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OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

JONAS PROTUSEVlClUS 
ATLEIDŽIAMAS IŠ DARBO

Lietuvių Informacijos Centras pra
neša, kad buvęs politkalinys, baigęs 
ekonomijos fakultetą ir Vilniuj dirbęs 
ekonomistu Jonas Protusevičius yra 
varomas iš darbo už dalyvavimą 
rugpjūčio 23 d. demonstracijoj Vilniu
je.

Protusevičius buvo darbovietėj tris 
kartus už akių teisiamas už dalyva
vimą rugpjūčio 23 d. demonstracijoj. 
Spalio 1-2 dienomis, kai vyko atesta
vimas, Protusevičius nebuvo perates- 
tuotas. Jam darbovietėj pareiškė, kad 
jis dirbs tik du mėnesius. Tokiu 
priverstiniu būdu bando jį išmesti iš 
darbo. Pažymėtina, kad Protusevičius 
tik buvo demonstracijoj, bet ten nė 
vieno žodžio nepratarė.

Jis parašė laišką laikraščiui "Vaka
rinės naujienos", kuris skleidžia 
šmeižtus apie taikos demonstracijos 
dalyvius. Atvirame laiške Protuse
vičius klausia, kodėl darbovietėj, jam 
nedalyvaujant, buvo svarstomas jo 
atvejis. Klausė kaip tai yra suderi
nama su skelbiama demokratija? 
Laikraščio redakcija jam pareiškė, 
kad tokių laiškų garma labai daug, bet 
niekam neskelbia.

Spalio pabaigoj Maskvos Liaudies 
pasiekimų paroda Protusevičlul at
siuntė medali, kuriuo yra įvertinamas 
jo pavyzdingas darbas. Darbovietė šio 
medalio jam neįteikė.

SĄŽINĖS KALINYS POVILAS 
PEČELIŪNAS GRįŽO į VILNIŲ

Sąžinės kalinys Povilas Pečeliūnas 
grįžo į Vilnių spalio 26 dieną atlikęs 
bausmę už anti - sovietinę agitaciją ir 
propagandą, praneša Lietuvių Infor
macijos Centras.

Jis buvo 1980 gruodžio 22 nuteistas 
3 metais griežto režimo lageriu ir 5 
metams tremties kartu su Vytautu 
Skuodžiu ir Gintautu Iešmantu už 
bendradarbiavimą pogrindžio spaudoj. 
1928 metais gimęs Pečeliūnas, Vil
niaus vidurinės mokyklos lietuvių 
kalbos ir literatūros dėstytojas, buvo 
kaltinamas "parašęs eilę straipsnių, 
kurie pateko į Perspektyvas, šmeižęs 
tarybinę santvarką, viename jų liaup
sinęs psichinio ligonio R. Kalantos 
poelgį, kaip protestą prieš žmogaus 
teisių ir laisvių pažeidimą tarybinėje 
Lietuvoje..."

Pečeliūnas taip pat buvo sovietų 
kaltinamas "Alma Mater" leidinio 
redagavimu.

Anot Vilniaus Aukščiausiojo Teis

mo, Pečeliūno, Skuodžio ir Iešmanto 
veikla "vertinama kaip antitarybinė, 
pakertanti tarybinės santvarkos pa
grindus, šmeižikiška, nes kaltinamieji 
šmeižikiškai tvirtina, kad tarybų 
Lietuvoje tariamai nėra demokratinių 
laisvių, Lietuva tariamai okupuota, 
tarybų valdžia yra fašistinio pobū
džio, siekianti morališkai ir fiziškai 
sunaikinti Pabaltijo tautas. Visi kalti
namieji laikomi valstybiniais nusikal
tėliais, teigiama, kad jie turėjo 
nusikalstamus ryšius su JAV "reak
cingaisiais" emigrantų sluoksniais ir 
perdavė savo kūrinius į užsienio 
spardą Ir, radiją."

Sausio mėn. KGB prokuroras iš 
Maskvos gundė Povilą Pečeliūną 
parašyti pažadą neįžeidinėsiąs sovie
tinių įstatymų. Pečeliūnas atsisakė, 
nurodydamas, kad sovietai kreipiasi 
ne tuo adresu. Jis siūlė kreiptis į tuos, 
kurie laužo įstatymus, o ne į jį. 
Pečeliūnas argumentavo, kad amnes
tija gali būti taikoma tik nusikaltė
liams, o jis nėra nusikaltėlis. Jis siūlo 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn 
tuos, kurie organizavo susidorojimus 
su juo ir kitais sąžinės kaliniais.

(LIC)

Laimutis Švalkus

LIETUVOS KARIUI

Tave matė tauta Saulės mūšy 
ir Pilėnų garsiojoj pily.
Tu vis gyvas ir amžiais nežūsi, 
jaunos kartos įlieja tau kraujo, 
bočių žemės garbingas kary!

Tu klauseisi Kęstučio trimito 
ir su Algirdu jojai pulkuos.
Nuo tavęs, kaip no Vytauto krito 
išdidūs kryžiuočių magistrai, 
klupo gaujos totorių laukuos.

Tave matė tauta prie Giedraičių, 
Širvintuos ir prie marių plačių. 
Su drąsa mūs garsių kunigaikščių 
naujam rytmečiui vėliavas kėlei 
po nakties, po juodos ir kančių.

Tu laimėjai kiekvieną jai mūšį, 
nešei amžius jai laisvės dienų. 
Tu buvai, tu esi, ir tu būsi 
tas, kurs išveda tautą į saulę 
iš rūsių, iš baisių sutemų.

Ar esi tu svetur be tėvynės, 
ar laukus tėvų žemės ari, 
negali tu nurimt jos negynęs, 
nes širdy tave šimtmečiais šaukia 
laisvės kovai dvasia nemari.

P. Raudu vės grafika Audringos praeities paminklai. 1977

P AS AU LYJE
VAŠINGTONAS

-Pwzidento Reagano administracija 
prižadėjo duoti 90 milijonų dol. 
Jungtinėms Tautoms gruodžio mėn. ir 
6,5Ū0 tarnautojų, dirbantiems Niu
jorke, mokėti algas be perstojo.

Jungtinių Tautų generalinis sekre
torius Javier Perez de Cuellar prašė 
JAV-bių 87 milijonų dol. gruodžio 
mėnesiui.

Nežiūrint to, kad Kongresas nesu
tiko patvirtinti pilnos sumos, Regano 
administracija, paskyrusi minėtą su
mą, simbolizuoja politinę paramą 
Jungtinėms Tautoms.

Jav-bės yra skolingos Jungtinėms 
Tautoms už šiuos metus 100 milijonų 
dol. Dešimt mil. dol. jau įmokėjo, o 90 
mil. dol. Reagano administracijos 
patvirtinta išmokėjimui.

Nežiūrint to 212 mil. dol. JAV-bės 
dar yra skolingas, plus 147 mil. dol. 
atsilikusios praėjusių metų mokėjime. 
Taip pat skolingos Jungtinėms Tau
toms 61 mil. dol. už jų taikos 
išlaikymo darbus Viduriniuose Rytuo
se.

Sov. Sąjunga spalio mėn. užmokėjo 
Jungtinėms Tautoms atsilikusią sumą, 
maždaug 40 mil. dol. ir 197 mil. dol. 
skolos už talkos išlaikymą žada 
užsimokėti.

KINIJA

Buvusiam Kinijos vadui Deng Xia- 
pong užleidus vado postą Zhao 
Ziyang, antruoju Kinijos komunistų 
partijos nariu yra paskirtas Li Peng, 
technokratui išėjusiam mokslus Sov. 
Sąjungoj.

Li Peng yra 59 m. ateinančių metų 
pradžioje Tautinio žmonių Kongerso 
(taip vadinamas kiniečių parlamen
tas) bus patvirtintas minėtoms parei
goms.

Nežiūrint to, kad bendra pažiūra 
apie Li Peng yra ta, jog jis neperdaug 
pasiryžęs Kinijos ekonominėms refor
moms, jis bando sudaryti geresnę 
nuomonę apie save pareikšdamas:

Aš esu kinietis ir kiniečių komunistų 
partijos narys, kuris partijos liniją 
pakreipia tam, kad tarnautų krašto 
interesams".

Jo bendradarbiai sako apie jį, kaip 
apie kuklų žmogų ir gabų, politikos 
manevruotoją.

CANBERRA

Taksos įstaigos viršininkas, Trevor 
Boucher pareiškė, kad praėjusiais 
metais surinko papildomą 700 milijonų 
dolerių sumą.

Valdžia kreipė didesnį dėmesį į 
gaires, kurios nurodo, kaip surinkti 
taksos mokesčius iš įvairių šaltinių, 
sutvarkė sistemą, pagal kurią sunkiau 
išvengti taksos mokesčių ir uždėjo 
sunkesnes bausmes tiems taksos 
mokėtojams, kurie nusikalsta.

Be to šiais laikais kompiuterių 
pagalba yra daug lengviau išnagrinėti 
ir nustatyti taksos mokestį toms ar 
kitoms biznio organizacijoms.

Taksos įstaigos metinė apžvalga 
rodo, kad iš privačių taksos mokėtojų 
surinkta vienu bilijonu dolerių dau
giau negu iš anksto buvusi numatyta 
suma. Iš dalies tą padidėjusią sumą 
sudarė taksos pakėlimas žemdirbystės 
srityje ir procentai ant pajamų bei 
pagerinto apskaičiavimo sistema.

Trevor Boucher mano, kad padidin
ta surinktoji suma yra ir išdava baimės 
būti sugautam suktu būdu norint 
išvengti didesnių taksos mokesčių. 
Praėjusiais metais 20,000 taksos 
mokėtojų buvo nubausti piniginėmis 
bausmėmis, kurios sudarė 19 milijonų 
dolerių.

Trevor Boucher pripažįsta, kad kai 
kurie taksos mokesčių rinkėjai buvo 
per dideli entuziastai. Dabar jie 
apmokomi švelniau elgtis ir diploma
tišku būdu pasiekti gerus rezultatus.

Yra apskaičiuota, kad maždaug 3,3 
bilijonai dolerių taksos dar turės būti 
surinkta už laikotarpį nuo 1970 m. 
pabaigos iki 1980 m. pradžios.
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GRĮŽTA MAIRONIS

Šiomis dienomis skaitėme išeivijos 
spaudoje apie Maironio 125-tojo 
gimtadienio minėjimą prie Kauno 
arkikatedros - bazilikos, kurios krip
toje palaidotas 1932 metais miręs 
Lietuvos atgimimo dainius. Ten buvo 
sakomos, prakalbos, skaitomi Maironio 
eilėraščiai, dainuojama jo sukurta 
"Lietuva brangi" ir t.t. Minėjimas 
truko ištisą pusdieni iki 11 vai. 
vakaro. Jis būtų trukęs ir dai Ilgiau, 
jeigu ne valdžios pareigūno kreipi
masis ( tūkstantinę minią baigti 
minėjimą ir išsiskirstyti. Sakoma, kad 
tame minėjime dalyvavo 8000 tautie
čių, kurių eilėse buvo daug jaunimo. 
Maironio minėjimai vyksta žymiai 
mažesniu mastu visame krašte net ir 
sovietinėje spaudoje. Jo eilėraštis 
"Lietuva brangi" tapo antruoju tautos 
himnu, nes Kudirkos sukurtasis yra 
uždraustas. Tai labai ryškūs ženklai, 
rodantys Maironio grįžimą į lietuvių 
tautos gyvenimą. O buvo laikai, kada 
Jam buvo sakoma, labanakt kaip 
nustojusiam reikšmės poetui, nes 
atgavusi savo nepriklausomybę Lietu
va buvo užauginusi ir subrandinusi 
pajėgesnių ir modernesnių poetų. 
Anuomet vyresnioji karta apgai
lestavo Maironio grimzdimą užmarš
tin, o jaunoji karta didžiavosi litera
tūriniu savo pajėgumu, išaugusiu ant 
maironiškų pamatų.

Minėti ženklai byloja apie Maironio 
grįžimą į dabartinį lietuvių tautos 
gyvenimą, grįžimą po Maironio pus
šimčio metų. Kyla tad klausimas 
kodėl? Ar Maironio poezija per tą 
laikotarpį sustiprėjo ir niekam nebe
kelia pagundos sakyti jai labanakt? 
Tikriausiai ne. Talentingesnių poetų 
už Maironį yra ir dabartinėje Lietu
voje. Jeigu jo žvaigždė vėl pakilo 
Lietuvos horizonte, tai ne dėl naujai 
atrasto Maironio poetinio talento, bet 
dėl Jo pagrindinės poezijos gijos, 
išreiškiančios visos tautos ilgesį 
tėvynės laisvės, tos tėvynės grožį, jos 
vargą ir geresnės ateities viltį. 
Maironis buvo poetas, kuris gyveno 
savo tautos vargais, rūpesčiais ir 
sugebėjo išreikšti tai, ką giliau jaučia 
visa lietuvių tauta. Tuo būdu Maironis

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
SYDNEJUJE

Lapkričio 22 dieną, sekmadienį, 
Sydnejaus ramovėnai su vėliava orga
nizuotai užėmė vietas Lidcombe 
bažnyčioje.

Tautiečiai gausiai dalyvavo pamal
dose pagerbdami Lietuvos kariuo
menės įsikūrimo dieną. Prelatas P. 
Butkus atnašavo šv. Mišias ir pasakė 
pamokslą .iškeldamas buvusios mūsų 
kariuomenės vaidmenį atkuriant Ne
priklausomybę.

Antroji minėjimo dalis vyko Lie
tuvių namuose Bankstowne.
Minėjimą atidarė skyriaus pirmininkas 
A. Vinevičius. įnešus skyriaus vėlia
vą, buvęs Lietuvos aviacijos atsargos 
majoras Antanas Kutka uždegė žva
kutes, simbolizuojančias žuvusius už 
Lietuvos laisvę kovotojus.

Prelatas P. Butkus paskaitė šiai 
dienai skirtą invokaciją.
Pirmininkas A. Vinevičius perskaitė 
gautą sveikinimą iš LKV "Ramovė” 
centro valdybos.

Žodžiu sveikino A. Giniūnas, Syd
nejaus Apylinkės pirmininkas.

Paskaitų skaitė poetas Juozas - 
Almis Jūragis.

Meninėje programje deklamatoriai: 
A. Savickienė, J. Šarkauskas, N. 
Vaičiurgytė ir V. Zablockienė.

Išskirtini Vandos Zablocklenės žo
džiai: kiekvienais metais tremtyje, 
švęsdami Kariuomenės Šventę prisi-
"Mūsų Pastogė” Nr. 47 1987. 11. 30. 

tapo tautos balsu. Juk Jisai kūrė 
carinės okupacijos laikais, kai tauta 
vilko rusiškąjį Jungą. Kad ir nelabai 
įmantria poezija jisai sugebėjo prabilti 
į tautiečių širdis, apdainuodamas 
tautos vargą ir keldamas ateities 
viltį: "0 vienok Lietuva juk atbus gi 
kada, ne veltui ji tiek iškentėjo". 
Tame maironiškame balse Ir glūdi 
poeto stiprybė, kuri iškyla šiandieną 
naujose sovietinės okupacijos sąly
gose, nes tauta naujoje vergijoje 
jaučia net didesnį slėgį nei caristinėje 
priespaudoje. Tai pagrindinė dingstis, 
pažadinusi Maironio sugrįžimą.

Argi be Maironio nebuvo kitų 
poetų, dainavusių apie tėvynės grožį, 
jos lūkesčius, jos laisvę? Pažvelgę į 
poezijos antologijas matysime, kad 
maironiškų poetų buvo ir daugiau, 
netgi talentingesnių bei stipresnių 
literatūriniu požiūriu. Kodėl tad jie 
taip neiškilo ir netapo tautos balsais? 
Ogi todėl, kad Maironis buvo pirmas 
toks poetinis pranašas. Vėliau susi
darė ištisa maironiška linkmė poezi
joje, bet anie dainiai tebuvo Maironio 
pėdsekiai. Antra, dabartinėje paverg- 

.toje Lietuvoje yra literatūriškai 
stiprių poetų, bet jų kūryba suvar
žyta. Jų širdys neišsilieja magnetiniais 
žodžiais. Pogrindžio poezijoje pasi
taiko vienas kitas deimančiukas, bet 
iki šiol nė vienas autorius nepasireiškė 
platesniu mastu. Išeivijoje turime 
gana stiprių poetų, sugebančių pra
bilti maironiškų balsu, kalbėti į tautos 
širdį, žadinti ateities viltį, bet jų 
kūryba pavergtos tautos nepasiekia, 
išskyrus vieną kitą slaptą atvejį. 
Spausdinami išeivijos poetų kūriniai 
okupuotoje Lietuvoje yra cenzūruo
jami, atrenkami, kad nepasklelstų 
pavojingų "bacilų". Jeigu šiandieną 
Maironis gyventų išeivijoje, tai ir jo 
eilėraščiai Lietuvos nepasiektų. Caro 
laikais galėjo gana plačiai veikti 
slaptieji knygnešiai iš Prūsijos, bet 
dabar tos galimybės nėra. Belieka 
senajam Maironiui grįžti iš savo 
kriptos į dabartinį Lietuvos gyvenimą 
ir tęsti pertrauktą savo misiją.

"Tėviškės Žiburiai" 

mename karius ir savanorius, kurie 
aplaistė mūsų žemę savo krauju, 
sudedami didelę auką ant Tėvynės 
aukuro, kad mes laisvėje galėtume 
gyventi...

Po savos kūrybos posmų deklamavo 
su giliu įsijautimu Laimučio Švalkaus 
"Mano Tauta tikroji pasaka". 
Skaisčios vaidilutės ugnį tą kūreno, 
skambino su kanklėmis giesmes valdy
ta ir visi žinojo mano kraštą seną nes 
garsus jos vardas buvo Lietuva...

Mūsų Apylinkėje dvi visų mėgiamos 
dainininkės: Jadvyga Muščinskienė, 
jai pritariant gitara ir Alfa Savickienė 
sudainavo dvi dainas . "Nežinomam 
kariui" ir "Ant Nemuno kranto".

"Dainos" vyrų choras, diriguojamas 
jaunuolio Justino Jankaus, išpildė tris 
dainas:
"Sutems tamsi naktužėlė", "Kur 
gimta padangė" ir pabaigoje "Ramo- 
vėnų maršas".

Naujam dirigentui J. Ankui pirmą 
kartą taip įtikinančiai atlikusį įžan
ginį vyrų chorui vadovavimą, ramo- 
vėnų pirm. A. Vinevičius įteikė 
simbolinę dovaną - knygą.

Ramovėnai sulaukę garbingo metų 
amžiaus: B. Mazgelis ir A. Bronkus, 
ramovėnų valdybos buvo apdovanoti 
žymenimis.

Meninės dalies pranešėja Nijolė 
Vaičiurgytė.
Minėjimas užbaigtas ramovėnų sky
riaus pirmininkui A. Vinevičiui padė- 
pusl. 2

Alfa Savickienė ir Jadvyga Muščinskienė dalyvavusios meninėje programoje.

kojus programos dalyviams bei visiems atsilankiusiems tautiečiams ir 
sugiedojus Tautos Himną. y. ą.

PASAULYJE
NIKARAGVA

Sandinistų jau aštuonerius metus 
valdomoj Nikaragvoj, prezidentas 
Daniel Ortega lapkričio 5 d. pasakė 
prakalbą 90 dienų sukakties proga nuo 
taikos plano pasirašymo penkių Cen
trinės Amerikos valstybių: Costa 
Rica, El Salvador, Gvatemala, Hon
duras ir Nikaragva. Tos sukakties 
proga buvo paleisti 985 politiniai 
kaliniai.

Nikaragvos dvasiškija tą paleidimą 
kritikuoja, nes tikėjosi amnestijos.

Sandinistų rėžimo oficialūs parei
gūnai pasakė, kad paleistieji yra tokie 
asmenys , kurie jau beveik baigė 
atsėdėti, silpnos sveikatos arba seno 
amžiaus. Geras elgesys kalėjime buvo 
svarbi priežastis paleidimui iš kalė
jimo.

ANGLIAKASIŲ VADŲ 
KONFERENCIJA SYDNEJUJE

Cremorne priemiestyje, Metropole 
Kotelyje įvyko tris dienas trukusi 
angliakasių konferencija, kurią su
šaukė Tarptautinė angliakasių orga
nizacija.

Konferencijoje dalyvavo anglia
kasių vadai iš 40 kraštų. Konferencija 
buvo sušaukta tam, kad būtų taria
masi dėl angliakasių priespaudos 
visuose kraštuose.

Konferencijoje dalyvavo trys so
vietų angliakasių vadai. Jie gyrė 
angliakasių sąlygas Sov. Sąjungoj. 
Sovietų angliakasių unijai niekada 
nebuvo iškilęs reikalas šaukti streiką, 
atstovai pareiškė, nes darbo sąlygos 
yra labai geros. Sov. Sąjungoj anglia
kasių yra 2.5 milijono. Sov. darbi
ninkui gunant 200 rublių per mėnesį, 
sovietų angliakasiui mokamas vienas 
tūkstantis rublių per mėnesį ir 
metinės atostogos ilgesnės už šiaip 
darbininkų. Net chirurgas Sov. Sąjun
goj negauna tokio gero užmokesio 
kaip angliakasys.

Sov. Sąjungoj anglių kasimas yra 
pati didžiausia industrija. Virš 740 
milijonų tonų anglies yra iškasama 
per metus ir bevelk viskas sunaudo
jama savam krašte. Net 500 anglies 
kasyklų yra Sov. Sąjungoj, dauguma jų 
Sibire.

50 metų amžiaus angliakasys gali 
nustoti dirbęs gaudamas daug aukš
tesnę pensiją už normaliai duodamą.

Trys Sovietų angliakasių vadai 
pareiškė, kad Sov. Sąjunga yra 
angliakasių rojus.

MASKVA

Maskvoj, atsidarę langą į gatvę, 
žydas disidentas Josef Begun ir jo 
žmona Irma šaukė, kad jie yra namų 

arešte. Du policininkai buvo lauke 
prie Begun buto durų, keturi ar net 
daugiau ant laiptų prieš Begun butą, 
kurio telefono vielos buvo nukirptos.

Pasirodo, kad disidentai organizavo 
demonstracijas gatvėje Zybovskiy 
Boulevard prieš užsienių reikalų 
ministerijos spaudos centrą. Sovietai 
nenorėjo, kad demonstracijos įvyktų, 
kurias nufilmuotų vakariečių televi
zijos fotografai.

Trys asmenys, jų tarpe Grigory
ants, "Glasnost" žurnalo redaktorius, 
buvo suimti minėtam boulevarde, 
tačiau jie netrukus buvo paleisti.

Policininkai bandė sustabdyti vaka
riečius korespondentus, be
siartinančius į boulevardą, bet polici
ninkų viršininkai pareiškė, kad jie 
negali stabdyti žurnalistų, einančių į 
spaudos centrą. Žurnalistus apstumdė 
civiliniais drabužiais apsirengę asme
nys, su raudonais kaspinais ant 
rankovių. Kai kuriuos iš jų atpažino, 
kaip KGB agentus. Vienas vakarietis 
žurnalistas paklausė, ar tai "glasnost" 
versija, kurią dabar KGB vykdo 
gatvėje? Vienas iš civiliniais drabu
žiais apsirengusių asmenų, aiškiai 
viršininkas kitų, atsakė: "Jums yra 
suteikiama "glasnost" viduje - spau
dos centre, konferencijų metu, o ne 
čia (atseit - ne gatvėje)".

NIUJORKAS

Argentinoje, vienam ūkyje, toli nuo 
miestų buvo suareštuotas austras 
Josef Schwamberger, 75 m. Jį atga
bens į Vakarų Vokietiją.

Jis yra kaltinamas nužudymu kelių 
šimtų žydų ir pavogimu jų turimų 
vertybių auksu, sidabru, perlais, 
deimantais ir t.t.

Schwamberger įstojo į nacių partiją 
1933 metais ir tapo SS rinktiniu 
sargybiniu. Tarp 1943 m. ir 1944 jis 
buvo viršininku SS darbo stovyklų 
Lenkijoje, netoli Sov. Sąjungos: Prze- 
mysl ir Mielec.

Tuojau po karo Schwamberger 
Innsbrucke, prancūzų zonoj buvo 
sulaikytas, kaip įtariamas karo nusi
kaltėlis ir patalpintas į Oradour 
stovyklą. Tačiau 1948 m. jis su dviem 
kitais pabėgo. Nežinia, kaip jis 
atsidūrė Argentinoj.

Kai Innsbrucke jį apklausinėjo, tai 
jis prisipažino nušovęs 35 žydus. Jis su 
savim turėjo aštuonis maišus su 
perlais, auksu, sidabru, deimantais, 
laikrodžiais, vedybiniais žiedais, auk
siniais pinigais ir kt. Schwamberger 
tvirtino, kad žydai patys jam atidavė 
brangenybes.
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PASIRUOŠIMAI AUSTRALIJOS 
LIETUVIU DIENOMS

KAIP ŠVĘSIME NEPRIKLAUSOMYBES 
70 METU JUBILIEJŲ ?

Vos tik nuskambėjus paskutiniams 
Lietuvių dienų parengimų garsams, 
tuoj imame ruoštis sekančioms. Kiek
vienos Lietuvių dienos yra skirtingos, 
nors jų parengimai mažai tesikeičia. 
Lietuvių dienas suruošti ALB Krašto 
valdyba, per Apylinkės valdybą, 
vietovės kur vyks Lietuvių dienos, 
sudaro komitetą, kuris yra atsakingas 
ALB Krašto valdybai už Lietuvių 
dienų suruošimą.

Lietuvių dienų komitetas posėdžiauja. Iš kairės: Aidas Kubilius, Leonas 
Gerulaitis, Nata Alvikienė, Janina Vabolieė (pirm.), Jurgis Jonavičius Ir 
Viktoras Baltutis.

Kiekvienos Lietuvių dienos yra 
savotiškai unikalios. Kadangi paren
gimai progresuoja ne tik programos 
atlikimu ir turiniu, bet ir dalyvių 
skaičium, kaip tai jaunimo koncertai. 
Kiti parengimai stengiasi išsilaikyti 
ankstyvesnių programų aukštumose, 
ypač kas liečia chorus ir tautinių 
šokių koncertus. Jei prieš dvidešimt 
metų Dainų šventėje dalyvaudavo net 
septyni chorai, tai dabartinėse tik 
trys ar keturi, bet lietuviška daina 
išliko lygiai taip pat visų mėgiama ir 
mylima ir negalime skųstis betkokiu 
publikos abuojumu.

Sekančios Lietuvių dienos 1988 
metų pabaigoje įvyks Adelaidėje. Dar 
šių metų pradžioje buvo sudarytas 
Lietuvių dienų komitetas, kurio 
sąstatas buvo paskelbtas spaudoje. 
Komitetas darbą pradėjo tuoj po jo 
sudarymo, nes darbų labai daug, ypač 
norint užsakyti geresnes sales kon
certams, patalpas posėdžiams, šuva 
šlavimams ir kitiems Lietuvių dienų 
metu vykstantiems parengimams. Be 
to, šį kartą Lietuvių dienų metu vyks 
III-sios pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės. Tai pirmas kartas ir vargu 
ar tai bepasikartos, tokio plataus 
masto lietuvių sporto žaidynės Aus
tralijoje. J jas atvyks virš 120 lietuvių 
sportininkų iš kitų kraštų, o prie jų 
jungsis gražus būrys Australijos lietu
vių sportininkų. Jau dirba specialiai 
sudarytas toms žaidynėms pravesti 
komitetas, kuriam vadovauja Jurgis 
Jonavičius, jis taip pat yra ir Lietuvių 
dienų komiteto narys. Žaidynėms yra 
užsakytas moderniškas su pilnu vėsi
nimu stadionas.

Lietuvių dienų komitetas yra suda
ręs provizorinę Lietuvių dienų pro
gramą, kuri kitų metų pradžioje bus 
paskelbta, kai visų parengimų apimtis 
galutinai paaiškės. Komitetas jau 
turėjo devynis posėdžius, kuriuose 
nuodugniai apsvarstė Lietuvių dienų 
pravedimą, programą, svečių apgy
vendinimą, suvažiavimu ir parengimų 
koordinavimą ir svarbiausią - sąmatą. 
Yra neįmanoma penkių dienų taiko 
ribose suderinti visus parengimus, kad 
svečiai galėtų nekliudomai visur 
dalyvauti ir viską pamatyti. Neiš
vengiamai tuo pačiu metu vyks sporto 
žaidynės, suvažiavimo posėdžiai, va
kariniai parengimai ir kt.

Naujų Metų sutikimo balius įvyks 
Oberdan patalpose, tai netoli Adelai 
dės miesto esantis puikus su dviem 

salėmis, - tarp jų gražus ir patogus 
perėjimas, specialus didesniems pa
rengimams centras, talpinantis virš 
1000 svečių. Čia Naujus Metus 
sutiksime visi kartu - vyresnieji ir 
jaunimas.

Lietuvių dienas užbaigsime sausio 1 
dienos popietėje gegužine, viename 
Adelaidės gražiųjų parkų.

Visi Adelaidės lietuviai ruošiasi 
šioms Lietuvių dienoms, kurios bus 

ypatingos, nes jos vyks Australijos 200 
metų jubiliejaus sukaktyje, be to 
kartu su pirmą kartą Australijoje 
įvykstančiomis Pasaulio lietuvių spor 
to žaidynėmis.

Kviečiame ir taukiame viso pasaulio 
lietuvių atvykti į šias Lietuvių dienas 
ir Pasaulio lietuvių sporto žaidynes. 
Jūsų lauks svetingi Adelaidės lietu
viai. Jau dabar ruoškitės ir planuokite 
atvykti į vieną iš didžiausių Austra
lijos lietuvių susibūrimų. Visais Lie
tuvių dienų reikalais prašome kreiptis 
į komiteto pirmininkę Janiną Vabolie- 
nę: 25 Me Lachlan Ave., Glenelg 
North, South Australia. 5045. Tel. 
(08) 294 3792.

Žaidynių reikalais prašome kreiptis 
į Jurgį Jonavlčių: 27 Rickaby Street, 
Croydon Park, South Australia, 5008. 
Tel. (08) 46 4775.

LIETUVIŲ DIENŲ PASKIRŲ 
PARENGIMŲ VADOVAI:

Literatūros vakaras - Bronė Moc- 
kūnienė, 4 Avon Street, Kurralta 
Park, South Australia 5037.

Teatro spektaklis - Vytautas 
Opulskis 3 Southern Ave. St. Marys, 
South Australia 5042.

Dainos ir tautosakos vakaras - 
Janina Vabolienė, 25 Me Lachlan Ave. 
Glenelg North, South Australia 5045.

Jaunimo koncertas Aidas Kubilius 
12 Cornish Ave. Pt. Noarlunga South 
Australia, 5167.

Meno paroda - skulpt. Ieva Pocienė, 
2 a Tallala Tee., Myrtle Bank, South 
Australia 5064.

Tautodailės paroda Elena Var
nienė 123 Kingston Ave, Edwards- 
town, South Australia 5039.

Dainų šventė - Genovaitė Vasi
liauskienė ir Antanas Šerelis, 4 
George St. Torrens Park, South 
Australia 5062.

Tautinių šokių koncertas - suda
rytas komitetas: Aidas Kubilius, 
Bronius Sabeckis, Rūta Sankauskienė 
ir Bronė Lapšienė. Koordinatorius: 
Vytautas Vencius, 1 A Aboyne Road, 
Lower Mitcham, South Australia 5062.

Mokytojų konferencija - Emilija 
Dryžienė, 18 Hillcrest Drive, Eden 
Hills South Australia 5050.

ALB Krašto Tarybos narių suva
žiavimas - ALB Krašto valdyba ir 
ALB Adelaidės Apylinkės valdyba: J. 
Stačiūnas, 43 Knox Tee. Skye, South 
Australia 5066.

Sparčiai artėja 16-ta Vasario ir 
sykiu 70 metų Nepriklausomybės 
paskelbimo suksktis. Kaip tai geriau
siai paminėti, labai svarbu.

Kadangi tik kas dešimt metų yra 
didesnė proga tokią šventę kuo 
iškilmingiau paminėti, atšvęsti ne tik 
savųjų tarpe, bet ir su mums 
prijaučiančiais australų valdžios 
(valstijų ir federalinės) žmonėmis, 
parlamentarais, žurnalistais, pavyz
džiui Melbourne M. Barnard. B. 
Santamaria, B. Francis ir kitais,

prijaučiančių organizacijų Am
nesty International, Freedom Coali
tion, Baltų Taryba (federaline ir 
valstijų), buvusiais parlamento nariais
- M. Hodgman, Sen. Hannan, Hon. 
Wilcox (Victoria), Right Hon. M. 
Fraser ir kitais. Nepamirškime ir 
bažnytinės hierarchijos - Melbourne 
Arkiv. Sir F. Little, Arkiv. Penman 
(anglikonų).

Labai svarbu kviesti ir konsularinės 
bei diplomatinės tarnybos mums 
palankių valstybių atstovus: JAV 
generalini konsulą, Čilės, Latvių ir kt. 
kalbant apie melburniškius.

Reikia jau dabar pradėti organi 
zuoti priėmimus įtraukiant į tokį 
parengimą žmones, kurie jau turi gerą 
santykį su parlamentarais, kitais 
svarbiais užsieniečiais, kad jie tikrai 
dalyvautų. Atsiminkim, kad parla
mentarai ir bažnytinės bei diploma
tinės hierarchijos asmenys keletą 
mėnesių į priekį būna pakviesti, todėl 
nedelsiant reikia siųsti kvietimus, nes
- 1. Kalėdos, N. Metai jau čia pat. 2. 
Visas sausio mėnuo yra atostoginis ir 
mes patys mažai ką veikiam.

LIETU
SPECIALI MOKYKLA

Speciali mokykla busimiesiems So
vietų Sąjungos karininkams Vilniuje 
darbą pradėjo 1983 m. Jon priimtų 
devynias klases baigusių vaikinų, 
atvažiuojančių iš visų Lietuvos kam
pelių, laukia sustiprintas rusų kalbos 
dėstymas su taip pat sustiprintu 
kariniu - fizkultūriniu paruošimu. 
Mokykla turi bendrabutį, iš kurio 
moksleiviams leidžiama išvažiuoti 
namo savaitgaliais. Larisos Serebre- 
nikovos reportažą "Busimoji profesija
- kariškis" paskelbė "Komjaunimo 
tiesa" rugsėjo 16 d. laidoje. Rusė 
autorė pabrėžia, kad tai yra pirmoji 
tokia mokykla ne tik Lietuvoje, bet ir 
Sovietų Sąjungoje. Priimtieji mokslei
viai dėvi juodą uniformą su raudonais 
antsiuvais, tokią pat kaip Suvorovo 
mokyklų kursantai. Reportaže mini
mos kai kurių mokyklos vadovų ir jų 
auklėtinių pavardės. Mokyklos direk
torius yra V. Sochninas, jo pavaduo
tojas - pik. N. Martinecas, dėstytojas
- N. Anatoljevičius. Pernai išleistą 
pirmąją laidą sudarė 28 vaikinai, kurie 
buvo priimti į karo mokyklas. Vytau
tas Senkus įstojo į Ramiojo vandenyno 
jūrų mokyklą, Viktoras Krasavinas - į 
Kamyšino statybos mokyklą. Alek
sandras Kurganovas tapo Charkovo 
tankistų mokyklos kursantu. Šiemet 
mokyklon buvo priimta beveik 100 
moksleivių, o įstoti norėjo trigubai 
daugiau. Iš priimtųjų grupės pavar
dėmis minimi trys - Vytautas Koz
lovskis, Gintaras Vainys ir Jurijus 
Jakšys. Mokyklos direktorius V. Soch
ninas nusiskundžia, kad mokykla vis 
dar neturi specialių savo patalpų ir 
netgi fizikos kabinetų. Lėšų skiriama 
pakankamai, tačiau daugelio reik 
menų ir prietaisų negalima gauti 
parduotuvėse. Yra paruoštas naujo 
pastato mokyklai projektas, turėsian
tis klases, kabinetus, dvi sporto sales 
ir bendrabutį, bet lig šiol nesutarta 
vieta statybai.

"Mūsų

Ta proga būtų gerai išdalinti gerai 
paruoštą memorandumą dėl OSI 
JAV veiklos ir galimai mūsų NCA 
nacių ieškojimo skyriaus vadovaujamo 
Mr. Greenwood, QC būsimos veiklos, 
perspėjant mums palankius svetimša 
liūs,' ypatingai: parlamentarus, kad 
čia viena etninė grupė ir K GB stengsis 
įrodyti, kad yra kalti ir tie, kurie nėra 
kalti.

OSI įstaigos klaidos Amerikoje 
neturi būti pakartotos Australijoje ir 
Kanadoje, kai Anglijoje valdžia atsi 
sakė ką nors tuo reikalu daryti. 
Svarbu, kad mūsų valdžios įkurta 
įstaiga ir jos veikla būtų peržiūrėta ir 
tikrinama mums palankių parla 
mentarų pavienių ir pagal partijas - 
grupiniai jų pačių akimis.

Būtų ir gera proga pasinaudoti 
okupuotos Lietuvos gyventojų perse
kiojimo išryškinimu dėlei jų tautinio 
ar religinio nusistatymo arba reika
laujant Lietuvos išstojimo iš Sov. 
Sąjungos. Būtinai turėtų būti plati
nama PLB išleista brošiūra apie 
Lietuvą, kuri tikriausia gaūhūma 
Informacijos Biure - Adelaidėje. 
Panaši brošiūra yra išspausdinta ir 
VLIKO, dar yra laiko ir ją įsigyti.

Kadangi ateinančiais metais 16 -ta 
Vasario Išpuola antradienį, reikėtų 
nustatyti kurį penktadieniė vakarą 
geriau tokį viešą priėmimą ruošti.

Būtų gerai, kad ir kiti susidomėję 
šiuo reikalu žmonės apie tai pagalvoję 
savo nuomonę pareikštų. Kuo daugiau 
nuomonių, tuo geriau galima ką nors 
suruošti, o reikalas, mano nuomone, 
yra labai svarbus ir atatinkamai 
išnaudotinas. Alg. Žilinskas

V O J E
KOOPERATYVINIS RESTORANAS 

VILNIUJE
Vilniaus senamiestyje, Antokolskio 

ir Stiklių gatvių kampe jau trečias 
mėnuo veikta kooperatyvinis resto- 
rans "Stikliai", kuriame, deja, nega
lima gauti "stikliuko".

Kavinėje svečius sutinka su šyp
sena, kultūringu aptarnavimu. Valgia
raštyje - 26 pavadinimų patiekalai. 
Šeimininkai nuolat stengiasi įvairinti 
valgių receptus. Planuoja kavinėje 
muzikalinius vakarus, kitas aptarna
vimo formas. Per dieną aptarnauja 
maždaug 700 lankytojų.

DAUGIAAUKŠTIS GARAŽAS 
VILNIUJE

Pirmasis Pabaltyje daugiaaukštis 
garažas yra statomas Vilniuje, Tilto 
gatvėje. Pusės hektaro sklype bus 
įrengta trijų aukštų, 150 vietų 
atomobilių stovėjimo aikštelė. Pa
stato aukštis - beveik 10 metrų, 
pastato projekto autorius - archi
tektas E. Stasiulis.

Pasirūpinta , kad garažas gerai 
įsilietų į architektūrinį šio rajono 
ansamblį. Iš gatvės pusės garažą 
dengs dekoratyvinė siena, kuri nesis
kirs nuo šalia esančių pastatų. 
Autobusai ir lengvieji automobiliai į 
garažą įvažiuos iš Tilto gatvės.

"ALTORIŲ ŠEŠĖLYJE" - 
VOKIŠKAI

Nesenai Vilniaus "Draugystės" 
knygynas pradėjo pardavinėti iš 
Leipcigo leidyklos gautą naują knygą 
vokiečių kalba. Tai Vinco Mykolaičio 
- Putino romanas "Altorių šešėlyje". 
Lietuvių klasiko kūrinį į vokiečių 
kalbą išvertė I. Breving.

Anksčiau ta pati vokiečių leidykla 
buvo išleidusi J. Avyžiaus "Chame
leono spalvos" ir V. Kubiliaus 
sudarytą "Dviejų šimtmečių lietuvių 
poezijo" antalogiją.
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CANBERROS LIETUVIŲ KLUBAS - 
OI DŽIAUSI AS KO N O R ES O GARBES

MECEN AT AS
Canberros Lietuvių klubas VI Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso ruošos 

reikalams padovanojo dešimt tūkstančių dolerių, tapdamas didžiausiu 
kongreso garbės mecenatu.

Australijos lietuvių jaunimo sąjunga ir VI PLJK organizacinis komitetas 
Canberros lietuvių klubo vadovybei ir nariams reiškia gilią padėką už šią 
stambią paramą.

Canberros lietuvių klubo padovanoti pinigai bus panaudoti kongreso išlaidų 
padengimui laike Canberroje vykstančių Studijų dienų.

VI PLJK Organizacinis komitetas

BUENOS AIRES - ARGENTINA

Argentinos lietuvių organizacijų taryba patvirtino Argentinos jaunuolių 
sąrašą pristatytą Argentinos Jaunimo Sąjungos dėl vykimo ( VI Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą Australijon gruodžio mėn. viduryje.

Atvykstančių j Australiją jaunuolių pavardės:
Hernan Aglinskas, Daniel Aglinskas, Analia Galdlmauskaitė, Osvaldas 
Levanavičius, Daniela Rastauskaitė, Ariana Rastauskaitė ir pirm. Nestoras 
Ruplėnas, Jų patvirtintas sąrašas pasiųstas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybai.

ATVYKSTA

Gautomis žiniomis Kongrese dalyvaus atstovai iš: Argentinos (7), 
Australijos (10), Brazilijos (12), Didž. Britanijos (11), Italijos (20), Kanados 
(20), Kolumbijos (1), JAV (40), Prancūzijos (3), Švedijos (2), Vak. Vokietijos 
(12), Venecuelos (1).

Kartu su atstovais tikimasi virš 100 dalyvių ir svečių iš užjūrių.

DAR NE BE R VĖLU

Nors registracijos terminas jau baigtas, durys dar nėra užtrenktos. Jaunimui 
16-35 m. amžiaus galima dar registruotis. Visam Kongresui $880. Tas (skaito 
viską: koncertus ir balius, būti Studijų dienų stebėtoju, būti stovyklos dalyviu. 
Kaip Kongreso stovyklos dalyvis $300. Kaip. Kongreso studijų dienų 
stebėtojas ir niekur daugiau - kreiptis pas Henriką Antanaiti (03) 857 7248.

Gyvenimas Adelaidėje

ADELAIDĖJE
FILMŲ VAKARAS

Š.m. gruodžio mėn. 12 d. VI PLJK 
Ruošos Komitetas ruošia Adelaidėje 
lietuviškų filmų vakarą. Iš JAV 
atvykęs Raimondas Lapas pristatys 
savo surinktus filmus:

1. "Lietuva - Europos nugalėtoja 
1937-38", juoda-balta, 30 min.

2. "Laisvojoje tėvynėje", spal
vuota, 40 min.

3. "Antanas Smetona", juoda- 
balta, 50 min.

4. "Klaipėdos sukilimas 1923 m.", 
juoda-balta, 20 min.

Filmų vakaras (vyks lietuvių na
muose gruodžio 12 d., šeštadieni, 7.30 
vai. vak. (ėjimas: $8 asmeniui, 
jaunimui iki 15 metų amžiaus nemo
kamai.

Visas pelnas rems VI PLJ Kongresą 
Australijoje.

NAUJŲJŲ METŲ BALIUS
Šiais metais Naujųjų metų sutikimo 

balius (vyks St. Bernard’s Recreation 
Centre, Botanic Grove, Campbell
town. Balius yra ruošiamas VI PLJK 
Ruošos Komiteto, bendradarbiaujant 
su A LB Adelaidės Apylinkės valdyba.

Kviečiame mielus tautiečius jau 
dabar ruoštis N aujųjų Metų sutikimui. 

Šiais metais švęsime Naujuosius Metus 
kartu su svečiais, iš viso pasaulio 
atvykusiais j Šeštąjį Pasaulio Lietuvių 
jaunimo Kongresą. Kartu su jais 
galėsime atšvęsti Jaunimo Kongreso 
subrendimą - 21 m. sukakti nuo 
pirmojo Jaunimo Kongreso. Tuo pačiu 
galėsime sutikti Australijos 200 metų 
sukakti.

Bilietai bus pardavinėjami nuo 
gruodžio 1 d. Bilietų kaina (su maistu) 
$25 asmeniui. Stalus iš anksto galima 
užsisakyti: Lietuvių Namų biblio
tekoje, L.K. Centro spaudos kioske ir 
pas Adei. Apyl. v-bos narius bei VI 
PLJK Ruošos Komiteto narius.

SYDNEJUJE
Kongreso pirmoji dalis vyks Sydne- 

juje prieš ir po Kalėdų. Yra proga 
jaunimui kartu atšvęsti didžiąją šven
tę - Kūčias. Kūčios visuomet išpuola 
gruodžio 24-tą dieną. Šiemet Kūčios 
ruošiamos 19.30 vai. Lietuvių namuo
se Bankstowne. Kviečiame kuo dau
giau jaunimo prisijungti prie Kūčių 
stalo. Nepamirškite, bus giedamos 
Kalėdinės giesmės. Šeimininkai ir visi 
kiti mielai kviečiami dalyvauti.

Vakarienės kaina bus paskelbta 
vėliau.

AUKOS VI PLJK
Nuoširdžiai dėkojame A. ir O. 

Leveriams (Iš St. Marys) už jų $40 
auką.

Kalbant apie Adelaidės lietuvių 
bendruomenės kultūrinę veiklą nega
lime nepaminėti spalio mėn. 31-mos 
dienos lietuviško radijo programos ir 
lapkričio mėn. 8-tos dienos choro 
Lituanla metinio koncerto. Radijo 
valandėlė, kurią puikiai paruošė J. 
Vabolienė mūsų tautos didžiojo poeto 
Maironio gimimo ir mirties sukakčiai 
paminėti. Šiais metais suėjo birželio 
mėn. 55 metai nuo jo mirties, o 
lapkričio mėn. 2 d. 125 metai nuo jo 
gimimo. J. Vabolienė su jai (gimtu 
gabumu, jautriai pristatė klausyto
jams poeto Maironio kūrybą (terpiant 
eilėraščius, kuriuos gražiai deklamavo 
aktorius L. Noreika. Atrodo, kun. 
poetą Maironj Dievas Lietuvai atsiun
tė tada, kada tauta merdėjo, kada 
reikėjo ją stiprinti dvasiniai, Iškelti 
žmogiškas moralės vertybes, (skiepyti 
tautiečiams gilų patriotini jausmą. 
Jam kaip poetui nerūpėjo iškelti vien 
tik savo asmenį, jis rūpinosi ir sielojosi 
tautos ateitim, lyg pranašas nujaus
damas, kas aiškiai atsispindi jo visoje 
kūryboje. Būtų džiugu, kad pasaulio 
lietuvių jaunimo atstovus kurie su
važiuos VI kongresui ( Australiją 
lydėtų ir stiprintų Lietuvos didžiojo 
poeto dvasia.

"Lituania" choro metinis koncer
tas, kuris (vyko lapkričio mėn. 8 d., 
sutraukė ( Lietuvių namus ne vien 
savus, bet ir daug australų. Lituania 
choras, oktetas, tautinių šoklų grupė 
metų bėgyje garsino lietuvišką meną 
ne vien Adelaidėje, bet daugelyje 
Australijos vietovių. Šie ir kiti 
vienetai išlaiko lietuvių bendruo
menės gyvastingumą išeivijoje ir 
(gimto lietuviško meno vertybes. Šia 
proga "Lituania" choras revanšlniam 
vizitui pakvietė išgarsėjusi Woodvlllės 
50 ties asmenų chorą. Platesni šio 
koncerto menini apibūdinimą palieku 
kvalifikuotai dainos ir muzikos meno 
kritikei, kurią pažįstu iš Lietuvos, Ji 
buvo egzaminatorė man stojant l 
Vilniaus muzikos konservatoriją, ku
rią, manau, dauguma pažįstame iš Jos 
išsamių straipsnių mūsų spaudoje tai 
būtent: Antaniną Binkevlčiūtę - 
Gučiuvienę. Kartais skaudu skaitant 
savoje spaudoje, kad norint Iškelti 
kurj nors patinkamą meninį vienetą 
bandoma žeminti kitus, o gal tai noras 
pasirodyti visapusišku meno kritiku ar 
kritike prarandant nešališką objekty
vumą. Dirva plati, o darbininkų 
mažėja. Turėtume džiaugtis tuo ką 
turime. Grjžtant prie Lituania choro 
metinio koncerto reikia pasidžiaugti 
ir pasveikinti choro dirigentę G. 
Vasiliauskienę, kuri mokėjo surasti 
kelius užmezgant bendradarbiavimą 
su šio krašto meniniais vienetais. Man 
teko pasikalbėti su Woodvillės choro 
dirigente, ji stebėjosi mūsų dainų 
melodingumu ir grožiu ir kad nedidelė 
lietuvių tauta davė tiek daug gerų 
kompozitorių. Iš pasikalbėjimo susi
dariau išvadą, kad mes gal per ilgai 
sėdėjome susigūžę tik savame maža
me kiaute. Yra sakoma, kad tikrasis 
menas kalba visomis kalbomis, ką

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 15 d., sekmadieni, ramovėnal, paminėdami Lietuvos kariuomenės 
atkūrimą, su vėliava dalyvavo šv. Kazimiero bažnyčioje. Šv. Mišių auka buvo 
skiriama žuvusiems už Lietuvos laisvę.

Po pamaldų, jie visi skubėjo j Lietuvių namus, kur vyko pietūs ir minėjimas. 
LKVS "Ramovė" Adelaidės skyriaus pirmininkas Vytautas Vosylius trumpu 
žodžiu atidarė minėjimą. Gerai paruoštą ir pritaikytą Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo sukakčiai paminėti paskaitą pateikė visuomenininkas ir žurnalistas 
Albinas Pocius.

Po paskaitos, "Lituania" vyrų choras, vadovaujamas Genovaitės 
Vasiliauskienės, nuotaikingai padainavo tris dainas.

Toliau sekė vyresnio, brandaus amžiaus sulaukusių ramovėnų pagerbimas. 
Jie buvo pasveikinti ir apdovanoti pažymėjimais.

Minėjimas buvo baigtas prie Žuvusiems už Lietuvą paminklo, kur, giedant 
"Marija, Marija" giesmę ir Tautos himną, buvo nuleistos vėliavos.

Janina Vabolienė - Australijos Lietu
vių Dienų Komiteto pirmininkė ta
riasi su V. Neverausku - buvusiu ALB 
Krašto valdybos pirmininku bendruo

menės rūpimais klausimais.

aiškiai pamatėme šitame puikiai 
paruoštame dviejų skirtingų chorų 
koncerte. Mums lengvai buvo supran
tamos dainos kurias išpildė Woodvillės 
choras, o juos (tikinome dainomis ir 
šokiais mūsų tautoskultūrinėmis meno 
vertybėmis ir mūsų choro pajėgumu.

Po koncerto sekė vaišės kviestie
siems svečiams, kurias paruošė darbš
čiosios choristės su talkininkių pagal
ba. Mūsų tautiečių parodytas vaišin
gumas stebino ir gerai nuteikė svečius 
australus. Jie domėjosi ne vien maistu, 
kuris buvo jiems ne kasdieninis, bet 
stengėsi mus, kaip ateivius pažinti iš 
arčiau, klausinėjo kodėl ir kaip mes 
čia atsiradome. G. Vasilauskienės 
pasakytoje kalboje padėkojo už paro
dytą gražų bendradarbiavimą, pasi
džiaugė, kad šiame krašte mes laisvai 
galime propaguoti dainos, muzikos ir 
kitas mūsų tautinio meno kultūrines 
vertybes ir Lituania choro vardu 
(telkė voką Woodvlllės chorui kuris 
rūpinasi ir remia Woodville Spastic 
Centre. Šis gražus Lituania choro 
žestas sujaudino svečius ( kuri atsakė 
ir Išreiškė padėką Rosemary Nairn, 
"Lituania" choro "krikšto tėvas" Pr. 
Matiukas pobūvi aprūpino šampanu, o 
E. Bernaitienė - "krikšto močia" 
žiūrėjo, kad dainininkai ir svečiai 
būtų laimingi ir patenkinti. Netrūko ir 
stipresnių išgėrimų, kuriais apdova
nojo organizacijos ir pavieniai asme
nys, už ką administratorius A. Šerelis 
visiems gražiai padėkojo. Pobūvis 
neapsiėjo be skanaus J. Šerelienės 
metinio torto su užrašu - 37, bet su 
šiuo metiniu koncertu "Lituania" 
choras jau (žengė ( 38-tąjį parengimą 
- choro "žynys" V. Šulcas linksmino 
svečius, jis sakė: visas pasaulis verkia 
dėl ekonominės krizės, o mes dainuo
jam! Milijonus praradę pasaulinėje 
rinkoje biznieriai verkia, o mes 
dainuojami Australijos doleris krinta, 
o mes dainuojami...

Norėčiau, kad tie "žynio" žodžiai- 
dainuojančiam ilgai pildytųsi. Manau, 
kad visi adelaidiškiai pritars man 
tariant širdingą ačiū už taip gerai 
pavykusi koncertą. Linkiu "Lituania" 
chorui jo dirigentei Genovaitei Vasi
liauskienei, tautinių šokių šokėjoms ir 
vadovei B. Lapšienei, darbščiam 
choro administratoriui A. Šereliul, 
choro nuolatiniam padėjėjui P. Andri- 
jaičiui dar daug metų nepavargti 
puoselėjant ir išlaikant mūsų tautinio 
meno vertybes.

Elena Dainienė

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 274 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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KALBAME APIE KALBANTI 
MA R G UTĮ

Rašo Jurgis Janušaitis
Šalia lietuviškosios spaudos lais

vajame pasaulyje didelį vaidmenį 
vaidina ir radijo laidos, kurių užtin
kame visose didesnėse lietuvių nausė
dijose. Tokios radijo valandėlės vienur 
girdimos tik kartą savaitėje, kitur 
dažniau, o lietuvių vadinamoje sosti
nėje - Čikagoje net penkis kartus 
savaitėje, vakarais.

ŠĮ kartą šnektelėsime apie kalbanti 
Margutį, Čikagoje, kuris šiais metais 
šauniai paminėjo savo veiklos pen
kiasdešimt penktuosius metus.

Neišsivaizduojame, kas būtų, jeigu 
Čikagoje nutiltų Margutis, kurio 
programas jau daugeli metų atlieka 
niekada, atrodo, nepavargstantis, la
bai sumanus vyras Petras Petrutis. Gal 
ne veltui ir sakome, kad be Petručio 
nebūtų Margučio.

Petras Petrutis

Margučio vedėją Petrą Petrulį 
plačioji lietuviškoji visuomenė pažįsta 
ne tik Čikagoje, bet toli ir už jos ribų, 
net ir Australijos lietuviai.

Tai darbšti, lietuviškam žodžiui 
atsidavusi asmenybė. Jis gana kuklus, 
bet tyliai varo veiklos vagą. Jis ne tik 
paruošia kiekvienai dienai iš lietuviš
kojo bei plataus pasaulio programas, 
bet yra vienas iš išradingųjų gerai 
suruošti, su geromis meninėmis pajė
gomis įvairius koncertus, o paskuti
niuoju laiku vadovavo ir Teatro 
festivalio suruošimui. Jis ieško naujų 
talentų, juos suranda, iškelia ir sudaro 
progos plačiajai visuomenei su jais 
susipažinti aukšto lygio meniniuose 
renginiuose.

Tad minint Margučio penkiasdešimt 
penktąsias sukaktis tenka nuoširdžiai 
padėkoti ir jo vedėjui mielam Petrui 
Petručiui.

Ši sukaktis buvo šauniai paminėta 
Čikagoje, spalio mėn. 24 d., didžioje 
Jaunimo centro salėje su specialiu 
pokyliu ir menine programa. Minėjimo 
suruošimui vadovavo energingoji, taip 
pat sumanumo nestokojanti, Irena 
Kriaučeliūnienė su būreliu talkinin
kių.

Jau ne pirmas kartas, kad Margutis, 
švęsdamas savo veiklos sukaktis 
paskelbia ir konkursus. Buvo pas
kelbęs konkursą feljetonui ir kit. 0 
šiais metais buvo paskelbęs lietuviš 
kos dainos konkursą, kurio mecenatais 
buvo dideli Margučio ramsčiai, vi
suomenininkai Valdas ir Alma Adam- 
kai. Inž. Valdą Adamkų pažįsta ir 
Australijos lietuviai, nes jis yra 
organizavęs ir vadovavęs JAV lietu

MADŲ PARADAS

MELBOURNE
Melbourne Apylinkės valdyba, at

šaukusi tradicinį "Mūsų Pastogės" 
balių ryšium su netikėta a.a. prelato 
Pr. Vaserio mirtim, lapkričo mėn. 7 
dieną suruošė Madų Paradą "Mūsų 
Pastogei" paremti. Tai buvo, "turbūt" 
daug sėkmingesnis būdas negu baliaus 
surengimas, pritraukti į Melbourno 

vių sportininkų išvykai į Australiją. 
Politinėje karjeroje yra pasiekęs gerų 
rezultatų, turi Gamtos apsaugos 
srityje didelį postą. Savo padėtimi yra 
pasitarnavęs ir lietuviams, suteik
damas gerų darbų savoje žinyboje. 
Tad ir Margučio dainų konkurse juos 
matome mecenatais. Pokylio metu 
Margučio vedėjas Petras Petrutis 
paskelbė ir konkurso laimėtojus. 
Pirmąją premiją - $400,- laimėjo 
kompozitorė O. Metrikienė, parašiusi 
melodiją K. Binkio kūrybai - "Vėja
vaikis".
Antroji premija atiteko jaunam kom- 
poz., Kanadoje, Jonui Govėdui už 
dainą "Amžinas lietuvis", žodžiai 
poeto Kazio Bradūno.
Trečioji $200, - dol. premija padalinta 
dviem laimėtojams: Raimondai Apei- 
kytei už dainą "Gulbės ir vėjai", 
žodžiai A. Griciaus ir O. Metrikienei 
už "Oi, kregždute", dainą.

Šiame pokylyje premijuotos dainos 
buvo šauniai atliktos solistų Prau- 
rimės Ragienės ir oper. solisto Jono 
Vaznelio. Jiems akomponavo R. 
Mockus.

Pažymėtina, kad naujos dainos 
publikos buvo sutiktos labai šiltai, o 
solistams sukeltos ovacijos. Šis kon
kursas praturtino keliomis dainomis 
mūsų dainų repertuarą.

Petrui Petručiui už pastangas tokį 
konkursą organizuoti ir mecenatams 
Almai ir Valdui Adamkams visuo
menės nuoširdžiausia padėka.

Margučio įsteigėjas komp. Antanas 
Vanagaitis. Prieš penkiasdešimt pen
kerius metus steigėjas Margučio 
turėjo viziją, kad jo kūrinys lietu
viškuose kultūros horizontuose tar
naus daugelį metų, neš gyvą lietu
višką žodį, mintį, žinią j kiekvieno 
Čikagoje . ir apylinkėse gyvenančio . 
lietuvio namus.

O kiek Margutis yra suruošęs 
didingų koncertų, smagių gegužinių, 
kiek iškėlęs naujų talentų!

Tuo keliu Margutis eina ir dabar. 
Likimas retina Margučio darbininkų 
gretas - amžinybėn pašaukė Aukš
čiausias steigėją komp. Antaną Vana
gaitį, Liliją Vanagaitienę, K. Deveikį, 
Dirmeikį, Algimantą Mackų, rėmėjus 
Antaną Olį ir dar visą eilę kitų. 
Šiandien ir juos su gilia pagarba ir 
dėkingumu minime.

Pokylyje Petras Petrutis išreiškė 
visiems Margučio rėmėjams gilią 
padėką. Pokylio rengėja Irena Kriau
čeliūnienė priminė, kad Margučio 
išlaikymas metams atseina net 60.000, 
- dol. Bet ir sunkiausiuose Margučio 
gyvenimo momentuose lietuviškoji 
visuomenė ištiesia dosnią pagalbos 
ranką ir iškylančius pavojus prašalina.

Apie nuotaikas šiame šventiniame 
pokylyje čia neužsimenu. Tik pažymė 
tina, kad jis buvo gausus dalyviais ir 
praėjo ryžto ir geros nuotaikos 
dvasioje.

Šios kelios užuominos ir tai liudija, 
kokį didelį darbą lietuviškoje veikloje 
atlieka Margutis ir jo vedėjas Petras 
Petrutis.

Tegul kalba oro bangomis Margutis 
ir Petrutis dar daug metų, nes tai yra 
lietuviškojo gyvenimo širdis. 0 klau
sytojai greitai, kiekvieną dieną sužino 
kas dedasi lietuviškame pasaulyje.

Lietuvių klubą virš 150 žmonių,mielai 
norinčius finansiniai padėti savajam 
laikraščiui. Suknelių pristatymui va
dovavo S, Volkienė, kuri parodė 
nemažai ir savo kūrinių.

Parado vedamoji idėja buvo pade
monstruoti praktiškas sukneles kirp
tas iš šilko, odos, acrylic, jersey ir 
medvilnės medžiagų dažnai paįvairin

tomis išsiuvinėtais motyvais. Dau
guma suknelių tiko vasaros sezonui ir 
dar tebesitęsiančiam Melbourne Cup 
sezono festivaliui.

Suknelės šiam Madų Paradui gautos 
iš Miranda, Cara Mia Boutique, 
Lollygum, Miranda gamybos, o taip 
pat žinomų Ken Shaw, "Veronos" 
stiliaus Lea Cutler kūrinių. Madų 
Parado pasisekimui padėjo S. Volkie- 
nės gera suknelių atranka ir asmeniš
ka kūryba madose ir A. Stučytės ir R. 
Makaravlčlūtės profesinis madų paži
nojimas ir modeliavimas. Su gera 
nuotaika modeliavo taip pat B. 
Karazijienė, R. Čižauskaitė, V. 
Bruožytė ir D. Tamošaitytė. Prane
šinėjo ir modelius pristatė D. Čižaus- 
kienė.

Vakaro nuotaikai padėjo vakarienė, 
pagaminta E. Korsakaitės ir jos 
pagelbininkių. Loterijai vadovavo M. 
Sodaitienė, o F. Sodaltis prie įėjimo, 
tikrino bilietus. zz

LI G O NI Ų

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socia
linės Draugijos valdybos narė Albina 
Zigaitienė yra pagarsėjusi, kaip pasi
šventusi ligonių lankytoja. Ji sugeba 
ligonius paguosti, nuraminti, negailė
dama nei savo laiko, nei dovanėlių, 
kurios pradžiugina ligonį.

SYDNEJUJE
Lietuvių Bendruomenės Spaudos 

Sąjungos narių 10-tas metinis susirin
kimas įvyks Sydnejaus Lietuvių klube, 
16-18 East Terrace, Bankst.own, 
gruodžio 6 d., sekmadienį, 2 vai.

Darbotvarkė
1. Praeito metinio susirinkimo proto
kolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 1987 birželio 30 
d., apyskaitos, direktorių bei revizo
riaus pranešimų priėmimas.
3. Sąjungos valdybos rinkimai ir 
tvirtinimas, pagal Sąjungos įstatus.
4. Kiti reikalai, kuriuos pagal Sąjun 
gos įstatus galima iškelti susirinkime.

Susirinkimo nariai, kurie turi kitų 
narių įgaliojimus (proxy), turi juos 
patiekti Sąjungos raštinei, 16 East 
Terrace, Bankstown ne vėliau kaip 24 
vai. prieš susirinkimo pradžią.

Pagal Sąjungos įstatus, V. Jaras, A. 
Migus ir A. Milašas turi atsistatydinti 
per šį metinį S-gos narių susirinkimą, 
bet jie gali būti vėl renkami į naują 
valdybą.

Iki nominacijų užsidarymo lapkričio 
8 d. gauta sekanti nominacija į 
Spaudos Sąjungos valdybą;
Protas Kęstutis - siūlė A. Migus, 
parėmė V. Patašius.

ALB Spaudos Sąjungos valdyba

TRUMPAI 
IS VIS UR

Lapkričio 20 d. naktį nežinomas 
asmuo ar asmenys smarkiai sužalojo 
Sydnejaus telefonų sistemą. Po miesto 
centru telefono tuneliuose nupjauti 24 
kabeliai, nutraukiant apie 35000 
laidų. Visą savaitgalį dirbę keli šimtai 
Telecom tarnautojų sutaisė daugumą 
sužalotų linijų.

Australijos min. pirmininkas Bob 
Hawke, apsilankęs N. Zelandijoje, 
išlygino santykius tarp abiejų valsty
bių, kurie ilgai buvo įtempti dėl 
skirtingos N. Zelandijos politikos JAV 
karo laivų vizitų klausimu.

Vizito metu susitarta už kelių metų 
įvesti laisvą prekybą tarp Australijos 
ir N. Zelandijos.

Australija atsisakė duoti leidimą 
Sovietų unijų pareigūnui Igor Irgens 
pakartotinai atvykti į Australiją 
aiškinant glasnost politikos svarbą 
australų unijų nariams. Po Irgens 
pirmo vizito ankščiau šiais metais, 
australų Saugumo agentūros patarė jo 
antrą kartą neįsileisti.

Maskvoje per protesto demonstra 
ciją suimtas nepriklausomo žurnalo 
Glasnost leidėjas disidentas Sergei 
Grigoriants.

Brasov mieste Rumunijoje keli 
tūkstančiai maištaujančių darbininkų 
išplėšė rotušę. Jie protestavo prieš 
smarkius algų apkarpymus ir maisto 
bei kuro trūkumus.

Buvęs Maskvos komunistų partijos 
lyderis Boris Jeltsin paskirtas valsty 
bės statybos komiteto pirmininko 
pavaduotoju.

Šį.uoK. metu iš malonės kritęs 
Gorbačiovo šalininkas gydosi ligoni 
nėję po širdies priepuolio.

Rygoje lapkričio 18 d. keli šimtai 
ginkluotų policininkų užblokavo priė
jimus prie Brolių kapų, kad nepraleisti 
latvių, masiniai nešančių gėles prie 
laisvės paminklo. Latvijos nepriklau
somybės dieną protestui susirinkusi 
didžiulė minia laikėsi gana ramai, 
tačiau įvyko susidūrimų ir areštų, 
jaunimo būriams bandant prasiveržti 
pro užtvaras.
Visose Rygos gatvėse patruliavo arti 

tūkstančio uniformuotų policininkų ir 
trigubai didesnis skaičius slaptosios 
policijos.

Liepojoje taip pat įvyko didžiulės 
demonstracijos ir susidūrimai su 
policija.

Latvijos nepriklausomybės dienos 
išvakarėse didžiuosiuose Maskvos kino 
teatruose iš balkonų į minią buvo 
paskleisti atsišaukimai, kviečią rusų 
tautą paremti Latvijos nepriklauso
mybės siekimą.

Sovietų valdžia televizijoje pra
vedė pokalbį su Kim Philby, 1963 
metais į Sov. Sąjungą atbėgusiu britų 
žvalgyboje ir užsienio reikalų minis
terijoje dirbusiu Sovietų šnipu.

Philby aiškino, kaip britai naudojo 
Latvijos atstovybę Londone šnipinė 
jimui prieš Sov. Sąjungą pokario 
metais.

Buvęs britų žvalgybos valdininkas 
Tony Cavendish Londone patvirtino, 
kad apie 1950 metus ir šiek tiek vėliau 
britų žvalgyba iš motorlaivių išlaipin
davo latvius, lietuvius ir estus Baltijos 
pakrantėje. Šie veiksmai, dėl Philby 
išdavystės, nebuvo sėkmingi.

Per gaisrą, kilusį Londono požemi
nių traukinių Kings Cross stotyje, 
žuvo 34 žmonės, virš 20 smarkiai 
apdegė. Gaisras prasidėjo judančių 
laiptų mechanizme.
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TOKIOS TOKELES
Laiko eigoje formuojasi įvairūs 

papročiai ir įsipilietina miniatūrinės 
tradicijos. Taip pas mus Adelaidėje, 
kai pagaunam svečią, mėginam 
visokiais būdais jam įtikti. Vežinam 
kainais ir pajūriais, sekmadienį pata
riame pasimelsti mūsų nuosavoje šv. 
Kazimiero parapijos koplyčioje; po to 
jau paskubomis vairuojame link Lietu
vių namų, kur iš tolo kvepia 
tradiciniai patiekalai. Jokiais dieti
niais atsiprašymais nesileidžiame per
kalbami, kol svečias "nesuštato" 
porciją cepelinų ir nenuplauna spirgu
čius vyneliu. Po pietų vedžiojame 
svečią po muziejų - archyvą, po 
biblioteką, vedame atsigaivinti į barų 
ir pasportuoti su lazda aplink bilijardo 
stalą. Tokie ir panašūs svečių 
užėmimai praktikuojami iš toliau 
atvykusiems lietuviams.

Vietiniams svečiams kitataučiams, 
kurie parodo susidomėjimo mūsų 
kultūra ir nori mus iš arčiau pažinti, 
savaime suprantama, mėginame rodyti 
tik "gražesniąją veido pusę". Taip ir 
aš praėjusį sekmadienį praleidau 
popietę su drauge australiete. Labai 
nustebau ir nudžiugau, kai sustojus 
prie Eva Kubbos paveikslo mūsų 
muziejuj, ji pasigyrė, kad su šios 
dailininkės menu gerai susipažinusi 
Flinders universitete. Tas įvykis 
paaštrino, mano prigimtą žingeidumą 
ir privertė daugiau apie tai sužinoti. 
Pasirodo, kad Isolda Požėlaitė - 
Davis, gilindama meno studijas tame 
universitete, seminaro baigiamuoju 
darbu pasirinko apibūdinti pagarsė

jusias Australijoje ir užsieny daili
ninkės Eva kubbos kūrybinį kelią nuo 
pradžios iki šių dienų. Taipogi Isoldes 
Davis pastangomis į Flinders univer
siteto Dailės fakulteto skaidrių rin
kinį įnešta pirmoji lietuvė menininkė 
su 15-ka jos naujausių kūrinių 
skaidrėse.

Tikėkime, kad ir sekančiais metais 
Isolda pasirinks lietuvių menininką 
pagarsinti Flinders universitete. Kai 
vienas lietuvis įvertina kito kūrybą ar 
kito visuomeninius nuopelnus, tai irgi 
gražus paprotys. T K

SYDNEJUJE
SODYBOS

I EŠMI NĖ

1987 m. lapkričio mėn. 8 d. 
sekmadienis. Oras pasitaikė puikiau 
sias, Sodybos seklyčia papuošta. 
Draugijos moterys pluša virtuvėje, 
pasiruošusios priimti svečius, su savo 
pagamintais lietuviškais valgiais.

Apie 12 vai. pasirodė pirmieji 
svečiai iš Wollongongo ir tuoj, po to 
sugūžėjo ir iš kitų vietovių.

Buvo svečių net ir iš Lietuvos ir iš 
Amerikos. Svečiai apžiūrėjo Sodybą ir 
privačius butus ir buvo pastebimai, 
sužavėti, kad prie butų dar ir seklyčią 
turime.

Maisto užteko visiems, dar net ir 
liko tiems, kurie negalėjo atvykti. 
Labai apgailestaujam ir atsiprašome 
svečių, kad nepasirodė numatyta

Scenea iŠ istorinės dramos

tautinių šokių grupė (techniškos 
kliūtys). Buvo gausi loterija ir 
daugelis išvažiavo apsikrovę laimi
kiais.

Dėkojame I. Kutkaitienei už pado
vanotą tortą, kuris, loterijos būdu 
davė pelną. Daugiausiai dėkojame 
pačioms sodybietėms, o ir sodybie- 
čiams už prisidėjimų vienu ar kitu 
būdu prie šios sėkmingos iešminės. 
Dėkojame svečiams už nuolatinę 
paramą ir džiaugiamės, kad neužmirš
tate mūsų reikiamu metu..

S.L.M.S.G. Draugijos Valdyba

SVEČIAS IŠ
J A V-BI U

"Mūsų Pastogės" redakcijoje lan
kėsi svečias iš JAV Zenonas Bukaus
kas gyvenantis Kenosha mieste, netoli 
Čikagos. Trijų savaičių viešnagėje, 
svečias aplankė ne tik savo draugus 
gyvenančius Sydnejuje, bet spėjo 
apžūrėti Canberrą, Snieguotuosius 
kalnus, Albury ir Melbourną.

Atsisveikindamas Zenonas Bukaus
kas paliko auką "Mūsų Pastogei".

PAKARUOKLIS BALYS GRAŽULIS

Pačiame mūsų sodo gale, prie 
stataus Merkio kranto, tirštu alyvų ir 
agrastų žiedu apjuostas kerėjo senas 
uosis, "Pakaruokliu" vadinamas. Jo 
storas, gal tik kelių vyrų teapglė- 
biamas liemuo buvo išpurtęs ir prie 
pat žemės jame juodavo šuns gurbo 
didumo skylė, pro kurią įlindus du 
vyrai būtų galėję išpurtoje pasislėpti. 
Vėjui smarkiai pūstelėjus, jo gūsis 
kildavo kamienu aukštyn ir, netilp
damas išpurtoje, skverbdavos! per 
esančią po šaka mažesnę skylę 
graudžiai, šiurpiai švilpdamas, dejuo 
damas. Tamsiomis rudens naktimis, 
išlindusi iš savo lizdo išpurtoje, uosio 
šakose ūkaudavo pelėda, stingdy
dama kraują dar neįmigusių šiltose 
duknose vaikų. Kai lydavo lietus, 
vanduo čiurkšlėmis bėgdavo žemėn 
išskeldėjusia žieve, o nuo tankių lapų 
krisdavo dideli ašarintai lašai - 
atrodydavo, kad uosis verkia...

Jau daug metų stovėjo uosis 
nepakitėjęs, net mano senelis nepami
nė, kad kada nors uosis būtų mažesnis 
buvęs - vis tokr storas, neperaukštas, 
bet išsikerojęs, savo ilgas plačias 
šakas ant. alyvų krūmų pasidėjęs. 
Vaikystėje, pamenu, būdavo galima 
prie jo kamieno siauručiu, vos žymiu 
takeliu per alyvų krūmus prasi 
skverbti. Metams slenkant, takelis vis 
siaurėjo, kol visai užako, ir tik su 
dideliu vargu prie uosio virbų raizgy
ną prisilauždavai. Nuo upės pusės, po 
uosiu buvo maža aikštelė, kurioje į 
apsamanojusį uosio kamieną atsišlie
jęs, stovėjo nuo darganų pajuodęs 
suolelis. Vėliau aikštelė užžėlę, ir 
suolelis sugriuvo - tik trys pakrypę, 
apipuvę kojos kyšojo iš žemės, o po 
gulinčia ant žemės suolelio lenta 
jaukiai įsitaisė virtinės sliekų.

Daug baisių paskalų sklido apie 
uosį. Mes - vaikai, mėgę paupio 
brūzgynuose gūžinėti, net dienos 
metu ne be baimės artindavomės prie 
uosio "Pakaruoklio", o pasislėpti jo 
išpurtoje tik retas teišdrįsdavome. Gi 
saulei nusileidus - jokie pažadai 
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nebūtų galėję mūsų prie jo privilioti. 
Ilgai dar, jau ir paaugęs, negalėjau 
atsikratyti vaikiškos "Pakaruoklio" 
baimės.

Nors ir krėsdavo šiurpu girdėti 
pasakojimai apie vaiduoklius, naktimis 
stūgaujančius po uosiu, arba paka
ruoklį ant storiausios šakos tabaluo
jantį, bet grįžus iš mokyklos vasaros 
atostogų, mėgiamiausia mano vietelė 
buvo suolelis po uosiu. Pritaisiau jam 
naują koją, lentą nuploviau ir prie 
kojų prikaliau. Taip sutaisęs mėgau aš 
ant jo skaityti, pasislėpęs nuo saulės 
kaitros, o knygą į šalį padėjęs 
klausytis sraunaus Merkio čiurlenimo, 
tylaus lapų šnarėjimo, nenutrūks
tančių paukštelių giesmių tankiose 
"Pakaruoklio" šakose. Niekur kitur 
taip nesirezgė pirmosios jaunystės 
svajos, kaip šiame nuošaliame kampe
lyje, plačiašakio "Pakaruoklio" pa- 
unksmėje. Tik vakarop, kai rausvai 
gelsvi saulės kasnykai auksiniais 
dryžiais išsitiesdavo ant skaidraus 
Merkio veido, į lakias, šviesias svajas 
pradėdavo terptis godžios paskalos. 
Vis daugiau jų atplasnodavo, tyliai 
atslinkdavo, sutūpdavo lapų tank
mėje, nubaidydavo lengvas svajas ir 
priversdavo mane klausytis jų šiur
paus šnabždėjimo. Ir aš klausydavau. 
Kas vakarą iki smulkmenų prisimin
davau visus, jau senai girdėtus, 
pasakojimus, ieškodavau juose tiesos, 
priežasčių baisius įvykius iššaukusių 
ir pavydėdavau viską žinančiam 
"Pakaruokliui".

- 0, kad jis mokėtų kalbėti, 
dažnai pagalvodavau ir įsiklausy
damas į jo paslaptingą šniokštimą 
stengdavausi suprasti ką šnabžda jo 
tankios šakos. Bet "Pakaruoklis" 
saugojo savo paslaptis, ir man 
nepavykdavo prie jų priartėti.

Daug kartų norėdavau liktis per 
naktį po "Pakaruoklio" stogu, kad 
savo akimis pamatyčiau tai, apie ką 
mažas būdamas ir pagalvoti bijoda 
vau. Bet kas vakarą, kai tik pradėdavo 
po tankiu rūkų šydu slėptis Merkys, 
"Pakaruoklis" staiga sutamsėdavo, jo 
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iki šiol ramus šniokštimas pavirsdavo 
grasinančiu murmėjimu, ir aš, bijo
damas ir atgal pažvelgti, greitais 
žingsniais surukdavau iš sodo.

Vieną vasarą grįžau iš miesto 
palaužta širdim - pirmojo nusivylimo 
meile sutrypta, ir "Pakaruoklis" buvo 
vienintelis, kuris girdėjo jos tylų 
skundą. Dabar jis, prieblandai po jo 
pastoge tirštėjant negrūmodavo man, 
nevarydavo šalin, bet, nutildęs ne- 
nuoramus lapus, susikaupęs klausy
davo, kaip vaitoja gyvenimo apgauta 
žmogaus širdis. Išklausęs jos skundo, 
žemiau palenkdavo savo ilgas šakas, 
tarsi norėdamas paglostyti mano 
nusvirusią galvą, ir tyliai, raminančiai 
pradėdavo kuždėti.

Beklausant jo guodžiančio kuždė
jimo palengva grįždavo į širdį ramybė, 
krūtinė palengvėdavo ir į kambarį 
grįždavau jau užmiršęs atrodžiusią 
nepakeliamą nuoskaudą. Nors su diena 
ir sugrįždavo širdies aimana, bet 
vakare ir vėl ją nutildydavo "Paka
ruoklis". Ir taip kas vakarą vis labiau 
ir labiau jis gesindavo širdies ugnį, kol 
iš deginančios liepsnos paliko tik 
besmilkstą nuodėguliai. Vis ilgau 
užsisėdėdamas vakarais po "Paka
ruokliu" susidratgavau su juo, pra
dėjau suprasti jo paslaptingą šnarė
jimą, taip kaip jis suprato mano širdies 
nebylų skausmą. Ir vieną naktį, 
lengvam vėjeliui žaidžiant žaliose 
"Pakaruoklio" garbanose, išplėšiau iš 
jo vieną, taip ilgai saugotą, gūdžią 
paslaptį. Ne, pats jis to nepapasakojo, 
bet pradėjus man durstyti iš daugelio 
atskirų pasakojimų vieną ištisą įvykių 
grandinę, savo bailiu krūpčiojimu 
išsidavė, kad jau pakėliau uždangos 
kraštą, kad jo paslaptis pradeda 
aiškėti. Ir tą naktį "Pakaruokliui" 
graudžiai, bailiai ošiant, savo vaiz
duotėje aš atkūriau visą tą liūdną, 
savo senelio sesers Katriutės ir 
kaimyno sūnaus Vinco meilės istori
jų--

Ir tada uosis buvo toks pat storas 
ir plačiašakis, tik niekas jo "Paka

ruokliu" nevadino. N esigirdėjo tada jo 
ošime liūdnos gaidos, nesibijojo jo 
vaikai net ir tamsią naktį. Neūkau
davo jame pelėda, o didžioji išpurta 
linksmai švilpaudavo vėjuotą dieną, 
kaip piemenų vamzdeliai. Suolelis po 
juo kvepėjo pušų sakais, o jo baltos, 
naujos lentos matydavosi naktį net iš 
antrosios pusės Merkio. Mėgdavavo 
ant jo Katriutė vakarais, po darbo, 
ilsėtis, savo pirmąsias jaunystės godas 
austi. Vėliau gi, savo širdies valdovo 
Vincuko laukti.

Gražūs tada buvo vakarai ir uosiui, 
ir Katriutei. Jaunuolams tyliai ant 
suolelio besišnabždant, uosis prisi
merkdavo, dėdavosi snaudžiančiu, o 
viską, kiekvieną meilės žodelį girdė
davo. O kada jaunuoliai nutildavo, tik 
akių ir susitvėrusių rankų kalba 
kalbėdavo, uosis prasimerkdavo ir 
tyliai tyliai šnabždėdavo jiems seną 
meilės pasaką. Užliūliavęs juos už
maršty, džiūgaudamas tyliai šypsoda
vosi, jausdavosi laimingesnis už meile 
alsuojančius jaunuolius.

Niekas nežinojo, kad Vincas ir 
Katriutė mylisi. Prie žmonių 
jie neišsiduodavo, o vakarinius jų 
susibėgimus nuo žmonių akių slėpė 
alyvų ir agrąstų krūmai, gi nuo plepio 
mėnulio plačiašakis uosis.

Taip slinko laiminga vasara. Kas 
vakarą, tik grįžusi iš darbo, Katriutė 
tekina risdavosi prie uosio. Čia, po 
juo, ji išsirengdavo ir rūbus ant 
suolelio pasidėjusi šokdavo nuo sta
taus kranto. Pasipliuškenusi, nusi
plovusi prakaitą srauniame vandenė
lyje, šviežia ir balta, kaip pasakų 
laumė, išlipdavo ant kranto. Nusipur- 
čiusi vandens purslus, paleisdavo ilgas 
kasas ant liaunų pečių ir paukšteliams 
besigrožint jos nuogumu, džiovin
davosi paskutiuose einančios gulti 
saulės spinduliuose.

Tęsinys sekančiame "M.P." Nr. 48.
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Skaitytojai pasisako
Perskaičius Antano Laukaičio 

straipsnį "Mūsų Pastogės" Nr. 44, 
apie ruošiamą pirmo transporto atvy
kimo Australijon balių ir turėdama 
malonius prisiminimus, norėčiau ir aš 
pasveikinti ir ta proga bent trumpai 
pasidalinti tais prisiminimais.

Turėjo būti apie 1946 metus, kai 
mes čia Australijoje pastebėjome, 
kad daugelis mūsų tautiečių Iš D.P. 
stovyklų Vokietijoje emigruoja į 
Britaniją, U.S.A, ir Kanadą, tai mums 
parūpo ir Australijos Lietuvių Drau
gijos vardu Emigracijos Departa
mentui padavėm prašymą, kad įsi
leistų lietuvių D.P. Australijon rem
damiesi tuo, kad randasi daug 
norinčių emigruoti. Mūsų džiaugs
mui, ilgainiui sulaukę, gavome tei
giamą atsakymą. Kiek vėliau sužinoję, 
kad laivas "General Heinzelman" su 
baltiečių transportu, įskaitant 439 
lietuvius, pasiekė Freemantle, Vaka
rų Australiją. Negalėdami asmeniškai 
sutikti, pasiuntėm sveikinimą Austra
lijos Lietuvių Draugijos vardu mūsų 
tautiečiams. (1973 metais mano ir 
vyro nustebimui tą sveikinimą stebė
jome Adelaidės Lietuvių namuose 
muziejuje.)

Po kiek laiko, teko aplankyti 
Bonegillos stovyklą, kur buvo suda
rytas lietuvių komitetas: J. Motie
jūnas, K. Mieldažys, Ir P. Baltutis. Jie 
mus maloniai sutiko. Puikiai prisimenu 
V. Gulbiną, kuris buvo apsirūpinęs

Justinas Ankus
"Dainos" choro dirigentės asistentas 

foto aparatu ir rašomąja mašinėle. 
Prisimenu ir moteris, kurios rūpes
tingai mane globojo. Petras Morkūnas 
su organizuotu choru mus sužavėjo. 
Praleidome savaitgalį, daug buvo 
kalbų, mano vyras apsuptas visokiais 
klausimais stengėsi atsakinėti svei
kindamas, ramindamas, paguosdamas 
atvykusius lyg į kitą pasaulį. Sek
madienį dalyvavome šv. Mišiose, 
kurias atlaikė Wodongos parapijos 
kun. Fr. Auburn. Petro Morkūno 
vedamas vyrų choras visų pirma 
prabilo "Pulkim ant kelių", kuris 
jautriai mus paveikė, taip seniai 
negirdėjus.

Malonu buvo bendrauti, bet atėjo 
laikas skirtis, išlydėjo mus choras 
dainuodamas "Sudiev" ir šiandien 
gerai atsimenu.

Pirmasis transportas mūsų buvo 
labai laukiamas po tiek metų išsiilgę 
savų tautiečių paliko didelį įspūdį, 
jautėmės artimi. Daug, daug visokių 
nuotykių buvo, bet pirmieji buvo 
maloniausi.

Todėl šia proga nuoširdžiai sveikinu 
40 metų sukaktuvėmis gaila negailu 
kartu buvoti. Linkiu visiems geriau
sios laimės ir sveikatos.
Jus prisimindama, Ona Baužienė B.E.M.

Gerbiamas Redaktoriau, 
Perskaičiusi "Mūsų Pastogėj" 46 

Nr. Tamaros Vingilienės straipsnį 
(sodybos reikalais) - likau labai 
nustebinta radus tame pačiame pusla
pyje atsakymą į jos straipsnį?!

Kas gi yra tas paslaptingas A. V., 
kuris nedrįsta net pasirašyti? Aš 
manau, kad turėtų būti aiškiaregys. 
Kaip gi kitaip jis galėtų atsakyti į 
straipsnį, kuris tik dabar tapo 
atspausdintas?

Kada ir kur jis galėjo jį perskaityti 
laikraščiui dar neišėjus, kad galėjo 
suspėti atsakyti tame pačiame nume
ryje?

Ir to dar neužtenka. A. V. taip pat 
mums nurodo kuriame puslapyje 
randasi Australijos valstybės pareiš
kimas tuo pačiu reikalu.

Ar tai neatrodo truputį keista ir gal 
šiek tiek trūkumas takto?

K. Dauguvietytė - Šniukštienė 
Gerbiamas Redaktoriau,

Kalėdų šventės jau ne už kalnų, o 
pilietinės drąsos man retai tepri- 
trūksta, tai ar pageidaujate ar ne - 
redaktoriui ir visiems geriems žmo
nėms, kurie dirba prie "Mūsų Pasto
gės" linkiu visokių gėrybių ir sėkmės 
sekančiais 1988 metais.

"Teta Kliaudija" Adelaidė

Aukos
Per mūsų įgaliotinį Geelonge A. 

Obeliūną gauta aukos Tautos šventės 
proga.
V. Aukštiejus - $50, (274). S.ir S. 
Karpalavičiai (131), J. Rabkauskas 
(160). Po $ 5 - V. Bindokas (82), V. 
Cerakavičius (103), M. Kymantas 
(131), J. Manikauskas (130), A. 
Miliauskas (46) ir A. Žvirblis (160). 
a.a. A. Bratanavičiui mirus, vietoj 
gėlių $15, L. ir S. Bungardai.
a.a. Liudai Jokubauskienei mirus, 
vietoj gėlių: $10 A. ir S. Obeliūnai 
(780).
Po $ 5 - V. Cerakavičius (108) ir J. 
Manikauskas (135)
$100 - Nata Liutlkaitė (650) NSW.
$10 - A. Kudzius (50) Qld.
a.a. Nikalojui Presniakovui Morning
tone mirus, vietoj gėlių: Po $ 20 - J. ir 
O. Bratiškai (73), V. Stagis (1070) ir 
Melbourne K.V.S. "Ramovė" (400). 
Po $10 - V. ir G. Ališauskai (570), S. 
Liesis (25), J. ir 0. Skimbirauskai (40) 
ir J. Vingrienė (380). Po $ 5 - V. ir V. 
Kasperavičiai (10).

SV. RASTO
KNYGŲ KNYGA - BIBLIJA 

arba Šventasis Raštas
Naujasis Testamentas nebuvo duo

tas pasauliui nė nusidėjėliam ir jame 
nėra siūloma viltis atversti pasaulį 
pirma negu Kristus sugrįš paimti savo 
sužieduotinę. Jo sugrįžimo tikslas yra 
įsteigti Dievo Karalystę, dėl kurios 
Jėzus mokino savo mokytinius melstis. 
"Teateinie tavo karalystė. Tebūnie 
tavo valia kaip danguje, taip ir 
žemėje."

Apaštalas Povilas savo antrame 
laiške Timotiejui (3:16.17) sako: 
"Visas Dievo įkvėptas Raštas yra 
naudingas mokinti, sudrausti, pataisy
ti, auklėti teisybėje, kad Dievo 
žmogus būtų tobulas, tinkamas kiek
vienam geram darbui."

TYRI NĖTOJŲ

Mylį tiesą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bačins- 
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

$ 50 - Ona Aleknienė (649), Vic., 
savo vyro a.a. Igno 6 metų mirties 
atminimui.
a.a. prelatui P. Vaseriui mirus, vietoj 
gėlių: Z. Jokūbaitis (100). Po $10 A. 
ir A. Kesminai (195) ir A. Zubras 
(513). $ 5 - J. Paragienė (197). $ 20 
Melbourne K.V.S. "Ramovė" (420). 
a.a. Juzei Vaičaitienei Melbourne 
mirus, vieton gėlių: Po $20 - J. ir E. 
Balčiūnai (730) ir F. Gužas (40). $10 
J. ir M. Antanaičiai (125).

A.a. A. Matukevičienei mirus, 
vietoj gėlių - $ 20 J.ir E. Balčiūnai 
(770).
Per mūsų įgaliotinį B. Stašionį Sydney 
gauta: V. Rusienė savo vyro a.a. 
Vinco Rušos 6 metų mirties atminimui 
- $100.

Per mūsų įgaliotinį A. Obeliūną 
Geelonge gauta: a.a. J. Dargvainytei 
mirus, vietoj gėlių: A. ir S. Obeliūnai 
$ 10 (790), Po $ 5 A. Jančiauskienė 
(98) ir J. Manikauskas (140).

Per mūsų įgaliotinį A. Zamoiskį 
Adelaide gauta: J. Purvinas $ 20 (50) 
ir J. Poškus $ 8 (187).

Sveikiname naujus šimtininkus A. 
Visockienę (Adel.), V. Cerakavičių ir 
Z. Jokūbaitį (Vic). V. Rusienę (NSW). 
Ačiū už visas aukas.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas.

Vietoj 
gėliy ?¥• pagerbdamas

A. A.
Anitą Iszlat ukevi Ci e litį 

$ 10 skiriu "Mūsų Pastogei"
A. Bajoras, Melbournas.

SKELBI MAS

Taigi Biblija yra visas Šventasis 
Raštas, susidedantis iš Senojo ir 
Naujojo.Testamento, yra Dievo įsta
tymų knyga.

Joki kita knyga niekada nebuvo taip 
savo draugų mylima, kaip Biblija. 
Milijonai žmonių atvirai liudijo apie 
savo meilę ir darbais parodė savo 
tikėjimą į ją, ir daugelis mirė gindamas 
ją. Iš jos kaip iš saulės šviečia taip 
daug geros įtakos, kiek niekad neišėjo 
nė iš jokios kitos knygos. Pastebėtina, 
kad nėra jokių išimčių, kurie tik 
laikosi jos patarimų ir nurodymų, tie 
greit apsišviečia, nugali ir atmeta 
daug blogų įpročių ir pasidaro 
teisingais, ramiais, rimtais, blaiviais, 
meilingais, patenkintais ir laimingais 
žmonėmis.

"DAINOS" CHORE. PARENGIMAI SYDNEJUJE 1988 METAIS
Laikas nesustabdomai bėga ir štai lapkričio 14 d. 

šventėme metines staigiai mirusio mūsų choristo 42 m. 
Bernardo Šarkausko. Mišių metu giedojo "Dainos" 
choras vadovaujamas Justinui Ankui. Mišių maldas 
skaitė Bernardo dukrelė Loreta, kuri išaugo puiki 
lietuvaitė, nors Lietuvos ir nemačiusi. Šioje 
skaudžioje sukaktyje užjaučiame Bernardo žmoną 
Reginą, dukrelę Loretą, brolį Joną ir plačią Šarkauskų 
giminę. Bernardo našlė Regina savo mylimo vyro 
atminimui paskyrė "Dainos" chorui $100 auką. Ačiū.

METINIS KONCERTAS

Gruodžio 6 d., sekmadienį 4 vai. p.p. Lietuvių klube 
įvyks "Dainos" choro metinis koncertas. Chorui 
vadovauja Birutė Aleknaitė, jai talkininkauja ener
gingas jaunuolis Justinas Ankus.

Prieš metus pasitraukęs iš dirigento pareigų Bronius 
Kiveris yra visada pasiruošęs "Dainos" chorui padėti. 
Šiame metiniame koncerte Bronius Kiveris talkinin
kauja kaip akomponatorius.

Kviečiame visus atsilankyti ir pasigėrėti mūsų 
metų darbo vaisiais.

"Dainos" choro valdyba.

1988 metų parengimų kalendorius Sydnejuje

SAUSIS

30 d. Sporto klubas Kovas

VASARIS
13 d. Blynų balius, Moterų Draugija
14 d. Vasario 16 minėjimas (Apylinkės valdyba)
20 d. Lietuvių - estų, svečių priėmimas

KOVAS
6 d. Kaziuko mugė, ALK Draugija
13 d. Putvinskio minėjimas, Šaulių kuopa
20 d. Sporto klubas Kovas - popietė.

BALANDIS
16 d. Parapijos šventė.
17 d. Parapijos šventė.

GEGUŽIS
7 d. Metinis balius Lietuvių klubas
22 d. Popietė Moterų D-ja

BIRŽELIS
12 d. Išvežtųjų minėjimas, Tautos fondas
19 d. Išvežtųjų minėjimas, Baltų komitetas
25 d. Joninės Lietuvių klubas

LIEPA
3 d. Mokyklos popietė - tėvų komitetas
10 d. Dariaus ir Girėno minėjimas - Apyl.

17 d. Pamaldos, Pavergtų tautų komitetas
30 d. Sporto klubas Kovas

RUGPIŪTIS
6 d. Viduržiemio vakaras. Choras Daina
7 d. Moterų draugija.
13 d. šv. Marijos metų užbaigimas.
14 d. šv. Marijos metų užbaigimas. Parapija
21 d. Apylinkės metinis susirinkimas

RUGSĖJIS
11 d. Tautos šventė, Apylinkės valdyba.
24 d. "Mūsų Pastogės" balius.

SPALIS
15 d. Metinis balius, Sporto klubas Kovas.
22 d. Lietuvių klubas.
30 d. Pensininkų Popietė.

LAPKRITIS
6 d. lešminė (Engadinėje) Moterų Draugijos
20 d. Kariuomenės šventė Ramovėnai.

GRUODIS
4 d. Dainos choro koncertas,
31 d. Naujųjų Metų balius (Lietuvių klubas) 
"Mūsų Pastogė" Nr. 47 1987. 11. 30. pusi. 7
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Inform
Aukos

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI"

AUKOJO:

Dr. kun. P. Dauknys vic $ 25 
Birutė Kavai Vic $ 15
E. ir J. Karblane Vic $ 20 
B. Prašmutaitė Vic $ 5
Z. Mackevičius vic $ 23
J. Zonius Vic $ 5
P. Šalkauskas Vic $ 10
E. Saženis Vic $ 10
J. Antanaitis Vic $ 20
J. Jesulaitis Vic $ io
A. Bajoras Vic $ 10
N. ir V. Žemaičiai Vic $ 20
F. Sodaitis vic $ io
K. Scitnickienė NSW $jo
Aukos surinktos per
"M.P" balių Melbourne

NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI
J. Usonis NSW.
S. Vaičaitienė Canada

G E E L O N G E
Naujai išrinkti į Geelongo lietuvių 

Sųjungos klubo valdybų, pasiskirstė 
pareigomis sekančiai:
J. Gailius - pirmininkas, J. Medelis - 
vice-pirmininkas, I. Gailiuvienė ir M. 
Manikauskienė - vice-pirm. moterų 
reikalams, Č. Valodka - sekretorius ir 
L. Bungarda - kasininkas, kandidatė 
A. Jančiauskienė.

Valdybos adresas: Česlovas Valod 
ka, 8 Walsh Grove, Nth. Geelong, tel. 
789 539.
Lietuvių sųjungos klubo valdyba

CANBERROJE
KVIETIMAS

Maloniai kviečiame visus į tradicinį 
Kalėdų subuvimų iešminę gruodžio 5 
d., šeštadieni, 2 vai. p.p. Lietuvių 
klubo sodelyje.

Suaugusiems - iešminės kepsniai, 
alus ir vynas,
Jaunimui - pyragaičiai, ledai, vais
vandeniai.

Jei atvyks svečias iš Amerikos 
Lopas, bus rodomas filmas apie 
Lietuvų.

Canberros Apylinkės valdyba

bai paaukojusiai 500 dolerių Austra
lijos lietuvių paminklo pastatymui, 
Canberroję, reiškiame nuoširdžių pa 
dėkų. Dr. b Vingilis.

Komiteto narys lėšoms telkti.

a c i j a
SYDNEJUJE
PRISIMINTI MIRUSIEJI

Visų Šventų dienų šv. Mišias aukojo 
už mūsų mirusius prel. P. Butkus. 
Mišių metu giedojo "Dainos" choras 
vadovaujamas Justinui Ankui.

Po pamaldų vykome visi į Lietuvių 
sekcijos kapus aplankyti mūsų artimų 
ir mylimų žmonių, iškeliavusių 
amžinybėn. Jautriu žodžiu prel. P. 
Butkus prisiminė metų bėgyje 
mirusius mūsų tautiečius toli nuo 
gimtosios Lietuvos. Specialiai 
maldose prisimintas Melbourno 
klebonas prel. Pr. Vaseris, kuris taip 
netikėtai paliko našlaičiais ne tik 
melbourniškius, bet ir visos 
Australijos lietuvius. Sydnejuje metų 
bėgyje palaidoti 27 tautiečiai. 
Dauguma jų jau sulaukę gilaus 
amžiaus. Po prel. P. Butkaus žodžio 
kartu su kun. P. Martūzu buvo 
sugiedota Libera, Marija, Marija ir 
Tautos Himnas. Prel. P. Butkus 
pranešė, kad mūsų sekcijoje pastatyta 
pelenų siena jau yra užsakyta ir 
greitu laiku reikės statyti kitų sienų 
pelenams palaidoti.

Našesniam Sydnejaus Apylinkės 
valdybos planų vykdymui, buvo per
žiūrėtas pareigų pasiskirstymas. Da
bar valdybų sudaro: pirm minkąs - 
Albinas Giniūnas, vice-pirmininkė 
Alfa Savickienė, sekretorė - Gražina 
Grybaitė, iždininkas - Jonas Zinkus, 
kultūros reikalams - Dr. Rūta 
Kavaliauskaitė.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

MELBOURNE
KALĖDINĖ STAIGMENA !

Kanados lietuvaičių kvarteto

SUTARTINĖ

KONCERTAS 
gruodžio 20 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
p.p. Lietuvių namuose, North Mel
bourne.

įdomi ir įvairi programa.
Pelnas jaunimo Kongresui, bilietai $ 8.

Melbourno Apylinkės valdyba

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO

BALI U S

įvyks Lietuvių namuose, North 
Melbourne gruodžio 31 d.
Geras orkestras, puiki vakarienė. 
Šampanas.

Stalus prašom iš anksto užsisakyti 
pas: Agnę Kuncienę 857 5854, Jonų 
Tamošiūnų 859 6291.
Pradžia 8 vai. vak. Kaina $ 20.

Melbourno Apylinkės valdyba

.............?.-"ini.HnwinninwnHiiniHiiiniiin»wniinimMni»w—HiirHimiimiinimiiHHmin

= S

SYDNEJAUS LIETUVIŲ S
' NAMUOSE J

16-18 EAST TERRACE BANKSTOWN Tel. 708 1414
I I I
5 , ......................... |

Klubas atidaras j
| Pirmadieniais ir trečiadieniais - 5 vai. - iki 10.30 vak. Antradieniais 6 
g uždarytas. Ketvirtadieniais - 5 vai. - iki 11 vai. vak. Penktadieniais - 5 vai. f 
g iki 12 vai. Šeštadieniais - 2 vai. iki 1 vai. ryto. Sekmad. - 12.30 vai. iki 10 | 
g vai. vak. □

SMORGASBORD

Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p.p. g
skanus patiekalas ir kalti užkandžiai.

Gruodžio 6 d., sekmadienį 4 vai. p.p. =1
Sydnejaus Lietuvių "Dainos" choro ==

| METINIS KONCERTAS g

KALĖDŲ E G L UTĖ

5 Gruodžio 20 dienų, sekmadienį, 2.30 vai. p.p. klubo narių vaikams, iki 12 3 
= metų amžiaus rengiama Kalėdų eglutė. f
| Prašome tėvus užregistruoti savo vaikus iki lapkričio 15 dienos, pranešant = 
° vaikų vardus ir amžių ir savo nario numerį. =
I Žinios reikalingos parenkant vaikams tinkamas dovanas.
.......................................................................................... .

CANBERRA LITHUANIAN-AUSTRALIAN CLUB Inc.
64 WATTLE STREET. LYNEHAM, A.C.T. 2602 

Telephone: 49 1801 P.O. Box 19, Lyneham, A.C.T. 2602
ieško

KLUBO VEDĖJO-JOS
Klubui reikalingas vedėjas. Tai yra pilno laiko darbas prižiūrėti 

sėkmingai veikiantį klubą su virš 1,000 narių. Asmuo norintis darbų, 
turi laisvai naudoti anglų kalbą, mokėti elgtis su žmonėmis, prižiūrėti 
tarnautojus, užsakinėti prekes ir t.t.

Atsakomingas klubo komitetui už visą klubo veiklą.
Alga $30,000 plus.

Po bandomojo periodo bus galima įstoti į pensijos fondą 
(Superannuation fund).

Pareigas užimti reikės 1988 m. vasario mėn.
Prašomi kreiptis raštu, pateikdami patyrimo detales ir rekomenda

cijas, nevėliau kaip iki š. m. gruodžio 18 d. į
The President

Canberra Lithuanian - Australian Club
P. O. Box 19 Lyneham, ACT 2602

MELBOURNO IR APYLINKIŲ LIETUVIŲ DĖMESIUI

Sydnejaus teatras atvyksta

Šeštadienį, gruodžio 5 dieną 5 vai. popiet Melbourno lietuvių 
namuose Lietuvos krikščionybės 600 metų sukakties jubiliejaus 
užbaigimui, Sydnejaus teatras "Atžala" stato PRANO PUSDEšRIO 
3 veiksmų istorinę dramą, parašytą sukakties progai.

į Melbourną

R D N D I E

Dekoracijos - Henriko Šliterio. 
VAIDINA - Ksana Dauguvie-
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§
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§
§

§

t
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ CHORAS "DAINA 
kviečia visus atsilankyti į

b 
t;

k* 
tį 
į 
(•

Gerbiamas tautieti, ar jau pasiuntei 
"Mūsų Pastogei" kalėdinį pasveiki
nimų.?

METINĮ KONCERTĄ
Sydnejaus Lietuvių klube, East Terrace Bankstown, 1987 m. 

sekmadienį gruodžio 6 d. 4 vai. p.p.
Koncerte mišraus, moterų, vyrų chorų dainos vadovaujant Birutei 

Aleknaitei ir Justinui Ankui. Akomponuoja Bronius Kiveris.
įėjimas $5.00. Vaikams iki 15 metų veltui.

Laukiame CHORAS "DAINA"

M
M
M
¥:

•H*
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Režisuoja Daiva Labutytė Bieri.
Viktoras Šliteris - administratorius.
tytė; Julius Dambrauskas: Marina Coxaite; Ričardas Gervinąs; Vidas 
Labutis; ir Edvardas Lašaitis.

Bilietai 8 doleriai. Vaikams iki 12 metų veltui.

A.L.B. KRAŠTO VALDYBA

§
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§ 
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M O sų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Publish’d by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Redaktorius V. Augustinavičius

Leidėjo, administracijas ir redakcijas adresas: P. O. Box 550 
Bankstown, N. S. V. 2200
Telefonai: Administracijos 682 - 6628, Redakcijos (02) 70 3233
Redakcija rašinius t’aiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami 
; nesaugomi. Už skelbimų turinį redakci ja neatsako
Prenumerata metams $ 2S Užsienyje paprastu paštu $ 30
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