
Tautos Šventės proga
"Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žemė -
Iš praeities tavo sūnūs
Te stiprybę semia."

Jei šiandien Vytautas Didysis pakilęs iš savo kapo ir peržengęs 
marias ateitų pas mus, kokiais veidais mes jį pasitiktume?

Vieni iš mūsų, prisiminę jo didžius darbus, žiūrėtume į jį iš tolo, 
bijodami, kad arčiau priėjus, jo didingumo šešėlyje nepajustume savo 
menkumo.

Kiti, dar iš tolo pamatę, nusigandę bėgtume J šalj, kad kartais jis 
mums nepasakytų tiesos žodžio.

Treti praeitume pro šalį, tikriausiai nė nepažinę, nes gal esame apie 
jj girdėję, arba jau ir pamiršę, kas jis yra buvęs.

Bet mūsų tarpe atsirastų ir tokių, kurie su džiaugsmu bėgtume jo 
pasitikti, prisiliesti jo drabužio, pajusti Tėvynės dulkių kvapų ant jo 
batų ir jam pasiguosti.

O ką jis mums pasakytų? Pažvelgęs i akis pasiteirautų, kodėl taip 
nedaug atėjome jo pasitikti? Ragintų mus surinkti visus savo brolius ir 
seseris l kuo didesni būrį, bent šiandiena, tautos šventės dieną, 
nepaliekant nė vieno svetimuose šešėliuose. Prašytų mus stengtis 
grąžinti tautai ir tuos, kurie nuo jos bėga, ir tuos, kurie ją pamiršo ir 
tuos kurie renkasi svetimus kelius.

Vytauto Didžiojo laikų Lietuva

SOVIETAI VARŽO PAŠTĄ

JAV-jų centrinė pašto įstaiga 
išleido informacinį pranešimą apie 
susisiekimą pasėtu su Sovietu Sąjunga. 
Pranešime pateikiamos informacijos 
ryškiai atskleidžia, kaip smarkiai 
sovietinė valdžia varžo susisiekimą su 
užsienio kraštais. Maisto siuntas 
tegalima siųsti tik tam tikro svorio ir 
ne konservų skardinėse, kad sovietų 
muitininkams nebūtų trukdoma 
siuntas patikrinti. Draudžiama siųsti 
bet kurias knygas ir spaudinius, jei yra 
politinio ar ekonominio turinio. Nors 
madų žurnalus, leidžiama siųsti, jie 
dažnai nepasiekia adresatų. Drau
džiama siųsti meno kūrinius, bet kurią 
religinę literatūrą ir religinius reik
menis. Negalima siųsti radijo ir 
televizijos priimtuvų, foto aparatų, 
video aparatų, taip pat vaistų. 
Apribotas ir daugelio kitų reikmenų 
siuntimas. Užsienio lietuvių spauda, 
pateigdama šį Amerikos pašto įstaigos 
pranešimą, atkreipia dėmesį, kad į 
Lietuvą yra taip griežtai draudžiama 
siųsti bet kurią užsienyje išleistą 
religinę literatūrą - knygas, žurnalus, 
laikraščius. Spauda pastebi, kad visi 
šie draudimai prašoka bet kurių kitų 
kraštų suvaržymus pašto srityje. Jie 
akivaizdžiai paliudija, rašo spauda, 
kaip grubiai sovietai trukdo laisvą 
žmonių santykiavimą, beatodairiškai 
pažeisdami tuo klausimu prisiimtus 
įsipareigojimus.

EUROPOS KRAŠTŲ L B ir 
LJS VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS

Š.m. liepos 27 ir 28 Salzburge, 
Austrijoje, įvyko Europos kraštų LB ir 
LJS valdybos narių suvažiavimas. 
Austrijos LB-ei atstovavo Irena 
Joerg, D. Britanijos - V. Dargis, 
Prancūzijos - R. Bačkis. Švedijos - A. 
Balandaitė - Broland, Šveicarijos - N. 
Prielaida, Vokietijos - V. Bartusevi
čius, Tėv. A. Bernatonis, J. Lukošius, 
M. Šmitienė. Vokietijos LJS- ai 
atstovavo Romanas Dirgėla ir Pran 
cūzijos - Vytautas Bačkis. PLB 
valdybai atstovavo vicepirmininkė 
Birutė Jasaitienė, PLJS valdybai - 
Danutė Mažeikienė. Suvažiavime taip 
pat dalyvavo Vasario 16 gimnazijos 
direktorius Andrius Šmitas. Suvažia 
vimas priėmė šias rezoliucijas:

1. Vasario 16 Gimnazija yra viso 
pasaulio lietuvių gimnazija todėl visi 
lietuviai prašomi ją remti. Visų kraštų 
LB valdybos praveda vajus bendrabu
čiui statyti ir nudegusiai Romuvos 
piliai atstatyti.

2. Visi lietuviai raginami daly 
vauti krikščionybės 600 metų jubilie
jaus minėjime Romoje 1987 m. birželio 
14d. Skatinama savo kraštuose rengti 
ta proga minėjimus, juose iškeliant 
krikščionybės reikšmę lietuvių tautos 
religiniame ir kultūriniame gyvenime.

3. Š.m. lapkričio 4 Vienoje vyks 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencija, kurios metu pabaltiečiai

Pabuvęs mūsų tarpe jis vėl pasuktų Vilniaus katedros link. Ir jam 
tolstant Ir nykstant šiaurės akyratyje, mūsų ausyse skambėtų jo 
paskutiniai atsisveikinimo žodžiai:

" BŪK SAVO TAUTOS TIKRU VAIKU."

vykdys demonstracijas. PLB valdyba 
ir VLIKas yra prašomi paraginti viso 
laisvojo pasaulio lietuvius tose 
demonstracijose gausiai dalyvauti.

KORESPONDENCINIS PLB 
SEIMO POSĖDIS

PLB Seimo pirm. Algis Raulinaitis, 
valdybos pakviestas, pravedė PLB 
VI-ojo Seimo korespondencinį posėdį. 
Buvo Išsiųsta Informacija ir balsavimo 
lapeliai 129 Seimo nariams. Grįžo 73 
lapeliai, iš kurių vienas buvo negalio
jantis. Balsavimo rezultatai buvo 
tokie:

1. Dėl šios PLB valdybos kadencijos 
pratęsimo vieneriems metams: 69 
balsai už, 1 balsas prieš, 2 balsai 
susilaikė.

LENKŲ ORGANIZACIJOS
APIE SIENAS SU LIETUVIAIS

Lenkų "Solidarumo" sąjūdžio sky
rius Vakaruose išleido seriją spalvotų 

"pogrindžio" pašto ženklų. Jų tema - 
pavergtos Lenkijos, Ukrainos ir Lie
tuvos išlaisvinimas. Lietuviškas ženk
las vaizduoja Šv. Mariją ir turi tokį 
įrašą lietuvių ir lenkų kalbomis: "Už 
Lietuvos nepriklausomybę, mes tau 
meldžiamės, Aušros Vartų Dievo 
Motina," informuoja ABN correspon
dence 1986 m. sausio vasario laidoje.

Ryšium su šių ženklų išleidimu 
"Kovojančio Solidarumo” organizaci
ja išleido pareiškimą, kuriame nusako
ma, kad ženklų serija vaizduoja 
"lenkų, ukrainiečių ir lietuviu kovas 
už nepriklausomybę. Mūsų organiza 
cija remia visų Rytų Europos tautų 
kovą už laisvą apsisprendimą ir 
nepriklausomą demokratišką suvere
numą... Mes neturime jokių teritorinių 
pretenzijų į mūsų kaimynines tautas. 
Mes jaučiame, kad mes turime bendrų 
interesų su jų organizacijomis, kurios 
kovoja už nepriklausomybę ir denio 
kratinę santvarką. Todėl mes norime 
su jomis glaudžiau bendradarbiauti."
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PINIGAI GALVAŽUDŽIAI, O BE JŲ - NEGERAI

Pavarčius lietuvišką spaudą ir 
stebint iš arti mūsų lietuvišką 
gyvenimą, krenta į akis kad yra daug 
rašoma ir kalbama apie pinigus. 
Rodos, visko turime, bet trūksta tik 
pinigo. Pinigo reikia mūsų organizaci
joms, mokykloms, premijoms, parapi
joms, vienuolynams, fondams, veiks
niams ir net klubams. Rašome ilgus 
straipsnius, graudename tautiečius. 
Šiandien pinigų tema dominuoja ne tik 
organizacijose, bet ir privačiuose 
suėjimuose ir iškilminguose poky
liuose: kylančios ir krentančios akcijų 
ar aukso kainos, recesija, nuošimčiai, 
nuosavybių ir pragyvenimo kainos, 
mokesčiai ar sukėlimas finansų 
vienam, ar kitam projektui, spėlio
jimai kiek kas uždirba, ar kiek tas , ar 
kitas draugas turtingas. Viskas sukasi 
apie pinigus. Visi esame paliesti 
pinigo ’’galybe". Apie pinigus yra 
prirašyta daug knygų aukštų ekono
mistų ir paprastų asmenų. Kiekvienas 
iš jų pripažįsta, kad pinigas yra tikras 
"galiūnas", kad jis suartina žmones, 
bet sugriauna draugystes, vedybas ir 
šeimas; dėl pinigų įvykdomos vagystės 
ir žmogžudystės. Dėl pinigo žmonės, 
įvykdo daug nelegalių dalykų; aukoja 
sveikatą, savo šeimą ir net gyvybę. 
Maždaug 90 procentų įvairių nusikal
timų įvykdoma dėl pinigo.

Moderniame pasaulyje pinigai yra 
reikalingi žmogaus egzistencijai. Pini
gai padeda susidaryti poziciją visuo
menėje, įgyjamas prestižas, pagerina 
gywenimo aplinką ir visur atidaro 
duris. Tačiau pinigas neneša laimės ir 
jos neglima nusipirkti už jokią kainą. 
Nors dažnas, kuris nežino ko nori iš 
gyvenimo, jaučia, kad pinigas jam 
padėtų surasti tikslą gyventi. Taip 
vieni tampa pinigo vergais, o kiti nori 
iš pinigo kylančių džiaugsmu pasiro
dyti, o kartais net pasidalinti. Tačiau, 
daug paslapčių gaubia pinigą ir todėl 
atsirado noras pasiskaityti ir nors 
trumpai pasidalinti mintimis apie jo 
galybę.

PINIGAI IR MEILĖ
Pinigai dažnai nuveda į įvairius 

nesusipratimus dviejų įsimylėjusiu 
asmenų draugystėje. Pavyzdžiui, retai 
įsimylėjusios poros diskutuoja savo 
finansinį stovį prieš vedybas, tarsi 
finansinė realybė būtų per žema tema 
judviejų meilėje. Žinodami vieno ar 
kito finansus, draugai ir giminės 
skeptiškai žiūrėtų į jų draugystę. 
Blogiausiai būna, kad vyras veda 
moterį tik dėl jos pinigo ir dar 
pasigiria, kad jo išrinktoji prisidės prie 
šeimos išlaikymo ir finansinės 
gerovės.

Kadangi priimta tikėti, jog galva 
vadovaujasi pinigais, o širdis meile, 
įsimylėjusieji eina į bendrą gyvenimą, 
nusiteikę, tarsi pinigai neegzistuotų.

M.R.
Tačiau pinigų galia greit pajuntama ir 
tuoj konfliktai atsiranda dėl pinigo 
trūkumo, arba nesutarimo, kaip juos 
tvarkyti. Kas prieš vedybas nebuvo 
svarbu, po vedybų priveda prie vien 
kito sunaikinimo skirybų teisme. Tuo 
būdu tiek moterys, tiek vyrai būna 
skaudžiai nuskriaudžiami skirybų 
finale. Tačiau šiame moderniame 
laike daugiau ir daugiau prieš vedybas 
yra sudaromos finansinės sutartys. 
Tokia vedybmė sutartis buvo sudaryta 
tarp Jackie Kennedy ir Aristotle 
Onasis. Jiems abiem vedybose buvo 
svarbiau pinigai negu širdies balsas.

Tačiau nebūtinai tokia sutartis 
sumažina ar panaikina romantiką ir 
meilę. Nesenoje praeityje ir net šiais 
laikais kai kur vedybos yra ne kas 
kita, kaip biznio sutarimas. Vienuose 
kraštuose jaunasis nusiperka sau 
žmoną ar kitur jaunosios tėvas 
paperka jaunuolį už tam tikrą sumą 
- pasogą, kad vestų jo dukterį. 
Panašios taisyklės, nors ne tiek 
griežtos, buvo ir Lietuvoje mūsų tėvų 
laikais. Panašiai buvo ir šiame krašte; 
Jaunamartė būdavo "vertinama" pi
nigais kaip koks baldas ar karvė. 
Tačiau tas paprotis jau senai pamirš
tas, o moterų išsilaisvinimas ( 
women"s liberation), padarė tam 
papročiui galą. Dabar daugumoje 
draugaujama ir vedama iš meilės, 
betgi dažnai be pažvelgimo į finansinę 
tikrovę.

PINIGAI IR ŠEIMOS
PASLAPTYS

Retai kuri šeima diskutuoja su savo 
vaikais jų finansinį stovį. Dažnas tėvų 
galvoja, kad vaikai neturi žinoti, kiek 
jie uždirba, kiek išleidžia pragyve
nimui, kokius mokesčius moka, kokias 
skolas turi, kiek sutaupo ir panašiai. 
Vaikai gauna iš tėvų savaitės 
išlaidoms, užmoka už jų mokslą ir tuo 
pasibaigia. Taip elgiasi milijonai tėvų. 
Tėvai teigia, kad vaikams nėra reikalo 
užmesti jų finansinio rūpesčio naštą.

Tačiau ne tik vaikai yra "apsau
goti" nuo finansinių problemų, bet’ 
dažnai ir žmonos, ypač sėkmingų 
profesionalų vyrų. Neretai pasitaiko, 
kad žmona žino tik tiek turinti ir 
galinti išleisti pinigo, kiek jos vyras 
duosniai paskiria kiekvieną mėnesį. 
Tokie vyrai jaučiasi šeimos galiūnais: 
jie investuoja, moka sąskaitas ir 
bendrai jų rankose yra visos šeimos 
gerovė. Tokių vyrų "apsaugotos" 
moterys gyvena lyg vaikai pilnai 
aprūpintos ir jos dažnai pasigiria, kad 
nežinančios nei kaip subalansuoti 
banko knygutės. O apsaugok Dieve jei 
tokiai žmonai netikėtai miršta vyras. 
Ji visai pasimeta ir užmoka brangiai 
advokatams ir patarėjams. Panašiai 
atsitinka ir su vaikais, kada jie suaugę 
pasimeta finansiniuose reikaluose ir 

HOIK HSOGt
•

Published by Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti Lithuanian Community 
Publ. Soc. Ltd. arba "Mūsų Pastogės" vardu.

•
Redakcinė Kolegija: V.Patašius, Br.Žalys ir V.AugustinaviCius- 
red aktorius

•
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550 
Bankstown, 2200 N.S.W.
Telefonai: administracijos - 7094846; Redakcijos - 70-3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai 
negražinami ir nesaugomi. Už skelbimų turint redakcija neatsako. 
Prenumerata metams:
Australijoje $ 25 Užsienyje paprastu paštu $ 30
N.Zealandijoje (oro paštu) $ 40 Užsienyje oro paštu $ 55

nebežino , kad dėl pragyvenimo reikia 
dirbti ir būti teisingu.

MINTYS APIE PINIGUS

Reikia pripažinti, kad tema apie 
pinigus visai nėra romantiška, bet jie 
yra svarbus faktorius kiekvieno gyve
nime, šaltinis turto ir neturto. 
Asmenys, kurie yra turtingi, esti 
dažnai gerbiami ar nepkenčiami. Kai 
kuriems pinigai yra visų negerovių 
šaltinis, velnio įsikūnijimas, o kitiems 
pats svarbiausias dalykas gyvenime. 
Taigi, pinigo garbinimas ir pinigo 
pasmerkimas eina greta. Pažvelgus 
atgal, jau Horacijus skelbė "Pinigas 
yra pagrindinis dalykas, kurio reikia 
siekti". Tuo tarpu Ciceronas įspėjo, 
kad "tarp negerovių žemėje pats 
didžiausias blogis yra pinigas". Tols
tojus laikė pinigą kaip naują vergijos 
formą. Kristus mus mokė, "kad yra 
lengviau kupranugariui išlysti pro 
adatos skylutę, negu turtuoliui patek
ti į dangų".

TURTUOLIAI IR VARGŠAI

Tarp turtuolių ir vargšų yra tiesiog 
barjeras - užtvara. Sunku yra gyventi 
neturtingiems tarp turtingųjų. Bet 
pasitaiko tokių nepasiturinčių, kurie 
moka peržengti tą liniją ir vaizduoti 
tokiais, kokie jie nėra, panašiai kaip 
"Pelenės" pasakoje. Pasitaiko ir iš 
turtingųjų, kurie elgiasi ir rengiasi 
kaip vargšai ir savo turto pranašumo 
neparodo. Vis dėlto turtingieji pap
rastai nedraugauja su neturtingais. Jie 
skiriasi savo apranga, rezidencijom, 
gyvenimo būdu, morale, kalba papro
čiais. Ir juo jie daugiau atsiskiria, tuo 
daugiau atsiranda jiems nepykantos 
tuose, kurie mažiau turi. -Nuolatinis 
nepasitikėjimas, baimė sulaukti ryto
jaus, rūpestis ką valgys ir gers, atima 
iš žmogaus bet kokią laimę. Pinigas 
reikalingas tiek, kad padaytų žmogų 
savarankišką.

PINIGO GALIA

Pinigo galia augo per- šimtmečius. 
■Pinigingas asmuo, kaip karalius, turi 
didelę galią. Tik pamojus ore saują 
"žaliukų", visi noriai patarnauja: 
išvalo drabužius, įpyla vyno, nuvalo 
batus, atneša pusryčius į lovą ir net 
atsiranda bilietai į teatrą, nors jau 
senai viskas išparduota. Pinigo galia 
daug ką galima atsiekti ir pastatyti, 
bet ir sugriauti: Pastatyti imperijas ir 
sugriauti, paskelbti karus, nužudyti ir 
apsaugoti gyvybes, nuskristi į mėnulį 
ir apteršti atmosferą, atidaryti duris 
ir išvaryti draugus, padaryti biaurų ir 
gražų ar net pakeisti charakterį.
Taigi, pinigų galia neturi ribų.
Trumpai tariant: jei turi pinigo, esi 
protingas, teisingas ir gražus, o jei
neturi - esi kvailas, nenaudingas,
negražus ir neįdomus.

Tačiau dauguma žmonių yra įsiti
kinę, kad pinigai atneša nelaimes ir 
yra visų negerovių įsikūnijimas, 
Būnant neturtingu, esi apsisaugojęs 

nuo nuodėmės, korupcijos ir negero
vių. Neturtingas, bet teisingas. Ir tie, 
kurie "parduoda" savo sielas už 

'pinigus, vėliau gailisi. Pavyzdžiui 
Alfredas Nobel, kuris tapo turtingiau
sias žmogus pasaulyje, išradęs dinami
tą jautėsi kaltu. Jo išrastas dinamitas 
nužudė brolį, o tėvas dėl to gavo 
smegenų smūgį, o toji sprogstama 
medžiaga dąr ir šiandien naudojama 
žudymams ir karui, vietoj taikos. 
Nobelis atidėjo dalį pinigų ir įsteigė 
kasmetines Nobelio vardo premijas 
tiems, kurie pasitarnauja taikai ir 
žmonijos gerovei ugdyti.

PINIGO VARGAI

Vienok milijonai žmonių garbina 
pinigą, dar daugiau jų svajoja būti 
milijonieriais ir kuria įvairias fantazi
jas. Kai vieni renka pašto ženklų 
kolekcijas ar kitokius dalykus, kiti 
"renka” pinigus. Kaip kitų dalykų 
kolekcijonieriams, pinigų taupymas 
pasidaro didžiausia pramoga, pasi

tenkinimas ir gyvenimo viršūnė. Tokie 
pinigų fanatikai vengia žmonių drau
gystės, tampa šykštūs ne tik kitiems, 
net savo šeimos nariams, bet ir sau. 
Jie tiek užsiėmę pinigų taupymu, kad 
pamiršta savo sveikatą ir viskas 
tampa nesvarbu. Jie apseina be 
reikalingiausių kasdieninių reikmenų 
"aukodamiesi". Jie net jaučia sąžinės 
priekaištą, jei išleidžia pinigą geres
niam kąsniui. Jie pasirenka kuo 
pigesnę gyvvenimui aplinką ir dažnai 
tokie žmonės miršta iš bado ir šalčio 
gulėdami ant seno čiužinio prikimšto 
pinigais. Tokie žmonės yra emociniai 
netikri - nepasitik; žmonėmis, pasau
liui ir ateičiai.

KAS YRA PINIGAS?

Filosofai teigia, kad pasaulis sukasi 
meilės jėga, o kiti - kad pinigais. 
Paprastai žmogus, kuris turi užsidirbti 
pinigo pragyvenimui, praleidžia maž
daug 83 tūkstančius valandų savo 
gyvenime dirbdamas, kad įsigytų 
paprasčiausių reikmenų. Ir kas yra 
pinigas? Ekonomistai aiškina, kad 
pinigas yra ne kas kita kaip tik metalo 
ar popieriaus gabalas ir jo vertė 
nustatyta pagal sutartą ekonominę 
reikšmę. Primityviose tautose pinigo 
vietoj naudojama žvėrių kailiai, 
plunksnos, karoliai - papuošalai, kurie 
iškeičiami į maistą, drabužį ar 
pastogę.

Tačiau pinigo vertę ne visi vienodai 
priimam. Pavyzdžiui, turtuoliui šimtas 
dolerių - nedidelė vertė, o tuo tarpu 
neturtingam - didelė. Net ir vaikai 
neturtingų tėvų paprašyti nupiešti 
pinigą, dažniausiai nupiešia didelį 
ratą, o turtingų vaikai - mažą ratuką.

Pinigai nepadarė ir nepadarys 
žmogų laimingu. Juo daugiau pinigo 
žmogus turi, tuo daugiau jo siekia. 
Vietoj užpildžius gyvenimo tuštumą 
pinigais, ji dar pagilinama. Idealiai 
mes turėtume spręsti apie asmenį iš jo 
sugebėjimų, o ne pagal jo kišenę. 
Tačiau idealų retai pasitaiko.
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KAZYS I NČIŪRA
GENOVAITĖ KAZOKIENĖ

Kiekvienas, Nepriklausomoj 
Lietuvoj klausęsis Kauno radijo, 
prisimena gabų, entuziastingą radijo 
pranešėją - Kazį Inčiūrą.

Tačiau Kazys Inčiūra nebuvo vien 
tik radijo pranešėjas, savo kultyvuotu 
balsu ir reprezentacija patraukęs 
daug klausytojų, perdavęs daug idėjų, 
įkvėpęs daug jaunimo eiti Lietuvos 
keliu. Jis buvo poetas, rašytojas, 
dramaturgas, kritikas, aktorius ir 
visuomenininkas.

Taigi, tokiais gabumais apdovano
tas žmogus Kauno valstybiniame 
radijofone radijo laidas padėjo iškelti 
ir išlaikyti aukštumoje.

Šiandien švenčiame Inčiūros 80 - 
tąjį gimtadienį. Gimė jis Panevėžio 
apskrityje. 1930 metais Vytauto 
Didžiojo universitete baigė lituanisti
ką ir Kauno valstybiniame teatre - 
vaidybos studiją.

Kazys Inčiūra parašė šias poezijos 
knygas : "Su jaunyste", "Tyliųjų 
saulėleidžių žemėje", "Padavimai", 
"Baltieji raiteliai".

Proza: "Ant ežerėlio rymojau", 
"Mylinčios moterys", "Obelys žydi".

Dramos kūriniai "Painiava", 
"Savanorio duktė", "Vincas 
Kudirka", "Gimtoji žemė".

Libretai: Karnavičiaus operai

LIETUVIŲ KALBOS ATEITIS

LIETU V OJE

Gegužės mėnesį žurnalas "Komunistas" išspausdino istorijos mokslų 
kandidato Juozo Paleckio straipsnį "Kalbų draugystės principai". 
Straipsnyje autorius dar kartą paaiškina pagrindinius partijos kalbos 
politikos bruožus. Atseit reikia branginti gimtąją kalbą, bet lygiai 
puoselėti rusų kalbą, kuri, pasak Paleckio, "savanoriško sutikimo

"Gražina", Račiūno operai "Trys 
talismanai" ir Stasio Šimkaus kantatai 
"Garbei kovotojų už Lietuvos laisvę". 
Beto, jis sukūrė daug radijo vaidinimų 
ir vaizdelių.

Visuose Inčiūros kūriniuose vyrau 
jantis motyvas yra gimto krašto 
meilė. Jis dažnai rėmėsi lietuvių 
liaudies dainų stiliumi. Naudojo pa
prastą, bet atrinktą žodį.

Sovietams užėmus Lietuvą, Inčiūra 
liko tėvynėje. Režisierius Romualdas 
Juknevičius Vilniaus dramos teatre 
pastatė Inčiūros dramą "Vincą 
Kudirką". Veikals buvo taip gerai 
pastatytas, aktoriai taip ugningai 
vaidino Inčiūros dialogus, kad visas 
spektaklis trenkė žiūrovus patrijo- 
tiniais žaibais ir perkūnais sukeldamas 
dideles priešsovietines demonstracijas 
teatre, gatvėse, Gedimino kalne. Bet 
tai ir buvo paskutinis Inčiūros "Vinco 
Kudirkos" spektaklis okupuotoje Lie
tuvoje. Veikalą tuomsyk išėmė iš 
repertuaro, o autorių ištrėmė į Sibirą.

Grįžęs i Lietuvą ilgokai nedalyvavo 
kūrybinėje veikloje • Tik 1962 metais 
išspausdino poezijos knygą "Prie 
Kauno marių", pjeses "Žemaitė" ir 
"Eglė žalčių karalienė". Rankraštyje 
liko eiliuota tragedija "Margiris" ir 
drama "Gulbės giesmė".

Kazys Inčiūra mirė 1974 metais 
Vilniuje.

Savo literatūrine, vaidybine veikla, 
radijo darbu Kazys Inčiūra Nepri
klausomos Lietuvos kultūrinį gyve
nimą nuspalvino stipresnėm tautinėm 
spalvom ir uždegė tūkstančius klausy
tojų gilia gimto krašto meile.

(Ištrauka iš Sydnejaus radijo laidos 
1986.8.23)

pagrindu" tapusi tautų draugystės ir bendradarbiavimo kalba, pagrindine 
priemone įsisavinti pasaulio informaciją. Nors dauguma lietuvių gerai 
moka rusiškai, jos mokymą galima pagerinti. Paleckis pripažįsta, kad rusų 
kalbos vaidmuo tarybiniame gyvenime nuolat didėja, bet tai esą nereiškia 
kad "jai suteikiamas pranašumas kitų kalbų atžvilgiu". Rusu ir lietuvių 
kalbos tarp savęs nerungtiniauja, jos "pasidalija vartojimo sferomis ir 
papildo viena kitos atlliekamas socialines funkcijas".

Tokia teorija, bet kokia yra tikrovė? Neginčytina, kad lietuvių kalba 
nėra išstumiama iš mokyklų. Skelbiama, kad šįmet truputį daugiau negu 83 
nuošimčiai visų respublikos moksleivių lietuvių kalba mokėsi bendro 
lavinimo mokyklose. Šis nuošimtis jau kurį laiką gana pastovus, bet vis 
dėlto Lietuvoje kyla rūpestis dėl lietuvių kalbos ateities.

" Lietuvių kalba yra didžiausias mūsų turtas ir nacionalinės kultūros 
pagrindas" pogrindžio spaudoje rašė Lietuvos kalbos gynimo iniciatyvinė 
grupė, būkštaudama kad rusų kalba brukama į mokslo ir visuomenės 
gyvenimą, tariamai siekiant įdiegti dvikalbystę, bet iš tiesų norint po kiek 
laiko įvesti vienkalbystę, tai yra, išstumti lietuvių kalbą iš tautos 
gyvenimo. Piktinamasi dėl rusų kalbos įvedimo darželiuose bei padidinto 
rusų kalbos vaidmens aukštosiose mokyklose. Dar 1979 m. pogrindžio 
spauda pranešė, kad Vilniaus universitete buvo nurodoma plėsti rusų 
kalbos vartojimą, partijos pareigūnams neoficialiai siūloma į savo kalbas 
įterpti ne vien tik rusiškų terminų, bet net dalį kalbos pasakyti rusiškai.

Šitokie būkštavimai nėra be pagrindo. Jau kuris laikas reikalaujama visas 
daktarines dizertacijas rašyti rusų kalba, gamtos mokslų ir matematikos 
darbus skelbti vien rusiškai, nes tada tie darbai darosi labiau prieinami 
pasaulio mokslininkams. Tad lietuvių kalbos būklė mokslų srityje yra 
pablogėjusi. Visuomeniniame gyvenime padėtis ne kuo geresnė. Mažėjant 
gimstamumui Lituvoje, vis didesnę prieauglio dalį sudaro ateiviai iš kitų 
respublikų ir jų vaikai. Dabartinėmis sąlygomis tūkstančiui Lietuvos 
respublikos gyventojų tenka tik 970 vaikų, pastaruosius penkeris metus 
lietuviai sudarė tik truputį daugiau negu pusę respublikos prieauglio. O 
ateiviai lietuvėti neskuba. Pats Paleckis pažymi, kad 1979 m. tik 23 
nuošimčiai Lietuvoje gyvenančių nelietuvių užsirašė gerai mokančiais 
lietuvių kalbą. Dalis jų, pavyzdžiui sentikių vaikai, visada Lietuvoje 
gyveno, lankė lietuviškas mokyklas, bet manytina, kad daugelis naujų 
ateivių, pavyzdžiui Sniečkaus miesto gyventojai, būdami nelietuviškoje 
aplinkoje, dar mažiau kalbės lietuviškai. Didėjant lietuviškai nemokančių 
gyventojų skaičiui didės spaudimas patenkinti jų poreikius, spausdinti 
daugiau nelietuviškų knygų, rengti nelietuviškas radijo ir televizijos laidas 
ir, savaime aišku, vartoti visiems suprantamą kalbą, būtent rusų. 
Pabrėžtina, kad Paleckis ir kiti partijos politikos apologetai neragina 
nelietuvių mokytis lietuvių kalbos. Paleckis pažymi, kad Lietuvoje 
gyvenantys kitų tautybių atstovai "intensyviai mokosi lietuvių kalbos", 
bet koks čia gali būti intensyvus mokymasis, jei mažiau negu ketvirtadalis 
jų skelbiasi gerai moką lietuviškai. Yra teigiamų poslinkių lietuvių kalbos 
vartojime, bet sunku neprisiminti lietuvių kalbos likimo Gudijoje, kur ji. 
beveik išnyko. Akyvaizdus ir gudų kalbos vaidmens smukimas. 1960 m. 52 
procentai Gudijos laikraščių tiražo buvo leidžiama gudų kalba, o 1982 m. 
tik 32 procentai. Taigi padėtis smarkiai pablogėjo, per du dešimtmečius. 
Tokio pavojaus lietuvių kalbai kol kas nėra.

Bet mažėjant lietuvių nuošimčiui respublikoje, lietuvių kalbos padėtis 
nepagerės. Normaliomis aplinkybėmis atsakingi valdžios pareigūnai turi iš 
anksto numatyti įvykių raidą ir jai pasirengti. Antai mažėjant naftai, 
pradėta skubiau eksploatuoti gamtos dujas, statyti daugiau branduolinių ■> 
jėgainių. Kapitaliniai įdėjimai kartais planuojami dešimtmetį iš anksto. 
Lietuvos demografai gali apskaičiuoti būsimą lietuvių prieauglį, todėl 
Paleckio ir kitų valdžios politikos apologetų straipsniuose pasigendame 
konkrečių ateities pianų svarstymų. Juk tada paaiškėtų, kad konkrečiai 
ketinama tarp lietuvių ir rusų kalbos padalyti sferas, ir koks ateityje bus 
tėvynėje gimtosios kalbos vaidmuo? Jei iš anksto rūpinamasi įvairių prekių 
gamyba, tai reikėtų nemažiau rūpintis ir tautinės kultūros pagrindinio 
šaltinio išlaikymu.

K.G.

. _ Kazys Inčiūra
TEVlSKfi

Niekur neišeisi, niekur iš laukų tų, 
Kur dangus toks melsvas, kaip melsvi linai. 
Nors svetur ir auksu grįsti miestai būtų, 
Be tėvynės dūmų trokši tu tenai.
Iš nakties bažnyčion moterys būriais eis, 
Prie miestelio kojų apsiaut susės. 
Pasigersi žodžiais, sąmojais lengvaisiais, 
Nes gimtoji žemė lūpom jų šnekės.
Kai mergaitė leisis ežeran su nėšiais, 
Kai ji juoksis saulei, dainą kai niūniuos, — 
Tavo širdį meilė ims dalytis, plėšys, 
Tartum balti paukščiai mėlynuos kalnuos.
Vakarui atėjus, brolis eis pro varčią, 
Armonikos raudos skris laukais lygiais. 
Iš dangaus kris žvaigždės, paliks melsvą erčią 
Ir sukris į lauką, liulantį rugiais.
Kils iš balų rūkas, rūkas slinks papieviais, 
Kryžiaus koplytėlė slėnyje pabus,
Žengs nuo kryžiaus Kristus, žengs medinis Dievas, 
Aplankys sodybas, saugos mūs laukus.
Kerpėjęs nuo liūčių, skeldėjęs nuo vėjų, 
Ant pečių neš kryžių, po našta linguos. 
Tais pačiais keliais eis, knygnešiai kur ėjo 
Ir paguldė kaulus Sibiro snieguos.
Aplankys griuvėsius, kur dvarai kadaise, 
Baudžiavą įvedę, lėbaudavo vis, 
Kur po rykštėm klupo, prievaizdų nepaisę, 
Girdė juodą žemę kraujo srovėmis.
Aplankys už kaimo kartuvių kalnelį, 
Kur linguoja mėnuo debesų laive. 
Guli ten sukilę prieš valdovų valią, 
Jų veiduos žemėtuos žydi Lietuva.
Eis dar į sodybą, Motina prie lingės
Vienatūrį rėksnį lopšine linguos:
— Lylia, vargu'olėli. Auk. Būsi petingas.
Josi ir atneši saulę mūs namuos.
Plauks papieviais rūkas. Mėnuo guls už girių.
Khime trečią kartą užgiedos gaidys.
Grįš klajūnės vėlės, karstuos grįš numirę — 

Į Vėl Rūpintojėlis savo kryžiun grįš.
Veltui tėvo mintys į Svetur keliauja.
Saulė, nors šviesiausia, bus svetur tamsi. 
Čia brangiau už auksą juodos žemės sauja, 
Nes kiekvienoj dulkėj čia tu pats esi.

s. ■
A. A. Antanui Skirkai

Sydnejaus Ramovėnų pirmininkui mirus, žmonai Adelei ir šeimos 
nariams reiškiame gilią užuojautą.

Canberros "Ramovės" skyrius
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TROBESIO APLANKYMAS

Tądien pleveno palei sieną kelios 
žaliai gyvos žolelės, o akmuo ant. tako 
dar netrukdė niekam nei išeiti, nei 
pareiti į šituos namus, ir visi ėjo tuo 
keliuku, pažvelgdami į vos žaliuojanti 
žemės lopinėli. Tačiau kiekvieno 
ėjimas esti vis kitoks, ir kai lėtai 
pralingavo Stanislovas, lengvu gūsiu 
papūtė vėjas, atidengė rusvą švarkelį 
ir nuogą krūtinę, ir nuo to atidengimo 
mano akys pasidarė skaudžios. Sta
nislovas i čia slinko kitaip nei gražusis 
Augustas ir kitaip nei studentas 
Vacius, o dar kitaip i čia ėjo didelių 
kaštono lapų pasirinkdamos Morta ir 
Vijolė; moterys į čia slinko visada 
nepatikliai, jų nerimą išduodavo tie 
kaštonų lapai rankose. Tądien dar 
aš nieko nežinojau, kodėl taip yra. tik 
regėjau juos sueinančius i kiemą, 
paskui į trobesio vidų, atsargiai 
sėdančius už ilgo balto stalo, tarsi 
pasidedančius šalia savęs po krūvelę- 
žodžių ir po krūvelę tylėjimo ir, akims 
nejaukiai spindint, tas žodžių ir 
tylėjimo krūveles eikvojančius iki 
gilių sutemų, iki tolimo paryčio.

Šįsyk kažkas buvo ne taip; aki
mirksniu prapuolė to ilgo stalo 
baltumas, kažkur pradingo suėjusiųjų 
žodžiai ir jų atsineštas palaimingas 
tylėjimas,—tik akmuo ant tako ir tos 
žalios gyvos žolelės palei sieną liudijo, 
jog niekas nepasikeičia taip greitai— 
nei per valandą, nei per ilgiausią 
dieną. Stanislovas pasivedėjo mane 
tuo keliuku i sodo gilumą ir karštai 
paklausė:

-Ką tu matai, žiūrėdamas į mus, ką 
matai?

Vėjo gūsis vėl pūstelėjo į mažą 
žmogutį, gūsis lyg koks didelio sparno 
mostelėjimas, vėl atsidengė rusvas 
švarkelis, ir aš pamačiau Stanislovo 
krūtinę. Ji kilnojosi taip tankiai, 
tarsi širdis būtų bėgte bėgusi. 
Neištariau nė žodžio, o Stanislovas 
lengvai ant kulnies apsisuko ir nubrido 
giliau į sodą.

Spoksojau tam žmogui įkandin ir 
tebejaučiau jo taip greitai bėgančią 
širdį, klausiau savęs, kodėl kito 
žmogaus širdis taip lekia ir nėra tai 
širdžiai kur sustoti, nėra jai sustojimo 
net tame trobesy, į kurį atslenki 
pasisemti savo tikrojo atilsio, atslenki 
savo paties valia, esi užmiršęs visas 
kitas savo dienas, o slapčia galvoji, 
jog ta viena bus pati tikriausia ir pati 

ilgiausia, ji bus visų dienų diena.
-Stanislovai, Stanislovai, 

riktelėjau sodo gilumai,—tavo širdis 
sustos, tuoj sustos.

Apsisukau eiti į'trobesį, įsikniaubti į 
savo delnus ir jausti, kokia skaudi yra 
ši diena, koks trumpas ir nieko 
neišgydantis yra tas nuąjraminimui 
paskirtasis laikas. Galbūt aš neži
nau, kur stovi mūsų trobesys, nežinau, 
kas yra to trobesio vaikai, gal jie nėra 
Stanislovas ir Augustas, ir studentas 
Vacius, Morta ir Vijolė, Ir aš gal nesu 
to trobesio vaikas, tačiau žinau, jog 
visi turi tokį trobesį, kuriame muša 
viena didelė širdis, muša lėtai, o visos 
kitos širdys ir širdelės bėga greitai, 
bėga nuilsdamos ir net savo bėgimo 
nebegalėdamos apsakyti.

Priėjau prie namo ir tyliai į jį 
kreipiausi: trobesy, trobesy, ar tu 
girdi mus, mes pareiname į tave 
pavargę ir alkani, pareiname nugalėję 
ir nugalėti, pareiname apkartę, parei
name nebepakeldami savo meilės ir 
viso savo gyvenimo, o tu, trobesy, 
sutalpini mus į savo vieną didelę širdį, 
tik tu gali mus nuraminti.

-Ar mano širdis jau sustojo?— 
ramiai paklausė Stanislovas, delnu 
perbraukdamas trobesio sieną.

Aš pakėliau švarkelį ir vėl žiūrėjau į 
jo mažą širdį.

-Sustojo tavo širdis, Stanislovai. 
Gerai, kad sustojo,--pasakiau jam.

Tada prie mūsų prisigretino mo
terys, šito seno trobesio dukros, ir 
spindėjo savo didelėmis akimis, nepa- 
jėgdamos ištarti jokių žodžių. Pa
lengva jos atgijo ir viena per kitą 
sakė, kaip ramu čia esti joms 
svečiuotis, daug ramiau nei praš
matniose salėse, o paskui priėjo 
Augustas ir Vacius, ir jie sakė 
nebejaučią jokio pavargimo, viskas 
jiems nutolę lyg į kokių begalybę, ir jie 
nebežiną, koks dabar laikas- -nei kuri 
valanda, nei kelinti metai.

Ši diena taip pat privalėjo, turėti 
savo pabaigą, savo baigtį, ir ta baigtis 
jau sėlino it koks žvėriūkštis—iš 
pradžių taupiais judesiais, vos regimu 
krustelėjimu, kol visi tipeno aplink 
trobesį ir akimis badė jo sienojus, ir 
sakė -čia gyvas tas ir tas, o čia 
įrėžtas prosenės Jadvygos ilgas gyve 
nimas, o čia tuščia kiaurymė, ar tik ne 
mums ji palikta. Ne, ne mums,— 
taupiai šypsojos ir drąsino save 
studentas Vacius.

Paskui išmušė kita valanda, ir visi 

suėjo į savo kambarius, į savo baltai 
paklotas lovas, tik Stanislovo nesuėmė 
miegas, jis įsitaisė virtuvėj už stalo, 
įsispoksojo į savo delnus ir juto, kaip 
kažkas teka jais, bėga it koks gyvis. 
Aš vėl prislinkau prie to mažo, 
susitraukusio žmogaus ir gaudžiau jo 
tankų alsavimą. 0 kai pažvelgiau į 
jo akis—jose stirksojo liūdnas tro
besys. Stanislovai, norėjau paklaus
ti, argi taip sunku atsisveikinti? 
Tačiau pralemenau:

-Stanislovai, šitas trobesys dar ilgai 
stovės, dar šimtus metų.

-Iš kur tu žinai?
-Jo širdis dar gyva,-- tariau.—Aš 

jaučiu, kaip ji muša.
-Širdis dar ne viskas,—šyptelėjo 

Stanislovas.—Visi takai čionai jau 
užžėlę..

Ir aš vėl išvydau tas kelias žaliai 
gyvas žoles palei trobesį, jos jau 
pradėjo lipti sienom aukštyn, tuoj 
pasieks langus ir stogą - Stanislovas 
sakė teisybę.

Tačiau buvo dar ir kita teisybė. 
Teisybė, jog mes, parvažiavėliai, rytoj 

A. A. Antanui Skirkai

mirus, žmoną Adelę ir sūnus su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Birutė, Juozas Jablonskiai

PADĖKA

Mirties Angelui pašaukus Amžinybėn mylimą žmoną ir nepavargstančių 
šeimos auklėtoją - motiną A.A. Marija Buckienę, mus, likusius sielvarto 
dienų miglose, moraliniai stiprinusiems bei užjautusiems šio didžiojo 
praradimo skausme, liekame visiems nuoširdžiai dėkingi.

Mūsų nuliūdusios šeimos padėka pastoriui Don Heyne suteikusiam 
velionei paskutinį religinį patarnavimą bažnyčioje ir palydėjus ją į 
amžinojo poilsio buveinę.

Dėkojame taip gausingai dalyvavusiems paskutiniame su velione 
atsisveikinime koplyčioje, visiems geėlongiškiams ir melbourniškiams - už 
maldas ir giesmes bažnyčioje bei palydėjimą į mirusiųjų kalnelį, Eastern 
kapinėse.

Priimkite mūsų nuoširdžiausią padėką, kurie lankė dar sergančią velionę 
namuose, ligoninėje, pareiškė mums liūdesio valandose užuojautą žodžiu, 
laiškais ar spaudoje; taip pat už gėles ir valiukus padėtus ant velionės kapo. 
Tuo pačiu dėkojame visiems, kurie mums lengvino šio sielvarto skausmą ir 
kitais taip mums reikalingais patarnavimais ir parama.

Atleiskite , kad neįmanoma išvardinti visus mums taip mielus asmenis, 
kurie kartu su mumis dalinosi mūsų skausmu. Teatlygina jums visiems 
Maloningas Dievas; priimkite mūsų šeimos vardu už viską ir visiems 
nuoširdžiausią padėką ir pagarbą.

Palikę liūdesyje - velionės vyras Gustavas, dukros Ema, Marta, Edita, 
sūnus Jonas ir jų šeimos.

kitaip atsldusim, kitokie išeisim į 
kiemą, aš pažvelgiau Stanislovui į 
akis, iš jų srovens kitas gyvenimas, 
jose spindės kiti dideli miestai, kiti 
išstypę namai, ir niekieno širdis 
nebeplaks, kaip plaka šito trobesio 
širdis. Kas tokie mes būsim rytoj, 
laimingai mosikuojantys rankomis? 
Ar mes būsim išgirdę savo tikrąsias 
širdis ir jų vedami lėksim savo 
tikraisiais kėliais? Taip atsitikdavo 
visada ligi šiol, bet kodėl taip 
skaudžiai plakas į sieną tos kelios 
žaliai gyvos žolės?

Jau toli pasiliko mūsų aplankytasis 
trobesys. Jau atsisveikindami man 
paspaudė ranką Stanislovas ir 
Augustas, ir studentas Vacius, nutolo 
su kaštonų lapais rankose Morta ir 
Vijolė, bet aš atsigręžiau ir - 
pamačiau, kad-lyg amžina prieglauda, 
lyg amžina užuovėja riogso pamiškėj 
senas ir tuščias trobesys; virš jo 
negieda joks paukštis.

DANIELIUS MUŠINSKAS
*** *** * * *

LIETUVIŲ KOOPERATINE KREDITO DRAUGIJA

TALKA. LTD

* Moka už indėliui (deposits) 9 K aetinių palūkanų.
Už terminuotui Indėlius:

nuo $100 iki 920,000 - 13 %
nuo $20.000 iki $50.000 - 14 %
nuo $50,000 ir daugiau - 15 *

Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas 
•urnai. Terminuoti indėliai priimami tik pilnėta $100 ir turi išbūti iki 
finansinių metų galo. Ly. birželio 30 d. Už atsiimtus term. ind. metų 
bėgyje - 0K. Procentai užskaitomi už kiekvienų pilnų kplendorini 
mėnesi finansinių metų gale ir (ratam! į einamųriaa suskeltas. Už 
(patas (shares) Iki IT* dividendą

• Telkia paskolas iki $30.000 (keičiant nekfl. turtų, asmenines 
paskolas su garantuotojais ki $5000 Ir be jų iki $2000. Procentai už 
visas paritetas užskaitomi tam 3 mėnsrisL

* (staiga veikia:
MELBOURNE ieMadiertato ano 10 Iki 2 vaL pp., sekmadieniais nuo 

1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namuose, 50 Errol SU North 
Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiaaras pirmadiealata ir antradieniais nuo S vai. 
ryto iki 2 vai. pp.

Pakto adresas: "TALKA", Box 4051. GPO. Melbourne 3001.

ADELAIDEJEaekmadlenlaianuo 1 iki 3 vai pp. Lietuvių Našiuose, 
6 Eastry St.. Norwod. S.A. 5067

SYDNEJUJE sekmadieniata nuo 2 vnl. iki 4 vai. pp. Lietuvių Klubo 
patulpirie. 16-18 Eakt Terrace. Uiuikstown.NSW 2200.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.. FAIRFIELD. NAW. 

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parų
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TEGU SKAMBA JŪSŲ DAINOS

PO ŠALIS PLAČIAUSIAS !

SVEČIAI IŠ LOS ANGELES 
ADELAIDĖJE

Dar ne visai išblėso stiprūs įspū
džiai po apsilankymo Clevelando Vyrų 
okteto, o štai, mūsų tautiečius vėl 
žavėjo Los Angeles dainuojančių vyrų 
viešnagė. Pagarba Jums, Vyrai, ir 
nuoširdi padėka už ryžtą, kelionės 
vargus ir suteiktą didelį "pasigardžia ■ 
vimą", už mums atvežtus tokius 
puikius, pavyzdingus dainų vakarus!

Los Angeliečių atvykimą vainikuoja 
dar ir gražus tikslas: jie paliko visų 
(Melbourne, Adelaidės ir Sydnejaus) 
koncertų pajamas papildydami atei
nančio - 1987 m. Australijoje - šešto 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
finansinį katilą, į kurį visokiais būdais 
ir keliais kraunamas doleris to 
kongreso išlaidoms padengti. Kelionės 
išlaidas svečiai padengė iš savo 
kišenių.

Adelaidėje juos girdėjome rugpjūčio 
22d. Lietuvių namuose. Pilna salė 
tautiečių. Jie atėjo pasiklausyti 
koncerto, kuris tikrumoje buvo dai
nų, vaidybos, meninio skaitymo ir 
net...šokio spektaklis!

Pakalbėkime pradžioje apie pagrin
dinį dalyką - jų dainavimą. Keturi 
gražių balsų vyrai, visi iš profesijos 
inžinieriai, kartu dainuoja jau...20 
metų! Ir kaip dainuoja! Bet, tai ne 
vien jų ilgų metų bendro dainavimo 
vaisiai ir rezultatai. Akivaizdus jų 
atsidavimas dainai, į jų gelmes 
pasinėrimas, jų išsakingas vokalinis ir 
muzikalinis "lankstumas". Tokie fak
toriai, be abejo, labai palengvina ir 
ansamblio vadovams: kompozitoriams 
Br. Budriūnui ir A. Jurgučiui ir scenos 
vadovui, dabartiniam Los Angeles 
Dramos Sambūrio režisieriui - P. 
Maželiui, kvarteto "nušlifavimo" dar
bą.

Kiekviename vaikale juntamas rim
tas interpretacinis apmąstymas, mu- 
zikaliniai akcentavimai, spalvų, kon
trastų ir niuansų naudojimas. Iškulti- 
vuota ne vien atskira muzikalinė 
frazė, bet ir kiekviena gaida, atspin
dinti savo vokaline ir žodine esme. 
Pasigėrėtinai švarus darbas!

Įspūdžius stiprino ir gastrolierių 
aktoriški gabumai. Net scena, kurios 
visi kampai buvo "pažadinti", papildė 
bendrą akciją. įdomūs jų susigrupavi- 
mai, tikslūs, santūrūs judesiai...

Moka jie tarti ir meninį žodį. 
Pradžioje R. Dabšys -bosas- prisista 
tęs auditorijai kaipo "vikriausias" 
kolegų atstovas, sąmojumi perpintu 
monologu pažadino klausytojų dėmesį 
programos klausymui.

Vokaliniu jautrumu nubangavo 
pirmoji Br. Budriūno "Tėviškėlė". 
Ypatingai sudomino muz. Z. Venckaus 
"Nemunas atves" poetiškam D. Urne- 
vičiūtės tekstui. Šios, Lietuvoje 
kuriančios rašytojos - poetės, daug 
tetų ir dėdžių gyvena pačioje 
Adelaidėje. O "Jūra, mus užauginusi 
jūra.." nukėlė iki Baltijos krantų!..

į sceną įžengė B. Sėliukas - antras 
tenoras - ir pristatė save kaipo 
"rimčiausią" kvarteto dalyvį, tam 
pabėręs, deklamacijos forma, pluoštą 
jumoristinių argumentų. Salėje vėl 
nesulaikomi juokai...

Po to sekė R. Apeikytės "Roman
sas". Ji gyvena Los Angeles, yra 
žinoma kvalifikuota pianistė ir akom - 
paniatorė. Buvo tikra staigmena 
pažinti jos muzikalinę kūrybą. Veika
las įdomus, orginalios struktūros ir 
puikūs Mykolaičio - Putino žodžiai. 
Toliau mieli svečiai šokdami apdaina
vo pirmosios meilės prisiminimus ir 
apgailestavo - "Kad niekas negali 
prisišaukti iš praeities pirmosios 

meilės". Pasipuošę raudonais gvazdi
kais, jų grožį apdainavę, juos numetė į 
publiką "atminčiai".

Po linksmų "Vakaruškų" atėjo eilė 
pakalbėti A. Polikaičiui (neeilinio 
baritono savininkui). Jis pateikė 
kvarteto lyg "curriculum vitae", 
pasakydamas visų draugų vardu, kad 
jie gimė todėl, kad labai norėjo 
dainuoti! Kaip gerai padarė.!!!

Čia vėl staigmena, J. Brahmso 
žinomo valso melodijai pritaikė žo-

• džius mūsų žinomas daugelio meno 
šakų menininkas - niujorkietis Paulius 
Jurkus. Ši daina sukėlė romantiškos 
nakties idilijos vaizdą.

Romantiškas G. Gudauskienės kūri
nėlis "Pabučiavimas" - "Šventė mums 
tikra dainuoti linksmai, mylėti karš
tai" kiek pakuteno ir klausytojų 
širdeles.

Dabar artistų atsigaivinimui į sceną 
buvo įneštos taurės raudono vyno. 
Juo pasistiprinę pabėrė į salę valso 
tempais A. Jurgučio "Auksines žvai
gždes". Toliau girdėjome V.Juozapai- 
čio "Tamošiaus pagavimas". Tos 
dainos žodžiai - "Tokie vyrai nesimė
to" - pilnai tinka ir patiems dainos 
atlikėjams.

Atėjo eilė pakalbėti ir paskutinia
jam dalyviui - E. Jurašūnui - pirmam 
tenorui. Jis pateikė kolegų būdingas 
biografijas.

Vyru kalbiniai (tarpai, buvo, saky
tum, jumoristinės literatūros (jų 
pačių kūrybos) gražūs perliukai.

Ružavomis peteliškėmis po kaklu 
pasipuošę, dar atliko keletą dainų. 
"Užstalės dainoje" - "Kai alučio 
putoto gana, tai skamba prie stalo 
svetelių daina", sušvito ir mūsų 
svetelių linksmoji gaida;

Plojimams nesiliaujant, nustebino 
tiek girdėta, taip žinoma, Sydnejaus 
prelato P. Butkaus melodijai sukurta 
daina "Kai aras pašautas".. Pradžioje 
maldos susikaupimo nuotaikoje, vėliau 
pakilusi iki dramatinės įtampos, pa
siekė lyg bažnytinės oratorijos viršū 
nių!

Brangius svečius puikiai lydėjo 
pianinu mūsų prityrusi pianistė Nemi
ra Masiulytė - Staple ton.

Lietuvių namų mūrai, nors ir 
drebėdami, oviacijų audras atlaikė!

Scenoje sveikinimo ir padėkos žodį 
tarė L.B. Krašto V-bos sekretorius V. 
Baltutis ir Adelaidės Apylinkės pirm. 
J. Stačiūnas. Tarp dovanų, dovanėlių 

. koncertantams buvo (teikti ir austra
liški aborigenų bumerangai, simboli 
zuojantieji prisiminimą ir grįžimą.

O mes, australiečiai, dar ilgai 
prisiminsime Jus ir be jokių bumeran
gų!

A. BINKEVIČIŪTĖ - GŲČIUVIENĖ

ATSISVEI K1 N A NT

R.DABŠYS: Nuoširdžiai linkiu 
vieningai dirbti ir toliau, nesigailint 
jėgų būsimam Jaunimo Kongresui, 
priimant pasaulio lietuvišką jaunimą 
taip, kaip jūs priimat ir kitus savo 
svečius. Linkiu ir tikiu, kad mes ir vėl 
greit pasimatysim - gal jau Amerikoje 
- Jaunimo Kongreso, sporto ar dainų 
ir tautinių šokių švenčių metu.

JARAŠŪNAS: Norėčiau 
pasakyti, ypatingai jaunimui, kad jie 
darytų viską, kas yra įmanoma, 
dirbant drauge su vyresniaisiais, kad 
kuo ilgiau būtų pratęstas visas 
lietuviškasis gyvenimas ir veikla 
išeivijoje. Nesvarbu, kad gyvename 

skirtinguose kontinentuose ir proble
mų turime visur, tačiau pasiduoti mes 
negalime ir lietuvišką darbą turime 
tęsti toliau.

Linkėjimus norėčiau užbaigti 
Bernardo Brazdžionio žodžiais: 
"Mylėsi Lietuvą iš tolo,

Visa širdim, visais jausmais, 
Iš tolo meilė neprapuola 
Po balto marmuro namais".

A. PO L ĮKAITIS: Norėčiau pa 
linkėti, kad jaunimas pilnai įvykdytų 
savo užsibrėžtus tikslus ir 6-jį 
Pasaulio Liet. Jaunimo Kongresą 
padarytų geriausiu iš visų. Mes 
bandysime ir jūsų "Svajonėms”, kurios 
lankysis metų gale pas mus, kuo 
daugiau padėti ir jas paremti.

Ačiū už viską.

B. SĖLIUKAS: Atsisveikindamas 
aš linkiu jums gero pasisekimo visoje 
jūsų veikloje ir norėčiau, kad visuo
met prisimintumėte, kad esate lietu 
viai ir nesi jaustume te, kad esate 
vieniši tolimoje Australijoje, nes mes, 
Amerikoje, visuomet jums padėsime ir 
jus visuomet suprasime.

Antanas LAUKAITIS

MELBOURNO
SAMBŪRIO VEIKLA

Birželio 18 d. metiniame Dainos 
Sambūrio susirinkime buvo išrinkta 
nauja valdyba, kuri pasiskirstė parei
gomis sekančiai:

Pirmininkas - K. Lynikas, sekretorė 
- B. Staugaitienė, iždininkas - R. 
Dagys, parengimų vadovė - J. 
Petrašiūnienė, turto vadovas - V. 
Lazauskas, narys - P. Kviecinskas.

Sambūris suruošė vakaronę kurioje 
linksminosi apie 150 žmonių. Talki
ninkaujant ponioms Jurgelaitienei ir 

‘Aglinskienei choristai virė, kepė 
maistą ir sočiai pavaišino visus 
dalyvius. Prie geros P. Aro muzikos 
sukosi poros iki vėlyvos nakties.

M. Žiogienė suorganizavo ir prave
dė loteriją kuriai fantus aukojo : 0. 
Beržanskienė, L. Bučelis, K. 
Damkienė, J. Godsol, J. Jankevičius, 
B. Kavai, S. Lipčiai, A. Milinkevi- 
čienė, I. O'Dwyer, B. Padgurskienė, J. 
Račius, A. Saitis, p. Sasnaitienė ir M. 
Žiogienė.

’ Piniginės aukos: Kun. dr. P. 
Dauknys $ 50, S. Lipčiai $ 50 ir P.ir J. 
Mačiuliai $ 30.

Visiems širdingas ačiū.
Dainos Sambūrio valdyba.

* * *
Gamtos katastrofa ištiko Kamerūno 

Valstybę Afrikoje. Nuodingos van
denilio sieros dujos, išsiveržusios iš 
ugniakalnio ežero, užtroškino apie 
2000 žmonių.

Per panašią nelaimę prieš porą 
metų Kamerūne žuvo 35 žmonės.

PER SAVAI TE 

★★★★★★★★★★

Viktorijos valstybinė meno gale
rija atgavo nesužalotą Picasso pa
veikslą "Verkianti moteris". Šis 2 
milijonų dolerių vertės paveikslas 
rastas vienoje iš Melbourne geležin
kelio stočių. Policija vis dar tebeieško 
asmenų, Šį paveikslą pagrobusių iš 
Galerijos.

* * *

Rugpjūčio 25 d. pabrango pašto 
patarnavimai, standartinio laiško pa
siuntimo kaina pakilo 3 centais (iki 36 
centų). "Mūsų Pastogės" kiekvieno 
egzemplioriaus pasiuntimas kainuos 4 
centais daugiau.

1985-86 metais Australijos paštas 
turėjo 30 milijonų dolerių pelno.

* * *

Pabrango ir benzinas trimis 
centais už litrą. Tai naujojo Australi
jos biudžeto rezultatas. Pakilo mokes
čiai už vyną, vaisių sultis, saldintą 
pieną, pabrango ir sveikatos draudi
mas (Medicare). Pakelti mokesčiai 
liuksusinėms prekėms. Ekonomistai 
spėlioja, kad valstijų vyriausybės, 
sudarinėdamos savo biudžetus, paseks 
federalinės valdžios pavyzdžiu ir taip 
pat smarkiai padidins mokesčius.

Blogiausia, kad biudžete numa
tyta apkarpyti eilę valdžios iki šiol 
skirtų sumų šalpai, švietimui bei 
įvairioms etninėms programoms, jų 
tarpe nubrauktos sumos anglų kalbos 
mokymui, kaip antros kalbos, naujai 
atvykusiems imigrantams.

* * *
NSW premjeras B.Unsworth 

rugpjūčio 24 d. kalboje etninių grupių 
atstovams smarkiai kritikavo šį švie
timo išlaidų apkarpymą bei numatytą 
SBS etninės radijo ir televizijos 
tarnybos sujungimą su ABC organi
zacija. Premjeras ragino bendruome
nes energingai protestuoti, suruošiant 
demonstracijas Canberroje.

* * *

Biudžete numatytas uranijaus 
rūdos pardavimas Prancūzijai sukėlė 
didelį triukšmą darbiečių partijos 
eilėse.

Ministeris pirmininkas kaltinamas 
sulaužęs darbo partijos visuotino 
suvažiavimo nustatytas gaires.

* * *

JAV kontražvalgyba (FBI) 
suėmė sovietų pilietį Genadijų 
Zacharovą, Jungtinių Tautų tarnau
toją, pagautą perkant slaptus JAV 
dėkumentus. Būdamas Jungtinių 
Tautų tarnautojas, pagautasis sovietų 
šnipas neturi diplomatinio imuniteto.

# * *

D. Britanijos ministerė pirmi
ninkė Margaret Thatcher priėmė 
Sovietų S-gos kvietimą apsilankyti’ 
Maskvoje pasitarimams su Gorbačovu. 
Pasitarimai numatomi ateinančiais 
metais.

* * *

Vakarų Vokietija ėmėsi žygių 
pristabdyti masinį pabėgėlių iš Azijos 
kraštų antplūdį. Šiuo metu jie kasmet 
išleidžia po 2 bilijonus Aust, dolerių 
vertės sumas šiuos pabėgėlius apgy
vendinti ir išmaitinti. Ypač daug šių 
pabėgėlių atvyksta į Vakarų Berlyną 
iš Rytų Vokietijos. Rytų Vokietija, 
pastačiusi sieną neišleisti savo pilie
čių, laisvai be vizų perleidžia 
pabėgėlius iš Azijos kraštų į Vakarų 
Vokietiją.
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TvIE L B O U R N AS
MOTERŲ DRAUGIJOS JUBILIEJUI "ŠIUPINYS"

ANTRA DIENA. Dar neišdilus 
meno parodos įspūdžiams ir praeitin 
dar nenustūmus vakarykščios Melb. 
Kat. Mot. Draugijos iškilmingos vaka
rienės, sekmadienį, rugpjūčio 10 d. 
Melbourno lietuviai ir svečiai iš 
Adelaidės atvyko į šv. Jono bažnyčią 
Draugijos intensija pasimelsti.

Tautiniais rūbais pasipuošusios mo
terys, su Draugijos vėliava, organi
zuotai įžengė į bažnyčią. Skaitymus 
bažnyčioje atliko iš jaunosios kartos 
Dalia Antanaitienė, aukas nešė D. 
Didžienė ir p. Jokubaitienė.

Šv. Mišias, už mirusias ir gyvas 
Draugijos nares, aukojo kun. dr. Pr. 
Dauknys. Jis pasakė dienai pritai
kintą, gilių minčių, pamokslą.

Nuteikdamas susikaupimu pamal
dų dalyvius, solistas Danius pagiedojo 
Avė Maria...Giedojo Parapijos choras, 
vadovaujamas dir. Petro Morkūno.

Papietavus Lietuvių namuose p. 
Žtogienės skaniais cepelinais, artėjo 
laikas susitikti su pagarsėjusiu Ade
laidės " Šiupiniu".

" Šiupinys" Adelaidėje jau daugelį 
metų linksmino žiūrovus, o šį sekarna- 
dienį, pakviestas Melb. Kat. Mot. 
Draugijos į jų 35 metų veiklos 
sukakties Jubiliejų prabilo į melbour- 
niškius su geru žiupsniu humoro.

Na, ir užvirė 2.30 vai. " Šiupinio" 
katilas Melbourno scenoje. Programos 
dalyviai įvedė " Šiupinį" į sceną su 
daina, akordeonu palydint A. Gabui. 
Kad "Šiupinys” neprisviltų prisiėjo jį 
gerokai "pamaišyti".

Pirmas vaizdelis "Oktopas 
majoneze", Pr. Pusdešrio parašytas, 
pašiepė persistengusius inteligentus. 
Pasigėrėtinai suvaidino: N. Skidze- 
vičius, B. Rainys, N. Vitkūnienė ir V. 
Ratkevičius.

Prie "Šiupinio" prisijungė ir 
“Nemuno dukros" iš Adelaidės: B. 
Budrienė, K. Kaminskienė, J. Nekro
šienė ir S. Pusdešrienė. Jos per du 
kartus, sutartinai padainavo, viso 8 
lengvo turinio, dainas. Publikai patiko, 
- buvo iškviestos padainuoti daugiau. 
Ypatingai stiprūs abiejų sopranų 
balsai.

"Nemuno dukroms" akomponavo 
melbourniškė Zita Prašmutaitė.

Kartais klausytojai nepakankamai 
įvertina akomponuotojos reikšmę, 
nors paprastai ji kuria nuotaiką. Jau 
pirmais instrumento garsais ji priver
čia klausytojus susiklusti ir susikaupti. 
Tą sakau todėl, kad pas mus dažnai 
manoma, kad akomponuotoja, tai 
nevykusi pianistė. Yra kitaip: akom- 
ponavimas taip pat yra pašaukimas, o 
geros akomponuotojos kūrybinis dar
bas itin įdomus ir turtingas.

Na, o komišką Pr. Pusdešrio 
veikaliuką "Namelis pamiškėje” pu
blika pamėgo kaip dar niekada. Jis 
lietė netolimos praeities, vedusios 
poros gyvenimą Vokietijos lageryje ir 
vėliau Australijoje. Iš viso trijuose 
atskiruose etapuose. Pirmame veiks
me vyras Simas su žmona, (Vosylius ir 
Miliauskienė) dar jauni, turi efidevitus 
emigruoti į Ameriką. Ji svajoja kaip 
ten bus gerai. Viską sumaišo jiems 
šeimos draugas Jurgis (N. Skidzevi- 
čius), kuris pakeitė nuomonę ir 
užsirašė emigruoti į Australiją. Anot 
jo: Australijoje nebus daug fabrikų 
dūmų, bus tik žalios pievos su, 
avytėmis ir bus jaukus namelis 
pamiškėje. Vakare ant dangaus kabės 
didelis mėnulis ir Pietų kryžius. 
Tokios pasakiškos naktys tik meilei 
skirtos. Juoksis medyje kukabūros iš 
tų kurie į Ameriką išvažiavo.
.Mūsų Pastogė Nr 34 1986.9.1.pusl.§

Simienė įsimylėjusi Jurgį, sutiko su 
jo gražbylyste, net tais pačiais Jurgio 
žodžiais jai pasisekė perkalbėti savo 
vyrą.

Kartą, jau Austęalijoje gyvenant, 
aplankė Simienę’draugė Petrė (Ka
minskienė), kuri prisipažino nega
linti jokios paslapties išlaikyti ir prie 
vyro Simo vos neiškėlė jo žmonos 
meilės aferą. Bet romansas užsibaigė 
kai atėjo pakvietimas į Simienės 
meilužio Jurgio vestuves.

Daug juoko sukėlė veikaliuko pas
kutinis veiksmas:

Simas netrukus Australijoje ėmė ir 
numirė. Bėgo metai pasišokinėdami ir 
toliau, o su jais suseno ir Simienė. 
Sūnus vedė malajietę, pardavė tėvų 
namą, o motiną, kaip jau įprasta, 
atidavė į senelių namus. Ten Simienė 
sutiko seną meilę, Jurgį, taip pat jau 
našlį. Nors Simienė jau gerokai 
susenusi ir apkurtusi, bet romantika 
nepaseno - prasiskleidė naujomis 
varsomis. Su kitomis ji liepė Jurgiui 
neprasidėti. Ypatingai juokingas tapo 
pasikalbėjimas, kai ji teisingai nesu
prato Jurgio žodžių.

Paaiškinimus tarp veiksmų davė 
Viktoras Baltutis. Jis ir po kelis 
anekdotus tarp veiksmų įterpdavo, 
kurie ir taip jau įsilinksminusią 
publiką, dar daugiau prajuokino.

Estetinio rašinio "Aušrinė 
Kalėdose" įdomus turinys, V. Janulio 
parašytas ir paties autoriaus gražiai 
perskaitytas. K. Ostrausko trumpą 
šaržą " Jūratė ir Kastytis" puikiai 
atliko N. Vitkūnienė ir J. Miliauskas.

Didelis buvo "Šiupinio" katilas, 
daug įvairumo sutilpo. Su įsijautimu B. 
Rainys padeklamavo B. Brazdžionio " 
Paskutinis pasmerkto myriop žodis".

Po pertraukos, "Šiupinio" katilą dar 
kiek pakūrus, B. Rainys sėmė iš V. 
Baltučio parašytos " Popietinės radijo 
laidos" dideliu samčiu paskutines 
bendruomenės naujienas. O "Nemuno 
dukros" dar "ištraukė" iš katilo 
komišką dainą apie barzdotus vyrus.

Savo feljetoną skaitė pats V. 
Baltutis. Jis mums iš spaudos pažįsta
mas savo "tiksliai" gyvenimo proble
mas aiškinančiais feljetonais. Šį kartą 
du kaimynai: Klemas Skersinis 
(truputį daugiau apsišvietęs) ir 
Kleopas Išilginis ( nelabai supratly- 
vas) aiškinosi Chernobylio atominės 
jėgainės sprogimą ir jo pasekmes.

Paskutinį iš "Šiupinio" katilo iš
traukė V. Krėvės "Raganių". Akto
riai: V. Baltutis, N. Skidzevičius, J. 
Miliauskas ir V. Ratkevičius. Juokas, 
rimtis ir nemalonus šiurpas nubėgo 
nugara žiūrovams. Labai gerai suvai
dino, tik gal perdaug to "Šiupinio" 
tame katile buvo pridėta. Žmonės jau 
buvo prisisotinę skania "Šiupinio" 
koše ir kai žmogus sotus, nors jam 
lakštingalų liežiuvėlių, pateiktum, 
negali visko suvirškinti. ,

Visa 'Šiupinio" programa su Ade
laidės Vaidilos teatro aktoriais pa
ruošta V. Opulskio.

Tikrai "Šiupinys" Melbournui buvo 
didelė naujiena ir sveikintinas Melb. 
Kat. Mot. Draugijos puikus mostas jį 
pasikviesti i savo šventę:

Alisa BALTRŪKONIENĖ

* * *

Gražiausios moterys yra tos, ku
rioms mes patinkant.

* * *

Jūsų Dainos užburė musų širdis

Melbourno lietuvių namuose. Iš kairės: Rimantas Dabšys, Antanas 
Polikaitis, Bronius Seliukas ir Emanuelis Jarašūnas.

SVEIKI VYRAI, 
DAINININKAI

Melbourno parengimų kalendorius 
nesibaigiančiai pripildytas įvairiausių 
įdomybių. Ne taip seniai džiaugėmės 
"SVAJONĖMIS", linksminomės su 
Dainos sambūriu, pradžiugino adelai- 
diškiai, atsivežę geriausius iš geriau
sių šiupinių. Vidurys rugpjūčio vėl 
buvo užpildytas VI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso ruošos komiteto: 
šeštadieni, rugpjūčio 16 visas Mel- 
bournas suplaukė į Lietuvių namuose 
vykusį kongreso balių, o sekmadienį į 
iš užjūrių atvykusio Los Angeles vyrų 
kvarteto koncertą.

Ir balius, ir koncertas pasižymėjo 
dideliu skaičiumi juose dalyvavusio 
jaunimo. Baliuje dalyvo virš 200 
žmonių, į koncertą suplaukė virš trijų 
šimtų. Gražu buvo matyti minią 
tautiečių, susispietusių apie koncertų 
salės duris, nekantriai laukiančių jas 
atidarant.

į Tautinėmis juostomis ir užrašu 
"Apie tave svajoju" papuoštą sceną 
išėjęs Los Angeles vyrų kvarteto 
bosas Rimantas Dabšys atidarė kon
certą pasiskųsdamas, kad girdi, 
Dievas jiems protą sumaišė: visi jau 
vyrai "po ūsu", augina šeimas, kai 
kurie jau ir anūkus, o čia dar vis reikia 
repetuoti, dainuoti, koncertuoti, po 
visokias Australijas važinėti... Bet, 
mat, tokia jau jų dalia ir ne tik jų, bet 
ir jų vaikų, kurių kai kurie ne tik 
patys dainuoja, jaunimo organiza
cijose veikia, bet su tėvais net į 
Australiją atvažiavo. (Jaunasis 
Tadas Dabšys dabar yra Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos centro 
valdybos vicepirmininkas ir Melbourne 
kongreso ruošos reikalais tarėsi su 
ruošos komitetu ir Jaunimo sąjungos 
atstovais).
Pirmoji koncerto dalis nostalgiškai 
romantiška, užgaunanti jautrias šir 
dies stygas. Darniai, harmoningai, 
aiškia tarsena nuskambėjo keturios 
dainos, palydimos gausių katučių iš 
kartais net per entuziastiškos publi 
kos. Bet ar galima publiką kaltinti: 
dainininkai vyrai kaip nulieti, dainos 
puikiai aranžuotos, balsai apvaldyti, 
laikysena pasigėrėtina - matosi ranka 
dabartinio muzikalinio vadovo ir 
režisieriaus Petro Maželio, jaučiasi 
turtingas palikimas buvusių vadovų, 
padėjėjų, ilgų dainavimo metų patir 
tis, artimas kvarteto bendravimas.

Vietoj mūsuose priprastų pertrau 
kėlių, keičiantis rūbus ar ilsintis, 
kvartetas įvedė pasakojimus - mono
logus, patiekiamus iš eilės visų jo 
narių. Pradėti antrąją koncerto dalį 

išėjęs Bronius Seliukas nupasakojo 
kvarteto išleistų plokštelių kelių. 
Pirmoji "Tik tu viena" publikos buvo 
išpirkta per stebėtinai trumpą laiką. 
Antroji - "Apie tave svajoju" dienos 
šviesą išvydo tik prieš porą savaičių ir 
Australijos lietuviai ją gali jau dabar 
įsigyti. (Melbourne jos parduota virš 
šimtinės). Antro tenoro Broniaus 
Seliuko plokštelės pristatymą sekė 
keturios lengvos dainelės. Pagal 
Mykolaičio Putino žodžius R. 
Apeikytės sukurtas " Romansas" davė 
progą Rimantui Dabšiui parodyti savo 
pajėgumą sodriai išpildyti žemas, 
dainos reikalaujamas natas. Po scenų 
pasivaikščiojant išpildyta daina "Su
laukt negalėsiu" visiškai pavergė 
publiką, o po "Gvazdiko" publikai, 
greičiausiai moterims, numesti daini. 
ninku turėti žiedai dar sutvirtino 
klausytojų visišką atsidavimą kvarte 
tui. Ši dalis užbaigta smagia, linksma 
ir greita "Vakaruškos" polka.

Antanui Polikaičiui teko papasakoti 
kvarteto atsiradimo ir raidos istoriją. 
Jis išvardino visą eilę žmonių talki
ninkavusių kvartetui įvairiais būdais. 
Talka tebesitęsia dar ir dabar - 
Australijon važiuojant daug dirbta su 
Petru Maželiu, o plokštelių išleidimui 
sąlygas sudarė Antanas ir Kazimiera 
Mikalajūnai. Vėl išėjęs kvartetas 
darniai padainavo Bramso "Valsą As 
dur", Rimantas Dabšys solo atliko 
"Pabučiavimą”, visi su raudono vyno 
stiklais A. Jurgučio "Auksines 
žvaigždes", užbaigdami su nuotai
kinga dainele "Tamošiaus pagavi
mas".

Pirmas tenoras Emanuelis Jarašūnas 
apibūdino kvarteto narius: esą, jei jie 
nežemaičiai, tai žemaites vedę, o 
Bronius Seliukas iš Vilnijos, nuo 
Švenčionių kilęs. Bet tas netrukdo 
jiems susikalbėti, o svarbiausia gerai 
susidainuoti. Likusios keturios dainos 
viena už kitą gražesnės, viena už kitą 
skambesnės. Ypač nuotaikinga 
"Užstalės daina".

Pabaigai publika iš Los Angeles 
lietuvių kvarteto išsiprašė dar dvi 
"Viršnormines" dainas. Visų nuotaika 
pakili, žmonės nenoriai skirstosi, 
džiaugiasi turėję progą dalyvauti 
lietuviškoje puotoje.

VI Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso ruošos komiteto vardu kvartetą 
išsikvietė ir koncertą Melbourne 
organizavo, bei kitus miestus koordi
navo E. Mackevičienė ir H. Statku
vienė. Plakatus paruošė V. Simanke- 
vičius.

J.M.
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GEELONGO ’’VYTIS”

METINIS SUSIRINKIMAS

Nors ir maloni buvo rugpiūčio lo
tos sekmadienio popietė, ji nesutraukė 
skaitlingesnio dalyvių skaičiaus į 
Geelong Lietuvvių Sporto Klubo 
"Vytis” metini susirinkimą, kuris 
įvyko pusę valandos vėliau.

Susirinkimą atidarė pats Klubo 
Valdybos pirmininkas S. Šutas, pa
kviesdamas pirmininkauti V. Bindoką 
ir sekretoriauti A. Karpavičių. '

Pakviestiesiems pradėjus eiti parei
gas, pirmininkaujantis V. Bindokas 
supažindino dalyvius su patiekta 
metinio susirinkimo darbotvarke, kuri 
susidarė net iš dvylikos punktų ir 
baimino dalyvius ilgesniu kėdžių 
"pašlifavimu". Tačiau, tikėsite ar ne, 
susirinkimas užsitęsė vos 45 minutes. 
Rekordas!

Kadangi, 1987 metų pabaigoje 
Australijos lietuvių sporto žaidynės 
pavesta suruošti Geelong L.S.K. 
"Vytis" valdybai, kas iš jos, bei klubo 
narių, pareikalaus daug laiko ir 
kruopštaus darbo. Kad šie žaidinių 
ruošos darbai eitų norima linkme, 
dabartinė klubo valdyba, kuri kai 
kuriuos žaidinių ruošos darbus yra 
atlikusi arba įsipareigojusi atlikti 
nutarta padaryti išimtį ir sekančią 
valdybą rinkti dviejų metų kadencijai. 
Pasiūlymas susirinkimo vienbalsiai 
priimtas.

Tolimesnėje darbotvarkės punktų 
eigoje buvo išklausytas praeito meti
nio susirinkimo ilgokas protokolas, 
kurį, vos iš "klumpių" neišvirsdamas, 
perskaitė K. Starinskas. Menka užuo
jauta, nes pats buvo sekretorius.

Gan išsamia klubo veiklos apžvalgą 
perskaitė valdybos pirmininkus S. 
Šutas. Gal kiek keistokai atrodė, 
kuomet lietuviškos organizacijos ir 
net pasivadinusios garbingu "Vytis" 
vardu, pats pagrindinis pranešimas 
teko išklausyti anglų kalba. O be jos 
buvo galima apseiti, kadangi ir 
susirinkimo dalyvių amžius gerokai 
peršoko A.L.J. Sąjungos narių vyres
niškumo 35-kių metų ribą ir jiems 
lietuvių kalba suprantamesnė, o 
nesuprantantieji ar nenorintys su
prasti lietuviškai, iš vis pasistengė 
susirinkime nedalyvauti. Visgi, kiek 
teko suprasti, klubo veikla pasigėrėti
nai gyva. Kaip tas gyvastingumas 
reiškiasi, parodys ateinančių sporto 
žaidynių daviniai.

Iždininko darbeliai buvo kruopščiai 
surašyti ir net atspausdinti trijose 
lapuose, kuriais buvo aprūpinti visi 
susirinkimo dalyviai. Taigi, šia prie
mone pasinaudojus, pačiam iždo 
valdytojui V. Obeliūnui taip ir neteko 
finansinio stovio reikalais prabilti į 
eilinius susirinkimo piliečius.
O kad iždas tvarkoj, tą patvirtino 
savo parašais A.L.B. Geelong apylin
kės Kontrolės Komisija, vadovau
damasi Robinzono Kruzo laikų 
"kompiuterio" pagalba.

Diskusijose dėl pranešimų nebuvo 
svaresnių priekaištų, todėl klubo 
veikla susirinkimo užgirta, iždo stovis 
priimtas ir patvirtintas.

Kaip jau praeities atvejai parodė, 
didžiausia susirinkimuose problema 
būdavo rasti kandidatus, sutinkančius 
būti renkamiems į valdybas, šiuokart 
to buvo išvengta. Susirinkimui pasiū

lius pasilikti buvusiai valdybai sekan
čiai kadencijai, pirmininkaujantis V. 
Bindokas, atsiklausė buvusios valdy
bos narių. Ir tikėsite ar ne, Geelonge 
įvyko stebuklas! Be mažiausio atsi- 
kalbėjimo visi sutiko ir dar net dviejų 
metų kadencijai. Susirinkimas audrin
gais plojimais išreiškė padėką bei 
pasitikėjimą šiems sporto klubo šau
nuoliams, tik buvo gaila be darbo 
likusios Mandatų komisijos, kuri vos 
spėjo vieną kartą paskaičiuoti pakel
tas rankas.

Štai tie šaunuoliai, kurie savanoriš
kai pasiryžo dar du metus vadovauti 
Geelong Lietuviu Sporto "Vyčio" 
vardo klubui:Kajetonas STARINS
KAS, Genovaitė VALAITIENĖ, Sta
sys ŠUTAS, Vytautas OBELIŪNAS, 
Giedrė KALADIENĖ. Kanditatais 
liko - LiUja OBELIŪNIENĖ, Liudas 
BUNGARDAS. Valio jiems!

Po šios džiugios naujienos, nebuvo 
nei ko klausti nei ko sumanyti ir 
susirinkimo pirmininkas V. Bindokas jį 
uždarė, pakviesdamas dalyvius sugie
doti Lietuvos Himną.

Vėliau buvo pasivaišinta kavute ir 
sausainiais.

ALKA

Melbourne Varpo sportininkai prieš 
ateinančią sporto šventę, tikrai su
kruto. Nesenai susikūrė antra moterų 
komanda. Tai mamytės, kurios jaunes
nėmis dienomis aktyviai žaisdavo 
krepšinį. Ši moterų komanda žaidžia 
penktadienio rytais, kai vaikučiai tuo 
tarpu yra prižiūrimi darželyje, kuris, 
specialiai tam reikalui, yra krepšinio 
stadione. Žaidimai vyksta Bullėen 
stadione ir, norinčios į šią komandą 
įsijungti, prašome skambinti Gabijai 
Žiedienei.

Po keturių mėnesių intensyvaus 
treniravimosi, krepšinį pradėjo žaisti 
Varpo žemiau 13 - kos metų 
berniukai. Jaunučiai rodo didelį entu- 
ziasmą ir klauso savo trenerio D. 
Sadausko nurodymų. Norintieji prisi
jungti prie šios komandos, prašome 
skambinti pačiam treneriui. Pageidau
tina, kad vaikas suprastų lietuviškai, 
ar būtų pasiruošęs lankyti lietuvišką 
savaitgalio mokyklą.

KREPŠINIO REZULTATAI

VYRAI:
Varpas - Tempelstowe 33:24. Taškai: 
V. Levickis 16, Š. Žiedas 4, P. 
Krikščiūnas 8 ir A. Skimbiriauskas 4.

Varpas - P.F.J. 35:63. Taškai: 
V.Levickis 13, P. Krikščiūnas 10, 
Mickus 6, A. Skimbiriauskas 4.

Varpas - Rodens 36:28. Taškai: V, 
Levickis 16, Š. Žiedas 8, A. 
Skimbiriauskas 6, D.Liubinas 4.

BERNIUKAI (žemiau 11 metų): 
Varpas - Park Orchard 41 - 21. 
Varpas - Eltham 25 - 23. S. Levickis 
14.
Varpas - Heidelberg 32- 20. S. 
Levickis 16 ir D. Žiedas 2.

MOTERŲ (Bulleen):
Varpas - Panthers 30 - 16. Varpas - 
Raiders 19 - 41. Geriausiai šiose 
rungtynėse sužaidė Angelė Kristens.

VYRŲ STALO TENISAS

Varpas - Albert Park 3:8. Varpas -

"Kovo" atžalynas

Notting Hill 7:3. J.Ablonskis laimėjo 4 
žaidimus.
Varpas - Caulfield 7:4 J. Ablonskis 
laimėjo 4 žaidimus.

MOTERŲ KREPŠINIS:
Varpas - Phantoms 42:31. Varpas - 
Melbourne University 28:23, Varpas- 
E.E.M.A. 28-42. Moterys žaidžia 
trečiadienių vakarais. Norinčios žais 
ti kreiptis į Birutę Adomavičienę tel. 
578 3825 arba Dainą Balnionytę. 
Moterų amžius tarp 13 ir 42 metų. 
Mūsų trylikmetės, nors yra tik 
pradedančios, tačiau, pagal trenerio 
E. Ragausko aiškinimus, turi puikią 
ateitį krepšinyje.

BERNIUKAI (žemiau 20 metų).
Varpas - Oakleigh 2:4 . Geriausiai 
sužaidė L. Raudys. Varpas - Box 
Hill 4:64. Geriausiai sužaidė Soha. 
Varpas - Nunawading 46:30. Geriau
siai sužaidė T. Zdanius. Šios koman
dos teneris yra Vincas Sohą.Ši 
komanda žaidžia Viktorijos aukščiau
sioje krepšinio klasėje. Žinant šios 
valstijos labai aukštą krepšinio lygį, 
Varpo atsiekti laimėjimai yra labai ir 
labai geri.

GARBING Aš SPORTO VETERANAS

LEONAS BALTRŪNAS

Du kartus Europos krepšinio meisteriu 
tapusios Lietuvos rinktinės žaidėjas. 
Australijos lietuvių sporto sąjungos 
pradininkas. Melbourne L.S.K. 
"Varpo" steigėjas ir nepailstantis 
sporto darbuotojas.

BERNIUKAI (žemiau 13 metų). 
Varpas - St. Kilda 19:19. T.Aras 15. 
P. Aras 4. Varpas - Balaclava 22:9. T. 
Aras 10, P. Aras 6, A. Kaladė 6.
VYRAI. "A" klasėje.

Varpas - Yarraville 53:46. E. 
Ragauskas 14, D. Sadauskas 13, T. 
Zdanius 4. Varpas - A.N.Z. 50:40. 
Geriausiai sužaidė St. Vaitkus ir R. 
Vyšniauskas. Varpas - Melbourne 
University 66:51. St. Vaitkus 20, D. 
Sadauskas 11, P. Adomavičius 13, A. 
Pranckūnas 7. Nuo pat pradžios 
sezono iki dabar šioje "A" klasėje 
Varpas užima pirmą vietą. Naujai prie 
komandos prisijungęs T. Zdanius 
pasirodė kaipo agresyvus ir talentin
gas žaidėjas ir su laiku tikimasi, kad 
jis bus geras centro puolėjas, tuo 
pavaduodamas P. Adomavičių.

VYRAI- Vic. 3 - oje diviz.
Varpas - Melbourne 57:47. E. 
Ragauskas 19, D. Sadauskas 17, P. 
Adomavičius 13. Varpas - Dandenong 
43:48. Geriausiai sužaidė Povilas 
Steel ir P. Verbyla. Šioje divizijoje 
žaidžia geriausios rajonų komandos, 
tuomi ir Varpo komanda visuomet turi 
labai didelį pasipriešinimą. Vien tik 
Dandenongo klubas turi žemiau 15 - 
kos metų 26 komandas, kai tuo tarpu 
Varpas turi tik vieną žemiau 13 metų 
ir vieną žemiau 11-kos metų Donkas- 
teryje.
Varpas - Ballarat 55:43. Varpas : 
Melbourne Latvian Society 53:37. 
Geriausiai sužaidė P. Adomavičius, P. 
Verbyla ir E. Ragauskas. Šios divizijos 
krepšinio komandai reikalingas centro 
puolėjas. Jaunuolis turi būti tarp 16- 
25 metų amžiaus, sportiniai nusiteikęs 
ir virš 6-šių pėdų ir 6 colių aukščio. 
Žemesnio ūgio žaidėjas yra taip pat 
mielai priimamas, bet turės žaisti 
trenerio nustatytoje pozicijoje. 
Kreiptis į Ragauską.

V.K.K.

SPORTO NUOTRUPOS.

-----Pagal visus sportinius duomenis, 
sportinė spauda pripažino geriausiu 
pasaulio kalnų slidinėtoju austrą E. 
Zimermann, pasiekusį labai gerų ir 
aukštų pergalių įvairiose tarptau
tinėse varžybose. Daugelis austrų 
knygų leidėjų jam buvo pasiūlę 
parašyti knygą, kur būtų atskleista jo 
laimėjimų paslaptys. Tačiau, jis, visų 
nustebimui, pasakė, kad knygos jis 
nerašys, bet gali tas paslaptis 
atskleisti mažam ir trumpam inter
view...Susirinkusiems žurnalistams ir 
rašytojams jis pasakė: "Svarbiausia 
bet kuriam kalnų slidinėtojui, tai 
sugebėjimas susikaupti, sutelkti visas 
savo jėgas vienam tikslui. Mane tai 
daryti išmokė mamos daromas sluoks
niuotas obuolių pyragas. Pamėginkite 
suvolioti tešlos sluoksnį, ne storesnį 
kaip popieriaus lapas ir pagaminti 
garsųjį Vienos sluoksniuotąjį pyragą, 
jeigu jūs nemokat susikaupti. Netgi 
kalnų slidinėjimui nereikalingas toks 
milžiniškas dėmesio sutelkimas".
Mūsų Pastogė Nr 34 1986.9.1 pusl.7
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GEELONGO APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 21 d. 2 vai. šaukiamas A LB Geelongo apyl. visuotinis 
susirinkimas Geelongo Liet, bendruomenės namų salėje.

SUSIRINKIMO DIENOTVARKĖ

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos rinkimai.
4. ALB Tarybos atstovų rinkimai (4 atstovai).
5. Einamieji reikalai.
6. Diskusijos.
7. Klausimai ir sumanymai.
8. Susirinkimo uždarymas.

Visi tautiečiai prašomi susirinkime dalyvauti ir atlikti savo garbės 
pareigas.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Geelonge Tautos šventės minėjimas vyks sekančia tvarka:
14 d. rugsėjo, sekmadieni 9.30 ryte pamaldos, kurias atnašaus kun.dr. P. 

Dauknys šv. Jono bažnyčioje.
Giedos Melbourno parapijos choras. Dalyvaus Melbourne D.L.K. 

Vytenio šaulių kuopa. Vietinės organizacijos su vėliavomis. Antroji dalis 
lietuvių bendruomenės namuose, 128 Douro St. North Geelong.

Paskaitą skaitys A. Baltrukonienė, dainuos Melbourno parapijos choras 
ir šoks Geelongo tautinių šokių grupė.

Po minėjimo seks bendri pietūs kuriuos paruoš bendruomenės moterys.
Laukiame skaitlingo dalyvavimo.

0. SCHREDERIS
Apylinkės v-bos pirminikas.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16 III EAST TERRACE, BANKSTOWN (Tel. 7011 1414)

Rugsėjo 7 d- sekmadienį 3 vai.

Tautos Šventės minėjimas

Rugsėjo 21 d. sekmadienį 3 vai, p. p. įvyks klubo narių

metlnis
SUSI RI N KI MAS

i ■

Klubo nariams primename, kad neapsimokėję nario mokestį už 86 - 
87 metus negaus metinio pranešimo bei apyskaitos ir neturės teisės 
balsuoti.
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Kviečiame visus Melbourno apylinkės tautiečius į Jįį

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS SYDNEJUJE

Rugsėjo 7 d, sekmadieni, Sydnėjaus lietuviai švęsime Tautos šventę. 
Šventė bus pradedama su pamaldomis Lidcombe, 11.30 vai. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vėliavomis. 3 vai. minėjimas Lietuvių namuose, 
Bankstowne. Programoje:

Juozo Almio Jūragio paskaita ir jaunimo pasirodymai.
Kviečiame visus tautiečius pamaldose ir minėjime skaitlingai dalyvauti. 

Ateikite patys ir paraginkite kitus. Tai yra mūsų visų Tautos Šventė.

Sydnėjaus apylinkės valdyba.

MELBOURNE

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Minėjimas įvyks rugsėjo 7 d. 2.30 vai.Lietuvių Namuose, North 
Melbourne. Paskaitą skaitys dr. P. Kabaila, po kurios seks meninė dalis.

Kviečiame visus dalyvauti.
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Kuris įvyks rugsėjo 13 d. šeštadienį 8 vai. 
Lietuvių namuose, North Melbourne. f

grūstį,
PROGRAMOJE:

"Miss Baltic 86" rinkimai, puiki Soc.G.M. D-jos vakarienė, šokiams 
geras latvių orkestras. ■

Lietuvaitės iki 25 m. amžiaus kviečiamos dalyvauti "Miss Baltic 86' 
konkurse. Registruotis pas N. Kairaitienę, tel. 842 3403

Laimėtojai skirta $ 200, antrą vietą laimėjusiai $ 75 ir trečią $ SO.^į.
Dalyvaujančioms konkurse įėjimas veltui.

N. Kairaitienė priima ir stalų užskymą. la
lėjimas vienam asmeniui tik $ 18.
Geriausia proga pabūti Pabaltiečių kompanijoje.

Laukiame Jūsų dalyvavimo!

PABALT1EČIU TARYBA VIKTORIJOJE

Rugsėjo 14 d. 2.30 vai. šaukiamas ALB Melbourno apylinkės narių 
visuotinas susirinkimas Lietuvių namuose, North Melbourne. Bus renkami 
atstovai (14) į Krašto Tarybą.

Tautiečiai prašomi dalyvauti ir apsimokėti metinį solidarumo mokestį.

ALB MELBOURNO APYLINKĖS
VALDYBA

SYDNĖJAUS LIETUVIAMS

Klausytojams pageidaujant, Sydney radijo stotis 2 MBS (FM juosta - 
102.5 MHz) rugsėjo 11 d., ketvirtadienį, 2.30 po pietų, pakartos specialią 
programą apie Pabaltijo kraštus.

Daug kas iš Sydnėjaus lietuvių klausėsi šios programos š.m. birželio 13 d.
Programa, trunkanti dvi valandas, pamini baisiojo birželio 45 metų 

sukaktį ir pristato australų klausytojams lietuvių, latvių ir estų istoriją, 
kultūrą bei supažindina su muzikalinėmis tadicijomis.

Mostą Pastogės
SPAUDOS BALIUS 

Rugsėjo 27 d.
Sydnėjaus Lietuvių Klube

įėjimas: $ 15 asmeniui, įskaitant gerą vakarienę.

Bilietai gaunami ir stalai užsakomi pas:
A. Adomėną tel. 86 5431
J. Mickienę tel. 709 4846

Lietuvių klube ir "Mūsų Pastogės" redakcijoje.

&

*
Pereitą savaitę po ilgos ir sunkios ligos mirė

Vladas Džiobas — D ziubi viskas
Palaidotas Lidcombe lietuvių kapuose. Pamaldas atlaikė ir laidotuvių 
[apeigas atliko prel.P.Butkus.

Velionio draugai.

S Programoje: "Sydnėjaus Penketukas", su žaviomis dainų pynėmis. •& 
Vyks laimingųjų loterijos bilietų traukimas - aukso ir sidabro nugetai ir^

* ■ daug kitų vertingų fantų.
"Mūsų Pastogės" skaitytojams loterijos bilietai bus išsiuntinėti paštu. *

A. A. Antanui SKIRK AI,

LKVS " R A M 0 V Ė " Sydnėjaus skyriaus pirmininkui mirus, žmonai 
Adelei ir sūnums su šeimomis, reiškia gilią užuojautą Sydnėjaus 
D.G. šaulių kuopos šauliai.

S. P a č ė s a
Šaulių kuopos pirmininkas

Antanui Starkai

mirus, žmonai Adelei ir sūnums su šeimomis reiškiu užuojautą ir kartu 
liūdžiu.

Ona Baužienė B.E.M.
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