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AR PAJUDĖS TANKAI?
Rašo Darūnas, mūsų bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Sovietai su lenkų kariais 
ne tik manevruoja Lenkijo
je, bet ir ruošiasi kažkam 
rimtesniam. Šiuo metu 
vyksta didžiulė kariuomenės 
koncentracija, supanti visą 
Lenkiją: Rytų Vokietijoje 
apie 270 000 sovietų karių, 
prie Lenkijos - sovietų sie
nos apie 300 000, mažesni 
skaičiai Čekoslovakijoje, 
Vengrijoje. Kariams at
šaukti atostogų leidimai ir 
duoti įsakymai visiems būti 
parengties padėtyje. Sovie
tai nervuojasi dėl galimo 
geležinkeliečių streiko, 
kuris gali sutrukdyti ka
riuomenės per Lenkiją per
metimą iš Rusijos į Rytų 
Vokietiją.JAV užsienių reik, 
ministerija neslepia susirū
pinimo, kad padėtis labai 
rimta. Kreiptasi į Sov. Są
jungą, kad ši nesikištų j 
Lenkijos reikalus, o iš savo 
pusės JAV pažadėjo susilai
kyti nuo žodinių pareiškimų, 
kurie galėtų padėtį bloginti. 
Bijomasi, kad sovietai galį 
išnaudoti progą, kai Carteris 
nedarys svarbių sprendimų, 
o Reaganas dar būdamas 
nesusipažinęs su padėtimi 
nedrįs karo skelbti. Toks 
JAV interregnumas tęsis iki 
ateinančių metų sausio 20 
dienos. Sovietus gal prilaiko 
lenkų laukiama 8 bilijonų 
dolerių paskola iš Vakarų.

Svečiai 
iš Amerikos
Į Australijos Lietuvių 

Dienas iš Amerikos su eks
kursija atvyksta šie svečiai 
ekskursantai (drauge su 
sportininkų grupe, kurie 
buvo jau skelbti anksčiau): 
Vytautas Kamantas, PLB 
pirm. Čikaga 
Vladas Šakalys, rezistentas 
iš Lietuvos
Vanda Aleknienė, Č. 
Lilija Brinkienė, Č.
Vacys Donskis ir duktė Rū
ta, Č.
Genovaitė Dambrauskai
tė, Č.
Romas Fabijonas, Č.
Jurgis ir Veronika Janušai- 
čiai, Č.
Juozas Kazlauskas, Č. 
Vytautas Kazlauskas, Č. 
Mykolas Maksvytis, Č. 
Dr. Raimondas Strikas, Č. 
Alfonsas ir Regina Ūseliai, 
N.Y.
Regina Usvaltienė, Č. 
Vytautas Vidugiris, Los 
Angeles
Juozas ir Elena Vieraičiai, 
Č.
Stanley Žymantas, Č.

Lėktuvas Pan-Am Flight 
811 nusileidžia Sydnejuje 
gruodžio 22 d. 8 vai. ryto. 
Svečių tarpe ir viena buvusi 
australietė Genovaitė 
Dambrauskaitė, kadaise gy
venusi Bankstowne.

Yra ir kitų įtartinų reiški
nių. Apie pusantro šimto 
kartų sovietų bombonešiai ir 
kiti kariniai lėktuvai buvo 
’’paklydę" ir atsidūrę Ame
rikos vandenyse netoli jos 
krantų. Amerikos naikintu
vai tokiai atvejais mandagiai 
svečius palydi į atvirą jūrą. 
Šito žinių tikle neminima. 
Koks jų tikslas?

Lenkijos įvykiai vystosi 
potvynių ir atoslūgių princi
pu. Patenkinus unijų 
ankstesnius reikalavimus, o 
ypač paskyrus vicepremjeru 
praktikuojantį kataliką Oz- 
dowskį, atrodė, kad padėtis 
aprims, bet areštavus du 
unijos narius, kaltinamus iš
gavimu slapto vyriausybės 
dokumento, kuriame kalba
ma, kaip traktuoti disiden
tus ir kitą antisocialistinį 
elementą, padėtis vėl įsi
tempė ir grasinama didžiuliu 
streiku. Suimtuosius 
paleidus streikas atšauktas.

Vienas Kanados pulkinin
kas važinėjęs po Europą, 
ypač Čekoslovakiją, pareiš
kė,- kad čekai su dideliu su- 
šidomojimu seka įvykius 
Lenkijoje, bet atsimindami 
1968 m. invaziją bijo paju
dėti. 15 mil. tauta esanti vi
siškai beteisė, valdoma 300 
komunistų.

Lenkijos įvykius seka ne 
tik Carterio administracija, 
bet ir Reagano štabas. Jis 
nenori, kad reikalai slystu 
nepageidaujama kryptimi. 
Todėl nedelsdamas Mask
von nuvyko senato užsienių 
reik, komiteto pirm, senato
rius C. Percy ir įspėjo sovie
tus nesikišti į Lenkiją. Toks 
aktas palaidotų Amerikos - 
sovietų bendradarbiavimą 
visam laikui. Brežnevas pa-

NAUJIENOS
Pastaruoju metu Estijoje 

sustiprėjo estų patriotų ir 
disidentų persekiojimas. 
Vien tik šiais metais Estijoje 
suimta virš dešimties žymių 
veikėjų, kovotojų už žmo
gaus teises. Vakaruose ma
noma, kad sąryšyje su įvy
kiais Lenkijoje KGB sustip
rino budrumą ir praveda 
areštus ne tik Estijoje, bet 
visame Pabaltijy.

***
Nežiūrint įtampos su 

Lenkija sovietų galva L. 
Brežnevas yra išvykęs į In
diją oficialaus vizito. Tai 
pirmoji Brežnevo išvyka j 
užsienį po invazijos į Afga
nistaną.

**♦
Amerikoje vykdomi pasi

ruošimai, kaip reaguoti, jei 
sovietai užpultų Lenkiją, o 
kad rusai anksčiau ar vėliau 
okupuos Lenkiją, Amerikoje 
neabejojama. Į tai Vakarai 
reaguotų kietai, ne taip kaip 
su Čekoslovakija. 

reiškęs, kad jis nenorįs Sov. 
S-gos ir Amerikos santykių 
bloginti. Percy apsidžiaugė, 
kad su sovietais turėjęs at
viras ir pozityvias diskusi
jas, kurios duodančios vilčių 
ne tik Amerikai, bet ir vi
sam pasauliui. Percy buvo 
pirmas JAV aukštas parei
gūnas, nuvykęs Maskvon po 
Afganistano. Nuo invazijos 
Lenkijon sovietus gali at
baidyti ir Reagano radikalūs 
problemų sprendimai re
miantis gyvenimo realybe ir 
nekreipiant dėmesio į Car
terio naudotas biblines plo
nybes.

Vis tik padėtis Lenkijoje 
ir toliau lieka įtempta. Net ir 
katalikų bažnyčia Lenkijoje 
ragina unijas neskubėti 
keisti padėties, bet laikytis 
nuoseklumo. Ir pats laisvo
sios unijos vadas Lech Wa
lesa sutinka, kad jie negali 
eiti toljau, nes pavojus labai 
realus.' Vis tik lenkai daug 
rizikuodami veržiasi į laisvę 
duodami nepageidaujamą 
pavyzdį ir kitjpęąs sateli
tams. Patys sovietai jaučia, 
kad kova prieš unijas, ypač 
prieš nepriklausomąją Soli
darumo uniją su 10 mil. na
rių, Lenkijos vyriausybei 
bus sunkiai įmanoma be so
vietų pagalbos. Gi tankams 
Lenkijos kryptimi pajudė
jus, nežinia kuo reikalas gali 
baigtis. Gal Lenkijos įvykių 
paveiktas ir Vak. Vokietijos 
kancleris Schmidtas atsku
bėjo į Washingtoną. Ir pa
tiems sovietams yra nema
žas galvosūkis: pulti Lenkiją 
perdaug rizikinga, bet tole
ruojant esamą padėtį galima 
daugiau nustoti, nes tai gali 
būti socialistinės imperijos 
griuvimo pradžia.

***
Žuvus lėktuvo nelaimėje 

Portugalijos min. pirminin
kui Carneiros, Portugalijos 
vyriausybė atsistatydino. 
Taip pat už savaitės Portu
galijoje vyksta ir prezidento 
rinkimai.

•**
Madrido konferencijos 

atidarymo dieną lapkričio 11 
d. Madride buvo surengtos 
dvi demonstracijos prieš 
Sov. Sąjungą. Pirmą de
monstraciją surengė latvių 
jaunimas drauge su kitais 
pabaltiečiais ir žydais reika
laujant, kad būtų vykdomi 
Helsinkio įsipareigojimai.

Tuo pačiu metu Madride 
taip pat vyko socialistų in
ternacionalo kongresas, kurį 
sekė net keturi sovietų 
spaudos atstovai. Konferen
cijos metu surengtos net 
kelios disidentinės literatū
ros knygų parodos. Lietu
viai visur aktyviai dalyvavo.

***
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Žiema Vilniuje

Lietuvio garbei
KNYGA "THE WORLD 

OF OLEGAS
TRUCHANAS", išleista 
1975 metais, Australijoje 
pasidarė "bestselleriu”. Jau 
šios knygos yra išleista ke
letas laidų ir vis dar jaučia

mas didelis pareikalavimas. 
Patys australai leidėjai tvir
tina, kad iki šiolei Australi
joje nebuvo išparduota 5000 

,ez. knygų po 20 dol. ir tai 
dar specialiu objektu. Šian
dien knygų kolekcionieriai 
už pirmosios šios knygos 
laidos egzempliorių jau 
moka iki 200 dolerių ir vis

STUDENTŲ 
DEMONSTRACIJA

Apie 130 Toronto (Kana
doje) studentų, jų tarpe 30 
lietuvių sovietų revoliucijos 
sukakties dieną demonstra
vo prie Kanados parlamento 
rūmų ir prie sovietų amba
sados Otavoje. Demonstra
cija surengta sąryšyje su 
Madrido konferencija. Jie 
įteikė memorandumą Kana
dos delegacijos Madride na
riams ir kitiems parlamen
tarams, o taip pat ir minis- 
teriui pirmininkui. Šalia pa- 
baltiečių demonstracijoje 
dalyvavo žydai, ukrainiečiai 
ir vengrai.

Darūnas 

tebegalioja šios knygos pa
reikalavimas, kad numato
ma išleisti dar naują laidą.

Kaip žinoma, Olegas Tru- 
chanas savo kilme buvo lie
tuvis nuo Šiaulių. Atvykęs į 
Australiją jis nusėdo Tas- 
manijoje ir susidomėjo Tas
manijos gilumoje dar žmo
gaus nepaliesta ir nesuga
dinta gamta. Jis pradėjo 
Tasmaniją tyrinėti atideng
damas vis naujų, neiškeltų 
Tasmanijos gamtinių aspek
tų. Bet jis nebuvo vien tik 
tyrinėtojas, bet drauge ir 
menininkas fotografas. Jo 
didelis fotografijų rinkinys 
žuvo liepsnose didžiojo Ho- 
barto gaisro metu, bet kas 
išliko, liudija, kad jis buvo 
gerai įsisavinęs fotografijos 
meną. Jis žuvo betyrinėda
mas Pedder ežero apylinkes. 
Šiandie visa toji Pedder 
ežero sritis paskelbta nacio
naliniu parku jo vardu.

Jam 1972 m. sausio 6 d. 
žuvus jo draugas ir bendra
darbis Max Angus atmini
mui paruošė knygą "The 
World of Olegas Trucha- 
nas", kuri ir iki šiandie yra 
viena iš labiausiai paieško
mų knygų Australijoje. Tos 
knygos jau išparduota 
25.000 egz. ir vėl išleista 
nauja 6000 laida.

Mes lietuviai galime visai 
pagrįstai didžiuotis, kad lie
tuvis įėjo į Australijos isto
riją ir pasiekė tokio garso.
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Audringi metai
Pereitieji metai pasaulyje 

tikrai buvo pilni įtampos ir 
audringi. Dar 1979 metų pa
baigoje susidarę krizių židi
niai nebuvo išspręsti per 
šiuos ištisus metus ir prisi
dėjo jų dar daugiau. Ameri
kiečių suimtieji įkaitai 
Irane, Afganistano užgrobi
mas dar iki šiandie laukia 
sprendimo. Tuo tarpu kaip 
tik metų pabaigoje iškilo 
nauja krizė - Lenkija, kurių 
kiekvienu momentu pasi- 
ruošiusi užimti Sovietų Są
junga. Ir greičiausiai ją 
užims, nes sovietai su jokiais 
protestais nesiskaito, o ją 
privesti atsisakyti savo kės
lų nėra priemonių, nes Va
karai, nors ir kaip jaučia 
grėsmę, nemoka vieningai 
susikalbėti ir nesiryžta. Tai 
rodo požiūris į Afganistano 
tregediją, Maskvos olimpi- 
jados projektuotas boikotas 
ir kt.

Gaunasi panaši situacija, 
kaip kad 1938 metais su na
cine Vokietija, kai Hitleris 
užėmė Austriją, vėliau Če
koslovakiją, Klaipėdą. Tuo 
metu vykusi Muencheno 
konferencija, kurios metu 
buvo įteisinti Austrijos ir 
Čekoslovakijos užgrobimai, 
Hitlerį tik paskatino naujai 
agresijai: Hitleris puolė 
Lenkiją ir vakariečių visos 
iliuzijos susitarti su nacine 
Vokietija staiga sudužo.

Lygiai ir dabar vakariečių 
atlaidumas ir nuolaidos rytų 
kolosui Sovietų Sąjungai tik 
žadina naujus apetitus. Dar 
nespėjusi suvirškinti Afga
nistano, Sovietų Rusija nu
kreipė žvilgsnį į Lenkiją, 
kuri būdama satelitinė so
vietų valstybė, oficialiai lo
jali sovietams, tačiau susi
dariusi Lenkijoje ūkinė 
krizė ir pačius darbininkus 
privertė suabejoti komunis
tiniu ūkininkavimu, ir jie 
pradėjo maištą prieš pačius 
komunistus. Tai sukūrė 
naują padėtį, labai pavojin
gą pačiai Sovietų Sąjungai, 
nes darbininkų pasipriešini
mas komunistinei vadovybei 
žadina revoliuciją prieš ko
munistinį režimą ir visoje 
Sovietų Sąjungoje: sugriau
namas per daugiau kaip 60 
metų propaguotas mitas, 
kad tik komunistų partija 
rūpinasi darbininkų gerove 
ir tik ji viena atstovaujanti 
darbininkų interesus. Aišku, 
tokį darbininkų išdavimą 

PADĖKA

Norėčiau padėkoti visiems draugams ir pažįsta
miems už pareikštas užuojautas žodžiu ir raštu, už miru
sios mano mamos Lidijos Dįjokienės pagerbimą maldo
mis, gėlėmis, aukomis ir už palydėjimą jos į amžiną poil
sio vietą.

' į , Edita Whalley

■Sa'ĮI'llllliUJIf (>l ii'jiljlii-.iinl H ni'M ..............
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seniai jaučia ir supranta visa 
darbininkija komunistiniuo
se kraštuose, bet Lenkija iš
drįso tam pasipriešinti. Be 
abejo, Lenkijoje galioja ne 
vien tik šitas motyvas. Gal 
daug svarbesnis ir gilesnis 
motyvas yra lenkų naciona
liniai interesai, kurie čia 
vaidina didesnę rolę už eko
nomines problemas. Galime 
būti tikri, kad rusų invazijos 
atveju lenkai priešintųsi, 
nors ir kokia bebūtų bevil
tiška padėtis. O pasiprieši
nimas pasaulyje sukeltų vėl 
naują situaciją, kas grei
čiausia privestų Vakarus ir 
Rytus prie atviro konflikto. 
Čia neužtektų olimpinio boi 
koto arba formalių protesto 
notų.

Kiekvienu atveju visokios 
krizės metu tiesioginiai pa
liečiamas visas pasaulis ne- 
išsikiriant ir Lietuvos. O 
Lietuva ypatingai užintere- 
suota, nes Lenkijos konflik
to atveju tai yra vienintelis

MIRUSIEJI
ATSISVEIKINIMAS SU

ALGIU VASARIU

A.a. A. Vasaris

’’Mirtis staiga ateina žmo
gui, jam laiko pasirinkt ne
duoda...” kaž kur girdėti 
giesmės žodžiai. Štai gruo
džio 1 d. širdies priepuolio 
ištiktas amžinybėn išeina 
vos 50 metų sulaukęs Dainos 
choristas Algis Vasaris. Tai 
skaudi nelaimė, ypatingai 
Dainos chorui, kai jau tre
čias iš eilės bosas pasitrau
kia amžinybėn tuo pačiu ke
liu.

Algis kilęs nuo Ylakių, 
Mažeikių apskrities. Gimė 
penkių brolių ir dviejų sese
rų šeimoje. Iš brolių mirę 
Mečys, Vytautas, Petras 
žuvęs kare ir Stasys miręs 
Lietuvoje. Sesuo Bernadeta 
Intienė yra silpnos sveikatos 
ir gyvena Sydnejuj. Sesuo 
Zina mirus Lietuvoje.

Artimiausias giminaitis - 
pusbrolis Juozas Doniela 

šansas, nežiūrint kokios be
būtų pasekmės. Įvykių 
grandinėje Lenkija gali vėl 
tapti ta sprogimo kapsule, 
kaip kad buvo 1939 metais 
Hitleriui ją užpuolus. Ir 
anais lemtingais 1939 metais 
niekas netikėjo, kad Lenki
jos užpuolimas prives prie 
pasaulinio konflikto, nors 
tuo metu Anglija buvo 
praktiškai beginklė, o pir
moji paskelbė karą Hitleriui. 
Ir šiandie tegu ir kaip diplo
matai viešai stengiasi kovoti 
ir išlaikyti taiką bet kokia 
kaina, bet gi nežinome, kas 
vyksta užkuhsuose. Dauge
lio akys nukreiptos į Ameri
ką, kuri iki šiolei žaidė nuo
laidomis ir pataikavimu, ta
čiau kaip paprastai lemtingu 
atveju iškyla ir ryžtingų va
dų.

žodžiu, šie metai praėjo 
didelėje įtampoje, kurios 
pasekmės persimes ir į atei
nančius metus-, jeigu jos dar 
nepaaštrės. Kitaip sakant, 
detentės dangstymosi laikai 
jau pasibaigė ir greičiausiai 
teks pasauliui griebtis 
konkrečių sprendimų.

gyvena Adelaidėje. Algis 
mėgo sportą ir ilgus metus 
žaidė krepšini Kovo eilėse. 
Apie 15 metų dainavo Dai
nos chore.

Algis prieš keletą metų 
lankėsi Lietuvoje su tikslu 
susitikti dar gyvą broli Sta
sį, tačiau kol sovietų biurok
ratija išdavė dokumentus jo 
brolis Stasys numirė.

Grįžęs Australijon dar 
galvojo išsikviesti susipa
žintą draugę iš Lietuvos ir 
sukurti šeimyninį gyvenimą. 
Staigi mirtis užbaigė visus 
Algio planus.

Algio laidojimu pasirūpi
no p. Anelė Kanienė, sesers 
dukra. Po rožančiaus lietu
vių laidojimo biuro koply
čioje (Funerals of Distinc
tion) Fairfield palaidotas 
lietuvių sekcijos kapuose 
Rookwoode gruodžio 5 d.

Kun. P. Butkus savo žo
dyje atsisveikino Algi, kaip 
tylų, ramų jauną vyrą, ku
riam likimas neleido išvys
tyti pilno gyvenimo. Dainos 
choristai su ašarom savo 
giesmėmis palydėjo mielą 
Algi į kelionę iš kurios jis 
jau pas mus nebesugrįš.

a.k.

BRONĮ VANAGA
IŠLYDĖJUS ANAPILIN

Daugumas tautiečių, prieš 
30 metų atvykusių į šį kraš
tą, jau buvo subrendę - pa
čiame pajėgume. Slinko me
tai po metų, o atvykusių 
gretos pradėjo retėti ir re
tėja. Visai netikėtai į pasi
traukusių gretas stojo ir 
Bronis Vanagas.

Bronis Vanagas gimė 1915 
m. kovo 15 d. Vilučių km., 
Užpalių valse., Utenos 
apskr. 1924 m. baigė Rokiš
kio gimnaziją, įstojo i Vy
tauto D. universiteto tech
nikos fakultetą. Nutraukęs 
studijas grįžo trims metams 
ūkininkauti. Vėliau stojo į 
Dotnuvos Žemės Ūkio Aka
demiją, kurią ir baigė 1942 
m. Atlikęs privalomą prak
tiką Elmininkų bandymų 
stotyje ir išlaikęs egzaminus 
gavo agronomo diplomą. 
Darbą pradėjo koop. S-je

PADĖKA

A.a. Adomui Vingiui taip staiga atsiskyrus iš šio pa
saulio, dėkojame visai giminei, draugams, prieteliams ir 
pažįstamiems, kurie pagerbė velionį taip gausiai daly
vaudami bažnyčioje ir palydėdami į kapines. Ačiū širdin
gai už pareikštas užuojautas žodžiu, per spaudą, raštu ir 
savo aukomis Tautos Fondui ir kitoms organizacijoms.

Ypatingas ačiū Dr. G. Kazokienei, parodžiusiai tiek 
daug supratimo ir širdies. Ačiū visiems.

Aleksandra Vingienė 
Kristina Vingytė

Laima Šliogerienė su šeima

A.a. Bronis Vanagas

"Linas”, o 1944 m. paskirtas 
Aleksoto linų pluošto apdir
bimo fabriko direktorium.

Neilgai teko Broniui dirb
ti, nes karo siautulio iš
blokštas atsiduria Vokieti
joje.

Atvykęs į Australiją apsi
gyvena Melbourne. Čia po 
įvairių darbų galutinai įsi
tvirtina M.M.B.W., kur iš
dirba 21 metus.

Bronis buvo aktyvus ir 
lietuviškame darbe: keletą 
kartų buvo išrinktas į ALB 
Krašto Tarybą, Lietuvių 
Dienų K-to narys, Melb. 
Liet, Klubo Tarybos narys, 
Australijos Liet. Fondo 
šimtininkas, ko op. kredito 
Draugijos Talkos valdyboje 
išdirbo 13 metų. Kur Bro
nis nespėjo savo darbu, ten 
dėjosi auka.

Lapkričio 26 d. gražus 
Melbourne tautiečių būrys 
susirinko į Tobin laidotuvių 
biuro koplyčią, kur kun. P.

A.A. JONAS JANULAITIS

A.a. Jonas Janulaitis

Po trumpos ligos lapkričio 
8 d. Canberroje mirė a.a. 
Jonas Janulaitis. Velionis 
Canberroje gyveno nuo 1965 
m., atsikėlęs iš Melbourne. 
Būdamas malonaus būdo, 
paslaugus ir kuklus a.a. Jo
nas greitai susidarė gražų 
būrį draugų. Apyl. Valdybos 
pirm. p. V. Martišius savo 
žodyje atsisveikinant su ve
lioniu pareiškė, kad ’’Jonas 
buvo džentelmenas pilna to 
žodžio prasme”.

A.a. Jonas Janulaitis gimė 
1906 m. Beržinėje. Baigęs 
gimnaziją pasirinko kario 
karjerą įstodamas į karo 
mokyklą. Ją baigęs kaip 
artilerijos specialistas buvo 
paskirtas į generalini štabą. 

Daukniui vadovaujant su
kalbėtas rožinis. Čia a.a. 
Bronį Vanagą atsisveikino 
Melb. apylinkės valdybos 
vardu L. Padgurskiš, Melb. 
Liet. Klubo - J. Petrašiūnas, 
Talkos vardu P. Baltutis ir 
Ž.U. Akademijos Jaunosios 
Lietuvos korporacijos vardu 
A. Bladzevičius.

Sekančią dieną Bronio pa
laikai atvežti į šv. Jono baž
nyčią, kur kun. P. Vaseris 
atlaikė šv. Mišias, ir po jų 
gausus tautiečių būrys pa
lydėjo į Springvale kapines. 
Krematoriume Jonas Mei
liūnas paskutinysis atsisvei
kino panašiais žodžiais:

’’Atėjo momentas, kada 
tenka paskutinį kartą atsi
sveikinti su Bronium. Dau
gumas jį sutikome tik atvy
kę i šį kraštą. Per tą laiką 
suartėjome, susidraugavom, 
pamilom tarsi savo šeimos 
narį. Bronis - miela asmeny
bė: kuklus, draugiškas, o 
neturėdamas savo šeimos 
brangino tautiečių bičiulys
tę. Kasdieniniame gyvenime 
Bronis buvo darbštus, tvar
kingas, pareigingas, taupus. 
Prieš dvejetą metų ištiktas 
širdies priepuolio pasitraukė 
iš darbo, tačiau sveikatos 
neatgavo. Mielas Broni, visų 
tavo tautiečių vardu sakau 
tau sudiev. Tavo sesutės 
Veronikos iš Panevėžio pra
šomas jos ir giminės vardu 
atsisveikinu. Ramiai ilsėkis 
po Pietų Kryžiaus 
dangumi”.

Ignas Alekna

Vokiečių okupacijos metais 
dirbo priešgaisrinėje polici
jos įstaigoje. Bolševikams 
vėl artėjant kartu su tūks
tančiais kitų Jonas pasi
traukė į Vakarus ir 1949 m. 
atvyko į Australiją pradžio
je įsikurdamas Melbourne.

Canberroje Jonas rėmė 
visus lietuviškus reikalus 
darbu ir aukomis. Darbavosi 
apylinkės valdybose, pri
klausė ramovėnams, daug 
skaitė ir rėmė lietuvišką 
spaudą ir talkino Canberros 
Lietuvių Balso radijo prog
ramai, paruošdamas paskai
tų kariuomenės šventės 
progomis (paskutinė jo pas
kaitėlė parašyta prieš pat 
mirtį ir transliuota lapkričio 
27 d.).

Velionis Jonas paliko 
Anglijoje liūdintį sūnų Vik
torą, o Canberroje daug 
draugų. Skaudžiai pasigesi- 
me tavęs. Jonai, Canberros 
lietuvių gyvenime.

J.K.

ATNAUJINKITE
M.P. PRENUMERATA
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Daugiau politinio sąmoningumo

Kaip gerai organizuota ir 
kultūringa bendruomenė, 
mes, lietuviai, turėtume 
daugiau kreipti dėmesio į 
politinę sritį. Mums trūksta 
politinio aktyvumo o gal ir 
sąmoningumo. Mūsų politi
nė veikla galėtų reikštis 
dviem kryptim: gyvenamo 
krašto vidaus reikaluose ir 
mūsų tautos laisvinimo dar
buose. Tema būtų perplati 
nagrinėti šias abi linkmes, 
šiam kartui aš ją susiaurin
siu ir panagrinėsiu, ką gali
ma padaryti savo tautos 
laisvinimo darbuose.

Tautinis sąmoningumas 
eina kartu su politiniu są
moningumu. Tautinis sąmo
ningumas reikalauja kalbos 
mokėjimo, o politinis sąmo
ningumas reikalauja veiklos. 
Privalome rūpintis savo 
tautos laisve, ir, kas įmano
ma, veikti, kad tauta išliktų 
gyva, kultūringa ir laisva. 
Negana būti kultūringu, 
mokytu lietuviu ir tūnoti 
kur nors universitetų ka
tedrose, ar labaratorijose, 
ar savo kultūringo daržo 
pievelėse maloniai laiką 
leisti, reikia rūpintis savo 
pavergtos tautos reikalais, 
reikia išeiti laikas nuo laiko 
iš katedrų, labaratorijų, ka
binetų ir daržų į visuomenę į 
lietuvišką bendruomenę ir 
čia atlikti savo pareigą tau
tai.

Neseniai gavau žurnalą 
"Pasaulio Lietuvį'gegužės - 
birželio numerį. Bevartyda
mas aptikau Emilijos Saka- 
dolskienės straipsnį - "Mi
nint birželines”. Paprastai 
tokiu pasenusių proginių 
straipsnių daugelis sr 
neskaito, pasitenkina foto
grafijomis. Bet. aš oerskai- 
•:Iai: iv nustebau, kaip toji 
ponia Emilija pila balzamą į 
mūsų cautos žaizdas, kaip 
rūpestingai ji jas tvarsto ir 
kokius gerus receptus siūio 
musų išeiviu nendruome- 
nėms ir pavieniams asme
nims įsijungti j sąmoningą 
veiklą. Žinodamas, kad ne
daug mūsų žmonių tą žurna
lą skaito, o redaktoriai ne
mėgsta svetimų straipsnių 
persispausdinti, tai aš čia 
kai kurias vietas pacituosiu, 
pirmą jas kiek plačiau pa
aiškinęs.

Lietuvoje yra dirbamas 
didelis darbas, surištas su 
dideliais pavojais, į kuriuos 
nevisi esame pakankamai 
įsigilinę ir todėl nepakanka
mai įvertiname ir remiame. 
Tas darbas tai yra pogrin
džio spauda, ten išleidžiama 
9 periodiniai laikraštėliai, iš 
jų svarbiausi LKB Kronika 
ir Aušrą. Tuose laikraštė
liuose paduodama daug 
įvairių faktų, kaip mokyklų 
mokiniai persekiojami, kaip 
tautinė ir religinė mintis 
gujama iš gyvenimo, kaip 
žmogaus teisės paneigiamos 
ir t.t. Tų laikraštėlių darbas 
sunkus ir pavojingas, bet jie 
pasiekia Vakarus, pasiekia 
savo tikslą. Tolimesnis tų 
laikraštėlių likimas nuo mū
sų priklauso. Amerikoje yra 
perspausdinamos LKB Kro
nikos ir Aušra įvairiomis 
kalbomis ir platinamos visa
me pasaulyje. Mūsų laikraš
čiai persispausdina iš jų įdo
mesnius straipsnius ir pra
nešimus. Mes tas žinias per
skaitome ir pamirštame, jo
kios reakcijos neparodę. 
Štai ką siūlo mums Emilija 
Sakadolskienė:

"Pasižiūrėkime į 40-tąją 
LKB Kroniką. Antai, sky

riuje "Sovietinėj mokykloje” 
rašoma apie V klasės mokinį 
Saulių Pulkauską, kurį tero
rizuojama mokytoja Kiekš- 
tienė Judrėnų aštuonmetėje 
mokykloje už kryžiuko ne
šiojimą.

Įsivaizduokite, kad vieną 
dieną mok. Kiekštienė gau
na štai tokį laišką:

Esu penkto skyriaus mo
kinys Amerikoje. Man 
mama sakė, kad LKB Kro
nikoje rašoma apie Jus. Ko
dėl Jūs neleidžiate Sauliui 
Pulkauskui nešioti kryžiaus 
ir dar juokiatės iš jo? Pas 
mus taip mokykloje nedaro. 
Prašau leisti Sauliui nešioti 
kryžių?”

Kaip negerai turėtų pasi
justi tokia mokytoja, jei to
kių laiškų gautų kelis iš 
įvairių kraštų. Tokie ir 
panašūs reagavimai taip 
lengvai gali būti įvykdomi, o 
nauda būtų didelė, nes mo
kytojai žinotų, kad mes juos 
matome ir stebime, kad tai, 
ką jie daro, pasilieka užra
šyta ir žinoma visai lietuvių 
tautai.

Toliau Emilija rašo:
"Tuo tarpu jaunasis laiško 

autorius galėtų nueiti į litu
anistinę mokyklą su Draugo 
atkarpa ir siūlymu steigti 
"Penkto skyriaus komitetą 
Sauliui Pulkauskui padėti”.

Lietuvių Dienos Kanadoje
Šių metų Kanados Lietu

vių Dienos buvo surengtos 
Hamiltone, kur 1953 metais 
įvyko pirmoji Kanados Lie
tuvių Diena. Ji buvo tokia 
sėkminga, kad ji tapo visų 
Kanados lietuvių pagrindi
niu metiniu renginiu. Šiemet 
ši šventė buvo sukaktuvinė - 
dvidešimt penktoji. Dalyva
vo jums gerai pažįstama so
listė G. Čapkauskienė ir so
listai V. Verikaitis ir Žieme- 
lytė, Kanados lietuvių ge
riausi tautinių šokių an
sambliai, chorai ir kitokie 
menininkai - viso 300 prog
ramos išpildytojų ir apie 200 
sportininkų. Šventė truko 
penkias dienas: poezijos va
karas, teatras, dailės paro
da, tautodailės paroda, jau
nimo susipažinimo vakaras, 

•bendras jaunųjų ir vyres
niųjų balius ir banketas, 
dvejos pamaldos (katalikų ir 
evangelikų) ir plataus masto

Pirmas komiteto uždavinys - 
laiškas Sauliui:

Mielas Sauliau,
Mes skaitėme "Draugo” 

dienrašty, kad tavo moky
toja atėmė iš tavęs kryžių ir 
iš tavęs juokiasi. Mūsų mo
kytoją taip nedaro ir mes 
nemanome, kad p. Kiekštie- 
nė turėtų taip daryti. Mūsų 
klasė įsteigė komitetą tau 
padėti. Siunčiame tau kitą

Toks laiškas jauniesiems 
būtų maloni intriguojanti 
pramoga, o kartu ir pasidi
džiavimas ir užsiangažavi
mas užstoti silpnesniuosius 
savo brolius lietuvius. Tai 
galėtų būti užuomazga poli
tinio sąmoningumo, kurio 
me nepastebime savo jau
nuomenėje, nes niekada ji 
nebuvo to auklėjama. Žino
ma, tą galėtų daryti ir 
skautai, ir ateitininkai, ir 
sportininkai, ir bet kas ki
tas, kuris norėtų padėti.

Į įvairius panašius reiški
nius galėtų reaguoti visa 
mūsų bendruomenė: kuni
gai, mokytojai, visuomenės 
vadovai, ypač kada reikia 
rašyti memorandumus, 
peticijas, rinkti parašus, ra
šyti straipsnius. Teko gir
dėti iš spaudos, kad Lietu
voje paskelbtas memoran
dumas atšaukti slaptą ir nu- 

koncertas. Taip pat vyko 
Kanados Liet. Jaunimo 
S-gos suvažiavimas, šach
matų turnyras, stalo teniso 
ir krepšinio rungtynės ir t.t. 
Ypač išskirtini pirmaeilis 
koncertas ir katalikų iškil
mingos pamaldos Hamiltono* nis choras.

Bet pačiu įspūdingiausiu 
šventės numeriu buvo mis
tinė koncerto įžanga, pa- 
ruošta koncerto vadovės, 
jums gerai pažįstamos Ge
novaitės Breichmanienės.O 
buvo taip. Tyla nakties tam
soj. Sugaudžia trimitai, ža
dindami Lietuvos praeitį. 
Tolumoj pasirodo žiburėliai. 
Pamažu atslenka baltarūbių 
vaidilučių su žvakėmis gija 
ir apsupa aukurą, kurio 
šviesa apšviečia Vytį. Pasi
girsta stiprus žynio balsas, 
žadinąs nenuleisti rankų ko
voje už Lietuvą ir laisvę.

katedroje. Mišias laikė vysk. 
V. Brizgys asistuojant 11 
kunigų, kurių tarpe buvo ir 
melburniškis kun. P. Vase- 
ris. Pamokslą pasakė vysk. 
Redding. Virš 1000 lietuvių 
dalyvavo pamaldose. Mišių 
skaitymus atliko PLB pirm. 
V. Kainantas ir Kanados 
Liet. B-nės vicepirm. L. 
Skripkutė.

Koncertas šį kartą buvo 
bene pats stipriausias iš visų • 
Kanados Liet. Dienų per 25 
metus. Dalį Liet. Dienų 
programos R. Sakadolskis 
užrašė ir bus perduota per 
Amerikos Balsą į Lietuvą. 
Koncerte dalyvavo virš pu-

Jūsų ĮNAŠAI ’’TALKOJE” 
DABAR GALI UŽDIRBTI IKI

15’per metus
specialioje terminuotoje sąskaitoje.

ĮNAŠAI NUO £5000, 
-£1000 SUMOMIS.
PALŪKANOS i Pirmais metais 11%, 
2-ais 12%, 3-ais 13%, 4-ais 14% 
ir penktais metais 15%

t PALŪKANOS PRISKAITOMOS IR 
IŠMOKAMOS GALE TERMINO.

TERMINĄ GALITE PATYS PASIRINKTI.

Šis pasiūlymas galioja iki 1981 m., kovo mėn. 29 d.

LIETUVIU KO-OP. KRED. D-JA ’’TALKA’

sikalstamą Molotovo - Ri
bentropo sutartį, kad to me
morandumo signatarus so
vietų valdžia areštuoja ir 
laiko kalėjimuose ir psichi
atrinėse ligoninėse. Mes tu
rėtume reaguoti naujais 
memorandumais savo vy
riausybių galvoms, tarptau- 

santro tūkstančio klausyto
jų, kurių tarpe miesto bur
mistras, liet, bendruomenės 
vadovybė, jų tarpe ir rezis
tentas iš Lietuvos Vladas 
Šakalys. Šiam visam dide
liam parengimui vadovavo 
M. Gudinskas, komiteto 
pirm. Koncerto programoje 
solistai, dainos ir šokiai buvo 
pasigėrėtinai suderinta. 
Tautiniams šokiams grojo 
orkestras ir pritarė jungti- 

L. A. Vėtra 
rv.-:Mūsų-:Pastogė NrA49; 1980.!2.1&,tpsl. 3
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tinėms institucijoms ir pan., 
neatsižvelgiant kokie iš to 
būtų rezultatai. Pati veikla, 
pati įvykių propaganda yra 
geras užmokestis už mūsų 
pastangas atskleisti tiesą 
pasauliui. Sovietų propa
ganda yra didelė, mes į ją 
galime atsiliepti tik tiesos 
skelbimu ir savo teisių rei
kalavimu.

Už kelių savaičių turėsime 
Tarybos atstovų suvažiavi
mą Adelaidėje, todėl pagal
vokime, ką galėtume naujo 
įnešti į savo bendruomeni
nės veiklą, politinio sąmo
ningumo srityje.

A. Mauragis

GRAŽI SUKAKTIS

Lapkričio 29 d. Lietuvių 
Sodybos gyventojas Enga- 
dine Antanas Gaidukas at
šventė savo bO-tą gimtadie
nį. Pagal amžių tai ypatingai 
judrus ir aktyvus. Antanas 
gimė 1900 m. lapkričio 26 d. 
susipratusių lietuvių šeimo
je Rygoje. Gimnazija baigė 
Rygoje ir persikėlęs į Lietu
vą įsijungė į Lietuvos gyve
nimą. Čia baigė karo mo
kyklą ir pasiliko dirbti ka
riuomenėje kaip civilis. Po 
kiek laiko grįžo Rygon pas 
tėvus ir čia jį užklupo antra
sis karas ir baigiantis karui 
pateko į Vakarus ir pasiekė 
Australiją, įsikūrė Sydneju- 
je, bet jausdamasis vienišas 
persikėlė gyventi į Lietuvių 
Sodybą Engadine arčiau sa
vųjų.

Sveikiname sukaktuvi
ninką ir linkime daug svei
katos ir sėkmingų metų.

Kas savaitę išeinąs Lon
done "Europos Lietuvis" dėl 
finansinių sunkumų galįs 
pasidaryti tik dvisavaitiniu. 
Daugelis skaitytojų dėl to 
pradėjo protestuoti rašyda
mi laiškus. Esą, Lietuvoje 
leidžiama pogrindžio spauda 
su didžiausia rizika neturint 
nei popieriaus nei spausdi
nimo priemonių, o skaityto
jai, leidėjai ir bendradarbiai 
sunkiausiai persekiojami, 
bet toji spauda eina ir gau
sėja, o mes skundžiamės ne
pajėgią savo laikraščio išlai
kyti.

Reikia pripažinti, Europos 
Lietuvis yra vienas iš pat
raukliausių išeivijos lietuvių 
laikraščių, jungiąs visus Eu
ropos lietuvius.
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PAS MUS

DAINOS KONCERTAS
BALIUS

Gruodžio 6 d. Sydnejaus 
Lietuvių Klube Dainos cho
ras surengė savo metinį 
koncertą ir po jo sekė ir pa
sigėrėtinas balius su turtin
ga loterija su pasivaišini- 
mais. Klausytojų buvo pil
nutėlė salė. "Smagu ir dai
nuoti tokiai gausiai audito
rijai", po koncerto pareiškė 
Dainos choro dirigentas B. 
Kiveris. Na, smagiai ir pa
dainavo. Dainos viena po ki
tos skambėjo vis su kylančia 
jėga ir polėkiu. Pradžioje 
moterų choras ir po jų vyrų 
choras sudainavo po tris 
dainas ir pabaigai mišrus 
choras atliko aštuonias dai
nas, keletą jų net pakartoti
nai. Ypač klausytojams pa
tiko paties dirigento Bro
niaus Kiverio sukomponuota 
originali daina "Man skamba 
toliuose” (V. Kazoko žo
džiai). Savo charakteriu ši 
daina skyrėsi iš visų kitų 
(gal dėl to, kad iki šiol ne
girdėta), kas duoda didelių 
kreditų mūsų dirigentui 
kaip kompozitoriui. Tikimės, 
kad po tokios gražios pra
džios B. Kiveris sukurs ir

■ • Mūsų Pastogė Nr. 49, 1980.12.15, psl. 4

IR KITUR
daugiau savo brandžių 
kompozicijų - dainų.

Kai kurioms dainoms 
akomponavo p. A. Laurinai
tis. Gaila, teko nugirsti, kad 
jis dar šiais metais persike
lia gyventi ir dirbti į Adelai
dę, ir sydnejiškiai praras 
vieną stiprią muzikinę 
pajėgą. Klausytojams 
dainas lietuviškai ir angliš
kai pristatė choristė p. D. 
Ankuvienė. Šioje vietoje 
maža pastabėlė: kažin, ar 
būtinas dainų pristatymas, 
kada dainuojama saviesiems 
ir dar išleista koncerto 
programa. Gal tokie prista
tymai pateisinami tik tuo, 
kad choristai gauna minutė
lę atsikvėpti. Visai kas kita, 
kai koncertuojama svetimai 
publikai.

TALKOS SUSIRINKIMAS

Liet, ko-op. kredito Drau
gijos Talkos Sydnejaus sky
riaus narių ir suinteresuotų 
susirinkimas įvyko lapkričio 
30 d. Syd. Liet. Klube. Tau
tiečių pasidomėti susirinko 
apie šimtinė, atidžiai išklau
syta Talkos valdybos prane
šimų, kuriuos papildė ir 
svečias iš Melbourne Talkos 
centrinės valdybos p. V.

Tačiau šis metinis kon
certas visais atžvilgiais buvo 
vienas iš gražiausių Dainos 
koncertų. Nors beveik prieš 
pat koncertą mirtis išplėšė 
tris choro pajėgius bosus, 
vis dėl to šioji nelaimė nepa
kirto koncerto nuotaikos - 
choras skambėjo didingai, 
kuo tikrai galima didžiuotis.

Pabaigai kun. P. Butkus 
išreiškė chorui ir dirigentui 
bei pianistui padėką už jų 
didelį pasiaukojimą dainai ir 
giesmei. Be abejo, pasiau
kojimo reikia, ir didelio pa
siaukojimo: kas savaitė be 
pertraukos ištisus metus 
repeticijos, o kartais ir po 
kelias, nuolatiniai pasirody
mai šventėse, bažnyčioje. 
Galima sakyti, retas kas tiek 
daug aukojasi lietuvybei, 
kiek aukojasi choristas ir 
ypač dirigentas. Gaila, po 
koncerto net gėlių niekas 
nesusipranta įteikti.

Alekna ir atsakinėjo klausi
mus. Susirinkimas buvo in
formacinis, tad čia jokių nu
tarimų nepadaryta, bet tik 
pasiinformuota apie pačių 
veiklą, indėlius bei duoda
mas paskolas ir sąlygas, ku
rios visais atvejais geresnės 
už kitas finansines instituci
jas. Talkos apyvarta šiandie 
siekia virš trijų milijonų ir

Knygos
AUSTRALIJOS

LIETUVIŲ SPORTO 
ISTORIJA

Trisdešimties 
kakties proga 
lietuvių sporto 
(ALFAS) vadovaujant J. 
Jonavičiui pasiryžo išleisti 
30 metų sporto veiklos Aus
tralijos apžvalginę knygą, 
kuri jau baigiama paruošti ir 
bus platinama Australijos 
Lietuvių Dienų metu Ade
laidėje. Knyga didelės 
apimties su daugybe nuot
raukų iš visų vietovių, kur 
tik pasireiškė bet kada lie
tuvių sportuojantis jauni
mas. Pačios knygos prista
tymas įvyks gruodžio 27 d., 
šeštadienį, 10 vai. vak. Ade
laidės Liet. Namuose (tuoj 
po Jaunimo koncerto).

metų su- 
Australijos 

vadovybė

tapusi visai rimta lietuvių 
finansinė institucija, kuri 
dalį metinio pelno skiria ir 
lietuviškai kultūrinei 
veiklai.

Po susirinkimo dar buvo 
surengtos visiems daly
viams vaišės, kurių metu 
daug išsikalbėta finansiniais 
klausimais.

Knyga vadinas "Lietuviai 
sportininkai Australijoje 
1949 - 1979”. Redagavo ir 
spaudai paruošė Leonas 
Baltrūnas, išleido Australi
jos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo Sąjungos Valdyba.

AUKOS 
“M P-gei

NSW $ 5 
W.A. $ 20 
W.A. $ 20 
ACT $15 
ACT$ 5 
VIC.$ 5 

NSW $ 15 
S.A. $20 
S.A. $20 
VIC. $ 10 

U.S.A. $20
NSW $ 5 
NSW $ 10 
NSW $ 10 
VIC. $ 10 

NSW $ 5 
NSW $ 5 
NSW $ 15 
NSW $ ’ 
NSW $ 
NSW $ 
NSW $ 
NSW $ 
NSW $ 
NSW $ 
NSW $ 10

5
5
5
5
5
5
2

NSW $ 7
W.A.S25

VIC $ 20
W.A. $15

VIC $ 15

A. Jasaitis 
J. Čyžas
O. Liutikienė 
G, E. Schick
F. Borumas 
L. Šilas 
L.G. Petrauskai
L. Radzevičienė 
Jonas 
T. Klupšienė 
V. Žukauskas
J. Kapočius
K. Bagdonavičius
G. Antanėlis
P. Marašinskas 
J. Lizdenis 
V. Deikus 
J. Karpavičius 
J. Bačeliūnas
M. S. Butkai 
S.P. Kairiai 
M. Kulieša 
S. Macijauskas 
A. Šernas 
R. Lapinskas 
A. Jantauskas
M. Kavaliauskienė NSW $10 
J. Černiauskas 
Č. Čekanauskas
N. Volkas 
P.A. Krutuliai 
V. Alekna
"Ramovė" Adelaide S.A. $50 
A.L.B. Geelongo Ap. V-ba

VIC $25 
Geelongo Liet. S-gos V-ba

VIC $ 25 
Geelongo Liet. Sporto 
Klubas "Vytis” VIC $ 25
Geelongo Moterų D-jos 
V-ba VIC $25
Geelongo Liet. Choras ir 
Administracija 
J. Gailius 
P. Ropė 
A. Krausienė 
P.S. Pažereckai

VIC $ 20 
VIC $ 32 

NSW $ 20 
VIC $ 10 
VIC $ 10 
VIC $ 16 
VIC $ 10 
VIC $ 10 
VIC$ 5 
VIC $ 10 
VIC $ 10 
VIC$ 5 
VIC$ 5 
VIC $ 10 
VIC$ 5 
VIC $ 10 
VIC $ 10 
VIC $20 
VIC $ 10 
VIC$ 5 

W.A. $ 5 
NSW $ 10 
NSW $ 15 
NSW $ 
NSW $

6
6
5
5
5
5

M.J. Antanaičiai
B. Vanagas 
V. Adomavičius 
J.L. Barkai
O. I. Alekna:
E. Dudėnienė 
J.V. Rekežiai 

(E. Seženis 
J. Paragienė
S. J. Meiliūnai 
X.Y.
A. Bajoras
A. Baltrukonienė
T. Gailiūnas
P. Keršulis 
J.E. Černiauskai 
J. Karpavičius
B. L. Meškauskai 
J. Balčiūnas
C. M. Zakarauskai NSW $
S. M. Butkai
D. Bajalienė
A. Šernas
B. Steckis
T. Laukaitienė 
Sale’s Seniūnija 
Tautos Fondo Atstovybė

NSW $ 25 
M.M. Šidlauskienė NSW $10 
A. Krutulienė 
J. Paragienė 
V. Biveinis 
J. Zinkus 
V.K. Mikelaičiai 
P.M. Šiaučiūnai 
L. Mažeikienė ir
G. Gudauskienė U.S.A. $ 50

NSW $ 
NSW $ 
NSW $ 
W.A. $ 10 
VIC $ 100 

VIC $ 20

W.A. $ 10
VIC $ 15

A.C.T. $ 15
NSW $ 10
TAS $10
TAS $20

Mieliems aukotojams ta
riame nuoširdų ačiū!

"Mūsų Pastogės'
91. ž oAdministracija
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DĖMESIO!

MIRUSIEJI

Pranešame, kad Lituanis
tinio Švietimo Konferencijos 
data yra pakeista. Koferen- 
cija įvyks 1980 m. gruodžio 
28-tą dieną (ne kaip anksčiau 
buvo pranešta, gruodžio 29 
d.).

Konferencijos vieta: Lan
guage and Multicultural 
Education Section, Konfe- 
rancijų salė, Adelaide, 97 
Grote St. Įvažiavimas iš 
Morphett St.

Mokytojų suvažiavimo 
proga, šv. Kazimiero bažny
čioje, 8-tą vai. ryto, bus lai
komos specialios mišios.

DARBOTVARKĖ

8.45 Konferencijos dalyvių 
registracija

9.00 Konferencijos atida
rymas

9.30 ’’Pokarinė Lietuvių 
Poezija”

10.20 pertrauka - kava

LIETUVIŲ KALBOS
DĖSTYMO METODIKA:

10.50 1. Vaikų darželyje 
Juta Šliterienė NSW, 11.25 
2. Savaitgalio Mokykloje 
Elena Varnienė SA, 12.00 3. 
Lituanistiniuose Kursuose 
Isolda I. Davis SA, 12.35 
pietų pertrauka.

MOKYMO PRIEMONĖS:

2.00 1. ”Ar kalbate lietuviš
kai?” Juostelės demonstra
vimas Povilas Baltutis VIC.,
2.30 2. Pradedančiųjų klasė 
Viktoras Adomavičius VIC.,
3.30 3. ”In Loving Memory 
of Lithuania" Video juoste
lės Pranas Sakalauskas 
NSW, 3.45 Address Daniel 
A. Lopes Liaison Officer 
Ethnic Schools SA, 4.00 
Diskusijos, nutarimai, rezo
liucijos, 4.45 Konferencijos 
uždarymas

Krašto Valdybos narė 
Švietimo Reikalams.

LIETUVIŲ DIENŲ
DALYVIŲ DĖMESIUI

Pranešame, kad sporti
ninkai, tautinių šokių šokė
jai ir visi, Lietuvių Dienų 
dalyviai, kuriems nakvynė 
yra parūpinta per L.D. Ap
gyvendinimo Komisiją, at
vykę į Adelaidę, registruo
jasi Lietuvių Namuose, 6 
Eastry St., Norwood.

Organizacijų atstovai bu
dės Lietuvių Namuose su 
sąrašais gruodžio 25 ir 26 
dienomis.

Lietuvių Dienų Komitetas

Tautos Fonde
NEWCASTLE

Tautos šventės proga 
Newcastelyje T.F. Įgalioti
nio B. Liūgos pastangomis 
Lietuvos laisvės kovai au
kojo:

Po $ 5 - S. Žukas, B. Liūgą 
■senj., B. Zakarauskaitė; $ 4 
p. Lapinskas. Viso $ 19.

V,-.. p v? ->g Nt. i?

Lietuviu Dienos 
Adelaidėje

LIETUVIŲ DIENŲ 
ADELAIDĖJE 

UŽBAIGIMAS

Šaunias Lietuvių Dienas 
Adelaidėje užbaigsime Nau- ■ 
jųjų Metų sutikimo baliumi, 
kuris tradiciniai yra Apylin
kės valdybos parengimas. 
Ypatingai gražūs ir didingi 
yra suvažiavimų metų 
baliai, nes Adelaidėje jie 
vyksta ne išsklaidyti, bet 
vienoje vietoje ir juose pap
rastai dalyvauja apie pu
santro tūkstančio žmonių. 
Tai pat ir šiais metais suti
kimo balius įvyks didžiojoje 
Centennial salėje, kurioje 
gali tilpti virš dviejų tūks
tančių svečių ir atskirų balių 
nebus. Galima drąsiai tvir
tinti, kad tą naktį tas yra di
džiausias lietuvių pobūvis 
visame pasaulyje.

Palengvinti dalyvavimą 
baliuje yra nustatyta paly
ginti žema kvietimų kaina - 
tik $ 8 asmeniui. Paremti 
mūsų jaunimą, baliaus ren
gėjai - Adelaidės Apylinkės

... namo eiti nesinorėjo
VIETON PADĖKOS

’’Man koncertas patiko” - 
kun. P. Vaseris sveikinda
mas.

"Jie panašėja į Mikulskio 
’’Čiurlionies" ansamblį” — 
koncerto metu nugirstas L. 
Baltrūno komentas.

"Buvome šią popietę Lie
tuvos kampelyje... 400 liudi
ninkų... atėjo padėkoti už 
jūsų darbą...” — iš Melbour
ne apylinkės pirmininko A. 
Pociaus sveikinimo kalbos.

Kalbame, aišku, apie Mel
bourne Dainos Sambūrį. 
Tiesa, yra jiems siūlyta pa
keisti "sambūrį” į ’’chorą” 
nes iš tikrųjų jie jau seniai 
priaugo choro lygį. Tačiau 
nejaugi reikia keisti savo 
nuo gimimo turėtą vardą ar 
pavardę vien tik todėl, kad 
patogiau ar kad jautiesi iš to 
vardo išaugęs? O, be to, man 
rodos, sambūris reiškia visų 
susibūrimą - ir choristai ten 
telpa, ir kanklininkai, ir gal 
šokėjai kada nors, ir bubnų 
mušėjai, ir Labanoro dūdos 
pūtikai. Taigi siūlau: likite 
sambūriu.

Į savo metinį koncertą ir, 
sakyčiau, jėgų išbandymą 
prieš vykstant į Adelaidę ir 
Hobartą, Dainos Sambūris 
mums atskleidė uždangas 
lapkričio 30-tą. Vėl teko gė
rėtis jų dainavimu, laisvu

SYDNEJUS

Vietoj gėlių mirus Algiui 
Vasariui T. Fondui aukojo $ 
10 Juozas Doniela iš Adelai
dės.

Henriko Šalkausko 
mirties metinių sukaktyje, jį 
.nuoširdžiai prisiminė jo 
geras draugas Alfonsas Gi- 
liauskas, paaukodamas Lie
tuvos laisvės reikalams 
Tautos Fondui $ 100. Ačiū 
visiems už nevystančias gė
les.

Tautos Fondo Atstovybė 
. JU.1II rrti ii .-Jr. <1 Sydnejus..L 

Valdyba davė tautinių šokių 
šokėjams ir Sporto šventės 
dalyviams 400 kvietimų vel
tui. Taip, kad jauni ir ne taip 
jau jauni galėtume po vienu 
stogu stikti laimingesnius 
1981-sius metus. Gros geras 
orkestras, veiks du bufetai 
ir du barai.

Adelaidės Apylinkės val
dyba maloniai kviečia visus 
lietuvius į Naujųjų Metų su
tikimo balių, manydama, 
kad vien dėl to yra verta at
vykti i Adelaidę ir dalyvauti 
šauniose Lietuvių Dienose.

Kvietimus ar stalus (pa
geidaujama po 10 asmenų) 
prašome užsisakyti per val
dybos iždininką A. Mikeliū- 
ną, 23 Alison Str., Athol 
Park, S.A., 5012, tel. 
268-2148 (kodas 08), o taip 
pat ir pas kitus Apylinkės 
valdybos narius.

Laukiame ir turime vietos 
visiems!

ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdyba

išėjimu į sceną, besišypsan
čiais veidais, nesustingusiais 
dainininkais.

Vien tiktai girti ir džiaug
tis visgi neužtenka. Šį tą 
būtų galima ir pagerinti.

Nepatiko man, kad pir
moje koncerto dalyje mote
riški tautiniai rūbai buvo 
"nutautinti”. Visai ” nefor
maliai", bet vis dėlto tautiš
kai atrodytų apsirengimas, 
kai prie tautinio sijono būtų 
dėvimi tik to kostiumo 
marškiniai su lietuvišku pa
puošalu ar gėle. Gi kai dėvi
mos įvairių spalvų bliuzelės 
su blizgučiais, tai taip nuo 
juosmens į viršų atrodo lyg 
čigoniškai ar slaviškai. Na ir 
dar, tai skaidrių rodymas 
užpildant nepertraukinę 
pertrauką - puikus sumany
mas, tačiau užtenkamai ne
pasiruošta, nesurepetuota. 
Girdėjau, laiko trūko, bet 
paaiškinimas negali tapti 
pateisinimu. Gink Dieve, 
nemeskite tos idėjos, tik 
duokite daugiau laiko tai 
paruošti.

Tiek mano pastabų.
Džiaugtis buvo daug kuo. 

Dainos skambėjo gražiai, 
programa buvo įvairi, neuž- 
tęsta. Dirigentai, suprasda
mi, kad niekas nenori klau
sytis visų devynių posmų 
”Ramtadrylia-lia-lia” dainas 
laikė nenusibostančiame 
formate.

Pirmą kartą pasirodė 
kanklininkų grupė akompa
nuodama liaudies dainų py
nei.

Kanklių meistrai Lietu
voje, sakoma, išėję miškan 
klausydavosi medžių, kol iš
girsdavo medį dainuojantį - 
iš jo ir darydavo kankles. 
Mūsų kanklių meistras S. 
Eimutis neturėjo lietuviško 
miško, tačiau sugebėjo rasti 
medį, kuris mums dabar lie
tuviškai dainuoja. Jo rankų, 
išminties ir lietuviškų tradi
cijų kūrinys - lietuviškas 
muzikos instrumentas 
kanklės buvo atidengtos 
savo, grožyje ir skambėjime.

A.A. E. NAGULEVIČIENĖ

Lapkričio 10 d. mirė a.a. 
Eugenija Grybauskaitė-Na- 
gulečienė, gimusi Garliavoje 

■1900 m. 1914 m. prasidėjus 
karui daugelis Lietuvos gy
ventojų traukėsi į rytus, 
taip ir Grybauskų šeima pa
sitraukė į Rusijos gilumą. 
Rusijoje Eugenija baigė 
gimnaziją ir po karo visa 
šeima grįžo į Lietuvą. Čia ji 
išteka už lietuvio kariškio 
Jono Nagulevičiaus. Būda
ma veikli, Eugenija įsijungia 
į šalpos organizacijas. Ište
kėjusi susilaukia dukros ir 
dviejų sūnų.

1944 m. vėl visai šeimai 
tenka trauktis iš Lietuvos ir 
1949 atsiduria Australijoje 
ir pastoviai įsikuria Mel
bourne. Čia ji vėl įsijungia į 
šalpos darbą, tačiau sunkiai 
susirgus vyrui visa šeimos 
našta gula ant jos, pečių. 
1962 m. mirus vyrui, ji stoja 
į Melbourno Socialinės Glo
bos Moterų Draugiją, du 
kartus buvo šios draugijos 
pirmininke ir po 20 metų 
veiklos jai Draugija suteikė 
Garbės Narės titulą. 1976 m.

tą popietę. Vien tik pasakyti 
ačiū meistrui Eimučiui toli 
gražu neužtenkama.

Dar tik besimoką kankli
ninkai publikos priimti labai 
šiltai. Ir kaip gi nepriimsi 
tokio mielo naujo kūdikio 
mūsų padangėje. Visada ti
kiesi - o gal šeima didės? Gal 
atsiras skudučiai, birbynės, 
triūbos? Būtų gera prie 
kanklių pamatyti muzikai" 
gabius jaunuolius, siekiam1 
čius sau naujų muzikinių 
horizontų.

Liaudies dainų pynė buvo 
gyva, melodinga. Kai sakau 
gyva”, kalbu apie judan

čius, vaidinančius choristus, 
smuikininką (lyg ir kaimo 
kapelos iliuziją), armonikė
lės meistrą, solistus, kankli
ninkus. Vėl kartoju tą patį ir 
net neatsiprašau, sakyda
mas kad atsikratymas tra
dicinės išrikiuotos choro po
zicijos yra vertas auksinio 
medalio chorų olimpijadoje.

Dvi dainas su • Sambūriu 
dainavo solistas J. Rūbas. 
Muzikos specialistų reikalas 
duoti tinkamą įvertinimą, 
bet man, nekvalifikuotam 
klausytojui, dviejų dainų 
neužteko. Kartojimui išrei
kalauta "Udrio daina” antrą 
kartą nuskambėjo dar 
geriau, nors jau po pirmojo 
karto skaudėjo delnai. Turiu 
prisipažinti kad "Ūdrio dai
na” yra viena iš mano "silp
nųjų vietų” ir aš jos visada 
klausausi įsijausdamas ir 
susikaupęs, bet kai J. Rūbas 
dainavo ’’...jei medžioti, tai 
medžioti, nuožmų vanagą 
kryžiuotį priešo žemėj” ir 
perėjo į lyrišką ”Aš papuo
šiu žirgo galvą pinavijoms", 
tai vos susi laik iau nepradė
jęs ploti viduryje arijos.

Malonus Bronės Staugai- 
tienės balsas,šviesos efektai, 
elegantiškas apsirengimas 
antroje dalyje, Z. Prašmu- 
taitės akompanavimas, trys 
jauni talentingi dirigentai, 
atkreiptas dėmesys į detales 
(kaip, pavyzdžiui "pranykę” 
dainininkų akiniai), skam
banti daina, vyrų choras 
reikalaujantis: ’’Duokit lais
vės, duokit saulės, leiskiįt 
grįžti į namus” — visa tai 
atsiekė to, kad į Dainos 
Sambūrio koncertus mes jau 
einame ne iš pareigos, bet

A.a. E. Nagulevičienė

miršta jos jaunesnysis sū
nus, kas a.a. Eugenijai buvo 
didelis smūgis.

Velionė Eugenija buvo la
bai maloni, draugiška, ir 
nuoširdi. Paliko dideliame 
liūdesy sūnų Alį ir dukrą 
Elvirą Šemetienę.

V. K-nė

A.L. Fonde
AUKOS AUSTRALIJOS 

LIETUVIŲ FONDUI

$ 100 - Jonas Vizbaras, 
Vic. (525) Vytauto Didžiojo 
minėjimo proga.

A.a. Broniui Vanagui mi
rus vietoj gėlių:

$ 25 A. Obeliūnas. Po $ 20 
- J. Balbata ir V.R. Pumpu
čiai. Po $ 10 - B.J. Vingriai, 
J.E. Balčiūnai, V.T. Pošiū- 
nai, Z.G. Mackevičiai, S.M. 
Tamašauskai, E.J. Kalnėnai, 
T. Bikulčienė, O.I. Aleknai, 
J. Jasulaitis, V.G. Ališaus
kai, S.J. Meiliūnai, J.J. Žal- 
kauskai, J. Šniras, P. Baltu
tis, A. Muceniekas, V. 
Daugvilas, B.A. Staugaičiai,, 
J. Pranckūnas, J.N. Meiliū
nai, A. Zubras, J. Norrnan-

Po $ 5 - P.G. Lazutkai, V.
O. Jakučiai, A.A. xRama- 
nauskai, J. Mikštas, J.E. 
Krikščiūnai, K.V. Kazlaus
kai, J.M. Kemešiai, J. Nau
jokaitis, B.E. Pankevičiai, 
J.L. Barkai, R.E. Šemetai,
P. Bimba, V. Lazauskas, ir 
mažesnėmis sumomis $ 9.

Ačiū visiems.

V. Ališauskas
A.L.F. iždininkas

todėl, kad norime juos pa
matyti, jais pasidžiaugti, 
išgirsti. Norime sau malo
numo. Norime viešai jais 
pasididžiuoti, pasigėrėti 
mūsų bendruomenės 
didžiuoju turtu.

Kai paskutinė daina, 
išpildyta labai gražia nauja 
interpretacija, tradiciniai 
sakė '’Namo broliukai, namo 
seselės”, namo eiti nesino- 
rėj°’ G. Žemkalnis

Afganistane artėjanti žie
ma talkina sovietams oku
pantams. Kalnuose dideli 
šalčiai ir sniego pūgos verčia" 
laisvės kovotojus trauktis į 
žemumas, kad galėtų gauti 
maisto ir prieglaudą, bet čia 
jų laukia rusai okupantai. 
Niekas jiems realios pagal
bos neduoda, ir apsiginklavę 
tuo, ką jie atima iš sovietų,

Mūsų Pastogė Nr. 49, 1980.12.15, psl. 5
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Prieš 30 metų
Prieš trisdešimt metų — 

1950 m. ištisus metus Syd- 
nejujo buvo keliamas ir 
svarstomas bendrų lietuvių 
namų klausimas, o jau tų 
pačių metų pabaigoje Anta
nas Baužė iškėlė ii lietuviš
kos spaustuvės steigimo 
reikalą. Jo nusistatymas 
spaustuvę steigti privačia, 
ne bendruomenine iniciaty
va akcininkų forma.

Sekančiais metais tokia 
spaustuvė A. Baužei vado
vaujant buvo įsteigta ir pa
vadinta Minties vardu. Joje 
buvo Mūsų Pastogė be per
traukos spausdinama iki 
1970 metų gegužio.

* * *
Prieš 30 metų laisvojo pa

saulio įtampa su Sovietų Są
junga buvo gal net didesnė, 
negu šiandie. To meto Ame
rikos prezidentas H. Tru- 
manas net buvo paskelbęs 
parengties stovį, juo labiau, 
kad tuo metu vyko Korėjos 
karas. Tais metais Amerika 
turėjo apie du su puse mili
jono kariuomenės. Tada ne
buvo kalbama apie nusi
ginklavimą, o kaip padidinti 
apsiginklavimą, kad ginklų 
užtektų ne tik Amerikai, bet 
ir kitiems laisviems kraš
tams.

* * *

IŠSKIRTINA DAUGIAKULTŪRINĖ
DISKUSINĖ PROGRAMA 

-< ■- fjį.

FORUMAS
i

KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ 10 VAL. VAKARO PER T.V. STOTĮ 0/28 
PRAVEDAMOS ATVIROS DISKUSIJOS DAUGIAKULTŪRINIAIS 
KLAUSIMAIS - YPATINGOS SVARBOS DISKUSINĖ PROGRAMA

Pasisakymai ne anglų kalba bus perduota angliškais įrašais mncwn/ftUTHwwow

Taip pat 1950-jų metų pa
baigoje Sydnejuje susijungė 
Mūsų Pastogė su katalikų 
leidžiamu rotatoriniu žurna
lėliu "Užuovėja”. Šis žurna
las, ėjęs apie porą metų ne
buvo Mūsų Pastogei konku
rentas, bet vis tik to meto' 
akimis atrodė jėgas skal
dantis.

* * *

1950 metų Mūsų Pastogės 
kalėdinis numeris jau buvo 
šimtasis. Tai irgi reikšmin
gas faktas atsimenant, kokia 
buvo sunki šio laikraščio 
pradžia.

* * *

1950 m. Prancūzija vis dar 
tebekariavo to meto Indoki
nijoje prieš sukilusius lais
vės kovotojus. Vėliau pran
cūzams pasitraukus iš Indo- 
kinijos susidarė keletas 
valstybių: Vietnamas, Kam- 
bodija, Laos. Kadangi išsi
laisvinęs Vietnamas kovojo 
tarpusavy (komunistai prieš 
nacionalistus), tai vėliau 
Vietnamas buvo padalintas į 
dvi dalis — Šiaurės Vietna
mą (komunistinį) ir Pietų 
Vietnamą (nacionalistinį).

Nepaprasta dovana kiekviena proga!
Auksakalio rankų darbo medalionas ’’Vytis” iš aukso ar 

sidabro. Niekur kitur Australijoje negaunamas. Kiek
vienas lietuvis turėtų įsigyti ir didžiuotis savo herbu, 
ypač jaunoji karta.

Auksinis - $ 96, sidabrinis $ 45 (be grandinėlės)
Užsakymus priima su pilnu apmokėjimu:

Station Gift Shop
SHOP 20, HURSTVILLE SUPER CENTRE 

ORMONDE PARADE
HURSTVILLE NSW 2220 Telephone: 570-3365 

(Savininkai lietuviai)
Jeigu nepatenkinti, per 10 dienų pristačius medalioną 
pinigai grąžinami

Mr. Mrs. Miss...............................................
Adresas........................................................

Užsakau medalioną: aukso □ sidabro □ 
(langelyje pažymėti skaičių). Su užsakymu siunčiu 
čekį $..... sumai.

KADA DARBAS NĖRA 
NAŠTA

Šiandien gavau laišką ir 
tik čekį, užvardintą man as

Čekius rašyti: Station Gift Shop

meniškai ir ant nuplėšto 
voko gabalėlio užrašyta 
’’Dainos” Sambūriui. Pasi
rašyta tik dviem raidėm 
”V.G.” Bet ilgai nereikėjo

Parašas 

svarstyti, kas atsiuntė, nes 
tai buvo iš Moe. Tais inicia
lais yra tik vienas lietuvis 
mūsų geras bičiulis, t.y. p. 
Vaclovas Grigonis. Ir už tai 
aš jam labai dėkoju asme
niškai ir choro vardu. Paau
kojo $ 100.

Taip pat tokie bičiuliai, 
kaip p.p. J. Žalkauskienė, B. 
Draižienė, Ramoškienė, M. 
Biretienė, Popeiiučkienė, A. 
Baltrūnienė, Balčiūnienė, Z. 
ir B. Prašmutaitės, M. Žio- 
gienė, R. Kaunienė, J. Lyni- 
kienė, Bartuškienė, E. Kor
sakaitė. J. Muščinskienė, J.

! Valaitienė, kurios pačios, 
suprašiusios reikalą, pasiūlė 
daiktu, bei gražiai išpuoštų ir 
skanių pyragų. Verti gražios 

I padėkos visi bilietų pirkėjai 
i bei traukėjai ir M.L. Klubas, 
j kurie be jokių išmetinėjimų, 
; supratę mūsų choro padėtį, 
į taip mielai įsijungė į choro 
i troškimus ir prašymus ir 

palengvino choro darbą iki 
to laipsnio, kad malonu yra 
dirbti.

Dėkoju J. Mikštui ir p. 
Klupšienei (senj.j, kurie 
išloštus fantus paliko loteri
joje. J. Mikštas, už S 5 
pirkęs bilietų, sužavėtas 
paskutiniu choro koncertu 
choro naudai paaukojo $ 100. 
Visiems didelis ačiū.

Choro vardu

M. Sodaitienė

SŪKURIO VAKARAS

Lapkričio 22 d. Lietuvių 
Klube įvyko įdomus kultūri
nis parengimas — Sūkurio 
vakaras. Vakaro tikslas aiš
ku buvo lėšų telkimas Sūku
rio šokėjų kelionei į Adelai
dę. Sydnejiškiai suprasdami 
reikalą itin gausiai į šį vaka
rą atsilankė. Įdomią progra
mą išpildė atvykusios vieš
nios iš Newcastelio Zaka
rauskų Trio + 1, veteranų 
tautiniai šokiai, tai jaunųjų 
šokėjų tėvai.

Iš linksmųjų brolių paliko 
tik vienas Edvardas Lašai- 
tis, kuris dabar jau eina'- 
klubo vedėjo pareigas ir at
rodo išgirsta daug daugiau 
žinių. Jo aktualijos buvo 
tikrai įdomios, perduota ži
nių formoje per radijo I 
HA-HA. Vnr
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Robertas Sidabras

Prieš akis 31-ji Sporto Šventė
SPORTO ŠVENTĖS FAVORITAI

fPOPTAj,,^
Šiai Sporto šventei, kuri 

įvyks gruodžio 27-31 dieno
mis Adelaidėje, Labai 
kruopščiai ruošiasi netiktai 
rengėjai ’’Vyčio” klubo val
dyba, pagelbiniai komitetai, 
bet ir visi Australijos lietu
vių sporto klubai bei sporti
ninkai, nes tai bus netik re
kordinė, bet kartu ir istori
nė. Pirmų kartą mūsų šven
tėje su mumis varžysis ir 
užjūrio broliai, Šiaurės 
Amerikos lietuviai sporti
ninkai krepšinio tinklinio ir 
lauko teniso sporto šakose. 
Čia pat norėtųsi užakcen
tuoti, kad Australijos lietu
viai sportininkai laukia sve
čių su nepaprastu užsidegi
mu, nes tai suteiks mums 
progos atsidėkoti už patirtą 
nepaprastą vaišingumą 1978 
metų gastrolės J.A. V-bėse 
bai Kanadoje.

Nežiūrint, kad apie svečių 
sportinį pajėgumą pilno 
vaizdo mes dar neturime, 
vis dėlto bandysime 
pažvelgti kaipdabar atrodo 
šventės favoritai.

KREPŠINIS

Kaip tradicija, varžybų 
dėmesio centru yra krepši
nio pirmenybės, ypatingai 
vyrų grupėje. Žaidynėse 
matysime Š. Amerikos lie
tuvių vyrų krepšinio repre
zentacinę komandą, sudary

ta iš jaunų žaidėjų, Geelongo 
' "Vytis" - paskutinių sporto 
švenčių nugalėtojai, Mel
bourne "Varpas", Sydnejaus 
"Kovas”, Ho.barto "Perkū
nas”, Canberros "Vilkas”, 
Pertho "Tauras" ir šventės 
rengėjai - Adelaidės "Vytis”. 
Čia pat galime pasidžiaugti, 
kad ir Australijos lietuvių 
vyrų krepšinio komandose 
matosi gana gražus, daug 
žadantis krepšinio prieaug
lis, kas įrodo, kad praeityje 
eita teisingu keliu, kas už
tikrina Australijos vyrų 
krepšinio rytojų.

Dabar - kam atiteks nu
galėtojų titulas? Krepšinio 
gimtinėje lietuviai turi labai 
daug aukštos klasės krepši
ninkų tiek suaugusių, tiek 
jaunių grupėse.

Š. Amerikos reprezen
tantai: Vytautas Liškūnas 
ilčikagos "Neris"), Ritas 
Žiupsnys (Čikagos "Neris”), 
Robertas Kalvaitis (Hamil
tono "Kovas”), Jonas Karpis 
(Toronto ’’Vytis"), Donatas 
Siliūnas, Stephen Dissette 
(abu Čikagos "Lituanica"), 
Algis Zylė, Algis Miškinis ir 
treneris Len Kedys - Cleve- 
lando ’’Žaibas". Prisimenant 
1978 m. vizitą, pavardės 
V. Liškūnas, R. Kalvaitis, J. 
Karpis. D. Siliūnas, A. Zylė 
bei L. Kedys bus dažnai 
linksniuojamos krepšinio 
pirmenybėse. Tikriausiai 
svečių komandoje nestokos 
aukštos klasės žaidėjų, bei 
ūgio, o treneris L. Kedys 
pasirodė kaip labai sumanus 
krepšininkas mūsų rinktinės 
rungtynėse prieš Clevelan- 
do ’’Žaibą”. Tačiau svečių 
silpnybė bus jaunas žaidėjų 
amžius, todėl 31-mos Sporto 
Šventės vyrų krepšinio fa
voritais reikėtų pranašauti 
Stasio Šuto treneruojamus 
Geelongo "Vyčio” krepši
ninkus. E. Kardas, A. Wia-, 
sak ir broliai Petras bei Do
vydas Šutai, o taip pat ir ve
teranas J. Obeliūnas - ląbai 
pajėgus krepšinio penkiatu- 
kas. Ši komanda stokoja 

aukštaūgių, bet pasižymi 
sparta, ištverme ir neuž
dengiamais E. Kardo meti
mais iš vidutinių nuotolių. 
Tad Geelongo "Vytis" bus 
labai sunkiai įkandamas rie
šutas visoms vyrų krepšinio 
komandoms 31-moje šven
tėje. Tačiau nugalėtojų titu
las šiemet bus labai sunkiai 
atsiekiamas nes Adelaidės 
"Vytis” jau pereitoje šven
tėje Canberroje po paskuti
nių rungtynių užsibrėžė sau 
uždavinį - "nuvainikuoti" 
Geelongo vyrus krepšinin
kus, Adelaidės "Vyčio” pag
rindą sudaro jauni krepši
ninkai, iš kurių Pertras Ur- 
nevičius, Algis Vieraitis ir 
■Jonas Ignatavičius žaidžia 
Pietų Australijos aukščiau
sioje "District” lygoje. Pag
rindiniame penketuke žai
džia dar Simas Navakas ir 
Arūnas Verbyla, tad ko
manda gerai išbalansuota, 
mėgsta spartos žaidimą ir 
pasižymi taikliais metimais 
iš įvairių nuotolių. Koman
dos didžiausias trūkumas tai 
stoka patirties ir rezervo, 
nes R. Baskui susižeidus ant 
atsarginių suolo matysime 
krepšininkus, kurie atsto
vaus klubą ir žemiau 18 m. 
varžybose.

Adelaidės "Vyčio” vyrus 
krepšininkus treneruoja 
Melbourne Olimpijados da
lyvis Algis Ignatavičius.

Melbourne "Varpas” taip 
pat nugalėtojų titulo verti 
krepšininkai. Algis Milvy- 
das^ broliai Stasys ir Edis 
Ragauskai, bei Saulius ir 

Kalėdinės dovanos 
giminėms Lietuvoje

SPECIALUS SIUNTINYS 1 - 1980

Labai gera angliška vilnonė medžiaga, gali būti vyriš
kam arba moteriškam kostiumui; vakarinei suknelei me
džiaga arba lygi vilnonė medžiaga suknelei; vyriškas ar
ba moteriškas megstinis; komplektas moteriškų nailoni
nių apatinių arba vyriški geresni marškiniai; "Wrangler” 
arba "Levi” jeans, mėlynos arba rumbuoto velveto; 
crimplene medžiaga moteriškam kostiumėliui arba dviem 
suknelėm; vyriški arba moteriški odiniai geri pusbačiai.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $ 260. 
Taip pat dar galima į šį siuntinį dadėti 9 svarus prekių: 
medžiagos galima dadėti 4 metrus ir dirbtinio minko kai
lio paltui 2.75 m.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų: 
Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus,
dirbtinio kailio pamušalas, sveria 5 svarus $ 224
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui, sveria 6 sv. 87 
Jeans, "Wrangler” arba "Levi" (siuntinyje gali būti dvi) 
sveria 2 sv. Kaina už vienas 40
Jeans "Wrangler” rumbuoto velveto (siuntinyje gali 
būti dvi) sveria 1 ‘/z sv. Kaina už vienas 40
Vyriškas arba moteriškas megstinis, sveria 1 sv. 36 
Moteriškos arba vyriškos nailoninės kojinės 3
Vilnonės arba šilkinės skarelės 12
Telescopic lietsargis, sveria */z sv. 11
Geresni marškiniai 18
Vyriški arba moteriški pusbačiai, sveria 1 Vz sv. 44 
Puiki medžiaga suknelei, sveria 1 sv. 28
Angliška vilnonė medžiaga eilutėms, sveria 3 sv. 57

65 
93 

Kalkuliatorius TI — 33 Texas .57
Stetoskopai, sveria '/z sv. 55

šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: Vz sv. ar
batos - $ 4; ‘/z sv. neseafes - $ 3; 1 sv. kavos - $ 3.50; 1 sv. 
šokol. saldainių - $ 3.50.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais, 
tarpininkaujame išsirūpinant pensijas.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England 
Tel. 01 460 2592, , w

Andrius Balnioniai bus 
pajėgūs varžovai visoms ko
mandoms. Nežiūrint, kad 
šioje Sporto Šventėje var- 
piečių gretose nematysime 
vieno iš pajėgiausių Austra
lijos lietuvių krepšininkų 
Ričardo Lekniaus, Melbour
ne vyrai visvien atrodo gana 
grėsmingai. Komanda gerai 
išbalansuota kas liečia am
žių, žaidimo techniką, bet 
svarbiausiai, tai nestokoja 
ūgio. Treneris Šarūnas Žie
das.

Sydnejaus "Kovas" į 
Adelaidę atvyksta be rink
tinės žaidėjo Raimondo Gul
bino, tad nugalėtojų titulas 
jiems bus nepasiekiamas. 
Rinktinės žaidėjas Petras 
Andriejūnas tikisi rimtos 
pagelbos iš "Kovo" krepši
nio prieauglio, kur matosi 
daug žadančių žaidėjų, bet 
geresnių rezultatų gali tikė
tis tik už poros metų.

Hobarto "Perkūnas” viso
se Sporto Šventėse pasirodo 
kaip rimtas varžovas. Šie
met gali tikėtis dar geresnių 
rezultatų, nes trenerio Pet
ro Stanwix vaikai — B. 
Stanwix, W. Stanwic ir D. 
Stanwix pasižymi technišku 
žaidimu, o taip pat ir taik
liais metimais. Brennan 
Stanwix atstovavo Tasma- 
niją Australijos žemiau 20 
m. amžiaus pirmenybėse ir 
pasižymėjo labai gerai 
dvejose rungtynėse, pripa
žintas geriausiu žaidėju. To
se pačiose pirmenybėse Al
gis Vieraitis atstovavo Pietų 
Australiją, bet jo pasirody
mas buvo kuklesnis, nes 

prieš pat šias pirmenybes 
Algis susižeidė koją.

Canberros "Vilkas”, tai 
komanda be didesnių pre
tenzijų, nes sostinės krepši
ninkai stokoja varžybų pa
tyrimo.

Pertho "Tauras", tai nau
jai atgijęs Vakarų Australi
jos lietuvių klubas, pilnas 
entuziazmo bei užsidegimo 
ir kaip užjūrio krepšininkai 
bus žiūrovų mėgiamiausi 
31-moje Sporto Šventėje.

MOTERŲ KREPŠINIS

Šiose pirmenybėse maty
sime Geelongo, Canberros, 
Melbourno, Sydnejaus ir 
Adelaidės lietuvaites krep
šininkes. Adelaidės "Vyčio” 
komanda - Virginija Juciūtė, 
Regina Rupinskaitė, Roma 
Lester-Ignatavičiūtė, Ra
munė Grigonytė, Irena Ru
pinskaitė, tai labai pajėgus 
penketukas, o be to pajėgių 
krepšininkių nestokoja ir 
rezerve. Tad Sigito Visockio 
treneruojamos krepšininkės 
nuigalėtojų titulą iškovos 

be didesnio pasipriešinimo.
Melbourno "Varpo” rep- 

rezentantės - Angele Kris- 
tins-Tamošiūnaitė, Renata 
Bertašiūtė, Laima Pikelytė 
bei jaunosios Brigita ir Lucy 
Steel, taip pat labai pajėgios 
krepšininkės, tad jei adelai- 
diškės sužaistų žemiau gali
mybių, būtų labai rimtos 
kandidatės į nugalėtojų titu
lą.

Kaip dabar atrodo, Gee
longo "Vytis”, pereitos 
šventės nugalėtojos, kurių 
gretose nestokoja pajėgių 
krepšininkių kaip Aldona 
Kardas, Julie Obeliūnas, 
Aldona Brown, Simoneta 
Wiasak, gali pretenduoti tik 
į trečią vietą.

Sydnejaus "Kovo” krep
šininkėms, kurių gretose 
startuoja viena iš pagrindi
nių Australijos lietuvaičių 
rinktinės krepšininkių Rita 
Kasperaitytė bei Rita An-

Sydney Lietuvių Klube
Šiandien sunkiai įsivaiz

duotume Sydnejuje visą lie
tuvišką kultūrinę ir socialinę 
veiklą be Lietuvių Klubo. 
Klubo patalpomis, nemoka
mai naudojasi visos organi
zacijos ir kultūriniai viene
tai,. tuomi klubas prisideda 
prie visų tų organizacijų ir 
Kultūrinių vienetų išlaiky
mo.

Dabartiniu metuj jau 
gautas klubui leidimas dvi 
dienas savaitėje, kuriomis 
galės klubą lankyti ir žemiau 
18 metų amžiaus jaunuoliai 
ir vaikai.

Naujoji klubo pastato sta
tyba jau įpusėjo, greit bus 
uždengtas naujo pastato 
stogas. Pabaigus statybą, 
žymiai .pagerės sąlygos visai 
lietuviškai veiklai. Pastatui 
galutinai užbaigti ir įrengti 
klubui dar reikalingos jūsų 
paskolos. Investuodami į 
klubo pastato statybą, jūs 
investuojate į tolimesnio

• 
lietuviško gyvenimo ateitį 
Australijoje.

Paskolos sąlygos:
1. Už neterminuotus in

dėlius bus mokama 9% me-'" 
>tinių palūkanų. 

driejūnienė teks pasitenkin
ti ketvirta vieta, o canberie- 
tėms teks paskutinioji vieta.

BERNIUKŲ KREPŠINIS

Šiose varžybose koman
das išstatė Hobartas, Mel- 
bournas, Sydnejus ir Ade
laidė ir visose komandose 
matosi gražus, daug žadan
tis krepšinio prieauglis. Vi
sos komandos atrodo gana 
vienodo pajėgumo, tad nu
galėtojų titulas gali paaiš
kėti tik po paskutinių rung
tynių.

MERGAIČIŲ KREPŠINIS

Šiose pirmenybėse maty
sime Pertho "Taurą", Mel
bourno "Varpą", Sydnejaus 
"Kovą" bei Adelaidės Vy
tį”. Pereitos šventės nuga
lėtojai Geelongo "Vytis" ne
besudaro komandos šios 
grupės varžybose, tad dėl 
aukščiausios vietos šiemet 
kovos Melbourno ir Adelai
dės jaunos mergaitės. Ma
žiausiai nuostolių, kas liečia 
mergaičių amžių, patyrė 
adelaidiškės. Atvirkščiai, 
net 3 Adelaidės lietuvaitės: 
Venesa Kalnins, Irena Pet- 
kūnaitė ir Teresė Lockhart 
pateko į Pietų Australijos 
žemiau 16 metų amžiaus 
krepšinio rinktinę, kas žada 
ne tik gerų rezultatų šioje 
Sporto Šventėje, bet ir atei
nančiais metais.

Dėl trečios vietos įvyks 
labai įdomios rungtynės 
tarp "Tauro” ir "Kovo” 
mergaičių, ir ■ jei Pertho 
mergaitės jas laimėtų, žiū
rovai sukeltų joms tokias 
ovacijas, kokias Forestville 
krepšinio stadijonas mato 
labai retai...

Krepšinio pirmenybes 
praves Edas Taparauskas ir 
Aleksas Talanskas, o talki
ninkaus Romas Jablonskis, 
Aldona Mikalainienė bei 
Chintia Dagys.

Bus daugiau

2. Už terminuotas pasko
las ne mažesnėmis sumomis 
$ 1000 ir investavimo laikas 
ne trumpiau kaip vieniems 
metams mokama 11% meti
nių palūkanų.

Suinteresuotieji inves
tuoti savo pinigus į klubo 
statybą prašomi kreiptis į 
klubo vaidyklos iždininką p. 
A. Migų po darbo valandų 
tel. 726 4139 arba klubo ve
dėją p. V. Binkį asmeniškai 
klube arba tel. 708 1414.

Sydney Lietuvių Klubo" 
Valdyba

* * *
Aiškinantis dėl Amerikos 

ambasados įkaitų Irano val
džia stato vis didesnių rei
kalavimų, visų pirmiausia 
sugrąžinti tranui buvusio 
šacho turtus, kurie buvo iš
vežti ar deponuoti užsieny
je. Iš tiesų tų turtų niekas 
tiksliai nežino, net pati Irano 
vyriausybė, o Šveicarijos 

■bankai, kur spėjama didžiu
ma tų turtų deponuota, pas
lapčių neišduoda. Apytikriai 
prileidžiama, kad šachas už
sienyje turėjęs apie 200 mi- 

. .lijonų. dolerių,__ ____
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Informacija
PRANEŠIMAS

*
KANDIDATAI Į ALB 

KRAŠTO VALDYBĄ

Š.m. gruodžio 1 d., sek
madienį, Melbourno Apylin
kės Valdybos pirmininkas 
Alb. Pocius sušaukė visus 
Krašto Tarybos Melbourno 
atstovus pasitarti būsimos 
Krašto Valdybos reikalu, 
nes nuo tinkamų kandidatų 
pristatymo priklausys atei
nančių dviejų metų lietuviš
ka veikla ir kova prieš oku
pantą. Susirinkimui vienin
gai pritariant, valdybos pir
mininkas Alb. Pocius pas
kelbė būsimos Krašto Val
dybos kandidatų sąrašą: Al
binas Pocius, J. Tamošiūnas, 
L Tamošaitienė, J. Krikš
čiūnas, P. Baltutis, A. But- f 
kūtė, B. Prašmutaitė.

Pristatydamas šį sąrašą į
apylinkės pirm. Alb. Pocius 
vėl parodė savo greitą 
orientaciją ir organizacinį 
sumanumą. Nelaukdamas, 
kaip daroma kitose koloni
jose, kol susirinkę intelek
tualų komitetai ginčydamie
si ir laiką gaišindami ieškos 
kandidatų, pirmininkas Alb. 
Pocius parinko asmenis, ku
rie atydžiai seka įvairią 
veiklą, skaito ne tik laikraš
čius bet ir mokslinius bei 
politinius žurnalus, ir be to 
turi aiškų supratimą apie 
Australijos politinį gyveni
mą (ne per D.P. akinius, 
žiūrint, bet iš Australijos, 
gyventojų taško).

Koresp.

Pakartotinai pranešame, 
kad Melbourne Apylinkės 
pirmininko Alb. Pociaus pa
keistas adresas. Dabar pir
mininkas pasiekiamas šiuo 
adresu: 65 Wallace St., 
West Brunswick, Vic. 3055. 
Tel. 383 4308.

* * *

Lietuvių Dienų metu 
Adelaidėje yra pati geriau
sia proga įsigyti pereitos 
(dešimtosios) Dainų Šventės 
plokštelę, kuri bus gaunama 
Lietuvių Namuose ir Para
pijos kioske. Tai jubiliejinė 
ir kartu istorinė plokštelė. 

. Kaina $ 6.

PASVEIKINIMAS
KŪČIOSE

Gruodžio 24 d., Kūčių va
kare 8 vai. per radio stotį 
2EA tradicinė radio valan
dėlė lietuviškai: kapeliono 
kun. P. Butkaus pasveikini
mas, Dainos choro kalėdinės 
giesmės ir Tautos Himnas.

Įsidėmėkite: Kūčių vaka
re 8 vai.

PAMALDOS KALĖDOSE STOVYKLA

Kalėdų dieną gruodžio 25 
bus tik vienos iškilmingos 
pamaldos St. Joachim’s baž
nyčioje Lidcombe 11.30 vai. 
Pamaldose Dainos choras, 
vad. B. Kiverio. Visi kvie
čiami šv. Komunijos net jei
gu kas būtų priėmęs ir nak
tinėse bernelių pamaldose. 
Bus klausoma išpažinčių - 
ypač iš toliau atvykusiems.

Kalėdų laikotarpy ir Nau
juose Metuose lietuviškos 
pamaldos įprasta tvarka - 
11.30 vai. St. Joachim’s baž
nyčioje Lidcombe.

Kun. P. Butkus
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Melbourno Apylinkės 
Valdyba gruodžio 24 d. 7 vai. 
vak. rengia tradicines bend
ras KŪČIAS Melb. Lietuvių 
Namuose. Dalyvavimas 6 
doleriai asmeniui. Gautas 
pelnas bus skiriamas Lietu
vos Kat. B. Kronikų leidi
mui.

Kūčiose dalyvaus P.L.B. 
Valdybos pirm. inž. Vytau
tas Kamantas ir neseniai 
pabėgęs iš Lietuvos laisvės 
kovotojas Vladas Šakalys.

Tautiečiai maloniai kvie
čiami visiems bendrai pra
leisti Kūčių vakarą.

Melb. Apyl. Valdyba

Tradicinės Kūčios Melbourne
Gruodžio 24 d. 7 vai. vak.

LIETUVIŲ NAMUOSE

Kviečiame visus prisijungti ir palaikyti mūsų gražias 
lietuviškas tradicijas.

Įėjimas $ 7, vaikams iki 7 metų veltui.
Bilietus užsisakyti iki gruodžio 21 d. pas p.. Sodaitį tel.

569 9578 arba p. L. Padgurskį, tel. 459 9062.

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

VISAIP
Pavergtų Tautų Taryba 

Melbourne pradėjo kampa
niją keldama Sovietų Sąjun
gos dekolonizacijos klausi
mą. Tuo reikalu Pavergtų 
Tautų Tarybos pirm. Alb. 
Pocius paskelbė laišką, kurį 
atspausdino Melbourne 
dienraštis "The Sun” gruo
džio 2 d. Laiško autorius

PADĖKA

Su pagarba ir nuoširdumu 
Sydnejaus taut, šokių grupė 
Sūkurys dėkoja aukotojams, 
kurie savo aukomis prisidėjo 
grupės kelionės išlaidoms 
padengti į tautinių šokių 
festivalį Adelaidėje: N. But
kienė $ 500, O. Baužienė $ 
10, G. Antanėlis $ 10, B. 
Barkus $ 10. Taip pat dėko
jame p.p. A. Skirkienei, B. 
Ropienei ir Cibulskiamš už 
dovanas Sūkurio tėvų 
vakaro loterijai.

Sūkurio Valdyba

PAS SKAUTUS

RAJONINĖ SKAUTŲ

Po Lietuvių Dienų Ade
laidėje bus L.S.S. Australi
jos rajono stovykla ’’Didvy
rių Žemė”.

Stovykla bus 1981 m. sau
sio 2 - 11 dienomis.

Stovyklos adresas: 
Woodhouse Scout Camp, 
Spirng Gulyy Rd., Piccadilly 
S.A. 5151.

Stovyklos oficialios lan
kymo dienos:

Sekmadienis, sausio 4 d. 
nuo 12.30 vai. Pamaldos bus 
17.00 vai. Vėliavų nuleidi
mas 19.30 vai. Laužas 20.45 
vai.

šeštadienis, sausio 10 d. 
nuo .12.30 vai. Pamaldos

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE j
16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 J

Šešt., gruodžio 20 d., 8 v.v.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

Sekm., gruodžio 21 d., 2.30 vai.
Kviečiame visus atsilankyti Klubo 
rengiamoje vaikams

Kalėdų Eglutėje
Pribus ir Kalėdų Senelis su dovanomis 
ir padėjėjais

Trečiadienį, gruodžio 24 d.

Kūčios
Norį dalyvauti bendrose Kūčiose 

kviečiami registruotis Klube iki gruo
džio 18 d. Kūčių vakarienė asmeniui $ 
5, vaikams iki 10 metų dykai.

Ketvirt., gruodžio 25 d.
KALĖDŲ DIENA

Klubas bus uždarytas

Sr 
&

Sr
šešt., gruodžio 27 d., v.v.

ŠOKIAI grojant Klubo kapelai£ ŠOKIAI grojant Klubo kapelai &
»-&xr-xr& r* &&&&&&&&#

*
*

primindamas, kad prieš 32 
metus buvo Jungtinių Tautų 
paskelbta visuotinė Žmo
gaus Teisių ir laisvo apsi
sprendimo deklaracija ir kad 
visos vakarų valstybės savo 
turėtoms kolonijoms suteikė 
laisvę, išskyrus Sovietų Są
jungą, kuri yra vienintelė 
kolonijalinė valstybė ir vis 
dar tyko naujų užgrobimų.

Sovietų dekolonizacijos 
reikalu Pavergtų Tautų Ta
ryba Melbourne išsiuntinėjo 
laiškus Australijos vyriau
sybei, parlamentarams ir 
įtakingiems politikams.

Naujų metų Balius
Gruodžio 31 d. Lietuvių Namuose, 8 vai. vak.

Kviečiame visus iš arti ir toli, atsisveikinti su senaisiais 
metais ir linksmai sutikti naujuosius.

Gera vakarienė garantuota, puiki kontinentalinė muzi
ka mus visus linksmins iki 2 vai. ryto.

Įėjimo kaina - tiktai $ 12.
Bilietus užsisakyti iki gruodžio 25 d. pas p. F. Sodaitį, 

tel. 569 9578.

17.15 vai. Stovyklos uždary
mas, vėliavų nuleidimas 
18.30 vai. Laužas 21.00 vai.

Stovyklavietė 
apleidžiama sekmadienį, 
sausio 11 d. vidudienį.

Kviečiame visus tautie
čius, vietinius ir iš toliau at
vykusius aplankyti mūsų 
stovyklaujantį jaunimą.

Platesnės informacijos 
buvo skelbtos mūsų spaudo
je (Mūsų Pastogė Nr. 43 ir 
Tėviškės Aidai Nr. 44).

Įvairiais stoyklos reikalais 
kreiptis į stovyklos rengimo 
pirmininkę, Vilniaus tunto 
tuntininkę ps. Eleną Bulie- 
nę, 13 Reid St., Hectorville, 
S.A. 5151. Tel. (08) 337 0134.

L.S.S. Australijos Rajono 
Vadija

SYDNEJIŠKIAI,
ĮSIDĖMĖKITE!

Turimomis žiniomis gruo
džio 22 d. 8 vai. ryto 
Pan-AM lėktuvu Flight 811 
atskrenda Amerikos lietu
vių grupė ir nusileis Sydne- 
juje. Jų tarpe bus Pasaulio 
Lietuvių B-nės pirm. Vytau
tas Kamantas ir vėliausias 
pabėgėlis iš Lietuvos disi
dentas Vladas Šakalys, 
sportininkai ir kiti. PLB pir
mininkas drauge su V. Ša
kaliu čia kiek užtruks prieš 
išvykdami į Adelaidę.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba gruodžio 23 d., ant
radienį, 7.30 vai. Sydnejaus 
Lietuvių Klube rengia Syd
nejaus lietuvių susitikimą su 
PLB pirm. V. Kamantų ir V. 
Šakaliu, nes kitos progos su 
jais susitikti Sydnejuje ne
bus.

Kviečiame visus tautie
čius tą vakarą gausiai atsi
lankyti: bus svečių praneši
mai ir pasikalbėjimai.

Syd. Apyl. Valdyba

AWAWAWAWAW

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų. Pastogę!

A.L.B. Melb. Apyl. V-ba
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Sporto klubo Kovo arti
mieji ir rėmėjai, pagerbdami 
savo aktyvų bendradarbį 
a.a. Algį Vasarį, įmokėjo 
Australijos Lietuvių Fondui 
100 dolerių tuo būdu pada
rydami velionį Fondo šimti
ninku, gi iš suaukotų pinigų 
likusią sumą perdavė Kovo 
Valdybai. Po 10 dolerių au
kojo: A. Laukaitis, J. Liuti
kas, D. Kraucevičius, S. 
Stirbinskas, Vytautas Kar
pavičius, Milda Karpavičie- 
nė, V. Gulbinas, V. Dauda- 
ras, V. Šneideris, G. Sauka, 
S. Juraitis, J. Šopis, J. Kar
pavičius, P. Nagyš, M. Pet
ronis, A. Kapočius, V. Sop- 
ka, G. Antanėlis, R. Li- 
niauskas, Č. Liutikas.

Užjausdami p. A. Saudar- 
gienę, jos brangioms sesu
tėms mirus, 10 dolerių ski
riame Mūsų Pastogei. N. ir 
Č. Liutikai. Ačiū.

Pagerbdamas a.a. A. Va
sarį, vietoj gėlių J, Donela 
Mūsų Pastogei skyrė 10 do
lerių ir Sydnejaus Dainos 
chorui 10 dolerių.

PATIKSLINIMAS

Pereitame M.P. numeryje 
buvo paskelbta sydnejiškių 
dovana vysk. V. Brizgiui - 
vario raižinys ir pažymėta, 
kad šio kūrinio projektą pa
ruošė A. Jakštas, bet 
nebuvo paminėta, kad tą 
projektą švariai ir estetiškai 
varyje išraižė Alfonsas Mi
kalauskas. Suinteresuotus 
maloniai atsiprašome. M.P. 
Red.

$20
$24
$35
$50

Oro paštu į N. Zelandiją
Oro paštu kitur
Atskiro nr. kaina 50 centų

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

Printed by Rotor Press Pty. Ltd.
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