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Sveika,
Lapkričio 18 d. mūsų bro

liai latviai mini savo nepri
klausomybės paskelbimo 
1918 metais sukaktį.

Gerai žinome sunkumus, 
su kuriais turėjo susidurti 
lietuvių tauta, siekdama sa
vo nepriklausomybės atsta
tymo. Latvių kelias į nepri
klausomybę buvo nė kiek 
nelengvesnis. Susidėjusių 
aplinkybių atskirti nuo savo 
kraujo brolių - lietuvių, lat
viai šimtmečiais nešė sveti
mųjų jungą - pradžioje vo
kiečių ordino, vėliau švedų, 
galiausiai - carinės Rusijos. 
4et ir tuo metu, kai trumpą 
aiko tarpą jie buvo įjungti į 
Lietuvos ar į unijinę Lietu
vos — Lenkijos valstybę, 
latviai pasiliko betarpinėje 
vokiečių baronų valdžioje ir 
priespaudoje.

Nežiūrint viso to, latvių 
tauta išsaugojo savo kalbą, 
papročius, tautinę kultūrą. 
Devynioliktame šimtmetyje 
ir Latvijoje, kaip Lietuvoje, 
irasidėjo tautinio atgimimo 
sąjūdis, augo politinis susi
pratimas.
Latviams buvo

sunkiau negu lietuviams, 
suderinti įvairių srovių in
teresus tautiniuose rėmuo
se, nes Latvijos didesni 
miestai ir aukštas darbinin
kijos nuošimtis sudarė sąly
gas radikalesnių revoliuci
nių idėjų plitimui. Tai užvil
kino- Latvijos nepriklauso
mybės paskelbimą, o ypąč jį 
apsunkino aplinkybė, kad 
fronto linija dalino kraštą 
pusiau nuo 1915 m. iki 1918 
vasario antrosios pusės. Bu
vo neįmanoma bet kokia 
bendra akcija viso krašto 
vardu. Lietuva, buvusi vi
siškai vokiečių okupuota ir 
Estija, iki 1918 vasario likusi 
rusų valdžioje, buvo pato
gesnėje padėtyje.

Visgi, nežiūrint visų sun
kumų bei vokiečių intrygų, 
Latvija ne tik pasiskelbė 
nepriklausoma, bet ir ginklu 
apgynė krašto laisvę nuo 
vokiečių, bermontininkų bei 
rusų bolševikų.

Latvių ir lietuvių tautos 
ypač suartėjo, kai tapo Hit
lerio — Stalino suokalbio 
aukomis. Jos drauge kentėjo 
nuo masinių žudynių, de
portacijų, kasdieninio tero-

Švedai buvo sulaikę so-, 
vietų povandeninį laivą, ku
ris buvo įplaukęs į Švedijos 
vandenis šnipinėti netoli 
švedų laivyno bazės. Po 
tampymosi kas sukėlė net 
arptautinės įtampos, švedai 
eido sovietų laivui išplaukti.

***

Ilgametis Suomijos prezi- 
ientas U. Kekkonen, būda- 
nas 81 metų, pasitraukė iš 
lareigų, išbuvęs prezidentu 
5 metus. Naujas preziden- 
is bus renkamas sausio 
sėn. 'J’4' ‘ '• •'*■

Latvija!
-ro. Tiek lietuvių, tiek latvių 
kaulai yra nukloję visus So
vietų Rusijos imperijos 
kampelius.

Šiandien latviai, kaip ir 
lietuviai, drauge kovoja už 
tautinį išlikimą, aktyviai da
lyvauja disidentiniame ju
dėjime savo gimtinėje ir 
karštai laukia valandos, kai 
latvių trispalvė vėl plėve- 
suos Kurše, Vidžemėje, 
Žiemgaloje ir Latgaloje.

Tvirtai tikėdami, kad 
Latvija, kaip ir Lietuva, ir 
Estija, vėl įsirikiuos į laisvų 
ir nepriklausomų valstybių 
eiles mes jungiamės drauge 
su broliais latviais Latvijos 
himno žodžiais — Dieve, lai
mink Latviją!

LATVIU TAUTOS HIMNAS
PREMIJOS JAUNIMUI

Dievs, sveti Latviju, 
Mūs’ dargo tėvijų, 
Sveti jei Latviju, 
Ak sveti jei to.
Kur latvju meitas zied, 
Kur latvju deli dzied, 
Laid, mums tur laimė diėt, 
Mūs’ Latvija

Sovietų dovanos Lietuvai - 
kalėjimai ■“**

Vakaruose, ilgą laiką 
buvęs sovietų kalinys Avra
ham Shifrin, parašė ir anglų 
kalba išleido knygą ’’The 
First Guidebook to Prisons 
and Concentration Camps of 
the Soviet Union”. Tai yra 
pirma šios rūšies knyga, ku
rioje minima ir kalėjimai, 
esantieji Lietuvoje. Čia 
smulkiai yra paminėta 2000 
kalinimo institucijų, nemi
nint Sov. S-je esančių kalė
jimų, koncentracijos sto
vyklų ir psichiatrinių ligoni
nių - kalėjimų disidentams. 
Autoriaus žiniomis Lietuvo
je yra 11-ka koncentracijos 
stovyklų, septyni kalėjimai 
ir trys psichiatrinės ligoni
nės. Keturi kalėjimai ir trys 
priverstino darbo stovyklos 
yra Vilniuje. Lukiškių kalė
jime moterys yra kartu 
kalinamos su kūdikiais. Pa
nevėžyje yra moterų ir 
vaikų kacetas. Pravieniškė
se yra 3000 kalinių. Šiau
liuose yra dvi stovyklos su 
1500 kalinių kiekvienoje. 
Alytuje 1000 kalinių dirba 
prie įvairių darbų, kai Jona
voje 5000 kalinių stato che
mijos fabriką. Kaune, Šiau
liuose ir Klaipėdoje yra po 
vieną kalėjimą, o Marijam

Dieve, laimink Latviją, 
Mūs tėvynę brangiąją. 
Laimink Latviją, \ 
Ak, laimink ją. .
Kur latvių dukros žydi,
Kur dainos sūnus lydi, 
Duok laimės džiaugsmą didį 
Mūs Latvijoj.

polėje (Kapsuke) viena pri
verstino darbo stovykla. 
Kaune Kuzmos gatvėje yra 
psichiatrinė ligoninė disi
dentams. Vilniuje yra gar
susis Lukiškių kalėjimas. 
Naujai statomo "Intouristo” 
viešbučio ’’Lietuva” statyba 
buvo sustabdyta, nes iš pas
kutiniųjų dviejų aukštų 
būtų matomos kalėjimo ce
lės ir kiemas. Dabar tarp 
kalėjimo ir viešbučio bus 
statomas kitas priestatas, 
kad uždengtų kalėjimo vaiz
dą turistams. Rasų ir Suba
čiaus gatvių kampe, buv. zi- 
tiečių šventovėje ir vienuo
lyne, yra laikoma 1300 kali
nių, kurie dirba stovyklos 
radio fabrike. Šio kaceto ko
mendantas yra pik. Lukšas 
ir padėjėjas pi. Adomaitis. 
KGB sekcijos vadovas yra 
pik. Itn. Novikovas. Daug 
kas iš besilankančių Lietu
voje gyveno ir buvo ’’Nerin
gos” viešbutyje, kur yra ir 
kavinė. Čia daug renkasi 
jaunimo ir yra mėgstama 
disidentų susitikimo vieta. 
Ir saugumas į šį hotelį ir ka
vinę siunčia daug savo 
agentų, kurie bando būti 
provokatoriais. Pačioje 
kavinėje ir hotelyje yra pas
lėpta daug elektroninių 
klausymo aparatų. ♦.< -

E. KRIAUČELIŪNO
VARDO PREMIJA

Dr. Leono ir Irenos 
Kriaučeliūnų šeima savo 
mirusiam sūnui ir broliui 
prisiminti skiria kasmetinę 
EUGENIJAUS KRIAUČE
LIŪNO PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos 
yra tokios:

1. Eugenijaus Kriaučeliū- 
no 1000 dolerių premija ski
riama lietuvui jaunuoliui, 
geriausiai pasireiškusiam 
raštais (lietuvių, anglų ar 
kita kalba), veikla, organi
zaciniu veiklumu, ar jauni
mo vienetui (sambūriui, 
tautinių šokių grupei, jauni
mo chorui, sporto būreliui), 
geriausiai reprezentavusiam 
lietuvius ir Lietuvą vienerių 
metų bėgyje:

2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo 
jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vy
resniųjų organizacijos ar 
paskiri asmenys iki kiekvie- 
nerių metų gruodžio 31 d. 
(pašto antspaudas);

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamu
mui įvertinti sudaroma jury 
komisija, kurion po vieną 
atstovą skiria Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės jauni
mo reikalams vadovas, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos Valdyba ir JAV Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriauče
liūnų šeima;

4. Jury komisija, aptarusi 
asmens ar vieneto tinkamu
mą premijai, ją skiria baisų 
dauguma iki sekančių metų 
vasario 15 d. ir susitaria su 
Kriaučeliūnų šeima dėl pre
mijos įteikimo laiko ir pobū
džio;

5. Premijai asmenys ar 
vienetai siūlomi raštu, 
nurodant tiksliai premijai 
tinkamumo motyvus, ir

siunčiami: Eugenijaus
Kriaučeliūno Premijos Ko
misijai 12500 Pawnee Rd., 
Palos Park, Hl. 60464

A. LIET. FONDO 

PREMIJA

Australijos Lietuvių Fon
do $ 500 premija jaunimui.

Kandidatui atrinkti AL 
Fondo pavedimu ALB 
Krašto Valdyba sudarė ko
misiją iš trijų asmenų: AL 
Fondo atstovas Jonas Mei
liūnas (sen.). ALB Krašto. 
Valdybos pakviestas as
muo - Algis Šimkus. ALB 
Krašto Valdybos narė jau
nimo reikalams - Birutė 
Prašmutaitė.

ALB Krašto Valdyba pra
šo visas Australijos lietuvių 
organizacijas premijos ver
tus kandidatus parinkti ir 
per vietos ALB Apylinkių 
Valdybas pristatyti iki sau
sio 15 d.

Pristatant kandidatą pri
dėti jos ar jo lietuviškos 
veiklos trumpą aprašymą, 
nurodyti lituanistinio ir 
bendrojo išsilavinimo apim
tį, bendruomeninių pareigų 
supratimo ir vykdymo 
laipsnį, orientaciją lietuvių 
padėtyje Lietuvoje ir'išei
vijoje.

Premija skiriama akty
viausiam jaunosios kartos 
atstovui iki 35-kių metų am
žiaus. Kartą premiją gavęs 
nebegali pakartotinai kan
didatuoti. Komisijos spren
dimas yra nekeičiamas.

Laimėjusiam, premija 
įteikiama Vasario 16 d. mi
nėjimo proga. Visą kores
pondenciją šiuo reikalu pra
šoma siųsti ALB Krašto 
Valdybos narei jaunimo rei
kalams B. Prašmutaitei, 7 
MacGregor St., East 
Malvern, 3145. Vic.

ALB Krašto Valdyba >:
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Žvilgsnis į ateitį

Pasaulyje yra nuostabių 
reiškinių, kuriuos ne visada 
galime suprasti. Paimkime 
kad ir tokį gamtos dėsnį, 
visiems gerai žinomą, kad 
tvirtas nugali silpną. Išeitų, 
kad gamtoje turėtų domi
nuoti tik tvirtieji, o silpnieji 
išnykti. Bet, ar nematome, 

kad šalia ąžuolo auga menki 
krūmai, kad šalia liūtų ir 
tigrų gyvena ožkos ir 
kiškiai, šalia erelių ir vanagų 
skraido žvirbliai ir nykštu
kai ir t.t. Taip yra gamtoje, 
ne kitaip yra ir žmonijos gy
venime - civilizacijoje; šalia 
didelių ir galingų tautų, gy
vena mažos tautelės, šalia 
didelių ir galingų valstybių, 
gyvena mažos valstybėlės. 
Jei įsižiūrėsime į bet kokios 
tautos ar valstybės gyveni
mą, tai pamatysime, kad ir 
čia šalia didelių ir galingų 
junginių, gyvena maži jun
giniai, maži vienetai, ir šalia 
tvirtų ir sveikų žmonių gy
vena silpni ir ligoniai. Ir rei
kia pasakyti, kad čia nėra 
taisyklės, kad tik stiprieji 
gerai gyvena, o mažieji ir 
silpnieji blogai. Būna labai 
dažnai priešingai, kad silp
nieji ir mažieji gyvena ge
riau, kaip galingieji.

Kadangi toks fenomenas 
reiškiasi mūsų pasaulyje, tai 
nereikia manyti, kad 
ateityje neliks nei mažų 
tautelių, nei mažų valstybių. 
Kosmopolitizmas, kurio 
vardu šiandien patęisinamas 
mažų tautų ir valstybių nai
kinimas yra dvasinė liga, ji 
gali padaryti daug žalos, bet 
ji negali ir negalės sukurti 

A.A.
VINCUI RUSAI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Veroniką, 
dukras, sūnų su šeimomis ir visus artimuosius.

Jadvyga ir Viktoras Venclovai
Ashfield

*A.A.
VINCUI RUSAI

mirus, jo žmonai, dukroms, sūnui ir jų šeimoms gilią 
užuojautą reiškia

Teresė Zakarevičienė
Ramutis Zakarevičius

A.A.
teisininkui VINCUI RUSAI

mirus, jo žmonai Veronikai Rušienei, dukroms Gražinai 
Inkratienei ir Laimai Bernotienei, sūnui Algimantui ir jų 
šeimoms reiškiame giliausią užuojautą.

Esame su jumis jūsų giliam liūdesy
E. Badauskienė ir šeima

A.A.
KAZIMIERUI KEMEŽIUI

mirus, jo sūnų Dr. Kazį Kemežį su šeima ir visus ' 
artimuosius liūdesy nuoširdžiai užjaučia

ALB Canberros Apylinkės Valdyba

Mūsų Pastogė Nf; 45,498141.16,. psl. 2

kosmopolitinio pasaulio. Ji 
yra tokia pat socialinė liga, 
kaip ir komunizmas, žadėjęs 
sukurti žemėje rojų, prole
tariatą pakelti į garbės pi
liečius. O kas iš to bandymo 
išėjo? Sovietų darbininkas 
jau daugiau kaip puse šimto 
metų yra tikras valstybės 
vergas, be teisės savaran
kiškai galvoti ir tikėti į ver
tybes.

Taigi dėl fizinio silpnumo 
ar menkumo netenka bai
mintis ir mūsų tautai^ kur 
kas yra blogiau dėl dvasinio 
silpnumo, dėl dorinio supu
vimo. Jei tautos (žmonių) 
dvasia bus silpna, ji ilgai ne
gyvens, ją pavergs kiti, 
stipresne dvasia. Kristus 
turėjo pasirinkęs dvylika 
apaštalų, tie dvylika apašta
lų per 300 metų pavergė ir 
nugalėjo Romos imperiją, ir 
jau 2000 metų kaip krikščio
nybė tvirtai laikosi, todėl, 
kad turi tvirtų dvasia žmo
nių. Nieko mums lietuviams 
taip nereikia, kaip būti tvir
tiems savo dvasia. Bet, deja, 
mes tokie nesame, mes savo 
brangaus paveldėjimo ne
branginame, lengvai nutau- 
tėjame, priimdami svetimas 
pažiūras ir tradicijas.

Šitą neigiamą charakterio 
bruožą įgijome nepalankių

MIRUSIEJI
POVILUI SIRGEDUI

MIRUS

Praeitą savaitę Sydnejų 
pasiekė liūdna žinia iš Čika
gos, kad ten mirė ir spalio 31 

istorinių įvykių slegiami. 
Priežasčių be abejo ‘yra 
daug, bet gal svarbiausia, 
kad lietuviai, priėmę krikš
čionybę, neturėjo dvasios 
vadų - savo kunigų. Lenkų 
tautybės ir kultūros kunigai 
lietuvius, kaip buvusius dar 
neseniai pagonis, niekino, 
niekino ir jų kultūrą ir viską, 
kas buvo surišta su pago
nybe, gi pačią istoriją lenkų 
istorikai nekartą sąmoningai 
klastojo, kad parodytų 
pasauliui, jog tokios tautos 
nei valstybės jau seniai ne
bėra. Tai buvo noras kuo 
greičiau sukrikščioninti ir 
sulenkinti lietuvius, nes tos 
dvi sąvokos ir dabar len
kams paliko neatskiriamos. 
Mums truks dar daug laiko, 
kol mes iš to slogučio išsiva
duosime.

Istorija nepasikartoja, ir 
mūsų tautos likimas nuėjo 
kita linkme, kitokių idėjų 
traukiamas. Šiandien mūsų 
nebetraukia ekspansija nei 
platūs horizontai, mes anga- 
žuojamės į vertikalinę kul
tūrinę erdvę, ten mūsų atei
tis, ir ten mūsų tautos pa
šaukimas ir garbė. Šitam 
pašaukimui mes turime 
organizuoti jaunąsias jėgas, 
pasiremdami ne vien istori
ne romantine praeitim, bet 
realiu patrukliu entuziazmu 
į gyvenimą, į tautų ir žmonių 
bendradarbiavimą ir meilę.

am

■

d. palaidotas a.a. Povilas 
Sirgedas - visuomenininkas, 
žurnalistas.

A.a. Povilas Sirgedas gi
mė 1911 rugpiūčio 2 d. Pet
rapilyje. Baigė Kauno Auš
ros berniuVLįffimrįgiją. 
Studijavo Vyj^ųto Dubiojo 
universitete,Bitejs$ fiių9pri- 
klausė Šarūno:,'kopporąqijai. 
Tarnavo Kauno miesto savi
valdybėje ir buvo iškilęs į 
vyr. referento postą. Daug 
dirbo spaudoje: bendradar
biavo Karyje, Skautų Aide, 
Mūsų Sporte, Lietuvių Žo
dyje, Drauge, Dirvoje, Nau
jienose. 1942 m., drauge su 
Z. Šaliamoru, paruošė šach
matų vadovėlį ’’Šachmatai”, 
kurį išleido Valstybinė lei
dykla Kaune.

1948 m., iš Vokietijos, kur 
buvo pasitraukęs su šeima 
nuo antru kart užeinančios 
rusų okupacijos, apsigyveno 
Australijoje, Sydnejuje. Čia 
buvo aktyvus Sydnejaus 
lietuvių visuomeniniame 
gyvenime, ypač Australijos 
Lietuvių Katalikų Kultūros 
Draugijos veikloje. 1949-52 
m. buvo jos valdybos sekre
torius ir priklausė literatų - 
filosofų būreliui. Bendra
darbiavo Mūsų Pastogėje ir 
Užuovėjoje.

1953 m. įsteigė Sydnejaus 
lietuvių Plunksnos klubą ir 
trejus metus buvo jo pirmi
ninkas. 1956 m. išvyko į J. 
A.V., apsigyveno Čikagoje, 
kur ir toliau kiek laiko 
reiškėsi lietuviškoje 
spaudoje. Dalyvavo Austra
lijos Lietuvių Metraštyje, 
kur išspausdino įdomius kū
rimosi Australijoje atsimi
nimus — ’’Laužtuvo ir šiū- 
pėlės legionieriai”, --ir '.t 'C'.VIJIX’in .LS."E

Mielus choristus Juozą ir Vytautą Stasiūnaičius, 
liūdinčius mirus jų mamai Marcelei, o taip pat ir Albiną 
Dubauskienęjos mamai mirus Lietuvoje, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Sydnejaus ’’Dainos” choras

A.A.
MARCELEI STASIŪNAITIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnus ateitininkus
Juozą, Vytautą, jų šeimas ir artimuosius ir kartu liūdime.

Ateitininkų Sendraugių Valdyba

DU NAUJI KAPAI

Po ilgos vėžio ligos, rug
sėjo 25 d., Geelonge mirė iš
kilaus krepšininko, Sauliaus 
Karpuškos mamytė Juzefą 
Karpuškienė, palaidota rug
sėjo 29 d. Ir štai praslinkus 
vos 3 savaitėms vėl Geelon- 
gą aplanko žiauri mirtis iš
plėšdama iš mūsų tarpo, taip 
pat daugeliui žinomą šach
matininką, stalo tenisistą, 
dailininką Romą Giedrį, su
laukusį 62 m. amžiaus. Ro
mas gimė Šakių apskr. 1919 
m. vasario 16 d. 1939 m. jis 
savanoriu stojo į Lietuvos 
kariuomenę, tarnavo Šiau
liuose artilerijos pulke.

A.a. P. Sirgedas

’’Plunksnos ir žodžio” alma
nache - ilgesniu straipsniu 
aprašė Sydnejaus Lietuvių 
Plunksnos Klubo veiklą.

Dideli nuotoliai, jam išvy
kus į Ameriką, skyrė jį nuo 
Australijos, sumažino ir tą 
buvusį tamprų ryšį - smul
kesnių detalių apie jo visuo
meninį darbą aname konti
nente neturime. 1977 m. pa
baigoje - 1978 pradžioje jis 
su šeima dar lankėsi Sydne
juje, atnaujindamas ryšius 
su draugais bei pažįstamais. 
Tai, atrodo, buvo lyg ir pas
kutinis atsisveikinimas su 
Australijos lietuviais.

Liūdesy liko našlė Vero
nika, dukra Judita ir sūnūs 
Alfredas, Almis ir Algis 
(paskutinieji-du gimę Ame
rikoje) ir jų šeimos.

Sydnejaus lietuviai, prisi
mindami a.a. Povilą Sirgedą, 
liūdi ir taria: Ilsėkis ramy
bėje tolimoje, bet svetingoje 
Amerikos žemėje, nors ir 
nepasiekęs gimtųjų krantų!

(ž)

Liūdime netekusios prityrusios Socialinės Globos dar
buotojos Sofijos LUKAUSKAITĖS — JASAITIENĖS. 
Tuo pačiu reiškiame gilią užuojautą jos artimiesiems.

Socialinės Globos Moterų Draugija
Melbourne

A.a. R. Giedrys

Antrą kartą grįžtant rusams 
į Lietuvą'Romas pasitraukė 
į Vokietiją. Po karo apsigy
veno Hornerburge anglų zo
noj, jaunuolių stovykloj, kur 
jis ėjo įvairias pareigas, pri- 
žiūrėdamas jaunuolius - 
našlaičius, ten jis buvo pra
mintas ’’tėvu” ir tą vardą jis 
išlaikė ligi pat mirties. At
vykęs į Australiją apsigyve
no Geelonge. 1953 m. įsi
steigus Geelongo lietuvių 
sporto klubui Vyčiui, nuo 
pat pirmų dienų Romas 
buvo aktyvus klubo narys, 
specialiai pasižymėjęs šach
matuose, kur jam padedant, 
3 metus iš eilės Vytis laimė
jo Geelongo miesto pirme
nybes. Romas taip pat yra 
buvęs Vyčio klubo pirminin
ku, jo kadencijoj ir pagal jc 
projektą buvo padaryta klu 
bo vėliava. Taip pat ligi 
dabar visose sporto šventė 
se, įvykusiose Geelonge 
Romo projektu buvo pada 
ryti sporto švenčių ženkliu 
kai. 1969 m. Romą ištiko di 
dėlė nelaimė /’stroke”, nue 
kurios jį pusiau paralyžavo 
Paskutiniu! 12 metų Roma: 
K’eido su lazda rankoj 

angi jis neturi jokių gi 
minių jo laidotuvėmis rūpi 
nosi ponai Liudas ir Anele 
Volodkai. Atsisveikinime 
žodį bažnyčioj tarė bend 
ruomenės vardu C. Vaiče 
kauskienė ir sporto klube 
vicepirmininkas K. Starins 
kas. Didelio būrio seni 
draugų bei pažįstamų, paly 
dėtas į paskutinę poilsie 
vietą, East Geelong kapus 
Laidojimo apeigas atlikę 
kun. P. Vasaris. Nuo kapt 
dauguma susirinko į Gee 
longo Lietuvių Namus šer 
menims, kurias paruošė 
L.A. Volodkai.

G.L.S.K.V
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Spauda ir pareigos jai

Pr. Pusdešrio kalba (su
trumpinta) Adelaidės Ap. 
V-bos suruoštoje Spaudos 

; , popietėje spalio 25d. Lietu
vių Namuose.

Šiais 1981-tais metais su
kanka: 2086 metai nuo po- 
pierio išradimo Kinijoje, 525 
metai nuo pirmos knygos 
atspausdinimo Vokietijoje J. 
Guternbergo spaustuvėje 
(turiu mintyje 1456 m. at
spausdintą Bibliją), 479 
metai nuo pirmo laikraščio 
išleidimo (Vokietijoje išleis
tas laikraštis Newe Zey- 
tung), 98 metai nuo pirmo, 
didesnės įtakos turėjusio 
lietuviško laikraščio pasiro
dymo (1883 m. Aušra), 33 
metai nuo pirmo lietuviško 
laikraščio išleidimo Austra
lijoje, kuriuo buvo Australi
jos Lietuvis.

Šiais 1981-mais metais 
netenka aiškinti kas yra 
spauda ir laikraštis, nereikia 
įrodinėti spaudos reikalui. - 
gumo ir svarbos, nes aukš
čiau išvardintos sukaktys 
sudaro pakankamai gilią 
perspektyvą į praeitį, 
kurioje spauda, o ypač laik
raščiai, suvaidino svarbų 
vaidmenį ne tik informuoda
mi žmoniją apie įvykius, bet 
formuodami jos galvoseną, 
skleisdami naujas idėjas, jas 
komentuodami, į jas įtrauk
dami mases.

Ir šiais radijo ir televizijos 
laikais laikraščio galia nesu
mažėjo. Tiesa, informacijos 
greitumu jį pralenkė televi
zija ir radijas, bet pasaulio 
nuomonių formavime laik
raštis tebeliko stipri jėga, 
minties ar pareiškimų doku
mentavimu, jų užkonserva
vimo ateičiai kaip medžiagą 
istorijos tyrinėtojams. Da
barties dokumentacijoje 
ateičiai laikraščiai toli palie
ka radiją ir televiziją.

Mums lietuviams lietu
viškas laikraštis yra vienin
telė komunikacijos priemo
nė. Apie mūsų lietuvišką 
veiklą, apie mūsų rūpesčius 
ir džiaugsmus neišgirsime 
nei per radiją (maža išimtis 
leituviškos radijo valandos), 
nei pamatysime televizijoje. 
Lietuviškas laikraštis yra 
vienintelis ryšys, jungiąs 
lietuvį su lietuviu, kur tik jis 
begyventų, pasipasakojant 
jame savo naujienas, palai
kant ir kurstant vienas kita
me mūsų didįjį laisvos Lie
tuvos siekį, j

Lietuviška spauda dauge
liui - mums vyresniesiems, 
yra tiesiog gyvybinis reika
las. Be jos, rodos, ir gyveni
mas būtų be skonio, kaip 
sriuba be druskos, tačiau 
mūsų jaunimas į lietuvišką 
spaudą žiūri visiškai kitaip. 
Daugeliui jaunų lietuviškas 
laikraštis yra kažkoks ne
reikalingas popieris, never
tas dėmesio. Jaunimas į lie
tuvišką laikraštį pažvelgia 
nebent tada, kai tėvai pa
sako, kad laikraštyje ir apie 
jį rašoma.

Kodėl jaunimas nevertina 
lietuviško laikraščio? Mano 
nuomone - todėl, kad tėvai 
nemokėjo ar nenorėjo jpiš 
pat mažens prie laikraščio 
pririšti. Kita priežastis, ir 
daug tikresnė, nemokėjimas 

lietuvių kalbos tiek, kad ga
lėtų laikraštį pilnai suprasti. 
Šalia tėvų kaltės galime pa
kaltinti ir patį jaunimą, ku
riam šiandien, niekas dau
giau nerūpi, kaip tik lengvas 
gyvenimas ir jokiais varž
tais neribojami malonumai.

šeštadieninėje mokykloje 
mokytojas davė vaikams 
parašyti rašinį — Kas yra 
lietuvis? Vienas iš mokinių 
parašė:

— Lietuvis yra ne austra
las. Ir ne anglas. Jis skuta 
barzdą ir kerpa plaukus. Jis 
daug kalba ypač prie šnapso. 
Jis savo vaikus kankina 
kiekvieną šeštadienį išvary
damas juos į lietuvišką mo
kyklą. Mokykloje senesni 
mokytojai kalba lietuviškai. 
Jis verčia vaikus lietuviškai 
skaityti, o pats nei knygos, 
nei laikraščio niekad neskai
to. Į jokius minėjimus ne
vaikšto. Rašinys baigiamas 
sakiniu: — Kai užaugsiu ir 
aš būsiu lietuvis.

Šis anekdotiškai skambąs 
pavyzdėlis turi labai gilią 
prasmę - pavyzdžio nebuvi
mo šeimoje, tėvų žodžių ne
siderinimą su vaikams rodo
mu pavyzdžiu. Lietuviško 
laikraščio neskaitančioje 
šeimoje nėra ko tikėtis, kad 
vaikai pamiltų tėvų kalbą ir 
lietuvišką spaudą.

Viso to akivaizdoje kyla 
klausimas — Ką daryti? Juk 
negalime lietuviškam jauni
mui leisti nusirašyti į tautos 
nuostolius.

Atsakymo bejieškant pir
miausiai peršasi mintis - 
pratinkime savo jaunimą 
prie lietuviško laikraščio. 
Šeimose reikėtų surasti 
laiko garsiai paskaityti vie
ną kitą straipsnį.ir jo minti-

MIELI ADELAIDĖS
LIETUVIAI IR MŪSŲ 

PASTOGĖS BIČIULIAI

Jau man antrą kartą ten
ka dalyvauti šioje jūsų 
šventėje ir pasidžiaugti jūsų 
išmoningiimu bei pastan
gom, jūsų palankumu lietu
viškai spaudai ir ypač Mūsų 
Pastogei. Su pasigėrėjimu 
tenka pripažinti, kad Ade
laidės lietuviai bene labiau
siai myli ir moka įvertinti 
lietuvišką spausdintą žodį. 
Tai liudija pati seniausia ir 
gausiausia lietuviška biblio
teka, nuolat ir nuolat ren
giami literatūriniai bei poe
zijos vakarai, čia susibūrę 
daugiausia ir pačių lietuvių 
rašytojų bei poetų, čia 
gimsta ir naujų poetų. ’

Ta pačia proga noriu iš
reikšti savo, M.P. leidėjų ir 
skaitytojų vardu gilią padė
ką vietos bendruomenės va
dovybei ir visiems spaudos 
bičiuliams bei rėmėjams už 
kasmet suorganizavimą to
kio gražaus ir originalaus 

mis* padiskutuoti. Jaunimo 
organizacijose - skautuose ir 
ateitininkuose vertėtų susi
rinkimų ir sueigų darbot
varkėse įvesti skaitymą iš 
laikraščio ir po to - nuomo
nių pasidalinimą. Net spor
tininkuose ir tautiniuose šo
kiuose, mano nuomone, yra 
įmanoma pertraukų metu 
paskaityti juos liečiančius 
straipsnius - kad ir apie 
sportą, kad ir apie tautinius 
šokius. Tuos skaitymus tu
rėtų atlikti ne vadovai, bet 
pats jaunimas.

Jaučiu, kad šis mano siū
lymas daug kam gali atro
dyti neįgyvendinamu ir gal 
net fantastišku, tačiau, ma- 
nofluomone, jis yra galimas, 
ir net be didesnių pastangų. 
O gal to rezultate bus pa
siekta bent šiokių tokių re
zultatų? O gal šis eksperi
mentas sugrąžins lietuvišką 
laikraštį į jaunimo tarpą? 
Žinoma, jis taip pat prisidės 
prie lietuvių kalbos pageri
nimo ir jos dažnesnio varto
jimo jaunimo tarpe?

Nieko nedarant tikrai pa
dėtis nepasikeis, o darant - 
bandant visus kelius, gal ir 
sulauskime šviesesnių proš
vaisčių santykiuose jaunimo 
su lietuvišku laikraščiu.

Kiekvienas priklausymas 
yra surištas su pareigomis - 
pareigos bendruomenei, pa
reigos parapijai, pareigos 
betkokiai kitai organizacijai 
ar kultūriniam vienetui. Bū
dami lietuviais taip pat turi
me pareigas ir lietuviškai 
spaudai. Tos pareigos yra:

1. Prenumeruoti 
lietuviškus laikraščius. 
Australijoje mums nėra 
sunku užsisakyti visą čia 
leidžiamą spaudą, kurią su
daro tik du lietuviški savait
raščiai. Kiekvieno jų metinė 
prenumerata $ 20. Tai yra 
kaina geresnės whisky bon- 
kos. Argi mes tokios sumos 
negalime išleisti savo lietu
viškai spaudai?

2. P l a t i n t i laikraštį. 
Tu?j|hėJdidesiiese kolonijose 
spaudos 'kioskus, kurie tą 
pareigą daugiau ar mažiau 
atlK&a.>(Mlieka tik už save, 
bet ne už mus. Apsidairyki
me - mūsų artimųjų tarpe

Redaktoriaus žodis
šiandie. Negaliu iki šiandie 
tų didžiųjų adelaidiškių 
spaudos milžinų, kaip P. 
Andriušio, J. Mockūno, V. 
Radzevičiaus užmiršti ir jų 
su respektu nepaminėti, su 
kuriais man teko ilgą laiką 
glaudžiai dirbti. Gal dalinai 
ir jų nuopelnas, kad Adelai
dės lietuviai savo veikloje 
daugiau pasirinko ne tiek 
iramoginę, o kultūrinę 
cryptį. Ir nenuostabu, dide- 
ės asmenybės ilgam palieka 

nedylančius pėdsakus ir il
gai trunkančią įtaką savo 
gyventoje aplinkoje. Tad 
netenka stebėtis, jog ir 
šiandie Adelaidės lietuviai 
tebevykdo panašią progra
mą, kaip kad buvo ir anais 
laikais.

Man perėmus Mūsų Pas
togę redaguoti pats pirmas 
mane šiose pareigose pas
veikino Pulgis Andriušis ir 
vėliau jį pasekė V. Radzevi
čius, J. Morkūnas ir eilė žy
mių žurnalistikoje asmeny- 

-X- X • bių iš Amerikos, kaip Vincasredaguoti Musų Pastogę ir .Rastenis, Jonas Kardelis, 
. tik su trumpa pertrauka ją ™

man tenka redaguoti iki •Mūsų-Pastogė r; 45,1981.11:16, psl. 3

kultūrinio pobūvio, kuris 
ypač derinasi su pačia in
tencija. Ir čia pasireiškia 
adelaidiškių kūrybingumas 
ir originalumas: kai kitur 
rengiami trafaretiniai baliai, 
adelaidiškiai tam pačiam 
tikslui įvedė kultūrines po
pietes, per kurias atsiekia
mas dvigubas tikslas - pa
remiamas bendruomenės 
laikraštis ir suteikiama tau
tiečiams dvasinės atgaivos 
per kūrybinį žodį, per dienai 
pritaikintą kultūrinį paren
gimą.

Nežinau, ko vertas šiandie 
ir mano paties įnašas šioje 
jūsų šventėje, bet pasima
tyti su Adelaidės lietuviais, 
su jais pabendrauti ir su eile 
jūsiškių nuolat bendradar
biauti, man yra didelis ma
lonumas. Artimesnė bičiu
lystė su adelaidiškiais prasi
dėjo lygiai prieš dvidešimt 
metų, kai 1961 metų spalio 
pabaigoje ALB Krašto Val
dybos pakviestas perėmiau 

tikrai yra vienas kitas, kuris 
neužsisakęs lietuviško laik
raščio. Kodėl mes negalime 
tokiems pasiūlyti laikraštį 
užsiprenumeruoti? Arba di- 
desnėješeimos šventėje laik
raščio prenumeratą kaip do
vaną jam nunešti. Dabar, 
kada visi visko, turime, ko 
tik mums reikia, lietuviško 
laikraščio prenumerata ar 
lietuviška knyga ar nebus 
tik pati prasmingiausia ir 
kiekvienam reikalingiausia 
dovana mūsų progose?

3. Skaityti laikraštį. 
Jau aukščiau minėjau, kad 
žinių apie tai, ką veikia Syd- 
nejaus, Melbourne, ar net 
Adelaidės lietuviai, nerasi
me australiškuose laikraš
čiuose, nepamatysime tele
vizijoje. Vienintelė tarpusa
vio susižinojimo priemonė 
yra lietuviškas laikraštis. 
Laikraštį reikia ne pervers
ti, ne peržiūrėti, bet per
skaityti ir išskaitytomis

Popietės eiga
Mūsų išeivijos spauda vi

suomet turėjo sunkumų su
daryti stipresnę fiansinę ba
zę, kad nedrebėtų dėl ryt 
dienos.

Adelaidės Apylinkės Val
dyba jau senokai atsisakė 
rengti balius ’’Mūsų Pasto
gei paremti, nes balių gau
sybėj ir šis balius nebūdavo 
pelningas. Vietoj to jau ke
linti metai rengiamos kultū
rinės popietės. Čia ir išlaidos 
mažesnes ir nors ir ne stam
bios pajamos, bet jos beveik 
garantuotos.

Pastaroji tokia popietė 
surengta spalio 25 d. Lietu
vių Namuose, sekmadienį. 
Valdybos talkininkės paruo
šė gerus pietus ir po jų pra
sidėjo ir pats parengimas.

Įžanginiu žodžiu p. B. 
Mockūnienė - Apyl. Valdy
bos narė kult, reikalams, 
pasveikino susirinkusius, 
nusakydama šio parengimo 
tikslą. Apie išeivijos lietuvių 
spaudą kalbėjo p. Pusdešris 
(jo žodį skelbiame atskirai. 
Red.). Mūsų Pastogės re- 

mintimis pagalvoti.
Atskirą dėmesį noriu at

kreipti į redaktoriaus p. Ka
zoko vedamuosius Mūsų 
Pastogėje. Jie tikrai verti ne 
tik perskaitymo, bet ir rimto 
susimąstymo.

4. R e m t i laikraštį. Visi 
žinome, kad mūsų savait
raščiai Australijoje negali 
išsiversti tik iš prenumera
tų. Reikia jiems ieškoti pa
pildomų lėšų. Tuo tikslu 
abiem laikraščiams didesnė
se lietuvių kolonijose yra 
ruošiamos loterijos, baliai, 
popietės, renkamos aukos.

Šiandien savo laikrodžius 
pasukome vieną valandą 
pirmyn. Kviečiu - pasukime 
šiandien taip pat pirmyn 
savo rūpestingumą, savo 
duosnumą lietuviškai spau
dai. Nebūkime savo abuoja- 
mu duobkasiais savo lietu
viškiems laikraščiams. Jų 
gyvybė tik nuo mūsų pri
klauso.

daktorius pasveikino adelai- 
diškius ir padėkojo popiečių 
iniciatoriams, tokiu kultū
ringu būdu organizuojant 
paramą savai spaudai.

Prasidėjo meninė progra
ma. Danutė Baltutytė pa
grojo akordeonu, V. Baltutis 
perskaitė savo feljetoną 
’’Rimti patarimai rašantiems 
į spaudą”. Tris liaudies dai
nas tokias negirdėtas padai
navo J. Maželienė, jai 
akomponavo M. Dumčiuvie- 
nė, vėliau ir atskirai 
paskambinusi porą kūrinė
lių. P. Pusdešris paskaitė 
poemą ’’Baltos lankos juodos 
avys” ir V. Kazokas paskaitė 
savo kūrybos eilių. Progra
mos pabaigai aktorius B. 
Rainys padeklamavo Anta
no Gustaičio satyrinių eilių.

Ir vis dėl to negaila, kad 
vietoj triukšmingo baliaus 
pasitenkinom tokia gražiai 
sukirpta popiete: pasiklau- 
sėm lietuviško žodžio prozoj 
ir poezijoj, muzikos, susi- 
mąstėm apie lietuvišką 
spaudą ir jos kryžiaus 
kelius. Kad ir nebuvo labai 
tiršta publikos ir gal ren
gėjai — Apyl. Valdyba 
nesusižėrė įspūdingų sumų 
’’Mūsų Pastogės” naudai, 
bet ne viskas pinigais ma
tuojama. Mūsų gyvenime 
tokios rūšies parengimai 
gana reti, gal todėl ir lau
kiami. Be to, turėjome pro
gos pusdienį pagyventi 
spaudos rūpesčiais, pabend
rauti su redaktorium. Norė
dami savo spaudą paremti, 
visuomet progų surasime.

B.S.

Leonardas Šimutis, B. Braz
džionis ir eilė kitų. Nežinau, 
ar savo darbu ir sugebėji
mais jų lūkesčius patenki
nau, tik neužmirštini Pulgio 
Andriušio kiek vėliau pa
reikšti nuogąstavimai, kad, 
girdi, įklimpęs į žurnalistiką, 
Vincai, pats save pražudei. 
Man, ir šiandie liūdna, kad 
nemokėjau išvystyti savo li
teratūrinių polinkių ir sude
rinti jų su žurnalistika. Buvo 
gaila savęs, bet dar labiau

Nukelta į psl. 4
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NEWCASTELIO
DISKUSIJŲ KLUBE

Spalio 18 d. buvo susi
rinkta į S. ir C. Žukų rezi
denciją. Stasys ir Corlette 
birželio, liepos ir rugpjūčio 
mėnesius praleido kelionėse 
atsilankydami U.S.A., Va
karų Europoje, penkiom 
dienom sustoję Vilniuje, taip 
pat pasiekę Graikiją, Ma
roką, Eigiptą, Izraelį ir Tur
kiją. Į Vilnių važiavo trauki
niu iš Varšuvos ir atgal, gi iš 
Graikijos per Viduržemio 
jūrą laivu pasiekta Afrikos 
kraštai, Izraelis ir Turkija.

Šiame susirinkime Stasys 
Žukas patiekė savo įspū
džius iš šių kelionių rodyda
mas skaidres ir filmus pada
rytus jo paties bei Corlettės.

Matėme daug Vilniaus 
miesto vaizdų, naujų šio 
miesto rajonų, taip pat ir 
senųjų miesto rajonų, kurie 
pilni medžių ir sodų net pri-

Redaktoriaus..
Atkelta iš psl. 3

buvo gaila ir pačių Australi
jos lietuvių, kuriems per 
spaudą buvau pasiryžęs tar
nauti. Nulėmė altruistinai ir 
gal patriotiniai motyvai. 
Kiekvienu atveju tikiuosi, 
kad mano pastangos vis tiek 
nenuėjo veltui — jeigu ne
buvau naudingas sau, gal 
tapau naudingas bendruo
menei ir lietuvių išeivijai 
pasaulyje, nes Mūsų Pasto
gė yra populiari ir paplitus, 
jos strapsniais naudojasi di
dieji lietuvių išeivijos laik
raščiai. Tai irgi geras ženk
las, nes tuo pačiu Mūsų Pas
togė tapo išvesta iš provin
cializmo ir įrikiuota į reikš
mingų lietuvių spaudos vie
netų eilę išeivijoje. Be abejo 
čia bus prisidėję ir adelai- 
diškiai, nes dažnu atveju 
tenka pastebėti užsienio 
spaudoje cituojamus ar net 
ištisai perspausdinamus 
adelaidiškių autorių rašinius 
iš Mūsų Pastogės.

Baigdamas norėčiau pasi
džiaugti adelaidiškių tauti
niu bei patriotiniu gyvastin
gumu, jų tautiniais ir kultū
riniais polėkiais. Visur yra 
dūmų, jų netrūko ir gal ne
trūksta ir Adelaidės lietuvių 
tarpe. Poliurija arba oro bei 
nuotaikų užteršimas šiandie 
pasidarė ne mados, o gyve
nimo reikalas ir rūpestis. 
Visi mes norime ir tikimės 
nepriklausomos Lietuvos, 
visi norime ir stengiamės 
lietuvybę išlaikyti išeivijoje, 
tad ir Australijoje. Būtent, 
principe visų tie patys norai 
ir troškimai. Bet kodėl atsi
randa tiek daug trinties mū
sų tarpe?

Aš sakyčiau, kad tegu 
kiekvienas — asmuo, drau
gija, organizacija — tegu 
dirba kaip išmano, jeigu dir
ba tiems patiems tikslams ir 
interesams be priekaištų 
vieni kitiems ir be įtarinėji
mų. Tuo būdu daugiau pa
sieksime ir toliau nueisime, 
negu vieni kitiems kaišosi- 
me baslius į ratus. Juk vis 
tiek dirbama ir einama į tą 
patį tikslą - ar per Garliavą, 
ar per Prienus!

Dar kartą sveikinu visus 
čia susirinkusius ir dėkoju, 
už man suteiktą garbę būti 
jūsų tarpe.

u svetur
vačių namų sodybose, Ma
tėme žymiąsias Vilniaus 
bažnyčias, Aušros Vartus ir 
čia besimeldžiantį patį pre
legentą. Atsakant į įvairius 
klausimus buvo pareikšta, 
kad paskutiniu laiku Lietu
voje gamybinės įmonės čia 
pat prie įmonių įsteigia 
krautuves, kurios vadina
mos ’’Firminės parduotu
vės”. Atseit, gaminiai per 
šias krautuves greit tiesio
giniai pasiekia naudotojus, 
kas papigina gaminių kainą. 
Paskutiniu laiku Lietuvoje 
privačiuose sodeliuose sėk
mingai auginamos daržovės, 
vaisiai, uogos, todėl šių pro
duktų yra apsčiai kai ku
riuose rajonuose pirktis.

Skraidės ir filmai iš Grai
kijos, Eigipto, Izraelio ir 
Turkijos įdomios tuo, kad 
šie kraštai mums mažiau 
pažįstami, todėl matomi 
pastatai, gyventojų apran
ga, skirtingi gamtovaizdžiai 
bei istoriniai pastatai kaip 
Graikijos amfiteatrai, 
Eigipto piramidės ir sfink
sai, Jeruzalės krikščionių ir 
musulmonų šventovės, 
pagilino patirtus mokyklose 
istorinius faktus.

Šiame susirinkime turėta 
ir svečių — Marija Barštie- 
nė, Juozas Česnaitis, Jad
vyga ir Juozas Levickai at
važiavo iš Wamberal (Ent
rance - Terrigal rajono), to
dėl pobūvio metu skaitlingo 
būrelio tarpe girdėjosi pasi
dalinimai įspūdžiais iš 
matytų filmų. Paragauta ir 
lietuviškos stumbrinės.

Diskusijų Klubas metus 
užbaigia surengdamas viešą 
susirinkimą lapkričio 22 d. 
Migrant Resource salėje, 
esančioje State Bank (buvu
siame Rural Bank) rūmuose, 
414 Hunter St., Nele., (Civic 
rajone). Kviečiami visi apy
linkės lietuviai su šeimomis 
ir draugais. Pradžia 7.30 vai. 
Programoje: Stasio But
kaus, Valentino Kuto ir Sta
sio Žuko skaidrės ir filmai iš 
kelionių po Pacifiko salas, 
Lietuvą ir kitus pasaulio 
kraštus.

Lapkričio 29 d. nariai ren
kasi į Stasio ir Meedy Butkų 
rezidenciją, 6 Maitland St., 
Stockton. Paskaitą tema 
’’Imigracijos klausimais” 
skaito Viktorija Kristensen - 
Česnaitytė.

Alf. Šernas

NEWCASTLE

Lapkričio 22 d. pamaldas 
Newcastle lietuviams laikys 
kun. P. Martuzas šv. Laury
no bažnyčioje 10 vai. ryto.

• ♦ *
Amerikoje yra susirūpin

ta Lietuvos pasiuntinybės 
pastato Vašingtone atnauji
nimo reikalais. Buvo su
šauktas posėdis, kuriame 
dalyvavo Lietuvos atstovas 
Dr. S. Bačkis, generalinis 
konsulas A. Simutis, Dr. D. 
Krivickas, ALT atstovai G. 
Lazauskas ir J. Genys, JAV 
Liet. Bendruomenės atsto
vai A. Gečys, V. Nakas ir A. 
Gureckas. Buvo nutarta, 
kad pastatui apsaugoti 
tuoj pat yra reikalinga 
50.000 dolerių, kai visam at
naujinimui reiks ketvirčio 
milijono. Šiuo reikalu visos 
organizacijos pareiškė vie
ningą nuomonę ir visi kartu 
pradės atstatymo darbą.

SOL. V. NOREIKOS 
KONCERTAS

Spalio 31 d. Sydnejaus 
Operos Rūmų Recording sa
lėje įvyko iš Lietuvos atvy
kusio tenoro. Virgilijaus 
Noreikos rečitalis. Progra
mą sudarė pasaulio ir lietu- Į 
vių autorių kūriniai. Jam j 
akomponavo pianistė Graži
na Ručytė - Landsbergienė.

Trečiadienio (1981.XI.3) J 
laidos ’’Sydney Morning j 
Herald” muzikos skyriaus i 
kritikas labai šiltai atsiliepė į 
apie V. Noreikos balsą: j 
Tchaikowskio, Leoncavallo j 
ir Verdi arijos parodė didelį ! 
operatinį dainininko pajė- j 
gumą. Balsas skamba leng- j 
vai ir pasiekia aukštesniuo- i 
sius registrus be įtampos. | 
Panaudotas garsiai (power- Į 
fully) - yra jaudinantis, pa- j 
naudotas švelniai - yra ap- i 
žavintis.

Dainuodamas savo gimto- j 
jo krašto dainas Noreika j 
atskleidė savo įgudimą i 
(flair), kuris įgalino kiaušy- Į 
toją pajusti bent nuotaikas Į 
(nesant vertimų) nežinant j 
tikrosios tekstų prasmės.

A.A. MARCELĖ 
STASIŪNAITIENĖ |

Spalio 27 d. staiga mirė 
gausios šeimos motina Mar
celė Stasiūnaitienė, gimusi 
1903 m. Šimkučių km. Jur
barko valščiuje. 1927 m. iš
tekėjo už Domininko Sta- 
siūnaičio ir užaugino gausią 
šeimą: dukra Danutė, sūnūs 
Antanasį Juozas ir Vytau
tas, visi susipratę lietuviai ir 
aktyvūs bendruomenės bei 
parapijos nariai. Į Australiją 
atvyko iš Danijos 1949 m.

Velionė buvo dievobai
minga moteris ir pasišven
tusi motina. Savo paskuti
nes dienas užbaigė1 sūnaus 
Antano ir marčios Angelės 
(punskietės) globoje." Poge- 
dulingų mišių,TfūJiarat'Męė 
kun. P. Martuzas ir kum P. 
Butkus, giedant Dainos cho
rui velionės Marcelės palai
kai palydėti į Rookwood 
lietuvių sekcijos kapines. 
Kapuose gyvojo rožančiaus 
narių vardu atsisveikino 
pirmininkė Alfa Savickienė 
ir Dainos choro vardu A. 
Kramilius išreiškė užuojau
tą velionės sūnums choris
tams Juozui, Vytautui ir- 
artimiesiems.

REMKIME AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ

•...PADĖKA : Y
-*• ■■' .*.A «.

Širdingai dėkoju už aplankymą manęs Bankstown ligo
ninėje, taip pat už dovanas ir gėles šiems asmenims: kun. 
P. Butkui, A.J. Dirginčiams, A.B. Sidarams, J.O. Žu
kauskams, A. Brunkienei, A.C. Noble. Jūsų užuojautos ir 
paguoda padėjo pernešti ligą (širdies priepuoli), ir taip 
pat malonu žinoti, kad nelaimėj nesu pamiršta.

J. Ničajienė

Australijos Lietuvių Fonde
Lėšų telkimo vajus jau 

pajudėjo. Skelbiame pir
muosius Fondo vajaus rė
mėjus:

$ 300 E. Reisonienė ir šei
ma Vic. (435) - Karolio Rei- 
sono atminimui

$ 200 - kun. J. Petrauskas 
(Vic).

Po $ 100 - J. Žalkauskas 
Vic. (140), V. Shopis - Šuo- 
pys NSW ir V.A. Ramoškiai 
vic. (125)

$ 80 V. Saudargas NSW 
(110)

Po $ 50 - Ad. Juozėnas 
Vic., A.F. Bartaška Vic., P. 
Jurgutis Qld., J. Šniras Vic. 
(160), VI. Urmelis Vic. '

Po $ 40 - Ig. E. Sasnaitis 
Vic. ir M.O. Vitkūnai SA.

Po $ 30 - A.R. (W.A.) ir 
Vyt. Bučys Vic.

Po $ 25 - kun. S. Gaidelis 
(165), Vyt. Pošiūnas, A. Še- 
feris ir Alg. Milvydas (54) - 
visi iš Vic.

Po $ 20 - A. Ulskis, W.P. ir 
M. Rimgaudai, Frazer Jūra
tė, St. Venckus - visi iš 
NSW; A. Taujenis, A. Ta
mašauskas ir V.G. Sims - iš 
Vic. o .

Po $ 10 - J. Zvirzdinas, V. 
Songaila, T. Gailiūnas (25), 
J. Steponavičius, Jeva 
Kirby, VI. Valuckis - iš Vic.; 
J. Levickas (70), M. Jason, 
X.Y. - iš NSW; Jonas Fedar, 
EI. Nicys, Z. Ramanauskas - 
iš Qld., Krupavičius Juozas, 
J. Šimaitis (30) - iš W.A.

Po $ 5 - A. Ūselis (15), O. 
Butauskienė (10), J. Vaitkus 
(7) ir A. Kalpokas (65) - visi 
iš Vic.

$ 2 M. Petronaitis NSW.

Per mūsų įgaliotinį J. 
Krikščiūną vajų parėmė:

$ 25 A. Bajoras Vic. (50)

MIRĖ V. RUŠA

Lapkričio 5 d. Lidcombe 
ligoninėje (Sydnejuje) mirė 
teisininkas Vincas Ruša, su
laukęs 80 metų. Liūdesy pa
liko žmona, dvi dukros ir, sū
nus su šeimomis. .

Po .$ 20 - kun. P. Vaseris 
(85), V. Žiogas (37), J. 
Krikščiūnas (112), J. 
Kapliūnas (24), V. Krausas 
(22, J. Janulaitis (123), A. 
Rukšėnas ir Janutė Goodsall
- visi iš Vic.

Po $ 10 - VI. Savickas (15) 
ir V. Karnauskas - Vic.

Po $'5 - G. Kelertas (10), 
A. Savickas (74), V. Akum- 
bakas (9), J. Metrikas (10) ir 
V. Lakickas (55) - visi iš Vic.

$ 3 Alg. Saženis
$ 2 - J. Blažonis ir $ 1 R. 

Galinis.
Aukos per mūsų įgaliotinį 

C. Liutiką:
$ 80 A. Žalys
$ 50 M. Petronis (95)
$ 27 A. Jantauskas (52)
Po $ 25 - Pr. Liubinskas ir

J. Venclovienė (50)
Po $ 5 - N. Čelkienė (115) 

ir O. Makarevienė
$ 2 P. įRidikas — - visi iš 

N.S.W.

Per mūsų įgaliotinį J. 
Meiliūną (senj.):

Po $ 25 - J.J. Meiliūnai 
(135), J.N. Meiliūnai (145) ir 

, J.S. Meiliūnai (447)
. $ 20 - P. Naujokaitis

$ 10 - A.E. Bakaičiai (40)
— visi iš Vic.

a.a. R. Giedrio atminimui:
$ 20 Geelohgo Sporto 

Klubas Vytis
Po $ 10 - L. Bungarda (21) 

ir A. Obeliūnas (330) '

$ 10 J. Paragienė Vic. (71) 
vyro 18 m. mirties atmini
mui-’/‘ v —

$ 20 J.E. Balčiūnai Vic. 
(90) a.a. Valerijai Balčiūnie
nei vietoj gėlių.

Sveikiname naujus šimti
ninkus: L. Gerulaitį, B. Va- 
bolienę - iš S.A., kun. J. 
Petrauską, J. Žalkauską, J. 
Krikščiūną, V. Ramoškius - 
iš Vie., V. Shopis-Šuopį, V. 
Saudargą - iš N.S.W. ir 
naują narį Juozą Balčiūną

Ačiū visiems parėmu- 
siems Fondo vajų ir tikimės 
ir laukiame jūsų atsiliepimo.

v’ ■ if;-' >•'

V. Ališauskas
AL Fondo iždininkas
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Lituanios koncerte Gražiausia Kalėdų dovana!

Išdainuoti trisdešimt me
tų ir tiek pat laiko išlaikyti 
chorą gyvą ir tinkamoj me
ninėj aukštumoj, nėra koks 
atsitiktinis reiškinys. Choro 
vadovai, o taip pat ir choris
tai turėjo parodyti nemaža 
pasišventimo, dainos meilės 
ir net užsispyrimo šią ne
lengvą naštą per laiko vin
gius sėkmingai išnešti. O 
kad dainos mėgėjų užsian
gažavimas nėra jau toks 
paprastas, užtektų tik pa
skaičiuoti sugaištą jų laiką ir 
asmeniškas išlaidas besi
ruošiant ir koncertuojant. 
Choristų vaidmuo mūsų 
bendruomenės gyvenimę 
nėra nė kiek nemažesnis, 
kaip mūsų organizacijų va
dovų ar net mokytojų. Prie 
to tektų pridėti ir meninį 
įnašą, be kurio mūsų tauti
nis gyvenimas, o taip pat ir 
Lietuvių Dienos būtų daug 
blankesnės. Džiugu, kad 
mūsų dainininkų pastangos 
visuomenėje yra vertinamos 
ir suprastos. Tai akyvaiz- 
džiai įrodyta ir šį kartą, 
gausiu publikos atsilankymu 
į pastarąjį koncertą. Salė 
buvo pilnutėliai užpildyta.

Koncertui choras be abe
jonės ilgokai ir rimtai ruo
šėsi. Repertuaras buvo įvai
rus ir gana sudėtingas. 
Skambėjo liaudies dainos, 
muzikų kūriniai ir ištraukos 
iš kantatos ir operos.

Koncertą pradėjo mišrus 
choras J. Bendoriaus daina 
„Vai pūtė, pūtė...”. Solo dai
navo M. Pečiulienė, dažnai 
mūsų parengimuose pasiro
danti savo sodriu balsu. Po 
šios daines sekė: St. Šim
kaus „Paukštužėlė, skrajū- 
nėlė”; L. Alariaus „Pamy
lėjau mergužėlę”; A. Mi
kulskio „Pasėjau linelį” ir A. 
Bražinsko „Pabaigtuvių pė
das’’.

Solistas P;1 Račkauskas 
padainavo H.T. Burleigh 
„Let my people go” ir R.V. 
Williams ’’The Vagabond” 
Akomponavo N. Stepleton. 
Jaunasis dainininkas jau 
dažnas svečias mūsų paren
gimuose. Po ilgesnio laiko
tarpio pastebimai jaučiama 
solisto pažanga dainos in
terpretacijoj ir balso jėgoje. 
Ryškus ir pasitikėjimas sa
vimi. Tikrai malonu pasi
klausyti jo malonaus tembro 
baritono. Tik nežinia kodėl 
pasirinko angliškas dainas. 
Šią mažą nuodėmę išpirko 
jausmingai padainavęs „Kur 
bakūžė samanota” ir už tai 
susilaukęs gausių aplodis- 

. mentų. .■
Jau seniai ukrainiečiai 

lietuviams reiškia draugiškų 
jausmų ir nekartą pageida
vę, kad ši draugystė išsi
vystytų į konkretų bendra- 

, .darbiavimą ne tik visuome
ninėj, bet ir kultūrinėj plot
mėj; būtent chorams bend
rai pakoncertuoti. Žodis 
stojosi kūnu. Šiame Lituani- 
jos choro koncerte į progra
mą įsijungė ukrainiečių mo
terų choras „Lastiwka”, pa- 
gainavęs keturias charakte
ringas ukrainiečių dainas. 
Ukrainiečių ir mūsų liaudies 
dainose yra kažkokia „gi
minystė”. Jų, kaip ir mūsiš
kės dainos yra skambios, 
melancholiškos ir ilgesio pil
nos. Gal šis panašumas kil
dintinas iš ilgos bendros is
torijos. Tik nežinia kurie 
kuriem įtakos būsime pada- 

• rę. Ukrainiečių dainų visuo
met malonu klausyti. Diri
gentas B. Šalkewicz atvyko 
pas mus pasisvečiuoti sir .ge-

cenms p;
sodriu ba-

rai paruoštu choru ir keliom 
skambiabalsėm solistėm. 
Klausytojai svečius šiltai 
priėmė ir nesigailėjo delnų 
už jodamas.

Antroje dalyje moterų 
choras padainavo: St. Šim
kaus „Palankėj, palankėj”, 
A. Budriūno „Mano tėvelis”;
A. Bražinsko „Piršleliai" ir
B. Gorbulskio „Lauksiu 
ateinant”. Moterys yra 
pagrindinė choro pajėga ne 
vien balsine medžiaga, bet ir 
savo skaičiumi. Prieš šią im
ponuojančią moterišką ga
lybę kukliai pro užuolaidos 
kraštą išėjo Vytautas 
Opulskis, tartum suabejojęs 
kuo čia viskas baigsis. Ta
čiau nieko neatsitiko. Vy
tautas gražiai moterims pa
talkininkavo savo 
ritonu išpildęs solo partiją.

Toliau vėl sekė mišraus 
choro dainos: St. Šimkaus 
„Apynėlis”; J. Naujalio 
„Pavasaris”; A. Dambraus
ko „Pievos pražydo”; St. 
Gailevičiaus „Iš visų kraš
tų”. Ypatingo klausytojų 
dėmesio susilaukė V. Klovos 
operos „Pilėnai” Udrio arija 
su choro palyda. Ši arija yra 
gana populiari mūsų išeivi
joje ir mėgiama. Tai tikras 
moderniosios lietuvių ope
ros muzikinis deimančiukas. 
Su pasitikėjimu irįsijautimu 
šią ariją išpildė P. Račkaus
kas. Neatsiliko ir choras, so
listui suteikęs spalvingą fo
ną. Gal šis kūrinys savo 
skambumu ir meliodingumu 
būtų tikęs koncerto apvaini
kavimui - užbaigimui. Bet 
vadovė šiam tikslui pasirin
ko muz. B. Budriūno kanta
tos „Lietuvos šviesos keliu” 
ištrauką „Laisvės vasaris”, 
kurioje atsispindi patrioti
niai motyvai ir išbandomas 
choro pajėgumas. Ši kantata 
chorui nėra naujiena. Ji ke
liais atvejais buvo išpildyta 
praeityje. Bet tas nereiškia, 
kad chorui ir vėl neteko ge
rokai padirbėti. Kūrinys iš
pildytas be priekaištų.

Atsirevanšuojant sve
čiams ukrainiečiams už jų 
draugišką viešnagę, choras 
Lituania padainavo ukrai
niečių liaudies dainą 
„Dniepras”. Svečių nuomo
ne, mūsų choristai šią dainą 
padainavo nė kiek neblo
giau, kaip ir patys ukrainie
čiai. J. Maželienės solo, 
skambus koloratūrinis sop
ranas gražiai papildė ir pab
rėžė ukrainiečių liaudies 
dainų charakterį.

Ir visos programos užbai
gimui buvo padainuota atsi
sveikinimui tradicinė „Va
karinė daina”. Kai jau visos 
linksmybės užbaigtos ir visi 
džiaugsmai išsemti, paleng
va grįžtame į realybę ir pa
galvojame apie namus. Tik 
choristai nesiskubina. Po 
įtempto ir vaisingo darbo jų 
laukia užtarnautas atokvie- 
pis ir vaišės, susitikimas su 
choro draugai^ ir jj£mėjais.

A Mp insirįgiįė
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PASIKALBĖJIMAS
Adolfas Markelis SU MERGINA

(Tęsinys)

Šeimos vyrai nėra lai
mingi, ypač po penkiasde
šimt metų. Dabar tu sensti 
ir vis dažniau manęs pasi
gendi. Ir visada manęs pasi
ges! ir apie mane galvosi.

Antanui kažkur paširdy 
diegė. Lena buvo daugiau 
kaip meškerė ar blizgė. Ji, 
kaip bligės kabliai; jie buvo 
sulindę į kūną, ir jis vienas 
jų nepajėgė pasiekti ir be 
skausmo ištraukti. Žinojo, ji 
buvo iliuzija, bet visą laiką ji ' prisimena geri laikai Aus- 
buvo su juo kartu. Koks jis 
kvailas, užteko, kad moteris 
paglostytų jo ranką, o jis jau 
nebetenka ne tik rankos, bet 
ir galvos. Jis išbėgo, kad ją 
galutinai užmirštų, o ji atsi
vijo jį iš paskos. Kaip koks 
šuva ar jo paties šešėlis. At
kimšo butelį ir užsivertęs 
godžiai gėrė. Skystis, lyg 
veidrodžio stiklai, degino 
gerklę.

— Nereikėjo man nešti šio 
buteliuko, nei ginčytis su 
Lena, — kalbėjo sau. — Ne- 
laiminga jų- -vis viena ir

Kuris lietuvis-vė nebūtų patenkinti gavę tokią gražią 
dovaną, kurią galėtų nešioti su pasididžiavimu.

Auksinis 9 caratų - $ 96, auksinis 18 caratų - $ 192, 
sudabrinis (925) $ 45 (be grandinėlės).

Prašome užsisakyti anksti, nes „Vyties” medalionas 
yra gaminamas rankomis, todėl bus tik ribotas skaičius.

Užsakymus priimame iki 8-to gruodžio su pilnu apmo
kėjimu: . . r o L

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.

viena svetimam krašte. 
Blaškosi. Meilės ieško. Ne
randa, Gal jos iš viso nėra. 
Yra tik iliuzija. Meilė kaip 
žuvis. Graži kol jos nepa
gauna Pagavai, ir jos nėr.

Kai Antanas grįžo, žmona 
dar nemiegojo.

— Lena, aš grįžau...
— Ir vėl Lena. Jau esi vėl 

įkaušęs. Kai tik kiek įsigeri, 
tai vis Lena ir Lena. Gal ir 
mano vardo nebežinai. Ką, 

trijoje, kai viengungis bu
vai. Nemanyk, kad aš pyks
tu. Prieš dvidešimtį metų 
gal ir susirūpinčiau, bet kai 
smėlis pradeda byrėti, 
pavydas praeina. Bet tu man 
niekad nesakei, kas ta Lena. 
Buvusi mylimoji?

— Kaip ir.
— Tikiuosi, kad dabarnie- 

kur neįsivėlei su savo Lėno
mis.

— Ne, mama. Tai buvo la
bai seniai. Praeitis. Bet ži
nai, ką aš nutariau, vaikšti
nėdamas .šią naktUTuoj

Čekius rašyti: Station Gift Shop

Šis koncertas dar kartą 
patvirtino, kad Lituania 
choras tebėra meniniai pa
jėgus ir su pasitikėjimu 
žvelgia į ateitį. Koncerto 
metu choras klusniai pasi
davė savo vadovės reikala
vimams ir kiekvienas cho
ristas pareigingai atidavė 
savo duoklę.

Nelengva choro vadovei 
pilnai išgauti visus išpildo
mų kūrinių niuansus, kai 
taip akivaizdžiai chore 
trūksta balsų balanso. Dvi
dešimt penkios balsingos 
choristės ir vos virš dešimt 
vyrų. Tegu ir geri, bet teno
rų vos keturi. Jų dvigubai 
tiek nebūtų perdaug. Bet iš 
kur juos gausi? Bendruome
nėj maišosi dešimtys balsin
gų vyrų: tenorų ir bosų. 
Privačiose vaišėse kai už
traukia dainą, balsai prasi
muša į stratosferą. Bet į 
chorą neprisiprašysi. Dau
gelis jų ir laisvo laiko turi 
apščiai, pensijoje. Vietoj įsi
jungus į chorą ir tuo paįvai
rinus monotonišką gyveni
mą, šie gausus senjorai dyki 

atostogų keisiu darbą. Per 
ilgai aš ten užsisėdėjau, ir 
bosas labai nervingas. Ge
riau bus mums abiems.

— Nu, dabar gražiausia. 
Keisti darbą. Nebetoli ligi 
pensijos, o tu keisi darbą. 
Nelabai protinga. Anksčiau 
nesiskųsdavai, o tik dabar 
po šios nakties.

— Kad sakiau keisiu, tai ir 
keisiu. Man ten nepakeliui. 
Bet klausyk, brangute, — 
apkabino ją. — Mes sensta
me, ir turime laikytis vienas 
kito. Pradėti naują gyveni
mą mums per vėlu...

— Nu, kas gi čia dabar? 
Sentimentai.

. — Gal ir sentimentai. Bet 
tiek to. Tuoj išaušus plauk
sime meškerioti, tik ne prie 
’’Geltonosios Mergos”. Ten 
labai pavojinga.

1981 m.

Rašykite 
Mūsų 

Pastogei!
.. .Mūsų Pastogę M.
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Parašas

tvarsosi minkštasuoliuose ir 
laukia nežinia ko, akis dilin
dami prie televizorių. Turi
me čia drausimingą ir stiprią 
vyrų organizaciją. Kad bent 
dalį jų kas nors gražioj ri

kiuotėj atvestų į choro repe
ticijas. Pasidarytumėm 
stipriausias lietuvių choras 
Australijoj.

Lietuviškajam gyvenime 
dabar nebe taip svarbūs pi
nigai, kaip gyvi žmonės. Bet 
jų turime ir neturime. Dalis 
jų gyvi ir tam tikra prasme 
jau nebegyvi. Patys save 
užmiršę ir kitų užmiršti. 
Virtę mirusiomis sielomis. 
Kaip juos išjudinti ir susi
grąžinti.

Palikus šiuos liūdnus ap
mąstymus, dar kartą norisi 
grįžti į praėjusį koncertą ir 
padėkoti nepavargstančiai 
choro vadovei G. Vasiliaus
kienei ir ištvermingiem cho
ristam už šį vertingą kon
certą, dar kartą davusį pro
gos pasidžiaugti lietuviška 
daina.

Br. Str.

’’Laisvės” radio lietuviš
kasis skyrius Muenchene 
ieško redaktoriaus - vertėjo, 
gerai mokančio lietuvių kal
bą žodžiu ir raštu ir turinčio 
žurnalistinę patirtį, bei ga
lint versti iš anglų bei kitų 
kalbų. Mėnesinis atlygini
mas yra nuo 3115 iki 3580 
DM. Parūpinamas nemoka
mas butas ir metinis priedas 
- vieno mėnesio alga.

Paskutinioji Čikagos lie
tuvių operos pastatyta ope
ra ”1 Lituani”, su didžiausiu 
pasisekimu buvo tris kartus 
pastatyta Čikagoje. Lapkri
čio pradžioje ši opera yra 
vežama į Toronto ir ten bus 
pastatyta Kanados lietu
viams. Yra numatoma, kad 
ji bus pakartota 1983 me
tais Pas. Liet. Dienų metu.

V-jo Pasaulio Liet. Jauni
mo Kongreso Komiteto pir
mininkė yra Violeta Abariū- 
tė iš Detroito (JAV).
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Dar A.L. Fondo reikalu
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO ĮGALIOTI

NIAI IR PINIGINĖ ATSKAITOMYBĖ

B. Straukas

Įsteigus Australijos Lie
tuvių Fondą, susirūpinta 
nedelsiant pradėti organiza
cinį darbą ir aktyviai kaupti 
į šį Fondą piniginius įnašus. 
Kadangi Fondas pagal įsta
tus laikomas savistovi, nie
kam nepriklausoma institu
cija, tad Fondo reikalus gali 
ir privalo tvarkyti tik Aus
tralijos Lietuvių Fondo Val
dyba. Prieita išvados skirti 
kiekvienoj bendruomenės 
apylinkėj Fondo įgaliotinius, 
kurie vietoje propaguotų 
Fondo idėjas ir tikslus, ver
buotų narius, pravestų 
rinkliavas, priimtų aukas, ir 
kitokius Fondo rėmėjų įsi
pareigojimus, o taip pat 
vestų su Fondo Valdyba 
piniginę atskaitomybę. Iš-, 
skyrus rinkliavas, naudojant 
aukų lapus, kiekvienas au
kotojas ar naujai įstojantis 
narys gauna iš Fondo įgalio
tinio raštišką pakvitavimą. 
Surinkti pinigai tuojau įne
šami Fondo sąskaiton ’’Tal
koje”. Kas mėnuo įgaliotinis 
surinktus pinigus su tikslia 
apyskaita ir aukojusių pa
vardėm persiunčia Fondo 
Valdybai, kuri aukotojų pa
vardes ir aukotas sumas 
paskelbia spaudoje. Kol są
rašai pasiekia Fondo Valdy
bą ir si juos persiunčia laik
raščiams, ir kol laikraščiai 
paskelbia, procesas gali už
trukti porą mėnesių, Todėl 
prašome turėti kantrybės ir 
nesiteirauti įgaliotinių, ko
dėl aukojusių pavardės tuo
jau nepaskelbiamos, spaudo
je. Laikraščiai šiuos skelbi
mus deda nemokamai, todėl 
Fondo Valdyba negali rei- • 
kalauti, kad šiems skelbi- < 
mams būtų teikiama pirme- ' 
nybė.

Pirmuoju Pietų Australi- į 
joje Lietuvių Fondo įgalioti- i 
niu buvo pakviestas Stasys Į 
Dainius, kuris eilę metų j 
kantriai atliko šias pareigas. { 

Jis supažindino adelaidiš- i 
kius su Fondo paskirtimi ir ■ 
tikslais, suverbavo nemaža j 
narių ir sutelkė žymias su- ' 
mas aukų.

S. Dainiui iš šių pareigų Į 
atsisakius, nauju įgaliotiniu į 
pakviestas Kazimieras Ta- j 
paras. Fondo Valdyba, gerai : 
žinodama įgaliotinių neleng- Į 
vas pareigas, paragino įga- Į 
liotinį savo nuožiūra pasi- Į 
kviesti kelis asmenis - talki- i 
ninkus ir tuo būdu sudaryti į 
vietinę Fondo atstovybę. Į ! 
šią atstovybę K. Taparas j 
pakvietė Antaniną Gučiu- Į 
vienę ir Bronių Strauką. K. , 
Taparui mirus, Fondo įga- j 
liotinio pareigas perėmė B. Į 
Straukas. Į atstovybę pak- | 
viesti Augustinas Kubilius ir j 
Augis Zamoiskis.

Žinant, kad amžiumi vy- i 
resniųjų veiklos laikas ir pa-1

Geriausius linkėjimus 
siunčiu Australijos lietu
viams jau iš rudeniu pasi
puošusios Čikagos. Vėsoka, 
kartais lyja, nejauku. Tačiau 
su atskubėjusiu rudenėliu 
atgijo nuostabiai judrus lie
tuviškas gyvenimas. Kaž
kaip šį rudenį visos organi
zacijos pasinešė daugiau į 
balių sriautą, šeštadieniais 
dažnai jų būna net po keletą. 
Ir nežinai, žmogus, kur link 
skubėti. Juk visų organiza
cijų ruošiami baliai kilniems 
tikslams. Būtų net nepatrio
tiška, jeigu kuriame iš jų 
nedalyvautum. Tad ir sku
bame kas šeštadienį balia- 
voti... žinoma, gerai, kad 
baliuose jau įsigalėjo gražus 
paprotys - ne vien malšinti 
kūno geidulius tik duona, 
dešrom, gėrimais, bet susi
laukiame ir dvasinio peno - 
gražesnių, kartais ir men
kesnių programų, kurios, 
tačiau duoda progos mūsų 
žodžio, dainos ar scenos ta
lentams reikštis.

O dabar pasižvalgykime

BALIO PAKŠTO 
PAGERBIME

Pagerbimų nestokojame. 
Ir gerai, kad visuomenė su
sitinka su savais kultūrinin
kais, sulaukusiais brandaus

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

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

M^U^togė;nrr>|5,4^L^?L6,.pąL6

jėgumas gana riboti, pa
siūlyta Fondo Valdybai įga
liotiniu paskirti jauną šios 
atstovybės narį, Augį Za- 
moiskį, ką Fondo Valdyba ir 
padarė. Taigi, šiuo metu 
Australijos Lietuvių Fondo 
įgaliotiniu Adelaidėje yra 
Augis Zamoiskis, kuris taip 
pat veda visą piniginę at
skaitomybę su Fondo Val
dyba. Atstovybės nariai: 
Augustinas Kubilius ir Bro
nius Straukas. Šie trys as
menys priima visas aukas ir 
pareiškimus įstoti nariais į 
Australijos Lietuvių Fondą.

Taip pat aukas Fondui 
priima ir spaudos kioskai 
Katalikų Centre ir Lietuvių 
Namuose.

AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ FONDO VEIKLA

Bendroje Australijos Lie
tuvių Fondo apžvalgoje api
būdinta šio Fondo uždaviniai 
ir tikslai. Pagrindiniu tikslu 
bent dabartyje vienok lieka 
užsimojimas sutelkti Fonde

kaip galima stambesnes lė
šas, Australijos lietuvių 
bendruomenės tautinei ir 
kultūrinei veiklai remti. Bet 
jau ir dabar Fondas šią. 
veiklą skatina, iš gaunamų 
lalūkanų skirdama įvairias 
iremijas. Ypatingai krei- 
>iamas dėmesys į jaunimą. 
<as metai skiriama 500-do- 
erių premija labiausia tais 

metais visuomeninėj ir kul
tūrinėj veikloj pasireišku
siam jaunuoliui-lei (iki 30 
metų amžiaus). Ši premija 
įsteigta prieš dvejus metus. 
Po pusę šios premijos yra 
gavę ir du jauni adelaidiš- 
kiai: Jonas Morkūnas ir Sie
tynas Kubilius. Tokia pat 
premija bus skiriama ir šiais 
metais. Smulkesnės premi
jos skiriamos už geriausiai 
išlaikytus lietuvių kalbos 
egzaminus, už mokslo vei
kalą lietuviška tema ir t.t.

Atrodytų, kad užsianga
žuoti visuomenėj ar kultūri
nėj veikloj ar gerai pasi
ruošti egzaminams, turėtų 
būti savaime suprantama 
jauno lietuvio pareiga. Iš 
tiesų taip nėra. Siame kraš
te premijų tradicija turi gi
lias šaknis ir yra plačiai 
naudojama, kaip pozityvi 
paskatinamoji priemonė. 
Tad ir mes su šia aplinkybe 
turime skaitytis. Premijos 
nėra išmestas pinigas, bet ' 
rimta investacija ateičiai. I 
Premijos paskatintas jau- I 
nuolis jaus moralinę pareigą j 
dirbti savo bendruomenėj ir Į 
gal joje pasiliks visą laiką.

Lietuviai
Čikagoje

-.-t
Mielas Redaktoriau,

i i 
i 
i
« 
i 
i 
i

amžiaus, ir jiems taria šiltą 
sveikinimo, padėkos ir lin
kėjimų žodį. Labai juk ne
jauku, kai renkamės į šer- 
menynes ir ten liejame mi
rusiam gražių žodžių sriau
tą, tačiau toks tėvynainis 
juk amžiams nutilęs, nebe
gali džiaugtis kalbomis, ver
tinančiomis jo' nueitą kelią. 
Tad kalbėkime gyviesiems, 
kalbėkime»H;ada}- kai nusi
pelnę pag;ftt)ašūžmbnės dar 
mūsų tarpeli 'svylsb

LB MartjfietJlfc'Pat’ko gy
vai veikianti, Birutės Vin- 
dašienės vadovaujanti, val
dyba tad nutarė pagerbti 
tylų, bet gražų ir prasmingą 
gyvenimo kelią nuėjusį mū
sų tautinės kultūros, muzi
kos ir dainos puoselėtoją 
Balį Pakštą, jau atšventusį 
savo amžiaus deimantinę 
sukaktį.

Pagerbimas - puota su 
Baliu Pakštu įvyko spalio 3 
d. Lietuvių tautiniuose na
muose, Čikagoje. Svečių - 
pilna salė. Daug Balio Pakš
to artimųjų bei prietelių.

Puota pradėta pirminin
kės Birutės Vindašienės pa
rašyta ir jos perskaityta 
malda, prašant mūsų kultū
rininkams ir gražiajai Balio 
Pakšto šeimai Dievo palai
mos.

Pagrindinį pagerbime žo
dį tarė Jurgis Janušaitis. Jis 
stabtelėjo ties ryškiaisiais 
Balio Pakšto gyvenimo 
bruožais, iškeldamas jo įna
šą nepriklausomos Lietuvos 
metais, okupacijų laiku, 
tremtyje ir Amerikoje į mu
zikos ir dainos puoselėjimą,-į 
liaudies instrumentų išvedi
mą į didžiąsias scenas. Tik
rai to žmogaus daug dirbta. 
Jis, pamilęs muziką ir dainą, 
studijavęs muziką Klaipėdos 
ir Vilniaus muzikos mokyk
lose, aktyviai įsijungė kaip 
orkestrų vadovas . ansam
bliuose,' organizavęs chorus;

Laiškai Redakcijai
Mielas p. Redaktoriau,

Skaičiau su dideliu inte
resu p. Laukaičio straipsnį 
’’Pasirengimai išvykai į Či
kagą”, Mūsų Pastogės Nr. 
42 (1707) 26.10.1981.

Tam straipsny paminėta, 
kad Išvykos Komitetas pa
sirinko Palangos kelionių 
biurą, kartu su Litas 
Investments Pty. Ltd. kurie 
’’pasiūlė pačią žemiausią ke
lionės kainą iš Australijos į 
Los Angeles, ir susitar usi 
su Amerikos oro bendrove, 
jie taip pat pasiūlė žemiau
sią kainą keliaujant sporti
ninkams po įvairius miestus 
Amerikoje ir Kanadoje”.

Man ir mano firmai labai 
įdomu, kaip viena kelionių 
firma gali taip iš anksto kai
nas duoti, kad net pačios oro 
firmos dar negali, ir neturi 
nustatytų kainų ar sąlygų 
1983 m.

Kaip lietuvių bendruome
nės narys, norėčiau 
pakviesti p. Laukaitį viešai 
paskelbti jo gautas geresnes 
ir žemesnes kainas ir kokias 
’’geresnes sąlygas” kad visi 
lietuvių bendruomenės 
nariai galėtų paskaityti, ir 
tada galėtų išspręsti tą ypa
tingai svarbų reikalą.

Priede, siunčiu Jums 
mano paskutinį laišką p. 
Laukaičiui ir prašau to laiš
ko tekstą paskelbti: ’Noriu 
pabrėžti kad bet kokias są
lygas bet kuri firma galės 
Jums pasiūlyti, mūsų sąly
gos bus geresnės’.

Lieku reikšdamas pagar
bą

Balys Stankūnavičius 
Direktorius

Business Holiday Travel 
... Pty. Ltd.

vaikų ansamblius, koncerta
vęs Norvegijoje, Vokietijoje 
ir Amerikoje. Jo ir dabar 
suorganizuotu trio ragelių 
klausomės Čikagoje. Balys 
Pakštas tylus, kuklus, nesi- j 
veržiąs į pirmąsias vietas, t 
tačiau nuoširdus mūsų tau- ] 
tinės kultūros darbininkas. { 
Išaugino gražią lietuvišką | 
šeimyną. Dukros Rūta i 
muzikė, kanklininkė solistė, ’ 
Emilija muzikė, kanklininkė, į 
gabi žurnalistė, Daužvardžio j 
Fondo žurnalistikos laurea- i 
tė, Draugo redaktorė. Šį at- { 
žalyną kasdien sutinkame ir j 
lietuviškosios veiklos dirvo- j 
nūs bepurenant.

LB Marquette Parko apy- { 
linkės Valdyba, Čikagos lie- j 
tuvių vardu, jam įteikė spe- Į 
cialų, menišką adresą.

Pats Balys Pakštas savo 
trumpame žodyje prisiminė j 
keletą epizodų iš savo gyve- j 
nimo, dėkojo mylimai žmo- I 
nai Emilijai už darbų naštos j 
lengvinimą ir už rūpestį, au- j 
ginant gražią šeimą. Puotos i 
dalyviai sugiedojo jam ir jo | 
šeimai Ilgiausių metų!

Po to, Balys Pakštas su j 
dukrom Rūta ir Emilija, tai- I 
kinant L. Biknevičiui ir j 
Vaitkevičiui, atliko meninę | 
programą. Rūtos solo dainas i 
palydėjo pianu sesutė Emi- I 
lija ir tėvelis Balys rageliu. | 
Tai buvo tikrai maloni ir | 
graži akimirka, matant i 
menininkų šeimą. Rageliais | 
atliko liaudies dainų pynę j 
Balys Pakštas, L. Biknevi- j 
čius ir Vaitkevičius.

Po programos, pradedant j 
šokius, sukaktuvininkas Ba- j 
lys Pakštas su žmona Emili- j 
ja šoko deimantinį valsą, į i 
kurį vėliau įsijungė kiti šei- 1 
mos nariai.

Pagerbimas buvo gerai 
organizuotas, programai 
vadovavo renginių vadovė

• S; -Endrijonienė.- Tuo-būdu* •

IŠVYKOS KOMITETO 
PAAIŠKINIMAS

’’Mūsų Pastogės” 44-me 
numeryje A. Žilinskas iš 
Melboumo užpuola mane 
kam aš pasirinkau ’’Palan
gos” kelionių biurą ir "Litas 
Investment” būti mūsų iš
vykos į Pas. Liet. Dienas ir 
Sporto Šventę kelionės 
tvarkytojais ir sponsoriais.

Nenorėdamas leistis į be
reikalingus ginčus nei su A. 
Žilinsku, nei su kitais, aš no
riu padaryti sekančius, man 
padarytų užpuolimų, pa
tikslinimus ir paaiškinimus:

1. Ne aš vienas, kaip rašo 
A. Žilinskas, išrinkau ’’Pa
langą” ir ’’Litą” būti mūsų 
kelionės tvarkytojais ir 
sponsoriais. Mūsų Organi
zaciniame Išvykos Komitete 
yra šeši asmenys - sporti
ninkai ir sporto veteranai, iš 
kurių du yra australai, vedę 
lietuvaites ir vienas yra 
ANNA oro bendrovės eks
pertas, turįs čia aukštą po
ziciją. Visas komitetas, per
žiūrėjęs ir apsvarstęs visus 
pasiūlymus, vienbalsiai pri
ėmė ’’Palangos” ir ’’Lito” 
pasiūlymus, nes jie buvo 
patys geriausi.

2. Komitetas, darant savo 
sprendimą, negalėjo ilgiau 
laukti. Jau dabar reikia pra
dėti ruošti finansų organiza
vimą, kas reikalavo jau da
bar išrinkimo ir žinojimo, 
kas mums kelionei reikalus 
tvarkys ir tuo pačiu padės 
mūsų piniginiam vajui.

3. Mūsų Organizacinis 
Komitetas, išrinkdamas 
’’Palangą” ir ’’Litą”, nesiėmė 
nagarinėti ką jie reprezen
tuoja ir kieno jie yrą;pripa- 
žinti ir nepripažinti. Svar
biausiai, jie yra australų įs
taigose registruoti ir jų ofi
cialiai pripažinti. Kalbant 
apie Kremlių ir vykimą per 
Aerofloto agentą, tai aš 
galiu tik tiek pasakyti,- kad 
mes niekada neskridome ir 
neskrisime su Aeroflotu. O, 
jeigu ’’Palangos” skelbimai 
gali tilpti mūsų , bendruome
nės, Katalikų ir Adelaidės 
lietuvių laikraščiuose, jeigu 
jų aukos yra priimamos pas
kirų organizacijų, jeigu jų 
paslaugomis naudojasi šim
tai Australijos lietuvių ir 
jeigu per juos 1978 metais 
sportininkai ir kiti galėjo 
skristi į Pasaulio Liet. Die
nas Kanadoje, tai tikrai ne
manau, kad ir dabar, jiems 
duodant pačias geriausias 
sąlygas, sportininkai, kurių 
bus apie 100 ir kurių yra pa
čios didžiausios išlaidos, ne
galėtų pasinaudoti jomis.

4. Jau dabar kai kurie 
”karingieji kovotojai” daro

j didžiulį triukšmą ir bandy- 
i mus mūsų kelionę sutrug- 
i dyti. išvykos Komitetas yra 

Sporto Klubų atstovų iš- 
į rinktas, suvažiavimo metu 
i Adelaidėje. Šis Komitetas 
i yra ne prieš ką kitą, bet tik 
j prieš suvažiavimo atstovus 
i atsakingas. Būsimame su- 
i važiavime Geelonge, Išvy- 
| kos Komitetas duos savo 
j pranešimą atstovams ir, jei- 
i gu šie atstovai ras, kad Iš- 
I vykos Komitetas padarė ne- 
| teisingą sprendimą, tai tik 
| jie jį galės ir pakeisti.

Antanas Laukaitis 
Org. Išvykos Komiteto 

pirmininkas

pagerbėme tylųjį kultūri
ninką Balį Pakštą bei jo 
mielą lietuvišką šeimą.
v Jūsų* Jurgis Janušaitis^.,
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Liet. Sodyboje Engadine

Bičiulių, sodybiečių, įra- tus, o tie, kurie nieko neiai- 
ginti, lapkričio 8 d. šilto sau- mėjo, bent prisiminė tuos 
lėto popiečio metu, abu su laikus, kai ir jie kažkada, ką 
žmona, ’’pasikinkę” savo 
bėrą Toraną, pasileidome į 
Engadinės Lietuvių^ 
Sodybą, kur Sydnejaus Lie
tuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugija, savo meti
nių proga, ruošė visuomenei 
iešminę.

Mes ne be pirmieji - čia 
jau grupelėmis būriuojasi 
sodybiečiai, atvykę į iešminę 
svečiai, tautiniais rūbais pa
sipuošę jaunimas ir jų tėvai. 
Pataikėm kaip tik ant pietų, 
tad bičiulių, p.p. Veronikos 
ir Kazimiero Andruškų, ve
dini nuskubėjom prie dešre
lių, kotlietų ir kitų skanu
mynų, kuriais už minimalią 
kainą aprūpino draugijos 
narės (kaip vėliau pasirodė, 
beveik visos šios draugijos 
valdybos narės arba sody
bos patikėtinės). Tai ir sė
dome prie baltai patiestų 
stalų sodybos salėje... 
Vėliau sekė kava ir pyragai. 
0 po to - gal didžiausias ska
nėstas iš visų - jaunoji ’’Sū
kurio” tautinių šokių grupė, 
vadovaujama p. Marinos 
Cox, sodybiečius ir svečius 
pralinksminusi savo judriais 
šokiais. Narstėsi jaunų šo
kėjų poros šokdamos Suba
tėlę, Rugučius, trypdamos 
Dzūkų Polką, Šustą ir Pie
menėlį, jauniėji bernužėliai 
rodė savo ’’prašmatnumą” ir 
kojų vikrumą su Mikita ir 
Oželiu, o merginos - judesių 
grakštumą, išpildydamos

epurinę... Programa už
baigta gyvu Jaunystės šokiu 
ir Kalveliu. Už jų gražius 
šokius jiems gausiai plojo 
susirinkusieji, išreikšdami 
savo pasigėrėjimą. Jiems 
draugijos vardu, padėkojo p. 
Martyna Reisgienė ir pak
vietė visą grupę pietums.
Sekė daiktinė^loterija. Lai

mingieji patenkinti nešėsi 
laimėtus rankdarbius, tor-

nors laimėjo...
Neužilgo po to Sodyba iš

tuštėjo. Lankytojai arba 
grįžo namo, arba susispietė 
sodybiečių butuose papildo
moms vaišėms.

Pastiprintas gera dešrelių 
ir kotlietų porcija, bandžiau 
užmegsti informacinį ryšį su 
draugijos valdybos narėmis, 
stengdamasis išgauti 
daugiau žinių apie pastaty
tus, bet dar galutinai neį
ruoštus 5 naujus sodybos 
butus, kurių pirmieji, be
rods, jau ir išnuomuoti, bei 
anie kitą draugijos veiklą. 
k- Pati Draugijos Valdybos 
pirmininkė - Draugijos šir
dis ir siela - ALB Garbės 
narė, p. Ona Baužienė, šiuo. i 
metu yra išvykusi į JAV, 
atstovauti Draugijos šiuo 
metu vykstančiame Lietu
vių Moterų Klubų Federaci
jos suvažiavime, kuriai 
Draugija priklauso.

Visos kitos valdybos 
narės užsiėmę prie maisto 
išdavimo, loterijos bilietų 
platinimo, svečių priėmimo 
ir dievaži kiek kitų darbų, 
darbelių. Tik į iešminės galą 
vieną kitą iš jų nusitvėriau...

Sydnejaus Lietuvių Mo
terų Socialinės Globos 
Draugijos pradžia siekia 
1956.3.18, kai buvo sušauk
tas draugijos steigiamasis 
susirinkimas ir sudaryta 
Širmoji valdyba (pirm. O. 

•sinienė, narės B. Jarem- 
bauskienė, M. Cibulskienė, 
E. Kapočienė ir R. Klimai- 
tytė). Taigi, draugija veikia 
jau 25 metus.

Draugijos tikslas - šelpti 
artimą nelaimėje: globoti 
vienišus ligonius, senelius ir 
į nelaimę patekusius tautie
čius.

Mūsų bendruomenės vy

Skelbimu

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
Jei tat padėjimas Jehovos ’’kojų” atsilsėjimui yra tik 

simbolis, reiškiąs sugrąžinimą dieviškojo malonumo ir 
viešpatavimo žemėje, tai galime būti tikri, kad ir kiti tos 
pačios pranašystės dalykai yra simboliai, kai va: Alyvų 
kalnas, jo perskilimas, jo slėnis, žmonių bėgimas, iš Jeru
zalės ištekąsis gyvybės vanduo. (Palygink Žak. 14:8 eil. 
su Ezekielio 47:1-9) ir t.p. visi tie simboliniai pareiškimai 
paveiksluoja iškilmingas dvasines tiesas.

Alyvas yra labai reikšmingas simbolis: senovės laikais 
iš jo buvo gaminama šviesa, tuo tikslu buvo naudojamas 
iš jo gautasis aliejus. (2 Mozės 27:20) Ebrajai vadindavo 
alyvmedį šemen arba aliejaus medis. Senovėje alyvų 
aliejus buvo vartojamas daugelyje brangių tepalų, nau
dojamų patepimuikunigų ir karalių; juo buvo atvaizdinta 
šventoji dvasia, kuri buvo išlieta ant tikrosios ’’karališ
kosios kunigystės”. (2 Mozės 30:24). Ir nuo neatmenamų 
laikų alyvų šakos buvo naudojamos kaip ramybės simbo
lis. — 1 Mozės 8:11; Neėmijo 8:15.

Jei tad alyvas yra simbolis šviesos, ramybės, ir dieviš
kos palaimos, ateinančios per šventąją dvasią; ir jei kitur 
yra parodyta kad kalnas yra simbolis karalystės, tai jau 
aišku, kad posakis ’’Alyvų kalnas”, reiškia karalystę 
šviesos, ramybės ir dieviškojo palaiminimo. O padėjimas 
arba pastatymas Johovos ’’kojų ant šito kalno, reiškia 
kad ir vėl bus įsteigtas žemėje Dievo malonumas ir įsta
tymas, Jo šventajai Karalystei tarpininkaujant.

Bus daugiau

resniosios kartos globos 
siekdama, draugija dar 1960 
m. pradėjo svarstyti Lietu
vių Sodybos įkūrimą. Jos ne 
tik svarstė, bet ėjo prie 
konkrečių darbų, taip kad ne 
tik buvo įsigyta (remiant 
valdžiai) tam skirtas skly
pas, bet 1972 m. buvo pasta
tyti ir pirmieji butai. Šiuo 
metu sėdyba turi 12 įruoštų 
butų, neskaitant bebaigiamų 
ruošti kitų penkių. Butai su
sideda iš miegamojo, saliono
- valgomojo, virtuvės, vo
nios ir sandėliuko - rūbinės, 
pritaikytų dviems žmonėms. 
Sodyboje gyvena 15 asme
nų; dalis jų vedę, kiti našliai
- viengungiai.

Sodybos pasididžiavimas - 
bendruomeninis pastatas su 
sale įvairiems subuvimams, 
turtinga knygomis ir spau
dos rinkiniais, buv. rėmėjo 
(dabar.mirusio) P. Aleknos 
vardo biblioteka, tvarkoma 
sodybietės p. Šimkuvienės. 
Pati sodybos aplinka, tai 
tarsi botanikos sodas - čia 
vietos gyventojų, p.p. And- 
riuškų, Sereikos, Augustino 
ir kt. tvarkomi gėlynai ir 
daržai, pražydę įvairiausio
mis varsomis, džiugina akį, 
supasi aplinkiniuose me
džiuose geltonkuodės baltos 
papūgos, čirška įvairūs kiti 
paukšteliai.

Pačios sodybos adminis
tracija, paštu ir t.t. rūpinasi 
seniūnas p. Liudas Sima- 
nauskas.

Kaip pasakoja draugijos 
valdybos vicepirmininkė 
Martyna Reisgienė, sodybos 
plėtimuisi vietos dar yra. Jei 
bendruomenė to pageidaus 
ir bus rėmėjų - galės būti 
pristatoma ir daugiau 
pastatų. Esą, bendruomenės 
nariai daug parėmė šios so
dybos įkūrimą ir ligšiolinį 
plėtimą, bet draugija norėtų 
pagalbos susilaukti dar dau
giau, nes ši sodyba, tai 
mūsų, vyresnių amžiumi, 
natūrali ’’ateitis”.

Sodybos gyventojai savo 
tarpe labai gražiai sugy
veną, vykstąs artimas, dar-. 
nūs bendradarbiavimas savo 
tarpe. Draugija, čia gana 
tankiai suruošia įvairių 
kultūrinių pramogų, sodybą 
lanko sąvi i^.užsienio sve
čiai. Jau kelinti ąąętai sody- 
biečiai dalyvaują^ Suther
land© savivaldybės ruošia
mose tradicinėse pensionie- 
rių - senimo meno ir rank
darbių parodėlėse, kurių 
paskutinioji įvyko liepos 
14-16 d.d. Sodybos religiniu 
gyvenimu rūpinasi kun. 
Petras Butkus, karts nuo 
karto atlaikydamas mišias, 
gegužines pamaldas ir pan.

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bašinsku, 16 Burlington St., Holland Park, Qld. 4121

Hi,.7., 
n i.

Kalėdinės dovanos 
giminėms Lietuvoje

PRAKTIŠKAS IR NAUDINGAS SIUNTINYS 1 -1981

3 m. šilkinio geriausios rūšies aksomo suknelei; 3 m. 
vyriškai arba moteriškai eilutei vilnonė medžiaga su įau- 
dimu ”A11 wool made in England”; vyriški išeiginiai 
marškiniai arba bliuskutė; vyriškas arba moteriškas ner
tinis; "Wrangler” arba ’’Levi” jeans, denim arba rum
buoto velveto; medžiaga dviem puikiom suknelėm arba 2 
svarai vilnonių su mohair siūlų.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $ 320.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių: 

medžiagos galima dadėti 3 m. ir dirbtinio minko kailio 
paltui 3 jardus.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kainos su 
muitu):
Avikailiai, ilgi arba ’/■», vyriški arba moteriški, tikros 
odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas, kailio kalnierius, 
sveria 5 sv. $220.00
Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio, %, sveria 5 sv.

$600.00 
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, De-lux, sveria 6 sv.

$100.00 
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, Ranch, sveria 6 sv.

$86.00 
Jeans ’’Wrangler” arba ’’Levi”, siuntinyje gali būti dvi,
viena pora sveria 2 sv., kaina už vienas $ 40.00
Jeans, rumbuoto velveto, siuntinyje gali būti dvi, kaina 
už vienas $ 42.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis, sveria l1/? sv.

$40.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė $ 12.00
Telescopic lietsargis, sveria Vz sv. $ 13.00
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai, sveria lVz sv.

$ 50.00 
Puiki medžiaga suknelei $ 32.00
Angliška medžiaga eilutei $ 60.00
Angliška medžiaga eilutei $ 70.00
Angliška medžiaga eilutei $ 96.00
Aksomo medžiaga eilutėm, 3 m., dvigubo pločio $ 80.00 
Kalkuliatorius T1 - 33, Texas $ 57.00
Kalkuliatorius T1 - 51 -111, profesionalinis $ 100.00 
Stetoskopas, Littmann $ 62.00

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: Vz sv. 
arbatos - 4.00, Vz sv. nescafes - 6.00,1 sv. pupelių kavos - 
7.00, 1 sv. šokolado - 7.00, 40 cigarečių - 5.00

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti persiun
timui $ 42.00.

Pasiunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 

tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms 
žmonoms pensijas, persiunčiame palikimus į Lietuvą 
prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES LTD.
(Z.Juras)

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

Lietuvių Sodyba yra tik 
vienas (didžiausias ir dau
giausiai energijos ir lėšų pa
reikalaująs rūpestis. Drau
gija, be to, dar rūpinasi ligo
nių ir kitų reikalingų globos 
tautiečių šalpa, lankymu ir 
t.t.

Iš Draugijos metinės 
veiklos pranešimų teko 
pastebėti, kad draugijos na
rės, vadovaujamos p. Mag
dalenos Migevičienės, per 
metus aplanko tarp 80 - 90 
ligonių.

Daugelis draugijos pa
rengimų daromi, kad 
sukėlus lėšų Sodybos plėti
mui.

Draugijai šiuo metu 
vadovauja pirmininkė Ona 
Baužienė. Jai talkina Valdy
bos narės: vicepirm. Mar
tyna Reisgienė, sekretorė - 
Gražina Petrauskienė, iždi
ninkė - Tamara Vingilienė, 
narė informacijai - Alek
sandra Vingienė.

Sodybos patikėtinės: Ire- 
na,J.Pųdaitięnėi

Reisgienė, Gražina Petraus
kienė ir Tamara Vingilienė.

* *
Pabuvojus sodyboje 

keletą valandų ir prisižiū
rėjus į Draugijos narių 
padarytą ir daroma darbą, 
aš pajutau ir savo krūtinėje 
tam tikrą nerimą - o kiek aš 
prie to viso prisidėjau? O 
gali juk ir man prisireikti 
gasibelsti į Sodybos duris, 

lai tuo tarpu būrelis pasi
ryžėlių moterų, ne tiek jau 
labai daug bendruomenės 
padedamų, varo milžinišką 
darbą visos mūsų bendruo
menės labui. Dar daugiau - 
jų darbas yra ir savotiška 
propaganda vietos gyvento
jų ir kitų tautybių tarpe, po
puliarinanti mūsų tautos 
organizacinį genijų, nes yra 
nemažai kitų mažumų bend
ruomenių (daug didesnių 
negu mūsiškė), kurios šią 
Lietuvių Sodybą ima kaip 
pavyzdį, kurdamos savąsias.

Turiu prisipažinti (mea 
culpal), kad aš pats perma- 
žai tuo domėjausi praeityje 
ir net nežinau ar Draugija 
šventė savo veiklos 25-metį 
(kas, tarp kitko, ir ne taip 
jau svarbu), bet gal šia pro
ga mes galėtume prisiminti 
ir - pagal turimas sąlygas - 
vienaip ar kitaip paremti 
šios pasiryžėlių vadovauja
mos organizacijos kilnų dar
bą!

Bronius Žalys

| J. ZINKUS
VĖL KELIAUJA

i - ■ ' ’
’’Mūsų Pastogės” bendra- 

i darbis, Jonas Zinkus, kas- 
Į met pateikiąs įspūdžių iš sa

vo kelionių po Australiją, 
spalio 26 d. vėl išvyko trijų 

j savaičių kelionei, maršrutu 
Kampsie - South Porth - 
Frazer Island - Megnetic 
Island - Green Island - 

} Cairns - Whitsunday 
| Passage - Armidale - Dubbo

- Wyalong - Sydney. Tikimėsi vėl, neužilgo, skaitysime jo
! įdomius įspūdžius iš pasku

tinio ’’safari”.

NEVISAI PAVYKUSI
KELIONĖ

Į kelionę spalio 20 d. išsi
ruošė ir Dr. Vytautas Kišo- 
nas, nutaręs aplankyti sau
lėtąjį Queenslandą. Deja, 
kelionės metu susirgo, ištik
tas širdies smūgio ir kelias 
dienas turėjo praleisti Nam- 
bouro (Qld.) ligoninėje.

Kad ir toli nuo namų 
esantį, jį čia lankė sūnus; 
Gerutis ir dukra Dalė. O kiti
- bent jau laiškais... Šiuo 
metu jis poilsiauja savo sū- 
nausDr. G. Kišono namuose 
Newcastelyje.

Mūšų Pastoge• hr?te;-198»l^lŠ^pliU7
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SYDNEJAUS
LIETUVIAMS

PRANEŠIMAS

PERTH

Ramovėnų Valdyba pra
neša, kad lapkričio 22 d. 
(sekmadieni) tuoj po pamal
dų įvyks Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimas 
Lietuvių Namuose. Šia pro
ga ruošiami pietūs.

. Minėjimo pradžia tuoj po 
pietų su menine programa. 
Visi tautiečiai prašomi 
skaitlingai dalyvauti su vė
liavomis ir tautiniais rūbais. 
Paskaitą skaitys p. J. Jau- 
degis.

Skyriaus Valdyba

SYDNEY RAMOVĖNAMS 
IR VISUOMENEI

Pranešame, kad L.K.V.S. 
"Ramovė” Sydney Skyriaus 
Valdyba lapkričio 22 d. 
(sekmadienį), ruošia Sky
riaus veiklos 25-rių metų ju
biliejaus ir Lietuvos Ka
riuomenės Atkūrimo Šven
čių minėjimą šia tvarka:

Iš ryto 11.30 vai., iškil
mingos pamaldos Lidcombe, 
St. Joachims bažnyčioje. 
Ramovėnai pamaldose daly
vauja organizuotai ir su vė
liava. Šv. Mišių auka bus at
našaujama, visų skyriaus 
mirusių ramovėnų intencija.

Kviečiame pamaldose da
lyvauti ir kitas organizacijas 
su vėliavomis.

Po pietų 3 vai., Sydney 
Lietuvių Klube Bankstow
ne, įvyks iškilmingas minė
jimas. Paskaitą šia proga 
skaitys Australijos armijos 
majoras A. Brūzga iš Can- 
berros. Programą išpildys 
"Dainos” choras, vad. Br. 
Kiverio. Šventėje dalyvaus: 
estų, latvių, lenkų ir austra
lų Ats. Karių-Veteranų or
ganizacijų pirmininkai. 
?rieš minėjimą ir po minėji
mo galima bus apžiūrėti ka
rinių eksponatų ir spaudos 
parodėlę, kurią paruoš ir jai 
vadovaus p. Č. Liutikas.

Prašome visus ramovėnus 
ir visuomenę, skaitlingai 
minėjime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

VIENIŠŲJŲ RATELIO 
NARIŲ ŽINIAI

Dėl susidėjusių aplinky
bių, sekantis susirinkimas 
įvyks lapkričio 25 d., trečia
dienį, 2 vai. Syd. Liet. Klube 
Bankstowne.

Po susirinkimo bus karšti 
pietūs. Kaina $ 3 asmeniui.

Vadovybė

Lapkričio 29 d., sekma
dienį, 1 vai. Lietuvių Klube 
Bankstowne šaukiamas visų 
Sydnejaus lietuvių organi
zacijų atstovų posėdis suda
ryti ateinančių — 1982 — 
metų veiklos ir parengimų 
kalendorių.

Visi suinteresuoti malo
niai prašomi dalyvauti ir 
būti pasiruošę su savo pa
geidavimais bei pasiūlymais.

ALB Sydney Apyl. Valdyba

SKAITYTOJAMS

Kalėdos ir metu pabaiga 
jau čia pat. Iki metų galo te- 
pasirodys tik penki Mūsų 
Pastogės numeriai. Pasku
tinis kalėdinis ir padidintas 
Mūsų Pastogės numeris bus 
išleistas ir datuotas gruo
džio 21 d. Ir jam medžiagą 
siųsti iki gruodžio 10 dienos.

Taip pat ir šiais metais 
Mūsų Pastogės puslapiai 
bus atviri tautiečių kalėdi
niams ar šventiniams svei
kinimams. Kaina nepakitus: 
už standartinį sveikinimą 
mokama tik 5 doleriai.

Ateinančių metų pirmas 
Mūsų Pastogės numeris nu
matomas išleisti 1982 metų 
sausio 18 d. Jam medžiagą 
siųsti iki sausio 13 dienos. 
Norį pagarsinti savo paren
gimus ar kitokius užsimoji
mus, kurie numatomi atos
togų laikotarpy, juos reikėtų 
pagarsinti dar šių metų Mū
sų Pastogėje.

LANKO DRAUGUS

Spalio pabaigoje į Vikto
rijos valstiją išvyko Vikto
ras Glionertas - aplankyti 
senų draugų Geelonge, pa
sižiūrėti kaip kitur žmonės 
gyvena.

'M-

Melbourne lietuvių teatras ’’Aušra” kviečia Sydnejaus teatrą ATŽALĄ, 
gastrolei.

ATŽALOS spektaklis įvyks gruodžio 5 d., šeštadienį, 5 vai. Melbourne Liet.
Namuose. Bus vaidinama Neil Simon 3 veiksmų komedija

Režisorius Julius Dambrauskas
Bilietai prie įėjimo: suaugusiems $ 5, pensininkams - $ 3.

Vietos nenumeruotos. Komedija suaugusiems.

116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 |

Lapkričio 21 d., šešt., 7.30 vai 
ŠOKIŲ VAKARAS

Įėjimas laisvas
Lapkričio 28 d., šešt., 7.30 vai.

ŠOKIŲ VAKARAS
Įėjimas laisvas

Lapkričio 22 d., sekm., 3 vai.
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ATKŪRIMO ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
Programoje ’’Dainos” choras.

Lapkričio 29 d., sekm., 3 vai.
ATŽALOS SPEKTAKLIS 

’’TARIAMASIS MEILUŽIS”
Įėjimas $ 5 asmeniui, pensininkams 

ir moksleiviams $ 3

**

VISUR
ATVYKSTA 

"MINDAUGAS” 
ĮMELBOURNĄ

Artėja kariuomenės 
šventės minėjimas, kuris 
įvyks lapkričio 22 d. Lietu
vių Namuose. Be įdomios 
vieno adelaidiškio paskaitos, 
minėjime bus vaidinama 
Adelaidės žymiųjų aktorių 
atsivežta J. Marcinkevičiaus 
drama "Mindaugas” (įdo
miausios tos dramos ištrau
kos). Mums susidarys šiokių 
tokių išlaidų ir turėsime 
svečius porai naktų apgy
vendinti. Taigi, prie įėjimo į 
salę bus renkamos aukos ir 
laukiame geradarių svečius 
apgyvendinti. Paimant 
programas prašome nepa
gailėti bent poros dolerių 
įmesti, ypač kad moksleiviai 
ir vaikai bus veltui įleidžia
mi. Kviečiame visus gausiai 
atsilankyti ir pasižiūrėti tos 
patriotinės dramos, gerų 
Adelaidės aktorių vaidina
mos. Pradžia 2.30 vai.

Melbourne Skyr. Ramovės 
Yaldyba

Tariamasis meilužis

VISAIP
DAINOS CHORE

i

Vietoj gėlių a.a. Marcelę 
Stasiūnaitienę pagerbiant 
aukojo $ 30 Dainos chorui 
Ona Grosienė.

Savo vyro Kazimiero 
atminimui $ 100 aukojo naš
lė Elena Badauskienė Dai
nos choro reikalams.

Velionies Vinco Rušos at
minimui našlė Veronika 
paskyrė Dainos chorui $ 200.

-;

Visada nuoširdus ir tylus 
tautietis Albinas Kutka at
siuntė Dainos chorui $ 100 
auką.

Šios nuoširdžios aukos 
paskatina mus ir toliau 
dirbti Lietuvos labui. Ačiū 
visiems.

Dainos choro Valdyba* ♦ ♦
Atrodo, Sydnejaus lietu

vių žvejų jūra jau nebepa- 
tenkina. Štai neseniai pats 
žvejų klubo steigėjas ir ini
ciatorius išvyko žvejoti į... 
kalnus! Ir sako, forelės pa
čios kimba ant meškerės!

VIETOJ M 
įl G0.IU

Pagerbdama a.a. V. Rušą 
E. S. Zablockienė vietoj gė- 

ų Mūsų Pastogei skyrė 10 
dol. ir Tautos Fondui 10 do
lerių. Ačiū.

Pagerbdami a.a. V. Rušą 
vietoj gėlių M. ir J. Siručiai 
Australijos Liet. Fondui pa
aukojo 10 dolerių.

i

PAMINĖTI MIRUSIEJI

Lapkričio t d. Visų Šven
tųjų šventėje specialiai au
kotos mišios už mūsų miru
siuosius, kurias atnašavo 
abudu kunigai Petras But
kus ir Povilas Martūzas. Mi
šių metu giedojo Dainos 
choras vad. B; Kiverio ir 
asistuojant Birutei Aleknai
tei. Tuoj po mišių didelė da
lis parapijiečių vyko į kapus, 
kur kun. P. Butkus prisimi
nė per metus mirusius ir pa
laidotus šiuose kapuose. Pa
simeldėme už visus mūsų 
mirusius Sibire, Lietuvoje ir 
tremtyje. Kun. P. Martūzas 
sugiedojo Libera, o visi 
susirinkę Marija, Marija ir 
Lietuvos Himną.

SKAUTAI DĖKOJA

Tautos Šventės proga, p. 
J. Sakalauskas iš Cabra- 
mattos parėmė Sydnejaus 
Aušros Tuntą $ 50 auka.

Aušriečiai savo rėmėjui 
reiškia nuoširdžią padėką.

Aušros Tunto Vadija

A.a. Marijos Glionertie- 
nės pagerbimui, vietoj gėlių, 
L. ir B. Žaliai Australijos 
Lietuvių Skautų Fondui pa
aukojo $ 10.

Nuoširdus ačiū.

ALS Fondas

Dėmesio! Dėmesio!
Į . . .

Sydnejaus Lietuvių Klubui
reikalingi asmenys norį perimti ir toliau savarankiškai 
vesti KLUBO VALGYKLĄ.

Dėl smulkesnės informacijos skambinti Klubo Valdy
bos pirmininkui tel. 707 2883. Prašymus patiekti raštu ne 
vėliau š.m. gruodžio 1 dienos adresuojant

Confidential
Board of Directors
Lithuanian Club Ltd.
P.O. Box 205
Bankstown, 2200

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba
•----------------------------------------------------------------------------
Mūsų Pastogė Nr. 45,1981.11.16, psi. a .

PRANEŠIMAS

Lapkričio 29 d., sekma
dienį, 2 vai. A. Hofsteterio 
sodyboje, 42 Birdwood Rd., 
Georges Hall rengiama ieš- 
minė - barbecue su gaivi
nančiais gėrimais. Vieta 
graži ir erdvi, jau daug kam 
žinoma, nes čia yra darę ieš- 
minę ramovėnai ir kitos or
ganizacijos.

Kviečiame visus atvykti ir 
linksmai praleisti laiką.

Sydney Šaulių Kuopos 
Valdyba

fflūn Pattūfit
AUSTRALIAN LITHUANIAN W
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by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550

Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: V. Bukevičius, A. Dudai- 
tis, I. Jonaitis, A. Reisgys, V. 
Patašius.
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395 
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P.O. Box 550
Bankstown. N.S.W. 2200 
Administracijos tel. 709 4846
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Australijoje metams $ 20 
Užsienyje paprastu paštu $24 
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