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ŽENGIANT Į 1985 METUS

KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKO ŽODIS

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga Krašto Valdyba 
sveikina užjūrio svečius:

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirmininką 
Vytautą Kamantų su žmona Gražina,

Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo Komiteto vicepirmi
ninką Vytautą Jokūbaiti su žmona Ona,

VIPLB Seimo Organizacinio Komiteto pirmininką dr. 
Petrą Kisielių,

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininką Gin
tarą Grušą,

PLB V-bos vicepirmininką Sporto ir Jaunimo Reika
lams Rimantą Dirvonį,

Tautos Fondo pirmininką Juozą Giedraitį su ponia,
Clevelando Oktetą
ir visus kitus svečius atvykstančius į Lietuvių Dienas 

Canberroje, o taip pat ir visos A-‘’sJ--'Įij‘><: lietuvius linkė
dama laimės, džiaugsmo, sveikatos ir tiki, kad nuoširdus 
bendradarbiavimas tarp užjūrio ir Australijos lietuvių 
yra būtinybė mūsų sėkmingai ateities veiklai.

Šiais metais mūsų visų akys yra nukreiptos į Canberra 
kur vyks mūsų jaunimo, kultūrinių ir meno pajėgų 
manifestacija. Vykime visi kas tik galime į Canberra ir 
parodykime, kad visi Lietuvių Dienų parengimai mums 
yra tartum gėlo vandens šaltinis, kuris gaivina tautinę 
atsparą ir pasiryžimą -išlikti lietuviais šiame Pietų 
Kryžiaus krašte.

ALB Krašto Valdyba tiki, kad artėjantis VI Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas Australijoje sužadins ir 
■jungs į bendrą darbą tiek jaunesnės tiek vyresnės kartos 
žmones.

Krašto Valdyba jungiasi kartu prie JAUNIMO 
DEKLARACIJOS ir kviečia užjūrio lietuvių jaunimą at
vykti VI-tam P.L. Jaunimo Kongresui į Australiją.

Nėra jokios abejonės, kad Jaunimo Kongreso pasise
kimas priklausys ne vien tik nuo jaunimo, bet ir nuo 
mūsų visų. Jeigu norime, kad Jaunimo Kongresas būtų 
mūsų visų — Australijos lietuvių pasididžiavimas, nei 
kiek neabejodami, turime stoti į talką VI Jaunimo 
Kongreso Organizaciniam Komitetui ir padėti jam ne tik 
savo darbu, patirtimi, bet ir lėšomis.

Krašto Valdyba tiki, kad Jaunimo Kongresas taip kaip 
gaivinanti srovė sukels mūsų jaunimui noro organizuotis, 
dirbti, rinkti lėšas, planuoti ir paruoš juos aktyviai bend
ruomenės veiklai.

Krašto Valdylba linki Krašto Tarybos Atstovams at
vykti į posėdžius pasiruošusiems, kupiniems naujų idėjų, 
drąsiai ir atvirai išgvildenti mūsų šių dienų problemas ir 
padaryti pozityvius nutarimus, kad sekanti Krašto Val
dyba turėtų nustatytas veiklos gaires, kurios pritrauktų 
mūsų jaunimą į bendruomenės eiles ir tuo užtikrintų 
mūsų veiklos tęstinumą.

Krašto Valdybos vardu norėčiau padėkoti visiems ku
rie mus rėmė ir kurie mus kritikavo, ne tai padarė mūsų 
darbą gyvesnį ir įdomesnį. Visais klausimais Krašto Val
dyba turėjo savo liniją ir jos darbai bei nutarimai buvo 
plačiai skelbiami Australijos lietuvių spaudoje.

Baigdamas kviečiu visus Australijos lietuvius solida
riai jungtis po Australijos Lietuvių Bendruomenės 
sparnu ir dirbant kartu tikėti, kad mūsų pastangos pozi
tyviai prisidės prie Lietuvos laisvės atgavimo.

Iki pasimatymo Canberroje.

V. Bukevičius
A1>.B. Krašto Valdybos pirmininkas 

1981 m. gruodžio 17 d.

Sveijįiįame
MIELI LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SPAUDOS 

SĄJUNGOS NARIAI, BRANGūS”MGSŲ PASTOGĖS” 
SKAITYTOJAI, BENDRADARBIAI IR RĖMĖJAI!

Sveikindami Jus su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 1985- 
taisiais Metais, linkime Jums daug laimės, sveikatos ir 
sėkmės.

Šia proga reiškiame gilia padėka Jums visiems, kad 
savo parama lietuviškai spaudai įgalinote "Mūsų 
Pastogę” gyvuoti ir tarnauti lietuvių tautos ir 
bendruomenės labui.

Šie metai mums buvo skaudūs, išplėšę iš mūsų tarpo 
eilę brangių darbuotojų, todėl ypač malonu pasveikinti 
visa eilę tautiečių, šiais metais įsijungusių į ’’Mūsų 
Pastogės” skaitytojų ar į L.B. Spaudos Sąjungos eiles.

Mes kviečiame visus lietuvius Australijoje nepasilikti 
vien pasyviais spaudos mylėtojais, o pasidaryti tikrais 
Bendruomenės spaudos šeimininkais, įstojant nariais į 
L.B. Spaudos Sąjungą.

Tegul mus visus jungia meilė gimtajam kraštui 
Lietuvai ir lietuviškam žodžiui.

Iki pasimatymo spaudos baruose!

Liet. Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

ATVYKSTA TAUTOS FONDO VALDYTOJAS

Australijos Tautos Fondo atstovų bei rėmėjų - narių 
konferencinis posėdis gruodžio 26 d. tuojau po atidarymo 
iškilmių - apie 6 vai. Canberra Lietuvių Namuose Lyne- 
ham. Tame posėdy dalyvaus Tautos Fondo valdytojas 
Juozas Giedraitis, atvykęs iš Amerikos, jis padarys pra
nešimą, bei atsakys į klausimus..

Tautos Fondo Atstovybė
Australijoje

BALTOJI 
PAUKŠTĖ

Ir atskrido balta paukštė 
iš svetimų kraštų, ir pragy
do ir pračiulbo saviškų bal
su, atnešdama mums žinia 
apie tai, ką mes jau esame 
Erimiršę - ji atnešė mums 

audies kūrybą pačiose 
pradinėse formose.

Nuo triukšmingos, greito 
ritmo populiarios muzikos 
žmogus pavargo ir ėmė ieš
koti prasmės ir grožio pa
prastume. Todėl šiuo metu 
visame pasaulyje vyksta 
Renesanso muzikos atnauji
nimo sąjūdis, kuris yra cha
rakterizuojamas paprastu
mu ir aiškumu. 0 kas yra 
paprasčiau ir aiškiau už 
liaudies dainas!

Jolanta Vaičaitytė, kaip 
jau radijo pasikalbėjime pa
sisakė, po kelionės į Lietuvą 
pergyveno dvasinį lūžį - 
atsivertimą į lietuvybę. Pa
sikeitė jos skonis ir pasau
lėžiūra: beprasmė, triukš
minga populiari muzika jos 
nebepatenkino. Ji pajuto 
širdyje savo protėvių dvasią 
ir savo sieloje - tautos sieki
mus ir identifikavo save su 
lietuvių tauta. Jolanta atsi
kreipė į lietuvių kultūrą ir 
tapo lietuviškos kultūros 
ambasadose išeivijoje.

Jolanta yra įsitikinusi, 
kad lietuviška daina ir poe
zija šiuo metu yra stipriau
sias ginklas prieš rusifika
ciją ir taip pat geriausias 
būdas pagarsinti Lietuvos 
vardą ir jos padėtį plačiame 
pasaulyje.

Vaičaitytė nėra operos 
dainininkė, bet su dideliu 
pasisekimu dainuoja labai 
rafinuotai Paryžiaus ir kitų 
Europos didmiesčių audito
rijai, kuri pajunta lietuviš
kose dainose jaudinantį pa
prastumą.

Mes jį esame pamiršę, 
Dabar einame į mišką pikni- 
kauti, pakvėpuoti šviežiu 
oru. Valgom obuolius dėl jų 
vitaminų, ir, kaip mus dabar 
mokina, dėl jų pluoštinės 
medžiagos. Ir mes visai ne
turim laiko pagalvoti, kad 
miško medis, ir bendrai me
dis, yra mūsų brolis šios že
mės kelionėje: jis mums 

’parūpina lopšį, vėliau triobą 
ir galiausiai - karstą. Mes 
.neturim laiko pagalvoti, 
kaip ta obelėlė lapus sprog
dins, kaip ji žiedus skleidžia, 
kaip vaisius brandina. 0 
apie tai pagalvojo mūsų 
Srotėviai ir viską sudėjo į 

ainų posmus.
Ne vien tik liaudies daina 

yra Jolantos repertuare: ji 
atrenka senosios ir naujo- 
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SveikĮajame SUVAŽIAVIMO ŽENKLE

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba dalinasi KALĖDŲ 
ir NAUJŲJŲ METŲ džiaugsmu ir linkėjimais su Fondo 
įgaliotiniais, talkininkais, nariais ir visais jo rėmėjais.

Padėka "Mūsų Pastogės” redaktoriams ir leidėjams už 
nuoširdų talkininkavimą Fondui.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO
VALDYBA

ŠV. KALĖDŲ proga sveikiname visus Lietuvos laisvės 
kovos rėmėjus, kurie savo duosniomis aukomis parėmė 
LIETUVOS TAUTOS FONDĄ.

Lai Apvaizda laimina jus ištverme ir gera sveikata 
NAUJUOSIUOSE METUOSE. Tik vieningu darbu, auka 
ir pasiaukojimu, galime tikėtis išgirsti Lietuvos laisvės 
varpą.

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje, Sydney

Visiems LSS Australijos Rajono skautams-tėms, 
vadovams, vadovėms, skautų tėvams, rėmėjams ir 
bičiuliams linkime linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 
laimingų 1985-JŲ METŲ!

LSS AUSTRALIJOS RAJONO VADIJA

Tautos Fondo nariams ir rėmėjams Šv. KALĖDŲ 
ŠVENTĖS teatneša daug tyro džiaugsmo, o NAUJIEJI 
METAI stiprybės, laimės ir vilties.

Tautos Fondo Atstovybė
Melbourne

Širdingai dėjojam visiems talininkams už metų bėgyje 
atliktus darbus ir paaukotas valandas. Linkime visiems 
KALĖDINIO džiaugsmo ir dvasiško atsinaujinimo 
NAUJUOSE METUOSE.

y ALJS

Nuoširdžiai sveikiname Šv. KALĖDŲ proga visus 
mielus lietuvius, darbuotojus, talkininkus ir linkime 
ištvermingų, darbščių ir kūrybingų NAUJŲJŲ METŲ.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir gerų NAUJŲ METŲ 
mūsų bendruomenės nariams ir svečiams linki

Canberros Apylinkės Valdyba

Esame išvakarėse vieno 
svarbesnių įvykių Australi- 
{os lietuvių gyvenime. Pa- 
taigoje šio mėnesio į Aus

tralijos sostinę Canberra 
suvažiuos šimtai, gal ir 
tūkstantis lietuvių pasi
džiaugti, pasirodyti, papo
sėdžiauti, pasilinksminti, 
atnaujinti senas pažintis, 
užmegsti naujas.

Canberroje vyksiančios 
XIII Australijos Lietuvių 
Dienos yra skirtingos nuo 
kitų keliais reikšmingais at
vejais.

Pirmą kartą jos yra ruo
šiamos ne viename iš 
pagrindinių lietuvių centrų: 
Adelaidėje, Sydnejuje ar 
Melbourne.

Pirmą kartą po ilgo laiko 
Krašto Valdylba nėra tame 
pačiame mieste, kaip ir 
Lietuvių Dienų organizaci
nis komitetas.

Ir pirmą kartą Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
per organizacinio komiteto 
pirmininką kreipsis į suva
žiavimą, ieškodama para
mos 1987-88 m. Australijoje 
įvyksiančiam VI-jam Pasau
lio lietuvių jaunimo kong
resui.

Iš pasisakymų ’’Mūsų 
Pastogėje” matosi, kad 
vienu iš opių Australijos lie
tuvių bendruomenės atsto
vų suvažiavime svarstomų 
klausimų bus rengimas 1986 
metais įvyksiančių Lietuvių 
Dienų.

Yra pateikta visa eilė ar- 
, gumentų kodėl Lietuvių 
Dienos turėtų būti daromos 
viename ar kitame mieste. 
Kai kurie iš jų išplaukia iš 
Eateisinimo vietinių lietuvių 

endruomenės, interesų, kai 
kurie stengiasi parodyti 
naudą Lietuvai pasauliniu 
mastu.

Australijos Lietuvių Die
nos, anksčiau vadintos Meno 
Dienomis, pirmoje eilėje yra 
skiriamos Australijos lietu
viams. Dideliame kontinen
te išsibarstę keli tūkstančiai 
tautiečių yra reikalingi 
katalisto, kuris reguliariai 
suvestų į vieną vietą or
ganizacijas, meno vienetus, 
pavienius žmones kaip ir 
padaryti paskutiniųjų dviejų 
metų ataskaitą ir kuris vėl 
atnaujintų užsidegimą atei
čiai.

Nors Lietuvių Dienos da
bar yra skaitomas normaliu 
įvykiu mūsų gyvenime, ga
lima sakyti, kad jos yra ne 
katalistas, bet visos veiklos 
tikslas.

Nors chorai, teatrai, tau
tinių šokių grupės, pavieniai 
menininkai niekad savo sri
tyse nenustoja veikę, bet 
ruošimasis Lietuvių Dieno
ms jų veiklą sustiprina. Tą 
patį galima pasakyti ir apie 
organizacijų veikimą. 
Reikalas suvažiuoti į vieną 
vietą ir visam Australijos 
lietuvių pasauliui duoti 
ataskaitą, jų veiklą pagyvi
na. Tai matosi iš daugelio 
platesnio masto organizacijų 
sutaikančių savo suvažiavi
mus su dvimetinėmis Lietu
vių Dienomis.

Daugiausia naudos lietu
viškam gyvenimui gauną 
Lietuvių Dienas organizuo
janti vietovė. Joje darbas 
prasideda dar ”neatšalus nė 
pėdoms” praeitame suva
žiavime. Laike darbo atsi
randa žmonių su sugebėji
mais organizacinėje ar me
ninėje srityje, kurie anks
čiau nebuvo žinomi. Atsi
randa proga priaugančiai 
kartai prisidėti konkrečiu 
darbu vykdant vieną ar kitą 
uždavinį. Jau esantieji vei
kėjai, padedami ir įkvėpiami 
su naujom idėjom atėjusių i 
jaunųjų, vėl užsidega tęsti 
savo darbą.

Pasauliniu mastu politinę 
Lietuvių Dienų reikšmę rei
kia laikyti tinkamoje per
spektyvoje. Yra svarbu, kad 
viso pasaulio, įskaitant Aus
traliją, politikai būtų susi
pažinę su Lietuvos politine 
padėtimi. Yra svarbų, kad 
jie žinotų, jog Lietuva yra 
Sovietų Sąjungos okupuota. 
Yra svarbu, kad pasaulis ži
notų ir pripažintų, kad Lie
tuva turi tiek pat teisės būti 
bepriklausoma kaip ir 
Wanuatu.

Bet mūsų tautos laisvės 
atgavimui Australijos poli
tikų pažinimas ar nepažini
mas Lietuvos reikalų turi tik 
ribotą naudą. Išskyrus 
keletą gerai informuotų jų 
politikų, dauguma jų sako 
tai kas mums patinka, iš 
mūsų tikėdamiesi naudos 
sau. Tai yra natūralu: kiek

Geelongo Apylinkės Bendruomenės Valdybos vardu 
sveikiname visus Geelongo ir apylinkės lietuvius su Šv. 
KALĖDOMIS ir NAUJAIS METAIS, linkėdami, kad 
šeimose būtų ramybė ir džiaugsmas jungia mus visus 
prie Kūdikėlio lopšio.

G.A.B. Valdyba

Visus skautų tėvelius, rėmėjus ir prijaučiančius bei 
tunto narius ŠV. KALĖDŲ ir Naujų 1985 METŲ PROGA 
SVEIKINA

Melbourno ’’Džiugo” Tunto Štabas

VISUS KLUBO TARNAUTOJUS, NARIUS, 
SVEČIUS IR RĖMĖJUS SVEIKINAME ŠV. KALĖDŲ 
IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA IR LINKIME DAUG 
LAIMĖS IR PASISEKIMO JŪSŲ DARBUOSE, 
UŽSIMOJIMUOSE IR GYVENIME.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBO VALDYBA

ŠV. KALĖDŲ proga sveikiname visus ’’Aušros” tunto 
narius, tėvus, draugus ir rėmėjus.

Teatneša NAUJIEJI METAI sėkmės asmeniškame 
skautiškame gyvenime.

’’Aušros” Tunto Vadija

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga sveikiname 
visus lietuvių chorų dirigentus, choristus ir visus dainos 
mylėtojus linkėdami visokeriopos sėkmės.

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS

ŠVENTŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ 
proga, sveikiname mielus ramovėnus ir jų šeimas. 
Linkime linksmų švenčių, geros sveikatos ir ryžto kovai 
už Lietuvos laisvę.

L.K.V.S. ’’Ramovės” Sydney Skyriaus Valdyba

ŠV. KALĖDŲ proga nuoširdžiai sveikiname visus 
choristus, dirigentus, mūsų rėmėjus, bei plačiąją 
Sydnejaus ir apylinkių visuomenę, linkėdami laimingų ir 
sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ.

Sydney lietuvių ’’Dainos” choro valdyba

Sveikiname visus buvusius karius ir linkime, kad 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ dvasia sustiprintų Jūsų širdis 
pasiryžimu, palengvin ų kančias ir laisvės ilgesį, o 
NAUJIEJI METAI suteiktų stiprybės, sveikatos ir 
sėkmės.

Melb. LKVS Ramovės Valdyba
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viena grupė, santykiau da
ma su kita, tikisi ką nors iš
gauti sau. Bet santykiaujant 
su politikais reikėtų ’’atskir
ti pelus nuo grūdų” ir pagal
voti ar mes gauname savo 
dalį to santykiavimo vaisių.

Australija turi mažai 
įtakos į didžiųjų pasaulio 
valstybių vedamą politiką 
net kiek tai liečia pačią Aus
traliją. Antrojo Pasaulinio 
karo metu, kai Australijai 
grėsė japonų okupacija, ir 
anglai, ir amerikonai patari
nėjo australams nenusimin
ti: jie, nugalėję vokiečius, 
australus išvaduosią. Tuo 
tarpu australų divizijos 
buvo laikomos Artimuose 
rytuose.

Dabartinės valdžios ban
dymas paveikti prancūzus 
susilaikyti nuo atominių 
ginklų bandymų Mururoa 
salyne visiškai nepavyko. 
Sulaikymas uranijaus 
pristatymo Prancūzijai 
ginklų bandymų nesustab
dė, o visi australai, per mo
kesčius, moka kompensaciją 
dėl sutarties sulaužymo.

’’Degantis” reikalas yra: 
jaunimo išlaikymas bend
ruomenės rėmuose, kad jie 
perimtų ir tęstų prieš 
daugelį metų pradėtą Aus
tralijos lietuvių bendruome
nės veiklą. Jaunimo delega
tų sugebėjimas gauti Vl-jį 
PL Jaunimo Kongresą Aus
tralijai, turi būti pripažintas 
laimėjimu visos Australuos 
lietuvių bendruomenės,VI-jo 
PL Jaunimo kongreso ren
gimas turi būti svarbiausiu 
mūsų bendruomenės tikslu 
per sekančius tris metus.

Reikia tikėtis, kad šis ir 
kiti mūsų bendruomenės 
reikalai bus išsamiai svars
tomi suvažiavime Can
berroje.

Reikia tikėtis, kad šis su
važiavimas nepraeis besiki
virčijant kur vyks sekančios 
Lietuvių Dienos.

Reikia tikėtis, kad atsto
vai užmiršę vietinius savo 
miestų reikalus, išlaikys 
bendruomenę kelyje, kuriuo 
einant Australijos Lietuvių 
Dienos vyks dar ir sekan
čiame tūkstantmetyje.

J. Mašanauskas

PASAULYJE
Šiais metais Vakarų Vo

kietija išleido beveik 140 
mil. dolerių išpirkdama iš 
Rytų Vokietijos tūkstančius 
žmonių, tarp jų 2115 politi
nių kalinių.

Iki galo lapkričio 38.000 
žmonių iš Rytų Vokietijos 
atvyko į vakarus. Daugumai 
jų buvo, gerai sumokėjus, 
leista oficialiai išvykti į Vak. 
Vokietiją, bet 4000 rizikavo 
savo gyvybėmis bėgdami 
per stipriai saugomą sieną 
tarp dviejų Vokietijų.

Beveik 100 rytų vokiečių 
dar tebesislepia Vak. Vokie
tijos ambasadose Pragoję, 
Budapešte, Bukarešte ir 
Varšuvoje, reikalaudami 
teisės išvykti į vakarus.

Kinijos komunistų parti
jos organas ’’Liaudies dien
raštis’^ (People’s Daily) pir
mame puslapyje
atspausdintame 
vedamajame pareiškė, kad 
Markso prieš šimtą metų 
paskelbtos teorijos yra 
pasenę ir negali išspręsti 
nūdienės Kinijos problemų. >
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MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIUI 35 METAI
Rašo Vincas Ališauskas

Tikriausia lietuviška dai
na Melbourne jau skambėjo 
1927-28 m., jeigu ne salėse, 
tai bent namuose, kuomet 
pirmieji lietuviai emigrantai 
pasiekė Melbourną.

Melbourne Dainos 
Sambūriui pradžią davė 
choras ’’Aidas”, dabartiniam 
choristui ir buvusiam diri
gentui Petrui Morkūnui. 
1949 m. balandžio 23 d. 
suorganizavus vyrų chorą. 
Vėliau Juozas Petrašiūnas 
sudarė dvigubą kvartetą, 
kuriam jis ir vadovavo. Prie 
jų prisijungus daugiau yyrų 
ir moterų buvo įsteigtas 
mišrus choras. 

ną, B. Staugaitienę ir V. 
Zdanių.

Sunki buvo pradžia netu
rint patogių patalpų repeti
cijom, patogaus transporto 
ir trūkstant muzikos instru
mentų. Dėka didelio choris
tų ir dirigento pasiaukojimo 
tas viskas nugalėta. Choras 
didėjo, tobulėjo ir iki šios 
dienos ne tik didžiuojasi 
savo dalyvių skaičiumi, bet 
ir meniniu lygiu.

Per 35 metus per chorą 
perėjo nemažas skaičius 
dainininkų. Vieni iš jų, gal jau 
pavargę, ilsisi namuose, kiti 
jau iškeliavo į amžinąjį poil
sį, o likusieji tęsia su daina 

Levickienės rankose, kuri 
iki šiol, kartu su dirig. Biru
te Prašmutaite, vadovauja 
chorui. Joms talkininkauja 
akomponiatorė Zita Praš- 
mutaitė. Trumpai V. Strau- 
kas.

Dainos Sambūris dalyva
vo visose dainų šventėse, 
kiekvienais metais ruošė 
metinius koncertus, o kur 
dar Pabaltiečių koncertai, 
minėjimai, šiupiniai, 
koncertai australams ir 
pasirodymai televizijoje.

Didžiausias Dainos Sam
būrio įvykis, tai dalyvavi
mas 1978 m. V-je Amerikos 
ir Kanados Lietuvių Dainų 

Šimtaprocentinis tautiečių 
dalyvavimas mūsų koncer
tuose Hobart, Canberroj, 
Newcastle ir Brisbane įrodė, 
kad lietuviai savo dainas 
mėgsta.

Prie Dainos Sambūrio 
veiklos pasisekimo daug 
prisidėjo choristai dirbdami 
valdybose ir visais būdais 
organizuodami lėšas, taip 
pat ir nuoširdūs choro rė
mėjai ir kiti talkininkai. Be 
jų pagalbos ir darbo Sam
būrio gyvenimas būtų buvęs 
žymiai sunkesnis.

Melbourne Dainos Sam
būris švęsdamas savo jubi
liejų žiūri į ateitį tikėdamas,

Dr. Petras Kisielius, Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės Seimo Organizacinio 
Komiteto ir Garbes Teismo 
pirmininkas, atvyksta į Lie
tuvių Dienas ir yra numatęs 
lankyti lietuvių kolonijas iki 
sausio 6 dienos. Į Sydnejų 
atskrenda gruodžio 26 d. 
8.40 vai. ryto.

Chorui ’’Aidui” nustojus 
veikti Leono Baltrūno ini
ciatyva (jis buvo choro ad
ministratorium iki 1963 m.) 
buvo sukviesti seni ir nauji 
dainininkai, o dirigentu pa
kviestas Albertas Čelna. 
Choras pasikrikštijo Mel
bourne Dainos Sambūrio 
vardu, nes į savo programas 
įtraukdavo ne tik dainas, bet 
taip pat tautinius šokius, 
deklamatorius V. Alekną, A. 
Karazijienę, E. Šeikienę ir 
P. Vaičaitį ir solistus M. 
Aukštikalnienę (mirus), J. 
Rūbą, V. Bruožytę, H. Paš
kevičių (miręs), P. Morkūn- 

didelį kultūrinį darbą. Tiks
las paliko tas pats - puoselėti 
ir perduoti kitiems lietuviš
ką dainą. Sakoma, kad lietu
viai yra dainuojanti tauta. 
Aš manau, kad tą pat apie 
save galvoja ir daugiau 
tautų. Mes lankome Dainos 
Sambūrio koncertus, kitus 
parengimus ir grožimės jais, 
nes jie dainuoja lietuviškai. 
£ Dirigento Alberto Čalnos 
per 27 metus įdėtas darbas 
buvo aukštai įvertintas ne 
tik melburniškių, bet visos 
Australijos lietuvių. Sam- 
būriečiai atsidūrė talentin
gos dirigentės Danutės 

šventėje. Su savo koncertais 
Sambūris aplankė Los An

geles, Cleveland, Čikagos, 
Toronto ir Hamiltono lietu
vius. Šįmet lankantis, tose 
vietovėse teko patirti, kad 
tautiečiai nepamiršo 
sambūriečių vizito ir dažnai 
klausosi jų dainų. Antras, 
nemažesnės reikšmės įvykis 
tai 1981 m. suorganizuota 
išvyka į Hobart ir 1983 m. į 
Canberrą, Sydney, New
castle, Brisbane ir Auksinį 
pajūrį. Tai paliko malonių 
prisiminimų ne tik choris
tams, bet ir vietiniams lie
tuviams ir jų svečiams.

AUKOS

Užbaigiant dviejų metų 
darbo kadenciją, paskirta 
aukų žemiau išvardintoms 
organizacijoms.

Lituanistikos Katedrai 
Čikagoje $ 1000, kurie bus 
perduoti V. Kamantui, PLB 
Valdybos pirmininkui per 
Krašto Tarybos
suvažiavimą Canbertoje.

Australijos Lietuvių Jau
nimo Sąjungai $ 2000. Tai 
pradinė parama skirta VI 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunos Kongreso organiza
vimo išlaidoms.

Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungai $ 3000 
’’Mūsų Pastogės” spausdini
mui naujos mašinos įsigi
jimui.

Tautiečių patogumui 
Lietuvių Dienų metu Can- 
berroje bendruomenės laik
raščių ’’Mūsų Pastogės” ir 
’’Pasaulio Lietuvio” prenu
meratos mokesčius ir aukas 
priimąs, išduodamas oficia
lius pakvitavimus V. Au- 
gustinavičius, Krašto Val
dybos sekretorius.

kad ir toliau galės su lietu
viška daina pasibelsti į 
lietuvių širdis, o melbour- 
niškiai galės didžiuotis savo

Pasaulyje
Septyni metai sovietų 

kalėjimuose taip pakeitė di
sidentą mokslininką dr. Juri 
Orlov, kad iš vakaruose 
gautų nuotraukų sunku at
pažinti anksčiau jaunai 
atrodantį žmogų.

Jei šį mėnesį jis būtų pa
leistas (kuo labai abejoja
ma), jam dar reikėtų atlikti 
penkių metų ištrėmimą į 
paskirtą vietą.

1977 metais dr. Orlov 
buvo suimtas Maskvoje, ap
kaltintas "priešsovietimu 
agitavimu ir propaganda” ir 
pasodintas į kalėjimą pen
kiolikai mėnesių.

♦**

Prasiskleidus uždangai 
juodą me fone auksiniai rū
tos lapai ir auksiniai skaičiai 
35. Trisdešimtpenktasis 
Dainos Sambūrio metinis 
koncertas. Su nekantrumu 
lauktas, su meile priimtas ir 
su džiaugsmu įvertintas.

Mums, kurie sausakimšai 
pripildėme salę ir balkoną 
atvykę šio koncerto pasi- 
klausjrti, turbūt užtektų šių 
pirmųjų eilučių, nes mes tą 
džiaugsmą patyrėme, tuos 
jausmus pergyvenome. 
Džiaugsmu, tačiau, norisi 
pasidalinti.

Aš manau, kad koncertui, 
pasirodymui, radijo laidai ir 
turbūt bet kokiam progra
muotam pasireiškimui yra 
reikalingi trys elementai 
tam kad užtikrintų pasiseki
mą: stipri pradžia, stipri 
pabaiga ir stiprus pasirody
mas tarp pradžios ir pabai

gos. Melbourne Dainos 
Sambūris turėjo tuos visus 
tris elementus savo koncer
te ir juos papildė antroje 
programos dalyje jaudinan
čiu ir nepaprastai reikšmin
gu mūsų išeivijai įnašu: 
Dainos Sambūris supažindi
no mus su savo prieaugliu, 
parodė ateitį ir suteikė viltį.

Dažnai skundžiamės kad 
neateina užtenkamai daug 
jaunų žmonių papildyti 
organizacijų, meninių 
vienetų ar bendruomenės 
veikėjų eiles ir todėl gręsia 
pavojus išeivijos veiklos 
tęstinumui. Pamatę daini
ninkų eilėse naują jaunesnį 
veidą džiaugdavomės prie
augliu, bet vis dėlto žino
jome kad tas prieauglis yra 
neužtenkamas. Dainos Sam
būris šią problemą pradėjo 
spręsti paprastai - suorgani

zavo jaunųjų dainininkų 
chorą, kurių dalis taip pat 
yra ir jauniausiųjų tautinių 
šokių šokėjų ’’Malūnėlio” 
grupės nariais. Dabar turė
dami vienetą kurį sudaro, 
maždaug 5-15 metų amžiaus 
dainininkai ir šokėjai, Dai
nos Sambūris užsitikrino 
savo ateitį.

Scenon išėjus Bronės 
Staugaitienės vadovauja
mam jaunųjų chorui ir šalia 
scenos išsirikiavus jų ka
pelai (smuikas, fortepionas, 
Warinetas), keturių šimtų 
žiūrovų akims buvo atida
rytas langas į ateitį. Su
skambėjus jų muzikai ir dai
nai, užtekėjo saulė.

Ar galima įvertinti 
pasiaukojimą ir darbą be 
poilsio ir be atlyginimo? O iš 
viso, ar galima spausdintais 
žodžiais papasakoti apie 
mūsų širdis palietusį daina
vimą? Argi galime užmiršti

vienu balsu pradedamą 
sutartinę, kuri, atrodė, 
pakilo iš tolimų laukų ir so
džiaus ir skrido šilto ir 
tylaus Lietuvos vakaro 
prieblandoje. Ar buvo 
klausytojas kurio nesujau
dino ’’Tremtinio" kantata su 
solistais V. Bruožytę ir V. 
Danium? Kas gali užmiršti 
Emilijos Šeikienės
deklamaciją chorui dainuo- 
iant?

Sekstetas su moterų cho
ru, toli, lauko gale, vyrų 
pabalnoti žirgeliai, visų 
bendrai nupiauti rugeliai... 
Tai Lietuva.

Turime būti dėkingi Sam
būrio dirigentėms Danai 
Levickienei ir Birutei Praš- 
mutaitei, bet neturime už
miršti ir kitų padariusių di
delį įnašą į šio koncerto 
pasisekimą. Neįstengiant 
išvardinti visus - o reiktų iš
vardinti ne tik visus choris

tus bet ir jų antrąsias puses, 
jaunųjų choristų ir šokėjų 
tėvus ir daugelį kitų pagel- 
bininkų, ypač reikia pami
nėti šalia Bronės Staugai
tienės ir Brigitą Karazijienę, 
"Malūnėlio” vadovę kartu su 
Zita Prašmutaite, nenuils
tančia akompaniatore.

Pasibaigus koncertui iš
reiškėme savo džiaugsmą 
plojimu, kartu atsistojant 
išreiškiant pagarbą ir 
dėkingumą Dainos
Sambūriui už atliktą darbą.

Bendruomenės pirminin
kas Dr. J. Kunca tiksliai 
susumavo mūsų visų troški
mą pakviesdamas klausyto
jus salėje sudainuoti Sam
būriui ’’Ilgiausių metų”. 
Dainavome taip, kaip jie 
dainavo mums - iš širdies.

G. Žemkalnis
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KAIP RASZYSIME?

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdžiai 
sveikiname visus Kovo sportininkus, vadovus, rėmėjus ir 
visus sporto daAiotojus bei žaidėjus Australijoje ir 
užjūriuose. Visiems geriausios sėkmės Sporto Šventėje!

Sporto Klubo Kovo Valdyba

SŪKURIO Valdyba, šokėjai ir ’iai nuoširdžiai 
sveikina RĖMĖJUS ir visą BENDRUOMENĘ ŠV. 
KALĖDŲ proga ir linki visiems laimingų 1985-JŲ METŲ

Linksmų, giedrių KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ VISIEMS DRAUGAMS IR 
PAŽĮSTAMIEMS LINKI

Ona ir Stasys Abramavičiai

Mūsų visiems draugams linkime linksmų ŠVENTŲ 
KALĖDŲ ir daug sėkmės 1985-TIEMS METAMS.

Aldona ir Alfa Adomėnai

Sveikiname visus gimines ir bičiulius su ŠV. 
KALĖDOMIS ir linkime sveikų, laimingų NAUJŲ 
METŲ.

Marija ir Jonas Antanaičiai, Vic.

MŪSŲ RAŠYBOS PRITAI
KYMAS KOMPJŪTERI- 
NEI SISTEMAI

Kaip dažnai daugelis iš 
mūsų susidūrėme su rašy
bos sunkumais rašant lietu
viškai mašinėlėmis su nelie
tuviška tastatūra. Taisyda
mi nepilną lietuvišką raštą 
r anka, nekart ą pagalvojome 
apie rašmenų subendrinimą.

Lietuvių kalba gali di
džiuotis savo garsų ir rai
džių įvairumu ir rašto 
sklandumu bei glaustumu. 
Mes gerai žinome su kokiais 
sunkumais susiduriame 
norėdami išreikšti tokius 
garsus kaip Č, Š, Ž, DŽ, ŠČ 
kitose kalbose, kas dažnai 
reikalauja eilės rašybinių 
ženklų.

Plečiantis kompjūterineL 
technikai, kuri vis sparčiau 
ir giliau skverbiasi į mūsų 
gyvenimo kasdienybę, 
negalime neapsieiti be lietu
viškos rašybos pritaikymo 

• kompjūterinėms sistemoms. 
Dauguma šių sistemų yra

pagrįstos angliškojo raidyno 
pagrindu, kuris dalinai ski
riasi nuo mūsų kalbos abė
cėlės. Palyginus abu rai
dynus, skirtumas randamas 
sekančiose raidžių grupėse: 
balsėse ą, ę, į, ų, ė, ū ir prie
balsėse č, š, ž. Kitos raidės 
lieka nepaliestos.

Nemanykime, kad 
kompjūterių konstruktoriai 
kada nors atsižvelgs ir į mū
sų raidyną. Neatsitiko su 
tuo ir gaminant rašomąsias 
mašinėles, nebent tik Lietu
voje ar duodant specialų už
sakymą. Juo labiau, 
kompjūterinė sistema yra 
kur kas sudėtingesnė ir, no
rint turėti joje pilnus lietu
viškus rašmenis, reikėtų in
vestuoti namaža kapitalo. 
Todėl bepalieka pritaikyti 
mūsų raidyną kompjūteri- 
niam naudojimui taip, kad 
be didelių sunkumų būtų 
galima šį raštą vėl paversti į 
normalią” lietuvišką rašy

bą.
Pagrindinis sunkumas, 

kaip jau matėme, yra 6-se 
balsėse ir 3-se priebalsėse.

Nuoširdžiai sveikiname savo bičiulius, draugus ir 
pažįstamus

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA!
Pranas, Vincė, Gailius, Renius

Antanaičiai

ŠV. KALĖDŲ ir .NAUJŲ METŲ proga sveikiname: 
gimines, draugus, pažįstamus Australijoje ir užsienyje.

Linkim Aukščiausiojo visokeriopos palaimos.

Danutė Bižienė, dukra Nijolė, 
Gedimino ir Algimanto šeimos

Džiaugsmingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir sėkmingų 
NAUJŲJŲ METŲ linkime mieliems mūsų draugams, 
bičiuliams, kolegoms ir pažįstamiems.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

Gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su Šv. 
KALĖDOMIS, linkime geriausios sėkmės 1985 
NAUJUOSE METUOSE.

Donata ir Alfonsas.Baįaliai

Nuotaikingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir sėkmingų 
NAUJŲJŲ METŲ linkime mūsų mieliems draugams, 
bičiuliams, bendradarbiams ir pažįstamiems iš arti ir toli.

Balys, Valentina, Laima ir Rita
Barkai

Visiems bičiuliams ir pažįstamiems linksmų KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 1985-jų METŲ linki

Adomas Bartkus ir
Brigita Vilkienė

Visiems mieliems prieteliams Sydney, nuoširdžiai 
linkiu nuotaikingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų 
NAUJŲ 1985 METŲ!

Iš tolimos Adelaidės.
Ona Baužienė

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga brangius 
gimines ir mielus draugus sveikiname ir linkime viso 
geriausio!

Kazytė ir Valius Bitinai

Sveikiname mielus artimuosius, draugus ir pažįstamus 
su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime laimingų NAUJŲ 
METŲ.

K. ir V. Biveiniai, Canberra
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MIELUS DRAUGUS, PAŽĮSTAMUS IR 
BENDRADARBIUS SVEIKINAME ŠVENTŲ 
KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA LINKĖDAMI 
VISIEMS DAUG LAIMĖS IR PASISEKIMO 
GYVENIME. < -y- -r

MILDA, VYTAUTAS IR RIČARDAS 
BUKEVIČIAI

Brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname 
Šv. KALĖDŲ proga ir linkime daug džiaugsmo, 
sveikatos ir pasisekimo NAUJUOSE 1985-SE 
METUOSE

N. ir K. Butkai
Gilandų šeima

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ 
1985 METŲ linkime mieliems mūsų draugams, bičiuliams 
ir pažįstamiems.

Richardas ir Juozas Gervinai

Brangius mūsų draugus, pažįstamus, bendradarbius ir 
klijentus nuoširdžiai sveikiname Kristaus gimimo 
Šventės proga linkėdami gimusio Kristaus globos ir 
palaimos ateinantiems 1985-tiems METAMS

Marina ir Laurie Cox.
Ona Osinienė

Sveikiname visus mielus bičiulius, pažįstamus ir 
draugus su Šv. KALĖDOM ir linkime laimingų NAUJŲ 
METŲ

Zita ir Vaclovas Čilvinai

Giminėms, bičiuliams ir visiems lietuviams, kur jie 
bebūtų, linkime laimingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir gausios 
Dievo palaimos NAUJUOSE METUOSE.

Elena ir Stasys Dainiai

Šias devynes raides (garsus) 
turėtume paversti ženklais, 
naudojamais QWERTY 
(angliška) arba QWERTZU 
(vokiška) tastatūrose. Pir
miausia apsistokime prie 
’’nosinių” balsių. Jos kaip 
sykis išreiškia lietuviškos 
rašybos originalumą. Kaip 
jas apeiti kompjūterinėje 
rašyboje? Paprasčiausias 
pasiūlymas būtų naudoti 
šias raides dviguboje rašy
boje, kaip pavyzdžiui ąžuo
las - aazzuolas, Kęstutis - 
Keestutis, įrankis - iirankis. 
Ignoruoti šias raides nebūtų 
geras sprendimas.

Raidės Ė ir Ū yra daugiau 
ar mažiau ilgieji balsiai, to
dėl jas žymėti siūlyčiau 
panaudo ti papildomą raidę 
h, kuri lietuviškajame rašte 
yra beveik bereikšmė. Pa
vyzdžiui: gėrimas - gehri- 
mas, vėjas - vehjas, mūsų - 
muhsu, liūnas - liuhnas. Kal
bant apie priebalses Č, Š, Ž 
peršasi panaudoti angliškąją 
šių garsų versiją, būtent ch, 
sh, zh, tačiau atsiranda sun
kumai žodžių eilėje žody
nuose - raidė Č atsidurtų 
vienoje vietoje su C, Š su S 
ir Ž su Z. Panaudojant 
priešpaskutinę mūsų abėcė
lės raidę z kombinacijoje su 
šiais minėtais garsais žo
dyno chaosas būtų išvengt- 
,as. Panašiai jau buvo nau

dojamasi mūsų * pradinėje 
rašyboje. Pavyzdžiai: čiur
lenti - cziurlenti, šlapias - 
szlapias, žemė - zzemė.

, . - - «... <;

Raszant taip vadinamaaja 
lietuviuu raszytinehs kalbos 
kompjnhterine versija rasz- 
tas atrodo labai iszdarkytas 
ir neiiprastas. Tacziau mes 
jau dabar turime pagalvoti, 
kaip galima greicziau- ir pa- 
prascziau pritaikyti muhsuu 
raszybaa prie kompjuhte- 
rinehs kalbos. Zzinokime, 
kad kompjuhteriai neprisi
taikys prie muhsuu raszy- 
bos. Nenorint atsilikti nuo 
likusio pasaulio mes turime 
rasti greitaa keliaa pritai
kyti muhsuu raszysena 
kompjuhterinehms 
sistemoms, be kurįuu mes 
neapsieisime. Juk kompjuh- 
terineh technika suteikia 
daug iivairiuu galimybiuu 
kalbos studijoms, jos tyri
nėti jimui, vertinimui ir kon
servavimui. Ypacz didelee 
pagalbaa skaicziavimo 
maszinos suteikia leksiko
grafijai, tekstuu apdirbimui 
ir zzodynuu sudarymui.

Kompjuhteriuu kuhrehjai 
neatsizzvelgs ii lietuviuu 
kalbos raszybaa kurdami vis 
moderniszkesnes, 
paprastesnes ir greitesnes 
skaiciuu ir zzodzziuu apdir
bimo maszinas. 0 mes neap
sieisime be kompjuhteriuu 
panaudojimo tyrinehjant ir 
apdirbant muhsuu gimtosios 
kalbos turtus.

Siūlau šį straipsnelį bend
riems pasisakymams. Aš 
manau, kad turėtų būti ir 
kitų pasiūlymų pritaikant 
mūsų rašybą vienai iš 
pagrindinių kompjūterinių 
sistemų. Laukiame atsilie
pimų.

Vytautas Brazaitis (Dipl. In 
žinierius) Vakarų Vokietija.

i«rr) Business Holiday Travel Pty. Ltd
620 St. Balda Road, Melbourne, 3004 
Tel.:(03) 51 1478. Telex: AA 35984.

Vienintelė lietuvių pilnai akredituota kelionių įstaiga 
.Australijoje savo mielus draugus ir klijentus sveikina 
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA '

Balys ir Jonas Stankūnavičiai ’
•/■■v. ■ •<,.* i ■* : r i?

■
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Šių metų spalio 27-28 d.d. 
Melbourne vyko Australijos 
Literatūrinės Tarybos ruo
šiamas Daugiakultūrinių 
Rašytojų Savaitgalis, kuria
me lietuvius atstovavo poe
tė Lidija Šimkutė-Pocienė 
su savo poezija lietuvių ir 
anglų kalbose, ir su paskaita 
anglų kalboje, kurią išvers
tą, čia spausdiname.

Pažymėtina, kad
Australijos Literatūrinė 

. Taryba padeda išleisti lite
ratūrinį žurnalą ’’Outrider”, 
kurio tikslas yra praplėsti 
Australijos literatūrą visuo
menei, pristatant etninių 
grupių rašytojus. Pirmame 
to žurnalo numery buvo 
įdėta Lidijos poezijos ir Jur
gio Janavičiaus piešinių.

Kviečiant skaityti paskai
tą daugiakultūrinių rašytojų 
savaitgalyje Melbourne, 
man buvo pasiūlyta atkreip
ti dėmesį į sunkumus, ku
riuos turi pergyventi dvi
kalbis ar dvikultūris poetas 
pasirinkdamas kalbą savo 
kūrybai.

Pirmasis mano jausmas 
buvo dvylipis: jaučiausi lai
minga galėsianti pasidalinti 
įvairiomis, nors dar ir neiš
gvildentomis mintimis, su 
kitais panašioje būklėje 
esančiais kūrėjais. Sakoma, 
kad draugėje našta lengves
nė.

Bet žinojau, kad tai ne
lengvas uždavinys. Ar yra iš 
viso įmanoma išaiškinti 
kūrybinį procesą? Ar tai ne 
paradoksas? Juk poezijoje, 
bandoma išreikšti žodžiais 
tai, ko negalima žodžiais pa
sakyti, juk aplamai kalba, 

■ bet. kokia. įkalba, išsivystė 
tam, kad tiksliai išreikštų 
mūsų mintis, įsakymus, no
rus ir t.t. Kalbos prana
šumas yra nulemiamas jos 
tikslumo, aiškumo. Bet 
poezija, kuri susidaro iš žo
džių, nėra tiksli, nėra aiški. 
Tai, ką eilėraštis perduoda

SYDNEJAUS LIETUVIŠKA MOKYKLA

SAVAITGALIO

Gruodžio 9 d., sekmadienį, 
didelis sujudimas Lidcombe 
- šv. Joachimo parapijos 
bažnyčioje - salėje - tą dieną 
savo mokslo metus užbaigė 
vienintelė Sydnejaus lietu
vių savaitgalio mokykla, 
prisiglaudusi šv. Joachimo 
parapijos mokyklos
patalpose.

Į pamaldas mokyklos mo
kiniai ir mokytojai atėjo 
procesijoje, giedodami gies
mę. Mokiniai taip pat gie
dojo (vad. J. Šliterienės) pa
maldų metu, atliko skaity
mus, tikinčiųjų maldas ir at
nešė aukas.

Mišias laikė mokyklos 
globėjas, prel. P. Butkus, 
Kamokslą pasakė kun. P.

lartuzas.
Pamaldų metu solo tris, 

giesmes pagiedojo Sydneju- 
je besisvečiuojanti Pary
žiaus lietuvaitė - dainininkė 
Jolanta Vaičaitytė.

Mišių pabaigoje vyr. 
klasių mokinės savo maldas - 
padėką Dievui išreiškė plas
tiniais judesiais.

Po pamaldų į salę sugu
žėjo savaitgalio mokyklos 
mokiniai, mokytojai, tėvai ir 
svečiai. Mokslo metų už
baigimo programą atidarė 
mokyklos vedėja p. J. La- 
šaitienė. Ji padėkojo moky
tojams, padėjėjoms, tėvų 
komitetui. Paminėjo, kad 
ruošiama knyga apie savait-

KURIA KALBA RAŠYSIU?
negali būti išsakyta kitais 
žodžiais, negali būti 
parafrazuota. Gal būtų tiks
liau sakyti, kad eilėraštis 
perduoda ar išreiškia tik jo 
autorių.

Kūrybinė išraiška žodžiais 
perduoda mus pačius, mūsų 
tikrą asmenybę (nors nebū
tinai pilnutinį asmenį) - tai, 
kas išplaukia iš vidaus, tai, 
kas nėra dirbtina ar prista
toma kaip akademinis trak
tatas. Nors kita vertus 
aišku, kad poezija yra kalba 
ir kalba yra poezija. Tad 
vienas iš pagrindinių rei
kalavimų rašant poeziją yra 
naudojamos kalbos žinoji
mas.

Tiksliai nėra įmanoma pa
sakyti, kodėl mes iš viso ką 
nors darome. Be abejo, tai 
priklauso nuo asmeniško 
apsisprendimo ir daugelio 
kitų neaiškių veiksnių, 
kurie negali būti logiškai iš
aiškinti, nes kūryboje iš
reiškiame ne tik sąmoningas 
idėjas, bet ir pasąmonę, kuri 
nėra pilnai suprantama ar 
apčiuopiama.

Pascal’is yra pasakęs: 
’’širdies priežastys, nežino
mos protui”, o anglų poetas 
Ralph Hodgson yra be galo 
gražiai išsireiškęs šiose eilė
se:

Reasons has moons, but 
moons not hers

Lie mirrored on her sea 
Confounding her astrono

mers:
But - o - delighting me!

Norint išaiškinti kodėl ra
šoma poezija, susiduriame 
su painiavomis ir sunku
mais, kai pradedame nagri
nėti, kodėl rašome gimtąja, 
o ne gyvenamo krašto kalba.

Gal tai tui i ką nors 
bendro su posakiu, kad 
Įioeto rolė niekad nebuvo 
engva. Galimas dalykas, 

kad instinktyviai ir yra

MOKYKLOS MOKSLO I 

galio mokyklą, kurią 
paruošti apsiėmė Agnė 
Lukšytė-Meiliūnienė. Šiais 
mokslo metais mokyklą lan
kė 28 mokiniai, kurių penki 
baigė savo mokslą ir aplei
džia mokyklą Kreiptasi į 
visus surasti mokyklai dau
žau naujų mokinių.

Gražiai ir sklandžiai pa
ruošta programa prasidėjo 
tautiniais šokiais. Pas 
•motulę augau, Žvejų polka ir 
Kalveliu. Paruošė J. Frazer, 
akordeonu palydėjo P. Vlr- 
žintas bei K. Ankus rekor
deriu. Australijos Lietuvių 
Fondo atstovas B. Stašionis 
pažangiems mokiniams įtei- 
,kė pinigines premijas.
• Po to į sceną buvo 
pakviesti mokyklos globėjas 
prel. P. Butkus, ALB Syd- 
nejaus prim. dr. A. Maura- 
igis ir tėvų komiteto pirm. V. 
Šliogeris bei mokyklą 
baigiusieji mokiniai - Robin 
Cobb, Regina Cox, Monika 
Migutė, Povilas Protas ir 
Paulius Šliogeris. Padėką 
mokyklai, mokytojamas ir 
tėvams išreiškė Regina Cox 
ir Monika Migutė. Užbaigi
mo pažymėjimus ir dovanė
les įteikė mokyklos globėjas 
■prel. P. Butkus. Jis savo žo
dyje palygino mokyklos už
baigimą su gražia derliaus 
žvente, padėkojo mokyto
jams, talkininkams.

Taip pat iškėlė vieną 

pasirenkamas sunkesnis 
Kelias? (Pastebėkite, kad 
sakinys prasidėjo su abejo
nės išraiška ir baigėsi klaus
tuku...).
..Poetai gyvenantieji angliš
koje aplinkoje, bet rašantys 
ne anglų kalba galėtų būti 
palyginami su renesanso 
sonatų kūrėjais, kurie savo 
idėjoms ir emocijoms iš
reikšti specialiai pasirinko 
sunkesnę išraiškos formą.

Prieš toliau įsiveliant į 
abstrak ,čių galimybių ir 
minčių tinklą, gal bus pras
mingiau, jei bandysiu at
skleisti foną kuris privedė 
mane prie šio apsisprendi
mo.

Gimiau Lietuvoj, bet 
kartu su tėvais apleidau tą 
kraštą per H pasaulinį karą. 
Praleidus keletą metų pabė
gėlių stovyklose, į Australi
ją atvykau 1949 m., būdama 
7 metų. Galima sakyti, kad 
visas mano išeitas mokslas 
buvo angliškai. Tačiau, au- 
Sau namuose, kur buvo kal

ama lietuviškai ir, turiu 
prisipažinti jog sąvoka, kad 
esame politiniai pabėgėliai, 
o ne paprasti emigrantai, 
kurie atvyko savo ekonomi
nio stovio pagerinimui, stip
riai įpareigojo mano gene
raciją išlaikyti lietuvių kalbą 
ir kultūrą. Si pareiga mums 
yra. svarbi, nes tėvynėje per 
rusifikaciją yra vykdomas 
tautinės Kultūros žlugdy
mas. To pasėkoje tani ma
nęs ir tėvų iškilo konfliktas, 
kuris sukėlė mano pasiprie
šinimą. Bet palaipsniui pa
mėgau ir įvertinau tėvų 
kalbą ir kultūrą, suprasda
ma, jog nesu tikra australe. 
Šis reiškinys privedė prie 
savo kilmės * ieškojimo, 
kitaip sakant, prie identiteto 
konflikto.

Nors, kaip minėjai, šis 
įskiepytas įpareigojimas ir 
sukėlė šiek tiek pasiprieši
nimo, vis dėltė viršijo meilė 
tam, kas buvo atimta, pra 
rasta. Šis nėtėkimb nostal
gijos jausmas ir privedė prie 
to nenumaldomo noro iš
šaukti tą paslaptingą perse
kiojančią, po v®/-'dėtą
ypatybę.
’ * Su laiku, pastebėjau, kad 
mano galvosena, jausmai ir 
(jūtybe esminiai skyrėsi nuo

METŲ UŽBAIGA 

svarbią mokyklos problemą
- trūkumą prieauglio. Dr. A. 
Mauragis sveikino mokyklą

*ir mokinius bendruomenės 
ir skautų vardu, dėkojo mo
kytojams už jų pasišventimą 
lietuviškam auklėjimui. 
Abiturientams jis įteikė 
tautines juostas.

Toliau sekė mokyklos 
tėvų komiteto pirmininko 
padėka mokyklos globėjui, 
vedėjai, mokytojams, talki
ninkams. Jiems jis įteikė šv. 
Kazimiero knygą, kuklų vo
kelį su doleriukais ir vieną 
kitą praktišką dovanėlę. 
Mokyklos vedėja gavo 
puokštę gėlių, gi mokytojos 
ir p adėjėjai po kvapnų 
gvazdiko žiedą. Mokykloje 
mokytojavo Julija Lašaitie- 
nė, Juta Šliterienė, Emilija 
Viržintienė, Nijolė Venclo
vienė, Jūratė Reizgytė-Fra- 
zer, Loreta Šarkauskaitė. 
Padėjėjai - Daiva Bieri, 
Irena Zakarauskienė, Justi
nas ir Kęstutis Ankus, Pet
ras Viržintas.

Visi mokyklos vaikai va
dovaujami j. Šliterienės pa
dainavo Leiskit į tėvynę, Į 
kovą, į kovą, Tėvynė bus 
laisva. Berniukų šešetukas 
užtraukė - Mielas Nemunė
lis, gi mergaičių penketukas
- Plaukia Nemunėlis ir Tu 
prisiminsi tėvynę brangią. 
Mokyklos mažytės ’’pupy
tės” sudainavo Esu dailiai 

anglo-saksų galvosenos ir 
jausmų. U kadangi mano 
poezijoje dominuoja jaus
mai, neišvengiamaijauSausi 

' priversta issireiksti savo 
tėvų kalba.

Turėjau progų nuvažiuoti 
ir dalyvauti Pasaulio lietu
vių kongresuose ir semina
ruose, siaurės ir Pietų 
Amerikoje bei Europoje. 
Šios išvykos, be abejo, pa- 
So mano meilę lietuvių 

os grožiui, sukėlė nuos
tabą jos išsilaikymu nežiū
rint nuolatinės priespaudos, 

suteikė gilesni supratimą 
jos archaiškumo ir tiesiog 
užbūrė savo mažybiniais žo
džiais. Šios ypatybės dar 
sustriprino mano įsiparei
gojimą ir supratau, kad 
man, asmeniškai, poezija 
yra sielos kalba, ir kad mano 
siela, norom ar nenorom, 
kilo iš Lietuvos žemės.

Man buvo labai naudinga 
susitikti su lietuvių rašyto
jais ir poetais. Jų paskatini
mas ir parama man davė pa
sitikėjimo ir noro toliau 
vystyti ir jiuoselėti lietuvių 
kalbą ir išsklaidyti įvairias 
abejones.

Turėjau progos nuvažiuo
ti ir lankyti Vilniaus univer
sitete veikiančius lietuvių 
kalbos kursus, o vėliau, ko- 
respondenciniu būdu, 
mokytis neakivaizdiniuose 
lietuvių kursuose Čikagos 
Lituanistikos institute.

Mano apsisprendime ar 
pasirinkime jaučiasi sekanti 
sunkumai:

1. Izoliacija - lietuvių kal
ba yra pasaulyje mažai var
tojama kalba i. .r tik nedide
lis lietuvių rašytojų - poetų 
skaičius gyvena Australijoje 
ir nėra ne vieno mano am
žiaus. Jaučiuosi izoliuota ir 
kad nepriklausau jokiai 
australu rašytojų sąjungai.

2. Stoka intelektualiniai ir 
kūrybiniai inspiruojančios 
aplinkos:

* a) Tik retomis progomis 
tenka padiskutuoti literatū
rinius klausimus, tad neuž- 

i tenkamai vartoju lietuvių 
■ kalbą, b) stoka prijaučian
čios publikos. Bendrai kal- 

; bant, visos ghetto bendruo- 
i menes yra konservatyvios ir 
i nenori priimti naujų idėjų ar 
minčių, o be to, jos kuo to
liau, tuo mažiau domisi lite
ratūra. O generacija, 
kuri gal ir butų daugiau pa
lanki naujom išraiškom, 
nepakankamai moka kalbą.

išmokyta, kai vyresnės 
mokinės pavaizdavo audimą. 
’’Pipirai”, berniukai, su 
žaisliukais rankose, užtrau
kė O pa, o pa, o papa, dar 
dainelė nevisa. Ir vėl visa 
mokykla kartu uždainavo 
Išbėgs, išbėgs pelė iš miško. 
Po to vaizdelis apie mergai
tę - princesę, piktą raganą ir 
karalaitį (artistai tėvai R. 
iMigienė, J. Frazer ir V. 
Šliogeris) su daina - Buvo 
gera mergaitė, pritariant 
mokiniams. Užbaigai visa 
mokykla, tėvai ir svečiai su
tartinai sudainavo Ei Juli, 
Julija ir šaltyšių.

Baigminį žodį ir padėką 
tarė mokyklos vedėja. Su
giedotas Tautos Himnas. 
Tada visi buvo pakviesti pa
bendrauti air pasivaišinti 
sumuštiniais, pyragaičiais ir 
kavute.

Ž. ir B.

3. Disciplina - reikia save 
nuolat disciplinuoti, prisi
versti kiek galint daugiau 
skaityti, nes knygos anglų 
kalba prieinamesnes ir man 
įdomesnės.

4. Stoka lietuvių litera
tūros. Darosi vis sunkiau 
gaut .i knygų iš Lietuvos. Aš 
dar vis palaikau ryšius su 
Lietuvoj gyvenančiais rašy
tojais, dailininkais ir gimi
nėmis. Jie man prisiuntė 
daug vertingų leidinių. Bet 
dabar padėtis pasunkėjo, 
nes pries išsiunčiant bet ko
kias knygas reikia gauti 
leidimą ir sumokėti muitą.

5. Sto ka laiko. Gyve
nant dviejose kultūrose ir 
vartojant dvi kalbas, skai
tymas ir rašymas (t.y. 
vertimas) pareikalauja daug 
laiko. Man ši problema dar- 
sunkesnė. nes mano profe
sija nesurišta su literatūra ir 
reikalauja daug laiko bei 
energijos.

6. Tikslus ir tinkamas 
vertimas. Dėl kalbų skirtu
mų iškyla įvairūs sunkumai. 
Žodis vienoje kalboje, kuris 
labai svarbus poezijos pras
mei negali būti tinkamai iš
verstas dėl trūkumo atitin- 
kmens kitoj kalboj. Patys 
išsivystymai ir painumai, 
kurie skiria poeziją nuo pro
zos yra tie charakteringi 
bruožai, kurie apsunkina 
vertimą. Daug prarandama, 
kad originalus žodžiai iš
reiškia daugiau negu yra jų 
prasmė savo jausmuose ir 
skambesy. Dažnai poezijoje 
norima iškelti iliuziją ar 
emocijas ritmu, kalbine 
melodija, savitais išreiškos 
būdais, o iš lietuvių kalbos, 
pavyzdžiui, mažybiniai, iš
sireiškimais negali būti 
efektingai išversti.

Baigiant turiu prisipažin
ti, kad kartais abejoju, ar 
gerai padariau savo kūrybai 
pasirinkus lietuvių kalbą. Ar 
mano pasirinkimas yra tei
singas ir sąžiningas, neži
nau! Bet žinau, kad abejonė 
S a dalis gyvenimo ir ją 

rime priimti, su ja turime 
mokėti gyventi.

Aš savęs neskaitau profe
sionale rašytoja. Tinkames
nis žodis būtų - inspiruota 
fioetė. Aš galiu kurti tik 
ada, kai jaučiu, kad esu 

stumiama vidinės jėgos, o ne 
veikliamos iš aplinkos.

NOTICE

THE BALTIC COUNCIL 
OF AUSTRALIA is seeking 
suitable young graduates of 
undergraduates available 
for 6 weeks work during 
university vacations in 
February, May & August 
’85. The applicants should be 
able to demonstrate an 
interest in politics, posses 
an aptitude for research 
work and be well presented. 
Preference will be given to 
postgraduate or undergra
duate students of law or the 
social sciences, sho have de
monstrated interest in Bal
tic political activities.

It is envisaged that the 
appointees will carry and 
research work regarding 
the guaranteeing of human 
rights to people m occupied 
territories and colonies and 
visit Federal Parliamenta
rians in Canberra to gene
rate support for the Baltic 
peoples.

Tne appointees will be 
offered suitable accomoda
tion in Canberra, return 
fares to Canberra, out of 
pocket expenses as well as 
modest remunaration.

Suitable persons are re
guested to indicate their in
terest in writing to the 
Secretary, Baltic Council of 
Australia, Mr. J. Liepins, 
LL.B. 14 The Boulevarde, 
Strathfield, NSW, 2135 
before the end of January 
1985.

Baltic Council of Australia
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ET CLARITAS DEI CIRCUMFULSITILLOS1/

Tai ne žvaigždės 
taip liepsnoja — 
širdys šviečia, 
ir naktis staiga nubąla, 
bangoje skaistaus šviesumo... 
Skausmas lūžta, 
stabai dūžta, 
dulkėm virsta pjedestalai...

Giesmės girdis, 
tilsta dainos — 
ir likimas Žemės mainos...

Širdys šviečia 
naktį žvainą, 
spindi žvaigždės 
neregėtos. - —

Ne vien pranašai, tikėję — 
gims karalius — Atpirkėjas, 
ne vien ilgesio poetai 
ir karaliai išmintingi, 
į žvaigždes akis nukreipę, 
bet ir piemenys vargingi, 
net avelės, tylios, taikios, 
asilai 
ir rambūs jaučiai, 
keistą nerimą pajutę, 
šiąnakt žino, 
šiąnakt jaučia, 
kad įvyks kažkas lemtingo, 
ko lig šiolei nepajuto 
vėjas, palmes glamonėjęs, 
ko lig šiolei nežinojo 
nei smėlynai, 
nei gėlynai, 
ko lig šiol dar nepajuto 
skambūs miestai, 
aukštos girios, 
ko žmogus net ir drąsiausiam 
lūkesty dar nepatyrė. —

Išsipildymas žadėtas 
jau artėja, jau artėja — 
amžių sukaupto laukimo 
paskutiniosios minutės 
laiko taurėn 
tyliai laša.------

ŠTAI — 
nušvito liūdnas tvartas, 
nes DANGUS atrodo verta 
išklausyti šauksmą seną, 
kurį amžiais 
Žmonių kartos 
į aukštybes garsiai kėlė:
— Surasok!
— RORATE, COELI! - - - 2/ 
Žemėj, skausmo nugalėtoj, 
tildyt blogio įtūžimą
tylią naktį
DIEVAS GIMĖ. '

Tą Betliejaus naktį 
ramią
Žmogus — Dievas 
gimė Žemėj, 
žvaigždžių raštais kad spindėtų 
tyros širdys, 
kad balsų vis milijonais 
garsus šauksmas 
Žemę juostų:
— Garbė Dievui,
— GARBĖ DIEVUI,
— Teisingajam Amžių Tėvui,
— ir ramybė Visagalio
— tiems,
— kurie taip išsiilgę
— TAIKOS, GĖRIO,
— TIESOS, MEILĖS
— ir RAMYBĖS laiko laukia,
— tiems,
— kuriuos DANGUS pamilo.------

1/ Ir Dievo skaistumas apšvietė juos (Lk 2,9) 
2/ Rasokite, dangūs!
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DAINA IŠ UŽJŪRIŲ
ATVYKSTA
CLEVELAND© OKTETAS

Taip daugelio svečių į 
Liet. Dienas Canberroje iš 
Amerikos atvyksta Cleve- 
lando Okteto grupė su sve
čiais. Oktetas dalyvaus Lie
tuvių Dienų atidarymo iš
kilmėse, 1984 m. gruodžio 26 
d., o taip pat gruodžio 27 d. 
duos koncertą Canberroje.

Vėliau, 1985 m. sausio 5 d. 
jie koncertuos Adelaidėje, 
sausio 9 d. Melbourne, o 
sausio 12 ir 23 dienomis - 
Sydnejuje.

Cleveland© Oktetas įsi
steigė 1959 m. Okteto 
įkūrėjas ir vadovas iki dabar 
yra Rytas Babickas. Jie 
koncertavo daugelyje 
Amerikos ir Kanados 
miestų Iki šiol okte
tas atliko virš 200 progra
mų: Mišiose, minėjimuose, 
koncertuose, baliuose.

Okteto repertuarą 
sudaro: lietuvių liaudies 
dainos, lietuvių kompozito
rių dainos, lietuvių populia
rios dainos - šokiai, Broad-, 
way pastatymų ir filmų iš-:' 
traukos, pasaulietinės dai
nos - šokiai, religinės gies
mės.

Savo aktyviame r^ertua-, 
re Oktetas turi apie 150 
muzikinių kūrinių. Didelė 
šio repertuaro dalis yra har
monizuota ir Oktetui pritai
kyta, paties vadovo, Ryto 
Babicko. Oktetas dainuoja 
tik lietuvių kalba, išskyrus 
keletą lotyniškų giesmių ir 
specialiais atvejais dainuo
jamus himnus. Jie yra įdai
navę ir išleidę tris plokšte
les. Neseniai Oktetas

atšventė savo veiklos 25 
metų sukaktį su koncertu ir 
iškilmingu jubiliejiniu baliu
mi Clevelande.

Ši atvykstanti Cleveland© 
Okteto grupė su svečiais 
turistais:

Cleveland© Oktetas: Algis 
Gylys - pirmas tenoras, 
Mindaugas Motiejūnas - pir
mas tenoras, Raimundas 
Butkus - antras tenoras, 
Gytys Motiejūnas - antras 
tenoras, Paulius Nasvytis - 
baritonas, Romas Zylė - 
baritonas, Valdas Žiedonis - 
bosas. Okteto solistė - Irena 
Grigaliūnaitė - sopranas.

Su jais dar atvyksta: Ma- 
riūnaitė Gailė, Bosinas Vida 
(abi iš Cleveland©), Veliona 
Algis, Veliona Rosalie (žmo
na), Veliona Michael 
(sūnus), Veliona Laura 
(duktė), Veliona Andrius 
(sūnus) (visi iš Baltimorės). 
Pazarniuk Charlene, Ann 
Raskas (duktė) (abi lietu
vaitės iš Čikagos ii kalba 
lietuviškai). Keršulis Vytas 
(iš El Paso, Texas).

Viso 22 žmonės. Jie visi 
norėtų apsigyventi lietuvių 
šeimose. Aišku, tai bus 
neįmanoma Canberroje. Bet 
stenkimės juos patalpinti 
pas savuosius Adelaidėje, 
Melbourne ir Sydnejuje.

Tautiečiai, kurie norėtų 
priimti atvykstančius, arba 
kas juos pažįstate ir norėtu
mėte priimti nakvynės, pra
šom pranešti savo Apylinkių 
Valdyboms. Stenkimės, jei 
galima, kaip mums austra- 
liečiams, pridera, svečius 
nuoširdžiai priimti ir 
globoti.

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Valdas Žieduolis, Romas 
Zylė, Paulius Nasvytis, Raimundas Butkus, Gytis Motie
jūnas, Mindaugas Motiejūnas, Algis Gylys. Piie pianino 
Rytas Babickas, OKteto vadovas ir akompaniatorius.

CLEVĖLANDO VYRŲ OKTETO KONCERTAI ’ 
AUSTRALIJOJE

i Canberroje — gruodžio 27 d.
Adelaidėje - ateinančių metų sausio 5 d.
Melbourne - ateinančių metų sausio 9 d.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į ALB vietos 
apylinkių valdybas.

SYDNEJUJE
PIRMAS KONCERTAS

sausio 12 d,(šeštadienį,, 7 vai. vakare, Lietuvių Klubo 
salėje, Bankstowne;

ANTRAS KONCERTAS
Su skirtinga programa - sausio 13 d. (sekmadienį), 6 vai. 
vakare, Lietuvių Klube, Bankstowne.
Bilietų kainos Sydnejuje: dirbantiesiems $ 6, studentams 
ir pensininkams $ 4.

Vietos salėje nenumeruotos

ALB KRAŠTO VALDYBA

MM CANBERRA KVIEČIA IR LAUKIA!

I
:::

PASKUTINIS PRANEŠIMAS
.r’

Brangūs tautiečiai,
Xlll-sios Australijos Lietuvių Dienos jau čia pat ir 

laikams Jums suteikti paskutines žinias apie canberiškių 
pasiruošimą Jums priimti.

Galutinė šiame laikraštyje atspausdinta programa 
nurodo ne tik kas kurią dieną vyks, bet kur ir kokiu laiku 
prasidės. Neišsigąskite, kad neduodame pilnų adresų - jie 
buvo skelbti jau anksčiau. Atvažiavę į pasipuošusį mūsų 
klubą rasite didelį žemėlapį su visais nurodymais ir gau
site lapelius su visais adresais. Klaidžioti nereikės.

Tiems, kurie žada atvykti tiesiai į atidarymo mišias, St. 
Christopher’s katedros adresas yra 55 Franklin St., For
rest (nors vietovė geriau žinoma kaip Manuka).

Šventės atidarymas įvyks Canberra Theatre, Civic 
Square, Canberra City.

Jums yra svarbu žinoti, kad:

INFORMACIJOS / REGISTRACIJOS BIURAS 
veiks Lietuvių Klube nuo gruodžio 25 d. iki gruodžio 31 d. 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Ten bus galima:
* įsigyti bilietus į visus ALD koncertus, parengimus ir 
NaujųMetų sutikimą,

♦Užsiregistruoti sporto šventės bei kitų organizacijų 
dalyviams

♦Susitvarkyti nakvynės reikalus ir užsisakiusiems kam
barius Bruce Hall ar Canberra College of Advanced 
Education, paimti savo kambarių raktus,

* Nusipirkti suvenyrus, programas ir Canberros žemėla
pius,

* užregistruoti vaikus vakarinei priežiūrai,

* gauti pagalbą atsiradus bėdai, '

BILIETAI Į KONCERTUS BEI PARENGIMUS

Nors bilietai bus pardavinėjami prie salių durų, ragi
nant visus juos įsigyti informacijos biure; ypač Clevelan- 
do Okteto koncertui ir Dainų Šventei. Bilietai bus nenu
meruoti. Jų kainos yra:

Suaug. Pens. Vaik. 
ž. 16 m.

Cleveland© okteto kone. $8 $6 $2
Dainų Šventė $8 $6 $2
Jaunų Talentų Popietė $6 $4 $2
Taut, šokiai $8 $6 $2
Jaunimo koncertas 
Naujų Metų sutikimas 
Sp. Šventės Atidarymas 
Dienos sportas
Lietuvių rinktinė / Caberros 
Krepšinio rungtynės

$8 
$20 
$4 
$2 

Cannons 
$2

$6 $2 
$10 
$2 
$2

$2

Visos užsakytos salės yra didelės, erdvios ir vietų ne
truks. Išimtys yra - Jaunųjų Talentų popietė, Jaunimo 
koncertas ir Naujų Metų sutikimas. ŠidSe parengimuose 
vietos ribotos ir verta gauti bilietus iš anksto.

Naujų Metų sutikimui vietas galima užsakyti jau dabar 
paskambinant p. Barbarai Šilinginei tel. (062) 88 6283 po 
4 v. p.p. arba vakarais.

ALBKT - Austr. Lietuvių Bendruomenės Krašto Taryba
ALKF - Austr. Lietuvių Katalikų Federacija
ALJS - Austr. Lietuvių Jaunimo Sąjungą
ALIAS - Austr. Lietuvių. Inžirt’erių ir Architektų Sąjungą

Dar kartą noriu pabrėžti, kad visi turį užsisakę kam
barius Aust. National University Bruce Hall bendrabuty 
ar Canberra College of Advanced Education turi savo 
kambarių raktus pasiimti iš Informacijos / Registracijos 
Biuro, Lietuvių Klube.

Tikimės, kad čia pateiktos žinios atsakys į daugumą 
Jūsų svarbiausių klausimų. Jei dar kas liko neaišku, 
galėsime išsiaiškinti Canberroje.

Spaudoje daug kartų buvo minėta, kad ateinančių Lie
tuvių Dienų pasisekimas priklauso ne tik nuo organi
zatorių, bet ir nuo dalyvaujančių pasirodymuose, or
ganizacijų suvažiavimuose ir, svarbiausia, nuo pačių žiū
rovų.

Mes tikimės, kad gausiu savo dalyvavimu Jūs mums 
padėsite ateinančias Lietuvių Dienas Canberroje pada- 
aryti labai ir labai sėkmingas.

Iki pasimatymo Canberroje!

Ir, štai, O Viešpatie, jau 40 
Metų! Kas išsakys, kaip 
mūs’ įskaudę širdys plaka?

Jau 40 metų lyg prie 
krantų Babilono; Paliktųjų 
namų pamatuos - gal tik dil
gės.. Tik žaizda lyg anglis - 
žaižaruoja krūtinėj, o siela 
ilgesingoj kairtoje
padirgus...

Bet Atleisk mums, 
Kristau kūdiki, kad ir Kalė
dose, kad ir prie Tavo Pra- 
kartėlės, atminus savo pa
vergtą tėvynę, nepaliauja 
mūsų skundas plaukęs iš 
krūtinės: Kada, O Kristau, 
baigsis tie birželiai ir gegu
žiai, kada ranka žiaurumo 
spaudus mus paliaus?

Nuoširdžiai su Jumis: 
džiaugsme ir darbuose, liū
desy ir maldose —

Jūsų kun. Petrūs Butkus 
Sydey Lietuvių Kapelionas

13’1ų AUSTRALIJOS LIETUVIU DIENŲ IR 

SS'sios AUSTRALIJOS LIETUVIU SPORTO ŠVENTES 

1984m. PROGRAMA

Data

P. 12/24

Vai. Rytas Vai. Popietis Vai.

8

Vakaras

-Bendros Kūčios ir
-Bernelių Mišias (K)

A. 12/25 -Mišios 2 -Registracija (K) -Registracija (K)

T. 12/26 9 . -Registracija (K)
1
3.30

-Registracija (K) 
-Atidarymo MiŠios(St.S) 
-Lietuvių Dienų 
atidarymas (CT)

6

6

-Susipažinimo
gegužinė(WP)

-Tautos Fondo atstovų 
posėdis (K)

K. 12/27 8.30 -—Registracija (K)
10 -Sporto šventės

atidarymas
11.30 -AL8KT registracija
11.30 -Kunigų Suvažiavimas(LP)
11.30 -Jaunimo Koncerto

Vadovų posėdis (K)
11.30 -Chorų repeticija (CT)

1 .30

5.30

-ALBKT sesija (LP) 
-ALJS posėdis (K) 
-Spartas (NSC) 
-Meno ir Tautodailės
Parodos apžiūrėjimas 
ir pirkimai (CT)

6.30

7.30

-Meno ir Tautodailės 
Parodos atidarymas(CT) 

-Cleveland'o Okteto 
Koncertas (CT)

P. 12/28 8
9
9
11

11 .30

-Sportas (NSC) 
-ALBKT'sesija (LP) 
-ALJS posėdis (K) 
-Meno ir Tautodailės 
paroda (CT)

-Talentų Pasirodymo 
repeticija (T3)

3

-AL8KT sesija (LP)
-ALJS posėdis (K)
-Meno ir Tautodailės
paroda (CT)

-Sportas (NSC)
-Talentų pasirodymas(T3)

7.30 -Dainų Šventė (CT)

Š. 12/29 8
8.30
11

-Tautinių šokių repeticija(B)
-ALBKT sesija (LP)
-Meno ir Tautodailės
paroda (CT)

-ALBKT sesija (LP) 
-Meno ir Tautodailės
paroda (CT)

-Sportas (NSC)

8 -Tautinių Šokių 
Šventė (B)

S. 12/30 8.30 
9 
9 
10.30 
12.30

-Spertas (NSC) 2
-ALKF' suvažiavimas (LP)
-Jaunimo Koncerto repeticijafH)2
-ALBKT sesija (LP)
-Mišios (R) 2

-ALIAS suvažiavimas (K) 7.30
-ALKF suvažiavimas (LP)
-Meno ir Tautodailės
paroda (CT)

-Menininkų susirinkimas(CT)
-Sportas

-Jaunimo Koncertas(H)

P. 12/31 9

9
9.30

-LKV Ramovėj
suvažiavimas (LP)

-Sportas (NSC
-ALJS susirinkimas (K)

1.30

3.30

-Sporto Šventės 
Uždarymas ir 

-Reprezentacinės 
rungtynės (B)

8.30 -Naujų Metų 
Sutikimas (K)

A. 1985/1/1 11vr prasideda Atsisveikinimo Gegužinė (K)
12 -Mišios (R)

T. 1985/1/2 LSS Australijos Rajono Stovykla (cc)

PROGRAMOJE NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI

ORGANIZACIJOS PARENGIMU VIETOVĖS

(K) - Lietuvių Klubas, Lyneham
(St.C)- St. Christophers Katedra, Manuka 
(UP) - Weston Park, Yarralumla
(CT) - Canberra Theatre, City
(B) - Bruce Indo.or Stadium, Bruce
(LP) - Lyneham Primary School, Lyneham 
(NSC) - National Sports Centre, Bruce 
(Tj) - Theatre 3, Acton
(R) - Holy Rosary Bažnyčia, Watson
(H) _ Hawker College, Hawker

40-TOS KALĖDOS BE 
TĖVYNĖS

Bėgančių dienų tėkmėj ir 
nepabaigiamų darbų grės
mėj, ar prisimenam kad jau 
40 metų, kai mes išblokšti iš 
tėvynės, kad jau 40-tos Ka
lėdos ne namie...

Jau 40 metų kai tėvynę 
Salikom liepsnoj ir kraujuos, 

au 40 metų kai skamba šis 
liūdnas posmas dainos: 
’’Pašautas kaip paukštis, 
kaip sužeistas aras po 
svetimą miestą plakuos...’

Daug kaif linkėjom ties
dami rankas: kad tėvynėj, 
kad namuos jaušvęsim 
Kalėdas kitas...

Savo mintyse kartojom ir 
tai ir tiems mieliems - nuo 
kurių likimas mus atskyrė... 
Vien ilgesio ašarom ir bran
giais atminimais lankydami 
juos...

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Gruodžio 26 d. iškilmingos Lietuvių Dienų Atidarymo 

pamaldos, i vai. p.p. St. Christpher’s katedroj, Manuka, 
Canberra. Šv. Mišias laikys, Ap. Nuncijus J.E. Arkivys
kupas Luigi Barbarito kartu su lietuviaiskapelionais. Ar
kivyskupas sakys pamokslą.

Pamaldose giedos Sydnejaus ’’Dainos” choras, dir. 
Broniaus Kiverio. Organizacijos kviečiamos su vėliavom 
ir gausia palyda. Eisenai organizuotis jau nuo 12.30 vai. 
salėje prieš katedrą.

Gruodžio 30 d., sekmadienį, bus lietuviškos pamaldos 
visiems LD dalyviams - 1.30 vai. HOLY Rosary - domi
nikonų bažnyčioje, kuri randasi Watson kampe Phillip 
Ave, ir Antill St. - prie dominikonų vienuolyno.

Lietuviškos pamaldos toje bažnyčioje bus ir sausio 1 d.
- Naujuose Metuose 12 vai. dieną.

Nauji Metai yra privaloma šventė.
Prel. P. Butkus 

SIELOVADOS konferencija

Australijos Lietuvių Kat. Sielovados kunigų - kape
lionų konferencija gruodžio 27 d. 3 vai. Lyneham Primary 
School, Canberra. Bus svarstoma J.E. lietuvių naujo 
vyskupo J.E. Pauliaus Baltakio atvykimas į Australiją 
bei jo gavėnios misijos planai.

Mūsų Pastogė Nr. 49-52,1984.12.17, psL 7

6



Visus mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus 
sveikiname KALĖDŲ švenčių proga ir linkime 
gražiausių ir sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ.

Gytis Danta su šeima
Vincas Danta

Sveikiname visus gimines, prietelius ir pažįstamus ir 
linkime džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ švenčių ir laimingų 
NAUJŲ METŲ

A. ir E. Eskirtai

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
1985-JŲ METŲ giminėms, draugams ir pažįstamiems 
linki

Lilija, Viktoras ir Robertas Gaidžioniai

Brangius draugus, bendradarbius ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikiname ŠV. KALĖDŲ proga ir linkime 
laimingų, NAUJŲ 1985 METŲ!

Edna ir Albinas Giniūnai

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname 
visus draugus, bičiulius ir pažįstamus linkėdami stiprios 
sveikatos, Dievo malonės ir globos.

Viktoras Glionertas su šeima

Daug šventinio džiaugsmo Šv. KALĖDOSE ir 
geriausios sėkmės bei laimės NAUJUOSE METUOSE 
mieliems kaimynams, draugams ir pažįstamiems 
nuoširdžiai linki

Grybų šeima, St. įves

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų 1985-jų 
METŲ linkime visai mūsų mielai giminėlei Australijoje ir 
užjūriuose, draugams, pažįstamiems ir bendradarbiams.

Aldona ir Adolf zis Jablonskiai

Mūsų mieliems draugams ir pažįstamiems linkime ŠV. 
KALĖDŲ džiaugsmo ir laimingų NAUJŲ METŲ!

V. ir A. Jakštai

Mūsų bičiuliams ir visiems pažįstamiems malonių 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 
širdingai linki

Ona ir Vladas Jakučiai
Rasa ir Edis Lipšiai

Visus mielus bičiulius, pažįstamus ir bendradarbius 
nuoširdžiai sveikinu Šv. KALĖDŲ proga linkėdamas 
laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ

Viktoras Jaras

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ 1985-tų METŲ proga: 
sveikinu gimines, draugus bei pažįstamus Australijoje ir 
užsienyje linkėdama visokeriopos laimės

Vincenta Jasiūnienė

ŠVENTŲ KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga, sveikinu 
draugus ir pažįstamus ir linkiu Jiems geros sveikatos.

Juozas Jasulaitis

ŠVENTŲ KALĖDŲ proga sveikiname visus mielus 
bičiulius, artimuosius ir pažįstamus nuoširdžiai linkėdami 
sėkmingų ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ

Elena ir Izidorius Jonaičiai

Visus mielus gimines, draugus ir bendradarbius 
sveikiname su Šv. KALĖDOMIS ir NAUJAIS METAIS

Algis ir Vida Kabailai
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MIRTIS HOBARTE

Širdies smūgio pakirstas 
netikėtai mirė Vincas Vai- 
čiulevičius, gal būt vienas iš 
pavyzdingiausių lietuvių 
bendruomenės narių, palik
damas begaliniame skausme 
žmoną Mariją, tris sūnus ir 
tris dukteris, vaikaičius, 
kitus gimines ir visiškai 
sumažėjusį nusiminusių ir 
nuliūdusių tautiečių būrelį.

Velionis buvo gimęs 1921 
m. sausio 13 d. Černinės 
kaime netoki Kazlų Rūdos. 
Užaugęs skaitlingoje ir 
religingoje šešių brolių ir 
trijų seserų ūkininko šei
moje, mylėjo savo kraštą ir 
dėl jo buvo pasiryžęs paau
koti gyvybę, kai bolševi
kams besiveržiant į Lietuvą 
stojo kareiviu į Plechavi
čiaus rinktinę. Likimas tada 
paliko jį gyvą tačiau nu
bloškė į svetimą Vokietijos 
žemę vieną be tėvų ir gimi
nių, kur sulaukė karo pabai
gos ir iškentėjo daugeliui 
mūsų jaunuolių kareivių pa
žintas kančias - beleisvės ir 
kalinio dalią.

Vargus užbaigęs, jis apsi
gyveno Liubeko DP stovyk
loje, kur susipažino su 
•Rederių Maryte ir ją vedė. 
Jaunavedžiai 1948 metais 
atvažiavo į Australiją ir 
apsigyveno Hobarte, kur 
augino gražią, gausią lietu
višką šeimą ir gyveno vers
damasis staliaus ir staty
bininko amatu.

Vaičiulevičių šeima buvo 
viena iš tų nedaugelio, kur 
namuose girdėjai lietuviškai

ir kurios nariai papildydavo 
sportininkų ir tautinių šo
kėjų eiles. Vincas paprastai 
kuklus stalius parodė didelį 
tautinį susipratimą, turėjo 
daug draugų ir pažįstamų 
tiek savųjų , tiek australų 
tarpe. Nenuostabu tad, kad 
paskutiniam su juo atsisvei
kinimu prisirinko minia 
žmonių. Laidotuvėse
dalyvavo Australijos 
senatorius, daktarai, advo
katai, kunigai, šeimininkės 
fabriko darbininkai ir reiškė 
pagarbą ir užjautė šeimą ir 
gimines.

Vinco kūnas ilsėsis Rich
mond© kaimelio kapinaitėse, 
kurias jis buvo jau seniau 
nusižiūrėjęs, kurios priminė 
Lietuvos kapines, kur 
žvilgsnis skrido toli į laukus 
ir klonius, o švelnus vėjelis 
lingavo smilgas ir pievų gė
les. Netoliese stovi mažytė 
bažnytėlė - seniausia katali
kų bažnyčia Australijoje, 
pastatyta 1837 m. ir drau
gai, išvažiavę sekmadienio 
popietę pasivažinėti, galės 
aplankyti jo kapą.

Aš atsisveikinu su Vincu, 
kaip su mielu draugu, su 
kuriuo svajojau retkarčiais 
pasidžiaugti pensininko gy
venimu, ir kaip su brangiu ir 
kilniu tautiečiu.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
Vincai.

A. Kantvilas
***

Šiais metais mirtis buvo 
ypatingai negailestinga ho- 
bartiškiams, kurie tautie
čius skaičiuoja jau ant

pirštų.
Neperseniausiai 

palaidojome Almą Jonušai- 
tienę, malonią ir vaišingą 
Prano Jonušaičio našlę, su
laukusią gan gražaus 82-jų 
metų amžiaus. Jos dųktę 
Gerda ir vaikaičiai čia Ho
barte, Ditas ir Irena Mel
bourne bei kiti giminės ir 
draugai skaudžiai išgyveno 
jos mirtį ir apgailėjo.

***
0 dar vėliau, vos prieš 

porą savaičių pirmojo trans
porto tautiečiai palydėjo 
savo draugą Kazį Alseiką 
vos 67-rių sulaukusį. Kazys 
kilimo kretingiškis, Lietu
vos kareivis, tarnavęs gusa- 
ruose, Hobarte buvo vedęs 
australietę ir gražiai įsikū
ręs. Gyveno gal kiek nuoša
liau nuo savųjų, buvo ra
maus būdo ir labai kuklus, 
tačiau visada jautrus savo 
tėvynės reikalams. Visada 
prisimindavo lietuviškas 
pareigas ir padėdavo nėra-: 
ginamas ir neprašomas. Ve
lionio šeimai ir mūsų bend
ruomenei Kazio mirtis vėl 
buvo skaudus nuostolis.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga nuoširdžiai 
sveikiname visus draugus ir pažįstamus

Jane ir Juozas Kalgovai
ir Stasė Jurevičienė

Nuoširdžiai sveikiname visus mūsų bičiulius bei 
pažįstamus ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga ir 
linkime viso geriausio.

Aleksas, Vera, Markus ir Andrius Kaminskai 
Gėdas, Rūta ir Alexandra Bižai, N.S.W.

Sveikiname visus mūsų mielus bičiulius ir artimuosius 
KALĖDŲ ŠVENTĖSE ir daug sveikatos, laimės ir 
sėkmės NAUJUOSE METUOSE linki

Onutė ir Algis Kapočiai ir šeima

Mielus prietelius ir draugus, sveikinu ŠV. KALĖDŲ 
proga ir linkiu sveikų ir sėkmingų 1985-JŲ NAUJŲ 
METŲ

Nuoširdžiai Jūsų
Vytautas A. Kardelis

A.K.
KALĖDŲ EGLUTĖ

Šeštadienį, gruodžio 22 d. 
3 vai. Šikšnių sodyboje 
Apylinkės valdyba rengia 
vaikams kalėdų eglutę ir vi
siems kitiems ’’iešminę” 
(barbeque). Norintieji daly
vauti prašome iki gruodžio 
18 d. pranešti. B. Šikšniui, 
tel. 72 4628. Vyrams kainuos 
$ 10, moterims $ 5, vaikams 
nęmokąmąL,.

Atlaikyti prieš kalėdines 
E“ amaldas ir aplankyti vietos 

etuvius, iš Melbourne buvo
• atvykęs kun. dr.’P.' Dauk
nys. Svečią pasitiko ir glo
bojo p.p. Kantvilai.

Lapkričio 24 d. kun. dr. P. 
Dauknys aplankė ligonius 
bei senelius, o sekmadienį 
atlaikė mišias šv. Teresės 
bažnyčioje. Pamoksle prisi
minė Lietuvos kariuomenės 
savanorius-kūrėjus. 
Skaitymus atliko A. Kantvi-. 
las, aukas prie altoriaus at
nešė R. Tarvydas su žmona, 
šv. komuniją priėmė beveik 
visi dalyvavusieji (apie 60) 
mišiose.

Po pamaldų šikšnių sody
boje įvyko "iešminė”. Daly
vavo virš 40 žmonių, kuriuos 
kvepiančiais kepsniais ir 
faiviais gėrimais aptarnavo 

ikšniai, K. Domkienė,, J. 
Kaitinienė ir I. Jurevics. 
Ačiū jiems.

J .Paškevičius

Pagerbdamas a.a. K. Al
seiką Stepas Augustinavi- 
čius iš Tasmanijos "Mūsų 
Pastogei” paaukojo $ 10. 
Labai ačiū. •

SV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA CANBERROS

LIETUVIŲ DIENŲ ORGANIZACINIS KOMITETAS

SVEIKINA VISUS AUSTRALIJOS LIETUVIUS

LINKĖDAMAS MALONIŲ IR LINKSMŲ

SV. KALĖDŲ, SAUGIOS KELIONES CANBERRON IR LINKSMO

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO CANBERROS LIETUVIŲ KLUBE
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Bareljefas šv. Kazimierui
Kadangi Adelaidėje yra 

šv. Kazimiero lietuvių para- 
Eija, tai ir jubiliejiniai metai 

uvo šiek tiek iškilmingiau 
švenčiami. Apie jubiliejinių 
metų pradžią jau buvo rašy
ta mūsų spaudoje. Paminė- J 
siu tiktai ryškesnius faktus. 
Jau šių metų kovo mėn. 
Adelaidėje buvo planuojama 
jubiliejų kaip nors įamžinti. 
Svarstytos įvairios galimy
bės: šv. Kazimiero statula, 
bareljefas, memoralinė lenta

• ir kt.
O įvykį, kuris toks retas, 

reikalinga įamžinti. Ir taip 
po ilgesnių svarstymų nu
tarta koplyčios frontiniame 
lange įruošti bareljefą. 
Kreiptasi į skulpt. I. Pocie
nę, kuri sutiko paruošti pro
jektą ir eventualiai jį įvyk
dyti. Projektas Jibiliejinio 
komiteto buvo priimtas ir 
atsiradus rėmėjui V. Bagu- 
žauskui, šv. Kazimiero 
bareljefas š.m. lapkričio 25 
d., per Kristaus Karaliaus 
šventę, buvo kun. A. Spur- 
gio (Jubiliejinio komiteto 
pirm.) pašventintas, o 
rėmėjo V. Bagužauskui ati
degtas.

sv. Kazimiero Jubiliejinių 
metų užbaigimas buvo 
suderintas su Kristaus Ka
raliaus švente, šeštadienį 
vakare, lapkričio 24 d., baž
nyčioje įvyko atgailos 
pamąldos, kurių metu vi
siems pamaldose dalyvavu- 

J šiems buvo be individualios 
išpažinties suteiktas bend
ras nuodėmių išrišimas.

Po pamaldų Lietuvių 
Katalikų *. ’Centro.’ salėje 
Adelaidės...lietuvių teatras. 
Vaidila suvaidino P. Pus- 
dešrio lyrinę dramą: ”Ne 
žemės horizontai”. Šio spek
taklio premjera įvyko Mel
bourne spalio 7 d. Palyginus 
spektaklį su įvykusia prem
jera, tenka tik pasidžiaugti 
gražiomis scenomis ir gražia 
vaidyba, > nors ’’duobių” 
neišvengta. Vieni aktoriai 
padarė pažangą - kiti, geriau 
suvaidinę Melbourne,
pasitikėjo perdaug savimi ir 
padarė mėgėjams
neatleistinų klaidų; mizens- 
cenų ir rolių nepakankamas 
mokėjimas išmuša iš vėžių 
kartais ir geriausius akto
rius. Tokių ^’tuštumų” Ade
laidės spektaklyje pasitaikė, 
nors ir nedaug. Į spektaklį 
atsilankė gražus būrys tau
tiečių, kurie ne tik žodžiais, 
bet ir darbais bei savo daly
vavimu remia lietuvių

ADELAIDE

Sunkiai serga Česlovas 
Zamoiskis. Gruodžio 8 d. 
širdies priepuolio ištiktas 
buvo nuvežtas į ligoninę, 
kur pamažu sveiksta.

Česlovas yra Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Seimo narys ir ruošėsi vykti 
į Lietuvių Dienas Canberro- 
je.

Bet atrodo, kad dėl 
sveikatos teks likti Adelai
dėje.

Linkime Česlovui greito 
pasveikimo!

Prelatas Paulius Jatulis 
gruodžio 1 d. iš Romos atvy
ko į Adelaidę, kur žada pra
leisti porą mėnesių.

Tikisi taip pat dalyvauati 
L.D. Canberroje.

Gruodžio 9 d., sekmadienį, 
asistuojant kun. Jonui Pet
raičiui ir Pranui Vaseriui, 
atnašavo šv. Mišias atšvęs- 
idamas savo 50 metų kuni- 
gystės auksinį jubiliejų.

! Plačiau apie šįą garbingą 
sukaktį skaitysime
vėlesniame ”M.P.”
inumeryje.

Šv. Kazimiero 500 Jubiliejinio komiteto nariai prie ati
dengto skulpt. I. Pocienės bareljefo. Iš kairės: V. Vosy
lius, A. Urnevičienė, E. Varnienė, V. Baltutis, V. Ba- 
gušauskas (rėmėjas), V. Neverauskas, P. Pusdešris ir 
kun. A. Spurgis. Trūksta Č. Zamoiskio.

Foto:Č. Zamoiskio

Mielus bičiulius, draugus, bendradarbius ir pažįstamus 
sveikinu Šv. KALĖDŲ proga ir linkiu sėkmingų ir našių 
NAUJŲJŲ METŲ.

Jurgis Karpavičius

Laimingų metų nuoširdžiausiai linkime mūsų ir Vinco 
draugams, bendradarbiams ir rėmėjams 
palengvinusiems jo darbą ir gyvenimą.

Genovaitė Kazokienė
Ugnė Kazokaitė
ir Kajus Kazokas

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikinam 
mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus linkėdami 
laimės ir sveikatos ir sėkmės NAUJUOSE METUOSE.

Jadvyga Kecorienė
Stasys Jankauskas

Gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname šv. 
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, ir linkime laimės, 
džiaugsmo ir sveikatos.
Marija Labutienė, ,
Daiva, Dany ir Aistis Bieri.

Sveikiname visus lietuvius, visuomeninio darbo 
pareigūnus, draugus ir pažįstamus KALĖDŲ šventėse ir 
linkime laimingų NAUJŲ METŲ.

Br. ir Jz. Lapšiai, Glenunga S.A.

Geriausios šventinės nuotaikos ir džiaugsmo KALĖDŲ 
ŠVENTĖSE ir laimės bei pasisekimo NAUJUOSE 
METUOSE linkime visiems mūsų mieliems giminėms, 
draugams, pažįstamiems ir bendradarbiams

O. ir A. Leveriai ir šeima

Nuoširdžiai sveikinam visus pažįstamus, linkime 
linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų sekančių metų. 
Visiems stiprios sveikatos, nes daugeliui jos jau trūksta.

J. ir O. Liutikai, Perth

Sveikiname mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkime šviesių, sėkmingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

Nata ir Jurgis Liutikai

Gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su ŠV. 
KALĖDOMIS ir linkime laimingų NAUJŲ METŲ

Onutė ir Juozas Maksvyčiai
Izabelė Daniškevičienė

Malonius bičiulius, artimuosius ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikiname su Šv. KALĖDOMIS ir linkime 
darbingų ir ištvermingų NAUJŲJŲ METŲ.

Sofija ir Aleksandras Mauragiai

Sveikiname giminaičius, draugus ir pažįstamus su 
ŠVENTOMIS KALĖDOMIS ir NAUJAIS METAIS 
linkėdami laimės ir sveikatos

Eugenia ir Jadvyga Mauruševičiai

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ progomis 
sveikiname visus savo bičiulius ir pažįstamus.

Sofija ir Jonas Meiliūnai

kultūrinius pasireiškimus.
Sekmadienį, lapkričio 25 

_d., Šv. Kazimiero bažnyčioje,, 
sodelyje buvo iškeltos trys 
vėliavos: lietuvių, australų 
ir bažnytinė. Pamaldose su 
savo vėliavomis dalyvavo 
sportininkai, ramovėnai, 
katalikės moterys ir ateiti
ninkai. Mišias atnašavo kun. 
A. Spurgis, pamoksle iškel
damas šv. Kazimiero svarbą 
mūsų pavergtai tautai.

Po pamaldų Kat. Mot. 
D-jos valdyba paruošė 
puikius pietus ir taip buvo 
užbaigti Šv. Kazimiero 
Jubiliginiai metai.

Jubiliejinių metų iniciato
rius kun. A. Spurgis įdėjo 
daug darbo ir pastangų, kad 
jie gražiai praeitų ir kuo iš
kilmingiau būtų atžymėti. 
Adelaidėje kun. A. Spurgio 
darbas ir pastangos buvo 
visų įvertintos ir esame jam 
dėkingi už vienintelio lietu
vio ' šventojo pagerbimą ir 
išaukštinimą. .

Vibaltis

Gimines, draugus ir ’’DAINOS” choro dainorius su 
ateinančiomis KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ šventėmis 
sveikina ir viso geriausio linki

Elena ir Bronius Kiveriai

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdžiai 
sveikiname mielus gimines, draugus, pažįstamus, 
Latrobe Valley ir Sale seniūnijos lietuvius, visiems 
linkime geriausios sėkmės ir sveikatos.

Veronika Koženiauskienė
Veronika ir Tony Rosato

Su Šv. KALĖDŲ varpų garsais siunčiame 
nuoširdžiausius linkėjimus mūsų giminėms, draugams ir 
bendradarbiams, Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir 
Europoje, linkėdami tyro džiaugsmo ir visokeriopos 
sėkmės NAUJUOSIUOSE METUOSE.

Lėtutė ir Antanas Kramiliai, Sydney

Mielus bičiulius, artimuosius, pažįstamus ir 
bėdradarbius sveikiname su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir 
linkime daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 1985-siais 
metais.

Jadvyga Mickienė ir šeima

ŠVENTŲ KALĖDŲ ir NAUJŲ 1985 METŲ proga 
visus savo mielus bičiulius ir draugus sveikiname ir 
linkime laimingų sekančių metų.

M. Migevičienė L. ir V. Deikai
I. ir A. Dudaičiai

Sveikiname visus savo draugus ir pažįstamus su Šv. 
KALĖDOMIS ir linkime laimingų NAUJŲ METŲ

Irena ir Algis Milašai

Visiems tautiečiams kuo laimingiausių ŠV. KALĖDŲ 
ir NAUJŲ METŲ švenčių linkime!

Angelė ir Stasys Montvidai

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų bei šviesių 
NAUJŲJŲ METŲ nuoširdžiai linkiu mieliems draugams, 
bendradarbiams ir pažįstamiems'

Vytautas Patašius
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Visada savo tautiečiams, o ypač savo artimiesiems, 
linkiu geros sveikatos ir sėkmės gyvenime, o ypatingai 
besiartinant ŠV. KALĖDOMS ir NAUJIEMS METAMS.

Te Dievas laimina Jūsų dienas!
Jūsų Veronika Petniūnienė

Nuotaikingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų bei našių 
NAUJŲJŲ METŲ linkiu visiems savo draugams, 
bičiuliams, bendradarbiams ir pažįstamiems. .

Mykolas Petronis

MŪSŲ GIMINĖMS IR BENDRAMINČIAMS 
LINKIME LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

P. ir K. Protų šeimos
Birutė ir Povilas Nagulevičiai

Nuoširdžiausi linkėjimai KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga giminėms, bičiuliams ir 
artimiesiems

Pajauta ir Juhani Pullinen 
su šeima

Sveikiname savo gimines, draugus bei pažįstamus su 
ŠV. KALĖDOMIS ir nuoširdžiai linkime laimingų 
NAUJŲ METŲ.

A.A. Ramanauskai, Forest Hill, Vic.

Šv. KALĖDŲ proga sveikinu mielus draugus, 
artimuosius ir pažįstamus, linkėdamas laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

Juozas Ramanauskas

Mielus bičiulius, pažįstamus ir artimuosius sveikiname 
su Šv. KALĖDOMIS ir linkime laimingų, NAUJŲ 1985 
METŲ.

Martina ir Anskis Reisgiai

Sveikiname mielus draugus ir pažįstamus Šv. 
KALĖDŲ proga ir linkime daug laimės, džiaugsmo ir 
sveikatos NAUJUOSE METUOSE.

Lydia ir Stasys Rimkai

Brangius bičiulius, artimuosius ir bendradarbius 
sveikiname su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS, linkime laimingų 
ir šviesių NAUJŲJŲ METŲ.

Bronė ir Petras Ropės

Mielus draugus, bičiulius ir pažįstamus KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ proga sveikiname ir našių bei sėkmingų 
NAUJŲJŲ METŲ linkime

Danutė ir Stasys Skoruliai

Linkiu draugams ir pažįstamiems linksmų Šv. 
KALĖDŲ švenčių ir laimingų NAUJŲ METŲ!

Edvardas Slonskis

Linksmų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų 1985 METŲ 
linkime visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems 

M.F. Sodaičiai

Linksmų KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 
savo draugams ir pažįstamiems linki

Stankūnavičių šeima

Sveikiname mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkime šviesių, sėkmingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

Liuda ir Bronius Stašioniai

Gruodžio 9-tą dieną Lie
tuvių Namai Bankstowne 
buvo prisipildę klausytojais 
ir nors Jolantos balsas nėra 
operinis, nei Vytautas 
Straukas nėra smuikininkas 
virtuozas, tačiau jie abu iš
gavo didžiulį emocinį povei
kį, kurį retai pasiekia ir nu
šlifuoti opoeros solistai.

Liaudies daina yra apta
riama naudojantis kitais 
kriterijais, jai yra statomi 
skirtingi reikalavimai negu 
operos arijai. Jolantos že
mas stiprus balsas yra mo
duliuojamas pagal dainų ar 
poezijos tekstą, tapdamas 
gūdžiu, draudžiu ar tokiu, 

uriame dar tebesigirdi vėjų '» 
ošimas ir jaučiasi šieno kve-A 
pėjimas. Jolanta yra glau
džiame santykyje su pačia 
žeme ir jos dainoje šviežiai, 
ataidi mūsų protėvių svajo
nės ir rūpesčiai. Vytauto 
Strauko smuikas jautriai ly
dėjo jos dainas ir pridavė 
daug spalvos meliodijų susi-- 
keitime ar paprastesnėje 
palydoje.

Gal būt, prie Jolantos 
Vaičaitytės pasisekimo stip
ria dalimi prisideda ir jos 
sugebėjimas sujungti meną 
su istorinėm ir politinėm ži
niom, jos mokėjimas dainą 
tinkamai komentuoti, įsta- 
tant ją į istorinius bei politi
nius rėmus nuosaikiu, kul
tūringu būdu. Jos menas yra 
įtaigus visumoje, jis suvir
pina klausytojų širdis ir pa
lenkia juos į savo pusę. Dėl 
to Jolanta Vaičaitytė yra 
sėkminga lietuvių kultūros 
ambasadarė.

Prie koncerto pasisekimo 
jrisidėjo ir Kajus Kazo
kas, tvarkęs garso efektus, o 
aip pat Vincas Danta ir 
Bronius Stašionis dekoravę 
concerto salę.

Jolantai Vaičaitytei, bal
tąja! paukštei iš tolimų 
kraštų, linkime ir toliau 
sėkmingai ulbėti apie lietu
vių tautą ir jos kultūrą.

Genovaitė Kazokienė

Baltoji paukštė
Atkelta iš psl. 1 

sios lietuvių poezijos, kuriai 
pati parašo muziką.

Jolanta Vaičaitytė turi 
daug draugų ir vienminčių 
ne tik Europoje, kur ji dai
nuoja savo sukurtame an
samblyje, draugų ji turi ir 
čia. Vytautas Straukas mie
lai šoko jai į pagalbą ir per 
labai trumpą laiką pasiruošė 
australiškiem koncertam. 
Jie abu yra lietuvių kultūros 
ambasadoriai, važinėja po 
lietuvių kolonijas, žadindami 
lietuvišką sąmonę.

Svetimšaliams rengia
muose koncertuose Jolanta 
įveda komentarus, paaiš
kindama liaudies dainų ar 
poezijos istorinę reikšmę. 
Tuo būdu ios pristatoma 
daina ar eilėraštis įgauna 
politinį atspalvį. Del šio 
politinio motyvo ji įtraukė į 
savo repertuarą estų bei 
latvių kūrybos, išvertė į 
kitas kalbas lietuvių dainas, 
tuo praplėsdama ir sustip
rindama pabaltiečių pozici
jas kultūriniame ir politi
niame fronte.

ŠV. KALĖDŲ proga sveikiname visus draugus, 
gimines ir bendradarbius, Australijoje, Amerikoje, 
Kanadoje ir Europoje linkėdami geros sveikatos ir 
šviesių NAUJŲJŲ METŲ.

Augustas Stupuras su šeima, Vic.

Sveikinu savo artimuosius, bičiulius su Šv. 
KALĖDOMIS ir linkiu 1985 METAIS visiems daug' 
sveikatos, sėkmės ir entuziazmo.

Ona Šalkauskienė

Brangius draugus, artimuosius ir pažįstamus ŠV. 
KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga nuoširdžiai sveikinu 
linkėdama daug džiaugsmo, laimės ir sveikatos!

Sofija Šaparienė

Linksmų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ 1985 
METŲ giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems linki 

Pranas Šarkis ir 
Birutė ir Vytautas Vaitkai

Sveikiname visus mielus bičiulius ir pažįstamus su ŠV. 
KALĖDOMIS ir linkime laimingų 1985 METŲ!

Laima ir Vytenis Šliogeriai

Džiaugsmingų ŠVENTŲ KALĖDŲ ir sėkmingų bei 
laimingų ateinančių NAUJŲJŲ METŲ visiems 
bičiuliams, kolegoms ir pažįstamiems nuoširdžiai linki

Dr. Irvis ir Nijolė Venclovai su šeima
----------------------------------------------------- .--- -  ------- s------

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų bei saulėtų 
NAUJŲJŲ METŲ visiems bičiuliams, draugams ir 
pažįstamiems linki

Jadvyga ir Viktoras Venclovai, Ashfield
< ; t * - • . .'’ •1 ■ t- . • ■ ■. %

T < r r , f.

Artėjančių švenčių proga, širdingai sveikiname visus 
savo mielus draugus bei pažįstamus, linkėdami
džiaugsmingų ŠVENTŲ KALĖDŲ ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ! ■ ' '

Romualdas ir Jadvyga Venclovai

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

Gražių KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir labai laimingų NAUJŲ 
METŲ nuoširdžiai linki

Jadvyga, Alfa, Ginta ir Vida
Viliūnai

Džiaugsmingų KALĖDŲ švenčių ir laimingų, kupinų 
sveikatos NAUJŲJŲ METŲ linkime mieliems 
draugams, bičiuliams, pažįstamiems ir bendradarbiams.

Tamara ir Benius Vingiliai
Eugenija Bliokienė

Savo draugus ir pažįstamus sveikiname KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ proga ir linkime laimės, džiaugsmo ir 
sveikatos 1985 METAIS!

Jonas ir Marija Zinkai

Mieluosius gimines, bičiulius ir pažįstamus su 
KALĖDŲ šventėmis ir NAUJAISIAIS 1985-SIAIS 
METAIS sveikina ir laimės linki

Lidija ir Bronius Žaliai

Visiems draugams ir pažįstamiems džiaugsmo 
KALĖDOMS, laimės ir sveikatos NAUJAISIAIS 
METAIS, linki

Dana ir Gabrielius žemkalniai

Šv. KALĖDŲ proga ir su NAUJAIS METAIS, 
sveikiname gimines ir pažįstamus.

J.Z. Adickai, Hobart.

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ 
linkime giminėms ir pažįstamiems.

0. Dilbienė ir šeima, Hobart

Mileli Pactno-ė Mr 4Q.R9 1QA4 19 17 n<-l m
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ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ
SPORTINIAI POETO 

PRISIMINIMAI

Dar Neprikl. Lietuvos lai
kų žinomas poetas ir rašyto
jas, dabar jau 73-jų metų, 
Vytautas Sirijos Gira, žino
mo, vėliau pasidariusio di
delio komunisto, rašytojo 
Liudo Giros sūnus, Lietuvoj 
leidžiamam "Literatūra ir 
Menas” laikraštyje, parašė 
ilgą atsiminimų straipsnį ”Į 
Paryžių su Europos čempio
nais”. Š Jame straipsnyje 
jis duoda pluoštą atsiminimų 
apie Neprikl. Lietuvos spor
tinį gyvenimą, jai tik ku
riantis ir vėliau, komentuo
damas. apie paskiras sporto 
šakas ir išvyką į Paryžių. 
Nors Lietuvoje jis buvo bai
gęs jėzuitų gimnaziją ir nuo 
politinių ir literatūrinių są
jūdžių laikėsi nuošaliai, ta
čiau, atrodo, gyvenimas so
vietinėje aplinkumoje ir jį 
pakreipė kartu su komuniz
mo banga. Savo šiame 
straipsnyje jis giria tarybi
nius laimėjimus ir peikia 
buržuazinį Neprikl. Lietu
vos sportinį gyvenimą ir kai 
kuriuos jos vadovus.

Pradėdamas savo straips
nį, V.S. Gira rašo: ’’Sportas 
Lietuvoje gimė ne šiandien. 
0 štai masiniu reiškiniu vir
to tik tarybiniais laikais ir 
kulminaciją pasiekė mūsų 
dienomis . Mano vaikystės 
metais mane tedomino tik 
futbolas. Retą kurią dieną 
nebūdavau stadione. Jei ne- 
žaisdavau, tai žiūrėdavau 
kitų rungtynes. Įdomus 
kartą buvo susitikimas 
’’Makabi” stadione, kai lat
vių komandos vartininkas 
Jurgensas trenkė lietuviui 
žaidėjui antausį. 0 gi tada iš 
tribūnų pasipylė žiūrovai ir 
vienas iš žiūrovų trenkė lat
viui su lazda per galvą. Jau 
ir taip buvę su latviais ne
kokie sportiniai santykiai, 
dar daugiau pašlijo^Ne vi
suomet futbolo rungtynės 
būdavo tokios aršios, kartais 
būdavo rungiamas! ir pusiau 
cirkiniu stiliumi. Ąžuolyno 
stadione susitiko lietuvių 
vienuolikė su švedų ’’Svarte 
maske”. Visi švedų žaidėjai 
buvo užsidėję juodas kau
kes, su kuriomis žaidė visas 
90 minučių. Iš tų laikų fut
bolo, atrodo, jis buvo dau
giau solo , negu kolektyvi
nis.”

Rašydamas ir prisiminda
mas futbolą, V.S. Gira 
pamini ir jam daugiau įstri
gusius atminty žaidėjus, tai: 
Steponą Darių, stovintį var
tuose, Vyt. Stašinską, Joną 
Ulozą, kurį jis ypatingai 
gerbė, nes kai nežaisdavo 
futbolo, tai buvo gabus kon
servatorijos studentas, 
rengdamas savo koncertus. 
Gražiai prisimena jis brolius 
Sabaliauskus, iš kurių 
Stasys 1927 m. nelaimingai 
buvo nušautas, kai Zigmas 
gyveno Kaune. Stepą Gar
bačiauską, Danielių Žilevi
čių, kuris be futbolo, buvo ir 
geras šachmatininkas, kas 
futbolistų tarpe, kaip jis 
mini, yra unikalus dalykas, 
Juozą ir Romualdą Žebraus
ką, Romualdą Marcinkų 
(buvęs aviacijos kapitonas, 
vokiečių koncentracijos sto
vykloje sušaudytas), Joną 
Vabalą, Henriką Kersnaus- 
ką, bei daugelį kitų.

*
Rašydamas toliau, jis 

eastebi, kad ”kai kas gali 
laidingai suprasti, jog 

senajame Kaune vyravo tik 

futbolo kultas. Nieko pana
šaus, juk čia ne sportinė 
buržuazinės Lietuvos pano
rama, o padrikos nuotru- 
)os”. Rašytojas pamini 
engvąją atletiką, dviračius, 
joksą, krepšinį, stalo ir lau
ro tenisus ir, toli, ne pasku
tinėje vietoje, buvusiu s 
šachmatininkus, kuriuos, 
kaip jis rašo, nežinia ar tada 
laikė sporto šaka ir kurie tik 
tarybiniais metais tvirtai 
atsistojo šalia kitų sporto 
šakų. (Šiuo savo pasisakymu 
V.S. Gira turbūt tenon tik 
dabartinę ’’tarybų” Lietuvą 
iškelti. Kitaip apie šachma
tus rašo Liet. Enciklopedija, 
kur sakoma, kad Neprikl. 
Lietuvoje susidomėjimas 
šachmatais buvo labai dide
lis, ypatingai po Vlado 
Mikėno, tuometinio Estijos 
meistro, persikėlimo į 
Lietuvą. Jo laimėjimai prieš 
pasaulio įžymybes - Aliochi- 
ną, Keresą, Tartakoverį, 
Stahlbergą ir kt. veikė Lie
tuvos jaunimą, ypatingai 
akademinį, iš kurių vėliau 
buvo susilaukta meistrų 
Vaitonio, Arlausko, Taut- 
vaišo, Žukausko ir kt. Lie
tuvos Šachmatų S-ga buvo 
įkurta 1930 m. ir dalyvavo 
įvairiose pasaulio šachmatų 
pirmenybėse, atsiekiant 
gerų rezultatų).

Savo tolimesniuose prisi
minimuose poetas mini atle
tikos galiūnus Alf.Vietriną, 
Aleksą Šimaną, Puskunigį, 
kuris vėliau su Baliu Sruoga 
atsidūrė vokiečių konclage- 
ryje. Bokse prisimena bro
lius Mironus, iš kurių Ričar
das tapo garsiu mokslininku 
ir Rudolfas, tapęs rašytoju, 
gyvena Kalifornijoje. Prieš 
keletą metų aplankė Aus
traliją ir parašęs apie ją 
nemažai straipsnių. Prisimi
nė jis buvusį Laisvės Alėjoje 
dviračių treką, pastatytą 
1925 m. ir po poros metų jau 
sužlugusį, taip pat ir Kauno 
^čiuožyklas, Vytauto kalno 
rogučių taką, turtingų me
cenatų įrengtas teniso 
aikšteles, kur žaidėjų lygis 
buvo gana aukštas, tik jų 
buvo labai mažai.

Savo straipsnyje V.S.G. 
ilgiausiai aprašo apie 
krepšinį, daugelį kartų jį ly
gindamas su dabartiniu, jau 
po 45-rių metų esančiu < 
krepšiniu Lietuvoj.

”0 krepšinis ūmai iškilo 
1937 metais į ano meto 
europines aukštumas. Toli 
buvo toms aukštumoms iki 
dabartinio Tarybų Lietuvos 
krepšinio”. Su pajuoka, 
minėdamas krepšinio kilmę, 
rašytojas pastebi, kad Ame
rikos sportininkai nestokojo 
ir toda olimpinės dvasios, 
tos šalies prezidentai nepa
sižymėjo ypatinga
^tolerancija ar toliaregišku 
; įžvalgumu, bet jų tarpe dar 
'nebuvo atsiradę filminių 
kaubojų, neskiriančių Vi- 
duramžių jūros, nuo Meksi- 
|kos įlankos ir juntančių 
tokią zoologinę neapykantą 
kitoms socialinėms siste
moms. (Atrodo Amerikos 
prezidentas R. Reagan ir jo 
kietas antikomunistinis nu
sistatymas, net ir'sportinius 
atsiminimus berašant, yra 
kaip krislas akyje...). To 
laiko Amerikos sportininkai 
skirdavosi nuo mūsų tik 
nepaliaujamu gumos kram
tymu, o ne antžmogių 
kompleksu.

P. L-vis 
Bus daugiau

----------------------------------- 1------------- -------------- -------------------------------------- >.

SPORTO DIENA 
ADELAIDĖJE

Sekmadieni, gruodžio 2 d. 
Adelaidės L.S.K. ’’Vytis” 
suruošė tradicine lietuviu 
sporto šventę. Programa 
pradėta šv. mišiom, atna
šaujant kun. J. Petraičiui, 

i MIC. Sportininkai Šv. Kazi
miero bažnyčioje dalyvavo 
su klubo vėliava, lydima 
uniformuotų palydovų.

Po to tautiečiai rinkosi į 
Lietuvių Namus, kur sporti
ninkų mamytės ir prijau
čiančios ponios paruošė gar
džius pietus. Tuo pačiu metu 
vyko daiktinė loterija, o 
bilijardo kambaryje, tos 
sporto šakos turnyras. Vė
liau į sportinę programą įsi
jungė šachmatininkai ir 
stalo teniso žaidėjai. Krep
šinio aikštėje pirmose rung 
tynėse matėme mūsų daug 
žadantį prieauglį. Draugiško 
pobūdžio rungtynėse vyres
nės mergaitės pasirodė tru
putį pranašiau, nes tik dvie
jų taškų skirtumas daug ką 
sako jaunesniųjų mergaičių 
naudai.

! MOTERYS -
MERGAITĖS 38:36

Vyresnėms mergaitėms 
taškus pelnė: V. Bone 12, L. 
Jablonskytė 10, B. Stalbaitė

I VIETOJ. M 
GELIŲ

Pagerbdama mirusį re
daktorių, rašytojų Vincą 
Kazoką, p. J. Kaunienė 
vietoj gėlių ’’mūsų Pastogei” 

. skiria $ 100.
I Labai dėkojame!

Pagerbdamas mirusį 
’’Mūsų Pastogės” redaktorių 
Vincą Kazoką vietoj gėlių 
skiria "Mūsų pastogei” $ 80 
p. P. Smolskis, S.A.

TALKOS PRANEŠIMAS

Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija ’’TALKA” 
Ltd. praneša, kad nuo 1985 metų sausio mėn. 1 dienos 
pakeičiami procentai už terminuotus indėlius:

nuo $100 iki $20.000 -12%
už $ 20.000 ir daugiau —13%

Už einamąsias sąskaitas ir toliau mokama 9%.
Talkos Valdyba

PADĖKA

Visiems mieliems tautiečiams dalyvavysiems mano 
brangios mamytės a.a. Onos Gilandienės laidotuvėse 
savo ir šeimos vardu reiškiu gilią padėką.

Tuo pačiu Jos prisiminimui skiriu Sydnejaus Lietuvių 
Savaitgalio Mokyklai $ 250.

Aleksandras Gilandas.

A.A.
ONAI GILANDIENEI 

mirus, jos sesutei Nadieždai Butkienei, švogeriui 
Kazimierui ir sūnui Aleksandrui su šeima, reiškiame gilią 
užuojautą.

Edvardas ir Emilija Šliteriai 
■■■i ....................................................................u d

10, I. Petkūnaitė 6, A. 
Snarskytė 0, o jaunesnioms - 
Loreta Jablonskytė 10, L. 
Šmitaitė 10, R. Malliotis 8, 
D. Šmitaitė 4, S. Malliotis 4.

Po šių rungtynių, krep
šinio aikštėje įvyko oficialus 
Sporto dienos atidarymas. 
Šia proga trumpą žodį tarė 
klubo pirmininkas J. Jona- 
vičius. Jis taip pat medaliais 
apdovanojo mūsų mergaičių 
žemiau 14 metų amžiaus 
krepšininkes, kurios austra
lų pirmenybėse pasiekė 
’’Grand Finalą”. Atžymėtos 
L. Jablonskytė, L. Šmitaitė, 
D. Šmitaitė, R. Malliotis, S. 
Malliotis, R. Pociūtė, K. 
Vyšniauskaitė ir K. Gude
lytė.

Po to ’’Business Holiday 
Travel” kelionių biuro Mel
bourne savininkas Balys 
Stankūnavičius įteikė Ade
laidės ’’Vyčio” klubui Vil
niaus, Kauno ir Klaipėdos 
miesto herbus. Šias labai 
vertingas dovanas klubo 
pirm. Jurgis Jonavičius, su 
visų sportininkų pritarimu 
Rerleido Adelaidės Lietuvių 

lamų globotojams - Sąjun
gos valdybai. Jas Priėmė 
L.N. pirm. Petras Bielskis. 
Taigi, šiais puošniais herbais 
galės pasidžiaugti visi 
Adelaidės lietuviai.

Po to įvyko krepšinio

Pagerbdami mirusį Vincą 
Kazoką vietoj gėlių ’’Mūsų 
Pastogei” $ 20 aukojo F.M. 
Sodaičiai, Vic.

Pagerbdama mirusį 
’’Mūsų Pastogės” redakto
rių, vietoj gėlių skiriu 
’’M.Pastogei $ .10. A. 
Ving ienė. Nuoširdžiai ačiū.

Pagerbdami mirusį ”M. 
Pastogės” redaktorių vietoj 
gėlių”Mūsų Pastogei” ski
riam $ 10 auką. Daina ir 
Stasys Bernotai. Širdingas 
ačiū. 

rungtynės tarp jaunių ir 
veteranų, kurias jauniai lai
mėjo gana įtikinančiai 25:16. 
Jauniams taškus pelnė: R. 
Willenbrecht 9, L. Janonis 6, 
A. Snarskis 6, L. Pocius 2, 
A. Šmitas 2, o veteranams - 
A. Reivytis 8, A. Ignatavi
čius 3, P. Strimaitis 2, S. 
Kubilius 2, V. Ramonaitis 1, 
J. Šmitas 0.

Krepšinio aikštėje prana
šiausiai pasirodė R. Willen
brecht, L. Janonis, A. 
Snarskis bei B. Stalbaitė, 
sesutės Jablonskytės ir 
Šmitaitės.

Po to visi sportininkai, 
klubo rėmėjai ir ponios, ku
rios vėl paruošė gardžias 
vaišes, susėdo prie stalų. Po 
ilgos dienos sočiai pavalgyta 
ir vakaras praleista labai 
Jaukioje atmosferoje. Vaišių 
metu dovanos įteiktos šach
matų turnyro nugalėtojui V. 
Opulskiui, bilijardo - R. 
Malliočiui ir stalo teniso lai- 
.mėtojui P. Snarskiui, o taip 
pat ir megaičių krepšinio 
treneriui A. Reivyčiui.

Šia proga galima pasi
džiaugti, kad tautiečiai, kaip 
ir kasmet, skaitlingai atsi
lankė į Sporto dienos paren
gimus ir stambiom aukom 
praturtino ’’Vyties” klubo 
iždą.

Didžiausia padėka pri
klauso ponioms, kurios dvi 
dienas sunkiai dirbo ruoš
damos pietus, kurių pelnas 
praturtino klubo iždą bei so
čiai pamaitino visus Sporto 
dienos dalyvius.

R.S.

Brangiam bičiuliui Vincui 
Kazokui mirus, vietoj gėlių 
’’Mūsų Pastogei” aukojam 

..$ 30. Viliūnų šeima.

Pagerbdami mirusį ’’Mūsų 
Pastogės” redaktorių rašy
toją Vincą Kazoką, siunčia
me vietoj gėlių $ 25. Geelon- 
go B-nės Valdyba. Širdingai 
ačiū.

Vietoj gėlių, mirus ’’Mūsų 
Pastogės* redaktoriui 
Vincui Kazokui aukoja ’’Mū
sų Pastogei” p. Ona 
Aleknienė . Vic. $ 10.

Padėka
Jono Povilo Urnežiaus, 

mirusio šių metų vasario 3 
d., prisiminimui, žmona S. 
Urnežienė ’’Mūsų Pastogę” 
parėmė dvidešimt penkiais 
doleriais. Širdingai ačiū.

’’Mūsų Pastogei" aukojo 
K. Šaulys, S.A. $ 25. Širdin
gai ačiū. Red.

Neužmiršdama ’’Mūsų 
Pastogės” ir šįmet p. Ona 
Šalkauskienė paskyrė $ 25 
auką.
AUKOS ”M. Pastogei?

Voveris Jonas ACT $25
A. Gudelis SA $ 5

F. Adamonis SA $ 5

Mirus Vincui Kazokui 
’’Mūsų Pastogei” vietoj gėlių 
V.A. Baltrukoniai, Vic. 
aukoja $ 5.

Mieliems aukotojams ta
riame nuoširdų ačiū.

’’Mūsų Pastogės 
Administracija

Mūsų Pastogė Nr. 49-52, 1984.12.17, psl. 11
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SYDNEJAUS ŽINIOS
SYDNEJAUS LIETUVIŲ 

NAMUOSE
Šiuo metu jau esame 

surjnkę pažadų sumoje $ 
II61OOO. Esame neperto- 
liausiai savo užsibrėžto tiks
lo surinkti $ 150.000. Dar 
pasispauskime ir tikslas bus 
atsiektas. Nelaukime, kol 
mūsų draugas ar bičiulis pa
sižadės ar įmokės ir man jau 
nebereikės "prisidėt**... 
Ateikime patys savanoriškai 
į talką lietuviško židinio iš
laikymui! Pageidaujame, 
kad pinigai būtų įmokėti dar 
pries Kalėdų šventes, tai 
mus įgalintų laiku atmokėti 
bankui paskolą ir išvengtu
me nuošimčių mokėjimo.

Toliau skelbiame pavar
des prisidėjusių prie vajaus.

AUKOJO: pensininkė $ 
250, V.P. Zitkauskas $ 200, 
P. Ridikas $ 200,

SKOLINO neimdami 
nuošimčių: po $ 1000 - Br. ir 
P. Ropės, K. Grigaliūnas, 
Juozas Šuopys, Anatolijus 
Kasiulaitis, D. Bogušienė, 
K. ir N. Butkai, A.J. Skoru- 
lis, S. ir D. Skoruliai, N. 
Liutikaitė, M. Gailiūnas.

Po $ 500 - Juozas Doniela 
iš Adelaidės, J. ir M. Zinkai, 
Vyt. Račiūnas, A. ir V. 
Skeiviai, Br. Paskočimas.

$ 300 - Eva Kubbos.
Po $ 250 - dr. V. Doniela 

(antrą sykį), V. ir L. Deikai.
$ 100 - J. Vailaiša.
Praėjusiam ’’Mūsų Pasto

gės” numeryje netiksliai 
praneštos aukotojų sumos; 
atsiprašome už klaidą. 
Turėjo būti - skolino po $ 500 
neimdami nuošimčių: V. 
Danta, K. ir J. Paul ir H. 
Virgeninkas.

Visiems aukojusiems ir 
skolinusiems nuoširdžiai 
ačiū. Aukos ir paskolos prii
mamos bet kokio dydžio. 
Pinigus prašome siųsti 
sekančiu adresu: 
LITHUANIAN CLUB LTD.

P.O. BOX 205 
BANKSTOWN, NSW, 2200 

"TALKOS” 
SUSIRINKIMAS SYDNEY

Sydnejaus Talkos 
skyriaus informacinis susi
rinkimas įvyko gruodžio 9 d. 
Liet. Klube.
Susirinkime dalyvavo 70 
narių. Pagerbus mirusius 
Talkos narius, Sydnejaus 
Talkos įgaliotiniai padarė 
pranešimus.

Per praėjusius finansinius 
metus Sydnejaus skyrius 
padidėjo daugiau kaip 40%, 
palyginus su praeitais me
tais ir šių metų rugsėjo mėn. 
prašoko vieną milijoną dole
rių.

Pelnas pakilęs, bet 
neproporcingai. Kad 
užtikrinus Talkos augimą, 

• pelningumą ir efektingą ad
ministravimą, siūloma:

a) sumoderninti adminis
tracijos priemones,

b) pritraukti daugiau mū
sų jaunimo, kad paskolas 
imtų iš Talkos,

c) pakelti Talkos, kaip 
vienintelės mūsų lietuvių fi
nansinės institucijos 
statusą mūsų bendruome
nėje, o ypač jaunosios kartos 
akyse.

Nariai buvo prašomi 
padėtt pritraukti jaunąją 
kartą.

Iš savo pelno Sydnejaus 
skyrius paskyrė $ 1.200 
.sekančiai: jaunimo orga
nizacijoms sporto klubui 
"Kovui” ir taut, šokių 
’’Sūkuriui” po $ 200, Syd
nejaus Lietuvių Klubui $ 
800. Sydnejaus Talka
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MILTIPLE SCLEROSIS 
SOCIETY

Draugija, kurios tikslas 
yra kovojimas su daugialype 
skleroze (multilpe Schlero- 
sis), liga, kuri žaloja cent
rinę nervų sistemą, paliečia 
daugelį žmonių, daugiau 
moterų negu vyrų, nėra už
krečiama, bet be priemonių 
jos išvengti ar ją išgyti, 
neįmanoma.

SYDNEJAUS TOWN 
HALL ruošia kalėdų eglučių 
ir kitokių tradicinių kolėdi- 
nių papročių PARODA-

Visos tautinės bendruo
menės yra kviečiamos daly
vauti išstatant tradiciniai 
papuoštas eglutes bei pa
ruošiant ir pardavinėjant 
kalėdinius patiekalus, prisi
dedant su giesme, daina ar 
šokiu.

Už išstatymo vietą buv 
imamas nedidelis mokestis 
ir tikimasi, kad už parduotas 
skanėstus gautas pelnas bus 
paskirtas draugijai.

Pavieniai asmenys ar 
organizacijos norintieji ar 
galintieji dalyvauti šioje 
parodoje prašomi kuo grei
čiau paskambinti Carol 
Vincent tel. 412 1577.
~ PADĖKA

Rengiant "Aušros” tunto 
šįmetinį kaukių balių pinigi
niai tuntą parėmė (kaukių 
premijoms ir t.t.) šie skautų 
bičiuliai bei rėmėjai:

Po $ 50 - Senas Skautas, p. 
Valė Stanevičienė, Funerals 
of Distinction P/L, Sydne
jaus Skautų Židinys; $ 40 p. 
J. Sakalauskas; $ 25 ASS 
Sydnejaus Skyrius; po $ 20 
p.p. D. Bižienė, M. Statku
vienė; po $ 10 p.p. V. Jasiū- 
nienė, V. Gaidžionienė, V. 
Narušienė.

Sydnejaus skautams $ 10 
paramą suteikė p. Rašymas.

Visiems šiems skautų 
bičiuliams - rėmėjams, 
skautiškojo jaunimo vardu 
reiškiame nuoširdžią 
padėką.

Taip pat labai dėkojame 
visiems bei visoms aukoju
siems šių metų "Aušros” 
tunto kaukių baliui loterijų 
fantus.

Visiems ačiū, ačiū, ačiū!
Mirus vyr. valt. Juozui 

Jarinkevičiui, jo pagerbimui 
Skautijos Fondui $ 10 
aukojo j.v.s. fil. V. Vaitkus.

"Aušros” Tunto Vadija

PRANEŠIMAS

Sydnejaus liet, pensinin
kų nariams pranešame, kad 
1985 m. sausio 3 d. susi
rinkimas nebus.

Sekantis susirinkimas 
įvyks vasario 7 d. 12 vai., 
ketvirtadienį, Bankstowno 
Lietuvių Namuose.

Valdyba

RADIJO VALANDĖLĖ KŪČIOSE

Jau 34 metai ištesėta bus ir šiais metais gruodžio 24 d. 
7 vai. vakare per 2 EA stotį (iš graikų gauta laiku) kape
liono kun. P. Butkaus žodis Kūčių - Kalėdų tema, naujos, 
kalėdinės giesmės - 15 min. programoj. Įsidėmėkite: 7 
vai. vak. per 2 EA.

PAMALDOS KALĖDOSE
Sydney lietuvių parapijos iškilmingos Kalėdų pa

maldos gruodžio 25 d. 11.30 vai. St. Joachims bažn. Lid- 
combe (prie St. John St).. Pamaldose lietuviškas kalėdi
nes giesmes išpildys ’’Dainos” choras diriguojamas 
Broniaus Kiverio ir Birutės Aleknaitės. Kviečiami visi 
priimti šv. Komunijos nors ir būtų priėmę kitose pamal
dose.. Bus klausoma ir išpažinčių.

Lietuviškos pamaldos sekm. - gruodžio 30 d. ir Naujuo-. 
se Metuose sausio 1 d. vyks įprasta tvarka: 11.30 vai. St. 
Joachims, Lidcombe.Pre), P. Butkus
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: SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE :
► 16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN |TEL. 708-14141

<
Gruodžio 24 d., pirmadieni, rengiamos < 
Sydnejaus lietuviams

BENDROS KŪČIOS

, Gruodžio 16 d., sekmadieni, 2.30 vai. 
, ruošiamas naskutinis šiais metais
► TURGUS
► Daug vertingų premijų; gera nuotaika.
► Palaikykite Lietuvių Nąmus savo'
► atsilankymu.
►

► Gruodžio 23 d., sekmadieni, 2 vai.
► ruošiama
► KALĖDŲ EGLUTĖ
►
, klubo narių vaikams. Atvyks Kalėdų 
, senelis. Įėjimas veltui. Prašome regis- 
, truoti savo vaikus klube asmeniškai 
, arba telefonu 708 1414 iki gruodžio 16 
k dienos. Paskubėkite su registracija, 

kad nebūtų vaikams nusivylimo.

Tikimės užjūrio svečių. Kaina $ 8 <
asmeniui, vaikams iki 12 m. $ 5. ,

Pradžia 7 vai. Prašome iš 
anksto užsisakyti ir atsiimti bilietus , 
ne vėliau kaip iki 16 gruodžio. Visos ( 
vietos yra numeruotos - todėl skubėki
te užsisakyti vietas sau ir savo drau- ‘ 
gams. ’
Gruodžio 31 d., pirmadieni, 8 vai. 
rengiamas Sydnejaus lietuviams

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
Skani vakarienė; gros gera kapela.

Įėjimas $ 15 asmeniui. ’
Palaikykime Lietuvių namus savo ’

skaitlingu dalyvavimu. 
< a a t a a a a a a a a

LITUANISTINIAI KURSAI 
SYDNEJUJE

Lituanistinių
Veščiūnafte-Janavi čiene (kairėje).

Sydnejaus 
Aldona

Pranešame, kad Australi
jos Švietimo Ministerijos 
patvarkymu lietuvių kalba- 
įvesta į abitūros egzaminus 
(H.S.C.) lygiateisiai su visais 
kitais švietimo ministerijos 
nustatytais privalomais da
lykais. Kiekvienas lietuvis 
jaunuolis-lė gali baigti aus
trališką gimnaziją su lietu

MIRUSIEJI

Lapkričio 30 d. Sydnejuje 
mirė ONA GILANDIENĖ, 
74 metų amžiaus. Velionės 
pageidavimu smulkesnių ži
nių nededame.

Lapkričio 30 d. taip pat 
mirė ALFONSAS MAKA
RAS, ilgametis darbuotojas, 
ALB Sydnejaus Apylinkės 
ir Bankstowno Lietuvių 
’’Dainavos” Namų valdybo
se.

B.Ž. 

vių kalbos pažymiu. Taip pat 
turi progos giliau susipažinti 
su lietuvių tautos kultūra ir 
istorija.

Priimami taip pat ir suau
gusieji.

Norintieji studijuoti lie
tuvių kalbą registruojasi 
vasario 2 d., šeštadienį. Re
gistracija vyks Ashfield

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

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