo koncerto metu. Prieky iš kairės 
dirigentai: K. Svenne, G. Vasiliauskienė, M. Pruul ir N. Masiulytė

Laiškas iš Adelaidės

METŲ UŽBAIGIMAS
Metams baigiantis visi linkę juos 

palydėti be gailesčio ir viltingai at
sigręžiame į ateinančiuosius, lyg tie 
busimieji metai mums žadėtų kažką 
ypatingo, o praėjusieji būtų lyg tuš
čia vieta. IŠ tiesų taip nėra. Ką ryto
jus atneš, nežinome. Geriausiu at
veju apie juos tegalime tik pasvajoti 
ar paspėlioti. Kas buvo padaryta ar 
nepadaryta praėjusiais metais, visi 
žinome. Kas buvo užsibrėžta ir neiš
tesėta, paliūdėsime, kas pozityvaus 
ar kūrybingo padaryta, pasidžiaug
sime individualiai ar visi kartu. 
Svarbu, kad nebuvo laikas praleis
tas tuščiai. Buvo rasta kūrybinio 
polėkio ne vien asmeniškame ar šei
myniniame gyvenime, bet ir mūsų 
organizacijų bei tautinių institucijų 
veikloje.

Gruodis, paskutinis metų mėnuo, 
lyg ir tinkamiausia proga patiekti 
visuomenei darbų apyskaitą paro
dant, kad vis dar esam ir norim būti 
gyvi, ir priminti, kad tas gyvastin
gumas priklauso nuo mūsų visų.

Gal labiausiai pažymėtinu pabaig
tuvių įvykiu laikytinas Lituania 
choro koncertas. Jau dvidešimt aš
tuntąjį kartą choras sukviečia ade- 
laidiškius atsigaivinti ir pasidžiaugti 
lietuviška daina.

Nors per tuos 28-rius metus mūsų 
eilės jau gerokai praretėjusios, vie
nok salė kaip ir visuomet tokiomis 

nuoja įvairiuose minėjimuose, kita
taučiams, Meno Dienose ir kitomis 
progomis. Dirigentams ir solistams 
įtektos gėlės, tautinės juostelės ir 
kitokios dovanos, bet pagal V. Bal
tutį, tai tik mažos smulkmenos, di
džiuma padėkos yra mūsų širdyse.

Vakarienės metu chorą "Lituania” 
sveikino ir už koncertą dėkojo M. 
Pruul, K. Svenne, apyl. V-bos vardu 
K. Taparas, K. Kaminskas ir svečias 
iš Canberros inž. P. Dirkis.

Į visas kalbas atsakė choro diri
gentė, choristų "Karaliene” vadina
ma. Jos didžiausia padėka yra cho
ristams už jų kantrybę,už repeticijų 
lankymą, už ištvermingumą toliau 
dirbti. Jos gili padėka, ją pavadavu
siai N. Masiulytei ir daugelio prob
lemų tvarkytojui, choro administra
toriui J. Lapšiui.

"Žyniui” - V. Šulcui perėmus va
dovybę linksmintasi ir dainuota iki 
išnaktų.

Šis koncertas pritraukęs tokią di
delę auditoriją, yra geriausias įro
dymas, kad tautiečiai dainą myli, 
kad choras bendruomenei labai rei
kalingas.

V. Marcinkonytė

progomis buvo pilna. Tačiau visi 
pastebėjom laiko poveikį į choro 
sąstatą. Metų eigastis akivaizdžiai 
praretino choristų eiles. Buvęs vie
nas iš skaitlingiausių, choras Litua
nia savo sudėtimi jau nebe tas, kas 
buvo kadaise.

Balsine medžiaga ir skaičiumi pa
jėgiausia choro moteriškoji dalis, 
bet desperatiškai reikalingas vyriš
kosios jėgos papildymas. Dvidešimt 
penkios moterys ir tik penkiolika 
vyrų, kurių tarpe vos keli tenorai, 
negali džiuginti nė vieno choro va
dovo ir tikėtis stebuklų. Choro va
dovybė kiek kartų per spaudą, įvai
rių susirinkimų metu ir asmeniškai 
ieškojo, verbavo, kvietė įsijungti į 
choristų eiles, bet rezultatai beveik 
vis tie patys. Choristų nubyra dau
giau, negu naujų ateina.

Savo tarpe turime gana daug gan 
stiprių vyrų pensininkų. Taigi, nie
kur nedirbą ir laiko turį vyrai galėtų 
jungtis į chorą. Bet nežinia dėl ko jie 
nepriprašomi. Nežiūrint to, choras 
ir esamose sąlygose dirba, nors 
skaičiumi ir sumažėjęs, meniniai 
nesmunka. Už tai esame dėkingi 
savo pareigai ištikimiems choris
tams ir pasišventusiai jų vadovei G. 
Vasiliauskienei, o taip pat ir nuola
tinei jo akompaniatorei N. Masiuly
tei, bažnytinio choro dirigentei, ku
ri, G. Vasiliauskienei išvykus ke
liems mėnesiams atostogų, kruopš
čiai chorą ruošė metiniam koncetui.

Tikėdamas, kad apie choro kon
certą parašys išsamiau kas nors ki
tas, aš kaip eilinis klausytojas galė
jau tik pasidžiaugti choro atsiektais 
rezultatais. Mane asmeniškai la
biausiai sužavėjo moterų choras 
darniai ir su jėga išpildęs visą eilę 
dainų.

Tačiau choras Lituania nepasi-

Sceniniai atgarsiai
Oskaro Milašiaus misterija "Mi

guel Manara” suvaidinta per Kauno 
radiją 1939 - Milašiaus mirties me
tais. Miguelį vaidino Henrikas Ka
činskas, jo žmoną Girdama Carillo - 
Elena Žalinkevičiūtė-Petrauskienė, 
dabar viešinti Australijoje. Misteri
ją režisavo tuometinis radijofono di
rektorius rež. Juozas Gučius, gyve
nąs Adelaidėje.

«*

New Yorke išeinąs masinio tiražo 
mėnesinis filmų, teatro ir muzikos 
žurnalas ’’After Dark” (Sutemus), 
praeitų metų rugpjūčio mėn. nume
ry paskelbė įdomų kritiko Glenn 
Loney straipsnį ’’Apsvaigęs teat
ras”, kuriame be kita ko rašo ir apie 
Jono Jurašo "Makbeto” pastatymą: 
’’Jonas Jurašas sukūrė "skerdykli- 
nį” spektaklį ir Šekspyro "Makbetą” 
transformavo į kraujo varsos ritua
lą. Jurašo "Makbetas" užtrunka 
vieną valandą ir 40 min. be pertrau
kos. Jurašo versija ne tik sutrum
pinta, bet ir suglausta, daugiau dra
matiškas ritualas, nei įprastinė dra
ma. Nei Makbetas, nei kiti veikėjai 
nesiteikia į žodžius ar žodžių pras
mę. Šis Makbetas yra vaizdinė go
dumo, blogio ir mirties orgija, vaidi
nama daugiausiai ant blizgančios 
metalinės plokštumos, besitiesian- 
čios išilgai La Manos teatro, kurioje 
atsispindi kartais šokiruojantis 
veiksmas". Be to, žurnalas paskelbė 
aštuonias spalvotas nuotraukas iš 
Jurašo "Makbeto” pastatymo.

♦*

Rašytojas dramaturgas Vytautas 
Alantas parašė naują komediją - 
"Saulėgrąžų sala”, kurią jau pradėjo 
repetuoti Los Angeles dramos sam
būris. Režisuoja D. Mackialienė.

♦♦

Juozas Janušaitis, lietuvis, aus
tralų balete solistas, praeitų metų 
pabaigoje šokęs naujame "Gulbių 
ežero” pastatyme Sydnejuje, susi
laukė geros kritikos. Pastatymą re
cenzuodamas dienraštyje "The Syd
ney Morning Herald” Jill Sykes ra
šo: "Juozas Janušaitis "Gulbių eže
re” barono von Rothbart vaidmeny
je žiūrovams paliko stiprų įspūdį sa
vo puikiais šuoliais ir gerai suvai
dintu charakteriu”. Džiugu paste
bėti, kad Juozas Janušaitis nepakei
tęs savo pavardės, ką dažniausiai 
padaro prasimušę į tarptautines ei
les menininkai, bet visose spausdin
tose programose ir spaudoje rašo
mas kaip Joseph Janušaitis.

»*

Amerikoje gimęs ir augęs dramos 
aktorius Juozas Boley-Bolevičius 
sėkmingai vaidina taip vadinamuose 
"Off Broadway” teatruose. Aktorius 
Bolevičius gerai kalba lietuviškai ir 
nepamiršta lietuvių. Pernai Algirdo 
Landsbergio dramoje "Šventasis 
narvas” vaidino ekskunigo Petraus
ko vaidmenį, o šįmet žada pasirodyti 
vienas Vaižganto Kultūros Klubo 
rengiamoje kultūrinėje popietėje 
New Yorke.

♦♦

Adelaidės lietuvių teatras pernai, 
gruodžio 29 d. Australijos Lietuvių 
Katalikų Federacijos suvažiavimo 
proga suvaidino Prano Pusdešrio 
specialiai parašytą dviejų veiksmų 
dramą "Šviesa nuo kalno". Režisavo 
Jonas Neverauskas.

Paulius Rūtenis

duoda pasimizmui. Atidavęs duoklę 
vietinei visuomenei be atokvėpio 
tęsia repertuaro paruošimą šių metų 
gale būsimai Dainų Šventei Sydne
juje. * * ♦

Kitas nemažesnis įvykis, sekęs 
tuoj po choro koncerto, tai abiejų

Nukelta į psl. 6
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Namie
SYDNEY

SVEČIŲ PASIRODYMAS

Kalėdų primą dieną Syd. Liet. 
Klube įvyko gražus susipažinimo 
vakaras su užjūrio skautais svečiais 
ir jų pačių išpūdyta programa - kon
certu.

Vakaru susidomėjimas buvo ypa- 
tingai didelis, nes klube pristigo 
vietų.

Koncerto programoje buvo 
daugiausia dainos ir deklamacijos. 
Ypač dėmesį patraukė Stepono Kai
rio skautų muzikinis ansamblis iš 
Toronto (Kanados), kurį sudarė bir
bynės, skudučiai ir kanklės. Sydne- 
jiškiams klausytojams tai buvo ma
loni staigmena. Verti dėmesio buvo 
ir kiti pasirodymai. Koncertui trūko 
geros koordinacijos ir atrankos, tad 
jis buvo perdaug ištęstas taip, kad 
neliko laiko numatytam susipažini
mui.

Muzikinę dalį užbaigus užjūrio 
svečius sveikino ALB Krašto Val
dybos narys jaunimo reikalams p. L. 
Cox, žodį tarė vyr. skautų S-gos Ta
rybos pirm. p. L. Milukienė ir padė
ką pareiškė svečiams bei svečių glo
bėjams p. B. Barkus.

Gruodžio 28 d. taip pat buvo su
rengtas atsisveikino vakaras ukrai
niečių salėje Lidcombe. Iš visų nuo
taikų atrodo, kad svečiai savo vieš
nage Sydnejuje buvo visapusiškai 
patenkinti, gal net ir sužavėti.

KALĖDŲ EGLUTĖ MELBOURNE

Jau metų metai kaip Melbourno 
Liet. Kat. Moterų D-ja ruošia prieš 
mokyklinio amžiaus vaikams Kalėdų 
eglutę. Nebuvo išimtis ir šiais me-

Laiškas 
iš Adelaidės

Atkelta iš psl. 5 
savaitgalio mokyklų ir lituanistinių 
kursų bendras mokslo metų užbai
gimas. Pažymėtina, kad po daugelio 
metų abiejų mokyklų mokiniai 
mokslo metus užbaigė kartu Lietu
vių Namų salėje. Programą sudarė 
deklamacijos, trumpi suvaidinti 
vaizdeliai ir kitokie pavieniai bei 
grupiniai pasirodymai. Dėmesį pa
traukė skaitlingesnis negu visuomet 
vaikučių choras.

Meninės programos gale visus 
sužavėjo kursantas Sietynas Kubi
lius su tikra aktoriška interprętacija 
padeklamavęs M. Malakūnienės ei
lėraštį "Esu žmogus". Tai neabejo
tino talento jaunuolis. Publika Sie
tyno deklamavimu buvo sujaudinta 
ir negailėjo gausių katučių.

Apgailėtina, kad pereitų metų 
abiejų mokyklų absolventų skaičius 
buvo gana kuklus. Net adelaidiškė 
spauda nepaskelbė nė vienos baigu
siųjų pavardės. Kiek teko sužinoti, 
vienoj mokykloj baigusiųjų buvo 
pora, kitoj nė vieno. Žinoma, tai ne 
mokyklų, o tėvų kaltė. Tačiau šį 
nuostolį dalinai atsvėrė lietuvių kal
bos matrikuliacijos kursus baigę ir 
prie Švietimo Ministerijos egzami
nus išlaikę septyni jaunuoliai: J. 
Mockūnas, S. Kubilius, R. Paškevi
čiūtė, R. Pranckūnaitė, G. Straukai
tė, E. Jucius ir A. Stimburys. Bai
gusiems įteikti kuponėliai, pagal 
kuriuos Liet. Namų bibliotekos 
kioske galės nemokamai pasirinkti 
knygų už 7 dolerius.

Iškilmės baigtos Tautos Himnu.
Šių metų parengimų kalendoriuje 

įrašyta, kad abi savaitgalio mokyk
los mokslo metų užbaigimą vėl ruoš 
atskirai. Kas drįstų tvirtinti, kad 
adelaidiškiai be charakterio ir nesi
laiko tautinių tradicijų?

I t > > > . ' ♦ ♦ *
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ir svetur
tais. Gruodžio 18 d. susirinko daug 
vaikučių j Lietuvių Namus sutikti 
Kalėdų senelio.

Prie spalvingai papuoštos eglutės 
vaišinosi vaikučiai ir jų tėveliai ska
niais pyragaičiais, bet visų dėmesys 
buvo nukreiptas į duris, iš kur turė
jo atkeliauti Kalėdų senelis su dova
nom. Bet pirma Kalėdų senelio pasi
rodo didelis vilkinis šuo su savo "po
nu” p. čerakavičium .Labai gerai 
ištreniruotas šuo klauso savo "po
no”. Liepiamas pasisveikina, atsigu
la ir pats nugarą pasikaso, atneša 
numestą degtukų dėžutę ir atiduoda 
"ponui”, puikiai peršoka per suka
bintas rankas, o "ponui” pasakius,

Ir sumainė žiedelius...
Pereitų metų lapkričio 26 d. Ade

laidėje kun. A. Spurgis, M.C., su
tuokė Aldoną Stalbaitę su Kęstučiu 
Bagušausku. Apeigų metu giedojo 
parapijos choras vargonuojant N. 
Masiulytei.

Vestuvių puota įvyko Adei. Liet. 
Namuose, kur jaunuosius pasitiko 
su duona ir druskas Aldonos tėveliai 
B. ir V. Stalbai. Pagal jaunavedžių 
pageidavimą vaišių metu jokių kal
bų nebuvo, tačiau jaunosios tėvelio 
tartas žodis jaudino svečių ir jauna
vedžių širdis: "Mes tau, Aldona ir 
Kęstuti, atidavėm viską, ką turė
jom, ir‘iš jūsų nenorim nieko, tik 
prašom, kad jūsų šeimos naujagimio 
pirmas žodis būtų lietuviškas...”

Tai jau trečią dukrą p.p. Stalbai 
išleidžia į marčias. Nors p. Stalbienė 
savo kilme yra australe, bet pati 
kalba švariai lietuviškai, išaugino 
lietuvišką šeimą ir plačiai reiškiasi 
visi lietuviškoje veikloje.

Lankydamas kitas Australijos 
Lietuvių kolonijas, Tomas Venclova 
užsuko ir į Adelaidę: vieną vakarą 
praleido su lietuvių visuomene, o ki
tą vakarą susitiko su spaudos ir kitų 
tautybių atstovais. Buvo įdomu iš
girsti apie disidentinį judėjimą Ru
sijoj ir Lietuvoj. Tikėtasi daugiau 
išgirsti apie lietuvių tautos nuotai
kas ir tautines, kultūrines bei eko
nomines sąlygas dabartinėj Lietu
voj. Bet apie tai buvo minėta prele
gentui atsakinėjant į paklausimus.

* * *
Visų pabaigtuvių užbaigimas kaip 

jau visuotinai priimta buvo apvai
nikuotas Naujų Metų baliais. Kata
likų Centre tarpšventy kelias dienas 
truko Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos atstovų suvažiavimas ir 
užbaigtas Naujų Metų baliumi.

Bendruomenės valdyba tradici
niai kasmet rengia Naujų Metų su
tiktuves. Tai berods vienintelis pa
rengimas, iš kurio pelno bendruo
menės vadovybei turi užtekti lėšų 
vienerių metų veiklai. Pelno padidi
nimui buvo pravesta ir loterija. Rei
kia tikėtis, kad rengėjai nuostolių 
neturėjo, nors lygiagrečiai vyko du 
baliai. Lietuvių Namų salė buvo už
pildyta svečiais.

Moterys švytėjo savo įmantriais 
tualetais, prašmatniom sukniom ir 
papuošalais. Tuo tarpu vyrai parodė 
daugiau liberališkumo savo apran
goje. Nors Liet. Namų salėje įvestas 
geras vėdinimas ir svečiai negalėjo 
skųstis kaitra, prie stalų ir šokio 
sriaute šalia vakarine apranga išsi
dabinusių vyrų maišėsi vienmarški
niai, atlapotom krūtinėm džynsuoti 
tautiečiai. Nesunku įsivaizduoti visą 
prieššventinį laikotarpį savo apran
gą planavusios ir baliuje tikrai kaip 
peteliškė atrodančios damos nuotai
ką, kai ją šokiui iškviečia toks nušu
tusiais marškiniais džentelmenas, 
lyg parodai išstatęs savo gauruotą 
krūtinę. Išvaizdai pagerinti čia pat

SUTEIKITE ŽINIŲ!
I am seeking information concerning an estate or farm in Lithuania 

known as PODURVIANY. Also desire information concerning members 
of Hukas family. George T. Hueck, 6500 Plantation Court, Mobile, Ala. 
36609, U.S.A.

kad būsi mano "baby” įšoka į jo glė
bį. Kas būdingiausia, kad šuo su
pranta tik lietuviškai.

Melb. Liet. Kat. Moterų D-jos 
pirmininkė H. Statkuvienė pasvei
kino tėvelius ir vaikučius, taip gau
siai atvykusius sutikti Kalėdų sene
lį, kuris yra ne iš čia, Australijos, 
bet iš tolimos Lietuvos, kur baltas 
sniegas per Kalėdas apdengia že
mę, o upes ir ežerus ledu.

Visiems nekantraujant pasirodo 
Kalėdų senelis suvargęs, apsikrovęs

Aldona (Stalbaitė) ir Kęstutis 
Bagušauskai

pasitempia aukštyn smukterėjusias 
kelnes ir priveržia diržą, kad šokio 
svaiguly jos išsilaikytų tinkamoj 
aukštumoj.

Vidutinės klasės australiškosios 
karčiamos į šokių patalpas neįsilei
džia svečių be kaklaraiščio. Net to
kie sydnejiškiai lietuviai į klubą ne
įsileidžia basų ir be šlipso. O, rodos, 
jie ne didesni bajorai, kaip ir mes.

Visuotinai priimta, kad Naujų 
Metų sutikimo parengimai skaitomi 
iškilmingais. Žmogus nori bent kar
tą metuose atitrūkti nuo kasdieny
bės, geroj ir gražioj aplinkoj pra
leisti bent kelias valandas, skaniau 
užkąsti, rinktiniais gėrimais pasi- 
smaguriauti ir su artimaisiais pa
bendrauti. Atrodo, kad tam nereikia 
didelių pastangų. Užtektų priminti, 
kad svečiai prašomi su išeigine ap
ranga. b. Straukas 

Kelionės į Ameriką, Kanadą 
ir Europą

įvairiais keliais ir įvairiomis kainomis
Prašome teirautis dabar dėl 1978 m. ekskursijos į Lietuvą (Vilnių).

Išvykstama birželio 15 d. ir rugpiūčio 10 d (11 dienų Vilniuje)

(IATA, AFTA, APAC)

311 La Trobe St., Melbourne, tel. 67 9454
647 George St., Sydney, tel 211 5655

Klientams ir Mūsų Pastogės skaitytojams linkime laimingų 1978 metų!
ODRA Travel Service

dovanomis. O tas dovanų maišas 
toks didelis, kad be pagelbininkų 
nebūtų galėjęs ir panešti. Senelis 
atsisėda prie Kalėdų eglutės pailsė
ti, o tuo tarpu vaikučiai pasirodo su 
programėle: "Trys Karaliai”, kurią 
paruošė Dalia Antanaitienė. Prog
ramėlėje vaidina šia vaikučiai: 
"Trys Karaliai” puošniais rūbais ir 
blizgančiomis karūnomis, tai Kaziu
kas Zdanius, Lukas Zdanius ir Aidis 
Antanaitis; Marija - Rita Pikelytė; 
Juozapas - Gintas Kesminas; Ange
lai - Vilija Tamošauskaitė ir Melisa 
Savickaitė; piemenėliai - Vilija 
Mockutė, Tomas Zdanius, Rita Či-
žauskaitė, Gintaras Šimkus, Audra 
Zvinakytė, Ričardas Diedelis, Julie
Peterson ir Rita Savickaitė.

Po vaidinimo įsijungė kiti vaiku
čiai ir pašoko "Noriu Miego” ir "Bi
tute pilkoji”. Pailsėjęs senelis prisi
jungė prie vaikų ir kartu pašoko 
"Pučia vėjas”.

Senelis džiaugėsi, kad vaikučiai, 
nors ir toli gyvendami nuo Lietuvos, 
taip gražiai lietuviškai kalba, dai
nuoja ir šoka. Už tokią puikią prog
ramą Kalėdų senelis visiems vai
kams bvuo labai dosnus, o jie senelio 
irgi neapvylė dar kiekvienas ką nors 
lietuviškai padainuodamas ar pa
deklamuodamas. Senelį atsisveiki
nant gražiai padainavo mažoji Bruo- 
žytė, o užbaigiant programą padai
navo duetu mūsų gerai žinomi dai
nininkai Bruožiai.

Už tokią puikią Kalėdų eglutę, 
vaišes ir programėlę esame labai 
dėkingi Melbourno Liet. Kat. Mote
rų Dr-jai. Dalyvė

***
Drauge su užjūrio skautais, į 

Australiją atvyko ir Pasaulio Lietu
vių Inžinierių ir Architektų Sąjun
gos Centro Valdybos pirmininkas 
architektas Albertas J. Kerelis. Ta 
proga jis susitiko su šios sąjungos 
Australijos veikiančių skyrių vado
vais pasitardamas organizaciniais 
reikalais.

**♦

Naujų Metų proga Anglijos kara
lienė garbės ženklais ir titulais ap
dovanojo visą eilę australų, jų tarpe 
Britų Imperijos ordenu apdovanojo 
ir lietuvį leitenantą Algirdą Petrą 
Dičiūną, tarnaujantį Australijos 
karo laivyne.

***
Prieš Kalėdas Molėtuose, oku

puotoje Lietuvoje, sprogo prie pie
ninės esąs benzino tankas. Žuvo šeši 
žmonės. "Sovietskaja Litva” laik
raštyje paduotoje žinioje aiškinama, 
kad tuo metu darbininkai buvę įgėrę 
ir nesilaikę atsargumo taisyklių.
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Sporto Šventė Hobarte

Praeitų metų gruodžio 26-tą dieną 
Hobarto aerodrome kur tik paž
velgsi, visur pilna lietuvių, kuriuos 
autobusais nugabeno į šv. Teresės 
bažnyčios salę registracijai ir vėliau 
į savo gyvenamąsias vietas.

Jau kitos dienos rytą, po paskuti
niųjų registracijų ir gautų gražių 
Tasmanijos turizmo vokų su visomis 
šventės informacijomis, ženklais ir 
bilietais, 10 vai. ryto prasideda 
sportinės pamaldos, kurias laiko ir 
ypatingai gražų, sportininkams pri
taikintą pamokslą, pasako kun. Dr. 
P. Bučinskas. Visi sporto klubai pa
maldose dalyvavo su vėliavomis. Po 
pamaldų, labai puikiame restorane 
įvyko sportininkų pietūs, kurie vi
siems dalyviams paliko labai gerą 
įspūdį.

Šventės atidarymas įvyko krepši
nio stadione. Maršu palydint įžygia
vo Adelaidės, Geelongo, Canberros, 
Melbourne, Sydnejaus ir Hobarto 
sportininkai, kuriuos vietiniai ir 
svečiai žiūrovai pasitiko gausiais 
plojimais. Pirmąjį šventės sveikini
mo žodį tarė Hobarto šventės rengi
mo komiteto pirmininkas J. Paške
vičius. Šventės oficialių ceremonijų 
pravedėjui A. Kantvilui pakvietus, 
sveikinimo kalbas pasakė Tasmani
jos valstijos vicepremjeras ir 
Moonah vietovės, kurioje vyko visa 
šventė, miesto burmistras. Šventę 
atidaryti buvo pakviestas ALFAS 
pirmininkas A. Laukaitis, kuris, pa
dėkojęs visiems hobartiškiams ir 
Tasmanijos vyriausybei už duotą 
materialinę paramą, garbės sve
čiams ir rengimo komitetui įteikė po 
naujai išleistą Australijos lietuvių 
sporto ženkliuką, vėliau oficialiai 
atidarydamas 28-tą Sporto Šventę. 
Atidarymas buvo baigtas Australi
jos ir Lietuvos himnais.

Šventės .metu buvo suruoštas 
puikus susipažinimo vakaras, kuriuo 
džiaugėsi ir jaunimas ir vyresnieji, 
Marytės ir Vinco Vaičiulevičių ūkyje 
iešminė ir iškila laivu, kuris pasitiko 
Sydnejaus-Hobarto jachtų varžybų 
laimėtojus, kas visiems keliavu
siems suteikė ypatingai gražų įspū
dį.

Po visų varžybų, kurios bus apra
šytos paskirai, įvyko šventės užda
rymas ir dovanų įteikimas. Išsiri
kiavusiems sportininkams, ceremo
nijų vadovas A. Kantvilas pristatė 
mūsų žymųjį sporto veteraną Leoną 
Baltrūną, kuris įteikė dalį šventės 
dovanų. Kitas dovanas įteikė ir gra
žų žodį pasakė kun. Dr. P. Bačinskas 
ir vietinė nusipelniusi hobartiškė 
lietuvė. Po padėkos žodžių ir sveiki
nimų sportininkams, šventę uždarė 
ALFAS pirmininkas A. Laukaitis, 
visas iškilmes baigiant Lietuvos 
himnu.

N. Metų balius įvyko Hobarto 
miesto salėje, kur virš 500 svečių 
linksminosi jaukioje šventiškai jau
natviškoje nuotaikoje.

28-sios SPORTO ŠVENTĖS
LAIMĖTOJAI

VYRŲ KREPŠINIS: L Geelongo 
’’Vytis”, 2. Melbourne ’’Varpo” II, 3. 
Adelaidės ’’Vytis”, 4. Sydnejaus 
’’Kovas”, 5. Melbourne ’’Varpo” I, 6. 
Hobarto ’’Perkūnas”, 7. Canberros 
’’Vilkas”.
MOTERŲ KREPŠINIS: L Mel
bourne ’’Varpas”, 2. Adelaidės ’’Vy
tis”, 3. Sydnejaus ’’Kovas”, 4. Gee
longo ’’Vytis”, 5. Canberros ’’Vil
kas”.

BERNIUKŲ KREPŠINIS: I. Ade
laidės ’’Vytis”, 2. Melbourne ’’Var
pas", 3. Hobarto ’’Perkūnas”, 4. 
Geelongo "Vytis”.
MERGAIČIŲ KREPŠINIS: I. Mel
bourne ’’Varpas”, 2. Adelaidės "Vy
tis”, 3. Hobarto "Perkūnas”.
VYRŲ TINKLINIS: I. Sydnejaus 
"Kovas”, 2. Adelaidės "Vytis”, 3. 
Geelongo ’’Vytis”, 4. Hobarto "Per- 
kunHS**
MOTERŲ TINKLINIS: I. Sydne
jaus "Kovas”, 2. Adelaidės "Vytis”. 
GOLFAS: I. V.Vičiulis - Sydnejus, 
"Handicap” - V. Binkis - Sydnejus. 
ŠACHMATAI: Laimėtojas - I. 
Venclovas - Sydnejus, ’’Žaibo” turn, 
laimėt. - J. Dambrauskas - Sydn. 
TENISAS: vyrų - A. Kaitinis - Ho- 
bartas, moterų - G. Valuckaitė - Ho- 
bartas. Dvejetai: A. Kaitinis ir A. 
Andrikonis - Hobartas, R. Vaičiule- 
vičiūtė ir R. Share ir A. Andrikonis 
ir G. Valuckaitė - Hobartas.
STALO TENISAS: vyrų komandi
niai - Hobartas, moterų komandiniai 
- Adelaidė. Individualiai: vyrų - A. 
Andrikonis - Hobartas, moterų - O. 
Bone - Adelaidė. Dvejetų: C. ir A. 
Andrikoniai (tėvas ir sūnus) - Ho
bartas, N. Wallis ir V. Laukaitienė - 
Sydnejus ir A. Andrikonis ir O. 
Bone.

1977 metų Sydnejaus lietuvių 
šachmatų klubo metinis viešas tur
nyras baigėsi gruodžio 14 d.

Ruošiant šiuos didžiulius šachma
tų turnyrus susidaro didelių išlaidų 
ir daug darbo. Visa tai pasiteisina. 
Pirmiausia licenzijuotas klubas su
silaukia kiekvieną trečiadienį beveik 
šimtinės lankytojų. Antras labai 
svarbus lietuviams šachmatinin
kams pliusas, tai gera proga išmė
ginti jėgas prieš geriausius šios 
valstijos šachmatininkus. O be to, 
lietuvių vardas ir lietuvių klubas, 
reklamuojant turnyrą, yra jau pa
garsėjęs Sydnejuje. Neabejojant 
galima sakyti, kad neliko nė vieno 
australo šachmatininko, kuriam dar 
reikėtų aiškinti, ką reiškia žodis 
"lithuanian” ir kur lietuvių klubas. 
Ypač šis turnyras buvo reklamuotas 
visuose NSW australų laikraščiuose. 
Po kiekvienų žaidimų rezultatai til
po Sydney Morning Heralde. Dar 
didesnio populiarumo šiam turnyrui 
suteikė p. R. Cibo, Palangos kelionių 
bendrovės savininko dovana - veltui 
bilietas į Singapoorą. Dovana buvo 
paleista loterijon, kuri davė šach
matų klubui pajamų. Laimingas bi
lietas nr. 499. Laimėtojas Mr. N. 
Astley, 40 Margaret Str. Belfield.

Šachmatų skiltyje dažnai esu mi
nėjęs, kad Sydnejuje turime lietuvių 
šachmatininkų, kurie prilygsta ge- 
riausiems šios valstijos čempio
nams. Tiesa, trejų metų laikotarpy
je šiame turnyre nė vienas lietuvis 
šachmatininkas neprasimušė į pir
mąsias vietas. Bet štai ketvirtieji 
metai pateisino mano tvirtinimus.

SQUASH’as: vyrų - V. Ramonaitis - 
Adelaidė ir moterų - J. Verbylaitė -

BAUDŲ MĖTYMAS: vyrų koman
diniai - Geelongas, berniukų, Ade
laidė. Individualiai: vyrų A. Andrie- 
jūnas - Sydnejus ir berniukų - J. Ig
natavičius - Adelaidė.

LOTERIJOS BILIETŲ 
PLATINIMAS

Visi sportininkai, važiuojantieji į 
Kanadą turi būtinai išplatinti po 
vieną loterijos bilietų (20) knygutę. 
Nutarta taip pat prašyti, kad ir 
kiekvienas važiuojąs svečias išpla
tintų po vieną knygutę (šeimai ski
riama tik viena knygutė). Kadangi 
sportininkų pasiuntimo išlaidos yra 
labai didelės, o pinigų yra sunku iš 
bent ko gauti, tai loterija yra vienas 
iš pagrindinių šaltinių pajamoms 
gauti. ALFAS prašo visus Australi
jos lietuvius visais būdais paremti 
važiuojančius sportininkus. Loteri
jos bilietų galima gauti: ALFAS 18 
Miller Ave., Ashfield, N.S.W., 2131.

SVARBU VAŽIUOJANTIEMS

Visi važiuojantieji į Sporto Žaidy
nes Kanadoje, sportininkai ir sve
čiai, kelionės depozito 200 dolerių 
turi susimokėti iki vasario 15 dienos 
(išimtinais atvejais iki kovo 1 die
nos). Čekius siųsti ALFAS vardu, 
pridedant sekančias žinias, kurios 
yra labai reikalingos apgyvendinimo 
reikalams. Pavardė ir vardas, gimi
mo data, adresas, tėvo vardas, mo
tinos mergautinė pavardė. Jeigu 
nakvynė nereikalinga parašoma tik 
vardas, pavardė ir gyvenamasis ad
resas, pažymint nakvynė nereika
linga.

Sėkmingas 
turnyras

V. PATAŠIUS PIRMŲJŲTARPE

Paskutinį žaidimų vakarą į Syd
nejaus lietuvių klubą susirinko ne
mažas šachmatų mėgėjų būrelis pa
sižiūrėti baigminių žaidynių. Dau
gumas žinojo, kad V. Patašius turi 
galimybės laimėti turnyrą, jei pas
kutinę žaidimo dieną laimės savo 
partiją. Priešininkas ukrainietis į 
paskutinį žaidimą stoja panašiose 
sąlygose, turėdamas lygiai 6 taškus 
kaip ir V. Patašius. Laimėjus, jis 
tampa turnyro čempijonu. Priedo 
piniginė premija trys šimtai dolerių 
ir ”V. Mikėno” vardo puošni taurė. 
Prieš žaidimą kalbėjau su V. Pata
šium. Vytas nesijaudino, nors ir pri
sipažino, kad paskutinioji partija 
yra sunki. Norėtų laimėti ne tik savo 
asmeniniam pasitenkinimui, bet 
kartu apginti ir lietuvių šachmat- 
ninkų vardą. Be to, piniginė premija 
jo visiškai nemasino. .

V. Patašius savo partiją sužaidė 
lygiomis, t.y. su priešininku pasida
lino po pusę taško ir tuo pačiu susi
darė galimybė trečiam žaidėjui pa
sivyti ir dalintis pirmąja vieta trims 
šachmatininkams. Sveikiname V. 
Patašių, apgynusi lietuvių vardą 
australų tarpe. ”V. Mikėno” taurę 
puošia 1977 metų laimėtojų pavar
dės - V. Patašius, Y. Chewchyk ir N. 
Selim.

Šiais metais Dr. I. Venclovas te
atsiliko nuo pirmosios vietos tik pu
se taško. Pagal laimėtų taškų skai
čių kiti lietuviai šachmatų turnyre 
rikiuojasi: A. Giniūnas 4V2 taško, 
Dr. H. Lukše 4V2, J. Karpavičius 4, 
J. Kapočius 4, I. Jonaitis 3V2, V. 
Augustinavičius 3, G. Baikovas 3, P. 
Grosas 3, A. Pūkas 2 ir VI. Šneideris 
2.

SUVAŽIAVIMO ATSTOVŲ 
NUTARIMAI

Sporto šventės metu Hobarte 
įvyko sporto klubų pirmininkų ir 
įgaliotinių susirinkimas. Pagal 
sporto švenčių statutą, suvažiavimo 
atstovai yra aukščiausias sporto or
ganas Australijoje ir jo nutarimai 
gali būti pakeisti tik sekančio atsto
vų suvažiavimo metu.

Be visų kitų nutarimų ir pakeiti
mų sporto klubų įgaliotiniai, 
apsvarstę patiektus pasiūlymus, dėl 
važiavimo į Kanadą, Melbourne 
"Kuoni” kelionių biuro ir Sydnejaus 
"Palangos” kelionių biuro, rado pa
lankesnes sąlygas iš Sydnejaus "Pa
langos” ir galutinai priėmė šio kelio
nių biuro pasiūlymus, pavesdami 
jam tvarkyti Australijos lietuvių 
sportininkų kelionę į Pasaulio Lie
tuvių Sporto Žaidynes Toronte.

ALFAS valdyba atsiprašo 
KUONI Travel (Australia) Pty. Ltd. 
už panaudojimą jų vardo ant savo 
loterijos bilietų, kuris, po atstovų 
nutarimo pakeisti kelionių biurą, 
daugiau negalioja.

ALFAS valdyba prašo visus šios 
loterijos platintojus, parduodant bi
lietus, išbraukti I-jo prizo mecena
tus KUONI Travel (Australia) Pty. 
Ltd. ir toj vietoj įrašyti PALANGA.

LANKĖSI LOS ANGELES 
’’BANGOS” PIRMININKAS

Kartu su skautais Sydnejuje, 
Melbourne ir Adelaidėje lankėsi da
bartinis Los. Angeles sporto klubo 
’’Bangos” pirmininkas inž. Algis Šė
kas. Jis prieš 17-ka metų išvyko iš 
Australijos į Ameriką, palikdamas 
Melbourne savo tėvus ir seserį. 
Australijoje jis žaidė krepšinį ir sta
lo tenisą už Adelaidės ir Melbourne 
lietuvių sporto klubus. ALFAS val
dyba plačiai išsišnekėjo su A. Šėku, 
kuris jau turi padaręs labai gražius 
planus, Australijos lietuvių sporti
ninkų priėmimui Los Angeles. 
Sportininkai turės čia pirmą pradžią 
draugiškose savo šakų rungtynėse.

Iki šiol dar nežinoma kuriuose 
miestuose bus žaidžiama po šventės 
Toronte. Kai tik bus gauta informa
cija, ji bus pranešta spaudoje.

Pinigines dovanas gavo: V. Pata
šius, A. Giniūnas ir J. Kapočius. I. 
Jonaitis gavo vertingą šachmatų 
knygą už geriausią laimėjimą tur
nyro metu. Anksčiau minėjau, kad I. 
Jonaitis nugalėjo Australijos repre
zentacinės šachmatų komandos ant
ros lentos žaidėją tarptautinį meis
trą P. Dosza. Šis žaidėjas tikrai ne
turėjo laimės lietuvių tarpe. Antrąją 
partiją pralaimėjo V. Patašiui.

Būtų neteisinga nepaminėjus J. 
Kapočiaus laimėjusio keturis taš
kus žinant, jog jis visas partijas tu
rėjo žaisti prieš daug jaunesnius 
šachmatininkus. Girdėjau vieną pa
lyginimą J. Kapočiaus adresu: girdi, 
J. Kapočius prilygsta vynui — kuo 
daugiau metelių, tuo stipresnis...

TURNYRO UŽDARYMAS

Turnyro uždaryme ir dovanų įtei
kime kaip ir kiekvienais metais da
lyvavo NSW Šachmatų Sąjungos 
pirmininkas ir šachmatų laikraščio 
redaktorius. Šiais metais premijoms 
išmokėta virš devynių šimtų dole
rių. Be šachmatininkų dovana įteik
ta ir p. J. Mickienei Lietuvių Klubo 
vedėjo pavaduotojai už visokeriopą 
pagalbą vykstant žaidimams. Už
baigiant turnyrą ir kartu vienerių 
metų veiklą šachmatų klubo valdyba 
dėkoja p. R. Cibui už dovaną, Syd
nejaus Lietuvių Klubo valdybai už 
palankumą ir finansinę paramą, 
kartu ir V. Juškai, Klubo valdybos 
nariui, už loterijos pravedimą ir už 
inspiruojančią kalbą turnyro užda
rymo metu.

V. Augustinavičius
Mūsų Pastogė Nr. 1-2, 1978.1.16, psl. 7
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PRANEŠIMAS

oyoney lietuvių Klubas planuoja 
praplėsti klubo pastatus naujomis 
patalpomis.

Klubo Valdyba nori gauti patalpų 
reikalu pasiūlymų ir pageidavimų iš 
lietuviškų organizacijų bei sambū
rių.

Pageidavimai ir pasiūlymai turi 
būti padaryti ir pateikti raštu nuro
dant:

a) kokių patalpų organizacija rei
kalinga;

b) kiek valandų per savaitę nu
mato patalpomis naudotis;

c) kiek ir kaip galėtų prisidėti prie 
numatytų patalpų išlaikymo.

Vasario 15 d., trečiadieni, 7.30 vai. 
v. Klubo patalpose kviečiamas or
ganizacijų (suinteresuotų patalpo
mis) vadovų ar atstovų pasitarimas 
patalpų reikalu.

Atvykdami vadovai ar atstovai 
prašomi turėti su savimi aukščiau 
nurodytus pageidavimus ar pasiūly
mus raštu.

Sydney Lietuvių Klubo 
Valdyba

PRANEŠIMAS

Įvykus konfliktui tarp N.S.W. 
Švietimo Ministerijos ir profesinės 

’Mokytojų Sąjungos, užplanuotasis 
etninių kalbų mokyklų organizavi
mas laikinai atidėtas. Kiek žinoma, 
Švietimo Ministerija ketina dėti vi
sas pastangas, kad tokie etninių 
kalbų mokymo centrai būtų įkurti ir 
veiktų. Apie tolimesnius žygius bus 
informuojama etninių grupių vado
vybės.

X.
ATSILIEPKITE!'

■

Ponia, gruodžio 25 d. Syd. Liet. 
Moterų Draugijai paaukojusi 20 do
lerių, prašoma atsiliepti paskambi
nant tel. 602 6358. Jos pavardė ir 
adresas dingęs.

VISUR VISAIP PRIMINIMAS

Atrodo, Sydnejuje skambučiai 
nesiliauja: dar prieš Kalėdas pradė
jęs skambėti Atžalos "Pirma skam
butis” bus girdimas ir sausio 29 d. Gi 
po savaitės Moterų Draugijos Už
gavėnių baliuje (vasario 4 d.) girdė
sime jau ir ’’Antra skambutį”. Ar jis 
bus Atžalos, ar Atlaužos, nepavyko 
išaiškinti.

Užjūrio svečiai skautai ir jų paly
dovai per šventes Sydnejuje buvo 
taip rūpestingai globojami ir lepina
mi, kad kai nuvyko į Tautinę Sto
vyklą prie Melbourne, jie pasijuto 
kaip ištrėmime. Ar nereikėtų jiems 
priminti skautų plieninio įstato, kad 
skautas vienodai šypsosi saulėtą ir 
lietingą dieną?

Vos tik prasidėjus mokyklinėms 
atostogoms melburniškis mokytojas 
Vytautas Straukas išskrido į užjū
rius, ketindamas paviešėti Šiaurės 
Amerikoje, Europoje ir gal Lietu
voje.

Syndejaus Lietuvių Sporto Klubas "Kovas” maloniai kviečia visus 
atvykti į ruošiamą

Gegužinę—Barbeque
sausio 21 d. 27 Fenwick St. Yagoona.

Pradžia 4 vai. Įvairūs gėrimai ir maistas bus gaunami vietoje. Čia 
turėsite progos arčiau susipažinti su sportininkais, dalyvavusiais XXVIII 
Sporto Šventėj Hobarte.

■» A A A A A. A. aa.aaa.aaa
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ALB GEELONGO APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

ALB Geelongo Apylinkės visuoti
nis susirinkimas įvyks 1978 m. va
sario 5 d., sekmadienį, 2 vai. Gee
longo Liet. B-nės Namuose.

Susirinkimo darbotvarkė: 1. Su
sirinkimo atidarymas. 2. Prezidiumo 
sudarymas. 3. Mandatų Komisijos 
rinkimai. 4. Praeito metinio susirin
kimo protokolo skaitymas. 5. Pra
nešimai: a) apyl. valdybos pirminin
ko, b) kasininko, c) Revizijos Komi
sijos, d) Garbės Teismo, e) organi
zacijų. 6. Diskusijos dėl pranešimų. 
7. Valdomųjų organų rinkimai: a) 
apylinkės valdybos, b) Revizijos 
Komisijos, c) Garbės Teismo. 8. 
Klausimai ir sumanymai. 9. Susirin
kimo uždarymas.

Visi Geelongo apylinkės lietuviai 
kviečiami susirinkime dalyvauti.

ALB Geelongo Ayl. Valdyba

NAUJA CANBERROS LIET.
KLUBO VADOVYBĖ

Lapkričio pabaigoje iš Canberros 
Lietuvių — Australų Klubo vadovy
bės pasitraukė P. Dirkis, M. Maura- 
gis ir J. Petronis. Sudaryta nauja 
Klubo vadovybė: pirmininkas Ro
mas Miniotas, vicepirm. K. Anta
naitis, iždn. J. Žentelis, sekretorius 
V. Maželis ir nariai: p. Perlibachie- 
nė, P. Gružauskas ir G. Kaminskas.*

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

DĖMESIO!
SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 

sausio 29 d., sekmadienį, 3 vai. ATŽALOS Teatras kartoja A.N. 
Hennequin ir B. Collier trijų veiksmų komediją

PIRMAS SKAMBUTIS
Tautiečiai kviečiami ir iš tolimesnių vietovių - Newcastle, Wollongong, 

Canberra ir kt.
Bilietai: dirbantiems $ 3, pensininkams ir moksleiviams - $ 2. 

Nepraleiskite retos ir gal paskutinės progos!

Bene gražiausia švenčių dovaną 
apturėjo melburniškiai Danguolė ir 
Paulius Jokūbaičiai, sausio pačioje 
pradžioje sulaukę pirmagimės 
dukrelės Ventos. Sąyršyje su tuo 
įvyko ir Juškų šeimoje radikalių pa
sikeitimų: vyresnieji Juškai (Dan
guolės tėveliai) staiga virto sene
liais, o jos brolis Vytautas - dėde, gi 
seserys Aldona ir Ramutė - tetomis. 
Keisti, bet neatšaukiami faktai. Ne
žiūrint to, vis tiek visus sveikiname 
naujose pozicijose!

Adelaidiškė švietėja ir kultūri
ninkė p. Izolda Davis šventes pra
leido sydnejiškių bičiulių tarpe. Ji 
yra bene viena iš iškiliausių lietuvių 
moterų Pietų Australijos švietimo 
srityje.

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
GOLDEN TRIO KAPELAI

Sausio 21 d., sekm. 7 vai. v.

Vėžių vakaras
Įėjimas tik su iš anksto įsigytais 

bilietais ($ 3.00). Vakaro metu egzo
tiški šokėjai.

Klubo biblioteka atidara: 
trečiadieniais 3-5 vai. 
sekmadieniais 1.30-5 vai.
Bibliotekoje parduodamos lietuviš
kos knygos, plokštelės, pašto ženk
lai, lipin ūkai ant mašinų klijuoti.

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama Primename, kad šeštadienių šokių 
10% nuolaidos už spiritinius gė- vakarais visi turi dėvėti klubo tai- 
rimus ir 5% už alų. syklėse nurodytą aprangą.

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-tret. 4-10 vai., ketv.- 4-11 vai., šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai. 
penkt. 4-12 vai., šjšt. 2-1 vai., sekm.
12.30 - 11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadienius dvigubi jackpotai

AUKOS
Syd. Liet. Mot. Soc. Globos sekly

čios statybai:
Po 20 dol.: H. Antanaitis, H. ir A. 

Šliteriai, J. Ramanauskas, D. Gied
raitytė, R. Daukus.

13 dol. K.J. Kemežys.
Po 10 dol.: N.N. iš Jindabyne, B. 

Zakarauskaitė, M. Kavaliauskas, A. 
Paulėnas, J. Mickus, R. Ramanaus
kas, K. Bačiulienė, K. ir E. Sadaus
kai, E. Meškėnas, A. Zinkevičius, A. 
Kalėdienė, J.A. Jūragis, K. Scitnic- 
kis.

Po 3 dol.: S.K. Pocius, V. Narušis, 
A.V.

3 dol. A. Nekrošius.
2 dol. O. Gilandas.

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame.

S.L.M.S.G. Draugijos valdyba

Hydro—Jet
Kilimų valymo specialistas. Nau

dojamas vėliausias, gilus vandens 
garų ir vakumo metodas.

Lietuviams 10% nuolaida.
Skambinti po 4 v. vakaro (046) 

669230, arba rašyti P.O. Box 74 
Camden N.S.W. 2570.

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

VIETOJ ©fi 
a® gėlių
A.a. Sergejui Osinui mirus, vietoj 

gėlių pagerbti velionį, Liutikų šeima 
skyrė Mūsų Pastogei 5 dolerius.

Sydnejaus Liet. Moterų Soc. Glo
bos Draugijos tradicinis Užgavėnių 
Blynų Balius jau čia pat: vasario 4 
d., šeštadienį, Sydnejaus Lietuvių 
Klube. Baliaus programoje numato
ma staigmenų: gal po pirmo seks 
antras skambutis. Visi kviečiami 
dalyvauti - neapsivilsite!
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