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SOVIETAI PAJUDĖJO

Su invazija į Afganistaną 
Sov. Sąjunga pasuko nauja 
kryptimi. Laisvojo pasaulio 
sostinėse vyrauja įsitikini
mas, kad Kremlius atsisako 
taikingo sugyvenimo princi
pų ir imasi agresyvios, kari
ne jėga pagrįstos politikos. 
Dalinai tokia prielaida pasi
teisina, kai pačiame Krem
liuje daugiau reikšmės įgyja 
kariškiai. Brežnevo politinė 
linija silpnėja - jis pats ligo
tas ir 73 metų amžiaus, Ko
syginas mėnesiais jau vie
šumoj nesirodo, o taip pat ir 
kiti politbiuro nariai amžiu
mi gerokai pernokę. Po dau
giau kaip dešimties metų 
sėkmingo ginklavimosi jau 
gali karine vadovybė su 
savo galia sovietų politiką 
tarptautiniuose ėjimuose 
paremti, kai prieš dvidešimt 
metų tokia parama buvo tik 
svajonė. Visai neabejotina, 
kad šiandie Sov. S-ga mo
derniškai ginkluota iš Kubos 
gėdingai nesitrauktų, kaip 
kad buvo 1962 metais. Jau 
1974 metais, kai atolydžio 
politika buvo savo zenite, 
Brežnevas dėstė savo pažiū
ras Varšuvos pakto vadovy
bei: "Mes komunistai dar 
turime kiek laiko bendrauti 
su kapitalistais, nes dar esa
me reikalingi jų ūkio ir 
technologijos. Tačiau tęsime 
ir vykdysime mūsų ginkla
vimosi programą, o apie vi
durį 80-jų metų būsime pa
jėgūs grįžti prie agresyvios 
politikos, kad santykiuose 
su Vakarais mes būtume 
pranašesni".

Naujosi karinė politika, 
ekspertų manymu, vystysis 
suduodant vakarams nedi
delius smūgius ir gąsdinant 
didžiule grėsme (atominiu 
karu) ir tuo pačiu vystant 
milžinišką propagandą už 
taiką ir detentę. Pradėta 
nuo Europos, kad ši atsisa
kytų strateginių ginklų ir 
palikusi tik su konvenciona- 
liais ginklais priklausytų vi
siškai nuo Amerikos. Taip 
nuginklavus Europą sovietai 
turėtų pilną persvarą ir 
Ameriką pralaimėtų strate
ginį žaidimą, nes puolant 
Europą konvencionaliais 
ginklais NATO sovie
tams neatsispirtų, o panau
dojant atominius ginklus 
Amerikai būtų savižudybė 
atsimenant sovietų raketinę 
persvarą. Susidarus tokiai 
padėčiai galiotų sovietų 
naudai strateginė formulė: 
galima laimėti, nebūtina lai
mėti, bet neįmanoma pralai
mėti. Toji pati formulė 
Amerikai skamba liūdniau: 
galima nelaimėti, privaloma 
nepasiduoti, bet galima pra
laimėti. Sovietų ėjimai 
drauge su savo sąjunginin
kais nuo Vietnamo iki Rytų 
Vokietijos yra paremti žlug
dymo strategija. Maskvai 
beveik jau pavyko artimuo

se rytuose nuo Sueso iki 
Singapūro įrodyti Amerikos 
bejėgiškumą ir neryžtingu
mą. Ir kai tik bus pasaulis 
įtikintas, kad Amerika nėra 
pasaulio pirmaeijė karinė 
galybė, prasidės Europos 
išnarstymas.

Tačiau šitokią sovietų po
litinę kalkuliaciją sekė ir eilė 
nesėkmių Azijoje ir Afriko
je, o Europos sovietams ne
pavyko nuginkluoti ir atsi
sakyti naujųjų ginklų. Nau
joji ginkluotė verčia sovie
tus susimąstyti nes kiekvie
nu atveju ji reiškia NATO
karinę persvarą prieš sovie- ___________________________ ______
tus.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

CANBERRA
Vasario 16-tos minėjimas 

Canberroje įvyks vasario 17 
d. (sekmadienį) šia tvarka:

11.30 vai. ryte šv. Mišios 
St. Marie’s, Braddon, - kun. 
P. Martuzas.

Tuoj po pamaldų renka
masi Canberros Lietuvių 
Klube Vasario 16-tos minė
jimui - paskaita ir meninė 
dalis.

Minėjimą užbaigus tuoj 
pat šaukiamas A.L.B. Canb. 
Apyl. visuotinis susirinki
mas. kuriame bus renkama 
nauja A.L.B. Canb. Apyl. 
Valdyba sekančių dvejų 
1980-81 metų kadencijai.

Po susirinkimo kavutė ir 
užkandžiai.

Canberros lietuvių bend
ruomenė kviečiama kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

A.L.B. Canb. Apyl. V-ba

PLB Valdyba kviečia
1. atsižvelgiant į vėliau

sius pasaulinius įvykius, 
PLB Valdyba ir PLB Visuo
meninių Reikalų Komisija 
ragina visas Kraštų Valdy
bas:

a. Telegramomis arba 
laiškais kreiptis į savo kraš
tų vyriausybes prašant 
remti JAV pastangas mė
ginti išlaisvinti įkaitus Ira
ne. Šių telegramų / laiškų 
nuorašus siųsti JAV amba
sadoms.

b. Kreiptis į savo kraštų 
vyriausybes išreiškiant pro- 
testą prieš Sovietų invaziją 
Afganistdne, primenant 
Lietuvos okupaciją 1940 m. 
ir raginant boikotuoti Olim- 
pijadą Maskvoje.

2. Artėjant Vasario 16 - 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventei - Kraštų valdybos 
prašomos:

Vilniaus Universiteto 
sukakčiai

minėjimai
LATROBE VALLEY

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas 
Latrobe Valley įvyks vasa
rio 16 dieną, šeštadienį, 1 
vai. po pietų, Servacijaus ir 
Alvinos Šabrinskų ūky, 
Tambo Rd„ Moe.

Visi lietuviai su svečiais 
maloniai prašomi skaitlingai 
dalyvauti.

Seniūnė

SYDNEY
VASARIO 16-JI 

SYDNEJUJE

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimas Syd- 
nejuje ruošiamas vasario 17 
d., sekmadienį pradedant 
iškilmingomis pamaldomis 
Lidcombe. Pats minėjimas 
įvyks 3 vai. Syd.. Lietuvių

a. Ruošti minėjimus, 
kuriuose ypatingas dėmesys 
būtų skiriamas Lietuvai, iš
keliant jos kovą dėl laisvės 
ir nepriklausomybės (po
grindžio spauda, politiniai 
kaliniai, disidentai) bei pri
simenant Lietuvos žmonių 
atsiekimus kultūrinėje sri
tyje.

b. Kartu su Vasario 16 
švente paminėti mūsų gro
žinės literatūros pradininko 
Kristijono Donelaičio 200 
metų mirties sukaktį (vasa
rio 18 d.).

c. Prisimenant PLB 
Seimo nutarimą, kartu su 
Vasario 16 minėti ir kara
liaus Mindaugo vainikavimą 
(Lietuvos valstybės įkūri
mą).

Vytautas Kamantas 
Pirmininkas
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Klube. Programoje nepn- ; 
klausomybės kovotojų pa
gerbimas, paskaita ir Dainos < 
choras. Minėjimą rengia 
Sydnejaus Apylinkės Val
dyba.

MELBOURNE
MELBOURNO 

LIETUVIAMS

Lietuvos Nepriklausomy
bės Šventę, Melbourne lie
tuviai minėsime vasario 17
d., sekmadienį.

Minėjimą pradėsime 12 
vai. iškilmingomis pamaldo
mis šv. Jono bažnyčioje, 
East Melbourne. Organiza
cijos dalyvauja su vėliavo
mis. Skautai ir sportininkai 
uniformuoti. Jaunimas ir 
ponios tautiniais rūbais. Vy
rai dėvi tautinio rašto kak- 
laraščius.

Minėjimo aktas Lietuvių 
Namuose 3 vai. Programoje 
paskaita ir meninė dalis. 
Dalyvauja Dainos Sambūrio 
choras ir tautinių šokių gru
pės.

Minėjimo dieną, sekma
dieni per etninę radio stotį 
3 EA iš ryto 11 vai. bus spe
ciali šventinė programa. 
Važiuodami į pamaldas už
sukite radio ir nepamirškite 
išklausyti.

Vasario 16-ji yra pati

ŽINIOS
Sąryšyje su invazija j Af

ganistaną Kinija nutraukė 
derybas su Sov. Sąjunga dėl 
santykių pagerinimo. Dery
bos pradėtos dar pernai 
metais, bet, anot kiniečių, 
jos neturi prasmės, kai so
vietai kalba apie taikingą 
sugyvenimą, o pati verčiasi 
agresija.

♦»»
Amerika sutinka perleisti

Pernai metais plačiai pa
saulyje buvo paminėta Vil
niaus Universiteto 400 metų 
sukaktis. Šio taip lietuvių 
tautai reikšmingo įvykio pa
brėžimui mūsų žymusis 
skulptorius Vytautas Kašu
bą sukūrė medalį, o jį išleido 
Akademinis Skautų Sąjūdis 
Amerikoje. Medalis nukal
tas iš bronzos, sidabro ir 
aukso, kuris jau platinamas. 
Auksinių ir sidabrinių me
dalių kaina priklausys nuo 
šių metalų kainos rinkoje. 
Šių medalių galima gauti ir 
Australijoje (Syd. Liet. 
Klubo bibliotekoje). Nuot
raukoje abi medalio pusės.

svarbiausia diena Lietuvos 
istorijoje. Ši diena yra šven
ta ir neatšaukiama visiems 
laikams ir visoms kartoms, 
nes tą dieną tauta pareiškė 
savo valią gy venti laisvėje ir 
savo nutarimą patvirtino 
savanorių kūrėjų krauju.

Kviečiame visus Viktori
jos lietuvius gausingai atsi
lankyti šventės minėjimo 
pamaldose prašant gerojo 
Dievo gražinti lais
vę mūsų tėvynei Lietuvai.

Taip pat kviečiame visus į 
minėjimo aktą Melbourne 
Lietuvių Namuose, North 
Melbourne, 44 Errol Street.

Eisime į minėjimą ne dėl 
programos įvairumo, bet 
pareikšti viešai mūsų prin
cipinį nusistatymą, kad 
smerkiame Lietuvos okupa
ciją ir šventai tikime į lais
vos Lietuvos priskėlimą.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba

Sov. Sąjungai pagal sutartį 
šių metų kviečių kvotą, bet 
Amerikos uostų darbininkai 
atsisakė pakrauti sovietų 
laivus.

*»*
Šių metų velykinėje Syd- 

nejaus parodoje buvo pra
matyta didelis sovietų že
mės ūkio gaminių išstaty
mas, tačiau atrodo, kad so
vietai nebūsią įsileisti.

***
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Lituanistinis švietimas
Jau kelinti metai Austra

lijoje vykdant etninę prog
ramą veikia vyriausybės 
palaikomi lituanistiniai kur
sai Melbourne, Adelaidėje ir 
Sydnejuje, ir kasmet susi
duriame su ta pačia skaus
minga problema: yra mo
kyklai užnugaris (finansinė 
valdžios parama), yra mo
kytojų, bet kaip taisyklė - 
amžina mokinių problema. 
Rodos, lietuvių seimų ne
trūksta ir mokyklinio am
žiaus jaunimo gana gausu. 
Tai liudija vien tik pačios 
skautų ir sportininkų orga
nizacijos, kurios irgi viso 
lietuviško jaunimo nesuse- 
mia, bet vis tik tų jaunimo 
organizacijų eilės gausios, 
tačiau mokyklose, juo labiau 
lituanistiniuose kursuose to 
jaunimo taip skysta. Trūks
tamas vietas lituanistiniuose 
kursuose užpildo suaugę gal 
vien tik is reikalo, kad tie 
kursai neužsidarytų.

Be abejo, jaunimo ir ypač 
nepilnamečio bendras ir 
tautinis auklėjimas yra tie
sioginis tėvų rūpestis, tačiau 
jis yra drauge ir visų mūsų 
rūpestis įskaitant ne tik 
jaunimo organizacijas, bet 
rūpestis ir bažnyčios, ir 
bendruomenės. Jeigu taip 
visi bendru frontu atsisuk
tume į būsimos kartos tauti
nį auklėjimą, greičiausia 
mokyklose mokinių ir kur
santų keleriopai padidėtų. 
Sakysim, jaunimo organiza
cijos savo nariams galėtų 
pastatyti pagrindinę sąlygą: 
lankyti ir baigti savaitgalio 
mokyklą ir lituanistinius 
kursus, kad galėtų būti pil
nateisiai organizacijos na
riai; bažnyčia irgi galėtų 
nuolat priminti, kad tautinis 
auklėjimas yra moralinė pa
reiga ir viena is dorybių; 
pagaliau bendruomenė kaip 
vienas is galingiausių veiks
nių turėtų ir privalėtų visą 
dėmesį skirti įvairių rūsių 
lietuviškoms mokykloms: 
egzistuojančioms padėti, 
steigti naujas, kur tokių nė
ra, sąmoninti tėvus, kad 
leistų vaikus į tokias mo
kyklas, organizuoti trans
portą, mokslo priemones ir 
t.t.

Iki šiol, atrodo, lietuviš
kas jaunimo auklėjimas 
buvo tik atskirų asmenų - 
pasišventėlių mokytojų rū
pestis ir įgeidis: jeigu tokių 
savanorių pajėgumas ir iš
tvermė įveikia bendrą 
abuojumą, tokios mokyklos 
gyvuoja, bet kas salia jų dar 
interesuojasi tokia mokykla, 
pasiteirauja, kaip jos išsilai
ko, ko trūksta ir kaip būtų 
galima padėti - šito, deja, nei 
mūsų savaitgalio mokyklos, 
nei lituanistiniai kursai ne
sulaukia. Tad ar reikia ste
bėtis, kad neturime tautiniai 
sąmoningo jaunimo, kad
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mokinių skaičius mokyklose 
apgailėtinai mažas?

Visados lengva teisintis ir 
tik savo siaurus interesus 
ginti apsilenkiant su bend
raisiais, mus visus liečian
čiais klausimais. O turėtų 
būti priešingai: jeigu yra 
lietuviška kokia organizaci
ja, tai turėtų pagalvoti, kad 
tokia organizacija ir ateity 
turėtų išlikti lietuviška. O 
šito siekiant dėmesys turėtų 
būti sukauptas į lietuvišką 
jaunuomenės auklėjimą tiek 
mokyklose, tiek ir už mo
kyklų ribų. Iš mūsų akty
viųjų žmonių beveik nė vie
no nėra, kuris nepriklausytų 
kokiai nors lietuviškai orga
nizacijai. Ir jeigu taip kiek
vieno mintyse būtų vienas ir 
pagrindinis klausimas - kiek 

Taut. švenčių 
minėjimų prasmė

"Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina, ir šviesa ir 
tiesa mūs žingsnius telydi”, - Lietuvos himno žodžiai. 
Saulė yra visokios šviesos simbolis, taigi ir dvasinės. 
Tamsa yra visokios gyvybės naikintoja. Vidujinė ar išo
rinė tamsa naikina dvasinę ir fizinę gyvybę. Verta prisi
minti šiuos himno žodžius, kai į Lietuvą vėl veržiasi tam
sa, o mes išeivijoje gęstame nepalikdami aplink savęs 
šviesos.

Nežinodami savo tautos istorijos, skęstame tamsoje ir 
dėl to mirštame, mes nykstame. Mūsų istorija sąmonin
gai buvo ir tebėra klastojama, kad mus galėtų sunaikinti 

’ mūsų priešai. Tegul nebūna nė vieno lietuvio, kuris neži
notų, kas yra Vasario 16-ji ir Rugsėjo 8-ji d. Tai dvi mūsų 
tautos šventės, kurios nusako lietuvių tautos kulminaci
nius taškus.

Rugsėjo 8-ji suriša mus su mūsų tautos garbe, su seno
vės Lietuva, su politine, militarine bei dvasinių jėgų 
ekspansija, kuri daug prisidėjo prie Europos saugumo ir 
kultūros išugdymo. Tai pasididžiavimo šventė, bet kartu 
ir gilaus susimąstymo, ir graudaus išgyvenimo, nes nuo 
to taško mūsų valstybė krenta žemyn, tautos jėgos eina 
silpnyn, ir Lietuvos horizontuose kas kart derosi tamsiau 
ir tamsiau. Ir kai jau pasaulis neberado savo žemėlapiuo
se tokios tautos nei tokios gyvos kalbos ir kai lietuviui 
Lietuvoje buvo visai tamsu, įvyksta stebuklas mūsų tau
toje - atgimimas. Šaltuose pelenuose įsikuria ugnelė ir 
ima šviesti. Ir tas atgimimas baigėsi Vasario 16-sios aktu. 
Tauta atgijusi nori gyventi, išsikovoja nepriklausomybę 
ir sužydi tautinė sąmonė nauja šviesa ir nauja forma. Ir 
tai yra aukščiausias momentas mūsų tautos gyvenime, 
kurio nevalia užmiršti lietuviui.

Tegul nebūna nei vieno lietuvio, nei vienos lietuviškos 
bendruomenės, kuri neprisimintų šio įvykio. Kodėl? To
dėl, kad tai yra logiška. Jei esi bent kiek lietuvis, tai turi 
žinoti ir bent kiek lietuvių istorijos, tai turi ir bent kiek 
prisidėti savo pastangomis tą lietuvybę išlaikyti.

Jei Rugsėjo 8-ji, yra istorinė šventė, mus rišanti su 
praeitimi, tai Vasario 16-ji yra akcijos šventė, mus įpa
reigojanti vykdyti tautos valią. Paskelbta tautos valia 
tebegalioja, aktas tebeskelbia tautos valią. Okupacija 
sutrukdė tautos valios vykdymą, bet jos nepanaikino ir 
niekas negali panaikinti, todėl ir privalome ją įvykdyti - 
atgauti tautai nepriklausomybę. Bet kaip atgausi nepri
klausomybę, kada šis istorinis momentas mums yra visai 

. nepalankus? Reikia laukti palankaus momento, bet kad jo 
sulauktume, reikia būti pasiruošusiems, o pasiruošti ga
lime tik nuolatiniu prisiminimu ir nauju užsiangažavimu. 
Jei per Rugsėjo 8-sios minėjimą galime prisiminti tautos 
istoriją, tai per Vasario 116-sios reikia angažuotis už Lie
tuvą.

Jei mūsų tautinės šventės turi tokios didelės reikšmės 
Lietuvos ateičiai, tautiniam auklėjimui ir pasiruošimui 
nepriklausomam gyvenimui, tai kaip turėtume jas ver
tinti, su kokiu atsidėjimu jas lankyti?

Nėra labai svarbu, ar bendruomenė sugeba minėjimui 
paruošti meniškai gerą programą, bet labai svarbu, kad 
visi susirinktume, kad visi dalyvautume. Ne į spektaklį, 
ne į koncertą einame, o į tautinę šventę, ne malonumo 
ieškodami, o tautinę pareigą atlikdami, kad kartu sustoję 
petys į petį užtrauktume iš gilumos širdies "Lietuva, 
tėvynė mūsų". Tai tokia yra prasmė mūsų tautinių 
Švenčių.

Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina, tegul lietu
vis būna šviesiu lietuviu, tegul nebūna nė vieno mūsų 
tarpe nežinančio ir neprisimenančio tautinių švenčių.

_ A. Mauragis
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ir kaip aš galiu prisidėti prie 
lietuviško jaunuomenės 
auklėjimo, netrukus pajus
tume visoje bendruomenėje 
aiškų tautinį atgimimą. At
sišaukimai ir kvietimai leisti 
vaikus į savaitgalio mokyk
lą, registruotis į lituanisti
nius kursus liečia ne vien 
vaikus ir mokslus einantį 
jaunimą, bet liečia kiekvieną 
sąmogingą lietuvį, kiekvieną 
organizaciją, bažnyčią ir 
bendruomenę, nes visų pas
tangos, sukauptos viena 
linkme turi nešti vaisių: lai
ku ir vietoje priminimas, 
paskatinimas, atkreipimas 
dėmesio negali likti be pa
sekmių. Svarbiausia: lietu
viškam jaunimo auklėjime 
negalime likti pasyvūs. Kaip 
tik toks pasyvumas ir prive
dė šiandieninės padėties, 
kad bendruomenėje liko 
tuščias ir platus tarpas. O 
tai atsitiko dėl to, kad įtikė-

Dr. R. KLUGMAN 
PASISAKO

Dr. K. Klugman federali
nio parlamento narys, dar- 
bietis, atstovaująs Prospec- 
to apylinkę dėl olimpiados 
boikotavimo pasisako šitaip: 
— Būtų daug geriau, jeigu 
tie milijonai dolerių, kuriuos 
australų televizijos stotys 
sumokės sovietų Rusijai už 
leidimą filmuoti žaidynes 
Maskvoje, kad šie pinigai 
būtų panaudoti Australijos 
gynybai, arba pabėgėlių šal
pai, kurie tapo aukos vien 
tik Sovietų Rusijos vedamos 
politikos.

ta ir pasitikėta pagrindo ne
turinčiu, prigimtimi parem
tu šūkiu ■ lietuviais gimę, 
lietuviais ir paliksime. Is 
tikrųjų prigimtis su tautybe 
nieko bendro neturi: gimsta 
pirmiausia tik žmogus, bet 
tautybė, pažiūros, ateina tik 
per auklėjimą ir aplinką. Tai 
yra kultūra, kuri yra salia 
prigimties. Gimstame žmo
nėmis, bet lietuviais tik 
tampame, tampame per 
auklėjimą, sąmoninimą, per 
bendravimą su savaisiais. 
Lietuvoje šitą misiją atlik
davo aplinka, gi išeivijoje ■

MIRUSIEJI
ATSISVEIKINANT SU

J. BINKEVIČIUM

Vis dažniau susirenkame 
amžinybėn palydėti iške
liaujančių. Vienus jų apgaili 
tik šeimos nariai ir artimieji 
draugai, kitų mirtis paliečia 
ir visą bendruomenę atsi
skiriant su reikšmingu as
meniu. Prie tokių priskirti
nas ir velionis Juozas Bin- 
kevičius.

Velionis nebuvo labai ak
tyvus pačioje lietuvių bend
ruomenėje, bet kaip giliai 
tikįptįs. labiausiai reiškėsi 
lietun!ų<parapijos aplinkoje, 
tačiąųnhnesišalino ir nuo 
bendruomenės veiklos: kaip 
teisininkas bene porą kartų 
buvo išrinktas į ALB Krašto 
Garbės Teismą. Tačiau gi
liausia įmintus pėdsakus ve
lionis paliko laisvoj Letuvoj 
ir išeivijos spaudoje. Baigęs 
teisių fakultetą Juozas buvo 
K’ irtas Zarasų notaru. Čia 

ir redagavo savaitinį 
laikraštį "Zarasų Kraštą”. 
Nemažai rašė spaudai ir Vo
kietijoje. Ir Australijoje ry
šių su spauda nenutraukė: jo 
brandžių straipsnių tilpo ir 
Mūsų Pastogėje, ir Tėviškės 
Aiduose. Buvo plačiai apsi
skaitęs, domėjosi visuome
niniu gyvenimu ir politika. 
Ilgesnį laiką Tėviškės Ai
duose beveik kiekviename 
numery buvo spausdinama 
jo paruoštos pasaulio politi
kos apžvalgos.

Įsimetęs artritis sunkiai 
sužalojo velionio rankas, kad 
valdyti plunksną darėsi vis 
sunkiau. Bet savo negalavi
mais velionis nesiskundė, 
buvo visados giedros nuo
taikos, mėgo jumorą, su 
kiekvienu tolerantiškas, ne
skirstė žmonių pagal jų įsi
tikinimus. Kiekvienas jo 
pastogėj užklydęs lietuvis 
buvo šiltai sutiktas ir sve
tingai pavaišintas.

Šiaip velionis J. Binkevi- 
čius buvo labai kuklus, nesi
veržė į pirmaujančias eiles, 
nesireklamavo ir bevelijo 
likti nepastebėtas.

TAUTOSFONDE

Prisimindami pernai mi
rusią Verą Staugirdienę 
vietoj gėlių aukojo Tautos 
Fondui $ 20 I.G.Bliūdžiai iš 
Chicagos U.S.A, ir $ 12 N. ir 
K. Zdaniai iš Melbourno.

Mirties metinių sukaktyje 
prisimindama savo vyrą 
majorą Simą Narušį Tautos 
Fondą jparėmė velionies 
žmona Vanda Narušienė $ 
20. Visiems širdingas ačiū.

Tautos Fondo Atstovybė 
Sydnejus

tėvų pastangos, lietuviškos 
mokyklos ir organizacijos. 
Dėl to tenka priminti jau 
daug kartų keltą mintį: nie
kas neturi lietuvybės mono
polio, bet toji lietuvybė pri
klauso nuo mūsų visų pas
tangų. Todėl niekas negali 
teisintis, kad lietuvybė yra 
tik tėvų ir mokyklos žinioje. 
Ji yra mūsų visų - organi
zuotai ir individualiai - rū
pestis ir net pareiga, kad 
lietuvybė Australijoje ir 
bendrai išeivijoje turėtų už
tikrintą tęstinumą. ,

(v.k.)

A.a. Juozas Binkevičius

A.a. Juozas Binkevičius 
gimė 1906 m. Petrapily, kur 
jo tėvas Antanas Binkevi
čius buvo stambaus gėrimų 
fabriko direktorium, tad 
šeima materialinių sunkumų 
nepatyrė. Visi vaikai mokėsi 
muzikos ir bent kelias sveti
mas kalbas.

Po bolševikų revoliucijos 
Binkevičių šeima 1919 m. 
grįžo į Lietuvą. Utenoj bai
gęs gimnaziją Juozas stojo 
V.D. universitetan ir baigęs 
teisių fakultetą notaro darbą 
pradėjo Zarasuose ir vėliau 
Raseiniuose. 1944 m. pasi
traukė į Vakarus, August- 
dorfo stovykloje mokytoja
vo lietuvių gimnazijoj. 1949 
m. atvyko i Australiją, įsi
kūrė Adelaidėje kur ir už
baigė savo žemišką kelionę 
1980 m. sausio 9 d. savo šei
moje, rūpestingos žmonos 
Stefanijos slaugomas. 
Centenial kapinėse su velio
niu atsisveiKino parapijos 
Tarybos vardu P. Pusdešris 
ir spaudos darbuotojų vardu 
V. Dumčius. Liūdesy paliko 
jo žmona Stefanija, dukra 
Gražina, Sūnus Rimantas, 
trys, vaikaičiai ir sesuo An
tanina Gučiuvienė, gerai pa
žįstama Mūsų Pastogės 
skaitytojams iš jos brandžių 
straipsnių muzikos ir kultū
riniais klausimais,

Br. Str.
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* Melbourne '"' P?.."
pradedame dešimtuosius!

ŠEŠTADIENIO MOKYKLA MELBOURNE 
Rašo P. Sungaila

■į'Į'.Į J- -----------

ŠVIEČIAME IR ŠVIESKIME
Lituanistiniai kursai

Pažvelgus į praeitį atrodo 
lyg vakar pradėjome šešta
dienio mokyklą. Tačiau juk 
pradedame jau dešimtuosius 
metus o Šeštuosius metus su 
pilnu užskaitymu brandos 
atestato lygiui.

Daug mokinių perėjo per 
Šeštadienio Mokyklą, daug 
mokytojų joje mokytojavo. 
Kai kurie mokiniai ištver
mingai, pasišventę, lankė 
kursus, gavo lietuvių kalbos 
užskaitymą baigdami gim
naziją ir daug kam tas padė
jo įstoti į universitetus.

Kiti mokiniai pabuvo mo
kykloje trumpesnį laiką gal 
būt porą metų, metus, ar 
keletą mėnesių.

Reikia tikėtis kad kiek
vienas iš lankiusių mokinių 
išsinešė iš mokyklos ką nors 
į gyvenimą.

Daugelis iš tų mokinių jau 
baigė aukštąjį mokslą. Kai 
kurie mokytojauja arba 
dirba bet kurioje kitoje pro
fesijoje. Didesnė dalis iš jų 
neužmiršta lietuvių bend
ruomenės ir aktyviai prisi
deda prie lietuvių kultūrinio 
gyvenimo.

Kai pažvelgi į tautinę šo
kėjų grupę, malonu matyti, 
kad apie 80% iš jų yra lankę 
šeštadienio mokyklą ir daug 
kas iš jų iau baigė aukštąjį 
mokslą arba jo siekia.

Per praėjusius penkerius 
metus 76-siems Melbourne 
abiturientams buvo įrašyta 
lietuvių kalba jų gimnazijos 
baigimo pažymėjime. Tai

Auklėtinių 
pasisakymai

JŪRATĖ SASNAITYTĖ

Įsigijus brandos atestatą 
1975-tais metais, ; Įstojau į 
meno institutą. Visai neti
kėtai gavau vietą R.M.I.T.

skulptūros mokykloje.
Studijavau trejus metus, 

ir pernai Įgijau Meno Ba- 
kalaureatą.

Baigus meno studijas, no
rėjau pamatyti "pasaulį”.

šešis mėnesius keliavau 
per Europą. Mačiau meno 
brangenybes, architektūros 
paminklus, lankiau teatrus 
ir operas, susipažinau su 
įvairiu šalių gyventojais ir 
keliautojais iš viso pasaulio. 
Pietų Europos kraštuose 
(Ispanijoje, Italijoje, Graiki
joje) žmonės buvo ypatingai 
draugiški, pagelbūs, ir jų gy
venimas, rodos, lėčiau 
bėga. Yra laiko pasivaikš
čioti, pasikalbėti, pasijuokti. 
Ekonominiu atžvilgiu, žino
ma, sunkiau pragyventi Eu
ropoje, bet kultūriniai Aus
tralija negali prilygti.
..Anglijoje būnant pada
viau prašymą keliauti į Lie
tuvą, aplankyti savo tetą ir 
dėdę ir kitas gimines. Gavau 
leidimą šešiom dienom pa
buvoti Vilniuje. Vilniuje su
tiko mane teta ir dėdė.

Jie gyvena miesto pak
raštyje: puikus pušynas ke
letą žingsnių nuo jų namų.

Buvo žiema, visas kraštas 
baltas. Australijoje nepažįs
tame tų snieguotų pušynų 
grožio.

Esu pirma mūsų šeimos 
narė, aplankiusi Lietuvą, 
buvau priimta kaip karalai

yra istorinis dalykas. Šitokio 
panašaus užskaitymo ne
gauna, kiek aš žinau, ir 
Amerikos lietuviai.

Mokinių skaičius šešta
dienio mokykloje kas metai 
yra maždaug panašus, t.y. 
prasideda su maždaug 50 
mokinių, o gale metų jų lieka 
apie 40. Mokiniai, jų tėvai ir 
mokytojai mūsų mokykloje 
yra pasišventę lietuviai. Jie 
žino, kad be lietuvių kalbos 
tęstinumo lietuviška bend
ruomenė išnyks.

Praeitais (1979) metais 
išlaikė lietuvių kalbą bran
dos atestato lygiui 12 jau
nuolių bei suaugusių. Mano
ma, kad maždaug toks skai
čius kandidatų prisistatys 
egzaminams ir šiais metais o 
mokinių skaičius visoje mo
kykloje gali būti virš 50.

tė. Ką aš galiu pasakyti apie 
mano įspūdžius? žmonės 
nepaprastai nuoširdūs. Su
tikau tiek giminių kiek gali
ma sutikti per šešias dienas; 
mačiau tiek, kiek galima pa
matyti Vilniaus ir Kauno 
apylinkėse per šešias 
dienas. Toks trumpas laikas! 
Buvau sužavėta ir liūdna. 
Daugiau man nesmagu pa
sakyti; tik tiek, kad išsisky
rimas buvo graudus, gi ne
žinau ar vėl teks pamatyti 
Lietuvą vasaros grožyje.

ANDRIUS PRANCKŪNAS

Baigęs Lietuvių Parapijos 
sekmadienio mokyklą, įsto
jau į Jaunimo kursus 1973 
metais. Kursus lankiau iki 
1975, nuo kada jau lietuvių 
kalba yra užskaitoma Vikto
rijos Higher School Certifi
cate. Išlaikęs H.S.C., buvau 
priimtas mediciną studijuoti 
Melbourne universitete.

Per paskutinius kelis me
tus, aš, kaip ir daugelis jau
nimo, įsijungiau į kitokią 
lietuvišką veiklą. Jau daug 
metų žaidžiu krepšinį su 
sporto klubu ’’Varpu”, o da
bar dar dalyvauju ir tauti
niuose šokiuose ir skautų 
veikloj. Raginčiau jaunimą 
įstoti arba tęsti toliau lietu
višką veiklą, ne tik kad 
smagu sportuoti, šokti ir 
taip toliau, bet ir draugauti 
su savo bendrataučiais, ir 
išlaikyti ryšius su ta lietu
vybe, kurią, tėvai atsivežė į 
Australiją.

MELBOURNO ŠEŠTADIENIO KALBŲ MOKYKLOS 
VADOVYBĖPRANEŠA

Liet. Kalbos kursai prasideda
VASARIO DEVINTĄ DIENĄ University High School, 

Story St. Parkville. Tą pačią dieną vakare (8-12 vai.) 
Melbourno Lietuvių Namuose bus jaunimo šokiai

Šokių metu bus paskelbta geriausiai baigusieji lietuvių 
kalbą studentai 1979 metais ir jiems bus įteiktos premijos

Įėjimas: mokiniams $ 2, kitiems $ 3. Bilietai prie durų.
Kviečiame visus jaunuolius

Dėl informacijų skambinti:p. P. Sungaila tel. 531 4845

Mokytojai
Melb. lit. kursuose

Iš viso šeštadienio mo
kykloje dirbo 10 mokytojų. 
Vieni dirbo ilgiau kiti trum
piau. tačiau visi dirbo su 
nuoširdumu ir pasišventi
mu. Žemiau duodamas mo
kytojų sąrašas eilės tvarka:

Dr. Kristina Brazaitienė
(vieną trimestrą 1979 m.)

Henrikas Antanaitis (vie
ną trimestrą 1977 m.)

Rūta Kenny - Švambarytė 
(du trimestrus 1978 m.)

Danguolė Jokubaitienė - 
Juškaitė (vienerius 1977 
metus)

Viktoras Adamavičius 
(vienerius 1979 metus)

Jūratė Tender - Norman- 
taitė (dvejus metus su per
traukomis, 1971, 1972, 1978, 
1979 metais)

TOMAS EUGENIJUS 
BALTUTIS

Tomas baigė HSC prieš 
dvejus metus, ir šiandien 
lanko Monash universiteto 
Science fakultetą. Lietuvių 
kalba buvo jo pagrindinė 
kalba nuo pat vaikystės, ir 
tai be abejo turėjo daug įta
kos į vėlyvesnes liet, kalbos 
studijas, pradžioje Sekma
dienio mokykloje, o vėliau p. 
Sungailos vedamuose litua
nistiniuose kursuose. Ir 
šiandien lietuvių tarpe jam 
patinka kalbėti tik lietuviš
kai, kartais net primeta savo 
tėvams, "kalbėkite lietuviš
kai”.

Tomas yra vienas iš tų ro
mantiškų, lakios vaizduotės 
žmonių, kurių gyvenimo 
prasmė glūdi minties pasau
lyje.

Dalia Didžienė (dvejus 
metus ir vieną trimestrą 
1977, 1978, 1979 metais)

Jonas Meiliūnas (ketve
rius metus 1973 - 1979 me
tais)

Kelionė į kalnus
Liepos 27-tą dieną, apie 

šeštą valandą naktį, autobu
sas išvažiavo į kalnus. Ke
leivių grupę sudarė pusiau 
suaugę, ir pusiau mano am
žiaus, tai būtų apie šešioli
kos metų. Už poros valandų 
autobusas sustojo Mitta- 
gonge, kad galėtume paval
gyti . Autobuse keleiviai 
žaidė kortomis ar tik šnekė
jo, keli mėgino miegoti.

Pagaliau apie pusę antros 
ryto autobusas sustojo prie 
"Wilson’s Slėnio Slidžių Na
melio". Galvojome, kad au
tobuse buvo gana šalta, bet 
kai išlipome mes taip greitai 
sušalome, kad pradėjome 
drebėti. Bet, mums paskir
toje trobelėje buvo nepap
rastai šilta, nes buvo įjung
tas centralinis šildymas. 
Trobelėje buvo šešios lovos, 
užmigome tik apie trečią 
valandą, o mano draugės at
budo pusę septynių ir ėmė 
dainuoti. Joms buvo taip 
smagu. Po pusryčių ėjom 
paimti slides ir batus. Kai 
kiekviena susiradome tin
kamą dydį, nuvažiavome į 
Smiggins Holes. Tai buvo 
tik 15-kos minučių kelias. 
Ten jau buvo gerai pasnigę 
ir viskas atrodė gražiau ne
gu paveiksle.

Lit. kursai kviečia!
Mielas Sydnejaus Jaunime, 

planuodami savo gyve
nimą ir mokslą 1980-tiems 
metams neužmirškite, kad 
lituanist_aiai 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.

Lituanistinių Kursų 
Mokytojai

Alena Karazijienė (pen
kerius metus 1971, 1973 - 
1976 metais)

Petras Sungaila (devyne
rius metus 1971 - 1979 m.)

Pernai mokytojavo: pir
mam kursui Viktoras Ado
mavičius, antram kursui 
Petras Sungaila, o trečiam 
kursui pirmą trimestrą Da
lia Didžienė, antrą trimestrą 
Jūratė Tender, trečią tri
mestrą Dr. Kristina Brazai
tienė.

Viktoras Adamavičius, 
prieš savo pamoką, taip pat 
treniravo ir savo klasės ber
niukus žaisti krepšinį.

Paskui su draugėm apžiū
rėjom visą vietovę. Gaila, 
kad visi suvenyrai priminė 
europietiškų žiemą, o ne 
australišką. Pavyzdžiui - 
nupirkau alaus puoduką, tai 
buvo imitacija to die >lio 
alaus puodo, iš kurio vokie
čiai alų geria. Keista, ant 
puoduko buvo užrašas "Pa
daryta Japonijoje". Tikrai 
gaila, kad S'meguokalnio 
suvenyrai neturi australiško 
savitumo. Ten, kur sniegas 
dar nebuvo sutryptas, pas
tatėm sniego senelį. Uždė- 
jome jam kepurę, akinius ir 
skarą. Burną ir nosį pada
rėm iš akmenukų. Kol nuė
jom pasiimti foto aparato, 
išdykę vaikėgaliai išgriovė 
mūsų sniego senį. Sniego 
senis jau buvo be galvos...

Mano pirmas susipažini
mas su sniegu ir mano pirma 
kelionė į Snieguotus Kalnus 
nebus užmiršta.

Kristina Virgeninkaitė 
Sydnejaus Lituanistiniai

Kursai

mflsų Pastogė Nr..4, Į98Q>^4,,pąl1.B
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Namie ir svetur
LIETUVĖS SKAUTĖS

’’AUSTRALIA DAY” 
IŠKILMĖSE

Jau treti metai iš eilės kai 
lietuvių skautės dalyvauja 
’’Australija Day” iškilmėse 
ir priėmime Melbourne 
miesto rotušėj.

Tose iškilmėse dalyvauja 
visa eilė įžymių Australijos 
visuomenės veikėjų, vy
riausybės narių ir diploma
tinio korpuso atstovų. Tų iš
kilmių metu būna skelbiama 
ir Australian of the Year. 
Šiais metais ta titulą gavo p. 
Harry Butler, žinomas Aus
tralijos gamtos propaguoto
jas, o p. Julija Sochacki gavo 
’’Junior Australian of the 
Year” garbę už jos sėkminga 
veiklą su Australijos bedar
biu jaunimu Adelaidėje.

Tarp kitų šiemet vėl lie
tuvius atstovavo ALB Mel
bourne apylinkės valdybos 
pirmininkas p. Albinas Po
cius su ponia ir šios lietuvai
tės skautės: ps. Jūratė Šim
kienė, ps. Birutė Prašmu- 
taitė, vyr. sesė Zita Praš- 
mutaitė, vyr. sesė Simone 
Rubaitė, vyr. sesės kandi
datės - pi. Danutė Špokevi- 
čiūtė, pi. Lina Tamošaitytė, 
pi. Dana Beržanskaitė, pi. 
Brigita Szemtimrey ir s. 
Akvilė Stasiliūnaitė.

Tarp kitko norėtųsi pažy
mėti, kad p. Balys Stankū- 
navičius yra Australia Day 
Council vykdomojo komiteto 
narys. Ten buvęs
PAVERGTŲ TAUTŲ

DEMONSTRACIJA

Ryšium su Sovietų inva
zija į Afganistaną Sydnejuj 
buvo suorganizuota protesto 
demonstracija šeštadienį 
sausio 19 d. Prie sovietų 
konsulato Woolahroje susi
rinko virš 200 žmonių su 
įvairiais plakatais, dalyvavo 
visos keturios TV stotys,.
laikraščių ir radio reporte
riai. Kalbėjo lenkų atsargos 
karių vardu W.W. Weg- 
lewski, čekų Dr. Lansky, 
Pavergtų Tautu Komiteto 
pirm. A. Kramilius, N.S.W. 
parlamentarai Frank Calab- 
re ir Jim Cameron, vietna
miečių Dr. Dao, Australians 
for Independence - jų atsto
vas ir Baltų Jungtinio Ko
miteto N.S.W. pirm. V. Pa
tašius, Demonstracija buvo 
sėkminga, vakare žinių lai
doje buvo duota pirmoji vie
ta.

Susidariusioms išlaidoms 
padengti $ 20 paaukojo Jo
nas Zinkus. Ačiū už aukas ir 
dalyvavimą šioje svarbioje 
protesto demonstracijoje.

kor.

Pernai lapkričio 4 d. Mel
bourne akademinė Korp! 
Romuva surengė Vilniaus 
Universiteto 400 metų su
kakties minėjimą Melb. 
Liet. Namuose. Minėjimas 
buvo tikrai sėkmingas ir 
brandus. Minėjimas praves
tas korporacijos tradici
niuose rėmuose ir su atitin
kama drausme. Paskaitą 
skaitė archit. J. Zaikauskas. 
Į garbės prezidiumą pak
viesti šalia oficialių korpo
racijos pareigūnų ir Mel
bourne gyveną Vilniaus uni
versitetą baigusieji ar lankę.

PERTH
Perth’o Apylinkės Valdy

ba praneša, jog š.m. Vasario 
16-tos dienos minėjimą ati
darys ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas V. Neveraus- 
kas. Minėjimas įvyks Lietu
vių Namuose, vasario 16 
dieną, šeštadienį, 7.30 vai. v.

Prašomi skaitlingai daly
vauti.

Perth’o Apylinkės Valdyba

Taip pat pranešame, jog 
birželio 10-11 d.d. į Perth’ą 
iš Amerikos atvyks Simas 
Kudirka su ponia. S. Kudir
ka padarys pranešimą 
Perth’o lietuviams iš savo 
išgyvenimų. Po to S. Kudir
ka vyks į kitas lietuvių kolo
nijas.

Prašome skaitlingai daly
vauti.

Perth’o Apylinkės Valdyba

DAINOS CHORO 
GEGUŽINĖ

Sydnejaus Dainos choras 
savo metines atostogas už
baigė sausio 27 d. gegužyne 
Cabarita Parke.

Nors oras ir nebuvo pati
kimas, bet gegužinėje ne
trūko choristų nei svečių. 
Svečius ir savuosius užkan
džiais ir gėrimais rūpestin
gai aptarnavo Vytautas Bu
rokas (kepsniais) ir Edvar
das Lašaitis (gėrimais).

Chore netrūksta muzika
lių narių, grojančių akorde
onais, tad ir dainų nestigo, 
kaip kad ir pridera choris
tams. Net buvo galimybės ir 
ąmagiai pasišokti. Stebino 
iškylautojus ir daugybė ki
tokių išmonių, štai choristas 
Viktoras Skeivys bematant

Adelaidinės pabiros
Adelaidės apylinkės val

dybos suruoštas Naujų Me
tų balius gražiai praėjo. Ba
liuje dalyvavo virš 200 tau
tiečių. Dvyliktai valandai iš
mušus, Krašto Valdybos 
pirm. V. Neverauskas pas
veikino visus baliaus daly
vius ir palinkėjo geriausios 
kloties naujuose metuose.

Naujų Metų balius yra 
vienintelis parengimas, 
duodąs mūsų apylinkės val
dybai šiokių tokių pajamų.

*****
Apylinkės valdybos pas

kelbtas radijo valandėlės 
■vajus sėkmingai užbaigtas. 
Apylinkės valdybos pirm. Č. 
Zamoiskis sausio 12 d. per 
naują radijo stotį, 5 EBI, 
padėkojo visiems aukoto
jams ir pasidžiaugė, kad per 
6 savaites buvo surinkta 
reikalinga suma t.y. $ 1100. 
Tai parodo, kad mūsų tau
tiečiai remia ir pritaria radi
jo valandėlės veiklai ir jos 
programoms.

Kadangi nauja stotis vei
kia FM skalėje, tai kai kurie 
klausytojai turės įsigyti 
naujus radijo priimtuvus, 
nes senesni aparatai FM 
bangų nepagauna.

Jau galutinai nustatyta, 
kad lietuviška radijo valan
dėlė nuo vasario 9 d. savo 
transliacijas pratęs iki vie
nos valandos. 

pagavo ungurį, kuriuo vė
liau gardžiavosi choristai ir 
svečiai. Šis žvejys yra ir sa
votiškai muzikalus: kai jiedu 
drauge su dirigentu B. Ki- 
veriu duetu užtraukė Duno
jaus valsą (Skeivys su dviem 
pirštais burnoje, Kiveris 
akordeonu), tai buvo ko pa
siklausyti!

Temstant skirstantis 
džiaugtasi, kad tas pirma
dienis vis dar ne darbo die
na. Choro reguliarios repe
ticijos prasideda nuo vasario 
8 dienos, bet vyrai turės 
praktikuotis jau vasario 3 d., 
nes dalyvauja Vasario 
16-sios minėjimo programo-

REGISTRACIJA Į 27-tą 
EUROPOS LIETUVIŠKŲ

JŲ STUDIJŲ SAVAITĘ

Studijų savaitė įvyks 
rugpiūčio 9 - 16 d.d. Inns- 
brucke, Tirolyje, Austrijoje, 
”Haus der Begegnung”, 
Tschurtschenthaler str. 2

Pragyvenimas dienai 
”Haus der Begegnung” pa
talpose kainuos 30 DM., ar
ba 210 austrų šilingų. Be
veik visi kambariai yra 
dviem asmenim. Norį gy
venti po vieną, galės apsi
stoti netoliese esančiame 
egzercicijų name, kur nak
vynė su pusryčiais kainuos, 
apie 12 DM. Pietūs (9,- DM. 
arba 60 šilingų) ir vakarienę 
(6,- DM. arba 40 šilingų) ga
lės visi valgyti bendrai 
"liaus der Begegnung” val
gykloje.

Registruotis pas p. Ireną 
Joerg, A—6473 Wenns, 
Tirol, Austria.

Registracijos mokestis 
350 šilingų (50 DM.), o jau
nimui -140 šilingų (20 DM.).

*****

Teko nugirsti, kad Talka, 
kooperatinė lietuvių kredito 
draugija, paskyrė Pertho 
Lietuvių Namams $ 300. 
Tikrai yra malonu, kad lie
tuviai susibūrę padeda vieni 
kitiems, o pelnas skiriamas 
mūsų pačių bendruomeni
niam gyvastingumui palai
kyti.

Taigi, jei dar nesi Talkos 
narys, kuo greičiau juo tapk!

*****
JAV Liet. B-nės išleista 

1979 metais knyga: ’’The 
Violations of Human Rights 
in Soviet Occupied Lithua
nia” jau platinama. Krašto 
Valdybos rūpesčiu ši knyga 
įteikta Australijos ministe- 
riui pirmininkui M. Frase- 
riui, opozicijos lyderiui, už
sienių reikalų ministeriui, 
Adelaidės arch. J. Gleeso- 
nui, australų laikraščiams ir 
kitoms institucijoms. Viso 
išdalinta 15 egzemplorių. Ši 
knyga yra geriausia dovana 
mūsų draugams australams, 
nes joje jie ras apie dabarti
nę Lietuvos padėtį ir gal ta
da supras, kodėl reikalinga 
kovoti prieš rusiškąjį impe
rializmą. Šią knygą platina 
visos ALB Apylinkės valdy
bos ir seniūnijos. Knygos 
kaina tiktai $ 2.00.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA 
"TALKA”

Duoda paskolas
lengomis sąlygomis pirkimui namų, automobilių, baldų, 
pastatymui garažų, namų remontui ir pagerinimui, verslo 
ir kitiems reikalams.

INFORMACIJAS TEKIA TALKOS ĮSTAIGOS
LIETUVIŲ NAMUOSE:
1SELBOURNE
44-50 Errol St., North Melbourne
pirmadieniais ir antradieniais 9-2 vai.,
šeštadieniais 10-2 vai., sekmadieniais 1.30-3 vai.
Telef. 328 4957 I
Po darbo vakarais P. Baltutis tel. 699 8419 ■ 

J. Šniras tel. 306 7095
ADELAIDE
6 Eastry St., Norwood '
sekmadieniais 1 - 3 vai.
Po darbo vakarais V. Neverauskas tel. 277 1129

V. Baltutis tel. 422 093
SYDNEY
16-18 East Terrace, Bankstown
sekmadieniais 2-4 vai.
Po darbo vakarais M. Petronis tel. 789 3939

M. Šumskas tel. 708 2886

MIRĖ PLKN.
L. KENSTAVIČIUS - 

KĘSGAILĄ

Pereitų metų spalio 27 d. 
po sunkios ir pavėluotos 
operacijos Kauno klinikose 
mirė med. gydytojas Leonas 
Kenstavičius-Kęsgaila, 
nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės pulkininkas 
leitenantas. Ilgiausiai jis iš
buvo septinto pulko vyr. 
gydytoju, o paskui buvo 
Raudonojo Kryžiaus ligoni
nės Kaune direktoriumi. 
Buvo nuosaikus ir taktiškas. 
1941 m. buvo išvežtas į Sibi
rą. Gimęs 1895 m. spalio 21 
d. Dapšių km., Židikų valse., 
Mažeikių apskr.

*****
Krašto Valdyba numato 

vėlei atgaivinti Studijų die
nas, kurios įvyks ateinančių 
Velykų metu Adelaidėje. 
Jas suruošti bus kviečiamas 
jaunimas. Studijų dienų 
pagrindinė tema: ’’Australi
jos Lietuvių Bendruomenės 
rūpesčiai ir problemos".

Velykų metu taip pat nu
matoma sušaukti visų Aus
tralijos lietuvių tautinių šo
kių grupių vadovų konfe
renciją - seminarą tikslu iš
gvildenti tautinių šokių gru
pių veiklą, ateities planus ir 
kt. Tikimasi, kad iš Kanados 
galės atvykti tautinių šokių 
grupės Gyvataras vadovė G. 
Breichmanienė, Ši konfe
rencija bus labai naudinga 
mūsų tautinių šokių grupių 
vadovams.

*****

Kas metai minime birželio 
išvežimus, prisimindami 
tuos tūkstančius lietuvių iš
tremtų į šaltąjį Sibirą. Kad 
šie minėjimai būtų gyvesni 
ir prasmingesni Krašto Val
dyba daro žygių pasikviesti 
Australijon Simą Kudirką. 
Atrodo yra galimybė, kad jis 
aplankys Australijos lietu
vius š.m. birželio ir liepos 
mėnesiais. Simas Kudirka 
neseniai lankėsi Pietų Ame
rikoje.

*****
Choras Lituania po ilges

nių atostogų sausio 28 d.

Velionis buvo kilęs iš se
nos ir garsios Kęsgailų gi
minės, Lietuvos istoriniuose 
šaltiniuose minimos nuo 
XIV šimtmečio. Kęsgailos 
buvo vieni iš žymiausių se
nosios Lietuvos didikų, vai
dinę labai svarbų vaidmenį 
Lietuvos gyvenime, buvę 
stropūs Vytauto politikos 
rėmėjai. 1409 m. Vytautas 
savo vietininku žemaičiams 
paskyrė Kęsgailos brolį 
Rumbautą. Būdami seniū
nais ar kitose pareigose 
Kęsgailos paveldėdami val
dė Žemaičius (kartais net 
kaip pilnateisiai valdovai) 
net 120 metų, būtent nuo 
1412 iki 1532 m.

L. A. Vėtra 

pradėjo darbą. Malonu pra
nešti, kad choro eilėse ma
tėsi naujų veidų, kas užtik
rina, kad lietuviška daina 
nenustos skambėjusi.

Pirmasis choro Lituania 
pasirodymas bus Lietuvos 
nepriklausomybės 
minėjime, vasario 17 d. Lie
tuvių Namuose.

*****
Adelaidės lietuviai yra 

pirmieji Australijoje išleidę 
vieną savo jauniausių narių į 
Vokietijoje veikiančią Vasa
rio 16 gimnaziją. Sausio 18 
d. išvyko Andrius Binkevi- 
čius (ką tik mirusio Juozo 
Binkevičiaus anūkas) ir jo 
mamytė Renetą Sinkevičie
nė. V.

Šiais metais numatoma 
nemažai reikšmingų svečių 
iš užjūrių. Jau dabar žino
ma, kad metų pabaigoje 
Australijos Lietuvių Dieno
se Adelaidėje atsilankys P.- 
L.B, Valdybos pirmininkas 
inž. Vytautas Kamantas, ra
šytojas Stasys Santvaras, 
kurio veikalą ’’Žvejus” ade- 
laidiškiai numato statyti 
Lietuvių Dienoms, o metų 
vidury Australijos lietuvius 
aplankys ir Simas Kudirka, 
apie kurį neseniai matėme ir 
filmą televizijoje.
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LIETUVIŠKAS TEATRAS
A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

LAIKO EIGOJE
Tęsinys iš pr. M.P. nr.

Pirmaisiais Nepriklauso
mybės metais veikė Kauno 
ir vienintelis lietuvių saty
ros teatras "Vilkolakis”, pa
remtas improvizacinės kū
rybos sistema. Vėliau įsikū
rė dramos teatrai dar Šiau
liuose ir Klaipėdoje.

Kaune po vienu Valst. Te
atro stogu sugūžėjo dar 
opera ir baletas. Operai ati
teko dar daugiau sunkumų 
pastatyti savo pirmąjį spek
taklį, nes buvo reikalingas ir 
orkestras.

Jei Sutkus ir Vaičkus lai
komi dramos teatro tėvais, 
tai operos kūrėju laikomas 
mūsų garsusis neeilinio 
masto solistas - Kipras Pet
rauskas, kuris Petrapilyje, 
garsiame Karališkame Ma
rijos teatre, jau skynė sau 
laurus kaipo iškilus tenoras 
ir aktorius.

Norėčiau ta proga pasida
linti su skaitytojais asmeni
niais prisiminimais. Kadangi 
mūsų tėveliai, gyvendami 
Petrapilyje, laikė vaikų 
auklėjime svarbia dalimi 
lankymą teatrų ir meno pa
rengimų, tad dar šiandieną 
Srisimename su mano broliu 

uozu Binkevičium, gyve
nusiu čia pat, Adelaidėje, 
kai būdami nedideli vaikai 
jau girdėjome Petrapilyje 
mūsų garsųjį Kiprą Lens- 
kio rolėje Čaikovskio opero
je ’’Eugenijus Oneginas”.

Kipras Petrauskas grįžo 
po revoliucijos Lietuvon ir 
prasidėjo operos kūrimosi 
vargai. Atidarymui buvo 
parinkta G. Verdi opera 
’’Traviata”. Vargais negalais 
surinktas iš kavinių muzi
kantų kuklus orkestras. Re
peticijos vyko privačiuose 
butuose, ir, pagaliau, 1920 
m., gruodžio 31 d. įvyko 
tautinio operos teatro gimi
mas. Suskambėjo ’’Travia
ta”. Pagrindinius vaidmenis 
atliko: "Violeta" - Adelė Ne- 
zabitauskaitė - Galaunienė ir 
"Alfredas” - Kipras Pet
rauskas. Į salę talpinančią 
500 žiūrovų sugūžėjo apie 
1000 žmonių. Teatro rūmai 
lūžu nuo publikos ir drebėjo 
nuo ovacijų. Vėliau, kasmet, 
tradiciniai, ta opera Naujųjų 
Metų išvakarėse buvo Valst. 
teatre statoma. Net ir da
bar, sovietų Lietuvoje ta 
tradicija nėra panaikinta. 
Laikui bėgant Kauno opera 
tapo kultūrinės reprezenta
cijos pažiba, prilygstanti 
Vakarų Europos operų ko
lektyvams. įskilo solistai: 
Vladislava Grigaitienė, Juli
ja Dvarionaitė, Aleksandra 
Staškevičiūtė, Antanina 
Dambrauskaitė, Vincė Jo- 
nuškaitė ir kitos. Vyrų sąs
tate, be Kipro Petrausko 
pasižymėjo: Aleksandras 
Kutkus, broliai Sodeikos, Ip. 
Nauragis, J. Mažeika, A. 
Kučingis...

Pirmasis dirigentas buvo 
Juozas Tallat-Kelpša, vėliau 
atvyko iš Rusijos akademi
nio masto dirigentas Vytau
tas Marijošius. Prasidėjo 
pasikeitimas solistais tarp 
Pabaltijo kraštų, atvykdavo 
taipogi pasaulinio vardo 
gastrolieriai kaip Šaliapinas, 
Barsova, Jurenjevas, Mak
sakova.. Operas režisavo: 
Petras Oleka, Pavlovskis, K. 
Glinskis... Dekoracijas ga
mino: Dobužinskis, Truikys, 
V. Andriušis... Lietuvių 
kompozitoriai sukūrė šias 
operas: St. Šimkus "Pagirė- 

nai” libreto St. Santvaro, J. 
Karnavičius "Gražina” - lib
reto K. Inčiūra, kita jo opera 
"Radvila Perkūnas” - libreto 
B. Sruoga, dviejų kompozi
torių opera M. Petrausko ir
J. Dambrausko "Eglė Žalčių 
Karalienė”, ir A. Račiūno 
"Trys talismanai” - libreto
K. Inčiūra.

Baleto pradžia kiek vėla
vo. Šokėjai pradžioje daly
vavę tik operų pastatymuo
se, surengė ištisą spektaklį 
tik 1925 m., pastatydami 
prancūzų komp. Delibes ba
letą ’’Coppelia1’.

Lietuvių baletas, deja, 
neturėjo savų pedagogų, tad 
buvo kviečiami tos meno ša
kos specialistai svetimtau
čiai. Pradžioje baletmeiste
ris Petrova, balerina Ka- 
ralli, vėliau visa eilė pasau
linių garsenybių: Vasiljevas, 
Zverevas, Obucnovas, 
Nemčinova, Kirsanova ir ki
ti. Jų įtakoje iškilo savieji: 
Kelbauskas, Juozapaitytė,

Virginijos Inkrataitės 
koncerte

Virginija Inkrataitė baigė 
Sydnejaus konservatoriją 
1973 metais kaip pati ge
riausia tos laidos pianistė. 
Po dvejų metų debiutavo 
Sydnejaus Operos rūmuose. 
Laimėjusi M.S.O.S. stipen
diją studijas gilino užsienyje 
pas geriausius mokytojus. 
Grįžusi į Australiją nuolat 
koncertavo ABC radio 
programose. Dešimtosiose 
Australijos Lietuvių Dieno
se (1978) skambino A. Ra
čiūno fortepionines pjeses 
iškilmingo Liet. Dienų ati
darymo koncerte..

Sausio 26 d., šeštadienį, 
V. Inkrataitė koncertavo 
Sydney Town Hall su Syd
nejaus simfoniniu orkestru 
diriguojant George Tintner. 
Šis koncertas buvo paskelb
to Beethoven’o festivalio 
dalis. Programoje šalia 
VHI-sios simfonijos dar 
buvo atlikta jo Ketvirtas 
koncertas ir antroj daly su 
soliste Virginija Inkrataitė 
Penktasis Beethoveno kon
certas.

Beethoven yra vienas iš 
kompozitorių, reikalaujantis 
ne tik subrendusio meninin
ko interpretacijos, bet ir 
atitinkamo dvasinio gimi
ningumo. Jo heroiški kūri
niai pražūva sentimentalaus 
pianisto rankose. Ar jauna 
pianistė galės jį gerai atlik
ti?

Iš pačių pirmųjų akordų 
Virginija Inkrataitė nus
kambėjo tvirtai ir ryžtingai. 
Jos talento jėga nušvietė 
kūrinį iš vidaus, suteikda
ma skaidrų ir didvyrišką as
pektą. Sunku buvo tikėti, 
kad tas pats fortepionas, 
anksčiau skambėjęs dusliai 
ir bespalviai prieš ją groju
siam, dabar sušvito tyrom, 
aiškiom spalvom. Trumpes
nėse muzikinėse frazėse so

KAS LIETUVIŠKAI NEKALBA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGALVOJA; 
KAS LIETUVIŠKAI NEGALVOJA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGYVENA!

Malejenaitė, Jovaišytė - 
Olekienė. Lietuviai muzikai 
sukūrė muziką baletams: J. 
Gruodis ’’Jūratė ir Kasty
tis”, J. Karnavičius "Lietu
viškoji Rapsodija”, B. Dva
rionas "Piršlybos”, V. Bace
vičius ’’Šokių Sukūry” ir J. 
Pakalnis "Sužadėtinė”.

Garsas apie aukštą lietu
vių baleto lygį pasklido po 
pasaulį ir to pasėkoje 1935 
m. mūsų baletas buvo pak
viestas gastrolių į Monte - 
Carlo ir įLondoną. Londone 
spektakliai vyko Alhambros 
teatre talpinančiame 5000 
žiūrovų. Spauda labai įver
tino ir gyrė šokėjų meną ir 
pastatymus.

1944 m. daugelis mūsų 
menininkų apleido tėvynę. 
Emigracijoje baletininkai 
1947 m. Augsburge, pastatė 
baletą "Coppelia , o daini
ninkai Detmolde Rossini 
operą "Sevilijos Kirpėjas”.

Virginija Inkrataitė

listė sugebėjo tikrai jaudi
nančiai atskleisti Beetho
veno muzikinį kūrinį, ilges
nėse - jai lyg pritrūkdavo 
pakantrumo. Viriginijos 
akordai sodrūs, ji moka mo
duliuoti, pabrėžia svarbiau
sius akcentus, tik gal per- 
mažai kreipia dėmesio į tar
pinius pasažus. Allegro gale 
pasitaikiusi atminties spra
ga mažesnį pianistą būtų 
sužlugdžiusį, bet Virginija 
nepasidavė ir perėjo į Ada
gio su tik laikinai sumažėju
siu tvirtumu. Paskutiniame 
Allegro išvystė didelę dina
mika.

Iš viso V. Inkrataitės in
terpretacija buvo kūrybin
ga, pagaunanti, uždeganti. 
Nežiūrint jaunų metų ji pa
sirodė pajėgi ir brandi me
nininkė net ir Beethoveno 
koncertų interpretacijai.

Virginija turi visus davi
nius iškilti į pirmaeilių pia
nistų viršūnes: turi puikią 
techniką, teoretinį pasiruo
šimą ir tą retą dovaną - pa
jėgumą perteikti kūrinio iš
jautimą.

Sveikiname Virginiją ir 
linkime pasiekti meno aukš
tumų.

Genovaitė Kazokienė

Be to, emigracijoje susi
kūrė Čikagos Lietuvių Ope
ros Teatras, kurio negalima 
apeiti tylomis. Šįmet tas ko
lektyvas įžengė į 23-sius 
metus. JA V-bėse nei viena 
kita tautinė mažuma tokios 
operos kolektyvo nėra su
kūrusi. Pradėję savo veiklą 
G. Verdi operos "Rigolleto” 
pastatymu, jie kasmet ruo
šia po vieną operos spektak
lį, kurie pasižymi turtingais 
pastatymais, į kuriuos atsi
lanko daug svetimtaučių, 
diplomatų, aukštų asmenų ir 
susilaukia spaudos teigiamų 
įvertinimų ir tuo kelia mūsų 
tautinį autoritetą. Reikia 
pridurti, kad tai veiklai di
delę finansinę paramą teikia 
tautiečiai - mecenatai, kitaip 
vien iš spektaklių pajamų 
opera negalėtų egzistuoti, 
neatsižvelgiant į tai. kad visi 
solistai ir choras dirba be 
jokių atlyginimų. Charakte
ringa, kad kolektyvo solis
tai, veik visi, yra iškilę jau 
emigracijoje, galima sakyti, 
tame kolektyve "užaugo”. 
Čikagos operos pagrindiniai 
šulai: Dana Stankaitytė ir 
Stasys Baras lankėsi ir pas 
mus, Australijoje, tad, 
manau, kad ne vienas tams
tų esate juos čia girdėję.

Šalia svetimų pasaulinių 
operų kolektyvas pastatė 
taip pat ir lietuvių muzikų 
sukurtas, būt.: K.V. Banai
čio ’Jūratė ir Kastytis", 
(premjera) J. Karnavičiaus 
"Gražina”, Bostone gyve
nančio modernios krypties 
kompozitoriaus J. Gaidelio 
"Dana” ir "Gintaro Šalyje" - 
(abi premjeros), J. Kačinsko 
"Juodas Laivas" ir V. Mari- 
jošiaus "Priesaika" - (abi

Viktorui Skroliui 75 metai
Sausio 13 d. Pertho lietu

vių Apylinkės Valdyba su
rengė p. Viktorui Skroliui, 
plačiai pasižymėjusiam 
bendruomenės veikloje, jo 
75 metų sukakties paminėji
mą - vaišes, į kurias sukak
tuvininko pagerbti susirinko 
labai gausiai Pertho lietu
vių. Tarp daugelio sveikin
tojų p. Jaudegis apylinkės 
valdybos vardu sveikinda
mas priminė sukaktuvininko 
V. Skrolio entuziastingą ir 
neatlyžtamą visuomeninę 
veiklą. Labiausiai išskirtina 
radio valandėlė, jau treji 
metai garsinanti lietuvių 
vardą ir ją dažnai radio pra
nešėjai vadina Viktoro 
Skrolio lietuvių pusvalan
džiu. Jau penkti metai lei
džiamos Pertho lietuvių in
formacinės "Žinutės", pra
dėtos ir leidžiamos V. Skro
lio pastangomis ir iniciaty
va, kurios mus čia esančius 
už 4000 km nuo Australijos 
rytų mus daug greičiau pa
siekia. Būdamas muzikalus 
V. Sklorys suorganizavo ir 
išmokė mėgėjų grupę dai
nuoti'ir giedoti, ir ji rodosi 
tautinių švenčių progomis, 
per radio ir jam pačiam var
gonuojant gieda per lietu
viškas pamaldas. Gyvu žo
džiu ir per "Žinutes” V. 
Skrolys įtikino visuomenę, 
kad sėkmingai lietuviškai 
veiklai reikalinga sava pas
togė, ir štai ją turime. Be to, 
V. Skrolys, atstovaudamas 
Tautos Fondą, iš neskaitlin
gos Vak. Australijos liet, 
b-nės surinko virš 1500 do
lerių.

Visuomeninę veiklą V. 
Skrolys pradėjo prieš 50 
metų įsijungdamas į Vilniui 
Vaduoti Sąjungą ir nuo to 

premjeros).
Papildo lietuvių muzikos 

lobyną trumpomis operomis 
ir kitais kūriniais gyvenan
tis Čikagoje muzikas D. La
pinskas.

Paminint lietuvių iškilu
sius solistus, būtina pridur
ti, kad Amerikoje, garsioje 
Metropolitan operoje, prieš 
karą pasireiškė mūsų dvi 
talentingos solistės - Anna 
Kaskas (Katkauskaitė) ir 
Apolonija Stoškus (Stošku
tė). Jos abi nepriklausomos 
Lietuvos laikais buvo atvy
kusios gastrolių į Kauno 
operą.

Šiuo metu Amerikos teat
ruose su dideliu pasisekimu 
dainuoja lietuvis, baritonas 
Arnoldas Voketaitis ir Lilija 
Šukytė, pradėjusi savo iški
lios solistės karjerą taipogi 
New Yorko Metropolitan 
operoje, o dabar gyvenanti 
Vokietijoje, išplaukusi į me
no tarptautinius vandenis, 
sužiba Europos pirmaeiliuo
se operų teatruose.

Sovietams okupavus Lie
tuvą, 1948 m. Kauno operoje 
likę dalyviai tapo perkelti ,į 
Vilniaus Akademinį Operos 
ir Baleto teatrą, ir buvęs 
Kauno teatras liko pavadin
tas "Muzikinis Teatras”. Ir 
po karo Lietuvoje iškilo visa 
eilė pajėgių, talentingų dai
nininkų ir dramos aktorių. 
Labai aukšto meninio lygio 
yra pasiekęs Panevėžio dra
mos teatras vadovaujamas 
Juozo Miltinio. Jis grįžo tė
vynėn pirmuoju bolševik
mečio laiku, baigęs dramos 
studijas Paryžiuje.
Bet...apie visa tai jau būtų ir 
kita kalba.

laiko jis gyvena Lietuvos 
laisve, rūpinasi liet, kalbos 
ir tautinės sąmonės išlaiky
mu.

Šalia to sukaktuvininkas 
V. Skrolys yra žinomas ir 
australų visuomenėje. Dirb
damas įvairiose dažnai atsa
kingose pareigose jis buvo 
gerbiamas ir vertinamas. 
Esperance (turistinės va
sarvietės) savivaldybėje 
jam esant miesto planuoto
ju, jo suprojektuotą parką 
miesto atstovai ypatingai 
įvertino ir jį net pavadino 
Viktoro Skrolio vardu.

Apylinkės Valdybos pir
mininkė p. Francienė su
kaktuvininką pasveikinda
ma įteikė jam parkerį. As
meniškai sveikino savanoris 
kūrėjas p. Valaitis, pavergtų 
tautų k-to, ramovėnų ir 
žmogaus teisių organizacijų 
vardu sveikino p. B. Steckis, 
jaunimo vardu radio valan
dėlės bendradarbis Eugeni
jus Stankevičius.

Prie sukaktuvininko deri
nosi ir energinga apylinkės 
valdybos pirmininkė p. 
Francienė, kurios gimtadie
nis (ne metų skaičiumi) su
tapo ir j;ai nepagailėta va
liavimų ir ilgiausių metų. 
Taip pat vaišėse dalyvavo 
prieš keletą metų bendruo
menei vadovavusi p. Kuz- 
mickienė, kurios gimtadie
nis sekė dieną vėliau, irgi 
buvo karšiai pasveikinta.

Po kalbų ir linkėjimų su
kaktuvininkas V. Skrolys 
padėkojo už sveikinimus, 
dovaną ir jam suruoštą 
staigmeną - vaišes ir gausų 
tautiečių atsilankymą. Tvir
ta ranka prariekė gimtadie
nio pyragą ir taip pakilioje 
nuotaikoje pobūvis ilgokai 
užtruko. J.Š.
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DIDŽIAUSIA
EVAKUACIJA ŠIAURĖS 

AMERIKOJE

Vėlyvą 1979 metų rudenį 
traukinys, vežęs didelį kiekį 
nuodingo chloro ir nevalyto 
žibalo Kanadoje tarp Toron
to ir Hamiltono nuėjo nuo 
bėgių ir įvyko milžiniškas 
sprogimas, girdimas už 30 
kilometrų. Vien chloro, nau
dojamo pramonėje ir ypač 
kenksmingo plaučiams, bu
vo apie 90 tonų. Liepsnos 
siekė iki 4000 pėdų aukščio. 
Gerai, kad arti nebuvo tro
besių, bet ir toliau esančiųjų 
langai išbyrėjo. Nelaimė lai
koma tikru stebuklu, nes to
kiam sprogimui įvykus ne
žuvo ir sunkiai sužeisto ne
buvo nė vieno žmogaus! Ta
čiau dėl sklindančių nuodin
gųjų chloro dujų turėjo būti 
evakuota didelė Mississau- 
gos - Toronto priemiesčio 
gyventojų dalis. Mississau- 
goje yra vienas didžiųjų lie
tuvių centrų - Anapilis, kur 
vyko Pasaulio Lietuvių Die
nų pamaldos ir kuriame yra 
įsikūręs Tėviškės Žiburių 
savaitraštis. Čia gyvena ir 
daug lietuvių. Niekas jų ne
buvo sužeistas. Nebuvo
padaryta lietuviams nė di
delės žalos, nors minimas 
centras yra tik vieno kilo
metro atstume nuo nelaimės 
vietos. Jautėsi tik lyg toli 
vykstąs žemės drebėjimas 
po baisiojo sprogimo. Ket
virtis milijono gyventojų (jų

lai pasaulyje
tarpe ir lietuviai) šešioms 
dienoms buvo evakuoti. 
Nuostoliai siekia daugelį 
milijonų dolerių. Ši evakua
cija laikoma didžiausia, bet 
kada įvykdyta Šiaurės 
Amerikos istorijoje.

L. A. Vėtra
***

Irane suimta ir sušaudyta 
eilė aukštų karininkų, kurie 
siekę perversmo keliu nu
versti Khomeini. Amerikos 
ambasados tarnautojai, lai
komi įkaitais Irane, 
didesnių įvykių šešėlyje ir 
pasaulio spaudoje jau atsi
dūrė antroje vietoje. Dabar 
rūpi, kokiu būdu sutramdyti 
sovietinę agresiją išven
giant karo.

***
Naujoji Zelandija išvijo 

sovietų ambasadorių, kuris 
pinigais rėmė N. Zelandijos 
socialistų vienybės partiją. 
Tai svetimos valstybės kiši
masis į krašto vidaus reika
lus ir dėl to jis buvo papra
šytas per 72 valandas ap
leisti N. Zelandiją.

***
Amerika griežtai parei

kalavo iki vasario 20 dienos
atitraukti sovietų kariuo
menę iš Afganistano. Kokių 
žygių bus imtasi, jeigu so
vietai to reikalavimo nepa
klausys, sunku pasakyti, tik 
jau aišku, kad Amerika ne
dalyvaus olimpiniuose žaidi
muose Maskvoje.

. ... .. ■
Sausio 28 d. išvyko į užjū

rius Australijos min. pirm. 
M. Fraser, su kuriuo drauge 
vyksta ir lydi visa eilė žur
nalistų, jų tarpe ir Australi
jos latvių savaitraščio re
daktorius E. Delinš, kuris 
žadėjo betarpiškai painfor
muoti ir lietuvių spaudą.

**♦
Į Gorkio miestą, apie 800 

km nuo Maskvos ištremtas 
kovotojas už žmogaus teises 
Sov. Sąjungoje Dr. A. Sa
charovas. Sąryšy su aktua
liaisiais įvykiais ir artėjančia 
sporto olimpiada sovietai 
nori jį izoliuoti nuo užsienio 
žurnalistų.

***
Sovietai Australijoje už

pirko didelius kiekius rutile 
metalo, kuris ypač svarbus 
ginklų pramonei, kaip po
vandeniniams laivams ir ra
ketoms. Šio metalo prekyba 
yra privačiose rankose, bet 
abejojama, ar Australijos 
vyriausybė leis šį retą me
talą išvežti į Sov. Sąjungą. 
Apie 90% rutile metalo 
gaunama Australiioie.

Jau būdamas užsieny 
Australijos min. pirminin
kas pavedė federalinei vy
riausybei sulaikyti rutile 
metalo eksportą į Sov. Są
jungą,

***
San Francisco apylinkėje 

įvyko du stiprūs žemės dre
bėjimai. Padaryta didelių 
nuostolių, bet žmonių aukų 
nebuvo.

Skelbimas 
ŠVENTOJO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Viltis po mirties
VĖL BUS GYVAS

Tikėjimas, kad mirusieji bus kada nors ateityje sugrą
žinti gyveninam nebuvo kas nors nauja Mortai, nes ji ti
kėjo Senojo Testamento pažadams, siūlantiems tokią pa
laimintą viltį. Pranašas Jobas, paklausęs: ’’Jei žmogus 
numiršta, argi jis vėl bus gyvas?” rado atsakymą, todėl 
pareikšdamas savo viltį jis sako: ’’Per visą mano tarnavi
mo laiką aš lauksiu, kolei ateis mano persimainymas. Tu 
šauksi mane ir aš atsakysiu tau, savo rankų darbui pa
duosi dešinę”. - Jobo 14:14, 15.

Jeremijo pranašystėje, kurioje kalbama apie viltį ir 
galutiną likimą vaikelių, kurie buvo nužudyti Erodo įsa
kymu Jėzaus gimimo metu, Viešpats kalba verkiančioms 
motinoms, minėdamas Rakelės vardą: ’’Štai ką sako 
Viešpats: tegul nutilsta tavo verksmo balsas, ir tegul ta
vo akys nebeašaroja, nes yra užmokesnis tavo vargui, jie 
sugrįš iš neprietelio šalies, Yra viltis tavo ateičiai, sako 
Viešpats, tavo vaikai sugrįš į savo ribas”. - Jer. 31:16,17.

Gali būti, kad Morta buvo susipažinusi su puikiomis 
pranašystėmis, užtikrinančiomis tikinčiuosius, kad ateina 
laikas, kuriuo mirusieji, jauni ir seni, bus sugrąžinti gy
venimam Jėzus dažnai aplankydavo Mortos namus ir ji 
buvo girdėjusi stebėtinus gyvybės žodžius, išeinančius iš 
jo šventų lūpų. Todėl, išgirdusi Jėzų sakant: ’’Tavo brolis 
atsikels”, ji atsiliepė: ’’Žinau, kad jis prisikels prisikėli
me, paskutinę dieną”. (Jono 11:24). Ji žinojo, kad visi 
mirusieji prisikels, bus pabudinti iš mirties miego, nes ji 
tikėjo, kad toks buvo Dievo planas visos žmonijos palai
minimui.

O ką Morta reiškė, sakydama ’’paskutinę dieną?” Dievo 
planas išgelbėjimui žmonijos iš nuodėmės ir mirties yra 
padalintas į periodus, kurie Biblijoje vadinami ’’Dieno
mis”. Paskutiniame Dievo paskirtame laikotarpy, anose 
dienose, dieviškasis atsteigimo planas pasieks aukščiausi 
laipsnį. Šita ’’paskutinė diena” Dievo plane yra tūkstantis 
metų ilga, nes tai yra Kristaus karaliavimo laikas.

Bus daugiau

TAVO RANKOS 
svarios .

Vytas dar mėgino kalbėti, bet kareivis pakėlęs 
balsą įsakė suktis, ir tylėti, ir važiuoti.' Jis net pa
sitraukė nuo važelio atgal ir lemputę įsikišo į ki
šenę, kad abi rankos būtų laisvos.

— Ką dabar? - pasakė Vytas lipdamas iš važe
lio.

— Palikim arklį ir maukim į mišką. Patamsy 
nepataikys, - pasiūlė Povilas.

— Arklys namo parves. Negalima.
— Nekalbėkit! - sušuko kareivis.
— Nekalbėk. Kad tas meška tingi iš važelio lipti. 

Kaip apsuksiu, - atkirto Vytas.
— Išlipk, - pasakė ir kareivis.
Tarp medžių vietos atrodė nedaug, ir Vytas, 

vieną koją įkėlęs į važelį, ėmė bėrį traukti atbulą. 
Jis matė, kad kareivis nenuleido akių nuo Povilo 
ir traukė arklį atbulą tol, kol atsidūrė kareivio 
užpakaly, tada greitai linktelėjo į rogutes, ženg
telėjo žingsnį priekin, pasigirdo duslus tekštelė
jimas ir kareivis tyliai be garso susmuko į sniegą.

Kol Povilas suspėjo susiorientuoti, kas atsitiko, 
Vytas įmetė kareivį į rogutes ir šūktelėjo Povilui:

— Sėsk!
Pats, nelaukdamas kol Vytas sės, virto į važelį 

ir sutempė bėrį. Arklys šoko kaip iš ugnies, ir 
Povilas vos spėjo įgriūti.

Arklys lėkė šuoliu tarp žemų alksniukų ir ka
dugių, kurie atrodė taip panašūs į stovinčius 
žmones.

— Paimk automatą, ir jeigu dar kas mėgins su
laikyti, šauk pirmas, - pasakė Povilui.

— Nereikia. Turiu pistoletą.
Galiuką patylėjęs pridėjo:
— Būčiau ir tą nuvertęs, bet bijojau, kad kur 

netoliese gali būti dar kitas.
Krūmai pasibaigė ir kelutis ėmė kilti aukštyn. 

Bėris nebebėgo, bet sunkiai lipo per vėpūtinius. 
Toli laukuose sužibo žiburiai.

— Ką reikės daryti, jeigu jis dar gyvas bus? - 
pasakė Vytas, bet Povilas neatsakė nieko.

— Pribaigti aš negalėsiu, - po valandėlės pridė
jo, bet Povilas ir dabar nieko neatsakė.

Tylėdami pravažiavo kelias sodybas. Niekur 
nebuvo matyti jokio žmogaus, tik šunes keliose
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vietose palydėjo. Buvo pats Kūčių metas. Prie 
vieno'ūkio Vytas pasuko į patvorį ir sustojo už 
daržinės.

— Palauk čia, o aš eisiu pasižiūrėti, - pasakė, 
išlipo iš važelio ir nuėjo.

Bėris nebesiplėšė. Stovėjo ramus, retkarčiais 
koja pakasdamas sniegą. Povilas tik dabar paju
to, kad nežmoniškai šąla kojos. Valandėlę daužė į 
viena kitą, paskum pasilenkė ir palietė kareivį. 
Jis kūpsojo važely suriestas, užpakalį į viršų 
pastatęs, salia stovėjo automatas. Pakėlė jį ir at
sargiai padėjo ant sėdynės, paskum pamėgino 
patogiau atversti kareivį, bet jis buvo sunkus ir 
nepavaldus. Sustingęs jis dar nebuvo. Atrodė, 
kad girtas ir miega. Bet ką reikėtų daryti, jeigu 
jis imtų krutėti. Vyto ranka kieta, tą jis žinojo, 
bet žmogus irgi ne musė.

Iš už daržinės išėjo du vyrai. Vytas ir dar kitas.
— Tvarkoj, eik. Nė lapė nelos, kad tu čia esi, - 

pasakė Vytas.
Vyriškis stovėjo rankas susikišęs į kišenes ir 

Vytui pritarė. Jo balsas buvo žemas, minkštas ir 
pilnas šilumos. Povilas iš karto pajuto, kad čia 
jam nebus blogai, bet kareivio vienam Vytui ant 
sprando jis irgi nenorėjo palikti. Į vidų Vytas eiti 
nebenorėjo ir skubino važiuoti, tada Povilas pasi
tempė jį į šalį ir prašnibždėjo:

— Aš tave palydėsiu truputį už sodybos ir pa
leisiu vieną šūvį. Dėl atsargos, kad neatsigautų.

— Nereikia, - trumpai nutraukė Vytas. - Aš jau 
žinau, kur jį dėti.

— Bet ar gerai pagalvojai?
— Viską, Tik būk be rūpesčio.
Jis trumpai atsisveikino ir ėmė sukti arklį at

gal.
— Poryt atvažiuosim, - dar pasakė ir įsėdo į va

želį.
Sniego buvo gilu, ir bėris ne bėgte bėgo, bet 

kemsnote kemsnojo.
Vytas palietė ranka kareivį ir pamatė, kad jis 

guli nebe taip, kaip iš karto buvo. Nejaukumas 
nubėgo per nugarą. Povilui neteisybę buvo pasa
kęs. Ligi šiol jis dar nieko nebuvo sugalvojęs, ką 
reikėtų su kareiviu daryti. Jeigu jis būtų pakan
kamai stiprus ir pakilęs iš karto kabintųsi, visiš

kai nesunku būtų antrą sykį kaukštelėti kirva- 
penčiu, o jeigu dejuotų ir pagalbos prašytų arba 
pabėgti mėgintų. Jis negalėjo apsispręsti, ką tada 
daryti reikėtų.

Arklys giliai dėbtelėjo į sniegą ir pašoko, pas
kum smuko važelis, pakrypo į šoną ir pasivertė. 
Ir Vytas ir kareivis išriedėjo į sniegą. Suprato iš
važiavęs į kelią, bet pre griovį įstrižai važiuoda
mas apvirtęs. Pirmoji mintis buvo palikti jį grio
vy ir tegu guli. Ligi atodrėkio čia tikrai niekas 
neras. Bet vos pagalvojęs, vėl papurtė galvą. Kas 
žino, gali tuoj pustę nustoti, ir tada ras ir jį ir vė
žes. Tada ir Vytą pagaus ir visus mazgus sumez- 
gios. O kas uždraus paimti iš apylinkės kelis įtar- 
tinesnius žmones ir visą kaltę jiems suversti?

Įlipo į griovį ir mėgino iškelti, bet griovis buvo 
gilus, o kareivis liaunas, susmukęs,niekai p gerai 
nepaimamas. Kelias minutes vargo, kol išniūkė iš 
griovio ir surangė į važelį, paskum atsistojo, nu
sipurtė sniegus ir pabraukė ranka per kaktą. 
Kakta buvo šlapia. Arklys stovėjo, žiūrėjo galvą 
pasukęs per petį atgal ir karpė ausimis.

— Ir tau nejauku, - pasakė Vytas graibydama- 
sis vadelių, paskum priėjo prie juodbėrio, paplojo 
per kaklą, paskum paglostė. Arklys buvo sušilęs. 
Jis ir dabar žiūrėjo pro petį ir karpė ausimis. Pa
žiūrėjo ir Vytas. Keliu kažin kas važiavo: aiški 
tamsi dėmė juodavo balkšvam nakties pilkume.

Vytas vėl įgriuvo į važelį ir sutempė arklį. 
Juodbėris nė kaip nenorėjo mestis į smagią risčią. 
Vietomis kelias buvo jau užpustytas, ir jis tose 
vietose tik žingsniu tebrido. Vytas nenorom 
žvilgčiojo pro petį. Juodulys vis artėjo. Porą kilo
metrų pavažiavęs, aiškiai galėjo atskirti, kad už
pakaly važiavo su pora. Netrukus galėjo girdėti 
barškant kakliniukus ir justi, kaip smagiai arkliai 
brido per sniegą.

Pagailo nepasiėmęs botago ir ryžtingiau su
tempė vadeles, Jis nežinojo, kas ten važiavo, ir 
nenorėjo, kad lenktų. Jeigu būtų pažįstamas, ga
lėtų pravažiuodamas pažinti ir paklausti, kur va
žinėja, arba savo arklius leisti paskui bėgti, o pats 
įšokti kartu pavažiuoti ir pasikalbėti. Jis pats ne- 
sykį taip buvo važiavęs ir bijojo, kad dabar taip 
neatsitiktų.

Bėriui ėmus sparčiau bėgti, vežimas iš karto 
pasiliko, bet netrukus vėl ėmė artėti. Vytą suėmė 
baimė. Jis sukando dantis, atsiklaupė ant važelio 
priekio, apsuko vadelių galą apie galvą ir kirto 
arkliui per kojas. Bėris pašoko šuoliu, po valan
dėlės išlygino į sparčią risčią ir vėl ėjo, kaip vėjas, 
tik sniegas glėbiais virto į važelį ir lėkė pro ausis.

Vežimas užpakaly ėmė liktis. Netrukus virto 
tamsia dėme, tokia, kaip pamatė iš pradžios.

Bus daugiau
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Robertas Sidabras
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KREPŠINIS 30-toje

SPORTO ŠVENTĖJE

Canberoje krepšinio pir
menybėse dalyvavo;. Ade
laidės "Vytis”, Canberros 
"Vilkas", Hobarto "Perkū
nas”, Geelongo "Vytis”, 
Melbourno "Varpas” ir Syd- 
nejaus "Kovas”. Visi 6 pa
minėti klubai varžėsi vyrų 
grupėje ir išskyrus Hobartą 
5 komandos rungtyniavo 
moterų pirmenybėse. Iš
skyrus Canberra ir Geelon- 
gą, visi 4 klubai išstatė ko
mandas jaunių berniukų že
miau 18 metų varžybose, o 
mergaičių grupėje rungty
niavo Adelaides, Geelongo, 
Melbourno ir Sydnejaus 
krepšininkės. Taigi, priskai- 
tant ir lietuvių vyrų rinkti
nės pasirodymą prieš Aus
tralijos nacionalinės lygos 

vicečempijonus Canberra 
"Cannons" buvo sužaista 42 
rungtynės.

VYRŲ KREPŠINIS

Kaip tradicija, 30-tosios 
sporto šventės dėmesio 
centru buvo vyrų krepšinis 
ir čia pat reikia pasakyti, 
kad šios varžybos neapvylė 
žiūrovų. Nuvainikuoti Gee
longo vyrų nepavyko, tačiau 
prie geresnės sportinės lai
mės, tą padaryti galėjo ir 
Sydnejaus ir Adelaidės 
"Vyties" krepšininkai. Šiose 
pirmenybėse nestokojo 
staigmenų, o taip pat ir gra
žių rungtynių.

GEELONGO "VYTIS” - 
MELBOURNO"VARPAS" 

75:37 (51:23)

Tai buvo pirmosios rung
tynės po sporto šventės ati
darymo ceremonijų ir visi 
tikėjosi atkaklios kovos. 
Melbourno vyrai sužaidė že
miau galimybių, o Geelongo 
krepšininkai "žaidė kaip iš 
knygos”. Vien tik pirmame 
kėlinyje E. Kardas pelnė net 
25 taškus iš įvairių pozicijų 
bei nuotolių. Nugalėtojams 
daugiausiai taškų pelnė E. 
Kardas 27, D. Šutas 14, A. 
Wiasak 11, o pralaimėto
jams R. Leknius 14.

ADELAIDĖS "VYTIS” - 
SYDNEJAUS"KOVAS” 

42:35

Sekančios rungtynės vyko 
jau visai kitokioje atmosfe
roje, taškas už tašką ir jau
nų Adelaidės vyrų krepši
ninkų pergalė buvo atsiekta 
paskutinėse minutėse. Lai
mėtojams daugiausiai taškų 
pelnė J. Ignatavičius 15, P. 
Urnevičius 12, o pralaimė
tojams R. Gulbinas 11, P. 
Andriejūnas 8.

HOBARTO "PERKŪNAS” - 
CANBERROS "VILKAS” 

62:34

Perkūniečiai nesunkiai 
įveikė šventės šeimininkus, j 
Laimėtojams daugiausiai j 
taškų pelnė E. Paškevičius I 
14. i
MELBOURNO "VARPAS” - !

ADELAIDĖS "VYTIS” 
66:44 (19:12)

Sekančios dienos pirmo
sios rungtynės pateikė di
džiausią staigmeną. Ne 
"Varpo” pergalė, bet rezul

tatas, 22 taškų skirtumas. 
Šiose rungtynėse "sublizgė
jo" A. Milvydas, pelnęs 19 
taškų, o pralaimėtojams 
daugiausiai J. Ignatavičius 
12.
ADELAIDĖ - HOBARTAS 

64:55 (30:24)

Po pietų adelaidiškiai 
įveikė ’*Perkūną” ir abi ko
mandos pademonstravo 
gana gražų krepšinį. Nuga
lėtojams daugiausiai taškų 
pelnė P. Urnevičius 28, A. 
Verbyla 12, o pralaimėto
jams V. Radzevičius 14, E. 
Paškevičius 14.

GEELONGAS-
SYDNEJUS 63:60(39:40)

Šios rungtynės buvo labai 
arti staigmenos ir paskuti
nėse minutėse koviečiai dar 
pirmavo 4 taškais, bet kelios 
šiurkščios klaidos rezultatą 
nulėmė geelongiškių naudai, 
kuriems daugiausiai taškų 
pelnė E. Kardas 34, o pra
laimėtojams V. Dulinskas 
12, R. Gulbinas 12, P. Du
bauskas 12.

SYDNEJUS-
MELBOURNAS 55:54 

(29:28)

Tai buvo vienos iš atkak
liausių rungtynių 30-toje 
sporto šventėje. Abiejų ko
mandų žaidėjai atidavė vis
ką gindami savo klubo spal
vas. Koviečiai pademons
travo geresnį komandinį su- 

Aną sekmadienį, Lietuvių 
Namuose buvo susirinkę 
Varpo tinklininkai aptarti 
1980-jų metų veiklos. Susi
rinkime dalyvavo arti 30 
tinklinio mėgėjų. Leonas 
Baltrūnas vaizdžiai nupasa
kojo Melbourno lietuvių 
tinklinio istoriją iš kurios 
paaiškėjo, kad dar 1949-tais 
metais mūsų tinklininkai 
buvo laimėję Viktorijos 
meisterio vardą mišriose 
tinklinio varžybose, kada 
komandoje žaidė trys vyrai 
ir trys moterys. Buvo paro- [ 
dytos 'taurės, kurios iškil- J 
mingai puošia Melb. Lietu
vių Namų jaunimo kambarį. 
Ilgokai aptarti tik praėjusios 
Sporto Šventės Canberroje 
tinklinio reikalai ir buvo pa
sidžiaugta, kad nors ir da
bartiniai Varpo tinklininkai 
tik prieš metus pradėjo rim
tai ruoštis tinklinio žaidimui, 
sugebėta laimėti garbinga 
antroji vieta, kaip vyrų, taip 
ir moterų grupėje.

Nutarta vengti negerovių, 
kurios pasitaikė praeityje ir 
įsipareigota nedelsiant pra
dėti treniruotis artėjančiam 
naujam sezonui.

Pirmąjai treniruotei gau
ta Colingwood Education 
Centre didžioji salė, kurią 
bus bandoma gauti ir atei-

Viktorijos tinklinio pir
menybių pirmosios rungty
nės numatomos vasario 14 d. 
vakare Melb. University 
High mankštos salėje. Var
pas gavo teisę išstatyti dvi 
vyrų ir vieną moterų ko
mandas. Bus bandoma užre
gistruoti dar vieną vyrų ir

sižaidimą, veržlumą, tik 
labai blogai mėtė baudas, 
ypatingai antrame kėlinyje. 
Pralaimėtojų pusėje labai 
rezultatyviai pasirodė R. 
Leknius, pelnęs 20 taškų, 
bet bendrai paėmus koman
da stokojo veržlumo. Lai
mėtojams daugiausiai taškų 
pelnė P. Dubauskas 17, V. 
Dulinskas 10.

GEELONGAS -
ADELAIDE 65:60 (26:22)

Tai buvo paskutinės 
rungtynės prieš šventės už
darymą ir skaitlingai susi
rinkę žiūrovai nebuvo apvil
ti, nes abi komandos pade
monstravo tikrai gražų 
šiuolaikinį krepšinį pagrįstu 
šlifuotu kamuolio valdymu, 
puikiom pasuotėm ir taik
liais metimais iš įvairių dis
tancijų. Nežiūrint atydžios 
priežiūros E. Kardas ir šiose 
rungtynėse sugebėjo pri- 
medžioti 27 taškus, D. Šutas
11, A. Wiasak 11, o pralai
mėtojams daugiausiai taškų 
pelnė J. Ignatavičius 18, A. 
Vieraitis 14, P. Urnevičius
12, S. Navakas 12.

Taigi 30-tosios sporto 
šventės vyrų krepšinio nu
galėtojais tapo Geelongo 
"Vytis” ketvirtus metus iš 
eilės. Komanda gerai susi
žaidusi, fiziniai pajėgi, ęerai 
valdo komuolį bei nuimmėja 
nuo lentos atšokusius ka
muolius. Mėgsta spartos

Melbourno tinklininkai
vieną moterų komandas. 
Geresnės tinklinio sekcijos 
išlaikymui išrinkta sekcijos 
valdyba į kurią vienbalsiai ________ ________
pakviesti - Vytautas Stray- . ti, kada Varpo Valdyba vi- 
kas, Šarūnas Žiedas i?'Dalia" ‘šok'ėriopai remia tinklininkų 
Saženytė. Mūsų tinklininkus "‘V.eiklą. Neabejoju, kad per 
treniruoti įsipareigojo Leo- šiuos metus Varpo tinkli-
nas Petrikas, kuris sumaniai ninkai dar daugiau pakels
vadovavo pirmajai koman- žąidimo lygį ir visu rimtumu
dai Canberroje. Leonas ruošis sekančių metų Sporto
Baltrūnas pasižadėjo talki- Šventei Adelaidėje,
ninkauti visuose reikaluose. p
Iš susidariusios nuotaikos ELBE

VISAIP
Bass Hill kolonijos jau

nuolis Remigijus Mickus 
kiek laiko gyvenęs Mel
bourne ir Perthe, vedęs 
melburniškę Rūtą Česnaitę 
susilaukė dukrelės. Laimin
gu sutapimu Remigijaus fir
ma perkėlė jį į Sydnejų ir 
štai, Mickų jauna šeima nu
tarė galutinai sustoti Syd- 
nejuj arti tėvų ir pažįstamų. 
Nusipirko naują mūrinį na
mą Graystanes priemiestyje 
ir pasikvietė kun. P. Butkų 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

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

žaidimą, bet didžiausia jų 
stiprybė tai E. Kardas, kuris 
taikliai taškus medžioja iš 
įvairių nuotolių bei pozicijų. 
Komandą treniruoja Stasys 
Šutas.

2-tra — 4-ta vieta teko 
Adelaidės "Vyčiui”, Mel
bourno "Varpui" ir Sydne
jaus "Kovui", nebūtinai šios 
eilės tvarka, nes visos trys 
komandos patyrė po du pra
laimėjimus. 5-ta vieta teko 
Hobarto "Perkūnui”, o 
šventės šeimininkams teko 
pasitenkinti 6-ta vieta. Kal
bant apie šias komandas, tai 
giedriausia ateitis matosi 
Adelaidėje, kurios vyrų ko
mandos pagrindą sudaro 
19-mečiai J. Ignatavičius, P. 
Urnevičius, S. Navakas ir 
18-metis A. Vieraitis. Šiuos 
perspektyvius krepšininkus 
dabar treneruoja buvęs 
olimpinės rinktinės krepši
ninkas Algis Ignatavičius.

Melbourno "Varpo” stip
rybė tai R. Leknius, bet A. 
Milvydas pasirodė šiek tiek 
silpniau. Komanda neparodė 
fero susižaidimo, tačiau turi 

elis labai perspektyvius 
jaunius, tai į ateitį gali pa
žvelgti giedriom akim.

Sydnejaus "Kovo” vyrai 
paliko gana gerą įspūdį, nes 
pasirodė kaip labai discipli
nuota komanda. Fiziniai pa
jėgūs, nestokojo ūgio ir vi
sas rungtynes sužaidė pas
toviai.

30-toje sporto šventėje 
taikliausiai taškus medžiojo 
Geelongo "Vyties” krepši
ninkas E. Kardas per 5 

atrodo, kad visi Varpo tink
lininkai su užsidegimu žiūri į 
ateitį ir šiltai pamilę tinkli
nio žaidimą. Malonu pabrėž-

pakrikštyti jų pirmagimę 
dukrelę Dainą - Anastaziją. 
Ta pačia proga sausio 3 d. 
vyko ir jaunųjų Mickų įkur
tuvės naujame name. 
Krikšto tėvais buvo Jonas 
Penkaitis ir Patricia Gvil- 
dienė. Sveikiname sugrįžu
sius. kor.

Mūsų bendradarbis iš 
Newcastle Alfas Šernas 
anąsyk beviešėdamas Syd- 
nejuje prasitarė, kad jam 
lengviau atvykti į Sydnejų ir 

rungtynes primetęs 125 taš
kus, kas prilygsta 25 taškų 
vidurkiui per rungtynes. 
Edis ne tik taikliai mėtė, bet 
ir pademonstravo labai 
aukštos klasės krepšinio 
žaidimą. Melbourno "Varpo" 
krepšininkas Ričardas Lek
nius per visas rungtynes 
pelnė 82 taškus ir taip pat 
pademonstravo gražų krep
šinio žaidimą. Rezultatyviai 
žaidė ir Adelaidės "Vyties" 
krepšininkai Petras Urnevi
čius, pelnęs taip pat 82 taš
kus ir John Ignatavičius 
pelnė 78 taškus, bet kiti žai
dėjai nepasižymėjo pasto
vumu, tad jų primedžiotų 
taškų krepšys buvo žymiai 
mažesnis.

Į Australijos lietuvių vyrų 
krepšinio rinktinę pateko šie 
žaidėjai: Edis Kardas, Alex 
Wiasak, Petras Šutas (Gee- 
longas); Petras Urnevičius, 
John Ignatavičius (Adelai
dė); Ričardas Leknius, Algis 
Milvydas (Melbournas); 
Petras Andriejūnas, Rai
mondas Gulbinas (Sydne- 
jus); Vytas Radzevičius 
(Hobartas); rezervas - Algis 
Vieraitis iš Adelaidės ir tre
neris Stasys Šutas iš Gee
longo.

LIETUVIŲ RINKTINĖ - 
CANBERRA CANNONS 

55:57 (31:28)

Mūsų rinktinės didžiausia 
problema buvo kaip už
dengti 6’11" ūgio amerikoną 
Cal Stamp, kuris šiuo metu 
priskaitomas vienas iš 
geriausių krepšininkų Aus
tralijoje. Bendrai pasakius, 
"Cannons” komandos pag
rindą sudaro amerikiečiai, 
bet mūsų vyrai nepalūžo 
prieš grėsmingus varžovus 
ir kėlinio pabaigoje net pir
mavo 3 taškais. Abi koman
dos atydžiai dengė ir jau 
pirmame kėlinyje C. Stamp 
užsidirbo 3 baudas, o antro 
kėlinio viduryje turėjo ap
leisti aikštę su penkiom pra
žangom. Deja, mes šios per
svaros neišnaudojome ir be- 
sikoncentruodami gynyboje 
"užmiršome”, kad norint 
laimėti rungtynes reikia ir 
puolikų. Rungtynėms pagir
tinai teisėjavo australų tei
sėjai. Pagyrimo užsitarnavo 
ir mūsų rinktinės bei varžo
vų komandos žaidėjai, nes 
rungtynės vyko tikrai labai 
įtemtoje atmosferoje. Kai 
kurių mūsų krepšininkų žai
dimą galime įvertinti ket
vertu su pliusu ir jei rinkti
nei būtų vadovavęs suma
nesnis treneris, rungtynes 
galėjome laimėti.

Bus daugiau

savo rašinius asmeniškai 
įteikti redaktoriui, negu na
mie prisirengti nueiti į paš
tą. Priimant dėmesin Aus
tralijos paštą, mūsų bendra
darbio pasirinktas kelias yra 
patikimesnis ir kartais net 
greitesnis.

♦♦♦
Jau kelios savaitės Syd- 

nejuje vieši pas savo seserį 
p. O. Osinienę viešnia iš Či
kagos p. Marija Ališauskie
nė, plkn. V. Ališausko našlė, 
kuri žada čia paviešėti apie 
pusmetį.
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MELBOURNO DAINOS 
SAMBŪRIS PRADEDA
DARBĄ

Baigiasi atostogos. Prieš 
akis intensyvaus darbo me
tai - pasiruošimas Dainų 
Šventei. Su džiaugsminga 
viltimi žvelgiame į naujus 
darbo metus. Šiais metais 
Sambūriui diriguos trys di
rigentai: Dana Levickienė, 
Birutė Prašmutaitė ir Vytas 
Straukas. Susirinkę dir- 
gentai pasiskirstė darbu ir 
sudarė metinį darbo planą. 
Kviečiame balsingus vyrus 
ir moteris jungtis į Sambūrį 
bendrai dainai, ypač laukia
me jaunimo. Dėl platesnės 
informacijos, norint įsijungti 
į Sambūrį, skambinti Sam
būrio v-bos sekretorei tel. 
277 1478.

Pirmoji Sambūrio repeti
cija įvyks vasario 10 d., sek
madienį, 3 vai. pas p. D. Le
vickienę. Sekančios repeti
cijos, kaip ir praėjusiais me
tais, vyks Lietuvių Namuo
se.

Sambūrio valdyba

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems mieliems tautiečiams,, 
kurie atkreipė dėmesį į pia
nistės Virginijos Inkrataitės 
koncertą ir jame dalyvavo. 
Ačiū už dėmesį ir palanku
mą.

Inkratų šeima

AUKOS
misi; pastogei1

Tenka pasidžiaugti, kad 
daugelis Mūsų Pastogės 
prenumeratorių metų pra
džioje skubina atnaujinti sa
vo prenumeratą dar šalia 
prenumeratos mokesčio pri
dėdami po kelis ar net kelio
lika dolerių auką. Tai parodo 
skaitytojų ne tik prielanku
mą bet ir įvertinimą. Mūsų 
Pastogės rėmėjų tarpe yra 
ir stambesnių rėmėjų, ku
riuos galėtume laikyti ir 
Mūsų Pastogės mecenatais. 
Pernai tokiais išskirtinais 
mecenatais buvo sydnejiš- 
kiai p.p. N. ir K. Butkai, Fu
nerals of Distinction biuro 
savininkai, Mūsų Pastogei 
skyrę 150 dolerių auką, o 
štai neseniai, sausio 26 d. 
sutiktas tautietis Syd. Liet. 
Klube p. K. Simonas pats 
pasisiūlė paremti Mūsų 
Pastogę ir čia pat išrašė 100 
dolerių čekį. Pernai jis taip 
pat Mūsų Pastogę parėmė 
60 dolerių auka. Ačiū p. Si
monui!

Prieš pat Kalėdas Adelai
dės ramovėnų Valdyba, kuri 
kasmet remia savo nuožiūra 
lietuviškas organizacijas ir 
institucijas, taip pat ir Mūsų 
Pastogei paskyrė 50 dolerių 
auką. Ačiū ramovėnams!

Ačiū visiems.
Mūsų Pastogės 

Administracija

Pagerbiant savo sportininkus, dalyvavusius XXX-toje 
Sporto Šventėje Canberroje, ’’Kovo” Klubo valdyba 
ruošią, šeštadienį, vasario 16 d., 45 Hillcrest Ave., 
Greenacre

Barbeque
Maloniai kviečiami visi sportininkai, sporto rėmėjai ir 

bičiuliai iš arti ir toli atsilankyti. Maistas ir gėrimai 
gaunami vietoje. Pradžia 6.30 vai.

’’Kovo” Valdyba
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Sydnejaus Liet. Klubo 

bibliotekos vedėjas maloniai 
kreipiasi į visus bibliotekos 
skaitytojus sugrąžinti bib- 
liotekon perilgai užlaikytas 
knygas, nes yra ir kitų, no
rinčių knygomis pasinaudo
ti.

NAUJI
"MŪSŲ PASTOGĖS”

PENUMERATORIAI

A. Kaladė VIC.
V. Kamantas U.S.A.
S. Troy N.S.W.
D. Romen (Mrs.) N.S.W.
A. Baikauskas W.A.
S. Astrauskas U.S.A.
K. Astrauskas N.S.W.
R. Urmonas VIC.
Monash University VIC.
Dr. G. Danta A.C.T.
J. Tender (Mrs.) VIC.
D. Slidžiūnaitė N.S.W.
J. Petraitis TAS.
P. Rumbis N.S.W.
M. Bernotas N.S.W.
F. Alyta N.S.W.
E. Grosienė N.S.W.
G. Viliūnaitė N.S.W.
A. Nunez (Mrs.) TAS.
P. Bašinskas QLD.
A. Zigaitienė N.S.W.
P. Čekanauskas W.A.
V. Ladyga N.S.W.
A. Daniškevičius S.A.
J. Janušaitis U.S.A.
V. Miliauskas VIC.
M. Bitienė VIC.
A. Kardas (Mrs.) VIC.
V. Grigs S.A.
B. Williams (Mrs.) N.S.W.
U. Kazokaitė N.S.W.
K. Kazokas N.S.W.
A. Skorulis N.S.W.

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

Sydney Lietuvių Klube
Sydnejaus Lietuvių Klu

bas, perimdamas Dainavos 
Lietuvių Namus Banks- 
towne, perėmė ir tų namų 
narių visus įnašus ir pasko
las. Prieš metus laiko Syd. 
Liet. Klubas per spaudą 
kreipėsi į tuos narius, kad 
jie atsiimtų iš Syd. Liet. 
Klubo pinigus, įmokėtus 
Dainavos namams. Į tą krei
pimąsi nedaug kas reagavo.

PAMALDOS UŽ TĖVYNĘ

Minint Vasario 16 - iškil
mingos pamaldos už tėvynę 
sekmadienį - vasario 17 d. 
11.30 vai. St. Joachim’s 
bažn. Lidcombe. "Dainos” 
choras vad. Br. Kiverio iš
pildys maldą už tėvynę ir 
kitas lietuviškas giesmes. 
Kviečiamos organizacijos su 
vėliavom, o ypač kuo dau
giau jaunimo ir priimti Šv. 
Komuniją aukojant už lais
vės kovotojus.

II-ji rinkliava Šv. Kazi
miero Kolegijai Romoje. Bus 
proga ir aukoti Tautos va
davimui per Tautos Fondą 
prie bažnyčios ir salėje.

Kun. P. Butkus

Australijos Lietuvių 
Fondui aukojo:

Po $ 100 - Juozas Rama
nauskas savo 75 metų su
kakties proga (N.S.W. $ 
1330), N. Čelkienė (N.S.W. 
$ 110), Antanas čeičys (A.C. 
T.), $ 305).

$ 30 - E. Eskirtas (Vic. $ 
64).

Po $ 10 - A. Bukauskas 
(Vic. 35), M. Gailiūnas 
(N.S.W. 100), A. Skėrys 
(Vic. $ 35).

Sveikiname ir dėkojame 
J. Ramanauskui už auką 75 
metų sukakties proga. Svei
kiname naujus šimtininkus 
N. Čelkienę ir M. Gailiūną. 
Ačiū visiems aukotojams.

V. Ališauskas 
A.L.F. iždininkas

Šiais metais kreipėmės as
meniškai, ir beveik visi už
klaustieji asmenys savo įna
šus pervedė kaip auką Syd
nejaus Lietuvių Klubui.

Aukojo šie asmenys: P. 
Antanaitis, kun. P. Butkus, 
B. Barkus, J. Bartkevičius, 
A. Barkus, O. Baužienė, V. 
Bilevičius, V. Burokas, K. 
Butkus, V. Bernotas, R. Ci
bas, L. Cox, V. Čilvinas, G. 
Dryža, V. Dulinskas, J. 
Griškaitis, A. Gaidžionis, I. 
Jonaitis, A. Kramilius, E. 
Kolbakas, A. Kapočius, J. 
Radinas, A. Skirka, J. Sta- 
dalnikas, A. Sidaravičius, E. 
Slonskis, S. Skorulis, B. 
Šidlauskas, J. Vėteikis, 
Virgeningas, N. Žygienė, B. 
Žalys, P. Žitkauskas. Jų pa
aukota suma sudaro viso $ 
2067.57.

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
vardu tariame jums visiems 
aukotojams tikrai nuoširdų 
ačiū.

Sydnejaus Lietuvių
Klubo Valdyba

Parengimai

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

PASKELBIMO MINĖJIMAS

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

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
KLUBE

••••••••••••

116-18 East Terrace Bankstown
Tel. 7081414

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

mi$< Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

Published
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd.
P.O. Box 550

Bankstown. N.S.W.2200
Redaktorius V. Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: I. Jonaitis, A. Reisgys, V. 
Patašius, Dr. R. Zakarevičius, 
V. Bukevičius
Redakcijos adresas: 13 Percy
St;, Bankstown, N.S.W. 2200
Td. 709 8395

Administracijos adresas:
P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200

j Administracijos teL 649 9062

Pereitame Mūsų Pastogės 
numeryje buvo paskelbta 
apie tą patį įvykį du skirtin
gi požiūriai: sporto šventės 
metu Canberroje įvyko 
viešnios iš Amerikos solistės 
R. Mastienės koncertas. 
Sporto šventės apžvalginin
kas, primindamas šį koncer
tą, priekaiškauja vietiniams 
canberiškiams, kad jų salėje 
matėsi tiek mažai. Iš kitos 
pusės apylinkės valdyba 
teigia, kad ’’koncerte galėjo 
dalyvauti daugiau klausyto
jų, ypač jaunimo, kuris 
užimtas sporto reikalais, į 
koncertą neatvyko”. Klausi
mas - tai kas klausėsi to 
koncerto?

* * *

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Stasys Baltu
lis. Paieško Ksaveras Pet
rauskas, 7730 Villingen, Am 
Affenberg 52, West 
Germany

Prenumerata: 
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu i N. Zelandiją 
Oro paštu kitur
Atskiro nr. kaina 50 centų

$20
$24
$35
$50

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

Printed by Rotor Press Pty. Ltd.
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