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Iš Liet. Dienų Dailės parodos
Dail.Leeka Kriaucevičiūtė—Gruzdeff Evos Kubbos por- 
tretas(detalė) Nuotrauka Jurgio Janavičiaus

Tikinčių Teisėms 
Ginti Komitetas 

Lietuvoje

: MIELI AUSTRALIJOS LIETUVIAI!

Sveikiname Jus, suskridusius iš tolimų Australijos 
vietovių j šias Lietuvių Dienas, vykstančias Sydney. 
Sveikiname šventei ruošti Komitetų, programos atlikėjus 
ir visus šventės dalyvius, linkėdami daug geros nuotaikos 
ir gražių išgyvenimų.

Prieš porą metų ir mums buvo lemta būti Jūsų Mel
bourne įvykusių Lietuvių Dienų dalimi, pajusti Austra
lijos lietuvių nuoširdumą, globą bei vaišingumą. Patirti 
Australijoje išgyvenimai taip gyvi mūsų širdyse, kad ir 
šiandien esame su Jumis kartu ir trokštame, kad Jūsų 
parengimus lydėtų sėkmė, teikdama džiaugsmo ir dvasi
nio pakilimo.

Sveikiname pas Jus šiuo metu viešinčių "Grandinėlę", 
kad jų viešnagė būtų sekmjnga ir j savo pastogę grįžtų 
pilni gražiausių prisiminimų.

Su geriausiais linkėjimais ir dėkingumu! Jūsų
Vad. G. Breichmanienė 

GYVATARAS 
i Hamilton, Ont. Canada.

DRAMOS KONKURSAS

JAV LB Kultūros Tary
ba skelbia dramos konkur
są. Rankraščius reikia siųs
ti ligi 1979 metų lapkričio 
15 dienos. Kur siųsti, bus 
pranešta, kai bus sudaryta 
veikalų vertinimo komisija. 
Pageidautina, kad drama 
atitiktų vidutinišką spek
taklio laiką. Kūrinių temos 
paliekamos autorių nuožiū
rai.

Premijos suma — pusan
tro tūkstančio dol. ($1500). 
Ji nebus skaldoma, šiai su
mai tūkstantį dolerių pa
skyrė Lietuvių Fondas, o 
penkis šimtus — Kultūros 
Taryba.

NAUJA PASAULIO LIE
TUVIO administratorė yra 
Daina Kojelytė, PLB sekre
torė. Šias pareigas ji perėmė 
iš buvusio administratoriaus 
Stasio Džiugo, kuris per eilę 
metų rūpestingai tvarkė 
Pasaulio Lietuvio adminis
traciją. PLB Valdyba jam 
išreiškė didelę padėką už jo 
darbą. Pasaulio Lietuvio ad
ministracijos ir redakcijos 
adresas yra 5620 S. Clare
mont Ave.,Chicago, Ill. 
60636, telef. (312) 778-2200

Sausio 16 d. iš Sydnejaus 
uoste stovėjusio sovietinio 
laivo į vandenį iššokusi laivo 
virtuvėje tarnavusi 18 m.

PASITRAUKĖ VLIKO 
PIRMININKAS

VLIKO Seime, kuris įvyko 
gruodžio mėn. ilgametis 
VLIKė pirmininkas Dr. J.K. 
Valiūnas pareiškė nestatysiąs 
savo kandidatūros j VLIKO 
pirmininkus ir šiose pareigose 
išbus, kol bus išrinktas naujas 
VLIKO pirmininkas.

PL B-nės 
Valdyboje
PLB Valdybos posėdis į- 

vyko sausio 9 d. Jaunimo 
Centre Čikagoje. Svarstyti 
įvairūs Jaunimo Kongreso 
rengimo ir lėšų telkimo rei
kalai. ■ Jaunimo Kongreso 
atstovų^, dalyvių ir turistų 
registracija, gavus papildo
mų žinių iš Europos ir esant 
dideliam susidomėjimui Š. 
Amerikos lietuvių tarpe, 
pratęsiama iki 1979 m. va
sario 16 d. Finansų Komite
tas jau pasiruošęs aukų va
jui, kuris netrukus prasidės. 
Šiame specialiame posėdyje 
dalyvavo IV PLJ Kongreso 
Rengimo Komiteto
pirmininkas Andrius Šmitas 
iš Vokietijos, PLJS pirm. 
Gabija Juozapavičiūtė iš 
Kanados, PLB Valdybos 
pirm. Vytautas Kamantas, 

mergaitė, palikusi visus 
savo daiktus laive, ir pasie
kusi krantą pasiprašė azylio 
teisės. Reikalas atsidūręs 
Australijos Imigracijos 
Departamente.

Lapkričio 22 d. Maskvoje 
įvykusioje spaudos konfe
rencijoje užsienio žurnalis
tams buvo pranešta apie Ti
kinčiųjų Teisėms Ginti Ko
miteto Įsteigimą Lietuvoje. 
Konferencijoje dalyvavo 
trys iš penkių naujojo komi
teto steigėjų Lietuvos kuni- 
gai-Alfonsas Svarinskas, 
Juozas Zdebskis ir Sigitas 
Tamkevičius. Kiti du komi
teto nariai yra kunigai Vin
centas Velavičius ir Jonas 
Kauneckas, baigęs semina
riją 1977 m. Jiems talkinin
kavo stačiatikių kunigas 
Gleb Jakunin, vienas Krikš
čionių Komiteto TSRS Ti
kinčiųjų Teisėms Ginti stei- 
gėjųl976 m. Apie naująjį 
komitetą plačius pranešimus 
paskelbė Reuterio, UPI, 
Agence France Presse ir ki
tos tarptautinės žinių agen- 
ūros.

Kunigas Svarinskas 
Vakarų reporteriams pa
reiškė, kad Lietuvos katali
kai pasveikino Jono 
Pauliaus Antrojo
pareiškimą, kad “Tylos 
Bažnyčia daugiau netylės”. 
“Lietuvoje niekad nebuvo 
Tylos Bažnyčios,” sakė Sva
rinskas. “Kai kurie mūsų 
žmonės galvoja, kad mes tu
rime tyliai kalbėti apie savo 
reikalus, bet mes norime 
juos garsiai iškelti.” Svarin
skas, Tamkevičius ir Zdebs
kis teigė, kad 70—75 nuo
šimčiai Lietuvos gyventojų 
yra praktikuojantieji kata
likai, nors valstybė pripa
žįsta, kad jų skaičius siekia 

nariai: V. Kleiza, A.Juod- 
valkis, D. Kojelytė, A. Pau
lius, R. Sakadolskis, A. Sau- 
laitis, M. Šilkaitis, reikalų 
vedėjai D.Korzonienė ir S. 
Girnius, VLIKO ryšininkas 
prie PLBvaldybos VI. Šoliū- 
nas ir Finansų Komisijos 
nariai: A.Lauraitis ir L. 
Stončiūtė.

Atvyksta PLB-nės VICE
PIRMININKAS

Patikimomis žiniomis į 
Australiją atvyksta Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos vykdomasis vice
pirmininkas Vaclovas Klei
za. Čia būdamas numato su
sitikti su mūsų bendruome
nės vadovybe, jaunimo or
ganizacijom. Greičiausia 
Australijoje jis bus balan
džio antroje pusėje. Su laiku 
jo atvykimas bus paskelbtas 
išsamiau.

50 nuošimčių. Tūkstančiai 
lietuvių vakarinėje respub
likos dalyje, pagal Svarins
ką, galėjo matyti popiežiaus 
įvesdinimo iškilmes per 
Lenkijos televiziją. “Mums 
visiems buvo labai smagu”, 
teigė Svarinskas. “Vakarie
tis negalėtų mūsų suprasti. 
Dabartinis Popiežius gali 
suprasti".

Vakarų žurnalistams per
duotame pareiškime grupė 
prašo popiežiaus
palaiminimo. Ten pat 
sakoma: “Ilgą laiką mes bu
vo vadinami ‘Tylos Bažny
čia’ net kai mūsų nelaimės 
garsiai šaukė padėti, kai bu
vome persekiojami ir kovo
jome... Suprasdami savo at
sakomybę prieš Dievą ir 
Bažnyčią... mes, Lietuvos 
kunigai, nusprendėme pra
dėti kalbėti ir ginti šventas 
Bažnyčios ir tikinčiųjų tei
ses”.

Svarinskas pranešė, kad 
Lietuvoje darbuojasi 711 
kunigų, veikia 628 
bažnyčios, iš kurių 95 neturi 
kunigo. Jis pabrėžė, kad 
trūksta kunigų. Tėra tik 
viena seminarija Kaune, pa
ruošusi šiemet tik dešimt 
kunigų, nor šiemet jau mirė 
17 kunigų, o pernai 23. 
Taigi, nėra kam nė mirusių
jų pavaduoti. Mūsų kunigų 
amžiaus vidurkis siekia 60 
metų, sakė Svarinskas. Pa
sak jo, yra trigubai daugiau 
norinčių įstoti seminarijon, 
negu valdžia leidžia priimti. 
Žurnalistų paklaustas, ar 
kunigai vadinasi disidentais, 
kunigas Svarinskas atsakė, 
kad tas žodis Lietuviui ne
tinka. “Lietuvoje kiekvienas' 
yra disidentas,” sakė jis. Pas 
mus ne disidentų mažai, bet 
kolaborantų. Mūsų religinis 
atgimimas, teigė jis, stiprė
ja, ir tai ypač jaučiama jau
nime. Ateizmas Lietuvoje 
nėra populiarus. Nors vaikų 
religinis mokymas drau
džiamas, apie 50 nuošimčių 
miestiečių ir apie 95 nuo
šimčiai kaimo gyventojų 
tuokiasi bažnyčioje ir beveik 
visi palaidojami su bažnyti
nėmis apeigomis".

Naujoji Lietuvos tikinčių
jų teisėms ginti grupė, kaip 
pranešė UPI, įsteigta lapk
ričio 13-ją ir jau pasiuntė ne 
vieną protesto raštą val
džios organams. Ji taip pat 
kreipėsi į popiežių, prezi
dentą Carterį ir Anglikonų 
Bažnyčios vadovą, Canter- 
burio arkivyskupą, raginda
ma siekti tarptautinio susi
tarimo tikybos teisėms 
ginti.

ELTA
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Pirminis
Pereitų metų pabaigoje 

įvykusiame ALB Krašto 
Tarybos suvažiavime buvo 
skirtas jaunimui pusdienis. 
Tenka pasidžiaugti, kad lai
kas buvo išnaudotas 
jaunimo klausimams daly
vaujant pačiam jaunimui. 
Kaip ir pridera jaunimui ir 
jo polėkiams, pirmoje eilėje 
svarstytas tolimesnės atei
ties klausimas — ar Austra
lijos lietuviai pribrendę ir 
pajėgūs suorganizuoti ir 
pravesti sekantį penktąjį 
Jaunimo Kongresą Austra
lijoje. Kaip iš pranešimo pe
reitame numery skaitėme, 
jeigu bus noro ir pasiryžimo, 
viskas galima ir įmanoma.

Kaip bus taip su penktuo
ju Jaunimo Kongresu, bet 
šiandie daug aktualesnis ke
tvirtasis Jaunimo Kongre
sas, kuris įvyksta jau už ne
pilnų šešių mėnesių Vak. 
Europoje. Šio kongreso ruo
ša jau įsibėgėjusi: sudarytos 
kongreso programos, kau
piamos lėšos, atrenkami 
jaunimo atstovai ir verbuo
jamas visas jaunimas, kad 
kuo gausiau ir skaitlingiau 
šiame kongrese dalyvautų. 
Is pranešimų Krašto Tary
boje sužinojome, kad. mūsų, 
t.y. Australijos lietuvių jau
nimo atstovai į Kongresąjau 
parinkti ir kad kaupiamos 
lėsos palengvinti dalyviams 
i Kongresą nuvykti. Taip 
pat is pačių šaltinių patyrė
me, kad didesnė akcija už 
dalyvavimą Jaunimo Kon
grese tėra išvystyta Mel
bourne ir kiek Adelaidėje, 
tačiau Sydnejuje ir kitose 
kolonijose apie Jaunimo 
Kongresą beveik nieko ne
sigirdi.

Padėka
GRANDINĖLĖS 
ATVYKOS TALKININ
KAMS

Gausūs Grandinėlės pasi
rodymai Sydnejuje, Adelai
dėje ir Melbourne suteikė 
mums ir mūsų kviestiems 
dignatoriams daug džiaug
smo ir pasididžiavimo lietu
višku folkloru. Didžiausias 
nuopelnas ir mūsų padėka 
tenka Grandinėlės daly
viams, ypač grupės vado
vams p. Liudui Sagiui ir p, 
Alexandra! Sagienei. Ačiū 
Miss Jane Scott, “Cleveland 
Plain Dealer” reporterei, 
kuri Grandinėlę lydėjo ir 
rūpinosi grupės vardo po
puliarinimu.

Ruošiant gastroles Aus
tralijoje, reikėjo kviesti or
ganizatorius ir padėjėjus.

■ ų ' • • į11.

rūpestis
Gaunasi įspūdis, kad Jau

nimo Kongresas tėra tik 
Jaunimo Sąjungos rūpestis, 
ir ką tos Sąjungos vadovai 
atsieks, to ir užteks. Atsi
menant kad bent 
Australijoje Jaunimo Są
junga tėra sudarusi tik 
branduolį be stipresnio už
nugario, vargu ar pateisina
mas būtų toks atsinešimas, 
kad Australijos lietuvių jau
nimo dalyvavimas ateinan
čiame kongrese paliktų tik 
J. 'Sąjungos reikalu.

Gera buvo skautams, kai 
buvo organizuojama Tautinė 
Stovykla, kai pati organiza
cija yra stipri ir turi daug jai 
pritarėjų, skautų veteranų, 
kurie visi vieningai tą užsi- 
dėtąnaštąnešė ir sėkmingai 
įvykdė be pašalinės 
pagalbos.

Su Jaunimo. Kongresu yra 
kitaip. Remtis Jaunimo Są
junga, kuri tik kuriasi, būtų 
jai perdidelė našta, juo la
biau, kad čia nėra tik jauni
mo reikalas, o greičiau mūsų 
visų — visos bendruomenės 
prestižo klausimas. Čia šia 
proga prisimena pasirengi
mas pirmajam Jaunimo 
Kongresui Australijoje. Tuo 
metu visi mūsų bendruome
nės padaliniai įskaitant ir 
aukščiausią vadovybę buvo 
pilnai įsitraukę į Jaunimo 
Kongreso ruošos darbą, kad 
kuo daugiau būtų sutelkta 
lėšų ir kuo daugiau jaunimo 
nuvyktų į tą kongresą. Ir 
kaip visi džiaugėmės, kad 
tada Australijos kontingen
tas Kongrese buvo pavyz
dinis, kad gausiai dalyvauja 
ir kad mūsų bendruomenės 
vardas sektinu pavyzdžiu 
nuskambėjo per visą lietu

Didelė padėka tenka p. S. 
Rudzenskienei, ir jos talki
ninkams, kuri rūpinosi Ade
laidės koncertu, svečių pri
ėmimu, globojimu ir grupės 
transportu į Melbourne. 
Taip pat didelis ačiū p. 
Leonui Baltrūnui ir jo padė
jėjams už darbą ir rūpestį 
priimant Grandinėlę Mel
bourne ir ruošiant koncertą.

Ačiū p.A. Saudargienei už 
tarpininkavimą su Sydney 
Operos namų vadovybe; 
Sydney Lietuvių Klubui už 
Grandinėlės priėmimus; p. 
V.Dantai už dažną trans
portą sunkvežimiu ir jo pa- 
gelbininkams A.Jablonskiui, 
P.Antanaičiui ir S. Kieme
liui; p. V. Šniukštai už rūbų 
kabyklas, p. Aldonai Jab
lonskienei ir jos padėjėjoms 
p.p. Mikutavičienei, San- 
kauskienei ir.E. Šliogerienei 
už rūbų priežiūrą; p-lei 
Dambrauskaitei už Regent 

višką pasaulį. Kai bendruo
menės autoritetai akivaiz
džiai prisideda ir pritaria, 
reikalai greičiau ir smagiau 
rieda. Tačiau šioje vietoje ne 
vien tik bendruomenės rū
pestis. Juo labiau šioje veik
loje galėtų prisidėti ir čia 
veikiančios mūsų jaunimo 
organizacijos. Su pasigėrė
jimu sekėmė pereitų metų 
sportininkų išvyką į Šiaur- 
rės Ameriką. Gi mūsų spor
to sąjunga savyje turi susė- 
musi apie tris ketvirčius 
mūsų jaunimo. Tai kas, kad 
gal Kongrese nebus sporti
nių pasirodymų, tačiau vis 
tiek jaunimas, kuriam is 
visus pusių būtų labai sveika 
susitikti ir dalyvauti tokio 
masto lietuvių susitikime, 
kaip Jaunimo Kongresas. 
Jeigu pernai sportininkai 
galėjo pasiųsti _ virš 
70 jaunimo, prie gerų norų iš 
savo tarpo į Jaunimo Kon
gresą galėtų deleguoti nors 
pusę tiek. Juk visa tai daro
ma lietuvybės naudai ir 
ateičiai. Lygiai panašiai ga
lėtų pasidarbuoti ir skautų 
Sąjunga. Nors ir buvo 
neseniai turėta tautinė 
stovykla, vis tiek pereitų 
metų vidyry dar iš Austra
lijos Amerikoje į T. 
Stovyklą dalyvavo apie 20 
jaunuolių. Jeigu norime 
jaunimą išauginti pilnuti
niais sąmoningais lietuviais, 
turėtume išnaudoti visas 
progas, kur tik galima pasi
semti tos lietuvybės.

Belieka tik produktuyviai 
ir ryžtingai išnaudoti tuos 
kelis ligi Kongreso mėne
sius, o rezultate., mūsų pas
tangų pateisinimas. Ten, 
kur yra visų reikalas, nepa
likime juo rūpintis tik ke
liems asmenims ar atski
roms organizacijoms.

(v.k.)

Teatre reklaminės medžia
gos paruošimą; kun. P. But
kui už tėviškus sveikinimus 
ir parapijos salės naudoji
mą; p. Renatai Migienei ir 
jos padėjėjoms p-lėms E. 
Kiverytei ir G. Viliūnaitei už 
gėlių rūpinimąsi; p. A.Migui 
už visokeriopą pagalbą, ren
giant koncertą ir 
priėmimus: p.A.Dudaičiui 
už programų paruošimą ir 
šviesų tvarkymą; p. L.Sta- 
šionienei už bilietų platini
mą; L.D.R. Komiteto 
nariams, o taip pat ir vi
siems tautiečiams vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėju- 
siems prie sėkmingos Gran
dinėlės atvykęs.

A. Reisgys 
Grandinėlės Ko-ordinatorius
«t f l .1 ! > '..........M t ’ : i
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Iš A.L.B. Spaudos Sąjungos
ANTRĄ VAGĄ PRADEDANT

Bendruomeniniame darbe esti ir malonių pareigų. 
Prieš dvejus metus įvedėme į “Mūsų Pastogę” skyrelį 
“Krašto Valdyba Pasisako”. Perduodami Krašto Valdy
bos pareigas Adelaidėn, tikimės, kad naujoji Krašto Val
dyba ir toliau informuos Bendruomenę per tą skyrelį, ir iš 
viso, per “Mūsų Pastogę”. Mes linkime naujajai Krašto 
Valdybai daug sėkmės ir našios veiklos.

Atidarant šį naują “Mūsų Pastogės" skyrelį, kuriuo 
ALB laikraščio leidėjas— Lietuvių Bendruomenės Spau
dos Sąjunga laikas nuo laiko kreipsis tiesioginiai į “Mūsų 
Pastogės” skaitytojus, tenka maloni pareiga pasveikinti 
eilę bendruomeninkų. Pirmiausia sveikiname Lietuvos 
Karaliaus Mindaugo medaliu apdovanotus p.p. Igną A- 
lekną, Joną Meiliūną, Vytautą Simniškį ir Algį Taškūną 
bei naująjį ALB Garbės narį p. Juozą Lapšį. Nepailstamu 
darbu šie Bendruomenės veikėjai tikrai nusipelnė pager
bimo.

Sausio 15 d. sueina 60 metų amžiaus “Mūsų Pastogės" 
redaktoriui p. Vincui KAZOKUI. Sveikiname jį, sulauku
sį šio gražiaus jubiliejaus. P. V. Kazokas jau daug metų 
dirba “Mūsų Pastogei”. Spaudos darbas sunkus ir kartais 
nedėkingas. Daug darbo ir sielos įdėjęs į šį laikraštį, p. V. 
Kazokas buvo tapęs kontraversijos centru ir net pasi
traukęs iš redaktoriaus pareigų. Betgi jau keletas metų, 
kaip jis vėl “Mūsų Pastogės” ašis, jos Redaktorius.

Linkime p. Redaktoriui dar daug metų nepavargti dir
bant taip mums svarbų ALB laikraščio redagavimo darbą

ALB Spaudos S—gos Komitetas.

Žinios
Popiežius Jonas Paulius 

II Kalėdų proga pasakė kal
bą 50,000 romiečių miniai ir 
pasveikino tikinčiuosius su 
šventėmis 25-kalbomis, jų 
tarpe ir lietuviškai.***

Šių metų žiema Europoje 
ypatingai sunki. Nekalbant 
apie rytų Europos kraštus, 
šalčio banga užkliudė ir vi
durio bei vakarų Europos 
kraštus, kur paprastai žie
mos būna gana švelnios. 
Šalčiai ir sniego pūgos daug 
kur nukirto transportą. 
Rytų Europoje pasireiškia 
kuro trūkumas.

***

Persijoje atoslūgio nesi
mato ir įtampa didėja. Ša
chas, prieš kurį vyksta visas 
maištas, pastaruoju metu 
ketina išvykti atostogų į 
Europą, tačiau kol krašte 
padėtis nėra stabilizuota, jis 
pasilieka. Už maištininkų 
nugaros, įrodyta, kad stovi 
sovietų revoliuciniai kurs
tytojai. Amerika, atrodo, 
pigiai neperduos Persijos 
Sov. Sąjungos globai, tad į 
Persijos įlanką pasiuntusi 
karo laivų ir griežta nota 
perspėjusi Sov. Sąjungą, 
kad nesikištų į Persijos rei
kalus.

Prieš išleidžiant “Mūsų 
Pastogę" jau buvo tikra, kad 
Persijos Šachas išvyksta į 
užsienį. Oficialiai skelbiama, 
kad toji išvyka yra tik Šacho 
atostogos, tačiau neabejoti
na, kad šioji išvyka pasi
baigs tremtimi.♦♦♦

Kambodia arba kaip pas
taruoju 'metu buvo per
krikštyta Kampučija, jau 
kontroliuojama Vietnamo. 
Pasienio incidentai išsivystė 
iki tokio laipsnio, kad 
Vietnamo "savanoriai” pa
dedant Kambodijos opozici
jai, jau užėmė sostinę ir pa-, 
skelbė naują vyriausybę. 
Vietnamą stipriai remia 
Sov. Sąjunga,
Kambodiją-Kinija, Reikalas 
atsidūrė ir Jungtinėse Tau

tose, kur Kambodijos prin
cas įteikė protestą prieš 
Vietnamo agresiją.

KAIP 1940 METAIS LIE
TUVA TAPO SOVIETINĖ?

Apie tai ‘Tiesoje* 
(1978.11.28) informuoja 
prof. dr. Kostas Navickas. 
Jis cituoja 1940 m. kovo 15 
d. ‘Tiesą’, pasak kurios kra
šte jau buvo susidariusi 
“kovinga darbininkų ir vals
tiečių sąjunga”. Revoliucija 
Lietuvoje prasidėjusi 1940 
m. birželio 15 d., kai “į liau
dies pusę perėjo Lietuvos 
kariuomenė“. Raudonosios 
Armijos buvimas krašte 
“užkirto kelią užsienio im
perialistų ginkluotai kon- 
trerevoliucinei 
intervencijai. Dėl šių aplin
kybių Lietuvos buržuazija 
neteko galimybių pasiprie
šinti liaudies revoliuciniams 
veiksniams, ir revoliucija 
tvirtai laimėjo”.

NAUJAS BIUDŽETAS
Maskvoje buvo paskelbtas nauja

sis 1979 m. biudžetas, kurio lentelė
je Lietuvai, su 2.275.469.000 rublių 
tenka šeštoji vieta. Už Lietuvą dides
nius biudžetus turi Rusija, Ukraina, 
Kazachija, Gudija ir Uzbekija. Prieš
paskutinėje vietoje yra Estija su 
981.725.000 rb. Latvijos biudžetas — 
1.506.710 rb. Iš sąjunginio apyvartos 
mokesčio respublikoms į savo iždą 
leidžiama atsiskaityti skirtingus nuo
šimčius: Lietuvai — 91%, Estijai — 
56,9%, Latvijai — 43,1%. Visą su
rinktą apyvartos mokestį pasilieka 
Kirgizija ir Turkmėnija. Pilnas są
junginis gyventojų pajamų mokestis 
atiduodamas tik Lietuvai, Kirgizijai 
ir Turkmėnijai. Specialų papildą iš 
sąjunginio biudžeto 1979 m. projek
tams vykdyti gauna: Kazachija — 
449.140.000 rb., Turkmėnija — 3.037.- 
000 rb. Naujasis sovietų okupuotos 
Lietuvos biudžetas buvo patvirtintas 
vilniškės augščiausios tarybos posė
dyje. Pagrindinį pranešimą padarė 
finansų “ministeris” R. Sikorskis. 
Jis pabrėžė, kad nuo š. m. sausio 1 
d. padidinamos pieno, avienos, bul
vių ir daržovių supirkimo kainos, bet 
mažmeninės jų kainos vartotojams 
nebus pakeltos. Supirkimo kainų pa
didinimas 1979 m. pareikalaus papil
domų 40.000.000 rb., kurių 80% teks 
kolchozams ir soychozams.
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PARODOS LIETUVIŲ DIENOSE

Dailės paroda
Bene vienas iš pačių re

prezentatyviausių Lietuvių 
Dienų renginių buvo Lietu
vių Dailės paroda, surengta, 
Bankstown Civic Centro ga
lerijoje. Neskaitant išstaty
tų kūrinių, jau pati paroda 
kaipo tokia, daugelio teigi
mu, pati savyje buvo kaip 
meno kūrinys.

Parodą organizavo daug 
širdies įdėdama Dr. G.E. 
Kazokienė. Tai bene pirmoji 
lietuvių dailės paroda Aus
tralijoje, kurią surengė kva
lifikuota meno specialistė, 
turinti ne tik žinių, bet ir as
meniško polėkio bei skonio. 
Ne tik pat išdėstymas, bet ir 
visi papildomi dalykai, kaip 
gėlės, žalumynai buvo 
išdėstyti ir sustatyti į savo 
vietas, kad viskas pačią pa
rodą estetiškai praturtino.

Erdvios ir dėkingos gale
rijos patalpos leido išstaty

Dailės parodos organizatorė Dr. G.E. Kazokienė ir prof.
Dr. V. Doniela, atidaręs parodą

Nuotrauka J. Šarkausko

Kalba prof. Dr. V. Doniela
Prof. Dr.Vytauto Donielos 
žodis Lietuvių Dienų Dailės 
parodos atidaryme.

Gerbiama ponia Kazokie- 
ne, gerbiami menininkai, 
mielos ponios ir ponai!

Didelis malonumas vėl 
susitikti lietuvių dailės pa
rodoje, kuri yra virtusi tra
diciniu, kartu ir substancia- 
liu praturtinimu mūsiškių 
Lietuvių Dienų. Džiugu, kad 
kokybiškai išstatytieji dar
bai rodo naujų krypčių bei 
nuotaikų, o kiekybiškai ma
tome vardų, kurių bent šiose 
parodose anksčiau nesimatė. 
Šitą suklestėjimą žymi ir tai, 
kad dabartinę parodą suda
ro vien tik iš New South 
Wales valstijos menininkų 
darbai.

Atrodo, yra tiesa, kad 
meniniai pojūčiai bei išraiš
kos mūsų tautoje yra gana 
stiprūsšį faktą galima būtų 
paminėti ir palikti. Tačiau iš 
kitos pusės juomi reikia 
džiaugtis iškeliant esminį 
skirtumą tarp meninės kū
rybos ir utilitarinio naudos 
siekimo. Mene išryškėja tam 
tikra žmogiškosios egzis

tuosius objektus tinkamai 
sugrupuoti, gi pats išdėsty
mas suteikė visai parodai 
specifinį veidą. Darbas ne
buvo lengvas, nes reikėjo 
suderinti ir išbalansuoti ne 
vienos plotmės objektus. 
Pati paroda susidėjo iš trijų 
dalių —menininkų, meno 
studentų ir tautodailės dar
bų. Parodoje buvo išstatyta 
120 atskirų objektų-tapybos, 
skulptūros, keramikos, au
dinių ir medžio išdirbinių. 
Netgi lietuviški margučiai 
irgi rado sau vietos šioje pa
rodoje. Vos įėjus į puošnią 
Bankstown Civic Centro fo- 
ye (prieangį) žiūrovas neiš
vengiamai susitiko su mo

numentaliu 11 pėdų aukščio 
lietuvišku stogastulpiu 
(Belkaus darbas), kuris kėlė 
ne tik žvėsio, bet ir nusiste
bėjimo. Parodoje dalyvavo 
su savo darbais: 

tencijos galimybė. Menas, 
bent rimtas menas, išreiškia 
ne egzistencinį troškimą pa
vergti daiktus ir apsistatyti 
patogumais, bet verčiau at
veria pasaulį ar jo detales 
savo ypatumuose. Šia pras
me menininkas yra objek
tyvus. Tiesa, kad šitas ob
jektyvumas yra perleidžia
mas per kuriančio meninin
ko sąmonę, tačiau meninin
kas pastebi tai, ko nepamato 
utilitariniai apspręsta akis.

Kasdieniniame gyvenime 
mus užgula dalykai, kurie 
yra mums naudingi, iš kurių 
galime ką nors padaryti. 
Ekstremistinėje formoje šis 
naudingumo ieškojimas iš- 
sireiškia kaip šį šimtmetį 
užvaldžiusi technologija, ta
čiau naudos ieškojime 
visada matome stipresnį ar 
silpnesnį savanaudiškumo 
motyvą, o jame žmogiškojo 
susiskaldymo, nuolatinio 
konflikto šaknis.

Menas priešingai, leidžia 
būti, ir todėl išreiškia tą es
tetinę būties dimensiją, kuri

Praėjusių Lietuvių Dienų 
metu buvo surengtos dvi 
reikšmingos 
parodos:Lietuvos pašto 
ženklų (V. Biveinio rinkinys, 
išstatytas Bankstowno Cen
trinėje Bibliotekoje), ir Dai
lės paroda, vykusi Banks- 
town Civic Centro meno ga
lerijoje.

Kaip minėta, čia buvo ir 
lietuvių tautodailės skyrius, 
kur mūsų tautodailininkai 
išstatė savo išdirbinių. Aus
tralijos Lietuvių Fondo Val
dyba skyrė 100 dolerių 
premiją už geriausią tauto
dailės darbą. Parodos orga
nizatorė Dr. G. Kazokienė 
jury komisijon pakvietė p.p. 
Aleną Karazijienę iš Mel
bourne ir Bronių Strauką iš 
Adelaidės, kurių sprendimu 
premija paskirta už lietu
višką stagastulpį jo meis
trui Kazimieriui BELKUI, 
kaip už geriausią parodoje 
tautodailės darbą. Premiją 
įteikė Australijos Liet. Fon
do Valdybos atstovas Dr. 
K.Zdanius.

Parodą ruošiant reikėjo 
pasišventusių talkininkų. 
Šioje vietoje išskirtinos pa
dėkos nusipelnę meistrai 
—statybininkai p.p. Albinas 
Kutka ir Vytautas Mickevi
čius. Jiedu ne tik parūpino 
parodai reikalingų išdėsty
mui priemonių, bet patys 
padirbo statyvus, talkino 
transportu pristatant ir iš- 
vežiant paveikslus. Organi
zatorė dėkinga talkininkams 
p.p.V. Juškai ir J.Reisgiui 
už pagalbą paruošiant gale
riją ir išdėstant eksponatus.

tatytų darbų Dailės
E. Lašaitis prie savo išs- 
Nuotrauka J.Šarkausko

yra aukštesnė už dominaci- 
jos veržlumą. Menas, nere
tai sakoma, išveda mus iš 
kasdienybės. Šis posakis, 
nors paprastas,vis gi turi gi
lumo. Visada esame apsupti 
daiktais, kurie tarnauja mū
sų poreikiams, tačiau tie ut
ilitariniai daiktai šitokiu 
naudingumu ir užsibaigia. 
Rimtas menas gi naudos ne
teikia, todėl jis nei susidėvi, 
nei sensta. Atspindėdamas 
tai, kas būdinga, nors tai

Lietuviškas stogastulpis Bankstown Civic Centre. Deši
nėje matosi ir jo meisteris K. Belkus, laimėjęs už šį sto
gastulpį tautodailės premiją. Šalia jo žurn. A. Laukaitis

Nuotrauka J. Šarkausko

tapytojai—Veronika Kris
tensen (2 paveikslai),Vida 
Kabailienė (2), Danguolė 
Keraitytė (3), Leeka Krau
cevičiūtė (7), Eva Kubbos 
(3), Nina Meškėnaitė (1), 
Vladas Meškėnas (4), Jurgis 
Mikševičius (2), Henrikas 
Šalkauskas (2), Leonas Ur
bonas (5), Aldona Zakaraus- 
kaitė (2); keramika — Jo
lanta Garolytė-Janavičienė 
(10), Danutė Karpavičienė 
(12); meno studentai — Ra
mona Dambrauskaitė (3), 
Sigita Gailiūnaitė (5), Ango- 
nita Grincevičiūtė — Wallis 
(keramika) 9 darbai.

Tautodailės išdirbinių iš- 
statė:Kazimieras Belkus 
(1), Dalia Bertašiūtė (mar

būtų būdinga tik tam laiko
tarpiui ar net akimirkai, 
menas prašoka neesminius 
ir todėl pigiuosius daiktų 
bruožus.

Šita paroda yra lietuvių 
dailės paroda. Bet nors 
kiekvienas kūrėjas yra ko
kios nors tautybės, lygiai 
kaip kokio nors amžiaus, jis 
arba ji savo estetiniu rimtu
mu viršija šias atsitiktines 
savybes. Šita prasme menas 
yra vienas iš nedaugelio ry

gučiai), Ona Dambrauskienė 
(2), Teresė Dailidienė (6), 
Juozas Gudaitis (1), Alek
sandras Jakštas (3), Edvar
das Lašaitis (5). Parodoje 
dalyvavo tikN.S.W. valstijo
je gyveną menininkai. Ne
užmiršti ir šioje valstijoje 
gyvenę bet jau mirę daili
ninkai —Vaclovas Ratas, 
miręs 1973 m. ir Algirdas 
Šimkūnas miręs 1971 m. A- 
biejų išstatyta po 4 darbus.

Paroda buvo atidaryta 
1978 m. gruodžio 27 d. Ta- 
riusi trumpą žodį parodąati 

daryti organizatorė pakvietė 
prof. Dr. Vytautą Donielą, 
kuris su giliu įžvalgumu pa
lietė mūsų tautinį meną ben
droje meno sąrangoje. (Jo 
įvadinį žodį skelbiame ats- 
kirai.Red.) 

šių, kurie jungia tautas. 
Būdamas tokiu ryšiu, menas 
yra įnašas į visuotinę istori
ją, nes meninis palikimas 
yra gilesnis negu tie rūpes
čiai, kurie yra būdingi spe
cifinei tautai ir kurių pati 
tauta po kiek laiko nebesu
pranta. Menas yra vienas iš 
tų kelių, kurie tautą veda į 
visuotinumą ir visuotinio 
galiojimo pripažinimą.

Dėl šių priežasčių džiugu, 
kad mūsų tarpe menas, kaip 
estetinė būties dimensija, 
netampa užklotas kasdieni
niais rūpesčiais, bet prasi
veržia vis naujomis spalvo
mis, formomis ir įžvalgomis. 
Pagerbiant menininkus bei 
organizatorius, manau, kad 
čia susirinkusieji pritars iš
tarimui gilios padėkos me
nininkams, kurie sutiko iš
statyti savo kūrinius, o 
drauge ir p. Kazokienei su 
padėjėjais, kurie įdėjo tiek 
širdies ir energijos šią 
parodą organizuojant ir te
chniškai apipavidalinant. 
Skaitau šią parodą atidarytą
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I
Iš parodų

Lietuvos pašto ženklų paroda
Vienas iš anksčiausiai 

pradėtų Lietuvių Dienų pa
rengimų buvo Lietuvos pa
što ženklų paroda. Ji buvo 
surengta ir atidaryta Bank- 
stown Centrinėje Biblio
tekoje jau gruodžio 15 d. 
Išstatytas mūsų žinomo fi
latelisto p. V. Biveinio Lie
tuvos pašto ženklų rinkinys 
su išsamiais lietuvių ir anglų 
kalba paaiškinimais. Parodų 
organizavo ir jos meniška 
ekspozicija rūpinosi Dr. 
G.E.Kazokienė. Turėdama 
gerus ryšius su pačia biblio
teka, ypač su jos 
direktorium Mr. C.Churms, 
organizatorė gavo palan
kiausias sąlygas bibliotekos 
patalpose filatelinę parodą 
surengti atitinkamai meniš
kai ją apipavidalindama, kas 
ypač patraukė lankytojo 
dėmesį. Kiekviena stiklinė 
spinta, kur buvo išstatyti 
atitinkamai suklasifikuoti 
pašto ženklai, dar buvo iš
puošta tautiniais motyvais ir 
juostom, kas išskirtinai pa
traukė žiūrovo dėmesį ir ne
abejotinai liudijo, kad tai

Susitikimas Dailės parodoje. Iš kairės: dail. E. Kubbos, Nuotrauka J.šarkausko 
dail. V. Kabailienė, V. Kazokas, dail. H. Šalkauskas, D.
Karpavičienė, Dr. K. Zdanius, Dr. G.E. Kazokienė, B.
Straukas, A. Karazijienė, prof. Dr. V. Doniela, R. Ratienė

Lietuva Panovo atsiminimuose
Amerikoje ir Vakarų Eu

ropoje šiemet pasirodė Va
lerijaus Panovo atsiminimų 
knyga, pavadinta “To 
Dance” (“Šokti”, Alfred A. 
Knopf, N.Y. $15,oo). Joje 
plačiai žinomas baleto šokė
jas aprašo savo margą kar
jerą, pasiryžimą emigruoti 
drauge su žmona 1972 me
tais, jų abiejų pašalinimą iš 
Kirovo baleto ir persekioji
mą, kol 1974 metais Pano- 
vamš pagaliau buvo leista 
išvykti. Šiuo metu abu Pa- 
novai priklauso Berlyno 0- 
peros Baleto ansambliui.

Panovo knygoje svarbus 
vaidmuo tenka Lietuvai, kur 
jis pradėjo savo baletinę 
karjerą. Štai kaip jis aprašo 
savo pirmuosius įspūdžius 
apie Vilnių:

“Palyginus su Maskva, 
Vilnius buvo didelis dvaras. 
Nepriklausoma Lietuva, kol 
jos dar nebuvo užėmusi Ta
rybų Sąjunga, buvo taip 
skirtinga ir pažangi, kaip 

yra drauge ir nacionalinė 
paroda. Daugelis žiūrovų 
gėrėjosi pačiu išstatymu 
pripažindami, kad taip sko
ningai surengtos filatelinės 
parodos dar nebuvo matę.

Šalia pašto ženklų, kurie 
sudarė visos parodos turinį, 
dar buvo rūpestingai pa
ruošti lietuvių ir anglų kal
bomis įrašai apie pačius 
ženklus ir jų istorinę bei 
kultūrinę reikšmę. Atsitik
tinis žiūrovas galėjo ne tik 
susipažinti su šiandie jau 
sunkiai gaunamais lietuviš
kais pašto ženklais, bet taip 
pat ir atrasti žinių, apie pa
čią Lietuvą ir jos istorinį ke
lią.

Įvertindama tokią kultū
ringą parodą, Bankstown 
Centrinės Bibliotekos vado
vybė pasiūlė visą parodą 
perkelti į State Library 
Sydnejaus centre(Macquarie 
St.), kur ji šiuo metu dar te
bėra išstatyta. Tai buvo di
delis atsiekimas, nes patekti 
su paroda į State Library 
nėra jau taip lengva atsime-

Skandinavijos šalys... Ne
paprastas gyvenimo lygis 
net ir po karo mane sukrėtė. 
Paskiros šeimos turėjo išti
sus butus, vien tik sau... 
Niekas nieko nevogė ir prie 
parduotuvių beveik nebuvo 
eilių.”

Kauną Panovas išvydo 
1955 metų vasarą, savo pir
mųjų gastrolių metu. “Mane 
tuoj apžavėjo uždraustų da
lykų užuominos, slypinčios 
miesto namuose ir butuose”, 
rašo jis. “Vilniuje buvo dau
giau rusų negu lietuvių, bet 
Kaunas — buvusioji nepri
klausomos Lietuvos sostinė 
ir kultūrinio gyvenimo cen
tras - tebuvo giliai lietuviš
kas miestas. Rusai, paskirti į 
įstaigas ir dirbtuves, susi
durdavo su vietinių gyven
tojų panieka arba ignoruo
jami. Tokiu būdu 
vietiniams pavyko išstumti 
daugelį rusų į Vilnių, ir taip 
jie pasilaikė Kauną sau. 
Tautinės tradicijos ir papro

DARBĄ PRADEDANT
Australijos lietuviai sudaro vieningą A.L.B—nę, kuri 

yra vienintelė visų Australijoj gyvenančių lietuvių jung
tis, konkrečiai atstovaujama ALB Krašto Valdybos.

ALB Krašto Valdyba, vykdydataa bendruomenės sta
tutą ir pasiremdama PLB Seimo nutarimais, bei supras
dama Australijos lietuvių rūpesčius ir siekimus, savo 
dvejų metų kadencijoje aktyvia veikla stengsis:

1. Apjungti visus Australijoj gyvenančius lietuvius 
bendruomenės dvasioje ir darbuose, palaikant glaudų 
ryšį su apylinkėmis, seniūnijomis ir visais asmenimis bei 
organizacijomis, siekiančiomis ALB išsilaikymo ir vie
ningumo;

2. Pastebėti, įvertinti, skatinti, moraliai (ir sulig išga
lėmis—materialiai) remti visus pozityvius lietuviško dar
bo pasireiškimus Australijoj;

3. Bendruomenės veiklos funkcijas, besireiškiančias 
per fondus, sąjungas, ir panašias organizacijas, esančias 
bendruomenės dalimi, bet turinčias skirtingą teisinį pa- 
grindą-Australijos įstatymų akyse, negu bendruomenė —

nant ypač, kad mėnesio pra
džioje mieste vyko metinis 
Sydney Festivalis, kada 
kiekvienas kampelis išnau
dojamas įvairoms parodoms.

Pašto ženklų paroda buvo 
didelis Lietuvių Dienų 
praturtinimas ir drauge įve
dimas į platesnę gyvenamo 
krašto visuomenę. Malonu 
pastebėti, kad šioji proga 
buvo sumaniai ir tinkamai 
išnaudota.

čiai išsilaikė Kaune, nepai
sant Maskvos pasiryžimo 
juos užgniaužti... Lietuvos 
istorinis, kultūrinis paliki
mas bei pasipriešinimo dva
sia buvo susiję su senuoju 
Kaunu”.

Jaunąjį Panovą ypač pa
veikė masiniai lietuvių išve
žimai iš Vilniaus 1947 
metais. Panovų šeima tada 
gyveno Antakalnyje, netoli 
kariuomenės įgulos, įsikū
rusios buvusiame vienuoly
ne. Jo žodžiais:

“Vieną dieną mes pama
tėm pro langą nepaprastą 
spektaklį. Iš vienuolyno iš
bildėjo visas pulkas kareivių 
ir pradėjo lipti į sunkveži
mius ir vežimus. Visi buvo 
ginkluoti. Už karinių mašinų 
rikiavosi dar ilgesnė civili
nių vežimų ir sunkvežimių 
virtinė... Ar jau prasidėjo 
karas su Amerika? Jo lau
kėm mes visi, įgąsdinti aršių 
spaudos ir radijo pranešimų 
apie Washingtoną, ir kaip jis

ALB Krašto Valdyboje

moraliai remti ir globoti, kad tos organizacijos galėtų pil
nai įvykdyti joms bendruomenės uždėtus uždavinius ir 
jaustųsi esančios neišskiriama bendruomenės dalimi;

4. Sulig visomis galimybėmis dirbti Lietuvos laisvės 
atstatymui ir Lietuvos vardo skleidimui svetimtaučių 
tarpe, tam tikslui panaudojant visas Australijos sąlygom 
galimas kovos priemones, šių laisvinimo pastangų eigoje 
palaikyti glaudų ryšį su PLB Valdyba, VLIK'U ir kitomis 
Lietuvos laisvės siekiančiomis organizacijomis, bei ben
draujant su Australijos Baltų Taryba;

5. Palaikyti glaudų kultūrinį bendravimą su kitų kraštų 
lietuvių bendruomenėmis, ypač atkreipiant dėmesį į 
Naujosios Zealandijos lietuvius;

6. Remti visas mūsų jaunimo pastangas išsilaikyti lie
tuviais ir remti jų pastangas būti ateities ALB vadovais, 
veikiant per PLJ Sąjungą, ALF—ą, skautus, ateitininkus 
ir kitas lietuviško jaunimo organizacijas, bei sambūrius;

7. Išlaikyti tautinį gyvastingumą išeivijoje, visokiario- 
pai remiant mūsų lituanistinio švietimo institucijas pa
dedant mokytojams ir skatinant mūsų jaunąją kartą do
mėtis bendruomenės švietimo institucijų teikiamais pa
tarnavimais;

8. Dėti visas pastangas pilnutiniai vadovauti mūsų 
bendruomenei ir tinkamai reprezentatuoti bendruomenę 
tiek Australijoj, tiek už jos ribų.

ALB Krašto Valdyba
Vyt. Neverauskas pirmininkas
Juoz. Lapšys vicepirmininkas
M. Pocius sekretorius
L. Gerulaitis iždininkas
G. Vasiliauskienė nar. kultūr. reik.
J. Vabolienė narė šviet. reiki.
A.Zamoiskis nar. jaun. reiki.

geidžia karo“.
“Kas darosi? Kur jūs sku

bat?”, klausinėjo šoferį jau
nasis Panovas. Jo atsaky
mas neturėjo nieko bendra 
su būsima pergale prieš 
dėdę Šamą: “Mes einam iš
vežt į Sibirą lietuvius bur
žujus išnaudotojus“.

Aš pamojau pravažiuo
jančiai sunkvežimių virtinei, 
rašo Panovas. “Taip, buržu
jus reikia sutriuškinti gal
vojau aš — arba išvežti, jei 
šūkis pasikeitė. Aš tik ste- 

.bėjausi, kodėl lietuviai buvo 
pasmerkti išvežimui, kai jų 
mieste buvo taip nedaug, 
palyginus su rusais ir len
kais? Po daugelio metų aš 
supratau, kad tai buvo ne
paprastos tragedijos pra
džia. Tą dieną buržuazinės 
Lietuvos ‘elementai1 buvo 
suvaryti žmogždudiškam iš
trėmimui. Dėl istorinių 
priežasčių, tik nedaugelis jų 
gyveno pačiame Vilniuje. 
Didžioji išvežamųjų daugu
ma buvo valstiečiai, bet ka
dangi tarp jų nelengva buvo 
rasti išnaudotojų, ‘buržuju
mi1 tapo apšauktas bet koks 
valstietis savo triūsu ir pra
kaitu pasistatęs stambesnę 
daržinę. Savo darbščiosios, 
nepriklausomai nusiteiku
sios ūkininkijos dėka, Lie
tuva kadais padėjo išmaitin
ti Vokietiją ir Skandinaviją.

ALB XVI — sios Sesijos 
suvažiavime buvome išrink
ti į ALB Krašto Valdybą ir 
nuo 1979 m. sausio mėn. 5 d. 
perėmėme pareigas. Savo 
dvejų metų kadencijos dar

bą pradėdami, kreipiamės į 
visus Australijos lietuvius, 
prašydami Jūsų paramos, 
pagalbos, supratimo irmūsų 
pastangų įvertinimo. Iš savo 
pusės nedvejodami ryžta
mės dirbti pagal savo jėgas, 
supratimą ir mokėjimą.

Savo ateities darbų met
menis pateikiame čia Jums, 
mieli tautiečiai, žemiau duo
damam pareiškime.

Tą dieną Lietuvos žemės ūkį 
sukrėtė toksai skaudus 
smūgis, kaip ir sovietinei 
okupacijai prasidėjus“.

“Sunkvežimių virtinė grį
žo jau temstant”, prisimena 
Panovas. Šeimomis prigrūs
ti vežimai ir sunkvežimiai 
pasuko į geležinkelio stotį. 
Automatais ginkluotų ka
reivių saugomi, suaugusieji 
jau atrodė kaip kaliniai — 
dar labiau išsekę, nes jie ne
sugebėjo paaiškinti savo ap
stulbintiems vaikams, kodėl 
juos išvežia".

“Kai Chruščovo laikais iš
vežtiesiems buvo leista su
grįžti, jų pasakojimai išryš
kino tai, ką aš mačiau 1947 
metais. Bet jau ir tada aš 
jaučiau širdies gilumoje, kad 
čia buvo daroma baisi klai
da“, prisimena Valerijus 
Panovas.

ELTA

Žydo malda
— Viešpatie! Kas Jums yra 

100.000 metų?
— Viena minutė.
— Viešpatie! Kas Jums yra 

100.000 dolerių?
— Vienas doleris.
— O, Viešpatie, duokit man 

vieną dolerį!
— Gerai, bet... palauk vieną 

minutę.
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Lit. kursų Melbourne vedėjas P. Sungaila išvykoje su 
kursantais Nuotrauka P. Aro

Jauketveri metai, kaip lie
tuvių įalba užskaitoma, kai
po vienas iš H.S.C. dalykų 
Australijos Universitetuose.

. Šiais metais, Melbourne, 
buvo užsiregistravę dvylika 
kandidatų lietuvių kalbos 
egzaminams H.S.C. lygio.

Sužavėta Lietuvių Dienom
MALONŪS AUSTRALI
JOS LIETUVIAI!

Gyvendama Kalifornijoje 
dažnai svajojau bent kartą 
aplankyti “Kengūrų kraštą”. 
Paskatinimą ir kvietimą vis 
gaudavau iš savo jaunystės 
draugės Bronės Jarembau- 
skienės ir kitų draugų. Kar
tą teko apsispręsti...

Daug teko girdėti apie 
Australijos Lietuvių Ben
druomenės garsiąsias Lie
tuvių Dienas. Labai norėjau 
patirti ir įsitikinti, kaip Au
stralijos lietuviai gali kas 
dveji metai tokias puikias 
šventes surengti ir vis kitoje 
vietoje. Ir štai jos jau pra
eity. Man jos paliko neišdil
domą įspūdį. Gražu, kad lie
tuviai sugeba taip vieningai 
veikti. Gražiai suorganizuo
dami plačios apimties pro-
gramas Jūs tęsiate kultūrinį 
klestėjimą šiame krašte ir 
užtikrinate lietuvybės išlai
kymą.

Įspūdingos pamaldos St. 
Joachim’s bažnyčioje ir ka
tedroje, kurių metu skam
bėjo" "Dainos" choro gies
mės, visus jungė bendrai 
maldai ir kėlė dvasią.

Lietuvių Dienų atidary
mas buvo labai įspūdingas ir 
neištęstas. Tautinių šokių 
šventė, kurioj dalyvavo šo
kių grupės iš tolimiausių 
kampelių, buvo gerai orga
nizuota; grupės turėjo pro
gos atskirai pasirodyti. Bet 
įspūdingiausi buvo jungtinių 
grupių pasirodymai. Kartu 
sukos ir atskirai pasirodė ir

LITUANISTINIAI KURSAI MELBOURNE

Palyginus, kad 1975 me
tais buvo’devyniolika, 1976 
metais šešiolika ir 1977 me
tais septyniolika kandidatų, 
skaičius šiais metais ma
žiausias.

Veikė trys klasės: vienai 
klasei mokytojavo ponia 
Dalia Didžienė, kitai klasei

Dalis Melbourne lit. kursantų išvykoje mokslo metams 
pasibaigus Nuotrauka P. Aro

Grandinėlė, kurios įnašas į 
šią šventę buvo neabejotinai 
gražus. Ponia Cox (šokių 
vadovė) ir Dr. B. Vingilis - 
geri organizatoriai.

Mane ypatingai žavėjo 
Dainų Šventė. Atskirų cho
rų pasirodyme išryškėjo 
kiekvieno pajėgumas, o 
bendrame chore —mokėji
mas greitai susiderinti. B. 
Budriūno “Mano protėvių 
žemė” su soliste 
Vasiliauskiene —Dainų 
Šventės vainikas!

Naujų Metų sutikimas 
puikiai organizuotas. Deja, 
man neteko dalyvauti kituo
se šventės parengimuose, 
kaip jaunimo talentų ir vaiJ 

pakaitomis p. Jūratė Tender 
ir p. Rūta Kenny (Švamba- 
rytė), o trečiai - p. Petras 
Sungaila. Mokslas vyko 
University High School, 
Story st., Parkville, Vic. 
3052 kiekvieną šeštadienį 
nuo 9,15 iki 11,15, o abitu
rientams iki 12,oo valandos.

Mokslo metus pradėjome 
su 49 mokiniais ir užbaigėm 
su 36 mokiniais. Visi moki
niai (išskyrus du Jomantus 
iš Geelongo) buvo Melbour- 
niškiai.

Atrodo, kad visi abitu
rientai neblogai praėjo eg
zaminus, o kitų klasių moki
niai visi perkelti į auštesnes 
klases. Daugumas mokinių 
lankė reguliariai. Gaila, kad, 
visdėlto, atsirado mokinių, 
kurie pasirodydavo tik kas 
antrą ar trečią šeštadienį.

Tėvų komitetui vadovavo 
p. Kirša, kuris padėjo su
ruošti mokyklos užbaigimo 
šokius. Šokiai praėjo sėk
mingai dalyvaujant daugu
mai mokinių, o taip pat ir 
daugeliui buvusių mūsų šeš
tadienio mokyklos mokinių. 
Ponios, kurios irgi daug pri
sidėjo ruošiant pietus, klube 
(iš kurių pajamos buvo skir
tos kursams) buvo:Mucinie- 
kienė, Balnionienė ir Baltu
tienė. Visiems tėvams, kurie 
kuo nors prisidėjo prie kur
sų, mokytojų vardu tariu 
širdingą ačiū. Reikia taip pat 
padėkoti i ir “Talkai" už 
$150,oo dovaną, skirtą kur
sams.

Pažvelgus į praeitus- me
tus, dažnai pagalvoju, ar tas 
visas įdėtas darbas, nuola- 
tinis triūsas, turėjo daug 
naudos? Žinoma, kad turėjo 
ir tikriausiai turės. Vien tik 
mūsų užsiangažavimas, ži
nomas visose vidurinėse 
mokyklose ir universite
tuose, duoda mums tautinės 
atspirties ir įkvėpimo.

dinime bei sporto šventėje. 
Manau, kad ir tie buvo 
įdomūs. Išvažiuoju su gra
žiausiais įspūdžiais.

Noriu padėkoti savo mie
liems draugams Bronei ir 
Stepui Jarembauskams už 
puikias Kalėdų atostogas. 
Net trys “Kalėdų Seneliai" 
mane apdovanojo šv. Kūčių 
vakarą!

Taip pat ačiū Juozui ir. 
Ernai Bartkevičiams — irgi 
jaunystės draugai — už 
puikias vaišes. Ačiū už pa
tirtą vaišingumą ir draugiš
kumą šeimose: V. ir M. Bu- 
kevičiams, J.E. Jonaičiams, 
J.O. Maksvyčiams (jis buvęs 
mano mokinys), J.O. Gru-

Kokia lietuvių kalbos kursų 
ateitis?

Daugumas jaunuolių, ku
rie pradeda mokslo metus, 
ištesi nors ligi metų galo. 
Sunkiausiai yra su suaugu
siais, ypač australais, kurių 
per metus daugiausiai at
krinta. Kada jiems reikia 
atvykti kiekvieną šeštadienį 
ir kada jie susiduria su sun
kia kalba, jiems gerų norų 
visuomet pritrūksta.

Palyginus, vis dėl to, lie
tuvių kalbos kursai Austra
lijos valdiškoje mokykloje 
išlaikė savo gerą autoritetą. 
Dažnai lietuvių kalbos mo
kytojai, o taip pat ir moki
niai, yra pavyzdys kitoms 
tautybėms.

Gaila, kad pati lietuvių 
Bendruomenė pergyvena 
kažkokią tai apatiją ir neuž
tenkamai supranta ir remia 
lietuviškas mokyklas.

Mokyklos vadovų darbas 
dažnai pasidaro sunkus, 
kada norint gauti didesnį 
skaičių mokinių reikia nuo
lat eiti, kalbėti tėvams ir 
vaikams, įtikinti juos, kad 
lankyti lietuvių kalbos kur
sus yra reikalinga ir naudin
ga.

Mes visi gerai žinome: 
jeigu šeštadienio mokyklos 
lietuvių kalbos kursai užsi
darys, jie daugiau jau nebe- 
atsidarys.

Nuo 1980 metų vidurinių 
mokyklų egzaminavimą pe
rima kita institucija, būtent, 
VISE, t.y. Victorian Institue 
of Secondary Education. 
(VUSEB) Victorian Univer- 
sities and Schools Examina
tion Board panaikins.

Mokyklos dėstys dviejų 
klasių dalykus. Į pirmą klasę 
įeis visi šiuo laiku VUSEB 
egzanimuojami dalykai, įs
kaitant ir lietuvių kalbą.

dzinskams, Monikai Marti
šienei, Kun. Dr. P. Bučins
kui ir kun. P.Butkui, kuris 
vis mojo ir mojo čia 
atvykti.-Kažkaip nenoriu 
tikėti, kad šis kartas yra 
pirmas ir paskutinis.

Ta pačia proga sveikinu 
“Mūsų Pastogę”, švenčian
čią 30 metų sukaktį. Linkiu 
gyvuoti ir glaustu,: po savo 
"stogu” visus Australijos ir 
kitų kraštų lietuvius, skleis
ti šviesą į jų namus ir apjun
gti visus bendram lietuviš
kam darbui dėl brangiosios 
Lietuvos!

Su geriausiais linkėjimais!
Ona Razutienė, 

Los Angeles, California 

Antros klasės dalykus galės 
mokyklos pačios įvesti ir 
egzaminuoti. Pažymėjime 
(Brandos atestate) bus įra
šyta kokius antros ir kokius 
pirmos klasės dalykus mo
kiniai baigė. Atrodo, kad 
stojant į universitetą bus 
užskaityta tik pirmos klasės 
dalykai.

Praeitų metų vidury 
VISE buvo sušaukęs visų 
egzaminų Komisijų bei Val
dybų susirinkimą, kuriame 

' atidžiai buvo diskutuojama 
pasikeitimo planai bei ad
ministraciniai skirtumai. 
Tarp kitko, buvo išsireikšta, 
kad dalykams, priklausan
tiems pirmai klasei, privi
legija gali būti atimta jeigu 
kandidatų skaičius, kelis 
metus, bus žemiau dešimt.

Kaip dabartiniu laiku 
atrodo, lietuvių kalbos abi
turientų bus žemiau dešimt 
šiais metais.

Visi racionaliai galvoją 
susipratę lietuviai turėtume 
rimtai pagalvoti, nejaugi 
mes žiūrėsime per pirštus ir 
prarasime tai, kas taip sun
kiai buvo iškovota, kas mūsų 
Bendruomenei tautiniu 
atžvilgiu yra labai svarbu.

Abiturientų lietuvių kal
bai mums reikalinga turėti 
virš dešimt šiais metais. 
Taip pat turime organizuoti, 
kad skaičiai kitom klasėm 
irgi padidėtų.

Visi jaunuoliai bei suaugę, 
kurie jaučia pareigą ne tik 
išlaikyti mums suteiktą pri
vilegiją bet ir išmokti bei 
pagerinti savo lietuvių kal
bą, turi ateiti į kursus šiais 
metais. Tokių jaunuolių, 
žinau, yra užtenkamai. Tė
vai irgi galėtų daug prisidė
ti.

Padėtis 1980 metais liečia 
abiturientų klasę, bus šiek 
geresnė, nes šiais metais tu
rėsime, kiek atrodo, nemažą 
skaičių penktos klasės mo
kinių. Tur būt, kad jie visi 
užbaigs lietuvių kalbą 
H.S.C. klasėje.

Jeigu mokinių kas kart vis 
mažės, mokytojų ir mokinių 
entuziazmas nukris/ kursų 
uždarymas bus neišvengia
mas. Jaunieji tėvai, kurie 
jau augina nemažą skaičių 
pradžios mokyklos amžiaus 
vaikų, turėtų į tai atkreipti 
dėmesį ir prisidėti mokinių 
verbavimu.

Jeigu jaunimas nebekal
bės lietuviškai, tarp jų ir 
tautos pasidarys didelė 
spraga. Jie, bet kada, nuva
žiavę į Lietuvą nepajaus lie
tuviško pulso, nes nemokės 
kalbos ir neras ryšio su ten 
esančiais lietuviais.

Savaime aišku, kad jauni
mas, čia užaugęs, taip gry
nai lietuviškai kaip Lietuvo
je nekalbės. Anglų kalbos 
įtaka pasireikš fonetikoje, 
žodyne ir sakinių daryboje.

Taip pat svarbu, kad atei
nančioje kartoje dar turėtu
mėm žmonių, kurie galėtų 
pasinaudoti literatūra ar 
moksliniais straipsniais lie
tuvių kalboj. Mūsų pareiga 
nenuilstamai progaguoti lie
tuvių kalbos reikšmę visuo
se pasaulio kampeliuose.

Asmenys, kurie nori gauti 
smulkesnių informacijų, 
skambinkite p. P. SUNGAI- 
LAI 91- 4845

Kursai prasideda: šešta
dienį, vasario dešimtą dieną, 
University High School, 
Story st., Parkville, 3052

P. Sungaila 
Kursų Organizatorius
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PASISAKYMAI
Atsakymas p. E. Šalkaus

kienei dėl radio valandėlės 
Melbourne (žiūr. pereitų 
metu M.P. Nr. 48)

Lengva nuošaliai stovint 
ir nieko neveikiant dirban
čiuosius kritikuoti; daug 
sunkiau,kai naudingo tikslo 
besiekiant, pačiam tenka 
pasidarbuoti. Užtai tik retas 
iš kritikų yra ką vertingo 
sukūręs, nes dauguma jų tik 
kritikuoti moka, bet kitų 
gabumų neturi.

Tai ir Jūs, ponia, viešai 
kritikuojat, bet ar ne geriau 
būtų jei bent keletą progra
mų pati paruoštumėt ir pri- 
.statytumėt?

Būtų dar naudingiau, jei 
pabandytumėte kokius dve
jus ar trejus metus, be per
traukos, be atlyginimo, be 
padėkos ir dar net savo lėšas 
naudodama vesti lietuvių 
radijo valandėlę, kas savaitę 
aukodama po 3-4 vakarus, 
rinkdama reikalingą med
žiagą, rašydama tekstus, 
derindama programai tin
kamą muziką, paruošdama 
pristatymo tvarkaraščius, 
redaguodama pranešimus 
bei naujienas, sukurdama 
minėjimams ir šventėms 
pritaikintus siužetus ir t.t. ir 
t.t. Juk visa tai yra būtina 
norint gerai programas pri
statyti.

Įdomu,kaip Jūs atsakytu
mėt j savo klausimą- kur 
dingo tie entuzijastai?

Entuzijastas (pensijoje)

DĖL MELBOURNO 
RADIO PROGRAMŲ.

Pone Redaktoriau,
Gerb. naujas korespon

dentas (pasirašęs E.Šalkau
skienė) atrodo labai nepa
tenkintas, kad mūsų prog
ramas kiekvieną kartą vis 
kitos organizacijos, kiti 
žmonės praveda. Atrodo 
jam patiktų, kad jas prave
stų tik profesionalai, arba 
bent visą laiką tie patys 
žmonės, kaip tai yra 
Sydnejuje, kaip tai buvo 
prieš kiek laiko Melbourne, 
kada p. Žemkalnis su savo 
artimaisiais jas pravesdavo. 
Sutinku su jo pasiūlymu, 
kad Sydnejaus programomis 
pasirūpintų Apylinkės Val
dyba. Tačiau Melbourne 
kaip ir Adelaidėje juk 
Apylinkės Valdybos jomis 
rūpinasi. Ir čia iki šiol jokių 
nusiskundimų spaudoje ne- 
buvo.Ar tai nėra įrodymas 
gero nusistatymo? Aš bent 
Melbourne negirdėjau jokių 
rimtų nusiskundimų dabar, 
nors tekdavo jų nugirsti 
praeity, kai keli žmonės tą 
reikalą tvarkė.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL.724 5408 Veikia 24 valandas nėr oara.
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Jis prikiša, kad kiekvieną 
kartą girdėti naujus balsus 
jam labai nuobodu, o kad jie 
kartais kalba su akcentu ar 
padaro kokią klaidelę jam 
norisi iš gėdos net į žemę 
prasmegti. Atrodo jis norė
tų, kad mūsų jaunimas prie 
radio programų visai nebūtų 
prileidžiamas, o ir seniai - tik 
išcenzūruoti, specialiai pa
ruošti būtų prileidžiami 
toms 20 minučių per savaitę 
programoms. Labai gaila iš 
tikro. Mūsų jaunimas beveik 
visada ir visur dalyvauja 
kultūriniuose pasirodymuose, 
minėjimuose ir jie visur 
džiaugsmingai sutinkami. 
Kodėl jie tiems patiems lie
tuviams neturėtų būti pri
leidžiami per radiją kalbėti, 
jeigu jiems truputį ir tas ne
išvengiamas angliškas ak
centas girdisi. Man, asme
niškai, kaip tik labai įdomu 
girdėti visus kitus ir 
ypatingai mūsų jaunimą(ku- 
rie juk su laiku turės mus 
pavaduoti). Taigi man pat
inka, kad jie duoda muzikos 
ne vien tos estradinės iš 
Lietuvoj ar Rygoj gamintų 
plokštelių, bet ir išeivijoje 
turimų solistų, gerų chorų, 
ar kad ir malonias skautu 
daineles.Ne, aš visai paten
kintas mūsų Apyl. Valdybos 
to reikalo tvarkymu ir ma
nau, kad ir daugelis tautie
čių yra tuo patenkinti, nes 
juk be minėto koresponden
to niekas kitas nesiskundė. 
Visai kitaip tas reikalas at
rodo Sydnejuje, kur vienas 
žmogus tą reikalą tvarko.

N.Butkūnas

Pone Redaktoriau,

Iš Iš “E.Šalkauskienės” 
korespondencijos (M.P. 
NR.48) ryšku, kad norima 
nukreipti dėmesį nuo Syd
nejaus lietuvių radijo pro
gramos, kur “gal nėra ko 
skųstis?”, į tuos ’’kurie prieš 
kelis metus Melbourne ruo
šė programas”.

Jie nėra dingę ir retkar
čiais paruošia, kaip ir kiti, 
geras savo turiniu progra
mas, su tuo skirtumu, kad 
neretai patiekia muziką bei 
dainas sovietinėmis plokš
telėmis, kur neapsieina ir be 
Gorbulskio.

Ir kodėl gi “E.Šalkaus
kienei” ir šių “entuzijastų 
Melbourne radijo progra
mos tokios menkavertės ir 
nuobodžios, kad beveik nie
kas jų ir nebesiklauso?”

Gyvenam tokiame krašte, 
kur galime girti ir šlovinti 
Gorbulskį, kam jo sukurtos 
melodijos patinka, bet dau
gumai jis, kaip asmuo, pa
lieka sovietinę "kultūrą” i- 
šeivių kolonijose su aiškiu

VILNIAUS UNIVERSITETUI 400 METŲ
Mūsų gerbiamiems klijentams pakartotinai pageidaujant organizuojame dvi spe
cialias ekskursijas į Lietuvą:

viena išvyksta 1979 m. gegužės 12 d.;
ir kita — 1979 m. rugpjūčio 13 d.
Pirmoji ekskursija kainuoja nuo $1590,- ir antroji — $1740,- asmeniui (Nuro- 

tytos kainos apmoka kelionę ten ir atgal, pirmos klasės viešbučius ir bilietą į teatrą) 
’ Kadangi tos kainos yra ypatingai žemos ir ekskursijos turi ribotą vietų skai

čių, todėl prašome paskubėti ir registruotis mūsų įstaigoje.

Business Holiday Travel Pty. Ltd.
636 SlKikki Road. McUxxjrne. 3004. Vic. Australia TelcĮJhonc 511478

Geram kaimynui

A.A. JQNUI ŠIMBORUI

mirus, visą velionio šeimą ir artimuosius giliai užjaučia

Reisgiai, Greenacre

tikslu - kad eidami į komu
nistų siunčiamus meninkų 
koncertus pripažintume 
Lietuvą rusams ir nesisie
lotume savo tautos likimu. 
Ir kaip iškilmingiau, pažan
gieji, galėtų įrodyti savo lo
jalumą okupuoto krašto iš
gamom, kurių valia ir ran
komis tūkstančiai patriotų
kenčia ir miršta Rusijos 
vergų stovyklose? Kaip 
gražiau galima būtų pritarti 
tautos pavergimui, kad ne
nuėjus į jų ruošiamą kon
certą, kad nepasigėrėjus jų 
"kultūra" plokštelėse per 
radiją?

Taigi, esamomis sąlygo
mis, Melbourne lietuvių ra
dijo transliacijos nėra nuo
bodžios ir jų klausosi tie, 
kuriems laikas leidžia. Gi 
transliacijų tobulumui nėra 
ribos. Kas ruošiančiam pro
gramą pakankamai tobula, 
kritikai atranda trūkumų. 
Geriausiai kritikams į- 
sijungti į darbą, tada atro
dys viskas tobula.

V.Šalkūnas

Gerb. Redaktoriau,

Į mano straipsnį “Drumz
linas dainų sriautas” (MP Nr 

ueuiuju. is Adiicb k. u ingai; r. iviartuzas, naruuiuiu senrc- 
torius(laiko Aušros Vartų paveikslą), P. Butkus, Dr. P. 
Bačinskas. Už jų dešinėje kardinolas Greeman.

Nuotrauka J. Šarkausko

48) atsiliepė du gerbiami 
mūsų bendruomenės 
šulai-Stasys Žukas ir A.Vin- 
gis ((MPnr.49). Pagerbda
mas jų nuomonę, noriu pa
reikšti keletą pastabų dėl 
mano straipsnio netikslaus 
komentavimo.

Dolskį aš lygiai gerbiu, 
kaip ir Stasys Žukas. Kai jis 
dainavo Kaune, aš buvau ta
da studentu ir girdėjau ne 
karta jį dainuojant, ir pats jo 
dainuškas dainavau. Jis at
vyko iš Vilniaus į Kauną, 
greitai pramoko lietuvių 
kalbos ir dainavo pirmaei
liuose restoranuose. Mirė 
1931 m. Jo dainuškos arba 
šlageriai buvo populiarūs,, ir 
jaunimas prie linksmos nuo
taikos mėgo dainuoti, lygiai

’T

taip, kaip anksčiau dainuo
davo Bublički, kai prieš 15 
metų Australijoje dainavo 
The dog in the Window ir 
šimtai kitų, kurios išėjo iš 
mados ir jau niekados nebe
grįš. To paties susilaukė ir 
Dolskio dainuškos. Jei aš jas 
prisiminiau, ar tai yra nepa
garba žmogui? Anaiptol, 

šliagerių-dainuškų likimas 
toks pat.

Stasys Žukas skelbia ne
tiesą, sakydamas, kad Dols
kis buvęs pirmapradininkas 
estradinės muzikos kūrėjas 
Kaune; jau seniai prieš jį 
dainavo A.Šabaniauskas, 
Griaužinis ir kt. Tuo laiku 
kai Dolskis dainavo Kaune, 
jau niekas kavinėse nei res
toranuose seniai nebedaina
vo lenkiškai.

Ką gerb. p. A.Vingis no
rėjo man pasakyti savo at
siliepime,aš nesupratau. Jo 
pacituotos ištraukos iš Sol- 
ženicino knygos "August 
1914” man nieko nesako, aš 
negaliu iš to jokių išvadų 
padaryti. Taip pat nieko ne
suprantu ir pirmoje dalyje, 
kur jis rašo:”...vakaronių 
balavonėse šokti cha cha 
cha, samba, rumba...” ir 
t.t.Ką bendrą turi mano 
straipsnis su tokiu gyveni
mo būdu?

Manau, kad būsiu šiek 
tiek supratęs Jūsų pastatytą 
klausimą: “Ar išmoninga ir 
kitas mūsų patriotines poli
tines problemas nusivaryti 
spręsti į sentimentalių me- 
liodijų estradą?” Į šitą klau
simą atsako Tarybinės Lie
tuvos spauda, kurią aš Jums 
pacitavau. Aš tik perdaviau 
tai, kas šiuo metu okupuo
toje Lietuvoje priimta ir 
skelbiama kaip dogma, nuo 
kurios nevalia nukrypti ir 
kurią p. B. Gorbulskis mums 
ją atvežė į Australiją skais
čią ir tyrą kaip ašrą.

A.Mauragis
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Iš XXIX—sios Sporto Šventės IPOPTZW

ALFAS IŠVYKOS 
Apyskaita

29-sios Australijos Lietu
vių Sporto Šventės metu 
susirinkę Australijos 
lietuvių sporto klubų atsto
vai vienbalsiai priėmė Re
vizijos Komisijos, kurią su
darė. pirmininkas Č. Liuti
kas (Sydnejaus Apyl. Rev.

Revizijos Komisijos aktas.
1978 m. gruodžio 18 dieną 

Sydnejaus Sporto Klubo 
“Kovo” Revizijos Komisija, 
sąstate pirmininko
Č.Liutiko, M. Zakaro ir J. 
Karpavičiaus, patikrino 
ALFAS kasos pajamų ir iš
laidų dokumentus, turto 
knygą už dvejų metų laiko
tarpį.

Aukščiau minėta Rev. 
Komisija 
padarėme-patikrinome 
ALFAS piniginę atskaito
mybę, prašant ALFAS Ko
mitetui (A.Laukaičiui, V. 
Gulbinui ir V. Binkiui).

Buvo patiektos dvi apys
kaitos: kasininko V. Gulbino 
ir A. Laukaičio. Kasininko 
V. Gulbino atskaitomybė 
patikrinta: kasos knyga su 
visais pajamų ir išlaidų do
kumentais. Visi įrašai ati
tinka pajamų ir išlaidų do
kumentus. Pirmininko 
A.Laukaičio pajamų - išlaidų 
sudarytas suvestinis lapas 
(balansas), suvestinis balan
sas yra pasirašytas ir pat
virtintas visų trijų komiteto 
narių ir įtrauktas į kasos 
knygą.

Viso turėta:
PAJAMŲ $124,515.84 
IŠLAIDŲ 123,608.52 
LIKUTIS 907,32

Perimant likutis buvo 
$870,76

Viso oficialių valdybos 
posėdžių 12, kurie surašyti 
atskiruose lapuose. Turėtų 
būti surašyti atskiroje kny
goje-

Vedama turto knyga. Tu
rėtų būti atskirai surašytas 
turtas ir atskirai įvairios 
bylos, nors vedama kartu. 

K-jos ir Sydnejaus “Kovo" 
Rev. K-jos pirmininkas ir 
Sydnejaus “Kovo” Rev. 
K-jos nariai M. Zakaras ir J. 
Karpavičius), patiektą aktą, 
kuris, atstovų nutarimu, yra 
paskelbiamas viešai spau
doje.

Likutis marškinių irgi įtrau
ktas (40) turto knygon. 
Ateity pageidaujama, kad 
sudarant suvestinį atsiskai- 
tymą-balansą, palikti patei
sinamuosius dokumentus 
Revizijos Komisijai patik
rinti.

Revizijos Komisija siūlo 
susirinkimui(atstovams) 
apyskaitą priimti ir patvir
tinti su Revizijos Komisijos 
pastaboms.

Revizijos K-jos parašai.

TRUMPA AMERIKOS 
-KANADOS APYSKAITA

Iš viso Kanados 
L.D.R.Komitetas 
Australijos lietuviams spor
tininkams sumokėjo $Can. 
21,400.oo. Atskaičius 
$C2700.oo už autobusą į Bo
stoną ir pavertus į ameriko
niškus dolerius, liko 
$US16,468.00. Čikagoje 
per V. Grybauską gauta 
$US3336.47. Iš privačių ke
liautojų už autobusus surin
kta per P. Andrijaitį 
$US1040.oo. ALFAS iš Au
stralijos pasiėmė rezervo 
pinigų $US2270.oo.

Didesnė išlaidos: 60—čiai 
sportininkų nupirkta bilietai 
ir duota pinigais iki 310 do
lerių. Viso $US18,600,oo. 
Vadovams ir susirgusiam 
A.Kalnins duota $US910.oo. 
Kelionių autobusai
$US2882,oo. 60— čiai spor
tininkų po 10 
dol.—$US600.oo. Likutis A. 
Kalnins $150,oo Ir kitos ke
lionės smulkesnės išlaidos.

SPORTO ŠVENTĖS PE
REINAMOSIOS TAURĖS.

Per 29-tąją Australijos 
Lietuvių Sporto Šventę 
Sydnejuje buvo įteiktos šios 
pereinamosios taurės:

Merginų iki 18 m. krep
šinis —Melbourne “Varpas“. 
Moterų krepš.— Melbourne 
“Varpas“, Vyrų — Geelongo 
“Vytis”; Vyrų baudų ko
manda — Geelongo “Vytis”; 
Moterų baudų kom. — Ade
laidės “Vytis"; Moterų tink
linis — Adelaidės “Vytis”; 
Vyrų tinklinis — Sydnejaus 
“Kovas"; Stalo teniso vyrų 
komanda —Melbourno
“Varpas". Sporto Šventės 
taurė perduota Canberros 
“Vilkui“

XXIX-tos Sporto Šventės 
Rengėjai Sydnejaus 'Kovas'

Kovo"Klubo pirmininkas 
J. Dambrauskas XXIX—sios 
Sporto Šventės

atidarymo metu 
Nuotrauka J. šarkausko

Liet. Dienų K—to pirm. Dr. 
B. Vingilis įteikia laimėto
jams trofejas Sporto Šventės 
užbaigoje. Vidury ALFAS 
pirm. A. Laukaitis

Nuotrauka J. Šarkausko

Išviso Amerikoje pajamų 
turėta $23,831.27 ir išlaidų 
$US23,831.27. Visos išlaidos 
atitinka turėtoms pajamoms.

Australijoj Turėtos Pajamos 
ir Išlaidos.

PAJAMOS: Iš loterijos 
surinkta $7220,- (Parduota 
1444 bilietai). Aukos: Palan
gos savininkai M.ir R. Cibai 
$4200,oo. Sydnejaus Lietu
vių Klubas $1672,oo, Ade
laidės “Vytis -$523,oo, J.ir 
V. Šliteriai $600,oo, AMP0L 
benzino firma $500. Sydne
jaus ‘Kovas” $805,oo, Mel
bourno ‘Varpas’ 430,oo, 
Geelongo “Vytis” $285,oo, 
Hobarto “Perkūnas” 
$128,oo, Australijos Lietu
vių Fondas $300,oo, Mel
bourno Liet. Klubas $250,oo. 
Kooperatyvas "Talka“ 
$300,oo. Apie 4o žmonių au
kojo po 100 dol. ir kiti 
mažiau.

Viso Australijoj gauta pa
jamų (su kelionės bilietais) 
$100,684.57.

“Kovas
ŠIRADINGAS AČIŪ!

Sydnejaus Lietuvių Spor
to Klubas "Kovas“ nuošir
džiai dėkoja visiems mūsų 
tautiečiams, kurie Lietuvių 
Dienų metu priglaudė — ap
gyvendino sportininkus, at
vykusius į Sydnejų iš kitų 
miestų.
JAUNIMO PIETŪS

Lietuvių Dienų metu su
rengti jaunimui bendri pie
tūs pareikalavo daug darbo 
ir pastangų. Šį didelį darbą 
atliko šios moteriškės: Milda 
Karpavičienė, Bačiulienė, 
Jane Kalgovienė, Aldona 
Stasiūnaitienė, Trudy Dam
brauskienė, Lorna Andriū- 
naitė, Hilda Andriūnienė, 
Bronė Sidaravičienė, Milė 
Šliogerienė, Aldona Jablon
skienė, Irena Lašaitienė, 
Albina Eismontienė ir kt, 
kurioms vadovavo “Kovas” 
sekretorė Elena Birkmanie- 
nė.

Prie Sporto Šventės pra-' 
vedimo ypatingai daug dar
bo įdėjo P. Gustafson, D. 
Kraucevičius, A. Šimaitis,

IŠLAIDOS:
Lėktuvo bilietai ir draudi
mas $80,546.25
Sportininkų treningai 
(tracksuits) $l,512.oo 
Sportininkų žaidimo unif. ir 
batai $2901,70
Marškiniai ir kaklaraiščiai 
(pinig. gauti iš žaidėjų

$685,15 
Kelionės ženki. $1,155.75 
Kiekvienam sportininkui ir 
vadovui duota (63 asmenys) 
—aerodrome po $100,oo ir 
likutis po $40,oo. Viso 
$8820,oo. Visos mažesnės 
sumos įtrauktos į kasos 
knygą. Viso $99,777.25. 
Banke yra $907,32. Balansas 
$100,684.57.

ALFAS Valdyba užvedė 
susirašinėjimą su Edžiu Pa
lubinsku, kuriam buvo su
mokėta kelionės bilietas su
moje $1010,oo. Jam į Kana
dą neatvykus, jis buvo pa
prašytas šiuos pinigus grą
žinti. Savo atsakyme 
ALFAS valdybai, jis paža
dėjo šį reikalą sutvarkyti, 
tačiau jau kuris laikas iš jo 
negaunama jokio atsakymo. 
Susirinkimas pavedė šį rei

Dėkoja
V.Šneideris, K.Protas, V. 
Binkis, J. Liutikas, G. 
Sauka, V.Vičiulis,
R.Leveris, J.Karpavičius, 
Mazgelis ir ypatinga padėka 
tenka P. Mikalauskui, kuris 
paaukojo didelę sumą pinigų 
sporto šventės medalių pir
kimui.
NAUJŲ METŲ BALIUS 
Rockdale Town Hall

Visą šio vakaro parengi
mą ir aptarnavimą atliko 
pati “Kovo” Valdyba, kuriai 
pagelbėjo Lorna Andriūnai- 
tė, Hilda Andriūnienė, Bro
nė Sidaravičienė, Trudy 
Dambrauskienė, Jasmina 
Birkmanaitė, Vitas Damb
rauskas, Rudy Dambraus
kas, Ray Gulbinas, Sylvia 
Dambrauskaitė, Michael 
Landrigan ir kt.

Visiems asmenims, čia at
žymėtiems ir neatžymė
tiems, už pagalbą suruo
šti XXIX-ąją Sporto Šventę 
Sydnejuje, visa “Kovo 
Valdyba ir sportininkai šir
dingai dėkoja.

“Kovo "Valdyba

kalą toliau tvarkyti naujai 
ALFAS valdybai.

Atstovai taip pat nutarė 
įsteigti ALFAS Užsienio 
Fondą, kurio pinigai tegali 
būti naudojami tik reikaluo
se su užsieniu, šio fondo sta
tutą paruošiant naujai val
dybai.

Pabaigus savo dviejų 
metų kadenciją, aš noriu vi
sos buvusios ALFAS valdy
bos vardu padėkoti visiems 
klubams už glaudų bendra
darbiavimą ir visiems Aus
tralijos, Amerikos ir Kana
dos lietuviams už finansinį ir 
materialinį mūsų Australi
jos lietuvių sportininkų pa
rėmimą jiems vykstant į 
Pasaulio Lietuvių Dienas ir 
viešnagę Amerikoje. Taip 
pat mano nuoširdi padėka ir 
visiems Australijos 
lietuviams sportininkams, 
už tokį gražų parodytą 
sportinį darbą ir Australijos 
lietuvių puikų reprezentavi- 
mą užjūryje. Visiems nuo
širdus sportinis AČIŪ!

Antanas Laukaitis 
Buvęs ALFASPirmininkas.
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Lituanistiniai kursai 
Melbourne

Melbourne, šeštadienio Moderniųjų Kąlbų Mokykloje 
lietuvių kalbos kursai prasideda:

vasario dešimtą dieną. University High School, 
Story Street, PARKVILLE.

Dėl informacijų skambinti p. P. SUNGAILAI, 91-4845

SYDNEJAUS ATEITI
NINKŲ GEGUŽYNĖ 
-PIKNIKAS ĮVYKSTA 
' 1979 m. sausio 29 d.

Lane Cove River Park, prie 
Fullers Bridge, sankryžoje 
Delhi Road ir Lady Game 
Drive.

Pradžia 10 vai. ryto iki 
maždaug 5 vai. p.p.

Norį pasimaudyti, jeigu 
bus karšta diena, pasiima 
maudymosi kostiumus, 
sporto įrankius, dekius pa
sitiesti ant žolės ir kitus 

reikalingus įrankius pikni
kui.

Rengėjai parūpins alaus ir 
lemonado, pigesnio negu 
vietiniame kioske.

Užkandžiais dalyviai pa
sirūpina patys.

Kviečiame nuoširdžiai at
vykti su savo draugais ir y- 
patingai su savo jaunimu, 
kur bus progos susipažinti 
su ateitininkišku jaunimu ir 
kartu pabendrauti, pažaisti 
ir gražioje gamtoje praleisti 
linksmai laiką.

Esant lietingam orui ge- 
gužynė atšaukiama.

Rengėjai

NEWCASTLE
Greta įvairių tautybių, daly

vavusių rengiamame Mayfield 
mokyklos prieškalėdiniame 
Koncerte, dalyvavo jau popu- 
liarimo įsigijusi dainininkių 
grupė “TRIO plus vienas” 
vedama Z. Zakarauskienės. 
Gražu patirti, kad TRIO plus 
vienas vis tobulėja, malonu, 
kad ir gražiai mus reprezens- 
tuoja. Kitos etninės grupės pa
sirodė su dainomis, net chorais, 
gi tongiečių grupė suįdomavo 
žiūrovus tipingais, mums naujo 
neįprasto stiliaus, šokiais. Po 
Koncerto “TRIO plus vienas” 
pakviesta vaišėms. A. Š.

‘MŲSŲ PASTOGĖS 
REIKALAIS

Pranešame, kad “Mūsų 
Pastogės” prenumerata pri
imama Sydnejaus Liet. 
Klubo bibliotekoje darbo 
valandomis trečiadieniais 
4—6 vai. ir sekmadieniais 
1.30 —4val. Skaitytojai ma
loniai prašomi šia lengvata 
pasinaudoti.

Daugelis nusiskundžia ra
šydami net laiškus adminis-
tracijai, kad gauna “Mūsų 
Pastogę” labai pavėluotai. 
Dėl to kreipkitės į savo vie
tinį paštą, nes Administra
cija Sydnejaus centriniam 
paštui “Mūsų Pastogę” ati
duoda laikrodžio tikslumu

Sydnejaus lietuviams
Sydnejaus Lietuvių Klube sausio 28 d., sekmadienį, 

6 vai. įvyksta solistės iš Vilniaus
Nijolės Ščiukaitės

Koncertas
Įėjimas nemokamas. Maloniai kviečiami visi!

Mūsų Pastogė Nr. 3, 1979.1.22, psl. 8

Informacija
Sausio pabaigoje iš Ame

rikos atvyksta į Australiją 
Nekalto Prasidėjimo Kon
gregacijos vadovė sesuo 
Margarita Bareikaitė. Apie 
jos uždavinius ir misiją Au
stralijoje patirsime vėliau.

SIMAS KUDIRKA SVEIKI
NA AUSTRALIJOS LIE
TUVIUS

Gale praėjusių metų A- 
merikoje vyko Ukrainiečių 
Kongresas, į kurį kalbėti 
buvo pakviestas ir mūsų Si
mas Kudirka.

Australijos ukrainiečių 
atstovai turėjo progos susi
tikti ir plačiau pasikalbėti su 
Simu. Per Pavergtų Tautų 
Komiteto pirm. G. Dechnitz 
Simas Kudirka siunčia ge
riausius linkėjimus visiems 
Australijos lietuviams ir pa
reiškė norįs aplankyti Aus
traliją.

Ukrainiečiai jau pasiūlė ir 
paramą, jeigu ji būtų reika
linga atvykti Simui Kudirkai 
į Australiją.
: Ar ne pats laikas būtų pa
galvoti atitinkamiems Ben
druomenės organams pasi
kviesti Simą Kudirką į Aus
traliją, kai paskutiniu laiku 
skaitome spaudoje, jog vie
nas po kito gastroliuoja ta
rybiniai svečiai. Nemanau, 
kad jie atvyksta j Australiją 
hiekeno nekviesti

A. Kramilius

KVIEČIAME VISUS KURIE MĖGSTA

LIETUVIŠKA DAINA.
Tą dainą pamėgsite dar daugiau, kai ją jums dainuos:

SOLISTĖ

Nijolė Ščiukaitė
SYDNEJUJ Sekmadienį, sausio 28 d., 6vai. vak. 

MELBOURNE Sekmadienį, vasario 4d., 3val.p.p. 

ADELAIDEI Šeštadienį, vasario 1Od.,7.30vai.vak. 
VISI KONCERTAI VYKSTA LIETUVIU NAMUOSE (KLUBUOSE) 
PO KONCERTU - SUSITIKIMAS SU SOLISTE.

RENGĖJAI:
MELS. M. K. ČIURLIONIO DISKUSIJŲ KLUBAS

kiekvieną penktadienį, ir 
laikraštis skaitytoją turėtų 
normaliai pasiekti pirma
dieniais arba antradieniais.

***
Metų sąvarta yra užtikri

nimas, kad lietuviškas lai-

NAUJA
ALB KRAŠTO VALUMflĮ

Naująją ALB Krašto Valdy
bą sudaro: Jz. Lapšys - ALBi 
Garbės narys, V. Neverauskas, I 
M. Pocius, L. Gerulaitis, A. 
Zamoiskis, G. Vasiliauskienė ir 
T. Vabolienė. Kandidatas J. 
Stepanas. Visi iš Adelaidės. 
Šios kadencijos Krašto Valdy
bos būstinė Adelaidėje.

Metų pabaigoje Jungti
nėms Tautoms buvo įteiktas 
penkių tautų - ukrainiečių, 
lietuvių, latvių, estų ir gudų 
- motyvuotas memorandu
mas, kuriuo reikalaujama 
Sov. Sąjungą dekolonizuoti 
ir suteikti pavergtoms tau
toms laisvę. Memorandumą 
pasirašė minėtų bendruo
menių aukščiausi vadovai. Iš 
lietuvių jį pasirašė PLB-nės 
vardu pirm. V. Kamantas ir 
Daina Kojelytė. Memoran
dumo įteikimo proga, kuris 
buvo įteiktas per Kanados 
ambasadorių prie Jungtinių 
Tautų, pravesta spaudos 
konferencija su apie 100 
spaudos atstovų. Konferen
cijos metu buvo pristatyta 
J.T. gen. sekretoriui jauni
mo peticija su apie 200,000 
parašų.
Tas buvo lapkričio pradžio
je, gi lapkričio 28 d. suorga
nizuota plataus masto 
demonstracija ir prie sovie
tų misijos pasakytos kalbos 
ir sudeginta sovietų vėliava. 
Visi šie įvykiai buvo rodomi 
per televiziją ir aprašyti di
džiojoje New 
spaudoje.

York

kraštis lankytų per ištisus 
metus. Dėkingi
skaitytojams, kurie apmoka 
savo prenumeratą į priekį. 
Daugelis skaitytojų, prisių- 
sdami nominalę prenumera
tą, dar prideda auką “Mūsų 
Pastogės sąsparoms sutvir
tinti. Ačiū labai. Yra ir tokių 
skaitytojų, kurie prisiunčia 
prenumeratas už porą metų 
į priekį. Ačiū už nuoširdų 
pasitikėjimą. Jūsų prielan
kumas ir pasitikėjimas bus 
mums akstinas ištverti ir 
Jūsų neapvilti. “Mūsų Pas
togė”, ištvėrusi 30 metų, ir 
turėdama tokį stiprų užnu
garį, tęsės ir toliau.Jūsų pa
sitikėjimas mus įpareigoja!

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel.: 708-1414
Sausio 28 d., 6 vai. vak.

NIJOLĖ ŠČIUKAITĖ

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

Antradieniais pigioji gėrimų 
valanda

Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

ŠOKIAI grojant naujai kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai.

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

Klubo biblioteka atidarą; 
trečiadieniais 4-6 vai. 
sekmadieniais 1.30-4 vai. 
Bibliotekoje parduodamos lie
tuviškos knygos, plokštelės, 
pašto ženklai, lipinukai ant 
mašinų klijuoti.

Primename, kad 
šokių vakarais visi turi dėvėti 
klubo taisyklėse nurodytą ap
rangą.

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI

šeštadienių

Europos Ekonominės 
Bendruomenės kraštai nuo 
sausio 15 d. įveda bendrą vi
sų bendruomenei priklau
sančių kraštų valiutą. Iš visų 
savo nepriklausomą valiutą 
pasilaikyti numato tik 
lija.

Ang-
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***
Sydney “The Catholic 
Weekly" (sausio 14 d.) pas
kelbė išsamų Vytauto Pata
šiaus straipsnį apie Lietuvių 
Dienų proga Sydnejaus ka
tedroje turėtas lietuviškas 
pamaldas, kurias atlaikė lie
tuviai kunigai P. Butkus, 
Dr.P. Bašinskas ir P.Martu- 
zas dalyvaujant kardinolui 
Freeman, kuris ta proga pa
sakė lietuviams patriotiškai 
prasmingą pamokslą. 
Straipsnio autorius V.J. Pa
tašius drauge primena ti
kinčiųjų persekiojimą pa
vergtoje Lietuvoje, pogrin
džio leidinį “Lietuvos Katal. 
Bažnyčios Kroniką” ir kitus 
Lietuvai vitalinius faktus. 
Ta proga kardinolui buvo į- 
teiktas su gintariniais pa
puošimais Vilniaus Aušros 
Vartų Dievo Motinos pa
veikslas su atitinkamu ad
resu. Pamaldų metu galingai 
giedojo Sydnejaus Dainos 
choras, vad. B. Kiverio.

Pamaldoms pasibaigus 
kardinolas Freeman visiems 
suteikė apaštališką palaimi
nimą.

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24
Oro paštu į N.'Zelandiją $35
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro Nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius, taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Ųž skel
bimų turini neatsakoma.

Printed by Rotor Press Pty .Ltd. .
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