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Nauja pasaulinė krizė:

SOVIETAI UŽIMA PAKISTANA
Irano maištininkams užė

mus amerikiečių ambasadą 
Teherane ir laikant įkaitais 
50 ambasados tarnautojų 
reikalaujant išduoti buvusį 
šachą, pereitų metų pabai
goje sukėlė didelę politinę 
įtampą, kuri tebetrunka iki 
dabar.

Tuo tarpu Irano kaimy
nystėje Afganistane jau 
kiek laiko perversmo keliu 
komunistinė prosovietinė 
vyriausybė negalėjo susido
roti su krašte vykstančiu 
atviru prieš vyriausybę su
kilimu ir viena po kitos kei
tėsi Afganistano valdžios:

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba sveikina visus geros valios 
lietuvius plačiame pasaulyje ir jungiasi su jais savo 
mintimis ir troškimais.

Praėjusiais metais džiaugėmės mūsų išeivijos jaunimo 
tautinio sąmoningumo gražia demonstracija: IV-tuoju 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresu. Visuose pasaulio 
kontinentuose iškilmingai minėjome Lietuvos mokslo ir 
kultūros židinio, Vilniaus Universiteto, garbingą 400 
metų sukaktį. 1980-tuosius metus pažymėsime dar vienu 
mūsų tautinio gyvastintumo ženklu: Vi-tąja Tautinių 
Šokių Švente Chigagoje.

Tačiau didžiausią dėmesį ir ateinančiais metais kreip
kime į Lietuvą: nors pavergtą ir rusinamą, bet gyvą ir 
kovojančią už teisėtą mūsų tautos laisvę, tikėjimą ir 
žmogaus teises. Kovojanti tauta laukia iš mūsų nenuils
tamų pastangų siekiant visų bendro tikslo: Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

rugsėjo mėn. prosovietinis 
prezidentas Taraki buvo 
nuverstas ir vėliau nužudy
tas, o jo vietoje prezidentu 
pasiskelbė Amin, kuris pa
sireiškė dideliu brutalumu, 
bet vis tiek nepajėgė nu
malšinti antikomunistinių 
maištininkų - sukilėlių prieš 
vyriausybę, kurie jau kon
troliavo apie keturis penk
tadalius viso krašto. Krizė 
pasiekė viršūnę, kai su So
vietų karine pagalba buvęs 
ministerio pirmininko pava
duotojas nuvertė Aminą ir jį 
nužudęs pasiskelbė Afga
nistano prezidentu.
Tariamai pakviesti į pagalbą 
krašte atstatyti tvarką, so
vietai paskutinėmis pereitų 
metų dienomis į Afganistaną 
permetė didelius kiekius 
kariuomenės faktiškai kraš
tą okupuodami. Po 1968 me
tų Čekoslovakijos užėmimo 
sovietai per tą laiką pirmą 
kartą panaudojo karinę jėgą 
užimdami Afganistaną, kas 
visą pasaulį tiesiog sukrėtė.

Šiuo metu Afganistane 
vakariečių apskaičiavimu 
priskaitoma apie 140.000 so
vietų kariuomenės, kuri ne
įtikėtinu greičiu buvo per
mesta net iš vakarinių so
vietų pakraščių. Amerika ir 
dauguma vakarų valstybių 
sovietams pareiškė griežtus 
protestus, reikalaudami ati
traukti iš užimto krašto ka
riuomenę, bet sovietai tik 
teisinasi, kad jie draugiškos 
vyriausybės kviečiami pa
siuntę kariuomenę atstatyti 
krašte tvarką. Savo misiją 
atlikus kariuomenė bus at
šaukta. Panašiai tvirtino so
vietai ir 1941 metais oku
puodami Pabaltijo valstybes 
teisindamiesi, kad jie pa
siuntę kariuomenę į Lietu
vą, Latviją ir Estiją tik dėl 
to, kad apsaugotų šias vals
tybes nuo vokiečių nacių ag
resijos. Tuo tarpu nacių jau 
seniai nebėra, o sovietai vis 
tuos kraštus "tebegina” nuo 
nacių.

Į saulėtus ir šviesius metus...
V.K. Jonynas Iliustracija (Medžio raižinys)

Tik po švenčių Mūsų Pas
togės redakciją pasiekė eilė 
sveikinimų šventiniam Mū
sų Pastogės numerui jau 
išėjus. Kai kuriuos jų skel
biame. Red.

Naujoji Indijos ministerė 
pirmininkė Indira Gandhi 
sulaikė senosios Indijos vy
riausybės protestus prieš 
Sov. Sąjungą dėl invazijos į 
Afganistaną. Tai bene pir
moji nekomunistinė pasaulio 
vyriausybė (neskaitant Ki
nijos) sutinka su sovietine 
agresija prieš artimiausius 
kaimynus.

* * *
1.

Mieli Australijos lietuviai,

Šiuo laiku pereitais metais kėlėme sparnus į Australi
ją. Ateinančių Kalėdų belaukdami prisimename Jus visus 
su ilgesiu. Ilgimės Jūsų vasaros saulės, žydinčių gėlynų ir 
mėlyno pajūrio. Ilgimės Jūsų entuzijastiško nuoširdumo 
ir mums parodytos meilės.

Mūsų mintys pas Jus.
Iš sniegu apkloto Clevelando siunčiame Jums visiems 

geriausius šventinius linkėjimus. Tegul ateinančios 
Kalėdos ir Naujieji Metai atneša Jums sveikatos, asme
niškos laimės ir neišsemiamos energijos lietuviško darbo 
baruose.

Visuomet Jūsų,
Liudas ir Aleksandra Sagiai

ir
Grandinėlėje šiuo metu šokąs ir grojąs jaunimas

1980-ji Australijos Lietuvių 
Bendruomenės metai

ALB KRAŠTO VALDYBA SKELBIA ŠIUO METUS 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

METAIS

1980 metų gruodžio 29-30 d.d. sukanka -30 metų nuo 
Australijos Lietuvių Bendruomenės įsikūrimo.

Daug įvykių, žmonių ir pasikeitimų praėjo pro mūsų 
bendruomeninį gyvenimą šiame krašte. Per tuos 30 metų 
Bendruomenė kaip organizacija pilnai subrendo ir išsi
vystė. Pirmųjų dienų rūpesčius pakeitė naujos proble
mos. įskyla reikalas atvirai ir nuoširdžiai pažvelgti į save 
- i praeitį, dabartį ir ateitį.

Tai turėdama omenyje ALB Krašto Valdyba skelbia 
siuos 1980-SIUS METUS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS METAIS.

Kviečiame ir raginame apylinkių valdybas, lietuviškas 
organizacijas ir atskirus bendruomenės narius dėti pas
tangų atitinkamai atžymėti Bendruomenės metus sustip
rinta veikla, bendruomenės problemų nagrinėjimu ir 
žvilgsniu į ateitį.

Apylinkių valdybas raginame suruošti atitinkamus šios 
sukakties minėjimus, kur sąlygos leidžia jungiant su 
Tautos Šventės iškilmėm.

Mūsų lietuvišką spaudą, autorius ir bendruomenės gy
venimą sekančius korespondentus kviečiame plačiai pa
sisakyti bendruomenės gyvenimo apraiškų klausimais ir 
pozityviai panagrinėti bendruomenės gyvenimo įvairius 
darbus ir aspektus.

ALBKrašto Valdybasavo 1980 metų darbus vykdys 30 
metų sukakties ženkle. Bendruomenės metai bus iškil
mingai užbaigti 1980 metų gruodžio 28 - 30 d.d. įvyksian
čiame ALB Krašto Tarybos suvažiavime Adelaidėje da
lyvaujant Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos 
pirmininkui ir kitiems svečiams.

Te šie Bendruomenės Metai apjungia visus Australijos 
lietuvius į vieną darnią seimą.

Australijos Lietuvių Bendruomenės
Krašto Valdyba
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Žvilgsnis ateitin
Naujų, metų slenkstyje 

žvilgsnis visados krypsta į 
ateitį - ką nauji metai atneš, 
ko is jų tikime ir laukiame. 
Net ir visi linkėjimai grin
džiami kaip tik tuo tikėjimu 
ir viltimi.

Yra dalykų, kurie ateina 
ir vystosi nepriklausomai 
nuo mūsų valios ir norų, ta
čiau daugiau ar mažiau mes 
patys esame savo gyvenimo 
kalviai ir formuotojai. Ir ne 
tik savo, bet ir daugelio kitų, 
nes kiekvienas esame tamp
riai suristi ne tik su atskirais 
asmenimis, bet su didesniais 
ar mažesniais vienetais, 
grupėmis, bendruomene ir 
tauta. Nėra tokio žmogaus, 
kuris būtų tik sau vienas, be 
jokio ryšio su kitais. Kiek
vieno žmogaus asmeninės 
ypatybės - charakteris, nuo
taikos, geri ar pikti polinkiai 
bei įpročiai randa atgarsio ir 
pas kitus teigiama ar nei
giama prasme nekalbant 
apie darbus, atsiekimus, iš
silavinimą ar užimamą pozi
ciją. Juo labiau ypatingai 
tokį tarpusavio ryšį turime 
ir mes čia Australijoje: ryšį 
asmeninį, organizacinį, 
bendruomeninį ir tautinį. 
Kaip tik šių giminiškų, etni
nių ir tautinių ryšių palaiko
mi neissiskirstėme kiekvie
nas kas sau, o visi sudarome 
tamprų vienetą, turime 
bendrų tikslų ir siekimų, 
vieni kitais remiamės ir 
vieni kitus palaikome. Daž
nai pažiūros, ideologiniai bei 
politiniai požiūriai net ir 
artimiausius išskiria, dėl to 
ne visi telpame į tas pačias 

Mūsų miela bendradarbę p. Antaniną Gučiuvienę
— Rinkevičiūtę, mirus jos broliui

A.A.
JUOZUI RINKEVIČIUI 

skausme giliai užjaučiame.
Mūsų Pastogės Redakcija

A.A.
JUOZUI RINKEVIČIUI 

mirus, jo žmonai Stefanijai, dukrai Gražinai, sūnui Rimui 
ir jų šeimoms didžiame liūdesy reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Elena ir Stasys Dainiai

Mūsų mielą p. Antaniną G u č i u v i e nę, netekusią 
brangaus brolio

A.A.
JUOZO RINKEVIČIAUS 

skausme nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
E.S. Dainiai

Vienam iš L.K.V.S. ’’Ramovės" Adelaidės skyriaus 
organizatorių

A.A. 
KAZIMIERUI TAPARUI 

mirus, liūdime jo netekę ir drauge giliai užjaučiame jo 
brolį Eduardą, gimines ir artimuosius.

L.K.V.S. Ramovės 
Adelaidės Skyriaus Valdyba

Mūsų'Pašfbgė Nr. L2, 1980:1121, psl. 2<'<

organizacijas ar profesines 
bei pasulėžiūrines grupes, 
tačiau nežiūrint to yra dar 
ryšių, kurių galutinai nep- 
kerta bet kokie minėti ar 
neminėti skyriojimaisi - tai 
priklausomybė tautai ir tau
tinei bendruomenei. Kiek
vienas savo gerbiąs lietuvis 
šitą tautinę ir bendruome
ninę jungtį ypatingai aukš
tai vertina ir stengiasi ją ne 
tik išlaikyti, bet ir stiprinti.

Kaip tik ir metų angoje 
dėmesį koncentruojame į 
mūsų bendruomenę, kurios 
išlikimas ir ateitis turėtų 
rūpėti ne tik pavieniams as
menims, bet ir kiekvienam 
iš mūsų, kurie lietuviais 
jaučiamės. Čia turėtų galioti 
tasai pagal lietuvių liaudies 
išmintį bitėms priskirtas 
principas - vienas už visus 
visi už vieną! Šia prasme 
negali būti abejingas kitam 
savo dvasiniam broliui lie
tuviui, negali numoti ranka 
ir pasakyti - tesižino, kaip is 
mano, taip save gano, ma
tant jį atitrūkstantį, nuklys- 
tantį arba pasiduodantį ap
linkos įtakai. Priešingai, to
kiam kiekvieno lietuvio pa
reiga padėti, priminti, sus
tiprinti, net pamokyti, kur 
jis klysta ir kad atitrūkęs 
niekur kitur nepritaps. Ši
toks tarpusavis tautinis so
lidarumas bus atrama kiek
vienam ir netgi pavyzdys 
Lietuvoje kenčiantiems 
broliams svetimųjų pries
paudą, nes kaip mes įtemp
tai sekame jų pastangas at
silaikyti pries okupanto sie
kius juos tautiniai sužlugdy-

ti, lygiai ir jie seka mus ste
bėdami, kaip mes čia suta
riame, kiek stengiamės iš
laikyti lietuvybę būdami 
laisvi, kiek prisidedame prie 
bendros kovos už tautinį iš
likimą tiek.čia, tiek ir Lietu
voje. Būti tokiu pavyzdžiu 
be abejo yra idealas, bet jis 
galimas turint ryžto ir de
dant pastangų.

Visi pagrįstai mūsų bend
ruomenės vadovybė šiuos 
metus paskelbė Australijos 
Lietuvių Bendruomenės 
metais. Tai ir pašvęskime 
juos savai bendruomenei 
ugdydami tarpusavį solida
rumą sąmonindami vieni ki
tus ir ypač jaunuosius, kad 
būtume verti pasirodyti tuo 
pavyzdžiu net ir savo bro
liams okupuotoje Lietuvoje, 
jog nėsame nutraukę ryšių 
su Lietuva ir tauta, jog ir 
mes kovojame už tautą ir 
Lietuvąnet būdami pasaulio

80-jį dešimtmetį pradedant
Šio šimtmečio septintasis 

dešimtmetis užsklendė du
ris. Ką duos aštuntasis?

Šiame šimtmetyje atko
vojome savo tautos nepri
klausomybę, bet vos tik po
rą dešimtmečių ištvėrę, vė
lei ją praradome. Lietuvių 
tauta, kaip niekad, išblašky
ta po visą pasaulį. Virš 
70.000 lietuvių per antrąjį 
pasaulinį karą pasitraukia į 
Vakarus, trigubai didesnis 
skaičius ištremiamas į Rusi
jos gilumas kančiai ir mir
čiai.

Vakaruose atsidūrę, vėl 
pasklidome po įvairias šalis, 
bandydami pradėti naują 
gyvenimą. Įvairiomis 
progomis ir atvejais kėlėme 
mūsų tautos nelaimę, steng
damiesi įtikinti pasaulį, kad 
atitaisytų mums padarytą 
skriaudą. Per 35 išeivijos 
metus Lietuvos reikalas ne
pajudėjo, bet tuo pačiu neli
ko pamirštas ir yra visuo
met ir visur keliamas.

Lietuviui palikti savo 
kraštą nebuvo lengva, nors į 
istorijoje jam dažnai tekda
vo apleisti gimtinę. Prieš ' 
pirmą pasaulinį karą tūks- I 
tančiai išvyko į Šiaurės i 
Ameriką ir kitas pasaulio ■ 
šalis, ieškodami užuovėjos 
ar bėgdami nuo persekioji
mų. Antrasis pasaulinis ka
ras vėlei atnešė terorą ir 
siaubą iš rytų.

Paskutinioji lietuvių ban- Į 
ga paliko kraštą 1945 me
tais. Didesnioji jos dalis vė- i 
liau įsikūrė Šiaurės Ameri- , 
koje, papildydami senesnių- i 
ją kartą, kurioje dar ruseno j 
lietuvybės kibirkštys.

Australijon atkeliavę lie- ; 
tuviai nerado savo brolių ' 
lietuvių, neskaitant keletos 
Sydnejuje ir Melbourne, I 
kurie padėtų atvykusioms ' 
žengti pirmuosius žingsnius, i 
Reikėjo pradėti kurtis nuo ; 
pačių pamatų.

Praeitais metais daugelis ! 
mūsų sukurtų ir įsteigtų or- ' 
ganizacijų jau atšventė savo 
veiklos 30 metų sukaktis. 
Žvelgiant iš laiko perspek
tyvos padaryta labai daug. 
Kai kurios organizacijos su
sikūrusios pačiais pirmai
siais metais užsidarė, kitos 
mirė normalia mirtimi, t.y. 
nebesurasdamos sau prie
auglio, trečios dar ir šian
dien vegetuoja.-Išliko-tiktai

PADĖKA

A.a. Julijai ŠERKŠNIENEI - JONUŠIENEI mirus, 
mūsų nuoširdus ačiū visiems, kurie užjautė paguodė mus 
skaudžios nelaimės metu ir palydėjo ją į amžino poilsio 
vietą.

K. Jonušas ir Šerkšnių šeima

pakrašty.
Metų pradžioje žvelkime 

ir galvokime ne vien tik apie 
savo asmeniškus užsimoji
mus, bet prisiminkime ir 
kaupkime jėgas bei ryžtą 
kaip galint daugiau ir nau
dingiau pasidarbuoti savo 
tautai ir bendruomenei. Pa
rodykime, kad šie mūsų 
bendruomenės jubiliejiniai 
trisdešimtieji metai pavirs
tų mūsų veiklos ir darbų 
vainiku, kas iškeltų mus pa
vyzdžiu visiems kitiems.

Iv.k.)

tos, kuris savo veiklą statė 
ant realesnių pagrindų; pri- 
sitaikindamos skubančiam 
gyvenimui.

Trisdešimties metų eigoje 
Australijos Lietuvių Rend- 
ruomenė daug ką prarado, 
daug naujovių įnešė pats 
gyvenimas. Pirmaisiais 
metais atsivežti stipresni 
politiniai įsitikinimai pama
žu apdilo; vyresniųjų kartos 
eilės retėja, taip kad ’’’politi
kierių" mūsų bendruomenė
je nedaug beliko, neskaitant 
organizacijų, kurios veikda
mos visoje Australijos Lie
tuvių Rendruomenėje, kar
tais dar bando savo veiklą 
gretinti su bendruomenės.

Iškilo naujos problemos; 
prieauglio lietuviškumas, 
asimiliacija, bendruomenės 
teisinė padėtis, ryšiai su pa
vergtu kraštu, dvigubos pi
lietybės klausimas, Lietuvos 
pripažinimas integraline 
Rusijos dalimi ir kt.

Šiuos visus klausimus

ŽINIOS
SOVIETAI DIKTUOJA 

AUSTRALIJAI

Prieš pat Australijos vy
riausybės posėdį, kuris spe
cialiai buvo šaukiamas ap
tarti politinę padėtį, susida
riusią su Afganistano oku
pavimu iš sovietų pusės, so
vietų ambasadorius Suda
rikov specialiai nuvyko pas 
Australijos užsienių reik, 
ministerį Mr. Peacock norė
damas paveikti Australijos 
vyriausybę, kad ji nesiimtų 
jokių priemonių prieš Sov. ; 
Sąjungą, nes sovietų žygis į , 
Afganistaną nesanti jokia i 

agresija, o draugiškas žestas I 
prašant jų padėti susitvar- 1 
kyti Afganistano vyriausy- i 
bei krašto viduje.

***

Indijoje neseniai praėję 
visuotiniai rinkimai į valdžią 
vėl gražino buvusią ministe- 
rę pirmininkę Indira Gand

Mielą ponią S. V a i č i e n ę, jos mamytei Lietuvoje 
mirus, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

V. ir P. Medeliai
........... .. .......... o*-,.’ rrrr

kėlėme suvažiavimuose, 
studijų dienose, bandydami 
išlaikyti bendruomenę tvir
tą, vieningą ir lietuvišką. 
Vis tik tenka pripažinti, kad 
mūsų spauda, ypatingai 
Mūsų Pastogė atliko milži
nišką darbą. Joje visi virš 
minėti klausimai ir proble
mos. iškilo visoje pilnumoje: 
vedamuosiuose, įvairiuose 
straipsniuose, diskusijose, 
polemikose ir pasisakymuo
se. Ko negalėjome padaryti 
per trumpus suvažiavimus 
ir studijų dienas tai išgvil
denome per savo spaudą.

Mūsų bendruomenės va
dovų, žurnalistų ir visuome
nininkų mintys formavo 
bendruomenės kelią ir šian
dien galime džiaugtis, ženg
dami į aštuntąjį šio šimtme-
žio dešimtmetį su savait
galio mokyklomis, meno 
vienetais ir organizacijomis. 
Vienos išliko stipriai lietu
viškos, kitos jau su gera 
doze šio krašto įtakos.

Niekas negali paneigti 
mūsų spaudos įnašo, tik su 
apgailestavimu tenka 
pastebėti, kad nevisi su
pranta pozityvios ir kons- 
traktyvios kritikos spaudoje 
reikalingumą ir įžiūri joje 
priekaištavimą, veiklos 
neįvertinimą, bendruome
nės skaldymą ir t.t. Ši pozi
tyvi kritika visuomet yra 
pamirštama ir jos rezultatai 
iškyla daug vėliau ir jie daž
niausiai nebūna priskiriami 
tiems, kurių rūpesčiu vienos 
ar kitos organizacijos ar 
meninio vieneto veikla buvo 
pakreipta teigiama linkme.

Žengiame į aštuntąjį de
šimtmetį su mūsų tautos 
laisvės viltimi, su giedria 
lietuviška dvasia ir 
pasitikėjimu, kad mūsų 
jaunimas nenutols nuo tų 
idealų, kuriems mes nepa
gailėjome nei laiko, nei iš
teklių. V. Koras 

hi, kurios partijai 1977 metų 
rinkimus pralaimėjus In
dira buvo naujos valdžios 
persekiojama už jos kietą li
niją jai esant valdžioje. Da
bar jos partija gavo absoliu
čią balsų daugumą ir ji vėl 
stos prie vyriausybės vairo.

PADĖKA
MŪSŲ PASTOGEI

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Ketvirtojo Kongreso Fi
nansų Komitetas Mūsų Pas
togei prisiuntė tokią padė
ką:

Gerb. p. Redaktoriau,
IV-jo PLJ Kongreso 

Finansų Komiteto vardu 
dėkoju jums už visuomenės 
inforamavimą apie Kongre
so ruošos darbus, jo eigą ir 
atsiekimus.

Komitetas, įvertindamas 
Jūsų paramą, paskyrė Jums 
50 dolerių piniginę dovaną.

Mečys Šilkaitis 
Iždininkas
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Atgimęs Dainos choras

Pereitų metų gruodžio 15 
d. įvykęs Dainos choro kon
certas klausytojus gerokai 
nustebino. Prisimenant cho
rą pereitoj Dainų Šventėj ir 
jo dramatiškas pastangas 
diriguojant ligos suluošin
tam jo vadovui, sunku buvo 
tikėtis stebuklo.

Tačiau besiklausant jubi
liejinio Dainos koncerto 
gruodžio 15 d. liūdnos nuo
jautos galutinai išsisklaidė: 
choras neatpažįstamai jau
nas, nors choristų sąstate 
žybčiojo tik vienas kitas 
jaunuolis. Negalėtum 
tikėti, kad dirigentas Bro
nius Kiveris galėjo iš viso 
kada nors negaluoti: rankų 
mostai tvirti, valingi, reik
lūs.

Choras turėjo gana ilgą 
programą - aštuoniolika dai
nų savo dvidešimt penkerių 
metų sukakties jubiliejui at
švęsti. Ir jas visas išdainavo 
pasigėrėtinai gerai, skam
biai, puikiai frazuodami, net 
nuslėpdami šnypščiančius 
garsus, kas dideliam chorui 
tikrai nėra lengva. Techni
nes kliūtis įveikę jau galėjo 
koncentruotis į meninę dai
nų perdavimą, atskirų balsų 
sąskambius ir jausminį nus- 
palvinimą. Didžioji choro 
stiprybė, mano nuomone, 
yra ta, kad atsiektas neda
lomas vienetas tarp choristų 
ir dirigento: dirigentas mo
kėjo reikalauti, o choristai 
jam drausmingai pakluso. 
Toks choro apvaldymas ir 
susiaudimas į vieną junginį 
davė stebinančių rezultatų: 
galingai ir jausmingai 
skambėjo dainų posmai, 
harmoningai glaudėsi balsai 
ir pynėsi į darnius akordus. 
Neprasikišo nė vienas atski
ras balsas, neišsišoko nė
viena partija. Tobulybei, ži
noma, nėra galo, kiekvienam 
chore visados galima frazę 
daugiau apšlifuoti, atsiekti 
jaudinančio subtilumo, iš
gauti daugiau meniškai ap
valdyto jausmo. 0 kada cho
ras gali prabilti į klausytojų 
jausmus, jaudinti kitų širdis, 
tada jis yra geras choras.

Negalima užmiršti, kad 
chorai suvaidino didžiulį 
vaidmenį lietuvių atgimimo 
laikotarpyje. Dar prieš 
spaudos atgavimą visose 
lietuvių išeivių kolonijose 
(Varšuvoje, Rygoj, Petrapi
ly ir Amerikoj) buvo susior
ganizavę chorai, kurie per 
savo dainas stiprino tautinę 
meilę ir žadino viltis į švie
sesnę ateitį, o pačioj Lietu
voje tik po 1904 metų prasi
dėjo stipresnė atgimimo 
veikla. To meto dirigentai 
buvo priversti būti ir kom
pozitoriais, kad harmoni
zuodami liaudies dainas su
kurtų patį repertuarą. Šiuo 
atveju mūsų padėtis yra žy
miai geresnė, nes mes jau 
turime gana turtingą, be
veik ištisą šimtmetį kurtą 
dainų repertuarą. Kai seno
se, laisvėje gyvenančiose 
tautose chorai, muzika ir 
bendrai menas tarnauja ar
ba vien tik estetiniam pasi
gėrėjimui, arba dažnai 
masių palinksminimui, mūsų 
chorai vis dėl to turi ir spe
cialią misiją, būtent, lietuvių
kultūros išlaikymą. Jie yra
mūsų kultūrinio palikimo 
nešėjai.

Kiekviena tauta labiausiai 
atsiskleidžia savo dainose, 
atsiskleidžia nemeluotai, 
nieko nenuslėpdama.. Vis dėl 

• to nėra efektyvesnės prie- -■ ,

KAS LIETUVIŠKAI NEKALBA,
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGALVOJA;
KAS LIETUVIŠKAI NEGALVOJA,
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGYVENAI , 
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monės, kuri galėtų taip 
jautriai ir taip giliai paveik
ti, kaip daina. Dėl to chorai 
turi išskirtinį vaidmenį 
kiekvienos tautos, ypač išei
vijos gyvenime. Niekad ne
gali žinoti, į kokią jauną širdį 
įsmigs koks posmas ir prie 
ko daina gali jauną privesti, 
o vyresnį paskatinti. Nežiū
rint dabar paplitusių vieti
nio jaunimo tarpe populiarių 
ritmiškai triukšmingų dai
nuškų, jauna siela yra jautri 
kiekvienam meniškam reiš
kiniui, kuris anksčiau ar vė

liau prigyja ir tarpsta. Kad 
menas turėtų emocinį po
veikį, pirmiausia jis turi būti 
pasiekęs atitinkamo lygio.

Dainos choras tokio lygio 
pasiekė. Dirigento, akom
paniatoriaus ir kiekvieno 
choristo pastangomis ir pa
sišventimu mes turime vie
netą, kuris yra didelė pajėga 
mūsų kultūriniame ir tauti
niame gyvenime. Kad jis iš
liktų efektyvus, pirmiausia 
reikia išlaikyti šitą lygį (to
bulėti kelias visados atviras) 
ir rūpestingai parinkti re
pertuarą, išrinkti dainas, 
atskleidžiančias, bet ne už- 
trinančias tautinį savitumą. 
Kitu atveju chorai neatliks 
savo paskirties. Juk ne vien 
tik žodžiuose yra sukauptas 
lietuviškumas, - daug dau-

Dainos choro dirigentas B. Kiveris

LIETUVIŠKAS TEATRAS
A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

LAIKO EIGOJE
Kalbėti apie Lietuvių Te

atro istoriją nėra lengva už
duotis, nes toji istorija nėra 
rašyta tomais. Tokią me
džiagą atsidėjęs rinko Lie
tuvoje Antanas Sutkus, de
ja, po jo mirties visi tie už
rašai yra dingę...

Kitas asmuo, aktorius 
Juršys, taipogi nemažai to
kios medžiagos turėjo. Teko 
girdėti, kad sovietų cenzūrai 
tą medžiagą "peržiūrėjus", 
jinai buvo išsiųsta į Lenin
grado archyvus.

Emigracijoje, Amerikoje 
gyvenęs aktorius - vetera
nas Stasys Pilka ketino apie 
Lietuvių Teatrą parašyti iš
tisą studiją. Meno mecenatai 
nepagailėjo tam reikalui 
stambios finansinės para
mos, tačiau... Pilkai prieš 
keletą metų Čikagoje mirus, 
nesurasta nei tų užrašų, nei 
pinigų...

Lietuvos teatro tema kai 
kas išleista dabartinėje Lie
tuvoje.

Kalbant apie Lietuvių te
atrą, mūsų vaizduotėje ir 
daugelio prisiminimuose iš
kyla, Lietuvai Nepriklauso
mybę atgavus, mūsų laiki
nosios sostinės Kauno pro
fesinis Dramos, Operos ir 
Baleto Valstybinis teatras. 
Tačiau iki jo įsikūrimo buvo 
nueitas ilgas, vargingas ir 
vingiuotas kelias, kurio dai
gus įžiūrime lietuvių senų 

senovėje, mūsų teatro isto
rijoje vadinamajam "Liau
dies Teatras”, būtent: liau
dies apeigose, papročiuose, 
Kalėdų, Velykų, vedybų ir 
kitų progų renginiuose, ku
riuos galima apibūdinti 
kaipo įvairių teatrinių ele
mentų sankaupa. Tai buvo 
lyg teatralizuotas lietuvių 
folkloras. Nestigo gerų vai
dintojų ir improvizatorių, 
kurie naudodami įvairias 
kaukes, atitinkamus 
apdarus reiškėsi kaimuose, 
gatvėse, šventoriuose ir 
pan. Jie atlikdavo netištisus 
vaidinimėlius, pav.: "Kati
nas”, "Malūnas”, "Gervė”, 
"Meškininkas”. Užgavėnių 
karnavaluose pav. buvo 
svarbūs personažai kaip 
Kanapinis, kuris simboliza
vo pasniką ir Lašininis - 
mėsėdą. Netrūko įvairių ga
bių juokdarių.

Vėliau, XVI amž. Lietu
vos Didžiojoje Kunigaikšty- 
joje pradėjo kurtis taip vad. 
mokykliniai feodalų teatrai. 
Tuometiniai Lietuvos didi
kai organizuodavo savo 
dvaruose mokyklas, kuriose 
buvo apmokomi valstiečių 
vaikai muzikos, vaidybos ir 
šokio meno. Į tas mokyklas 
didikai iškviesdavo pedago
gus iš užsienio, - tad jau nuo 
tada jų dvaruose vykdavo 
koncertai, vaidinimai ir ba
leto spektakliai. Tačiau mo-

Kultūriniai

MŪSŲ PASTOGĖS PRIEDAS KULTORINIAIS-MENINIAIS 
KLAUSIMAIS

giau ir daug giliau jis yra 
sukauptas pačioje melodijo
je ir perteikimo, išdainavi
mo būde. Tam skirti reikia ir 
tinkamo pasiruošimo, ir pri
gimto pajutimo. Atrodo, 
Dainos choras šito ir laikėsi, 
nes be poros lengvų kompo
zicijų (Bražinsko, Gudaus
kienės) visos
dainos buvo esmėje lietu
viškos.

Dažnai besiklausant choro 
kyla mintis, kiek daug gali 
padaryti vienas ar pora ga
bių, pasiryžusių žmonių ’’iš 
nieko". Pavieniui imant nė 
vienas choro dainininkas 
nenustebins pasaulio, bet 
gabia ranka suėmus visus į 
krūvą gali nustebinti pasaulį 
arba bent paveikti, atkreipti 
dėmesį.

Baigiant norėtųsi nuošir
džiai padėkoti už tas iškilias 
valandas, mums suteiktas 
koncerto metu. Ačiū diri
gentui Broniui Kiveriui, ačiū 
akompaniatoriui Algiui 
Laurinaičiui, ačiū visiems 
choristams, kurie per savo 
nuolatinį darbą sukūrė ne
užmirštamą nuotaiką ir per
kėlė mus į kilnesnį pasaulį.

Genovaitė Kazokienė

kyklinio teatro pjesės netu
rėjo tautinių tradicijų, ir, 
deja, ten neskambėjo lietu
vių kalba.

Nuo XV amž. vieni reikš
mingiausių didikų buvo 
Nesvyžiuje Radvilai kurie 
įkūrė net 6 teatrus. Čia 1784 
m., karaliaus Stanislovo 
Augusto apsilankymo proga 
buvo parodyta lietuviška 
opera ’’Agatka”, deja, dau
giau žinių apie tą operą nė
ra.

Kiti žymūs didikai - Bra- 
nickai kurių rūmai Balsto
gėje buvo vadinami "Lietu
vos Versaliu” - turėjo teatro 
salę 400 žiūrovų talpos.

Tuo metu pradėjo kurtis 
Lietuvoje ir taip vadinamos 
meno kolegijos, kurias stei
gė didikai: Chodkevičius, 
Tiškevičius, Pacas, Steigvila 
- Liaudanskis ir kiti.

Ta proga galima paminėti, 
kad ir mūsų genialus M.K. 
Čiurlionis pradėjo muzikos 
mokslus kunigaikščio 
Oginskio mokykloje Plun
gėje.

Neretai buvo atkviečiami 
iš užsienio į didikų teatrus 
operų ir baleto šokėjai gas
trolėms.

1569 m. į Lietuvą buvo 
pakviesti Jėzuitai, ir buvo 
įsteigta Vilniaus Kolegija, 
1579 m. persitvarkiusi į Vil
niaus Universitetą, kurio 
400 metų sukaktis pernai 
plačiai minėta ir išeivijoje ir 
Lietuvoje. Jėzuitai perkėlė į 
Lietuvą kitų kraštų tuome
tines įvairių apeigų formas 
populiarinančias Šventąjį 
raštą ir pradėjo ruošti Vil
niuje misterijų vaidinimus,

NAUJAS DEVENIŲ KUL
TŪRINIO FONDO

LEIDINYS

Lietuvių enciklopedijų 
leidėjas J. Kapočius šiuo lai
ku spausdina Bostone nau
jąjį Lietuvos žemėlapį 
Lietuva, kurį paruošė J. 
Andrius, gi leidžia Devenių 
Kultūrinis Fondas.

Tai bus ne perdidelis, bet 
gana smulkus, trijų spalvų, 
su atspalviais Lietuvos 
valstybės žemėlapis, skirtas 
lietuviškoms šeimoms, bei 
jaunimui, arčiau pažinti savo 
tėvų kraštą.

Kadangi leisto 1956 m. 
Liet. Enciklop. leidyklos 
Lietuvos žemėlapio laida jau 
visa išparduota, tai ši Deve
nių Kultūrinio Fondo pas
lauga užpildys atsiradusią 
spragą.

tuomet vadinamus "pompo
mis”. Tie vaidinimai prasi
dėjo bažnyčioje. Vėliau, at
siradus misterijose ir ne re
liginio turinio, persimetė į 
šventorius, o laikui bėgant ir 
į gatvę. Vykdavo, pavyz
džiui, aikštėse, kurių gilu
moje kabojo uždanga ir iš 
ten ateidavo ir išeidavo vai- 
dintojai. Netrukus gi atsira
do vaidinimams salės ir te
atro pastatai. Buvo vartoja
mi scenos efektai, vargonų 
palyda, instrumentai, or
kestrai... Veikėjai galėjo 
skraidyti net virš scenos ir
būta sudėtingų sceninių 
įrengimų. Tuose vaidini
muose nedalyvaudavo mo
terys, o vien vyrai. Buvo 
statoma daug verstinių te
atro pjesių, pav.: Voltero, 
Rasino ir kt. Buvo kviečiami 
aktoriai iš Italijos, Prancū
zijos ir kitų kraštų.

XVIII amžiaus antroje 
pusėje pradėjo smukti ir iši
ro daugelis feodalų dvarų 
teatrų, kuriuos pakeitė 
XVIII amž. pabaigoje Vil
niuje įsteigtas viešas miesto 
teatras.

Tolimesnioje lietuvių te
atro raidoje, po 1863 m. su
kilimo, turėjo ypač didelės 
reikšmės taip vad. "Lietu
viški vakarai’’, kuriems pa
rūpo tautinės sąžinės žadi
nimas ir gimtosios kalbos iš
laikymas. Tų vakarų pas
tangomis, lietuviškas užgui
tas žodis, išvytas iš bažny
čios, dvaro, klebonijos ir išli
kęs tik po šiaudiniu stogu, - 
liaudies žodis, liaudies daina 
ne tik pastatomas greta 
"poniškos'’ kalbos, bet užke
liamas ant sceninių pastolių 
ir išaukštinamas. Tie vaka
rai buvo organizuojami 
slaptu būdu. Jų rengėjai 
dažnai rusų caro žandarų 
buvo areštuojami, sodinami 
į kalėjimus, tremiami į ka
torgą. Tų vakarų programas 
sudarydavo dažniausiai pat- 
rijotinės deklamacijos ir 
liaudies daina ir tie vakarai 
padėjo tvirtus pagrindus 
profesionaliam teatrui. 1894 
m. Latvijoje, Mintaujoje 
buvo pirmą kartą suvaidin
ta, vėliau labai išpopuliarė-
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Khomeini pakeitė Ameriką

Berašant šias eilutes ly
giai 9 dienos praėjo nuo 
Amerikos ambasados užė
mimo Teherane, Persijoje. 
JAV pareigūnas paklaustas, 
kas naujo įvyko per tą laiką, 
atsakęs, kad niekas nepasi
keitę . Tačiau šis tas naujo 
įvyko Amerikoje. Vienam 
iraniečiui studentui išmušus 
langą, jis pagriebęs me
džioklinį šautuvą nušovė 
jaunuolį (greičiausiai išmu
šusi langą), o du kitus sužei
dė. Kaltinamas pirmojo 
laipsnio žmogžudyste ir pa
sikėsinimu du asmenis nu
žudyti. Kiti iraniečiai stu
dentai mėgino pagrobti 
Minnesotos gubernatorių. 
Jie sulaikyti ir tardomi, mat, 
atrasta įvairių ginklų. 
Lapkričio 13 d. keli iranie
čiai sulaikyti ką tik jiems 
atskridus į Čikagos aero
dromą. Jų atvykimo tikslas 
neskelbiamas.

Ir Libane, Beiruto mieste 
iraniečiai buvo užėmę Ame
rikos ambasadą, bet kariuo
menė juos išvaikė. Ameri
koje dėl kompiuterio klaidos 
įvyko aliarmas, kuris iššau
kiamas tik raketų ataka. 
Taikinys - J. Amerikos 
Valstybės! Sistema pradėjo 
veikti. Amerikoje ir Kana
doje pakilo lėktuvai - raketų 
gaudytojai. Aliarmas tuoj 
pat buvo atšauktas, nes įvy
kęs per klaidą. Sovietų S-ga 
priminė, kad toks dalykas 
sukuria kraštutiniai pavo
jingą padėtį, ypač kad Sov. 
S-ga ir kiti suinteresuoti ne
buvo painformuoti.

Prez. Carteris įsakė ne-

Lietuviškas teatras...
Atkelta iš psl. 3

jusi Keturakio komedija 
’’Amerika Pirtyje”, 1893 m. 
Panemunėlio apylinkėse 
slaptai suvaidinta Vaižganto 
pjesė "Nepadėjus nėr ko 
kasti”. Caro žandarai lietu
viškus vakarus nutraukda
vo, persekiodami ne vien 
vaidintojus, bet ir žiūrovus. 
Kaipo kuriozą galima pami
nėti, kad viename tokiame 
vakare vaidinęs mūsų gar
susis dailininkas Adomas 
Varnas, vaidinęs kunigą, 
prasmuko pro žandarus, nes 
dėvėjo kunigo sutaną.

1904 m. buvo panaikintas 
lietuviškos spaudos draudi
mas. Lietuviai gavo teisę 
organizuoti viešus vakarus, 
koncertus, bet rusų cenzūra 
dažnai vakarų programų 
nepraleisdavo. 1906 m. pir
mą kartą pastatyta Miko 
Petrausko opera "Birutė”. 
Ta proga galima paminėti, 
kad pagrindinę rolę daina
vusi Marija Piaseckaitė - 
Šlapelienė, sulaukusi žilos 
senatvės, neseniai mirė Lie
tuvoje)

Lietuviškų vakarų laiko
tarpyje viena žymiausių ir 
veikliausių asmenybių buvo 
Gabrielius Žemkalnis 
Lansbergis. Lietuvių teatro 
bei kultūros ryškus veikė
jas. Neturėdamas net profe
sinio teatrinio paruošimo, jis 
rašė veikaliukus, vaidino, 
režisavo, rašinėjo spaudoje. 
Tuo metu, jau viens po kito, 
pradėjo reikštis mūsų išsi
mokslinę menininkai. 
Muzikai: Juozas Naujalis, 

,,, Česlovas Sasnauskas, Sta-
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bepirkti naftos iš Irano. 
Tuoj pat Iranas paskelbė, 
kad nafta draudžiama Ame
rikai parduoti. Taip pat pra
nešta, kad Amerikos lėktu
vai neturės teisės nusileisti 
Irano aerodromuose. Viskas 
atrodo, kaip koks šachmati
nis žaidimas. Amerikos 
kongresas vienbalsiai nuta
rė tranui nutraukti teikiamą 
pagalbą. Retas atvejąs, kad 
nė vienas balsas nepasisakė 
už tokios pagalbos tęsimą.

Iraniečiai vis dar tebešū- 
kauja - šalin jankiai! Bet kas 
atsitiks, kai visi amerikiečiai 
pasitrauks iš Irano? Visos 
Įstaigos ir visa pramonė ša
cho buvo sumoderninta ir 
rėmėsi kompiuterių sistema. 
Grįžusieji iš dar šacho val
domo Irano kalbėjo, kad 
Iranas netrukus būsiąs ant
roji Amerika, net dar puoš
nesnė. Kas su tais kompiu
teriais ir moderniškais lėk
tuvais atsitiks dabar?

Iraniečiai moka jais ope
ruoti, bet nežino, kaip juos 
aptarnauti, kaip sugedus 
taisyti ir t.t. Amerikiečiai to 
jų neišmokė. Tam galimos 
dvi priežastys: iraniečių 
prityrimas ir net išsilaviii- 
mas nebuvo pakankamas 
tokioms brangioms priemo
nėms aptarnauti. Antroji 
priežastis - norėta išlaikyti 
tokių priemonių monopolį ir 
kitiems neatskleidžia visų 
paslapčių. Spėjama ir tokia 
galimybė: kai kompiuteriai 
suges Khomeiniui teks 
grįžti prie tų priemonių, 
naudotų prieš 100 metų. 
Meksika pasimokė iš ameri

sys Šimkus; aktoriai: Anta
nas Sutkus, Kostas Glinskis, 
Juoyąs Vaičkus, Vitkauskas 
ir kiti. Kaune susiorganiza
vo D-ja ’’Daina” suvaidinusi 
pjeses: "Amerika Pirtyje”, 
'Pilėnų Kunigaikštis”, "Po
nai ir Mužikai , ”Du Berniu
ku”, ’’Garsusis Advokatas", 
"Mindaugas”, Žemkalnio 
"Blinda" ir kitas. Daugelio 
šių vaidinimų autoriai net 
nėra žinomi. Veikalus jau 
rašė ir rašytojai: K. Puida, 
Pleirytė - Puidienė, L. Gira ir 
kiti. Vaidintojų mėgėjų gru
pės kūrėsi ir kitur: Biržuose, 
kur buvo atvykęs iš Rusijos 
prityręs aktorius - profesio
nalas Borisas Dauguvietis - 
vėliau Kauno Valst. Dramos 
teatre išbuvęs režisieriumi 
net 18 metų. Jurbarke teat
rinę veiklą pradėjo patyrimą 
įgijęs rusų teatruose Kostas 
Glinskis. Kūrėsi vaidintojai 
Panevėžyje, Žagarėje, Ro
kiškyje ir daugelyje kitų 
vietovių. Veikė lietuvių te
atrai ir už Lietuvos ribų, 
ypač Rygoje, kur susikūrė 
net trys D-jos: "Viltis”, 
"Kanklės” ir "žaislas”.

Peterburgo vaidintojams 
atėjo į pagalbą kalbininkas 
K. Būga, tobulindamas jų 
kalbą. Maskvoje iškilo busi
masis žymus aktorius - reži
sierius Antanas Sutkus, 
baigęs garsiąją Komisar- 
ževskio dramos studiją ir 
surežisavo K. Puidos "Undi
nę” ir Petkevičiūtės • Bitės 
"Kovą". Organizavosi vai- 
dintorjų būreliai ir daugely
je kitų, vietovių, pav., Var-
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kiečių - likvidavo savo am
basadą Irane. Spėjama, kad 
šachas, kiek apgydytas 
Amerikoje, vėl grįš į Meksi
ką. Gi Meksika nei Irano, nei 
arabų naftos nereikalinga - ji 
turi savo.

Buvo pasirodžiusi opti
mizmo kibirkštėlė: Irano 
naujieji ministerial pareiš
kė, kad jie šacho nereika
laus, jei 1) Amerika pas
merks šachą ar nors pripa
žins jį kaip nusikaltėli; 2) jei 
bus įsteigta tarptautinė ko
misija šacho nusikaltimams 
išaiškinti: 3) jei jo turtai bus 
gražinti, kam jie priklauso. 
Amerika buvo linkusi derė
tis, bet tie reikalavimai turį 
būti priimti prieš pradedant 
derybas ir kai studentai pa
reiškė, kad jie vis tiek rei
kalausią šacho, į derybas 
numojo ranka.

Tik viena savaitė, bet ji 
istorinė’.Khomeini įtaka pa
sakiška - jis per vieną savai
tę iš pagrindų pakeitė poka
rinę Ameriką. Daugumą 
Amerikai nelaimių nešė 
amerikiečių savanaudišku
mas, drausmės stoka, ne
vieningumas, trūkumas 
patriotizmo. Bet per savaitę 
staiga viskas atsirado - nie
ko netrūksta! Khomeini dė
ka gimė nauja Amerika. 
Prezidentas ir jo pareigūnai 
prašė susilaikyti nuo de
monstracijų ir išsišokimų - 
viskas aprimo. Visi tapo 
patriotais ir gyvena viena 
mintimi - kaip išvaduoti su
laikytus amerikiečius. 
Tūkstančiai laiškų ir tele
gramų plaukia į Baltuosius 
Rūmus, raginamas prezi
dentas nenusileisti. Prezi
dentą pradėjo vieningai 
remti senate abiejų partijų 
vadai. Priešprezidentinės 
nuotaikos aprimo ir iškilo 
įtakingų balsų amerikie
čiams pradėti dirbti vienin
gai. Po karo pirmą kartą pa
sireiškė toks amerikiečių 
vieningumas. Visoje Ameri
koje jautėsi tokia įelektrinta 
nuotaika, kokia buvo ati
dengus sovietų raketas Ku
boje 1962 metais.

Amerikiečius paprastai 
sunku išjudinti karui, bet 
šios krizės metu prezidentas 
gali skelbti karą bet kokią 

šuvoje M.K. Čiurlionis jau 
buvo suorganizavęs lietuvių 
chorą, o 10 metų spaudos 
atgavimo sukakčiai Varšu
voje buvo suvaidinta L. Gi
ros ’’Beauštant! Aušrelė” ir 
kiti veikaliukai. Reiškėsi 
lietuvių kultūrinė veikla Es
tijoje - Revelyje (Taline), 
Dorpate, tačiau viena di
džiausių karo metu lietuvių 
kolonija buvo Voroneže 
(Rusijoje), kur susikūrė ir 
švietimo institucijos ir pla
čiai išsiplėtė kultūrinė veik
la. Buvo suruošti vaidinimai: 
"Genovaitė”, ’’Piršlybos", 
"Aukso dievaičiai”, trys Vy
dūno veikalai: "Ne sau žmo
nės”, "Prabočių šešėliai”, 
"Galinga Balana”. Voroneže 
pasireiškė būsimos Kauno 
profesinio teatro aktorės: 
Nelė Vosyliūtė, Jadvyga 
Oškinaitė, Vincė Jonuškaitė 
ir kiti...

Lietuvių teatrinė veikla, 
kad ir mažesniu mastu reiš
kėsi Rusijos miestuose: Ka
zanėje, Jekaterinoslave, 
Simferopolyje, Charkove, 
Smolenske, Odesoje, Tiflise 
ir kitur.

BIZNIS
lieka

BIZNIU
Bet kada jo praplė

timui neužtenka pinigų, 
-gaunasi menkas biznis.

TALKA skolina pinigus biznio reikalams 
ilgam arba trumpam laikui,
TALKOS įstaigos veikia Lietuvių Namuo
se: ADELAIDE, MELBOURNE. SYDNEY.

minutę, ir visi jam pritars. 
Kiti atvirai siūlo preziden
tui: kai visos pastangos iš
spręsti problemą neduoda 
vaisių, belieka skelbti karą! 
Khomeini pasirodė atitrūkęs 
nuo realybės. Jis neigiamai 
atsakė ne tik popiežiaus pa
siuntiniui, bet ir savo numy
lėtiniam palestiniečių išlais-

Amerikos prezidentui J. 
Carteriui paskutiniu metu 
labai sunkios dienos, ypač 
konfliktas su Iranu ir dabar 
sovietų invazija į Afganista
ną. Gi prieš akis ir nauji 
Amerikos prezidento rinki
mai, kur jis pats stato savo 
kandidatūrą. Didžiausias ri- 
valas prezidentui iš demok
ratų pusės buvo senatorius 
T. Kennedy, kuris iš visų 
kandidatuojančių į prezi
dentus buvo pats populia
riausias. Tačiau jo nevykę 
pareiškimai nominacijų 
kampanijoje, tą populiaru
mą visiškai sužlugdė. Grei
čiausia demokratų partija į 
prezidentinius kandidatus 
nominuos dabartinį prezi
dentą J. Carterį.

♦»»

Rytų Prūsijoje germa
nizuojami lietuviai su
sirūpino lietuvybės išlaiky
mu ir įsteigė D-ją "Birutė”, 
kuriai pradžioje vadovavo i 
Vilius Bruožis, vėliau Jurgis : 
Zauerveinas, pasaulio kul- į 
tūroje stambi asmenybė - 
poetas, visuomenininkas, 
poliglotas, mokėjęs net 46 
kalbas. Pamilęs lietuvius, ir 
išmokęs mūsų kalbą, tapo 
dideliu mūsų tautos bičiuliu.

Tilžės kultūriniame lietu- į 
vių gyvenime pažymėtinas ' 
ir mūsų žymusis Vilius Sto
rasta - Vydūnas - rašytojas, 
filosofas, visuomenininkas - 
sukūręs 49 teatro veikalus, 
kurie kone visi buvo suvai
dinti ne tik Tilžėje, bet ir 
provincijoje, jam pačiam re
žisuojant jų 35. Jis buvo pir
mas lietuvių skrajojamos 
dramos trupės organizato
rius. 500 metų Žalgirio mū
šio sukakčiai atžymėti biru- 
tiečiai pastatė G. Žemkalnio 
- Landsbergio "Blinda” ir 
Vydūno misteriją "Mūsų 
Laimėjimas".

Bus daugiau 

vinimo vadui Arafatui. Jis 
kietas ir užsispyręs kaip 
Stalinas. Kaltina šachą, kaip 
kruviną diktatorių, bet • 
šiandie Iranas turi dar žiau
resnį diktatorių tik kitu 
vardu.

Amerikoje gyveną iranie
čiai pagal įsakymą turi re
gistruotis Amerikos imigra
cijos įstaigose iki gruodžio 
14 d. Iranas paskelbė atsi- 
imsiąs savo mvestacijas - 
apie 12 bilijonų dolerių, pre
zidentas tuoj pat Irano ka- 
Sitalus bankuose užšaldė.

■ano valdžios čekiai nebe
bus priimami ir išmokami. 
Iranas negalės Amerikoje 
nieko pirkti, nei parduoti, 
kol nebus paleisti įkaitai. Jei 
Iranas nusavintų Amerikos 
turtą, tai amerikiečiai tą 
nuostolį lengvai padengtų iš 
Irano investacijų Ameriko
je.

Amerikiečių karo laivai 
manevruoja Indijos vande
nyne, ruošiami parašutinin- 
kai. Bijomasi del karo, bet 
jei Sov. Sąjunga nesikiš, tai 
karo bus išvengta. Iraniečiai 
Ameriką kaltina Jungtinėse 
Tautose ir skundžia Ameri
ką už kišimąsi į Irano reika
lus. Bet tokio skundo svars- 
tymamsSaugumo Taryboje 
Amerika pastojo kelią, kol 
nebus paleisti įkaitai. Čia 
dar viena staigmena: Sov. 
S-ga ir Amerika Saugumo 
Taryboje paprastai stovi 
priešinguose poliuose, bet šį 
kartą ir sovietai sutiko tokio 
skundo nesvarstyti. Pagal jį 
pasaulyje užtenka dviejų 
galybių, o kai mažas nori 
tapti trečia galybe tai jau 
netvarka. Žinoma, jei Sov. 
S-ga įkeltų koją į Iraną arba 
jei iraniečiai ims amerikiečių 
įkaitus žudyti, Amerika, 
pradės veikti.

N.S.W. Susisiekimo Mi
nisterija išleido susisiekimo 
taisyklių vadovėlį (Motor 
Traffic Handbook) penkio- 
'mis svetimomis kalbomis, 
kad palengvintų ateiviams, 
kurie dar nepajėgia angliš
kai. Vadovėliai ispanų, tur
kų, serbo-kroatų, graikų ir 
italų kalbomis gaunami 
autovežimių registracijos 
įstaigose arba vyriausybės 
inforamcijos tarnyboje 55 
Hunter St. Sydney.
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AKr
Arti 50 delegatų suskrido 

iš įvairių katalikiškų organi
zacijų iš Adelaidės, Geelon- 
go, Melbourne ir Brisbanės į 
Sydnejų aptarti tolimesnės 
ALK Federacijos veiklos.

Penktadieni, gruodžio 28 
d. 8 vai. ryto prasidėjo 
atstovų registracija 
Lidcombe parapijos salėje.

9 vai. šv. Mišios, kurias 
atnašavo kunigai P. Butkus, 
P. Martuzas, Pr. Vaseris, 
Dr. P. Bašinskas ir A. Spur- 
gis. Per mišias buvo gieda
ma sutartinai vargonais pa
lydint A. Kramiliui. Reikia 
nusistebėti, kad sydnejiškiai 
tikintieji šiose pamaldose, 
išskyrus keletą pareigūnų, 
jose nedalyvavo. Svečiai iš 
kitų miestų, aš tikiu, dairėsi 
į šalis, ar nepamatys kur 
nors sydnejiškio...

Po pusryčių parapijos sa
lėje, 10 vai. prasidėjo dar
botvarkės vykdymas ir I-sis 
posėdis. Čia vyko prezidiu
mo ir sekretoriato, mandatų 
komisijos sudarymas, svei
kinimai, ALK Fed. pirm. V. 
Laukaičio, Kontrolės Komi
sijos, ižd-ko pranešimai, dis
kusijos dėl pranešimų ir jų 
tvirtinimas.

Po pietų nuo 2 vai. iki 4.30 
vai. vyko antrasis posėdis, 
kuriame dominavo Prano 
Pusdešrio iš Adelaidės pas
kaita ir po jos diskusijos. 
Prelegentas pabėrė svarių 
minčių veiklos reikalais, tad 
ir diskusijų po jo paskaitos 
netrūko. Vakare 6 vai. Lie
tuvių Klube vyko Jaunimo 
talentų vakaras, apie kurį 
skaitysime plačiau atskirai.

Gruodžio 29 d. ta pati 
tvarka: vėl pamaldos 9 vai. 
ir III posėdis, kuriame buvo 
paliesta Tėviškės Aidų rei
kalai ir sekė labai įdomi kun. 
Dr. P. Bašinsko paskaita 
apie Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikų. Trumpai 
paliesti Kronikų platinimo ir 
spausdinimo reikalai vaka
ruose ir kartais pasitaikanti 
jų duplikacija ir bereikalin
gas lėšų leidimas duplikuo- 
jant tuos pačius dalykus. Po 
pietų IV-sis posėdis, kuria
me išrinkta nauja ALK Fe
deracijos Valdyba ir Kont
rolės Komisija. Į naujų val
dybų pagal balsų daugumų 
įėjo: Viktoras Laukaitis, H. 
Statkuvienė, p. Šemetienė, 
I. Vaitkūniene, V. Olšaus
kas, V. Žemaitis, J. Keblys 
ir V. Jurelaitis, kandidatu 
paliko L. Padgurskis. Kont
rolės Komisija, kurių pernai 
sudarė J. Petraitis, K. Miel-

LIETUVIŠKOS DAILĖS 
PARODA

ALK Federacijos suva
žiavimo metu vyko bene 
turtingiausia exponatais lie
tuvių tautodailės paroda, 
kurių suorganizavo Edvar
das Lašaitis Lietuvių Klube.

Tai medžio drožinių ir va
rio išdirbinių exponatai, ku
rių vertė siekė netoli dešimt 
tūkstančių dolerių. Medžio 

dažys ir P. Vaičaitis, sutiko 
pasilikti ir sekantiems me; 
tams, kas buvo vienbalsiai 
priimta. Vėliau pasisaky
muose išreikšta pasiūlymų 
pasiųsti sveikinimus Algiui 
Taškūnui už jo darbus ke
liant Lietuvos bylų Tasma- 
nijoje. Daug kalbėta ir apie 
herojiškos dvasios Nijolę 
Sadūnaitę, tremtinę Sibire. 
Suvažiavime pasiūlyta pa
siųsti ir jai Naujųjų Metų 
sveikinimų.

Viktoras Laukaitis, kaip 
naujasis pirmininkas baigia
majame žodyje dėkojo vi
siems už taip puikiai praėju
sį suvažiavimų. Džiaugėsi, 
kad jis praėjo tikrai krikš
čioniškoje dvasioje, be jokių 
ginčų ar nesklandumų. Su
važiavimas užbaigtas 
giesme ’’Marija, Marija^’ ir 
Tautos Himnu. Tų patį va
karų 6 vai. Lietuvių Klube 
įvyko vienas geriausių Syd- 
nejuj Literatūros vakaras, 
apie kurį atskirai skaitysime 
spaudoje vėliau.

Romas Kalanta
Dail. Vlado Meškėno piešinys

drožinių išstatė sydnejiškiai 
Edvardas Lašaitis, Juozas 
Gudaitis ir kylanti jauna 
menininkė Nijolė Bižytė sa
vo tapybos. Sydnejiškis A. 
Mikalauskas buvo išstatęs 
didelį rinkinį vario dirbinių, 
daugiausia religine temų.

Melburniškiai menininkai 
A. ir F. Ročiai taip pat paro
dė puikių lietuviškų vaizdų 
naudodami inkrustacijos 
technikų. Bene didžiausių 
dalį sudarė melburniškių V. 
Jeršovo ir V. Miliausko me
džio drožiniai. Čia vėl domi
navo religiniai motyvai - 
koplytėlės, stogastulpiai ir 
kiti drožiniai. Tiek V. Jeršo
vo, tiek V. Miliausko dar
buose matėsi didelis rūpes
tingumas ir detališkumas jų 
darbuose.

Paroda buvo gausiai lan
koma ir parduota exponatu 
už du tūkstančius dolerių.

Sekmadienis, gruodžio 30 
d.

Iškilmingos pamaldos da
lyvaujant mūsų kapelio
nams, Katalikų Imigracijos 
Direktoriui Mc Carthy ir 
J.E. vyskupui David 
Cremin. Pamaldų metu 
giedojo Dainos choras. Diri
gentui B. Kiveriui išvykus, 
vargonais palydėjo viešnia 
iš Adelaidės Nemyra Ma
siulytė. Atvykusi iš Čikagos 
solistė Roma Mastienė pra
turtino šias iškilmingas pa
maldas pagiedodama dvi 
giesmes. Jautrų pamokslų 
pasakė vyskupas D. Cremin. 
Po pamaldų padaryta bend
ra nuotrauka su vyskupu ir 
paskui sekė iškilmingi pie
tūs parapijos salėje, kur da
lyvavo virš 150 tautiečių. 
Šias vaišes ir kalbas prave
dė Dr. R. Zakarevičius. An
gliškai ir lietuviškai kalbėjo 
ALK Fed. pirm. V. Laukai
tis. Jis vėl kreipėsi į Aus
tralijos Bažnyčios vadovybę 
paskelbti maldos dienų už

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju daili
ninkui Vladui Meškėnui 
už jo sukurtų aukštos meni
nės vertės Romo Kalantos 
portretų, kuris buvo panau
dotas ’’Šventųjų Dūmų” in
scenizacijoje per literatūros 
vakarų A.L.K.F. suvažiavi
mo metu.

Paulius Rūtenis

Menininkai gavo gana daug 
užsakymų.

Panašių parodų reikėtų 
surengti australų visuome
nei, nes aš tikras, kad iki šiol 
tokios parodos dar nėra 
matę, o mums būtų proga 
pasididžiuoti savo tautie
čiais, šiame krašte. kor 

Lietuvų. Vyskupui įteikta 
dovana E. Lašaičio padary
tas lietuviškas kryžius, kurį 
jis nešiojosi po salę kaip ko
kių relikvijų.

Vyskupas D. Cremin yra 
airių kilmės ir puikiai su
pranta lietuvių kančias, rū
pesčius ir pažadėjo, kad 
Lietuvos balsas bus išgirs
tas bet kuria proga Austra
lijos vyskupų Konferencijo
je ir kitur. Nėra abejonės, 
kad lietuviai įsigijo vyskupo 
asmenyje dideli draugų. 
Monsinjoras J. Meaney, 
Lidcombe parapijos klebo
nas, kuris kaip tik šventė 45 
metų kunigystės jubiliejų, 
buvo šia proga pasveikintas. 
Jam kun. P. Butkus įteikė 
knygų "Lithuania 700 years”

Literatūros vakaras
Literatūros vakarai yra 

reti Sydnejaus lietuvių pa
dangėje. Ir ne todėl, kad čia 
mums trūktų literatų, poe
tų ar poezijos mėgėjų. Ne. 
Mums trūksta tradicijos, 
trūksta žmogaus, kuris su 
meile imtųsi šio gražaus 
meno puoselėjimo, organi
zavimo literatūros vakarų. 
Paprastai tų vakarų progra
mose aptinkame ne vien tik 
literatūrų, bet neretai ir 
muzikos bei dramos gražiai 
išpildytų dalykėlių.

ALK Federacijos XIV su
važiavimo metu, pr. metų 
gruodžio 29 d. Sydnejuje 
kaip tik turėjome tų retų 
progų - literatūros vakarų, 
kurį suorganizavo kun. P. 
Butkus. Vakaras buvo lau
kiamas ir todėl nenuostabu, 
kad publikos buvo gausiai. 
Programa plati ir įvairi: da
lyvavo 6 poetai, viena nove- 
listė Agnė Lukšytė, aktorius 
Paulius Rūtenis su dramos 
veikalėliu "Šventieji Dūmai” 
ir Newcastle Trio + 1.

Vakarų pradėjo kūrybin
gai lakiu žodžiu kun. P. But
kus, po jo sekė Agnė Lukšy
tė su ištrauka iš novelės 
’’Balandžių agonija”. Marija 

‘ Magdalena''"Mykolaitytė - 
Slavėnienė pati atvykti ne
galėjo, jos kūrybų "Parytys 
prie mano lango” skaitė Da
nutė Ankienė. Svečias iš 
Viktorijos Juozas Mikštas, 
tradicinės minties ir eiliavi
mo formos poetas, paskaitė 
savo naujausių eilėraščių: 
Pamokslas nuo kalno, Palik
ta moteris, Savo laimės kal
viui, Naujų lapų atverčiant. 
Poetas Pranas Pusdešris, 
svečias iš Adelaidės, pas
kaitė savo naujosios kūry
bos. Jo idealistinė ir giliai 
išgyventa religinės minties 
kūryba buvo ypač šiltai 
publikos priimta. Jaunat
viškos minties poetas, gam
tos mylėtojas skautas Bro
nius Žalys paskaitė eilėraš
čių: Malda, Vietnamietis, 
Kelionė į vakarus, Bemiegė 
naktis, Sydnejaus sekma
dienio rytų. Poetė Aldona 
Veščiūnaitė, vienintelė mo
derniosios poezijos atstovė, 
spalvingai paskaitė savo ei
lėraščius: Šio šimtmečio 
gamtovaizdis ir Niuansai. 
Juozas Almis Jūragis, kaip 
visados šviežias ir kūrybin
gas, paskaitė eilėraščių iš 
ciklo "Laikas ir kasdieny
bė ”. Tenka pasakyti, kad 
kone visa šio vakaro pagrin
dinė mintis dominavo religi
nio grožio pajautimas, šau
kiančios sielos gelmių prasi
veržimas. Klausytojui jis 
buvo mielas, naujas, širdį 
raminantis, o protų verčian
tis giliai sushnųstyti.

Mons. Meaney vyskupo 
akyse džiaugėsi lietuviais, 
sakėsi, kad tai buvo laimin
giausi po pastarieji 15 metų, 
kai lietuviai su kun. P. But
kum atėjo į jo bažnyčių.

Sekmadienio vakare 8 vai. 
vyko solistės Romos Mas- 
tienės koncertas, apie kurį 
irgi skaitysime plačiau.

Gruodžio 31 d. vyko Lie
tuvių Kapelionų Konferen
cija, o vakare Naujųjų Metų 
šeimyninis sutikimas. Čia 
dalyvavo šeimos su savo 
prieaugliu. Tai buvo gražus 
užbaigimas Vaiko Metų 
1979. Naujųjų Metų sutiki
mų suruošė Sydnejaus atei
tininkai, į kurį atsilankė arti 
200 tautiečių. kor.

Aktorius Paulius Rūtenis 
inscenizavo Jono Rūtenio 
parašytų trijų giesmių poe
mų "Šventieji Dūmai”, skir
tų pagerbti Romo Kalantos 
gyvybės aukai.

Kadangi veikalėlis gražiai 
parašytas, aktualus ir leng
vai pastatomas, tai verta 
kiek plačiau apie jį pakal
bėti.

Be paties Pauliaus Rūte
nio gražiai atliktų deklama
cijų, didelės reikšmės turėjo 
dailininko Vlado Meškėno 
nupieštas meniškas portre
tas ir Algio Dudaičio deko
racijos ir šviesos.

Tamsos apgaubtas, šviesų 
nuspalvintas jauno Žmogaus 
portretas iš karto pagauna 
žiūrovų. Vos išžiūrimi tam
soje žmonių siluetai, palinkę 
paveikslo pusėn, stovi neju
dėdami, tarsi kokios misti
nės būtybės, priversdamos 
kalbėti paveikslų. Ir iš tik
rųjų jauno žmogaus pa
veikslas ima kalbėti, kai 
prabyla aktorius Paulius 
Rūtenis, kai kintančios švie
sos šešėliai ima virpėti 
ant mįslingos kaktos, ant 
ramiai užmerktų akių ir ant 
gražai sudėtų tylinčių lūpų. 
Iš tamsos sklindančio žodžio, 
iš mistikoje paskendusio pa
veikslo, iš judančių tamsoje 
žmonių siluetų, didėja įtam
pa tarp scenos ir žiūrovų: 
atgyja Romas Kalanta ir 
šaukia: Laisvės Lietuvai!..

Šiame puikiame pastaty
me silpnesnė vieta laikytina 
dūmų pasirodymas. Tame 
momente dūmai yra labai 
reikšmingi, ir jų techniški 
netobulumai neturėtų ga
dinti tobulai besivystančio 
tragiško veiksmo. Šiaip jau 
galėtume visų inscenizavimų 
pavadinti šedevru. Reikia 
tikėtis, kad dar ne kartų jį 
pamatysime.

Newcastle Trio + 1, va
dovaujamas Zinos Zaka
rauskienės, nuotaikingai 
padainavo: Gegutė raiboji, 
Saulutė nusleido, Šviesk 
mano saulė, Ar aš tau sese 
nesakiau ir kt.

Vakarų užbaigė ALK Fe
deracijos pirmininkas p. V. 
Laukaitis trumpu žodžiu, 
pasidžiaugdamas ir padėko
damas vakaro dalyviams už 
gražų pasirodymų.

Tokių literatūrinių vakarų 
mums Sydnejuje reikėtų 
daugiau. Ačiū Dievui, nei li
teratų, nei aktorių mums 
dar netrūksta, netrūksta ir 
publikos, tik trūksta tokio 
kaip Pranas Pusdešris, kuris 
atsidėtų tam darbui ir suor
ganizuotų nors kartų me
tuose literatūros vakarų.

A. Mauragis
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Sol. R. Mastienė
Adelaidėje

"Tiltas” per Pacifiką kas
met darosi vis judresnis. Iš 
abiejų krantų ir į vieną ir į 
kitą pusę judėjimas inten
syvėja: juda ne tik paprasti 
keleiviai, bet ir iškilūs lietu
viai menininkai. Pastarųjų 
derlius pereitais metais 
ypatingai buvo gausus.

Neseniai mūsų visas kolo
nijas su savo koncertais ap
lankė solistė iš Kanados Gi
na Čapkauskienė, po jos 
muzikas vargonistas prof. 
Dr. V. Vasiliūnas, o štai po 
jų mus vėl pradžiugino se
nųjų metų užbaigai solistė 
Roma Mastienė.

Adelaidiškiai galime pasi
didžiuoti, kad solistės reči
talis buvo išpildytas pas mus 
pirmuosius. Dainininkė po 
ilgos kelionės buvo gerai 
pailsėjus, su aplinka ir dau
geliu klausytojų buvo asme
niškai susipažinusi ir jautėsi 
kaip namie. 0 ir mes ją priė
mėm kaip savą tik su išskir
tinu talentu, kuris pasireiš
kė ne vien tik muzikinių kū
rinių išpildyme, bet ir socia
liniame bendravime.

Jos koncerto repertuaras 
nepretenzingas, bet tai ne
reiškė, kad jis buvo parink
tas atsitiktinai. Nėra abejo
nės, kad Roma, kaip operos 
solistė ir aukštos kultūros 
menininkė yra pajėgi atlikti 
bet kokius muzikos kūrinius, 
bet mes visi įvairaus muzi

kinio išprusimo ir sko nio 
klausytojai esame jai dėkin
gi už girdėtas arijas ir dai
nas.

Pirmoje programos 
dalyje parinkti vien sveti
mieji kompozitoriai: G.E. 
Haendel, F. Schubert, E. 
Grieg, J. Massenet, A. Buzzi 
- Peccia. Antroje dalyje do
minavo savieji kompozito
riai ir jų sukurtos dainos: S. 
Gailevičiaus ”Oi laukiau, 
laukiau”, B. Budriūno "Dai
nos gimimas”, A. Gudaus
kienės "Piemenėlis”, J. 
Briedžio "Lopšinė dukrelei”. 
Išskirtinai pažymėtinos J. 
Gruodžio "Rugiagėlės”, A. 
Belazaro ’’Alyvos" ir J. Gai
žausko ’’Ramunėlė". Kon
certas užbaigtas dviem po
puliariom arijom iš operų - 
Ch. Gounod Fausto ir G. 
Bizet Carmen.

Koncerte solistė pasirodė 
kaip visapusiškai subrendu
si menininkė. Jos sodrus 
mezosopranas klausytojus 
žavėjo lygiu skambesiu 
aukštuose ir žemuose to
nuose. Dainininkė pasirodė 
ne tik gera lietuviškų dainų, 
bet ir dailiojo žodžio inter- 
pretatorė: prieš dainuodama 
su neabejotinu aktoriaus ta
lentu padeklamavo poeto H. 
Radausko "Dainos gimimas” 
ir S. Neries "Alyvos”. Po šio 
dainų teksto pristatymo ir 
pats muzikinis dainų atliki

mas įgavo tartum išskirtinų 
spalvų ir skambesio. Ši nau
jovė turėtų būti neužmiršta- 
ir ateities koncertuose.

Programai išsisėmus 
publika atsistojimu ir gau
siais plojimais išreiškė solis
tei dėkingumą už puikų 
koncertą ir pakartotinai dar 
kelis kartus viešnią iššaukė į 
sceną.

Solistei akomponavo pia
nistė Nemira Masiulytė. 
Amžiumi jauna, bet meni
niai subrendusi akompania- 
torė buvo vertinga šio kon
certo dalininkė. Joms 
abiems priklauso mūsų nuo
širdi padėka.

Koncertas įvyko Katalikų 
Centre. Po koncerto rengė
jai solistei ir kviestiniams 
svečiams surengė kuklų pri
ėmimą. Pasidalinta koncerto 
įspūdžiais ir arčiau susipa
žinta su viešnia iš užjūrio 
Roma Mastiene. Koncertą 
rengė ALK Federacija.

B. Straukas

LIETUVOS KATALIKŲ
BAŽNYČIOS KRONIKOMS
LEISTI SĄJUNGA:

Jau išleido LKB Kronikos 
ispanų kalba pirmą tomą, 
spausdinamas lietuvių kalba 
penktas tomas ir greitai bus 
spausdinami prancūzų ir 
anglų kalbomis pirmieji to
mai.

Maloniai prašome visus 
lietuvius savo aukomis pa
remti Kronikos knygų leidi
mą, nes leidėjams trūksta 
didelių sumų lėšų.

Paaukojusieji 100 dol ar

PADĖKA

Švenčiant 25 metų veiklos sukaktį Sydnejaus Dainos 
choras susilaukė ypatingai nuoširdžių sveikinimų, ku
riuos palydėjo piniginės aukos tolimesnei choro veiklai. 
Štai jie: Albinas Kutka $ 100, Ona Abramavičienė (cho
risto žmona) $ 50; po $ 100 P. ir M. Sakalauskai, P. ir O. 
Grosai; po $ 25 E. Rašymas, Lietuvių Radio valandėlė per 
V. Šliterį, $ 50 Aldona ir Juozas Keršaičiai, $ 20 0. Bau- 
žienė; po $ 10 K. ir E. Badauskai, V.M. Narušienė; po $ 5 
E. Zenkevičienė ir Wollongongo lietuviai per J. Čer
niauską $ 30.

Kun. P. Butkus antrą rinkliavą Kalėdų dieną skyrė 
Dainos chorui, kur parapijiečiai sudėjo $ 275.11.

Nuoširdžiai dėkojame Sydnejaus Apylinkės Valdybai 
už didelius darbus ruošiant Dainos choro jubiliejinį kon
certą ir choro pagerbimą. Ačiū Lietuvių Klubui už patal
pas ir valgyklos vedėjai Genei Kasperaitienei už ypatingą 
paslaugą ruošiant puikią vakarienę. Vakarienės metu 
vyko loterija, kurią savo kūriniais parėmė menininkai 
Eva Kubos, St. Montvidas, Vida Kabailienė ir Jonas Ma
cijauskas. Kitus fantus aukojo ir chorui talkininkavo ruo
šiant šią šventę: O. Kavaliauskienė, Dr. R. Kavaliauskai
tė, M. Petronis, p. Migevičienė senj., p.p. Mišeikiai, H. 
Stošius, A. Vinevičius, VI. Medelis, P. ir O. Grosai, A. 
Mikutavičienė ir Aldona Jablonskienė. Visiems atsilan
kiusiems taip gausiai į mūsų jubiliejinį koncertą gruodžio 
15 d. ir visiems kitiems mūsų rėmėjams, kuriuos gal pra
leidome, tariame nuoširdų ačiū.

"Dainos” Choro Valdyba

ateikite talkon!
daugiau, jei sutiks, bus įra
šomi leidžiamose knygose ir 
laikomi Sąjungos amžinais 
nariais. Už visus aukotojus 
kasdien laikomos šv. Mišios.

Aukos atleidžiamos nuo 
federalinių mokesčių.

Kviečiame lietuvius užsi
sakyti Kronikos knygas lie
tuvių, o norintieji ir kitomis 
kalbomis ir dar neatsilygi
nusieji už gautas knygas, 
prašomi greitai atsilyginti.

Kronikos knygų kaina vi
somis kalbomis: 5 dol. 
minkštais ir 7 dol. kietais 
viršeliais.

Aukas siųsti ir čekius ra
šyti šiuo vardui ir adresu: 
LKB Kronikoms Leisti Są
junga, 6825 So. Talman 
Ave., Chicago, Ill. 60629 
U.S.A.

Kur veikia Sąjungos sky
riai, aukos galima įteikti jų 
valdyboms.

TAVO RANKOS
SVARIOS ,/u rfįi.s J a n k u .s

Dar diena, dar diena ir Kūčios atėjo. O rodos buvo 
dar taip toli. Kai nori sulaikyti, tai laikas nuteka kaip 
vanduo.

Už durų barškėjo indai, šliuksėjo pilstomas vanduo. 
Tarpais pasigirsdavo moteriški balsai: vienas aukštas 
traškus — motinos ir kitas žemas, nuosaikus, pilnas 
nerimų keliančios šilimos — dukters. Paskum valan
dėlę visam name pasidarydavo taip tylu, lyg būtum 
uždarytas kape.

Pro tankia baltų užuolaida buvo matyti didelis ke
turkampis kiemas, nuo laukų atribotas daržine, tvar
tais. klojimu.

Po kiemų vaikščiojo abu Varniškiai: Vytautas ir tė
vas. Jie nešiojo gyvuliams pašarų, kad per šventes 
nereikėtų nešioti, paskum ėmė mesti į diendaržį tvar
tuose susikaupusį mėšlo perteklių.

Povilas pavydėjo jiems.
.Jau buvo gražiai pasnigta, o iš pilko dangaus te- 

bekrito lengvos padrikos snaigės, vėjo blaškomos 
sklaistėsi po kiemų, sukosi apie langų, tyliai sėdo ant 
palangės.

Jis pavydėjo ir snaigių, ir oro. ir žandus gnaibančio 
šalčio, ir tos laisvės, kad gali nesižvalgydamas pereiti 
per kiemų arba mesti iš tvarto mėšlų.

Kasdien ta maža tyli šeima jam vis labiau patiko 
ir jautėsi, lyg čia būtų jo namai, nors, draugų nuro
dytas. čia apsistojo tik kelioms dienoms, kol pasitaikys 
proga pereiti per siena. Bet senasis Varniškis galvojo 
kitaip. v

—- Ko pačiam ton skubintis, — tada pasakė. — Mes 
tik keturi. Svetimų žmonių neturim, o mūsiškiai, kai 
yra reikalas, moka liežuvį laikyti už dantų. Per sienų 
išeiti galima. Daug eina, bet kai kuriuos ir pagauna. 
Kai kų net pašauna. Čia pačiam rizika mažesnė. Kol 
galima pakęsti, sėdėk ir, jeigu turi kų, dirbk, o kai 
pakęsti sunku bus, visi eisim. Bet ilgai jie čia nebus.

Patiko Povilui tie tėvo žodžiai, ir jis pasiliko, tik 
diena į kiemų neidavo, kad svetimas kas nepamatytų. 
Bet ir tas nebuvo taip sunku, kai galvojo, kad bolše
vikai neilgai tebus, kad karas plėsis tolyn, ir jie turės 
bėgti. Laikas bėgo, atėjo ir Kūčios, o pasaulis buvo 
ramus, lyg šitoj žemės vietoj nieko nauja nebūtu at
sitikę. ■ ’
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Belaukdamas perskaitė visas knygas, kokias galėjo 
gauti ir įpusėjo pamfletų apie žmogaus teises pasau
lyje. bet bolševikai tik traukė daugiau jėgų, pasieny 
kirto miškus, po laukus vaikščiojo būreliai karininkų 
ir kalinėjo kažin kam kuolelius.

Kuri laikų, kai sužinojo, kad bolševikai paskelbė ji 
į Vokietijų pabėgusį, konfiskavo namus ir ūkį, širdį 
laivo ūžt vines ramus tikrumas, bet dabar ir tas išsi
sklaidė. Ilgiau tokių diena išsėdėti nebegalėjo. Pakilo 
nuo stalo, pasirąžė, žvilgterėjo pro langų ir vėl susi
laikė. Kų tik norėjo išeiti,, paimti šakę ir padirbėti 
kartu su tėvu ir Vytu, bet iš už daržinės galo išėjo 
kailiniuotas vyriškis, priėjo prie vyrų ir ėmė šnekėlis. 
Jis buvo rankas susikišęs į kišenes ir kalbėdamas koja 
sklaidė sniegų. Abu Varniškiai, ir tėvas ir sūnus, ant 
šakių pasirėmę klausė, kų kailiniuotasis pasakojo. Tr 
kai jis vėl pro daržinės galų nuėjo, juodu dar gera 
valanda taip kalbėdamiesi stovėjo, paskum tėvas pa- 
smaigė, pasmaigė šake žemę, muslinai įsmeigė į mėšlą 
ir atėjo į troba. Povilui atrodė, kad tenai apie jį buvo 
kalbama ir kad senasis Varniškis _dabar ateina pas jį. 
bet kai tas nuėjo į virtuvę ir tyliai ėmė šnekučiuotis 
su moterimis, jis vėl atsisėdo prie stalo, bet laukan 
eiti lokio gyvo noro nebeturėjo.

Po valandėlės tėvas vis dėlto įėjo ir be jokių įžangų 
pradėjo:

— Zinai, žmogau, mūsų galvos nebeišneša, kaip čia 
reikėtų geriau padaryti. Matei, tų vyrų, kur buvo atė
jęs? Jis pasakė, kad šiąnakt reikią laukti kratų. Bol
ševikai žiną, kad daug vyrų slaptąsi pasieniais ir tykų, 
kada lengviau liūtų perbėgti. Ilgai sukę galvas, kaip 
lengviau butų juos susemti, ir dabar kažin kas iŠ 
mūsiškių pakišęs mintį, kad Kūčių metu būsią leng
viausia. Tada visi vakarienės susirenku į krūvą, lai ir 
tie susirinksią. Kasia net ir iš miesto slapta atvažia
vusių.

— Tai kas nors vis dėlto žino, kad čia esu? — pa
klausė Povilas.

— Matai, kaip čia geriau’ pasakius, — nutęsė tėvas. 
—* Tikrai žinoti niekas nežino, bet nujaučia. Aš irgi 
nežinau kur kas yra, bet nujausti daug kų nujaučiu. 
Karlais kalbi su žmogum ir. pamatai, kų jis. galvoja 
arba kų. slepia. Dėl to.įgalėtum ,bų.ti visiškai ramus.

f *•' vi ■
Gali čia niekas ir neužeitj. Jeigu nebūtų įspėję, būtum 
ramiausias ir miegotum galvų užsiklojęs, bet dabar 
nutylėti negali. Mes jau visi apšnekėjom. Ir su Vytu 
šnekėjau ir dabar su motina. Visiems mums atrodo, 
geriausia iš čia traukti. Gink Dieve, nepagalvok, kad 
mes norėtumėm atsikratyti. Mes nebijom nė kiek, bet 
nenorim, kad pačiam kas atsitiktų. Per sienų dabar 
išeiti vargu ar būtų galima. Vakar naujų žaliakepurių 
atvažiavo. Vienais pasieny tankiau apstatė, o kili te
bėra palaidi. Tie, sako, šiąnakt ir medžiosią. Visur 
neužeis. Ir pas mus gali užeiti, gali ir neužeiti, bei. 
kaip pats žinai, kad kas yra, tai taip ir rodosi, kad 
užeis.

Senis nutilo. Tylėjo ir Povilas. Tam, ką čia pasakojo, 
jis likėjo ir širdy pajuto gyvų šuns persekiojamo žvė
ries baimę, bot pasakyti neturėjo ko. Jis neturėjo kur 
eiti, o tėvas, valandėlę patylėjęs, vėl prašneko.

— Mos ir šiaip galvojom ir taip, bet geresnio nieko 
sugalvoti negalėjom. Teks pačiam grįžti galiuką atgal. 
Nors kuriam laikui, kol paaiškės, kas čia darosi. Čia 
mat ta prakeikta draudžiama zona, o tenai, toliau .į 
krašto vidurį vis laisviau. Kai tik sutems, Vytas įsikiš 
juodbėrį ir paveš pas žmonos seserį. Jie irgi visi sa
vieji. samdytų neturi, galėsi būti ramus, kaip ir čia. 
O jeigu ir ten imtų darytis ankšta, reikės mėginti per 
sienų, kų darysi.

Tėvui bekalbant įėjo Vytas ir tyliai atsisėdo, tarp
dury atsistojo motina, o toliau už jos duktė. Pasidarė 
panašu į mažų susirinkimų. Povilas jautė, kad jam 
reikia ka pasakyti.

— Labai negerai padariau pas tamstas užgaišęs, — 
tyliai pradėjo. — Nepagalvojau, kad taip ilgai užbūsiu 
ir rūpesčių padarysiu. Ir aš pats nežinau, kų pasakyti. 
AŠ verčiau būčiau linkęs rizikuoti per siena, negu dar 
vienai šeimai vargo užtraukti.

— Dabar per siena negalima, — įsiterpė Vytas. - 
Gal vėliau, bet kad tą sienų vis stipriau saugo. Bei 
aš pajioškosiu, o dabar reikės daryti taip, kaip tėvas 
sako. Kito nieko nebeliko.

— Kų darysi, jeigu jūs taip nusprendėt. Bet aš ver
čiau lįsčiau nors ir į žemę. O kažin, sakykite, ar ne
būtų galima toj mėšlo krūvoj įsirausti tokį nedidelį 
kambarėlį Ne tik bolševikas,, bet ir pats velnias neu
žuostų. kad lenai kas lindi.

Visi nusijuokė, bet pasiliko prie pirmesnių spren
dimo.

Artėjo vakaras. Povilas tvarkėsi savo nedaugelį 
daiktų. Žiemvakarių vėjas darėsi vis aštresnis, ir snie
gas ėmė suktis tiršlesniais debesimis.

— Gerai, — sakė senis Vainiškis. — Kad tik nenusi
ramintų, kai važiuoti reikės. Ir vėžes tuoj uždums, ir 
nereikalingai akiai sunkiau pamatyti. Gerai.

Bus daugiau
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Kiti apie mus ŽURNALISTO

ĮSPŪDŽIAI IŠ AUSTRALIJOS
Mielas "Mūsų Pastogės” 

Redaktoriau,

Viešėdami Australijoje, 
Sydnejuje, turėjome progos 
susipažinti su Jumis ir pa- 
žarstyti lietuviškojo gyve
nimo apraiškas ne tik Jūsų 
padangėje, bet ir Ameriko
je. Jūs prašėte parašyti įs
pūdžius, kaip Australija at
rodo "amerikono” akimis. 
Lyg ir pažadėjau. Tad paža
dą bandau tęsėti.

Australijoje buvojome 
pirmą kartą. Kelionės tiks
las - šeimos reikalai. Dukros 
Ramunės vestuvės su teisi
ninku - advokatu Ričardu 
Radausku ir atvedė mus į šį 
tolimą, mažai pažįstamą 
kraštą.

Sydnejaus miestas nuos
tabiai gražus. Sakoma, kad 
čia į architektūrą daug įta
kos turinti Anglija. Miestas, 
išbėgęs į kalnelius, atsirė
męs į šlaitus, prigludęs slė
niuose, skęstąs vešlioje pa
vasario augmenijoje, atrodė 
įspūdingai. Gėrėjomės jūra, 
jos įlankomis ir gražiais 
krantais, kurie apkibę mo
derniais rezidenciniais na
mais. Krito į akis miesto 
švara. Žydinčių rožių kerai, 
įvairiaspalviai medžiai dabi
no kiekvieno gyventojo dar
želius.

Įdomios maisto, vaisių, 
mėsos krautuvės. Daugu
moje jos mažytės, tačiau jų 
daug, švarios. Mėsos pro
duktai vitrinose gražiai iš
dėstyti traukią pirkėją. Vai
sių ir daržovių pasirinkimas 
didelis, įvairių rūšių ir krau
tuvėse jie gražiai išdėstyti. 
Su naujuoju giminaičiu Ka
zimieru Radausku aplankė
me didįjį prekybos Grace 
Rros centrą. Pavyzdingai 
tvarkomos krautuvės, ame
rikonišku pavyzdžiu. Prekių 
kainos žemesnės, kaip Ame
rikoje. Sakoma, kad ir už
darbiai kuklesni Australijo
je.

Ruvo malonu susitikti su 
aktyviaisiais spaudos žmo
nėmis, visuomenininkais ir 
kultūrininkais, kaip LR 
Apylinkės pirmininku Dr. 
A. Mauragiu, skautų žy
miuoju veikėju v.s. Raliu 
Rarkum ir kt. Pokalbiuose 
lietėme mūsų kultūrinio, vi
suomeninio ir politinio gy
venimo temas.

Kiek dažniau šnektelėjau 
su kapelionu kun. P. Rut- 
kum, aptaranaujančiu Syd
nejaus tikinčiuosius. Malo
nus vyras, poetinės sielos, 
kūrybingas, sielojasi lietu
vių reikalais. Jis draug su 
barzdotu kunigu Martuzu ir 
teikia lietuviams dvasinius 
patarnavimus. Ražnyčia, 
prisipažinsiu, man kiek darė 
sunkoką įspūdį, senoviška, 
tamsoka. Tačiau gėrėjausi 
Dainos choro giesmėm. 
Chorą, vadovaujamą diri
gento Kiverio, aplankiau 
Lietuvių Namuose, repetici
jos metu. Dainavo gerai. 
Choras stiprus balsais, gau
sus dalyviais. Darė malonų 
įspūdį šių žmonių, paplitusių 
po plačias Sydnejaus apy
linkes, ryžtas.

Šio choro giesmės skamba 
ir bažnyčioje, guosdamos 
tėvynainius, išblokštus iš 
gimtųjų namų į svečių šalį - 
AustraŪją.

Kiek liūdnoką įspūdį pali
ko Sydnejuje aplankytos 
vienos kapinės, kuriose yra 
ir lietuvių kapinaitės. Ap

leisti, žolėmis užėlę takai, 
sunykę paminklai byloja šio 
krašto žmonių nerūpestin
gumą ir mirusiųjų negerbi
mą. Gal tai senos kapinės ir 
jau išmirę gentkartės.

Lietuvius tenka pagirti. 
Kapinaitės gražiau tvarko
mos. Gražus pagal dail. V.K. 
Jonyno projektą paminklas 
liudys kartom, kad čia ilsisi 
Lietuvos sūnūs ir dukros, 
pakėlę sunkias dienas ir bol
ševikų išblokšti iš savos tė
vynės. Įspūdingai praėjo ir 
mirusiųjų minėjimas - vėli
nės bažnyčioje ir kapinėse, 
kur maldas atkalbėjo kun. P. 
Rutkus su kun. Martuzu.

Tenka Sydnejaus lietu
vius nuoširdžiai pasveikinti 
už gražų, sutartiną darbą, 
statant jaukius savo namus - 
Lietuvių Klubą. Tai, saky
čiau, tautinė tvirtovė, ku
rioje renkasi lietuviai kultū
riniams renginiams, pažmo- 
niams, poilsiui ir pramogai. 
Atrodo, kad ir šio klubo va
dovybė sumani, sugyvenan
ti. Žadama praplėsti, prista
tant dar vieną salę specialiai 
jaunimui. Namai, verti 
500.000 dol., kalba už šios 
kolonijos lietuvių gražų 
sugyvenimą.

Niekada nepamiršime lie
tuvių svetingumo, širdies 
jautrumo ir malonių priėmi
mų.

Sydnejuje turėjome ma
lonių progų pabuvoti kele- 
toje lietuvių šeimų. Maloni 
popietė pas Vytautą ir Gra
žiną Inkratus, kurių puošni 
rezidencija žvelgia nuo kal
no ir liudija šios šeimos di
deles pastangas gražiai įsi

Lietuviai Čikagoje
Specialiai Mūsų Pastogei rašo Jurgis Janušaitis, Chicago

MOKĖJOME PO 100 dol. 
Už LĖKŠTĘ

Prie Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos yra 
sudaryta taip vadinamoji 
Talkos komisija, kuriai va
dovauja aktyvus visuomeni
ninkas Dr. Leonas Kriauče- 
liūnas. Šio padalinio tikslas - 
plėsti kultūrinius ryšius su 
laisvojo pasaulio lietuviais 
įvairiuose kraštuose. Tam 
reikalinga nemažos sumos 
pinigų. Norėdama įgyven
dinti tuos užmojus, Talkos 
komisija suruošė gražiame 
golfo laukų restorane spe
cialų banketą, kuriame da
lyvavo apie 230 lietuvių, 
kiekvienas už lėkštę sumo
kėdamas po 100 dol. Tuo bū
du buvo sutelkta nemaža lė
šų, kurios bus panaudotos 
tautinių šokių ir dainos vie
netams iš Pietų Amerikos 
atkviesti Amerikon, specia
liems koncertams.

IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTEI REIKIA PINIGŲ

1980 m. liepos mėn. pra
džioje, Chicagoje, įvyksta 
šeštoji Tautinių šokių šven
tė. Joje dalyvaus apie 2000 
šokėjų iš JAV, Canados ir 
kitų kraštų. Manoma, kad ir 
iš Australijos atvyks šokė
jai. Tokiai šventei suruošti 
reikia milžiniškų sumų pini
gų. Lėšos telkiamos įvairiais 
būdais. Iždui papildyti 

kurti. Džiaugėmės Teofili- 
jaus ir Marijos Umbražiūnų 
gražiu gyvenimu, žydinčiom 
orchidėjom, kurių šiltadar- 
žyj klestėjo apie 2000 vazo
nų. Kavutę ir gaivinančius 
ragaudami malonų vakarą 
praleidome ir aktyvaus 
skautų veikėjo v.s. Ralio 
Rarkaus namuose. Puikios 
veiklios dukrelės. Visa šei
ma, atrodo, degte dega lie
tuvių jaunimo auklėjimo už
mojais.

Su sutiktom šeimom pasi
dalinom daug kuo, lietuviška 
širdimi, atviru pokalbiu, 
apie gyvenimą Australijoje 
ir Amerikoje, apie mūsų 
kultūrinės, politinės ir vi
suomeninės veiklos sėkmės 
ir nesekmes.

Dėka mūsų mielų bičiulių 
Julytės ir Kęstučio Lynikų, 
turėjome progos, jų nuošir
džiai globojami, aplankyti ir 
Melbourną, susipažinti su 
šio miesto gyvenimu ir lie
tuvių kolonija.

Ruvome maloniai priimti 
mūsų globėjų Kęstučio ir 
Julytės Lynikų, Ernos ir 
Vlado Šarauskų, Dr. Stasio 
ir Halinos Statkų, buvusio 
mano bendradarbio Liudo ir 
Marijos Rarkų, Teresės ir 
Jurgio Krasauskų. Tai pui
kūs, nuoširdūs lietuviai, visi 
gražiai, savo darbo dėka, 
įsikūrę, o neretas iš jų daug 
laiko, lėšų ir sveikatos yra 
paskyrę lietuviškiems 
užmojams paremti.

Jeigu Sydnejuje kiek 
lengvutės žiežirbėlės pasi
taiko santykiaujant lietuviui 
su lietuviu, tai Melbourne 
lietuviai, sako, seniai užkasė

šventei ruošti komiteto, va
dovaujamo visuomenininko 
Jono Talandžio, sudaryta 
speciali komisija, vadovau
jama sumanios veikėjos Jū
ratės Jakaitienės, golfo lau
kų salėje suruošė specialų 
banketą, kuriame dalyvavo 
taip pat apie 240 žmonių, už 
lėkštę sumokėdami kiekvie
nas po 50 dol.

Kaip matome, chicagiškiai 
turtingi, seka amerikiečių 
pavyzdžiu ir banketuose už 
lėkštę valgio sumoka po di
deles sumas.

Žinoma, tai kilnių, pasiau
kojusių lietuvybės išlaiky
mui žmonių aukos. Būtų 
gera, kad laisvojo pasaulio 
Eetuvių kolonijos taip pat 
pasistengtų telkti lėšas ir 
padėtų savo kultūrininkams 
judėti į kitus kraštus.

PLYTOMIS ĮRODOME
PATRIOTIZMĄ

Į JAV iš okupuotos Lietu
vos pakoncertuoti atvyko 
garsusis operos solistas, bo
sas, Vaclovas Daunoras. 
Kaip žinia, šis vyras buvo 
patekęs į savo ’’bosų" nema
lonę, neteko gerųjų pozicijų 
ir buvo pasiryžęs ištrūkti iš 
okup. Lietuvos į laisvą pa
saulį. Tam tikslui pasiekti, 
jis buvo parašęs sovietų vir
šūnėm prašymą, nurodyda
mas ir priežastis, kodėl nori 
palikti okup. Lietuvą.

Deja, jo nuolatiniam apsi- 

kovos kirvius. Ir štai dideli 
Lietuvių Namai mieste, di
delės salės, baras, moterų 
seklyčia ir daug kitų patal
pų. Tai puiki lietuviam susi
būrimo vieta ir, sakyčiau, 
lietuviško gyvenimo 
žaizdruojantis židinys. Sie
ninėje lentoje net tebekabo 
mūsų krepšinio rinktinės, 
sėkmingai kovojusios Aus
tralijoje prieš kelioliką 
metų, nuotraukos.

Buvo smagu su Dr. St. 
Statkum ir jo žmonele bei p. 
Petraičiais sugrįžti į Hanau 
DP stovyklos dienas, kur 
drauge gyvenome. Plačiau 
žvilgtelėjome ir apie katali
kiškąją veiklą bei lietuvių 
nuotaikas. L. Barkus, juk 
buvo vienas iš pirmųjų inici
atorių, organizuojant finan
sinę instituciją, kuri dabar 
išaugo į milijoninės vertės 
įstaigą. O, sako, kiek buvo 
pasipriešinimo. Bravo, kad 
lietuvis nenuleidžia rankų, 
kovoja už savo siekimus ir 
laimi. Po to, laimėjimais 
džiaugiasi plačioji visuome
nė.

Išskirtiną dėmęsį skyriau 
Tėviškės Aidams. Aplankė
me kun. Vaserį ir redaktorių 
kun. P. Dauknį. Klebonija iš 
oro kukli, tačiau vidus jau
kus, erdvus. Kun. Vaseris 
supažindino su Tėviškės Ai
dų spaustuvės darbais. Ad
ministracijos darbus atlieka 
ramus vyras Juozas Selio- 
kas. Linotipu dirba Marius 
Opanavičius.

Tiek Tėviškės Aiduose, 
tiek Mūsų Pastogėje atsi
spindi Australijos lietuvių 
gyvenimo tikrasis veidas. 
Tai yra gyvosios arterijos, 
nešančios į lietuviškąjį gy
venimą šviežo kraujo, palai
ką tautinį gyvastingumą ir 
visus lietuvius jungia dide
lėm mielon šeimom Bran- 

gyvenimui okupantai neiš
leido. Tik sudarė sąlygas iš
vykti į JAV 6 savaičių gas
trolėm.

Jo koncertai buvo su
rengti Bostone, New Yorke 
ir Chicagoje. Koncertus, at
rodo, ruošė jo artimesnieji 
bičiuliai ir pažįstamieji. New 
Yorke ir Bostone koncertai, 
kaip spauda rašė, praėjo 
sėkmingai. Didžioji spauda 
jo koncertus palankiai ver
tino ir jo balsu susidomėjo 
JAV operų kompanijos.

Chicagoje koncertas įvyko 
gruodžio 8 d. Jaunimo Cent
re. Dalyvių virš 700. Kon
certas, muzikų teigimu, bu
vęs ypatingai geras.

Sąryšyje su šiuo koncertu 
įvyko ir negeistinų ir lietu
vių vardą žeminančių daly
kų. Jau prieš koncertą Nau
jienose pasirodė gana pikto
kų straipsnių, nukreiptų 
Srieš koncerto rengėjus, 

aunimo Centro vadovybę ir 
prieš patį solistą. Motyvas: 
okupantas solistą siunčia Į 
išeivijai skaldyti. Koncerto 
pradžioje grupė asmenų at
vyko su plakatais prie Jau
nimo centro piketuoti. Buvo 
lietuviškų ir angliškų plaka
tų per 28, o piketuotojų apie 
43 asmenys, kaip teigia pi
ketą stebėję žmonęs. Pike
tuotojai einančius į koncertą 
pasitiko užgauliais išsireiš
kimais, grasino net tokius 
’’koloborantus” pakarti. Ir 
praeiviai vienu kitu piktes
niu išsireiškimu atsikirto 
užgaulotojams. Piketuotojus 
ir į koncertą einančius sau
gojo policija.

Koncertui prasidėjus, pi
ketuotojai pasišalino, nus
kubėdami švęsti kūčių, kur 
dalinosi plotkele ir linkėjo 

ginkite, tad mieli australie- 
čiai lietuviai, spaudą, nes tik 
jos dėka išliekame kūrybin
gi, dvasiniai nepavargę.

Julytė ir Kęstutis Lynikai 
išskirtinai yra veiklūs šios 
kolonijos lietuviai. Jie poil
siui tolokai, laukuose yra 
įsigiję ir farmą. Pabuvojome 
ir ten. Gražu. Sukūrėme va
kare ant kalno didelį iš su
vežtų kelmų laužą ir gražios 
mėnesienos atspindžiuose 
net sudainavome gražių lie
tuviškų dainų, kurios nuai
dėjo kalneliais ir kloniais. 
Gamta kiek nyki, tačiau kal
neliai ir slėniai priminė ir 
San Francisco apylinkes. 
Kiek buvo galima pajusti, ir 
Melbourno lietuvių veikla 
gyva, o ypač politinius van
denis sumaniai judina 
darbštusis bendruomeni- 
ninkas Pocius, net su vy
riausybės nariais turįs gerų 
progų nuoširdžiai pabend
rauti, pasivaišinti ir išsakyti 
Lietuvos sunkias problemas. 
Tai sveikintina.

Kaip Sydnejus didžiuojasi 
nuostabiai gražiais operos 
rūmais, taip Melbournas gali 
didžiuotis gražiaisiais par
kais, kuriuose žydėjo gėlių 
alėjos, teikiančios nepap
rastą pavasario grožį.

Paskutinį viešnagės va
karą, p.p. Lynikų pakviesti, 
praleidome įdomiame resto
rane, kur su mielais priete- 
liais turėjome atsisveikinti. 
Buvo sunku skirtis. Juk ki
tame pasaulio krašte sutiktą 
brolį ir sesę pamilsti. O juk 
tiek daug širdies atvėrėme 
vieni kitiems, besidalindami 
lietuviškojo gyvenimo ap
raiškomis. Ir kada girdi 
skardenant nesantaikos bal
selį, mąstai, ar nebūtų gera, 
kad visi būtume tokie nuo
širdūs , kaip kad Australi
joje sutikti lietuviai.

Beja, tenka nuoširdžiai 
pasveikinti tuo lietuvius, 
kurie jungėsi į didžiąsias 
demonstracijas prieš rau
donarmiečių ansamblį. Ori
ginali, apie bolševikų šėto
niškus darbus kalbanti, 
programa pateko į daugelio 
australiečių rankas. Ir tai 
buvo gera informacija.

Na, mielas redaktoriau, 
matote, kaip miela plepėti 
apie gerus žmones, kraštą, 
kuriame nėra rasinių prob
lemų, kur ir lietuvis laukia 
lietuvio.

Kai lėktuvas pakilo, širdin 
sugrįžo keistas jausmas. 
Paliekame mielus gimines, 
nuoširdžiausius lietuvius ir 
labai gražią aplinką. Į Aus
traliją sugrįžti bus visad 
malonu. Kelias buvo toli
mas, bet mielas. Drauge ke
liavome su savo prieteliais 
Amalija ir Mykolu Jagučiais 
ir dukra Rasytė su vyru Be
nediktu Skvirbliai. Geriau
sios sėkmės Jums, mielas 
Redaktoriau ir mieliems lie
tuviams.

Jūsų Jurgis Janušaitis 

ramybės geros valios žmo
nėms.

Koncertui besitęsiant, 
nežinomi piktadariai, grei
čiausia tos pačios piketuoto
jų grupės inspiruoti, pro 
langą įmetė raudonai nuda
žytą plytą, kurioje buvo nu
pieštas kūjis ir piautuvas. 
Plyta krisdama sužeidė so
listę Danutę Stankaitytę. 
Tuo momentu solistui jauna 
mergytė įteikė gėlių puokš
tę, o koncerto dalyviai solis
tui sukėlė ovacijas. Solistas 
neišsigando, koncertą tęsė. 
Tai taip sprendžiame pa
triotizmą. Argumentai - ply
tos.
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Afganistanas - 
antroji

Civilinis karas Afganistane nu
sitęsė daug ilgiau, negu kovojan
čios šalys planavo. Sukilėlių ne
pavyko prokomunistinei vyriau
sybei palaužti - ne tik prezidentui 
Tarakki (greičiausia nužudytam), 
bet ir valdžią su sovietų palaimi
nimu perėmusiam daug radika
lesniam viceprezidentui. '

Jausdama, kad Amerika, 
būdama užimta konflikte su Ira
nu, į tą reikalą nesikiš, Sov. Są
junga nutarė išnaudoti progą pa
vartojant karinę intervenciją Af
ganistane. Sov. S-gai tebuvo tik 
dvi išeitys: perleisti Afganistaną 
į musulmonų sukilėlių rankas ar
ba tiesioginiu įsikišimu pačiai 
stoti kovon su sukilėliais, jeigu ji 
nenori ten įklimpti, kaip Amerika 
buvo įklimpusi Vietname. Niekas 
neabejoja, kad tokio įklimpimo ji 
tikrai nenori. Sovietai rizikuoja 
daug kuo siekdami savo tikslo, ne 
taip, kaip Amerika, kuri norėda
ma taikingiau Irano problemą iš
spręsti, visą reikalą dar daugiau 
komplikuoja: Iranui duoda pro
gos pasiruošti, o Sov. Sąjungai 
permesti kariuomenę ir užimti 
svarbias strategines pozicijas. 
Afganistano laisvės kovotojų 
(sukilėlių) atstovas pareiškė, kad 
laimėjimas buvęs jau labai arti. 
Dabar padėtis pasikeitė. (Pasku
tinėmis žiniomis sovietų kariuo
menės su visais sunkiaisiais 
ginklais Afganistane priskaitoma 
iki 140 000. Red). Buv. JAV am
basadorius Afganistane tvirtina, 
kad Afganistaną gelbėti jau per- 
vėlu. Dabar reikią susirūpinti 
Pakistanu.

Afganistano užėmimas Sovietų 
Sąjungą įgalina įsitvirtinti Arti
muose Rytuose ir pietinėje Azi
joje bei Indijos vandenyne. Iš jo

RAŠO DARONAS

Čekoslovakija?
labai patogu smogti Pakistanui su 
80 mil. gyventojų ir Iranui. Ne
žiūrint to, Pakistanas galįs būti 
lengvai suspaustas tarp Afganis
tano ir Indijos, kurioje didelė gy
ventojų dalis yra kairiųjų pažiūrų 
ir sovietus galį pasitikti su gėlė
mis. Indijos pakrypimas Maskvos 
link buvo labai ryškus valdant 
Indirai Gandhi (Ji po paskutinių 
rinkimų vėl grąžinta į valdžią. 
Red.). Indija yra labai vargingas 
kraštas su 700 mil. gyventojų - 
labai palanki dirva komunizmui 
įsigalėti. Jeigu į sovietų rankas 
pakliūtų dar Pakistanas, Iranas ir 
Indija, Sov. Sąjunga kontroliuotų 
virš bilijono gyventojų. Įkeldami 
koją į Afganistaną sovietai nu
vertė prez. Aminą ir jį nužudę 
pasodino jo vietoje prezidentu B.
Karmai, gerai rytuose ištreni
ruotą komunistą, kuris, sovietų 
teigimu paprašęs pagalbos įvesti 
krašte tvarką, kai jau sovietų ka
riuomenė buvo Afganistane prieš 
jį padarant prezidentu.

Pavojų pajuto pirmiausia Pa
kistanas, kuris taip neseniai buvo 
nusistatęs prieš amerikiečius, 
dabar vėl atskubėjo į Washingto- 
ną šauktis pagalbos.

Pradžioje sovietų invaziją į Af
ganistaną pasmerkė pirmoji 
Anglija (Vėliau sukruto ir daugu
ma vakariečių. Red.). Amerika 
grasina Sov. S-gai ekonomine re
presija, bet vargu ar tas Sov. 
S-gai turės įtakos. Kai 1968 m. 
sovietų tankai traiškė Čekoslo
vakiją, prez. L.B. Johnson žo
džiais pasmerkė Sov. S-gą, bet po 
kelerių metų užsienio žurnalistai 
paskelbė, kad prez. Johnson so
vietams buvo pažadėjęs nesikišti, 
o tik žodžiais sovietus pasmerkti 
tuo patenkindamas viešąją nuo

monę. Amerikiečių neaiškios po
litikos ir neryžtingos linijos pa
vyzdys yra Vietnamo karas, at
nešęs milijonams žmonių vargą, 
kančias ir mirtį. Dabartiniu at
veju Amerikos didžiausias pra
laimėjimas būtų, kai kitos valsty
bės pradės Amerika nebepasiti- 
kėti. Vienas prancūzų žurnalistas 
Ameriką taip apibūdino: "Galin
giausias pasaulio kraštas Ameri
ka sąjungininkų laikomas pačiu 
silpniausiu.”

Darūnas

Šis straipsnis rašytas paskuti
nėmis pereitų metų dienomis. 
Per tą laiką iki šiandie daug kas 
pasikeitė ir įvykiai įgyja formas. 
Sovietai ryžtingai užima, kai va
kariečiai su Amerika priešakyje 
žaidžia su visokiais Jungtinių 
Tautų ir Saugumo Tarybos posė
džiais, kurie nieko konkretaus 
neduoda. Amerikos laikysena nė
ra ryžtinga, ir tas sovietus tik 
paskatina savo užsibrėžtus pla
nus vykdyti. Įžvalgūs žurnalistai 
pramato, kad po Afganistano be
tarpiškai seks Pakistanas ir to
liau Iranas. Spėjama, kad sovietai

Sol. R. Mastienė Canberroje
Pereitų metų gruodžio 27 d. šv. 

Juozapo bažnyčioje O’Connor so
listė Roma Mastienė, viešnia iš 
Amerikos, giedojo sporto šventės 
atidarymo pamaldose. Pamaldas 
laikė ir gražų pamokslą pasakė 
kun. P. Butkus. Gausiai suvažia
vę sportininkai su savo klubų vė
liavomis dalyvavo pamaldose.

Tą pačią dieną 7 vai. vak. Liet. 
Klube solistė, akomponuojant 
pianistei N. Masiulytei, davė 
Canberros lietuviams puikų kon
certą. Koncerte galėjo dalyvauti 
daugiau klausytojų, ypač jauni

pakiš kokį suktą ir viliojantį va
kariečiams pasiūlymą, ir konflik
tas būsiąs užmirštas. Amerika 
siūlo ginklus Pakistanui ir kitoms 
suinteresuotoms valstybėms, no
rinčioms gintis, bet sovietus 
ginklu sutramdyti nesiryš. Poli
tiniams debesims besidrumsčiant 
vėl atgijo senos pranašystės, ku
rios tik kelia paniką. Amerikai ir 
kitiems vakarų kraštams pirmoj 
eilėj rūpi biznis, bet ne savo ar 
kitų kraštų laisvė. Nutraukus so
vietams maisto pristatymą ir 
paskelbus visuotinę blokadą po
veikis būtų realus, rūpestis - kur 
dėsime savus grūdus, jei neiški- 
šime jų sovietams - sulaiko nuo 
griežtesnių užsimojimų. Taip rei
kalus sprendžia Amerika, Kana
da, Australija ir kiti. Kada vaka
riečiai atsibus ir praregės, kad jie 
patys sau kasa duobę?

Yra ir kitokių nuomonių: esą, 
kuo labiau Sovietų Sąjunga išsi
plės, tuo labiau ji silpnės, kaip 
kardas, kuris yra galingas gink
las, bet jį išplojus kaip popieriaus 
lakštą jis bus niekas, akmeniu 
pramušamas. Bet kažin, ar fizi
niai dėsniai tinka žmogui ar poli
tinei sistemai? Tas tiko Romos 
imperijai, bet ar tiks moderniems 
laikams.

mo, kuris užimtas sporto reika
lais į koncertą neatvyko.

Koncertą ruošė A.L.K.F. Val
dyba susitarusi su ALB Canber
ros Apyl. Valdyba, kurios pirmi
ninkas J. Lizdenis pristatė solistę 
ir pianistę ir po koncerto padėko
jo įteikdamas apie po dovanėlę ir 
po puokštę gėlių.

Viešnia solistė buvo globojama 
p. G. Alytienės, ojiianistė p.p. S. 
Palubinsko ir serelienės. Vi
siems, padėjusiems surengti šį 
koncertą, nuoširdžiai dėkojame.

Canberros Apyl. Valdyba

1980-jų metų parengimų kalendorius Melbourne
SAUSIS

19 d. šešt. Jūros diena Philip saloje
26-28 d.d. Jaunimo išvyka - Jaunimo Sąjunga

VASARIS

15 d. penkt Vasario 16 d. proga priėmimas australams,
Liet. Namuose

16 d. šešt. Soc. Glob. Mot. D-jos susirinkimas
17 d. sekm. Vasario 16-tos minėjimas, Liet. Namuose
24 d. sekm. ALB Melb. Apyl. metinis susirinkimas, 

Liet. Namuose
KOVAS

2 d. sekm. Adelaidės Teatras
8 d. šešt. Korp! Romuvos 50 m. Jubiliejinis balius
9 d. sekm. Šv. Kazimieras, Skautai
15 d. šešt. Pabaltiečių Jaunimo seminaras ir kaukių balius

Latvių Namuose
16 d. sekm. Sporto Klubo Varpo metinis susirinkimas
23 d. sekm. Soc. Glob. Mot. D-jos metinis susirinkimas
30 d. sekm. Donelaičio minėjimas

BALANDIS

12 d. šešt. Margučių Balius, Klubas
13 d. sekm. Kat. Mot. D-jos loterija
19 d. šešt. Soc. Glob. Mot. D-jos Kultūrinė popietė
20 d. sekm. Šv. Jurgio koncertas - Skautai
25-27 d.d. Jaunimo savaitgalis - Jaunimo Sąjunga

GEGUŽIS

3 d. šešt. Sporto Klubo Varpo balius
4 d. sekm. Iškilmingos pamaldos - Kat. Federacija

11 d. sekm. Motinos Dienos minėjimas
17 d. šešt. Klumpakojo Kabaretas
18 d. sekm. Kalantos minėjimas - Kat. Federacija
24 d. šešt. Kun. Vasario 40 m. kunigystės sukaktis
25 d. sekm. Persekiojamos Bažnyčios minėjimas
31 d. šešt. Parapijos choro balius

BIRŽELIS

8 d. sekm. Išvežimų minėjimas
21 d. šešt. Joninių balius - Soc. Glob. Mot. D-ja
28 d. šešt. Petrinės, uždaras balius parap. namuose
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LIEPA 

5 d. šešt. Dainos Sambūrio balius
13 d. sekm. Klumpakojo koncertas
19 d. šešt. Karių Ramovės metinis susirinkimas
26 d. šešt. Tradicinis skautų balius

RUGPJŪTIS

3 d. sekm. Tėviškės Aidų koncertas
10 d. sekm. Sekm. Mokyklos konkursas
16 d. šešt. Mūsų Pastogės Balius
17 d. sekm. Kat. Mot. D-jos šventė
24 d. sekm. Soc. Glob. Mot. D-jos kultūrinė popietė
31 d. sekm. Dainos Sambūrio Šiupinys

RUGSĖJIS 

7 d. sekm. Tautos Šventės minėjimas, Liet. Namuose
13 d. šešt. Tėviškės Aidų Balius, Liet. Namuose
20 d. šešt. Talkos metinis susirinkimas
21 d. sekm. Kat. Mot. D-jos susirinkimas, Liet. Namuose
27 d. šešt. Klumpakojo vakaronė, Liet. Namuose
28 d. sekm. Liet, klubo metinis susirinkimas

SPALIS

4 d. šešt.
9 d. ketv.

11 d. šešt.
25 d. šešt.

Praninės, Parap. Namuose
Vilniaus Diena
Sporto Klubo Varpo alutis. Liet. Namuose
Liet. Klubo metinis balius, Liet. Namuose

LAPKRITIS

2 d. sekm. Tėviškės Aidų loterija
15 d. šešt. Ramovėnų metinis balius
23 d. sekm. Kariuomenės Šventė, minėjimas Liet.
30 d. sekm. Namuose

Dainos Sambūrio koncertas, Liet. Namuose 
GRUODIS

10-12 d.d. Skautų stovykla
14 d. sekm. Sekm. Mokyklos mokslo metų užbaigimas
21 d. sekm. Kalėdų Eglutė - Kat. Mot. D-ja, Liet. Nam
24 d. treč. Tradicinės Kūčios
26-31 d.d. Sporto Šventė Adelaidėje
31 d. treč. Naujų Metų Balius - Apyl. Valdyba -

Liet. Namuose

ALDONOS IR JUOZO 
STASIŪNAIČIŲ ŠEIMOS 

ŠVENTĖ

Rodos, dar taip neseniai 
Dainos choras savo giesmė- 

„ ų}is ^palydėjo į šeimyninį gy
venimą choristus Aldoną ir 
Juozą Stasiūnaičius. Juozas 
nuo pirmųjų Dainos choro 
dienų jame tebedainuoja. 
Aldona nors iš choro laikinai 
pasitraukus, dirba daug 
metų Sydnejaus Lietuvių 
Savaitgalio mokykloje ir yra 
ateitininkų valdybos sekre
torė bei jaunučių globėja.

Savo 20 metų vedybiniam 
jubiliejui sausio 5 d. pasirin
ko Lietuvių Klubą. Pasik
vietė virš aštuoniasdešimt 
savo giminių ir artimesnių 
draugų, juos visus skaniai 
pavaišino. Vedybinio jubi
liejaus proga jubilijatus 
sveikino kun. P. Butkus, 
įteikdamas po simbolinę do
vanėlę, A. Kramilius ateiti
ninkų vardu, B. Kiveris ir E. 
Lašaitis Dainos choro vardu. 
Tuo pačiu buvo atšvęsta ir 
Juozo 50 metų amžiaus su
kaktis. Juozas neseniai 
turėjęs sunkią širdies ope
raciją jau pilnai sustiprėjęs 
ir vėl pradėjo normalų gy
venimą darbe ir visuomenė
je.

Ilgiausių metų šiems 
darbštiems lietuviams.

kor.

**♦
Buv. Irano šacho sūnėnas, 

.jo dvynukės sesers sūnus 
Sariar Čapik, Paryžiuje bu
vo nužudytas. Spėjama, kad 
tai Persijos slaptosios tar
nybos agentų darbas.
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Laiškas iš Adelaidės
REIKŠMINGI MINĖJIMAI

1979 metai gausūs įvairio
mis sukaktimis. Daugelis 
mūsų organizacijų ir kultū
rinių vienetų atšventė ar at
žymėjo 30 metų sukaktis. 
Bet.turbūt,pati svarbiausia 
ir visai lietuvių tautai reikš
mingiausia šiais metais su
kaktis yra Vilniaus Univer
siteto įsteigimo 400 metų 
sukaktis. Ji buvo atžymėta 
įvairiais leidiniais, straips
niais perijodinėj spaudoj ir 
akademiniais ar šiaip pap
rastais minėjimais Lietuvoj 
ir išeivijoj.

Niekuomet universitetai 
nedygo kaip grybai po lie
taus, juo labiau prieš 400 
metų. Anuo metu universi
teto atsiradimas kuriame 
nors krašte, reiškė visos 
tautos tam tikrą pakopą 
kultūriniame subrendime, 
kas ją iškėlė kitų tautų tar
pe. Juk Rusijos imperijoj 
pirmasis universitetas buvo 
įkurtas beveik 200 metų 
vėliau už vilniškį. Ir tuo mes 
pagrįstai galime didžiuotis ir 
šį faktą pristatyti tinkamoj 
šviesoj gyvenamo krašto 
šviesuomenei.

Australijoj Vilniaus Uni
versiteto 400 metų sukaktis 
mūsų kolonijose buvo įvai
riai atžymėta. Vienur su šia 
sukaktimi buvo išeita į aus
tralų visuomenę, kitur jie 
buvo daugiau uždari - tik sa
vųjų tarpe.

Sis minėjimas Adelaidėj 
nusitęsė į metų pabaigą. 
Buvo balsų, kad ši svarbi 
sukaktis būtų surengta 
Adelaidės universitete, kaip 
ir būtų tikę tokia proga. Tu
rime čia ir porą akademikų 
organizacijų, tai Inžinierių ir 
Architektų S-ga ir Akade
minis Skautų Sąjūdis, ku
rioms buvo lyg ir pareiga 
imtis iniciatyvos šią sukaktį 
tinkamai suorganizuoti. Ne
žinia kodėl tokios iniciatyvos 
nebuvo.

Padėti išgelbėjo vienas 
asmuo, mūsų bibliotekos 
vadovė ir įvairių kultūrinių 
parengimų iniciatorė E. 
Reisonienė. Pati būdama 
akademike - diplomuota tei
sininkė, gal geriau, negu kas 
nors kitas perprato Vilniaus 
Universiteto įkūrimo ir 
reikšmę ir suorganizavo 
nors ir kuklų bet prasmingą 
400 m. minėjimą Lietuvių 
Namuose.

Minėjimą atidarė Krašto 
Valdybos pirm. V. Neve
rauskas, pabrėždamas šio 
minėjimo svarbą. Pagrindi
nė paskaitininke L. Pocienė 
klausytojus supažindino su 
Vilniaus Universiteto istori
ja nuo jo įkūrimo iki šių 
dienų.

Valė Neverauskienė pa
pasakojo savo atsiminimus, 
kaip Vilniaus Universitetas 
veikė įvairių okupacijų laik
mečiais.

Meninėj programoj solistė 
G. Vasiliauskienė padainavo
B. Dvariono ’’žvaigždutę” ir
A. Kačanausko "Vai gražu”.

R. Pranckūnaitė paskam
bino Bramso ’’Opus 39” (3 
valsai). J. Neverauskas pa
deklamavo J. Marcinkevi
čiaus ’’Vivat Academia”.

Išimtinas šioj programoj 
įvykis tai svečio, žinomo 
vargonisto ir pianisto prof. 
V. Vasyliūno pasirodymas. 
Jis paskambino J. Gruodžio 
’’Adagio” iš Il-sios sonatos ir 
M. Čiurlionio "Preliudą”.

P. Pusdešrio paruoštą 
vaizdelį ’’Gaisras” suvaidino
B. Rainys, N. Skidzevičius, 

A. Petrikas, I, Rupinskaitė 
ir V. Vosylius. Režisavo J. 
Neverauskas.

Minėjimas užbaigtas cho
ro Lituania dviem dainonr.S. 
Sližio (harm.) "Gintaro 
kraštas” ir K. Kavecko ’’Vil
niuj žydi liepos”. Chorui va
dovavo G. Vasiliauskienė.

Programą sudarė ir pra
vedė G. Vasiliauskienė, V. 
Baltutis ir J. Neverauskas. 
Dekoracijos V. Opulskio, 
šviesos V. Vosyliaus, garsų 
efektai A. Grigonio. Prane
šėja P. Pečiulytė.

Už šio reikšmingo minėji
mo pravedimą padėka pri
klauso ne tik iniciatorei E. 
Reisonienei, bet ir visiems 
programos dalyviams bei 
talkininkams. Ypatinga pa
dėka svečiui V. Vasyliūnui, 
kuris tą vakarą buvo labiau-

Adelaidinės pabiros
Naujai išrinktas parla

mento atstovas Norwood© 
apylinkei F. Webster (Libe
ralų partijos) Krašto Valdy
bos vicepirmininko J. Lapšio 
iniciatyva buvo pakviestas į 
Lietuvių Namus pietums. F. 
Webster yra dar gana jau
nas. ne tik amžiumi, bet ir 
politikoje, bet pritaria mūsų 
reikalams ir ateityje gal bus 
naudingas mūsų bendruo
menei.

* *
Abi savaitgalio mokyklos 

užbaigė mokslo metus: ALB 
savaitgalio mokykla lapkri
čio 1 d., šv. Kazimiero - lap
kričio 8 d. Abejose mokyk
lose vaikų skaičius galėtų 
būti didesnis.

Adelaidės Ramovės sky
rius paskyrė premijas už 
geriausią rašinį apie Lietu
vą. Pirmą šio rašinio premi
ją laimėjo Romualdas Vi- 
lambreckas, antrą ir trečią 
pasidalino Anita Baltutytė ir 
Linas Pocius.

* *
Lietuvių Dienoms Rengti 

Komitetas savo posėdyje 
lapkričio 30 d. galutinai 
nustatė meninių parengimų, 

' ALB Tarybos suvažiavimo, 
I pamaldų ir sporto šventės 

tvarką.
Lietuvių Dienoms Rengti 

Komitetui vadovauja Leo
nas Gerulaitis.

* *
Choras Lituania prieška

lėdinėje ’’repeticijoje", 
gruodžio 9 d., sukvietė bu
vusius, esamus ir būsimus 
choristus ir svečius, užbaigti 
metų darbui.

Choro administratorius J. 
Lapšys pasidžiaugė choro 
veikla, kviesdamas ir toliau 
nepagailėti laiko lietuviškai 
dainai.

Chorvedė G. Vasiliaus
kienė ragino nepraleisti re
peticijų, nes kitų metų gale 
adelaidiškiai bus Lietuvių 
Dienų šeimininkai. Gražiai 
sudainuota ir kukliai alučiu 
pasivaišinta, užbaigiant 
derlingus 1979 metus. Metų 
bėgyje choras pasirodė su 
lietuviška daina devynis 
kartus.

* *
Pabaltiečių moterų kalė

dinė eglutė įvyko gruodžio 
10 d. šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Susirinko virš 

šiai užimtas: akomponavo 
solistei G. Vasiliauskienei ir 
choro dainoms ir davęs 
trumpą rečitalį. Reikia pasi
džiaugti, kad ir visuomenė 
nebuvo šiam minėjimui abe
jinga - dalyvių buvo gausiai.

_ *__
Sekančią dieną, sekma

dienį, adelaidiškiai vėl buvo 
sukviesti paminėti Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo su
kakties. Minėjimas pradėtas 
pamaldomis už žuvusius už 
Lietuvos laisve 3 vai. Lietu
vių Namuose pravesta mi
nėjimo programa, kuriai va
dovavo J. Neverauskas.

"Ramovės” skyriaus vald. 
pirm. V. Vosylius po įžangi
nės kalbos susirinkusius pa
prašė tylos minute pagerbti 
kovose žuvusius karius ir 
perskaitė L.K.V.S. "Ramo
vės” Centro Valdybos svei
kinimą.

Vietoj įprastinių kalbų 
apie mūsų kariuomenės 
praeitį, šį kartą J. Jonavi- 

šimtas estų, latvių ir lietu
vių moterų. Programoje da
lyvavo ir Žilvino tautinių 
šokių dainininkės - Eglutės.

* *
Australijos Lietuvių

Bendruomenės garbės 
narys Juozas, Lapšys daug 
metų atstovavo lietuvius 
Pabaltiečių komitete. 1979 
gruodžio pradžioje šias pa
reigas perdavė S. Pacevi- 
čienei.

* *
Lapkričio 26 d., po trum

pos ligos, mirė Kazimieras 
Bridžius, sulaukęs 68 metų 
amžiaus. Velionis buvo stro
pus lietuviškų parengimų 
lankytojas, priklausė ramo- 
vėnams, domėjosi sportu ir 
buvo dosnus mūsų sportuo
jančiam jaunimui, Ramiai il
sėkis amžinybėje!

* *
Etninių grupių radijo sto

tis savo transliacijas turėjo 
pradėti gruodžio 15 d., bet 
dėl susidėjusių aplinkybių 
pradėjo transliacijas tiktai 
sausio 6 d. Pirmą lietuvišką 
laidą girdėjome sausio 12 d.,

VISUR
Nors žodiniai grasinimai 

Sov. Sąjungai sklinda per 
pasauli dėl Afganistano 
okupacijos, bet sovietai su 
tuo nesiskaito. Vienas ju
moristas pastebėjo, kad so
vietai ateina į talką Ameri
kai, norėdami padėti išva
duoti Amerikos ambasados 
Teherane tarnautojus, kurie 
laikomi įkaitais, iki bus iš
duotas buvęs Irano šachas. 
Anot to jumoristo, sovietai 
išvadavę įkaitus perduos 
juos Amerikai, už ką ameri
konai iš dėkingumo palai
mins sovietų žygį, pripažins 
sovietams už nuopelnus Af
ganistaną ir Iraną (gal net ir 
Pakistaną) ir vėl įsiviešpa
taus amerikonų bei sovietų 
nesulaužoma draugystė ir 
taikingas sugyvenimas.

♦ * ♦

Sausio 6 d. p.p. Bielskių 
sodyboje Adelaidėje įvyko 
neeilinė šventė: išleido savo 
dukrą Rūtą - Zitą už Algio 
Sankausko, kuris Rūtos pa
viliotas prieš keletą metų iš 
Sydnejaus persikėlė gyventi 
į Adelaidę. Abu jaunieji Rū- 

čius padarė labai įdomų pra
nešimą apie pasaulio politinę 
ir karinę padėtį. Prelegen
tas įžvalgiai ir logiškai nuš
vietė šių dienų politinius 
ėjimus ir karinius pasiruoši
mus tarp vakarų ir rytų 
varžovų. Šių varžybų pa
sekmėje pasauly gali įvykti 
nenumatytų pasikeitimų, 
kurių pasekmėje daugelio 
tautų laisvės viltys galėtų 
virsti realybe.

Meninėj daly eilėraščius 
deklamavo J. Neverauskas, 
B. Rainys ir N. Skidzevičius. 
Ir šiame, kaip ir vakarykš
čiame minėjime gražiai pa
sirodė choras Lituania va
dovaujamas G. Vasiliaus
kienės. Buvo sudainuota B. 
Budriūno "Gražinkite lais
vę”; M. Klajūno "Audros 
siaučia” ir S. Sodeikos 
"Šiaurės pašvaistė”. Pasta
roji daina taip klausytojams 
patiko, kad buvo pakartota.

Ir vėl tolimasis svečias 
muz. V. Vasyliūnas mus 
džiugino savo neeiliniu piano 
koncertu ir talkino chorui 
išpildant ’’Šiaurės pašvais
tę'’. Tik gaila, kad gerai 
skambėjęs ir brangus ins
trumentas - rojalis publikai 
rodė savo žaizdas, lyg iš 
fronto grįžęs veteranas.

Programai užsibaigus ir 
ramovėnams išsirikiavus, 
nuleistos vėliavos, sugiedo
tas himnas ir malda. Kaip 
paprastai kariuomenės 
šventes organizuoja vietos 
’’Ramovės” sk. valdyba.

B. Straukas

šeštadienį, įprastu laiku, 9 
vai. ryto. Naujoji stotis 
veiks' FM skalėje, banga 
102.3.

* *
Etninių grupių tarybos 

paskelbė konkursą tema: 
”Ką man reiškia būti etninės 
šeimos vaiku Australijos 
bendruomenėje?” Šiame 
konkurse dalyvavo 97 vai
kai, iki keturiolikos metų 
amžiaus, iš dvidešimt trijų 
tautybių. Malonu pranešti, 
kad pirmą premiją laimėjo 
lietuvaitė Danutė Baltutytė. 
Premijos vertė - dviem ke
lionė lėktuvu į Melbourną ir 
atgal. y

VISAIP
ta ir Algis yra mokytojai ir 
sėkmingai kuriasi Adelaidė
je.

* * *
Metų pabaiga parodė, ko 

mes verti: Katalikų Federa
cijos vadas V. Laukaitis 
tvirtina, kad K. Federacijos 
suvažiavimas buvęs pats 
geriausias iš visų buvusių, 
sportininkai giriasi, kad 
Canberroje įvykusi 30-ji 
sporto šventė buvusi pati 
gražiausia ir sėkmingiausia, 
literatūros vakaro metu 
Sydnejuje sužinojome, kad 
tą vakarą skaitę rašytojai ir 
poetai buvę patys iškiliausi 
lietuvių literatūroje, svečiai 
iš užjūrių prisiekinėja, kad 
Sydnejaus Liet. Klubas esąs 
pats puikiausias visame pa
saulyje... Sakytume, priei
tas Uepto galas ir toliau nė
ra kur eiti nei ko daugiau 
siekti. ♦ » *

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

"MŪSŲ PASTOGEI"
AUKOJO:

O. Stimburienė S.A. $ 5.00 
M. Lingienė NSW $ 5.00 
V. Volodka W.A. $ 10.00
Melb. Soc. GI. M. D-ja

Vic. $ 40.00 
Dr. A. Ivinskis NSW $ 5.00 
G. Bakša NSW $ 10.00
Br. Leitonas Vic. $ 5.00
A. Petruškevičienė

S.A. $ 10.00 
A. Reisgys NSW $ 5.00
J. Ruzgys Qld. $ 30.00
C. Čekanauskas

W.A. $ 130.00 
Geelongo Moterų D-ja

Vic. $ 25.00 
J.K. Vic. $20.00
Alb. Kutka NSW $ 10.00
P. Ropė NSW $ 10.00
M. Vaškevičienė

NSW $ 5.00 
A.J. Mikutavičiai

NSW $ 5.00 
J.O. Dambrauskai

NSW $ 4.00 
V. Bukevičius NSW $ 5.00
S. Gintalienė NSW $ 2.00 
J.M. Siručiai NSW $ 5.00
A. Malinauskas W.A. $ 5.00
B. Šaulytė Vic. $ 20.00 
A.L.B. Geelongo Ap. V-ba

Vic. $ 20.00 
Geelongo Lietuvių S-ga

Vic. $ 25.00 
Šatrijos T. Skautų Pag.

Tėvų K-tas Vic. $ 10.00 
Geelongo choras Vic. $ 20.00 
J. Vaičius NSW $ 2.00
E. Čypienė Vic. $ 10.00
Melb. Liet. Kat. Moterų 
D-ja Vic. $ 100.00
J.Lubickienė Vic. $ 5.00 
J. Karpavičius NSW $ 10.00
T. Gailiūnas Vic. $ 5.00
G. Žemkalnis Vic. $ 20.00 
A.S. NSW $ 11.00
L.G. Petrauskai

NSW $ 20.00
D. Bieri NSW $ 15.00
O. Miniotienė NSW $ 10.00
A. Garolis ir Kriaucevičius

NSW $ 10.00
A. Giliauskas NSW $ 10.00
Newcastle Society of 
Artists 
A. Šernas 
V. Juška 
G. Danta 
J. Janavičius 
S. Zablockienė 
I. Jonaitis

NSW $ 10.00 
NSW $ 10.00 
NSW $ 10.00 
NSW $ 10.00 
NSW $ 10.00 
NSW $ 10.00 
NSW $20.00

G.M. Umbražiūnai
NSW $ 10.00

J. Paškevičius NSW $ 5.00 
G. Antanėlis NSW $ 2.00 
E. Seženis Vic. $ 10.00 
O. Liutikienė W.A. $ 35.00 
Sydney Printmakers

NSW $ 30.00 
Sydnejaus M.D.R. K-tas

NSW $ 350.00
M. Glionertienė NSW $ 2.00 
E.I. Jonaičiai NSW $ 10.00
E.J. Bartkevičiai

NSW $ 5.00 
P. Žitkauskas NSW $ 10.00 
A. Jantauskas NSW $ 20.00 
Sporto Klubas ’’Vytis”

Geelong Vic. $ 25.00 
A. Jakštas NSW $ 20.00
A. Matukevičienė

Vic. $ 10.00 
M. Kasparienė W.A. $ 5.00
R. Baltram NSW $ 5.00
S. Oertelis Vic. $ 10.00 
E. Eskirtienė Vic. $ 20.00
T. Gailiūnas Vic. $ 5.00 
R. Ratienė NSW $ 2.00
D. Mackialienė

U.S.A. $ 17.39 
A. Juodgalvis NSW $ 5.00 
Justas Žemaitis

NSW $ 5.00
V. Kuliešius Qld. $ 4.00 
M. Ruzgienė Qld. $ 20.00 
P. Bašinskas Qld. $ 5.00 
V. Kasputis W.A. $ 5.00
K. J. Lynikas Vic. $ 5.00 
H. Keraitis NSW $ 2.00 
J. Mergelienė NSW $ 20.00 
J. Zinkus NSW $ 10.00
L. Sagys U.S.A. $ 17.77

Mieliems aukotojams ta
riame nuoširdų ačiū.

Mūsų Pastogė Nr. 1-2, 1980.1.21, psl. 9
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30-ji SPORTO ŠVENTĖ CANBERROJE /POETAS,^
Jubiliejinė 30-ji Australi

jos Lietuvių Sporto Šventė 
1979-jų metų pabaigoje vyko 
sostinėje Canberroje. Tai 
buvo istorinis įvykis sosti
nės lietuviams, nes tokia 
šventė čia buvo rengiama iš 
viso pirmą kartą. Jau Kalė
dų pirmąją dieną pradėjo 
rodytis pirmieji svečai iš 
visų Australijos kampų, ta
čiau didžioji sportininkų 
banga suskrido ir suvažiavo 
antrąją švenčių dieną. Gra
žus sostinės Lietuvių Klubas 
pilnas žmonių. Registraci
jos, informacijos, įvairūs 
nurodymai gaunami čia. 
Jaunieji sporto klubo ’’Vil
ko” komiteto nariai: pirmi
ninkas N. Pilka su savo bro
liu, M. Dirkis, C. Essai, vi
suomet gražiai besišypsanti 
D. čeičytė ir veteranas 
krepšininkas G. Gružauskas 
su keletu savo padėjėjų, su
kasi kaip vijurkai, išduoda
mi hoteliui korteles ir visas 
kitas informacijas. Gi naujai 
įrengtas puikus baras, kurio 
net Sydnejaus Lietuvių 
Klubas galėtų pavydėti, pil
nas žmonių, kaip bičių avily
je. Ir čia jaunieji sportinin
kai padeda servuoti įvairius 
gėrimus, nes nuolatinių pa
tarnautojų neužtenka ir 38 
laipsnių Celsijaus tempera
tūra, ypatingai po ilgesnių 
kelionių, džiovina kiekvie
nam gerklę. Canberros klu
bas dar niekada iki šiol ne
buvo matęs tiek daug lietu
vių, greičiausiai jie ir vėl jų 
tiek daug ilgai nematys. 
Šventės dalyvių yra virš 
300, kai iš viso svečių suva
žiavo virš 400. Vienas išga
nymas, kad ši maža lietuvių 
kolonija turi tokį puikų klu
bą, kuris sutalpino visus, al
kaniems davė pavalgyti, iš- 
troškusiems troškulį numal
šino ir buvo visas šios šven
tės centras. Džiugu ir malo
nu buvo matyti kone visur 
taip gražiai dirbantį jauni
mą. O jie dirbo, be miego, be 
nuovargio ir su šypsena at
siprašydami už pasitaikan

Skelbimas
ŠVENTOJO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Viltis po mirties
MIRTIS PANAŠI RAMIAM UŽMIGIMUI

Miegas turi savyje dvi ypatingas savybes. Viena yra 
miegančiųjų nesąmoningumas. Jie nieko nežino, kas da
rosi pasaulyje. Jie nėra nuliūdę, nei nesijaučia laimingais. 
Jie nesirūpina, nei nesidžiaugia, nebealksta ir nebe
trokšta. Apie juos Šventasis Raštas sako: ’’Gyvieji žino, 
kad jie mirs, numirusieji gi nieko daugiau nebežino”. - 
Mok. 9:5.

Bet miegas turi dar kitą žymią savybę, kuomet mes 
palyginame jį su mirtimi. Yra tai pasitikėjimas pabusti. 
Vakare motina paguldo savo mylimą kūdikį lopšyje, su
gieda migdančią giesmelę, kol kūdikio akys užsimerkia ir 
jo smegenys nurimsta ir viską užmiršta. Dabar kūdikis 
liko be sąmonės ir motina patylomis apleidžia kambarį, 
besigėrėdama meile savo mylimam kūdikėliui, turėdama 
viltį sekantį rytą vėl išgirsti linksmą savo kūdikėlio 
čiauškėjimą. Juk nėra verksmo, nei širdies skausmo, nei 
liūdesio dėlto, kad kūdikis tik miega ir sekantį rytą pabus 
ir vėl pagerins namų nuotaiką.

Apie mergaitę, kuri buvo numirus, Jėzus pasakė: 
’’Mergaitė ne mirus, bet miega”. (Mato 9:24). Čia ir vėl 
Jėzus, panašiai kaip kalbėdamas apie Lozorių, mirtį pa
vadino miegu, todėl, kad Kristuje Dievas buvo paruošęs 
gyvenimą, pabudinimą iš mirties naujosios dienos rytą, 
Kristaus karaliavimo dienoje, kuri netrukus turi išaušti. 
Savo mokytiniams Jėzus tarė: "Mūsų prietelis Lozorius 
miega, bet aš einu jo pabudinti iš miego". (Jono 11:11). 
Jėzus buvo nutaręs pabudinti Lozorių iš mirties miego, ir 
tą nutarimą jis įvykdė, palinksmindamas jo seseris ir vi
sus jo mylėtojus.

Bus daugiau

čias klaidas, nes surengti 
tokią šventę iš viso pirmą 
kartą, neturint ankstyves
nės patirties ir gyvenant to
kioje mažoje lietuvių bend
ruomenėje, kurios didžioji 
dalis, neturiu tam žodžių ir. 
jokiu būdu negaliu suprasti 
tos mūsų vyresniosios kar
tos, tuo metu išvažiavo į sa
vo pajūrio vilas saulėje pa
gulėti, gal prisiminti savo 
geras jaunas dienas, bet tik 
ne jokiu būdu padėti jauni
mui, prisijungti prie jų, pa
remti tiek moraliniai, tiek 
materialiniai juos, išklausyti 
tokį puikų viešnios iš Ameri
kos, solistės Romos Mastie- 
nės koncertą ir kita. Ne, 
sostinės lietuvių didžiajai 
daliai tas visai nesvarbu bu
vo. Jie pamiršo savąjį jauni
mą, o jo buvo tikrai gražaus 
ir mes juo galime užtarnau
tai didžiuotis. Malonu, kad 
karščių nepabūgo ir pavyzdį 
vietiniams lietuviams paro
dė senatorius J. Knight, ati
darydamas šią visą šventę, 
sostinės administratorius 
(kituose miestuose burmis
tras) L. Giullespie, šią šven
tę uždarydamas ir vėliau 
dalyvaudamas N. Metų su
tikime ir su sportininkais 
besidžiaugdamas ir bedai
nuodamas (lietuviškai) Lie
tuvių Klube. Nepabūgo 
karščių ir prie jūros neišva
žiavo nei garsioji Canberros 
australų - amerikiečių 
"Cannons” krepšinio 
komanda, turinti Australijos 
Tautinėje Lygoje antrąją 
vietą, kurių rungtynės su 
lietuvių rinktine buvo labai 
gražios, pritraukę tiek daug 
žiūrovų, ypatingai iš austra
lų pusės. Nepabūgo karščių 
nei televizijos bei radio ko
mentatoriai, kurie rodė te
levizijoje atidarymo iškil
mes, paskiras rungtynes, 
turėjo interview su ’’Vilko” 
pirmininku N. Pilka ir kt. 
Rezultatai buvo duodami 
per radio ir vietinis sostinės 
dienraštis ’’Canberra 
Times" rašė ne vieną kartą 

apie šią visą lietuvių sporto 
šventę. Ir visa tai argi nėra 
Lietuvos ir lietuvių garsini
mas pačioje Australijos sos
tinėje ir ne tik vietiniams 
australams, bet ir visiems 
užsienio diplomatams, pasa
kant, kad štai ir čia, tolimoje 
Australijoje, yra maža Lie
tuvos dalelytė ir jau čia 
gimę Australijos lietuviai, 
dar nesudegė Australijos 
karščiuose, bet po Lietuvos 
ir savo lietuviškųjų klubų 
vėliavomis, jungiasi vienon 
lietuviškon krūvon ir tuo 
pačiu garsina lietuvio vardą.

30-ji Sporto Šventė prasi
dėjo iškilmingomis pamal
domis, kuriose dalyvavo 
sporto šventės dalyviai su 
savo vėliavomis. Šias spor
tininkams pamaldas atlaikė 
Sydnejaus ’’Kovo” Garbės 
Narys kun. P. Butkus, spe
cialiai atskridęs iš Sydne
jaus. Jo nepaprastai puikus 
ir sportininkams pritaikin
tas pamokslas, sujaudino ne 
vieno bažnyčioje buvusiojo 
jausmus, kai solistės R. 
Mastienės puikiai išpildytos 
giesmės šias iškilmingas pa
maldas padarė dar iškilmin
gesnėmis, įdiegiant to dva
sinio peno visiems.

Po pamaldų vyko dalyvių 
pietūs Lietuvių Klube. Nors 
pietūs, karšti jautienos 
kepsniai ir buvo žavingi, ta

Kalba ALFAS pirmininkas
ALFAS PIRMININKO JURGIO JONAVIČIAUS KALBA ATIDARANT 30-ją 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO ŠVENTŲ CANBERROJE

Australijos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo Sąjungos 
Valdybos vardu sveikinu 
Jus, suvažiavusius į Can
berra rungtis 30-toje Jubi
liejinėje Australijos 
Lietuvių Sporto Šventėje, 
kuri pirmą kartą įvyksta ša
lies sostinėje.

Mūsų tradicinės metinės 
žaidynės, sutraukiančios 
tiek daug lietuviško jauni
mo, yra ne tik sporto, bet ir 
visos mūsų Bendruomenės 
šventės. Tik tie, kurie pas
kutiniuoju metu prikiša mū
sų sportuojančiam jaunimui 
tautinio susipratimo stoką, 
nenori pripažinti, kad šian
dien čia sportininkai išsiri
kiavo ne vien dėl to, kad jie 
nori sportuoti, bet ir todėl, 
kad būdami lietuvių kilmės, 
jie sąmoningai pripažįsta ir 
parodo savo priklausomybę 
Lietuvių Bendruomenei. 
Lietuvybė gali būti reiškia
ma įvairiais būdais ir nie
kas neturi teisės sakyti, kad 
tik jo nurodoma forma iš
reikšta lietuvybė yra pati 
geriausia.

Visoje sportininkams tai
komoje kritikoje nėra pasa
koma, ko iš lietuvių sporti
ninkų specifiniai norima ir 
kokių, būtent, lietuvybės 
apraiškų sportuojančiam 
jaunimui trūksta.

Tokia kritika nėra kons
truktyvi, ir mus puolantieji 
tikrai daugiau atsiektų, jei 
vieton tuščio priekaištavimo 
sporto klubams, jie ateitų į 
klubų vadovybes su realiais 
ir įgyvendinamais pasiūly
mais, kurie atstatytų klu
buose tariamą trūkstančią 
lietuvybės dvasia.

Šiandien iš visos Austra
lijos čia suvažiavę jaunosios 
kartos atstovai, sportuoda
mi lietuvių klubuose, yra 

čiau čia nebuvo pradinio su
sipažinimo, kuris iki šiol vi
suomet būdavo, kai visi 
bendrai kartu susėda, 
vienas ar kitas iš ALFAS ar 
rengėjų taria trumpus 
sveikinimo žodžius, kunigas 
palaimina šiuos pietus ir visi 
bendrai juos valgo. Tai yra 
kažkas, ko paskirai valgy
dami, kas buvo Canberroje, 
nesvarbu kaip geri būtų 
pietūs, ko čia trūko.

Atidarymas prasidėjo 
gražiu visų sportininkų pa
radu. Grojant maršams, sa
vo gražiose uniformose ir šį 
kartą be jokių priekaištų, 
labai tvarkingai įžygiuoja 
visi sporto klubai, prieš tai 
įnešant Australijos, Lietu
vos, Sporto Švenčių ir visų 
sporto klubų vėliavas, ku
rios vėliau yra pakabinamos 
po puikiai padarytais visų 
klubų didėliais skydais. Ati
darymo pranešėjas N. Ko
valskis pakviečia visus atsi
stoti ir sugiedami Aus
tralijos ir Lietuvos himnai. 
Kun. P. Butkui paskaičius 
atidarymo invokaciją, yra 
perskaitomi gauti raštiški 
sveikinimai iš Krašto Val
dybos, Katalikų Federacijos 
ir Spaudos Sąjungos. Svei
kinimo žodį taria Canberros 
L.B. vicepirmininkas T. Bo- 
rumas, pasveikindamas vi

verti nemažiau, kaip ir visi 
kiti Australijos lietuviai, 
nežiūrint kokioms organiza
cijoms jie priklauso. Aus
tralijos lietuviai sportinin
kės ir sportininkai yra tos 
pačios bendruomenės, jie 
yra tos pačios lietuviško 
jaunimo šeimos nariai, ir 
aktyviąį.t(jalyvaudami jįetu; 
vių sportininkų eilėse jie 
mūsų bendromenės gyveni
me užima tokią pat, o gal net 
ir geresnę vietą negu tie, 
kurie mėgsta kitiems pri
kaišioti lietuvybės stoką. 
Žiūrint į ši puikų jaunų lie
tuviukų prieauglį, džiaugia
si, aš tikiu, ne tik mano, bet 
ir visų čia esančių vyresnės 
kartos lietuvių širdys.

Vienas žmogus, kuris 
daug dirbo Australijos ir 
ypatingai Caneberros lietu
vių sporto veikloje; kuris, 
nesuklysiu pasakęs, svajojo 
matyti Sporto Šventę 
įvykstant- jo mieste - Can
berroje ir kurio mes šian
dien skaudžiai pasigendame, 
buvo mums visiems gerai 
pažįstamas Petras Pilka. 
Deja, šis veteranas sporti
ninkas, buvęs ALFA S-gos 
pirmininkas, žurnalistas, 
kultūrininkas ir visuomeni
ninkas, apleido mus šios 
šventės nesulaukęs. Aš 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

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

sus sportininkus ir palinkė
damas geros sėkmės visiems 
dalyviams. Išsamų ir labai 
gražų žodį taria ALFAS 
pirmininkas J. Jonavičius 
(jo kalba spausdinama 
atskirai), kurį kelis kartus 
pertraukia plojimai, kas pa
rodo gausių atidarymo da
lyvių pritarimą jam. Savo 
kalboje jis primena buvusį 
šio miesto įžymų lietuvį ir 
sportininką, neseniai mirusį 
Petrą Pilką, paprašydamas 
minutės atsistojimu jį pa
gerbti. Sekantį sveikinimo ir 
padėkos visiems sportinin
kams žodį tarė Canberros 
Sporto klubo ’’Vilko" pirmi- 
ninas N. Pilka. Oficialiai šią 
30-ją Sporto Šventę atidarė 
senatorius J. Knight, savo 
gražiame žodyje pasi
džiaugdamas sostinės lietu
viais ir nusistebėdamas, 
kaip tokia maža lietuvių 
grupė įstengė suruošti tokį 
milžinišką dalyką. Jis taip 
pat pasidžiaugė, kad ir jau 
čia gimęs lietuvių tėvų jau
nimas, nenuteista nuo savo 
sportinių tradicijų ir taip 
gausiai dalyvauja savo tra
dicinėje, jau 30-tį metų besi- 
tęsenčioje, sporto šventėje.

Pasibaigus oficialiai daliai, 
žiūrovams mūsų gražiuosius
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kviečiu visus atsistoti ir su
sikaupus pagerbti jo šviesią 
atmintį.

Šiandien Petro Pilkos 
darbą Canberroje tęsia jo 
sūnus Neris, kuris yra da
bartinis Canberros Vilko 
klubo pirmininkas ir šios 
šventės šeimininkas. Tikrai 
negalingą nesidžiaugti, kai jo 
vadovaujamas klubas, bū
damas vienas mažiausių 
mūsų klubų negausioje lie
tuvių kolonijoje, sugebėjo 
suorganizuoti šią Jubiliejinę 
Sporto Šventę, už kurią 
apimtimi ir dalyvių skaičiu
mi didesnės yra tik Austra
lijos Lietuvių Dienos. Tas 
stiprina mūsų įsitikinimą, 
kad lietuvių sporto klubai ir 
Sporto Šventės gyvuos dar 
ilgus metus, nežiūrint neuž
tarnautos kritikos ir prie
kaištų.

Linkėdamas visiems da
lyviams tauraus draugiško 
rungtyniavimo ir džiaugs
mingo jaunatvės entuzijaz- 
mo, tikiuosi, kad ši šventė 
dar ilgai liks mūsų visų at
mintyse, kaip lietuviško 
sportinio džentelmeniškumo 
demonstracija.

Geros sėkmės visiems!

musį-Pasfogė^Nr. 4-2,1980;i:2P,.rJ>šlt: lO'
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Sporto Šventė
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tautinius šokius pašoko sos
tinės lietuvių tautinių šokių 
grupė, kurią paruošė R. Ge
nienė. Įdomu, kad šioje gru
pėje šoko ir keli. nelietuviai, 
kurie yra taip gražiai įsijun
gę į visą lietuviškąjį gyveni
mą, kad tikrai gali būti labai 
gražiu pavyzdžiu ir dauge
liui tikrų lietuvių. Šokiai bų- 
vo šokami vyresniosios šo
kėjų grupės ir buvo atlikti 
labai gražiai ir gracingai. 
Ypatingai žiūrovų dėmesį 
patraukė australas šokėjas, 
šokdamas su keturiomis 
moterimis. Šį šokį jis galėtų 
bent kur ir bent kada repre
zentuoti pačiuose geriau
siuose mūsų tautinių šokių 
festivaliuose. Po atidarymo 
sekė krepšinio rungtynės, 
kurias, kaip ir kitas sporto 
varžybas, aprašys R. Sidab
ras.

ŠVENTĖS LAIMĖTOJAI

Vyrų krepšinio - Geelongo 
’’Vytis”, 2-tra - Sydnejaus 

Skaitytojams
BRANGŪS SKAITYTOJAI!

Jau nuo seno metų permaina yra ir atsiskaitymo su 
Mūsų Pastoge metas: kas nesuspėjo šitos malonios pa
reigos atlikti pereitų metų pabaigoje, maloniai prašomi 
tai padaryti metų pradžioje. Visame pasaulyje priimta, 
kad visados už spaudą apmokama iš anksto. Juo labiau 
šito iš anksto apasimokėjimo reikalinga lietuviška spau
da, kuri esamose sąlygose neturi atsarginių kapitalų, o 
turi išsiversti iš prenumeratorių, atsitiktinių skelbimų ir 
aukų. Todėl ypatingai svarbu prenumeratą apmokėti 
metų pradžioje.

Kas neprisirengia nueiti į paštą ir prenumeratą pa
siųsti, visados jiems maloniai pasitarnaus Mūsų Pastogės 
įgaliotiniai didesnėse kolonijose.

Sydnejuje Mūsų Pastogės prenumeratas priima bet 
kur ir bet kada sutikta administratorė p. L. Stašionienė 
ar pats redaktorius. Taip pat prenumeratas priima Syd
nejaus Liet. Klubo bibliotekos vedėj'aš'p. C. Liutikas arba 
klubo vedėjo pavaduotoja p. J. Mickienė.

Melbourne M.P. prenumeratą galima įmokėti kiekvie
ną šeštadienį ar sekmadienį Liet. koop. Kredito Talkos 
įstaigoje darbo valandomis arba pas Mūsų Pastogės įga
liotinį p. Igną Alekną, kuris jums patarnaus visada, kur 
tik jį sutiksite.

Adelaidėje Mūsų Pastogės prenumeratą priima bib
liotekos vedėja p. E. Reisonienė Lietuvių Namuose, taip 
pat ir parapijos kiosko vedėjas p. Kubilius Katalikų 
Centre.

Geelonge visais Mūsų Pastogės reikalais prašome 
kreiptis į p. J. Gailių, kuris ilgus metus yra šioje koloni
joje Mūsų Pastogės įgaliotinis.

Newcastlio lietuviams visados yra šia prasme pasiruo
šęs padėti ir tarpininkauti nuolatinis Mūsų Pastogės 
bendradarbis p. Alf. Šernas.

Su laiku ir kitų kolonijų lietuviai galės pasinaudoti 
lengvatomis per Mūsų Pastogės įgaliotinius, kurie ne
trukus bus paskelbti ir kurie bus aprūpinti kvitų knyge
lėmis.

Be to, Mūsų Pastogės administracija atstovauja ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos leidžiamą mė
nesinį žurnalą "Pasaulio Lietuvį": priima prenumeratos 
užsakymus ir pinigus (metams kainuoja tik 6 doleriai!). 
"Pasaulio Lietuvio” prenumeratą priima ir Mūsų Pasto
gės įgaliotiniai kitose kolonijose.

Tebūna mūsų visų naujų metų pasiryžimas - kad Aus
tralijoje neliktų nė vienos lietuviškos šeimos be Mūsų 
Pastogės! Ypatingai raginkime jaunimą, kad jis susigy
ventų su lietuviška spauda ir ją įprastų skaityti, nes lie
tuviška spauda yra pagrindinė jungtis, kuri mus visus ri- 
šia į vieną lietuvišką šeimą - bendruomenę.

Mūsų Pastogės Leidėjas ir
Administracija

"Kovas”, 3-čia - Melbourne 
"Varpas”, 4-ta - Adelaidės 
"Vytis”, 5-ta - Hobarto 
"Perkūnas" ir 6-ta - Can- 
berros "Vilkas".

Moterų krepšinio - Gee
longo "Vytis”.

Jauniai - Melbourne 
"Varpas”.

Jaunės - Melbourne ’’Var
pas".

Tinklinio laimėtojai: vyrų, 
moterų ir mišrių komandų 
varžybas laimėjo Sydnejaus 
"Kovas”.

Krepšinio baudų mėtymo 
laimėtojai: vyrų J. Ignata
vičius (Adelaide) ir moterų 
V. Kalnins (Adelaide).

Stalo teniso: vyrų koman
diniai - Melbourne "Varpas”, 
moterų - Canberros "Vil
kas”; individualiniai: moterų 
- O. Pilkienė (Canberra), vy
rų - J. Ablonskis (Melbour
ne); dvejetų: vyrų - J. Ab
lonskis ir A. Balnionis (Mel
bourne), moterų - A. Ko- 
valskienė ir O. Pilkienė 
(Canberra); mišraus: A.

Andrikonis (Hobart) ir N. 
Wallis (Sydney).

Teniso: vyrų vieneto - V. 
Leveris, dvejetų - V. ir R. 
Leveriai (Sydney), moterų - 
K. Volkovickaitė (Geelong).

Sąuašo: V. Ramonaitis 
(Adelaide).

Golfo: ”A” klasės - M. 
Koszela (Geelong) ir "B” 
klasės - F. Kocentas (Can
berra). Moterų - R. Zinkevi
čienė (Geelong).

Šachmatų: individualinių 
pirmenybių - J. Dambraus
kas (Sydnev), žaibo turnyro 
- V. Liūgą (Sydney).

Tvarkingiausio ir gra
žiausiai pasirodžiusio klubo 
dovaną gavo Adelaidės 
"Vyties” klubas. Šį klubą iš
rinko Canberros L.B. Apy
linkės valdyba ir šią dovaną 
įtęikė valdybos pirmininkas 
Budzinauskas.

Kiti parengimai
Sporto Šventės metu

Vienas iš kultūrinių šios 
šventės parengimų buvo so
listės iš Amerikos Romos 
Mastienės koncertas. Jau
kioje Lietuvių Klubo salėje, 
daugumoje svečiams iš kitų 
miestų besiklausant, puikiu 
savo balsu solistė, akompo- 
nuojant jau mums taip gerai 
pažįstamai Nemirai Masiu
lytei, pradžiugino besiklau
sančius, išpildydama operų 
arijas, lietuvių ir kitų kom- 
Erių dainas. Solistės 

, iškildamas į aukštą
sias muzikos gaidas ir nusi
leisdamas į žemuosius tonus, 
parodė jos balso puikų išla
vinimą, žavėdamas jos dainų 
besiklausančius, kas daugelį 
dainų palydėdavo gausiais 
plojimais, prašant solistę 
kelis kartus savo dainas pa
kartoti ir pabaigoje net ke
lias ir naujas išpildyti. Vie
tiniai lietuviai, kurių salėje 
matėsi taip mažai, tikrai gali 
jaustis praradę puikų lietu
višką meninį ir kultūrinį pa
rengimą.

Šventės metu buvo su
rengta kiekvieną vakarą 
bent koks parengimas. Jau
nimui buvo įdomus pirmasis 
"Disco” šokių vakaras, ati
darymo dieną pasilinksmi
nimas prie baseino, kuria
me, nors dieną ir buvo apie 
40 laispnių karščio, vakare, 
orui atvėsus, jaunieji vaikai 
drebėjo iš šalčio. Jaunie
siems buvo įdomūs "Rock & 
Roll" šokiai, kai gausiai atsi
lankę į "Yaralumla Wool
shed originalius australų 
šokius, kurie buvo surengti 
tikroje avidėje, net ir keps
nių bei alaus kvapą pastipri
nant avių natūraliu aroma
tu, turėjo progos išgirsti 
tikrą - originalią australų 
tautinę muziką, pamatant ir 
vėliau patiems įsijungiant į 
tautinius australų šokius. 
Įdomi buvo kelionė į tipišką 
australų Gundaroo kaimą, 
kai dalis svečių turėjo ir ke
lionę po, įdomesnes sostinės 
vietas. Lietuvių Klubas lūžo 
nuo "Lotynų Amerikos” šo
kių, kur jauni ir seni (ar ge
riau vyresni, nes senų šioje 
šventėje visai nebuvo) prie 
labai puikios muzikos links
minosi ir miklino savo kau
lus.

ŠVENTĖS UŽDARYMAS

Pasibaigė malonios pen
kios dienos. Daug prakaito 
buvo išlieta, daug džiaugs
mo laimėtojams, gal keletas 
ašarų kai kuriems pralaimė-

Pirmą kartą šioje šventė
je buvo įsteigta ir nauja 
’’Paskatinimo” dovąna, ku
rią dovanojo "EŽY" klubas. 
Šią dovaną gavo jaunoji 
Sydnejaus kovietė D. 
Wallis.

CANBERRA"CANNONS" -
LIETUVIŲ RINKTINĖ

Pasibaigus visoms var
žyboms, buvo trenerių iš
rinktos paskirų sporto šakų 
rinktinės. Vyrų krepšinio 
rinktinę sudaro: J. Ignata
vičius, P. Urnevičius' (abu iš 
Adelaidės), E. Kardas, A. 
Wiasak, P. Šutas ( Geelong), 
V. Radzevičius (Hobart), R. 
Leknius, A. Milvydas (Mel
bourne), R. Gulbinas, P. 
Andriejūnas (Sydney). Re
zerve: A. Vieraitis (Adelai
de), ir S. Šutas (Geelong).

tojams, tačiau ši šventė, 
pirmoji sostinės lietuvių 
tarpe, praėjo su didžiausiu 
pasisekimu. Oficialiame už
daryme dalyvauja ir vėl visi 
klubai. Ir reikia tik džiaugtis 
ir sveikinti jaunuosius sosti
nės rengėjus už jų pirmą 
kartą įsteigtą naują perei
namąją dovaną, duodamą 
tam klubui, kuris gražiausiai 
ir tvarkingiausiai pasirodys 
atidarymo ir uždarymo iš
kilmėse. Šis dalykas paveikė 
visus klubus ir pirmą kartą, 
jau tikrai po daugelio metų, 
uždarymas buvo toks tvar
kingas, gražus ir gausingas. 
Pabaigos žodžius taria 
ALFAS pirmininkas J. Jo- 
navičius ir rengėjų vardu 
"Vilko” pirmininkas N. Pil
ka, padėkodamas visai savo 
valdybai ir sostinės lietu
viams už padarytą sporti
ninkams paramą, švenčių 
vėliava rengėjų yra perduo
dama sekančios šventės 
rengėjams Adelaidės "Vy
ties" sportininkams. Užda
rymo žodį taria Canebrros 
miesto administratorius L. 
Guillespie, vėliau įteikda
mas laimėtojams dovanas.

Dėmesio
SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
KLUBO BIBLIOTEKOJE

galima gauti pirkti lietu
vių grožinės literatūros 
knygų suaugusiems ir jau
nimui (didelis pasirinkimas): 
C.L.T. Pichel "Samogitia”, 
J. Marvan "Modern Lithua
nian Declension”, A. ir A. 
Tamošaičių "Lietuvių tauti
niai drabužiai” (anglų kalba, 
ribotas skaičius), Vilniaus 
Universiteto sukakčiai at
žymėti medalių, apie Vil
niaus Un-tą 400 m. sukakties 
proga knygelių anglų ir lie
tuvių kalbomis, knyga apie 
Olegą Truchaną ir kt. Turi
me lipinukų automobiliams, 
anglų - lietuvių žodynų, tau
tinių juostų, knygoms juos
telių, gražūs gintariniai ka
roliai.

Biblioteka atidaryta sek
madieniais 1.30 - 4 vai. p.p.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

Treneris - S. Šutas (Gee
long). Visas kitas rinktines 
paskelbs ALFAS valdyba 
vėliau.

Canberros sostinės "Can
nons” vyrų krepšinio ko
manda yra labai gerai žino
ma visoje Australijoje. Čia 
žaidžia keli amerikiečiai, iš 
kuriųjiu yra po 7-nias pėdas 
aukščio. Ši komanda laimėjo 
antrąją vietą Australijos 
Tautinės Lygos pirmenybė
se. Prieš prasidedant rung
tynėms, vienas iš septynpė- 
džių amerikiečių, bešokda
mas prie krepšio, išsisuko 
koją ir negalėjo žaisti rung
tynių, kas buvo jų komandai 
didelė nesėkmė ir mūsų 
rinktinė tik per savo didelę 
baudų mėtymo nesėkmę ir 
rungtynių pabaigoje mato
mą ir jaučiamą varžybų 
nuovargį, neatsiekė tikrai 
pelnyto laimėjimo prieš šią 
taip gerą komandą. Rung
tynės pasibaigė 57:55
(28:31) Canberros
"Cannons” komandos nau
dai. Pirmąjį puslaikį mūsų 
vyrai, žaisdami labai gražiai 
ir dar nejausdami nuovar
gio, laimi trijų taškų skirtu
mu. Žaidimas yra tikrai 
labai gražus, greitas ir mūsų 
vyrai kovoja labai gerai 
prieš aukštuosius ir ūgiu 
daug didesnius už mūsiš
kius, canberiškius. Antrąjį 
puslaikį priešininkai veržiasi 
labai agresyviai, daro kelis 
gražius metimus, vėliau 
rungtynių eigą perimdami į 
savo rankas. Pabaigoje, li
kus bet 5-kioms minutėms 
laiko ir jų didžiajam centru 
apleidus ■ dėl baudų aikštę, 
mūsų vyrai turėjo labai 
daug galimybių laimėti 
rungtynes, tačiau baudų ne- 
įmetimas ir nuovargis, buvo 
mūsų nesėkmė ir mes taip 
gražias ir taip gerai sužais
tas rungtynes turėjome 
dviejų taškų skirtumu pra
laimėti. Taškus pelnė: E. 
Kardas 23, R. Leknius 13, P. 
Andriejūnas ir A. Wasiak po 
4, R. Gulbinas 8, J. Ignata
vičius 3.

A. L-tis

Dėmesio!
Svarbu jaunimui

Sydnejaus lietuvių tauti
nių šokių grupė GINTARAS 
ieško naujų šokėjų pasiro
dymui Syd. Operos Rūmuo
se.

Jau kelinti metai, kaip 
Gintaras sėkmingai repre
zentuoja lietuvių tautinius 
šokius už bendruomenės ri
bų. Pernai po didelio pasise
kimo pastačius scenoje 
"Lietuviškas vestuves” su
silaukė didelio susidomėjimo 
žiūrovų tarpe. Lietuviai tik
rai galėjo didžiuotis, nes tai 
buvo viena iš pačių geriau
sių grupių visoje folklorinio 
festivalio programoje. Ope
ros Rūmų vadovybė, įver
tindama aukštą Gintaro 
grupės lygį, vėl pakvietė 
šiais metais pasirodymui.

Pernai grupės papildymui 
buvo iškviestas "Klumpako
jis" iš Melbourno. Šiais me
tais norima ribotis vietinėm 
jaunimo pajėgom. Tad kvie
čiame visus jaunuolius-les, 
stoti į Gintarą ir pasiruošti 
pasirodymui Operos Rū
muose. Skambinti Gintaro 
trupės vadovui Kajui Kazo- 

ui tel. 708 1072. Kiekvienas 
maloniai kviečiamas ir lau
kiamas!
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PRANEŠIMAS

SYDNEJAUS LIETUVIŠ
KOS VEIKLOS KALEN
DORIAUS SUDARYMAS 

1980 m.

DAINOS CHORO
PIKNIKAS - GEGUŽINĖ

Geras veiklos planas yra 
labai reikšmingas veiksnys 
mūsų veiklai plėsti. Praei
tais metais mes turėjome 
per didelį parengimų susi
grūdimą metų gale, kas ap
sunkino ne tik rengėjų veik
lą, bet ir visuomenę,iš kurios 
laukiame paramos ir kuriai 
iš tikrųjų yra ruošiami tie 
paregimai. Taigi laikas turi 
didelės reikšmės.

Parengimų kalendoriui 
sudaryti Apylinkės Valdyba 
šaukia visų organizacijų 
atstovus į pasitarimą, kuris 
įvyks vasario 10 d. 3 vai. 
Liet. Klubo mažoje salėje.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

LIETUVIŲ RADIJO VA
LANDĖLĖS KLAUSYTO
JAMS SYDNEJUJE

Dainos choro gegužinė 
įvyksta Cabarita Parke Ga
baritą sausio 27 d., sekma
dienį, 11 vai. ryto. Kviečiami 
visi choristai, jų šeimos bei 
draugai ir visi choro talki
ninkai ir rėmėjai. Ypatingai 
kviečiami tie, kurie galvoja
te stoti į chorą. Tai bus puiki 
proga susipažinti su visais 
choristais ir valandėlę pra
leisti gamtoje.

Dėl platesnės informaci
jos skambinti Dainos choro 
valdybos nariams: E. Lašai- 
čiui tel. 73 4118, A. Krami- 
liui 727 3131 arba darbo me
tu 644 6444 ext. 440 ir A. 
Storpirštienei 709 8163. Tuo 
pačiu pranešame, kad pir
moji Dainos choro repeticija 
po atostogų įvyksta vasario 
8 d., penktadienį, 7.30 vai. 
vak. Ypatingai kviečiami 
nauji choristai ir choristės. 
Tikimės, kad susilauksime ir 
jaunimo.

DainosChoro Valdyba

Iki šiol Mūsų Pastogėje 
skelbimai ypač lietuviams 
buvo ypatingai pigūs. Inflia
cijos keliu su diena viskas 
brangsta, lygiai ir spauda. 
Tad nuo šių metų pradžios 
už standartinius skelbimus - 
užuojautas, sveikinimus, 
padėkas bus imama po 10 
dolerių. Visų kitų skelbimų 
kainos priklauso nuo užima
mo ploto, dažnumo. Organi
zacijoms duodamos didelės 
nuolaidos.

NAUJA PLOKŠTELĖ

Susidaręs Komitetas lie
tuvių radijo valandėlės 
programoms paruošti dėl 
nesutarimų su valandėlės 
koordinatorium Viktoru Šli- 
teriu, ateityje programų ne-' 
beruoš.

Lietuvių bendruomenės 
organizacijas bei pavienius 
asmenis prašau šiuo reikalu 
į mane nebesikreipti.

PRANEŠIMAS

Vladas Daudaras

Sydnejaus Liet. Moterų 
Soc. Globos Draugijos tra
dicinis Užgavėnių Blynų va
karas šiais metais įvyksta 
vasario 9 d., šeštadienį, 
Sydnejaus Lietuvių Klube. 
Numatoma labai įdomi ir 
originali programa, kurią 
organizuoja p. D. Skorulie- 
nė. Šalia to kaip visada fan
tais turtinga loterija, jauki 
šeimyniška nuotaika ir kt.

Prieš pat Kalėdas Sydne- 
juje išleista ir rinkoje pasi
rodė Australijos Lietuvių 
Dienų X-sios Dainų Šventės 
plokštelė. Plokštelę paruošė 
Kajus Kazokas, išleido 
lietuviška firma LIVE 
SOUND RECORDING. Ilgo 
grojimo plokštelė Sydnejuje 
gaunama Liet. Klubo biblio
tekoje ir pas M.P. redakto
rių, Adelaidėje Liet. Namų 
bibliotekoje arba pas p. P. 
Bielski, Melbourne kreiptis 
pas p. K. Mieldažį. Plokšte
lės kaina 6 doleriai.

Ši plokštelė yra labai ver
tingas leidinys tiek muziki
niu - meniniu, tiek ir istori
niu atžvilgiu. Suinteresuo
tieji paskubėkite įsigyti, nes 
išleista labai ribotas plokš
telių skaičius.

Prisimindamas a.a Joną 
Šimborą, mirusį 1979 m. 
sausio 12 d., Juozas Rama
nauskas Mūsų Pastogei au
koja 10 dolerių.

PADĖKA

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
KLUBE

Parengimai
Sausio 26 d., šešt.: 8 vai.

ŠOKIAI
grojant klubo kapelai

Sausio 26 d. - Australijos diena. Klubas 
veikia nuo 2 vai. ________
Vasario 2 d., šešt., 8 vai.

ŠOKIAI
grojant Klubo kapelai

Vasario 3 d., sekmadienį ATŽALOS teatro 
spektaklis

SIDABRINĖ DIENA
Pradžia 3 vai. Įėjimas su bilietais

Vasario 9 d., šeštadienį, 7 vai.
UŽGAVĖNIŲ VAKARAS 

Rengia Syd. Liet. Moterų Soc. Gi. Draugija

Vasario 17 d., sekmadienį, 3 vai.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

PASKELBIMO MINĖJIMAS

PRADEDANT NAUJUOSIUS METUS 
KLUBO VALDYBA IR TARNAUTOJAI 
LINKI VISIEMS KLUBO NARIAMS IR 
SVEČIAMS SVEIKATOS, LAIMĖS IR 
SĖKMĖS!

Širdingai dėkoju mane 
sergančią lankiusiems kun. 
P. Butkui, kun. Thomson, 
Dr. J. Mikniui, Dr. V. Bar- 
kienei ir B. Barkui, I. ir K. 
Daniškevičiams, Z.Z. Vičiu- 
liams, P. Donielienei, M. 
Migevičienei, O. Osinienei, 
T. Zakarevičienei, C. ir P. 
Protams, M. Kavaliauskie
nei, L. Cox, I. ir V. Dauda- 
rams, L. Protienei, L. Bile- 
vičienei, M. Kemežienei, S. 
Šaparienei, N. Butkienei, D. 
Bogušienei, Dr. Svirklienei, 
A. Brown, V.V. Juzėnams, 
S. Markowski, M. Bombar- 
delli, A. Matulic, Č. Liutikui, 
A. Liutackienei, prof. A.V. 
Kabailams, J.V. Merge
liams, K. Bačiulienei, A. 
Petniūnienei, T. Riwjerai ir 
Soc. Globos Moterų Draugi
jai. Ačiū dukrų šeimoms už 
globą ir priežiūrą.

Išskirtina padėka lietuvių 
kalba radijo valandėlės ko
miteto pirmininkui p. V. 
Daudarui, perdavusiam per 
radijo gražius artimųjų lin
kėjimus ir man skirtą dainą.

Julija Ivinskienė

DĖMESIO!

Sydnejaus Lietuvių Klu
bui reikalinga virtuvės ve
dėja ar vedėjas - kontrakto- 
riai.

Klubo Valdyba siūlymų 
laukia iki vasario 15 dienos. 
Dėl smulkesnių tuo reikalu 
informacijų kreiptis į Klubo 
vedėją p. V. Binkį tel. 
708 1414.

S.L. Klubo Valdyba

Lit. kursai kviečia!
VIRGINIJOS INKRATAITĖS 

KONCERTAS

Sausio 6 d. ilgesnį laikų 
sirgęs Adelaidėje mirė Juo
zas Binkevičius, buvęs gana 
aktyvus visuomeninėje lie
tuvių vietos veikloje, spau
dos darbuotojas, buvęs Mū
sų Pastogės bendradarbis. 
Liūdesy paliko žmoną Ste
faniją, sūnų ir dukrą su šei
momis ir seserį Antaniną 
Binkevičiūtę - Gučiuvienę.

Mielas Sydnejaus Jaunime,

SYDNEJAUS TEATRAS "ATŽALA” 
vasario 3d., sekmadienį, 3 vai. Lietuvių Klube 

kartoja

Anatolijaus Kairio trijų veiksmų komedija

SIDABRINĖ DIENA

planuodami savo gyve
nimą ir mokslą 1980-tiems 
metams neužmirškite, kad 
lituanistiniai kursai laukia 
jūsų visų.

Pirmoji kursuose pamoka 
prasidės vasario 9 d., šešta
dienį, 9-11- vai. ryto. Tą 
dieną vyks studentų regis
tracija.

Registracija A klasei: 
Bankstown Girls Highschool 
Mona St., Bankstown 9-11 
vai. ryto.

Registracija B klasei: 
Ashfield Boys Highschool, 
Liverpool Rd., Ashfield, 9-11 
vai . ryto.

Ypatingai prašome tėvus 
pristatyti savo jaunimą, kad 
susidarytų kuo didesnis 
skaičius kursus lankančių.

Viena iš pirmaeilių Sydnejuje 
pianisčių lietuvaitė Virginija Ink- 
rataitė sausio 26 d. Sydnejaus 
Town Hall salėje koncertuos 
drauge su Sydnejaus simfoniniu 
orkestru. Koncerto pradžia 7 vai. 
vak.

Virginija nuolat koncertuoja 
įvairiuose muzikiniuose parengi
muose,dažnai girdima per ABC.

ATSILIEPKITE I

Visi kviečiami iš arti ir toli.
Lituanistinių Kursų 

Mokytojai

65 metų našlys, amatinin
kas, turįs nuosavą butą 
(Home unit), nerūkąs, 
negirtuoklis, sveikas ir 
linksmo būdo, choristas, 
muzikantas, mėgstąs sportą 
ir šokius, ieško gyveni 
mo draugės 40-60metų 
- našlės ar išsiskyrus. Pa
duodant savo statistikas ra
šyti šio laikraščio redakcijai 
prašant perduoti ’’man” 
arba tiesiog telefonuoti Nr. 
(08) 422 796 vakarais 9-11 
vai.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ MOTERŲ SOC. GLOBOS DRAUGIJA 
kviečia visus iš arti ir toli į tradicinį

Užgavėnių vakarą
vasario 9 d., šeštadienį, Sydnejaus Lietuvių Klube. Pradžia 7 vai. Vakaro 
programoje

"TRYS NESUPRASTOS MOTERYS” 
Linksma kupina aktualijų komedija

Toliau seks fantais turtinga loterija, šokiai ir bendras bičiuliškas pabendra
vimas

Užgavėnių vakaras dalyvių niekad neapvylė - nesigailėsite dalyvaudami ir 
dabar! Įėjimas veltui
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