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KHOMEINI ŠOKIRUOJA AMERIKĄ
Rašo DARŪNAS, mūsų specialus bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Nežiūrint to, kad jis tik 
senas žmogus, ir tik dvasiš
kis, neturįs jokių valdžios 
pareigų, Khomeini dar ir 
dabar Šiaurės Amerikoje 
tebėra vienas iš daugiausiai 
minimų pasaulio žmonių už
sieniečių, dažnai lenkiąs ir 
patį Brežnevą. Mūsų Pasto
gėje neužtektų eilučių no
rint suminėti visokius jo pa
keitimus, ’’patobulinimus” 
bei gausias kelių šimtų po
revoliucines aukas. Tačiau 
vis dėl to verta suminėti ke
letą iraniečių sunkiai su
prantamų ėjimų.

Pirmoji gana didelė staig
mena, kai Irano valdytojai 
pareikalavo vieną žydų tau
tybės ir gana įtakingą JAV 
senatorių su žmona atvykti į 
Irano revoliucinį teismą, 
kuris norėjo juos teisti už 
bendradarbiavimą su šachu. 
Senatoriaus žmona dirbusi 
Irano oro susisiekimo tar
nyboje. Rašau ’’Irano valdy
tojai”, o kas Iraną valdo, tai 
tiesiog be butelio ir nesu
prasi. Net ir Amerikos už
sienio reik, ministerijai ne
aišku, su kuo ji turi santy
kiauti: ji palaiko ryšius su 
ministeriu pirm. Bazarganu, 
nors tikrasis valdytojas yra 
Khomeini, norįs viską pats 
tvarkyti, bet nepajėgiąs to 
įvykdyti. Nors Amerikos 

i- senatoriaus traukimas į Ira
no teismą atrodė ne tik ne
įprastas netaktiškas, bet ir 
juokingas, tačiau senatorius 
aprūpintas stipria apsauga.

Antras savotiškas Kho
meini elgesys, kai šachas iš 
Meksikos (jis paskutiniu 
metu ten gyveno) atvyko į 
New Yorką gydytis, Kho
meini pareiškė, kad jis norįs 
atsiųsti savo gydytoją pa
tikrinti šacho sveikatą ir 
reikalui esant ir pagydyti. 
Sunku pasakyti, koks tas 
būtų buvęs gydymas. Stali
nas irgi sugebėdavo žmones 
labai "sėkmingai gydyti". 
Tačiau šį kartą prez. Carte- 
ris išdrįso pasakyti "ne”. 
Khomeini po to aiškinosi, 
kad jis norėjęs tik įsitikinti, 
ar amerikiečiai jo neapgau
dinėja. Šachas serga vėžiu ir 
esą nedidelės galimybės 
pasveikti. Nežiūrint to, 
Amerikoje gyveną iraniečiai 
demonstravo ligoninės rajo
ne reikalaudami šachui mir
ties. Kai Amerikos informa
cijos tinklas išreiškė nusi
stebėjimą, kad iraniečiai ir 
mirštančio žmogaus nepa
lieka ramybėje, tada Kho
meini pažadėjo jį palikti 
Dievo valiai. Sako, Dievas 
atliks tą uždavinį. Tačiau 
pažado neištesėjo. Lapkričio 
4 d. iraniečiai studentai užė
mė Amerikos ambasadą Te
herane ir reikalavo išduoti 
šachą. Ambasadą studentai 
pavadino šnipų lizdu, o Kho-

Dar vis tebėra Irano stu
dentų užimta Amerikos am
basada Teherane ir jos tar
nautojai laikomi įkaitais. 
(virš 60 asmenų). Padėtis 
labai intriguojanti, nes stu
dentai nenusileidžia reika
laudami, kad Amerika iš
duotų buv. Irano šachą kaip 
nusikaltėlį. Kaip žinia, ša
chas po revoliucijos Persijo
je pabėgo ir prisiglaudė 
Meksikoje, tačiau sirgdamas 
vėžio liga jis atvyko į Ame
riką operacijai. Turimomis 
žiniomis ambasados kai ku
rie tarnautojai negrai būsią 
paleisti į laisvę tuo norint 
parodyti, kad negrai Ameri
koje yra rasiškai persekio
jami ir dėl to Irano revoliu
cionieriai jiems parodo 
didelio palankumo.

meini pridėjo, kad ji buvo ne 
tik šnipų lizdas, bet kad 
amerikiečiai prikišę pirštus 
ir prie visų Irane įvykusių 
neramumų. Studentai rei
kalavo nutraukti ne tik dip
lomatinius ir prekybinius 
ryšius su Amerika, bet pa
naikinti ir visas sutartis bei 
pasižadėjimus. 1959 m. 
draugiškumo sutartis tuoj 
buvo panaikinta. Amerikoje 
esą pareigūnai paklausti, 
kodėl Irano valdžia nieko 
nedaro tiems studentams iš 
ambasados pašalinti. Vėliau 
fiaaiškėjo, kad net tris va- 
andas ambasados tarnauto

jai šaukėsi Irano ginkluotos 
apsaugos, kuri buvo tik

Už Rezoliuciją balsavo 390 
atstovų, niekam nepasisa
kius prieš. Rezoliucija pra
sideda ilgoka istorine įžan
ga, kurioje ypač reikšmingi 
yra du paragrafai:

"Tuo tarpu kai 1940 m. 
Sovietų Sąjunga savavališ
kai ir per jėgą prisijungė 
Baltijos valstybes (Lietuvą, 
Latviją ir Estiją), kurios bu
vo suverenūs Tautų Sąjun
gos nariai...” Ir kitas toliau:

Tuo tarpu kai Baltijos 
valstybių tautos turi teisę į 
lygybę ir apsisprendimą, 
kaip nustatyta Helsinkio 
Baigiamojo aido VIII sky
riuje, tai turėtų būti joms 
leista daryti laisvus rinki
mus, globojant Jungtinėms 
Tautoms ir tik po to, kai bus 
atitrauktos iš Baltijos vals
tybių Sovietų militarinės jė
gos ir politinis, administra
cinis ir policinis persona- 
las...

Rezoliucija pareiškia JAV 
Prezidentui tokius pageida
vimus:

’’Atstovų Rūmai (Senatui 
pritariant) nutarė, 

penkių minučių atstume nuo 
ambasados, tačiau nieko ne
prisišaukė. Irano pareigūnai 
Amerikoje pareiškė, kad ši 
valdžia yra žmonių valios 
vykdytoja, ne taip kaip bu
vusioji, ėjusi prieš žmonių 
valią. Jei žmonės nori pasi
sakyti prieš amerikiečių 
veiklą ir buvimą Irane, val
džia turinti su žmonių valia 
skaitytis, žodžiu, kas tik 
nori, sutelkęs 100 ginkluotų 
vyrų, gali užimti bet kokią 
ambasadą ir vyriausybė 
"turinti” su tuo sutikti. Ira
no ambasada Amerikoje yra 
stipriai saugoma. Be to, ira
niečiai studentai užėmė ir du 
Amerikos konsulatus Irane, 
šešias valandas užėmę išlai
kė ir Anglijos ambasadą. 
Studentai ir Khomeini su
klydo: jie pagalvojo, kad ša
cho vietoje paliktasis min. 
pirm. Bakhtiar gyvenąs 
Anglijoje, o jis gyvena 
Prancūzijoje, iieikalauja ir 
Bakhtiaro išdavimo. Stu
dentai Ameriką pavadino 
didžiuoju šėtonu, o Angliją 
jos sąjungininku iš piktosios 
dvasios. Jie reikalauja mir
ties ne tik šachui, bet ir

Carteriui.
Alžiro nepriklausomybės 

25 metų sukakties minėjime 
Irano min. pirm. Bazargan 
ilgai kalbėjosi su Amerikos 
krašto saugumo viršininku 
ir prez. Carterio patarėju Z. 
Brzezinskiu. Po to Irano 
laikraštis ’’Islamo respubli
ka” pareikalavo, kad Bazar
ganas pasiaiškintų, kodėl 
kalbėjęs su Amerikos parei-

Pabaltijo klausimas gyvas

JAV Atstovų Rūmai lapkri
čio 13 d. vieningai priėmė 
H. Con. Res. 200 Baltijos 
valstybių reikalu

(a) Kad Kongresas yra 
nuomonės, jog Prezidentas, 
siekdamas užtikrinti tikrą ir 
nuoširdžią taiką Baltijos sri
tyje ir Europoje iš viso, tu
rėtų duoti nurodymus 
Jungtinių Valstybių delega
cijai Madrido 1980 metų su
sirinkime, šaukiamam Eu
ropos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencijos 
reikalu, kad būtų pilnai 
įvykdyti Helsinkio Baigia
mojo Akto VIII skyriaus 
principai, liečią tautų lygias 
teises ir apsisprendimą.

(b) Toliau Kongresas yra 
nuomonės, kad Prezidentas, 
panaudodamas tokias prie
mones, kaip Tarptautinę 
Susisiekimo Agentūrą ir ki
tas informacijos agentūras, 
esančias Jungtinių Valsty
bių vyriausybės žinioje, pa
darytų viską, kas tik yra

gūnu ir apie ką net 75 minu
tes. Tas min. pir-ko pasikal
bėjimas tikriausiai Khomei- 
nio nebuvo aprobuotas. To 
rezultate lapkričio 6 d. Ba- 
zarganas atsistatydino nu
rodydamas tam dvi priežas
tis: a) Khomeinio ypatingai 
išvystytą akciją prieš ame
rikiečius ir b) jo kišimąsi i 
Bazarganui pavestą sritį. 
Khomeini dabar viską pave
dė tvarkyti revoliucinei ta
rybai, dominuojamai dva
siškių - ajatolų. Bazarganas 
turėjo vykdyti valdžios 
funkcijas, bet neturėjo 
jokios savarankiškos galios, 

įmanoma, siekiant atkreipti 
visų tautų dėmesį į Baltijos 
valstybių reikalą, tam pa
naudojant specialias radijo 
programas ir leidinius.

(c) Toliau Kongresas yra 
nuomonės, kad Prezidentas 
tarpininkautų ir panaudotų 
visas pastangas laimėti kitų 
tautų paramą ir bendradar
biavimą, tikslu įgyvendinti 
Baltijos valstybių nepri
klausomybę.

Kongresas žiūri su di
deliu susirūpinimu į Sovietų 
Sąjungos akciją reikšti pi
lietybes pretenzijas milijo
nams amerikiečių, kurie yra 
gimę Jungtinėse Valstybė
se, arba yra natūralizavęsi.

(b) Kongresas yra nuo
monės, kad Prezidentas tu
rėtų perspėti Sovietų Są
jungą nesiimti jokių 
veiksmų pagal tą naują So
vietų pilietybės įstatymą, Į 
kurie pažeistų Jungtinių i 
Valstybių ir jos individualių ' 
piliečių interesus,

(ELTA) I

Gruodžio 10 d. sueina de
šimt metų, kai New Yorke 
mirė vienas mūsų stipriau
sių ir plačiausiai pagarsėju
sių dailininkų Adomas Gal
dikas. Jo 76 metų gyveni
mas buvo platus ir šakotas: 
jis buvo ir visuomenininkas - 
kultūrininkas, ir pedagogas, 
bet visų pirma dailininkas - 
kūrėjas, pasiekęs didelio 
garso tarptautiniame meno 
pasaulyje.

kuri priklausė Khomeiniui ir 
revoliucinai tarybai. JAV 
užsienių reik, ministerijos 
kalbėtojas pareiškė, kad jo 
atsakymai į reikalavimą ša
chą išduoti yra ”ne". Diplo
matinis korespondentas 
pranešė, kad kol kas Ameri
ka nenumato panaudoti jė
gos, nes tas gali kainuoti 
69-ties amerikiečių gyvybių. 
V.iso ambasadoje uždaryta 
apie 100 žmonių, iš kurių kiti 
ne amerikiečiai. Iraniečiai 
dabar gaudo ir kitus ameri
kiečius, gyvenančius Irane, 
ir uždaro juos amabasadoje. 
Kitą dieną Teherano stu
dentai pasinaudojo ameri
kiečių mintim ir išdidžiai 
pareiškė: ’’Jei amerikiečiai 
bandys jėga suimtuosius iš
vaduoti, visi įkaitai bus nu
žudyti.” Amerika nutarė 
laukti ir žiūrėti, kas bus to
liau. Pagaliau irgi įdomi 
staigmena: palestiniečių iš
laisvinimo (PLO) vadas pa
sisiūlė perkalbėti Khomeini 
paleisti amerikiečius. Nuo 
kada PLO pasidarė Ameri
kos draugu? Įsvaizduoju, 
kaip tą žinią pasitiko Izraelio 
min. pirm. M. Begin - PLO 
didžiausias priešas.

Darūnas
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Skirtinga misija
skirtingose sąlygose

Šiais metais daugiau ar 
mažiau vedėme tautinio są
moningumo programą. Be 
abejonės, toji programa bus 
vykdoma ir ateinančiais me
tais, nes iš tiesų, ji yra viena 
ir pagrindinė programa, dėl 
kurios skiriame ir visą lietu
višką darbą išeivijoje. Jeigu 
mums nerūpėtų lietuviški 
reikalai, tai daug mūsų or
ganizacijų nepasiteisintų, 
kitos pereitų į tos pačios 
apimties australiškas orga
nizacijas ir 1.1. Vargas yra 
toms organizacijoms, kurios 
konkuruodamas su tolygia 
vietinėm organizacijom iš
leidžia iš akių ši pagrindini ir 
tiesiogini tikslą - kad jos įs- 
teigtos ar įsisteigusios kiek 
kitokiam uždaviniui, ne vien 
tik būti dalimi tos veiklos ir 
krypties, kuri vykdoma vie
tiniame krašte. Kitaip jos 
nebūtų lietuviškos organi
zacijos ir gal net savotiškai 
taptų antilietuviškomis, nes, 
stengiantis prisiderinti prie 
vietinių, neišvengiamai bū
tina atsisakyti lietuviško 
bruožo, kas jas esmingai iš
skiria.

Mūsų visų (su mažomis 
išimtimis) organizacijos turi 
internacionalinių bruožų 
pradedant skautais, sporti
ninkais ir baigiant įvairiom 
katalikiškom organizacijom 
įskaitant L.K. Federaciją ir 
ateitininkus. Jos visos savo 
programose įsirašusios 
tarptautinius idealus, kurie 
turi atitinkamus atramos 
taškus visuose kraštuose ir 
visose tautose ir lygiai galė
tų gražiai ir sėkmingai savo 
veiklą idealų apimtyje plė
toti išleidus iš akių lietuviš
kus uždavinius. Bet jeigu 
norima ir tų pačių idealų ar 
uždavinių skalėje išlaikyti 
savo lietuvišką charakterį, 
tenka tą lietuvišką bruožą 
specialiai ir ypatingai pa
brėžti ir palaikyti. Kodėl 
siekiame išlaikyti bažnyčio
se savųjų tarpe lietuviškas 
pamaldas, nors Dievą išpa
žinti ir jį garbinti galima bet 
kokia forma?

Mielam Kostui Jonušui, dukroms Nijolei, Daliai, 
sūnui Rimui, mirus jo žmonai 
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JULIJAI DANINAIJONUŠIENEI

gilios užuojautos reiškia
Gražina, Liuką, Jūratė ir Kristina 

Petrauskai

Ilgametei Syd. Liet. Mot. Soc. Globos D-jos Valdybos 
narei ir Lietuvių Sodybos patikėtinei, mūsų mielai 

JULIJAI JONUŠIENEI
mirus, liūdesy palikusius vyrą Kostą, sūnų Rimą, dukras 
Dalią ir Nijolę su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Draugijos Valdyba ir Patikėtinės

Gyvenant Lietuvoje, sa
vame krašte ir tarp savųjų, 
šitas asmeniškoje ir organi
zacijų veikloje specifinis lie
tuviškas bruožas neiškilo ir 
jo nereikėjo išskirtinai pa
brėžti, nes kas tuo laiku be
būtų daroma ar veikiama, 
viskas tegalėjo būti tik lie
tuviškai, išskyrus krašto iš
davimą. Visi galėjome pilnai 
pasišvęsti vien tik saviems 
idealams be pavojaus pra
rasti savo lietuvišką cha
rakterį. Socializmas ar libe
ralizmas, religija ar ateiz
mas, skautybė ar sportavi
mas galėjo būti vystoma ir 
plėtojama vien tik grynai 
idealų grynume, nes viskas 
vyko vien tik lietuviškoje

PLB Valdyboje
1. Vykdydama PLB Seimo 

1978 metais Toronte priimtą 
nutarimą, PLB Valdyba su
darė ir savo 1979 spalio 17 d. 
posėdyje patvirtino PLB 
Visuomeninių Reikalų Ko
misiją politiniams reika
lams, kuri 1979 spalio 27 d. 
pradėjo savo darbą.

a. PLB Visuomeninių Rei
kalų Komisijos tikslai ir 
darbai yra:

— rūpintis Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės ir 
kraštų Bendruomenių ar to
lygių organizacijų aktyviu 
dalyvavimu Lietuvos laisvi
nimo darbe;

— planuoti, koordinuoti, 
derinti ir vykdyti pasaulio 
lietuvių pastangas padėti 
okupuotos Lietuvos 
žmonėms išsikovoti laisvę ir 
nepriklausomybę.

b. PLB Visuomeninių 
Reikalų Komisija pradžioje 
veikia trimis pagrindiniais 
būdais:

— greita akcija, kai įvy
kiai Lietuvoje ar kitur rei
kalauja skubiai veikti;

— planinga veikla siekiant 
užtikrinti geresnes nuolati
nes pastangas padėti Lietu
vai;

— tyrimais ir studijomis 
ilgalaikei ateičiai ruošiantis 
ir dirbant.

c. PLB Visuomeninių Rei
kalų Komisijos branduolį 
šiuo metu sudaro: 

aplinkoje, tarp lietuvių ir su 
lietuviais be jokio pavojaus 
išeiti iš lietuvybės.

Išėjus už Lietuvos ir lie
tuvių tautos ribų laikytis to 
paties principo pasirodo jau 
neįmanoma. Laikantis vien 
tik šito, iškyla aštriausioje 
formoje naujas pavojus - lie
tuvybės praradimas arba 
net jos išdavimas. Kitaip sa
kant, pasikeitus sąlygoms ir 
aplinkai ir, norint išlaikyti 
lietuvybę šalia ideologinio 
arba profesinio principo, 
įvesti ir lietuvišką principą - 
patiems išlikti kad ir tos pa
čios organizacijos rėmuose 
ir savo naujiems nariams 
(prieaugliui) įdiegti, kad 
būtų to principo laikomasi. 
Tai yra naujas senųjų kodų 
papildymas, padiktuotas 
gyvenamos vietos ir sąlygų. 
Klystų kiekvienas tvirtin
damas, kad mes tik tęsiame 
dar Lietuvoje turėtas veik
los tradicijas su tais pačiais

1. Vytautas Kamantas 
(Chicaga) - pirmininkas

2. Dr. Kazys Ambrozaitis 
(Chicaga) - planingos veiklos 
vadovas

3. Bronius Bieliukas (New 
York) - patariamosios tary
bos vadovas ir PLB atstovas

ęrie Jungtinių Tautų New 
orke.
4. Gintė Damušytė (New 

York) - Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos atstovė

5. Algimantas Gureckas 
(Washingtonas) - greitos 
akcijos vadovas

6. Saulius Kuprys (Chica
ga) - ryšiai tarp PLB ir 
kraštų

7. Ilona Laučienė (Chica
ga) - techniška talka, darbai

8. Dr. Tomas Remeikis 
(Chicaga) - tyrimai, studijos

9. JAV LB Visuomeninių 
Reikalų Tarybos pirminin
kas - (šiuo metu JAV LB 
keičiasi pirmininkai)

10. Kanados LB Krašto 
Valdybos vicepirmininkė vi
suomeniniams reikalams 
Joana Kuraitė.

Komisijos posėdžiuose 
dalyvaus JAV LB Krašto 
Valdybos pirmininkas Vy
tautas Kutkus, Kanados LB 
Krašto Valdybos pirminin
kas Jonas Simanavičius, ir 
reikalui esant kitų kraštų 
LB pirmininkai.

d. PLB Visuomeninių 
Reikalų Komisijos branduo
lio nariai savo pirmajame 
posėdyje 1979 spalio 27 d. 
Chicagoje

— pasiskirstė darbo sriti
mis,

— aptarė kai kuriuos sku
biai atliktinus darbus,

— sudarė sąrašą asmenų 
iš JAV, Kanados ir kitų 
kraštų, kurie bus kooptuo
jami į Komisiją nariais arba 
talkininkais.

— sudarė PLB atstovybę 
prie Jungtinių Tautų New 
Yorke

— teigiamai pasisakė už 
kun. K. Pugevičiaus siūlymą 
praplėsti jo įstaigos darbą 
įsteigiant ’’Lietuvių Infor
macijos Centrą" ("Lithua
nian Information”),

— sutarė susirinkiti kitam 
posėdžiui už dviejų mėnesių 
(1980 m. sausio mėnesį).

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad lapkričio 24 d. po 
trumpos ir sunkios ligos Ryde ligoninėje mirė Julija 
šerkšnienė - Jonušienė.

Giliam liūdesy
jos vyras Kostas Jonušas, sūnus 

Rimas, dukros Dalia ir Nijolė Šerkšniai 
ir jos anūkai

idealais. Tiesa, jie galioja ir 
čia, ir šiame laike, tačiau be 
specifiniai lietuviško princi
po jie vis tiek jau nėra tie 
patys. Skautauti galima ly
giai gerai ir nelietuviškai, 
kaip kad sportuoti ar Dievą 
garbinti, bet tai bus ne lie
tuviškas skautavimas, spor
tavimas, ar Dievo išpažini
mas.

Gal tik dabar patys pa
matėme, kad nors ir dirbda
mi toje pačioje idealų dirvo
je lietuvybės atžvilgiu neat
siekiame to, ką savu laiku 
laimėdavome būdami grynai 
savųjų tarpe. Geresniems 
savos srities veiklos ar or
ganizacijos rezultatams at
siekti savo užduočių rėmuo
se nesivaržome įsileisti ir 
svetimo elemento, bet tuo 
pačiu silpniname savo lietu

e. PLB Visuomeninių Rei
kalų Komisijos nariai palai
kys ryšius su LB kraštų 
valdybomis ir kitomis insti
tucijomis pagal reikalą arba 
tiesioginiai, arba per PLB 
Valdybą.

Kraštų Valdybos taip pat 
prašomos atitinkamai tvar
kytis ir bendradarbiauti.

Centrinis PLB Visuome
ninių Reikalų Komisijos ad
resas yra:
PLB Visuomeninių Reikalų 

Komisija 
5620 So. Claremont Ave. 
Chicago, Illinois 60636

U.S.A. 
Telefonas: (312) 778 2200

f. PLB Visuomeninių 
Reikalų Komisijos veiklai fi
nansuoti lėšų gauta iš JAV 
ir Kanados LB Kraštų Val
dybų. Kitų kraštų Bendruo
menės yra prašomos taip 
pat savo finansine parama 
padėti naujai PLB Visuome
ninių Reikalų Komisijai jos 
darbuose.

g. Šia proga primename 
sekantį PLB Seimo 1978 
metais Toronte priimtą nu
tarimą, kurį prašome visų 
kraštų vykdyti:

"Kraštų Bendruomenių 

A.A.
JONUI BIRIETAI 

mirus, jo žmonai Marijai, taip pat artimiesiems Lietuvoje 
didžiame liūdesyje, reiškiame gilią užuojautą.

I. ir O. Aleknos
G. ir V. Ališauskai
M. ir J. Antanaičiai
J. ir L. Barkai
T. Bikulčienė
V. ir A. Bladzevičiai
E. Dudėnienė
O. ir V. Jakučiai
S. ir J. Meiliūnai
J. ir V. Rekešiai
Z, ir S. Stankūnavičiai
B. Vanagas

viškas pozicijas ir gal net to 
nepastebėdami staiga pa
matome, kad jau nesame 
tautinis branduolys, o tik 
lietuviškai tebesivadinanti 
kito krašto tokios pačios or
ganizacijos skiltis. Štai dėl 
ko kalbant apie lietuvybę ir 
jos išlaikymą svetimame 
krašte iškyla konfliktų su 
kitais tariamai lietuviškais 
vienetais, kurie šito lietu
viško principo savo egzis
tencijai pirmoje eilėje ne
statydami, o tik vadovau
damiesi senais idealais, atsi
duria šalia lietuvybės.

Šiandien gyvename tokiu 
laiku ir tokiame krašte, kad 
jokia gėda prisipažinti kita
taučiu ir išlaikyti savo veidą 
bei charakterį. Kodėl šito 
neišnaudoti visais veiklos 
aspektais? (v.k.)

Valdybos yra prašomos per 
savo padalinius ruošti Vasa
rio 16 minėjimus, jų metu 
telkti lėšas Lietuvos laisvi
nimui ir lietuvybės išlaiky
mui pagal aukotojo valią ir 
bent trečdalį šių lėšų skirti 
PLB Valdybai.”

h. Kraštų Valdybos pra
šomos skirti bent vieną as
menį iš Valdybos narių 
tarpo politiniams reikalams 
arba sudaryti specialią tam 
reikalui komisiją, kuri palai
kytų labai artimus ryšius su 
PLB Visuomeninių Reikalų 
Komisija.

Esame giliai įsitikinę, kad 
visų Kraštų Bendruomenių- 
dar didesnis įsijungimas į 
Lietuvos laisvės kovos akci
ją atneš labai gerų rezulta
tų.

Mūsų visų didysis bend
ras tikslas yra padėti 
lietuvių tautai Lietuvoje at
gauti laisvę ir valstybinę 
Lietuvos Nepriklasomybę.

Su geriausiais linkėjimais

Jūsų Vytautas Kamantas 
Pirmininkas
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Dainos choras 1979 metais

Kviečiame!
Į Dainos choro dvidešimt penkerių metų jubiliejini 

koncertą. Bilietai jau platinami ir gaunami: pas 
Petrą Ropę tel. 632 1590
A. Vinevičių parapijos kioske
A. Mauragį tel. 77 6707
Liet. Klube pas V. Binkį

Bilietų kainos: suaugusiems $ 5, moksleiviams ir pen
sininkams $ 2.50 vaikams iki 12 metų veltui.

Maloniai kviečiame įsigyti bilietus iš anksto. Savo atsi
lankymu pagerbsime tuos, kurie be pertraukos dvidešimt 
penkerius metus garsino lietuvišką dainą, tautos kančią 
ir mūsų bendruomenės egzistenciją Sydnejuje. Kas 
vertas pagarbos, nepalikime be dėmesio.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

DAINOS CHORO SUKAKTIS j

i 
I

Šiais metais Sydnejaus 
Dainos choras švenčia savo 
25-rių metų sukaktį. Šios 
sukakties proga gruodžio 15 
d. choras ruošiasi jubilieji
niam koncertui o drauge su 
juo ir sukaktuvinėm iškil
mėm.

Per dvidešimt penkerius 
metus Sydnejaus lietuvių 
gyvenime Dainos choras su
vaidino bene pačią pagrindi
nę rolę Sydnejaus lietuvių 
kultūriniame, reprezentaci
niame ir visuomeniniame 
gyvenime. Jis, galima saky
ti, buvo lietuviškojo gyveni
mo ašis, nes beveik nebuvo 
jokio reikšmingesnio įvykio, 
minėjimo ir kitokių išskirti
nų parengimų, kur nebūtų 
dalyvavęs ir Dainos choras 
jau nekalbant apie tai, kad 
jau nuo pat įsikūrimo choras 
nuolat gieda bažnyčioje pa
maldų ar kitokių iškilmių 
progomis.

Dainos choras nesitenkino 
veikla Sydnejuje: neminint 
jau Dainų Švenčių, kur nė 
y,ienos nepraleido nežiūrint 
kur'jos buvo rengiamos, ne 
kieno kito, o Dainos choro 
iniciatyva savu laiku buvo 
pradėtos atskiros N.S.W. 
valstijos dainų šventės pra
džioje drauge su Newcastle 
choru ir vėliau buvo įjungtas 
į šią veiklą ir Canberros 
Aušros choras. Dainos 
choras taip pat buvo pasie
kęs ir Brisbanę, tą tolimiau
sią lietuvių koloniją šiaurės 
Australijoje. Ir tai buvo is-

’’Dainos” 
mirusieji

Per dvidešimt penkerius 
metus mirtis praretino ir 
Dainos choro gretas. Į amži
nybę iškeliavo:

Dirigentai
Kazimieras Kavaliauskas 
Algis Plūkas

Choristai:
O. Dubauskienė 
Elena Kapočienė 
Antanas Kapočius 
Albinas Lelešius 
Katrina Narbutienė 
Leonas Zigaitis 
Jonas Jarmalavičius 
Povilas Balkus 
Balys Pūkas 
Bronius Kaufeldas

torinė gastrolė, nes tai buvo 
pirmoji stambaus meninio 
vieneto išvyka į Brisbanę, 
kuo brisbaniečiai lietuviai 
ypatingai džiaugėsi ir buvo 
dėkingi.

Dainos choras išnaudojo 
kiekvieną progą savo pasi
rodymams ne vien tik lietu
viams, bet ir kitataučiams: 
niekad neatsisakė dalyvauti 
ir dainuoti ar giedoti, nes jie 
suprato savo misiją: su 
kiekvienu pasirodymu buvo 
primenama, Lietuva, kelia- 
masLietuvos ir lietuvių var
das. Daug kartų davė religi
nių koncertų australams 
bažnyčiose, vėliau atidarus 
Sydnejaus operą dalyvavo 
operos organizuotuose folk
loriniuose festivaliuose, dai
navo įvairiose australiškose 
ir tarptautinėse konvencijo
se ir t.t. žodžiu, Dainos cho
ras per dvidešimt penkerius 
savo veiklos metus atliko 
lietuvybei milžinišką misiją, 
nes jis, neapleisdamas savo 
pareigų lietuvių tarpe, per
žengė tautinio getho ribas ir 
tuo pačiu skleidė lietuvišką 
dainą ir lietuvio vardą pla
čiose, jau kitataučių perife
rijose.

Dainos choro istorija

Jeigu Sydnejuje lietuvių 
choras susiformavo kiek vė
liau, negu kitose lietuvių 
kolonijose, tai čia daugiau 
lėmė visuomeninės aplinky
bės. Kitur pirmiausia stei
gėsi įvairius meniniai būre
liai, kaip tauti. šokiai, cho
rai, sportininkai, ir tik 
vėliau pradėta organizuoti ir 
formuoti visuomeninį nu
garkaulį. Priešingai Sydne
juje: čia atvykę pokario lie
tuviai jau rado nuo seno vei
kianti branduolį - Australi
jos Lietuvių Draugiją. Tuo 
pačiu veiklos pagrindu no
rėta tą Draugiją išplėsti vi
sos Australijos mastu, bet 
pasirodė, kad Draugijos rė
muose visi lietuviai Austra
lijoje negalėjo sutilpti, tad

teko ieškoti naujos, mūsų 
interesus patenkinančios 
organizacijos, kol prieita 
prie Australijos Lietuvių 
Bendruomenės. Į šią veiklą 
buvo sukauptas veikliausių 
tautiečių dėmesys, vyko 
persiorganizavimai, tad ir 
nebuvo pradžioje nei laiko, 
nei iniciatyvos mestis į kul
tūrinę veiklos pusę. Tik kai 
jau buvo padėti Australijos 
Lietuvių Bendruomenės pa
matai, kai visuomeniniai ne
sutarimai bei trūkumai buvo 
išlyginti, atsisukta ir į kul
tūrinę pusę. Ir taip Sydne
jaus Apylinkės Valdyba pa
galvojo apie savo chorą ir 
pavedė šiuo reikalu rūpintis 
vaidybos nariui p. Pranui 
Sakalauskui, kuris 1954 m. 
birželio 20 d. sušaukė norin
čių dainuoti chore susirinki
mą, kurio metu į steigiamą 
chorą įstojo apie 40 dainos 
mylėtojų. Chorui vadovauti 
ir diriguoti sutiko p. Jonas 
Gaižauskas. Gaila, jis po 
pusmečio turėjo iš Sydne-

Dainos choro dabartinė valdyba. Iš k.: B. Kiveris - diri
gentas, A. Vinevičius, A. Storpirštienė, A. Kramilius ir 
E. Lašaitis - valdybos pirmininkas.
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A.a. K. Kavaliauskas

jaus išvykti, bet dėl to cho
ras neiširo. Jo vietoje stojo 
gabus visokiems menams ir 
amtams Algis Plūkas, kuris 
choro vadovybėje išbuvo 
apie dvejus metus. Jam va
dovaujant įvyko choro pir
mas koncertas 1955 m. Va
sario 16-sios šventėje, o po 
metų - 1956 . gegužės 5 d. - 
choras buvo pakrikštytas 
vardu "Daina”. Krikštynų 
proga taip pat buvo sureng
tas reikšmingas koncertas. 
Nuo to laiko jau Dainos cho
ras giedojo bažnyčioje, da
lyvavo tautinių švenčių mi
nėjimuose, net buvo suren
gęs religinį koncertą savai ir 
australiškai publikai.

Algis Plūkas nesijautė 
pajėgus išlaikyti didelį vie-

DAINOS CHORO
VETERANAI

Nuo pat Dainos choro įsi- 
steigimo jame tebedainuoja 
šie dainos mylėtojai: I. Da- 
niškevičienė, E. Lašaitis, A. 
Kapočius, A. Kolbakienė, C. 
Protienė, P. Protas, A. Šid
lauskienė, V. Stasiūnaitis, ir 
J. Stasiūnaitis.

netą ilgą laiką ir atitinka
moje aukštumoje. Apie 
1957-sius metus Sydnejaus 
lietuvių padangėje pasirodo 
muz. Kazimieras Kavaliaus
kas su didele muzikine kul
tūra, patirtimi ir kieta 
ranka. Jis tų pačių metų 
spalio mėn. perima Dainos 
chorą ir jį savo rankoje iš
laiko iki pat savo staigios 
mirties - t.y. apie 12 metų.

Dirigento K. Kavaliausko 
vadovybėje Dainos choras 
pasiekia savo aukštumų: jis 
sustiprėja kiekybe ir koky
be, įgyja vardą ir pasitikėji
mą, peržengia lietuvišką už
darumą ir išveda ne tik Dai
nos chorą, bet drauge ir lie
tuvius į platesnę sferą. Kaip 
tik K. Kavaliausko veržlumu 
ir pastangomis buvo suor
ganizuota 1960 m. pirmoji 
Dainų Šventė Australijoje, 
išleista taip pat pirmoji Dai
nų Šventės plokštelė. Per K. 
Kavaliauską užmegsti Syd
nejuje glaudūs ryšiai su lat
vių ir estų chorais, kurie 
jungtinėmis jėgomis daly
vauja birželio trėmimų mi
nėjimuose. žodžiu, K. Ka
valiausko vadovybėje Syd
nejaus Dainos choras pasie
kė pasigėrėtinų aukštumų ir 
atsiekimų. Gaila, jam staiga 
mirus daugelis planų ir užsi
mojimų neįvykdyta.

Tačiau su šia nelaime 
Dainos choras nepakriko. Jo 
vietoje tuoj pat stojo Bro
nius Kiveris, kuriam lie
tuviška muzikinė kultūra 
visą laiką rūpėjo: jis ir

Nukelta į psl. 4
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ČAPKAUSKIENĖ 
CANBERROJE

Solistės Ginos Čapkaus
kienės viešnagė Australijoje 
baigėsi Canberroj.

Nedidelė, bet darbšti, 
Canberros lietuvių bend
ruomenė viešnia priėmė 
gražiai. Čia kadaise veikė 
puikus Canberros lietuvių 
choras vadovaujamas diri
gento p. P. Dariaus.

Tai buvo ne tik canberiš- 
kiams pasididžiavimas, bet 
visai Australijos lietuvių 
bendruomenei. Choro mote
rys ypač mėgo gražiai puoš
tis. Choro jau seniai canbe- 
riškiai nebeturi, bet už tat 
turi tris Canberroje gyve
nančius dirigentus:: p. P. 
Darių, p. V. Šimkų ir R. 
Mauragienę-Kubiliūtę. Ir 
jeigu tie trys nebesugeba 
atgaivinti, tai reiškia, kad 
jau choras yra tikrai palai
dotas. Kad ir palaidotas, bet 
neužmirštas. Kiekviena 
proga canberiškiai prisime
na savo chorą, mėgsta muzi
ką ir dainas, ir susirinkę 
gražiai dar padainuoja. Ir į 
Ginos Čapkauskienės kon
certą prigūžėjo nemažai.

Solistė Gina pasirodė 
Canberroj taip pat gerai, 
kaip ir visur kitur, kur ji 
dainavo, o gal ir geriau. Dr. 
A. Mauragis, kuris jos klau
sėsi antrą kartą sakė, kad 
solistės balsas gražiau lakš
tingala suokęs Canberroj 
kaip Sydnejuje. Jei tiesa, tai 
mums tik garbė.

Solistė Gina Čapkauskie- 
nė paliko gražius prisimini
mus. Apie ją, kaip daininin
kę, parašė kritišką straipsnį 
A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė 
MP Nr. 46, ji ten puikiai ją 
įvertina, ir mes galime tik 
patvirtinti savo išgyveni
mais.

Koncertas praėjo puikiai, 
solistė bisui daug naujų dai
nų padainavo. Publika atsi
lygino katutėmis, gėlėmis ir 
dovanėlėmis. Apylinkės pir-

Dainos...
Atkelta iš psl. 3

anksčiau talkino Dainos 
chorui, organizavo ir steigė 
atskirus vienetus, su kuriais 
pasirodydavo specialiomis 
progomis. Broniaus Kiverio 
vadovybėje Dainos choras 
ne tik tęsė dar K. Kava
liausko įvestas tradicijas, 
bet per daugiau kaip dešim
ties metų veiklą įgijo ir nau
ją ’’kiveriškų” bruožų. 
Trumpam pasitraukus B. 
Kiveriui iš cnoro visą choro 
vadovavimą perėmė jau 
anksčiau dirigentui talki
nusi jauna, muziką studija
vusi konservatorijoje Zita 
Belkutė, tačiau neilgai pa
buvusi ji pasitraukė ir vėl 
prie choro vairo grįžo B. Ki
veris, kuris chorui vadovau
ja iki šiai dienai. Šalia to 
choro padėjėju ir talkininku 
jau kelinti metai darbuojasi 
jaunas muzikos mokytojas, 
baigęs konservatoriją Algis 
Laurinaitis, daug žadanti fi
gūra.

žodžiu, ir po dvidešimt 
penkerių metų choras nesi
jaučia pavargęs, ir turima 
vilčių, kad jis dar ilgai džiu
gins mus skambia, discipli
nuota lietuviška daina.
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ir 
svetur

mininkas p. J. Lizdenis pa
dėkojo solistei ir akompa- 
niatorei p-lei Nemirai Ma
siulytei už gražų koncertą ir 
visus pakvietė kavutės.

Publika turėjo progos pa
sikalbėti su viešniomis ir 
pasidalyti vakaro, įspūdžiais.

am.

SU HOBARTO 
LIETUVIAIS

Lapkričio 1 d. sporto klu
bas Perkūnas metiniame 
susirinkime, kuriame daly
vavo 25 nariai, išrinko dvejų 
metų kadencijai šios sudė
ties valdybą: N. Dave - 
pirm., 59 6th Ave., West 
Moonah, Tas. 7009, tel. 
726360, Y. Shaddok - kasi
ninkas ir P. Stanwix.

Vykstant į sporto 
šventę Canberroje kelionės 
išlaidoms paremti klubas 
leidžia loteriją: 400 bilietų 
po $ 25. Galima laimėti: $ 
1500 - I-ma premija, $ 250 
antra premija ir kitos smul
kesnės premijos.

Loterijos traukimas įvyks 
ateinančių metų sausio 12 d. 
Granada viešbuty. Tą vaka
rą turintiems bilietus vieš
butis duos vakarienę ir gė
rimus veltui. Tad kviečiame 
įsigyti bilietus tuo parem
dami mūsų sportuojantį 
jaunimą ir praleisdami va
karą puošniame viešbuty.

* *
Naujai išrinktas Pabaltie- 

čių (H.E.L.L.P.) komitetas 
pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas A. Kantvilas, vi- 
cepirm. Dr. Kruup ir Luker, 
sekr. I. Sleiter, parengimų 
reik. J. Paškevičius. A. Taš- 
kūnas - Baltic News laikraš
čio redaktorius. Komiteto 
adresas: P.O. Box 272 Sandy 
Bay, Tas. 7005.

* *
Naujų Metų sutikimo ba

lius įvyks p.p. šikšnių na
muose gruodžio 31 d.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

SYDNEJUJE

Liet. Karių Veteranų 
S-gos "Ramovės” Sydnejaus 
Skyrius lapkričio 18 d. pa
minėjo Lietuvos Kariuome
nės šventę ir drauge jos at
kūrimo 60-dešimtmetį.

Kariuomenės šventė pra
dėta pamaldomis Šv. Joa
chimo bažnyčioje,
Lidcombe. Mišias atlaikė ir 
gražų dienai pritaikytą pa
mokslą, pasakė kun. P. But
kus, Ramovės kapelionas. 
Giedojo p. Broniaus Kiverio 
vadovaujamas ’’Dainos” 
choras.

Ten pat, parapijos salėje, 
įvykusį minėjimą, trumpu 
žodžiu, atidarė Ramovės 
skyriaus pirm., Antanas 
Skirka, pakviesdamas į sce
ną skyriaus vėliavą ir invo- 
kacijai - kun. P. Butkų.

Meninę dalį atliko vieti
niai rašytojai ir literatai, 
paskaitydami savo šventei 
pritaikytos kūrybos: Bro
nius Žalys paskaitė ’’Legen
dą apie paprastą žmogų”, 
Juozo Slavėno vaizdelį ’’Pir
mųjų savanorių dienomis” 
perskaitė p. Danutė Bartke- 
vičienė, poetė Marija Slavė
nienė skaitė savo eilėraštį 
’’Vėjų ir akmenų sukilimas", 
ištrauką įš savanorio - kūrė
jo. pulk. J. Lanskoronskio 
įžangos knygai "Du mediniai 
ir trys geležiniai kryžiai” -

ar ne kvailystė mokėti 
$9880 už $6000 ver
tės automobilį?

bet daugelis tą padaro pasirašydami su 
finanstnertwS'įstaigomis sutartis mokėti per pen
kis metus kas savaite tik po $38.

Būtų daug pigiau paimti žemo nuošimčio TALKOS 
paskola ir dar net didelę nuolaidų gauti perkant 
automobilį grynais pinigais.

LIETUVIU KOOPERATINE KREDITO DRAUGIJA TALKA Ltd.

ADELAIDE ---- MELBOURNE — SYDNEY

Antanas Skirka, pluoštą 
savo eilėraščių - ’’Paskutinis 
paradas”, "Aukos gėlės" ir 
’’Žuvusiems” - paskaitė poe
tas Juozas Almis Jūragis.

Po meninės dalies sekė 
ramovėnų - sukaktuvininkų 
pagerbimas, įteikiant jiems 
specialius diplomus ir kai 
kuriems dovanėles: kapelio
nui kun. Petrui Butkui, 
švenčiančiam šiemet 65-me- 
tį, savanoriui - kūrėjui Vin
cui Juzėnui - 75 m., atsargos 
maj. Antanui Kutkai - 80 m., 
Aleksui Šumskui - 80 m., 
Kaziui Daniškevičiui - 70 m., 
Nikodemui Bernotui - 70 m., 
Povilui Grosui - 70 m., Izido
riui Jonaičiui - 70 m., Jurgiui 
Petniūnui - 70 m., Stasiui 
Pačėsai - 70 m., Juozui Se
reikai - 70 m,, Mykolui Za
karui - 70 m., Petrui Burokui 
- 65 m., Jonui Petrui Ke- 
džiui 65 m. ir Broniui Sta- 
šioniui - 65 m.

Pabaigai, ramovėnų cho
ras, vad. Antano Krami-

Adelaidinės pabiros
Paskutinis šiais metais 

Adelaidės lietuviams balius 
įvyko lapkričio 10 d., šešta
dienį, Lietuvių Namuose. 
Kaip paprastai ALB Moterų 
sekcija kruopščiai paruošė 
stalus, sudarydamos jaukią 
nuotaiką. Gražus tautiečių 
būrys maloniai praleido va
karą kartūnų aplinkoje.

Baliaus metu premijuotos 
keturios suknios; pasirodo, 
kad ir kartūnu galima gra
žiai pasipuošti.

*
Lapkričio 11 d. sportinin

kai šventė savo metinę 
šventę, pradėdami ją pa
maldomis, o vėliau Lietuvių 
Namuose vyko įvairios var
žybos. Lietuvių Namai buvo 
perpildyti jaunimo. Vyres
nieji įvertindami mūsų 
sportuojančio jaunimo pas
tangas irgi gausiai apsilan
kė, nepagailėdami dolerio - 
kito. Vakare įvyko pasižy
mėjusių sportininkų pager
bimas.

*
Tautiečiai dar ir šiandien 

diskutuoja - komentuoja sol. 
G. Čapkauskienės koncerto 
programą. Dauguma yra 
nuomonės, kad pirmoji 
programos dalis galėjo būti 
lietuviškesnė. Lietuviai 
kompozitoriai yra sukūrę, 
daug klasiškų dalykų, kurie 
būtų lietuviškai širdžiai ar
timesni kaip Purcell ar 
Haendel. Kitas tautietis at

liaus, padainavo 3 žygio dai
nas: ’'Mūsų kuopa kai išei
na...”, "Tau, sesute...” ir 
"Vyrai, prie jūros...”

Minėjimas užbaigtas visų 
drauge sugiedotu Tautos 
Himnu.

Minėjime, be skaitlingų 
ramovėnų, gausiai dalyvavo 
visuomenė. Ramovėnų po
nios vaišino dalyvius kopūs
tais, dešrelėmis, kava ir py
ragais. Tautos Fondo sky
rius, ta proga rinko aukas.

Šventės dalyviams buvo 
padaryta įdomi staigmena - 
ramovėnų bičiulio, p. Č. 
Liutiko, žymaus numizmati- 
ko, suruošta įvairių ekspo
natų, surištų su Lietuvos 
kariuomene, parodėlė. Ją 

gausiai lankė susidomėję 
tautiečiai.

Pati šventė gerai organi
zuota, programa neper
krauta, jautėsi geras pasi
ruošimas ir drausmė.

Vyt. Šiaurys 

sakė, kad ne visos lakštin
galos gieda lietuviškai.

*
Renata Binkevičienė ir jos 

sūnus Andrius sekančiais 
metais išvyksta į Vasario 16 
gimnaziją pasitobulinti lie
tuvių kalboje. Renata mo
kytojauja savaitgalio mo
kykloje. Žada išbūti viene
rius metus. Dalį kelionės iš
laidų apmokėjo Andrėkus, 
kuris negaili dolerio, kad 
lietuviškas žodis tobulėtų ir 
gyvuotų.

•
Vytautas Vosylius nese

niai atšventė savo gimta
dienį, nors jau pensijoje, bet 
darbo turi begales. Jis va
dovauja ramovėnams, rūpi
nasi visų lietuviškų paren
gimų scenų apšvietimu, vai
dina Vaidilos teatre, užfik
suoja lietuviško gyvenimo 
momentus nuotraukose ir 
taip užtarnautam "poilsiui” 
nelieka laiko.

Linkime Vytautui ilgiau
sių metų, sveikatos ir 
ištvermės!

•
Australijos lietuvių vaidi

la Paulius Rūtenis su Aus
tralijos Opera lankėsi Ade
laidėje, kur laisvalaikius 
praleido savo prietelių tar
pe. Paulius kaip ir visuomet 
pilnas gyvybes ir geros 
nuotaikos. Atrodo, kad 
Adelaidėn nežada grįžti, nes

PARAMA SKAUTŲ
VEIKLAI

Gauta džiugi žinia, kad 
Australijos fed. vyriausybė 
Canberros lietuvių skautų 
veiklai paremti paskyrė 800 
dolerių.

jau Sydnejuje turi įsigijęs 
namus.

*
Juozo Speičio atminimui 

Adelaidės Lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos taryba, 
ant J. Speičio padovanoto 
sklypo, pastatė poilsio - at
vangos namus, kuriiaiis 
adelaidiškiai dažnai
pasinaudoja, praleisdami 
keletą dienų jūros artumoje. 
Šie namai išaugo kun. kle
bono A. Spurgio pastango
mis, nes ne visi šiam projek
tui pritarė.

.»
Dail. Algis Kudirka nors 

ir sunkiai sirgdamas, dar ti
kisi suruošti savo dailės 
darbų parodą. Linkime Al
giui sveikatos!

•
Viktoras Baltutis poetės 

Lidijos Šimkutės - Pocienės 
knygos pristatyme poeziją 
nusakė šitaip:

— Poezija yra gyvųjų sie
lų lyrinis pašnekesys, turįs 
milžinišką apimtį, neeilines 
mintis, svaiginantį žavesį ir 
amžiną neužbaigtinumą. 
Pamilti poeziją, reiškia atsi
duoti jos galiai, paklusti jos 
neišmatuojamiems 
įgeidžiams, būti ištikimu jos 
vergu; be teisės reikalauti 
atpildo, be galimybės atsi
skirti ar išsivaduoti iš jos 
kerų.

Atrodo, kad poetams yra 
dar blogiau, negu vedu
sioms!

*
Visur visaip Mūsų Pasto

gėje Nr. 45 rašo, kad mes 
adelaidiškiai visus meninin
kus su džiaugsmu priimame, 
bet neatidarome savo pini
ginių. Čia pamini Grandinė
les apsilankymą, kuris 
mums dar, nespėjus po 
Naujų Metų baliaus padoriai 
atsigauti, buvo nelaiku "at
gabentas", nes kai kurie net 
negalėjo vykti į Sydnejaus 
Lietuvių Dienas, kad paruo
šus koncertą Adelaidėje.

Krašto Valdyba turėtų 
suruošti seminarą tema: 
’’Kaip sėkmingai suruošti 
užsienių lietuvių menininkų 
gastroles Australijoje?” 

_______ _ v.
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Retas svečias — mokslininkas ir muzikas
Dr. VYTENIS VASYLIŪNAS

Dr. prof. Vytenio Vasy- 
liūno atvykimas į Australiją 
liks tautiečių prisiminimuo
se kaipo ypatingos viešna
gės įvykis. Jam atvykus da
lyvauti tarptautinių, pasau
linių mokslininkų suvažiavi
me kaipo astro fizikui, turė
jome laimingos progos jį pa
žinti kaipo plačios muzikinės 
erudicijos ivairiašakę asme
nybę. Šioje srityje jis reiš
kiasi kaipo vargonininkas, 
pianistas, solistų (vokalistų 
ir instrumentalistų) akom
paniatorius, kamerinių an
samblių dalyvis, chorų piano 
palydovas...

Su savo tėvu, Izidorium 
Vasyliūnu (gyv. JA V-se) - 
mūsų žinomu smuikininku, 
įgrojo tris kamerinės muzi
kos plokšteles. Kaipo solis
tas vargonininkas surengė 
skaitlingus viešus vargonų 
ir fortepiono rečitalius 
Amerikoje, Meksikoje, Vo
kietijoje, Belgijoje... kurie 
susilaukė rimtų muzikos 
meno kritikų apžvalginių 
apibūdinimų.

ir mes, "australiečiai” ta
pome liudininkais jo aukštų 
muzikinių polėkių. Australi
jos Krašto V-ba, išnaudoda
ma Dr. V. Vasyliūno viešna
gę, surengė jo vargonų reči
talius mūsų kolonijose. 
Adelaidėje mūsų pirmoji 
pažintis su menininku įvyko 
lapkričio 17 d.. Lietuvių Na
muose, jam dalyvaujant 
kaipo pianistui Vilniaus 
Universiteto 400 metų mi
nėjimo programoje. Skam
bino "Adagio” iš Juozo 
Gruodžio antros sonatos, iš
ryškindamas mūsų vieno 
žymiausių kompozitorių kū
rybos savitumą ir lietuviš
kumą. M.K. Čiurlionio 
"PreŪūdas” jo interpretaci
joje įgavo ypač rimto, rafi
nuoto kūrinio pobūdį.

Sekančią dieną, sekma
dienį, Šv. Kazimiero šven
tovėje grojo vargonais per 
mišias ir joms pasibaigus 
atliko įspūdingą rečitalį. 
Programai parinko žymiau
sių muzikos kūrėjų veikalus. 
Galingai ir ekspresyviai 
skambėjo Franz Liszt’o 
"Preliudas ir fuga tema 

Skelbimas
ŠVENTOJO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Viltis po mirties
Viešpatie, jei būtimei čia buvęs, mano brolis nebūtų 

miręs. Šituos žodžius pasakė Jėzui Morta tada, kai Lo
zorius, jos brolis, buvo numiręs. Panašų susigraudenimą 
ir sielvartą turi milijonai, kai mirtis atima jų mylimuo
sius. Tokiose valandose veržiasi į galvą įvairios mintys: 
Jei būtumėm taip padarę, ar kitaip padarę; jei būtumėm 
pašaukę kitą gydytoją. O jei mūsų mylimasis liko užmuš
tas kelyje, mes sakome, kad taip nebūtų atsitikę, jei jis 
nebūtų išvykęs kelionėn. Morta gi manė, kad jos brolis 
mirė dėlto, kad Jėzus nebuvo laiku atėjęs, todėl ji kaltino 
ji-

Mirties valandoje daugelis turi panašias mintis ir gal
voja, kad kaip nors Viešpats yra kaltas dėlei mūsų myli
mojo mirties. Arba jie klausia, kodėl taip atsitiko? Jie 
mano, kad kame nors jie nusidėjo Dievui ir dėlto jis nu
baudė juos už padarymą ko nors netinkamo jo akyse. To
dėl šiurpulio apimti jie galvoja, kad taip esant, kur dabar 
yra numirėlis? Ar jis kenčia ką nors blogesnio už mirtį?

Šitokios varginančios mintys mirties valandoje pap
rastai sužadina klausimą, kas darosi anapus kapų? Ar ka
da nors dar matysime savo mylimuosius? Ar jie dar yra 
laimingi, ir ar mes po mirties nueisime prie jų į laimingą 
gyvenimą? Mūsų širdys trokšta įsigyti patenkinančių at
sakymų į šituos apstulbinančius klausimus, kurie įsis
kverbia į mūsų galvas mirties valandoje. Į visus šiuos 
keblius klausimus randame atsakymus Dievo Žodyje.

Bus daugiau

Bach”. Plačioje skalėje gar
sų mainėsi niuansai nuo ug
ningai dramatinių akordų iki 
švelniai lyrinių, smulkios 
technikos pasažų. Mistinio 
paslaptingumo garsuose 
glūdėjo gyva garsų kalba, 
dvasinė ekstazė. Sekantis 
kūrinys Cesar Franck’o, ku
rio autorius pats savo laiku 
buvo garsus prancūzų var
gonais grojimo meistras, 
palietė skirtinga nuotaika: 
čia pajutome lyg gilų atsi
davimą maldai, išsijungimą 
iš žemiško pasaulio, dvasi
nės ramybės. Po to, kito 
prancūzo kompozitoriaus, 
Franęois Couperin "Domine 
Deus, Rex coelestis ir Bene- 
dictus”, kad ir priskiriami 
religinės muzikos veika
lams, tačiau padvelkė kiek 
pasaulietiška nuotaika. 
Lengvai pagaunamos melo

Dail. A. Galdikas Ruduo (tempera 1970 m.)

Sceniniai atgarsiai
Vilniaus akademinis 

operos ir baleto teatras šiais 
metais savo 60-jį operos se
zoną pradėjo tradiciniu 
"Traviatos" spektakliu. Se
zono eigoje pastatyta kom
pozitoriaus E. Balsio opera 
’’Kelionė į Tilžę” pagal vo
kiečių rašytojo H. Suder- 

dingos frazės tarytum kau
pė savyje taip vadinamą 
’’esprit franęais". Finalui V. 
Vasyliūnas atliko vėl Cesar 
Frank’o patetiškai ugningą, 
šventiškai iškilmingą "Piece 
Heroique", kuri pasipylė 
galingais garsų kaskadais 
iki paskutiniųjų finalinių 
akordų.

Susumavus mūsų meni
ninko atlikimą reikia atžy
mėti jo ypatingą, retą tech
niką, meistrišką frazavimą 
ir nuostabų, gilų intelektua
linį supratimą ir priėjimą 
prie atliekamų veikalų. Toji 
vargonų muzikos valanda 
paliks ilgam iškilios meno 
šventės įspūdį.

Kunigas, klebonas A. 
Spurgis gražiais, širdingais 
žodžiais pareiškė padėką 
savo ir klausytojų vardu, o 
tautiečiams iš bažnyčios be- 

manno to paties vardo no
velę. Operą režisavo R. Si
paris, dirigavo J. Aleksa.

Vilniaus akademinis dra
mos teatras šalia kitų veika
lų pastatė Balio Sruogos is
torinį veikalą "Kazimieras 
Sapiega”.

Šiaulių dramos teatras 
šiais metais pastatė V. Rin
kevičiaus ir A. Lapinsko 
muzikinį veikalą ’’Vandens 
lelija” ir G. Mareckaitės 
folklorinę kompoziciją "Su
temų sakmės’, o Kauno 
dramos teatras pastatė nau
jai parašytą J. Grušo veikalą 
"Gintarinė vila”.

* * *
Kad operos menu lietuviai 

domisi, liudija Los Angeles 
mieste įsisteigęs Tarptauti
nis Operos Sambūris, kuria
me lietuviai turi pirmaujantį 
vaidmenį. Finansus ir eina
muosius reikalus tvarko Ri
mas Vizgirda - tikrąja pras
me direktorius. Režisūra 
rūpinasi režisierius Algi
mantas žemaitaitis. Šiais 
metais Puccini ’’Bohemoje” 
pagrindinį Mimi vaidmenį 
atliko solistė Birutė Dabšie- 
nė. Dekoracijas paruošė 
dail. Paulius Jasiukonis, o 
repetitore buvo pianistė 
Raimonda Apeikjrtė.

* * *
Jūratė Nausėdaitė, ame

rikiečių teatriniuose sluogs- 
niuose žinoma Ahln Jillian 
vardu, gastroliuoja po Ame
rikos miestus su muzikine 
komedija "Cukriniai kūdi- 

siskirstant, menininkas ne
apleidęs vargonų, grojo dar 
jo paties kompoziciją - im
provizaciją, liaudies dainos 
’’Pabėk, bareli” tema.

Tą pačią dieną, sekmadie
nį, 3 vai. V. Vasiliūnas dar 
dalyvavo Lietuvių Namuo
se, Kariuomenės šventės 
minėjimo programoje pa
grojęs fortepionu vokiečių 
kompozitoriaus Georg 
Mufiat klasikinį kūrinį 
"Passacaglia" interpretuo
damas jį griežtai klasikinia
me stiliuje.

Adelaidiškiai tikrai dė
kingi mūsų iškiliam tautie

Lietuvis teatro direktorius
Prieš kiek laiko Adelaidės 

dienraštis "The Advertiser” 
paskelbė nuotrauką ir pasi
kalbėjimą su Melbourne St. 
Martin’s Youth Arts Centre 
teatro direktorium Helmutu 
Bakaičiu. Tai jaunas vos 35 
metų kylanti scenos meno 
žvaigždė. Pavyko su juo pa
sikalbėti telefonu gražia lie
tuvių kalba. Pareiškė, kad 
mielai norėtų asmeniškai 
susitikti ir suteikti apie savo 
veiklą daugiau žinių, bet 
Kiekviena Adelaidėj pra
leista valanda esanti per
krauta rūpesčiaisir pareigo
mis. Jis čia atvyko atrinkti 
aktorius - solistus nuo 9 iki 
17 m. amžiaus jo statomai 
vaikų operai ’The Two 
Fiddlers’’. Šios operos 
premjera įvyks 1980 m. 
kovo 7 • 29 d.d. Adelaidės 
Meno Festivalio metu. Tame 
pačiame festivaly H. Bakai
tis pasirodys su kitu savo 
pastatymu "Cai’s Hands”.

H. Bakaitis su tėvais at
vyko į Australiją 1950 m. 
1965 m. jis baigė Sydnejuje 
National Institute of Dra
matic Art.

kiai". Jos partneriai yra ži
nomi scenos ir filmų aktoriai 
Mickey Rooney ir Ann 
Miller. Jūratė gimusi Ame
rikoje, kalba lietuviškai. 
Kritikai jai pripažįsta dide
lių gabumų ir pranašauja di
delę ateitį.

* * ♦
Operos veteranas barito

nas Antanas Sodeika mirė 
Lietuvoje sulaukęs 89 metų. 
Jis 1907 m. buvo nuvykęs į 
Ameriką, mokėsi Miko Pet
rausko konservatorijoje, 
vėliau tobulinosi Italijoje. 
Grįžęs į Lietuvą ilgus metus 
dainavo Lietuvos operoje 
vyriausias baritono partijas. 
A. Sodeika pasižymėjo ir 
kaip geras aktorius, sukūręs 
eilę nepamirštamų operinių 
charakterių. Paskutiniuo
sius metus leido Vilniuje, 
konservatorijoje dėstyda
mas dainavimą.

* * *
Teko patirti, kad Čikagos 

Lietuvių Opera sekančiam 
sezonui 1980 m. numato sta
tyti Carl Orffo operą "Car- 
mina burana" su R. Leonca
vallo "Pajacais”. "Carmina 
burana” bus dainuojama lie
tuviškai. Tekstus verčia ir 
ruošia rašytoja Birutė Pū- 
kelevičiūtė.

* * *
Los Angeles Dramos 

Sambūrio gastrolės Austra
lijoje, sprendžiant iš gausių 
žiūrovų nuotaikų, praėjo 
gana sėkmingai. Nesilei
džiant į smulkmenas vaidin
ta gerai. Ypatingai Sambū
rio aktorius tenka įvertinti 
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čiui už didelę meno dovaną, 
o aš asmeniškai dar klausiu 
savęs: ar girdėsime kada 
ateityje kitą tokį nuostabų 
vargonų rečitalį mūsų Šv. 
Kazimiero šventovėje, ku
rios vargonai įrodė, kokį 
garsų grožį jie gali paskleis
ti didelio menininko ran
koms valdant.

Gaila, kad rečitalistui ne
buvo išreikšta padėka klau
sytojų katutėmis, paprastai 
vargonų muzikos rečitalius 
bažnyčioje vykdant ploti 
leistina.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

Jaunasis menininkas jau 
seniai pastebėjo žemo stan
darto vaidinimus, skiriamus 
vaikams televizijoj, ekra
nuose ir žurnaluose. Jo ma
nymu, vaikų susidūrimai su 
aplinkos kultūra yra esmi
niai ir padaro įtakos vaiko 
visam gyvenimui. Vaikams 
įdiegti meniniai įspūdžiai 
formuoja ateities visuome
nę. Tad H. Bakaitis visą sa
vo sceninę energiją, patirtį 
ir talentą nukreipė į jaunimo 
teatrą. Jis yra ne tik jauni
mo teatro direktorius, bet 
taip pat režisierius, drama
turgas, aktorius ir kompozi
torius. Pirmą vaikams vai
dinimą jis parašė 1960 m. 
dirbdamas kaip aktorius 
Melbourne teatre. H. Bakai
tis teatro sferose pripažįs
tamas kaip prityręs, atsida
vęs ir novatoriškas vaikų 
teatro Australijoje formuo
tojas. Jo teatrinėj veikloj il
gu sąrašu nusidriekia įvai
riuose garsių režisierių 
vadovaujamuose teatruose 
čia ir Anglijoj sukurtų per
sonažų, jo paties ir su kitais 
režisieriais bendradarbiau
jant jaunų pastatymų.

1973 m. buvo paskirtas 
direktorium of Youth Prog
ramming on the Adelaide 
Festival Committee. 1977 m. 
išvyko į Londoną ir dirbo 
"Round House" teatre. 1978 
m. sugrįžo į Australiją. Vik
torijos Meno Ministerija pa
veda H. Bakaičiui perorga
nizuoti jaunimo meno centrą 
St. Martin’s teatre Mel
bourne ir čia tebedirba kaip 
šio jaunimo teatro direkto
rius.

H. Bakaitis visa širdimi 
atsidavęs jaunimo teatro 
ugdymui šiame krašte, ati
traukti juo jiem brukamo 
teatrinio surogato ir teatrą 
paversti auklėjimąja prie
mone.

Tenka apgailestauti, kad 
šio talentingo tautiečio pa
tirtimi negali pasinaudoti 
mūsų teatralai, nes šis 
darbštus daug žadantis jau
nuolis yra paskendęs savo 
planuose ir užsiangažavi
muose. Nebent melburniš- 
kiai, turėdami jį po ranka, 
galėtų jį kaip nors prisivilio
ti.

B. Straukas 

už puikią lietuvių kalbą sce
noje, gerą dikciją ir garso 
perdavimą į auditoriją taip, 
kad kiekvienas scenoje iš
tartas žodis puikiai girdėjosi 
ir paskutinėse eilese. Šie 
suminėti atributai sudaro 
profesionalinio teatro pag
rindus ir tuo pačiu Sambūrį 
iškelia virš mėgėjiško 
teatro.

Paulius Rūtenis
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KALĖDŲ ŠVENTĖSE

Prisiminkime Lietuvių Fondą
Lietuvių Fondas per savo 

17 metų gyvavimo laikotarpį 
yra jau išvaręs gilią vagą 
lietuviškos kultūros ir lietu
vybės išlaikymo srityje. Su
būręs šiems kilniems tiks
lams 4683 narius, susipratu
sius lietuvius patriotus, savo 
pagrindiniu kapitalu jau pa
siekė 1.601.817 dol. sumą. 
Nė joks fondas išeivijoje nė
ra dar to atsiekęs. Iš savo 
pelno jau yra išdalijęs 
603.051 dol. lietuvybės rei
kalams. Tai imponuojanti 
suma ir didelis bei reikš
mingas įnašas į mūsų tauti
nės kultūros išlaikymą išei
vijoje. Tuo mes visi, kaipo 
lietuviai, galime vertai pasi
didžiuoti.

Bet Lietuvių Fondo idėja 
dar neapėmė visų lietuvių, 
pajėgiančių paaukoti fondui 
bent šimtą dolerių. Kaip bū
tų gražu, kad šių Šv. Kalėdų 
proga mūsų pasiturintys 
tautiečiai šalia gausių kalė
dinių dovanų savo artimie
siems jaustų lietuvišką pa
reigą paremti ir Liet. Fondą, 
kad jis greičiau galėtų pa
siekti 2-jų milijonų sumą. 
Aukos Lietuvių Fondui yra 
toks patriotinis savo sutau- 
pų investavimas, kuris teiks 
ir ateičiai ne tik didelę nau
dą mūsų lietuviškos kultū
ros išlaikymui, bet ir įam-

Australijos 
Lietuvių
Fonde

1. Lapkričio 2 d. Fondo 
valdybos posėdyje buvo pri
imta šių finansinių metų 
provizorinė $ 2575 sąmata. Į 
šią sumą $ 800 šaltinių bib
liotekai.

Terminuotoji neliečiamoji 
sąskaita ’’Talkoje” padidinta 

-JJfi $25.000... Ji metams duos 
2.500 procentų. Netermi
nuotoje sąskaitoje lapkričio 
2 d. buvo $ 5.500.

2. Vilniaus universiteto 
jubiliejinių metų proga 
Krašto valdybos paskelbta
sis Australijos Lietuvių 
Fondui padidinti vajus bai
giasi gruodžio 15 d. Kas šiuo 
vajumi Fondo nėra parėmęs, 
galėtų dar tą padaryti, pri- 
siųsdamas tiesiai Fondo iž
dininkui ar įmokėdamas 
įgaliotiniams bei talkinin
kams.

3. Mirus Adelaidėje įga
liotiniui Kazui Taparui, lap
kričio 19 d. raštu nauju įga
liotiniu čia paskirtas B. 
Straukas. Sydnejuje įgalio
tinis yra B. Stašionis. Wol- 

žins aukotojo vardą leidžia
mojoje Lietuvių Fondo kny
goje. Šis veikalas su auko
tojų pavardėmis ir fotogra
fijomis bus didelis įnašas į 
mūsų kultūros istoriją. Kas 
norės pažinti mūsų išeivijos 
gyvenimą, tai tas vardynas 
suteiks kiekvienam reikalin
gos medžiagos. Todėl visų 
L.F. narių pareiga padėti tą 
knygą išleisti, iš anksto ją 
užsisakant, kad būtų sutelk
ta reikiama suma leidimo iš
laidoms apmokėti.

Tad ir šių švenčių proga 
paskirtime keliolika dolerių 
šios knygos prenumeratai, 
kad ir augantis atžalynas 
galėtų vertai pasididžiuoti, 
atradęs savo tėvelių ar se-

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

I_______________________

longong (N.S.W. rajone tal
kininku sutiko būti M. Gai- 
lįūnas. Jam pasiųsta 
kvitų knygutė. Newcastlyje 
įgaliotinis yra A. Bajalis. 
Sydnejuje Fondui mielai 
talkina C. Liutikas. Perthe 
įgaliotinis prof. Z. Budrikis. 
Geelonge įgaliotinis P. Vai
čekauskas. Melbourne kvitų 
knygeles turi talkininkai L 
Alekna, J. Krikščiūnas ir J. 
Meiliūnas ir, be abejo, Fon
do iždininkas V. Ališauskas. 
Canberroje ieškomas įgalio
tinis.

4. Nusiperkant Vilniaus 
universiteto jubiliejaus pro
ga Australijos išleistus lei
dinius, - lietuvių ir anglų 
kalba, - sumokamais dole
riais paremiamas Fondas. 
Juos galima gauti mūsų 
kioskiuose, klubuose ir pas 
Fondo įgaliotinius.

5. Fondo oficialusis adre
sas: Australian Lithuanian 
Foundation Inc., P.O. Boxll 
(50 Errol St.), North Mel
bourne, Vic. 3051.

K. Zdanius 
sekretorius

VILNIAUS UNIVERSITE
TO JUBILIEJINIAI 
METAI 
-AUSTRALIJOS

LIETUVIŲ FONDO 
METAI! 

nelių nuotraukas šiame Liet. 
Fondo leidžiamame vardy
ne.

Lietuvių Fondas tik tada 
įrodys savo didžiulį gyvas
tingumą, kai jo narių skai
čius peržengs dešimties 
tūkstančių ribą. Tada jis bus 
išaugęs jau į tokią tvirtovę, 
kuri jokiam priešui bus neį
veikiama. Tada gautasis 
pelnas lietuvybės reikalams 
bus skaičiuojamas nebe de
šimtimis, o šimtais tūkstan
čių ir daugumos prašymai 
galės būti patenkinti. Klęs- 
tįs Liet. Fondas įrodys pa
sauliui, kad mūsų tauta yra 
susipratusi ir tautiniu atž
vilgiu tapusi kietu neįkan

Nesigailėsite atvykę!
DAR APIE SŪKURĮ

Mieliems skaitytojams 
dar kartą pranešame, kad 
Sydnejaus Lietuvių Tauti
nių Šokių grupės ’’Sūkurio” 
metinis koncertas - balius, 
pavadintas ’’Sūkurio - sūku
rys Lietuvių Klube 
įvyksta gruodžio 9 d., sek
madieni, 5 vai.

Jaunimas iki 15 metų bus 
įleidžiamas veltui, kviečia
mas skaitlingai dalyvauti 
koncerte.

Perstačius kėdes salėje, 
vaikučiams numatytos vie
tos scenoje, iš kur jie puikiai 
matys šokėjus.

Tėveliai! Nuo jūsų pri
klauso vaikų ateitis. Palikę 
juos namie prie telęvizijos, 
negalite tikėtis, kad užaugs 
geri lietuviai. Išleidę žaisti 
gatvėse, jie dar toliau nutols 
nuo lietuvybės. Glauskime 
juos prie lietuvių.

Pažvelkime į ’’Sūkurį”.
M. ir L. Cox, tai du pir

mieji stulpai, ant kurių buvo 
statomas Sūkurys. Marina, 
suranda laiko pravesti dvie
jų grupių repeticijas per sa
vaitę ir su vyru ilgas valan
das praleidžia posėdžiuose, 
rūpindamiesi Sūkurio gero
ve.

K. ir N. Stašioniai, jau 
nuo pirmų Sūkurio dienų, 
dirba valdyboje. Kastytis, 
tai sąžiningas, nepamaino
mas Sūkurio kasininkas. Jo 
priežiūroj, mažutė kasa ėmė 
augti. Nijolės priežiūroj 
grupės spalvingi, tautiniai 
rūbai.

Aldona Kalbokienė, tai 
energinga ir gabi jaunųjų 
grupės administratorė. Jau 
virš dviejų metų kaip rū
pestingai laksto, prižiūrė
dama mūsų jaunuosius. Jai į 
pagelbą atėjo A. Stasiū- 
naitienė, tai visų mėgiama, 

damu riešutu ne tik okupan
tui, bet ir tirpdinančiam ka
tilui.

Tegul niekad nepritrūksta 
tikro tautinio idealizmo ne 
tik kovojant už tautos išlais
vinimą, bet ir už tautinės 
kultūros išlaikymą išeivijo- 
Ž'e. Čia mes neturime rizi- 
:uoti savo laisve ar gyvybe, 

kaip pavergtos Lietuvos ko
vojantis pogrindis, bet rei
kia tik truputį išsižadėti 
vieno kito malonumo ar ko
kio prabangos dalyko, kad 
atliktų keli doleriai ir Lietu
vių Fondui. Mūsų solidaru
mas ir vieningos pastangos 
atneš geriausių vaisių ir už
garantuos mūsų tautos ir 
kalbos amžinumą. Darbas 
sujungtomis jėgomis nuves 
mus visus į šviesią tautos 
ateitį.

Liet. Fondo vadovybė 

ilgametė savaitgalio mo
kyklos mokytoja.

Vyresnėj grupėj, gražiai 
darbuojasi, šiais metais 
naujai išrinktos, I. Kalėdie- 
nė ir Nijolė Chan. Sekreto
rius Vytas Stasiūnaitis. Visi 
pasimatysim klube gruodžio 
9 d. 5 vai.

Sūkurio korespondentas

***
Amerikoje išrasti skiepai 

prieš plaučių uždegimą. Ty
rimai parodė, kad skiepai 
yra iki 90°/o veiksmingi.

***

Margos žinelės
TARPTAUTINĖ PASAKŲ 

KNYGA

Ką tik išleista Imigracijos 
ir Etninių Reikalų Ministe
rijos pastangomis reikšmin
ga knyga "Folktales from 
Australia’s Children of the 
World”. Vykdant Australi
jos etninę programą šioji 
knyga buvo pradėta ruošti 
dar pereitais metais. Kny
goje sudėtos būdingos 
atskirų tautų pasakos origi
nalia kalba ir angliškai. Šalia 
visos eilės tautybių knygoje 
yra ir lietuviškų pasakų, ku
rias ministerijai paruošė ir 
pristatė mūsų žinoma kultū
rininkė p. Ava Saudargienė. 
Suinteresuoti gali teirautis 
Government Bookshop 
kiekvienos valstijos sostinė
je. Greičiausiai bus gaunama 
ir kituose knygynuose.

Laiškas
iš Amerikos

Amerikos Padėkos Dienos 
proga

Gerb. "Mūsų Pastogės” 
Redaktoriau,

Tikiu, kad nė laikas, nė 
vandenynai neužgesins 
liepsnelės, kuri kiekviename 
Grandinėlės retežėlyje žė
ruoja padėka Australijos 
lietuviams.

Tikiu, kad negęsta ir toje 
širdyje, kuri gyvenimo tėk
mėje, dienas, valandas, mi
nutes skiria ne lietuviškam 
šokiui, muzikai, bet jau šei
mai, tarnybai, kasdieninio 
gyvenimo darbams.

Tikiu dėl to, kad tai buvo 
gražiausios Grandinėlės 
veiklos valandos, dienos, 
kada daugel rankų, abiejose 
žemės pusėse, dirbo, auko
josi, ryžosi ir ištesėjo. Ir lai
mingi tie grupės jaunuoliai, 
kurie visa tai matė, juto, iš
gyveno.

Ačiū Jums Gerb. Redak
toriau, Jūsų ’’Mūsų Pasto
gei”, kurios puslapiai buvo 
atviri Grandinėlei sutikti, 
priimti ir išleidus neužmirš
ti.

Ačiū labai
Liudas Sagys

P.S. Laikraščio reikalams 
priimkite mažutę, piniginę 
($ 20.00) auką. Norėčiau Jus, 
"Mūsų Pastogę”, o per tai ir 
visus Australijos lietuvius 
prisiminti ir ateities metų 
bėgyje. Norėčiau prisiminti 
ir tuos, kurie Grandinėlės, 
nei manęs nesuprato, kurių 
vidaus nepasiekėme, ku
riuos gal apvylėme.

L.S.

DAR VIENA SOLISTĖ IŠ 
AMERIKOS

Ką tik atsisveikinome su 
kanadiete soliste Gina Čap- 
kauskiėne, o jau gruodžio 15 
d. Adelaidėje pradės savo 
koncertines gastroles dar 
viena solistė iš Šiaurės 
Amerikos: čikagietė Roma 
Mastienė, kurios pirmas 
koncertas Australijoje nu
matomas gruodžio 15 d. 
Adelaidės Katalikų Centre. 
Ją girdės Australijos lietu
viai ir kitose kolonijose, o 
savo gastroles užbaigs di
dingu koncertu Liet. Katali
kų Federacijos suvažiavime 
Sydnejuje gruodžio 28 d.

* * *
Sydnejaus liet, teatras 

’’Atžala” ateinančių metų 
vasario 3 d. pakartotinai 
statys A. Kairio komediją 
"Sidabrinė diena”.

STAR MEMORIAL CO,
ALL CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS

_ _ . .. . Phone — Works: 649 6301 89-5451 — Evening
Office & Showroom at
Sirathfleld Entrance to
Rookwood Cemetery.

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainos? ‘/r °/i> skirti Mūsų Pasto
gei.

LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE!

Office and Works: 
20-22 RAILWAY STREET 
UDCOMBE, N.S.W., 2141

Užsakydami šioje bendrovėje pa
minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
togėje.

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki
te šioje įstaigoje

***
Lapkričio mėnesio žurnalo 

POL laidoje paskelbtas iš
samus ir platus straipsnis 
apie dail. Leoną Urboną, jo 
keistą kontraversišką gyve
nimą, aprašoma taip pat Aro 
sodyba, kurią dailininkas iš
kėlė į Bowral apylinkės įžy
mybes. Straipsnio autorė 
Lyz Lyll.

»»♦
Sunkiai serga ir paguldy

tas Prince Alfred ligoninėje 
sydnejiškis Jonas Laurinai
tis. Paskutinėmis žiniomis jo 
sveikata taisosi.
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SPORTO ŠVENTĖ PERTHE?
Šių metų pradžioje, skai

tydamas spaudoje, kad toli
majame Vakarų Australijos 
Pertho mieste, vėl atgijo 
sportinė veikla, aš, kartu su 
visais kitais Australijos lie
tuviais sportininkais, apsi
džiaugiau, linkėdamas jiems 
gero sportinio vėjo ateityje. 
Per mūsų 30-ties metų gy
venimą čia Australijoje, 
daug kas pasikeitė, daug 
lietuviškų organizacijų už
migo amžinuoju miegu, ta
čiau Pertho lietuvius ir jų 
sportininkus reikia tik svei
kinti, kad po ilgesnės per
traukos, jie ir vėl atgijo. Gal 
daugumas iš Australijos lie
tuvių net ir nežino, kad toli
mųjų vakarų lietuviai spor
tininkai buvo vieni iš pirmų
jų Australijoje, susispietę į 
savąjį sporto klubą, pava
dintą "Storm” vardu. Šio 
klubo iniciatorius buvo L. 
Šilinskas. Jau 1951 metais, 
nepabūgę tolimo kelio, jie 
dalyvauja antrose krepšinio 
pirmenybėse Adelaidėje. 
Tuo laiku šis sporto klubas 
buvo viso lietuviško gyveni
mo centras Perthe, jam ruo
šiant tautinių švenčių minė
jimus, pobūvius ir kt. Vėliau 
buvo įsteigta ir tautinių šo
kių grupė, stalo teniso ir 
šachmatų sekcijos. Krepši
nio komandą tuo laiku 
atstovavo: Ginčiauskas, A. 
Baikauskas, V. Klimaitis, V. 
Kalinauskas, Neglazas, V. 
Martinkus, K. Anaitis, Kru
tulis, A. Merūnas, A. Mar
cinkevičius ir Sakevičius. 
Dvejus metus iš eilės ši ko
manda buvo visos Vakarų 
Australijos krepšinio meis
teris. Vėliau, daugumai 
sportininkų ir tautinių šokių 
šokėjų palikus Perthą ir 
persikėlus gyventi kitur, 
apie 1955 metus sportinė 
veikla nustojo veikusi. Ta
čiau ir vėl 1957 metais buvo 
įsteigtas sporto klubas jau 
lietuvišku ’’Tauro” vardu. 
Šio klubo valdybą sudarė J. 
Miliauskas, H. Tatarūnas ir 
D. Kairaitis. Krepšininkai: 
L. Gustas,"K. Anaitis, J. Mi
liauskas, A. Saunoris, S. 
Meiliūnas, V. Ašys, D. Kai
raitis, E. Klimaitis, E. Lingė 
ir L. Dickie pradėjo ir vėl 
skinti pergalę po pergalės. 
Visoje lietuvių bendruome
nėje susidomėjimas sportu 
tuo laiku buvo didelis. 1959 
metais iš Melbourne atvyko 
olimpinis Australijos žaidė
jas St. Darginavičius - Dar- 
gis, kuris čia sukūręs lietu
višką šeimą, pradėjo pats 
žaisti ir treniruoti pertiškius 
krepšininkus. Vėliau, jam 
pačiam išvykus į Ameriką ir 
Kitiems aktyviesiems spor
tininkams palikus taip pat 
Perthą, sportinė veikla pra
dėjo silpnėti ir galų gale tu
rėjo visai užgęsti.

Prieš kelias dienas Syd- 
nejuje turėjau ilgesnį pasi
kalbėjimą su garsiąja Kana
dos soliste Gina Capkaus- 
kiene, kuri yra labai didelė 
jaunimo ir sportininkų 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

***
i

Amerika (JAV) šiuo metu 
, turi 218 milijonų gyventojų, 
' jų tarpe negrų 25 milijonai, 
I kurių prieauglis yra 12%,

rėmėja ir pas kurios šeimą 
man teko svečiuotis ir gy
venti visos Montrealio Olim
pijos metu. Atvykusi iš 
Pertho ji tiesiog prašyte 
manęs prašė, kad aš, kartu 
su visais kitais Australijos 
lietuviais sportininkais, pa
dėtume tolimųjų vakarų 
sportininkams ir jų energin
gam jaunimo vadovui Euge
nijui Stankevičiui. Jie, kaip 
pasakojo man ši garsioji so
listė, taip nori ir vėl atkurti 
lietuvišką sportinį gyvenimą 
tenai ir vėl su savo jaunimu 
dalyvauti mūsų sportiniame 
gyvenime.

Teko ir man prieš 15-ka 
metų būti gražiajame 
Perthe ir kartu su Amerikos 
lietuviais krepšininkais pa
justi tą nepaprastą vaišin
gumą ir lietuvišką šilumą, 
parodytą mums visiems iš 
negausios, bet vieningos 
Pertho lietuvių kolonijos. 
Būnant šiame puikiame 
mieste, atrodė, kad esi visai 
svetimoje valstybėje ir aš, 
kaip ir tuo laiku buvę krep
šininkai ir dabar viešėjusi

Aust. Lietuvių
Sporto Šventės

Leonas Baltrūnas

Metų pabaigoje Canbero- 
je įvyksta 30-tosios Austra
lijos Lietuvių Sporto Žaidy
nės, į kurias skaitlingai su
važiuos visos Australijos 
lietuvių sportuojantis elitas. 
Nemažai prisiklausėme kal- 

Į bų ir prisiskaitėme mūsų 
I laikraščiuose straipsnių apie 
i mūsų jaunimą, kur būkštau- 
' jama apie jų nutautėjimą, 
i apie pasyvumą mūsų kultū- 
! nniuose ir politiniuose rei- 
į kaluose ir apie jų nesidomė- 
I jimą vyresniųjų tautiečių 
i parengimais.
‘ Tuo tarpu, kada vyres- 
! nioji mūsų karta besugeba 
j tik kas antri metai pravesti 
i Lietuvių Dienas, mūsų 
i sportuojantis jaunimas kas 
: met juo tolyn, juo skaitlin- 
i giau dalyvauja Australijos 
j Lietuvių Sporto Šventėse ir 
j nesustojamai plečia savo 
; veiklos programą.
1 Jeigu prieš 30-t metų, 
i pirmoje šventėje buvo žai- 
1 džiama tik vyrų krepšinyje, 
, tai šiandien mūsų sporto 

šventėse dalyvauja vyrai ir 
berniukai, moterys ir mer
gaitės ir rungtyniauja krep
šinyje, tinklinyje, stalo teni
se, lauko tenise, šachmatuo
se ir golfe. Be to, visai atski
rai vykdomos Žiemos Sporto 
Šventės. Kalbant apie pasy
vumą, tai šį reiškinį galime < 
pritaikyti tik mūsų vyrės- j 
niajai kartai, nes, jeigu pir
mųjų Sporto Švenčių pasi
žiūrėti ateidavo gerokai virš 
400 tautiečių, tai šiandien 
vargu ar pusė tiek beateina 
palaikyti jaunimo jų puikiai 

Kanados lakštingala Gina 
Čapkauskienė,galiu tik iš 
visos širdies patarti, kad 
kiekvienas svečias, jau ne
kalbant apie pačius Austra
lijos lietuvius, turėtų aplan
kyti šį gražų miestą ir jo 
nuostabius lietuvius.

Sunku ką nors iš viso pra
dėti, tačiau nelengviau yra 
ir iš sugriuvusio dalyko pa
daryti naują. Tikėkimės, 
kad po gražaus atsigavimo, 
gyvenant sportinį renesan
są, Pertho sportininkai su 
kiekvienais metais vis stip
rės ir vieningai įsijungs į 
mūsų tą didelę sportinę 
Australijos lietuvių šeimą. 
Visa bėda, kad gal juos ir 
praeityje sužlugdė, yra tas 
tolimas nuotolis, reikalau
jantis taip daug didelių iš
laidų dalyvauti mūsų sporto 
šventėse. Tačiau, kaip pa
vyzdį galima būtų statyti 
Hobarto "Perkūną”. Jie jau 
tiek daug metų ir taip gra
žiai gyvuoja, su savo sporti
ninkais dalyvaudami visose 
sporto šventėse. Jie jau su
rengė net dvi sporto šventes 

pravedamose Sporto Šven
tėse.

Džiugu girdėti, kad Aus
tralijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo Sąjunga turi 
gražių įdejų, kad mūsų tra
dicinės Sporto Šventės dar 
daugiau plėstųsi sudarant 
sąlygas dar didesniam jau
nimo skaičiui įsitraukti į 
vietinių Sporto Klubų 
veiklą.

Canberroje, Klubų atsto
vų konferencijoje bus 
svarstomas plaukimo sporto 
šakos įtraukimas į esamąją 
programą. Jau keli metai, 
kaip Melbourne Varpo 
Sporto Klubas bando 
įtraukti plaukimą į Klubo 
veiklos programą, nes visas 
lietuviškasis jaunimas lanko 
mokyklas, o mokyklose 
plaukimo sportas yra labai 
gerai pravedamas ir mūsų 
jaunimo tarpe vis daugiau 
atsiranda gerų plaukikų, 
kurie norėtų įsitraukti į lie
tuviškų Sporto Klubų var
žybas.

Manau, kad pats laikas 
būtų šį pasiūlymą rimtai ap
svarstyti, nes naujos ir po
puliarios sporto šakos įtrau
kimas į Sporto Švenčių 
programą priduos nusisto
vėjusiai tradicijai naujo im-

VISUR
PLEČIASI DYKUMOS

Iki šiol dykumos užėmė 
apie 40% pasaulio sausu
mos. Pastaruoju metu ypač 
Afrikoje dykumos plečiasi ir 
tai ne dėl klimatinių besi
keičiančių sąlygų, o greičiau 
per žmogaus įsikišimą. Ypač 
plečiasi Sahara Afrikoje, 
kuri kasmet praryja apie 

.' 60 000 kv. km. naudingos 
i žemės.

ir pas save, ir jų sportininkai 
atstovavo Australijos lietu
vius Pasaulinėje Sporto 
Šventėje Toronto mieste ir 
vėliau gastrolėse Ameriko
je. Visas finansines kliūtis 
jie nugalėjo, kaip buvusios 
sporto šventės Hobarte juos 
sustiprino ne tik finansiniai, 
bet ir ypatingai dvasiniai, 
įdiegiant lietuviškos sporti
nės ugnies jaunime.

Šiais metais, pirmą kartą 
visoje 30-ties metų istorijo
je, sporto šventė vyksta 
Australijos sostinėje Can
berroje. Kiek girdisi, čia su
plauks rekordinis dalyvių ir 
svečių skaičius ir visa tai, 
žinoma, su kitų didesnių 
klubų vienokia ar kitokia 
pagalba, surengia
Canberros ’’Vilkas", kuris 
savo veikloje ir pergyveno 
ne vieną didesnę ar mažesnę 
audrą, tačiau dabar atsigavo 
ir stovi stipriai. Šios 30-sios 
šventės metu Canberroje, 
pirmininkų ir atstovų suva
žiavimas nuspręs ir 
1981-jų metų sporto šventės 
rengimo vietą, nes sekan
čiais metais, kartu su Lietu
vių Dienomis, sporto šventė 
vyks Adelaidėje. Kaip teko 
girdėti, 1981 metų sporto 
šventę norėtų rengti naujai 
atsikūręs Pertho sporto 
klubas. Jų pasiūlymas yra 
tikrai gražus ir sveikintinas. 
Žiūrint iš jų taško, šis šven
tės surengimas pas juos 
būtų kaip ir jų atsikūrimo 
didysis persilaužimas ir, 
mano manymu, tai nebūtų jų 
vienų, bet, galvoju, ir visos 
tolimosios Pertho lietuvių 

pulso. Kiek man yra žinoma, 
Melbourne ir Sydnejaus 
skautai eilę kartų yra daly
vavę skautų plaukimo var
žybose ir visuomet įrodė 
australams, kad lietuviai 
moka gerai plaukti, nes pui
kūs laimėjimai patys už save 
kalba.

Sporto Šventėse pravesti 
plaukimo varžybas pilnai 
užtektų pusę dienos, o pusei 
dienos pasamdyti baseiną ne 
tiek jau daug kainuotų. Be 
to, plaukikai sudarytų vi
sai atskirą sportininkų gru
pę, nes daugiausiai geri 
plaukikai nedalyvauja kitose 
sporto šakose.

Siūlau gerai apsvarstyti šį 
naują sumanymą ir neabe
joju, kad vadovaujantis 
sveiku protu, turėsime savo 
Sporto Šventėse naują 
sporto šaką.

VISAIP
tai yra dvigubai didesnis 
negu baltųjų.

***
Šiais metais pasaulio 

šachmatų didmeisterio var
dą išsikovojo koresponden
tiniu keliu lietuvis iš Vil
niaus D. Lapienis. Tokiu bū
du lietuviai turi du šachma
tų didmeisterius: R. Arlaus
ką Adelaidėje ir dabar D. 
Lapienį Vilniuje.

***

Sąryšyje su Irano krize ir 
Australijoje gali būti benzi
no trūkumas. ——- 

bendruomenės. Tai būtų di
dysis šio miesto lietuvių at
gimimas.

Žiūrint iš kito taško, dau- 
gausiai nuskriausti gal būtų 

eelongo sportininkai, ku
riems tais metais tektų 
ruošti šią sporto šventę. 
Paskiriems klubams taip pat 
susidarytų daug didesnės 
išlaidos, nuvežant savuosius 
sportininkus į Perthą ir 
ypatingai tą pajustų didieji 
mūsų klubai. Tačiau tam 
visam pasiruošimui dar yra 
dveji metai laiko. Galima 
būtų jau dabar pradėti tau
pyti pinigus, ypatingai jau
niams. Šiandien jau nesame 
nei mes, nei jaunių tėvai, bei 
dirbantieji sportininkai, kū
rimosi, kas buvo prieš 30 
metų, stadijoje, taip kad ir 
dviejų metų laikotarpis nėra 
taip trumpas, kad per jį ne
galima būtų sutaupyti kelio
nei pinigų. Paskiri klubai 
gali rasti ir mecenatų, kurie 
asmeniškai paremtų ar fi
nansuotų paskirus jaunius. 
Taip pat galima bus kalbėtis 
ir su ’’Kovo” iškiliaisiais rė
mėjais "Palangos" savinin
kais M. ir R. Cibais, kurie 
tikrai padarys visas sąlygas, 
kad kuo pigiau sportininkai 
nukeliautų į Perthą.

Mano akimis žiūrint, gal 
būt daugiausiai nuskriausti 
būtų Geelongo sportininkai, 
nes jie turėtų bent pora me
tų laukti, kol ir vėl ateitų jų 
eilė ruošti sporto šventę. 
Tačiau, žiūrint į visą tai iš 
lietuviško sportinio taško, aš 
manyčiau, kad mes turėtu
me leisti naujai atgimusiam 
Pertho klubui ruošti sporto 
šventę. Nesvarbu kiek dau
giau kiekvienam žaidėjui ar 
sporto klubui kainuotų nu
vykimas į ten, kai lygiai ir 
Geelongui, jei reiktų pa
laukti dvejus metus iki se
kančios šventės rengimo pas 
save, mes, kaip lietuviai ir 
kaip sportininkai, '-turime 

( jausti savo pareigą naujai 
atsikūrusiam klubui padėti. 
Ir padėti visokeriopai, tiek 
materialiniai, tiek ir dvasi
nai, nes ši, taip svarbi jiems 
paspirtis, yra taip reikalinga 
u- būtina. Kaip senas sporto 
veteranas, aš kreipiuosi į 
visus sportininkus ir sporto 
klubų valdybas, lygiai kaip 
ir į ALFAS valdybą, pada
ryti šią didelę išimtį Pertho 
lietuviams sportininkams, 
leidžiant jiems rengti 
1981-jų metų sporto šventę. 
Ir aš tikiu, kad kaip šiais 
metais sostinėje, taip ir toli
muose vakaruose, kur dar 
daugumas iš sportininkų 
nėra buvę, mes pajusime tą 
lietuvišką sportinę šilumą ir 
tuo pačiu taip daug padėsi
me atsigaunantiems Pertho 
sportininkams ir pačiai šio 
miesto lietuvių bendruome
nei.

Antanas Laukaitis

Hydro—Jet
i Išvalomi visų rūšių kili

mai. Naudojamas vėliausias 
gilus vandens garų ir 
vakuumo metodas.

Skambinti po 5 vai. vak. 
tel. 046 669230
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Informacija
SYD. LIETUVIŲ 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, Kluno 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

AUŠROS TUNTE

Gruodžio 8 d. Aušros 
Tunto broliai ir sesės ruošia 
kalėdinį parengimą skautų 
žemėje Ingleburne, N.S.W. 
Skautai uniformuoti renkasi 
2 vai. Tunto sueiga prasidės 
punktualiai 3 vai. Po sueigos 
bus programa, kurią atliks 
Aušros Tunto broliai ir se
sės. Atsigaivinimui bus ka
vutė su pyragaičiais.

Maloniai kviečiame visus - 
skautų tėvelius, jaunimą ir 
bičiulius atvykti į šią gražią 
skautų šeimos šventę.

Aušros Tuntas

PROF. V. VASYLIŪNO
KONCERTAS 

CANBERROJE

Prof. V. Vasyliūno vargo
nų rečitalis Canberroje 
įvyks gruodžio 9 d. (sekm.) 

- St.: Christopher’s katedroje, 
Manuka. Pamaldos lietu
viams 1 vai. Vargonais gros 
prof. V. Vasiliūnas. Po pa
maldų Canberros skautų 
tunto vėliavos pašventini
mas. 2 vai. toje pat bažny
čioje prof. V. Vasyliūno var- 
fonų rečitalis lietuviams, 

viestiesiems svečiams ir 
parapijiečiams australams.

4 vai. svečias prof. V. Va
syliūnas pristatomas lietu
vių bendruomenei Lietuvių 
Klube ir drauge iškilmingas 
Baltijos tuntui vėliavos įtei
kimas. Toliau seks sunešti
nės vaišės ir pasisvečiavi
mas. Prašome tautiečius pa
maldose, koncerte skaitlin
gai dalyvauti.

Canberros Apyl. Valdyba

PATIKSLINIMAS

Pereito M.P. Nr. A. 
Kutkos straipsnyje apie 
Lietuvos aviaciją kalbant 
apie jos išdėstymą, spaus
dinant tekste buvo praleista 
eilutė. Pilnas tekstas turėjo 
būti toks: ’’Lėktuvų ir juos 
aptarnaujančio personalo 
skaičiui didėjant nebeužteko 
patalpų Kaune, ir viena 
aviacijos dalis 1931 m. buvo 
perkelta į Zoknius prie 
Šiaulių, kita dalis 1939 m.

■ perkelta į Pajuostę prie Pa
nevėžio’’. Autorių maloniai 
atsiprašome. Red.

LIET. BIBLIOTEKA t Atsimename, buvo skelb- j 
MELBOURNE PRANEŠA t?Aad šių metų Bowral tul

pių festivalio metu netohese
Asmenys, paėmę skaityti: esančioje Aro sodyboje buvo 

knygų iš Mefb. Liet. Bibfio- P“1.1“
tekos, prašomi jas grąžinti 
bibliotekai kaip galint grei
čiau. Visos knygos būtinos 
patikrinti, nes dabartinis 
bibliotekos vedėjas K. Slika 
nuo gruodžio 15 d. pasitrau
kia iš einamų pareigų.

LIET. BIBLIOTEKA

Vedėjas K. Slika
SVARBU

ADELAIDIŠKIAMS

Primename, kad nuo 
gruodžio, 15 d. Adelaidėje 
Uetuviška radijo transliacija 
vyks per RM radijo stotį 
banga 102.3. Maloniai kvie
čiame visus vietinius šios 
valandėlės klausytojus šitai 
įsidėmėti.

PABRANGO
"TĖVIŠKĖS AIDAI’

Skelbiama, kad nuo atei
nančių metų Tėviškės Aidų 
prenumerata pakeliama 5 
doleriais. Kitaip sakant, nuo 
ateinančių metų Tėviškės 
Aidų prenumerata bus $ 20 
metams. Kylančios kainos ir 
infliacija padaro savo. Tuo 
pačiu pagrindu ir Tėviškės 
Aidai turėjo kelti savo pre
numeratą.

VISI visi maloniai kviečiami i

Sūkurio” sūkurį
Lietuvių Klube Bankstowne gruodžio 9 d.

Koncertas 5 vai.
Pasilinksminimas 7 vai.
Geras orkestras, turtinga loterija, linksma nuotaika
Ypatinga proga pabendrauti ir paremti jaunimg!
Įėjimas $ 3. Vaikams iki 15 metų veltui

Bilietai gaunami Lietuvių klube

BALTIJOS TUNTAS
GAUNA VĖLIAVĄ

Gruodžio 9 d., sekmadieni 
Canberros Apyl. Valdyba 
įteiks vietiniam skautų Bal
tijos tuntui vėliavą, kuri bus 
šventinama tos dienos 1 vai. 
pamaldų metu katedroje, o 4 
vai. Lietuvių Klube įvyks 
iškilmės, kurių metu Apyl. 
Valdyba Tuntui įteiks vėlia
vą. Tikimasi, iškilmėse bus 
daug žmonių, jų tarpe ir 
svečias mokslininkas ir mu
zikas Dr. V. Vasyliūnas, ku
ris tą dieną koncertuos baž
nyčioje.

Visi Canberros ir apylin
kių lietuviai šioje nekasdie
niškoje iškilmėje kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

Skaitytojams
SVARBUS PRANEŠIMAS

Nors buvo skelbta, kad 
Mūsų Pastogės paskutinis 
šių metų numeris bus išleis
tas Kūčių dieną, tačiau atsi
žvelgiant, kad toji visa sa
vaite bus švenčių savaitė, 
tad nutarta paskutinį - kalė
dinį Mūsų Pastogės numerį

DAIL. LEONO URBONO 
PARODA

Urbono kūrinių paroda. Ta 
proga iš netoliese esančio 
sveikatos centro Beridar 
Manor suorganizuota eks
kursija į Aro sodybą ne tik 
pažiūrėti parodos, bet ir su
sipažinti su pačia Aro sody
ba. Beridar Manor direkto
rius pakvietė dail. L. Urbo
no parodą perkelti į Beridar 
Manor ir tuo pačiu paprašė 
dailininką duoti eilę paskai
tų ir pravesti diskusijas me
no, filosofijos ir kitokiomis 
temomis. Paroda truks iki 
Naujų Metų ir publikai bus 
atidaryta trečiadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 2 iki 4 vai. Lietu
viai maloniai kviečiami ir 
laukiami.

PRANEŠIMAS

Kalėdų Eglutė Melbourne 
vaikučiams bus gruodžio 23 
d., sekmadienį, 1.30 vai. 
Lietuvių Namuose. Pribus 
Kalėdų Senelis. Tėveliai 
prašomi susitikti su K. Se
neliu prieš programą.

Moterų Draugija

Maloniai kviečiame visus atsilankyti i Sydnejaus 
DAINOS choro 25-rių metų sukakties

Jubiliejinį koncertą

gruodžio 15 d., šeštadienį, graikų salėje East Terrace, 
Bankstown (šalia liet. Klubo).

Bilietai: $ 5 suaugusiems, $ 2.50 moksleiviams ir pensi
ninkams.

Rengėjai

skaitytojai Mūsų Pastogę su 
visais sveikinimais gautų 
prieš šventes. Tokiu būdu 
šventinis M.P. numeris išeis 
gruodžio 17 d., o sekančių 
metų pirmasis numeris pa
sirodys sausio 21 d.

Visos organizacijos ar pa
vieniai skaitytojai, turį ką 
nors pranešti ar paskelbti, 
kas vyks tarpšventiniame 
laikotarpy, prašomi visą 
medžiagą redakcijai pri
siųsti ligi gruodžio 10 dienos 
(telefoniniai pranešimai bus 
ęriimami ir gruodžio 11 d.).

'aip pat malonėkite pri- ■ 
siųsti ir savo šventinius 
sveikinimus iki gruodžio 10 
d.

Redaktorius

Parengimai
Kvietimas i

KOVO VAKARAS

Kiekviena šeštadieni traukiamas laimingo nario 
numeris su galimybe laimėti virš 300 dolerių.

UŽSISAKYKITE BILIETUS NAUJŲ METŲ 
BALIUI 

Vakarienė ir šokiai 
$ 12 asmeniui

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
KLUBE

’’Sūkurio” SŪKURĮ
Gruodžio 9 d., sekm. 5 vai.:

Įėjimas tik su bilietais. ($ 3 asmeniui. Jaunimui iki 
15 metų veltui).

Po koncerto šokiai

Gruodžio 11 d. antr. 7.30 vai.
Victor Jay

Šalpos vakaras
Įėjimas tik su bilietais - $ 4 asmeniui 

Programoje:
ROSS & ROBIN — Variety Act
RICKY DANIELS — italas dainininkas
GEORGE ALEXANDER — Disco dainininkas
SGROVERNOS — Šokių grupė

Golden Trio plus One Band
LIVELY KOSAK DANCERS

Lithuanian Club Band
Bus užkandžių, loterija ir "Door Prize”
Kviečiame visus gausiai dalyvauti! I 1

Gal vienas iš spalvingiau
sių metinių parengimų Syd- 
nejuje buvo lapkričio 24 d. 
įvykęs sporto klubo Kovo 
vakaras Liet. Klube. Salė 
buvo nekasdieniškai deko
ruota, programoje patys ko- 
viečiai, o dalyviai - jaunimas 
ir gausi sydnejiškių publika.

mssii Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

Published
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W.2200
Redaktorius V. Kazokas Prenumerata:
Redakcijos Patariamoji Komi- Australijoje metams $ 20 
sija: I. Jonaitis, A. Reisgys, V. Užsienyje paprastu paštu $ 24 
Patašius, Dr. R. Zakarevičius, Oro paštu f N. Zelandiją $35
V. Bukevičius
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St., Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395

Administracijos adresas: 
P.O. Box 550

; Bankstown, N.S.W. 2200 
j Administracijos tel. 649 9062

Vietoj gėlių
Mirus a.a. Jonui Birietai, 

vienoje vainikų ar gėlių Mū
sų Pastogei aukų skyrė:

Marija ir Jonas Antanai
čiai $ 10, Zuzana ir Stasys 
Stankūnavičiai $ 10, Janina 
ir Liudas Barkai $ 5.

Pagerbdami a.a. Juliją 
Jonušienę vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei $ 12 aukojo G. ir L. 
Petrauskai.

Išnuomuo-
j amas

Trijų miegamųjų kamba
rių namas Bankstowne. 
Kreiptis į Syd. Lietuvių 
Klubo vedėją p. V. Binkį, 
tel. 708 1414

Oro paštu kitur $ 50
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