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POPIEŽIAUS TRIUMFAS AMERIKOJE

RAŠO DARŪNAS
Mūsų Pastogės specialus bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Meksikos, Lenkijos ir Ai
rijos entuziazmas, išreikštas 
popiežiui, buvo lauktas ir 
suprantamas: visi trys 
kraštai yra beveik išimtinai 
katalikiški, dar ir dabar 
stropiai praktikuoją religiją. 
Tačiau amerikiečių laikyse
nos popiežiaus atžvilgiu ne
buvo lengva nuspėti. Dėl čia 
vyraujančių materializmo, 
modernizmo ir įvairių sektų 
bei iškrypėlių, čia buvo gali
ma laukti ir nemalonių 
staigmenų. Daug tikėtasi iš 
Bostono, nes visa valstija 
yra daugumoje apgyventa 
katalikų. Dalis žmonių iš 
anksto kelias valandas lietui 
lyjant laukė popiežiaus, bet 
bendras sutikimas, kuriame 
dalyvavo apie 400.000, ne
buvo toks entuziastingas, 
kokio tikėtasi. Iš New Yorko 
mažiau tikėtasi, bet ten pri
ėmimas buvo daug šiltesnis. 
Bostono Logan aerodrome 
popiežių iškilmingai sutiko 
oficialūs asmenys: R. Carte- 
rienė, sen. E. Kennedy, At
stovų Rūmų (kongresmanų) 
pirmininkas T. O’Neill, 
kongresmanai ir kiti. Carte- 
rienė išreiškė nuoširdų, ge
rai pruoštą, pagarbos kupi
ną sveikinimą: "Jūsų Šven
tenybe, su meile sveikiname 
Jus, pirmą sykį popiežiaus 
pareigose atvykusį į mūsų 
kraštą. Mes Jus pažįstame iš 
Jūsų darbų, kurie paveikė 
pasaulį kaip nedaugelio iki 
šiol". Girdėti tai iš babtisto 
žmonos, buvo lyg ir nelauk
ta. Popiežius išreiškė svei
kinimus visiems amerikie
čiams be skirtumo. New 
Yorke irgi truputį lijo. Jis 
kalbėjo prie Laisvės statu
los, paminėdamas, kad dau
gelis imigrantų, siekiančių 
laisvės, čia rado prieglaudą. 
Ragino Ameriką ir toliau 
branginti laisvę ir rūpintis 
jos išsaugojimu, kartu ne
pamiršti ir kitų. Laisve da
lytis su visais pasaulio kraš
tais. Dalyvavo nemaža ir 
žydų, kuriuos užtikrino, kad 
Vatikano dialogas su žydais 
bus tęsiamas ir baigė "ša
lom”. Pamaldos Yankee sta- 
dijone, o kitą dieną Shea 
stadijone sutraukė daug 
tūkstančių žmonių. Popie
žius priminė, kad laisvė ir 
Amerikos turtingumas už
deda ir didesnę atsakomybę 
bei įpareigojimą pasauliui. 
Madison Square Garden jis 
kalbėjo dvidešimčiai tūks
tančių gimnazistų. Nurodė, 
kad jaunimas išvengs pavo
jų, jei seks Kristaus nuro
dytu tikrosios meilės keliu. 
Ragino juos būti pasiunti
niais, nešančiais j pasaulį 
tikrą meilę, viens kito su
pratimą, taiką, paguodą 
vargšams ir 1.1. Visiems 
amerikiečiams pristatė 

save: ’’Popiežius yra jūsų 
draugas. Kvietė amerikie
čius sekti juo, praturtinant 
savo gyvenimą meile, pa
siaukojimu, įsipareigojimu. 
Didžiausias entuziazmas pa
sireiškė, kai jis vyko per 
New Yorko miestą - susilau
kė didesnio dėmesio, negu 
prezidentai ar kiti žymūs 
asmenys. Ant jo krito dau
gybė gėlių, sveikinimo lapų 
ir t.t. 12.000 policininkų (pu
sė visos New Yorko polici
jos) dirbo po 12 vai. į parą, 
išlaidos 3-5 mil. dolerių. Jis 
kalbėjo Jungtinėse Tautose, 
bet nepamiršo nė vargingų
jų rajonų, garsiųjų Harlem 
ir South Bronx’s, kuriuose 
gyvena juodaodžiai ir ispa
nai. Tai skurdžių ir apsilei
dusių- žmonių rajonai, ku
riuos sovietai dažnai naudo-

UJO IŠLEISTI 
ORKESTRĄ

Sovietų Sąjungos Valsty
binis simfoninis orkestras 
turėjo atvykti Amerikon 
gastrolių. TV žiniomis dalis 
bilietų esą jau išplatinta. 
Tačiau įvykusi didelė staig
mena - gautas pranešimas, 
kad orkestras nebeatvyks. 
Priežastis neminima, bet 
spėjama, kad Sovietų Są
junga bijo jį išleisti: su juo 
gali atsitikti tas pat, kas at
sitiko ir su baletu, kuris 
prarado tris geriausius savo 
šokėjus, nutarusius pasilikti 
Amerikoje. Darūnas

sol, Ginos Čapkauskienės
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KONCERTŲ TVARKA:

PERTH 
ADELAIDE 
GEELONG 
MELBOURNE 
SYDNEY 
CANBERRA 

Nepraleiskite progos išgirsti šią nuostabią dainininkę! 
Dalyvaukime kuo gausiausiai!

ja savo propagandai. Viena 
moteris šaukė: "Ačiū už ap
lankymą. Dieve, laimink 
tave". New Yorke gyvena 
50.000 juodaodžių katalikų, 
o visoje Amerikoje l’Zi mil. 
Vienintelis juodaodis mon
sinjoras Amerikoje reporte
riams pareiškė, kad jo žmo
nės gerbia popiežių už jo ko
vą dėl žmogaus teisių. Jo vi
zitas sustiprinsiąs kataliky
bę juodaodžių tarpe. Fila
delfijoje aplankė rytų apei
gų ukrainiečius ir laikė pa
maldas vienam milijonui 
žmonių, o Čikagoje IVz mil. 
Lenkams pamaldas laiko 
lenkiškai, kitiems pusiau lo
tyniškai ir angliškai, o Va
šingtone tik angliškai. Čika
goje turėjo važiuoti ir per 
lietuvių apgyventą rajoną, 
bet iš informacijos tinklo 
nepavyko nieko apie tai su
žinoti. Jis buvo nuvykęs ir 
pas vieną kataliką ūkininką, 
gyvenantį Iowa valstijoje, 
liuteronų ir metodistų rajo
ne. Jo parapijoje tik 204 ti
kintieji. Privažiuoti galima 
tik kaimo keliukais. Keturių 
valandų vizitui pagerino ke
lius ir įvedė įvairius įrengi
mus. Viso to kaina 1 mil. do
lerių. Tas parodo, kiek dė
mesio amerikiečiai skyrė 
popiežiaus vizitui. Tas ūki
ninkas pareiškė, kad po šio 
aplankymo gyvenimas ten 
bus kitoks. Popiežių sutikti 
atvyko 350.000 žmonių!

Pirmose savo kalbose po
piežius daugiausia kalbėjo 
apie taiką, lygybę, žmogaus 
teises, individualines lais
ves, įskaitant religijos lais
vę. Rado tam visuotinį pri
tarimą. Čikagoje ir Filadel
fijoje, kur gyvena daugiau

Nukelta į psl. 2

spalio 26 d. (jau įvykęs) 
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GARSIOJI KANADOS LAKŠTINGALA SOLISTĖ 
(koloratūrinis sopranas) 

GINA ČAPKAUSKIENĖ

SVEIKINAME MIELA VIEŠNŲ SOLISTŲ 
GINA ČAPKAUSKIENŲ, 

ATVYKUSIA KONCERTUOTI AUSTRALIJOS 
LIETUVIAMS

Džiaugiamės jos maloniu palankumu ir kviečiame visus 
Australijos lietuvius pasiklausyti jos nuostabaus 
dainavimo ir pasisemti kuo daugiau džiaugsmo.

ALB Krašto Valdyba

pasaulyje
RUSAI KOLONIZUOJA 
LATVIJA

Pogrindžio "Aušra" Lie
tuvoje paduoda šiurpių žinių 
apie latvių tautą. "Aušros” 
15/55 nr. rašoma, kad pas
kutiniu metu atvyko apie 
5000 rusų kolonistų, ku
riems Latvijoje teikiami bu
tai, duodamas geresnis atly
ginimas, steigiamos mokyk
los, vaikų darželiai. Kai ku
rios Latvijos sritys jau ap
gyvendintos ištisai rusais 
kolonistais. Vietiniai latviai 
negali gauti naujo buto nei 
turimo praplėsti. Latvių 
mokyklų skaičius nuolat 
mažėja, o jo vietoje auga ru
sų mokyklų skaičius, kaip ir 
kitokių rusiškų įstaigų.

"Aušra" kviečia visus 
laisvuosius pagelbėti Latvi
jai, nes ji jau laidojama.

***

NOBELIO LITERATŪROS 
PREMIJA GRAIKUI

1979 metų Nobelio litera
tūros premija paskirta grai
kų rašytojui - poetui Odisė
jui Elyčiui (Elytis), kuris 
yra labai populiarus Graiki
joje, bet mažai girdėtas už
sienyje.

* * *
Pasaulinis teniso žaidėjas 

Vitas Gerulaitis baigė savo 
gastroles Australijoje ne- 
Sralošęs nė vienų varžybų, 

o visos žaidynės buvo 
transliuojamos per televizi
ją.
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Fasadas dengia tikrovę
Is vietinės spaudos ir pra

nešimų žinome, kad šį mė
nesį Australijoje gastroliavo 
Sov. Rusijos raudonosios 
armijos choras, kurie daina
vo ir šoko beveik visuose di
desniuose miestuose. Aus
tralai užsienio svečius meni
ninkus mėgsta ir juos 
įvertina, jie tuo pačiu šiltai 
priėmė ir raudonosios armi
jos reprezentantus, net ne
pagalvodami, kas yra užnu
gary. 0 tą užnugarį bandė 
atidengti kaip tik tie atei
viai, kurie ar jų kraštai nu
kentėję nuo tos pačios rau
donosios armijos. Taip rusų 
kareivių choro kiekvieną 
pasirodymą lydėjo beveik 
kiekvienoje vietoje gausios 
demonstracijos su plakatais, 
pamfletais ir net koncerto 
programomis, kurios savo 
išore nesiskyrė nuo tikrųjų, 
o tik atsivertus paaiškėjo, 
kokią "koncertinę" progra
mą raudonoji armija atliko 
užimtuose kraštuose kokių 
ji turi užsimojimų. Tas be 
abejo šio krašto sluogsniuo- 
se atkreipė dėmesį ir net 
buvo sąryšyje su demons
tracijom tokie reikalai pla
čiai komentuojami tiek per 
radiją, tiek ir spaudoje.

Gerai, kad tokios demons
tracijos vyko, gerai, kad bu
vo sudrumsta australiška 
tingi ramybė ir gal ne 
vienam atvers akis ir pri
vers pagalvoti, ką tas reiš
kia ir kodėl žmonės, pažįstą 
sovietinius užsimojimus, 
bando prižadinti is snaudulio 
ir šį taikų bei niekam negra
sinantį kraštą, kad reikia 
budėti savo krašto sargybo
je ir nepasiduoti tą budrumą 
niveliuojančiai propagandai. 
Galbūt, demonstracijų ar 
panašios rųšies susitikimų 
metu ir neįmanoma ramiai 
svarstyti ir diskutuoti, ką 
reiškia tokie agresyvios jė
gos dainomis ir šokiais mas
kuoti pasirodymai, tačiau 
per tokius sujudinimus su
keliama nerimo ir ramių gy
ventojų tarpe ir priverčiama 
pagalvoti, kuo visa tai kve
pia. 0 kai žmogui sukelia
mas nerimas, jis pats ieško 
kelių visa tai išsiaiškinti.

Kaip tik dabar ir yra tas 
momentas, kada galima 
tokius dalykus ramiai nesi- 
karščiuojant išaiškinti, o su
interesuotų klausytojų atsi

A.A.
VINCUI ZAKAREVIČIUI

mirus, jo žmoną ir sūnų kolegą inž. Dr. Ramutį skausme 
giliai užjaučiame.

P.L.I.A.S-Sydnejaus Skyrius
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ras gana apsčiai. Kitaip sa
kant, demonstracijos nepas
tojo kelio turėtiems raudo
nosios armijos choro kon
certams, bet jos pasėjo abe
jonės sėklą kaip tik laiku 
iv jie patys ieskos atsakymo. 
Taigi, sėkminga pradžia, bet 
nereikėtų jos nutraukti ir 
tokį susidomėjimą protingai 
išnaudoti.

Jokio krašto kariuomenė 
nesiunčia kitur savo propa- 
danginių dalinių pademons
truoti kitur nei savo jėgos, 
nei savo meno. Raudonoji 
armija pasirinko labai ap
gaulingą būdą, kaip riebų 
slieką nieko nenujaučiančiai 
žuviai. Tai yra klastingas 
fasadas, kuris už dekoracijų 
slepia klaikią tikrovę. Jo
kiame sovietų užimtame 
krašte nesurengia raudonoji 
armija tokių grubių pasišai
pymų is pavergtųjų su ka
riniais koncertais ir meiliais 
bei taikiais šypsniais. Užim
tuose kraštuose viešpatauja 
tikrovė be fasadų, su durtu
vais, prievarta, masiniais 
trėmimais ir 1.1. Tai gerai 
žino visi tie, kurie iš tos tik
rovės ištrūkę ir nori perspė
ti, kas gresia tiems, kurie to 
nežino.

Kiti aiškina, kad čia nieko 
nesą baisaus: reikią skirti 
meną nuo politikos. Bet is 
tikrųjų per tą meną ir toji 
sovietinė politika tų pačių 
meną mylinčių stipriai pare
miama ir palaikoma. Per vi
sus čia pasirodymus raud.

PRANEŠIMAS

Pranešu mieliems draugams, artimiesiems ir pažįsta
miems, kad spalio 17 d. Brisbanės ligoninėje mirė

A.A.
VACYS MORKŪNAS

Liūdinti žmona Klara

* * *

Mūsų Pastogės Spaudos 
Balius Sydnejuje, įvykęs 
rugsėjo 22 d. buvo ypatingai 
sėkmingas. Dar visos sąs
kaitos galutinai nesuvestos, 
bet tikimasi apie $ 1300 pel
no. Vien tik iš spaudos ba
liaus loterijos gauta 584 do
leriai. 

armijos choras galėjo išsi
vežti kelis milijonus dolerių, 
kurie bus paskirti ne kam 
kitam, o raudonajai armijai 
stiprinti ir tuo pačiu agresi
jai kurstyti. Milijonai čia, 
milijonai kitur, ir jau susi
daro realus pagrindas nau
jiems raudonosios armijos 
žygiams, o čia esantiems su
mažintas atsparumas ir 
budrumas. Lygiai taip pat 
neužmirština, kad šiandie 
Sovietų Sąjunga yra di
džiausia kolonialinė valsty
bė, kuri remiasi ir savo ver
gijos karalystę plečia ne kuo 
kitu, o ta raudonąja armija, 
kurios reprezentantus ma
tome scenoje linksmai šo
kančius ir dainuojančius.

Mūsų kova su šiuo slibinu 
vykdoma taikingais ginklais, 
nors ji pagal idealistų išga
les irgi brangiai kainuoja. 
Žinoma, idealistų visados 
yra mažiau, negu oportunis
tų arba pataikūnų, tačiau 
gyvenimo pažanga remiasi 
ne kuo kitu, o kaip tik tais 
neskaitlingais ir pasiauko
jančiais idealistais. Gal dėl 
to ir pačios demonstracijos 
nebuvo tiek skaitlingos, bet 
juo labiau prasmingos ir 
efektyvios. Štai viena ponia 
sujaudinta demonstracijo
mis Sydnejuje paskambino 
Pavergtų Tautų Komiteto 
pirmininkui ir pažadėjo 1000 
dolerių padengti susidūru
sioms išlaidoms. Ji tikrai 
neparėmė agresijos! Kiek
viena auka niekad nenueina 
veltui: net mažiausias žygis, 
minimalinė auka, laiku ir 
vietoje ištartas žodis atlieka 
savo misiją. (v.k.)

Australijos Lietuvių Fonde
Paskutiniu metu Australijos 
Lietuvių Fondui aukojo:

$ 100 - Albinas Kutka 
(N.S.W. 120)

Po $ 50 - Petras Naujokai
tis (Vic. 155), A. Žilys 
(N.S.W. 90),E. ir I. Jonaičiai 
(N.S.W. 190).

$ 40 - E. Korsakaitė (Vic. 
170).

Po $ 25 - J, Šniras (Vic. 
85), Kostas Pocius (S.A. 27), 
Leonas Gerulaitis (S.A.).

Po $ 20 - Statis Agencies 
Pty. Ltd. (N.S.W.), A. Le- 
veris (N.S.W. 30), A. ir S. 
Obeliūnai (Vic. 240) vietoj 
gėlių a.a. E. Grufienei mi
rus, D. Simankevičius (Vic. 
185), B. Vanagas (Vic. 161), 
Alf. Giliauskas (N.S.W.).

Po $ 10 - J. Paškevičius 
(Tas. 45), A. Stakaitis (S.A. 

.20), -J.. Birieta (Vic.. 31), J.

PADĖKA

Nesugrąžinamai amžinybėn išėjus mano mylimam 
sūnui Henrikui Šalkauskui, dėkoju visiems mieliems jo 
artimiems bičiuliams, draugams ir pažįstamiems bei 
bendradarbiams už jam pareikštą palankumą ir pagarbą 
jį palydint ir su juo atsisveikinant.

Ačiū visiems nuoširdiems talkininkams, suorganizavu
siems tokias įspūdingas ir neužmirštamas jo laidotuves, 
už tartus žodžius, už vainikus bei gėles išreiškiant jam 
respektą ir prisirišimą. Dėkui visiems už jo atminimui 
aukas spaudai ir lietuvybei.

Tuo pačiu reiškiu gilią padėką už man skirtus paguodos 
žodžius bei užuojautas, išreikštas asmeniškai, laiškais ir 
spaudoje. Didžiuojuosi savo sūnum, pasiekusiu tokių 
aukštumų, ir dėkinga visiems, kurie jį atitinkamai pager
bėte ir įvertinote.

Ona Šalkauskienė - 
Sidzikauskaitė

PADĖKA

Mūsų mielai dukrai ir seseriai Zinai Grosaitei-Zoratto 
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems brangiems bičiu
liams, artimiesiems ir pažįstamiems, lankiusiems ją 
sunkioje ligoje ir ją palydėjusiems į amžino poilsio vietą. 
Ačiū už parodytą jai meilę ir pareikštą pagarbą gėlėmis, 
maldomis ir aukomis.

Taip pat iš širdies dėkojame už mums sunkioje valan
doje tartus paguodos žodžius, už pareikštas užuojautas 
laiškais ir spaudoje.

Visiems giliai dėkingi.
Motina E. Grosienė ir broliai

Alfredas su šeima, Harus ir Ervinas

Popiežiaus...
Atkelta iš psi. 1

katalikų, pasisakė prieš mo
terų šventinimą į kunigus, 
abortus, dirbtiną gimimų 
kontrolę, homoseksualus, 
šeimų palaidumą ir kitais 
Amerikos katalikus skal
dančiais klausimais. Čia jis 
susilaukė moterų ir kaikurių 
kunigų ar vienuolių kritikos, 
ypač Filadelfijoje ir Vašing
tone. Vašingtone jis aplankė 
Immaculate Conception 
Shrine ir joje esančią lenkų 
koplyčią, katalikų universi
tetą. Susitiko ir su kitų ti
kybų vadais. Ragino juoą 
dirbti kartu, ginant žmogaus 
teises ir siekiant pasaulyje 
sodialinio teisingumo, tai
kos, nepažeistos moralės. 
Vašingtone daugiausia laiko 
skyrė šeimai, pabrėždamas, 
kad Bažnyčia visada kels 
balsą prieš negimusių vaikų 
gyvybės nutraukimą, prieš 
skyrybas, šeimų palaidumą, 
gimimų kontrolę, paliegėlių

Donėla (S.A. 35), V.J. Vosy
lius (S.A.).

$ 9.20 - J. ir S. Meiliūnai 
(Vic. 312).

Po $ 5 - D. Kutkaitė 
(S.A.), J. Kutkienė (S.A. 
10), K. Dičiūnienė (S.A.), R. 
Dičiūnas (S.A. 9), V. Baltu
tis (S.A.), J. Neverauskas 
(S.A.), E. Reisonienė (S.A. 
45), S. Urnevičius (S.A. 30), 
R. Žukelis (S.A. 9), K. Cie- 
menys (S.A. 10).

Sveikiname naują šimti
ninką Alb. Kutką ir naujus 
narius: Joną Birietą, Vyt. 
Miliauską, Kostą Pocių ir 
Leoną Gerulaitį.

Tautos Šventės proga 
Adelaidėje mažesnėmis su
momis suaukota 64 dol. Ačiū 
visiems aukotojams.

V. Ališauskas 
'11' A.L.F. iždininkas 

ir ligonių apleidimą, gyvy
bės atėmimą pasigailėjimo 
sumetimais ir t.t.

Įspūdingos pamaldos bu
vo maždaug vidurkelyje 
tarp Capitoliaus (kongreso 
rūmų) ir prez. Vašingtono 
pamiklo. Tačiau pats svar
biausias įvykis Vašingtone - 
jo lankymasis Baltuosiuose 
Rūmuose. Aerodrome jį pa
sitiko vice-prez. Mondale, 
užsienio reikalų min. Vance, 
Brzezinski ir kt., o prie Bal
tųjų Rūmų pats prezidentas 
su šeima. Pasikeitė sveiki
nimo kalbomis. Dalyvavo 
keli tūkstančiai kviestinių 
svečių, o tiek pat norėjo irgi 
dalyvauti, bet jau nebebuvo 
vietos. Jo magnetizmas 
Amerikoje buvo gal daruii- 
desnis kaip gimtojoj Lenki
joje. Su visais jis rado bend
rą kalbą ir tas labai patiko 
amerikiečiams: nuo prezi
dento ir profesorių ligi vai
kų. Jaunimas per visą naktį 
Vašingtone meldėsi laukda
mas popiežiaus, o kai pama
tė, sukėlė tokį triukšmą kaip 
pasitinkant Beatles ir visi 
saukė: ’’Mes mylime tave... 
mes mylime tave”. O jis į tai 
ritmiškai kartojo: ’’John 
Paul two... He loves you!" 
Sunku buvo patikėti, kad 
Amerikos jaunimas taip su
sižavės Jonu Pauliu II. Vai
kams New Yorke pasakė: 
"Jūs juokiatės ir skaičiuoja
te, kiek popiežius padarys 
anglų kalbos klaidų . Jauni
mui patiko ypač tai, kad jis 
glaudė prie savęs ir bučiavo 
mažus vaikus įvairių tauty
bių, be skirtumo juodus ir 
baltus. Komentatoriai apie jį 
šitaip išsireiškė: ”Jo huma
niškumas, išskirtinas geru
mas buvo toks natūralūs, 
įtikinantis, patraukiantis...”

Lenkijoje jis turėjo 37 su
stojimus, o Amerikoje 
pasakė rekordinį kalbų 
skaičių - viso 67. Atskrido 
spalio 1 d., išvyko 7 d. vaka
re. Pres. Carteris prisipaži
no, kad tokio entuziaztingo 
popiežiaus sutikimo iš ame
rikiečių nesitikėjo nei jis 
(Carteris), nei pats popie
žius.

r.. ■ . i i u iDarūnas,—
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Sukaktuvinis Melb. Dainos 
Sambūrio koncertas

Prieš daug daug metų 
pirmoje mano gautoje kny
goje "Žiupsnelis" buvo eilė
raštis, kurio keli posmai liko 
atminty: "Dievuliau bran
gus, kad aš galėčiau kaip tie 
ponai plunksną vedžioti...” 
Prisiminiau šiuos žodžius, 
kai ryžausi pasidalinti patir
tais įspūdžiais iš Melbourne 
Dainos Sambūrio 30 metų 
jubiliejinio koncerto, įvyku
sio spalio 7 d. North Mel
bourne miesto salėje.

Dievulėliau brangus, ar 
sugebėsiu? Imu plunksną 
vedžioti kaip paprastas kon
certo klausytojas, kuriam 
kiekviena lietuviška kultū
rinė apraiška brangi - prie 
širdies. O ką kalbėti apie 
chorą! Juk ir aš kadaise pri
klausiau chorams.

Apie chorų pasiruošimą 
koncertams jau nekartą bu
vo užsiminta, tačiau išklau
sius pastarąjį Melb. Dainos 
Sambūrio jubiliejinį koncer
tą, vėl verčia susimąstyti ir 
klausti: kiek valandų, kiek 
dienų, kiek mėnesių reikėjo 
tiems Sambūrio dainoriams, 
o dar daugiau dirigentei Bi
rutei Prašmutaitei paauko
ti? Atsakykime patys, o 
sambūriečius nuoširdžiai 
įvertinkime. Juk jie dirba 
mums ir už mus.

Koncertą tenka suskirs
tyti į penkis atskirus paren
gimus: mišrus choras, mo
terų choras, vyrų choras, 
moterų sekstetas ir tautiniai 
šokiai.

Koncerto pradžioje sce
noje pasirodo Sambūrio dai
nininkė veteranė p. E. Šei- 
kienė, kuri Sambūrio vardu 
pasveikina gausius klausy
tojus (jų buvo apie 400) ir 
perdavė pranešėjos parei
gas jauniems sambūrieciams 
- Brigitai Szentimrey „,įr 
Kęstučiui Jomantui. Jų pra
nešimai ir dainų pristatymai 
buvo gerai paruošti ir pasi
gėrėtinai lietuviškai per
duoti.

Koncertą pradėjo vyrų 
choras, diriguojamas Biru
tės Prašmutaitės daina iš 
operos "Paklydę paukščiai” 
(V. Laurušo), "Užstalės dai
na" - A. Bražinsko ir "Kur 
gimtoji žemė" - A. Bražins
ko. Kad ir ne toks gausus 
(tik 16) vyrų choras dainas 
atliko darniai.

Sekė Klumpakojis, vado
vaujamas Anelės Morkūnie
nės, sušokęs tris šokius - 
Subatėlė, Kanapėlė ir Aš- 
tuonytis. Šokių muzikai tal
kino ir choras, įsiterpdamas 
atskirais posmais.

Moterų sekstetas 
nepaprastas: visos nuome
tuotos, net ir panelė Zita 
Prašmutaitė. Padainavo dvi 
sutartines. Seksteto pasiro
dymas koncerte buvo tikra 
puošmena.

Mišrus choras buvo tuo 
ypatingas, kad jį dirigavo 
visi buvę per trisdešimt me
tų dirigentai, išskyrus Al
bertą Celną. Reikia paste
bėti, kd A. Čelnos per 
27-rius kūrybingo darbo 
metus įmintos pėdos Sam
būrio kelyje niekad nebus 
užpustytos.

Kad ir trumpa laikų bu
vusio dirigento Juozo Pet- 
rašiūno vadovaujamas M.D. 
Sambūris sudainavo "Vai,

JUBILIEJINIAI KONCERTAI

upeli” (O. Metrikienės). Iš 
Verdi operos
”Nambucco"vergų dainą 
dirigavo Birutė Prašmutai
tė. J. Bendoriaus "Žydi 
margos gėlės” dirigavo Vy
tautas Straukas. J. Povilai
čio "Buvo gardus alutis” 
klausytojų entuziastingai 
sutikta dirigavo Dana Le
vickienė. Nesiliaujančios 
katutės privertė Daną pa- 
-kartoti "alutį”. Tai buvo, sa
kyčiau, midaus taurė! Choro 
veteranas Petras Morkūnas 
dirigavo L. Abariaus "Au
gau aš pas tėvelį”. A. Vana
gaičio "Vėjužėliu” B. Praš
mutaitė užbaigė koncerto 
pirmąją dalį.

Antrą koncerto dalį pra
dėjo Sambūrio moterų cho
ras, sudainavęs K. Kavecko 
"Tai didis dyvas”, Bacevi
čiaus "Tolimajam draugui” 
ir A. Bražinsko "Dainą Vil
niui". Pastarąją dainuojant 
įžangą deklamavo Pijus 
Vaičaitis, talkino solistas 
Jurgis Rūbas ir pianistė Er
na Duonienė.

Antru išėjimu Klumpako
jis pašoko Gaidį, Pasiutpol
kę ir Klumpakojį.

Mišrus choras, diriguoja
mas Birutės Prašmutaitės, 
jubiliejinio koncerto pabai-

Trisdešimties 
žiedų vainikas

Šalia to, kad šįmet atžy
mima Vilniaus Universiteto 
sukaktis, kad šie metai Aus
tralijos Krašto Valdybos 
paskelbti Australijos Lietu
vių Fondo metais, šie metai 
taipogi tapo ir mūsų tautinių 
meno apraiškų Australijoje 
trisdešimti sukaktuviai me
tai.

Turime atvirai prisipažin
ti, kad tam palankias sąly
gas sudarė krašto vyriausy
bė, kuri ne tik nevaržė atei
vių " - kitataučių tautinės 
veiklos, bet kartais ir pas
katindavo, o dažnokai net ir 
finansiniai paremdavo. To 
pasėkoje šįmet viens po kito 
mūsų meno sambūriai: teat
ras, chorai, tautinių šokių 
grupės, iškilmingais kon
certais ir parengimais atžy
mėjo 30 metų sukaktis.

Tokioje sukaktyje įvyko 
Adelaidės choro "Lituania" 
koncertas, sutraukęs gau
sius klausytojus į Lietuvių 
Namų salę spalio 14 d.

Programos pradžioje sce
noje išsirikiavę 14 vyrų, N. 
Masiulytei fortepionu prita
riant, energingai atliko dvi 
dainas: B. Budriūno "Išėjo 
mergelė" ir V. Jurgučio 
"Valio žirgeli”. Jiems nuo 
scenos nužygiuojant, jų vie
ton, tarytum balti žiedai pa
sipylė 25 ponios pasipuošu
sios lietuviškom tulpėm or
namentuotomis suknelėmis 
ir atliko G. Gudauskienės 
"Gegutė" ir gyvu tempu ju
moristinę A. Gaižausko 
"Dainą apie Joną ir uzboną”, 
kurioje V. Opulskis laisvai 
atliko vyriško balso solo 
įtarpus. N. Masiulytė parė
mė vokalistus fortepionu.

, Sekę ponios ir vyrai atliko 

gai sudainavo J. Žilevičiaus 
"Tėvynei laisvės”, P. Pake- 
turos harm. "Už jūrelių už 
marelių". P. Tamuliūno 
"Garsus mano Vilnius" at
likta kartu su solistu J. Ru- 
bu ir pianiste E. Duoniene, 
ir V. Budrevičiaus "Nudavė 
dukrelę". Koncertas baigtas 
V. Klovos ’’Pasveikinimo 
daina” iš operos "Pilėnai”.

Iškvietus į sceną buvusius 
dirigentus ir Klumpakojo 
vadovę. Sambūrį sveikino 
Sydnejaus "Dainos" vardu 
p. A. Skirkienė, Melb. apyl. 
pirm. A. Pocius, Gėlėmis 
pasveikino latvių ir estų 
chorai, Apyl. Valdyba ir eilė 
kitų, Koncertas baigtas 
Tautos Himnu.

Po koncerto Lietuvių Na
muose vyko užbaigtuvių 
vaišės, kurias paruošė Soc. 
Globos ir Katalikių Moterų 
Draugijos ponios. Vaišėms 
vadovavo ilgametis Sambū
rio dainininkas Kęstutis Ly- 
nikas. Čia dar kalbėjo ir 
sveikino apyl. pirm. A. Po
cius, kun. P. Dauknys, Liet. 
Klubo pirm. J. Tamošiūnas, 
Soc. Globos Mot. D-jos 
Kir-kė J. Žalkauskienė, Kat.

lot. D-jos pirm. H. Statku
vienė, J. Mikštas ir kt. Sam
būris ypač dėkingas už pui
kias vaišes ir malonų patar
navimą. Besivaišinant salė 
skardėjo dainų garsais.

Ilgiausių metų Sambūriui!
Ignas Alekna 

mūsų muzikos patriarcho, 
kompozitoriaus J. Žilevi
čiaus. sudėtingą kūrinį "Čia 
kraštas liūdnas”, vilniečio 
kompozitoriaus (neperse
niausiai miręs Vilniuje) J. 
Siniaus "Eisim sesės į dar
želį”. Įdomu buvo klausytis 
šioje dainoje vokalinių frazių 
variacijų. N. Masiulytei vėl 
prie fortepiono grįžus, nu
skambėjo minorinė, švelni 
A. Viltenio daina "Gegutėlė” 
atlikta su soprano solo cho
ristės A. Kaminskienės. Jai 
ne kartą teko nusilenkti au
ditorijai, reaguojant į ilgus 
plojimus. Toliau sekė Lietu
voje iškilaus kompozitoriaus 
V. Klovos gyva ir gan sudė
tinga daina "Pamylėjau 
mergužėlę” ir kito tenykš
čio, ne lietuvių kilmės, po
puliaraus lengvų melodijų 
kūrėjo B. Gorbulskio "Gin
taro Tėvynė”. Suskamba 
"Pievos pražydo". Tą dainą 
parašė muzikas J. Dam
brauskas, buv. ilgametis 
Kauno įgulos Bažnyčios 
chorvedys. Ta proga norė
čiau pasakyti, jog į tą chorą 
(apmokamą) buvo priimami 
vien rinktiniai balsai, ir mū
sų adelaidiškė Janina Maže- 
lienė, Kaune, studentavimo 

Nepraleiskite
sol. Ginos Čapkauskienės

koncertų!

laikais, buvo ne vien to cho
ro dalyvė, bet dažnai buvo 
dirigento parenkama ir solo 
dainavimams.

Šiai dainai nuskambėjus, 
choro dirigentė G. Vasi
liauskienė, kuri nenuilsta
mai dirba su "Lituania” cho
ru jau ištisus 10 metų ir vi
soms suminėtoms dainoms 
įgudusiai ir sklandžiai diri
gavo, pakvietė į sceną bu
vusį "Lituania" choro įstei
gėją ir 20 metų vadovą Vac
lovą Šimkų perimti tolimes
nį dirigavimą. Tas gražus ir 
korektiškas vadovės gestas 
sukėlė salėje katučių ūžimą. 
Suskambėjo viena populia
riausių Č. Sasnausko dainų 
"Karvelėli...” Solo puikiai 
skambančiu, gražiu ir pajė
giu balsu įsiterpė į dainą J. 
Maželienė, palydėta ilgų 
plojimų. Pirmos programos 
dalies baigmei Vacį. Šimkus 
dirigavo kompozitoriaus 
Stasio Šimkaus sudėtingą 
kūrinį "Atsisveikinimas su 
giria".

Po pertraukos scenoje iš
vydome dekoratyviai su
grupuotą paveikslą. Scena 
papuošta beržais ir rugių 
gubomis. Dalyviai tautiniais 
rūbais. Į sceną įėjęs L. Ge
rulaitis pradėjo "Dainų, šo
kių ir poezijos pynę” per
skaitęs žinomo iš praeities 
sukilėlio ir aušrininko - J. 
Miglovaros - Miliausko poe
zijos. Eilėraščius skaitė:. B. 
Rainys, V. Ratkevičius, N. 
Skidzevičius ir K. Vanagie
nė, tautinius šokius atliko 
mūsų "veteranai". Nuotai
kingai padainavo solo cho
ristė M. Pečiulienė kanklė-

Šokantis Žilvinas

Adelaidės 30-ties metų 
Žilvino jubiliejinis koncertas 
jau praeity. Jis vyko rugsėjo 
22 d. Lietuvių Namuose.

Pasižiūrėti ir pasigrožėti 
Žilvino šokančiu jaunimu, 
susirinko neįtikėtinai daug 
žiūrovų. Visi su dideliu įdo
mumu laukėm koncerto 
pradžios. Ir štai, vos švie
soms užgęsus, į sceną išėjo 
p. V. Ratkevičius. Šią šventę 
atidarydamas p. V. Ratke
vičius, labai gražiai, paskai
tė aktą iš buvusių Žilvino 
vardo, Adelaidės šokėjų 
grupės, krikštynų. Tos gru
pės vadovu, tuo laiku, buvo 
Vytas Straukas.

Šio jubiliejaus skaičius 
”30” surištas su Viktoro 
Ratkevičiaus pradėtų tauti
nių šokių I-sios grupės Ade
laidėje suorganizavimu ir 
pasirodymais. Ši grupė buvo 
pirmosios kregždės, supa
žindinusios Adelaidės aus
tralus su lietuviško šokio 
grožiu ir jo aukšta kultūra. 
Po koncerto laikraščiai buvo 
pilni puikių atsiliepimų apie 
mūsų tautinius šokius, dra- 

mis pritariant J. Vabolienei. 
Joms buvo atsidėkota šiltais 
plojimais.Py'nėje paskutinei 
dainai "Laikas namo...” nu
skambėjus, koncertas baig
tas. V. Vosyliaus šviesų 
efektai labai pagyvino ant
rąją programos dalį.
Į sceną įnešta daug gėlių, 

daug dovanų. Į sceną pak
viesta viešnia iš Canberros, 
buv. choro dirigentė Rasa 
Kubiliūtė - Mauragienė. 
Krašto V-bos pirmininkas V. 
Neverauskas dėkojo daly
viams jautriais, nuoširdžiais 
žodžiais.

Ten pat, Lietuvių 
Namuose buvo paruošta 
gausiems dalyviams ir sve
čiams vakarienė, kurios me
tu sukalbėjo maldą ir tarė 
žodį kun. klebonas A. Spur- 
gis. Ilgametis, chorui atsi
davęs administratorius, 
Juozas Lapšys tvarkė pobū
vį. Gan ilgai, bet prasmingai 
kalbėjo vadovė G. Vasi
liauskienė, svečias V. Šim
kus, kuris, deja, savo ener
gingoje kalboje, gal be rei
kalo, giliai pasinėrė į prisi
minimų šulinį, paminėdamas 
praeities nesklandumus ir 
tuo įnešė kiek disonanso į 
iškilmingą to vakaro nuotai
ką. Mūsų "lokalinis” poetas 
K. Kaminskas perskaitė tai 
grogai jo sukurtą eilėraštį, 

dalbose paminėti ir praei
tyje pasireiškę jauni diri
gentai: Vytautas Straukas, 
Rasa Kubiliūtė, Nemira Ma
siulytė bei choristai vetera
nai: p.p. Vosylius, Milauskas 
ir Opulskis, o choro "žynys” 
- Šulcas, kaip paprastai, su
teikė linksmos, smagios 
nuotaikos.

Ilgiausių metų "Lituania" 
chorui.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė 

bužius ir aplamai, apie atvy
kusius iš Lietuvos. Tai buvo 
gražus ir prasmingas šokių 
prisistatymo būdas.

Tai buvo seniai seniai.. 
Pradėtą darbą tęsia toliau 
nauji vadovai, nauji šokėjai. 
Ir ką matom? Juo toliau, juo 
labiau ne tik šokėjai, bet ir 
mes žiūrovai pamilom šokį. 
Mes žiūrovai tą savo meilę 
įrodom gausiais atsilanky
mais į jų ruošiamus koncer
tus, kurių metu pareiškiam 
savo rimtą jų darbo įverti
nimą. O jaunimui šokti žiū
rovams, kurie gėrisi jų dar
bu, yra didelis paraginimas 
dirbti dar išsamiau, nes 
rimtas darbas - geras šokių 
derlius. Atsiranda daugiau 
šokėjų, daugiau vadovų ir 
pan.

Šiuo metu Adelaidėje 
"Žilvino” ansamblis turi tris 
grupes: vyresniųjų šokėjų 
vadovu yra Vytas Neve
rauskas, jaunesniųjų - Bro
nius Sobeckis, vaikų - Ra
munė Varnaitė. Viso an
samblio vyriausias vadovas 
ir organizatorius yra p. V. 
Vencius, kuriam talkinin
kauja, kaip administratorius 
p. Jablonskis. Dėka p. V. 
Venciaus suorganizuoto 
orkestro, šokiams buvo pri
duota daugiau entuziazmo. 
Orkestre groja akordeonu p. 
M. Dumčiuvienė, ilgametis 
šokių akompaniatorius L. 
Vasiliūnas gitara, V. Buga- 
jev mandalina, būgnais - R. 
Beresnevičius. Programą
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Tepranyksta
KONCENTRACIJOS STOVYKLOS!

POPIEŽIAUS KALBA JUNGTINĖSE TAUTOSE
Popiežius pasakė vienos 

valandos kalbą Jungtinių 
Tautų pilnaties sesijoje. At
rodo, dalyvavo visų joms 
priklausančių tautų atsto
vai, išskyrus Albaniją. Po
piežius nurodė visą eilę pa
saulį varginančių negerovių, 
bet išskyrė dvi pagrindines 
grupes. Žmogus gyvena 
dviejuose pasauliuose - ma
terialiniame ir dvasiniame. 
Pažeidimas bent vieno iš šių 
dviejų jau sudaro rimtą pa
vojų, kuris kartais išvirsta į 
atvirą konfliktą tarp privi- 
legij’uotų ir prispaustųjų. 
Tokiais pažeidimais jis laiko 
nelygų materialinių gėrybių 
tarp tautų ir individų pa
skirstymą ir laisvių į dvasinį 
gyvenimą suvaržymą. Ir 
naujoji kolonizacija neiš
vengia eksploatacijos. Tur
tingi ir laisvi kraštai turėtų 
dalytis visu kuo su nepajė
giais kraštais, turtingi as
menys su vargšais, nes iš
tekliai priklauso ne rinkti
niams individams ar išrink
tosioms tautoms, bet visai 
žmonijai. Niekas neturėtų 
jaustis laimingas dėl 
turimos laisvės ir savo turtų

Australijos 
Lietuvių Fonde
METINIS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

Antrasis inkorporuoto A. 
L. Fondo narių susirinkimas 
įvyko Melb. Liet. Namuose 
spalio 6 d., kuriam vadovavo 
Fondo Valdyba. Mandatų 
komisiją sudarė Jonas Mei
liūnas senj. ir Karolis Praš- 
mutas. Susirinkime dalyva
vo 21 narys atstovaudami 
43.

Valdybos pranešimą pa
darė pirm. A. Zubras, pagal 
kurį A.L.F. turi 206 narius, 
jų tarpe 4 tūkstantininkus ir 
eilę šimtininkų. Narių skai
čius galėtų būti didesnis. Su 
didesnėmis bendruomenės 
apylinkėmis palaikomi ryšiai 
per įgaliotinius, kuriems su
teikta teisė kooptuoti talki
ninkus ir sudaryti atitinka
mus komitetus. Toks komi
tetas sudarytas K. Taparo 
Adelaidėje ir jau veikia. Pa
gal įregistruotus įstatus 
Fondas ne tik gali rinkti lė
šas, kaip steigėjų buvo nu
matyta, bet jam suteiktos 
žymiai platesnės teisės kul
tūrinėje veikloje. Mūsų tau
tinei - kultūrinei veiklai or
ganizuoti yra Australijos 
Liet. Bendruomenė su jos 
rėmuose esamomis organi
zacijomis. Todėl A.L. Fon
das be tiesioginio lėšų telki
mo galės reikštis tik ten, kur 
jaus ir matys būtiną reikalą.

Lėšų telkimas o ypač jų 
skirstymas, sutarta, eis 
pagal prašymus per apylin
kių ir Krašto valdybas atsi
žvelgiant į jų rekomendaci
jas. Visi lėšų telkimo ir pas
kirstymo daviniai skelbiami 
mūsų spaudoje. Konkrečiai 
Fondas savo lėšomis ar spe
cialiai narių skirtomis su
momis prisidėjo skirdamas 

ir likti ir toliau pasyviu kitų 
atžvilgiu, jei bent kur pa
saulyje prie durų lauktų 
bent vienas vargšas - dvide
šimtojo amžiaus Lozorius. 
Turtingi turėtų vargšus lai
kyti savo svečiais. Vėliau 
pridėjo, kad vargšams yra 
speciali vieta jo širdyje. Ne
mažesnę reikšmę jis skyrė 
dvasinio gyvenimo suvaržy
mams, pabrėždamas, kad 
niekas neturėtų užmesti sa
vo valios kitam ar vykdyti 
genocidą. Niekur pasaulyje 
neturėtų būti koncentracijos 
stovyklų pretekstu, kad to 
reikalauja krašto saugumas, 
ar kitu pasiteisinimu! Nie
kas neturėtų patirti toj srity 
skaudžių išgyvenimų. 
Niekas neturėtų būti trak
tuojamas kaip antraeilis- ar 
trečiaeilis pilietis, bet visur 
turėtų egzistuoti lygybės 
principas. Ir pačios mažiau
sios pasaulio tautos turi tu- 

premijas, paremdamas prof. 
J. Marvan knygos išleidimą, 
išleisdamas dvi knygeles są
ryšyje su Vilniaus Un-to 400 
metų sukaktimi, imdamas 
iniciatyvos sutvarkyti ir pa
pildyti perimtą iš Krašto 
Valdybos šaltinių biblioteką 
bei dokumentų archyvą. 
Šiam reikalui sudarytame 
komitete įeina: kun. P.- 
Dauknys, D. Baltutienė, A. 
Karazijienė, J. Kirša ir A. 
Juškaitė.

A.L. Fondo ateities veik
loje stiprintinas lėšų telki
mas, lituanistinių knygų 
(enciklopedijos) 
parūpinimas didžiosioms 
bibliotekoms, teikimas, kiek 
lėšos leidžia, paramos kul
tūriniams reikalams.

Iždininkas Juozas Balbata 
paruošė metinę apyskaitą 
raštu, kuri prieš susirinkimą 
buvo išdalinta visiems atvy- 
kusiems. Iš apyskaitos ma
tome, kad Fondas finansi
nius metus baigė turėdamas 
29,880.76 dolerius, tuo būdu 
per metus padidėjo $ 
11,548.70. Prie didesnių pa
jamų reikėtų priskirti: narių 
aukos - $ 5233.92, kitų aukos 
- $ 4848.75, palūkanos - $ 
4228.35, narių įstojamasis 
mokestis - $ 825.

Didesnės išlaidos: parama 
Sydnejaus tautinių šokių 
grupėms - $ 500, lietuvių 
kalbos kursams $ 225, šalti
nių bibliotekai knygoms 
pirkti $ 150, A.L.D. Sydne
juje meno parodai $ 150, ir 
kitiems mažesnėmis sumo
mis.

Į A.L. Fondo Valdybą iš
rinkti Vincas Ališauskas ir 
Dr. A. Staugaitis (perrink
tas).

Diskusijose kilę klausimai 
kaip Fondo istorijos, premi
jų skirstymo ir Fondo akty
vaus dalyvavimo kultūrinėje 
veikloje, pavesta spręsti 
Valdybai vadovaujantis sta
tuto straipsniais ir dvasia.

Linkėdami sėkmės nauja
jai Fondo Valdybai, linkiu ir 
visiems Australijos lietu
viams dėtis savo dalimi i 
Fondo lėšų telkimo vajų.

Ignas Alekna 

rėti teisę į pilną nepriklau
somybę ir dalyvauti lygio
mis teisėmis Jungtinėse 
Tautose. Žmogaus asmeny
bė yra šventa, gerbtina ir 
lygiai traktuotina. Todėl 
kiekvienam turi būti pripa
žįstamos visos žmogaus tei
sės ir panaikinti visi tos sri
ties suvaržymai. O dekla
ruojama laisvė turi atitikti 
tiesą. Jis taip pat pakartojo 
popiežiaus Pauliaus Vl-ojo 
1965 m. (taip pat spalio 
mėn.) atsišaukimą Jungti
nėse Tautose: "Tenebūna 
daugiau karų! Karas tegul 
niekad daugiau nepasikar
toja!”. Čia jis nurodė du da
bar egzistuojančius pagrin
dinius pavojus taikai išlai
kyti: ginklavimosi (ypač 
atominiais ginklais) lenkty
nes ir pavojingą padėtį Vid. 
Rytuose. Kai ginklai tobuli
nami ir ruošiami naudoji
mui, kur nors, kada nors, 
kas nors gali paleisti baisųjį 
naikinimo mechanizmą. To
dėl reikalingos dar didesnės 
jungtinės pastangos, kad 
būtų išvengta visuotinio su
naikinimo. Jis pabrėžė, kad

Adelaidinės pabiros
Adelaidės Apylinkės Val

dybos pirm. c. Zamoiskis 
per lietuvišką radiją kreipė
si į tautą, prašydamas remti 
radijo valandėlę, kurios 
transliacijos nuo gruodžio 
mėnesio žada prasitęsti iki 
vienos valandos. Kaip teko 
nugirsti, aukos sėkmingai 
plaukia ir, atrodo, kad nebus 
jokios problemos dėl naujos 
ir papildomos aparatūros 
įsigijimo.

*

Mūsų Pastogės skaityto
jas, rėmėjas ir bendradarbis 
Vladas Dumčius atsiprašo, 
kad negalėjo dalyvauti Mū
sų Pastogės spaudos baliuje 
Sydnejuje, nes sušlubavo 
sveikata. Po sunkios opera
cijos jau grįžo į namus ir at
silankė į metinį Lituania 
choro koncertą. Jis niekuo
met nepraranda humoro, ir 
"smerčio" sakosi išvengęs 
tik todėl, kad spėjęs linktelti 
ir dalgis jo nekliudęs.

*
Adelaidės lietuvių katali

kų šv. Kazimiero parapija 
atšventė savo 20 metų įsi
kūrimo sukaktį. Spalio 6 d., 
šeštadienio rytą per lietu
višką radijo valandėlę gir
dėjome apie parapijos įsikū
rimo darbus, o vakare vyko 
koplyčioje pamaldos ir 
bendra išpažintis, kurios 
"atlikti” prigūžėjo pilna 
bažnyčia. Sekmadienį pa
maldas laikė arkivyskupas 
J. Gleeson ir pamoksle pasi
džiaugė lietuviškos parapi
jos veikla. Po pamaldų vyko 
vaišės, kuriose dalyvavo ir 
jau pensijoje esąs arkivys
kupas Beovich, kurio dėka ir 
rūpesčiu buvo išrūpintas 
lietuviams šis gražiai veikiąs 
lietuvių katalikų centras su 
vienintele sava bažnyčia 
Australijoje. 

reikalinga teisingai išspręsti 
palestiniečių klausimą. To 
nepadarius pastovi taika ten 
nėra įmanoma. Taip pat rei
kalinga prašalinti smurto 
veiksmus Libane. Taika turi 
būti paremta teisių pripaži
nimui visiems. Jeruzalei tu
rėtų būti pripažintas tarp
tautinis statusas, nes joje 
glūdi šventas palikimas 
trims pagrindinėms tiky
boms: judaizmui, krikščio
nybei ir islamui.

Jo kalba buvo pagerbta ne 
tik gausiais plojimais, bet ir 
atsistojimu, pradėtu tam
siaodžių delegatų. Sesijai 
pirmininkavęs išreiškė įsiti
kinimą, kad taika, meilė ir 
tautų brolybė išsilaikys. 
Gen. Sekretorius Kurt 
Waldheim, kuris buvo nu
vykęs į aerodromą popie
žiaus pasitikti, padėkojo jam 
už atvykimą į Jungt. Tautas 
ir išreiškė viltį, kad popie
žiaus iškeltos mintys neliks 
be pėdsakų pasaulyje. Ka
nados užsienio reikalų mi- 
nisterė Flora MacDonald 
buvo labai paveikta popie
žiaus kalbos ir ji šitaip atsi
liepė: "Jo iškeltos idėjos pa
sauliui yra pačios pagrindi
nės”. Jo kalba Jungt. Tau
tose laikoma svarbiausia iš 
visų Amerikoje jo pasakytų 
kalbų, kurių buvo 67.

Darūnas

Ryšium su Raudonosios 
Armijos meno ansamblio 
gastrolėmis Australijoje 
Pavergtų Tautų komitetas 
spalio 17-tos dienos vakare 
suruošė protesto eiseną iš 
Viktorijos Aikštės į Festi
valio Teatro centrą. Šięje 
eisenoje dalyvavo ir lietu
viai su žibintais ir žvakėmis. 
Šeštadienį, spalio 13 d. per 
lietuvišką radiją kalbėjo 
apylinkės valdybos pirmi
ninkas Č. Zamoiskis, kvies
damas visus lietuvius daly
vauti protesto eisenoje, o 
taip pat boikotuoti raudono-

ĮVAIRUMAI
ABC radio AM progra

moje spalio 16 d. pranešė 
korespondentas Alfred 
Schroeder, apie Vlado Če- 
siūno pagrobimą Vokietijo
je. Schroeder pranešė, kad 
rusas irkluotojas Vladas Če- 
siūnas jau randasi karinėje 
ligoninėje Vilniuje, Latvijo
je. Lietuvių žurnalistų var
du protestą prieš iškraipy
mą faktų telefonu šiai radio 
progrmai pareiškė A. Kra- 
milius. A. Kramilius taip pat 
informavo raštu ir Sidnė
jaus Daily Telegraph, kurie 
anksčiau buvo paskelbę ži
nutę apie Česiūną, kaip 
rusą.

♦**
Anglijos Brightono par

kuose vyko varžybos, kas 
išaugins spalvingiau ir ori
ginaliau gėlyne sveikinimą. 
Varžybose dalyvavo ir da
bartinės Lietuvos Botanikos 
Sodas. Pagal 0. Skeivienės 

sios armijos koncertus, o 
jaunimą ragino aktyviai da
lyvauti, dalinant protesto 
lapelius prie Festivalio teat
ro, kuriame vyko koncertai.

*
Choras Lituania spalio 14 

d. atšventė 30 metų veiklos 
sukaktį. Choro metinis kon
certas buvo skirtas tai su
kakčiai atžymėti. Iš Canber- 
ros į šią šventę atvyko pir
masis Lituania chorvedys 
Vaclovas Šimkus ir koncerto 
metu dirigavo dviem dai
noms. Po gražiai nuskambė
jusių dainų choristai ir sve
čiai susirinko vaišėms, kurių 
metu, kalbėdamas Vaclovas 
Šimkus nepataikė į "toną" ir 
nuskambėjo disonansu, su
keldamas jau seniai visų pa
mirštas ir nusėdusias ambi
cijų dulkes.

*
Poetės Lidijos Šimkutės ■ 

Pocienės poezijos knygos 
"Antrasis ilgesys" pristaty
mas įvyko spalio 19 d., 
penktadienį, Lietuvių Na
muose. Knygos pristatymą 
suruošė J. Bačiūno vardo 
biblioteka.

*
Adelaidiškiai pavasarį su

tiko suruoštame Adelaidės. 
Katalikių Moterų Draugijos 
Pavasario baliuje. Prie gra
žiai paruoštų stalų ir švel
nios muzikos virš šimto 
tautiečių gražiai pasilinks
mino ir atsigavo pirmuoju 
pavasario padvelkimu. Ku
rie patingėjo dar ir šiandien 
gailisi ir tebeserga žiemos 
slogomis.

*
Nors spaudoje mažai 

skaitome apie 1980 metais 
įvykstančias lietuvių dienas, 
bet adelaidiškiai joms jau 
ruošiasi. Yra jau numatytos, 
o kai kurios ir užsakytos, 
salės. Lietuvių Dienų metu 
numatoma pastatyti St. 
Santvaro drama: "Žvejai".

*
Vilniaus universiteto 400 

metų sukakties akademiją - 
minėjimą ruošia J.J. Bačiū
no vardo biblioteka. Minėji
mas įvyks lapkričio 17~-’d. 
Lietuvių Namuose. v.

F'

projektą susodintos gėlės 
laimėjo varžybose pirmą 
vietą. Vėliau vietos laikraš
čiai rašė, kad tai rusų dar
bas, nes juk iš Sov. Sąjun
gos. Į tai reagavo estė laišku 
redakcijai, kad tai lietuvių 
darbas ir kad lietuviai tai 
nėra rusai ir kad šiandie lie
tuviai, kaip kad ir latviai bei 
estai yra rusų okupuotos 
tautos.

♦»»

Kosta Rika išvijo 3 rusus
SAN JOSE, Kosta Rika, — 

Kosta Rikos vyriausybė įsakė 
trims sovietų diplomatams tuo
jau išsikraustyti, nes jie kišosi 
į Kosta Rikos vidaus reikalus. 
Įsakymą išsikraustyti gavo , pir
mas sekretorius Juri Čeriš, 
Aleksandr Mordoveis ir jo žmo
na Olga.

e°dtoa™a ~TALKA~veikia visų naudai...
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Šokantis Žilvinas
Atkelta iš psl. 3

gražiai paįvairino p. G. Va
siliauskienės paruoštos jau
nosios ’’Eglaitės", padainuo- 
damos kelias daineles, (ku
rios buvo apsirengusios 
gražiom naujom suknelėm) 
be to, jos pritarė dainavimu 
porai šokių. Kanklėmis pa
grojo dvi daineles A. Bal
tutytė ir L. Jablonskytė. Jas 
paruošė p. K. Pažėra. Prog
ramoje sušokta 20 šokių.

Mūsų šokiai yra grupiniai, 
reikalaują gero susišokimo, 
kuris yra pasiekiamas ilgu, 
kantriu darbu. Tam atsiekti 
reikia gerai išstudijuoti 
kiekvieną atskirą žingsnį, 
šokių nuotaikų momentus. 
Mūsų šokėjų vadovas, atro
do, neblogai pažįsta mūsų 
šokius. Gautų šokių medžia
gą, gerai pastudijavęs, pri
taikė grupių pajėgumui. 
Grupių vadovai šokius pra
vedė gerai. Jie suprasdami 
šokio darbo reikšmę, parei
gą bei atsakomybę, dirba 
rimtai. Už tai gražiai ir nuo
taikingai pašoko visus šo
kius. Tik patartina atliekant 
šokį kreipti dėmesį į atski
rus šokių momentus, šokio 
charakterį, pav. Blezdingė
lė. Blezdingėlė yra lyriškas, 
banguojantis, šokis. 
Judesiai turėtų būti apva
lūs, minkšti, grakštūs. (Šį 
kartą buvo perdaug "vyriš
ki”). Taip pat nėra gera išti
sai smarkiai trepsent, nors 
ir linksmą šokį. Juk ir jie tu
ri savo subtilius momentus. 
Treptelėjimas turi būti 
trumpas, aiškus ir, savo vie
toje (čia ir orkestras galėtų 

pabrėžti sentimentalias ar 
stiprias vietas, duodamas 
kad ir solo, kuriam nors ins
trumentui). Būtų gera, jei 
šokiai būtų perpinami šo
kiais: gyvas - rimtas, ramus 
- žaismingas, įmantrus - ly
riškas ir pan. Labai praver
tu įvesti daugiau mūsų se
nųjų šokių, kaip Kubilas, 
Sukčius, Rugeliai, Čigonėlis 
ir kt. Ar daug kas juos be- 
pamena? Ar patys šokėjai 
juos pažįsta? Juk tai mūsų, 
šio amžiaus pradžios bei vi
durio šokio istorija, su kuria 
pravartu iš naujo susipažin
ti. Šiame koncerte, tuo at
žvilgiu, pradžią padarė 
mūsų šokėjai - veteranai, 
sušokdami Jonkelį ir Rugu
čius. Ir kaip grakščiai jie šo
ko - publika liko sužavėta. 
Šokiai kuklūs, bet elegan
tiškai pašokti, įnešė gražios 
nuotaikos ir žavumo į pačią 
programą. Šiuos šokius pa
ruošė p. B. Lapšienė, gerai 
visiems pažįstama visoje 
Australijoje ir Lietuvoje, 
kaip tautinių šokių propa
guotoja. Ir kuo tie šokiai 
prastesni už naujuosius, rei
kia tik gerai atlikti. Mūsų 
veteranai juos puikiai sušo
ko. Bravo! Pradžia padaryta 
veteranai, šokit ir toliau!

Be šių šokių mums labai 
įdomu ir mūsų naujieji šo
kiai, įsipilietinę jau pokario 
metais. Jie įnešė daug nau
jumo, šviežumo, gilumo. Jie 
yra įmantresni, reikalaują 
daugiau darbo, treniruotės, 
daugiau gilinimosi į šokio 
turinį. Jiems reikalingi gerai 

šokį pažįstą vadovai, moky
tojai. Dabar, kada vyksta 
tiek daug įvairių tautų šokių 
festivalių, švenčių, į mūsų 
šokėjų darbą reikia atkreipti 
labai rimtą dėmesį. Daly
vaujanti grupė turi būti 
brandi, disciplinuota tiek 
vidiniai, tiek išoriniai. Pa
teikiamus šokius gerai ištu- 
dijuoti, kad niekas nepri
mestų "čia ne mūsų, čia sve
tima” ir pan. Naujieji šokiai 
dar nedaug matyti. Savo 
nuomonę pareikšti, kokie jie 
yra, reikia juos daug sykių 
matyti, įsisavinti jų nuotai
kas, judesius, tik tada galė
sim spręsti, kokie jie yra. 
Tad mielas jaunime, šokit 
dažniau, tuo supažindinsit 
mus su mūsų puikiais senais 
bei naujai atkurtais ir su
kurtais šokiais, kad mes, 
žiūrovai, neatsiliktume. Juk 
kiekvienas amžius atneša ką 
nors naujo. — Mūsų jau
niausieji šokėjai, atlikdami 
savo programą, gražiai 
pasirodė, (pav. "Meškiukai"

Lietuvaitė
tarptautinėje arenoje

SYDNEJAUS LIETUVAITĖ EDINBURGH’O 
FĖSTUV ALYJE

Šių metų rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesiais vykusio 
Edinburgh’o (Škotijoje) fes
tivalio programoje dalyvavo 
ir Sydnejaus lietuvaitė Liu
da Apinytė. Atsimenu Liudą 
dar iš savaitgalio mokyklos 
vaidinimų kaip vikrų Batuo
tą Katiną ar mielą našlaitę 

daug juoko įnešė besiginda
mi nuo bičių). Gražiai pasi
rodė ir jaunesniųjų grupė. 
Abu vadovai parodė, kad 
turi gerą, naują atžalyną iš 
kurio išaugs gerų šokėjų.

Užbaigai norisi pasi
džiaugti, kad Adelaidėje 
taip gražiai, jau "šoka jauni
mas, šoka senimas" per visą 
plačiąją Australiją.

Esame dėkingi šokių gru
pių vadovams Vytui, Bro
niui, Ramunei už tokią nuo
taikingai pravestą šokių 
šventę, taip pat p. V. Ven
ciui už jų suorganizavimą.

Programai pasibaigus an
samblis buvo apdovanotas 
gėlėmis, kurių gavo net iš 
Melbourne "Gintaro” grupės 
su sveikinimu bei linkėji
mais. Po to, vyko puikios 
vaišės, kuriose dalyvavo ve
teranai šokėjai, vadovai 
(buvę ir dabartiniai) šokėjai 
ir gražus būrys svečių. Vai
šių metu buvo paskaitytos 
telegramos, sveikinimai, 
kalbos, m. Grebliūnienė

Sigutę. Netrūkdavo jos ir 
vėlesniuose studentų pasi
rodymuose. Baigusi Sydne
jaus universitete humanita
rinius mokslus, Liuda pasi
duoda teatro traukai. Lanko 
dramos studiją ir įsijungia į 
N.S.W. švietimo departa
mento remiamą skrajojančio 

dramos teatro kolektyvą, su 
kuriuo aplanko daugumą 
šios valstijos provincijos 
mokyklų. Matėme Liudą 

-Sydnejuje ir dviejuose 
"Actors Comapny” teatro 
gastatymuose bei televizijos 

enny Hill programoje. Vė
liau išgirstame, kad Liuda 
jau Paryžiuje ir studijuoja 
mimiką pas garsaus Marcei 
Maręau mokinį Jacques 
Lacoq. Baigusi dviejų metų 
studijas, Liuda kartu su ke
turiais kitais mokslo drau
gais sudaro grupę, pasivadi
nusią "Eclipse and Chipps” 
vardu ir bendromis jėgomis 
sukuria originalų pastatymą 
"Fredas Scaromoni gyvena 
čia”, su kuriuo pakliūva į 
Edinburgh’o festivalį ir 
jame suvaidina net 22 spek
taklius.

Grupę sudaro keturių 
tautybių aktoriai. Spaudos 
recenzijose buvo pabrėžia
ma, kad grupės programos 
spontaniškumas ir spalvin
gumas yra grupės narių bel
giškos, lietuviškos, meksi- 
kietiškos ir angliškos kilmės 
išdava.

Savo pastatyme grupė 
naudoja mimiką, muziką, 
linksmus juokdarių pokštus 
ir rimtą dialogą. Spaudos 
aprašymuose jie pristatomi 
kaip "pilni fantastiško ju
moro, kuris šios profesijo- 
nalinės grupės yra gerai iš
ieškotas”, o pati grupė 
esanti "vienas tų deiman
čiukų, kurio festivalio lan
kytojai neturėtų praleisti 
nepamatę”.

Džiugu patirti, kad Liuda 
yra viena šios grupės orga
nizatorių ir kad ji savo lietu
višku įnašu svariai prisidėjo 
prie grupės pasisekimo, su
silaukusio gražaus kritikų 
įvertinimo. D.S.

J. Slavėnas

HITLERIO IR STALINO DRAUGYSTĖ
VOKIEČIŲ - SOVIETŲ DRAUGYSTĖS KELIAS 
H-JO PASAULINIO KARO IŠVAKARĖSE

"Aš gavau jūsų pranešimą 
apie vokiečių dalinių į Var- 
šavą įžengimą. Perduokite 
Vokietijos vyriausybei mano 
linkėjimus ir sveikinimus!” 
Iš tikro, narsusis miestas 
dar priešinosi iki rugsėjo 27 
d., nors į įvykių eigą tas 
priešinimasis įtakos jau ne
galėjo padaryti. Per anksty
vas pranešimas apie čia pat 
esantį miesto kritimą, so
vietų vyriausybę paskatino 
paskubėti ir savo invazijos 
planą nedelsiant paversti 
veiksmais.

TARP TIESOS IR 
PRESTIŽO

Tarp 16. ir 17 rugsėjo - tas 
laikas, remiantis Ribbentro- 
po informacijomis apie 
karinę padėtį, buvo nusta
tytas sovietų intervencijai - 
dar įvyko abiejų vyriausy
bių nuomonėmis pasikeiti
mas apie bendrą komunika
tą, kuriuo sovietų armijos 
pajudėjimas į Lenkiją turėjo 
būti praneštas viešumai. Čia 
verta kiek arčiau prie jo ap
sistoti.

Rugsėjo 10 d. Molotovas, 
kaip jau buvo minėta, pada
rė pasiūlymą sovietų inter
vencijai pateisinti tariamą 
vokiečių kariuomenės grės
mę Ukrainai ir Gudijai. Bet 
v.d. Schulengurg, nors visa
da taikingo nusistatymo, 
pareiškė, kad toks motyva
vimas per toli eina. Jis yra 
Vokietijai visai nepriimti
nas, nes Maskva juk gerai 

žinanti, kad apie tokią grės
mę negali būt nei kalbos. 
Ribbentropas savo asmeni
niam kreipimosi į Molotovą 
rugsėjo 15 d. pastebėjo, kad 
argumentas, kuriuo sovietų 
vyriausybė norinti pasinau
doti, prieštarauja nepuolimo 
paktui ir abiejų šalių pasi
rašytam slaptam protokolui. 
Jis pasiūlė formulę, kuri jo 
nuomone atitinka abiejų 
pageidavimams. Rugsėjo 16 
d. Molotovas pripažino, kad 
jo pasiūlyta formulė vokie
čių jausmus šiek tiek turinti 
pažeisti, tačiau jis tvirtino, 
kad jis nerandąs kitos gali
mybės suplanuotus veiks
mus pagrįsti. Kadangi vo
kiečiai buvo priversti šį 
šiurkštų tiesos pažeidimą 
priimti ir mažyčio pažeidimo 
jų prestižo atsisakyti.

Kova dėl komunikato tu
rinio baigėsi tik rugsėjo 18 
d. Sekančios dienos anksty
vą pavakarę Vokietijos užs. 
reikalų ministeris telefonu 
perdavė į Maskvą naują 
tekstą, kuris vokiečių pa
siuntinio Molotovui buvo 
perdauotas apie 11 vai. 30 
min. vakare. Stalinas, kuris 
netrukus po v.d. Schulen- 
burgo atėjimo, įžengė į Mo
lotovo kabinetą, taip formu
luotą tekstą atmetė, nes jis, 
jo nuomone, "perdaug vie
šumon iškelia faktišką pa
dėtį" ir savo ranka perrašė 
tekstą, kuris po to, kai kitą 
dieną Wilhelmstrasse pa
tvirtino, buvo abiejuose 
sostinėse paskelbtas. Brolių

Tęsinys

ukrainiečių ir gudų "išlais
vinimas" pačiame komuni
kate neminimas, bet šiuo 
šūkiu sovietų propoganda 
plačiai pasinaudojo. Savo 
krašte tas buvo naudojama 
su tam tikru atsargumu, bet 
užsieniuose jį plačiai at
skleidė komunistų partijos.

Rugsėjo 17 d. apie 2 vai. 
ryto Stalinas priėmė' v.d. 
Schulenburgą ir akivaizdoje 
Molotovo ir Vorošilovo jam 
pranešė, kad šį rytą 6 vai. 
sovietų armija visa linija 
peržengs rusų - lenkų sieną. 
Stalinas taip pat perskaitė 
v.d. Schulenburgui notą, 
kurią jis tuojau norįs per
duoti Lenkijos pasiuntiniui 
ir pareiškė, kad pagal vo
kiečių pasiuntinio prašymą 
sutinkąs kai kuriuose punk
tuose ją pakeisti.

Kaip žinome, Lenkijos 
atstovas Maskvoje, Grzy- 
bowski, atmetė savo vy
riausybės vardu šią notą. 
Marš. Vorošilovas, išvažia
vus iš Maskvos anglų - 
prancūzų karo misijoms 
savo interview, duotame Iz- 
viestijoms, kad suteikti Sov. 
Sąjungai 
"neutralumo"skraistę ir jos 
tikrumo pavidalą, pareiškė, 
kad Sov. Sąjunga pasiren
gusi teikti Lenkijai žaliavas 
ir ginklavimosi medžiagą. Ir 
kad žaidimui suteikti dar la
biau nepermatomą pobūdį, 
Sov. Sąjungos atstovas 
Varšavoje pasiūlė atnaujinti 
tuo pat reikalu pasitarimus. 
Bet kai Grzybowski rugsėjo

8 d. paprašė, kad sovietų 
vyriausybė laikytųsi marš. 
Vorošilovo pažadų, Moloto
vas atsakė asmeniškai, kad 
padėtis jau pasikeitusi ir 
Sov. Sąjunga pirmoje eilėje 
turinti rūpintis savais inte
resais; iš to aišku, kad Sov. 
Sąjunga ne tik kad numaty
tų pagal senas sutartis tie
kimų negalinti padidinti, bet 
ir karinio pobūdžio tranzito, 
kurį Lenkija galėtų gauti iš 
savo sąjungininkų, negalinti 
per rusų teritoriją praleisti.

Bus daugiau
Mūsų Pastogė Nr.

Aktorė

Liuda Apinytė

Iš Mūsų Pastogės baliaus 
Melbourne gauta $ 264.70, 
kurie įmokėti Mūsų Pasto
gės sąskaiton Talkoje. Ačiū 
labai Melbourne Apylinkės 
Valdybai ir visiems Mūsų 
Pastogės bičiuliams.

* * *
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DR. I. VENCLOVAS 
AUSTRALIJOS 

MEISTERIS

Prieš dvejus metus syd- 
nejiškis daktaras ir šachma
tininkas Irvis Venclovas, 
neturėdamas laiko dalyvauti 
šachmatų turnyruose, pasi
ryžo siekti šachmatų titulo 
žaisdamas susirašinėjimo 
būdu, australų įprasta va
dinti korespondentiniu bū
du. Šis žaidimo būdas labai 
populiarus Australijoje ir 
visame pasaulyje. Žaidėjas 
savo ėjimus praneša prieši
ninkui paštu ir priešininko 
ėjimus gauna irgi paštu: tuo 
vienos partijos žaidimas už
sitęsia net keletą metų. Ir
vis, turėdamas aukštą įver
tinimą, priimtas į Australi
jos korespondenciniu būdu 
žaidžiamą šachmatų turnyrą 
dėl Australijos šachmatų 
meisterio titulo. Ir štai po 
dvejų metų ištvermingos 
kovos turėdamas žaisti netMėnesio intencijos
AUSTRALIJA IR 

NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius 
Jonas Paulius lapkričio mėn. 
M.A. nariams skyrė sekan
čias intencijas: 
bendrąją- kad daugiau 
dėmesio būtų kreipiama į 
krikščionis, gyvenančius 
vienišai ir kad taip gyven
dami jie pilniau išnaudotų 
savo talentus;
misijų- kad Pietų Ameri
koje būtų skatinamas misi- 
jonieriško paruošimo tęsti
numas tiek kunigų, tiek pa
sauliečių tarpe.

Trumpas rytmetinis au
kojimas: "Visa aukojo Tau, 
Švenčiausioji Jėzaus Širdie!
Brangus Broli, Sese,

pas mus priprasta ne
vedusius abiejų lyčių asme
nis vadinti viengungiais. 
Platesne prasme į tą kate
goriją įeina visi, kurie neno
ri ar negali vesti, o taip pat 
našliai arba dėl kurių nors 
priežasčių vienas nuo kito 
atsiskyrę šeimos partneriai 
ir šiaip, vienišai gyveną as- 
menys.

Tokių vienišų žmonių 
skaičius pasaulyje nuolat di
dėja, ypač Vakaruose. Pa
vyzdžiui, Šiaurės Amerikoje 
suaugusių tarpe yra 30% 
nevedusių, t.y. apie 50 mili
jonų. Į tą skaičių priskaito- 
ma našliai ir persiskyrusieji, 
nors yra taip pat daug neve
dusių 20 - 35 metų amžiaus 
ribose.

Toks gyvenimas turi ir 
minusų ir pliusų. Neminė
dami minusų, prie pliusų 
galima priskaityti judrumo

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

> FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą
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prieš dešimt žaidėjų, tapo 
Australijos šachmatų tur
nyro laimėtoju ir tuo pačiu 
pelnė šachmatų meisterio 
titulą. Kam tenka arčiau pa
žinti energingą Irvį, jo lai
mėjimas nėra laimės reika
las. Prisimenu, prieš daugelį 
metų NSW Šachmatų Są
junga padarė Irviui išleistu
ves jam vykstant į Angliją

Dr. Irvis Venclovas

laisvę pasirenkant profesiją 
ar karjerą, didesnį atsidėji
mą savo profesijai ir talentų 
ugdymui, nes jų nevaržo 
šeimyniniai įsipareigojimai.

Iš gyvenimo pavyzdžių 
matome, kad ne visi vieniši 
žmonės protingai išnaudoja 
savo būklę. Į juos Bažnyčia 
turėtų atkreipti daugiau dė
mesio skatindama juos pro
duktyviau panaudoti savo 
padėtį savo pačių ir žmonių 
Bendrijos gerovei. Labai 
svarbu jiems patirti, ko šia
me periode Dievas iš jų nori 
ir laukia. Pažinę ir supratę 
Dievo valią, jie galėtų daug 
tinkamiau ir našiau pasi
naudoti savo laiku ir gali
mybėmis. Dievo valios švie
soje jie įstengtų lengviau iš
vengti pavojų, kurie dauge
liui gręsia gyvenant izolia
cijoje.

Kun. S. Gaidelis, S.J.Vetetano sukaktis
Atkelta iš psl. 7

Pasibaigus karui ir prasidė
jus DP lagerių gyvenimui, 
garsiajame Čiurlionio An
samblyje, kurio administra
toriumi yra Leonas, jis čia 
be dainos, įsteigia ir . An
samblio Sporto Klubą, daly
vauja įvairiose UNRRA ir 
YMCA varžybose ir buvo 
laimėję prancūzų zonos 
krepšinio ir tinklinio bei 
lengvosios atletikos varžy
bas. Labai didelę staigmeną 
čiurlioniečiai buvo padarę 
prancūzams, kai jie net du 

pasigilinti savo profesijoje. 
Jau tuo metu buvęs Šach
matų Sąjungos prezidentas 
Dr. Hooper išleistuvių metu 
išsireiškė, kad, girdi, jei Ir
vis pasirinktų šachmatus 
kaip savo profesiją, tai tikrai 
taptų šachmatų meisteriu ir 
neturėtų sau lygaus Aus
tralijoje. Žinoma, tuo metu 
gal kas ir suabejojo tokiu 
tvirtinimu. Bet šiandien 
matome, kad Irvis yra 
šachmatų klubo pirminin
kas, augina gražią šeimą ir 
dar sugebėjo išsikovoti 
Australijos šachmatų meis
terio titulą.

PABALTIEČIŲ 
TURNYRAI

Sydnejaus Lietuvių Klube 
susirinko virš trisdešimt 
pabaltiečių šachmatininkų 
šių metų šachmatų turnyrų 
užbaigtuvių proga ir kartu 
dalyvauti žaibo turnyruose. 
Žaibo turnyrai vyksta dvie
jose grupėse. Pirmoje gru
pėje dėl ’’Tallin - Riga - Vil
nius” taurės varžėsi septyni 
šachmatininkai. Žaibo tur
nyruose pabaltiečių tarpe 
beveik neįmanoma nugalėti 
mūsų šachmatininko V. Pa
tašiaus, taigi ir šiais metais 
jam teko pereinamoji taurė. 
Kadangi V. Patašius pasta
rąją taurę laimėjo net ketu
ris metus iš eilės, tuo ji liko 
jo nuosavybėje.

Antroje grupėje, žemes
nės klasės dalyvavo trylika 
žaidėjų. Ir šioje grupėje lie
tuviai pasiekė geriausius 
rezultatus. Šios grupės lai
mėtoju tapo V. Augustina- 
vičius kuriam atiteko latvių 
taurė pavadinta "Strazdins 
Cup”. V. Augustinavičius iš 
trylikos sužaistų partijų lai
mėjo vienuolika, vieną su
žaidė lygiomis ir pralaimėjo 
vieną. Antroje vietoje lietu
vis J. Jenčius.

Šių metų pabaltiečių tur
nyrų užbaigime ir taurių 
įteikime dalyvavo Sydne
jaus klubo direktorius V. 
Juška, kuris palinkėjo pa
baltiečių šachmatininkams 
nepailsti ir toliau bendrauti 
šachmatų žaidimuose, be to 
V. Juška įteikė laimėtojams 
dovanas - taures.

Pabaltiečių bendravimas 
eina į dvidešimt ketvirtuo
sius metus.

kartus nugalėjo Prancūzijos 
krepšinio rinktinę, kuri 
Londono olimpiadoje buvo 
laimėjusi antrąją vietą. Apie 
šiuos laimėjimus labai 
plačiai tuo laiku rašė pran
cūzų spauda. Buvusioje Pa
baltiečių sporto šventėje 
Augsburge, L. Baltrūnas 
žaidė už lietuvių rinktinę ir 
laimėjo pirmąją vietą, baig
mėje nugalėję latvius.

Atvykus į Australiją, L. 
Baltrūnas turėjo įgaliojimus 
iš Vyr. Liet. Fizinio Auklėji
mo ir Sporto komiteto pir
mininko, mums gerai pazis- 
tamo Valdo Adamkaviciaus - 
Adamkaus, pradėti čia kurti 
lietuviškąjį sportinį gyveni
mą. Ilgai nelaukęs, L. Bal
trūnas ir ėmėsi šio darbo. 
Jis buvo pirmasis Melbour
ne sporto klubo "Varpo” 
steigėjas, jo skatinami vė
liau įsisteigė ir kiti Austra
lijos lietuvių sporto klubai. 
Jo iniciatyva buvo surengta 
ir I-ji Sporto Šventė. Jis įs
teigia ir Australijos Lietu-

Siuntiniai į Lietuvą 1979
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje 

pageidaujama ir naudinga.
Siuntinys Nr. 2.1979

Labai gera vyriškai eilutei angliška vilnonė medžiaga 
3 m.; vilnonė angliška moteriškai eilutei medžiaga - 3 m.; 
vilnonė medžiaga suknelei, arba vakarinei suknelei me
džiaga (visos šios medžiagos gali būti įvairių spalvų); vy
riški išeiginiai marškiniai; vyriškos arba moteriškos fir
mos "Levi” arba Wrangler’7 jeans (tik tokių Lietuvoje 
pageidaujama) ir telescopic lietsargis, vyriškas arba mo
teriškas.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis 
$250 

Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 
Medžiagos dar galima dadėti 4 m., 3 metrus dirbtinio 
minko kailio arba ką nors iš žemiau išvardintų naudin
gesnių dalykų:

Avikailiai, Ūgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio kai
melius, tikros odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas 

$220 
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui $ 86
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss $ 40
Vyriškas arba moteriškas megstinis $ 34
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės $ 3
Tights (kojinės - kelnaitės) $ 4
Vilnonė gėlėta skarelė, arba didelė nailono skarelė $ 12
Geresni marškiniai $ 14
Vyriški arba moteriški bateliai $ 36
Puiki suknelei medžiaga $ 28
Crimplene medžiaga suknelei $ 20
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims $ 56
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei $ 80

Šie maisto produktai galima siųsti kartu su rūbais; 
Vi sv. arbatos - $ 4; Vi sv. nescafes - $ 6; 1 sv. pupelių ka
vos - $ 7; 1 sv. šokoladinių saldainių - $ 7; IVi sv. razinkų - 
$ 2.40; 40 cigarečių - $ 4.60.

Įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir kraujo spaudimui 
matuoti instrumentai siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $ 31 per
siuntimui.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą naudingiausių pavel
dėtojui būdu.

BALTIC STORES LTD 
(Z. & V. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT
BRI, 4HB, England. Tel. 01460 2592

Norime atkreipti klijentų dėmesį, kad siuntinius tuoj 
pat išsiunčiame, vos gavę užsakymą. Sąskaitas prisiun- 
čiame tik pasiuntus siuntinį, kurias galima apmokėti 
paprastu čekiu.

vių Fizinio Auklėjimo Są
jungą, būdamas pirmuoju 
jos pirmininku. Jo darbų 
pasėtoji pirmoji sėkla šian
dien išaugo į didelį ir labai 
stiprų sportinį medį.

1949 m. jis buvo pakvies
tas treniruoti Victorijos 
valstijos krepšinio rinktinę, 
kurią treniravo ketverius 
metus ir tame laikotarpyje 
jo treniruojama rinktinė bu
vo Australijos krepšinio 
meisteris, nepralaimėjusi nė 
vienų rungtynių. Jis treni
ravo ir Australijos krepšinio 
rinktinę, jiems žaidžiant 
prieš Tolimųjų Rytų krepši
nio meisterį ir Amerikos 
Harlem Globe Troters ko
mandas.

Vėliau L. Baltrūnas iš 
krepšinio perėjo į tinklinį, 
pradžioje žaisdamas su 
"Varpu”, kai vėliau jis buvo 
pakviestas vadovauti Victo
rijos Tinklinio S-gai. Jo pas
tangomis tinklinis labai iš
populiarėjo visoje Victorijo- 
je, o tuo pačiu ir ’’Varpo” 
klube, kur jis dabar turi su
daręs kelias jaunų žaidėjų 
komandas. Jis buvo išrink
tas pirmuoju Tinklinio S-gos 
Garbės nariu iki gyvos gal
vos. 18-ka metų dėstęs fizinį 
auklėjimą Aukštesnėje 
Technikos mokykloje Mel
bourne ir būdamas sporto 
katedros vedėju, jis paruošė 
šimtus gerų sportininkų. 
Šiuo metu L. Baltrūnas yra 
išėjęs į pensija ir apsiėmęs

suredaguoti ALFAS lei
džiamą Australijos Lietuvių 
Sporto Istoriją. Labai dažnai 
šiame ir kituose lietuviš
kuose laikraščiuose
skaitome puikių L. Baltrūno 
straipsnių, kuriuose jis ne 
tik iškelia sportinius, dainos 
ar kitus gyvenimo reikalus, 
bet taip pat jis savo giliu žo
džiu pamoko jaunimą, duo
damas realių ir gyvenimiškų 
patarimų.

Sveikinant mielą Leoną jo 
65-rių metų sukaktuvių pro
ga, norisi jam, ne tik savo, 
bet ir visų Australijos lietu
vių sportininkų vardu palin
kėti dar daug, daug gražių ir 
saulėtų gyvenimo dienų. 
Australijos lietuviai, ypa
tingai sportininkai, niekuo
met nepamirš Tavęs, mielas 
Leonai, nes Tavo visame 
gyvenime, Tavo darbuose ir 
Tavo sportiniuose laimėji
muose ir atsiekimuose jie 
rado tą sportinį idealą, kuris 
nuo pat gimtosios Rygos, 
Lietuvos, Amerikos, Vokie
tijos ir dabar Australijos, 
juos šildė, drąsino ir ragino 
sekti Tavosiomis pėdomis, 
kad bent maža dalimi, kaip 
kad ir tu, jie galėtų prisidėti 
prie lietuviškojo sporto ir 
Lietuvos vardo iškėlimo 
plačiajame pasaulyje.

Ilgiausių metų, Leonai,ir 
geriausios kloties visai Tavo 
šeimai.

Antanas Laukaitis
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KREPŠINIO FINALAI
GEELONGE

Pasibaigė Geelongo apy
linkės krepšinio varžybų se
zonas. Geelongo L.S.K. Vy
tis turėjo tris komandas, 
kurios žaidė finalinėse 
rungtynėse. Jose moterys ir 
vyrai veteranai laimėjo ant
ras vietas, o pirmoj divizijoj 
vyrai laimėjo pirmą vietą. 
Moterys pralaimėjo Bell 
Parkui 32-38. Pirmam pus- 
laiky įmesta vos 10 taškų. 
Baudų mėtymas buvo taip 
pat silpnas. Daugiausia taš
kų komandai pelnė Linda 
Zenkevičiūtė.

Vyrai veteranai, pralaimi 
prieš Tigers 55-59. Pirmas 
puslaikis baigėsi lygiom po 
29. Bet antrame puslaiky 
Vytį lydėjo nesėkmė ir teko 
keturiais taškais nusileisti 
lygiam priešui.

Po pralošimų vienas lai
mėjimas, galbūt svarbiau
sias ir įdomiausias. Pirmą 
kėlinį laimi mūsų senas 
priešas Y.M.C.A. 37-35. Po 
pertraukos jie vedė net 7 
taškų skirtumu ir abejota, 
ar mūsiškiai laimės. Vytie- 
čiai pradėjo rezultatą lygin
ti, bet vistiek likus žaisti 7 
sekundėm YMCA turėjo 75, 
o Vytis 72. A. Renkauskas 
veržiasi po krepšiu ir meta. 
Kamuolys krenta į krepšį ir 
tuo pačiu metu priešas pa
daro pražangą ir A. Ren
kauskas gauna dar vieną 
metimą ir jį įsodina į krepšį. 
Ant lentos rodo YMCA 75, 
Vytis 75, o žaist likę tik 5 
sekundės. YMCA turi 
kamuolį, jie meta, bet ka
muolį nuo lentos paima A. 
Wiasak jį užpuola du prieši
ninkai ir jį apkumsčiuoja tuo 
padarydami pražangą ir 
Aleksas gauna du metimus. 
Pirmas blogas, bet antras 
buvo tikras ir atnešė ko
mandai laimėjimą 76-75. Vi
sa mūsų komanda sužaidė 
labai gerai, ypatingai A. 
Wiasak, ką parodo jo įmesti 
taškai. Taškai Vyčiui: A. 
Wiasak 28, E. Kardas 19, P. 
Šutas 12, A. Renkauskas 5, 
G. Kymantas 5, B. Seeley 4, 
D. Šutas 4, P. Obeliūnas 0 ir 
R. Kardas 0.

Po šio laimėjimo Vyties 
vėliava (ant kurios yra ir 
lietuviška trispalvė) visą sa
vaitę plevėsavo augščiau- 
siam Geelongo bokšte ir du 
vyrai Vyties uniformom kas 
valandą išėję iš to bokšto 
mušė laikrodį.

O Vyties vyrai tą laimėji
mą irgi šventė visą savaitę.

ADELAIDĖS VIZITAS
GEELONGE

Spalio 6-8 d.d. į Geelongą 
draugiškų rungtynių buvo 
atvykę Adelaidės Vyties 
krepšininkai. Ir tikrai viskas 
buvo labai draugiškai net ir 
rungtynes dvejas laimėjo 
Adelaide ir dvejas Geelon- 
gas.
Žaidimai vyko tokia tvarka 

Žemiau 16 metų berniukai 
Geelongo Vytis 17 - Adelai
dės Vytis 98. Nuo pat pra- 
džio adelaidiškiai parodė, 
kad jie visai negalvoja juokų 
krėsti: jie krovė krepšį po 
krepšio ir tik tik nepasiekė 
100. Geelongui taškų įmetė 
M. Neauganbaur 8, J. Bin- 
dokas 6, J. Valaitis 2, M. 
Brenner 1, P. Wolf 0, V. Jo
mantas 0 ir P. Manikaus- 
kas 0.

Adelaide: R. Navakas 34, 
A. Binkevičius 18, J. Kalnins

SPORTAS GEELONGE
18, R. Ignatavičius 15, A.
Pečiulis 13 ir P. Strimaitis 0.

Tuo pačiu laiku kitoje 
aikštėje žaidė žemiau 18 m. 
mergaitės. Pirmame puslai
ky mūsų mergaitės dar lai
kėsi pusėtinai ir šis puslaikis 
baigėsi 16-14 Adelaidės 
naudai. Bet antram kėliny 
Geelongo mergaitės turėjo 
nusileisti daugiau patyrimo 
turinčiom adelaidiškėms.

Galutinis rezultatas: Gee
longo Vytis 26 - Adelaidės 
Vytis 38. Taškai Geelongui: 
R. Šutaitė 12, K. Zenkevi
čiūtė 5, L. Zenkevičiūtė 4, S. 
Williams 4, L. Karpuškaitė 
1, T. Bungardaitė 0 ir K. 
Karpuškaitė 0. Adelaidei: V. 
Kalnins 17, N. Opulskytė 10, 
L. Visockytė 5, R. Rupins- 
kaitė 4, C. Mikalainytė 2, I. 
Petkūnaitė 0, A. Snarskytė 
0 ir T. Lockhart 0.

Geelongo Vyties vyrų komanda. Iš k.: P. Šutas, E. 
Kardas, G. Kymantas, J. Obeliūnas, A. Renkauskas, B. 
Seeley, P. Obeliūnas, A. Wiasak, D. Šutas, M. Down, R. 
Kardas. Veterano sukaktis

LEONUI

Lietuvos, išeivijos ir mūsų 
Australijos lietuvių sporti
niame gyvenime, Leono 
Baltrūno vardas yra tiesiog 
legendarinis. Ji, laisvosios 
Lietuvos dvigubas Europos 
krepšinio čempionas, jis 
mokytojas, auklėtojas, 
sportinio jaunimo idealas, jis 
Čiurlionio Ansamblio admi
nistratorius jų žydėjimo lai
kais Vokietijoje, jis Austra
lijoj lietuviško sporto stei
gėjas, Melbourne Dainos 
Sambūrio administratorius. 
Dainų švenčių organizato
rius, spaudos bendradarbis 
ir kt. Dar daugiau galima 
būtų pasakyti apie jį, nes tai 
žmogus, pilnas sportinės ir, 
gyvenimo veikloje, nepri- 
trūkstančios energijos. Jo 
iniciatyva surengta I-ji Aus
tralijos lietuvių sporto 
šventė 1950 metais, ir jos 
tęsiasi Australijoje iki 
dabar, suburdamos mūsų 
sportinį lietuviškąjį jauni
mą.

Gimęs 1914 m. spalio 20 
dieną Rygoje, lietuvių tėvų 
šeimoje, kartu su dviem se
serim, iš kurių viena gyvena 
Floridoje, buvo tėvų augi
namas gilioje lietuviškoje 
dvasioje. Rygoje baigęs 
lietuviškąją pradžios mo
kyklą ir vėliau gimnaziją, 
1934 m. įstojo į Karo 
Mokyklą Kaune, kurią baigė 
10-joje aspirantų laidoj. Nuo 
mažens būdamas, kaip pats

Sekantis žaidimas vyrų. 
Adelaidės vyrai žaidė ge-
riau, negu tikėtasi, bet vis
tiek turėjo pasiduot Geelon
go miesto čempionams, pas
kutinių trejų metų lietuvių 
sporto švenčių laimėtojams. 
Geelongo Vytis 79 (39) - 
Adelaidės Vytis 49 (27).

Taškai Geelongui: E. 
Kardas 32, A. Renkauskas 
17, B. Seeley 12, A. Wiasak 
7, D. Šutas 4, R. Kardas 5, 
L. Valaitis 2, P. Šutas 0, G. 
Kymantas 0, J. Begg 0. 
Adelaidei:. S. Navakas 17, 
A. Vieraitis 12, P. Urnevi- 
čius 10, J. Ignatavičius 8, E. 
Jucius 2, R. Baškus 0, R. Ig
natavičius 0 ir R. Navakas 0.

Ir po to paskutinės rung
tynės moterų. Geelongo Vy
tis 48 - Adelaidės Vytis 33. 
Pirmas puslaikis gana lygus 
- vedė tai vienos, tai kitos, ir

BALTRŪNUI 65-RI

Leonas sako, pramuštgalvis 
sportininkas, Rygoje akty
viai dalyvavo skautų ir lie
tuvių sporto klubo ’’Vyties” 
veikloje. Baigęs Karo Mo
kyklą, jis įstojo į Aukštuo
sius Kūno Kultūros Kursus 
Kaune, kuriuos baigė 1937 
metais ir yra paskiriamas 
dėstyti kūno kultūrą ir kari
nį parengimą į Aukštesniąją 
Technikos Mokyklą Kaune.

Būdamas kursuose, jis 
susipažįsta su iš Amerikos 
atvykusiu Dr. Savicku, ku
ris tuo metu viešėjo Lietu
voje ir kursuose dėstė krep
šinio meną. Nuo čia ir prasi
dėjo L. Baltrūno krepšinio 
idėja. Greitai jis buvo pak
viestas į Lietuvos krepšinio 
rinktinę, ruoštis 1937-jų 
metų Europos krepšinio 
pirmenybėms. Kiekvieną 
dieną vykdavo treniruotės, 
runtynės, teisėjavimas, 
dėstymas įvairiuose fizinio 
lavinimosi kursuose, daly
vavimas tarpklubinėse ir 
tarpvalstybinėse varžybose 
ir kt. Sportas tiesiog užbūrė 
šį jaunuolį, kuris tuo laiku 
tik ir gyveno sportui ir, su 
visais kitais Lietuvos krep
šininkais, turėjo gilai pas
lėptą viltį atsiekti laimėjimą 
Rygoje, nes tuo laiku niekas 
Lietuvos neskaitė kaip 
pavojingo priešo krepšiny- 
je. įdėtas darbas pasiteisino, 
ir Lietuvos krepšininkai lai
mėjo visas rungtynes, tap-

JPOPTAW
jis baigėsi 3 taškų persvara 
Geelongui 19-16, bet antram 
puslaikĮ geelongiškes lydėjo 
sėkmė ir jos rungtynes lai
mėjo net 15 taškų skirtumu. 
Šias rungtynes labai gerai 
sužaidė Geelongo jauniklės 
L. Zenkevičiūtė ir R. Šutai
tė. Taškai Geelongui: L. 
Zenkevičiūtė 18, R. Šutaitė 
12, A. Kardienė 9, L. Obe- 
liūnienė 2, J. Obeliūnienė 2, 
A. Brown 2, B. Burnett 2, S. 
Wiasak 1, V. Karpuškienė 0 
ir S. Williams 0.

Taškai Adelaidei: D. 
Pryer 14, I. Rupinskaitė 6, 
V. Kalnins 6, N. Opulskytė 
4, R. Rupinskaitė 2, A. Mor
ton 1 ir L. Visockytė 0.

Po žaidimų geelongiškiai 
ir svečiai rinkosi į Geelongo 
Lietuvių Namus, kur vyko 
svečių priėmimas ir ten pat 
buvo švenčiama Simonetos 
Wiasak (Visockytės) 21-ma 
gimimo diena. Visi jauni ir 
seni linksminosi ligi pirmų 
gaidžių. Tenka pastebėti, 
kad krepšinio salėj žiūrovų 
buvo gera šimtinė. Kituose 
didesniuose miestuose tiek 
nesusirenka net sporto 
švenčių metu.

Geelongiškis

darni ir Europos čempionais 
ir tuo įrodydami, kad su 
Lietuva irgi reikia skaitytis. 
Po šių varžybų Lietuvoje 
Europos nugalėtojai buvo 
sutikti kaip tautos herojai. 
Po šio laimėjimo Lietuvoje 
gimė nauja sportinio gyve
nimo era, tai krepšinis. Lai

Leonas Baltrūnas 
su žmona Aldona

mėtojai turėjo važinėti po 
visą Lietuvą, demonstruoti 
krepšinį, mokinti žaidimo 
meno, dėstyti įvairiuose 
kursuose ir paruošti šimtus 
trenerių.

Greitai po šių laimėjimų 
L. Baltrūnas tampa Lietu
vos Kamuolio Žaidimo S-gos 
krepšinio ir tinklinio sekcijų 
vadovu ir Teisėjų Federaci
jos pirmininku. Jis buvo 
vienas iš pirmųjų lietuvių, 
tapęs tarptautiniu krepšinio 
teisėju.

Gavę Amerikos lietuvių 
pakvietimą atrinkti Lietu
vos rinktinės 15 sportininkų, 
išvyko į Ameriką ir ten, lan
kydami didžiąsias lietuvių 
kolonijas, jie žaidė krepšinį

Edie Kardas, Geelongo 
Vyties žaidėjas, šiais metais 
vėl laimėjo Geelongo miesto 
sąjungos geriausio ir teisin
giausi© žaidėjo taurę. Tai 
jau treti metai iš eilės, kai 
jis laiko šią taurę savo glo
boj. Vyties klubo Quiz di
džiųjų premijų traukimas 
buvo Adelaidės vizito metu. 
Pirmą premiją 100 dolerių 
laimėjo ponia I. Šimaitienė. 
Bet ji premiją paaukojo Vy
ties Klubui. Antrą premiją 
40 dolerių laimėjo A. Kisie
lius, ir trečią 20 dol. laimėjo 
P. Wolf. Lietuvių koperaty- 
vas Talka iš praeitų metų 
pelno paskyrė Vyties Klubui 
100 dolerių. Talkos valdybai 
ir p. Šimaitienei už tokias 
stambias aukas G.L.S.K. 
Vytis valdyba taria nuoširdų 
ačiū. Taip pat dėkojam vi
siems geelongiškiams kurie 
apnakvydino Adelaidės 
sportininkus ir svečius, bei 
visiems kitiems, kurie vienu 
ar kitu būdu prisidėjo prie 
jų sėkmingo vizito. Ypatinga 
padėka ponui Rudiger Lie- 
bich ir jo padėjėjoms už to
kią puikią disco muziką.

G.L.S.K. Vytis Valdyba

ir reprezentavo Amerikos 
lietuviams tėvynę Lietuvą. 
Šioje išvykoje dalyvavo ir L. 
Baltrūnas, su kitais sporti
ninkais, parsiveždamas gra
žiausius įspūdžius iš brolių 
lietuvių Amerikoje, kur jie 
buvo labai gražiai ir šiltai 
priimti.

Grįžus iš Amerikos, visa 
rinktinė tuoj pradėjo ruoštis 
1939-jų metų Europos pir
menybėms Kaune. Šios pir
menybės Kaune buvo pats 
didžiausias visos Lietuvos 
sportinis parengimas. Čia ir 
vėl Lietuvos rinktinė, žai
džiant ir L. Baltrūnui, lai
mėjo antrąjį kartą Europos 
čempionų vardą ir Lietuvos 
vardas plačiai nuskambėjo 
po visą pasaulį.

Paskutinėmis laisvosios 
Lietuvos dienomis, L. Bal

trūnas Kaune suorganizuoja 
10-ties pajėgiausių Lietuvos 
krepšinio komandų turnyrą, 
kuriame dalyvavo geriau
sios Lietuvos krepšinio ko
mandos ir kurį laimėjo nau
jai sudaryta L. Baltrūno 
Kauno Teniso Klubo ko
manda. Netekus Lietuvai 
nepriklausomybės, turėjo 
persiorganizuoti ir visas 
Lietuvos sportinis gyveni
mas. Lietuvos vyrai ir mo
terys buvo pakviesti daly
vauti į geriausių 10-ties Sov. 
S-gos komandų turnyrą Le
ningrade. Šių komandų vy
riausiu treneriu buvo pak
viestas L. Baltrūnas. Karo 
metu labai sunkiose sąlygo
se teko tęsti Lietuvos spor
tinį gyvenimą ir prie šio 
sunkaus darbo labai daug 
prisidėjo L. Baltrūnas.

Palikus Lietuvą, 1944 me
tais L. Baltrūnas atsiduria 
Berlyne, sutinka čia eilę ži
nomų krepšininkų, sudaro 
lietuvių rinktinę ir žaidžia 
čia Vokietijos krepšinio pir
menybėse, atstovaudami 
SGOP klubą. Finale jie laimi 
prieš Danzigo rinktinę ir 
tampa varžybų nugalėtojais.
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PAS MUS
NAUJA LIET. B-NĖS 
SPAUDOS SĄJUNGOS

VALDYBA

Spalio 21 d. Sydnejaus 
Liet. Klube įvyko Liet. 
Bendruomenės Spaudos Są
jungos metinis susirinkimas, 
kurį pravedė jos pirminin
kas prof. Dr. A. Kabaila, 
sekretoriavo L. Cox. Pirmi
ninkas painformavo susirin
kusius apie S-gos veiklą pri
mindamas, kad pagal įstatus 
oficialiai iš valdybos turi pa
sitraukti du nariai ir jų vie
toje renkami kiti du, jeigu 
pasitraukusieji nesutinką 
kandidatuoti. Šį kartą pasi
traukė prof. Kabaila ir A. 
Milašas, tačiau A. Milašas 
sutiko būti vėl perrenka
mas, o prof. Kabaila, fakti- 
nasis Spaudos Sąjungos 
steigėjas, pasitraukė, nes 
turįs ilgesniam laikui išvykti 
į užsienį. Jo vietoje viešu 
balsavimu išrinktas Dr. D. 
Kairaitis, o A. Milašas per
rinktas. Tokiu būdu naują 
Spaudos Sąjungos Valdybą 
sudaro: pirmininkas V. Pa
tašius, vicepirm. Dr. D. 
Kairaitis, ižd. A. Milašas, 
sekr. L. Cox ir nariai Dr. R. 
Zakarevičius ir V. Jaras. 
Metinė apyskaita priimta be 
diskusijų. Po oficialaus susi
rinkimo pranešimą apie Mū
sų Pastogės padėtį padarė 
redaktorius V. Kazokas.

***
TAUTIEČIAI RŪPINASI 

MIRUSIAIS

Sydnejaus Rookwood ka
pinių lietuvių skyriuje yra 
visa eilė apleistų ir užmirštų 
tautiečių kapų, kurie mirę 
savo artimųjų nepaliko. Bet 
atsiranda nuoširdžių tautie
čių, kurie ir apie tokius pa
galvoja. Štai p.p. S. Zabloc- 
kienės (paaukojo $ 350) ir V. 
Gulbino pastangomis ap
tvarkyti Jurgio Vėžio ir 
Kosto Vaserio kapai ir pas
tatytas paminklas. Taip pat 
nuoširdžių tautiečių rūpes
čiu pastatytas paminklas ir 
a.a. Vaclovui Vaišvilai.

Vėlinių proga
LAPKRITIS -
MIRUSIEMS PRISIMINTI

Lapričio 1 d., ketvirtadie
nį, Visi Šventieji. Tai priva
loma šventė. Bus ir lietuviš
kos pamaldos Lidcombe 7.30 
vai. vak. Klausoma išpažin
čių.

Lapkričio 2 d., penkta
dienį, Vėlinės. Po trejas šv. 
Mišias laiko visi kunigai už 
mirusius bažnyčiose ar kop
lyčiose. Kviečiami dalyvauti

Vita—Force
VALERIAN TABS 

(valerijonas)
Jeigu esate nervuoti ar 

blogai miegate, naudokite 
šias tabletes. Gaunama 
Health Food krautuvėse.

DATIMAC AGENCIES, 
336 Belair Rd., Lynton S.A.
Ph. (08) 277 3838

m KITUR
Syd. Liet. Klubas skelbia

Prieš pradedant įsiparei
gojimus su kitomis finansi
nėmis institucijomis Sydne
jaus Liet. Klubo Valdyba 
kreipiasi į Klubo narius dėl 
paskolų Klubo patalpų pra
plėtimo reikalams. Kas bu
vote paskolinę pinigų pirmi
nei Klubo statybai, neturė
jote jokių sunkumų pinigus 
atgauti.

Pastačius papildomus 
priestatus, Klubo vertė 
sieks virš milijono dolerių. 
Tuo laiku Klubas turės apie 
$ 300.000 skolos. Tokiu būdu 
už jūsų paskolintą 1 dolerį 

Klubas garantuoja trim su 
puse dolerio.

Už paskolas Klubas mo
kės 9% metinių palūkanų. 
Paskolos bus priimamos ne 
mažesnės kaip 100 dol.

Šiuo reikalu pilną infor
maciją teikia Klubo vedėjas 
p. V. Binkis arba kiekvienas 
Klubo Valdybos narys.

Sydney Lietuvių Klubo 
Valdyba

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

SYDNEJAUS LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINES 
GLOBOS DRAUGIJOS VALDYBA

maloniai kviečia visus iš arti ir toli į Draugijos ruošiamą

METINĘ IEŠMINĘ
lapkričio 11 d., sekmadienį, LIETUVIŲ SODYBOJE (23
Laurina Ave., North Engadine). Pradžia 11 vai. priešpiet.

Ta. proga bus rodomi p. P. Sakalausko jo paties gaminti 
filmai iš dabartinės Lietuvos.

lešminės metu visi bus sočiai pavaišinti užkandžiais ir 
gėrimais.

Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti ir jaukiai pa
bendrauti.

Draugijos Valdyba

visi artimiausioje bažnyčio
je.

ATLAIDAI UŽ MIRUSIUS

Visų Šventųjų, Vėlinėse ir 
sekmadienį, lapkričio 4 d. 
visuotiniai atlaidai už miru
sius: kas vieną kartą aplan
kę bažnyčią - koplyčią su
kalbės "Tėve mūsų”, "Tikiu” 
bei išpildys kitas atlaidams 
pelnyti sąlygas / išpažintis, 
komunija ir maldos šv. Tėvo 
intencija).

PAMINĖJIMAS
PER RADIO

Lapkričio 3 d., šeštadienį, 
radio valandėlė lietuviškai 
10-11 vai. prieš pietus. Ją 
praves Sydney lietuvių ka
pelionas kun. P. Butkus. 
Valandėlė skiriama įniru
siems prisiminti. Žodinė po
ezija ir giesmių pynė bei 
maldos.

GEDULINGOS
PAMALDOS

Lapkričio 4 d., sekm., 
Lidcombe 11.30 vai. gedu-

I linges pamaldos už visus

KVIETIMAS Į 
GIMTADIENĮ

Taip kviečiame visus ne į 
paprastą gimtadienį, o į tik
rai brandžios sukakties pa
minėjimą. Jau 400 metų kai 
Vilniaus Universiteto stu
dentai ir auklėtiniai reiškiasi 
mūsų tautos istorijoje. Ar gi 
neverta pasidžiaugti su jais, 
jų mintimis, žodžiais, dar
bais ir atsiekimais? Gyvu 
žodžiu pabendrauti pasikal
bėti, pasidalinti mintimis su 
draugais bendradarbiais, 
pažįstamais ir įsitikinti jų 
reikšmę patiems.

Ši proga bus lapkričio 4 d. 
2.30 vai. Melbourno Lietu
vių Namuose, lietuvių aka
deminės korporacijos ’’Ro
muva” viešoje popietėje. 
Visi lietuviai iš toli ir arti 
maloniai kviečiami dalyvau
ti. Užbaigsime popietę tra
diciniu korporacijos alučiu 
už Vilniaus universiteto 
ateitį!

Lapkričio 3 d., šeštadienį, 
2.30 vai. ten pat įvyks poe
tės Lidijos Šimkutės poezi
jos rinkinio "Antrasis ilge
sys” pristatymas. Maloniai 
kviečiami ir šiame retame 
parengime gausiai dalyvau
ti.

fili Algirdas Šimkus 
korp! Romuva Senjoras

mirusius, kurie savo inten
ciją išreikš ir auka. Pamal
dose Dainos choras, vad. B. 
Kiverio, išpildys Requiem 
bei kitas lietuviškas gedu
lingas giesmes.

KAPINIŲ LANKYMAS

Sekmadienį, lapkr. 4 d., 
tuoj po pamaldų visų mūsų 
mirusių aplankymas lietuvių 
kapinėse Rookwoode. Bus 
pamokslas, Libera ir kitos 
maldos bei giesmės. Prašo
ma iš anksto jau patvarkyti 
kapus ir papuošti žvakėmis 
bei gėlėmis. Po apeigų ant
kapių šventinimai.

Kun. P. Butkus

PATIKSLINIMAS

Prieš kiek laiko buvo 
skelbta, kad rengiant Mūsų 
Pastogės balių Melbourne 
vietoj bilietų 5 dolerius Mū
sų pastogei aukojo p. E. Du- 
daitienė. Tik dabar apsižiū
rėta, kad auką skyrė p. E. 
Dudėnienė. Už klaidą p. E. 
Dudėnienę maloniai atsi
prašome. Red.

SYDNEJAUS LIETIMŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel.: 708-1414

Parengimai
Lietuviu Klube:

Lapkričio mėnesio programa

Lapkričio 3 d., šešt., 8 vai. 
ŠOKIAI

Lapkričio 10 d., šešt., 8 vai.:
ŠOKIAI. Programoje "LUCKY FORDIALI”

Lapkričio 17 d., šešt., 5 vai.
viešnia iš Kanados solistė

Gina Čapkauskienė

Tą pat vakarą "Scorpio" ženkle gimusių pagerbi
mas. Jie bus vaišinami šampanu. Moterims įteikia
ma po gėlytę, vyrams po cigarą.

TAUTOS FONDE

CABERRA

Tautos šventės proga 
canberiškiai lietuviaiparėmė 
Lietuvos laisvės kovą:

$ 50 Canberros Lietuvių 
Klubas

Po $ 10 - J. Janulaitis, p.p. 
Keraičiai.

Po $ 5 - F. ir M. Borumai, 
A. čeičys, V. Genys, A. ir V. 
Balsiai, T. ir L. Žilinskai.

Po $ 3 - L. Vrubliauskas, 
J. Vitartas

Po $ 2 - K. Makūnas, P. 
Velioniškis, G. Petys, Juo
zas, L. Venclovas, P. Gai
žauskas, A. Švedas, P. Dab- 
rega, M. Martišienė, J. Liz- 
denis, L. Budzinauskas.

$ 1 J.E. Dehn.

SYDNEY

A.a. Vincui Zakarevičiui 
mirus, vietoj gėlių aukojo 
Lietuvos laisvės reikalams:

Po $ 10 - A. ir V. Jablons
kiai, V. ir V. Rušai, B. ir S. 
Jarembauskai, Dr. V. Kišo- 
nas.
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VIETOJ flfe 
00 GĖLIŲ

Pagerbdamas mielą Bičiulį 
a.a. Henriką Šalkauską vie
toj gėlių 10 dolerių Mūsų 
Pastogei paskyrė Paulius 
Rūtenis.

VIETOJ BILIETŲ

Negalėdami dalyvauti 
Mūsų Pastogės Spaudos Ba
liuje p.p. Pr. ir M. Sakalaus
kai Mūsų Pastogei aukojo $ 
20, p.p. Saudargai $ 24. 
Nuoširdų ačiū.

Po $ 5 - J. Slavėnas, C. ir 
P. Protai, L. Karvelis, I. ir 
K. Daniškevičiai.

Po $ 4 - O. Baravikienė ir 
A. Lingė.

Visiems nuoširdus ačiū.

Tautos Fondo Atstovybė 
Sydnejus

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $24
Oro paštu i N. Zelandiją $35
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 centu

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