
ALB Krašto Taryba
1984 —1986 METAMS

Vyriausias Australijos 
Lietuvių Bendruomenės 
reikalų tvarkytojas ir jos 
valios reiškėjas yra Krašto 
Taryba, kuri susirinkusi 
Canberroje, gruodžio 27-30 
dienomis išklausys Krašto 
Valdybos ataskaitinius pra
nešimus, išrinks naują 
Krašto Valdybą ir nustatys 
metmenis ateities veiklai.

Pravedus visoscApylinkė- 
se ir Seniūnijose Atstovų į 
Krašto Tarybą rinkimus, 
Krašto Valdyba, pasirem
dama A.L.B. Statuto 12 ir 13 
straipsniais, skelbia naują 
Krašto Tarybos sudėtį. 
Krašto Tarybą sudaro:

GARBĖS NARIAI:

O. Baužienė, B.E.M., J. 
Lapšys, kun. A. Spurgis, 
M.I.C., V. Statnickas.

RINKTI KRAŠTO 
TARYBOS ATSTOVAI:

ADELAIDĖS:

P. Bielskis, J. Bočiulis, D. 
Dunda, V. Neverauskas, V. 
Opulskis, V. Patupas, L. Po
cienė, kun. dr. A. Savickas, 
G. Vasiliauskienė, V. Vosy
lius.

D. Kairaitis, dr. R. Kava
liauskaitė, dr. G. Kazokienė, 
P. Pullinen, M. Reisgienė, J. 
Zinkus. —

P.L.B. SEIMO ATSTOVAI:
* V. Augustinavičius, P. 

Baltutis, V. Baltutis, * V. 
Bukevičius, A. Dudaitis, J. 
Kovalskis, * J. Maksvytis, 
** B. Prašmutaitė, B. Sta- 
šionis, C. Zamoiskis.

APYLINKIŲ VALDYBŲ 
PIRMININKAI BEI SE
NIŪNAI:

Adelaidės-V. Straukas, 
Brisbanės-K. Bagdonas , 
Canberros-dr. A. Stepa- 

nas,
Geelongo-V. Stuikevičius,
Gold Coast-Seniūnas J.

Smilgevičius,
Hobarto-J. Paškevičius ♦
Latrobe Valley- Seniūnė 

V. Koženiauskienė »
M«4bourno-dr. J. Kunca, 
Newcastle-S. Žukas r 
Pertho-B. Radzivanienė , 
Sale Seniūnė*®. Eskirtie- 

nė,
Sydnejaus-'dr. A. Maura- 

gis,
Wollongongo-M. Gailiūnas.

EX OFFICIO KRAŠTO 
TARYBOS ATSTOVAI:

Australijos Lietuvių Fondo 
Valdybos pirmininkas dr. K. 
Zdanius,

Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos Valdybos 
pirmininkas V. Patašius,

Krašto Garbės Teismo 
pirmininkas I. Jonaitis ,

Krašto Kontrolės Komisi
jos pirmininkas A. Reisgys,

Krašto Valdyba: pirmi- 
ninkas-V. Bukevičius, nariai: 
V. Augustinavičius, dr. K. 
Bagdonavičius, J. Maksvy
tis, A. Milašas, K. Stašionis, 
dr. B. Vingilis.

* pažymėti yra kartu PLB 
Seimo ir Krašto Valdybos 
nariai
** pažymėta yra Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Valdybos pirmininkė ir PLB 
Seimo narė.

Dar negauti sąrašai 
atstovų iš Pertho, Latrobe 
Valley ir Gold Coast bus 
paskelbti vėliau.

Senoji Krašto Taryba 
baigia savo kadenciją 1984 
metais lapkričio mėn. 19 
dieną ir pagal Statutą tą pa
čią dieną naujoji Krašto Ta
ryba pradeda eiti savo pa
reigas.

Neringos smiltynai

Apylinkių ir Seniūnijų 
rinkti atstovai, pirmininkai 
ir seniūnai atvykstą į XIX 
Krašto Tarybos Sesiją Can
berroje prašomi pasirūpinti 
Krašto Tarybos Atstovo 
įgaliojimus iš savo Apylin
kių Valdybų ar Seniūnijų. 
Kitiems Krašto Tarybos at

stovams įgaliojimus parū
pins Krašto Valdyba.

V. Bukevičius 
ALB Krašto Valdybos 

pirmininkas

V. Augustinavičius 
sekretorius

BRISBANĖS:

Kun. dr. P. Bačinskas, J. 
Kiškūnas.

CANBERROS:

J. Grigonytė, G. Kamins
kas, R. Katauskas, J. Šlio
geris.

GEELONGO:

\J CANBERRA — Australijos sostinė

J] 1 1984 metų pabaigoje
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SOSTINĖ!L.DC

V. Bindokas, J. Gailius, A. 
Karpavičius, O. Shreideris.

HOBARTO:

A. Kantvilas, P. Šiaučiū
nas.

MELBOURNO:

V. Adomavičius, J. Anta
naitis, kun. dr. P. Dauknys, 
B. Kymantienė, V. Lazaus
kas, J. Meiliūnas (sen.), A. 
Pocius, A. Ramanauskas, R. 
Šemetas, A. Šimkus, I. Ta
mošaitienė, J. Tamošiūnas, 
kun. P. Vaseris, A. Žilins
kas.

NEWCASTLE:

J. Česnaitis,

SALE:

D. Valytė

SYDNEJAUS:*
A. Adomėnas, B. Barkus, 

D. Bieri, L. Cox, E. Jonai
tienė, prof. A. Kabaila, dr.

NAMIE IR PASAULY
RINKIMAI J.A.V.

Lapkričio pradžioje įvy
kusiuose prezidento rinki
muose J.A.V., prezidentu 
sekančių keturių metų ka
dencijai, su didžiule balsų 
persvara beveik visose 
valstijose, perrinktas prez. 
Ronald Reagan.

N.S.W. premjeras Neville 
Wran, policijos ministeris P. 
Anderson ir policijos vadas 
J. Avery, lapkričio 7 d. pra
nešė apie paskelbtą N.S.W. 
— Viktorijos valstijose 
lapkričio 14 d. anti-narkoti- 
kų akcijos diena. Akcija bu
vo nukreipta prieš narko
tikų platintojus. Buvo pra
šoma, kad tą dieną į šią ak
ciją įsijungtų visuomenė, 
pranešdama apie žinomus 
narkotikų platintojus, par
davėjus ir t.t.

LITUANISTIKOS 
KATEDRA JAU VEIKIA

PLB pastangomis ir rū
pesčiu 1981 m. įkurta ir pa
saulio lietuvių parama per 
trejus metus ugdyta Litua
nistikos Katedra jau tapo 
realybe. Illinois universi
tetas Čikagoje pakvietė 
prof. Dr. Bronių Vaškelį šiai 
Katedrai vadovauti ir jis 
savo darbą pradėjo rugsėjo 
mėnesį. Prof. Vaškelis gimė 
1924 m. Lietuvoje. Toronto 
universitete Kanadoje 1958 
m. gavo bakalauro laipsnį, o 
1961 m. magistro laipsnį. 
1964 metais Pensylvanijos 
universitete apgynus diser
taciją ’’The Language of 
Jurgis Baltrušaitis1, Lithua
nian Poetry” jam buvo su
teiktas filosofijos daktaro 
laipsnis. Nuo 1963 metų 
profesoriavo Lafayette uni
versitete Pensylvanijoje. 
Lietuvių literatūros ir kitais 
klausimais bendradarbiavo 

lietuviškoje ir kitų kalbų 
spaudoje. Studentavimo 
metais prof. Vaškelis akty
viai dalyvavo Akademinio 
Skautų Sąjūdžio ir Lietuvių 
Studentų Sąjungos veikloje. 
1959 - 1963 metais buvo pir
mosios Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos 
narys.

LB IR LJS VADOVŲ 
KONFERENCIJA

Rugsėjo 22-23 dienomis 
Dainavos stovyklavietėje, 
netoli Detroito, įvyko LB ir 
LJS vadovų darbo ir studijų 
konferencija. Šią konferen
ciją PLB Valdyba kvietė su 
tikslu pasiinformuoti apie 
atliekamus darbus, apie 
ateities planus ir geresnį jų 
koordinavimą. Studijinėje 
konferencijos dalyje buvo 
išklausytos paskaitos švie
timo, kultūros ir politinės 
veiklos klausimais, kritiškai 
pažvelgta į šių sričių darbus 
ir ieškota efektyvesnių būdų 
ateityje siekti bendruome
ninių tikslu. Konferencijoje 

dalyvavo netoli 50 PLB, 
JAV ir Kanados LB bei 
PUS, JAV ir Kanados US 
vadovų.

PASTANGOS PADĖTI 
AFGANISTANE ESAN
TIEMS LIETUVIAMS BE
LAISVIAMS

PLB Valdyba užtikrino 
įtakingus laisvųjų afganis
taniečių sluoksnius, kad ji 
pasirūpins jų nelaisvėje šiuo 
metu esančio lietuvio kario 
pervežimu ir globa.

PLB VALDYBOS NARIAI 
VLIKO TARYBOS

POSĖDŽIUOSE

Plečiant ryšius tarp PLB 
ir VLIKo, liepos mėnesį įvy
kusiame VLIKo Tarybos? 
posėdyje PLB Valdybai at
stovavo PLB Valdybos 
pirm, pavaduotojas Dr. To
mas Remeikis, o rugsėjo 
mėnesio posėdyje vicepir
mininkas Rimantas Dirvo
ms.
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"MŪSŲ PASTOGĖS” REDAKTORIUI, RAŠYTOJUI,
Australijos Lietuvių Fonde

VISUOMENININKUI, 
VINCUI KAZOKUI

MIRUS, NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ DR. G.
KAZOKIENEI, DUKRAI - VYR. SKAUTEI UGNEI IR 
SŪNUI - SK. VYČIUI KAJUI REIŠKIA

CANBERROS ’’BALTIJOS” TUNTAS

’’Mūsų Pastogės” Redaktoriui
VINCUI KAZOKUI

mirus, jo žmonai Genovaitei, Kajui ir Ugnei reiškiame 
didelę užuojautą ir kartu liūdime.

Canberros Apylinkės Valdyba

VINCUI KAZOKUI’

mirus, Genovaitei, Ugnei ir Kajui Kazokams gilią 
užuojautą reiškia

Jurgis, Jolanta, Povilas, Victorija ir Marikė
Janavičiai

ir Andrius Garolis

Ilgamečiai bendradarbiui, ”Mūsų Pastogės”
Redaktoriui

VINCUI KAZOKUI
mirus, žmonai Genovaitei ir šeimai reiškiu nuoširdžiausią
užuojautą ir kartu liūdžiu

0. Baužienė, B.E.M.

’’Mūsų Pastogės” Redaktoriui, rašytojui — poetui, 
visuomenininkui

VINCUI KAZOKUI
mirus, jo žmonai, Dr. Genovaitei, dukrai Ugnei ir sūnui 
Kajui nuoširdžią užuojautą reiškia

Gražina ir Dr. Liuką Petrauskai

”MŪSŲ PASTOGĖS” REDAKTORIUI, RAŠYTOJUI, 
KULTŪRININKUI,

VINCUI KAZOKUI

MIRUS, NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ ŠEIMAI
REIŠKIA

’’SŪKURIO” TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

ALF PREMIJA 
JAUNIMUI

Australijos Lietuvių Fon
das jau penktą kartą, šiais 
metais skiria $ 750 metinę 
premiją Australijos jauni
mui. Premija skiriama jau
nuoliui - jaunuolei iki 30 me
tų amžiaus.

ALB Krašto Valdyba 
kviečia visas Australijos lie
tuvių organizacijas, ypatin
gai jaunimo, parinkti vertus 
kandidatus skirtai premijai. 
Pristatant kandidatą, pridė
ti jos/jo lietuviškos veiklos 
trumpą aprašymą, kas liečia 
1983 metų veiklą. Kartu nu
rodyti jaunuolio-lės lituanis
tinio ir bendrojo išsilavinimo 
apimtį, bendruomeninių pa
reigų sąvoką, pareigingumo 
įnašą, tautinę orientaciją 
lietuvių padėtyje pavergtoje 
tėvynėje ir išeivijoje.

Kandidatai pristatomi sa
vo vietovių, Apylinkių Val
dyboms.

Kandidatui atrinkti Aus
tralijos Lietuvių Fondo pa
vedimu ALB Krašto Valdy
ba sudarė Komisiją iš se
kančių asmenų: B. Stašionio 
- ALF atstovo, Dr. B. Vingi
lio - Krašto Valdybos vice
pirmininko, ir J. Maksvyčio - 
Krašto Valdybos nario kul
tūriniams reikalams.

ALB Apylinkių Valdybos 
įpareigojamos visus pasių- 
lytus kandidatus pristatyti 
Komisijai nevėliau iki šių 
metų gruodžio mėnesio 31 
dienos. Siųsti sekančiu ad
resu: Dr. B. Vingilis, 22 Hil- 
top Av., Mt. Prichard, 
NSW. 2170.

Krašto Valdyba pagei
dauja, kad premija būtų 
įteikiama Vasario 16 minėji
mo proga. Kartu primena
me, kad praeityje gavę pre
miją nustoja teisės pakarto
tinai kandidatuoti. Komisi
jos sprendimas yra galuti
nas.

Australijos Lietuvių Fon
do kas metai skiriama pre
mija yra paskatinimas kartu 
ir įvertinimas jaunimo įnašo 
į Australijos Sėtuvių bend
ruomeninę veiklą.

Vincas Augustinavičius 
ALB Krašto Valdybos 

sekretorius

’’Mūsų Pastogės” Redaktoriui, Rašytojui, Žurnalistui, Kolegai

Vincui Kazokui
staiga mirus, liūdinčius: mylimą žmoną Genovaitę, šeimą ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA:

Jurgis Janušaitis 
Bronius Juodelis 
Vytautas Kasniūnas 
Petras Petrutis 
Algirdas Pužauskas.

AUKOS A.L. FONDUI

$ 250 Vincas Stagis (500), 
Vic. Atminimo įnašas pa
gerbiant savo brangią ma
mytę a.a. Rožę Stabingienę 
mirusią prieš 30 metų Sibiro 
tremtyje.

Po $ 20 Z. Budrikis (140), 
W.A., J. ir O. Liutikai (195), 
W.A., R. Venclovas (100), 
Homebush, N.S.W..

$ 5 Kazė Damkus (25), 
Vic.

ADELAIDĖS lietuvių au
kos A.L. Fondui Tautos 
Šventės minėjimo proga:

Po $ 20 F. Adamonis (30), 
J. Donela (140), P. Duoba 
(55), S. ir A. Pacevičiai 
(140), V. Pipiras (50), K. Po
cius (129) ir J. Vebrys (30).

Po $ 10 K. Cieminis (40), 
Jonas Deckys (62), Petras 
Grebliūnas (22), A. Gučiu- 
vienė (43), M. Juodvalkis, B. 
Jurgelionis (74), R. ir A. 
Kubiliai (42, J. Langeyičius 
(12), Jonas Lapšys (5$ An
tanas Morkūnas (127), V. ir 
M. Neverauskai (85)yI. Paš- 
kauskas, Č. Paulėnas (21), P. 
ir S. Pusdešriai (50), M. 
Reinkė (65), I. Taunys (270), 
J. Valiulis, H. ir A. Vikai 
(85), A. Vitkūnas (25) ir A. 
Zamoiskis (102).

Po $ 5 J. Aleksandravičius 
(16), V. Baltutis (85), A. 
Baužė, O. Bridžiuvienė (10), 
J. Cesnaitis, P. Džiugelis, A. 
Gudas, A. Jakutis, J. Kut- 
kienė, A. Morkūnas, V. Pa- 
tupas, kun. J. Petraitis, J. 
Statnickienė (7), A. Stau
gaitis (8), L. Staugienė (7), 
G. ir B. Straukai (49), p. Ša
kalys, J. Šeivokas, E. Šim
kienė (16), S. Urnevičius 
(71), G. Vasiliauskienė (64), 
A. Visockienė (62) ir T.A. 
Žurauskas.

$ 4 F.K. Puidokas (6).
Po $ 2 I. Bakšys, V. La

zauskas (9), A. Mikeliūnas, 
J. Mockūnas (7), V. Petrė- 
nas, V. Šneideris (22) ir A. 
Zakarevičienė (4).

Po $ 1 I. Millen (3) ir A. 
Ifečiulis (2).

MELBOURNO lietuvių 
aukos A.L. Fondui Tautos 
Šventės minėjimo proga:

Po $ 20 P. Dranginis (165), 
Zigmas Jokūbaitis (70), V. ir 
Ribačiauskai (30), V. Ročie- 
nė (70) ir A. Staugaitis (190).

Po $101. O’Dwyer (35), J, 
Grigaitienė (75), A. Grike-- 
pelienė (25), J. ir O. Jakučiai 
(254), J. ir S. Meiliūnai (722), 
P. Morkūnas (120), J. Nor
mantas (265), B. Pražmutai- 
tė (60), B. Sadauskas (39), J. 
Stankevičius (25), P. Šarkis 
(85), P. Šaulys (19), J. Zo-

nius (30), A. Vyšniauskienė 
(20) ir V. Žygas (70).

$ 6 Pr. Švambarys (31).
Po $ 5 Pr. Adomavičienė, 

M. Birietienė (106), O. ir J. 
Bratiškai (33), M. Didžys 
(250), V.J. Juška (45), J.N. 
Meiliūnas (235), K. Prašmu- 
tas (170), A. Steponavičius 
(35) ir A. Tamošiūnienė.

Po $ 2 M.N. ir N.N.

A.a. Marijai Kalinskienei 
Moe, Vic. mirus, vietoj gėlių 
aukojo A.L. Fondui:

Po $ 20 A. ir E. Eskirtai 
(151) ir K. Šimkūnas (60).

Po $ 10 V. Koženiauskienė 
(145), J. Leknius (15), P. 
Petriūnas (30) ir F. ir M. So- 
daičiai (143).

$ 6 B. Vitkauskas.

A.a. močiutei Marijai Ka
linskienei mirus, Antano 
Šabrinsko šeima, Moe, Vic. 
paskyrė A.L. Fondui $ 20.

A.a. Lionginui Vrubliaus- 
kui Canberroje mirus, jį pa
gerbdamas Jonas Norman
tas aukojo A.L. Fondui $ 10 
(275).

A.a. Antanui Skėriui 
Geelonge mirus, jį pagerb
dami gėlių vietoje aukojo 
A.L. Fondui šie asmenys:

Po $ 20 V. ir G. Ališauskai 
(390), V. ir J. Rekežiai (120) 
ir Geelongo Sporto Klubas 
’’Vytis” (40).

Po $ 10 V. ir E. Bindokai 
(37), V. Braželis (30), L. 
Bungarda (51), J, Mąni- 
kauskas (64), J. Normantas 
(285), A. Obeliūnas (585), J. 
Rapkauskas (110), B. Sta- 
rinskienė (65), K. Starinskas 
(103), Č. Volodka (82), L. 
Volodka (22) ir J. Vingrienė 
(270). .....

Po $ 5 V. AūkŠtiejus (79); 
V. čerakavičiuš (39) ir M. 
Kymantas (111).

A.a. Vincui Lakickui Mel
bourne mirus, jį pagerbdą-: 
mas vietoje gėlių aukojo 
A.L. Fondui $ 10 Juozas Ja-, 
sulaitis (720), Vic. ?

A.a. Adomui Kubbos 
Sydnejuje mirus, jį pagerb
dami Vytautas ir Onutė Arai 
aukojo A.L. Fondui $ 20.

A.L. Fondo Valdyba nuo
širdžiai sveikina naujus 
Fondo šimtininkus - R. 
Venclovą iš Sydnejaus, K. 
Starinską iš Geelongo ir 
Augį Zamoiskį iš Adelaidės.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems aukotojams ir Fondo 
talkininkams.

Vaclovas Rekežius
A.L. Fondo iždininkas

Didžiajam lietuviškų darbų judintojui,
Mūsų mielam prieteliui

VINCUI KAZOKUI
staiga amžinybėn išėjus, giliame liūdesyje likusius žmoną Genovaitę, šeimą ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

JURGIS IR VERONIKA JANUŠAIČIAI 
MYKOLAS IR AMALIJA JAGUČIAI 
BALYS IR DALILA MACKIALAI 
KOSTAS IR ONA ŽOLYNAI

J.A.V. Daytona Beach, Fla.

RAŠYTOJUI - POETUI, SKAUTŲ RĖMĖJUI,

VINCUI KAZOKUI

MIRUS, GILIAUSIĄ UŽUOJAUTĄ JO ŠEIMAI - DR. 
GENOVAITEI KAZOKIENEI, SESEI UGNEI IR 
BROLIUI KAJUI REIŠKIA

SYDNEJAUS SKAUTŲ ŽIDINYS

Mirusio Vlado MINIOTO žmoną Oną, dukrą 
Angelę, sūnus Karolį ir Romą su žeimomis giliai 
užjaučiame

Canberros Apylinkės Valdyba

Mūsų Pastogė Nr. 45,1984.11.19, psl. 2
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J. JANAVIČIENĖS PARODA 
NEPALE

I š S.L.M.S.G. Draugijos veiklos
Australijds ambasados 

Sakviesta, kelias savaites 
Tepalo sostinėje, Katman

du, svečiavosi mūsų žymioji 
menininkė, Jolanta Janavi
čienė, ten suruošusi ir savo 
darbų parodą.

Menininkė, redakcijai at
siųstame laiške, rašo: ’’Bu
vau Nepale 7 savaites, kaip 
oficiali Australijos ambasa
dos viešnia. Nors pasiruoši
mas parodai atėmė nemažai 
pastangų ir laiko, vistik 
įstengiau arčiau susipažinti 
su kraštu, jo kultūra ir labai 
įdomiais, savotiškais, religi
niais papročiais. Teko ap
žiūrėti jų senoviškas šven
tyklas, karališkuosius rū
mus, architektūrą, medžio 
raižinius, auksu blizgančias 
bronzos skulptūras, vaiz
duojančias dievus, karalius 
ir gyvulius...

Į parodą apsilankė daug 
žmonių iš įvairių kraštų. Su
sipažinau su nepaliečiais 
menininkais, rašytojais; jie 
stebėjosi mano spontaniška, 
laisva išraiška piešiniuose. 
Besikalbėdami apie gilią se
novę - Nepalo ir Lietuvos - 
atsekėme iki arijų genčių 
(dabartinėj Indijoj), net su
radome keletą bendrų žo
džių mūsų kalbose, kaip pav. 
”ugne” - ugnis.

Buvome iškeliavę vienai 
savaitei į kalnus - 5 moterys, 
vadovas ir 8 nešikai. Norė
jome pasiekti Ponch Pokhri 
(4462 m. aukščio). Sparčiai 
ėjom po 5-6 vai. į dieną, mie
gojom palapinėse, virėm ant 
laužo. Keliavom per pasa
kiškus, samanom apžėlusius, 
rododendronų miškus, ko- 
pėm į stačius, uolėtus kal
nus... Kartais pakeliui už
tikdavome apleistas, seno
viškas budistų maldyklas...

Prasiskleidus migloms 
matydavosi baltos, didingos 
Himalajų kalnų viršūnės. 
Saulei leidžiantis
sėdėdavom prie laužo ir gė
rėdavomės fantastiškais Hi
malajų vaizdais...”

Apie jos suruoštą parodą 
rašo Katmandu laikraštis 
’’The Raising Nepal” (Nr. 29 
-22.10.84):

”Šį sekmadienį Australi
jos Charge d’Affaires Nepa-

Rodos dar taip neseniai 
Sydnejuje susirinko būrys 
jaunyste žėrinčiais veidais 
dainą mėgstančių jaunų vy
rų ir moterų, kurie pasiryžo 
aukoti savo laisvą laiką lie
tuviškai dainai ir Lietuvos 
garbei.

Nuo to laiko praėjo jau 30 
metų. Žmogaus gyvenime 
tai labai ilgas laikas. Dainos 
choro sąstatas - tiek choristų 
tiek dirigentų - keitėsi. Dalis 
choristų išsikėlė iš Sydne- 
jaus, kitus išsikvietė mirties 
angelas, jų tarpe ir du diri
gentus - muz. Kazimierą 
Kavaliauską ir Algį Plūką.

Nežiūrint šių nesėkmių, 
Dainos choras nepabiro. 
Dėka lietuviškai dainai pa
sišventusių žmonių ir Dai
nos choro administracijos šis 
gražus ir vienas aktyviausių 
vyresnio amžiaus, 50 asme
nų vienetas, skamba salėse 
ir bažnyčiose.

Be Dainos choro neapsiei
na didieji minėjimai. Choras 
atlieka dvi funkcijas. Turi 
nemažą repertuarą skam
bių, lietuviškų, giesmių, ku
rias, kai reikia, gieda lietu
viškų pamaldų metu. Dainos 

lui, p. Adrian Sever, Parko 
Galerijoje, Lalitpur, atidarė 
Jolantos Janavičienės kera
mikos ir spalvotų piešinių 
parodą.

Ta proga p. Sever pami
nėjo, kad menininkė J. Ja
navičienė turinti savitą sti
lių. Jis taip pat pastebėjo, 
kad tai pirmoji jos paroda 
Nepale ir taip pat pirmoji 
laroda, suruošta po Austra- 
ijos ambasados atidarymo 
Katmandu. Tai padėsią to- 
iau ugdyti kultūrinius ry
šius tarp abiejų kraštų, kas 
ir esąs šios ambasados tiks
las.

Jolanta Janavičienė

Menininkė Jolanta Jana
vičienė prieš tai buvo su
ruošus! daugelį asmeninių 
parodų įvairiuose Australi
jos miestuose, o taip pat 
dalyvavo keliose tarptauti
nėse parodose Europoje.

Kalbėdama su šiuo repor
teriu (toliau rašoma) ji pa
reiškė, kad ją labai sudomi
nęs Nepalo natūralūs grožis 
ir ji mano, kad tai atsispin
dės ir jos ateities darbuose.

Parodoje išstatyta 22 
keramikos kūriniai ir 8 pa
veikslai; kai kurie jų vaiz
duoja Nepalo gamtos vaiz
dus - Himalajų kalnus, terai 
(pelkėtų miškų juosta Hi
malajų papėdėje), o kiti - 
šventyklas, kaip Pashupi- 
nath ir Swayambhunath.

Paroda baigsis spalio 23 
d.” - užbaigė reporteris.

(X)

30 METŲ SKAMBA ’’DAINA”
choras yra pakviestas gie
doti Lietuvių Dienų atida
rymo pamaldose gruodžio 26 
d. Canberros katedroje.

Antra choro užduotis tai 
garsinimas lietuvių kompo
zitorių dainų Australijoje.

Dainos choro 30 metų su-

Gautame iš N.S.W. 
Government Lands Office 
laiške, rašytame 1984.9.21, 
Lietuvių Sodybos Patikėti
nės buvo prašomos išsirinkti 
patikėtinių • pirmininkę. 
Draugijos pirmininkei pa
siūlius, ir patikėtinėms pri
tarus, Lietuvių Sodybos pa
tikėtinių pirmininke buvo 
išrinkta p. Tamara Vingilie- 
nė.

Tautiečiai, norį apsigy
venti Lietuvių Sodyboje, 
North Engadine, Sydney 
prašomi kreiptis pas p. T. 
Vingilienę, tel. (02) 6026358.

Per pereitą Valdybos ir 
patikėtinių susirinkimą, 
įvykusį 1984.10.31 Lietuvių 
Namuose Bankstowne, p. 
Valė Stanevičienė buvo pa
prašyta paimti Lietuvių So
dybos šeimininkės pareigas. 
Valė Stanevičienė sutiko.

Sveikiname Valdybos 
narę p. Aleksandrą Vingienę 
grįžusią namo iš užsienio. 
Aleksandra Vingienė vėl 
perėmė sekretorės pareigas.

Džiaugiamės, kad šios po
nios sutiko apsikrauti Drau
gijos ir Sodybos reikalais bei 
darbais ir linkime joms ge
ros sėkmės.

Lapkričio 4 d., sekmadie-

ALBERTĄ ŠEIKĮ PRISIMENANT
Lapkričio 3 d. žmonos 

Emilijos ir sūnaus Lino dėka 
Melbourne paminėta de
šimtmetis (1974.X.27 d.) nuo 
Alberto Šeikio žuvimo. Ta 
proga Lietuvių Namų kop
lyčioje kun. Pranas Vaseris 
atlaikė mišias. Po to giminės 
ir geras būrys pažįstamų 
draugėje panaujino velio- 
nies prisiminimą Namų sve
tainėje prie duosniai pa
dengtų stalų.

Albertas, kilmės rytų 
aukštaitis aluntiškis, gimęs 
1921 m., ketverius metus 
buvo studijavęs inžineriją 
Vytauto Didžiojo universi
tete Kaune. Tik mechanika, 
atrodo, jį nėra dominusi, nes 
prie jos išeivijoje negrįžo. 
Melbourniškiai Šeikį prisi
mena dėl jo kultūrinės veik
los, dėl jo suruoštų sceninių 
renginių. Daugeliui atmin- 

kaktis suėjo birželio mėn., 
bet jos minėjimas, dėl kitų, 
svarbesnių reikalų, buvo 
atidėtas.

Per šiuos 30 metų choris
tai ir dirigentai sudėjo ne
apskaičiuojamas sumas savo 
sutaupų ir tūkstančius va- 

nį, prel. P. Butkus pašventi
no Moterų Draugijos gera
dario, a.a. S. Matuizos, kapo 
paminklą, kurį pastatė Syd. 
Liet. Moterų Socialinės Glo
bos D-ja.

V. Kabailienė 
SLMSG D-jos 
pirmininkė

SODYBOS METINĖ 
ŠVENTĖ

Po Sydnejaus ’’tvano”, 
SLMSG D-jos valdybos na
rės ir visi sodybiečiai su rū
pesčiu žvalgėsi į dangų - kad 
tik nelytų sekmadienį, lapk
ričio 11 - tradicinės iešminės 
dieną Sodyboje.

Metinė Sodybos šventė 
praėjo labai sėkmingai. 
Svečių susirinko virš 100. 
Oras buvo gražus ir išsilaikė 
neliję visą dieną. Svečiai 
vaišinosi ir bandė laimę lo
terijoje, kurią labai sėkmin
gai pravedė p. A. Storpirš
tienė su savo pagelbininkė- 
mis; ačiū joms ir visoms po
nioms, aukojusioms fantus. 
Didelis ačių p. J. Rama
nauskui, kuris kasmet mielai 
padeda bare. Ačiū mus visa
da remiančiai p. Kutkaitie- 

tyje tebėra gyvas Promo
te jaus pasirodymas Mel
bourne Lietuvių Namuose. 
Pulgiui Andriušiui mirus ir 
paaiškėjus, kad dingo jo pa
ruoštos apybraižos apie Ba
čiūnų vienintelis egzemplio
rius, kilo mintis sudaryti ir 
čia Australijoje išleisti Pul- 
gio rašinių apie Bačiūnų 
nuotrupų ir susirašinėjimų 
tomą. Tuo reikalu ypač buvo 
susidomėjęs A. Seikis ir 
ėmęsis žygių. Deja, ne dėl jo 
kaltės reikalas nesirealiza- 
vo.

Bendradarbiavo Albertas 
ir mūsiškiuose savaitraš
čiuose.

Mirusio paminėjimų pro
gomis, paprastai, iškyla 
žmogaus gyvenimo prasmės 
klausimas. Žinoma, tai be
veik tas pats,, kas klausti 
kosmoso bei visatos pras: 

landų laiko, paaukodami tai 
lietuviškai dainai.

Retas choristas per šiuos
30 metų turėjo normalias 

atostogas, ypatingai kai 
vyksta Lietuvių Dienos. 
Atostogas reikia taupyti 
šiam laikotarpiui, o po jo 

nei už tortą ir p. V. Jasiū- 
nienei už pyragaičius. Mote
rų Soc. Globos D-jos Val
dyba ypatingai dėkoja p. 
Marinai Cox ir jos jaunie
siems šokėjams, kuriems 
diena buvo tikrai tvanki, bet 
kurie kasmet pradžiugina 
vyresniąją kartą savo gra
žiais šokiais ir jaunu entu- 
ziasmu. Padėkos ženklan 
draugijos pirmininkė, V. 
Kabailienė, grupės vadovei 
p. M. Cox, įteikė puokštę 
orchidėjų.

Kita orchidėjų puokštė 
įteikta p. Pajautai Daukie- 
nei, pagerbiant ją, kaip 
vieną iš pirmųjų, kuri pasi
rašė po aktu, prašant iš val
džios žemės sodybai ir kuri 
tą dieną šventė 75-ją jjimimo 
dieną. Kitos, pasirasę aktą 
buvo p. Ona Baužienė ir p. J. 
Kapočienė.

Ypatingai dėkojame vi
siems svečiams, kurie savo 
atsilankymu remia mūsų 
d-jos veiklą, o taip pat vi
siems sodybiečiams, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie sėkmingai 
praėjusios šventės sodybo
je.

Valdyba

mės. Atsakymai kvepia re
torika bei tuščiažodžiavimu, 
o dažnai eiline propaganda. 
Racionaliai žmogui tepnano- 
ma suvokti biologinė egzis
tencija bei ryšys su bendra- 
žmogiu. Žmogus gyvena, 
nes gimė, gyvybę yra gavęs 
tarpininkaujant sentėvių ir 
tėvų gyvastingumui. Iš čia 
ryšys su praeitimi, taigi su 
adomu, su žmonija, su tauta, 
gentimi, tėvais. Iš čia ir są
monė, kad akimirksninis in
dividualusis buvimas apsi
reiškia gyvybės tęstinumo 
grandyje. Toje pat šviesoje 
ryškėja ir egzistencinis san
tykis su bendražmogiu. Jei 
žmogui lemta prasiskleisti 
žemės gėlyne, tai tas 
teįmanoma tėvų, genties, 
tautos bei žmonijos dėka. 
Albertas iš tos grandies yra 
pasitraukęs, sūnus Linas 
yra tolimesnis narelis gran
dyje, pratęsiantis ją į ateitį.

Albertas visą gyvenimą 
sielojosi lietuviškais reika
lais. Turėjo pagal mūsų są
lygas gerą lietuvišką biblio
teką. Ateities kartom, tikė
kim, jis su savo idėjomis 
Erasitęs per savo sūnų Liną, 

uriam tuoj bus 18 m. am
žiaus. Šiemet laiko egza
minus abitūros pažymėji
mui, kur figūruos ir lietuvių 
kalbos šeštadienio kursuose 
mokymosi įvertinimas. Tėvo 
dešimtmečio minėjimas 
buvo baigtas sūnaus Lino 
sklandžiu padėkos žodžiu.

A. Zubras

Paskubomis grįžti į darbą, 
isą šią didelę auką, sudėtą 

ant lietuvybės aukuro, Dai
nos choras paaukos mūsų 
tėvynei Lietuvai 30-tą kartą 
savo metiniame koncerte - 
baliuje gruodžio 1 d. Sydne
jaus Lietuvių Klube.

Tikimės, kad plačioji Syd
nejaus ir apylinkių visuo
menė gausiai atsilankys į 
mūsų jubiliejinę šventę, o 
mes pasistengsime jų neap
vilti. Turėsite progos išgirs
ti ir paskutinę Broniaus Ki- 
verio kompoziciją.

A. Kramilius 
Dainos choro pirmininkas
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Laiškai Redakcijai
Gerb. p. Redaktoriau,

”Mūsų Pastogės” 39-40 
numeryje (gautas Adelaidė
je 1984.10.16) buvo atspaus
dintas p. V. Bukevičiaus 
laiškas: ’’Sekančių Lietuvių 
Dienų reikalu”.

Perskaitęs šį laišką, aš 
•nesu įtikintas ir galvoju, kad 
adelaidiškiai turi daugiau 
svarių argumentų, ne tik 
1986 metų Jubiliejų, įrodyti, 
kad sekančios Lietuvių Die
nos turi būti Adelaidėje.

Trumpai: 1) Adelaidiškiai 
yra įsitikinę, kad ALB 
Krašto Tarybos nutarimas 
ruošti LD Canberroje netu
rėjo minties išmušti iš vėžių 
nusistovėjusios tvarkos, bet 
tik šiam kartui perkelti LD 
iš Sydnejaus į Canberra. 
Todėl pagal eilę - grįžtam į 
Adelaidę.

2). Pietų Australijos vals
tijai švenčiant 150 metų 
jubiliejų yra nepakeičiama 
proga ne tik gauti finansinę 
paramą, bet, svarbiausia, 
išgarsinti Lietuvos vardą ir 
bylą, įsijungiant į Jubilie
jinių Metų iškilmes, leidi
nius, programą, aprašymus 
ir t.t. Šis momentas yra 
labai svarbus ir jo praleisti 
negalima.

W.C. (’Bill’) Wentworth

Former Federal Minister for Social Services 
Grey Power Senate Candidate

For further information phone (02) 918 3583.

Bill Wentworth has never wavered in his opposition to 
communism. He has always taken the lead against Soviet 
Imperialism.

For 28 years he sat in the House of Representatives. 
He is now leaving his comfortable retirement to stand for 
the Senate because he feels that his voice is needed again 
in Parliament.

If he can get a seat in the Senate his voice will certainly 
be heard.

In the past, as Minister for Social Services, he laid the 
foundation for the Welfare programme which all his 
successors have followed.

Today he thinks that the Assets Test (which he wants 
to see abolished) is only the spearhead of a concerted 
campaign against the elderly.

The Grey Power Senate Team, which he heads, has a 
comprehensive plan for elderly welfare.

It also presses strongly for the protection of Australian 
industry against the flood of imports, which is causing 
massive unemployment and which is leading Australia 
into international bankruptcy.

(Skelbimas)

3) . Teisingesnis bendruo
meninių išlaidų paskirsty
mas. Adelaidiškiai (ir kitų 
kolonijų lietuviai, gyveną į 
vakarus nuo N.S.W. ^Osti
jos) šiemet turi pakelti visai 
nemažas asmeniškas išlaidas 
kelionei į Canberrą. Negi ir 
vėl reikės ne taip didelei ko
lonijai, po dviejų metų, pa
kelti dar didesnes išlaidas 
kelionei į Sydnejų?

4) . Pilnai suprantame ir 
atjaučiame Sydnejaus Lie
tuvių Klubo finansinius var
gus ir tikime, kad spaudoje 
pasirodęs kvietimas visų 
Australijos lietuvių pagal
bos, duos teigiamų rezulta
tų. Bet vis dėl to matosi, kad 
jei per ateinančius 2 metus 
Klubas savo problemų neiš
spręs, mūsų visų atvykimas 
į LD Sydney 1986 m. gali 
būti ’’šaukštai popiet...”

5;. Nesutinkam, kad Syd
nejaus lietuviškam gyveni
mui silpnėjant (kaip supran
tu iš p. V .B. laiško), pasi
ruošimas LD ir jų įgyvendi
nimas būtų reikalingas aks
tinas atgijimui. Ar ne tiks
liau būtų pirma atstatyti 
kultūrinį gyvenimą Sydne
jaus lietuvių kolonijoje, įro
dyti, kad vietos lietuviai yra 
tvirti ir pilnai pasiruošę tokį 
parengimą atlikti ir tik tada 

kviesti mus visus į Sydnejų.
6). 1988 metais Australijai 

švenčiant 200 metų sukaktį, 
kaip suprantame, pačios di
džiosios šios sukakties iškil
mės vyks Sydnejuje, kur iš
sikėlė kapitonas Cook. Čia ir 
yra labai gera proga Sydne
jaus lietuviams suruošti LD 
1988 metais, pasitarnaujant 
Lietuvos reikalams. Per 4 
metus tikrai klubo ir kultū
rinės problemos jau bus iš- 
sisprendusios.

Kviečiu ALB narius, ypač 
Krašto Tarybos atstovus, 
pasvarstyti čia mano trum
pai išdėstytas mintis ir susi
daryti savo nuomonę.

V. Neverauskas

LIETUVIŲ DIENŲ 
KLAUSIMU

’’Mūsų Pastogėje” teko 
skaityti pasisakymų, kad 
sekančios Lietuvių Dienos 
turėtų būti Adelaidėje, o ne 
Sydnejuje. Adelaidiškiai 
motyvuoja, kad Sydnejus 
’’perleido” Lietuvių Dienas 
Canberrai, kad esanti Pietų 
Australijos valstijos 150 
metų sukaktis ir kad šia 
proga gal būtų galima gauti 
finansinės paramos ir t.t.

Lietuvių Dienos yra nusi
stovėjusi tradicija. Nuo jų 
pradžios, jos vyksta paeiliui 
kas antri metai Adelaidėje, 
Melbourne ir Sydnejuje. 
Praėjusiam Krašto Tarybos 
suvažiavime Melbourne, 
Canberros Apylinkės Val
dybai prašant, buvo vien
kartiniai leista surengti Lie
tuvių Dienas Australijos 
sostinėje. Laike diskusijų 
buvo aiškiai pasakyta ir už
protokoluota, kad po Can
berros, Lietuvių Dienos 
vyks Sydnejuje. Kokiu pag
rindu remiantis sekančios 
Lietuvių Dienos turėtų būti 
atimtos iš Sydnejaus?

Teigimas, kad Pietų Aus
tralijos vyriausybė duos pi
nigų Lietuvių Dienoms 
rengti, mano nuomone yra 
pats menkiausias argumen
tas. Pinigai finansuoti Lie
tuvių Dienas ateina iš mūsų 
pačių, lietuvių kišenių, o ne 
iš vietinių valstijų šalpos. 
Lietuvių Dienų paskirtis 
nėra finansinis objektas, bet 
visos Australijos lietuvių ir 
lietuvybės išsilaikymo šalti
nis. Be Lietuvių Dienų mes 
šiandien neturėtume tokios 
tvirtos, sąmoningos ir veik
lios Australijos Lietuvių 
Bendruomenės. Lietuvių 
Dienos turi stovėti aukščiau 
už kolonijų, grupių ar pavie
nių asmenų interesus. Ne- 
paslaptis, kad kai kurios ko
lonijos į Lietuvių Dienas

METRAŠTIS
Vardadienio, gimimo die

nų, švenčių ar bet kuria kita 
proga kiekvienas iš mūsų 
susiduriame su keblia prob
lema dovanų pasirinkime. 
Šio krašto krautuvėse įsigy
tos dovanos neturi mūsų 
tautinių motyvų. Jų puoš
numas ir vertė - laikinas pa
sididžiavimas ir dažnai, kaip 
ir kiti beverčiai daiktai, at
randa vietą balasto tarpe. 
Šiais metais turime retą 
progą pasirinkti dovaną ką 
tik išleistą Australijos Lie
tuvių Metraščio H-jį tomą.

Tėvai visiems savo vai
kams, kaip dovaną, turėtų 
įteikti Metraštį, Ateinančio
ji mūsų karta tada prisimin
tų šiame krašte gyvenusių 
tautiečių, nueitas pėdas kul
tūrinėje ir bendruomeninėje 
veikloje.

Metraštis taip pat yra 
ideali dovana pasiųsti bičiu- 

žiūri kaip į pasipelnymo ob
jektą, bet šį faktą nematau 
reikalo toliau gvildenti.

Ką bendro turi Lietuvių 
Dienos su Pietų Australijos 
150 metų įsikūrimo paminė
jimu? Pietų Australija kaip 
iki šiol taip ir toliau egzis
tuos. Jeigu Krašto Taryba 
’’atimtų” iš Sydnejaus se
kančias Lietuvių Dienas, tai 
reikštų, kad Sydnejuje ne
būtų Lietuvių Dienų 10 me
tų. Kada vyksta Lietuvių 
Dienos, visa kolonija sujuda 
ir įsijungia į šventės ruoši
mą. Nuomonių skirtumai iš
nyksta, apsnūdę pabunda ir 
buvę neaktyvūs įsijungia į 
bendrą darbą. Jeigu Sydne
juje nebus Lietuvių Dienų 
10 metų, abejoju kad po to
kio ilgo laiko tarpo atsiras 
žmonėse noro, entuziazmo ir 
pasišventimo ne tik jas 
ruošti, bet ir iš viso jose da

lyvauti. Negalvokit kad esu 
pesimistas, bet 10 metų yra 
ilgas laiko tarpas mūsų gy
venime. Iš viso - kodėl Pietų 
Australijos 150 metų įsikū
rimo paminėjimas turi būti 
statomas aukščiau už Aus
tralijos Lietuvių Dienas?

Ateinančios Lietuvių Die
nos yra ruošiamos mažos, 
bet veiklios ir ryžtingos 
Lietuvių Bendruomenės 
Canberroje. Visi nustebsime 
ir būsime sužavėti atvykę 
šiais metais į Canberros 
Lietuvių Dienas, o po dviejų 
metų vėl susitiksime Syd
nejuje.

Dr. B. Vingilis

LIETUVIŲ DIENŲ
REIKALU

Lietuvių Dienos yra lyg 
geras lietus į išdžiūvusią 
dirvą. Tą ypač matome iš 
Canberros lietuvių veiklos 
atkutimo. Nedidelė lietuvių 
kolonija išgyvenusi sausros 
metą, panoro atsigaivinti. 
Dėka to noro ir užsidegimo 
suorganizuoti LD Canber
roje, jų kolonija jau pavyz
dingai sužaliavo, ir nauda 
labai aiški. Jie užtikrino LD 
pasisekimą Canberroje, kiek 
nuo jų priklauso, būtų didelė 
gėda, j«i mes, kiti, į jas ne- 
atvyktume, arba jei ten tik 
vieną dieną pasiliktume, sa
vo pareigą atlikę, dingtume. 
Toks elgesys parodytų, kad 
mes jau džiūstame ir kad 
mums LD gaivalingas lietus 
jau nebereikalingas. Bet 
taip nebus, Canberros lietu
vių pastangos bus įvertin
tos, ir atgaiva, kurią ten pa
tirsime, bus mums patiems 
naudinga ir džiuginanti.

Taigi nenuostabu, kad V. 
Baltutis tą gaivalingą lietų -

— DOVANA
liams, broliams, seserims ir 
giminaičiams gyvenantiems 
užjūriuose.

Spausdintas žodis, nesu
pūva ir nesurūdija - lieka 
amžinai. Ir jei kada mūsų 
viltys išsipildys, ateinančių 
kartų vaikai, nuvykę apsi
lankyti ar apsigyventi savo 
tėvų žemėje, nusiveš bran
giausią dovaną - dokumentą, 
spausdintą laisvame pasau
lyje, parodantį kaip Austra
lijos lietuviai kovojo už savo 
tėvų žemės laisvę.

Tenka priminti - Australi
jos Lietuvių Metraščio pir
mojo tomo jau beveik nebe
galima gauti. Jo kaina pakilo 
dvigubai.

Metraštį galima įsigyti 
vietovių bibliotekose arba 
pas Apylinkės Valdybų na
rius,

V. Augustinavičius 

1986 m. LD nori nukreipti 
nuo Sydnejaus į Adelaidę 
(MP nr. 43-44), motyvuoda
mas, kad tais metais Pietų 
Australijoj bus švenčiama 
150 m. konstitucinė sukak
tis. Ką bendro turi konstitu
cinė sukaktis su LD? Aišku, 
kad nieko. Šioje šventėje be 
abejo dalyvaus Adelaidės 
lietuviai, ir jie Lietuvos var
dą ten iškels savo pasirody
mais ir pasinaudos kultūri
nėmis subsidijomis, kaip to 
krašto etnine grupė. Be 
abejo, kur bebūtų rengia
mos LD yra surištos su pro
paganda ir nauda: užanga- 
žuojame vietos valdžios 
žmones, media ir eilę kitų 
reikšmingų žmonių, kurie 
mus užjaučia ir padeda. Bet 
tai nėra esminė tų švenčių 
dalis, esminė dalis yra ta, 
kad mes patys jomis atsi
gaivintume ir pasinaudotu
me. Tuo reikalu ypač reikš
mingą vedamąjį parašė Vin
cas Kazokas savo paskuti
nėje redaguotoje ’’Mūsų 
Pastogėje”. Tos jo mintys, 
tartum testamentinės, tu
rėtų būti mūsų visų gerai 
suprastos ir įgyvendinamos.

Baigdamas noriu paragin
ti lietuvius gausiai dalyvauti 
LD Canberroje; nenusivilsi
te atvykę. Kiekvienam žmo
gui reikia pakeitimų ir naujų 
išgyvenimų, to reikalauja 
dvasinė ir fizinė žmogaus 
sveikata, to reikalauja ir 
mūsų tautinė pareiga.

A.M.

Nauji 
leidiniai

THE BALTIC STATES: 
YEARS OF DEPEND
ENCE 1940-1980. Paruošė 
R.J. Misiūnas ir R.* Taage- 
pera. Knyga išleista 1983 m. 
Christopher Hurst & Co. 
leidyklos Anglijoje, dabar 
gaunama Australijoje. Vei
kalas 333 psl. Kietais virše
liais, su iliustracijomis. 
Kreiptis į Croom Helm Aus
tralia Pty. Ltd., GPO Box 
5097, Sydney, NSW 2001.

Knyga tikrai vertinga 
ypač tiems, kurie domisi 
Pabaltijo tautų reikalais. 
Nacinės Vokietijos ir Sov. 
S-gos susitarimų pasėkoje 
Rusija okupavo tris Pabalti
jo valstybes prieš antrąjį 
karą ir šio viso susitarimo 
pasekmės ir protestai ypač 
iškilo 1980 m. iš pačių Pa
baltijo tautų protestuojant 
prieš tokį susitarimą. Kny
goje aprašoma ir analizuoja
ma pabaltiečių vardu skelb
tos kultūrinės autonomijos 
ir tariama jų laisvė po anek
sijos. Seka istorinis pabal
tiečių pokario metu pasi
priešinimas, sovietinės re
presijos, deportacijos, ko- 
lektivizacija, kolonizacija 
rusais vietoje išvežtųjų arba 
bendrai vietos gyventojų 
atmiešimas naujais rusiškais 
kolonizatoriais įvairiausiais 
pretekstais. Keturiasdešimt 
metų (1940—1980) Pabaltijo 
tautų okupacinėse sąlygose 
gyvenimo skerspiūvis kny
goje pavaizduotas realiai ir 
įtikinančiai atskleidžiant so
vietų viršūnių tikrąsias in
tencijas. Knygos autoriai: 
Yale universiteto prof. Ro
mualdas Misiūnas ir Kali
fornijos un-to prof. Rein 
Taagepera.

Adolfas Damušis — 
ANTINACINĖ LIETUVIŲ 
REZISTENCIJA. Tai 20 psl. 
leidinys apie lietuvių rezis
tenciją prieš nacius. At
spaudas iš ’’Tėviškės Žibu
rių” Nr. 13, 14, 15, 16.
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SU VINCU KAZOKU ATSISVEIKINANT
Antradienio vakare mus pasiekė skaudi žinia — mirė 

"Mūsų Pastogės” redaktorius Vincas Kazokas.j
Vėlinių nakties išvakarėse, Lietuvoje besiruošiant 

žvakių liepsna prisiminti mūsų mirusius, netekome.

VINCO KAZOKO.

Didžiulę žvakę — žibintų — mums visada primenantį 
Vincą Kazoką, uždegė jis pats savo darbais, savo sieki
mais, savo nelūžtamumu siekiant išlaikyti lietuviškumą 
išeivijos tarpe, tam kad tos išeivijos prasmė būtų patei
sinta istorijoje.

Kiekvienam yra skirta mirtis. Kai kurie žmonės, ta
čiau, miršta, bet nepradingsta. Vienas iš tų privilegijuotų 
kurie mirė bet nepasitraukė iš mūsų gyvenimo yra

VINCAS KAZOKAS.

Pažvelgdami į savo nueitą kelią kiekvienas norime 
jame matyti paliktą pėdsaką. To pėdsako gilumas pri
klauso nuo mūsų sugebėjimų, dažnai nuo susidariusių ap
linkybių, o svarbiausiai, nuo mūsų noro. Vieni paliekame 
tą savo prakeliauto gyvenimo ženklą šeimoje, kiti kūry
boje, dar kiti paliktame turte, kiti mokslo atsiekimuose. 
Didžiausias pėdsakas, didžiausias atsiekimas yra, tačiau, 
palietimas kitų žmonių širdžių ir galvojimo. Tokį pėdsaką 
Australijos lietuvių gyvenime paliko

VINCAS KAZOKAS.
Vakar palaidojom Vincą Kazoką. Lietuvių rankomis 

atidavėm jį amžinybėn, lietuviška giesme jį palydėjom ir 
lietuviškos širdys buvo pilnos skausmo. Man prisimena 
žodžiai iš Justino Marcinkevičiaus ’’Mažosios Trilogijos” 
kur jis kalba apie Mindaugą artėjantį prie dešimtos — 
paskutinės — gyvenimo upės:

Aplink buvo girios.
Jų viršūnėm
nubėgo nušlamėjo šiurpulys.
Ir širdį šaltis nusmelkė —
artėja.

Apsikabinęs arklio kaklą, ėjo,
girdėdamas dešimtą upę šniokščiant, 
galvodamas balsu: už jos
turėtų būt... kažkas turėtų būti, 
kas ne taip baisiai degina ir skauda, 
kaip Lietuva.

Savo širdyje kalu antkapio įrašą:

VINCAS KAZOKAS, 

LIETUVIS.

Lietuviškos knygos 400 metų sukakčiai paminėti 1947 
metais Vokietijoje, Tuebingene, lietuviai rašytojai išleido 
savo metraštį pavadintą ’’Tremties metai”. Tame leidi
nyje pirmą kartą susitikau su Vincu Kazoku. Trumpa, tuo 
metu 28 metų amžiaus, rašytojo apibraižinė biografija 
man nedaug tepasakė — garsiau kalbėjo jo parašyti eilė
raščiai:

žodžiuose seseriai:

Tada užmerksiu aš akis, kad pamatyčiau tavo veidą, 
Ir virpančia širdim norėčiau glaustis prie Tavęs.
Juntu, lyg Tavo rankos mano plaukus švelniai sklaido — 
Aš pakeliu akis: jau rytas vaikšto po gatves.

kultūrinę veiklą. Nepakeliui jam buvo tUšti šūkiai, aud
ringos kalbos, neoriginalios mintys. Jam buvo aišku kad 

-kultūrinės veiklos būdu išlaikę lietuviškumą ir jį perdavę 
mūsų jaunimui, mes galime turėti ir politinės veiklos 
ateitį išeivijoje.

Ne visi sutikome su Vinco Kazoko mintimis ar meto
dais, bet taip ir turi būti veikiančioje ir dirbančioje bend
ruomenėje, kurioje, bendro tikslo siekdami, mes turėtu
mėm nors ir ne kartą susibardami niekada nesusipykti.

Australijos lietuvių tarpe Vincas Kazokas yra neabe
jotinai daugiausiai dirbęs, daugiausiai padaręs ir dau
giausiai gražinęs skolos savo tėvynei lietuvis. Jo gyveni
mas ir darbas tebūnie mums pavyzdys kurį turėtumėm 
sekti gražindami savo skolą.

Gal prieš dešimtį metų girdėjau Vincą Kazoką skaitan
tį savo eilėraštį "Mano tauta”. Susižavėjęs paprašiau ir 
gavau jį, autoriaus pasirašytą ir dabar skaitau jums atsi
sveikindamas su poetu — žemės žmogumi — kartu žino
damas kad mes niekada neatsiskirsime nuo jo dvasinio 
paUkim0' G. ŽEMKALNIS

(Perduota per Melbourne lietuvių radio valandėlę 
—1984.11.4)

RAŠYTOJAS—POETAS VINCAS KAZOKAS-.

PASKUTINIS SUDIE...

Vincas Kazokas

MANO TAUTA

Neklausk, ar upė nori tekėti — 
Ji teka!

Neklausk, ar tauta nori gyventi — 
Ji gyvena!

Mano tauta kaip upė: 
Ji gyvena ir teka.
Jos versmės — gimtoji žemė, 
Jos vaga — istorija, 
Jos žiotys — ateitis.

Mano tauta kaip upė: 
Ji maištinga pavasariais, 
Kai pralaužia ledus 
Ir išėjus iš krantų 
Plačiai išsilieja.
Ji drumzlina rudeninis 
Ir pasiduoda prievartai žiemą.

Mano tauta kaip upė — 
Ji teka, ir teka, ir teka, 
Plukdydama valtis, laivus ir šapus, 
Kurie sakosi rodo jai kryptį...
Bet ji teka ir teka, 
Ir jos kelrodžiai nuosėdom grimsta 
Ir dingsta.

Mano tauta kaip upė — 
Ji verčias verpetais, 
Ji krinta kriokliais, 
Banguoja lygumom ramiai, 
Užtikrintai ir išdidžiai.

Mano tauta kaip upė:
Kai teka per girias, 
Jos vanduo tamsiai žalias, 
Kai skuba per molynus, 
Ji drumzlinai parausta, 
Kai lygumom banguoja, 
Jos veidas giedras kaip dangus. 
Bet ji viena ir ištisa, 
Toji pati nuo versmių iki žiočių, 
Toji pati per laiką ir kartas.

Neklausk, ar nori upė tekėti — 
Ji teka!

Neklausk, ar tauta nori gyventi — 
Ji gyvena!

Mano tauta kaip upė: 
Ji gyvena ir teka.

arba kalbėdamas apie ateities sapnus:

Nes meilės ir jaunystės nebėra; jų niekad gal nebuvo.
Iš tolo mes regėsime iliuziją tarytum gėlę šalnoje nuvys

iant, 
Ir blėstant sapną, pilną nerimo ir neįvykusių vilčių.

ar svajodamas apie namus:

Ir paveržiu aš savo ilgėsį į platų rogių kelią,
Ir jį tarytum kaspinąper begalinę erdvę ištiesiu lig namų 
Ir išvažiuoju ten. Širdis lig mažas džiūgesio varpelis 
Vis skamba, skamba nuostabiu sidabro balseliu.

o gal kalbėdamas apie džiaugsmą:

Rodos, lyg einu per begalinę lanką, 
Per daugybę pražydėjusių žiedų — 
Aš einu, ir virpa mano rankos, 
Lyg aš pats per begalinę lanką 
Eičiau, virtęs žydinčiu žiedu.

Australijoje su Vincu Kazoku susitikau ir susipažinau 
dar kartą. Net neprisimenu kada ir kaip — taip lyg kad 
jau senai viens kitą būtumėm žinoję. O iš tikrųjų daugelis 
mūsų susitikdavome su juo kiekvieną savaitę Mūsų 
Pastogėje. Jo vedamuosiuose straipsniuose ir laikraščio 
kryptyje atsispindėjo nuolatinis rūpestis ir nepalūžtanti 
valia ir troškimas išsaugoti lietuvių kalbą išeivijoje, iš
laikyti mūsų papročius, organizacijas, stiprinti ir plėsti

Mielas Vincai,
stoviu* prieš tave atsi

sveikindamas. Gal likimo 
taip buvo skirta, kad aš bu
vau Sydnejuje Tavo pasku
tinę gyvenimo dieną, kad 
galėčiau išreikšti užuojautą 
Tavo našlei ir našlaičiams, o 
Tau, Vincai, padėką. Kalbu 
ne tik už save, bet ir kitus, 
toli gyvenančius ir Tave la
biau iš spausdinto žodžio 
pažinusius.

Liksi gyvas skaitytojų at
mintyse. Amžinai liks gyvas 
Tavo kūrybinis įnašas į lie
tuvių kalbinį lobyną. Buvai 
jautrus poetas. Tavo poeti
nis jautrumas atsispindėjo ir 
Tavo kasdieninėje rašyboje. 
Veikei į skaitytojus minties 
darnumu ir žodžio taiklumu.

Dar didesnė padėka Tau, 
Vincai, kad atidavei savo 
gabumus lietuvių tautos gė
riui. Likai ištikimas tautai, 
jos kalbai, sielojais, kad mes 
liktume ištikimi. Sielodama- 
sis nesiaurinai mūsą tautos 
sąvokos, nemažinai lietu
viams prigimto tolerantiš
kumo. Priešingai, Tu tautinę 

sąvoką plėtei, tolerantišku
mą skatinai.

Mirei pačiame darbingu
me. Jei būtų buvusi kitokia 
lemtis, dar daug būtum su
kūręs. Bet ir su tuo, ką su
kūrei, pelnytai stoji į tautos 
didžiųjų gretas. Pelnytai 
gulies amžinajam poilsiui. 
Dvasiniu įnašu Tu paveikei 
savo aplinką, tuo padaryda
mas ir šią — pietinę padangę 
— mums svetingesne, sa- 
vesne.

Ilsėkis po ja, Vincai, ilsė
kis.

prof. Z. Budrikis (Perth)

♦ ♦ *

Skaudu man, mielas Vin
cai, tarti šiuos žodžius, atsi
sveikinant ’’Mūsų Pastogės” 
bendradarbių vardu. Mus 
suartino darbas, kuriam tiek 
jėgų ir laiko skyrei, nežiūrė
damas savęs. Nors jautei, 
kad jėgos silpsta, bet kant
riai ir su pasiaukojimu nešei 
šias garbingas, lietuviško 
žodžio pareigas.

Tavo nuoširdus ir gilus 
supratimas ir pagarba 
bendradarbiams ilgai bylos 
apie Tavo taurumą, kitų 
įvertinimą ir toleranciją. 
Tavo asmenybės ir darbų 
šviesus atminimas liks neiš
dylančiu pavyzdžiu mums 
visiems.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
Vincai, šioje Pietų Kryžiaus 
žemėje, toli nuo gimtosios 
Dzūkijos - Tavęs niekuomet 
nepamiršime!

Mano asmeniškas ačiū ir 
paskutinis sudie!

Aldona Jablonskienė 
«*• (

Nors Vincas Kazokas bu
vo smulkios fizinės sudėties, 
kaip lietuvis kultūrininkas, 
idealistas veikėjas jisai buvo 
milžinas.

Vinco ilgą laiką redaguota 
’’Mūsų Pastogė” greitai iški
lo į pirmaujančius lietuviš
kus laikraščius laisvajame 
pasaulyje.

Australijos lietuvių bend
ruomenėje ■ Vincas buvo

(nukelta į 6 psl.)
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Nubėgo jau ilgų metų vir
tinė kai išeivijoje, pasaulio 
įvairiuose pakraščiuose, gy
vename nenutolę nuo savo 
papročių, tautinių poreikių 
ir... dainos! Aukštai iškėlę 
dainos vėliavą žygiuoja 
mūsų lietuvių chorai; žy
giuoja ne vien lietuviškais 
dirvonais, bet dažnai pasuka 
ir į kitataučių vieškelius.

Iki šių dienų Australijoje 
reiškiasi trys pagrindiniai 
chorai: Sydnejuje ’’Daina”, 
Melbourne ’’Dainos Sambū
ris” ir Adelaidėje ”Litua- 
nia”, pastarasis chorų šei
moje yra savo amžiumi vy
riausias narys, kuris, štai, 
peržengė savo veiklos 35 
metų slenkstį! Ar tai ne
nuostabi sukaktis!

Tame laikotarpyje Aus
tralijoje gimęs atžalynas 
išaugo į antrąją kartą, dau
gelis jų pasiekė aukštojo 
mokslo profesijas; tad, net 
eilinio žmogaus gyvenime 35 
metai yra reikšmingas 
laikotarpis!

Nepriklausomoje Lietu
voje iki tokios sukakties ne
buvo paaugęs nei vienas 
choras, bet... dėl supranta
mų priežasčių.

Adelaidės ’’Lituania”, ku
rio 20 metų vadovu buvo 
muzikas - chorvedys Vaclo
vas Šimkus, paskutiniųjų 15 
metų bėgyje yra solistės 
Genovaitės Vasiliauskienės 
auklėtinis. Tuo pačiu ir jai, 
kaip vadovei, priklauso mū
sų nuoširdūs sveikinimai 15 
metų nelengvo darbo su
kaktyje.

Sveikiname taip pat tris 
dainorius - veteranus, kurie 
išdainavo chore nuo pat jo 
Pradžios: Vytautą Opulskį, 

ytautą Vosylių ir Jeronimą 
Miliauską. Be to, chore yra

Paskutinis...
(Atkelta iš 5 psl.) 

pasidaręs savo rūšies insti
tucija, be kurios neįmanoma 
apsieiti, bet kurią dėl menk
niekių mielai kritikuoda- 
vom.

Pradėjus galvoti rengti 
Australijos Lietuvių Dienas 
Canberroje, Vincas buvo 
mūsų didžiausias rėmėjas ir 
talkininkas. Jis nuoširdžiai 
sielojosi Lietuvių Dienu 
Canberroje pasisekimu.

Praeitą pirmadienį 
(1984.10.29) paskutinį kartą 
kalbėjau su Vincu telefonu ir 
jis mane užtikrino, kad da
rys viską savo galioje, ra
gindamas tautiečius vykti į 
Lietuvių Dienas Canberroje 
metų gale. Jo nuomone, jau 
laikas, kad lietuviai užmirš
tų stovyklinius papročius.

Simboliška, kad Vinco iš
leistas paskutinis ’’Mūsų 
Pastogės” numeris buvo 
skirtas Canberros lietu
viams.

Daugelis menininkų gau
na pripažinimą tiktai po 
mirties. Esu tikras, kad mes 
Vincą irgi pilnai įvertinsim 
tik jo netekę. Jau ir dabar 
esu girdėjęs (net iš jo kriti
kų) susirūpinusių balsų, kad 
ką darysime be Vinco Kazo
ko? Deja, jo palikta spraga 
lietuviškame gyvenime ne
bus įmanoma tinkamai už
pildyti.

Australijos Lietuvių Die
nų Canberroje Rengimo Ko
miteto ir visų talkininkų

CHORO ’’LITUANIA” SUKAKTIS
LIETUVIŠKO S DAINOS KELIU Į ’ ISTORIJĄ

A. Rinkevičiūtė - Gučiuvienė

net 16 dalyvių išdainavusių 
virš 25 metų.

Kas juos jungia į tą bend
rą dainos vienetą? Manau, 
nesuklysime tvirtindami, 
kad įgimta sieloje rusenanti 
ugnelė - meilė savo tėvynei 
ir jos dainai. Ir linkėkime, 
kad ta šventoji ugnelė dar 
ilgus metus nepavirstų... 
pelenais!

Garbingai sukakčiai at
žymėti spalio 28 d. choras 

Genovaitė Vasiliauskienė - Lituanijos choro vadovė

vardu žmonai, Dr. Genovai
tei, ir vaikams - Ugnei ir 
Kajui - reiškiu gilią užuo
jautą.

Mano paprasti, paskuti
niai, atsisveikinimo žodžiai 
Vincui yra - ’’Ačiū už viską!”

V. Martišius

SU VINCU KAZOKU 
ATSISVEIKINANT

Pagarbus ir mielas mūsų 
poete, Vincai!

Liūdesys ir skausmas ap
gaubė visus, Tau ūmai išė-, 
jus, net sudiev nespėjus pa
sakyti - kritai kaip kulkos 
paklydėlės pašautas karei
vis, kaip beržas prie upės 
palaužtas audros...

Nutilo staiga Tavo žings
niai ir žodžiai. Lyg užtvenk
tai upei išsekus, Tavo min
čių gaivi srovė nutrūko. O 
daug metų mus rišo ir 
darbai, ir kilnios idėjos. 
Tarsi klausiame: Kodėl Tu, 
Vincai, pirm mūs’ išėjai į tą 
Anapus, į tą savo mįslingą 
pasaulį... Iš tikro, gal jis Tau 
ir nebuvo taip labai mįslin
gas? Tu juo gyvenai ir pro 
savo minčių ir siekimų pai
nius labirintus Tu rūpestin
gai ieškojai: ’’Kur tos slap
tosios durys, kur tas langelis 
šviesos?..”

Tu vis atrodei neramus... 
O gal tik tarsi ta jūra - pa
viršiuj banguojanti ar net 
audringa, bet gelmėse rami?

Mes jautėm visi, kad savo 
sielos gilumoje Tu, slepi lyg 
nuskendusį varpą, kad lai
kaisi lyg to ramybės inkaro, 
savo kančioj subrandinto 

surengė šventinį, jubiliejinį 
koncertą Adelaidės Lietuvių 
Namų salėje. Tam įvykiui 
atžymėti spalių 27 d., šešta
dienio lietuvių radio valan
dėlė suruošė transliaciją. 
Klausėmės nuodugniai pa
ruošto G. Vasiliauskienės 
žodžio apie choro veiklą, su 
visais jo vargais ir džiaugs
mais, o choro V-bos narė ir 
spaudos atstovė, Klaudija 
Vanagienė su jai įgimtu ju- 

tikėjimo, ir kad savo mirtim 
Tu įžengei į naują pasaulį, į 
savo ieškomą Amžiną Švie
są. Į pasaulį, kuriame radai 
tą Didįjį Atsakymą, kurio 
visą gyvenimą nerimastin
gai kovodamas bet 
NUOŠIRDŽIAI IEŠKOJAI!

Tad mes tarsi girdime: 
’’Štai pas Tave, Kūrėjau

Didis, ateinu, 
Šioj žemėje palikęs darbo 
pėdsakus gilius ir savo my

limus draugus. 
Tik žaizdą ta tremties - lyg 
anglį degančią širdyje - vis 

nešu 
ir viltį, ilgesį Tavęs, o Vieš
patie, šios žemės ir dangaus! 

Nuoširdžiai su Tavimi at
minty ir maldose —

Kun. Petras Butkus, 
Sydnejaus Lietuvių

Kapelionas

VIETOJ M
+ gelių
Mirus mūsų Tuebingeno 

laikų bičiuliui, poetui ir be
sąlyginiam lietuviui
VINCUI KAZOKUI, 

vietoj gėlių, ’’Mūsų Pasto
gei” aukoja:

E.A. Bakaičiai, V. Juoza
pavičienė, M.B. Juškai, Z.J. 
Kalpokai, J.E. Krikščiūnai, 
B.E. Pankevičiai, L. Ray- 
Bortkevičiūtė, D.V. Siman- 
kevičiai, V. Talačkienė, V.A. 
Vaitiekūnai, D.A. Žilinskai $ 
110.

Visiems aukojusiems 
nuoširdus ačiū! 

moru atvertė veiklos me
dalio antrąją pusę.

Scenoje papuoštoje 35 m. 
emblema, koncerto progra
mos pravedėjas Leonas Ge
rulaitis tarė atidarymo žodį. 
Choro krikšto tėvas, smui
kininkas Pranas Mariukas 
perskaitė krikšto aktą, o 
Sietynas Kubilius skaitė iš 
choro knygos keletą ištrau
kų - žymesniųjų asmenų 
įrašų. Jau pati renginio pra
džia suteikė jam akademinį 
Kobūdį. Po to įžengė į sceną 
/g pelikanai (juodomis eilu
tėmis, baltais marškiniais) 
30 vyrų. Vadovės pastango
mis, specialiai tam koncertui 
sudaryta iš buvusių senes
nio amžiaus, praeityje dai
navusių choristų grupė, ku
rie jaunatviškai vokaliniu 
pajėgumu gyvai ir pavyz
dingai sklandžiai atliko tris 
dainas, susilaukdami 
audringų auditorijos ploji
mų!

Po to šventinėmis, balto
mis suknelėmis, lyg žuvėd
ros, suskrido į mišrų chorą ir 
ponios. Dviem dainom 
dirigavo jau praeityje užsi
rekomendavęs šioje srityje 
Vytas Straukas, o po jo va- '• 
dovavimą vėl perėmė G. 
Vasiliauskienė. M. Petraus
ko dainoje ’’Motuš, motuš...” 
įsijungė solo savo gražiu, si
dabrinio skambesio sopranu 
J. Maželienė.

Koncertas baigtas ’’Liau
dies dainų pyne”, kur vieną 
dainą gražiai paįvairino solo 
įtarpais Marija Pečiulienė.

Choristė apie chorą
Klaudija Vanagienė

Nūdienos vokiečių moks
lininkas Viktoras Galken- 
hanas, etnologijos ir folkloro 
specialistas yra pasakęs, 
kad egiptiečiai pasaulyje 
garsėja piramidėmis, o lie
tuviai - dainomis.

Šiandien choro ’’Lithua
nia” jubiliejaus ir 35-tojo 
koncerto proga, norisi pasi
dalinti keliomis mintimis su 
lietuviškos radio valandėlės 
klausytojais apie tos choro 
’’piramidės” pagrindus. Bū
tent, apie ryškiuosius choro 
šeimos narius, kurie netik 
prie dainos meno prisideda, 
bet ir savo asmenišku pa
vyzdžiu, charakterio pa
trauklumu, organizaciniais 
sugebėjimais, padėjo chorui 
išsilaikyti net 35 metus. Pir
miausiai reikia paminėti 
choro administratorius. Jų 
pats pirmutinis ir buvo Leo
nas Gerulaitis. Choras tebe- 
rėplioio kūdykėlio žingsne
liais. Sunkių, naujo krašto ir 
nepriprastų sąlygų, bei 
kūrimosi rūpesčių vis par- 
stumiamas, vis nuskriau- 
džiamas. Bet vistiek geri 
norai, tvirtas pasiryšimas, 
nenugalimoji jaunystės 
energija, nuoširdūs talki
ninkai, kaip Vytautas Vosy
lius, Vytas Opulskis, Jero
nimas Miliauskas, Pranas 
Žūtauskas - veda chorą per 
kliūtis į daugelį gražių at- 
siekimų. Nors neturėta pra
džioje nei Lietuvių Namų 
Salės repeticijoms, nei kitų 
dabartinių lengvatų, bet ku
riamos choro tradicijos, ce
mentuojamas socialinis dai
nininkų bendravimas. Leo
nui teko chorą pristatyti į 
Sydnejų - pirmąją Dainų 
Šventę. Be kasos, be ūkiško 
aruodo. O kiek buvome visi 
’’piniguoti” tais laikais? - 
šiandien prisiminus verkti 
norisi. Gražūs atminimai 
likę iš kelionių į Kadiną, 

Susumuojant įspūdžius, rei
kia pasakyti - jautėsi, kokio 
šventinio jausmo pagauti 
choristai dainavo, lyg jų 
kiekvienas būtų jas daina
vęs žinomos dainos žodžiais: 
’’Mano sieloj šiandien šven
tė!..” Visos dainos buvo atlik
tos drausmingai, muzikiniai 
tiksliai ir įspūdingai.

Girdėjome repertuarą, su 
maža išimtimi, paruoštą 
ateinančių Lietuvių Dienų 
dainos koncertui. Mieli ade- 
laidiškiai, suteikite to paties 
malonumo ir Canberros 
auditorijai, padainavę lygiai 
meniniai kaip ir savo na
muose! Linkėjimai tos pa
čios sėkmės ir choro darbš- 
čiąjai vadovei G. Vasiliaus
kienei.

Koncerte jau ne pirmą 
kartą dalyvavo jaunoji pia
nistė Lola Valiulytė, vis la
biau užtikrindama daroma 
žymia pažanga skambinime.

Dainoms nutylus į sceną 
pasipylė sveikinimai, dova
nos, gėlės... Išdainavusiems 
chore virš 25 metų buvo 
įteikti gražiai įrėminti, lie
tuviškais ornamentais pa
puošti asmeniniai pažymė
jimai.

Didingai nuskambėjo 
Tautos Himnas.

Vyrams sparčiai besidar
buojant, salė bematant pa
virto restoranu. Turtingos 
vaišės, turtingos kalbos, 
skaitymai gautų sveikini
mų... Tai buvo vienas įspū
dingiausių Adelaidėje pa
rengimų.

RenmSFką ir kitur. Bet tai 
buvo choro jaunystės laiko
tarpis. Deja, laiko tėkmėje, 
keičiantis sąlygoms ir asme
niniam gyvenimui, Leonas 
pasitraukė, pervedęs chorą 
per 14 kalnų ir pakalnių - 
tiek pat metelių. Jis išliko 
iki šių dienų nuoširdus choro 
draugas - talkininkas. Ačiū 
jam!

Pakviestas choro admi
nistratorium Juozas Lapšys 
ėmėsi darbo savaip organi
zuoti ekonominius reikalus, 
verbuoti naujus choristus, 
retėjančių choro gretų 
papildymui. Turėdamas ei
bes diplomatinių sugebėji
mų, sutelkė būrį choro rė
mėjų - mecenatų. Rengdavo 
iškilmingus choro pobūvius, 
kaip dirigento vardadieniai, 
gimtadieniai, jo dirigavimo 
jubiliejai, proginiai įvairių 
asmenų paryškinimai ir ap
dovanojimai. Grandioziniai 
metiniai baliai, loterijos, 
mecenatų paramos, išvedė 
chorą iš aukų rinkimo gady
nės. Choristų skaičius pa
siekė pusšimtį ir vykstant į 
Dainų Šventes, arba 'ren
giant jas Adelaidėje, nebuvo 
nei balsinės nei piniginės 
problemos. Bet Juozas Lap
šys, apsikrovęs daugybe vi
sokių organizacinių ir visuo
meninių pareigų, pavargo, o 
gal šiaip atostogų panorėjęs 
prašėsi paleidžiamas nuo 
administratoriaus pareigų. 
Choro Valdybai pasisekė 
prisikalbinti a.a. Joną Moc- 
kūną, kuris jau ir prie Miko 
Pareigio pirmųjų lietuviškos 
dainos aidų Adelaidėje buvo 
prisijungęs. Jonas Mockū- 
nas eilę metų sėkmingai ve
dė choro organizacinius - 
administracinius reikalus, 
įdėdamas daug širdies ir su
gebėjimų šiose sunkios pa
reigose. Net ir dainuoti pa-
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’’LITUANIA”... 
(Atkelta iš psl. 6

dėdamas ir 25 m. sidabrinį 
choro jubiliejų atšvęsti pa
dėjo, suredaguodamas at
skirą, tai progai prisiminti, 
leidinėlį. Iš pareigų pasi
traukė dėl silpnėjančios 
sveikatos. Mums liko am
žiais šviesus jo asmens at
minimas.

Chorui vėl pasisekė prisi
vilioti jau pailsėjusį Juozą 
Lapšį, ant ’’laikinai ir pakol- 
kas” preteksto .Dėkojome 
Aukščiausiam, kad tas ’’pa
kol kas” nusitęsė eilę metų. 
Ir kai pagaliau Juozas Lap- 
šys išsiprašė atostogų, jau 
buvo su choru išvargęs 14 
metų. Už jo šventą kantrybę 
ir sėkmingą administravimą 
bei pavyzdingą darbą, cho
ras jam suteikė Garbės Na
rio titulą. Džiaugiamės, kad 
nevisai su choru nutrūko 
mūsų buvusio finansų mi- 
nisterio ir ambasadoriaus 
ryšiai. Matome jį parengi
muose ir choro ruošiamų 
pietų metu valgant cepeli
nus, kuriuos dažniausiai pa
deda susukti jo žmonelė 
choristė Bronikė.

MUZIKA

Dabartinis choro admi
nistratorius yra visų choris
tų demokratiškai - daugu
mos balsų išrinktas - pats il- 
fametis choristas - Antanas 

erelis. Ramiai ir kantriai 
traukia keturkampių ratų 
choro vežimą. Visuose dar
buose dalyvauja kartu jo 
žmona Jadvyga, kuri savo 
neišmatuojamais kulinari
niais gabumais, padeda iš
laikyti choro ūkinį gerbūvį. 
Administratoriai, be talki
ninkų,.prie, geriausių norų ir 
sugebėjimų ne viską vieni 
galėtų atlikti. Jų darbo pa
lengvinimui renkama iš cho
ristų valdyba. Paprastai nuo 
keturių skirtingų balsų po 
vieną atstovą. Taip per 35 
metus choro valdybos eiles 
perėjo daug pavyzdingų, 
veiklių ir gabių choristų. 
Vieniems pasitraukus jų 
vietoje buvo renkami kiti, su 
nauja energija ir idėjomis.

Taip datraukta iki šių die
nų. Dabartinė valdyba dirba 
daug ir sunkiai, nes prie 
tradicinių choro renginių 
prisidėjo sekmadieniais pie
tų virimas, kuris rotacine, 
tvarka dažnai atitenka cho
rui. Tai vadiname pasipini
gavimu. Bet pažvelkime, 
kokia kaina ir darbo pajėga 
pasiekiami rezultatai. Vidu
tiniškai 4 žmonės penkta
dieniais superka reikalingus 
produktus, šeštadienį, vos 
užsibaigus savaitgalio mo
kyklai, 6-7 žmonės prisistato 
į Lietuvių Namus paruošia
miesiems darbams. Ęįvakare 
vykstame į namus poilsiui, o 
sekmadienio ankstyvą rytą 
vėl į virtuvę prie puodų! 
Sekmadieniais reikalinga 
didesnė talka, nes įeina stalų 
padengimas, svečių aptar
navimas, maisto išdavimo 
tarnyba ir t.t. Visų šių darbų 
gabi koordinatorė ir valdy- 

os auksinis autoritetas yra 
Greta Deckienė. Kai ji ne
girdi, mes ją ”Mrs Tatcher” 
vadiname, bet kai padalina 
mums įsakymus, kaip iš po 
kepurės - nedrįstame jai 
priešintis. O tai vyksta pa
vyzdžiui šitaip: ’’Lile, ateisi 
svečius aptarnauti”; ’’Zyle - 
Nijole, stalus padėsi dengti 
ir svečius sutikti”, "Stefute, 
virsi sriubą, Ksavera-suksi 
balandėlius, o tu,Klaudija, 
niekam netinki, tai skusi 

bulves”. "Marytė pjaustys 
daržoves, Gugutė keps bly
nus, Natalija ir Regina tvar
kys virtuvę!” Ir taip daina 
be galo. Pasipriešinti ne
duoda nei progos, nes nei
giamo atsakymo nelaukia ir 
pati rankoves paraitojusi 
minko pyragą.

12 vai. pradeda rinktis 
svečiai - valgytojai. Čia pat 
įvyksta permaina. Choras 
tampa šeimininkais - valgy
tojai kviesti ir laukiami sve
čiai. Praeina nuovargis, akių 
negraužia nei dūmai, nei ga
rai. Iš virtuvės gaudžia puo
dų ir lėkščių orkestras ir at
liūliuoja malonūs aromatai... 
To pasėkoje, šiek tiek pra
turtėjęs choras, raginamas 
ir skatinamas dirigentės 
Genovaitės, papuošė mergi
nas naujomis sukniomis, iš
dabino tulpių raštais ir vie
nodomis juostomis. Taip, 
prie tautinio tradicinio rūbo, 
turime dar porą puošnių pa
keitimų. Tai dalinai pataika
vimas publikai. Neš juk rei
kia įtikti akims ir ausims, 
kitaip dainuosime tuščiai 
salei.

Kiti dabartinės valdybos 
nariai yra: Nijolė Vitkūnie- 
nė - parengimų atstovė. 
Gaidų prižiūrėtoja, jaunat
viška, judri, energinga - jai 
užkrautas įvairias pareigas 
atlieka pasišokinėdama. Bo- 
sų-baritonų atstovas Jero
nimas Miliauskas. Tvarkin
gas, taikaus būdo, nepa
vargstantis gaidų tvarkyto
jas, valdybos talkininkas. 
Vaclovas Šulcas - tenorų at
stovas. Visoje Australijoje 
žinomas, kaip choro Lituania 
žynys. Neptūnui prisiekęs 
meškeriotojas ir bendrai 
’’gyvsidabris”. Jo organiza
ciniai gabumai ir energija 
ypač ryškėjo telkiant aukas 
ir dovanas mūsų didžiajai 
loterijai, kurios pelnas 
paskirtas padėti chorui nu
vežti į Canberros Lietuvių 
Dienas, reprezentuoti Ade
laidės kolonijos gyvastingu
mą Dainų Šventėje. Kaip ži
nome iš spaudos, daugelis 
mažųjų kolonijų jau nepajė
gia choro sudaryti ir išlaiky
ti. Dažnai pasiperša mintis: 
kaip ilgai mes dar ištesėsi
me? Melbourne ir Sydnejaus 
kolonijos 3 V2 karto gauses
nės už mus bet jų chorai 
maždaug to paties lygio, 
kaip mūsiškis. Reiškia Ade
laidėje dar slypi gerai pa
krauta lietuviška baterija. 
Kur ji?

Ogi užkrečianti ir hipnoti
zuojanti dirigentės meilė 
dainai, jos asmenybės ši
luma ir šampaniškai kunku
liuojanti energija neleidžia 
chorui pasenti, nors mes jau 
senai nebe tie, kur buvome 
prieš 15 metų jai perėmus 
dirigentės nedėkingą lazde
lę-Daugumai papuošė paau
sius sidabras arba restorija 
dažnai kankina reumatai, 
artritai, bronchitai ir kitos 
kvarabos. 0 apie senatviš
kus kapryzus geriau negal
voti ir niekam nesakyti. Tik 
per pusę lūpų prasitarsiu 
keletą eilinių pavyzdėlių: 
’’Karaliene, aš nenoriu iš šo
no stovėti, man norisi arčiau 
baritonų...” Arba vėl: "Mes 
tos dainos nenorime dainuo
ti, ji mums visai nepatinka”. 
Kartais vyksta draugiški, 
kiek galvų - tiek nuomonių 
pasitarimai. ”Aš tautinio 
drabužio nesidėsiu, jūs kaip 
sau norite, o man prie veido 
gerai tinka balta suknelė”. 
Ir jei karalienė sako: ’’Pra
šau patylėti!” Mums pats 
ūpas pasikalbėjimui, o jei 
sako: ’’Gerai, aš palauksiu - 
jūs išsikalbėkite!”. Tada, 
lęąip taisyklė, mes tylime - 
jinai šniukšt! - lyg būtumėm 
pelytės. Šios srity nuo to 

nedaug atsilieka ir mūsų 
vyrukai. Žinoma, tai jumo
ras pro ašaras; galutinai 
nuomonės sulyginamos, nes, 
mėginame tvarkytis de
mokratiškais pagrindais, 
daugumos balsų nutarimu.

I Taip ant lietuviškos dai
nos aukuro per 35 metus Li
tuania sukrovė apie 140.000 
darbo valandų. Jei pareika
lausime atlyginimo, subank- 
rutysime net gyvenamo 
krašto biudžetą. Jei paimsi
me visus cepelinus iš karto,

Adelaidės Lituania choras po vieno koncerto

..ir chorvedės žodis
G. VASILIAUSKIENĖS

Kad atkreipti dėmesį į 
mūsų mažą pavergtą tautą, 
viena iš didžiųjų priemonių 
yra daina. Lietuva buvo, yra 
ir bus dainų kraštas. Su dai 
na esame suaugę nuo kūdi
kystės dienų. Daina lydėjo 
jaunystės svajones, daina 
yra paguoda ir dabar, gyve
nimo saulėlydyje, tad... bū- 
rėmės į chorus. Visur mūsų 
chorai yra mielai kviečiami, 
visur šiltai priimami. Tai yra 
rezultatai gražios dainų re
prezentacijos.

Švenčiant Lituanią. choro 
35-rių metų sukaktį, pažvel
kime, ką mes gero nuveikė
me per šiuos ilgus metus. 
Lituania choro užuomazga 
reikia laikyti nuo 1949 m., 
kai muzikas Vaclovas Šim
kus, susiradęs pažįstamų 
vyrų, kalbino organizuoti 
chorą. Subūręs kelioliką as
menų, pradėjo repetuoti ir 
po mėnesio pasirodė su vyrų 
choru Tautos šventės 
minėjime. 1950 m. prisijun

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
PASKOLŲ VAJUS

Pranešame, kad šiuo metu 
turime surinkę pasižadėjimų 
paskolinti Klubui virš $ 
100.000. Visuotiniame narių 
susirinkime buvo nutarta, 
kad pasiekus šią sumą nariai 
bus prašomi įmokėti savo 
pasižadėtus pinigus.

VISUS PASIŽADĖJU
SIUS SKOLINTI PINIGUS 
BE NUOŠIMČIŲ KLUBUI, 
PRAŠOME KUO
SKUBIAU ĮMOKĖTI TIE
SIOGINIAI KLUBE AR 
SIŲSTI ADRESUOJANT 
LITHUANIAN CLUB LTD. 
P.O. BOX 205 
BANKSTOWN, NSW 2200

Primename, kad mūsų 
tikslas yra surinkti $ 
150.000. Esame jau neper- 
toliausia šio tikslo, todėl 
maloniai kviečiame visus, 
kurie dar nesate prisidėję 
prie šio vajaus, įsijungti. 
Taip pat kviečiame, kurie 
turite galimybės, savo paža
dėtas sumas padidinti. Tik 
bendromis jėgomis įstengsi
me reikalingas lėšas surink
ti. Sydnejaus Lietuvių Klu

tai sukrausime iš jų piliakal
nį, o jei paleisime išeikvotą 
benziną - nuskęs visa Ade
laidė... Bet mes ramaus bū
do žmonės gyvename tai
koje su visais ir didelių rei
kalavimų niekam nestato
me. Vis tikimės, kad ateis 
jaunesnioji generacija mus 
pavaduoti. Už tai pasigavę 
keletą jaunesnių veidelių, 
juos vertiname brangiau už 
auksą. Taip pat aukštai ver
tiname Adelaidės Lietuvių

PASAKYTO ŽODŽIO PĘR RADIJĄ

gė ir moterys. 1961 m. įvyko 
choro krikštas, kuriam buvo 
duotas vardas LITUANIA. 
1957 m. choras susibūrė į 
tvirtesnį vienetą ir per se
kantį dešimtmetį choras su
žibėjo visoje savo galybėje. 
Buvo išmoktos net dvi kom
pozitoriaus Broniaus Bud- 
riūno kantatos. Po 20 metų 
darbo, 1969 m., muzikas 
Vaclovas Šimkus iš dirigen
to pareigų pasitraukė ir 
išsikėlė gyventi į Canberrą. 
Choro pageidavimu, aš per
ėmiau choro vadovavimą. 
Choristų skaičius gerokai 
sumažėjo. Vieni liūdėjo 
pasitraukusio dirigento, kiti 
jautėsi atidavę duoklę ir ne
benorėjo daugiau dainuoti, 
kiti gal ir nepasitikėjo mano 
vadovavimu. Tad darbą 
pradėjau su 33 dainininkais. 
Man nepatyrusiai šioje sri
tyje, darbas buvo neleng
vas, bet žingsnis po žingsnio 
teko nugalėti visus dirigavi
mo ir mokinimo sunkumus, 

bo Valdybos ir Paskolų Va
jaus Komiteto vardu nuo
širdžiai dėkojame visiems 
prisidėjusiems prie šio va
jaus.

Ypatinga padėka už gau
tus pasižadėjimus iš Vikto
rijos, kur tautiečiai, supratę 
esamą padėtį,.atėjo į pagel-

Informaci ja
PRANEŠIMAS

Ramovėnų Valdyba pra
neša, kad lapkričio 25 d. 
įvyks mūsų atkurtos Lietu
vos kariuomenės 66-jų meti
nių sukakties šventė, su pa
maldomis St. Francis baž
nyčioje, East Perthe. Kun. 
T. Tomich laikys pamaldas 
už žuvusius karius ir Vakarų 
Australijoje mirusius ramo
vėmis.

Tuoj po pamaldų visi ren
kamės į Lietuvių Namus, 
kur mūsų lauks šeimininkės 
su pietumis. Po pietų, 2 vai. 
įvyks minėjimas su menine 
grograma ir loterija. Vėliau 

'avergtųjų Tautų Komiteto 
narys, p. B. Steckis, darys 

Sąjungos teikiamas paslau
gą ir paramą chorui. Lietu
vių Namų administratoriui 
Petrui Andrijaičiui už nuo
latinį talkininkavimą ir 
šventą kantrybę dainuojame 
"Valio” ir ’’Ačiū”.

Baigiant, norisi padėkoti 
visiems adelaidiškiams už 
iki šiol parodytą chorui 
prielankumą. Ateikite į mū
sų koncertus, o mes jums iš 
širdies su daina atsilyginsi
me.

SANTRAUKA 

bet daugiau pasitikėjimo 
įgavau tik po keletos geriau 
pavykusių koncertų. Darbas 
su choru nėra lengvas, pa- 
reikalauj'ąs iš dirigento daug 
kantrybės ir ištvermės. Kol 
daina išnešama į sceną, kiek 
reikia pašvęsti valandų...

Prabėgusiųjų 35-rių metų 
eigoje tiek muzikas Šimkus, 
tiek ir aš, paįvairinimui cho
ro koncertų, kviesdavomės 
solistus, instrumentalistus, 
tautinių šokių grupes. Kaip 
dirigentės chore talkininka
vo: Nemira Masiulytė, Rasa 
Kubiliūtė, Vytas Straukas. 
Pianistės Lola Valiulytė, 
mirusi Dorothy Oldham.

Liaudies dainų pynėms 
talkininkavo Leonas Geru
laitis, Pranas Pusdešris, te
atro aktoriai. Per mano 15 

vadovavimo metų yra 
mirę net 8 choristai.

Šiuo metu labai intensy
viai ruošiamės Dainų Šven
tei Canberroje.

bą, tai - Melbourno Katalikų 
Moterų Draugija ($ 1000) ir 
p. H. ir S. Statkai ($ 500).

Dar kartą visiems nuošir
dus ačiū!

A. Dudaitis 
Paskolų Vajaus Komiteto 

pirmininkas

svarbų politinį pranešimą.
Ramovės Valdyba kviečia 

visus dalyvauti pamaldose, 
pietuose ir minėjime.

Pertho Ramovės Valdvba

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
CANBERROJE

Canberroje šių metų Ka
riuomenės Šventės minėji
mas įvyks lapkričio 18 d. 
Pamaldos 11.30 vai. ryto St. 
Marys koplyčioje; Mišias 
laikys prel. P. Butkus. Po to, 
Klube minėjimas, kuris tu
rės ypatingai turtingą 
meninę programą.

Ramovėnų Vadovybė
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Informacija
PADĖVĖTŲ RŪBŲ 

VAJUS

Mus pasiekė žinia, kad 
Punsko lietuviai, Lenkijoje, 
yra reikalingi paramos, pra
šo pagelbėti padėvėtų rūbų 
siuntinukais. Apylinkės 
Valdyba, susitarusi su p. A. 
Savickiene ir p. A. Vinevi- 
čium nutarė pravesti rūbų 
rinkliavų.

Suaukotus rūbus prašome 
atvežti pas p. A. Savickienę, 
82 John St. Lidcombe, kuri 
gyvena toje pačioje gatvėje, 
arti bažnyčios, kur vyksta 
sekmadieniais lietuvių pa
maldos. Geriausia susitarti 
su p. A. Savickiene telefonu 
649 9399. Rūbų vajus tęsis 
iki gruodžio 2 d. Labai pa
geidautume, kad aukotojai 
pridėtų po keletą dolerių 
rūbų persiuntimui.

Padarykime gerą darbelį, 
pasiųsdami kalėdinę dova
nėlę.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

SYDNEY RAMOVĖNAMS 
IR VISUOMENEI

Pranešame, kad Lietuvos 
Kariuomenės Atkūrimo 
Šventės minėjimas įvyks 
Lietuvių Klube Bankstowne 
šia tvarka:

1. Lapkričio 25 d. (sekma
dienį), 11.30 vai. pamaldos 
Lidcombe bažnyčioje. Visi 
ramovėnai organizuotai ir su 
vėliava dalyvausime pamal
dose. Prašome prie minėji
mo prisidėti ir visas kitas 

SPORTO KLUBAS KOVAS 
maloniai kviečia visus atsilankyti į rengiamą

KOVAS GRAŽUOLĖS RINKIMUS 
(’’Miss & Mister Kovas Quest” ir 

’’GALA” ŠOKIŲ VAKARĄ 
Sydnejaus Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Banks- 
town, 1984 lapkričio 24 d., šeštadienį, 8 vai. vak.

Gros geras orkestras. Dainuos solistė. Loterija. 
Bilietai po $ 5.

Valdyba

SPAUDOS SĄJUNGOJE 1
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių me

tinis susirinkimas įvyks Sydnejaus Lietuvių Klube, 16 
East Terracė, Bankstown, lapkričio 18 d., sekmadienį, 3 
vai.

Dabartinį L.B. Sąjungos Komitetą sudaro: pirmininkas 
V. Patašius, vicepirmininkas V. Bukevičius, iždininkas A. 
Milašas, ’’Mūsų Pastogės” iždininkas V. Jaras, sekreto
rius K. Stašionis ir nariai V. Augustinavičius ir Dr. B. 
Vingilis.

Pagal Sąjungos įstatus per šį metinį S-gos narių susi
rinkimą atsistatydina du dabartinio komiteto nariai V. 
Bukevičius ir V. Patašius, bet jie gali būti vėl renkami į 
naująjį komitetą. V. Patašius yra sutikęs kandidatuoti į J 
naujojo komiteto narius, be to, yra gautas prof. A. Ka- 
bailos sutikimas kandidatuoti (siūlė V. Patašius, siūlymą 
parėmė Dr. B. Vingilis).

Šia proga L.B.S. Sąjungos Komitetas kreipiasi į visus 
lietuvių spaudos bičiulius, kurie dar nėra Sąjungos na
riais, kviesdamas juos įsijungti į Sąjungos narių gretas. Į 
Sąjungą galima įstoti padavus prašymą ir sumokėjus 
vienkartinį $ 25 mokestį. Metinių nario mokesčių nėra. 
Stojamasis mokestis padaro asmenis nariais iki gyvos 
galvos, nebent jie patys paduotų pareiškimą iš Sąjungos 
išstoti.

L.B.S. Sąjungos Komitetas norėtų matyti kiekvieną 
sąmoningą Australijos lietuvį Sąjungos narių šeimoje.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Komitetas

Mūsų Pastogė Nr. 45,1984.11.19, psl. 8

organizacijas su vėliavomis. 
Kariuomenės šventė - visų 
šventė.

"2. 3 vai. Lietuvių Klubo 
didžiojoje salėje įvyksta mi
nėjimas: po invokacijos ir 
skyriaus vėliavos pagerbimo’ 
- paskaita. Paskaitą skaitys 
ramovėnas buv. Lietuvos 
Karo Mokyklos lektorius 
ats. kapitonas Juozas Jab
lonskis. Po paskaitos dekla
macijos ir ramovėnų sukak
tuvininkų pagerbimas. Me
ninę programos dalį atliks 
’’Dainos” choras.

Prašome visus ramovėnus 
ir visuomenę šiame minėji
me kuo skaitlingiausiai da
lyvauti.

Sydney ’’Ramovės” 
, Valdyba

SKAITYTOJAMS

Atkreipiame malonių 
skaitytojų dėmesį, kad metų 
pabaiga jau čia pat ir šiais 
metais teišeis Mūsų Pasto
gės tik keturi numeriai.

Primename, kad šventi
nius sveikinimus, kurie bus 
skelbiami paskutiniame š.m. 
numery (gruodžio 17 d.) jau 
laikas prisiųsti dabar. Iš pa
tyrimo žinome, kad kai kurie 
šį reikalą atideda paskutinei 
dienai ir jų sveikinimai re
dakciją pasiekia jau laikraš
čiui išėjus. Sveikinimai kai
nuos $ 10. Redakcija sveiki
nimų lauks iki gruodžio 10 
dienos.

Šių metų paskutinis M.P. 
numeris bus išleidžiamas 
gruodžio 17 data, o ateinan-

• SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE ;
k 16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-14141
► <
’ Lapkričio 24 d., šeštadienį, 8 vai.
* SPORTO KLUBO ’’KOVO” GRAŽUOLĖS RINKIMAI
k ŠOKIAI-PROGRAMA-LOTERIJA
’ Įėjimas $ 5. '

k Lapkričio 25 d., sekmadienį, 3 vai.
► LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKNRIMO ŠVENTĖS
* MINĖJIMAS <
► RUOŠIA SYDNEJAUS ’’RAMOVĖS” VALDYBA
► ’ <
► PRANEŠAME, KAD VIS PASIŽADĖJĘ SKOLINTI
► PINIGUS BE NUOŠIMČIŲ KLUBUI, PRAŠOMI KUO
► SKUBIAU JUOS ĮMOKĖTI TIESIOGINIAI KLUBE AR
► SIŲSTI ADRESUOJANT — LITHUANIAN CLUB
. LTD., P.O. BOX 205, BANKSTOWN, NSW, 2200

-*■ -*■ -*■ ■«- ■*- -* A * * * A A > A A A A A A A A A A A

čių metų pirmas M.P. nu
meris bus išleistas 1985 m. 
sausio 14 d. Visi skaitytojai 
per tą pertraukos laikotarpį 
numatomus parengimus ir 
skelbimus prašomi skelbti 
Mūsų Pastogės šių metų 
paskutiniame numery.

Lygiai kviečiame ir visus 
bendradarbius prisiųsti 
šiems metams numatytus 
arba ateinančių metų pra
džioje tinkamus ir skubius 
rašinius kaip galint greičiau, 
kad redakcija jais galėtų pa
sinaudoti ir neturėtų reikalo 
teisintis, kad buvo pavėluo
ti.

Mūsų Pastogės Redakcija

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad gruodžio 
6 d., 12 vai. Liet. Namuose, 
16-18 East Terrace Banks
town, šaukiamas lietuvių 
pensininkų Klubo narių 
metinis susirinkimas. Na
riams dalyvavimas būtinas.

Susirinkimo dienotvąrkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo pirmininkės ir 
sekretorės rinkimai. 3. 
Mandatų Komisijos sudary
mas. 4. Pranešimai: pirmi
ninkės, iždininkės ir Rev. 
Komisijos. 5. Diskusijos dėl 
pranešimų. 6. Valdybos 
apyskaitos tvirtinimas. 7. 
Nustatymas laiko valdybos 
kadencijai. 8. Rinkimai nau
jos valdybos ir Rev. Komisi
jos. 9. Klausimai ir sumany
mai. 10. Susirinkimo užda
rymas.

Susirinkimui pasibaigus - 
pietūs.

Pensininkų Klubo V aldyba

SKELBIMAS

Reikalingas mašininkas ar 
mašininkė, gerai moką lie
tuvių kalbą, surinkti ’’Mūsų 
Pastogės” tekstams.

Suinteresuoti asmenys 
prašomi kreiptis raštu į Lie
tuvių Bendruomenės Spau
dos Sąjungos komitetą, p.o. 
Box 550, Bankstown 2200 
arba skambinti p. A. Jab
lonskienei tel. 709 4031.

1985 m. PARENGIMŲ 
KALENDORIAUS REI 
KALU SYDNEJUJE

Lapkričio 25 d., sekma
dienį, 2 vai. Sydnejaus Liet.. 
Namuose Bankstowne šau
kiamas visų Sydnejaus lie
tuvių organizacijų atstovų 
posėdis sustatyti ateinan
tiems metams lietuvių pa
rengimų kalendorių. Malo
nėkite pasiųsti į posėdį savo 
atstovus su pramatytomis 
datomis savo parengimams.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

PRANEŠIMAS

Kariuomenės Šventės mi
nėjimas Melbourne įvyks 
lapkričio 25 d., sekmadienį, 
sekančia tvarka:

Pamaldos Šv. Jono baž
nyčioje, E. Melb. 12 vai.

Oficialus minėjimas ir 
meninė programa Lietuvių 
Namuose 2.30 vai.

Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti organizuotai - su 
vėliavomis.

Ramovės narių dalyvavi
mas būtinas.

Melb. L.K.V. S-gos 
Ramovės Valdyba

PRANEŠIMAS
Australų - Lietuvių Žmo

gaus Teisėms Ginti Draugija 
ruošia laiškų rašymą lietu
viams sąžinės kaliniams, 
tuoj po Kariuomenės Šven
tės minėjimo Lietuvių Klu
be, Bankstowne, sekmadie
nį, lapkričio 25 d. Minėdami 
mūsų Lietuvos kariuomenės 
žygius ir atsiekimus, prisi
minkime ir padėkime tiems 
lietuviams kurie šiuo metu 
kovoja ir kenčia už mūsų 
tėvynę.

Žmogaus Teisėms Ginti 
Draugija

Maloniai kviečiame visus į

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIO

METINĮ KONCERTĄ

gruodžio 2 d. (sekmadienį) 2.30 vai. Liet. Namuose, North 
Melbourne.

Programoje dalyvaus taip pat ir mūsų ■ JAUNIEJI 
šokėjai ir dainininkai!

LAUKSIME I
Melb. Dainos Sambūris

misi Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown. N.S.W., 2200

Administracijos adresas: 
P.O. Box 550 Bankstown 2200 
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 25
Užsienyje papr. paštu $ 30
Oro paštu į N. Zelandiją $ 40
Oro paštu kitur $ 55

<

VIETOJ M 
4* gelių

Mirusį ’’Mūsų Pastogės” 
Redaktorių, Vincą Kazoką 
pagerbdami, vietoj gėlių 
’Mūsų Pastogei” paskyrė:

Elvyra ir Ričardas Šeme- 
tai (Melb.) - $ 20

Danutė, Stasys ir Algis
Skoruliai - $ 25

Vytautas Patašius - $ 30
Viktoras Jaras - $ 20 
Aldona ir Alfonsas Adomė

nai - $ 20
Gražina ir Dr. Liuką Pet

rauskai $ 15.
Jonas ir Sofija Meiliūnai $ 

25, Donata ir Alfonsas Ba- 
jaliai $ 10.

♦ ♦♦

A.L.B. KRAŠTO VAL
DYBA, PAGERBDAMA MI
RUSĮ VINCĄ KAZOKĄ, 
VIETOJ VAINIKO SKIRIA 
”MŪSŲ PASTOGEI” $ 100.

Nuoširdus ačiū aukoju
siems!

Redaktorius B. Žalys
Redakcijos adresas: 9 Lloyd 
Ave., Yagoona, N.S.W. 2199 
Tel.: (02) 70 3101

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