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Jungtinis choras Dainų Šventėje Adelaidėje. Sveikina 
PLB pirm. V. Kamantas. Nuotrauka A. Budrio

XI Lietuviu Dienos 
Adelaidėje

©M®
Vienas iš ligi šiolei pagrin

dinių Lietuvių Dienų rengi
nių yra Dainų Šventė. Pe
reitose Lietuvių Dienose A- 
dėlaidėje įvyko jau vienuo
liktoji Australijos lietuvių 
Dainų Šventė gruodžio 30 d. 
Adelaidės rotušėje. Iš visų 
parengimų bene kruopš
čiausiai Dainų Šventei ruo
šiasi mūsų chorai, tad ir 
Dainų Šventės suvažiavu
sieji laukia jos su nekantru
mu. Reikia pasidžiaugti, kad 
iki šiolei jokia Dainų Šventė 
žmonių lūkesčių neapvylė: 
vienur tų dainų švenčių 
koncertai praeidavo sėk
mingiau, kitur gal nepasiek
davo kitais kartais pasiekto 
lygio, bet vis tiek Dainų 
Šventė išlaikė savo rimtį ir 
lygi.

Erdvi Adelaidės rotušės 
salės scena ir šį kartą vos 
sutalpino dainorius, nors te
dalyvavo tik trys chorai: A- 
delaidės Lituania /dirigentė 

G. Vasiliauskienė/, 
Melbourne Dainos Sambūris 
/dirigentai D. Levickienė, B. 
Prašmutaitė ir V. 
Straukas/, ir Sydnejaus 
Dainos choras /dirigentas 
Bronius Kiveris/. Tik trys 
chorai, kai prieš dešimtį 
metų Dainų Šventėje susto
davo šeši, o buvo atvejų ir 
net septyni chorai, tačiau 
chorų skaičiui sumažėjus 
neatrodė, kad būtų 
sumažėjęs dainininkų skai
čius:^ šį kartą Dainų Šventė 
buvo pravesta su nemažesne 
iškilme ir blizgesiu, kaip ir 
anksčiau. Atskirų chorų pa
sirodymuose kiekvienas jų 
vilkėjo tautiniais motyvais 

stilizuotą aprangą, ypatingai 
moterys, ir tik jungtinis 
choras vilkėjo tautiniais rū
bais.

Ši Dainų šventė susidėjo iš 
kelių etapų: pradėta jungti
niu choru diriguojant G. Va
siliauskienei, toliau sekė at
skirų chorų pasirodymai, 
kiekvienas po dvi dainas, iš
skyrus Melb. Dainos Sam
būrį, kuris dainų pyne ir su 
kanklininkėm įscenizavo 
“Bernelį viliokėlį“. Šitas 
melburniškių išskirtinas pa
sirodymas gausius klausy
tojus ne tiek nustebino savo 
ekstravagancija, o greičiau 
apvylė, nes rimtame kon
certe įvedimas vaidybinių 
elementų visą reikalą tik 
nupigino. Gal toks vakaro
nės įscenizavimas uždaroje 
scenoje su dainų pynėmis ir 
labai tinka ir daro didelį įs
pūdį, bet dainų šventėje jis 
visai netiko ir sudrumstė 
koncerto rimtį. Daugelis 
klausytojų net nesusigaudė, 
ko norima tuo atsiekti.

Po atskirų vienetų pasiro
dymų sekė jungtiniai mote
rų, vyrų ir mišrūs chorai: 
moterų ir vyrų chorai sudai
navo po tris dainas, o jung
tinis mišrus choras skambiai 
sudainavo keturias dainas 
dalyvaujant ir solistui J. 
Rubui.
Koncerte kai kurias dainas 

vargonais ir pianinu palydė
jo mums visiems jau gerai 
pažįstama Nemira Masiuly
tė—Stapleton. Dainų Šventė 
užbaigta junginiam chorui 
giedant Tautos Himną.

Malonu pasidžiaugti, kad 
Dainų Šventės koncertas 

visumoje paliko labai gerą 
įspūdį: kažkaip pakili nuo
taika jautėsi ne tik pačiame 
dainavime, bet užkrėtė ir 
visus klausytojus. Džiaugė
mės ne tik lietuviška daina, 
bet ir mūsų ^bendruomenės 
pajėgumu tokią dainų šven
tę surengti. Dalyvavę prieš 
porą metų surengtoje 
Siaurės Amerikos penktoje 
Dainų Šventėje Toronto 
mieste Kanadoje tvirtina, 
kad australiškoji dainų 
šventė padariusi didesnį įs
pūdį savo dainavimu, negu 
anoji Toronte. Amerikoje 
rengiamos dainų šventės 
klausytoją stebina daininin-

I vy
’’BILINGVIZMAS”

RUSINIMO FORMULĖ

Vilkai mėgsta paraduoti 
avių kailiuose, o rusinimo 
apaštalai dangstytis moksli
niu žargonu. Takios pseudo- 
akademinės ekvilibristikos 
pavyzdys yra pernai išleis
tas 19-tas ’’Lietuvių kalbo
tyros klausimų” tomas, pa
vadintas Socialinės lingvis
tikos problemos (Vilnius, 
"Mokslas”, 192 p.) Įvadinia
me straipsnyje akademikas 
J. Dešerijevas paskelbia, 
jog ’’priešingai įvairių sovie- 
tologų ir klastotojų teigi
mams, kad TSRS tautų kal
bos ir kultūros, esą, asimi
liuojasi, tarybinių tautų 
literatūrinės kalbos 
anksčiau niekada nebuvo 
pasiekusios tokio aukšto 
savo išsivystymo lygio”, 
kaip dabar. Tačiau ” sociali
nių veiksnių sąlygojamo... 
plataus nacionalinio - rusų 
bilingyizmo taikymo dėka, 
padidėjo rusų kalbos vaid
muo... kuriant ir plėtojant 
brandžią socialistinę visuo
menę”. Nuolatinis bilingviz- 
mo (dvikalbiškumo) augimas 
esąs ’’viena iš tarybinės na
cionalinės politikos demojv, 

kų kiekybe, mase, čia pas 
mus dėmesys koncentruoja
mas į dainų atlikimo kokybę. 
Galimas daiktas, kad diri
gentams daug lengviau ap
valdyti mažesnės apimties 
chorą, negu masinį. Toks 
palyginimas mūsiškės su A- 
menkos garsiom dainų 
šventėm kalba kaip tik mū
siškės naudai.

Užbaigus koncertą įvyko 
dar trumpos ceremonijos: 
Adelaidės choro Lituania 
dirigentė perdavė simboni- 
nes kankles Melbourne Dai
nos Sambūrio dirigentams, 
kaipo būsimiems sekančios 
dainų šventės rengėjams po 
dvejų metų Melbuorne. Se
kė gražus ir prasmingas Pa
saulio Liet. B—nės Valdybos 
pirmininko p. V. Kamanto 
pasveikinimas.

Reiklus kritikas, ypač iš
moningas choriniam ir dai
nos mene, gal rastų ir prie
kabių, priekaištų b-ei trūku
mų, tačiau klausytojai, va
dovaudamiesi bendru įspū
džiu, galėjo Dainų Švente 
tik pagrįstai džiaugtis, nes ji 
tikrai buvo jaudinanti. Teko 
nugirsti nuomonių iš eilės 
kitataučių, dalyvavusiu 
koncerte, ir jie žavėdamiesi, 
stebėjosi — kas mes tokie 
Eer žmonės, kad būdami to- 

ia neskaitlinga etninė gru
pė, pajėgiame surengti tokio 
masto parengimus! Tokį 
komplimentą malonu mums 
visiems priimti ir jį žinoti — 
tas kelia mums tik mūsų 
tautinio pasididžiavimo ir 
savo dainomis, ir pačiais 
dainininkais.

k i ai
ratinės prigimties
apraiškų”, plėtojant ’’naują 
istorinę žmonių bendriją - 
tarybinę liaudį”.

TSRS Mokslų Akademijos 
bendradarbė Michalčenko 
savo straipsnyje taip aprašo 
rusų kalbos skverbimąsi: 
’’specifiniai lietuvių nacio
nalinės terminologijos kūri
mo ypatumai yra... rusų 
kalbos, aktyvinančios lietu
vių kalbos vidaus išteklius, 
skatinančio vaidmens didė
jimas, terminologinės leksi
kos internacionalizavimo 
stiprėjimas”. Rusų kalbos - 
’’socialistinių nacijų vienybė 
ir susitelkimo kalbos - sava
noriškas, masinis ir spartus 
dvikalbiškumo ’’plitimo šal
tinis” yra mokykla. O anot 
Šaulių pedagoginio instituto 
dėstytojo J. Korsako, 
’’moksleivių lietuvių teminė 
reprodukcinė leksika yra 
ryškaus rusų šnekamosios 
kalbos pobūdžio”. ELTA
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Okupuotoje Latvijoje jau į- 

vesta rusų kalba ir vaikų 
darželiuose tuo pagrindu, 
kad rusų kalbos žinojimas

Pavergta
Lietuva

’’RUSAI LAIKO LIETU
VIUS SAVO REZERVA
TE” - RAŠO KUNDERA

Lietuvos padėtį iškalbiai 
grisiminė nuo 1975 metų 

‘rancūzijoje gyvenantis žy
mus čekų rašytojas Milan 
Kundera, ką tik anglų kalba 
pasirodžiusios "Juoko ir už
maršties” knygos autorius. 
The New York Times knygų 
priede taip byloja: ’’Jei vai
kystėje man kas būtų pasa
kęs: vieną dieną tavo tauta 
pranyks iš pasaulio, aš bū
čiau atmetęs tai, kaip 
nesąmonę... Žmogus žino, 
kad jis mirtingas, bet nea
bejoja, kad jo tauta gyvens 
amžinai. Bet po rusų invazi
jos 1968-ais metais kiekvie
nas čekas suprato, kad jo 
tauta gali būti tylomis iš
trinta iš Europos, kaip per 
pastaruosius metus iš pa
saulio tylomis tirpo 40 mili
jonų ukrainiečių, pasauliui 
visai nekreipiant dėmesio. 
Arba štai lietuviai. Ar žinot, 
kad 17-me šimtmetyje Lie
tuva buvo galinga Europos 
valstybė? Šiandien rusai lai
ko lietuvius savo rezervate, 
kaip pusiau išnaikintą, nuo 

lankytojų užtvertą gentį, kad 
užsienis nežinotų apie jų eg
zistenciją”.

Juoko ir užmaršties kny
gos” pagrindinės temos yra 
Čekoslovakijos likimas ir 
bolševikinis totalitarizmas.
Knygai pasirodžius Prancū
zijoje 1979-tais metais, Pra
bos valdžia atėmė iš Kunde- 
ros Čekoslovakijos piliety
bę. ”Aš nežinau, kas mano 
tautos laukia ateityje”, — 
sako jis. ’’Nėra abejojimo, 
kad rusai darys visa, kas 
įmanoma, palaipsniui ją 
ištirpdinti savo civilizacijo
je”. ELTA

reikalingas visose gyvenimo 
srityse, tad ja kalbėti turį 
pratintis vaikai jau nuo pat 
mažens.

Keliaujantis popiežius

Tiek daug kraštų jau yra 
aplankęs dabartinis popie
žius Jonas Paulis H, kaip 
joks kitas popiežius prieš j[. 
Ir tos kelionės nesibaigia. 
Štai jau šį mėnesį popiežius 
numato lankytis Japonijoje 
ir Filipinuose.

Izraęlyje min. pirm. M. Be
gin po ketverių metų vado
vybės praranda pasitikėjimą 
dėl jo santykių politikos su 
arabų kraštais. Už pusmečio 
įvyks rinkimai ir nesitikima, 
kad Begin bus grąžintas į 

... vyriausybę. ;V. t, 
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Kalbiu' lietuvybe

Keičiasi laikai, keičiasi ir - 
pažiūros į daugelį nusisto
vėjusių ir laiko nesugriau
namų dalykų. Tas vyksta ir 
mūsų akivaizdoje. Kai prieš 
daugelį metų atvykę į Aus- 
tralijąnegalvojome, kad gali 
laikas net mūsų pažiūras 
pakeisti netikį santykius su 
draugais ir artimaisiais, bet 
ir į pačią lietuvybę. O tai į- 
vyksta ir ne dėl kokių nenu
galimų priežasčių, o vien tik 
paviršutiniškai žiūrint į tuos 
pačius reikalus, kurie anks
čiau atrodė tokie savaime 
suprantami ir niekad nesu
griaunami. Daugelis dalykų 
įvyko ne dėl to, kad jie būtų 
atgyventi ir pasenę, bet tik 
dėl to, kad juos priėmėme 
natūraliai ir tikėjome, jog is 
viso jie negali keistis. Tas 
pats atsitiko ir su pažiūro
mis į lietuvybę. Pasirodo 
/nors visi tai gerai 
žinojome/, kad už viską rei
kia kovoti ir nieko be kovos 
negalime laimėti nei išlaiky
ti. Net ir tvirčiausios pilys 
be priežiūros su laiku irsta ir 
griūva.

Vėliau gal ir po laiko apsi
žiūrėję bandome save tei
sinti: galima ir be to ar kito 
gyventi, galime lietuviais 
būti ir ateinančią kartą pri
siauginti mišriose šeimose, 
pagaliau net galima išlikti ir 
tęsti lietuvybę net be lietu
vių kalbos.
Gyvenimo praktika vis tik 
kitaip liudija, negu mes ma
nėme ar bandome ginti. Yra 
visa eilė dalykų, kurie galio

Skaudžios ir ilgos ligos iškankintam, mielam

K. SADAUSKUI
mirus, giliam liūdesy prislėgtus velionio žmoną, dukrą 
Reginą, sūnų Ričardą ir kitus artimuosius užjausdami 
drauge liūdime T n c* • •L.B. Stašiomai

A.A.
KAZIMIERUI RADAUSKUI 

mirus, liūdesy palikusius jo žmoną Eleną, dukrą Reginą, 
sūnų Ričardą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

I. Daniškevičienė
O.J. Maksvyčiai, Violeta ir Martin

R.D. Gečiauskai

A.A. 
RIMUI POŠKUI

staiga mirus, jo žmoną Nataliją, dukras Jolantą ir Audrę, 
sūnus Morkų ir Grigą, brolį Zigmą,jseserį Stasę ir svainį 
Juozą Makūną bei visus artimuosius jų skausmo 
valandoje užjaučiame ir kartu liūdime.

Jadvyga ir Stasys Norvilaičiai

Buvusiam Atžalos kolektyvo nariui
A.A.

RIMUI POŠKUI 
mirus, jo likusią šeimą ir artimuosius liūdesy nuoširdžiai 
užjaučia

Sydnejaus Liet. Teatras
Atžala

ja kaip lietuvybės palaiky
tojai, tačiau visus juos su
dėjus niekas neatstoja pa
čios lietuvių kalbos. Kaip 
žmogui sąmonė yra jo egzi
stencijos laidas, taip tautai 
sava kalba. Ir jeigu, kas šito 
iki šiolei dar neįsisąmonino, 
kažin, ar verta kalbėti ir 
apie kitokius dalykus.
Neseniai teko išklausyti 

pranešimą vieno iš mūsų 
pasižymėjusių veikėjų, kuris 
tarp kita ko pareiškė: “Ge
rai, kai gali įgyvendinti idė- 
alą šeimoje kalbėti lietu
viškai. Bet kai taip negalėsi 
kalbėti, tai argi tylėsi? 
Reikės vis tiek kalbėti. Tad 
geriau kalbėti apie Lietuvos 
reikalą kad ir angliškai“. Tas 
tik tai parodo, kaip mes la
bai paviršutiniškai žvelgia
me į visą lietuvišką reikalą 
Kartoti ir tuo lietuvybę grį
sti, kad Lietuva yra didvy
rių žemė, to visai neužtenka. 
Kiekviena tauta turi savo i- 
storiją ir didvyrius?!

Ar nebūtų geriau vien tik 
dėl aiškumo statyti klausimą 
iš kito galo : ar būtų šiandie 
lietuvių tauta be lietuvių 
kalbos? Ar šiandie kas kal
bėtų apie Lietuvą kad ir ne
lietuviškai? Todėl teisintis, 
kad galima lietuvybę tęsti ir 
be lietuvių kalbos yra dau
giau negu nesąmonė. Tai 
liudija mūsų tolima ir neto- 
kįa tolima istorija. Ne tie 
lietuvių tautos likimu rūpi
nosi, kurie nekalbėjo lietu
viškai, bet tie, kurie lietu
viškai kalbėjo ir tuo pačiu 

lietuvybės išlikimų gyveno, 
kaip Valančius, Basanavi
čius, Šliupas, Maironis ir ki
ti; ne tie paruošė Lietuvos 
nepriklausomybės aktą iris- 
ėjo kovoti už Lietuvą kurie 

nors ir gyveno Lietuvoje, 
bet nekalbėjo lietuviškai — 
jie visi pabėgo ir glaudėsi 
prie tų, su kuriais rišo bend
ra liežuvis, o Lietuvą žadino 
ir už ją kovojo kaip tiek tie, 
kurie kalbėjo lietuviškai ir 
kitaip nenorėjo kalbėti. Šitą 
ypač svarbu prisiminti Lie
tuvos nepriklausomybės 
šventės — Vasario 16—sios 
proga.

Kaip galima galvoti apie 
tautos tęstinumą atėmus iš 
jos patį tautos gyvybės bra
nduolį — jos kalbą? Visi bai
minamės, kad šiuo metu 
Lietuvos okupantas net 
prievartos keliu stengiasi is 
stumti lietuvių-kalbą įve

dant jos vietoje rusų. Ir visi 
su baime žiūrime į ateitį, 
kad jeigu okupacija 
užtruktų dar keletą kartų, 
kas iš lietuvių tautos bepa
tektų. Į tai atsako mūsų pa
čių pavyzdys: dar viena kita

*

Protestai Estijoje

DEMONSTRACIJA IR 
STREIKAS ESTIJOJE

Spalio pradžioje apie 2000 
jaunų estų demonstravo Ta
lino gatvėse, reikalaudami 
pagerinti maistą gimnazijo
se ir erdvesnių klasių. Kai 
kurie jų nešė nepriklauso
mos Estijos vėliavas ir 
skandavo šūkius: "Laisvės 
Estijai!” ir ’’Rusai lauk iš 
Estijos!”

Apie demonstracijas pir
miausia pranešė estų orga
nizacijos Stockholme, o jų 
žiniomis pasinaudojo Vaka
rų spauda. Spalio 14 d. šiuos 
pranešimus patvirtino Tali
no radijas, kurio žodžiais, 
Taline jaunuolių būriai ne
seniai ’sudrumstė tvarką”. 
Tie neramumai sukėlę ’’pag
rįsto pasipiktinimo ir nepa
sitenkinimo” estų visuome-

KRUVINI METAI

Italiją tebekankina nesi
baigiantys terorizmo veiks
mai, kuriuos organizuoja 
komunistinės raudonosios 
brigados bei kitos kairiųjų 
grupės. 1980 m. teroristai 
nužudė 115 italų, o policija 
suėmė 1.063 teroristus. Jie 
laikomi dešimtyje ypatinga 
apsauga aprūpintų kalėjimų. 
Teroristai reikalauja, kad 
tie kalėjimai būtų likviduoti. 
Savo pozicijai sustiprinti jie 
pagrobė teisėją G. d’Ursą, 
turintį augštą postą kalėji
mų administracijoje. Prem
jero A. Forlanio vyriausybė 
uždarė Asinaros kalėjimą, 
bet teisėjas nebuvo išlais
vintas. Tranio kalėjime, pie
tinėje Italijoje, 70 teronstų 
įkaitais pasigrobė 18 sargų. 
Juos išlaisvino pusiau kariš
kas policijos dalinys be gy
vybės aukų. Į šią akciją 
raudonoji brigada reagavo 
policijos gen. E. Galvalagio 
nužudymu Romoje. Jo lai
dotuvių proga pasigirdo 
balsų, kad Italija vėl turi 
grąžinti mirties bausmę.

. Melbourno Lietuvių Klubo Tarybos nariui

ANTANUI ADAMKAVIČIUI

taip netikėtai iškeliavus į amžinybę, giliai liūdime ir nuo
širdžiai užjaučiame jo žmoną Alę, dukras Jūratę ir Undi
nę su šeimomis, taip pat visus gimines ir artimuosius.

Melb. Lietuvių Klubo Taryba

Nuoširdžią užuojautą reiškiame mielam bičiuliui 
Broniui DAMBRAUSKUI i*. šeimai jo mylimai 
seseriai Lietuvoje mirus.

E. ir A. Giniūnai

kartą ir mūsų emigraciją 
neturėdama papildymų iš 
tautos branduolio, dingtų 
tarp svetimųjų.

Ne visi gali būti vienodai 
sąmoningi, bet visi gali savo 
šeimoje išlaikyti lietuvių 

’kalbą jei ne kokiais kitokiais 
sumetimais, tai bent iš pa
garbos savo tėvams ir Lie
tuvai. Tautinis
sąmoningumas ateis su laiku 
bebendraujant su savo tau
tiečiais, kalbančiais lietu
viškai. /v.k./

nėję. Anot radijo, ’’įkvėpė
jams bei kurstytojams” ir 
’’chuliganams” užvesta bau
džiamosios bylos. Visos įvy
kių aplinkybės būsiančios 
nuodugniai ištirtos, o ’’nusi
kaltėliai” bus ’’patraukti at
sakomybėn pagalįstaty- 
mus”. Radijas nepaminėjo 
demonstracijų priežasties.

Stokholmo estai gavo ži
nių iš Talino, kad ’’apie de
šimt jaunuolių šiuo metu 
areštuoti”, įskaitant keturis 
Talino politechnikumo stu
dentus. Daugiau manifesta
cijų įvykę spalio 6 ir 7 d. prie 
Lindos statulos Taline. Vi
soje Estijoje tėvai turėjo 
dalyvauti ypatinguose mi
tinguose, kurių metu jiems 
buvo priminta, kad jie turi 
’’sudrausminti” savo vaikus.

Spalio 1 ir 2 d. apie 1000 
darbininkų streikavo Tartu 
miesto traktorių fabrike. 
United Press International 
žiniomis (spalio 22 d.) 
’’streiką įkvėpė darbininki
jos neramumai Lenkijoje”. 
UPI citavo ’’disidentų 
šaltinius”, pasak kurių, dar
bininkai reikalavo, kad fab
rikas sumažintų gamybos 
užmojus. Darbininkai taip 
pat protestavo prieš nuola
tinius esminių medžiagų 
trūkumus. Streikas baigėsi, 
kai administracija sutiko su 
darbininkų reikalavimais.

Įtakingas Londono sa
vaitraštis Economist (spalio 
11 d.) komentavo, kad ’estų 
karingumą” galėjo įžiebti 
pranešimai apie įvykius

LIETUKŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

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

A.L. F«nde
AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI 
AUKOJO:

A.ą. Antanui Adamkavičiui 
mirus, jį pagerbdami auko
jo: po $10 J. Krikščiūnas, Pr. 
Mikulčius, H.Korsakaitė, 
S.V.Jeršovai, V.G.Ališaus- 
kai, E. Marganavičius.

Po $5 — P.Baltutis,
A. A.Ramanauskai, F.M. 
Sodaičiai, J.M. Kemešiai,
B. J. Vingriai, J.šniras,
R.Klimienė, A.
Pelenauskienė, V.A. Bal- 
trukoniai, J.J. Petrašiūnai, 
J.B. Tamošiūnai.

$2 K. Prašmutas.
Su malonumu pranešame, 

kad mūsų narys Juozas Pa
škevičius iš Hobarto, Tasm., 
sutiko būti A.L. Fondo įga
liotiniu Tasmanijos lietu
viams.

Sveikiname naują įgaliotinį 
ir dėkojame visiems auko
tojams.

V. Ališauskas 
A.L.F. VALDYBOS iždinin

kas

Lenkijoje, apie kuriuos estai 
Eatyrė iš švedų, suomių ir 

itų radijo stočių. Econo
mist taip pat paminėjo Lie
tuvą, kurią sieja ’’tamprūs 
ryšiai su Lenkija”, ir kurioje 
’’jau eilę metų veikia į kata
likų t bažnyčią atsirėmęs 
disidentinis sąjūdis”.

ELTA

Kanados Lietuvių Fondas 
(įsteigtas 1962 m.) šiuo metu 
turi sukaupęs jau 400.000 
dolerių. Fondas vadovaujasi 
tuo pačiu principu, kaip ir 
Lietuvių Fondas Amerikoje 
- kapitalas Lietuvai, procen
tai lietuvybei. Tuo tarpu 
Lietuvių Fondas Amerijoje 
jau turi 2 milijonus ir užsi
mojęs sukaupti trečią mili
joną. Australijos Lietuvių 
Fondas dar labai toli iki 
100.000, vadovaujasi Kana- 

i dos Liet. Fondo statutu, ku
ris pritaikintas Australijos 
sąlygoms.

* * *
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XI rietuvių Dienos 
Adelaidėje

Spektaklis ”Ž veja i”
Per Lietuvių Dienas Ade

laidėje, režisierius Jonas 
Neverauskas pastatė Stasio 
Santvaro dramą ’’Žvejai”. 
Prieš 26-rius metus Paulius 
Rūtenis buvo pastatęs jo 
dramą ’’Kaimynai”. Ir koks 
įdomus sutapimas! Po 25 
metų adelaidiškiai ir svečiai 
išvydo antrą šio autoriaus 
veikalą.

Stasys Santvaras yra ne 
tik žymus patriotas, kovojęs 
už Lietuvos nepriklausomy
bę, bet ir didelis meni
ninkas. Jis buvo Kauno ope
ros solistas - tenoras ir ope
rų libretų bei paskirų arijų 
vertėjas. Gabus jis ir litera
tas, praturtinęs lietuvių te
atrą originaliais operų, ba
letų, kantatų libretais ir su
kūręs eilę dramų. Be to, jis 
yra parašęs nemažai poezi
jos rinkinių - jų tarpe ir 
y’Rubajatai”, už kuriuos lai
mėjo literatūrinę premiją.

’’Žvejai” perrašytoj versi
joj 1941 metais turėjo didelį 
pasisekimą Lietuvoje ir 1980 
metais Lietuvių Dienų metu 
Adelaidėje. Nenuostabu! Šio 
veikalo dramatinė įtampa 
yra gerai išlaikyta. Režisie
rius šį tą iškopiravo, tas 
daugiau suglaudė intrigą. 
Teko nugirsti nuomonių, 
kad šiai dramai trūksta gi
lumo, kad vietomis persen- 
timentali, ir kad kai kurių 
veikėjų charakteriai nėra 
pakankamai išvystyti. Gal ir 
taip, bet reikia pripažinti, 
kad dramos kompozicijoje 
yra ir senovės graikų trage
dijos atskambių: laiko, 
vietos ir veiksmo vientisu
mas, tragiškoji puikybės 
(hubris) klaida, už kurią Ge
rulis užmoka savo gyvybe.

’’...Nežinia kokių jėgų va
romas į jūrą žvejoti visada 
aš plaukdavau prieš audrą, 
tu nenorėdavai manęs leisti, 
o aš plaukdavau... O reikėjo 
seniui brūklio jo puikybei 
sumažinti.” (I-mas aktas, 
I-ma scena)

Autoriui ir modernizmas 
turėjo įtakos: dramos veiks
mas vyksta ne vienoje, bet 
dviejose plotmėse — Lygijos 
ir Vytauto Gerulių konflik
tas su Jonu Vinge, tai yra 
gėrio kova su pikta jėga ir 
žvejų, ypač Kastanto grum
tynės su gamtos stichija. Jū
ra yra žvejų maitintoja, jų 
geradarė, bet kartais ir jų 
žudytoja. Tuos, kurie jai ne
paklusta, ji pasiima į savo 
šaltą glėbį. Tai ir yra Ceza- 
rioVaivos perspėjimas ir 
pranašystė, kurių Kastantas 
nebojo.

Drama galima įvairiai in
terpretuoti. Jei autorius no
rėjo simboliškai pavaizduoti 
žmogaus pranašumą gyve
nimo audrų verpetuose, tai 
Leonilijos paskutiniai žo
džiai yra itin prasmingi:

”... O jūra... tu mus žudai, 
o mes tave įveikiame, mes 
nugalime tave.”

O gal Santvaras norėjo 
tik pavaizduoti mūsų žvejų 
buities dalį? Po audros jūra 
rimsta, rytas švinta ir jau
noji karta užima mirusiųjų 
vietas — gyvenimas eina to
liau! Tokia, matyt, buvo ir 
režisieriaus interpretacija, 
nes paskutinėj scenoj ne 
Leonilija, bet Vytautas Ge
rulis kreipėsi į jūrą.

Dramos užuomazga vy
kusi. Joje susitelkia visos 

dramatinės eigos gijos. Pra
dėdamas pirmą veiksmą po
vestuvine diena, Santvaras 
įpynė mūsų kaimo papročių 
pluoštą. Tas duoda dramai 
autentiškumo ir išskiria ją iš 
kitų panašaus siužeto 
veikalų.

Atomazga silpnesnė ir 
turi melodramos elementų. 
Išsigelbėjusio Digrio staigus 
pasirodymas ir galbūt nevi
sai pateisinamas žudymasis, 
susilpnina tragišką nuotai
ką. Scenoje atsiranda berei
kalingo "blaškymosi”, ’’gel
bėjimo” ir staiga kaip ”deus 
ex machina’v atsiranda 
Digrio pagauta jaunoji Ge- 
ruhenė. Nuo to nukenčia 
atomzgos viršūnė — Kas
tanto Gerulio mirtis.

Veikalas pastatytas, vie
name iš geriausių Adelaidės 
teatrų. "Royalty Theatre” 
jautėsi pakili, teatrinė at
mosfera. Puikus apšvieti
mas, scenos fone banguo
janti būrą - šios dramos leit
motyvas. Vargonų muzika, 
paskutinės scenos giesmė, 
vadovavo N. Masiulytė-

Rež. J. Neverauskas

Stapleton jaudino žiūrovus. 
Garsų efektai A. Grigonio ir 
S. Gusgios ir muzikinės ilius
tracijos iš K. Čiurlionio sim
foninės poemos ’’Jūra” buvo 
artistiškai pritaikyta. Rea
listiniai, bet skoningai išpil
dytos V. Opulskio dekoraci
jos, su mažais perstatymais 
panaudotos net keliems 
veiksmams. Kostiumai vy
kusiai pritaikyti ir išpildyti 
Sue Opulskienės darniai ati
tiko vaizduojamam perijo- 
dui - gal tik vieno jauno žve
jo apranga išsiskyrė savo 
moderniškumu. Aktoriai 
puikiai nugrimuoti, o senis 
Vaina mūsų bičiuliui Pauliui 
Rūteniui padedant, tapo 
meistriškai nugrimuotas.

Jau ne pirmą kartą sceno- 
ie pasirodė jaunų artistų. 
Išskirtina savo vaidyba J. 
Neverauskaitė, kuri anks
čiau jau yra stipriai pasi
reiškusi. Jos Ligijos Geru
lienės sukurtas vaidmuo 
publikos šiltai priimtas. Vy
tautas Neverauskas jun. 
vaidino jaunąjį Gerulį, N. 
Venciutė — Leoniliją, I. Ru- 
pinskaitė — Palionę, Linas 
Varnas — jauną žveją. Pub
lika gausiom katutėm įver
tino jaunųjų aktorių pastan-

Scena iš pastatymo ’’Žvejai” Adelaidėjegas. Jų rolės buvo neleng
vos, ypač Lygijos ir Vytau
to. Mūsų jauniesiems akto
riams trūksta dar techniškų 
žinių, mimikos niuansavimo, 
išraiškos žestuose ir erdvės 
apvaldymo. Tačiau jų žo
džiai nebeskambėjo išvirši
niai. Jie įsijautė ir įsigyveno 
į savo roles, ir jų kalba plau
kė iš sielos gelmių. O tai yra 
didelis laimėjimas. Su malo
numu laukiame jų pasirody
mų ateities spektakliuose. 
Kaip būtų pravartu mūsų 
gabiam artistų prieaugliui, 
čia turiu omenyje ir Jauni
mo Vakaro dalyvius, pagi
linti savo žinias dramos stu
dijoje, ar bent trumpai su- 

.... ruoštuose dramos kursuo
se!!!

Mūsų ’’senieji vilkai” 
nustebino savo susivaidini- 
mu. Br. Rainys niekada ne
apvilia. Jis yra stiprus akto
rius, kuris meistriškai mo
duliuoja savo malonaus bal
so tembrą. Jo sukurtas Kas
tantas Gerulis patraukė 
publiką pasitikėjimu savimi, 
gilumu ir puikiu sceninės 
erdvės apvaldymu. Tinkama 
jam partnerė buvo V. Neve- 
rauskienė Gerulienės rolėje.

Tėviškės Aidų” sukaktis
Vasario 11 d. sueina dvide

šimt penkeri metai, kai Au
stralijoje pradėtas leisti 
savaitinis tautiniai religinės 
krypties laikraštis
“TĖVIŠKĖS AIDAI“, kuris 
sėkmingai tebeleidžiamas ir 
dabar.

Šios sukakties proga “MŪ
SŲ PASTOGĖ“ nuoširdžiai 
sveikina “TĖVIŠKĖS AI
DUS“, jų redaktorių ir lei
dėjus linkėdama geriausios 
sėkmės jų darbe ir misijoje.
Galima įvairiaižvelgti bei 

vertinti lietuvišką spaudą i- 
šeivijoje, net ekonominiais 
ar kitokiais požvilgiais prie
kaištauti, kad gal būtų ra
cionaliau mažai bendruome
nei leisti ir išlaikyti vieną 
gerą bei stiprų laikraštį, ne
gu skaldytis. “Mūsų 
Pastogė“pilnai sutinka su 
ALBKrašto Taryboje prigi
jusią nuomone, kad geriau 
kol gali tegu būna leidžiama 
daugiau lietuviškos spaudos, 
negu programiniu keliu 
turimą spaudą siaurinti.

Vakarų Vokietijoje 
veikianti Lietuvių Šalpos D- 
raugija ’’Labdara“ išleido 
atsišaukimą kviečiant visus 
p’asaulio lietuvius jai padėti. 
f‘Labdara” ypač suintere
suota lietuvių jaunimu ir 

stengiasi reikalui esant jam 
padėti, einantiems mokslus, 
ir kt. “Labdara" remia ir L- 

Nuosaikiais, taupiais žes- 
tais, artistė sugebėjo iš
reikšti Margaritos vidinę 
jėgą ir pusiausvyrą. O savo 
ramia kalba paryškino liki
mo skriaudas priimančią, be 
nepalūžtančią.

Šitai visapusiškai susivai- 
dinusiai porai, galima prieš
pastatyti A. Miliauskienę — 
Agnės Birbilienės rolėje, ir 
V. Ratkevičių, kuris vaidino 
Joną Vingę. Kontrastas tarp 
jų milžiniškas. Kiek pirmoji 
pora žavėjo savo dramatiniu 
susivaidinimu, tiek antroji 
džiugino savo žaismingumu. 
Agnės rolė - tikras deiman
čiukas. A. Miliauskienė vai
dino gyvai, koketiškai pa
brėždama savo plepumą re
frenu ”... kaip ta sakė.” Vie
nok, nuolat vartojamas, jis 
galėjo virsti nuobodokas, o 
ji prajuokino visus žiūrovus. 
V. Ratkevičius kompetetin- 
gai, stipriai suvaidino Vingę. 
Jo rolė nelengva. Per visą 
spektaklį vaidino pusgirtį 
niekšą, pikto treškantį, ker-

Lietuviškas spausdintas 
žodis išeivijoje atlieka neri
botai didelę misiją lietuviš
kame gyvenime, jeigu 
vienas kitam nepastoja ke
lio, jeigu nekirsina vienos 
kitaip manančių grupės 
E ries kitus ir jeigu dirbama 

ietuvos ir lietuvybės nau
dai ir gerovei.

Nežiūrint vienokių ar kito
kių susikirtimų praeityje, 
“Mūsų Pastogė“ visados 
žiūrėjo į “Tėviškės Aidus“ 
ne kaip į konkurentą arba 
rivalą, o greičiau kaip į tal
kininką ir bendradarbį lie
tuviškoje veikloje. Su 

džiaugsmu tenka priminti, 
kad šioje srityje bendradar
biavimas vis glaudėja. 
Tikime, kad toks bendravi
mas ir bendradarbiavimas 
plėtosis ir ateityje.

Su geriausiais linkėjimais!
“Mūsų Pastogės“ 
Redaktorius

enkijoje esančius Suvalkų
trikampyje lietuvius, Pietų • V“!™UULVJV-ArnX liAtnvins ir J.unScęnos ir auditorijos tarpek

lis nyksta. Aktorių sielos 
kalba magiškais srautais į 
publiką, vilioja žiūrovą į po
kalbį, o uždangai nusileidus, 
verčia jį susimąstyti.

Amerikos lietuvius ir visur/ 
kur tik bus reikalinga Lab
daros pagalba. Australijos 
lietuviai kviečiami tuo susi
domėti. Draugijos adresas: 
J. Glemža, Conventrain 33, 
7260 Calw—Hirshau West 
Germany. 

štingą, dvasios menkystėje 
paskendusi ir vis dėlto, nė 
momentui nenukrypo nuo 
savo rolės. 0 kaip lengva 
yra tokią rolę peršaržuoti! 
Puikiai pauzuodamas V. 
Ratkevičius išvengė šito pa
vojaus ir paliko publikai tik
rai brandaus aktoriaus įspū- 
.dį.

N. Skidzevičius įtikinan
čiai vaidino žveją Digrį pir
muose veiksmuose. Jo rolė 
dėkinga, bet ir sunki, nes 
artistas turi parodyti platų 
amplua: čia Digrys linksmas 
dainorius, smailialiežuvis 
šposautojas, čia susirūpinęs 
draugas ir dramatiškas mir
ties pranašas. N. Skidzevi
čius gal stipriau galėjo niu
ansuoti savo vaidybą pagal 
rolės poreikius.

Storaitienė — B. Jonavi- 
čienė, Digrienė — A. Ka
minskienė, žvejai — A. Pet
rikas, A. Gutis ir L. Varnas 
turėjo tik epizodines roles, 
bet įsijautusiai jas suvaidino 
ir sudarė tinkamą foną, ku
riame išryškėjo pirmaeiliai 
aktoriai.

Tačiau V. Vosyliaus su
kurtas aklasis Cezaris Vaiva 
patraukė visų širdis. Rem
damasis savo vaizduote ak
torius sąmoningai, drąsiai ir 
įtikinamai suvaidino, lyg tai 
pranašo, lyg tai likimo žynio, 
mažą bet nelengvą rolę. Ne
lengvą ta prasme, kad jis 
galėjo greit nukrypti į melo
dramą.

Be režisieriaus, nėra 
spektaklio. Tai jis savo la
kioje vaizduotėje turi jį su
kurti. Aišku, tai nereiškia, 
kad artistams nėra laisvės 
improvizuoti, bet paskuti
nėje instancijoje jo žodis 
nu emia. J. Neverauskas iš
vengė seniau mėgiamo me- 
lodramatinio interpretavi
mo. Tiek techniniu, tiek ir 
vaidybiniu atžvilgiu jis, jo 
asistentai J. Miliauskas ir V. 
Baltutis bei visas ’’Vaidilos” 
kolektyvas sukėlė mumyse 
džiaugsmo ir pasigėrėjimo.

Juozas Miltinis yra išsi
reiškęs, kad režisierius turi 
siekti ”... kad jo teatre būtų 
ne kelios žvaigždės, o‘ 
žvaigždžių teatras”. Mums 
išeivijoje tas gali pasirodyti 
neįmanoma. Sydnejaus ’’At
žalos" ir Adelaidės ’’Vaidi
los” aktoriai jau yra atsiri
boję nuo aklo savo rolės 
teksto išmokimo - jie ją at
kuria savo vaizduotėje. Tarp

Isolda I. Davis
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SNOWY MOUNTAINS 
HYDRO-ELECTRIC AUTHORITY

MINISTER FOR NATIONAL DEVELOPMENT AND ENERGY

LEADER OF THE GOVERNMENT IN THE SENATE
PARLIAMENT HOUSE 

CANBERRA. A.C.T. 2800

OPEN LETTER

19 January 1981

Some time ago the Government gave approval for the 
Snowy Mountains Hydro-electric Authority to construct 
a memorial to those who lost their lives whilst 
engaged in the construction of the Snowy Scheme.
Construction of the Scheme commenced in 1949 and was substantially completed in 1974. During this time 
60,000 people of over thirty nationalities contributed 
125,000 man years to the construction of one of 
Australia's greatest engineering achievements.
Notwithstanding the emphasis Sir William Hudson and his successors placed on safety, the very nature of 
construction was extremely hazardous. As a result, 
119 workers made the ultimate contribution - they 
lost their lives. It is their memory that the 
memorial will perpetuate.
The memorial has now been constructed adjacent to the 
Authority's head office in Cooma, New South Wales.
Lady Hudson, the widow of Sir William, has graciously consented to join, me in the official unveiling of the 
memorial at 2.00 p.m. on 21 February 1981, on which 
occasion we will be joined by representatives of the 
contractors and employees who worked on the Scheme.
I should like to take this opportunity to extend an open invitation to the relatives and friends of those 
who lost their lives and to those formerly and 
currently associated with the Scheme to be present on this occasion.

For those relatives, friends 
and former employees 
wishing to spend addi
tional time in the area to 
visit sections of the 
scheme and renew old 
friendships, The Snowy 
Mountains Authority will 
endeavour to arrange 
tours of the area.

Persons wishing to partici
pate should contact Mr.
N. M. Phee 
—(0648) 3 2066 
Mrs. H. D. Montgomery 
—(0648) 3 2033.

Or write to Public Relations 
Officer Snowy Mountains 
Authority 
P.O. Box 332 
COOMA NORTH 
N.S.W. 2630

Lietuvių Dienos

Kiti parengimai
LIETUVIŲ DIENŲ ATI
DARYMAS. Pastaruoju 
metu įsigalėjo ir net tapo 
vienu iš pagrindinių progra
mos punktų Lietuvių Dienų 
atidarymo iškilmės. Tas y- 
patingai sveikintina, nes šį 
programos dalis galioja tarsi 
uvertiūra operai, • iš kurios 
galima atsekti, kas bus to
liau. Ir dar daugiau: atida
rymas yra tokia iškilmė, kur 
gali kviesti ir dalyvauja 
įvairūs svečiai, aukšti šio 
krašto pareigūnai, suteik
dami visoms Lietuvių Die
noms autoriteto,
pripažinimo ir svorio.

Pradžioje Lietuvių Dienų 
atidarymui beveik buvo ne
skirta ir dėmesio: būdavo 
atlaikomos iškilmingos 
pamaldos ir vėliau formalus 
atidarymas sporto salėje 
drauge sutapatinant su 
sporto šventės atidarymu.

Melburniškiai rengėjai bu
vo bene pirmieji, kurie į 
Lietuvių Dienų atidarymą 
pasižiūrėjo kiek giliau. Tad 
ir Lietuvių Dienos Melbour
ne 1976 metais jau buvo ati
darytos visiškai atskiru 
programos punktu su didele 
iškilme dalyvaujant aukš
tiems Viktorijos ir federali
nės valdžios pareigūnams 
bei dvasiškiams. Buvo gera 
pradžia, kad vėliau prigijo ir 
sekančiose Lietuvių 
Dienose. Ypač turiningas ir 
gražus atidarymas buvo 
Eravestas 1978 m. Lietuvių

•ienų Sydnejuje.
Adelaidiškiai rengėjai irgi į 

Lietuvių Dienų atidarymą 
pasižiūrėjo labai rimtai ir 
tam buvo pasiruošta. Nes
kaitant kitų aukštų šio kra
što dign itorių pereitų Lie
tuvių Dienų atidaryme da
lyvavo ir Pietų Australijos 
gubernatorius, kas buvo 
mūsų gyvenime didelis įvy
kis ir atsiekimas.
Lietuvių Dienų atidarymas
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Adelaidėje pradėtas pamal
domis šv. Pranciškaus Ksa
vero katedroje, kur pamal
das laikė vysk. V. Brizgys a- 
sistuojant visiems Australi
jos lietuvių kapelionams. 
Pamokslą pasakė vysk. V. 
Brizgys ir taip pat žodį tarė 
pamaldose dalyvavęs Ade
laidės arkivyskupas J.W. 
Gleeson.

Iš katedros buvo visų da
lyvių suorganizuota graži 
eisena į Adelaidės miesto 
rotušę, kur vyko patsai ati
darymas. Tai buvo įspūdin
gas momentas. Visiems su
sirinkus salėje pagal cere
monialinę tvarką atvyko 
pats Pietų Australijos gu
bernatorius Mr. Keat Sea
man. Scenoje jau buvo išsi
rikiavęs Adelaidės choras 
Lithuania, paruoštas auku
ras, kurį aptarnavo ir ugnį 
kurstė vaidilutės ALB Kr. 
Valdybos pirm. V. Neverau- 
skas pakvietė vysk. V. Briz
gi iškilmes pradėti malda. 
Sekė gubernatoriaus atida
rymo žodis, graži ir giliai 
prasminga PLB pirmininko 
V. Kamanto kalba angliškai 
ir lietuviškai, pora choro 
dainų su solistu J. Rubu, 
tautinių šokių pasirodymas 
ir po V. Neverausko kalbos 
atidarymas baigtas Lietuvos 
Himnu.

Atidaryme dalyvavo virš 
1500 žmonių.
Neiešvkant priekabių ir ne

sileidžiant į pagyrimus, ten
ka tik pasidžiaugti gražiai 
prigijusią tradicija — Lietu- 
vių Dienų atidarymu, kas 
uždeda visą akcentą pačioms 
Lietuvių Dienoms.

KNYGŲ EKSPOZICIJA

Lietuvių Dienų metu Ade
laidės Lietuvių Namuose 
laukė dar viena graži staig
mena: bibliotekos vedėjos p. 
E.. Reisonienės pastango-

psi..4 r-v. ■ ■■■ ■

mis Liet. Namų salėje buvo 
gražiai išstatyta rinktinių 
lietuviškų knygų parodai ir 
susipažinimui, o kas norėjo, 
galėjo kreiptis į bibliotekos 
vedėją su užsakymais arba 
kai kurių ir vietoje nusipir
kti, nes biblioteka taip pat 
buvo atvira per visas dienas 
ištisai.

Lietuvių Dienų metu Ade
laidės Liet. Namuose judė
jimas buvo labai didelis: čia 
vyko suvažiavimai, pasitari
mai, siauresnio ar uždares
nio masto subuvimai. Ir visi, 
kurie tik praėjo pro Liet. 
Namus, negalėjo neužkliu
dyti nepamatę išstatytų 
knygų arba neaplankyti bi
bliotekos. Ar šita knygų pa
rodėlė paskatino tautiečius 
įsigyti naujų knygų, į tai gali 
atsakyti bibliotekos vado
vybė, bet jau tuo gerai, kad 
buvo sužadintas susidomėji
mas lietuviška knyga ir net 
parodyta, kad ir išeivijoje 
lietuviškų ir labai gerų 
knygų yra ir galima gauti.

Bibliotekos vedėja p. E. j 
Reisonienė visados buvo 
pilna iniciatyvos, tad ir šios 
pastangos, tikimės, nenuėjo 
veltui. Gaila, kad dėl svei
katos p. E. Reisonienė pasi-, 
traukė iš bibliotekos vedėjos 
pareigų ir gal iš viso iš lie
tuviškos kultūrinės veiklos, 
kur ji per tiek metų buvo 
iniciatorė ir variklis.

Kapelionų konferencija Adelaidėje su svečiais. Prieky iš 
k.: Mgr. R. Aikin, J.E. J.W. Gleeson, J.E. arkivysk. M. 
Beowich, J.E. vysk. V. Brizgys. Antroje eilėje: rev. F. 
De. Luck, lietuviai kunigai: P. Vasaris, A. Spurgis, P. 
Butkus, P. Dauknys ir Dr. P. Bačinskas.

Nuotrauka A. Budrio

Žinelės
Tik j grįžę po sėkmingų pa

sirodymų Dainų Šventėje 
Adelaidėje, Melbuorno 
sambūriečiai beveik neatsi
kvėpę vėl repetuoja. Jie yra 
pakviesti pasirodyti Ethnic 
televizijoje 0—28 ir juos gir
dėsime per radio 3 EA.
Jau iš praeities patirta, kad 

kultūrinis bendradarbiavi
mas tarp atskirų lietuvių 
kolonijų yra ne tik sveikin
tinas reiškinys, bet būtinai 
reikalingas, o šito ypatingai 
pasigenda mūsų bendruo
menės mažesni vienetai.

Tuo vadovaudamasis Mel
bourne Dainos Sambūris 
pasiryžo aplankyti savo ne
tolimus užjūrio kaimynus 
tasmaniečius vasario 21 d. 
Tikimės, kad tai bus gera 
proga Tasmanijos lietu 
viams pasigėrėti lietuviška 
daina ir nors trumpai pa
bendrauti su melburniškiais. 
Malonu, kad choras vyksta 
beveik pilname sąstate su 
trimis dirigentais ir solistu 
J. Rubu. Sekmadienį, vasa

rio 22 d. choras giedos lie
tuviškose pamaldose, nes 
melburniečių klebonas kun. 
P. Vaseris taip pat vyksta 
kartu.

Choristai kaip ir anksčiau 
pasinaudojo brolių J. ir B. 
Stankū.navičių kelionių biuro 
patarnavimais, per juos 
gaudami geriausias išvykos 
sąlygas, už ką visas Dainos 
Sambūris jiems labai dėkin- 
£as- V. Ališauskas

Prieš kiek laiko Jungtinėse 
Tautose buvo iškeltas spau
dos ir informacijos apriboji
mo klausimas. Neseniai JT 
švietimo, mokslo ir kultūros 
konferencijoje buvo šis 
klausimas svarstytas ir pri
imtas projektas. Iš dalyva
vusių tik Šveicarijos atsto
vas prieštaravo, kad rezo
liucija nepriimtina. ,

Patirta, kad į šių metų Au
stralijos lietuvių žiemos 
sporto šventę iš Amerikos 
ketina atvykti apie 20 slidi
ninkų. Jų atvykimu rūpinasi 
Viva Alekna.
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Stovyklos laikraštėlio titulinis puslapis

“-Sa į £

HIliYYRlLl tinę':

Didysis mūsų nuotykis

/traukos ts 
faidžictmo

Kiekviena skautų stovykla 
yra didelis įvykis, o Rajoni
nę galėtume pavadinti di
džiuoju, nes tai reiškia visos 
Australijos lietuvių skautų 
sąskrydį. Šis sąskrydis dar 
tuo didelis, kad jame daly^ 
vavo LSS Brolijos Vyriau
sias Skautininkas Vytautas 
Vidugiris. ASS Vadijos pirm 
fil. Raimundas Strikas, Gin
taro ir Ąžuolo mokyklų ins
truktoriai Vanda Aleknienė 
ir Romas Fabijonas, visi 
aukšti vadovai iš Amerikos 
atvykę. Tai neeilinė stovy
kla, kurioje tiek daug svečių 
vadovų stebi, moko, ins
truktuoja mūsų jaunimą. Tai 
reta proga susitikti vienoje 
stovykloje su taip reikšmin
gais vadovais. Reikia 
pasakyti, kads ir mūsų pačių 
vadovų toje stovykloje ne
maža stovyklavo.... * "'

Stovyklai, kuri buvo pava
dinta Didvyrių Žeme vado
vavo pats Australijos Rajo
no vadeiva v.s. fil. Balys 
Barkus, jo padėjėja s.fil. 
Pajauta Pullinen, kitos 
svarbesnės pareigos atiteko 
“Baltijos“ tunto vyčiams: 
adjutantas — Ridas Daukus, 
užsiėmimų vadovas — Ro
mas Miniotas, kai kuriuos 
užsiėmimus parengė ir pra
vedė Mindaugas Mauragis. 
Melbourne “Džiugo“ tuntą 
atstovavo 29 skautai su ka
pelionu v.s. kun. Pranu 
Daukniu priešakyje. Stovy
kloje buvo įrengtas gražiai 
skautiškai papuoštas altorė
lis, ir kiekvienos dienos vė
liavos pakėlimui, kapeliono 
sukurta nauja skautiška 
malda. Adelaidės “Vilniaus“ 
tumtui teko prisiimti ūkio 

dalies rūpesčius ir darbus, 
kuriems vadovavo s.v. Do

natas Dunda ir p. Šerelienė 
kaip vyr. virėja. Kai tuo 
tarpu tuntininkė v.s. E. Bu- 
lienė lankė Gintaro mokyk
lą, norėdama pagilinti savo 
skautiškas žinias.

Tenka pasidžiaugti dar 
vienu maloniu faktu tai Gin
taro—Ąžuolo mokyklų kur
sais, kurie vyko atskirai, 
poros kilometrų atstume 
nuo bendros stovyklos, nors 
jie ir buvo atskiri ir uždari 
lankytojams, tačiau darė di
delės įtakos patiems sto
vyklautojams. Su kursų da
lyviais stovyklautojai susi
tikdavo per bendrus laužus, 
kartais per vėliavų pakėli
mus ar nuleidimus. Pasku
tinėmis dienomis galima bu
vo aplankyti nustatytomis 
valandomis stovyklas ir ap
žiūrėti ar pasimokyti kaip 
atlikti įrengimai. Šitokie 
kursai pirmą kartą Austra
lijos lietuvių skautų gyveni
me. Deja, nedidelis skaičius 
juose dalyvavo, bet kas da
lyvavo buvo pilnai paten
kinti ir iš to turės didelės 
naudos.

Stovyklai vieta parinkta 
graži, netoli Adelaidės mie
sto, kalnų atšlaitėse, žemės 
reljefas įdomus, kvapas 
krūtinę kilnoja, norisi būti ir 
džiaugtis gamtos
turtingumu. Sena stovykla
vietė Woodhouse yra Pietų 
Australijos skautų nuosa
vybė. Daug gerų pastatų ir 
skautiškas muziejus yra į- 
kurtas, nors mūsų skautai 
jais nesinaudojo, stovykla
vome gamtos teikiamoje 
globoje, tikrai skautiškai. Į 
stovyklą atvy kol 15 asmenų: 
73 berniukai ir 42 mergaitės. 
Vietovėmis taip pasiskirstė: 
Sydney “Aušra“ — 31, Mel
bourne “Džiugas“ —29. A

delaidė “Vilnius“ — 26, Can
berra “Baltija“ — 11, Gee
long “Šatrija“ — 8, Hobart— 
5, Brisbane—1. USA — 4. 
Mūsų sąlygomis tai nemaža 
stovykla. Buvo įdomių užsi
ėmimų pravesta ir gerų pio- 
neriškų darbų padaryta, pa
minėtini Gedimino pilies 
bokštas, skraidanti lapė. Su 
gailesiu tenka prisiminti 
laužus: karštose vasaros

NAUJI LEIDINIAI

SKAITINIAI JAUNIMUI 
IR MOKYKLOMS

JAV Lietuvių B-nės Švie
timo Taryba, susirūpinusi 
jaunimo lituanistiniu auklė
jimu, yra išleidusi visą eilę 
vadovėlių ir kitokių mokyk
loms ir jaunimui. Neseniai 
gauti paminėti šie naujausi 
leidiniai:

Vanda Frankienė-Vaitke
vičienė. PASAKŲ PASAU
LIS. 79 psl. Viršelis Ados 
Stukuvienės. Leidinyje au

ANUJ
Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
ps. fil. E. Jonaitienė, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 
Tel. 869 1159

dienose negalima buvo kurti 
ugnies, dideli pavojai gais
rams, specialūs australai in
struktoriai darė
pranešimus, instruktavo 
kaip elgtis gaisro atveju, ir 
net turėjome pratybas at
likti praktikoje. Atlikome 
gerai su pagyrimu, tada gai
srų sargai šiek tiek nusira
mino. Taigi nebuvo galima 
kurti ugnelės, todėl ir mūsų 

torės šešios originalios pa
sakos. Kaina $ 3.

RINKTINĖ JAUNIMUI 
13-16 metų amžiaus skaity
tojams. Antras rinkinys. 46 
Esi. Kaina $ 1.50. Šiame rin- 

inėlyje paskelbti mūsų ži
nomų rašytojų kūriniai ar jų 
ištraukos: Kazio Almeno, 
Pulgio Andriušio ir Jurgio 
Jankaus.

RINKTINĖ JAUNIMUI. 
Pirmas rinkinys 8-11 metų 
amžiaus skaitytojams. 41 

laužai negalėjo būti tokie 
gyvi, kokie paprasti yra, kai 
ugnelė liepsnoja, ir dūmai 
žvaigždes siekia.

Stovyklą uždarant, kaip 
paprastai, visų veidus pri
dengė graudulys, reikės 
išsiskirstyti. Didysis para
das vėliavų aikštėje, stovy
klos viršininko paskutinieji 
įsakymai, tarsi Kalėdų se
nelio dovanos, malonūs: 
vienus pakelia į vyresniš
kumo laipsnius, „ kitus 
medaliais apdovanoją, dar 
kitus pagyrimais,
padėkomis atžymi, visus pa
glosto ir visiems padėkoja, 

su visais atsisveikina iki kito 
susitikimo jau kitoj stovyk
loje. Su paskutiniais Himno 
garsais vėliavos nuleidžia
mos paskutinį kartą, tada 
graudulys suspaudžia jau

trią širdį, ir akyse pasirodo 
tyra ašarėlė.

Kiekviena stovykla duoda 
nepaprastai daug jaunimui 
dvasinio tautinio išbudimo. 
Susitikimais su niekada ne
matytais jaunuoliais tvirtai 
ideologiniai socialiniame 
vienete ir gražios gamtos 
globoje subrendina jaunuolį, 
padaro labiau savarankišką, 
daugiau mąstantį ir išgyve
nantį. Nėra abejonių, kad ir 
šita stovykla savo uždavį 
atliko gerai: per trumpą lai
ką jaunuoliai pakartojo savo 
lietuviškas žinias, kiti pra
moko naujų žodžių, naujų 
dainų, o bendrai visi jautės 
esą lietuviais skautais, visi 
įnešė savo dalį į bendrą 
aruodą, visi jungėsi pagal 
savo sugebėjimą į bendrą 
rezistenciją prieš gręsiantį 
nutautėjimą.

Reikia tik džiaugtis, kad 
mes vis dar sugebame tokio 
masto jaunimo sąskrydžius 
sušaukti Dievo, tėvynės ir 
artimo meilės šūkiu.

A. Mauragis

psl. Kaina $ 1.50.
Šioje rinktinėje parinkti 

šių autorių darbai: Nijolės 
Jankutės ’’Karilė ir pabėgė
liai”. Juliaus Kaupo ’’Pasaka 
apie arlekino meilę ir burti
ninką be vardo” ir Romualdo 
Spalio ištrauka iš veikalo 
’’Gatvės berniuko nuoty
kiai”.

Šios knygelės išleista 
JAV Lietuvių B-nės Švieti
mo Tarybos jaunimui ir mo
kykloms. Užsakymus priima 
A. Kareiva, 6559 D. Tich- 
mond Ave., Chicago, Ill. 
60629, U.S.A.

Vienas melburniškis Lietu
vių Dienų metu, negalėda
mas patekti į pamaldas per
pildytoje šv. Kazimiero ko- 
pyčioje, čia pat įstojo į Ade
laidės parapijos chorą ir tuo 
reikalas išsisprendė.

Mūsų Pastogė Nr. 5,1981.2.9, psl. 5
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" Prisiminimų nuotaikoje
ANTANINĄ 
GUSTAITYTĘ - ŠALČIU
VIENĘ PRISIMENANT.

Trumpame Lietuvos ne
priklausomybės laikotarpy
je turėjome nemažai uni
versitetą baigusių moterų. 
Jos aktyviai reiškėsi visuo
meniniame, politiniame gy
venime ir pasižymėjo socia
linės globos bei kultūros ba
ruose. Sunku būtų jas visas 
paminėti, bet jų įnašas Lie
tuvai buvo svarus.

Kai 1943 metų gale atsis
veikinau su p—nia Šalčiu
viene Kaune, tikrai nema
niau, kad tai bus paskutinis 
kartas gyvenime. Man ji 
buvo ir bus miela, maloni 
mano draugės mamytė. 
Kiek kartų buvodavau pas 
juos Putvinskio gatvės 6— 
tame numeryje! Ten, žiemos 
metu iš Giedrės kambario 
antrame aukšte
stebėdavom, ar mūsų kava
lieriai jau čiužinėja gigantus 
LFLS čiuožykloje. Tik tada 
ir mes nusileisdavom 
žemyn. Juk ne “fasonas“ 
būdavo mergaitėm pirmom 
ateiti!
Per tuos ilgus metus nesu

vokiau, kokia Antanina Šal
čiuvienė buvo uoli darbuo
toja visuomeniniame, peda
goginiame ir kūrybiniame 
darbe. Rašytojos gabumus 
turbūt paveldėjo. Jos dėdė 
poetas kunigas dr. Motiejus 
Gustaitis jai padarė nemažai 
įtakos, skatindamas jaunąją 
Antaniną tobulinti savo ta
lentą.

Antanina gimė 1895 m. Su
valkuose, Rukiškių viensė
dy. Jos tėveliai, Katerina ir 
Kazimieras Gustaičiai turėjo 
šešias dukreles, kurios visos 
išėjo mokslus. Tai jau retas 
atsitikimas tais laikais Lie
tuvoje. Antosėlė, kaip ją se
serys vadino, buvo antroji

amžiumi. Ji baigė “Marijos“ 
vardo Kauno gimnaziją 1913 
metais, 1917 metais Aukš
tuosius Pedagoginius kursus 
Maskvoje. Nuo 1918 iki 1919 
metų studijavo Berlyno uni
versitete, gamtos geografi
jos fakultete.

Grįžusi tėvynėn mokyto
javo Vilniuje ir Kaune bei 
veikė įvairiose akademinėse 
draugijose. Jos straipsniai, 
Auksės slapyvardžiu pradė
jo rodytis periodinėje spau
doje, “Lietuvos Aide“, 
“Naujoje Romuvoje“ ir ki
tuose kultūriniuose žurna
luose.

1922 metais ištekėjo už e- 
konomijos profesoriaus dr. 
Petro Šalčiaus ir susilaukė 
dviejų vaikų: dukrelės Gie
drės ir sūnaus Algimanto, 
kurį mes Alma vadinom.
Nepasitenkindama vien tik 

motinos ir šeimos kūrėjos 
pareigomis, Antanina Šal
čiuvienė įsitraukė į visuo
meninį darbą. Buvo aktyvi 
abolicionistė ir vienerius 
metus net “Lietuvos Aboli- ! 
cionisto“ redaktorė. /Aboli- 
cionistų draugija įsisteigė 
1920 metais Lietuvoje. Bitė 
Petkevičaitė buvo viena iš 
steigėjų ir ilgametė narė. 
Abolicionistai gynė moterų 
teises ir siekė tarp kitko ir 
prostitucijos reglementaci- 
jos panaikinimo/. Socialinė 
globa jai irgi rūpėjo ir ilgus 
metus veikė Mergaičių Glo
bos Draugijoje. 1937 metais 
Antanina Šalčiuvienė, kuri 
gerai kalbėjo trim svetimom 
kalbom, buvo išrinkta Lie
tuvių Akademikių draugijos 
pirmininke ir dažnai atsto
vaudavo aukštąjį mokslą 
baigusias lietuves tarptau
tiniuose kongresuose. 
Rašytojų Draugijai jinai irgi 
priklausė ilgus metus.

Iš beletristinių kūrinių pa
žymėtini yra jos romanai:

“Laiko Laiptais“, “Vingiai“, 
“Juozukas“ istorinis roma
nas iš 1863 metų sukilimo 
laikotarpio, “Voras“ ir buvo 
pradėjusi rašyti 4—rių tomų 
istorinį romaną, kuriame a- 
prašė 1861 — 1918 metų lai
kotarpį. Be to, išleido nove
lių rinkinį “Dvejopa Meilė“,' 
apysaką jaunimui “Už Jūrių 
Marių“ ir dramas “Sofiją

Vytautaitę“, Akla meilė — 
ne laimė“, “Sibirą“ ir porą 
geografijos vadovėlių 
gimnazijoms.

Sunkūs buvo paskutiniai 
Antaninos Gustaitytės Šal
čiuvienės metai. Karo metu, 
ji su vyru buvo atskirta nuo 
vaikų. Jų belaukdami tėvai 
nebesuspėjo išvykti. 1958 
metais mirė jos vyras, o po 
5—ių mėnesiu, nebesulau
kusi vizos į Ameriką, užgęso 
ir ji.

K

DĖMESIO!
Nuo sausio 1 d. 

’’TALKA moka.-

uz 
einamas 

sąskaitas
Isolda I. Davis

KNYGOS
LIETUVIAI SPORTI

NINKAI AUSTRALIJOJE. 
Išleido ALFAS. Redakto
rius Leonas Baltrūnas. Vir
šelis E. Kalibato. Išleista 
1980 m. 368 didelio formato 
puslapiai. Kaina nepažymė
ta.

Artėjant Australijos lie
tuvių sporto veiklos 30 metų 
sukakčiai Australijos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo Są
jungos (ALFAS) Valdyba, 
vadovaujama Jurgio Jona- 
vičiaus, ryžosi išleisti ap
žvalginį lietuviškos sporto 
veiklos Australijoje leidinį, 
apimantį 30 metų laikotarpį. 
Tai buvo milžiniškos apim
ties užsimojimas, pareikala
vęs iš leidėjų ir ypač redak
toriaus didelio pasiaukojimo

ir pasiryžimo. Per nepilnus 
18 mėnesių knyga buvo su
organizuota, paruošta ir iš
leista. Kaip paprastai, dau
giausiai pasišventimo ir 
darbo įdėjo pats knygos re
daktorius Leonas Baltrūnas, 
padedamas visos eilės bend
radarbių ir talkininkų. Kny
ga išėjo pasigėrėtino ąlbu- 
minio formato, ypatingai 
gausiai iliustruota, tarsi 
koks paminklas lietuviškai 
sportinei veiklai Australi
joje.

uz 
terminuotus 

indėlius

15 ir iki

■ ■ ■ UZ
■ specialius 

terminuotus indėlius 
praded. $5000 suma

Pasiteiraukite 
TALKOS ištaigoje 
kaip Jūs galite 
sayo pinigus ge
riau investuoti.

Syd. Lietuvių Klubas kviečia

Skelbimas
ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
JOS ĮKŪRIMAS IR PASIRODYMAS

(1) Ji bus Dievo karalystė todėl kad dangiškasis Tėvas 
yra didysis Karalius, ir dėlto kad visas išgelbėjimo pla
nas, kuris bus įvykdytas tūkstantmetiniu karaliavimu, 
yra jo sumanytas ir prirengtas. Ji bus jo karalystė dėlto, 
kad bus įsteigta ir palaikoma jojo galybe. (1 Korint. 15:24 
- 26). Ji bus Dievo karalystė dar dėlto, kad jis bus laiko
mas aukščiausiuoju valdovu ir jo įstatymai bei jo meilė ir 
malonė pasirodys per jo paskirtąjį tarpininką.

(2) Ji bus taip pat ir Kristaus karalystė — Dievo bran
giausiojo Sūnaus karalystė, todėl kad Kristus, naujosios 
sandoros tarpininkas, bus teisėtasis Tėvo atstovas, pa
naikinimui pikto ir nuodėmės ir įvedimui visų atpirktųjų į 
pilną ir nuoširdų paklusnumą dangiškam Tėvui ir jo įsta
tymams, ir į pilną atsteigimą į dieviškąjį panašumą ir 
malonę ir į amžinąjį gyvenimą.

(3) Ji bus taip pat ir šventųjų karalystė toje prasmėje, 
kad jie, kaip "karališkoji kunigystė” (Apreišk. 5:10), ka
raliaus, teis ir laimins pasaulį bendrai su jųjų Viešpačiu 
Jėzumi. — Romiečiams 8:17, 18.

Pati karalystės klasė susidarys iš mūsų Viešpaties ir jo 
’’išrinktųjų” Evangelijos amžiaus bėgyje; nes jiems jis 
yra pasakęs: "Nebijok, mažoji kaimene, nes jūsų Tėvui 
patiko duoti jums karalystę”. Apie juos Viešpats yra kal
bėjęs, per pranašą Danielių: "Tuomet viešpatavimas ir 
valdžia ir karalystės didybė, kuri yra po visu dangumi, 
bus atiduota Aukščiausiojo šventųjų tautai; jos karalystė 
yra amžina karalystė, iryįsi karaliai tarnaus jam ir bus 
paklusnus”. — DanieUo 7:27.

karaliai tarnaus jam ir bus

Bus daugiau

Mylį tiesa literatūros gausite veltui. Rašykite:
• P. Bačinskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

Klubo pastato statyba 
eina prie pabaigos, liko tik 
vidaus įrengimai. Kaip vis
kas bus užbaigta, bus didin- 
fas . pastatas, kuriuo mes, 

ydney lietuviai, tikrai 
galėsime pasididžiuoti.

Klubo valdyba labai dė
kinga nariams "už jūsų su
teiktas paskolas klubui. Mes 
matome, kad jūs supratote, 
jog nestatome vien tik klu
bo, bet statome Sydney lie
tuvybės centrą.

Ligi šiol pastatas stato
mas klubo ir narių lėšomis. 
Banko paskirta paskola dar 
nebuvo panaudota statybos 
reikalams. Valdybai dar 
trūksta pinigų, būtinų baldų 
nupirkimui, naujo

LAIŠKAS

Viešpatie Redaktoriau,

Mūsų Pastogės š m. Nr. 3 
skaitėme gražų sąrašą as
menų, kurie Pasaulio Liet. 
B—-nės Valdybos pirmininko 
Vytauto Kamahto, tarpinin
kaujant buv. ALB Krašto 
Valdybai, buvo apdovanoti 
už jų išskirtiną pasidarba
vimą bendruomenei atitin
kamais medaliais.

Gražu ir sveikintina, kad 
mūsų kultūriniai ir visuo
meniniai darbuotojai už jų 
veiklą ir darbą pastebimi ir 
atitinkamai atžymimi, nors 
visi iš jų dirbo neklausdami 
.ir nesitikėdami kokio nors 
išskirtino atžymėjimo ar į- 
vertinimo. Principe tai pa
girtinas PLB Valdybos užsi-. 
mojimas išskirtinai pagerbti 
nusipelnusius 
bendruomenės veikėjus ir

įvažiavimo padarymui, auto dabar ligi birželio 30 d.)
II. Terminuotos paskolos, 

nemažesnėms sumoms kaip
mašinų stovėjimo vietos su
tvarkymui, bendrai visos _______________________
aplinkumos sutvarkymui ir $ 1000, netrumpesniam lar 
papuošimui. ,.................. .. ‘

Kviečiam*
. _ < kui kaip 12 mėnesių, palū-

Kviečiame narius ir toliau kanų bus mokama 11%. Pa- 
investuoti savo sutaupąs į lūkanos apskaičiuojamos kas 
Lietuvių Klubo statybą, kuri 
iš svajonės virto planais ir 
dabar matome realybėje, 
kaip pastatas atrodys.

Paskolos iš narių priima
mos šiomis sąlygomis:

I. Neterminuotos, už ku
rias bus mokama 9% meti
nių palūkanų. Palūkanos ap
skaičiuojama finansinių 
metų gale, t.y. birželio 30 d. 
(pav. jei jūs investuosite 
dabar, tai pirmas palūkanas 
jūs gausite už terminą nuo

12 mėnesių nuo paskolos ga
vimo datos.

Norintieji investuoti savo

klubo iždininką p. A. Migų 
po darbo valandų tel. 
726 4139, aiį»a į klubo vedėją 
p. E. Lašaitį tel. 708 1414, 
arba asmeniškai klube, 
klubo atidarymo valan
domis.

Sydney Lietuvių Klubo 
Valdyba

REDAKCIJAI

juos gal net kokiu regimu 
ženklu apdovanoti, kaip kad 
nuo seno visame pasaulyje 
priimta. Tik kažkaip keista, 
kad bendruomenė pati spe
cialių medalių ar ordenų ne
parūpina, o naudoja kitų in
stitucijų kokia nors progą 
išleistus komercinius meda
lius, kuriuos gali įsigyti už 
nustatytą kainą bet kas. To
kiu būdu tas pats atžymėji- 
mo medalis ar ženklas pra
randa savo paskirties pras
mę ir vertę, nes, kaip minė
ta, kiekvienas tokį ženklą 
gali įsigyti už pinigus be jo
kių nuopelnų. Jokia institu
cija ar organizacija nenau
doja medalių ar atsižymėji- 
mo ženklų, kuriuos galima 
lengvai gauti rinkoje.

PLB Valdyba galėtų apie 
tai pagalvoti ir net paga
minti savo specifinius me-

dalius, kurie būtų ne rinkai 
skirti, bet tik PLB Valdybos 
dispozicijoje. Tada ir tokį 
medalį gavęs atitinkamas a- 
smuo visai kitaip jaustųsi, 
nes žinotų, kad jis tokio pa
garbos ženklo yra nusipel
nęs ir tik per savo išskirtiną 
darbuotę tokį įsigijęs.

L. B.

NEWCASTLE
B. ir O. Zakarauskai jau 

Sirieš savaitę persikraustė į 
ankstowną, kur naujai nu

pirkti namai yra taip arti 
Onos sesers Jadvygos, kad 
net sklypų galai rubežiuoja- 
si. Ten taip pat netoliese 
gyvena sūnus Julius ir duk
tė Regina su šeimomis. Di
delį akstiną keltis į Banks 
towną sudarė ir ten esantieji 
Lietuvių Namai, kur galima 
visada pajusti gimtojo kraš
to Lietuvos pulsą. mirt

- ■■ ; - ■' i/'roiū
A.Š.
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Trisdešimt pirmoji
SPORTO ŠVENTĖ

Antanas Laukaitis Tęsinys

Ėjg>/PORTALE
SPORTINĖS KNYGOS

PRISTATYMAS

Gruodžio 27 dieną vakare, 
Adelaidės Lietuvių Namuo
se, dalyvaujant PLB pirmi
ninkui V. Kam an t ui, AT.R 
pirmininkui V. Neverauskui, 
sportininkų dvasios vadovui 
kun. P. Butkui, "Mūsų Pas
togės” redaktoriui V. Kazo
kui ir kitiems kviestiniams 
spaudos ir sporto bendra
darbiams, buvo oficialiai 
pristatyta naujai išėjusi 
knyga "Lietuviai Sportinin
kai Australijoje”. Savo pri
statymo žodyje ALFAS pir
mininkas J. Jonavičius, ku
ris buvo šios knygos didysis 
iniciatorius ir visas jos dar
bo variklis, be kurio įdėtų 
milžiniškų pastangų ir išim
tinų organizacinių gabumų, 
tikrai ir ši knyga nebūtų 
dienos šviesos išvydusi. 
Trumpai papasakodamas 
šios knygos pradžios istoriją 
ir nuoširdžiai padėkojęs šios 
knygos redaktoriui, mūsų 
žinomajam sporto veteranui 
L. Baltrūnui, bei visiems ki
tiems šios knygos išlei
dimo bendradarbiams, jis 
pakvietė žodį tarti patį re
daktorių. L. Baltrūnas, savo 
tikrai nuoširdžiame žodyje, 
plačiau papasakojo apie mū
sų gyvenimą tik atvykus į 
Australiją, apie mūsų spor
tinius vargus, norą vėl įsi
jungti į lietuvišką sportinį 
gyvenimą, laimėjimus, mūsų 
kūrimąsi ir kt. Jo žodis buvo 
toks nuoširdus ir gražus, 
kad daugeliui iš mūsų jis 

-'buvo lyg tai gražus vaizdi
nis;, mūsų pačių išgyventas, 
filmas, kai svečiams iš užjū
rio, jis pateikė mažą mūsų 
kūrimosi ir darbo vaizdą. 
Baigdamas jis nuoširdžiai 
padėkojo visiems bendra
darbiams ir rėmėjams ir 
džiaugėsi, kad ši knyga įeis į 
mūsų gyvenimo istoriją.

Po knygos pristatymo, vi
siems bendradarbiams, 
knygos rėmėjams ir mece
natams, bei užjūrio sve
čiams, buvo įteikta po vieną 
egzempliorių.

Knygą "lietuviai Sporti
ninkai Australijoje” išleido 
ALFAS Valdyba Adelaidėje. 
Redaktorius L. Baltrūnas 
Melbourne. Rinkėja A. Jab
lonskienė Sydnejuje. Virše
lis E. Kalibato iš Adelaidės. 
Knyga turi 368 puslapius, 
yra labai gausiai iliustruota 
nuotraukomis iš visų Aus
tralijos lietuvių sporto klubų 
gyvenimo, išvykų į Ameriką 
bei Kanadą ir amerikiečių 
krepšininkų gastrolėmis 
Australijoje. Knyga yra 
labai gražiai sutvarkyta sa
vo paskirais skyriais, tarp 
kurių yra ir ilgas straipsnis 
anglų kalba. Si knyga yra 
labai vertinga mūsų 30-ties 
metų sportinio gyvenimo 
istorijoje.

Knyga galima gauti per 
savo miestų sporto klubus. 
Kaina $ 10.00

ŠVENTĘ UŽBAIGUS

Lietuvių Dienų ir Sporto 
Šventės Adelaidėje tiek aš, 
tiek ir kiti Australijos lietu- * 
viai, laukėme su dideliu ne
kantrumu. Šios šventės bu
vo ypatingame ženkle. At
vykęs didelis būrys sporti
ninkų, jau nuo pirmųjų savo 
dienų Sydnejuje padarė šią 

būsimą šventę nepaprastą ir 
įdomią. Jauni, žvalūs ir 
aukšto ūgio svečiai iš Ame
rikos, po kelių valandų Syd
nejuje, jau pasidarė mūsų 
draugai. Vėliau rungtynės, 
išvyka į Sydnejų, Operos 
rūmus, pajūrį, Kūčios, 
bendra kelionė lėktuvu, la
bai ir labai suartino sydne- 
jiškius su visais svečiais. 
Tas pats tuoj atsitiko ir 
Adelaidėje. Visur pavyzdin
ga tvarka, mano prietelius 
P. Andriejaitis pas kurį ir 
man teko gyventi, nuo ne
migo ir begalės su švente 
susijusių darbų, vis vien 
maloniai šypsosi, priima 
sportininkus, duoda nuro
dymus ir su savo pagelbi- 
ninkais duoda įvairiausius 
Eatarimus, gi laisvalaikiu 

ėga į Lietuvių Klubo barą 
ir ten daro tvarką, nors ten 
"didysis Viršila” ir taip 
viską gražiai tvarko. Šeimi
ninkas St. Umevičius, "Vy
ties” pirmininkas, turi taip 
pat nemažai rūpesčių, tačiau 
savo gerųjų pagelbininkų 
padedamas, viską gražiai 
sutvarko ir laukia šventės 
atidarymo. Gi mūsų visų 
’’Bosas” Jurgis Jonavičius,

SVEIKINAME Skelbiame pavėluotai gautą 
sveikinimą Australijos lie
tuviams sportininkams. 
Red.

ŠIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIŲ AUKLĖJIMO 
IR SPORTO SĄJUNGA 
1980 m. gruodžio mėn. 20 d.

Toronto, Kanada

AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FIZINIO AUK
LĖJIMO SĄJUNGAI

Sveikiname Jus,

lietuvius sportininkus 
Australijoje, suvažiavusius į 
trisdešimt pirmąją sporto 
šventę Adelaidėje.

Mus džiugina, plačiųjų 
vandenynų nuo Tėvynės ir 
išeivijos didžiumos atskirti 
Australijos lietuviai per tiek 
metų sėkmingai tęsę lietu
viškojo sporto tradicijas.

Drauge su Jumis didžiuo
jamės Jūsų darnia veikla ir 
našiais sportiniais bei lietu
viškais atsiekimais.

Mes siunčiame jums Šiau
rės Amerikos lietuvių spor
tininkų nuoširdžius linkėji-

A.L.F.A.S. VALDYBOS 
INFORMACIJA

XXXI Sporto Šventėje A. 
L.F.A.S. Valdyba kreipėsi į 
Australijos Lietuvių Kunigų 
Sekretoriato Vadovą kun. 
Petrą Butkų, prašydama 
sutikti būti Australijos lie
tuvių sportuojančio jaunimo 
Sielovados Vadovu.

Džiaugiamės galėdami 
E panešti Australijos lietuvių 

endruomenei ir visiems - 
sportininkams, kad kun. P. 
Butkus, savo š m. sausio 13- 
d. rašte A. L. F. A. S. 
Valdybai šį kvietimą malo
niai sutiko priimti.

Visų Australijos lietuvių - 
sportininkų vardu tariame 
mūsų Dvasios Vadui nuo
širdų Ačiū!.

A.LJ.A.S. Valdyba 

tas baltaplaukis nepavargs
tantis visos šventės variklis, 
po Adelaidės šventės pa
rengimus bėgioja kaip jau
niklis 18-tis atletas, kad net 
jo rūpestingoje žmona Biru
tė pradeda man baimintis, 
kad jos Jurgelis negautų 
širdies atakos. Bet kur tau, 
Jurgis tvarko, šypsosi ir 
apie bent kokius negalavi
mus net negalvoja, sakyda
mas, kad tai "Bobų išmis- 
las”.

Iškilmingos pamaldos, 
gražiai gieda choras, vysku
pai suteikia nepaprastai iš
kilmingą nuotaiką, sporti
ninkų įnešamos vėliavos, 
sekant ir kitoms organizaci
joms, bei mūsų svečių Ame
rikos ir Kanados vėliavos, 
lyg tai ir sako, jog Adelaidė
je yra tikrai ta didžioji lietu
vių šventė. Puiku, o žmonių, 
žmonių, pilna didžioji ka
tedra ir dar lauke namažai 
ir, svarbiausiai, visi lietu
viai, iš kone visos Australi
jos, Amerikos; Kanados, 
Europos ir net iš Lietuvos. 
Tikrai neįtikėtina.

Bus daugiau

mus ir geriausios kloties a- 
teityje.

Šviesiame prisiminime lie
ka Jūsų delegacijos šaunus 
pasirodymas ; . pirmose 
Pasaulio Lietuvių sporto žai
dynėse 1978 metais 

Toronte, Kanadoje.
Užsimezgęs gražus ben

dravimas tarp Australijos ir 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
sportininkų, taip kaip šie
metinėje viešnagėje, buvu

siose ir, dar neabejotinai, 
būsimose išvykose, mus abi
pusiai stiprina išeivijos ke

lyje ir mus sąmonina, jog 
kur bevyventume, esame 
vienos lietuviškos ir sporti
nės šeimos seserys ir broliai.

Ilgiausių metų lietuviams 
sportininkams Australijoje.

Pranas Berneckas 
Šalto Centro Valdybos Pir
mininkas

Sporto šventės metu krep
šinio rungtynėms tarp A- 
merikos lietuvių ir geelon- 
giškių įpusėjus, Geelongo 
rinktinės trenerio pareigas 
bandė perimti vienas iš žiū
rovų publikoje.

Sugrįžę iš Adelaidės, tiek 
važiavusieji automobiliais, 
tiek skridę lėktuvais labai 
gražiai atsiliepia apie Lietu
vių Dienų parengimus ir 
skaitlingą suvažiavimą 
Adelaidėje vykusių Lietuvių 
Dienų metu. Malonus buvo 
pasimatymas su iš Newcas- 
telio į Adelaidę persikėlu- 
siomis Nekrošių ir Petrėnų 
šeimomis.

Aukso medaliai
1981 m. sausio mėn. NSW 

plaukimo pirmenybėse 6 
aukso medalius laimėjo lie
tuvaitė Tabitha Andriūnaitė 
iš Gunnedah, NSW.

Tabitha jau treti metai 
renka aukso medalius. Ji šį 
kartą pasiekė net 6 naujus 
NSW rekordus ir laimėjo 6 
aukso medalius. Jos 100 me
trų laisvo stiliaus plaukimas 
yra viena sekunde geresnis 
kaip Susan Millers pereitais 
metais atsiektas 11 metų 
amžiaus rekordas. Susan, 
būdama vieneriais metais 
vyresnė už Tabithą, šiemet 
atsiekė naują rekordą ir to
dėl visi laikraščiai apie ją 
daugiau rašė, kadangi ji bu
vo išrinkta važiuoti į New 
Zealand pirmenybes.

Tabithos plaukimo rezul
tatai: 200 metrų laisvo sti
liaus, plaukė su 14 metų ir 
žemiau, 2 min. 12 sek., tai 
naujas NSW rekordas 11 
metų amžiaus. 400 metrų

Sportas Melbourne
METINIS SUSIRINKIMAS

MLSK ‘VARPAS* šaukia 
metinį susirinkimą vasario. 
22 d., sekmadienį, 2 vai., 
Lietuvių Namuose, Nth 
Melbourne, kuriame privalo 
dalyvauti visi klubo nariai. 
Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas;
2. Mandatų K—jos sudar.;

3. Susirinkimo prezidiumo 
sudarymas;
4. 1980 m. metinio susirin

kimo protokolo skaitymas;
5. Ižainin. pranešimas;
6. Reviz. K—jos pranešim.;
7. Pirmin. pranešimas;
8. Pranešimų diskutavimas 

ir priėmimas;
9. Klubo valdybos rinkim.;
10. Reviz. K—jos rinkimas;.

11. Klausimai ir sumanymai.
12. Susirinkimo uždarymas.

Klubo Sekretorius

ŠACHMATAI IR STALO 
TENISAS MELBOURNE.

Prieš trisdešimt metų Mel- 
buornas buvo lietuvių šach
matų ir stalo teniso tvirtovė. 
Keturis kartus savaitėje va
karais susirinkdavo Šv. 
Juozapo bažnyčios salėje, 
Collingwoode, šachmatų ir 
teniso mėgėjai ir valandų 
valandas praleisdavo lavin
damiesi šiose sporto šakose. 
Pavardės, kaip J. Kazakevi
čius, A. Baltutis, V. Kože- 
niauskas, A. Rukšėnas,
J. Smilgevičius, V.Mačiulai- 
tis, J.Ąžuolas, Grigaitis, Se- 
liokas, o kiek vėliau — 
V.Mačiulaitis, J.Kraulaidis,
K. Dabaulskis, J. ir P.Krik- 
ščiūnai, daug ką pasako, nes 
visi jie yra gerai žinomi 
šachmatų mėgėjai.

Pavardės, Krivickas, Juš
ka, Zdanavičius, Sirjatavi- 
čius, Kymontas, Vasaris, 
Bimba, Jarutis ir kiek vėliau 
— Ablonskis ir Balnionis yra 

laisvo stiliaus, plaukė su 12 
metų ir žemiau, 4 min. 34.67 
sek. yra naujas NSW re
kordas 11 m. amžiaus. 100 
metrų plaštakė, 1 min. 09.15 ! 
sek. NSW rekordas 11 m. 
amžiaus. 100 metrų laisvo 
stiliaus, 1 min. 2.79 sek., 
NSW rekordas 11 metų amž. 
200 metrų mišrus stilius, 2 
min. 33.73, NSW rekordas 
11 m. amž. 200 metrų plaš
takė, 2 min. 27.06, NSW re
kordas 11 m. amžiaus. 100 
metrų nugara, 1 min. 15.09, 
trečia vieta, 11 metų amž. 
bronzos medalis.

Šį mėn. Tabitha sueis 12 
metų amžiaus ir jau išrinkta 
važiuoti sekantį mėnesį į 
Australijos plaukimo pir
menybes, kurios įvyks 
Perth, WA. Ten pradinis 
amžius bus 12 metų.

. Mes linkime Tabithai ge
riausios sėkmės Australijos 
prmenybėse.

J.D.

gerai žinomi Australijos lie
tuvių stalo teniso žaidėjų 
tarpe. Visi išvardintieji bu
vo atsiekę aukštą šių žaidi
mų klasę ir ne kartą dalyva
vo Australijos lietuvių spor
to šventėse arba varžybose 
su australų sporto klubais.
Paskutinėje sporto šventė

je Adelaidėje nematėme 
nei vieno iš aukščiau išvar
dintų šachmatininkų, o stalo 
tenise Melbourną atstovavo 
Balnionis ir Ablonskis, kurie 
jau eilė metų nenuilstamai, 
garbingai gina Melbourne 
lietuvių stalo tenisininkų 
garbę.
Atrodo, atėjo laikas ką nors 

daryti, kad Melbourne šach
matininkai ir stalo tenisi
ninkai pabustų iš miego ir 
rastų reikalo dažniau pasi- 
miklinti šiose gražiose spor
to šakose.

Susitarus su Melbourne 
Lietuvių Klubu, nutarta ko
vo pirmą penktadienį, 7 vai. 
vakaro kviesti visus Mel
bourne šachmatų ir stalo te
niso mėgėjus pasitarimui, 
kurio metu bus aptariami 
būdai, kaip pagyvinti šių 
sporto šakų veiklą.
Jeigu atsiras pakankamai 
užinteresuotų, tikimasi, kad 
Klubo Valdyba nupirks ke
letą šachmatų komplektų ir 
keletą stalų tenisui ir leis 
naudotis Klubo patalpomis. 
Taip pat tikimasi, kad Klubo 
Valdyba padovanos trofejas 
turnyrų laimėtojams.

Rezervuokime penktadie
nio vakarus šių dviejų spor
to šakų atgaivinimui ir ne
užmirškite, kad kovo 6 d., 
penktadienį, 7 vai. vak., 
renkamės Lietuvių
Namuose. Daugiau informa
cijų galite gauti paskambinę 
Leonui Baltrūnui — 
857-9449.

Leonas Baltrūnas
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Vasario 1 6 - šio s 
MINĖJIMAI

CANBERRAMELBOURNE
MELBOURNO 
LIETUVIAI!

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę minėsime vasario 
15 d., sekmadieni, 12 vai. iš
kilmingos pamaldos Šv. Jo
no bažnyčioje, East 
Melbourne. Organizacijos 
dalyvauja su vėliavom. 
Skautai uniformuoti.
Po pamaldų pietūs Lietuvių 

Namuose.
Iškilmingas minėjimo aktas 

2.30 vai. Melbourne Lietu
vių Namuose, North Mel
bourne. Pamaldose ir minė
jime jaunimas ir ponios da
lyvauja tautiniais rūbais. 
Vyrai pasipuošia tautinio 
rašto kaklaraščiais.

Kviečiame visus Melbour
ne ir Viktorijos lietuvius 
gausingai dalyvauti minė
jime ir šventės pamaldose.

Savo gausingu dalyvavimu 
Samdykime, kad nepamir- 

wne Vasario 16 d. Nepri
klausomybės Akto reikšmės 
ir šventai tikime į Lietuvos 
prisikėlimą. Minėjime 
dalyvaus daug svečių.
Vasario 16 d. yra pirmadie

nį. Nors minėjimo iškilmės 
bus sekmadienį, bet nepa
mirškime tą brangią dieną 
paminėti pirmadienio vaka
re savo šeimose. Po darbo 
dienos susėskite vakare visa 
šeima iškilmingai vakarienei 
ir pakelkite tostą už 
Lietuvą.

Šią brangią dieną 
minėkime netik salėse, bet 
ir savo namuose, savo šei
moje, kad jaunoji karta ma
tytų mūsų ištikimybę tėvų 
žemei ir žinotų, kad vykdo
me Nepriklausomybės Akto 
mums paliktą kovos testa
mentą.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba

Informacija
KOMITETAS ŽMOGAUS 
TEISĖMS GINTI

Vasario 15 d., sekmadienį, 
tuoj po nepriklausomybės 
šventes minėjimo Lietuvių 
Klube /East Terrace, Bank
stown/ šaukiamas įsteigia
masis susirinkimas sudaryti 
Komitetą Žmogaus Teisėms 
Ginti. Tai būtų organas ko
vai už pavergtų žmonių tei
ses, nubaustuosius ginti de
dant pastangų juos išlais
vinti. Šio Komiteto tiesiogi
nis rūpestis padėti perse
kiojamiems lietuviams, ypač 
kaliniams Sovietų Sąjungo
je. Plačiau apie tai išgirsite 
dalyvaudami susirinkime.

Suinteresuotuosius malo
niai kviečiame gausiai daly
vauti vasario 15 d. tuoj po 
Vasario 16 minėjimo Sydne
jaus Lietuvių Klube viršuti
nėje salėje.

APYLINKĖS SUSIRIN
KIMAS PERTHE

Pertho Apyl. Valdyba pra
neša, kad kovo 8 d., sekma
dienį, 2 vai. Pertho Lietuvių 
Namuose šaukiamas visuo
tinis apylinkės susirinkimas, 
kuriame bus renkama nauja 
valdyba ir svarstomi ben
druomenės reikalai.
. Maloniai kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti.

Valdyba

CANBERRA 
INFORMUOJA

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas 
Canberroje rengiamas va
sario 22 d., sekmadienį:

12.30 vai. pamaldos St. 
Mary‘s koplyčioje, Braddon.

2 vai. minėjimas Lietuvių 
Klube. Paskaitą skaitys 
svečias iš Sydnejaus Vincas 
Kazokas. Toliau meninė 
programa ir kavutė. Ponios 
prašomos atsinešti po lėkštę 
užkandžių.
Primename, kad vasario 15 

d., sekmadienį, 2.45 vai. į- 
vyksta Canberroje varpų 
koncertas, kurin įtraukta ir 
lietuvių kompozicijos. 
Malonėkite atvykti ir pasi
klausyti.

Inf.

SYDNEY
VASARIO 16-SIOS
MINĖJIMAS SYDNEJUJE

Šventės minėjimas įvyks
ta vasario 15 d., sekmadienį: 
pamaldos Lidcombe bažny
čioje 11.30 vai., organizaci
jos dalyvauja su savo vėlia
vomis. iškilmingas pamal
das, dalyvaujant Dainos 
chorui, atlaikys kun. P. But
kus.

Minėjimas įvyks Lietuvių 
Klube Bankstowne 3 vai. 
p.p. Programoje dalyvauja: 
prof. A. Kabaila, poetas Al
inis Jūragis, Akadem. skau
tės ir Dainos choras.

Aukos bus renkamos Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nei paremti.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

MOKYKLA KVIEČIA!

Po Vasario 16 ryžto, Syd
nejaus lietuvių savaitgalio 
mokykla vėl pradeda darbą 
sekmadienį, vasario 22 d. Tą 
dieną jau 9.30 vai. ryto 
kviečiami visi tėveliai su
vežti savo buvusius ir būsi
mus mokinius. Bus registra
cija, paskirstymas į klases ir 
mokytojų pristatymas. Vyks 
pirmoji pamoka ir specialiai 
tėvų pasitarimas. Po to ben
dros pamaldos St.Joachimo 
bažnyčioje prašant Viešpa
ties palaimos ir visiems iš
tvermės.

Kvieskime vieni kitus, pa
raginkime bei pažadėkime 
padėti nuvežti, kad kuo 
daugiau vaikučių susiburtų 
šioje lituanistinėje moky
kloje.

Kun. P. Butkus 
Mokykos Globėjas

Vasario 15 d., sekmadienį, 
nuo 2.45 iki 3.30 valandos 
Canberroje įvyks sostinės 
varpų koncertas. Atkrei
piame visų vietinių tautiečių 
dėmesį, kad koncerto pro
gramoje numatyta skam
binti ir A. Vanagaičio kom
pozicija “Laisvės Varpas”. 
Si A. Vanagaičio kompozici
ja įtraukta koncerto pirmoje 
dalyje. Tautiečiai iš Uanber-

* SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE J 
116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 Į

Vasario 14 d., 8 v.v.
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

IŠVAKARĖS
Šokiai grojant Klubo kapelai

šešt., vasario 21 d. 8 v.v.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

Šešt., vasario » 28 d. 7.30 vai.
Sekm., vasario 15 d.

Nepriklausomybės 
šventė

Blynų balius
Kviečiame visus gausiai atsilankyti

Išvyka Tasmanijon
MELBOURNE DAINOS - 

SAMBŪRIS Į TASMANIJĄ

[Melbourne Dainos Sam
būris atvyksta į Hobartą A- 
nsett Flight 76 vasario 20 d., 

i penktadienį, 7.50 vai. vak.
Juos globos vietos apylinkės 
valdyba ir apie 40 asmenų 

bus apgyvendinti pas lietu
vius.
šeštadienį, vasario 21 d., 10 

vai. ryto numatoma išvyka į 
Wllington kalną, kasino ir 
kitas įdomesnes vietas. 7 
vai. vak. lenkų salėje /24 
Main Rd., Newtown/ įvyks 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas
—koncertas, kurio
programoje dalyvaus ir M- 
elbourne Dainos “Sambūris. 
Po koncerto toje pačioje 
salėje šokiai iki 1 vai. ryto.

Sekmadienį, 12.30 vai. pa
maldos šv. Teresės bažny
čioje, Moonah. Pamaldas la
ikys kun. P. Vaseris iš Mel-

TAPYBOS PARODA 
i

Nuo vasario 7 d. iki 26 die
nos Sydney Holdworth ga
lerijoje /86 Holdworth St., 
Woolahra/ vyksta Josonios 
PALAITIENĖS individua
linė tapybos paroda. Atida
rymas vasario 10 d., antra
dienį, 5.30 v.v. Dailininkė 
užsirekomendavusi kaip 
kylanti stipri meno pajėga, 
apie kurią su laiku gal ir 
plačiau išgirsime.

Suinteresuoti daile tautie
čiai maloniai kviečiami pa
rodą aplankyti ir susipažinti 
su mūsų jauna dailininke.

MIRĖ KAZYS RADAUS
KAS.

Sausio 31 d. ilgai ir sunkiai 
sirgęs Sydnejuje mirė Kazi
mieras Sadauskas, buvęs 
aktyvus lietuvis Sydnejaus 
lietuvių gyvenime, ypač ka
talikiškoje veikloje. Liūdesy 
paliko Žmona Elena, sūnus 
Ričardas ir dukra Regina.

ros ir apylinkių kviečiami 
atvykti ir pasiklausyti. Juk 
ne kasdien į koncertines 
programas įrikiuojami lie
tuviai kompozitoriai, o šį 
kartą JKovalskio pastan
gomis įtrauktas A. Vana
gaitis ir dar Lietuvos nepri
klausomybės šventės išva
karėse.

bourne, giedos pamaldose 
Melbourne Dainos Sanbūris.

Po pamaldų p.p. šikšnių 
sodyboje rengiama iešmynė 
—BBQ visiems padalyvauti 
su svečiais, kurie išvyks na
mo 9.35 vai. vak. Dalyvavi
mas iešmynėje nemokamai.

Dalyvavimas koncerte $2 
asmeniui, po koncerto įvyk
stančiuose šokiuose —$4.

Svečiai sambūriečiai iš mū
sų nereikalauja jokio atlygi
nimo, patys apmoka kelionę, 
tad mūsų pareiga juos gra
žiai priimti, skaitlingai daly
vauti salėje, bažnyčioje ir 
iešmynėje. Lauksime visų.

J. Paškevičius

VIS A IP
Sausio 5 d. Perthe auto 

nelaimėje žuvo uoli lietuvė 
Albina Baronienė 55 m. Pa
laidota sausio 10 d. Karaka- 
ta kapuose.

♦ ♦♦
Savo motinos ir artimųjų 

aplankyti vasario 8 d. į 
Ameriką šešiom savaitėm 
išvyko Mūsų Pastogės teks
tų rinkėja Aldona Jablons
kienė. Linkime Aldonai gra
žios kelionės ir pasisvečiavi
mo Amerikoje. Jai išvykus 
maloniai sutiko ją pavaduoti 
jau nuo seno žinomas Mūsų 
Pastogės bendradarbis My
kolas Zakaras, buvęs ALB 
Krašto Valdybos pirminin
kas ir pasireiškęs plačia vi
suomenine veikla.

Atrodo, kad ALB Krašto 
Tarybos suvažiavime svar
biausias įvykis buvęs ALB 
Garbės Teismo rinkimai, 
užtrukę daugiau kaip pus
antros valandos.
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VIETOJ M 
4* GS.IU
Pagerbiant a.a. Kazimierą 

Badauską vietoj gėlių Pa
saulio Lietuvių B—nės Val
dybai aukojame 20 dolerių. 
B. ir P. Ropės.

Pagerbdami a.a. Antaną 
Adamkavičių vietoj gėlių 
Mūsų Pastogei aukojame 10 
dolerių. E. ir N. Volkai. Ačiū

Reikšdami pagarbą a.a. Ri
mui Poškui, vietoj gėlių Mū
sų Pastogei aukojame 10 
dolerių. J. ir S. Norvilaičiai. 
Ačiū.

Pagerbdama a.a. Joną Ja
nulaitį vietoj gėjių Mūsų 
Pastogei skyrė $15 p. 
K.Garoaliauskienė iš Ade
laidės. Ačiū!

Prisimenant a.a. Kazi
mierą Daniškevičių jo mir
ties metinių proga Mūsų 
Pastogei skiriame 10 dole
rių. Taip pat vietoj gėlių 
Sagerbiant a.a. A. Vasarį 

lūsų Pastogei aukojame 10 
dolerių. T. ir Z. Vičiuliai. 
Ačiū.

Pagerbdami a.a. K. Ba
dauską vietoj gėlių M. ir A. 
Reisgiai aukoja $ 20 S.L.M. 
S. G. D-jai.

Pagerbdama a.a. K. Ba
dauską vietoj gėlių S. Jure
vičienė Dainos chorui aukojo 
10 dolerių.

MIRĖ R. POŠKUS

Pereitą savaitę Sydnejuje 
buvo palaidotas Rimas Poš
kus, miręs ištiktas širdies 
priepuolio ir sulaukęs vos 43 
m. amžiaus. Liūdesy paliko 
šeima, sesuo, brolis ir arti
mieji.

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbjaaavo-nuožiūara. Už skel
bimų-turinį neatsakoma.
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