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Jurbarke, Černiachovskio 
ir Gagarino gatvių sankry
žoje dunkso nykus parkas, 
kažkada vadinęsis Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Vy
tauto vardu. Užgožtas me
džių, sudarkytas ir apleistas 
stovi jame ir paties Vytauto 
paminklas. Tik senesnieji 
žmonės su pagarba dar te
beprisimena šią vietą. Mies
to administracija bevelija iš 
viso neminėti Vytauto var
do. Apkerpėjęs ir apsama
nojęs paminklas kai kam su
kelia liūdesį, o kai kam - pik
tą apmaudą, kad štai dėl 
kažkieno politinio budrumo 
stokos liko nelikviduotas šis 
’’buržuazinis palikimas”. Bet 
gali atsitikti ir taip, kad vie
ną gražų rytą pabudę jur
barkiečiai Vytauto parką ras 
tuščia... Paskui seks pasaka, 
kad paminklas pats sugriuvo 
arba buvo ’’demontuotas” 
dėl svarbių priežasčių. Juk 
paminklų griovimo akcijoje 
tarybinė administracija turi 
puikią patirtį ir nestokoja 
nei fantazijos, nei išradin
gumo.

Tokioje vietoje norom ne
norom prisimeni Maskvoje 
ir Leningrade visur de
monstruojamą pagarbą im
perialistinės Rusijos relik
tams. Stalinas, viena ranka 
griaudamas Lietuvos pa
minklus, kita ranka 1947 m. 
Maskvoje surentė didingą 
monumentą miesto įkūrėjui 
kunigaikščiui Dolgorukiui. 
Leningrade nesunaikinta nė 
vienas caro paminklas. Kas
met jie perdažomi, atnauji
nami, papuošiami už valdiš
kus pinigus pirktų gėlių 
puokštėmis. Tiesa, narodo- 
volcų koriko Alenksandro 
III paminklo nesiryžo palikti 
aikštėje - jį pagarbiai perkė
lė į muziejų. Leningrade iš
saugotas ir rūpestingai pri
žiūrimas Petro I namelis, o 
cerkvėse jo vardinių proga 
organizuojamos net pamal
dos. Ant daugelio pastatų 
tebesipuikuoja monogramos 
su dvigalviu ereliu, šimtme
čiais smaugusiu Rusijos pa
vergtas tautas.

Lietuvoje analogiška pa
garba savo tėvynės praeičiai 
ne tik neskatinama, bet 
priešingai - baudžiama. Štai 
1973 m. gegužės 13 d. Perlo
joje devyvi VVU studentai 
sumanė padėti gėlių prie 
Vytauto paminklo. Vien tik 
už tai trys iš jų - ekononis- 
tai: Eugenijus Banys, Remi
gijus Rajeckas ir Pranas 
Grigas - buvo pašalinti iš 
universiteto ir išvežti į rek
rūtus. Studentai dar mėginę 
ieškoti užtarimo LKP CK, 
tačiau ten jiems atsakę: 
’’Užtenka jau ir to, kad pa
dėjote gėles prie to feodalo 
ir grobiko Vytauto pamink
lo. Tai nesuderinama nei su 
tarybinio žmogaus, nei su 

komjaunuolio principingus 
mu ir patriotiškumu."

Šių metų balandžio 10 d. 
Ceikiniuose laidojant kun. 
Karolį Garucką, Viduklės 
klebonas kun. Alfonsas Sva
rinskas kalbėjo apie nepa
garbą Lietuvos praeičiai, 
kaip kontrastą iškeldamas 
visaip šlovinamus Rusijos 
kunigaikščius ir carus. Pa
mokslininkas apsistojo ties 
Aleksandru Nevskiu. Apie 
šį feodalą rašomos knygos, 
statomi kino filmai. Viena 
Maskvos metro stotis pa
puošta 7 metrų aukščio mo
zaika, vaizduojančia kuni
gaikštį Nevskį ant žirgo su 
Spaso vėliava rankose.

Pažvelkime istorijon. Gal 
iš tiesų rusų feodalų nuopel
nai didesni, negu lietuvių?

Pskovo kunigaikštis 
Aleksandras gavo Nevskio 
vardą už tai, kad jo vado
vaujama kariuomenė 1242 
m. ant Čiudo ežero nukovė 
20 Livonijos ordino brolių. 
Vėliau stačiatikių bažnyčia 
paskelbė jį šventuoju. Kas 
suskaičiuos, kiek cerkvių ir 
koplyčių buvo pastatyta jo 
garbei! Net Vilniuje turime 
tokią cerkvę, čia perkeltą iš 
Petrapilio 1898 m. Dar 
anksčiau, 1865 m., dabarti-

pasaulyje
KEIČIASI VYRIAUSYBĖ 

LENKIJOJE

Lenkijoje darbininkų 
streikai nesibaigia ir dery
bos su vyriausybės atstovais 
nedavė teigiamų rezultatų. 
Darbininkai ir toliau nusi
statę streikuoti. Lenkijos 
vyriausybės galva prez. 
Gierek pažadėjo įnešti re
formų profesinėse sąjungose 
ir pagerinti krašte ekonomi
nes sąlygas. Pripažindamas, 
kad dabartinė vyriausybė 
nepajėgė išbristi iš sunku
mų, tad atleido ministerį 
pirmininką ir keletą minis- 
terių sudarant naują vy
riausybę, kurios pirmininku 
paskirtas Josef Pinkowski. 
Tačiau streikuotojų vadovai 
pareiškė, kad jie reikalauja 
laisvų darbininkų unijų ne
žiūrint kas būtų valdžioje. 
Būdinga, kad Lenkijos krizė 
netgi buvo rodoma publikai 
per sovietų ir rytų Vokieti
jos televiziją.

***
Apie 10,000 sovietų 

kariuomenės skubiai per
kelta į Afganistano pasienį 
prie Irano. Esą, norima už
kirsti kelią įvežimui ginklų 
Afganistano sukilėliams iš 
kaimyninių kraštų. Tikro
sios intencijos nežinomos.

Henrikas Šalkauskas Tapyba (1967)

nėję Černiachovskio aikštė
je generalgubernatoriaus 
Muravjovo iniciatyva buvo 
pastatyta Aleksandro 
Nevskio koplyčia, skirta žu
vusių 1863 m. sukilimo mal
šintojų laidojimui. (Beje, šią 
koplyčią sugriovė bolševikai 
1919 m., pirmą kartą okupa
vę Vilnių.) Bus daugiau

’’AUŠRA” APIE ČESIŪNA 
- KGB IŠVEŽTAS IR

SUŽALOTAS

Pirmasis lietuvių savival
dos komentaras apie Vlado 
Česiūno atvejį pasirodė 
"Aušros” 18 Nr. datuotame 
1979 m. spalio mėn. "Auš
ros” nuomone, Česiūnas, 
pasiprašęs politinio prie
globsčio Vakarų Vokietijoje, 
buvo KGB agentų prievarta 
išvežtas iš Vokietijos. 
’’Smarkiai sužalotas”, jis dar 
spalio mėnesį buvo gydomas 
MVD ligoninėje, Vilniuje. 
Šis "Aušros” numeris apra
šytas rusiškoje "Einamųjų 
Įvykių Kronikoje” (Nr. 54).

ELTA

LIETUVOJE SUIMTI 
ARBUTIS IR ŠAKALYS

Lietuvių Informacijos 
Tarnybos žiniomis, Maskvo
je apie gegužės 20 d. suim
tas Vitas Abrutis, kurio bu
tą KGB buvo iškračiusi ba
landžio 9 ir 17 d. Dabar jis 
Vilniuje laukia teismo.

Birželio 2 ar 3 d. Vilniuje 
suimtas Vladas Šakalys, 
vienas iš Baltų memorandu
mo prieš Stalino — Hitlerio 
paktą, signataru.

ELTA

Metai be Henriko Šalkausko
Rugsėjo 1 d. sueina lygiai 

metai kaip pernai mirė dai
lininkas Henrikas Šalkaus
kas, viena iš ryškiųjų asme
nybių tiek dailės pasaulyje, 
tiek ir lietuvių kultūriniame 
gyvenime. Pasigenda jo ne 
tik palikusi jo vieniša moti
na, pasigenda jo ir lietuvių 
bendruomenė, anksti prara
dusi stiprų reprezentantą 
šio krašto dailės pasaulyje, 
lygiai jo pasigenda ir visi iš
kilieji dailininkai, kurie 
Henriką vertino ne tik kaip 
kolegą, draugą, bet ir sąži
ningą bendradarbį, objekty
vų teisėją konkursinėse me
no parodose, kur jis nuolat 
buvo kviečiamas ne tik Syd- 
nejuje, bet ir tolimesnėse 
vietose.

Vos tik atvykęs į Austra
liją jis tuoj gyvai įsijungė į 
lietuvišką kultūrinę veiklą 
ne tik kaip pasyvus narys, 
bet ir kaip organizatorius, 
variklis, skatintojas. Jis se
nesniais laikais buvo vienas 
iš aktyviųjų Šviesos steigėjų 
ir jos veiklos palaikytojų 
Sydnejuje, kuri gražiai ir 
produktyviai reiškėsi eilę 
metų, iki ji pateko į politi
kierių rankas ir sunyko. Bet 
tuo laiku Henrikas jau buvo 
stipriai įkėlęs koją į meno 
pasaulį Sydnejuje. Palygi
namai jis greitai iškilo kaip 
vienas pirmaujančių šiame 
mieste ir bendrai Australi
joje dailininkų, savo origi
nalumu ir kūrybingumu pa
traukęs dėmesį. Dalyvauda
mas grupinėse parodose jis 
dažniausiai laimėdavo pre
mijas, vėliau jis pripažintas 
kaip stipriausias australų 
meno reprezentantas ir už
sieniuose, kur tik būdavo 
rengiamos tarptautinės dai
lės parodos. Drauge su dail. 
V. Ratu jis įsteigė net grafi

kų draugiją ir padėjo čia iš
vystyti grafikos meną, kuris 
australams buvo gana sveti
mas.

Kasdieniniame gyvenime 
Henrikas buvo taip pat ne
kasdieniškas, amžinai geros 
nuotaikos, vaišingas ir 
draugiškas kiekvienam, aš
traus intelekto ir gilaus 
įžvalgumo, kiekvienu atveju 
atviras ir tiesus, net ir ne 
taip malonių dalykų nenuty
lėdavo, bet pasakydavo tie
siai ir atvirai nesivaržyda
mas. Ypač jis sielojosi lietu
viškais reikalais dažnai 
prisimindamas Lietuvą ir jai 
daromą svetimųjų skriaudą, 
tačiau niekad pačių lietuvių 
nesmerkė nei šiapus, nei 
anapus geležinės uždangos.

Tokį Henriką greičiausiai 
prisimena kiekvienas, su 
kuo jam teko turėti reikalų. 
Iš tiesų, Henrikas buvo 
šviesi asmenybė, kurį ir 
šiandien su širdgėla prisi
mename.

Ir kaip menininkas Henri
kas nebuvo šykštus: daug 
paveikslų jis išdalino dova
nomis organizacijoms ir pa
vieniams asmenims, net ir 
ne tiek pažįstamiems, jeigu 
toksai išmano apie meną ir 
jo darbą nuošridžiai vertina. 
Kaip kūrėjas jis nebuvo 
produktyvus, tačiau jo 
darbai buvo giliai išmąstyti, 
stipriai ir originiai sukom
ponuoti, kuriuose nesijautė 
dailininko sustingimo ar iš
sisėmimo.

Metai be Henriko Šal
kausko, be jo kūrybinio 
veržlumo, be patikimos re
prezentacijos, be jo amžinai 
geros nuotaikos ir sodraus 
juoko. Paliko iki šiandie gili 
spraga, kuri ir paliks neuž
pildyta.
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Šiandie gyvename tokia
me laikotarpyje, kad beveik 
išsigimė amžinomis galioju
sios moralinės vertybės, 
ypač atsakingumo jausmas 
kitam. Atsakomingumo sto
ka arba abuojumas kito at
žvilgiu šiuo metu jau taip 
įsipilietinęs reikalas,kad tai 
virto laiko apraiška ir kas
dienybe. Vietoj atsakomin
gumo išsikerojo individua
lumas, virtęs kraštutiniu 
egoizmu. Jeigu reikalas ar 
įvykis manęs tiesiog neliečia 
asmeniškai, tai geriau apie 
tai nieko nežinoti, niekur 
nesikisti ir išlikti neutra
liam. Kai vakar dar būriais 
skubėdavo kitam į pagalbą 
ištikus nelaimei, šiandie re
tas kas atsisuktą pasido
mėti. Pamatę primuštą 
žmogų, gatvėje daugumas 
lenkiasi užuolanka, kad ne
reikėtų apie įvykį paliudyti, 
duoti reikiamų informacijų, 
nes gali įsivelti į ne savo rei
kalus. "Nieko nežinau, nieko 
nemačiau, nieko negirdėjau" 
- tai pigiausias issivirkimas, 
kas gali tave išlaikyti nekal
tu ir neįsivelti į vieną ar kitą 
pusę. Tai yra kažkas panašu, 
kaip sėdėti nesuinteresuo
tam ant tvoros vengiant at
sakomybės ir pries visuo- 

. menę, ir pries atskirą asme
nį.

Tokioje nuotaikoje ir at
mosferoje išsivystė geriau
sia dirva plėstis agresyviam 
elementui,nusikaltimams, 
agresijai. Prieš kiek laiko 
Australijoje dingo be žinios 
kovotojas pries narkotikus 
McKay. Būriai detektyvų tai 
nori išaiškinti, bet be pasek
mių, nes visi, kurie gal matę 
ir žiną,nenori prasitarti vien 
is baimės, kad gali nusikal
tėliai ir jam keršyti, bet 
daugumas is nesuinteresuo
tumo, is abuojumo savo ar
timui ir savo kraštui.

A.A.
MARIJAI BERNOTIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vaikus - dukrą Aldoną, 
sūnus Aleksą, Eugidijų, Filomeną Lietuvoje, ypač mielą 
kolegą inž. Vytautą, jų šeimas ir artimuosius.

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Sydnejaus Skyrius

A.A.
EUGENIJUI KARPAVIČIUI 

mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai 
Onai, dukrai Valerijai, sūnums Jurgiui ir Vytautui su 
šeimomis ir visiems artimiesiems.

Vladas ir Olga Vazgelevičiai

A.A.
ONAI ŠLITERIENEI 

mirus, jos sūnums Henrikui ir Viktorui, jų šeimoms ir 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

įįj,į S. Zablockienė
J. ir V. Zablockiai

Mūsų Pastogė Nr. 34, 1980.9.1, psl. 2

rit tvdroš
Šioji, nepateisinama nei

giamybė jau pradeda įsipi- 
lietinti ir mūsiškių tarpe. 
Dar taip neseniai pilniausiai 
galiojo principas - vienas už 
visus, visi už vieną, betgi 
šiandie jau tas vargu ar be- 
galioja. Kažkas rūpinasi ir 
stengiasi bendruomenės na
rius išjudinti is apatijos, 
įtraukti į darbą, bet kiek 
prie to darbo prisideda arba 
atsiliepia į raginimus ar 
kvietimus. Užtenka ateiti į 
bendruomenės 
susirinkimus, kurie yra ge 
riausias sios apatiškos nuo
taikos veidrodis. Pasižiūrė
kime į mūsų mokyklas - 
užtektų idealistų mokytojų, 
bet kiek tose mokyklose 
mokinių, o rodos, jų turėtų 
būti šimtai. Nors daugumas 
ir naudojasi bendruomenės 
sukurtomis institucijomis, 
bet kai reikalinga tai bend
ruomenei pagalba,
pasigirsta atsakymas - ką as 
turiu is tos bendruomenės 
arba kam stumt vaiką į mo
kyklą arba jį mokyti lietu
viškai, kam veltis į politikas, 
juk vis tiek į Lietuvą negrį- 
sime, o vaikui tiktai stabdis 
jo būsimai karjerai.

Kiekvienu atveju toks ne
suinteresuotumas ir atsa

MIRUSIEJI
Rugpjūčio 4 d., po ilgos ir 

sunkios ligos mirė Adelai
dėje dailininkas Leonas Žy- 
gas, sulaukęs 56 m. amžiaus.

Gimė 1924 m. Lietuvoje, 
Biržuose. Kaune baigė 
"Aušros” berniukų gimnazi
ją ir trumpai lankė Kauno 
Meno Mokyklą. Lankė tai
pogi ir Kauno Valst. Teatro 
baleto mokyklą ir arti 7 me
tų šoko teatro kordebalete.

Vėliau pabudo jame gilus 
pašaukimas meno šakai - 
dailei. Išeivijoje, Vokietijo
je, įgijo reikiamų dailei pag- 

kingumo išsižadėjimas prieš 
savo artimą,' tautietį ar ir 
visą tautą lygu pasidavimui 
arba net išdavimui.

Tokios pačios nuotaikos ir 
šio laiko politikoje. Anksčiau 
įsigalint galingam priešui 
grupuojasi ir kontra jėgos tą 
priešą atremti. Bet tie idea
lūs laikai atrodo jau praėję: 
kad ir pavojingas priešas, 
bet geriau nematyti, ką jis 
daro su mano kaimynu, kad 
tik siendie jis mane palieka 
ramybėje. Ar ilgai jis taip 
bus paliktas ramybėje, tuo 
jis visai nesirūpina. Niekas 
nepakėlė balso, nepajudino 
piršto sovietams užimant 
Pabaltį, sutrypiant Vengri
ją, Čekoslovakiją, Angolą, 
Etijopiją, pagaliau Afganis
taną, bet nukentėjęs ir pa
lieka riebiu kąsniu agreso
riaus dantyse, nes anie 
kraštai kenčia, o mums ne
skauda. O tai vyksta kaip tik 
galimi tokie dalykai nesuin
teresuotumo ir kitam abuo
jumo amžiuje, kur kiekvie
nas rūpinasi tik savim neat
sižvelgdamas į kitą.

Sėdėti ant tvoros ir nu
duoti aklą ir kurčią kito 
šauksmui nelaimėje yra pats 
žemiausias nusikaltimas. 
Kaip tik tuo keliu buvo savo 
laiku išauginta Hitlerio ag
resija, lygiai tuo pačiu re
miama ir palaikoma šiandie 
S avie tų Sąjunga. įp k )

A.A. DAILININKAS
LEONAS ŽYGAS 

rindinių žinių iš dailininko 
Mackevičiaus.

Vokietijoje, 1948 m. vedė 
Jadvygą Buiziutę, taipogi 
buvusią Kauno Teatro kor
debaleto šokėją, kuri, 
tačiau, pasitraukusi iš 
kordebaleto, su kita šokėja - 
Gene Paulauskiene - sudarė 
šokių duetą ir abidvi sėk
mingai apkeliavo su gastro
lėmis Budapeštą, Bukareštą, 
Turkiją, Jugoslaviją...

1948 m. Leonas su žmona 
atvyko į Australiją ir čia pil
nai atsidavė dailei. Yra 
sukūręs didelį skaičių ver
tingų paveikslų. Ruošdavo 
ne vien privačias parodas 
savo namuose, Lietuvių Na
muose, bet dalyvaudavo taip 
pat ir viešose australų ruo
šiamose parodose.
Pasireiškė, be to, ir kaipo 
scenos dekoratorius, kurda
mas J. Gučiaus Teatro-Stu- 
dijos spektakliams sceno
vaizdžius.

Rugpiūčio 7 d., po gedu
lingų pamaldų šv. Kazimiero 
bažnyčioje, buvo palydėtas į 
Centennial Krematoriumą. 
Čia prie karsto pasakė atsi
sveikino žodžius VI. Dum
čius ir teatralų vardu V. 
Ratkevičius.

-r - ,-rr n . PADĖKA amt •-
Brangiam vyrui, tėvui ir seneliui a.a. Eugenijui 

KARPAVIČIUI staiga mirus, nuoširdžią ir gilią padėką 
reiškiame V. Daudarui, M. Umbražiūnienei ir Dainos 
choristams, giedojusiems bažnyčioje, V. Biveiniui ir M. 
Zakarui, tariusiems atsisveikinimo žodį kapinėse, A. 
Laukaičiui už gražų aprašymą spaudoje. Ačiū Sydnejaus 
ramovėnams, pagerbusiems velionį garbės sargyba baž
nyčioje pamaldų metu.

Giliai dėkingi esame visiems, už pareikštas užuojautas 
žodžiu, laiškais ir spaudoje, už parodytą velioniui 
Eugenijui pagarbą aukojant vietoj gėlių spaudai ir ki
toms lietuviškoms institucijoms, užprašusiems už jį šv. 
Mišias. Ačiū visiems, mus skausmo ir liūdesio valandoje 
padėjusioms ir paguoda stiprinusiems. Dėkui visiems 
mūsų bičiuliams ir pažįstamiems, gausingai palydėju- 
siems velionį į amžiną poilsio vietą.

Ona Karpavičienė ir šeima

ATVYKSTA 
UKRAINIETIS DISIDEN
TAS ISTORIKAS

VALENTYN MOROZ

Rugsėjo 16 d. į Australiją 
iš USA atvyksta plačiai ži
nomas ukrainietis žmogaus 
teisių kovotojas istorikas 
Valentyn Moroz, kuris ilgus 
metus buvo kankinamas so
vietų kalėjimuose ir tik 1979 
m. išleistas iškeičiant jį į so
vietų šnipus, sugautus 
Amerikoje: už du suimtus 
sovietų šnipus sovietai išlei
do penkis kalintus disiden-

Paliko giliai liūdinčią 
žmoną Jadvygą, vieną seserį 
Lietuvoje ir du brolius 
Amerikoje.

Mielas Leonai, Tavo 
vardas dar ilgai bus minimas 
mūsų tarpe.

A.B.-Gučiuvienė

LATROBE VALLEY
KETURIOS MIRTYS

MĖNESIO EIGOJE

Liepos 15 d. Moe mieste 
mirė Emilija Ema Kimenie- 
nė 89 metų amžiaus. Gimusi 
Kuršėnuose, velionė buvo 
darbšti ir religinga moteris. 
Mokėjo 5 kalbas, priklausė 
liuteronų bažnyčios moterų 
komitetui. Būdama jaunesnė 
padėjo tvarkytis ir lietuvių 
ruošiamuose renginiuose. 
Jauna likusi našlė, viena iš
augino dukrą ir sūnų. Sūnus 
mirė karo metu Vokietijoje. 
Australijon atvyko 1949 
metais ir su dukra ir žentu 
iki mirties gyveno Moe. Ne 
tik suaugę Moe lietuviai, bet 
jų vaikai ir anūkai E. Ki- 
menienę vadino "babūne”, 
nes buvo maloni, vaišinga ir 
draugiška visiems.

Didžiame liūdesyje paliko 
dukrą Alviną, žentą Serva- 
cijų Šabrinską, anūkus Vy
tautą ir Virginiją, artimus 
gimines Vokietijoje ir 
U.S.A.

Liepos 18 d. po pamaldų 
Newborough liuteronų baž
nyčioje, dalyvaujant gau
siam būriui lietuvių, kita
taučių draugų ir kaimynų 
palaidota Moe kapinėse.

Lietuvių vardu su velione 
atsisveikino iš Sale atvykusi 
seniūnė E. Eskirtienė. Šer
menis paruošė liuteronų pa
rapijos moterys.

Trumpai pasirgęs rugpjū
čio 9 d. mirė Kazimieras Ti
jūnėlis (Ciunelis). Palaidotas 
Moe kapinėse rugpiūčio 13 
d.

Lietuvių kunigui Latrobe 
Valley atsilankant tik kelis 
kartus metuose, K. Tijūnėlis 
sekmadieniais dalyvaudavo 
lenkų pamaldose ir buvo 

tus, jų tarpe ir V. Moroz.
Būdamas Australijoje V. 

Moroz aplankys Sydnejų, 
Canberra, Melbourną, Ade
laidę ir Perthą, kur turės 
pasimatymų su australų po
litikais, bus surengti semi
narai universitetuose ir 
vieši susirinkimai.

Rugsėjo 16 d. jis atvyksta 
į Sydnejų ir 2 vai. bus spau
dos konferencija Boulevard 
Kotelyje. Rugsėjo 17 d. 
Canberroje, 22-23 d.d. 
Perthe, 24-25 d.d. Adelai
dėje, 26-28 d.d. Melbourne, 
29-30 d.d. Brisbane.

nuolatinis skaitymų atlikė
jas, todėl be gausaus būrio 
lietuvių jo laidotuvėse daly
vavo beveik visa didelė len
kų kolonija ir apeigų metu 
bažnyčioje ir kapuose gra
žiai pagiedojo. Atsisveikini
mo žodį angliškai tarė V. 
Koženiauskienė.

Velionis gimė 1910 m. 
vasario 28 d. Vilniaus kraš
te. Vokietijoje vedė rusaitę 
ir susilaukė dukros ir sū
naus. Žmoną išmokino kal
bėti lietuviškai. Nuo pat se
niūnijos įsikūrimo Kazimie
ras buvo jos narys ir 
rėmėjas. Mėgo lietuvišką 
spaudą, pirko knygas. Kol 
dirbo, stambias pinigų su
mas skyrė Tautos Fondui ir į 
pensiją įšėjęs neatsiliko nuo 
dirbančiųjų. Rėmė A.L. Ka- 
ralikų Federaciją ir daug 
metų padengė seniūnijos 
renginių vaišių išlaidas. Ve
lionis buvo blaivus, ramaus 
būdo ir labai religingas.

Netekę vyro ir tėvo liūdi 
žmona, dukra su šeima ir 
sūnus, o Latrobe Valley se
niūnija susipratusio lietuvio 
patrioto.

Ilgesnį laiką parkinsono 
liga sirgęs, sulaukęs 63 me
tų, rugpiūčio 1 d. mirė Vik
toras Kilimonis. Jaunesnis 
būdamas kartais dalyvau
davo lietuvių parengimuose 
bet laikui bėgant nuo lietu
vių visai atsiskyrė.

Rugpiūčio 15 d. po apeigų 
Moe katalikų bažnyčioje, 
keliolikos lietuvių palydėtas 
į Moe kapines.

Liepos 23 d. savame kara
vane, Morwell miesto kara
vanų parke, rastas miręs 
Balys Valentinavičius. Ve
lionis apie 65 metų amžiaus.

Dėl paralyžiaus prieš 
keletą metų išėjo į pensiją ir 
gyveno vienas be giminių, 
be draugų.

Rugpiūčio 21 d. po pamal
dų Morwell katalikų bažny
čioje, grupelės Latrobe Val
ley ir Sale seniūnijos lietu
vių palydėtas į Hazelwood 
kapines. a.a.
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JUMORISTAS SCENOJE
Pasaulio bibliografijos 

medis yra vešlus savo šako
mis. Jo klasifikacija apima 
daugybę sričių: mokslas, is
torija, įvairių aspektų regi
masis menas, muzika, proza, 
poezija... Tad kiekvienas 
gali rasti toje raštijos jūroje 
kas jam būtina, reikalinga, 
atitinka jo skonį.

Beletristinius kūrinius 
beskaitant mūsų vaizduotė
je gimsta autoriaus aprašo
mi gamtos vaizdai, Įvykių 
grandinė, gilinamės į jo dės
tomą filosofiją, matome lyg 
gyvus žmones ir beveik, sa
kyčiau, girdime jų balsus.

Labai turtinga yra teatrui 
sukurta literatūra: dramos, 
tragedijos, komedijos, pje
sės, farsai, vodeviliai ir t.t. 
Šią raštišką kūrybą mums 
gerteikia veikėjai scenoje, 

ia jau matome gyvus atli
kėjus, girdime gyvus balsus. 
Aktorių vaidybos įtaigojami 
išgyvename jų kuriamų 
vaidmenų skausmus ir 
džiaugsmus, laimes bei ne
laimes. Ir juo stipresnis, in
tensyvesnis aktoriaus per
davimas, juo imlesnė siela 
ir širdis jausmams ir pojū
čiams juo tobuliau jis kuria 
savo vaidmenį.

Rimtos scenos 
studijos ir scenos technika, 
be abejo, yra kiekvieno pro
fesionalo pagrindas. Scenoje 
jis tampa tuo, ką atvaiz
duoja. Pakeisti išorę - prob
lemos nesudaro; čia gelbsti 
scenos apranga ir grimas, 
bet įsikūnyti dvasiniai, su
teikti personažui reikiamą, 
ištisą, be nukrypimų cha
rakterį, tam kiekvienas vai
dintojas deda daug darbo, 
daug pastangų.. Į savo vaiz
duojamo asmens "organiz
mą" jis kaskart skiepija vis 
daugiau jam privalomų 
bruožų, judesių, balso pa
keitimų. Dažnai net nakti
mis aktorius ieško savyje 
tobulo rolės atvaizdavimo. 
Vidaus koncentracija dažnai 
tampa tiek gili, kad net ei
damas gatve, susikaupęs 
savyje, sutikęs bičiulį į jo 
pasveikinimą, vietoje "La
bas, prieteliau” - išdrožia 
kurią savo rolės repliką!.. 
Tokių kurjozų aktorių gyve
nime būna!

Paminėjus visa tai, galime 

meno

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

"TALKA” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indėlius 10% (nemažiau $ 100 ir tun būti iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term, 
ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% divi
dendo.
« Teikia paskolas iki $15.000 įkeičiant nekil. turtą, , iš 
11%, asmenines paskolas iki $ 5000 su garantuatojais iš 
12%, iki $ 2000 be garantijos iš 13%.-Procentai už visas 
paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

® Įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai*, p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 p.p. iki 3 vai. p.p., Lietuvių"Namai, 50 Errol 
St., North Melbourne. Tel. §28 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p.p.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPQ, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vaL p.p. Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St.„Norwood.

Pašto adresas: "TALKA", Lietuvių Namai, 6 Eastry 
St. Norwood, SA. 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vah p.p. Lietuvių 
klubo patalpose 16 East Terrace, Bankstown, NSW.

suprasti, kad aktoriui, besi
ruošiant VIENO vaidmens 
rolei būtina didelio susikau
pimo ir rūpesčių, o ką bekal
bėti, kai vienam tenka atlik
ti dviejų valandų "kaleidos- 
kopinę” programą, o dargi 
paremtą humoru!

Vitalis Žukauskas

Grafikos ir keramikos 
paroda

Sydnejaus lietuviai turės 
retą galimybę aplankyti 
Adomo Vingio grafikos ir 
Jolantos Janavičienės kera
mikos parodą. Sekmadienį, 
rugsėjo 14 d. Lietuvių Klube 
bus išstatyta apie 100 grafi
kos ir keramikos darbų.

Adomo Vingio grafika ri- 
šasi su Kristijono Donelaičio 
200 metų mirties sukaktimi. 
Ta proga dailininkas atkūrė 
Donelaičio "Metų” laikus šio 
meto dvasioje. Abstrakčių 
linijų ir spalvų pynėje per
duodama kintanti pavasario, 
vasaros, rudens ir žiemos 
nuotaika. Visi darbai atlikti 
meistriška technika, žais
mingai ir lengvai išreiškiant 
metų laikų estetinius įspū
džius.

Dail. Adomas Vingis gy
vena Melbourne ir nuo 1967 
metų priklauso Conempo- 
rary Art Society. Gimęs 
Lietuvoje, studijavęs archi
tektūrą Vokietijoje, grafiku 
tapo jau atvykęs į Australi
ją. Nuolatos dalyvauja žy
mesnėse parodose ir yra lai
mėjęs keletą reikšmingų 
premijų. A. Vingio kūriniai,

Komedija laikoma vaidy
bos mene sunkiausiužanru. 
Joje sėkmingai reiškiasi 
ypač tie, kuriems pati gamta 
nepagailėjo taip vad. humo
ro gyslelės, o aktoriui - reži
sieriui, Vitaliui Žukauskaui, 
nepagailėjo, atrodo, "storos 
gyslos!”. Jo "Vieno Žmogaus 
Teatras” vakarai pareika
lauja itin plačių ir gilių akto
riaus vaidybinių sugebėji
mų. Svarbu dar pažymėti, 
kad jo vakarų visi numeriai 
yra jo paties kūryba tiek 
tekstų, tiek ir interpretaci
jos atžvilgiu. Jis kuria viena 
po kitos skirtingas scenos 
situacijas, skirtingus vaiz
dus. Lengvai persijungda
mas iš vienos nuotaikos į ki
tą, imituoja žmones, daini
ninkus, instrumentus... Jo 
asmenyje slypi daugybė 
"vaidintojų”.

Žmonos, vyro ir sūnaus 
satyriniuose epizoduose jis 
panaudoję savo šeimos na
rius (o pravartu pažymėti, 
kad jo šeimoje narių santy
kiai yra labai nuoširdūs).

Dail. Adomas Vingis 

kaip bendrai visi grafikos 
darbai gali būti ne tik eks
ponuojami kaip paveikslai, 
bet ir kolekcionuojami.

Šiais laikais mūsų žmo
nėms apsirūpinus pagrindi
niais buitiniais dalykais (na
mais, mašinom), didesnis 
dėmesys galėtų būti at
kreiptas ir į kultūrinių turtų 
kaupimą, savo arba savo pa
likuonių meno kūrinių telki
mą.

Jolantos Janavičienės 
darbai užima ypatingą vietą 
modernioje keramikoje. Ji 
pagauna žiūrovą savo kūri
nių kuklia forma ir paprastu 
jų apipavidalinimu. Dabar
ties ekscentriškame meno 
pasaulyje J. Janavičienės 
darbai nuskamba paprasta 
žemiška gaida, suteikiančia 
ramybę ir gražinančia lygs
varą besikeičiančioje meno 
arenoje.

J. Janavičienė prieš kiek 
laiko grįžo iš Anglijos, kur 
buvo iškviesta suruošti savo 
darbų parodą garsioje Slone 
St. galerijoje Londone. Syd
nejuje jos darbų nuolat ma
tosi Holsworth, o Melbourne 
Distlefing galerijose.

Šioje Vienos dienos paro
doje lankytojai turės retos 
progos įsigyti meno kūrinių 
ir jais papuošti savo namus 
ir praturtinti savo palikimą. 
Norėdami išpopuliarinti lie
tuvių dailininkų darbus su
sitarta kainas numušti iki 
minimumo: grafikos darbai 
įkainuoti nuo 15 iki 20 dole
rių.

Visa jo atliekama programa 
pagrįsta šmaikščiu j’umpru., 

Satyrinis požvalgis trykš
ta iš jo "Paskaita apie kiau
les ir kiaulystes”, “Dailinin
kų parodos” ir pan. Psicho
loginis įžvelgimas į gyveni
mo apraiškas ir žmones aiš
kiai atvaizduotas ’’Pasveiki
nimas jubiliatui”. Audringą 
juoką kėlė ’’Seksas liaudies 
dainose”. ’’Rengimąsi į ba
lių" su pantomimos intro
dukcija ir pokalbis baliuje 
sudarė išbaigtą, komišką 
vaidybinį ’’skečą”. Jo dėmesį 
patraukia ir operos, kurias 
jis taikliai perteikia į pa
rodijas. Adelaidėje atliko 
operą ’’Faustas”, suvaidinęs 
ir "atidainavęs” ir patį 
Faustą, Mefisto, Valentiną 
ir Margaritą, net sudarė 
pirmojo vaiksmo už scenos 
girdimo choro iliuziją. Nuo
taikų įvairovė ir jų perdavi
mas kėlė auditorijoje spon
tanišką juoką, jo įvairiapusis 
talentas giliu poveikiu 
palietė tautiečius. Buvo tai 
reta, linksma prošvaistė 
mūsų kultūriniuose paren
gimuose.

Scenoje pristatė Vitalį 
Žukauską ALB Krašto 
V-bos Kultūros reikalams 
narė Genė Vasiliauskienė, o 
vakarui pasibaigus tarė 
padėkos žodį ALB Krašto 
V-bos pirmininkas Vytautas 
Neverauskas, įteikdamas 
simbolišką, australišką do
vanėlę. Po to prie vaišių 
įvyko draugiškas pabendra
vimas su svečiu.

Atlikęs dideliu pasiseki
mu savo žodžio ir vaidybos 
rečitalius Geelonge (rugpjū
čio 9 d.), Melbourne (10 d.), 
Vitalio Žukausko vakaras 
Adelaidėje, Lietuvių Namų 
salėje įvyko rugpiūčio 16 d., 
o sekančią dieną, sekmadie
nį (rugpiūčio 17 d.) po pa
maldų Sv. Kazimiero bažny
čioje, jis dar davė kiek 
trumpesnę linksmos atgai
vos valandėlę mūsų tautie
čiams Lietuvių Katalikų 
Centro salėje.-

Dail. J. Janavičiene

Meilė 
pavergėjui

RUSŲ RAŠYTOJAS APIE 
MIEŽELAIČIO ODŲ 

BREŽNEVUI

’’Jūsų-nenuilstama parti
nė ir valstybinė veikla, jūsų 
išmintingas, humaniškas, 
kovingas žodis susilaukė gi
laus atgarsio... jūsų meilė 
žmogui... gilus jūsų tikėji
mas žmogumi, jūsų širdies 
šiluma... kilnus jūsų knygų 
humanizmas, jūsų žmoniš
kumas sustiprino mane, su
teikė naujų jėgų, pasitikėji
mą ir norą tęsti kūrybinį

Praskaidrinęs mūsų gy
venimo monotoniją išskrido 

' įSydhejų ir Brisbane, kur 
dar pabers savo meno perlų 
tenykščiams tautiečiams.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

VITALIS ŽUKAUSKAS 
SYDNĖJUJE

Rugpjūčio 23 d. gražus 
skaičius tautiečių pribuvo 
Sydnejaus Liet. Klube daly
vauti svečio iš Amerikos ak
toriaus Vitalio Žukausko 
vieno žmogaus spektaklyje. 
Vitalis Žukauskas atvyko į 
Sydnejų jau rugpjūčio 20 d. 
ir buvo globojamas ir pri
glaustas p.p.Č.N. ir J. Liuti
kų.

Apie Vitalį Žukauską jau 
anksčiau skaitėme p. A. Gu- 
čiuvienės gražius pristaty
mus, o pagaliau svečias ir iš 
anksčiau jau mums pažįsta
mas: prieš penkerius metus 
jis irgi pervažiavo Australi
jos lietuvių kolonijas visus 
savo sodriu jumoru gerai 
nuteikdamas.

Ir šį kartą Vitalis savo 
klausytojų neapvylė: graži 
lietuviška ir artistiška tar
tis, giedras ir švarus jumo
ras klausytojus maloniai nu
teikė. Gal kiek pasigesta 
elementų, kas būtų palietę ir 
Australijos lietuviusjtie visi 
linksmi pasakojimai tik apie 
amerikonus, tegu "ir tuos pa
čius lietuvius kažkaip paliko 
spragą, o iš kitos pusės ne 
visi mūsiškiai tuos ameriko
nus, ypač minimus vardais, 
net nepažįsta ir apie juos 
negirdėję.

Auditorijai svečią pristatė 
apyl. pirm. Dr. A. Mauragis 
ir pabaigoje jam padėkojo 
įteikdamas simbolišką do
vanėlę. Po spektaklio su
rengta jauki vakarienė su 
vietos veikėjais ir svečio se
nais ir dabartiniais bičiu
liais. Sekančią dieną svečias 
išvyko pasimatyti su Bris
bano lietuviais.

darbą...” Ne, tai ne ištrauka 
iš Stalino laikų kalbos di-

Tai

proga,
Brežnevą kal-

Mie- 
želaitis.

Apie šį įvykį Laisvės Ra
dijui parašė komentarą da
bar Paryžiuje gyvenantis 
žymus rusų rašytojas Vik
toras Nekrasovas. Jis rašo 
kaip tokiai ’’garbingai parei
gai’’ parenkami kandidatai, 
kaip Mieželaitis praleidžia 
nemigo naktį perstatinėda- 
mas žodžius, kaip Brežnevas 
"nusišypsojo” ir "palinguoja 
galvą” klausydamasis Mie
želaičio žodžių. "Rodos, rei
kėjo prie viso to priprasti", 
tęsia Nekrasovas... ’’Tačiau 
kiekvieną kartą iš naujo ky
la klausimas - kaip ne gėda? 
Juk Mieželaitis... žino, kad 
generalinis sekretorius ne 
tik knygos parašyti, bet ir 
poros sakinių suregzti nega
li. Apie Brežnevo trilogijos 
autorystę ir dabar prie pus
litrio eina ginčai: ar Čakovs- 
kis ją parašė, ar Narovčato- 
vas? Pagaliau, ar tai svarbu? 
Mieželaitis gavo įsakymą, 
įvykdė, kaip ištikimas ir 
drausmingas partijos sū
nus... Gal kada nors, kai 
Brežnevas bus visai užmirš
tas, ir premiją skirs saky
kim, Kirilenkai ar Červo- 
nenkai, vėl pašauks Mieže
laitį”, baigia pastabas Nek
rasovas. ELTA
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’’AUŠROS” KAUKIŲ 
BALIŲ APLANKIUS

Rugpiūčio/9 d. vakaras. 
Bankstowno miesto link rie
da mašina po mašinos - Syd
nejaus lietuvių visuomenė 
traukia į tradicinį Aušros 
tunto kaukių balių. Bet ir čia 
be kliūčių neapsieisi - prieš 
privažiuojant baliaus patal
pas policija pastoja kelią - 
kaiminystėje buvęs gais
ras... Pilna dūmų ir gaisri
ninkų mašinų! Bet sumanūs 
tautiečiai aplenkia kliūtį ir 
vienaip ar kitaip atsiranda 
salėje ir linksmame karna
valo klegesy.

0 čia susirinkusi gausi 
minia svetelių - vieni su 
kaukėmis, kiti be jų, nuotai
ka gera, orkestras "plėšia” 
šokį po šokio, sukasi ratu in
dėnai, damos, kareiviai, ne
matyti - neregėti 
žmogėnai... Vyčių vieneto 
vadas, G. Sauka, "koman
duoja" šokėjus - čia į ratą, 
čia norą po poros, čia vėl 
mažais ratukais - į tikrai ne
trumpą šokį įsijungia kuone 
visi salėje esą svečiai ir 
viešnios. Susirinkusius 
sveikina ir linksmai praleisti 
laiką linki Aušros tunto tun- 
tininkė, s. Pajauta Pullinen.

Vėliau vakaro pranešėja, 
ps. E. Kiverytė, supažindina 
su vakaro programa. Ją 
atliko tunto Gedimino ir Ži
vilės draugovių skautai-tės, 
pastatę komišką, fil. V. 
Viliūnaitės paruoštą, vaiz
delį - Žilosios senovės "byt
nikai”. Po jų, su tautiniu 
šokiu - Abrūsėliu - pasirodė 
Canberros tautinių šokių 
grupė, pristatyta ps. A. Ko- 
Valskienės. Sekė gediminie- 
čio Edžio Barilos (neseniai 
Sydnejaus eistedfodte ga
vusio net tris premijas) gi
taros muzika. Vėl Canberros 
tautinių šokių grupės "mer
gaitės” išpildė komišką 
Lenciūgėlį ir Blezdingėlę.

11 vai. prasidėjo kaukių 
paradas. Jų šiemet buvo 
gausu. I-mąją, $ 100 Dr. A. 
Viliūno skirtą, premiją gavo 
"Eglė” ( ), II-ji atiteko
"Kiaulaitei” (M. Coxaite),
III- ji - "Pyragui” (J. Ankus),
IV- ji - "Saldainiui” (V.

MŪSŲ PASTOGĖSSPAUDOSBALIUS
rugsėjo 2Od.

Sydnejaus Lietuvių Klube
PROGRAMOJE:

1. Opera FAUSTAS (sumodernintos ištraukos)
2. Vakarienė su kava ir pyragais bei tortais
3. Sau lygios neturinti loterija
4. Malonus visų Mūsų Pastogės bičiulių pabendravimas 
Įėjimas tik su bilietais - $ 12 asmeniui.
Bilietus jau dabar platina: Syd. Liet. Klubo vedėjas ar 

jo pavaduotojas (klube), V. Kazokas (tel. 7098395), A. 
Jablonskienė (tel. 7094031), L. Stašionienė (tel. 6499062), 
V. Jaras (tel. 6823580), A. Milašas (tel. 864 348)

Stalų užsakymus priima A. Jablonskienė (tel. 7094031). 
Pradžia 7.30 vai. vak.

ir 
svetur

Coxaite), V-ji - "Šauliams” 
(D. ir V. Kalėdos) ir Vl-ji - 
"Mergaitei” (E. Žukauskai
tė).

Sekė v.s. B. Barkaus pra
vesta didžioji loterija, bilie
tų traukime talkinant Balti
jos tunto tuntininkui R. Mi
niotui ir fil. T. Vingilienei - 
kurios gražius ir vertingus 
fantus, suaukotus skautų 
bičiulių bei rėmėjų, laimėjo 
visa eilė asmenų.

Baliaus suruošime tuntui 
talkininkavo Sydnejaus Se
nųjų Skautų Židinys ir 
Skautų Tėvų Komitetas, 
tvarkę bufetą bei gaivos ba
rus. Jie taip pat darbavosi 
prie loterijų, kasoje bei 
kitose tarnybose.

Balius užbaigtas 1 vai. ry
to. Bet dar ir po to salėje 
vyko gyvas darbas: senieji 
skautai, skautų tėvų komi
teto nariai bei tunto parei
gūnai tvarkė indus, atskai
tomybę ir kt. Kada jie 
užbaigė savo darbą nežinau. 
Surūgusių veidų jų tarpe 
nemačiau, bet daugumas jų, 
matyt, buvo pavargę. Pa
vargę, bet patenkinti galėję 
sukelti lėšų lietuviškojo jau
nimo veiklai. Buvęs

Sydnejaus Liet. Klube
PAŠVENTINTI NAUJO 

KLUBO PAMATAI

Jau ne nuo šiandie kalba
ma apie Sydnejaus Lietuvių 
Klubo patalpų praplėtimą, o 
paskutiniu metu matosi jau 
ir darbų pradžia: padėti 
naujų pastatų pamatai ir 
kyšo būsimų kolonų rėmai. 
Rugpiūčio 24 d. susirinkus 
būreliui lietuvių su visa klu
bo vadovybe buvo pašven
tinti pamatai. Apeigas atliko 
kun. P. Butkus, taręs palan
kų ir skatinantį žodį. Taip 
pat sveikino Klubo vadovy
bę už gražią iniciatyvą Syd
nejaus Apyl. pirm. Dr. A. 
Mauragis, išreiškęs vilčių, 
kad praplėstas klubas ■ taps 
ateities lietuvybės tvirtovė, 
apjungianti visus lietuvius 
ir teikianti visiems globą ir 
užuovėją.

TAUTOS ŠVENTĖS 
SAVAITGALIS 

CANBERROJE 
1980 rugs. 6-7 dienomis

Tautos Šventės minėjimą 
Canberros Bendruomenės 
Valdybai pakvietus sutiko 
ruošti Baltijos Tuntas. Mi
nėjime žada dalyvaut daug 
svečių iš Sydnejaus.

šeštadienio rytą Židinio 
nariai jau apie 10.30 iš ryto 
autobusu pribus prie Can
berros lietuvių klubo. Jie 
žada praleisti dieną aplan
kydami įdomesnes vietoves 
Canberroje. Juos globos s.v. 
J. Kovalskis.

Pavakary - 5 vai. p.p. 
įvyks oficialus posėdis. Ra
jono Vadijos su Baltijos 
Tunto štabu. Šį susirinkimą 
praves Baltijos tunto tunti- 
ninkas s.v. R. Miniotas ir 
Rajono Vadas s. B. Žalys. 
Vakare 7 vai. Klube bus 
barbeque. Tai bus proga 
Canberros lietuviams pa
bendrauti su svečiais iš 
Sydnejaus.

Sekmadienio rytą atvyks 
dar du autobusai iš Sydne
jaus. Tai "Dainos” choras su 
palydovais.

Tautos Šventės minėji
mas prasidės 12.45 vai. įiš- 
kilmingom Šv. Mišiom, ku
rias laikys Canberros arki
vyskupas Clancy ir kun. P. 
Butkus. Mišiose skautai da-

Iškilmių pabaigoje kalbėjo 
ir S.L. Klubo pirm. V. Sim- 
niškis kviesdamas visus 
tautiečius pradėtą projektą 
remti ne vien tik moraliai, 
bet ir finansiniai, nes užsi
mojimas yra didelis ir rizi
kingas, bet jo žodžiais pini
gas, įdėtas į betoną ir plytas 
ateityje šimteriopai pasitei
sins. Iš jo kalbos sužinojo
me, kad naujas pastatas ga
lįs būti užbaigtas penkių 
mėnesių laikotarpyje ir kai
nuosiąs apie 350,000 dolerių. 
Klubas neprašo aukų, bet 
tik paskolų, už kurias mokės 
iki 11% palūkanų, o rizikos 
jokios...

Po šventinimo iškilmių 
visi dalyviai buvo pakviesti 
pasivaišinti Klubo sąskaiton.

ADELAIDE
GRAŽI SUKAKTIS

1949 m. į Australiją atvy
ko plati Bratanavičių gimi
nėlė. Viso trys generacijos, 
netrukus prisidėjo ir ketvir
ta. Vieni įsikūrė Melbourne 
(Dagių šaka), o du broliai 
Bratanavičiai su šeimomis 
nusėdo Geelonge. Sulaukus 
pensijos amžiaus Aleksand
ras ir Elena Bratanavičiai 
persikėlė gyventi į Adelai
dę, kur nuo seno gražiai įsi
kūrusios gyvena dvi dukros 
Irena ir Rūta su šeimomis.

Štai ano šeštadienio po
pietę dukters Irenos na
muose prigūžėjo gausiai 
svečių, atvykusių pasvei
kinti p.p. Bratanavičių jų 
vedybinės 50 metų sukak
ties proga. Subuvimą suor
ganizavo abi jų dukros.

Bratanvičiai aktyviai 
reiškėsi Geelongo liet, 
bendruomenėj, bet didžioji 
jų aistra buvo sportas. šį 
sportui polinkį A. Bratana- 
vičius atsivežė dar iš Lietu
vos. Mėgo buvoti tarp žmo
nių, visus laikė savo drau
gais. A. ir E. Bratanavičiai 
išaugino dvi dukras ir du 
sūnus, kurie visi gražiai kal
ba lietuviškai.

Siųskite siuntinius į Lietuvą 
per vienintelę licenzijuotą firmą

HANSA TRADING CO.
267 Flemington Road, North Melbourne 3051 Tel. 328 3347.

Murray’s H.F. Stores
SYDNEY 250 Pitt St., 4th Floor, room 16. 

Tel. 26 1768

TAIP PAT ŠIAIS ADRESAIS

306 The Causeway, Melbourne 3000 Tel. 63 6673
924 Mt. Alexander Rd., Essendon 3040 Tel. 375 1979
153 Mercer St., Geelong 3220 Tel. 9 3216
341 Church St. Parramatta 2150 Tel. 630 1626
93 Northumberland St. Wickham - Newcastle 2300
Tel. 61 5180

PERTH 58 Alma Rd., Mt. Lawley 6050 Tel. 328 6046
ADELAIDE 18 Torrens Ave., Fullarton 5063 Tel. 2713626

39 Chesser St., City 5000 Tel. 223 6096
BRISBANE 38 Philip St., Hawthorne 4171 Tel. 399 7086
CANBERRA 14 Hayley St., Ainslie ACT

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI IR .
PRISTATYMAS GARANTUOTAS

lyvaus uniformuoti su vėlia
va. Per šv. Mišias giedos 
Dainos choras. 2.30 vai. mi
nėjimas prasidės Klube su 
iškilminga Baltijos tunto su
eiga, kurioje dalyvaus Rajo
no vyriausybė ir atvykę Ži
dinio skautai-tės. Po sueigos 
seks invokacija, po to pas

Nuotraukoje: kun. P. Butkus šventina naujo Syd. Liet. 
Klubo priestato pamatus. Nuotrauka A. Reisgio

Sulaukę brandaus am
žiaus abu sukaktuvininkai 
dar gana judrūs ir mielai 
dalyvauja visur tarp lietu
vių. Vaišių metu pasakyta 
daug kalbų linkint sukaktu
vininkams geros sveikatos ir 
skaidrios nuotaikos. b.s.

LIETUVIŠKOJI KNYGA 
MELBOURNE

Atsiliepdami į ALB Mel
bourne Apylinkės Valdybos 
paskelbtą tebetęsiamą aukų 
vajų lietuviškai knygai Mel
bourne, ačiū jiems, aukojo: 
po $ 20 - F. Sodaitis, A. Ba
joras; po $ 10 - R. Jurevi
čius, Vladas Savickas, Br. 
Vanagas, E. Matulionis, P. 
Dranginis; po $ 5 - Jievutė 
Arienė, J. Meiliūnas, I. Ma- 
tuzonis, P. Venckus, Erna 
Duonienė, St. Lipčius; po $ 2 
- J. Zonius, P. Mažylis.

Įspūdingai gražėjanti ir 
turtėjant! lietuviškosios 
knygos šventovė Lietuvių 
Namuose, Melbourne, sve
tingai atvėrusi savo duris, 
visuomet mielai laukia savo 
brangių skaitytojų ir rėmė

kaita, kurią paruošė Sydne
jaus akademikės skautės 
Eglė Suchoverskij ir Ginta 
Viliūnaitė. Po paskaitos me
ninę programos dalį atliks 
"Dainos” choras diriguojant 
B. Kiveriui.

J Po minėjimo seks pietūs - 
vakarienė.

jų: šeštadieniais 1-4 vai. ir 
sekmadieniais 1.30 - 4 vai.

J.R. Smilgevičiams ačiū 
už paaukotas dvi skautiškas 
vertingas knygas.

Knygos mylėtojas

LATROBE VALLEY
Rugsėjo 6 d., šeštadienį, 

7.30 vai. Latrobe Valley se
niūnija rengia Tautos Šven
tės minėjimą ir ta proga pa
minėsime seniūnijos 
20-metį.

Minėjime dalyvaus A.L.B. 
Krašto Valdybos pirminin
kas p. Neverauskas su po
nia, J. Mikštas, tikimės iš
girsti dainininkę p. Mačiu- 
laitienę.

Visi kas gyvas kviečiami 
minėjime dalyvauti.

Daug sužinosi 
skaitydamas
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P.L.B. Valdyba informuoja
Ir vėl norime jus painfor

muoti kas vyksta mūsų ap
linkoje ir kokie didesni įvy
kiai yra planuojami netoli
mai ateičiai.

1. Kovo mėn. 22-23 dieno
mis Detroite, Michigan, 
PLB valdyba susitiko bend
ram pasitarimui su JAV, 
Kanados LB Kraštų ir PLJS 
valdybomis. Svarbesni šio 
pasitarimo nutarimai: a. Su
šaukti politinę konferencija 
š.m. birželio mėn. Washing
ton, D.C., minint Lietuvos 
okupacijos 40-ties metų su
kaktį. b. Antrąsias Pasaulio 
Lietuvių Dienas ruošti 1983 
metų vasara Chicagoje.

2. Vykdant to susitikimo 
nutarimą, birželio 8-9 dieno
mis Washingtone vyko poli
tinė konferencija, kurioje 
dalyvavo apie 150 kviestų 
asmenų. Programoje pas
kaitas skaitė Dr. V. Vardys 
ir Dr. B. Nemickas, svarsty- 
bose kalbėjo kun. K. Puge- 
vičius, A. Gureckas, Dr. R. 
Misiūnas ir J. Danys. Į kon
ferenciją atsilankė ir pareiš
kimus padarė Baltųjų Rūmų 
bei kiti valdžios pareigūnai. 
Ypatingo dėmesio susilau
kė pavergtos Lietuvos pog
rindžio spaudos parodėlė, 
kurią paruošė Br. Kviklys. 
Konferencijos išvadas jau 
esate gavę ankščiau.

3. Liepos 3 d. Chicaga bu
vo šeštosios Lietuvių Tauti
nių Šokių Šventės liudi
ninkė, kur dalyvavo virš 
2300 šokėjų ir apie 11000 
žiūrovų. Šventės laikotar
pyje Chicagoje lankėsi visa 
eilė lietuvių iš kitų kraštų. 
Ta proga PLB Valdybos na
riai susitiko su Algirdu Slie- 
soraičiu, Brazilijos LB 
Krašto Tarybos pirmininku, 
Angela Joteikaite, Brazilijos 
LB Krašto valdybos sekre
tore, Juozu Sabu, Vokietijos 
LB Krašto valdybos nariu, 
Alina Griniene, Muencheno 
tautinių šokių grupės "Ra
tuko” vadove, V. Juriene, 
Londono, Anglijos tautinių 
šokių grupės vadove, Algiu 
ir Laima Didžiuliais iš Bego
tos, Kolumbijos, ir J. Luko
ševičium, Sao Paulo, Brazi
lijos, tautinių šokių grupės 
’’Nemuno" vadovu. Jiems 
visiems esame dėkingi, nes 
tik tokiais susitikimais vieni 
kitus geriau galime pažinti 
ir užmegzti artimesnį ryšį. 
Ir ateityje prašome visus, 
atvykstančius į Chicagą, 
kontaktuoti PLB Valdybą.

4. Birželio mėnesyje PLB 
Valdyba, vykdydama savo 
nustatymą stiprinti ryšius 
tarp paskirų kraštų, drauge 
su PLJS į Australiją pa
siuntė Simą Kudirką. Kiek 
teko patirti, jo kelionė buvo 
sėkminga ir plačiai iškėlė 
Lietuvos vardą to tolimojo 
žemyno padangėje. Jis ap
lankė visą eilę kolonijų ir 
dalyvavo birželio dienų mi
nėjimuose. Nuoširdžiai dė
kojame Australijos LB 
Krašto Valdybai, ypatingai 
jos pirmininkui Vytautui 
Neverauskui ir vicepirmi
ninkui Juozui Lapšiui už šios 
kelionės suorganizavimą ir 
Simo Kudirkos globą.

Tuo metu, kai Simas Ku
dirka vaizdžiai liudijo mūsų 
tautos tragediją Pietų Kry
žiaus šalyje, per Pietų Ame
rikos lietuvių kolonijas ke
liavo Clevelando studenčių 
vokalinis ansamblis "Neri
ja”. Mūsų gili padėka vi
siems, kurie savo kraštuose 
talkininkavo šioms gastro
lėms: V. Slotkui Kolumbi

joje, J. Kukanauzai, LB 
Krašto Valdybos pirminin
kui ir V. Mažeikai Venezue- 
loje, J. Tatarūnui, LB. 
Krašto Valdybos pirminin
kui ir Dr. J. Gauliai Brazili
joje, J. Mičiudui, Argentinos 
Lietuvių Organizacijų ir 
Spaudos Tarybos pirminin
kui, Gividui Mačanskui, 
Uragvajaus Lietuvių Kultū
ros Draugijos pirmininkui ir 
kun. J. Giedriui, SJ. Monte
video, Urugvajuje.

Sigita Lenkauskaitė, 
"Nerijos” narė, dar pasiliko 
P. Amerikoje pabendrauti 
su Uragvajaus, Argentinos 
ir Brazilijos jaunimu. Jai 
esame dėkingi.

5. Daina Kojelytė, PLB 
Valdybos sekretorė ir Pa
saulio Lietuvių administra
torė, Ateitininkų Federaci
jos Valdybos siunčiama, iš
vyko į Sao Paulo, Braziliją 
talkininkauti ateitininkų 
stovykloje. Ta pačia proga ji 
planuoja susitikti ir su Bra
zilijos LB Krašto valdyba.

6. Solistė Praurimė Ra- 
gienė, Chicago, Ill., liepos 
mėnesyje koncertuoja Aus
tralijoje, kur ją pakvietė 
to Krašto LB Valdyba. 
Džiugu, kad Australijos LB 
yra aktyviai užsiangažavusi 
kultūrinių ryšių palaikymui.

7. Rugpiūčio 6-16 dieno
mis Innsbrucke, Austrijoje, 
bus 27-ji Europos Lietuviš
kųjų Studijų Savaitė. Jos 
metu, rugpiūčio 14-15 die
nomis, susirinks Europos 
LB Kraštų pirmininkai bei 
valdybos savo metiniam

J J. Zinkus

NUTIRPO SNIEGAS KALNUOSE
KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAITęsinys

Antradienis. Keliamės 
anksčiau, norėdami apsi- 
skusti ir nusiprausti iki 
prausyklą užplūs mokykli
niai vaikai. Po pusryčių, su
sikrovę visą mantą išva
žiuojame į garsesnes slidi
nėjimo vietas. Kalnai, nutir
pus sniegui, turėtų matytis 
kokie jie tikrai yra. Keliau
jame Mt. Kosciuškos vieš
keliu.

Pravažiuojame Wilsons 
Valley vietovę, kurioje stovi 
vienas akmenų statybos 
viešbutis. Toliau akmeninis 
pastatas priklauso kelių 
priežiūros tarnybai. Kelias 
iš abiejų pusių paženklintas 
aukštais (apie 3 m.) kuolais, 
kurie žiemą būna išlindę per 
sniego dangą. 2-jų linijų ke
lias siauras, todėl yra užra
šai "No Standing”. Aplink 
žemi kalniukai. Auga tik 
skurdūs, baltais kamienais 
(Snow gums) medeliai, bet 
gausu geltonžiedžių krūmų.

Pravažiuojame netoli 
vieškelio stovintį Ilabunda 
Lodge. Priekyje matosi 
aukštesni kalnai, kurių di
delius plotus laiko uždengęs 
sniegas. Privažiuojame tri
aukštį baltą pastatą Lake
side Inn viešbutį, virš 1500 
m. aukštumoje. Pakalnėje 
matosi mažas ežeriukas. 
Kelio pakraščiuose auga 
masės geltonžiedžių krūmų. 
Toliaujų yra dar daugiau. 
Nuo žiedų net ir kalnų nu
garos atrodo geltonos.

Privažiuojame Smiggin 
Holes 1676 m. aukštyje. 
Stovi prižiūrėtojų (Ranger) 
pastatas, toliau viešbučiai ir 
Kiti slidinėtojams pastatai. 

pasitarimui. Jame dalyvaus 
ir PLB Valdybos pirminin
kas Vytautas Kamantas. 
Suvažiavimo organizavimu 
rūpinasi Vokietijos LB 
Krašto Valdybos pirminin
kas Andrius Smitas.

8. Lapkričio 27-30 dieno
mis Chicagoje yra planuoja
mas Penktasis Teatro Fes
tivalis. Jį globoja JAV LB 
Krašto Valdyba, o visus or
ganizacinius darbus atlieka 
Anatolijus Kairys.

9.1980 m. Kalėdų švenčių 
metu Adelaidėje, Australi
joje, lietuviai susirenka į sa
vo tradicines Lietuvių Die
nas. Šiais metais jos ypatin
gos tuo, kad bus švenčiama 
Australijos LB 30-ties metų 
sukaktis. Šventėje planuoja 
dalyvauti PLB Valdybos 
pirmininkas Vytautas Ka
mantas. Šia proga iš JAV 
yra organizuojama ekskur
sija.

10. 1981 m. vasario 11-15 
dienomis Buenos Aires, Ar
gentinoje, yra šaukiamas 
Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas ir planuojama 
jaunimo stovykla. Prideda
me Argentinos Lietuvių Or
ganizacijų ir Spaudos Tary
bos kvietimą. Raginame vi
sų kraštų lietuvius galimai 
gausiau šiame Kongrese da
lyvauti.

Vaclovas Kleiza 
Vykd. vicepirmininkas

Turime garbės jums pra
nešti, kad pagal ankščiau

Netoli pavažiavus matosi ir 
Perisher Valley išsistatęs 
1720 - 1750 m. aukštyje. Ši 
vieta yra daug didesnė. Jau 
stovi daug didelių ir gražių 
pastatų ir matosi, kad iki 
sekančio sniego bus užbaigti 
dar kiti, dabar statomi. Iš 
čia slidinėtojai gali užsikelti 
j aukščiausią vietą Australi
joje, 2040 m. Taip pat 
Perisher . Valley bažnyčia ir 
viešbutis .yft stovintieji 
aukščiausioje vietoje Aus
tralijoje. Žiemos metu čia 
neužtenka vietos automobi
lių pastatymui ir dažnai juos 
tenka palikti Sawpit Creek 
arba Smiggin Holes ir atva
žiuoti autobusais. Yra 16 vi
sokių rūšių keltuvų, galinčių 
užkelti 17,000 slidinėtojų 
per valandą.

Dar kiek pavažiavę, pri
važiavome kelio galą - Char
lotte’s Pass. Vieta pavadinta 
Charlotte Adams garbei, 
pirmajai baltai moteriai 
1881 m. užlipusiai į Kosciuš
kos kalną. Slėnyje stovi 
gražus Kosciuško Chalet 
viešbutis. Šalia kelio, didelį 
šlaito plotą užskleidęs laiko
si sniegas. Paimu; gniūštę į 
savo rankas. Tikras šaltas 
sniegas laikosi mano ranko
se ir netirpsta. Mintyse, lyg 
kino filmoje, grįžta jaunys
tės prisiminimai. Ir tada lai
kydavau suspaustą sniegą 
savo rankose, tik jo nesule- 
dėjusios snieguolės buvo 
pakeltos nuo tėviškės že
mės.

Termometras rodo 16 ° C, 
o sniegas netirpsta. Pučia 
šiurpus vėjas.

iš įrengtos aikštelės 

priimtą nutarimą, 1981 me
tais numatome įvykdyti Ar
gentinoje 7ta Pietų Ameri
kos Lietuvių Kongresą. 
Kongresas bus pravestas 
nuo vasario 11 iki vasario 15 
d.; tuo būdu įvyks taip pat 
bendras Vasario 16 minėji
mas. Jaunimo stovykla pra
sidės vasario 5 d. ir užsi
baigs vasario 11 d.

Nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti Kongrese jūsų kraš
to lietuviškus veikėjus bei 
privačius asmenis, kurie no
rėtų ta proga apsilankyti 
Argentinoje. Būtų labai ma
lonu, kad Kongreso metu 
pasirodytų Jūsų krašto lie
tuviškos meninės pajėgos.

Kaip ir ankščiau, Kongre
se dalyvaujantiems atsto
vams numatome, pagal pa
geidavimą, parūpinti gyve
namas patalpas privačiuose

Dainos chore
Cabramatoje gyvenąs Jo

nas Sakalauskas aną sekma
dienį paskyrė Dainos chorui 
200 dolerių. Pirm. E. Lašai- 
tis Dainos chorui gavo $ 20 
iš Prano Žitkausko. Dainos 
choras labai įvertina ir už 
aukas nuoširdžiai dėkoja. 
Šių metu kelionė į Dainų 
šventę Adelaidėje chorui 
kainuos arti 10 tūkstančių 
dolerių. Tokios sumos Dai
nos choro valdyba toli gražu 
neturi.

Trumpai kelionei į Šiaurės 
Ameriką buvo išvykę cho
ristai Emilija ir Edvardas 

per žiūrovus ieškome Kos
ciuškos kalno, kuris yra dar 
už 8 km. Prie jo privažiavi
mas dabar uždarytas. Kalė
dų atostogų metu važiuoja 
specialus autobusas. Kos
ciuškos kalnas yra aukš
čiausias Australijoje 2230.3 
m. Jį tuo vardu pavadino 
1840 m. čia pirmasis atkelia
vęs lenkų tautybės tyrinė
tojas Strzelecki.

Galėtume čia ilgiau pa
vaikštinėti, bet šaltas vėjas 
visus suvaro į autobusą. 
Grįžtame tuo pačiu keliu. 
Dar kartą pažvelgiame į 
Australijos Alpių garsiuo
sius slidinėtojų miestelius, 
kurie priešingai gamtai, pa
gyvėja tik sniegui iškritus.

Pravažiuodami pusvalan
džiui sustojame Jindabyne. 
Čia apsirūpiname norimomis 
prekėmis. Važiuojame toliau 
kitu Jindabyne ežero kraš
tu. Kelias eina aukštyn, iš 
čia gerai matosi žemiau pa
likusi apylinkė. Pravažiuo
jame Snow Valley, prie kelio 
stovi vienas viešbutis, apie 
jį prisodinta daug gėlių. Dar 
pavažiavę pasiekiame 
Eucumbene ežerą. Iš SMA 
įrengtos aukštumos, žiūrime 
į žemiau supiltą užtvanką. 
Didžiulė 114 m. aukščio sie
na supilta iš akmenų ir že
mių. Žiūrint lyg ir nesinori 
tikėti, kad tai būtų įmanoma 
padaryti žmogaus rankomis. 
Žaliuoja vietomis pasodinti 
spygliuočiai medžiai. Ežero 
pakrantėse laikosi skurdūs 
eukaliptai. Kai kur iš van
dens kyšo jau be gyvybės 
ženklų medžių kamienai, 
kurie padarius užtvanką pa- 

namuose. Svečiai turėtų ap
sistoti viešbučiuose.

Būtumėm dėkingi jei ma
lonėtumėt pranešti, kaip 
galima anksčiau: — Kiek 
atstovų atvyktų iš Jūsų 
krašto. — Kiek galima nu
matyti svečių. — Kiek as
menų dalyvautų meninėj 
daly. — Kiek jaunimo at
vyktų į rengiamą stovyklą. 
— Kokius įnešimus pasiūly
tumėt įtraukti apsvarstymui 
Kongreso metu.

Neužilgo pranešime Jums 
smulkesnę Kongreso prog
ramą. Tuo tarpu, lauksime 
Jūsų atsakymo dėl apytikrio 
atstovų ir svečių skaičiaus, 
kad galėtumėm numatyti 
reikalingas patalpas apgy
vendinimui.

Su pagarba ir geriausiais 
linkėjimais.

J. Mičiudas pirmininkas 
T. Simanauskas sekretorius

Šliteriai, kur dalyvavo gimi
naitės vestuvėse. Ilgiau 
Amerikoje ir Kanadoje pa
viešėjo ilgametis Dainos 
choristas Vladas Medelis su 
žmona. Dar tebekeliauja 
Laima Bačkutė, o į kelionę 
ruošiasi Vida Viiiūnaitė, 
baigusi farmacijos mokslus.

Dar yra keletas vietų au
tobusuose pas Dainos chorą, 
kuris vyksta į Tautos Šven
tės minėjimą sekmadienį 
rugsėjo 7 d. į Canberrą. 
Liuksusiniai autobusai, kai
na $ 10. Norį vykti praneša 
E. Lašaičiui arba A. Krami- 
liui. kor.

teko po vandeniu. Statant 
užtvanką, iš ežero pakrančių 
buvo iškeldinti gyventojai į 
aukštesnes vietas. Net visas 
Adaminaby miestelis buvo 
perkeltas į naują vietą. Nu
sileidžiamo žemyn ir prava
žiuojame keliu per tą iš vir
šaus matytą pylimą. Nuos
tabu. Atliktas didžiulis dar
bas.

Grįžtame tuo pačiu keliu 
ir paskutinį kartą sustojame 
Jindabyne prie parduotuvių. 
Važiuojame į pietus. Matosi 
platesni laukai ir ganyklos, 
kuriose vaikštinėja mėsinės 
karvės ir avys. Privažiuoja
me Moonbah apylinkę, ku
rioje jau seniai pradėjo kur
tis pirmieji ateiviai. Thomas 
Pendergast atvyko 1829 m. 
Iš savo ūkio jis nemokamai 
davė gabalą žemės bažnyčiai 
ir kapinėms.

Prie bažnyčios yra užra
šas: "St. Thomas Catholic 
Church Moonbah. Land for 
church and cemetery given 
by Thomas Pendergast 
1861”. Apžiūrinėjame seną, 
akmenų sienų bažnyčią tik iš 
lauko, nes visos durys yra 
užrakintos. Vaikštinėjame 
po kapines. Ant senesnių 
paminklų belikę vos iškaito
mi praėjusio šimtmečio už
rašai. gus daugiau
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Užfrontės didvyriai

Sakoma, kad gražiausias 
ir kartu siaubingiausias pa
sakas agie kovas fronte su jų 
didvyrišku narsumu moka 
papasakoti užfrontės perso
nalas iš virtuvių ir trans
porto tarnybų.

Panašiai yra ir mūsų 
bendruomenės veikloje. Tie, 
kurie nedirba, skelbiasi di
džiausius darbus nuveikę ir 
be jų, rodos, pati bendruo
menė sugriūtų.

Kaip fronto pirmųjų linijų 
kariai, išgyvenę visus karo 
baisumus, tyli,taip ir bend
ruomenės tikrieji darbinin
kai nesigiria savo darbais, 
nes jiems atrodo, kad tik sa
vo pareigas atlieka.

Paskatino mane apie tai 
rašyti liūdnokai skambanti, 
korespondencija Mūsų Pas
togėje apie pavergtųjų tau
tų savaitės demonstraciją 
Sydnejuje. Matyt, kad ta 
demonstracija nerado Syd- 
nejlaus lietuvių tarpe plates
nio pritarimo.

Nejaugi Syd. Pavergtų 
Tautų Komitetas negauna 
paramos iš vietinės apyl. 
Valdybos? Kur buvo tą 
dieną narsūs Sydnejaus 
šauliai/ ramovėnai, skautai 
vyčiai?

Ne kartą esu paskaitose j 
girdėjęs, kad Smetonos vai-1 
džia nedavusi įsakymo ginti 
Lietuvą. Šiandie niekas ne
draudžia. Šiandien visų pa
reiga kovoti, kad Lietuvos 
vardas nebūtų užmirštas ir 
Lietuvai daromos okupanto 
skriaudos būtų paskelbtos 
viešumai.

Paskaitęs apie Pav. Tautų 
Savaitės demonstraciją no
rėčiau paklausti, kur tą die
ną buvo visi užfrontės did
vyriai? Perthe, Brisbane ėjo 
žmonės šimtais. Melbourne 
virš 1000 žmonių pripildė 
katedrą, visa Melb. bend
ruomenė ėjo iš vien su Pav. 
Tautų Taryba eisenoje, lie
tuviai sudarė gausingiausią 
ir spalvingiausią grupę, o 
jaunimas nešė kryžius ir vė
liavas,. ,

Pasaulio Liet. B-nės sta
tistika rodo, kad tos lietuvių 
kolonijos, kur buvo tik kal
bama apie kultūrinius rei
kalus nesirūpinant laisvini
mo akcija, visa veikla smuko 
ir jos prarado jaunimą. Ta
čiau tos kolonijos, kur kul
tūrinė veikla ėjo kartu su 
Lietuvos laisvės kova, veik
la buvo stipri ir ji . išlaikė 
jaunimą, nes jaunimas 
nemėgsta sustabarėjusios 
veiklos norėdamas savo jau
natvišką entuziazmą įnešti į 
darbą, kuris jam supranta
mas keliant Lietuvos vardą 
kitataučių tarpe ir kovojant 
už Lietuvos laisvę.

Melbourne pabaltiečių 
komiteto veikla yra stipri, 
nes į šį komitetą įeina vis ) 
trijų bendruomenių pirmi
ninkai ir po du rinktus 
atstovus. Pavergtų Tautų 
Taryba taip pat turi pilną 
visų bendruomenių pritari
mą, nes Tarybą sudaro ne 
paskiri žmonės, bet bend
ruomenių paskirti atstovai,, 
einą kokias nors pareigas 
bendruomenėje, o svarbes-. 
niems nutarimams vykdyti į 
posėdžius susirenka ir visų 
bendruomenių pirmininkai. 
Taip susitvarkius veikla nė
ra partizaniška” arba kelių 
žmoniiį reikalas, bet apjun
gia ir įpareigoja visas bend- . 
ruomenes.

Šių metų pradžioje Mūsų 
Pastogėje buvo paskelbti 
dviem atvejais laiškai re
daktoriui, kur skaitytojas 
metė kaltinimus bendruo
menės vadovams, kad nieko 
nedaroma dėl dvigubos pi
lietybės ir neprotestuoja 
prieš olimpinius žaidimus 
Maskvoje. Iš pasisakymų 
matėsi, kad žmogus aktyviai 
nedalyvauja bendruomenės 
veikloje, bet sėdėdamas 
’’užfrontėje” piktinasi, jog 
negirdi patrankų gaudimo. 
Nežinau, ką kitos kolonijos 
padarė, bet Melbourne 
bendruomenės vadovai vei
kė. Dvigubos pilietybės rei
kalu aplankyti Imigracijos ir 
Užsienių Reik, ministerial, 
Hobarte ir Melbourne su
rengti seminarai su minis- 
teriais ir teisių specialistais. 
Jeigu valdžia po visų pasita
rimų nieko nepaskelbė, mes 
nekalti. Be to, valdžia mums 
prikišo, kad jos nuomone 
perdaug didelis skaičius 
imigrantų lankosi sovietų 
konsulatuose prašydami vi
sokių malonių ilgesnėm iš
vykom arba norėdami atsi
kviesti gimines. Kartais 
valdžia negali susigaudyti 
ko klausyti - ar bendruome
nės, ar konsulatų svečių.

Adelaidinės pabiros
Etninių Grupių Taryba 

1980 liepos 6 d. suruošė jau
nimo koncertą, kuriame da
lyvavo ir lietuviai. Tarp visų 
kitų, gana blankių, tautybių 
pasirodymų, lietuviai gra
žiausiai reprezentavo savo 
bendruomenę. Žilvino tauti
nių šokių ansamblis, vado
vaujamas Vytauto Venciaus, 
žavėjo publiką ’’Eglučių” 
dainomis (vad. G. Vasiliaus
kienė), orcherstru ir grakš
čiais šokiais, kurie gražioje 
pynėje stebino įvairių tau
tybių žiūrovus. Lietuvių 
bendruomenę Ethnic Com
munities Council atstovauja 
S. Rudzenskienė ir L. 
Snarskienė.

Tėviškės Aidų balius vi
sapusiškai pavyko. Gera 
muzika, daug vietos pasišo
kimui, geras maistas ir ap
šildyta salė. Kurie atvyko 
dar ir šiandien nesigaili, o 
nebuvę prarado gerą progą 
pasišokti lietuviškam or
chestrų! - Žilvinui grojant. 
Jau seniai reikėjo mums or
chestra, kuris nespiegia į 
ausis ir nelupia devynių 
"skūrų”. Akordeonas, gita
ra, būgnas ir kažkoks ma
žiukas instrumentas gražiai 
grojo valsus, tango ir kitus 
kaulų ir sąnarių neiškrei
piančius šokius.

Baliuje dalyvavo apie 70 
tautiečių, todėl ir šokant 
kojų niekas nemindė. Ba
liaus metu pasirodė ir 
"spaudos antis”.

Lietuvių Dienų komitetas 
sušaukęs visus parengimų 
vadovus, liepos 18 d. Lietu
vių Namuose parodė ar ban
dė parodyti du filmus. Pir
mojo iš Adelaidėje 1968 m. 
įvykusių Lietuvių Dienų ne
teko viso pamatyti, nes dėl 
techniškų kliūčių, užsikim
šus aparatui, teko filmo ro
dymą nutraukti.

Antrasis filmas gamintas 
Melbourne 1976 m., Lietu
vių Dienų metu, kiek geres

Olimpijados reikalu Mel 
bourno Apyl. Valdyba, Pa 
baltiečių Komitetas ir Pa 
vergtų Tautų Taryba iš 
siuntė protesto laiškus vy 
riausybei, opozicijai ir vi
soms australų sporto orga 
nizacijoms. Vasario 22 d. su
rengė Moterų Žygį, kur es
tų, latvių ir lietuvių bei uk
rainiečių moterys žygiavo iš 
Melb. Liet. Namų į miesto 
aikštę, kur prie jų prisijungė 
Pavergtų Tautų vyrai. Kal
bėjo parlamentarai, priim
tos rezoliucijos reikalaujant 
boikotuoti Maskvos olimpi- 
jadą.

Jeigu norime atkreipti 
vyriausybės ir opozicijos 
dėmesį, turi demonstruoti 
tūkstančiai, ne 300. Mes de
monstruojame, bet daugu
mas sėdi ’’užfrontėje”.

Birželio 20 d., kada Mel
bourne įvyko paskutinis po
sėdis Olimpinio Komiteto ir 
vyriausybės, tą dieną prie 
rūmų susirinko apie 300 pa
baltiečių ir įteikė min. p-kui 
iš Latvijos slaptai atvežtą 
latvių sportininkų laišką, 
kuriame prašomi laisvojo 
pasaulio sportininkai nenu
sileisti Maskvai. Deja, jeigu 
vyriausybė negalėjo sustab
dyti šio krašto sportininkų,

nės gamybos, Australijos 
Lietuvių Fondo nuosavybė, 
bet produkcija - sukimas 
neišbalansuotas. Nors 
20-ties minučių filme neįma
noma visko aprėpti, bet 
buvo galima nors ’’užkliudy
ti", neapsistojant per ilgai 
prie tautinių šokių repetici
jos, kuri buvo visiškai nees
minė Lietuvių Dienų dalis.

Teko nugirsti, kad ir ade- 
laidiškiai gal bandys įsukti - 
’’įamžinti” celulozėje Lietu
vių Dienas.

Tautietis perskaitęs Mūsų 
Pastogėje olimpijados apra
šymą, priekaištavo, kad ra
šoma neteisybė ir nežinant 
gerai faktų, nereikią rašyti. 
Straipsnio autorius Mūsų 
Pastogėje rašė, kad olimpi
jados atidarymo metu so
vietai neleido nešti tautinių 
vėliavų. Čia, girdi buvo ne 
sovietų reikalas, bet olimpi
jados tarptautinio komiteto!

Vibaltis

VISAIP
SUTIKIME

BANKSTOWNO 
APYLINKĖS

KANDIDATĄ

Rugsėjo 13 d. Bankstowne 
bus rinkimai naujo atstovo į 
NSW parlamentą. Banks- 
towno apylinkę atstovavo 
neseniai staiga miręs Niek 
Kearns - darinėtis.

Darbiečiai su stipria kai
riųjų grupės parama į kan
didatus išstatė lenką, buvusį 
savo laiku lenkų klubo di
rektorium Bankstowne.

Liberalų Partija, pasirin
ko lietuviams gerai žinomą 
buvusį Bankstowno miesto 
aldermaną Terry McDonald.

Rugsėjo 10 d. 7.30 vai. 
vak. ruošiamas kuklus susi
pažinimo vakaras - arbatėlė 
su Terry McDonald Lietuvių 
Klubo valgykloje. 

ką galėjome padaryti? 
Tačiau nesėdėjom, bet vei
kėme. Mums reikia, kad per 
demonstracijas ar minėji
mus visi aktyviai dalyvau
tume ir kad niekas neliktų 
pasislėpęs užfrontėje. Mums 
reikia ne "užfrontės” didvy
rių, bet paprastų, nuoširdžių 
fronto pirmųjų linijų karių.

Alb. Pocius

IR PINIGAS, 
IR VEIKĖJAS

Sudėtingame mūsų bend
ruomenės gyvenime dažnai 
iškyla klausimas, kas mums 
labiau reikalinga - visuome
nės veikėjai ar pinigai? Kaip 
besvarstytumėm, prieisime 
išvados, kad ir vieni, ir kiti 
vienodai svarbūs. Visuome
niniai pinigai netikusiose 
rankose neatliks tinkamai 
savos paskirties. Taip pat 
bet kokios organizacijos 
valdyba su tuščia kišene irgi 
nepadarys stebuklų. Senas 
lietuviškas priežodis tvirti
na - kas biednas, tas ir dur
nas. Atseit, su tuščia kišene 
nesvajok kalnų nuversti. 
Vien idealizmu tvirtovių ne
išmūrysi.

Visi gerai žinome, kad 
mūsų jaunoji karta stokoja 
tautinio idealizmo. Vargu, ar 
jo atsiras vėliau. Nesame 
dideli optimistai, kad jie, 
kada nors perėmę bendruo
menės vadovavimą, bus

,_ tokie dosnūs tautiniams rei
kalams, kaip kad buvo vy
resnieji. Šis reikalas jau se
niai pramatytas, ir kol dar 
neišmirę paskutiniai dosnūs 
tautiečiai, buvo susigriebta 
steigti tautinius fondus, ku
rių pagrindinis kapitalas ne
liečiamas, o tautiniams rei
kalams naudojamos už in
vestuotas fondo sumas gau
namos palūkanos. Tokiu 
būdu susidaro nesibaigian
čios pajamos, kurių dydis 
priklauso nuo investuotos 
sumos. Amerikos Lietuvių 
Fondas jau baigia sutelkti 
antrą milijoną dolerių. Skai
tant 10°/o minėtas fondas 
gauna į metus apie 200,000 
dol. pajamų. Tai suma, su 
kuria galima daug ką. pada
ryti. To paties tikslo siekia

Kviečiame kuo daugiau 
lietuvių atvykti į Lietuvių 
Klubą ir artimiau susipažinti 
su galimai būsimu parla
mento nariu.

Ant. Kramilius

GINTARAS

Australijos Shell Co. Ltd., 
kuri finansuoja tautinius 
folkloro koncertus Operos 
Rūmuose, dėkoja programos 
išpildymo dalyviams ir pri
siminimui įspūdingo 1980-jų 
metų festivalio kiekvienam 
dalyviui išdavė gražiai iš
leistą vardini pažymėjimą.

Lietuvių grupėje pažy
mėjimus gavo šie dalyviai: 
Ava Saudargienė, choreog
rafė, Kajus Kazokas, grupės 
vadovas, šokėjai: Ginta Vi- 
liūnas, Vida Viliūnas, Elė 
Zaborskis, Shanye Milašas, 
Irena Bielskis, Audronė 
Stašionis, Julė Stašionis, 
Belinda Hornas, Arūnas 
Stašionis, Antanas Kapo
čius, Algis Kapočius, Ro
bertas Sviderskas, Rimas 
Milašas, Steponas Voras, 
Raimondas Jurkšaitis, Mi
kolas Vainauskas. 

ir Australijos Lietuvių Fon
das. Jeigu mums į šį fondą 
pavyktų' sutelkti bent 
100,000, tai skaitant 10% 
susidarytų kasmetinių palū
kanų apie 10,000 dol. Nedi
delei mūsų bendruomenei 
tai būtų neišsemiamas paja
mų šaltinis.

Tad pinigai mūsų bend
ruomeniniame gyvenime 
yra labai svarbus faktorius 
ir jo neturėtumėm nedaver- 
tinti ar jį sumenkinti. Žino
ma, pinigai nėra viskas. Be 
veikėjų vien pinigais vargu 
ar ką atsiektume. Bet ir ide
alistams tuščiomis kišenė
mis tikslai daug sunkiau bū
tų atsiekiami.

Liūdnu aidu nuskamba 
Mūsų Pastogės Nr. 24 veda
mojo išvedžiojimai, kad "at
rodo, šiandien pinigas už
valdė mūsų širdis ir užgožė 
mūsų turėtą tautinį idealiz
mą”. Girdi, kultūrininkai, 
menininkai ir visuomeninin
kai beveik nepastebimi, bet 
atsiradęs niekam nežinomas 
ir negirdėtas asmuo ir kyš
telėjęs šimtinę kitą atsiduria 
visų prieky ir virsta savo
tišku herojum.

Nelengva apibrėžti, ką 
mes laikome idealistu. Turi
me nemaža veikėjų, kurie' 
turėdami visuomenininko 
talentą imasi šio darbo iš 
širdies. Bet turime ir tokių, 
kurie neturi organizacinių 
gabumų, bet nuoširdžiai 
jaučia pareigą atiduoti vi
suomenei savo duoklę, daž
niausiai pinigais.

Juk kiekvienas savo auką 
vertiname aukščiau, negu 
kas kitas. Ir tai natūralu. 
Išeivijoje šimtinės ar tūks
tantinės nusėdo į mūsų 
kišenes ne be vargo, pasiau
kojimo. Ir kai įsikūrėme ir 
pasijutome ekonomiškai 
saugūs, galime apie savo 
išteklius ir lengvesne širdi
mi pagalvoti. Retas kas iš 
mūsų esame turtuoliais, tad 
ir skyrimas šimto ar tūks
tančio dolerių visuomeniš
kiems reikalams yra savos 
rūšies heroizmas, nes už tai 
nieko negaunama išskyrus 
trafaretišką padėką. Ne
drįsčiau jiems prikišti tauti
nio idealizmo stoką. Many
čiau, kad toks pasiaukojimas 
padarytas atsargiai. Padėka 
pareikšta vieną kartą ir 
greit užmirštama, o stam
besnės sumos išslydimas 
jaučiams ilgą laiką. Tad tau
tinį idealizmą ir patarnavi
mą bendruomenei galima iš
reikšti įvairiais būdais pagal 
sugebėjimus ir išteklius.

Reikšmingą dolerinį he
roizmą ir idealizmą parodė
me daugeliui gal sąmoningai 
nenutuokiant, kai prieš ke
liasdešimt metų prenume
ravome Lietuvių Enciklope
diją. Šie 36 tomai yra pirmas 
enciklopedinis įnašas mūsų 
tautos istorijoj. Vien šis 
faktas žymiai palengvina 
mūsų tėvynės apleidimo 
faktą.

Mūsų visuomeninė veikla 
faktinai nėra sumenkusi. 
Jau keliasdešimt metų yra 
nusistovėję mūsų aktyviųjų 
bendruomenės narių skai
čius. Vis tiek susirenkame į 
susirinkimus pobūvius, kon
certus. Toks pat skaičius 
vaikų lanko savaitgalio mo
kyklas, nemažėja sportuo
jančio ir šokančio jaunimo. 
Tik vis daugiau pensijon at
siduria vyresniosios kartos 
veikėjai. Su 50 dolerių sa
vaitinės pensijos ne kažin 
kiek veikloj bepasireikši. 
Tad reikėtų džiaugtis kad 
yra žmonių, kurie mūsų 
bendruomenę paremia tuo 
kuo gali - kad ir pinigais.

. tyūsų Pastogė N.r..ą4, ^8,0,94,,psį:6
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PIRMOJI LAISVĖS OLIMPIJADA
Liepos 4-6 d.d. Etobicoke, 

Toronto priemiestyje Kana
doje įvyko pirmoji Laisvės 
Olimpijada. Tai pavergtų 
tautų sportininkų šventė. 
Joje dalyvavo lietuviai, lat
viai, estai, ukrainiečiai ir ar
mėnai. Oficialus atidarymas 
įvyko liepos 4 d. vakarą, kai 
į aikštę įžygiavo uniformuoti 
atletai su įrašais ir tautinė
mis vėliavomis, kurias nešė 
tautiniais drabužiais vilkįs 
jaunimas. Dalyvaujančių 
tautybių, Kanados ir Ame
rikos (kai kurie lietuviai pri
buvo iš JAV) vėliavoms ple
vėsuojant įbėgęs sportinin
kas įžiebė olimpinę ugnį. 
Sekė oficiali* ir kultūrinė 
olimpijados programa. Lie
tuviai atletai dėvėjo gelto
nus marškinukus su žalios 
spalvos įrašu "Lithuania” ir 
žalias kelnaites. Eisena buvo 
tikrai spalvinga, entuziaz
mas - nesitikėtas: toks, koks 
paprastai būna ir pasaulinė
se olimpijadose.

Varžomasi buvo net ke
liose sporto šakose: krepši
nio, tinklinio, futbolo, leng
vosios atletikos. Šaudymo 
varžybos įvyko prieš šventę. 
Dalyvavo 300 sportininkų ir 
8000 žiūrovų.

Laimėtojams įteikti 
aukso, sidabro ir bronzos 
medaliai. Taškais vertinant 
medalius laimėjo: lietuviai 
148, latviai 148, ukrainiečiai 
147, estai 16, armėnai 0. 
(Armėnai turėjo gauti 
taškų, nes jie laimėjo sidab
ro medalį finalinėse futbolo 
rungtynėse, kurias baigė su 
pirmaviečiais ukrainiečiais). 
Ypač įdomios buvo disko 
varžybos, kur susitiko du 
Kanados pirmūnai - ukrai
nietis Boris Chambul ir lie
tuvis Arvydas Barkauskas. 
Pastarasis yra daugelio 
įvairių čempionatų ir meda
lių laimėtojas, Londono 
L.S.K. "Tauro" narys. Jis

Kanadietė D. Valaityte

laimėjo sidabro medalį nu- 
mesdamas diską 48.82 m. Jo 
geriausia pasekmė yra 55.66 
m. Minėtas ukrainietis yra 
Kanados olimpinės koman
dos narys ir Commonwealth 
tautų čempionas. Jam ir ati
teko aukso medalis.

Lietuvaitės laimėjo tink
linyje aukso medalį. Di
džiausio susidomėjimo žino
ma susilaukė krepšinis. Kaip 
ir buvo spėta, finalinėse 
rungtynėse susitiko seni pa
žįstami - lietuviai ir latviai, 
užbaigę rungtynes 88:82 lie
tuvių naudai. Lietuvių ko
mandai vadovavo geriausias 
Kanados olimpinės koman
dos krepšininkas L. Rautin- 
šas (jo tėvas latvis, motina

Skelbimu

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
"AMŽINASIS TĖVAS"

Bet vistiek pranašas sako, kad jis "matys savo ainiją”, 
kitaip sakant, jis turės vaikų ne paprastuoju keliu, bet 
būdamas pasaulio Atpirkėju, jis turi galios duoti žmo
nėms gyvenimo ir dėlto jis bus jų gyvybės davėjas arba 
tėvas. Pranašas rašo kad dėlto jis matys savo sielos var
gą ir bus pasotintas. — Izaijo 53:11.

"Vargas" ir kentėjimas jungiamas su gimdymu ir to
kioje prasmėje pranašas pritaiko tą žodį Jėzui, kuomet 
kalba apie jį kaip apie gyvybės davėją. Gyvenimas ateis į 
žmones per "jo sielos kentėjimą”. Apie tą kentėjimą pla
čiau rašoma 53-me Izaijo pranašystės skyriuje. Ten pasa
kyta, kad jis buvo "paniekintas ir žmonių atmestas, 
skausmo vyras, susipažinęs su sielvartu. Toliau pasa
kyta, kad jis buvo vedamas "kaip avinėlis pjauti”, ir buvo 
sužeistas ir vargintas.

Visas Jėzaus gyvenimas iki kryžiaus buvo pilnas vargų 
ir skausmų ir pasibaigė tada kai plyšo jo širdis ir jis sušu
ko: "Atlikta”. Bet dėlei šitų kentėjimų ateis busimasis 
gyvenimas visiems "pirmojo Adomo” vaikams, kurie ti
kėjimu ir paklusnumu priims šitą dovaną. Tokiu būdu 
Jėzus "matys savo sielos vargą ir bus pasotintas”. Nesu
skaitomi milijonai priims jį kaip savo tėvą, gyvybės da
vėją ir vienbalsiai giedos jam gyriaus giesmę, sakydami: 
"mes džiaugsimės ir linksminsimės jo išgelbėjimu”. Dė
kokime Dievui už jo dovaną žmonėms — "Busimojo Am
žiaus Tėvą”.

Bus daugiau

Mylj tiesa literatūra gausite veltui. Rašykite: P. Bašins
ku, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

lietuvė), Toronto 
"Aušros” žaidėjas.

Malonią staigmeną atleti
koje patiekė lietuvaitės, su
rinkusios daugiausia aukso 
medalių. Sveikintina kylanti 
Violeta Olekaitė iš Tilson- 
burgo, laimėjusi aukso me
dalius 100, 200 ir 400 m. 
bėgime. Jos sesuo laimėjo 
sidabro ir bronzos medalius. 
R. Maželytė laimėjo rutulio 
stūmime ausko medalį. Lie
tuvaitės laimėjo ir estafetę 
4x100 m. varžybose. Gana 
didelė staigmena buvo pasi
rodymas Kanados pažibos 
Danutės Valaitytės, kuri 
anksčiau priklausė Kanados 
rinktinei, sėkmingai atsto
vavo tarptautinėse varžy
bose Europoje laimėdama 
net antrą vietą, o 1976 m. 
laimėjo Kanadoje visas bė
gimo varžybas.

Kanadiečių atletikos žur
nalas D. Valaitytę vadino to 
sezono nenugalimąja. Dėl 
ligos ji turėjo bėgimo sportą 
nutraukti ir neketino dau
giau varžytis, bet į Laisvės 
Olimpijadą pribuvo. Ji lai-

L.S.K.,
mėjo du aukso medalius 
bėgdama 800 ir 1500m. nuo
tolius. Ji priklauso Londono 
"Taurui”.

Patenkinti buvo ir net 
pralaimėjusieji, nes ši iškili 
šventė pakėlė jų nuotaikas. 
Dar labiau patenkinti buvo 
ir laimėtojai, bet laimin
giausi buvo šventės ren
gėjai: niekas iš rengėjų to
kio entuziazmo ir tokio 
šventės pasisekimo nesiti
kėjo. Todėl nutarta tokią 
šventę rengti kas ketveri 
metai įtraukiant kuo dau
giau tautybių i jų atletų ir 
žymiai padidinant varžybų 
skaičių.

iš tiesų ši olimpijada tu
rėtų būti praplėsta ir kitų 
laisvojo pasaulio kraštų lie
tuviams ir kitoms olimpija- 
doje dalyvaujančioms tau
toms. Reikia tikėtis, kad ki
toje olimpijadoje gal daly
vaus ir Australijos lietuvių 
sporto pirmūnai.

Liberalų 
partijoje

Liberalų partijos 
suvažiavimas

L.A.Vėtra

Religinė informacija
TAUTOS ŠVENTĖS

PAMALDOS
KONFIRMACIJA

LAPKRIČIO 23 d.
Marijos ir Tautos ŠVEN

TĘ Sydnejaus Liet. Parapija 
ir bendruomenė švęs rugsė
jo 14 d., sekmadienį. Iškil
mingos pamaldos už tėvynę- 
ir jos kovotojus už laisvę ir 
tikėjimą įvyks 11.30 vai. St. 
Joachim’s bažnyčioje Lid- 
combe. Giedos Dainos 
choras, vad. B. Kiverio. Or
ganizacijos kviečiamos or
ganizuotai su vėliavomis.

Maldomis ir giesmėmis 
prisiminkime kovojančią ir 
kenčiančią Lietuvą. Išpažin
čių bus klausoma nuo 10 vai. 
ir per pamaldas. Tautos 
Šventės minėjimo antroji 
dalis vyks Lietuvių Klube 3 
vai.

Jau numatyta, kad J.E. 
vysk. V. Brizgys apie lap
kričio vidur; atvyksta į Aus
traliją ir lapkričio 21-23 d.d. 
praves rekolekcijas, kurių 
užbaigoje, lapkričio 23 d. 
suteiks ir sutvirtinimo sak
ramentą lietuviams vaiku
čiams.

Taip pat prašau jau dabar 
pas mane užsirašyti, kad 
galėtume iš anksto šiam 
sakramentui bei iškilmėms 
pasiruošti. Kviečiami ir su
augusieji, kurie negavę su
tvirtinimo sakramento.

TAUTOS ŠVENTĖ
CANBERROJE

PAMALDOS
TELEVIZIJOJE SU 

DAINOS CHORU

Rugsėjo 7 d. Tautos 
Šventės iškilmingos pamal
dos Canberros lietuviams 
vyks St. Christopher’s ka
tedroje, Manuka, 12.45 vai. 
Pamaldose dalyvaus Can
berros 
Clancy 
viams.

I ši 
vyksta 
choras 
vaus pamaldose ir minėjime 
Lietuvių Klube.

Organizacijos kviečiamos 
su vėliavom ir gausia pa
lyda.

Kviečiame kuo gausiau 
visus vietinius ir apylinkių 
lietuvius dalyvauti. Kvie
čiame kuo daugiau šv. Ko
munijos aukojant ją už tė
vynę ir kenčiančius brolius. 
Išpažinčių bus klausoma 
šeštadienį, rugsėjo 6 d. toje 
pačioje katedroje nuo 6 vai.

KOMUNIJA

arkivyskupas E.B 
ir tars žodi lietu

minėjimą specialiai
Sydnejaus liet. 

Daina, kuris daly-

Katalikų Komunikacijos 
Centras per kun. P. Butkų 
pakvietė Sydnejaus Dainos 
chorą, vad. B. Kiverio, gie
doti televizijoje Channel 9 
spalio 5 d. 10 vai. transliuo
jamose šv. Mišiose. Mišias 
laikys kun. P. Butkus 
angliškai, choras giedos lie
tuviškai ir lotyniškai. Kvie
čiami ir tautiečiai dalyvauti 
pamaldose Channel 9 stoty, 
kuri yra Willoughby Rd. 
Artarmon. Dėl informacijų 
kreiptis pas kun. P. Butkų.

Kun. P. Butkus

Vita Force

Rugsėjo mėnesį bus pa
pildomos katekizacijos - pa
mokos vaikučiams, kurie 
ruoštasi pirmai komunijai ir 
išpažinčiai. Prašau kuo sku
biau visus užsirašyti pas 
mane, kad galėtume numa
tyti pamokų vietą ir laiką, 
o ypač žinoti skaičių norinčių 
dalyvauti.

SUPER = CPDR._
Ji yra 100% vitaminas C 

ir kainuoja mažiau negu 
PUSĖ tablečių kainos.

Apsisaugokite nuo slogos 
ir kitų negalavimų šią žiemą. 
Gaunama Health Food 
krautuvėse.

DATIMAC AGENCIES 
336 Belair Rd. Lynton 5062 
S.A. (08) 277 3838

Kasmet Australijos libe
ralų partija visose valstijose 
ruošia suvažiavimus - kon
vencijas. Šių metų N.S.W. 
valstijos liberalų konvencija 
įvyko rugpiūčio 1-2 dienomis 
Sydnejaus rotušės salėje.

Tų suvažiavimų tikslas 
yra pataikyti glaudesnį ryšį 
tarp partijos vadovybės, o 
jeigu partija yra valdžioje, 
tai ir tarp partijos ir val
džios atstovų. Dalyvauti gali 
visi partijos nariai, bet bal
suot turi teisę tik rinkti 
atstovai arba jų skirti pava
duotojai.

Šiais metais toje konven
cijoje dalyvavo apie 750 
atstovų, iš jų apie 30 buvo iš 
ateivių, kas sudaro maždaug 
4%, kai tuo tarpu ateiviai 
sudaro 35% visų Australijos 
gyventojų. Seka išvada, kad 
ateiviai mažai domisi politi
ka.

Suvažiavime dalyvavo fe
deralinės vyriausybės galva 
Mr. M. Fraser ir N.S.W. 
opozicijos vadas Mr. T. 
Mason su poniomis, o taip 
pat ir eilė federalinių minis- 
terių ir valstijos parlamento 
narių.

Suvažiavimo centre buvo 
ministerio pirmininko M. 
Fraser kalba, N.S.W. opozi
cijos vado kalba ir krašto 
apsaugos ministerio T. 
Killen kalba, svarstymai 
apie krašto gynybą ir po jų 
diskusijos.

Ministeris pirmininkas 
savo kalboje patiekė kelis 
punktus: krašto ekonomija, 
tarptautinė politika ir artėją 
federaliniai rinkimai. Rem
damasis statistiniais davi
niais Mr. Fraser palygino 
Australijos ūkį su kitų de
mokratinių kraštų ūkiais ir 
pabrėžė, kad Australija yra 
viena iš aukščiausiai stovin
čių kraštų gerbūvio atžvil
giu.

Tarptautinėje politikoje 
min. pirm-kas paminėjo, kad 
Sovietų Sąjunga siekia vis 
daugiau užimti kraštų, pas
merkė sovietų imperializmą 
ir pabrėžė, kad atėjo laikas 
griežtai sovietų imperializ
mui pasipriešinti didinant 
apsiginklavimą.

Kalbėdamas apie būsimus 
rinkimus, Mr. Fraser išreiš
kė pilną pasitikėjimą Aus
tralijos vyriausybės atsiek
tais ūkiniais rezultatais, kas 
užtikrina rinkimų laimėjimą, 
drauge kviesdamas visus 
partijos narius aktyviai rin
kimams talkinti. Sekė iš au
ditorijos paklausimai. Jų 
tarpe buvo ir kritiško po
būdžio ■ kodėl vyriausybė 
pripažino barbarišką Pol Pot 
buvusią vyriausybę Kam- 
pučijoje? Kodėl kai kur 
praktikuojami dvigubi mo
kesčiai? Kodėl anksčiau ne
susirūpinta ginklavimosi 
reikalais?

Antrą dieną kalbėjo 
N.S.W. opozicijos vadas P.J. 
Mason kritikuodamas dar- 
biečių politiką ir reikšdamas 
įsitikinimą, kad ateinančiais 
metais liberalai vėl bus iš
rinkti į N.S.W. vyriausybę.

J. Abromas
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Informacija
Dail. ADOMO VINGIO 

dailės paroda
ATVYKSTA

VALENTIN MOROZ

Dail. Adomas Vingis, gy
venąs Melbourne rugsėjo 14 
d., Tautos Šventės minėjimo 
dieną Sydnejaus Liet. Klubo 
viršutinėje salėje turės savo 
grafikos kūrinių parodą. Tuo 
bus papildytas Tautos 
Šventės minėjimas Sydne
juje prasmingu kultūriniu 
renginiu. Drauge parodoje 
bus išstatyti ir Jolantos Ja
navičienės keramikos dar
bai. Reta proga susipažinti 
ir net įsigyti originalių lie
tuvių menininkų kūrinių. 
Paroda vyks vieną dieną - 
rugsėjo 14. Grafikos darbų 
kainos nuo 15 iki 20 dolerių, 
keramikos darbų individua
lios kainos. Parodą organi
zuoja Sydnejaus Plunksnos 
Klubas.

Į Sydnejų atvyksta ukrai
niečių kovotojas ir disiden
tas, eilę metų kankintas so
vietų kalėjimuose ir stovyk
lose Valentinas Moroz. Jis 
bus Sydnejuje jau rugsėjo 
16 d.
MIRĖ

MARIJA BERNOTIENĖ

Dukros Aldonos globoje 
Kempsey mirė sydnejiš- 
kiams savo laiku labai gerai 
žinoma dainininkė, choristė 
Marija Bernotienė apie 75 
metų amžiaus. Palaidota

Sydnejuje rugpiūčio 28 
d. lietuvių sekcijoje Rook
wood kapinėse.

INTERNACIONALINĖ
KNYGŲ MUGĖ

Rugsėjo 17-18 d.d. Sydne
jaus rotušės žemojoje salėje 
įvyks plataus masto tarp
tautinė knygų mugė. Bus iš
statyta parodai ir pardavi
mui įvairių tautybių origi
naliomis kalbomis (taip pat 
ir angliškai) knygos. Šioje 
mugėje šiais metais daly
vaus ir lietuviai (tuo rūpina
si Syd. Liet. Klubo bibliote
kos vedėjas p. Č. Liutikas).

Rugsėjo 16 d., antradienio 
vakare 6.45 vai. ten pat or
ganizuojamas Australijoje 
gyvenančių įvairių tautybių 
autorių, leidėjų, biblioteki
ninkų, knygomis prekiauto
jų ir bendrai knygos mylė
tojų susitikimas ■ forumas. 
Lietuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti. Forumo organi
zatorius estas Mr. Valdemar 
Vilder.

Pereitais metais įvykusi 
tokia tarptautinė knygų 
mugė susilaukė didelio dė
mesio. Gaila, pernai lietuviai 
joje nedalyvavo.

SYDNEJAUS ŽVEJŲ
VEIKLOJE

naują valdybą, kurią sudaro: 
pirmininkas P. Žitkauskas, 
vicepirm-kė S. Šaparienė, 
sekretorius Adomas 
Laukaitis, kasin. K. Kolba- 
kas ir reikalų vedėjas K. 
Belkus. Mūsų žvejai gana 
veiklūs, dažnai daro išvykas 
į jūrą ir aišku, grįžta netuš
čiomis. Sekanti išvyka 
numatoma rugsėjo 7 d. Žve
jų klubą sudaro apie 50 na
rių.

Žvejams nuolat reik švi
no. Atsiranga gerų tautie
čių, kurie prie progos žve
jams švino paaukoja. Valdy
ba aukotojams giliai dėkin
ga-

Aną sekmadienį Sydne- 
jaus lietuvių žvejų Klubas 
savo susirinkime aptarė 
veiklos planus ir išrinko

Syd. Liet 
Klube

PRANEŠIMAS

Praėjusiame M.P. nume
ryje buvo įdėtas senas pra
nešimas dėl paskolų Sydney 
Lietuvių Klubui.

Pranešame, kad paskolų 
sąlygos pakeistos:

1. Už neterminuotas 
paskolas bus mokama 9% 
metinių palūkanų

2. Už terminuotas pasko
las ne mažesnėms sumoms 
$ 1.000 ir investavimo laikas 
ne trumpiau kaip vieni me
tai mokama n % metinių 
palūkanų.

Dabar pats laikas inves
tuoti į Klubo pastatą, nes jo 
statyba jau prasidėjo.

Suinteresuoti asmenys 
investuoti savo pinigus į 
Klubo statymą prašomi 
kreiptis į Klubo Valdybos 
iždininką p. A. Migų po dar
bo valandų tel. 726 4139 ar
ba Klubo vedėją p. V. Binkį 
asmeniškai Klube arba tel. 
708 1414.

Sydney Lietuvių Klubo 
Valdyba

J SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE * 
?16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 S* Parengimai

Rugsėjo 14 d., sekm.

Tautos Šventė
Rugsėjo 6 d., šešt., 7,30 vai.

j Viščiukų ir šampano 
$ vakaras
$ Kviečiame visus klubo narius bei jų 
Jį draugus atsilankyti. Įėjimas - 5 doleriai 
“* asmeniui. Bilietai gaunami pas Klubo 
jį vedėją V. Binkį, tel. 708 1414

SANTAROS - ŠVIESOS 
SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo 4-7 d.d. buvusioj 
J.J. Bačiūno rezidencijoje 
Tabor Farmoje įvyksta me
tinės Šviesos—Santaros su
važiavimas. Tai iš tikrųjų 
jaunosios lietuvių kartos 
Amerikoje studijų dienos. 
Suvažiavimo metu paskaitas 
skaitys tokie žinomi asme
nys: prof. V. Kavolis (Met
menų redaktorius), prof. R. 
Misiūnas, Br. Vaškelis, M. 
Drunga, prof. R. Šilbajoris, 
R. Sakadolskis, dail. V. Viz
girda ir kt. Tuo pačiu metu 
vyks dailės paroda, literatū
ros vakaras, simpoziumai ir 
diskudijos. Suvažiavimą 
globoja V. Adamkus (dabar
tinis Tabor Farmos savinin
kas).

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAI
MELBOURNE
Tautos Šventę Melbourne 

minėsime tokia tvarka:
1. Rugsėjo 7 d., sekma

dienį, 12 vai. iškilmingos pa
maldos šv. Jono bažnyčioje, 
East Melbourne.

Organizacijos pamaldose 
dalyvauja su vėliavom orga
nizuotai. Skautai ir sporti
ninkai uniformuoti. Ponios ir 
jaunimas tautiniais rūbais. 
Vyrams tautinio rašto kak
laraiščiai.

2. Po pamaldų pietūs Lie
tuvių Namuose.

3. Iškilmingas minėjimo 
aktas Lietuvių Namų kon
certų salėje 2.30 vai. Minė
dami Tautos Šventę, kartu 
paminėsime Vytauto Di
džiojo 550 metų nuo jo mir
ties sukaktį ir mūsų Bend
ruomenės 30 metų veiklos 
jubiliejų.

Minėjimo programoje bus 
paskaita, tautiniai šokiai, 
poezija ir Dainos Sambūrio 
choras. Baigsime Tautos 
Himnu.

4. Tautos Šventės proga 
rugsėjo 7 d. sekmadienį 11 
vai. ryto ir rugsėjo 8 d. pir
madienio vakare 6.30 bus 
specialios šventinės radio 
valandėlės iš 3EA stoties 
banga 1224 jūsų radio ska
lėje.

kultūrininkus kurie dirbo 
tautos geroyęi ir paprašyti 
Aukščiausiojo saugoti ir 
globoti mūsų brangią tėvynę 
Lietuvą.

Tikimės, kad visi daly
vausite Tautos Šventės mi
nėjime ne dėl programos 
įvairumo, bet ateisite paro
dyti savo ištikimybę tautai, 
kuri šiandien išgyvena sun
kias okupacijos dienas.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba

SYDNEY
Tautos Šventės minėji

mas Sydnejuje numatomas 
rugsėjo 14 d. Syd. Lietuvių 
Klube. Programoje: Juozo 
Almio Jūragio paskaita, so
listo Pauliaus Rūtenio dai
nos, Vinco Kazoko poezija, 
Juozo Maksvyčio vadovau
jamos grupės "Tie Patys” 
pasirodymas su naujomis, 
specialiai Tautos Šventei 
pritaikintomis dainomis.

Tautiečiai maloniai prašo
mi Tautos Šventės minėjime 
dalyvauti kuo skaitlingiau
siai tuo parodydami savo 
tautinį subrendimą ir išti
kimybę savo tautai. Minėji
mą rengia Sydnejaus Apy
linkės Valdyba.

Rugsėjo 13 d., šešt., 8 vai. v
ŠOKIAI

Rugsėjo 20 d., šešt., 7.30 vai. vak.
Spaudos Balius

-*• J* J$* urK*
PERTH

Pertho Apylinkės Valdy
ba praneša, jog rugsėjo 7 d. 
po pamaldų Lietuvių Na
muose bus minima Tautos 
Šventė. Nuo 12.30 vai. iki 2 
vai. Moterų D-ja ruošia pie
tus, po to seks minėjimas su 
menine dalim. Paskaitą 
skaitys atvykęs iš Amerikos 
veiklus lietuvis p. Radziva- 
nas. kuris šiuo metu su žmo
na Birute ir dviem sūneliais - 
Vyteniu ir Gintaru atosto
gauja Perthe. Birutė Gar- 
nytė kadaise (prieš 10 metų) 
yra buvusi viena iš veikliau
sių lietuvaičių mūsų bend
ruomenėj.

Prašome skaitlingai daly
vauti.

Pertho Apylinkės Valdyba

GEELONG
TAUTOS ŠVENTĖ

Pranešame, kad Tautos 
Šventės minėjimas įvyks 
tokia tvarka:

šeštadieni, rugsėjo 6 d. 7 
v.v. Lietuvių B-nės Namuo
se paskaita: kalbės Alb. Po
cius. Po paskaitos sunešti
nis.

Sekmadienį, rugsėjo 7 d. 
pamaldos šv. Jono bažny
čioje North Geelong. Orga
nizacijos prašomos dalyvau
ti su vėliavomis šeštadienį ir 
sekmadienį.

Kviečiame visus tautie
čius minėjime dalyvauti.

ALB Geelongo Apyl. 
Valdyba

Australijoje ilgesnį laiką 
trunkant sausroms yra di
delis pavojus ypač miško 
gaisrams. Vietiniai admins- 
traciniai organai perspėja 
visus iškylautojus ypatingai 
būti atsargiems su ugnimi. 
Pavasarėjant gaisrų pavojus 
dar didesnis.

Jeigu Vasario 16 d. yra 
daugiau politinė ir valstybi
nė šventė, tai Rugsėjo 8-toji 
diena yra skirta prisiminti 
didingą mūsų tautos praeitį, 
kad sekdami istorijos ir pro
tėvių nustatytomis gairėmis 
galėtume užtikrinti mūsų 
tautos ir mūsų bendruome
nės tęstinumą ateinančioms 
kartoms.

K viečiame visus gausingai 
dalyvauti Tautos Šventės 
pamaldose pasimelsti už 
mūsų tautos kankinius ir

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 31 til
po žinutė iš Pertho, kad Da
riaus ir Girėno minėjime 
buvo atšvęsta ir sav. kūrėjo 
V. Valaičio bei V. Kaspučio 
80 metų sukaktys. Iš tiesų p. 
V. Kasputis šventė tada tik 
savo vardadienį. Taip pat 
tame minėjime gražiai lietu
viškai deklamavo devynerių 
metų svečias iš Amerikos 
Vytenis Radzivanas.

Mūsų Pastogė Nr. 34, 1980.9.1, psl. 8

Pagerbdami a.a. Eugenijų 
Karpavičių vietoje gėlių 
Marija ir Mykolas Zakarai 
Mūsų Pastogei aukojo 12 
dolerių.

Pagerbti a.a. Steponą Valį 
vietoj gėlių Australijos Lie
tuvių Skautų Fondui aukojo 
p. Ona Pilkienė iš Canberros 
10 dolerių ir A. ir V. Bladze- 
vičiai iš Melbourne 20 dol.

Skautiškai veiklai paremti 
p. V. Miniotas iš Sydnejaus 
aukoja 20 dol.

Visiems parėmus
A.L.S.F. tariam skautišką 
ačiū.

KUDIRKAI DĖKOJA

Laiške Sydnejaus Pav. 
Tautų Komiteto pir-kui A. 
Kramiliui Simas ir Genovai
tė Kudirkai džiaugiasi lai
mingai sugrįžę į New Yorką 
ir nuoširdžiai dėkoja visiems 
už ju globą Australijoje.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškoma Lena Abros- 
covaitė-Dugel, karo metu 
gyvenusi Vilniuje. Australi
joje gyveno Adelaidėje ar 
Melbourne. Žinantieji apie 
Leną, prašomi rašyti: Mrs. 
A. Krutulis, 35 Claremont 
Cresc., Claremont, W.A. 
6010 _____ .

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Pranas Sal- 
dukas, gimęs Žemaičių Nau
miestyje, išvykęs iš Vokie
tijos į Australiją 1949 m. 
Paieško brolis Pet; as, gyve
nąs Vokietijoje, Rodenbach 
6458, 6 Alzenauerstr. Hanau 
A/Main. Jis pats arba žiną 
praneškit jam arba B. Šikš
niui 43 Easton Ave., West 
Moonah, Tas. 7009, tel. (00 ) 
724 628.
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