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JUOZAS ALMIS JCRAGIS

VASARIO AIDAI MU MS I’RIME NA

VELYK AS

pavasario aidai mums primena Velykas.
Saulėtekių ugnis ir pirmas žibutes,
Tikėjimą didingą, jog mirtis sugėdinta sielų jau nebetykos -
Malonės karalystė amžių amžiais nusitęs . . .

Mirties palaužtos galios! Kristus kėlės! Buk. širdie, rami! 
procesijoj giedodami su vėliavom apie šventovę ėjom tris kartus. - 
jr butume pasaulio kraštan ėję, varpo gausmo šaukiami.
Su Aleliuja giesme lauždami mirties ir pragaro vartus . . .

AUSTRALIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS
KRAŠTO VALDYBA

ALB KRAŠTO VALDYBOS 
PR ANESl MAI

Krašto valdyba savo posėdžiuose svarstė įvairius mūsų bendruomenės 
gyvenimo kultūrinius ir švietimo reikalus. Sudaryta Kultūros taryba iš 
sekančių asmenų: J. Vabolienė (pirm.). L. Gerulaitis, P. Bielskis, S. Kubilius ir 
L. Pocienė.

Švietimo tarybos pareigas sutiko atlikti apylinkės valdybos sudarytas 
Švietimo komitetas.

Kultūros taryba savo planuose numato suruošti Studijų dienas 1986 m.. 
Velykų metu Melbourne.

Rašytojo Puigio Andriušio premija geriausiam baigusiam lituanistinius 
kursus pakeliama iki S50.

Sydnėjuje sudarytas Lietuvių dienų komitetas Krašto valdybos 
patvirtintas: A. Migus (pirm.). K. Protas, P. Pullinen. L. Cox. J. Zinkus ir J. 
Karpavičius.

Lietuvių informacijos biuro paruoštos darbo gairės ir susirišta su New 
Yorke veikiančiu Lietuvių informacijos centro vedėju kun. K. Pugevičiumi. 
Biure sutiko dirbti: V. Baltutis, J. Jonavičius ir A. Zamoiskis.

Pasaulio lietuvių žinynui gauta medžiaga iš apylinkių ir seniūnijų baigiama 
paruošti ir bus netrukus pasiusta' PLH valdvbai

ALB Tarybos suvažiavime Canberroje buvo priimtas naujas solidarumo 
mokestis $5.00. kurį privalo mokėti visi be išimties. Kadangi nemaža dalis 
bendruomenės narių jau yra sumokėję bendruomenės solidarumo mokesti, 
todėl šiems metams jis paliekamas $2.00. o naujasis įsigalios tiktai nuo 
sekančių metų sausio 1 d. Visos apylinkių valdybos ir seniūnijos prašomos šį 
ALB Tarybos nutarimą vykdyti nuo 1986 m. sausio 1 d.

Federalinė Baltų Taryba paliekama Sydnėjuje. Lietuvius šioje taryboje 
atstovauja: V. Patašius. L. Cox ir K. Stašionis. Dėkojame dr. B. Vingiliui, 
kuris taryboje išdirbo keletą metų.

Krašto valdybos vicepirmininkas J. Jonavičius, Adelaidės apylinkės valdyba 
ir sporto klubo "Vytis" valdyba aptarė Pasaulio lietuvių žaidynių įvykstančių 
1988 m. bendrus pasiruošimo reikalus.

ALB Krašto Valdyba

Tai mes jauni nemirtingumo daliai gauti
Iš Dievo saulės taurės gėrėm liepsną spindulių
ir Dievo laisvėje, kilnių tikslų pažadinti, mes veržėmės tik su drąsiais draugauti. 
Darbuotis kurti, siekti gėrio, meilės ir tiesos gyvenimą nušviečiančiųjų idealų didelių.-

Bet. mums bežiūrint, tamsios jėgos ėmė griauti tai, kas šventa.
Iškilo vėliavos mirties, ir sudrebėjo gyvastis trapi nuo šalčio jos,
Ir pergalingai žemėj įsitvirtino mirtis - šalis užvaldė, kontinentus,
0 mūsų giesmių aidą vėjas nunešė į naktį, tartum siūlą, trukusios voratinklio gijos...

tartum prigesintos tapo dangaus šviesos -
6yvybe savo susirūpinę, užmiršome nemirtingumo pažadų mums teikiamas drąsos jėgas. - 
Jei Dievas su mumis.kas gi prieš mus?! Kodėl viltis, ta dieviška ugnis išblėso? 
Kur gi tikėjimas, apsiaustyje mirties mus amžinybės ilgesiu iš naujo uždegąs? ■

Kas mirtį sulaikys? Ji vaikšto mūsų tarpe atkakli, nenugalėta.
Ir milijonai nužudytų karuose prie vartų jos tylioje žemėj užkasti...
Tegu pavasario globoj prieš mirtį drąsiai atsistoja plunksna nebaili poeto, 
Pareikalaudama: "Išnyk iš čia, mirtie, naikinanti, rūsti!

Išnyk iš šios planetos ir pasiimk su savimi visus, kurie žudynes rengia 
Ir sunaikinimo baisiais ginklais planuoja Žemės ir žmonių kapus! 
Išnyk iš čia! Kad saulė taikiai šviestų mums visų tautų padangėj, 
Augindama medžius, ir žmogų, ir javus, ir tulpių daigelius trapius,

Kad mes ir vėl galėtume Velykų pažadams tikėti, -
Iš Dievo saulės taurės gerti ugnį nesiliaujančių gyvybės spindulių, 
Kurie pažadina žydėt žibutę ir vienuolišką erškėtį,
r sielai atveria į nemarumo rytmetį mus vedančius kelius ..."
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Vilniuje teisiami disidentai
LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDA Nr. 12

PERSPEKTYVOS, Nr. 22(1981)
kažkodėl šaukiami tik 7.

Teisėjas skelbia tolesnę proceso 
tvarką:

— teisiamųjų apklausa; eilė tokia: 
Iešmantas, Skuodis, Pečeliūnas;

— liudininkų apklausa; jų sąrašas 
dar neskelbiamas;

— daiktinių įrodymų pagarsini
mas.

tęsinys

Povilas Pečeliūas parašęs visą eilę 
antitarybinio turinio straipsnių, ku
rie pateko į "Perspektyvas”. Tai 
"Pradedame naują etapą”, "Lietu
voje vyksta disidentinis judėjimas”, 
’’Jau penktas dešimtmetis, kai pa
saulis gyvena pagal lozungus”, ’’Ak
tuali problema”. Juose šmeižiama 
tarybinė santvarka. Viename jų 
liaupsinamas psichinio ligonio Ka
lantos poelgis ir jis paverčiamas 
protestu prieš žmogaus teisių ir 
laisvių užgniaužimą Lietuvoje. Kal
tinamasis spausdinęs straipsnius iš 
savo rankraščių DanutėsKeršiūtės 
rašomąja mašinėle. Nuo jos buto tu
rėjęs raktą. Tardymo metu D. Ker- 
šiūtė parodė, kad ji spausdinusi. Ta
čiau ekspertizės duomenys, Peče
liūno pirštų anspaudai rodo, kad 
spausdino jis. Kaltinimo pagrindas 
— kratų medžiaga, parengtinio tar
dymo duomenys, liudytojų Dobro
volskio, Žvirgždžio, Ališausko, 
Venclovaitės, Kauzono, Stoskeliūnų 
parodymai.

Visų trijų teisiamųjų veikla verti
nama kaip antitarybinė, pakertanti 
tarybinės visuomenės ir tarybinės 
santvarkos pagrindus, šmeižikiška, 
nes jie savo kūriniuose kalba apie 
tariamą demokratinių laisvių nebu
vimą Lietuvos TSR. Jų kūriniuose 
tvirtinama, kad Lietuva yra taria
mai okupuota., kad tarybinės val
džios pobūdis yra fašistinis (Ieš
manto mintis). Juose kalbama, kad 
Pabaltijo tautos kenčia priespaudą 
kaip ir cariniais laikais, kad siekia
ma jas morališkai nusmukdyti, fiziš
kai sunaikinti. Visi trys sistemingai 
klausėsi užsienio radijo laidų, kurios 
pakeitusios teisiamųjų mąstyseną ir 
jie pradėjo antitarybinę veiklą, ra
šydami straipsnius su tikslu juos 
paskelbti nelegalioje spaudoje. Kal
tinamieji daugino nelegalią litera
tūrą su tikslu ją platinti. Jų nusikal
timas yra valstybinis, nes jų 
straipsniai pateko į reakcingos 
emigracijos spaudą (tai liečia Ieš
manto "Lietuvos komunistų sąjun
gos programą”, "Judėjimą už 
išstojimą iš TSRS”, V. Skuodžio 
laiškus ir "Dvasinį genocidą Lietu
voje”). Nusikaltimas yra sunkus ir 
kvalifikuojamas Lietuvos TSR Bau
džiamojo kodekso 68 straipsniu, 1-ja 
dalimi.

Bylą sunkinančių ar lengvinančių 
aplinkybių nenustatyta.

Perskaičius kaltinamąją išvadą 
teisėjas klausia ar teisiamiesiems 
suprantamas kaltinimas. Skuodis ir 
Iešmantas atsakė, kad suprato. Pe
čeliūnas sako, kad jam nesupranta
mos kai kurios kaltinamosios išva
dos formuluotės. Jeigu teisiamieji 
skelbė "... Lietuva yra tariamai 
okupuota”, tai reiškia, jog jie neigė 
okupaciją. Tai uš ką jie teisiami? Čia 
teisėjas ėmė priekaištauti Pečeliū
nui dėl gynėjo nušalinimo. Gynėjas 
būtų jam padėjęs išsiaiškinti. Peče
liūnas atsakė, pakartodamas argu
mentus, išdėstytus nušalinti advo
katą ir nurodė, kad advokatas Ku
daba prieš pat procesą pareiškė: 
”Tu disidentas, o disidentų aš negi
nu”.

Nei V. Skuodis, nei G. Iešmantas, 
nei P. Pečeliūnas kaltais neprisipa
žino. Iešmantas pareiškė, kad įsiti
kinimai yra asmeninis kiekvieno 
žmogaus reikalas ir jie iš vis nepa
kaltinami. Skuodis jokios savo veik
los nelaikąs nusikaltimu nei prieš 
įstatymus, nei prieš valstybę. Jis tik 
kritikuoja partijos reguliuojamą vi
suomeninę santvarką. Pečeliūnas 
nurodė, kad kaltinimo jis nesupratęs 
ir todėl iš viso, negalįs atsakyti į 
klausimą ar prifiažįsta kaltu. Jis dar 
bandė atkreipti teismo dėmesį į tai, 
kad iš apklaustų parengtinio tardy
mo metu 60-ties liudininkų, į teismą Lietuviški margučiai
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Pastabų dėl proceso tvarkos ne
turėjo nei prokuroras, nei teisia
mieji.

TEISIAMŲJŲ APKLAUSA

GINTAUTO IEŠMANTO
APKLAUSA

Pirmiausia Iešmantas pareiškia, 
kad jis atsisako visų savo parodymų 
parengtiniame tardyme, nes tardy

GERB."M.P." SKAITYTOJAI

Daug jūsų visada laiku, neraginami, 
susimoka prenumeratą. Daug, siųs
dami prenumeratą, prideda keletą, 
keliolika, kartais net keliasdešimt 
dolerių laikraščio paramai.

Bet dar yra daug prenumeratorių, 
neatsiuntusių šių metų prenumeratos 
mokesčio. Dar blogiau, yra jūsų tarpe 
skolingų net tik už 1984 metus, bet ir 
už metus prieš tai. Laikraščio 
skolininkai apsunkina pabrangina ad
ministracijos darbą. Jiems reikia 
rašyti raginančius laiškus, mokėti 
paštui už jų persiuntimą. Bet svar 
blausia "M.P." nustoja nuošimčių, 
kuriuos ji gauna, jei tie pinigai būtų 
laikraščio sąskaitoje. 

tojai Urbonas ir Kažys protokolus 
rašydavo iš atminties, įterpdami 
beletristikos ir savo išvadas. Jie iš
kraipė pasakytas mintis. Tuo reika
lu Iešmantas įteikia teismui rašytinį 
pareiškimą ir prašo prijungti prie 
bylos. Iešmantas pažymi, kad 
daugelio protokolų jo nepasirašyti. 
Todėl jis atsisako protokolų kaip 
kaltinamosios medžiagos ir atmeta 
juose užrašytus parodymus.

Teisėjas siūlo Iešmantui papasa
koti apie savo veiklą. Iešmantas pa
sakoti atsisako ir pareiškia, kad at
sakinės tik į klausimus. Atsakyda
mas į teisėjo klausimus jis nurodė, 
kad iki 1974 metų dirbo "Komjauni
mo tiesos” redakcijoje politinio sky
riaus vedėju. Kažkas jį įskundė dėl 
eilėraščių turinio. Pašalintas iš 
"Komjaunimo tiesos”, dirbo Knygų 
rūmuose. Prokuroras čia įsikiša, pa
žymėdamas, kad šeimoje jis charak
terizuojamas neigiamai. Pastaruoju 
metu visuomeninėje veikloje neda
lyvavo. Charakteristika iš darbo
vietės teigiama.

Tad palengvinkime administracijos 
darbą ir padėkime laikraščiui pasiųs 
dami prenumeratą ŠIANDIENI. Nea
tidėkite rytojui, ar dar vėliau, bet 
sėskite už stalo dabar ir, pasinaudoję 
Nr.8 esančia atkarpa, pasiųskite 
administracijai prenumeratos mo
kestį.

"Mūsų Pastogės” prenumerata 
nepasikeitė, nors šįmet persiuntimo 
išlaidos pakilo 10% o spausdinimo 
kaina 20^,

Tokios pačios apimties Melbourne 
leidžiamo latvių laikraščio "Austra
las latvietis" metinė prenumerata yra 
.$48, o estų "Meie Kodu" $30.

Red.

Kaip kalbėti?
-iniai

Iš būdvardžių su priesaga -inis 
nedaromi prieveiksmiai su priesaga 
-iniai. Tokius netaisyklingai sudary
tus prieveiksmius keičiame:

1. priesaga -iškai: Jų vaikas jau 
fiziniai (=fiziškai) subrendęs, bet 
psichiniai (=psichiškai) trupučiuką 
nenormalus. Lietuviai buvo masiniai 
(=masiškai) vežami į Sibirą. Eko
nominiai (=Ekonomiškai) mes jau 
šiem tiek atsigavome.

2. prieveiksmiu, padarytu iš ko
kybinio būdvardžio, neturinčio prie
sagos -inis: Jie labai sunkiai materi
aliniai (=materialiai) verčiasi. Už 
tai kiekvienas individualiniai (=in- 
dividualiai) turės atsakyti.

3. suprieveiksmėjusia prielinks- 
nine konstrukcija: Jis esminiai (=iš 
esmės) visai teisingai galvoja.

4. prieveiksminę reikšmę turinčiu 
žodžių junginiu: žmonės į paskaitą 
susirinko šimtaprocentiniai (=visi, 
šimtu procentų). Mokinys nuspren
dė lankyti mokyklą neakivaizdiniai 
(=neakivaizdiniu būdu, neakivaiz
džiai).

ypač, ypatingai
Šie du prieveiksmiai nėra sinoni

mai. Žodį ypač vartojame, pabrėžti
nai išskirdami kurį nors daiktą, 
veiksmą ar ypatybę iš kitų panašių 
daiktų, veiksmų ar ypatybių, pvz.: 
Sugavau daug žuvų, ypač lydekų. 
Ten buvo susirinkę daug jaunimo, 
ypač mergaičių. Jis gražiai groja 
įvairiais instrumentais, ypač smui
ku. Man patinka švelnios spalvos, 
ypač šviesiai mėlyna.

Prieveiksmis ypatingai reiškia 
nepaprastai, savotiškai, subtiliai, 
pvz.: Vakar buvo ypatingai šalta 
diena. Amerikai yra ypatingai sun
ku išspręsti rasinį klausimą. Solistė 
ypatingai gražiai atliko šio vakaro 
programą. Jis yra ypatingai jautrios 
sielos žmogus.

čia būti tok, „_ —
patarimas:

kai neaišku, katrą iš šių 
prieveiksmių vartoti, 

pamėginkime vartoti ypač. 
Jeigu jis tinka, tai jį ir vartokime, 
nes daugiausia klaidų daroma, kai, 
užuot vartojus ypač, pavartojama 
ypatingai.

galvoti ir manyti
Šie du žodžiai yra taip artimi, kad 

net žodynuose juodu yra aiškinami 
vienas kitu. Dėl tokio jų artumo yra 
linkstama, ypač šenkamojoje kalbo
je, žodį manyti stumti iš vartosenos 
ir keisti žodžiu galvoti. Pvz.: Galvo
ju (=Manau), kad rytoj lis. Galvoju 
(=Manau), kad jis dar negrįžo. 
Pagrindinė žodžio galvoti reikšmė 
yra: svarstyti, stengtis suprasti, 
stengtis surasti sprendimą ar išeitį. 
Pvz.: Galvok, ką daryti. Jei pagal
vosi, tai suprasi. Sugalvojau, kaip tą 
uždavinį išspręsti.

galvojimas
labiau reiškia minties pastangas 

surasti kokį nors sprendimą, susi
daryti nuomonę apie vieną ar kitą 
dalyką. Kas galvoja, tas sprendžia, 
to mintis yra įtempta, siekdama 
vienokio ar kitokio tikslo, o manan
čiajam nereikia nei darbo, nei įtam
pos, nei tikslo. Many mas yra nuo
monė apie kokį nors dalyką ar reiš
kinį, be pastangų ką nors suprasti ar 
išsiaiškinti. Pagrindinė žodžio ma
nyti reikšmė yra: turėti kokią nors 
nuomonę, būti įsitikinusiam. Pvz.: 
Ką negirtas mano, girtas pasako. 
Tegul visi mano, kad jų šeima darni. 
Maniau, kad rytą saulė tekėjo, rūtų 
šakelė rankoj žydėjo (liaudies dai
na).

Žodis
manyti 

vartojamas ir tokiomis reikšmėmis: 
žadėti, ketinti, viltis, tikėti. Pvz.: Ką 
manai (ketini) daryti, baigęs mo
kyklą? Nemanyk (=Nesitikėk), 
berneli, kad aš tavo būsiu (liaudies 
daina).
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PIRMIEJI LIETUVIŠKI BALETAI

JURGIS ŽALKAUSKAS

Praūžus I-jam Pasaulinių! karui, 
atsikūrusioje Lietuvos valstybėje 1925 
m. laikinoje sostinėje Kaune, susikūrė 
Lietuvos valstybinis baletas. Bet 
pirmieji lietuviški tautiniai baletai 
pasirodė daug vėliau. Įsikurti Lie
tuvos operai ir dramai buvo lengviau. 
Operoje, K. Petrauskui vadovaujant, 
dirbo ir veikė visas būrys labai 
talentingų ir pripažintų dainininkų, o 
drama turėjo nuo pat pirmutinio 
pastatymo 1899 m. "Amerika pirtyje" 
savo tradicijas.

Tiesa, tuo metu būta ir savų 
prityrusių baleto artistų. 0. Dube- 
oeckienė - Kalpokienė vadovavo 
Kaune privačiom baleto mokyklom. 
Jurgis Kėkštas (Georgi Kiakst), grįžęs 
Lietuvon, nors turėjo didžiuli pasi
sekimą Peterburgo Marijos teatre, 
kaip vienas iŠ baleto solistų, buvo 
pavargęs ir ligų palaužtas ir negalėjo 
nei šokti, nei vadovauti baleto grupei.

Lietuvos Respublikos Švietimo Mi
nisterijos vadovai suprasdami padėti 
ir turėdami norą (kurti prie Valsty
binio teatro baletą, pasikvietė žinomą 
choreografą P. Petrovą vadovauti 
būsimajai baleto grupei. 1925 m. 
juodžio 4 d. (vyko pirmais Lietuvos 
baleto spektaklis "Coppelia".

1928 m. vasario 16 d.. Lietuvos 
nepriklausomybės dešimtmečiui atžy 
®ėti, p. Petrovas paruošė trumpą 
lietuvišką baletą. "Lietuviškoji rap- 
!°dija”. Dekoracijas sukūrė dail. A.

iškilmingoje premjeroje, pakilioje 
wtaikoje, dalyvaujant vyriausybės 
'tiarns, pilnai pripildytoje salėje, 
kestrui dirigavo pats baleto kotnpo- 
lorius Jurgis KarnaviCius. Kadangi 
d buvo trumpas baletas, programą 
'Pildė C. Sasnausko kantata "Bro- 

yfcra lietuviško meno šventė, šven- 
jiant džiaugsmingą jubiliejų. Baleto 
•įietuviškoji rapsodija" muzikoje ir 
choreografijoje atsispindėjo liaudies 
įoloritas, nesudėtingose formose.

Rūpindamasis lietuviška tematika 
įaletuose, P. Petrovas jau 1926 m. 
pasiūlė kompozitoriui J. Karnavičiui 
gūžėtą "Gražuolė". J. KarnaviCius 
parašė muziką, bet dėl nežinomų 
priežasčių, baletas nesusilaukė pas
tatymo. "Lietuviškosios rapsodijos" 
muzika buvo nesudėtinga ir palanki 
baleto be turinio choreografijai. 
Šokėjos vilkėjo tradicines sukneles, 
papuoštas tautiniais ornamentais.

Nors pirmuoju lietuvišku baletu ir 
buvo (aikoma "Lietuviškoji ratp
ėdi ja'. vis dėlto kritikai ir žiūrovai 
jevisai sutiko su baleto "Lietuviškoji 
■apsodija" per dideliu koncertiniu 
jharakteriu.

Pradėjus spaudoje kelti klausimą, 
tada gi bus pastatytas lietuviškas 
alėtas ("Lietuvos Aidas" 
1931.12.28), Valstybinio Dramos, 
Spėtos ir Baleto Teatro vadovybė 
užsakė pas kompozitorius V. Bacevi- 
!ių, J. Gruodi ir B. Dvarioną po vieną 
fienaveiksmj baletą.

Trijų lietuviškų baletų premjera 
yyko 1933 m. gegužės 19 d. Tą 
skarą. diriguojant L. Hofmekleriui. 
cenoje pasirodė: V.Bacevičiaus "So
dų sūkury". J. Gruodžio "Jūratė ir 
Kastytis" ir B. Dvariono "Piršlybos".

Tuo metu susidarė palankios są
lygos baletų statymams, kadangi 
>agal sutarti su Švietimo Ministerija, 
Valstybiniame teatre dirbo garsieji 
rovusio Diagilevo Les Ballets Russes 
Šokėjai V. Nemčinova, N. Zverev ir A.

Visi naujieji baletai, pastayti pagal 
i- Zverevo choreografiją, buvo skir

tingi stiliumi, muzika ir sceno
vaizdžiais. Tačiau žiūrovai nevie
nodai priėmė naujus tautinius scenos 
meno veikalus.

Kompozitorius V. Bacevičius pra
dėjo kurti muziką būdamas 8 metų. 
1927 jis išvyko j Paryžių ir ten baigė 
muzikos konservatoriją. 1930 - 1939 
metais profesoriavo Kauno konser
vatorijoje. Jo muzika ekspresionistinė, 
linkusi į improvizacinį vystymąsi ir 
ryškiai antiromantiškos krypties. Jis - 
atonalinės muzikos kūrėjas ir jo 
pagrindinė muzikos išraiškos piremonė 
yra disonansinė harmonija.

Šios V. Bacevičiaus muzikinės 
kūrybos charakteristikos itin pasi
reiškė balete "Šokių sūkury", kurį 
sudaro 6 dalys, sujungtos greitu 
vystymosi tempu. Sumaniai įpintas 
liaudies dainos "Oi tu ieva, ievužė" 
motyvas. Tango ir ypač Valse, tempas 
sulėtintas, lyg tai atlikdamas Adagio, 
baleto kulminacijos paskirtį. Su pir
muoju taktu klausytojas įvedamas į 
šokio atmosferą, kuri išsilaiko iki pat 
baleto pabaigos

Libreto, parašytas dramaturgo P. 
Vaičiūno, labai paprastas. Poetas 
užklysta į kabaretą, kur jis nusivylęs 
bodisi visa aplinkuma. Pastebėjęs 
gražią merginą, jis pakviečia šokiui, 
valsui. Tačiau ši, iš pažiūros kukli 
mergina, pradėjusi rimtą šokį. įsi

Valstybinis Kaimo teatras kur buvo statomi pirmieji lietuviški baletai

jungia su kitais esančiais kabarete į 
modernių šokių sūkurį. Poetas labai 
greitai nusivilia trumpa pažintimi.

Žiūrovai ir meno bei spaudos 
kritikai nesusižavėjo " ultramoderniu" 
baletu. J. Jovaišaitė - Olekienė šoko 
su J. Vasiliausku tango apsirengusi 
pižama! Žiūvai, pripratę prie klasi
kinių, romantiškų baletų, nepritarė 
tokioms inovacijoms. Rašytojas 
V.Mykolaitis - Putinas pavadino 
baletą "vulgariu pamfletu" ir "girtu 
sapaliojimu". Kitas meno kritikas 
pareiškė, kad šio baleto muzika tiktų 
tik "Zanzibaro zulusams".

Dailininko T. Kulakausko sukurtos 
dekoracijos ir kostiumai atatiko 
moderniai V. Bacevičiaus muzikai ir 
inovatoriškai N. Zverevo choreogra
fijai. Artistai ir šokėjai mėgo baletą 
"Šokių sūkury" dėl daugybės tango, 
fokstrotų ir kitų madingų tiems 
laikams šokių. Deja, šis baletas 
pasirodė scenoje tik 7 kartus ir 
ypatingai gaila, kad niekas iki šiol 
nepadarė žygių šį baletą prikelti ir vėl 
pristatyti baleto mylėtojams.

J. Gruodžio baletą "Jūratė ir 
Kastytis", pagal romantišką liaudies

pasaką apie jūrų dievaitės meilę
žvejui Kastyčiui, Zverevas pastatė 
klasikinio baleto rėmuose. Muzikinė 
kompozicija atsiskleidė su glaudžiai 
susijusimis liaudies dainų ir šokių 
intonacijomis ir ritmikos temomis. 
Lengva liaudies muzikos tematika 
sėkmingai sujungta į simfoninę visumą 
su romantinės orkestracijos puošme
nomis. Kompozitorius J. Gruodis 
(1884 - 1948), jau būdamas 13 metų, 
pradėjo komponuoti muziką. Jis mo
kėsi pas M. Petrauską, o vėliau pas 
žinomą kompozitorių ir pedagogą 
prof. Ipolltov - Ivanov. Vėliau 
studijavo Leipcigo konservatorijoje.

Baleto "Jūratė ir Kastytis" muzi
koje ryškiai atsispindi J. Gruodžio 
atkurtos liaudies melodijos, apiman- 
žios savitą harmoniją su įvairiomis 
kontrapultinėmis kombinacijomis. Ba
letas pastatytas dviejuose paveiks
luose su pasakiniu siužetu, pagal M. 
Lipčienės libreto. Dekoracijos ir rūbai 
buvo paruošti pagal dail. A. Galdiko 
eskyzus. Ruošiant baletą , J. Gruodis 
bendradarbiavo su choeografu N. 
Zverevu. N. Zverevui ir V. Nemči- 
novai pasiūlius, buvo (vestas, pagal J. 
Gruodžio muzikinę įtarpą, pasde deux 
išreikštas tradiciniu klasikiniu sti
liumi.

Malonu dabar prisiminti kai kuriuos 
puikiai sukurtus šokius, kaip jūros 
dugno scenoje šokančius koralus, 
perlus, juro s putą. Pas de deux.

lyrinis Jūratės ir Kastyčio meilės 
duetas, išliko iki mūsų dienų ir dažnai 
šokamas koncertuose. re
prezentuojant tautinį baletą.

Šokiuose panaudota lietuviškos pol
kos žingsniai ir. žvejų sugrįžimo 
scenoje, ratelių forma. Premjeroje 
pagrindines roles šoko V. Nemčinova 
ir A. Obuchovas, o vėliau M. 
Juozapaitytė ir B. Kelbauskas.

Ypač kontraversinis baletas, tre
tysis programoje, sukėlęs spaudoje 
daug ginčų, buvo B. Dvariono 
"Piršlybos". Siužetas iš kaimo buities: 
Ūkininkas turi dvi dukras, kurių 
vyresnioji apygražė ir paprasta. Tėvas 
nesutinka ištekinti jaunesniosios dai
lios dukters tol, kol negaus vyro 
vyresnioji duktė. Pabaigoje, vyresnioji 
išteka už turtingo, bet apydvakio 
jaunikio, o jaunesnioji už savo 
mylimojo.

Nežiūrint realaus kaimo gyvenimo 
siužeto, baleto choreografija, sceno
grafija, dekoracijos, rūbai Ir grimas 
pasirodė impresionizmo (takoję. S. 
Ušinskio dekoracijos, sekant pran
cūzų modernisto Leger stilių, pri
trenkė žiūrovą nauja kalba, ryškiomis 

spalvomis, iki tol nematyta konstruk
cija. nenatūraliomis proporcijomis. 
Artistų grimas ir rūbai sekė bendrą 
baleto stilių, ryškėjo balerinų nugri
muoti kaip obuoliai žandai, styrinčios 
kasos, ornamentuoti rūbai. Pirmą 
kartą lietuvių balete pasirodė kai 
kurie tautiniai šokiai: Suktinis, Klum
pakojis, Noriu miego. Balete be trijų 
svečių šoko Kelbauskas. Juoza
paitytė. Jovaišaitė - Olekienė, Malė- 
jinaitė, Cunovas, Vasiliauskas, Gau- 
dokaltė, Tamošiūnas, Volkovas ir 
visas baleto grupės sąstatas. Avan 
gardinis baletas "Piršlybos", aišku, 
neprigijo. Žiūrovai norėjo matyti 
kaimo gyvenimą realioje, jiems įpras
toje šviesoje.

B. Dvariono "Piršlybos" neprilygsta 
J. Gruodžio baleto "Jūratė ir Kas
tytis" muzikiniam profesionalumui, 
tačiau muzikos veržlumas, melodijos 
žaismingumas labiau tiko scenai. B. 
Dvarionas nedalino partitūros atski
rais numeriais, dėl to epizodai 
betarpiškai perėjo vienas į kitą. 
Baletui siiužetą parašė L. Gira, bet 
rašytojas Balys Sruoga jį galutinai 
pritaikė baletui. Įdomu pastebėti, kad 
1935 m., Lietuvos baletui gastro- 
liojant Monte Carlo ir Londone, 
baletas "Piršlybos" įgavo kitą vardą - 
"Les Fiancailles" ir atstovavo lie
tuvių baleto meną. Gastrolėse baletas 
gavo teigiamą pripažinimą ir pa
kankamą susidomėjimą.

Nors visi trys virš minėti baletai 
neišsilaikė scenoje dėl naujoviškumo 
ir žiūrovų mėgėjiško skonio, atskiri 
šokiai ir choreografiniai sprendimai 
liko pavyzdžiu vėlesniems tautiniams 
baletams.
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SVETUR ŠIRDIES VELYKINĖ 
PAGUODA

Nėra velykinės čia nuotaikos. 
Kaip tėviškėj kasmet kad būdavo. 
Nėra šventos ramybės, nėr taikos; 
Pasaulis visiškai pablūdo jau.

0 Kristus iš mirties vis keliasi, 
Visiems žadėdamas išganymą.
Deja, svetur širdis sušalusi. 
Nebrangina'tokio gyvenimo.

Ir tik prisiminimai guodžiasi 
Velykų, matomų svajonėse. 
Švęstų bažnytkaimiuose, sodžiuose. 
Ir nerastų svetur, klajonėse.

Kaip nuslopinti skaudų liūdesį, 
Kuriuo svetur širdis taip žudosi?
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Melbourne biblioteka
PRANEŠIMAS

Lab^i nemalonu konstatuoti liūdną 
faktą, kad paskolintos retesnės kny
gos p^r ilgai užlaikomos ar iš viso 
negrįžta bibliotekon, aiškinantis, kad 
dingo kitam paskolinus, ar kur nors 
neapdairiai užmiršus. Todėl esantieji 
Šaltini M bibliotekoje retesni ir senesni 
leidiniai' ypač paštu, niekam nesko
linami/ Jei turimas jų tik vienas 
egzempli°rius- Išimtis daroma tik 
Melbourne lituanistinių kursų moky
tojams? *r studentams.

Biblioteka, teturėdama tik vieną 
nuolat’11! darbuotoją, visiems padė
jėjams P° truputį mandagiai nusi- 
imant., neturi galimybių atsakinėti į 
dažnesnius laiškus, prie kurių net ir 
pašto penkias nepridedamas. Nereikia 
pamirkti, kad Melbourne lietuvių 
biblioteka su visais savo padaliniais 
išsilaiJtū tik savo rėmėjų aukomis. Jei į 
laišką neatsakoma, tai reiškia, kad 
biblioteka paštu negalinti pa
sitarnauti, teturint prašomos knygos 
tik v>eilą egzempliorių. Biblioteka 
knygų neplatina ir jų nepardavinėja. 
Tą <jarbą atlieka prie lietuviškų 
pamaldi esantis F. Sodaičio spaudos 
kioske8 (galima jam rašyti 28 Argyll 
St., cbadstone 3148 Vic.).

DaC dėl pražudytų knygų: kalti
ninkai galėtų nors susiprasti stam
besne auka paremti bibliotekos veiklą, 
nors kai kurių knygų jau už jokį pinigą 
neįmanoma nupirkti. . .

Turint įstiklintus lietuviškų mo
netų, banknotų, medaliu bei šįain 
retesniu vertybių stovus, bibliotekos 
langai aprūpintas saugumo grotais, į 
kuriu<2s išradingas geležies meistras J. 
Pranękūnas, vykusiai įmontavo Gedi
mino stulpus. Čia verta ir dėl jų 
prasitart;1- Kartą vienas rimtas meno 
žinovas pasiteiravo, kam tie stulpai 
čia reikalingi? į tai atsakymą davė 
pats bibliotekos gyvenimas: tie stul
pai jau ne vieną naują skaitytoją 
privili°i° skolinantis knygas, duodant 
bibliotekai auką pinigu ar retesne 
knygii- įėjęs dar nematytas žmogus 
sako: Slytinėju sau šaligatviu, ir 
mataū lange - Gedimino stulpai! Nagi, 
manau sau- reikia užeiti, kas gi čia 
dedas1 už tų stulpų? . .

Australijos lietuvių fondo vardu 
nuoširdus ačiū V.R. Aniuliams, $66.00 
apmokėjusiems bibliotekai atliekamų

lituanistinių knygų persiuntimą Va-
karų Vokietijon, Vasario 16 gimna
zijai. J. Mikštas

Bibliotekos vedėjas

PA KŠT U MA

Melbourne Jaunimo teatro per 1982 
metų suvažiavimą pastatyto muziki
nio vaidinimo "Pakštuma" plokštelės 
pardavimas vyksta sklandžiai. Iki šiol 
parduotos plokštelės jau padengė 
pagaminimo išlaidas. Norintieji jas 
įsigyti, gali kreiptis į savo miesto 
Jaunimo sąjungos narius.

Prie plokštelės išleidimo prisidėjo 
Australijos lietuvių fondas, paremda
mas $ 500, Melbourne Apylinkės 
valdyba, duodama $ 150 ir Australijos 
lietuvių jaunimo sąjunga $ 200.

Darbu ir mažesnėm sumom pinigų 
prisidėjo ir daugiau organizacijų, bei 
pavienių asmenų.

Susiri nki mas
ALB Melbourne Apylinkės narių 

metinis susirinkimas įvyks balandžio 
14. 2.30 Lietuvių namuose, North 
Melbourne.

, Dienotvarkėje Apylinkės valdybos. 
Revizijos komisijos ir Garbės teismo 
rinkimai.

Nauja grupė

Iš suaugusių Melbourne yra organi 
zuojama reprezentacinė tautinių šo
kių grupė. Norintieji įsijungti prašomi

PRANEŠIMAS

Pranešame visuomenės žinai, kad 
psikeitė Melbourne Dainos sambūrio 
valdyba. Naujoji valdyba pasiskirstė 
pareigomis sekančiai:

Pirmininkas Kęstutis Lynikas. 
tel.308 2545.

Sekretorius Juozas Petrašiūnas, 
232 5034.

Iždininkas Povilas Kviecinskas. 
744 4270.

Paren girnai Jane Petrašiūnienė, 
232 5034.

Turto žinyba Vincas Lazauskas, 
29 2726.

Choro seniūnas Girutis Kymantas, 
689 1248.

M.D.S. sekretorius

Lietuvių kooperatinė kredito draugija 
TALKA LTD.

• Moka už indėlius (deposits) 9% metinių palūkanų.

l)ž terminuotus indėlius:
Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas sumas.

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

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi išbūti iki finansinių 
metu galo, t.y. birželio 30 d. Už atsiimtus term. ind. metų bėgyje — 6%. Pro
centai užskaitomi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų gale 
ir pašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) iki 17% dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 30.000 įkeičiant nekiln. turtą, asmenines paskolas su 
ghr^ntuotojais iki $ 5000 ir be jų iki $ 2000. Procentai už visas paskolas už
skaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

ftlelbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sekmadieniais nuo 1.30 pp. iki 
3 v^l. pp., Lietuvių Namai, 5; Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Ijiformacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. ryto iki 
2 v»L PP-

pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melbourne 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių Namuose.
pašto adresas: "TALKA”, Lietuvių Namai, 6 Eastry St., Norwood, SA 5067

gydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių Klubo patalpose, 
16-18 East Terrace, Bankstown NSW 2200.

CHRUŠČIOVO PAVOGTA 
ŠVENTOVĖ

"The Catholic Digest" 1985 m. 
vasario nr. išspausdino Čikagos arki
vyskupo kardinolo Joseph Bernardino 
straipsnio santrauką, kurios vertimą 
čia pateikiu. (Pilnas tekstas buvo 
išspausdintas "The Chicago Catholic" 
1984.X.19) 
Kas atsitinka, kai religija yra taip 
puolama, kaip Lietuvoje? Tenai besi
lankantis šventovės pamaldose gali 
būti atleistas iš darbo, prarasti 
galimybę į aukštesnį mokslą ir patekti 
net kalėjiman. Valstybė priverstinai 
moko vaikus ateizmo ir draudžia 
religinį auklėjimą. Žmonės neturi savo 
asmeninio Naujojo Testamento eg
zemplioriaus, trūksta pagrindinės re
liginės literatūros. Nėra jokios oficia
lios katalikų spaudos. Vienuolijos 
uždraustos. Valstybė leidžia labai 
mažam skaičiui asmenų įstoti į kunigų 
seminariją. To skaičiaus toli gražu 
nepakanka užimti vietas kasmet 
mirštančių ar pensijon išeinančių 
kunigų. Policija dažnai tardo kandida
tus į seminariją, bandydami paveikti 
juos arba įpareigoti šnipinėjimui.

Lietuva buvo okupuota rusų 1940 
m., vėliau vokiečių, ir vėl rusų 1944 
m. Per 1940 metus rusai įkalino daug 
kunigų arba išvežė juos į Sibirą. 
Geležinei užuolaidai nusileidus ant 
Lietuvos, sovietams valdant šio anks
čiau nepriklausomo krašto religinė ir 
tautinė laisvė žlugo. Katalikų švento
vių uždary"135 ir niekinimas nuolat 
prLa, - minėtų siautėjimą.

vJUllKl DŪKIS I\lc*ipčdoo Svcntovio, 
paverstos koncertų sale, atskleidžia 
visą problemą. Klaipėdos katalikai 
1956 m. pastatė šventovę aptarnauti 
didėjančiam šio Baltijos jūros uosto 
gyventojų skaičiui. Nuo karo laikų tai 
vienintelė šventovė, pastatyta Lietu
voje. Bet ši Švč. Mergelės Marijos 
Taikos Karalienės šventovė buvo 
pagrobta 1960 m. Nikitos Chruščiovo 
įsakymu. Pranešama, kad jis buvo 
įsiutęs, kai sužinojo apie šios švento
vės atsiradimą. Klebonas, jo vikaras ir 
penki parapijiečiai buvo teisti ir 
nubausti kalėjimo bausme nuo trejų 
iki aštuonerių metų. Visa tai įvyko 
nepaisant to, kad gyventojai buvo 
gavę visus reikalingus leidimus šven 
tovei statyti ne tik iš Lietuvos, bet ir 
iš centrinės Sovietų Sąjungos vyriau
sybės. Šiai statybai vietos gyventojai 
aukojo pinigus ir darbą.

Daug metų Lietuvos katalikai prašo

sovietų vyriausybę grąžinti jų šven
tovę; 150,000 prašė 1979 m., 1981 m. 
o 1982 m. delegacija nuvyko į Maskve 
ir pateikė prašymą Sovietų Sąjungos 
religinių kultų komisarui. Jis pripaži
no, kad vyriausybė neteisėtai pagrobė 
šventovę ir garantavo, kad bus duota: 
leidimas naujai statybai, bet iki šio 
nieko nebuvo padaryta.

Tuo tarpu Klaipėdos katalika 
renkasi pamaldoms menkame pastate 
kuris visiškai tam netinka. Ten jų yr< 
apie 8,000 ir kiekvienais metai 
priauga apie 900 naujų narių. Žmonė: 
yra taip sugrūsti besikeičiančios: 
pamaldose, kad kai kurie apalpsta 
Šventovės narių skaičius dar padidėjo 
kai uždarė apylinkėje dvi šventoves 

Nesename pogrindinės spaudos 
žmogaus teisių gynėjos "Lietuvo: 
Katalikų Bažnyčios kronikos" leidi 
nyje yra šis pareiškimas apie Klaipė
dos katalikus: "Negalime būti paten 
kinti dabartinės bažnyčios perstaty
mu; net ir ją perdirbus, ji negalė 
sutalpinti visų tikinčiųjų ir perstaty 
mo metu keletą metų visiškai neturė 
sime jokių maldos namų". Jie tail 
išreiškia savo jausmus apie pirmąj 
šventovę: "Mes patys statėme ši: 
bažnyčią. Be reikalingų įranki’ 
nusausinome pelkes, kastuvais iškasė 
me pamatus, rankomis nešėme plyta 
ir kitą statybinę medžiagą".

1983 m. delegacija vėl keliavo 
Maskvą pakartoti žmonių prašyme 
Dėl anksčiau paminėtu priežasči 
tikintieji ___ vynaūsynes pasiuiy
mą perstatyti dabartinę šventovt 
Maskvos religinių reikalų departa 
mento direktorius paskelbė, ka 
vyriausybė pastatysianti naują šven 
tovę Klaipėdoje. Su tuo miest 
katalikai sutinka su sąlyga, jei naujo 
šventovė būtų tokia didelė, kai 
konfiskuotoji.

Pagal " Kroniką", koncertų kiaušy 
tojai boikotuoja koncertus konfiskuc 
toje šventovėje. Ten kiekvieną mene; 
vis mažiau įvyksta koncertų, ypa 
pastačius naują kultūros centr: 
galinti sutalpinti daugiau žmoni: 
Grąžindama šventovę, vyriausyt 
atitaisytų didelę neteisybę Klaipėd: 
katalikams.

Artėjant 600 metų sukakčiai m 
Lietuvos krikšto 1387 m., Čikago 
veikianti organizacija pradėjo vaj

Nukelta į 5 psl.

MELBOURNE LIETUVIŲ KLUBO VALDYBA

kviečia visus klubo narius ir svečius dalyvauti tradiciniame

MARGUČIŲ BALIUJE
kuris įvyks balandžio 13, šeštadienį, 7.30 vai. Melbourne lietuvių klube.

Gera muzika, gardi, šilta vakarienė, turtinga loterija. Prašome atsinešti 
margučius - bus duodamos premijos už gražiausius margučius. Prašome 
gėrimus nusipirkti Klubo patalpose.

Bilietai: Klubo nariams : $10, ne nariams $12

Vietas užsisakyti pas Gediminą Statkų tel. 857-8502 ir prie įėjimo.

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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SYDNEY
DAINA LIETUVIU NAMUOSE

HENRY WILDEN KONCERTAS

Balandžio 21, 3 vai. Lietuvių 
namuose, Bankstown , koncertuos 
daugeliui muzikos ir ypač operos 
mylėtojų žinomas, buvęs Australijos 
operos solistas Henry Wilden.

Henry Wilden gimė prieš keturias
dešimt metų Mauricijaus (Mauritius) 
saloje, kur ir praleido savo mokyklines 
dienas. Baigęs dainavimo studijas, jis 
koncertavo ir dainavo per radijų.

■enri Wilden operoje DON GIOVANNI
kaip Don Ottavio

Apie 1960 metus iš Mauricijaus 
salos jis nuvažiavo į Prancūzija ir buvo 
Pakviestas dainuoti su prancūzų 
operetine kompanija pirmuoju tenoru. 
Su šia kompanija jis tris metus 
Bastrioliavo Prancūzijoje ir Alžyre.

1971 m. Henry Wilden imigravo į 
Australija ir buvo priimtas dainuoti su 
Australijos valstybine opera. Pirmoji 
jo rolė buvo grafo Mantuos, operoje 
Rigoletto. 1974 m. jis operoje La 
lioheme dainavo Rodolfo rnU t’..;... 
pat metais jis ouvo sensacingai 
priimtas, su Joan Sutherland dainuo
damas operoje Hofmano pasakos.

Laiškai Redakcijai
i
ii Gerbiamieji,
>

"Mūsų Pastogės" savaitraštis, turįs 
K oficialų ALB-nės organo statusą, 
ji atsidūrė kritiškoje padėtyje: pasi 
Ii gendama jam būdingo elemento - 

gerai parašytų vedamųjų, kurie 
iškeltų svarbesniuosius mūsų bend
ruomeninio gyvenimo įvykius, užaš
trintų kryptį, idealus. Tarkim, kad tai 
pereinamasis laikotarpis, kuris ir vėl 
išsilygins? . .

Antai per tris savaitraščio numerius 
C’M.P." Nr.6, Nr.7, Nr.8) persi
spausdinta iš sovietinio laikraščio 
("Li teratūra ir Menas") tenykščių 
literatūrologų V. Kubiliaus ir Z. 
Zinkevičiaus straipsniai apie poetą- 
rašytoją ir kalbininką A. Baranauską. 
Negana to ("MP" Nr.8), ištisai 
persispaudinta ir V. Rachlevičiaus 
rašinys "Tiesoje" apie Australiją. 
Įdomu, ką gi tuo mostu redaktorius 
ketino mums paaiškinti ir pasakyti? . . 
Beje, toks gestas nesiderina su 
principine išeivijos laikysena Lietuvos 
okupanto atžvilgiu!

Pasisakau už tai, kad vysk. A. 
Baranauską derėtų pristatyti be 
nutylėjimų ir kupiūrų, nes jo asmenyje 
randame ne tik poetą-rašytoją ir 
kalbininką, bet sykiu ir Kat. Baž
nyčios dignitorių bei ano meto 
rezistentą prieš maskolišką paver
gėją. Vadinasi, naudojantis sovie
tiniais šaltiniais - atodaira ir komen
tarai yra mums gyvenimiška būtinybė, 
bet tai, deja, nepadaryta!

Didžiausias jo triumfas buvo 1976 
metais su Joan Sutherland dainuojant 
operoje Lakme.

1977 m. jis Vancouver, Kanadoje 
dainavo operoje Manon ir ten išleido 
plokštelę. 1978 m. jis Australijoje 
išpildė Don Ottavio rolę, operoje Don 
Giovani.

Dainuodamas Australijos valsty
binėje operoje, Henry Wilden puikiai 
pasirodė operose Traviata, Lucia di 
Lammermoor, Sevilijos kirpėjas, Elixir 
d'Amor ir Cosi fan Tute.

Dėl asmeninių priežasčių 1981 
metais iš operos pasitraukė ir dabar 
dirba buhalteriu. Laisvalaikiu dai
nuoja savo malonumui ir. būdamas 
nuoširdus žmogus, sutiko padainuoti 
Sydney lietuviams. Koncerto pelnas 
bus skiriamas Lietuvių namams.

Jo paties sakymu, dainavimas jam 
suteikia malonumo ir padeda išreikšti 
savo jausmus ir temperamentą.

Henry Wilden , kurį muzikiniai 
kritikai už išpildymą rolių operoje 
Hofmano pasakos ir Lakme labai 
aukštai įvertino, yra vertas mūsų 
dėmesio ir skaitlingo dalyvavimo jo 
koncerte.

Gregory Martin

Negalima negirdomis apeiti ir kitų 
mums būdingų aktualijų, kurios nere
tai atsispindi abejingumu lietuviš
kumui. Kai kas bando prognozuoti 
mūsų bendruomenės ateitį ir veiklą 
vis su tam tikromis išlygomis ir 
prekoncepcijomis a la "Tautiškos 
nekaltybės praradimas" ir 1.1... Kad 
"Mūsų Pastogėje” reikia būtinai 
įsivesti anglų kalbos skyrių jaunimui 
ir panašiai... Atsieit, anglų kalba 
padarys tai, ko nepadarė tėvas ir 
mama, šeima, šeštadieninė mokykla, 
organizacijos ir apskritai - lietuviš
koji aplinka. Tai vis retoriška graž
bylystė nei į tvorą, nei į mietą, grįsta 
menkavertiškumo logika, nes kaip taip 
galima: "Mes jau asimiliavom ir 
kapituliavom, o jūs... dar vis užsispyrę 
būti lietuviais?!"

Kalbant apie mūsų spaudą ir 
jaunimo veiklą, pastebėtina ir ta 
aplinkybė, kad nei ALB-nė, nei 
"Spaudos Sąjunga" beveik nieko 
pozityvaus nepadarė, kad būtų suor
ganizuoti spaudos darbuotojų bū
reliai, skatinant (apjungiant bei 
instruktuojant!) - t.y. palaikant ryžtą 
spaudos darbui, ugdant jų kalbinį 
raštingumą! Tokio abejingumo pa
sekmė irgi akivaizdi: turime laikraštį, 
kuris gerokai paskydęs, bet dar 
laikosi. Tik visa bėda, kad vis daugėja 
rašinių, kurie sunkiai bepaskaitomi. 
Žodžiai lietuviški, bet mintys (sakinių 
strutūra) jau nebelietuviškos. Tai vis 
problemos, kurios .mums kelia nerimą, 
jog esame žmonės, netekę savo

Prie šio koncerto taip pat prisidės 
lietuviams jau pažįstamas, a.a. Pau
liaus Rūtenio draugas, baritonas 
Gregory Martin.
Jis gimė Tasmanijoje ir jau nuo jaunų 

dienų mėgo muziką ir dramą.
Gavęs David Allen pryzą, jis du 

metus studijavo Melbourne Melba 
konservatorijoje. į Australijos valsty 
binę operą Gregory Martin įstojo 1973 
metais. Čia jis susipažino su Pauliun 
Rūteniu ir iki jo mirties pas jį mokėsi. 
Jis daug koncertuoja ir 1982 m. išleido 
pirmą savo plokštelę. Šįmet išleistą 
plokštelę "Australian Songs and 
Ballads" jis paskyrė Pauliaus Rūtenio 
prisiminimui.

R. Kavaliauskaitė

KLAIPĖDOS BAŽNYČIA

Atkelta iš 4 psl.

sugrąžinti Klaipėdos šventovę tikin
tiesiems. Ji renka parašus po prašymu, 
kad šventovė vėl būtų naudojama 
pamaldoms. Jeigu norite padėti, kaip 
ir aš, galite gauti daugiau informacijų 
iš Interreligious Task Force, 1307 S. 
Wabash Aven., Chicago. Ill. 60606,- 
USA.

Vertė J. Str.
T.Ž.

ROMUVOS PREMIJA

1985 m. kovo mėn. 9 d.. Lietuvių Akademinės Korporacijos ROMUVA 55-ų 
metinių komerso metu, sekantiems asmenims buvo įteikta Romuvos premija:

Andriui Lipčiui, 
Jonui Rukšėnui ir 

Dovydui Sadauskui.
. Tie jaunuoliai 1984 metais baigė viduriniąsiaf mokyklas ir išlaikė lietuvių 

kalbos egzaminus HSC lygyje, bei patenkino korporacijos sąlygas premijai 
gauti.

gioinrionoc o„.„ -i—Rimuotą Vyties paveikslą su atitinkamu 
korporacijos prezidiumo įrašu.

Vyties paveikslus padovanojo p. Balys Stankūnavičius, o įrėminimus 
parūpino korp! Romuva.

egzistencinės gelmės, sparčiai pasi
nešę į plokščias asimiliacijos platumas 
ir seklumas, kurios mums, kaip 
tautinei bendruomenei, nieko gero 
nežada . . .

J. Juška

GINČUS BAIKIME BANDYMU

Gerb. redaktoriau,

"M.P.” kovo 18 laidoje J. Aras, senj. 
laiške redakcijai siūlo lietuviškus 
laikraščius pradėti spausdinti ang
liškai. Jo nuomone, dėl to, kad iki šiol 
lietuviškuose laikraščiuose nebuvo 
straipsnių anglų kalba, mes turime 
tautinių nuostolių.

Dauguma taip negalvoja: tautinius 
nuostolius turime dėl kitų priežasčių, 
bet čia jau kita kalba, verta 
tolimesnio apsvarstymo.

Jei Australijos lietuvių laikraščiai 
pradėtų spausdinti straipsnius anglų 
kalba, dauguma skaitytojų jų atsi
sakytų ir užsiprenumeruotų sau 
patinkamus laikraščius iš Šiaurinės 
Amerikos ir parsisiųsdintų juos oro 
paštu. Australijos lietuviai tokiu 
atveju į tuos laikraščius daugiau ir 
rašytų.

Palaipsniui pereinant į angių kalbą, 
mažėtų mokinių skaičius savaitgalio 
mokyklose, lituanistiniuose kursuose 
ir nesuorganizuotume vaikų darželių.

Aš siūlau padaryti tokį bandymą: 
nuo 1986 sausio 1 abu laikraščius 
sujungti į vieną savaitraštį, leidžiamą 
lietuviškai, o kitą savaitraštį leisti 
angliškai.

Vienas lietuviškas savaitraštis, aš 

VEIKLA UŽ ŽMOGAUS IR 
RELIGIJOS TEISES

Tarpkonfesinio komiteto Los Ange
les skyrius, su kuriuo glaudžiai 
bendradarbiauja Lietuvių Informaci
jos Centras, suaktyvino veiklą dėl 
persekiojamų žmogaus ir religijos 
teisių gynėjų Sovietų Sąjungoje. 
Komiteto iniciatyva The Tidings 
diecenzinis laikraštis atspausdino 
straipsnį, kuriame buvo pateikti 
įkaitintųjų, lietuvio kataliko kunigo 
Sigito Tamkevičiaus bei žydo Anato- 
lio Ščaranskio biografijos ir adresai. 
Prel. Royale Vadakin, Los Angeles 
arkivyskupo taikos ir teisingumo 
komisijos pirmininkas bei tarpkonfesi
nio komiteto narys straipsnyje sakė, 
kad "tvirtas balsas už taiką turi būti ir 
tvirtas persekiojamiesiems. Nutylėji
mas vienu ir kitu atveju išduoda 
religiją... Mūsų laiškai yra stiprūs 
balsai, kurie kalba negalintiems kalb
ėti Sovietų Sąjungoje..." baigė preL 
Vadakin.

Zev Kessler, Amerikos žydų komi
teto veikėjas, pabrėžė, kad per laiškus 
galima įasmeninti persekiojamųjų 
problemas. Kaip ryškų persekiojimo 
pavyzdį, jis iškėlė kun. Sigitą Tam- 
kevičių. Besilankydama Los Angeles, 
Gintė Damušytė, Lietuvių Informaci
jos Centro darbuotoja, su Zev Kessler 
aptarė bendrus darbus.

galvoju, Australijoje išsilaikys iš 
prenumeratų ir skelbimų. Jei ir anglų 
kalba leidžiamas lietuviškas savait
raštis išsilaikytų, tai linkime jam 
sėkmės, jei ne. tai jis išnyktų ir ginčas 
būtų išspręstas visam laikui.

Aukas, kurias dabar duodame abiem 
laikraščiam, aukotume vaikų darže
liams. Latviai Melbourne turi du vaikų 
darželius, kodėl ne mes? Ypač, kad ir 
valdžia sušelptų.

Jonas Normantas

Atviras laiškas "Mūsų Pastogės" 
redaktoriui

Betkoks straipsnių nuolatinis persi- 
spausdinimas iš kitų laikraščių mažina 
laikraščio vetę ir paverčia jį taip 
vadinamu žirkliniu laikraščiu. Tuo 
labiau tą vertę mažina naudojimasis 
ištisų puslapių iškarpomis iš sovieti
nės Lietuvos spaudos. Sovietai tik ir 
laukia, kad ant jų meškerės užsika
bintų nuo sovietinės okupacijos pasi
traukusių laisvojo pasaulio lietuvių 
spauda.

Paskutiniu laiku pastebėjom net 
kelis tokius "Mūsų Pastogės" pasika- 
binimus ant sovietinės meškerės. 
Mane, o kaip girdėjau, ir kitus tokie iš 
sovietinės spaudos "pasiskolinti" 
straipsniai įžeidžia. Tuo labiau tai turi 
įžeisti ir suniekinti veiklą tų mūsų 
tautiečių, kurie organizuoja demon
stracijas, organizuoja antisovietinę 
spaudą, spaudą svetimom kalbom apie 
priespaudą šiandieninėje okupuotoje 
Lietuvoje ir visokiom kitom priemo
nėm veda kovą už Lietuvos laisvę.

J. Reizgys
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PERTH
GANYTOJAS

VAKARŲ AUSTRALIJOJE

ADELAIDE
J.E. VYSK.P. A.BALTAKIS 

ADELAIDĖJ
Perth, Vakarų Australija. Kovo 7 

dienų Perth'o aerodrome gražus 
būrelis tautiečių su b -nės valdybos 
pirmininke B. Radzivaniene ir čia tuo 
metu viešėjusiu kun. Gaideliu, susi
rinko pasitikti brangaus svečio, vysk. 
P. Baltakio, O.F.M., atskridusio ap
lankyti šios tolimos Vakarų Aus
tralijos lietuvių kolonijos.

Kovo 8 ir 9 buvo pravestos 
rekolekcijos, per kurias vyskupas 
iškėlė gražių minčių, nurodydamas 
kelius mūsų dvasiniame ir religiniame 
gyvenime. Sekmmadienj šv. mišioms 
vyskupas su procesija buvo lydimas į 
bažnyčią su vėliavomis ir jaunimo, 
apsirengusio tautiniais rūbais. Pamal
dose žmonių pilna bažnyčia darniai 
giedojo lietuviškas religines giesmes. 
Laike pamaldų jaunuolis Vytenis 
Radzivanas priėmė iš vyskupo Sutvir
tinimo sakramentą.

Po pamaldų visi sugužėjo į Lietuvių 
namus, kuriuose, prie suneštinėm 
vaišėm apkrautų stalų, susėdo apie 
šimtinė žmonių. Po įvairių sveikinimų 
bei "valiavimų", atydžiai išklausyta 
įdomi vyskupo kalba. Ekselencija 
kalbėjo mūsų bendruomenės reikalais, 
ir ją ištikusiomis problemomis. Su
prasdamas mūsų padėtį, kad jau virš 6 
metai be lietuvio dvasininko, o 
paskutiniu laiku be jį pakeitusio, visų 
pamilto, sunkiai susirgusio kroatų 
kunigo Tomich, pertiškių dvasiniai 
reikalai atsidūrė kryžkelėje, vyskupas 
žadėjo ieškoti būdų tai problemai 
išspręsti.

Ekselencija taipogi paminėjo besi 
pr/'hlorni^ — F. i U

namų likimą Perth’e. Namai, $50,000

AL FONDAS
AUKOS A.L.FONDU1

$342' Iš a.a. Andriaus Krikščiūno 
palikimo, S.A.

$150 Vincas Stagis, prisimindamas 
a.a. brolį Antaną Stabingį, prieš 10 
metų mirusį Sibiro tremtyje (650), 
Vic.

$100 V. Grigonis (1215), Moe, Vic. 
Jonas Sakalauskas (500), Cabra- 
matta.N.S.W.

$30 Jonas Alkevičius prisimindamas 
a.a. žmoną Eleną, N.S.W.

Adelaide lietuvių aukos Vasario 16 
minėjimo proga:

Po $20 J. Bardauskas (30), B. ir J. 
Jonavičiai (170), K.Raznauskas ir 
Kun. A. Spurgis (97).

$15 A. Gudelis (335)
$10 J.Doniela (150), D. Dunda (69), 

M. ir B. Gavėnai (20), R. ir A. Kubiliai 
(52), J. Kutkienė (230), V. ir M. 
Neverauskal (95), G. Pačiulis (35), S. 
ir P. Pusdešriai (60), A. Stakaitis (40), 
V. Urbonienė (120), I. Vadeikis, H. ir 
A. Vikai (95), A. Visockienė (72) ir A. 
Zamoiskis (112).

$9 S. Kerulis,
$5 S. Baltutis, V.Baltutis (90), R. 

Baranauskas, O. Baranauskienė, P. 
Barauskas (28), V. Bardauskaitė, A. 
Barasnevičius, J. Brazauskienė (8), 
A.Bulis, A. ir P. Dancevičiai (12), P. 
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dolerių vertės, prieš 6 metus buvo 
nupirkti tautiečių skolintais pinigais. 
Paskolų su procentais išpirkimo lai
kas, tuo laiku buvusios valdybos buvo 
nustatytas 1985 m. birželio mėn. 30d. 
Jei skolintojų dauguma pareikalautų 
pinigus grąžinti, Lietuvių namai turės 
būti parduoti.

Vyskupo manymu tai reikštų Lie
tuvių bendruomenės, kaipo organi
zuoto vieneto, žlugimo pradžią. 
Ekselencija apeliavo į susirinkusius 
ieškoti būdų tam pavojui išvengti. 
Vyskupo kalba bvo palydėta garsiais 
plojimais.

Antradienį, kovo 12, pertiškių 
išlydėtas vysk. P. Baltakis išskrido į 
Adelaide, tęsti ganytojiško darbo 
lietuvių tarpe. Prieš atsisveikinant 
vyskupas maloniai davė pasikalbėjimą 
lietuvių radijo valandėlei, kuri bus 
transliuojama per 6NR velykinėje 
radio programoje.

V.S.
VAK. AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS PRANEŠIMAS

S-gos Komitetas prašo paskelbti: 
"Pranešama, kad š.m. balandžio 14 

d. (sekmadienį), 3 val.p.p. šaukiamas 
visuotinis, privalomas S-gos paskoli- 
ninkų (debenture holders) susirinki
mas Lietuvių Namuose, 258 Mill Point 
Rd., South Perth. Pagal "Debenture 
Deed", paragr. 2a, paskolų terminas 
yra 1985.6.30. Artimoje ateityje biis 
įteikti ar išsiųsti asmeniniai pakvieti
mai."
(pas) J. CyįįaSj sąjungos Komiteto

V. A.L.Žinutės

Grebliūnas (27), L. ir V. Gudiškiai 
(15), V. Janulis (17), L. Kazla, E. 
Karvelienė, A. Krivickas, P. Kuižys, 
E. ir P. Kuncaičiai, B. Lenktienė, B. 
Masionis (7), V. Merkys (7), J. Poškus 
(129), V. ir J. Rupinskai (8), J. ir A. 
Sasinai (15), J. Siurblys (12), S. 
Stankevičius (30), R. Stašaitis (10), 
A. ir J. Stepanai (11), A. Strimaitienė 
(10), O. Solintienė ir J. Virbickas 
(10).

$4 I. Bakšys ir P. Laucius.
$2 0. Baltušienė, A. Kaminskienė 

(19), E. Marcinkevičiūtė (4), J. 
Paškauskas (12), B. Piokštienė (5), A. 
Saulius, L. Staugienė (9), Šiaučiuvie- 
nė, M. Varoneckas ir A. Zakarevičie
nė (6).

$1 M. Daugalienė.
Kitų vietovių aukos A.L.Fondui 

Vasario 16 proga.
Po $20 V. Aukštiejus (99), Vic. ir J. 

Šniras (230), Vic.
$10 M. Gailiūnas (365),N.S.W.
$5 A. Obeliūnas (590), Vic. ir A. 

Zvirblys (135), Vic.
A.a. Julijai Lynikienei mirus, ją 

pagerbdamas vietoje gėlių Jonas 
Normantas, Vic. aukojo A.L.F. $10 
(305).

A.a. Zaniui Breneizeriui mirus, jį 
pagerbdamas Geelong sporto klubas 
"Vytis" vietoje gėlių aukojo A.L.F. 
$20 (60).

A.a. Adomui Kaitimui mirus, jį 
pagerbdamas gėlių vietoje A.L.F. 
aukojo $20 S. Augustinavičius (45), 
Tas.

A.a. Henrikui Rimgaudui Newcastle 
mirus, jį pagerbdami gėlių vietoje 
aukojo A.L. Fondui:
$20 Rokas Lapinskas (145) 
$10 J. ir S. Meiliūnai (732), Vic.
po $5 Alf. Bajalis (40), J. Česnaitis, 
Step. Klėmenis(lO) ir Motiejus Šeškus 
(70).
A.a. Algiui Vaitiekūnui Melbourne 
mirus, jį pagerbdami gėlių vietoje

Gausus ir spalvingas adelaidiškių 
būrys sutiko J.E. vyskupą Paulių A. 
Baltakį Adelaidės aerouoste, atskri
dusi iš Perth'o kovo 12 dieną.

Sekančią dieną Adelaidės organi
zacijos, vadovaujant Apylinkės v-bai, 
suruošė oficialų vyskupo sutikimą 
Adelaidės Lietuvių namuose.

Su kokiu kruopštumu adelaidiškiai 
ruošėsi vyskupo sutikimui, liudijo 
vainikais apipintos salės durys, apvai
nikuota scena, gausybė gėlių ir baltai 
užtiesti stalai, gausiai apkrauti gėry
bėmis.

Buvo skelbta, kad vyskupas į 
priėmimą atvyks 11.30 ryto. Ir štai, 
salės laikrodžio rodyklei tik pasiekus 
pusę dvyliktos, tarpdury pasirodo 
jaunatviškos išvaizdos, besišypsantis 
dvasiškis - mūsų ganytojas, lydimas 
Adelaidės klebono kun. J. Petraičio 
MIC.

Apie vyskupą Baltakį daug girdė
jom, daug skaitėm spaudoje, ir štai jis 
su mumis.

Malonus reiškinys, kad po keturių 
dešimčių metų, lietuvių religinis, 
kultūrinis ir tautinis gyvenimas išeivi
joj ne tik nemirė, kaip Lietuvos 
okupantas pranašavo, bet atželia 
naujomis atžalomis, bujoja nauja jėga. 
Štai naujai įšventintas vyskupas, 
kasmet gausybė naujai išleidžiamų 
vertingų knygų ir periodikos, Lithua- 
nistikos Katedrai...

į salę įžengiant vyskupą tautiečiai 
pasitiko entuziastišku plojimu. Vi
siems susėdus, A.Šerelis pasveikino 
vyskupą ir pakvietė Apylinkės v-bos 
pirm .1 stačiiina tartijodi. Pirminin kas savo Kalboje pasiaž įaugę garoingo 
svečio apsilankymu, išvardino organi 
zacijas, dalyvaujančias šiame sutiki
me, trumpai nušvietė bendruomeninį 
gyvenimą Adelaidėje, jaunimo judėji
mą ir paminėjo jau kurį laiką čia 
vykstantį nemalonų reiškinį: tėvų 
maąrijonų reiškiamą antagonizmą 
kun. dr. Alfonsui Savickui.

Baigęs kalbą J. Stačiūnas įteikė Jo 
Ekscelencijai adresą ir organizacijų 
auką kelionės išlaidoms padengti. 
Narė kultūros reikalams A. Dainienė, 
Adelaidės prisiminimui, įteikė dova
nėlę - rankdarbį.

Savo žodyje adelaidiškiams J.E.

aukojo A.L.Fondui šie asmenys: 
$50 J. ir J.Žalkauskai (180), 
$40 V. ir R. Aniuliai (245), 
$25 L. Ray,
$20 V. ir D. Simankevičiai (255) ir 

P. Šilas,
$10 V. ir G. Ališauskai (400), J. 

Balbata (165), S. Bortkevičienė (25), 
A.E. ir A. Liubinai (20), J. ir B. 
Makuliai (55) ir A. Tamašauskas (30).

$5 B. Prašmutaitė (65). Skliauste 
liuose parodyti skaičiai yra sumos 
dolerių, kurias tie žmonės iki šiol yra 
paaukavę Australijos lietuvių fondui.

A.L.Fondo valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems aukotojams ir Fondo 
talkininkams.

Vaclovas Rekežius 
A.L.Fondo iždininkas

LI G O NI U
T, A N K YM AS

Sydney lietuvių moterų socialinės 
globos draugija praneša, kad sekan
tieji tautiečiai šiuo metu serga ir 
pageidaujama, kad jie ateinančių 
Velykų švenčių laikotarpyje būtų 
aplankyti:

Celkienė St. Burwoods Nursing 
Home. Jarembauskienė Bronė, 
Sydney Adventist Hospital.

Kapočius Juozas, Lidcombe Hospi
tal. 

vysk. Baltakis maloniais ir šiltais 
žodžiais padėkojo už jam suteiktą 
progą susipažinti su šio tolimo krašto 
lietuviais. Trumpai palietė jaunimo 
reikalus išeivijoj ir kas linkme daroma, 
o marijonų ir kun. dr. A. Savicko 
reikalą, su jam būdingu švelnumu, 
aiškino, nesantį lengvai išsprendžia
ma. Apie tai jau jis girdėjęs J.A.V- 
bėse. Paaiškino, kad marijonų genero
las rengiasi atvykti į Adelaidę ir tą 
reikalą bandysiąs išspręsti.

Moterų oktetas, vadovaujamas G. 
Vasiliauskienės, akomponuojant kun. 
dr. A. Savickui, padainavo tris dainas. 
Dainininkės atrodė gražiai - baltose 
suknėse, pasipuošusios gintarais. Dai
nos skambėjo pasigėrėtinai.

Vėliau vyskupas, lydimas Lietuvių 
sąjungos pirm. P. Bielskio, perėjo salĘ 
ir asmeniškai susipažino su tautie
čiais, kurių buvo netoli dviejų šimtų, 
paduodamas kiekvienam ranką. Ade
laidiškiai nuoširdžiai spaudė ganytojo 
ranką, sveikino atsilankiusį ir dčiau- 
gėsi jį matydami.

Nors vyskupo apsilankymo laikas 
Adelaidėj truko tik aštuonias dienas, 
tačiau jis, pasiryžęs pažinti kuo 
daugiau šio krašto lietuvių, susipažino 
su daug žmonių. Jo dienotvarkė buvo 
pilna: susitikimai su organizacijomis, 
Australijos Krašto v-ba, Jaunimo 
sąjunga, K at. Mot. organizacija. Trijų 
dienų rekolekcijos lietuviams su 
išsamiais pamokslais. Pamoksluose jo 
mintys logiškos, objektyvios, be orto
doksinio fanatizmo, be brukamo 
subjektyvizmo. Savo kuklumu, malo
nia šypsena ir nuoširdžiu žodžiu, 
yyohupuo atlclaidiSKIų Širdis,
kurios, veikiamos karingų nuotaikų $ 
antagonistinių vėjų, darosi šaltos jį 
abejingos.

Viešnagės pabaigoj vyskupas turėjo 
truputį laiko poilsiui. Dalį jo jis 
praleido susitikime su akademikais 
skautais A. ir S. Pacevičių vasarvie
tėj, prie jūros.

Atsisveikinant norisi palinkėti ga
nytojui sėkmingai keliauti hierarchijos 
ir tautos vieškeliais ir Aukščiausias 
telaimina jo siekius!

Bronė Mockūnienė

Kubertaitė Irena, namie, Banks- 
town.

Kuprytė Danutė, namie , Liverpool,
Mikalauskas Alfonsas, namie, Fair- 

field.
Miniotienė Ona, namie, Concorde.
Petrikas Romas, Emu Plain Nursing 

Home.
Petronaitis, namie, Bronte.
Povilianskienė Eleonora, namie, 

Liverpool.
Pranulis Ignas, namie, Bankstown. 

Račkauskienė Brigita, Lakemba Nur
sing Home.

Ridikas Petras
Švirinienė Ona, Yagoona Nursing 

Home.

Aplankydami šiuos savo tautiečius, 
padarysime krikščionišką ir tautinę 
gavėnios auką.

Kovo 25, po pamaldų St. Joachim 
bažnyčioje, Lidcombe, Rockwood 
kapinių krematoriume buvo sudegin
tas kūnas a.a. Antano Mieliausko.
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SPORTAS
A. LAUKAITIS
18 MILLER AVE.
ASHFIELD N.S.W. 2131, 

Tel. 798 0306

KAUNO „ŽALGIRIS“ - 
ČEMPIONAS

PRISIMINTAS ML. DAUBARAS

PAŠVENTINTA VL.DAUDARO
ATMINIMO SIENA

Kovo 17-ji diena Sydnėjaus kovie- 
iiams buvo ypatingai svarbi. Šią dieną 

i puvo prisimintas prieš metus miręs 
iškilus sportininkas, buvęs "Kovo"

• steigėjas, ilgametis jo ir ALFAS 
■ valdybų pirmininkas, Vladas Dauda-
• ras. Bažnyčioje už velioni buvo 
s atlaikytos pamaldos, kurių metu
- aukas prie altoriaus atnešė dabartinis

ALFAS pirmininkas J. D ambrauskas ir 
i "Kovo” valdybos narė M. Atkinson, o 
i skaitymus skaitė A. Laukaitis. Pamal-
- dų metu, susirinkę buvę Vlado draugai 
, ansambliečiai, padedami Dainos choro 
' choristų ir vadovaujami M. Umbražiū- 
’ lienės, gražiai giedojo. Pamaldas 
' laikė pamokslą pasakė "Kovo"

Jarbės narys prel. P. Butkus. 

sienos ir joje esančios garbės spintos 
pašventinimą. Savo žodyje prel. P. 
Butkus vėl gražiais žodžiais iškėlė 
sportinę draugystę, neužmiršimą savo 
buvusio vadovo ir jo Įamžinimą šioje jo 
vardo garbės sienoje. Atlikus šventi 
nimo apeigas, žodi tarė "Kovo" 
pirmininkas J. Karpavičius, nuošir
džiai padėkodamas visiems gausiai 
atsilankiusiems bažnyčioje, kapuose ir 
Lietuvių klube ir savo aukomis 
prisidėjusiems prie šio projekto įvyk
dymo. Buvęs Krašto v-bos pirmininkas 
ir Lietuvių klubo direktorius V. 
Bukevičius savo žodyje pasidžiaugė 
sportininkų gražiu pagerbimu savo 
iškilaus nario, kas galėtų būti 
pavyzdžiu ir kitoms organizacijoms,

Kovo 10 Kauno krepšinio halėje, 
sausakimšai pripildytoje žiūrovais, 
daugumai negalėjus patekti į vidų, 
Kauno ŽALGIRIO vyrų krepšinio 
komanda, antrose didžiosios baigmės, 
Lietuvoj vadinamo "superfinalo" 
rungtynėse, nugalėjo Maskvos CASK 
komandą 77:75 (34:38 - 69:69). Šią, 
Lietuvos krepšiniui reikšmingą per
galę, Kauno ŽALGIRIS atsiekė po 34 
metų vėl laimėdamas Sovietų Sąjun
gos krepšinio čempiono vardą. Pasku
tinis toks laimėjimas buvo atsiektas 
1951 metais, kada Kauno ŽALGIRĮ 
atstovavo dar daugumas prieškarinių 
žaidėjų, kaip S. Butautas, J. Laguna- 
vičius, K. Petkevičius (žaidęs Mel
bourne olimpiadoje), Z. Sabulis, V. 
Sercevičius, S. Stonkus (irgi žaidęs 
Melbourno olimp.) ir kiti. Šios 
komandos treneris buvo kaunietis V. 
Sercevičius.

vienašališkas lietuvių, nenaudai.
Šių metų Sovietų Sąjungos krep

šinio aukščiausios lygos pirmenybėse 
ŽALGIRIS nepralaimėjo nė vienų 
savo rungtynių ir prieš Maskvos 
karininkų komandą laimėjo 5 kartus. 
Pirmosios didžiosios baigmės rung
tynės vyko Maskvoje kovo 7, teisė
jaujant estui ir rusui. Žalgiriečiai jas 
laimėjo 86:71. Antrosios rungtynės 
vyko Kaune tik po trijų dienų, 
teisėjaujant estui ir teisėjui iš 
Kalugos. Pirmasis puslaikis bu v 
permainingas, vedant lietuviams ir 
vėliau, atsigaunant karininkams, kurie 
jį baigė keturių taškų persvara. 
ANtrajame puslaikyje jie pirmavo 11 
vėliau 7 taškų persvara. Karininkams 
vedant dviejų taškų skirtumu, pasku
tinėse sekundėse lietuviai išlygino ir 
rungtynės baigėsi lygiomis. Pratęsime, 
likus 10 sekundžių, lietuviai vedė 2

Kauno „Žalgirio“ krapilnlnkal — TSRS Čempionai. Pirm oje eilėj* (ii kairės): R. Velikonis, M. Arlauskas, R. Kur
tinaitis, V. Chomičius, V. Masalskis, A. Brazys, antroje «1 liję — komandos vyr» treneris V. Garastas, R. Civilis, V. 
Maleras, A. Sabonis, treneris H. Giedraitis, G. Krapikas, V. Jankauskas, M. Lekarauskas, S. Jovaiša.

Dalis a.a. VI. Daudaro draugų
po pamaldų, didžiulė automobilių 

ls irtinė nuvažiavo į kapus, kur 
8 etuviškame skyriuje buvo pašventin

ąs antkapis. Savo šventinimo žodyje 
rel. P. Butkus iškėlė ir, gausiai 
trinkusiems bičiuliams bei drau- 

• ams priminė, Vi. Daudaro asmenį, jo 
.. arbus ir buvusią sportinę ir visuome- 

inę veiklą. Kaip pavyzdį, jį nurodė 
j [tiems, sakydamas, jog iširus šeimai, 
/ raugystė tarp gerų ir tikrų draugų 

ra nesuskaldoma ir nepaliečiama. Tai 
, arodė šiandien gausiai susirinkę 
" elionio draugai, prisimindami ir 

agerbdami jį. Šventinimo iškilmės 
ivo baigtos visiems sugiedant Ma-

„ ja, Marija ir Lietuvos himną.
Atlikus antkapio pašventinimą, visi 

j įvažiavo į Lietuvių klubą. Čia buvo 
ašventinta ir atidaryta sporto klubo 
Kovas" garbės siena, Vlado Daudaro 
įminimui. Ši siena randasi šalia 

g ^grindinio baro esančiame žaidimų 
imbaryje. Siena yra gražiai padaryta 
tai ne siena, bet joje esanti didžiulė 
iklinė spinta su užrašu viršuje ir 

ę muose esančiomis lentomis, kuriose 
a įrašyti "Kovo" garbės nariai, buvę 

T| ildybų pirmininkai, pavyzdingiausi 
ortininkai-kės, dabartinė "Kovo" 
ildyba. Taip pat yra skelbimų lentos 
ilfui ir kitoms sporto šakoms. Šią 
ntą padarė G. Antanėlis, o visus 
išus padarė J. Barila jnr.
Sienos atidarymo oficialią dalį 

1 adėjo "Kovo" pirmininkas J. Karpa- 
t čius, pakviesdamas visus gausiai I silankįusius svečius, minutės atsis- 
k Simu pagerbti mirusį Vl.Daudarą, Po 
( jis pakvietė prel. P. Butkų atlikti 

prie naujai pašventinto paminklo.
pagerbiant jų iškilius veikėjus. Žodį 
tarė ir ALFAS pirm. J. Dambrauskas, 
iškeldamas VI. Daudaro asmenybę ir 
jo atsidavimą sportui. Paskutinis iš 
kalbėtojų buvo Ant. Laukaitis, padė
kodamas visiems už prisidėjimą prie 
VI. Daudaro vardo fondo. Šios garbės 
sienos pastatymas yra tik dalis VI. 
Daudaro atminimo įamžinimo. Pagrin
dinis VI. Daudaro fondo tikslas yra, 
surinkus kuo daugiau pinigų, juos 
investuoti ir pagrindinio kapitalo 
neliečiant, iš gaunamų palūkanų, 
padėti jauniesiems mūsų sporti
ninkams. Šiam fondui tvarkyti, bus 
išrinkti trys patikėtiniai, kurie, atski
rai nuo "Kovo" valdybos, šį fondą 
tvarkys, rinks aukasir kt. A. Laukaitis 
kvietė ir toliau visus buvusius Vi. 
Daudaro bičiulius ir sporto klubo 
"Kovas" draugus, finansiniai prisidėti 
prie šio VI. Daudaro vardo fondo.

Oficialioji dalis buvo baigta velio- 
nies mėgstamiausia daina "Lietuva 
brangi", kurią pravedė O. Asevičienė 
ir kiti buvę kolegos dainininkai, 
pritariant visiems svečiams. Atidary
mo iškilmėms pasibaigus, A. Liutac- 
kienės vardu visi svečiai buvo 
pakviesti į viršutinę klubo salę 
užkandžiams ir intymesniam VI. 
Daudaro prisiminimui, kur buvę jo 
draugai dainininkai išdainavo visas jo 
mėgstamas ir dainuotas lietuviškas 
dainas.

Vl.Daudaro Fondas
Naujai aukavę fondui yra: G. Sauka 

$100, Leveriai snr.$50, O. Palaitienė 
$20, ir V. Petniūnienė $10.

Dabartinis aukso medalio laimė
jimas nebuvo lengvas. Jo buvo siekta 
jau nuo 1951 metų, kada žaidė 
garsusis Lietuvos krepšininkas M. 
Paulauskas, buvęs Sovietų Sąjangos 
komandos kapitonas ir geriausias 
žaidėjas. Geresnės kaip II-tra vieta, 
žalgiriečiai negalėjo atsiekti. Nuo 
1960 metų aukso medalininkai buvo 
Maskvos karininkų CASK komanda. 
Praeitais metais mažai trūko, kad 
kauniečiai butų laimėję auksą. Prieš 
tą pačią karininkų komandą baigmėje 
jie laimėjo Maskvoje, tačiau dvejas 
rungtynes Kaune jie pralaimėjo, 
paskutiniąsias tik dviejų taškų skir
tumu. Po šio pralaimėjimo visas 
Kaunas buvo kaip po didelių paka 
synų, ypač, kad neoficialiai buvo 
kalbama, jog rusų teisėjas buvo labai 

Sydney Lietuvių namuose prie VI. Daudaro vardo " Kovo" garbės sienos: Iš k. 
į d. S. Stirbinskas, J. Dambrauskas, M. Atkinson, prel. P. Butkus, A. 
Laukaitis, D. Atkinson ir J. Karpavičius.

taškais, tačiau sviedinį turėjo kari
ninkai, bet jau nespėjo rezultato 
išlyginti ir rungtynės baigėsi ŽALGI
RIO laimėjimu. Perpildyta Kauno 
krepšinio halė, kurioje vyko ir 
prieškarinės Europos krepšinio pirme 
nybės, Lietuvai antrą kartą laimint 
Europos čempiono vardą, tiesiog 
drebėjo nuo sveikinimo garsų, kai visa 
Lietuva, kaip ir 1937 ir 1939 metais, 
kada buvo laimėtos Europos pir
menybės, tiesiog gyveno krepšiniu ir 
laukė šios pergalės prieš rusus.

ŽALGIRIO komandoje žaidė ir 
aukso medalius gavo: V. Chomičius, S. 
Jovaiša, R. Kurtinaitis, A. Sabonis, R. 
Civilis, A. Brazys, G. Krapikas, M. 
Lekarauskas. Treneriai: V.Garastas ir 
H. Giedraitis.
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SYDNEY
SYDNEY PARADUOS MOKYKLOJE

NAUJIENOS SYDNEY PARAPIJOS 
SAVAITGALIO MOKYKLOJE.

Mokykloje šįmet mokosi 24 vai
kučiai. Mokytojos, vadovaujamos Julės 
Lašaitienės, deda visas pastangas, kad 
mokinių žinių lobis ir pasiruošimas 
kiekvienais metais būtų kuo aukš
tesnio lygio. Tai joms pastebimai 
sekasi. Pereitų metų Lietuvių dienose 
mūsų mokykla išskirtinai gerai pasiro
dė su vaidinimu ir tautiniais šokiais.

Mokykloje darbas eina ne vien tik 
klasėse. Artimiausiu laiku mokiniai ir 
jų tėveliai dalyvaus Sydney skautų 
rengiamoje Atvelykio gegužinėje Ing- 
leburn. o ANZAC šventės dieną 
numatoma važiuoti į Oberon apylinkes 
grybauti.

Laikraščiuose rašoma apie kitų 
tautinių grupių sugebėjimus gauti 
valdžios paramą įvairiems reikalams. 
Mūsų mokykla pilnai įvertina tokios 
paramos svarbą ir jos vedėja su tėvų 
komitetu jau eilę metų prašo ir gauna 
labai vertingą paramą iš valdžios.

Šiais metais iš Federalinės valdžios 
numatoma gauti $ 33 už kiekvieną 
mokinį mokykloje. Ši parama skiriama 
apmokėjimui mokytojų, patalpų, bei 
mokymo reikmenų. Šiek tiek ma
žesnes sumas esame gavę ir anks
tyvesniais metais. Iš NSW valdžios 
taip pat esame gavę labai svarbios 
paramos

Užpereitais metais gavome $1,000 
sudarymui Australijos sąlygoms tin

VIEŠNAGE PAS SAVUS

Savo viešnagę pradėjau jau prieš 
Kalėdas, atšvęsdamas jas pas dukterį 
Ireną ir jos šeimą, gyvenančią 
sostinėje Canberra.

Šventėms pasibaigus dalyvavau 
Krašto tarybos suvažiavimo posė
džiuose, tik šį kartą ne su Sydney 
atstovais, su kuriais man daug metų 
teko kartu dirbti, bet Adelaide 
žmonių prieglobstyje.

Susidariau įspūdį, kad kur begy
ventum, kokią bendruomenę atsto
vautum, rūpesčiai ir tikslai visur yra 
tie patys: lietuvybės išlaikymas Aus
tralijoje.

Pasibaigus Lietuvių dienoms, pa
atostogavus pajūryje ir artėjant 
Sydney lietuvių moterų socialinės 
globos draugijos ruošiamam Užga
vėnių baliui, nuvykome į Sydney.

Malonu buvo vėl matyti pažįstamus 
veidus. Dabartinei draugijos valdybai 
su Vida Kabailiene priekyje maloniai 
mane sutikus, pasijutau savų žmonių 
tarpe.

Tradiciniame Užgavėnių baliuje 
atmosfera, kaip ir visuomet, buvo 
linksma ir jauki. Daug prie to prisidėjo 
E. Lašaičio vadovaujami "Linksmieji 
broliai”, kurie linksmai ir sąmojingai 
"pavanojo" mūsų gyvenimo apraiškas. 
Šįmet neteko "vanojimo” nei man, nei 
Sodybai! Laike Užgavėnių viskas 
juokais pasakoma, juokais ir priimama.

MARGUČIU POPIETĖ

Sydnėjaus "Aušros" tunto broliai- 
sesės, Atvelykio sekmadienį 
(14.4.85), "Aušros" stovyklavietėje, 
Bensley Rd., Ingleburne,ruošia nuo
taikingą margučių popietį, į kurį, be 
skautų-čių. kviečiamas ir visas kitas 
Sydnėjaus lietuvių jaunimas, skautų 
tėveliai, rėmėjai ir visi geros valios 
tautiečiai-tes ir jų svečiai-viešnios.

Atvykite tuoj po pamaldų, o mūsų 
virėjai parūpins karšto maisto - 
dešrelių, tušintų kopūstų, kavos ir 
pyragų... Skautų tėveliai pasirūpins,
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kamo, mokyklos žinyno - knygos. 
Pereitais metais ši valdžia paskyrė 
mūsų mokyklai $400 įsigijimui la
biausiai trūkstamų mokslo reikmenų. 
Šiais metais iš NSW valdžios prašome 
$1.000, kad išleisti jau sudarytą 
mokyklos žinyną - knygą. Tikimės, 
kad gausime. Valdžių paramai gauti 
visuomet reikalinga stipraus pasiruo
šimo ir reprezentacijos. Mūsų moky
kla yra atstovaujama NSW Ethnic 
Communities Council ir Federation of 
NSW Ethnic Schools. Mokyklos at
stovai daug laiko praleidžia tų or 
ganizacijų veikloje.

Mokyklos žinių rinkinį galvojame 
pavadinti "ŽINYNAS LIETUVIŲ 
SAVAITGALIO MOKYKLAI - PO 
PIETŲ KRYŽIUMI". Šioje knygoje 
mokiniams ir mokytojams, vienoje 
vietoje bus daviniai apie baltų kalbas, 
lietuvių kalbos kilmę, gramatiką, lie
tuvių folklorą, Lietuvos augmeniją ir 
gyvūniją. Australijai tipišką augmeni
ją ir gyvūniją ir Australijos istorijos 
santrauką.

Šį didžiulį darbą, per du metus 
atliko Sydney gyvenanti rašytoja ir 
žurnalistė Agnė Lukšytė-Meiliūnienė. 
Žinynas šiuo metu yra ruošiamas 
spaudai.

Vytenis Šliogeris

Džiugu buvo pabuvoti sydnėjiškių 

priimtai, ir, kukliosios Bižienės, apdo
vanotai gėlėmis.

Sydney būdama pas dukros Antoi
nette šeimą, aplankiau savo numylėtą 
Sodybą. Nuvykau kartu su iš JAV 
atvykusiomis K. Pažerniukiene ir 
dukra, kurioms Lietuvių moterų 
federacijos klubas Amerikoje reko
mendavo būtinai aplankyti Sydney 
Lietuvių sodybą.

Sodyba buvo kaip visuomet graži ir 
tvarkinga ir jų reakcija "niekad 
ne manė m rasti tokią gražią sodybą" 
manęs nė kiek nenustebino. Sužinojau, 
kad V LIK O vicepirm. V. Jokūbaitis su 
žmona taip pat sodyboje lankėsi ir 
išsivežė malonius įspūdžius.

Sydney lietuviai turėtų padėti 
daugiau pastangų savo užjūrio svečius 
nuvežti į Sodybą!

Baigiantis viešnagei, atsiveikinau 
su savo mielais sodybiečiais, su 
numylėtu Sydney miestu, kur tiek 
daug pergyventa ir grįžau Adelaidėn, 
prie sūnaus Roberto su šeima ir prie 
per kelias savaites susikaupusių 
laiškų, kurių viename, gautame iš 
JAV, rašoma: "Buvome sužavėtos 
Jūsų sodyba, čia atsirastų daug 
pensininkų, kurie norėtų joje gyventi, 
jei tik priimtumėte!"

O.Baužlenė

kad niekas nemirtų troškuliu!..
Popiečio programoje: margučių 

premijavimas, ritenimas, bei įvairiausi 
žaidimai jauniems (ir ne taip jau
niems), loterijos. Praves vyresnieji 
broliai-sesės.

Atvykite visi ir visos ir atsivežkite 
margučius!

"AUŠROS" TUNTAS

SYDNĖJAUS LIETUVIU 
NAMUOSE

16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-14141
, Sekmadienį, balandžio 7, Velykų pirmą dieną,
• KLUBAS RENGIA 
>

VELYKINĮ PASIŠOKIMĄ

• Gros gera kapela įėjimas $3 Pradžia 7.30 vai.

►
> Gegužės 4 d., šeštadienį, 8 v. vakaro visi kviečiami į klubo rengiamą

METINĮ BALIŲ 
>
>
> Bus karšta vakarienė, šampanas
• gera programa, patarnavimas prie stalų, šokiai iki 1 v. nakties. 
>
’ Apsirengimas - vakarinis

, įėjimas $20 asmeniui.

SYDNEY LIETUVIU 
N AMU OSE

PASKOLŲ VAJUS LOTERIJA

Po $100 Jonas Normantas ir 
Eugenija Marusevičienė.

Neimdami nuošimčių:
$750 p. M. iš Sydney
$300 p. N.N. iš Sydney
Po $500 Vytenis Šliogeris ir A. 

Čeičys.
Visiems aukotojams ir skolininkams 

nuoširdžiai dėkojame.
Primename jau pasižadėjusiems, 

kad jie nedelsiant įmokėtų pinigus 
klubui.

Kreipiamės taip pat į dar neprisidė- 
jncitlS Drio i-*-,*/*/ ;r
savo įnašu pagreitinkite užbaigimų 
klubo paskolų vajaus.

V. Bukevičius, sekr.

ST O V YKL A
SKAUTŲ SAVAITGALIO 

STOVYKLA

Balnadžio 12-14 d.d., D.L.K. 
GEDIMINO SKAUTŲ DRAUGOVĖ 
ruošia savaitgalio stovyklą jaunesnie 
siems tunto nariams berniukams, 
ingleburne.

Norintieji stovyklauti skubiai 
skambina draugininkui s.v. Petrui 
Kapočiui (tek: 72 9749) arba s.v. 
Tomui Jablonskiui (tei.: 709 4031).

Į stovyklą priimami ir ne skautai, su 
sąiyga, kad jie paklus skautiškos 
stovyklos drausmės.

Žiema artėja - paskubėkite stovy
klauti!

D.L.K. GEDIMINO SKAUTŲ
DRAUGOVĖ
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EVOS KUBBOS PAVEIKSLO 
LOTERIJA

Pirkime loterijos bilietus. Kaina tik 
$1.00.

Il-a premija Cannon snappy Came
ra, III-ia premija Magnum šampane 
bonka.

LOTERIJA BUS TRAUKIAMA 
GEGUŽES 4, LIETUVIŲ NAMU 
METINIO BALIAUS PROGA.

Bilietai gaunami pas apylinkės 
valdybos narius, klubo direktorius,

Pirkdami - pagelbėsime klubui.

SYDNEY LIETUVIŲ BIBLIOTEK,

Vasario 16 gimnazijai, per klubi' 
biblioteką V. Narušienė paaukoji 
$250.00.
Nuoširdus ačiū.

Bibliotekos vedėjas

TURIT CITRINŲ?
Bankstown lietuvių klubo bar 

reikia citrinų. Jei turit atliekami 
atvežkit!

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negražinami ir nesaugomi. No
rintieji nepanaudotus rankraščius 
atgauti, siųsdami turi pridėti sau 
užadresuotą voką su pašto ženklu. 
Už skelbimų turinį redakcija neat
sako.

Printed by Rotor Ltd,
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