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BROLIAI SESĖS LIETUVIAI!

Išganytojo gimimo šventė, iškilmingai visame pasaulyje švenčiamas mūsų 
tautos krikšto jubiliejus ir naujieji 1988 metai teikia progą kreiptis j Jus su 
sveikinimo, padėkos ir linkėjimų žodžiais.

Pirmiausia sveikinu Jus, laimingai sulaukusius Kalėdų, linkėdamas tyro 
džiaugsmo, tikėjimo į tiešos pergalę ir gražesnio rytojaus vilties. Dievo sūnus 
juk tapo žmogumi, "Kad turėtume gyvenimą ir apsčiai jo turėtume" (Jn 
10,10).

Žvelgdami j besibaigiančius jubiliejinius metus, negalime nesidžiaugti jų 
atneštais vaisiais. Popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiai, pasakyti Šv. Petro 
bazilikoje mums ir mūsų kalba, gražiai išreiškė pagrindini jubiliejaus tikslą: 
"priartėti prie Kristaus". Jei mes sugebėjome visuose kraštuose, kur tik 
gyveną bent saujelė lietuvių, suorganizuoti jubiliejaus komitetus, bei 
sėkmingai atlikti užsibrėžtas religines, kultūrines ir visuomenines programas, 
liudija, kad mūsų širdyse yra gyva Kristaus meilė. Visi džiaugiamės, kad 
jubiliejus sukėlė dėmesį Lietuvai ne tik aukštojoje dvasiškijoje, bet ir 
valstybiniuose bei moksliniuose sluoksniuose. Gili padėka priklauso Šv. Tėvui. 
Centriniam komitetui, kraštų bei vietovių komitetams ir kiekvienam iš Jūsų.

Jubiliejiniai metai atėjo ir praeis, tačiau jų proga užsibrėžtus religinius, 
kultūrinius ir visuomeninius tikslus turėsime tęsti ir ateinančiais 1988 metais, į 
kuriuos, kaip ir j patį jubiliejų, žiūrime skirtingais žvilgsniais. Vieni, 
stebėdami dėl amžiaus retėjančias dvasininkų bei visuomenės veikėjų gretas 
ir jaunimo daugumos abejingumą religiniams ir tautiniams idealams, ateitį 
matys gerokai pesimistišką; kiti, prisimindami Kristų kaip savo asmeninio 
gyvenimo įprasmintoją ir visatos Valdovą, su krikščionišku optimizmu pasitiks 
NAUJUOSIUS METUS.

1988 metai bus gana reikšmingi: Australijoje jau prasidėjo (gruodžio 20 d.) 
Šeštasis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas.

Ateinančiais metais vasarą Kanadoje bus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
seimas ir kultūros kongresas, o Jungtinėse Amerikos Valstybėse - tautinė 
lietuvių skautų stovykla, jubiliejinis Lietuvos vyčių seimus bei kiti plačios 
apimties ir svarbūs renginiai. Gi Marijos metai ir palaimintuoju paskelbtas 
arkivyskupas Jurgis Matulaitis mus artins ir jungs su tautos kamienu 
pavergtoje tėvynėje.

Mano linkėjimai ir malda - planuokime ir organizuokime visus renginius, 
siekdami bendro mūsų tautos labo ir vaovaudamiesi Kristaus duotu įsakymu - 
gerbti vienas kitą, nors mūsų nuomonės ir skirtųsi.

Džiugių Šv. KALĖDŲ. Dievo palaimos ir krikščioniško optimizmo 
NAUJUOSE METUOSEI

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

Sveikinu mielus "Mūsų Pastogės" skaitytojus, bendradarbius ir pagalbi
ninkus ŠVENTI) KALĖDŲ proga. Linkiu sveikatos, visokeriopos laimės ir 
tolesnio dėmesio "Mūsų Pastogei" artėjančiais NAUJAISIAIS METAIS.

Kviečiu ir toliau nepamiršti "Mūsų Pastogę", papildyti ją savais 
straipsniais, (vairiomis žiniomis ir visais būdais remti. Bendruomenės 
laikraštyje atsispindi mūsų pačių veidas.

Sekančius metus sutinkam su didžiuliu pasiryžimu ir naujomis viltimis 
darbuotis bendruomenės ir Tėvynės labui.

"Mūsų Pastogės" redaktorius 
Vincas Agustinavičius.

SVEIKINAME SU ŠV. KALĖDOM 
IR NAUJAISIAIS METAIS

MIELI LIETUVIAI IR LIETUVES

Baigiasi Lietuvos Krikščionybės Jubiliejaus metai, kurie ypatingai iškėlė 
Lietuvos vardą, jos reikalus ir sustiprino mus ateities darbams.

Baigiame 1987-tus metus su Šeštuoju Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresu 
Australijoje ir žengiame į 1988-tus metus, ruošdamiesi Septintąjam Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Seimui, Pasaulio Lietuvių Kultūros Kongresui ir 
Pasaulio Lietuvių Tautinių Šokių Šventei Kanadoje.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ 1988-tų METŲ proga, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba sveikina visus lietuvius, gyvenančius bei kovojančius 
okupuotoje tėvynėje ir išsisklaidžiusius bei dirbančius laisvąjame pasaulyje, 
linkėdami sutelktomis jėgomis siekti Lietuvai laisvės ir nepriklausomybės, 
mūsų tarpe stiprinant bendrus ryšius vieni su kitais tautiniam išlikimui ir 
vieningai kovai už geresnę ateitį.

Vytautas Kamantus
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

valdybos pirmininkas

BRANG US T A U TI E C I AI

Nuoširdžiai sveikiname Australijos Apylinkių Bendruomenes, Seniūnijas ir 
visus geros valios lietuvius ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 1988 METŲ proga.

Sveikiname, taip pat, visus vietinius ir iš užjūrių atvykstančius 
kongresantus ir atstovus dalyvauti Vl me PLJ Kongrese.

Svekiname PLB pirm. V. Kamantų. PLJS-gos pirG. Grušą ir visus 
’ užsieniečius svečius, atvykstančius į Kongresą su pranešimais ar paskaitomis.

Linkime visiems praleisti KALĖDŲ ŠVENTES malonioje, draugiškoje 
nuotaikoje, o NAUJUOSE METUOSE linkime geriausios sėkmės visiems 
asmeniname gyvenime, kad splnduliuojačiu vieningu darbu ir ryžtu galėtume 
kartu rūpintis lietuvių tautos interesais pagrįstais Tėvynės laisvės idėja.

ALB Krašto Valdyba

Brangius Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narius ir visus mielus 
lietuviškos spaudos skaitytojus bei rėmėjus nuoširdžiai sveikiname su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime šviesių ir laimingų NAUJŲ METŲ.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos
Valdyba

Juozas Almis Juragis

Šventos Nakties tyloj

Šventos Nakties tyloj 
Taikingos širdys melsis 
Ir lauks minutės tos. 
Kada vėl angelų giesmė 
Gloria ir excelsis 
Kalėdų Žinią pakartos.— —

O Žemė alkana 
Tamsybę temylės, 
O Žemė kruvina 
Pašiurpusi tylės, 
Nežemiškos giesmės 
Suprasti negalės...

Šventos Nakties skliaute 
Išvysim Užgimimo Žvaigždę, 
Jei Atpirkėjo laukėm, 
Nuskaidrinę sielas.----
Mus ves 
Tikėjimo Žvaigždė 
Ir Dangiška Jėga 
Sielos gelmių gelmes pažadins, 
Išdrįsim Amžinąjį Žodį, Žmogum 
Ir rankomis 
Ir širdimis paliest...

0, paslaptingas artume! 
O prieglobsti sielos saugus! 

Štai - gimęs Dievas - Kūdikis
Likimą žemės brolių 
Supras jau kaip žmogus. - —

Šio ryšio nuostabaus - 
Žmogaus ir Dievo ryšio 
Jau niekas niekada 
Nutraukti negalės, 
Nors Žemė alkana 
Pašiurpusi tylės ... —

užgimusį,
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GEROSIOS VALIOS ŠVENTĖ

Adventas baigiasi, artinasi Kalė
dos. Baigiasi laukimo laikas, bet visas 
pasaulis dar laukia. Tikintieji laukia 
Kristaus Užgimimo Šventės, kaip 
paskatinimo dvasiniam atsinaujinimui, 
kiti laukia tik malonių vasaros 
atostogų. Pasaulio tautos laukia 
saugios ateities, atominio karo grės
mės pašalinimo. Pavergtieji laukia 
laisvės, kalinamieji už teisybę, laukia 
išvadavimo, badaujantieji laukia duo
nos. Bedarbiai laukia darbo ir tinkamo 
uždarbio, benamiai laukia pastogės. 
Prekiaujantieji biržoje laukia akcijų 
vertės pakilimo, krautuvių savininkai 
laukia gero pelno. Sergantieji laukia, 
kad būtų išgydyti, vaikai laukia 
Kalėdų senelio...

Kaip matome, dalykai, kurių lau
kiama, yra ne vienodos vertės ir ne 
vienodo svarbumo. Kristaus Užgimimo 
šventė pradžiugina tik trokštančius 
dvasinio nuskaidrėjimo, bet, taip pat, 
neužgesina ilgesio ir grynai žemiškųjų 
dalykų, nesustabdo žmogiškojo noro 
pakeisti, pagerinti, pataisyti nepaten
kinamų padėt) ir atsiekti dalykų, 
padarančių gyvenimą geresnį, švie
sesnį, saugesnį ir malonesnį.

Bet, tuo tarpu šventiškus mūsų 
lūkesčius kasdien sudrumsčia ir supur
vina, visais žinių tarnybų keliais 
ateinančios vis bąjsesnės žinios apie 
masines ir pavienes žmogžudystes, 
prievartavimus, apiplėšimus, narko
tikų kontrabandą, bombų atentatus, 
naikinančius nekaltų žmonių turtų ir 
gyvybes, apie karus ir riaušes, apie 
keršto ir neapykantos svaigulyje, 
daromus nežmoniško žiaurumo darbus. 
Kiekvienam, giliau galvojančiam 
kyla klausimas: kodėl žmogus taip 
staiga šiais laikais krypsta blogio 
pusėn? Kodėl taip save nužemina 
nežmoniškais darbais?

Bet štai kaip gėrio spindulys į 
žmonijos rūpesčių verpętus ateina 
Kalėdos. Ateina su žvakių šviesom, 
giesmių aidais, su Dievo Kūdikio 
mistika, su tikėjimu, kad buvo laikas, 
kada Dangus palytėjo Žemę. Kalėdų 
Šventė ateina į gūdaus laukimo ir 
nekantrumo pripildytų atmosferų, į 
blogin nugrimzdusi pasaulį, atneš
damos prošvaistę geros vilties. Mes 
vėl išgirstame pakartojamą pirmųjų 
Kalėdų naktį paskelbtųjų žinių. "Ne
bijokite! Štai aš skelbiu jums didį 
džiaugsmų, kuris bus visai tautai. 
Šiandien Dovydo mieste jums gimė 
Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas" 
(Lk. 2,11) Mes išgirstame pakarto
jamą angelų giesmę - "Garbė Dievui 
aukštybėse, o žemėje ramybė geros 
valios žmonėms". (Lk. 2, 14)

Pasakojimas apie Išganytojo atė
jimų liečia žmogaus dvasios išsiva
davimą iš žemiškų pančių ir antgam
tinio gyvenimo viltį; gerosios valios 
reikalingumo priminimas, prie kurio 
jungiamas ir ramybės pažadas, liečia 
visus žemiškosios tvarkos pagrindus, 
nes ramybė reiškia taiką, žmonių ir 
tautų sugyvenimą, pasitikėjimą vienų 
kitais, saugumą, pagarbą žmogaus

SUSITIKIMAS SU BIRUTE
JASAI TI E N E

Kiekvienas darbas gali būti kūryba, 
kiekviena diena gali būti šventė, nors 
tai ir nelengvai pasiekiama, ypatingai 
Krašto valdybai. Bet Krašto valdyba 
nepasiduoda darbų inercijai ir supli
kė jimui.

Šventę galima pavadinti Krašto 
valdybos narių susitikimą su Birute 
Jasaitiene, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybos švietimo reikalų 
vice-pirmininke.

Susitikimas pirmininkės Danos Bal
tutienės namuose, su viešnia iš 
Amerikos, buvo labai draugiškas, 
neformalus. Artimesnis susipažinimas 
"Mūsų Pastogė" Nr. 50-52, 1987. 12

asmeniui ir veiklią artimo meilę. 
Dievo įsakymai nurodo žmonių elgesio 
normas įsakymo būdu, geroji valia turi 
kilti savanoriškai iš žmogaus vidinio 
sąžinės nusistatymo ir savanoriškos 
meilės gėriui.

Šiandieninės žmonijos nelaimė yra 
ta, kad tamsos jėgoms pavyko 
užmigdyti ir paraližuotl jos sąžinę, jos 
gerųjų valių ir atverti plačiai duris 
brutalumui, prievartai, neapykantai, 
rajam savanaudiškumui, Kaino ais
troms. Gyvendami subrutualintame 
pasaulyje, statykime prieš jo negeru
mą mūsų gerosios valios užtvaras.

Tik gera valia išgelbės pasaulį iš 
visų jo nelaimių ir negerovių. Tik 
gera valia atstatys suirusius žmonių ir 
tautų santykius. Tik gera valia 
tinkamai išspręs visas tas problemas, 
kurias minėjome šio rašto pradžioje. 
Švęsdami Kalėdas, pamąstykime apie 
tai, kad gerosios valios sąjūdis turi 
prasidėti nuo mūsų pačių. Geroji valia 
turi reikštis ne vienų dieną per 
šventes, kada vieni kitus apdovano
jame prieškalėdinėje blizgučių rinkoje 
nupirktais daiktais, ji turi reikštis 
kiekvieną metų dieną šeimoje, tarp 
kaimynų, bendruomenėje, tautoje - 
visur ir visada. Ji turi pasireikšti 
kantrybe ir susitvardymu sunkumuose, 
mūsų rodoma pagarba kitam žmogui, 
jo ramybei, jo garbei, jo gerovei, jo 
laisvei, jo teisei siekti laimės asmeniš
kai pasirinktu būdu. Ji turi spindėti 
šiltame mūsų dėkingume kitiems už 
mums parodytą gerą valių. Ji turi būti 
vis iš naujo įtvirtinama jaunosios 
kartos auklėjimu gerosios valios 
principais.

Kalėdose, ugdydami savo dvasioje 
kilnius nusiteikimus, atgaivinkime sa
vyje gerąją valią, padarykime ją 
veiksmingą, kad mūsų namuose, mūsų 
aplinkoje viešpatautų ramybė. Tada ir 
mes pajusime, kokią didelę tiesą ir 
gyvenimo išmintį yra paskelbusi prieš 
du tūkstančius metų virš Betliejaus 
kalnelių skambėjusi angelų giesme 
"Garbė Dievui aukštybėje, o žemėje 
ramybė geros valios žmonėms."

J. A. Jūragis

ir pasikalbėjimas apie abipusius atsie- 
kimus ir atsirandančias problemas 
lietuviško švietimo kelyje ir bendrai 
21. pusi. 2 

apie bendruomenėse iškylančius rei
kalus, buvo labai naudingas.

Birutė Jasaitienė Melbourne taip 
pat buvo susitikusi su Apylinkės 
valdyba, savaitgalio mokyklos dar
buotojais ir švietimo komitetu.

Ieškomi nauji keliai, nauji metodai, 
kaip į savaitgalio mokyklas pritraukti 
daugiau mokinių. Kokiu būdu tėvus ir 
senelius paskatinti, kad savo prieauglį 
siųstų į lietuvišką savaitgalio mokyk
lą? Birutė Jasaitienė kukli, maloni, 
draugiška, 'entuziastingai pasiruošusi 
išjudinti Australijoje lietuvišką švie
timo veiklą. Reikia tikėti, kad 
pasiseks sparčiau suburti visas jėgas ir 
sugebėjimus, sudaryti geresnes gali
mybes lietuviško švietimo darbui.

Melbourne B. Jasaitienė dalyvavo ir 
Krašto valdybos iškviesto, Sydnejaus 
"Atžalos" teatro, Pr. Pusdešrio para
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ABRUClAI ATVYKO I AMERIKĄ

Šių metų lapkričio 23 d. buvę 
politiniai kaliniai, Vytautas Abrutis ir 
jo žmona Edita Abrutienė su 13- 
mečiu sūnumi Aidžių atvyko į Jungti
nes Amerikos Valstybes.

1979 metais Abručiai , atsisakę 
sovietų pilietybės, padavė prašymą 
emigruoti į JAV. 1980 m. balandžio 
mėn., kratos metu, Jų bute rasta 
antikomunistinės literatūros. Gegužės 
mėnesį Abrutis nuvyko į Maskvą 
susitikti su užsienio korespondentais, 
kur jis buvo suimtas. Nuteistas, Jis 
išbuvo 2 su puse metų kalėjime. Jam 
grįžus iš kalėjimo, po kratos jų bute, 
Edita Abrutienė buvo suimta ir po to 
nuteista keturiems metams griežto

DALIAI GRĘSIA

Lietuvių Informacijos Centro ži
niomis, 30 metų amžiaus Dalią 
Tamulytę, gyvenančią Klaipėdos 
mieste, Taikos gatvėj Nr. 6 butas 33, 
paskutiniu metu norėjo uždaryti i 
psichiatrinę ligoninę už dalyvavimą 
rugpjūčio mėn. 23 d. demonstracijoj 
Vilniuje.

Prieš porą savaičių, Tamulytei teko 
bėgti iš savo namų. Apie tai, kad 
Dalia jau kuris laikas nesirodo 
namuose, patvirtino jos motina Stasė 
Tamutienė. Pas Tamutienę į butą 
atėjo lietuviškai kalbantis rusas, 
milicininkas Kozlovas ir civiliai apsi
rengęs saugumietis, kurie klausinėjo 
kodėl Dalia nesigydo. Tamulytė 
buvo pasmerkta rugsėjo 10 dieną 
darbovietėj, Klaipėdos prekybos val
dyboj, už dalyvavimą Vilniaus demon
stracijoj ir už bandymą jau dešimt 
metų emigruoti į Kanadą pas gimines. 
Dalią Tamulytę oficialiai lapkričio 18 
dieną iš darbo atleido. Apie visa tai 
net buvo paskelbta "Tarybinės Klai
pėdos" laikraštyje, išreiškiant preten
ziją Daliai už anglų kalbos moky-

PR AŠ O G R Ą Z I N TI
K ATE D R A

Spalio 29 d. kongresmenas Robertas 
Borskis įteikė Atstovų rūmų užsienio 
reikalų komitetui rezoliuciją - pasiūl
ymą, kuriuo siūloma paremti Lietuvos 
žmonių pastangas atgauti Vilniaus 
katedrą. Šiame dokumente nurodoma, 
kad ateinančiais metais sukanka 600 
metų, kai buvo pastatyta Vilniaus 
katedra toje vietoje, kur buvo 
pagonių šventovė, tapusi krikščio
nybės lopšiu. Tai religinė ir tautinė 
švantovė, kurioje buvo laidojami 
Lietuvos religiniai ir pasaulietiškieji 
valdovai, Šventasis Kazimieras ir 
Lietuvos didysis kungaikštis Vytau
tas. Gamtos ir žmogaus keliamos 
nelaimės iš dalies arba visai sunaikin
davo Vilniaus katedrą, Lietuvos 
tikintieji visada ją atstatydavo. 1940 
metais tarybinė kariuomenė užėmė 
Lietuvą, suvalstybino Bažnyčios nuo

šyto istorinio vaidinimo - "Vardan 
Dievo" pastatyme. Ten turėjo progos 
susitikti daugiau melboumlškių, o per 
vaišes, po vaidinimo, susitiko ir su 
Sydnejaus teatralais.

įvertinusi Krašto valdybos darbų, ji 
padovanojo visiems nariams po M. 
Stankūnienės atsivežtą spalvotą gra 
fikos paveikslą, už ką jai nuoširdžiai 
dėkojame. Krašto valdybos vardu, 
įteikėme jai simbolinę Australijos 
dovanėlę.

Iš Melbourne ji gruodžio 8 d. 
išskrido atgal į Jungtines Valstijas. 
Dėkojame jai už apsilankymą Austra
lijoje ir linkime daug laimingų, 
darbingų metų.

Alisa Baltrukonienė
ALB Krašto valdybos sekretorė 

režimo stovkla ir dviems metams 
ištrėmimo. Būdama Mordovijos (mote
rų) stovykloje, ji labai aktyviai 
reiškėsi su Jadvyga Bieliauskiene, 
ukrainiete Irina Ratušinskaja ir kito
mis politinėmis kalinėmis, siuntė 
prezidentui Reaganui sveikinimą jį 
perrinkus prezidentu, rašė protesto 
laišką Aukščiausiam Prezidiumui, ir 
kt. Abrutienė išleista šių metų 
gegužės mėnesį - metais anksčiau iš 
ištrėmimo, nors ji atsisakė pasirašyti 
malonės prašymą.

Abručių kelionę iš Lietuvos tvarkė 
International Rescue Commltee. Šiuo 
metu juos globoja jų giminaitė 
Washingtone.

B EI? R OTN AMIS

mąsi...?, už susitikimą su spaudos 
korespondentais ir už norą išvažiuoti 
užsienin. Dalios rašytas protestas 
profsąjungai, dėl tebesitęsiančio per
sekiojimo, nesusilaukė Jokio atsaky
mo.

Gavus iškvietimą iš Kanados ir 
Tamulytei nesant namuose, Jos mama 
Stasė Tamutienė nuėjo į vizų skyrių 
pasiimti tam reikalingų anketų blan
kų. Jai ten pasakė, kad dukrai neleis 
išvažiuoti, kadangi dėdė Kanadoj yra 
per tolima giminė ir kad jos duktė jau 
yra nuvežta į "durnių dispanserį". 
Stasė Tamutienė nuėjo į dispanserį, 
kur apie jos dukros buvimo faktą buvo 
paneigta.

Dalia Tamulytė 1976 m. baigė 
Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą, 
choro dirigavimo specialybę. Ji dirbo 
Šiauliuose muzikos mokytoja vaikų 
darželyje, bet buvo priversta "savo 
noru" išeiti iš darbo. Tamulytei 
nebeleidžiama dirbti pagal specialybę 
ir ji jau kelis kartus buvo atleidžiama 
iš darbo už tikėjimą.

(LIC)

VI LNI A US

savybę, užgrobė daugybę bažnyčių ir 
panaudojo jas kitiems tikslams prieš 
Lietuvos katalikų valią. Tarybiniai 
pareigūnai, nepaisydami Lietuvos ka
talikų Bažnyčios vadovybės protestų, 
1950 metais paskelbė, kad Vilniaus 
katedra pereina valdžios žinion Ir 
1959 metais paverčiama meno galeri
ja.

Visa tai turint galvoje yra reika
linga raginti Amerikos prezidentą ir 
valstybės sekretorių išnauoti kiek
vieną progą susitikimuose su tarybi
niais pareigūnais, primygtinai reika
lauti, kad tarybinė vyriausybė pakeis
tų savo politiką neleisti Lietuvos 
katalikams melstis Vilniaus katedroje 
ir sugrąžinti ją Katalikų Bažnyčiai iki 
1988 metų pabaigos.
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EVA KUBBOS

Prabėgo beveik vieneri metai nuo 
paskutinio pasikalbėjimo su žymiąja 
mūsų dailininke Eva Kubbos.

Tikiuosi "Mūsų Pastogės" skaityto
jams bus (domu susipažinti su Evos 
pasiekimais ir darbais paskutinių 
metų bėgyje. Atvykęs pas mūsų 
dailininkę, radau betriūsiančią prie 
darbo stalo, didžiuliame ir puošniame 
name esančiame ant nuostabiai gra
žios pakrantės. Per langą, kaip ant 
delno matėsi vakarinis Sydnejus 
paskendęs reklamų šviesose, gražūs 
uosto įlankos vaizdai, šėlstančios 
jūros bangos.

Eva pasakoja, pasirinkusi šį namą ir 
vietovę todėl, kad jai tai primena 
jaunystės dienas. Užaugusi ant Nemu
no kranto, nuo mažens pamilo gamtos 
grožį.

1987 metus, pasakoja Eva, galima 
priskirti prie vienų iš kūrybingiausių 
metų. Teko daug ir pakeliauti.

Pradžioje metų, ruošė savo darbą 
parodai, kuri įvyko gegužės mėnesį 
Sydnejuje. Po parodos, International 
Biographic Centro buvo pakviesta 
dalyvauti garsių pasaulio dailininkų ir 
kitų profesijų žmonių susipažinimo 
kongrese ir meno parodoje, kuri vyko 
Madride, Ispanijoje.

Parodai ir kongresui pasibaigus, 
buvo dalyviams suruošta ekskursija po 
Ispaniją, ir Evai teko joje dalyvauti. 
Madride apiakė vieną iš didžiausių 
pasaulyje "La Prado" meno galeriją 
kurią ilgai troško pamatyti. Iš 
Ispanijos vyko į Londoną. Ten aplankė 
irgi ne vieną meno galeriją. Pabuvojo 
ir Vakarų Vokietijoje, kur atnaujino 
pažintis su giminėmis, jaunystės 

draugais. Lankymosi Vokietijoje me
tu, Kaselio mieste vyko visame 
pasaulyje pagarsėjusi meno paroda 
"Dokumentą", kuri vyksta kas penkeri 
metai. Čia Eva Kubbos vėl buvo 
sužavėta naujomis idėjomis, nepa
prasto dydžio meno kūriniais.

Milane džiaugėsi įdomia ir žavinga 
gamta, kuri yra įkvėpusi ne vieną 
dailininką.
. Metų pabaigoje dailininkė aplan
kė Hong - Kongą, Makao, buvo 
nuvykusi į Kiniją. Ir nors ten neteko 
ilgiau pabūti, turėjo progos apsilan
kyti kaime, patirti kaimo žmonių 
gyvenimą ir buitį. "Buvau tiesiog kaip 
užburta senovine kieniečių tapyba, 
jos geltonu koloritu, kurie taip dera su 
krašto gamta", pasakoja dailininkė. 
Tačiau pats reikšmingiausias metų 
įvykis, tai pakvietimas iš National 
Galerijos direktoriaus Canberroje, 
pristatyti savo ir Henriko Šalkausko 
kūrinius, kurie bus eksponuojami 1988 
metų Bicentenial parodoje, Can
berroje. "Šiai parodai parenkami 
kūriniai pačių žymiausių Australijos 
dailininkų. Turiu prisipažinti, tai 
mane giliai paveikė. Priimu tai ir kaip 
įvertinimą ir pagarbą", sako Eva 
Kubbos. Tuo pačiu dailininkė priminė, 
kad Izolda Požėlaitė - Davis jau yra 
užbaigusi ir perdavusi Adelaidės 
Flinders universitetui jos darbų įver
tinimo tezę, kuri liks universitete.

Dėkojame Evai Kubbos už pasako
jimą ir linkime didelių pasiekimų 
kūrybiniuose darbuose.

V. Augustinavičius

OKUPUOTOJE
LIETU

.1 ■ ..-.I tv r ■■ ■
NAUJAS MUZIEJUS

Spalio 29 d. Vilniuje buvo iškilmin
gai atidarytas Taikomosios dailės 
muziejus. Tai senojo Arsenalo vietoje, 
Gedimino kalno papėdėje, iškilęs 
didžiulis baltas pastatas, restauruotas 
istorijos ir architektūros paminklas.

Prieš daug šimtmečių statytas 
Vilniaus pilių arsenalas buvo išlikęs 
iki XVII šimtmečio, tačiau, vėliau nuo 
karų ir gaisrų buvo gerokai nukentė
jęs ir sunykęs. Mūsų laikus pasiekė tik 
pirmojo ir dalies antrojo aukštų sienų 
liekanos. Po paskutinio karo, pastato 
restauravimo projektą parengė iš 
Australijos grįžęs architektas Vytau 
tas Landsbergeris - Žemkalnis. Buvęs 
pagrindinis arsenalo pastatas 1975 
metais buvo paskirtas Taikomosios 
dailės . muziejaus ekspozicijai bei 
fondų saugykloms. Siekiant pritaikyti 
pastatą muziejui, buvo paruoštas 
naujas rekonstrukcijos projektas, ku
rio autorius yra architektas Evaldas 
Purlys. Arsenalas buvo atstatytas kaip 
XVI šimtmečio renesanso architek
tūros paminklas. Muziejus turi 3000 
kv. metrų ekspozicinį plotą. Pirmas 
aukštas skirtas XVI-XX šimtmečių 
taikomosios dailės kūriniams. Antrasis 
aukštas - pokarinio laikotarpio taiko
mosios dailės kūriniams.

TRUMPAI APIE ŠATRIJOS 
RAGANĄ

Šatrijos Raganos gimimo 110-ųjų 
metinių išvakarėse Židikuose atida
rytas rašytojos memorialinis muziejus. 
Šatrijos Ragana Židikuose gyveno 
1915-1930 metais, iki pat mirties. Čia 
ji sukūrė savo kūrinius - "Irkos 
.tragedija", "Sename dvare", buvo 
įsteigusi mokyklą, chorą, senelių ir 
invalidų prieglaudą, vaistinę.

Muziejuje eksponuojami Šatrijos 
Raganos asmeniniai daiktai, nuotrau
kų albumai, muzikos instrumentai, 
baldai, knygos. Visa tai išsaugojo

V O J E
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rašytojos sesuo Sofija Pečkauskaitė ir 
Židikų bažnyčios klebonas Kazimie
ras Bukontas, pas kurį abi seserys 
gyveno.

Daug žmonių aplanko muziejų ir 
Židikų kapines, kur palaidota Šatrijos 
Ragana ir jos artimieji. Prieš karą ant 
Šatrijos Raganos kapo buvo pastatyta 
koplyčia. Paskutiniasiais metais- ji 
restauruota, rūpestingai prižiūrima.

"STIKLIŲ" KOOPERATYVAS

Kooperatyvas "Stikliai" Vilniaus 
senamiestyje, Antokolskio ir Stiklių 
gatvių kampe, prieš tris mėnesius 
atidarė populiarią kavinę, kuri kas
dien susilaukia apie 700 lankytojų. 
Juos vilioja kultūringas aptarnavimas, 
26 pavadinimų patiekalai valgiaraš
tyje. Kooperatiniu principu veikian
čioje kavinėje svečiai sutinkami su 
šypsena, naujais patiekalų receptais. 
"Stiklių" kooperatyvas žada rengti 
muzikinius vakarus, parūpinti maistą 
didesniems renginiams, teikti kitas 
paslaugas.

MEDALIAI "ŽALGIRIUI"
Lig šiol lietuviai džiaugdavosi 

Kauno ” Žalgirio" krepšininkų pasiek
tais laimėjimais, bet nedaug džiaugs
mo tesulaukdavo iš Vilniaus "Žalgi
rio" futbolininkų. Aukščiausion So
vietų Sąjungos futbolo lygon Vilniaus 
žalgiriečiai iškopė tik prieš penketą 
metų. Pradžia buvo sunki - teko 
kovoti už išsilaikymą aukščiausioje 
lygoje, nes iš jos kasmet iškrinta dvi 
paskutines vietas užėmusios koman
dos. Vėliau buvo kovojama už vidines 
vietas komandų lentelėje. Šieme
tinėse pirmenybėse "Žalgirio" futbo
lininkai kovojo dėl II-III vietos. 
Lapkričio pradžioje Vilniaus " Žalgi
ris" turėjo dvejas rungtynes: Donecke 
- su "Šachtioru", Dnepropetrovske - 
su "Dnepru". Lygiosiomis 1:1 pasi
baigusios rungtynės Donecke Vilniaus 
žalgiriečiams užtikrino bronzos me 

dalius, o Dnepropetrovske 1:2 pralai
mėtos rungtynės nusinešė sidabro 
medalius. Žalgiriečiai, šiemet minė
dami savo klubo keturiasdešimtmetį, 
džiaugiasi ir bronzos medaliais, išsi
kovotais pirmą kartą Lietuvos futbolo 
istorijoje. Jie taipgi užsitikrino teisę 
dalyvauti Europos taurės futbolo 
varžybose. Lapkričio 11 d. Vilniaus 
"Žalgirio" futbolininkai keliom savai
tėm išskrido į komunistinę Kiniją.

SKUNDAI LAIŠKUOSE

Minėjimo kritika pradedama dviem 
"Komunistinio rytojaus” skaitytojų 
laiškais redakcijai.

Medvilnės kombinato darbininkas 
Jonas Navašinskas rašo:

"Šių metų liepos 26 dieną Alytaus 
miesto bažnyčios šventoriuje, minint 
krikščionybės įvedimo Lietuvoje 600- 
ąsias metines, buvo kurstomos nacio
nalizmo, antitarybinės nuotaikos, ra
ginančios kovoti prieš tarybinę san
tvarką. Aš smerkiu tokį bažnytininkų 
poelgį ir manau, kad jam reikia duoti 
atitinkamą įvertinimą".

Mašinų gamyklos darbų skirstytoja 
Rima Makselytė pasakoja: "Bažnyčios 
šventoriuje buvo surengtas tikras 
spektaklis: mergina surištomis ranko
mis ir spygliuotu vainiku ant galvos, 
vaizdavusi Lietuvą, ragino kovoti 
prieš Tarybų valdžią. Tarsi režisierius 
tarp šio renginio dalyvių buvo 
alytiškiams žinomas kunigas Antanas 
Gražulis..."

Po visą Lietuvą laisvai keliauja 
dvidešimt tikėjimą puolančių ateisti
nių parodėlių, o Alytuje ateistams 
užkliuvo šventoriuje tikinčiųjų su
rengtas vaizdelis. "Komunistinio ry
tojaus" redakcija širsta, kad švento
vės klebonas kun. Prančiškus Račiū
nas sulaužė vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojui Antanui 
Makštučiui raštu duotą pažadą minė
jime nepažeisti komunistinės valdžios 
įstatymų. Kaltininką paskelbia laik
raščio "Komunistinis rytojus" atsto
vas Stanislovas Kamarauskas: "Daly
vaujant pirmininko pavaduotojui An-

"Mūsų Pas 

tanui Makštučiui, paklausiau kleboną 
Pranciškų Račiūną, kodėl taip įvyko. 
Jis atsakė, kad, išskyrus pamaldas, 
nieko' daugiau tai dienai nebuvo 
numatyta, o visa kita savo nuožiūra 
surengė vikaras kunigas Antanas 
Gražulis..." Pastarajam nedelsiant 
pažeriami priekaištai, kad šventoriuje 
buvo prisiminta Lietuvos istorija. 
Mindaugo laikai, įtikinėjama, kad 
Katalikų Bendrija mokė nežudyti, 
mylėti savo artimą. Esą vikaras kun. 
A. Gražulis savo pamoksluose niekina 
tėvus, leidžiančius vaikus stoti į 
pionierių, komjaunimo organizacijas, 
aktyviai dalyvauti visuomeniniame 
gyvenime.

BIRŽIEČIAI PAGERBĖ BIELINį

Prie sodybos, kurioje gyveno knyg
nešys Jurgis Bielinis ir jo šeima, 
pastatyta paminklinė skulptūra, kurią 
sukūrė skulptorius L. Juozonis. Bieli
niu pirkioje bus įrengtas muziejus. 
Knygnešio Jurgio Bielinio sūnus Kip
ras, miręs emigracijoje 1965 m., buvo 
žymus Lietuvos kovotojas dėl krašto 
laisvės.
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MELBOURNE
KONGRESO UŽDARYMAS

Prašome pasižymėti sekančias datas savo kalendoriuose.

SAUSIO 8 D, PENKTADIENIS

8 vai. ryto kongresantai autobusu atvažiuoja prie Lietuvių namų.
10 vai. visi, kurie pažadėjo apgyvendinti kongresantus, prašomi juos pasiimti ( 
namus.

2 vai. p.p. punktualiai, autobusai išvažiuoja nuo Lietuvių namų aprodyti 
kongresantams mūsų gražų, įspūdingų miestų.

7.30 vakare, Melbourne Universiteto teatre, vyks

TALENTU VAKARAS

Čia pasirodys užjūrio svečiai kartu su mūsų talentinguoju Melbourne jaunimu.
Po koncerto Lietuvių namuose bus

ATSTOVAI
U R U G V A J AUS

Alberto KaluževičiusHelena Modzelewski

SUTARTINE dainuoja 
AUST R ALI J OJE

SYDNEJUJE
LIETUVIU KLUBE, ANTRADIENI, GRUODŽIO 22 D. 7.30.

sssssssbsssejsssssssssshsssssss

CANBERROJE
LIETUVIU KLUBE, ŠEŠTADIENI, GRUODŽIO 26 d. 6.30.

ISEISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ADELAIDĖJE

Šoki ai

kuriems gros Daniaus Kęsmlno džiazo kapela.

SAUSIO 9 D, ŠEŠTADIENIS

2 vai. oficialus

LIETUVIU KATALIKU CENTRE, ŠEŠTADIENI, SAUSIO 2 D. 6.30.

Kviečiame visus Australijos lietuvius atsilankyti ir pasigėrėti Kanados 
lietuvaičių išpildoma dainų pyne.

3SSSSHS13I3SHE1SSSSSEĮSHSI3SSS0EISSE

UZ DARYMAS

kuris irgi (vyks Melbourne Universiteto teatre. Nors vadiname oficialiu 
uždarymu, bet sauso oficialumo ten nesitikėkite.

Uždarymas bus skirtingas nuo visų kitų Kongresų uždarymų... nes bus ne 
tik atsisveikinimo kalbos, bet ir koncertas, kuriame Melbourne Jaunimo
teatras pastatys specialiai kongreso uždarymui parašytų Jono Mašanausko. Jį 
jr. pjese'"Gynyba". Kaip paprastai, Melbourne jaunimo teatras paliečia 
aktualias temas ir sukelia kontraversinių minčių.

Ir tai dar ne viskas. Kas vaizdingiausiai propagavo Jaunimo Kongresų po 
visų Australijų, Amerikų ir Kanadų?

Svajonės
* 

Si

Ši

Birutė Kymantienė, Zita Prašmutaitė Ir Virginija Bruožytė

Savaime aišku, kad "Svajonės” apkeliavusios pasauli ir (dėjusios tiek daug 
darbo, lėšas sutelkiant Kongresui, galės dabar būti mūsų*atsisveikinimo taurė 
visam pasauliui.

"Svajonės" turės (domių staigmenų žiūrovams. Tai bus neužmirštamas 
atsisveikinimas su Melborno jaunimu - Jaunimo teatru ir "Svajonėmis."

Pasidžiaugė mūsų oficialiu uždarymu, galėsit toliau pasidžiaugti, pašokti ir 
pasilinksminti Albert Parko ežero pakrantės salėje

"The Albert Banquet; Centre".
Jums gros mūsų Melbourne lietuvių jaunimo kapela "DABAR".

Balius prasidės 8 vai. vakare. Stalus prašome kuo greičiau užsisakyti. 
Skambinkite Audronei Kesminienel tel: 492 189. Kaina asmeniui $ 25.

Taigi, kviečiame visus Melbourne lietuvius ateiti ir pasidžiaugti mūsų 
jaunimo entuziazmu ir meniniais gabumais. Melbournul tenka didelė garbė 
atsisveikinti su kongresantals, tai atvažiuokite, linksmai praleisite laikų. 
Mūsų Melbourno jaunimas - kaip žinote - jūsų neapvils.

SAUSIO 10 D., SEKMADIENIS
12 vai. p.p. švento Jono bažnyčioje iškilmingos šv. Mišios, kurias celebruos 
vyskupas Paulius A. Baltakis. Giedos mūsų Parapijos choras.

Tų dienų dauguma svečių išvažidbs ( namus.

Brigita Karazijienė
VI PLJK uždarymo Komiteto - pirmininkė

"Mūsų Pastogė" Nr. 50-52, 1987. 12. 21. pusi. 4

AUKOS
A. Mikalauskas $100, J. Alkevičius $ 20 ir E. Badauskienė $ 10. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukotojams.

VI P.L.J.K. Komitetas, 
Sydnejaus skyrius.

ŠV. KALĖDŲ proga sveikiname mūsų gimines, draugus ir bendradarbius 
Australijoje ir už jos ribų, linkėdami sveikatos ir laimės NAUJUOSE
METUOSE. Lėtutė ir Antanas Kramiliai

&----------------------—-----_-------------------
M Su ŠV. KALĖDŲ varpų garsais sveikiname visus Tautos Fondo rėmėjus ir 
Jį linkime sulaukti laisvės ryto mūsų Lietuvoje NAUJUOSE METUOSE.

S| Tautos Fondo Atstovybė Australijoje, Syd.
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jį Sveikiname visas gimines, draugus ir pažįstamus su ŠVENTOMIS 
“ KALĖDOMIS ir linkime daug džiaugsmo ir Dievo palaimos.
S|
jį Jurgis, Irena ir Laima Rubai

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

Visus mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikiname KALĖDŲ 
Jį ŠVENČIŲ proga ir linkime gražiausių ir sėkmingiausių NAUJŲJŲ METU

SI Gytis Danta su šeima,
jį Vincas Danta.

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

jį Mielus savo draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikinu su ŠV. KALĖDOM ir 
“ linkiu šviesių ir laimingų MAUJŲ METU.jį Eugenija Bliokienė

Jį------------------------------------------------------ —~-----_
Jį Sveikiname Sydnejaus lietuvių sporto klubo "Kovas" sportininkus su ŠV. 
' KALĖDOMIS ir linkime laimėjimų Sporto Šventėje Geelonge. Visokeriopos 
S| laimės NAUJUOSE METUOSE.
jį Sporto Klubo "Kovas" valdyba

< I i >«»)>«■» i n u o <>«■» n i >«■» <

Sveikinu Sydnejaus sporto klubo "Kovas" garbės narius, rėmėjus ir visus 
S| sportininkus, linkėdamas linksmų ir džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ ir daug laimės 
Jį 1988-UOSE METUOSE.

E. Lašaitis - "Kovas" pirmininkasS,-------------------------------------------
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0 
0Mielus gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su ŠVENTOM KALĖDOM g Mieliems bičiuliams malonių ŠV. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 

linkėdami geros sveikatos, daug džiaugsmo ir laimingiausių 1988 METŲ, g linki 

0 
0Morta Prašmutienė, 

Birutė ir Zita Prašmutaitės 
Linas ir Onutė Prašmutai

Agnė ir Henrikas Meiliūnai.

11—Nuoširdžiausi linkėjimai KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
g giminėms, bičiuliams ir draugams

Sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir pažįstamus su Šv. KALĖDOMIS gj Pullinen šeima
ir linkime daug džiaugsmo ir sėkmės visuose darbuose BĮ ... __ .._ - __  __

Jurgis, Irena ir Laima Rubai.
0
0 Sveikiname mielus prietelius, artimuosius ir draugus KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Ęj proga ir linkime sėkmės 1988 METAIS.
f

Sveikiname draugus ir pažįstamus ŠV. KALĖDŲ proga. Linkime visiems g 
džiaugsmo, geros nuotaikos, daug sveikatos NAUJUOSE METUOSE. g

Martina ir Anskis Reisgiai

Kastutė ir Vytautas Jurskiai. g Visiems mūsų mieliems draugams ir pažįstamiems linkime ŠV. KALĖDŲ 
ĮHjdžiaugsmo ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ

■"g

Visus draugus ir pažįstamus sveikinam su K ALĖD OMIS. Linkime džiaugsmo, S
sveikatos ir laimės NAUJUOSE METUOSE. Ęg

0 
0

Janina ir Juozas Kalgovai su šeima 
ir Stasė Jurevičienė

Ona ir Antanas Levertai

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

Draugus ir pažįstamus sveikiname su Šventomis KALėDOMIS, linkime S 
visokeriopos sėkmės, džiaugsmo ir daug sveikatos NAUJUOSE METUOSE. S Jurgis Karpavičius

Ona ir Valentinas Jonušai.
J_ ____  ___ ___ n Mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus sveikinu ŠV. KALĖDŲ proga ir linkiu

g sėkmingų ir sveikų NAUJŲJŲ METŲ. 
m Jadvyga Kecorienė

Gimines ir pažįstamus sveikiname su ŠV. KALĖDOM, linkime laimės, g 
sėkmės ir stprios sveikatos NAUJUOSE METUOSE. g

S
0 ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikinu mielus bičiulius, 
0 artimuosius ir pažįstamus linkėdamas daug džiaugsmo ŠVENTĖSE ir šviesios 
0 ateities ateinančiais METAIS.i

k

Aldona ir Leonas Baltrūnai

Visus draugus ir pažįstamus sveikinu su ŠVENTOMIS KALĖDOMIS ir linkiu 
' kuo didžiausios sėkmWir'šveik^nš NAUJUOSE METUOSE. • ’ *

Stasys Jankauskas
c.

Vytautas Deikus. g Savo draugus ir pažįstamus sveikiname KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir 
„g linkime laimės, džiaugsmo ir sveikatos 1988 METAIS.

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

Jonas ir Marija Zinkai

Nata ir Jurgis Liutikai 0

0
Mieliems draugams ir pažįstamiems linkime ŠV. KALĖDŲ džiaugsmo ir p* 

laimingų NAUJŲJŲ METŲ. g
V. ir A. Jakštai

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname mūsų draugus ir g 
pažįstamus, linkėdami tikro džiaugsmo šventėse. Sveikatos ir sėkmės ateityje, g

SKazytė ir Valius Bitinai

ŠV. KALĖDŲ proga nuoširdžiai sveikiname visus mielus tautiečius, 
darbuotojus, talkininkus ir linkime vieningų ir kūrybingų NAUJŲ METŲ.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

Mielus bičiulius, bendradarbius ir pažįstamus nuoširdžiai sveikiname ŠV. 
KALĖDŲ proga ir linkime laimingų NAUJŲ METŲ.

Edna ir Albinas Giniūnai

g Visiems savo draugams ir pažįstamiems linkiu malonių KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Džiaugsmingų šv. Kalėdų švenčių, daug sveikatos bei sėkmės NAUJUOSE g ‘r laimingų bei sveikų NAUJŲJŲ METŲ.

METUOSE linkime giminėms ir pažįstamiems. g Koste Ridikienė

Eugenija ir Vincas Stagiai

Mielus bičiulius, bendradarbius ir visus pažįstamus KALĖDŲ ŠVENČIŲ 0 
proga sveikina ir viso geriausio NAUJIESIEMS METAMS linki 0

0 Sveikiname draugus su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS linkėdami laimės ir sveikatos 
’"0 ateinančiuose METUOSE.

Edit ir Vladas Brilingai

Danutė ir Stasys Storuliai Visus mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus, sveikinu su ŠV. KALĖDOMIS 
ir linkiu geros sveikatos ir sėkmės 1988 NAUJUOSE METUOSE.

Jonas Lizdenis
ŠVENTŲ KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 1988 METŲ proga draugus bei pažįstamus 

sveikina

Elena Rotcienė
Margarita ir Bill Flaket
Teodoras Rotcas su šeima

g Sveikinu su ŠV. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS bičiulius ir 
g sportininkus, Australijoje ir užjūryje
g Stasys Juraitis
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Brangių svečių, tikintis ir vėl jų 

susilaukti, nesinori nei peikti, nei 
kritikuoti. įspūdi tačiau reikia vis 
dėlto dėstyti nepaisant draugystės, 
vaišintų gėrimų ar tarp bendruo
meninės kultūrinės konkurencijos. 
Kritiškai todėl, visų pirma, turime 
žiūrėti i tą liūdną faktą, kad 
Sydnejaus "Atžalos" teatras Mel
bourne apsilanko perdaug retai. 
Daugiau kitokių "liūdnų" faktų lyg ir 
nėra.

Malonu scenoje matyti vaidintojus, 
kurie nestovi tiktai laukdami kada 
ateis jiems eilė kalbėti, bet akimis ir 
judesiais dalyvauja vaidinime besi
klausydami kitų vaidintojų pokalbio 
ar sekdami jų veiksmus. Be abejonės 
tai yra režisierės ir patyrusių artistų 
Ksanos Dauguvietytės ir Juliaus 
Dambrausko nuopelnai ir pavyzdys.

Marina Coxaite "Skaistės" rolėje

Jaunieji artistai Marina Coxaitė ir 
Ričardas Gervinąs nustebino ne tiktai 
vaidyba bet ir puikia lietuvių kalba. 
Ne vien tiktai jie mokėjo žodžius ir 
juos gerai ištarė, bet svarbiausia, juos 
ir suprato. Matėme tai ir jų meilės 
scenoje, ir D augučiui aiškinant Min
daugo norus ir samprotavimus, ir 
paskutiniame veiksme drebant jo 
rankoms atsisveikinant su kunigu 
Uogintu.

Džiugu, kad Krivis (J. Dambraus
kas) atrodo yra skaitęs J. Marcinke
vičiaus "Mindaugą" ir žinojo mirštan
čio Lietuvos karaliaus paskutinius 
žodžius: "Tik ją mylėjau... Lietuvą... 
Ją vieną... Galbūt mane supras..." 
Nesunku tad buvo ir šiame veikale su 
giliu jausmu perduoti tą pačią minti. 
Matėme, kad sunku buvo kriviui, o gal 
ir vienam kitam žiūrovui, suprasti 
valdžios išmintį verčiant aukurus ir 
kertant šventus gojus. Mes, lietuviai, 
savo dievų lengvai nekeičiame ir 
šiame veikale prileidžiama, kad krikš
čionybė (katalikybė.) yra mums val
dovų įsakytas tikėjimas. Daroma 
netgi išvada, kad "katalikybė lygu 
kultūra", aišku, vakarų kultūra. Tik

” MELBOURNE
sunku tikėti, kad keturiolikto šimt
mečio pabaigoje buvo suprantama 
kultūros sąvoka ir naudojamas tas 
žodis.

Sunku taip pat priimti šiaip gan 
protingo krivio staigiai savotišką 
samprotavimą apie Dievą: "Jeigu visi 
priima - Jis yra". Tai nei logika, nei 
įrodymas, nei pagaliau tikėjimas ar 
įsitikinimas. Gal tiktai pripažinimas 
"de facto'.

Komedija antrame veiksme, nepa- 
niekinimas senovės lietuvių dievų, 
parodymas, kad ne viskas yra juoda 
kas juodai nudažyta (saugumietis 
trečiame veiksme) veikalui davė 
sveiką balansą nepaversdamas jo tik 
"proginiu" vaidinimu.

Vidas Labutis, kryžiuočio, vėliau 
sulietuvėjusio vokiečio ir pagaliau 
vokiškos kilmės KGB tarnautojo 
vaidmenyje gabiai sukūrė neigiamą 
asmenybę, nesvarbu kokiais rūbais 
apsirengusią. Pirmame ir trečiame 
veiksme kuriuose Ulrichas yra jau 
vien dėl situacijos "blogas" tai gal ir 
nelabai sunku. Vaidintojo sugebėjimus 
Labutis atskleidė antrame veiksme 
jaučiant, kad šiuo gražiai ir išmin 
tingai kalbančiu vis dėlto pasitikėti 
kažin ar būtų galima.

Eduardai Lašaiti - Vyžeiki, ačiū 
kad prajuokinai, kad pradūrei kartais 
besipučiantį muilo burbulą.

Ksanai Dauguvietytei ir Juliui Dam
brauskui pagyrimų jau turbūt ir 
nebereikia. Scenai ir publikai jie 
atiduoda tai, ko iš jų ir tikimasi - 
kompetetingą charakterių atvaiz
davimą, įsijaustą ir išstudijuotą vai
dybą. Svarbiausia tačiau yra tai, kad 
jų pavyzdys kelia viso kolektyvo lygį 
kiekvienam vaidintojui siekiant save 
tobulinti.

Režisierei Daivai Labutytei- Bieri 
ačiū už profesionalinį mėgėjų teatro 
režisūros traktavimą. Istorinis auten
tiškumas, interpretacija, apranga, 
eigos neįklimpimas į dumblą padarė šį 
veikalą prisimintinu užbaigimu Lie
tuvos krikščionybės jubiliejaus mi
nėjimo. Ačiū tau, Daiva ir už tai, kad 
vaidinimo pabaigoje nepalikai mus 
pralaimėjime, bet davei viltį ir kovos 
nemarumą.

Henrikas Šliteris sukūrė geras 
vaidinimą papildančias ir nuo veiksmo 
neatitraukiančias dekoracijas. Kaip 
gera, kad tas dekoracijas buvo 
įmanoma atsigabenti ir naudoti Mel
bourne scenoje.

Visiems kitiems darbuotojams ir 
statistams, taip kaip ir individualiai 
paminėtiems, šalia padėkos yra ir 
.prašymas: prisiminkite mus dažniau. 
Padėka tenka ir Krašto valdybai 
sudariusiai sąlygas "Atžalai" atvykti į 
Melbourną, o Melbourne Lietuvių 
klubui už priėmimą be sąskaitų.

Mūsų įspūdi tinkamai susumavo PLB 
valdybos švietimo reikalų vice
pirmininkė Birutė Jasaitienė: "Gėrė
jomės 'lietuvišku žodžiu, kuris ypač 
yra gražus kai ateina iš lietuviško 
jaunimo lūpų."

G. Žemkalnis

JĄ 
Šį 
Š, 
ŠI 
šį 

Šį

Nuoširdžiai sveikiname mūsų bendruomenės narius ir svečius iš užjūrio 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, linkėdami viso geriausio 
dabar ir sėkmės ateityje.

Canberros Apylinkės valdyba.

Šį—
Šį Sveikiname su ŠV. KALĖDOM ir linkime laimingų NAUJŲ METŲ visiems 
jį bičiuliams ir pažįstamiems.
j? Laima ir Vytenis Šliogeriai.

S) Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname ŠVENTŲ KALĖDŲ proga ir 
įlinkime laimingų 1988 METŲ.
■7 M. Migevičienė

A. ir I. Dudaičiai.

Šį------------ --------------------------------------------------- ---- ------------ —.
Šį
«į Linksmų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ 1988 METŲ linkime visiems 
•“ mūsų draugams ir pažįstamiems.
ĮJį O. Osinienė

L. ir M. Cox su šeima.

Įjį"“" >^< ■
Šį Mieliems draugams ir pažįstamiems linkime nuotaikingų ŠV. KALĖDŲ ir 
Įį laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Jane ir Paulius Mičiuliai, Vic.

Šį“-----—..-----—„----- -----------------------—■

Šį ŠV. KALĖDŲ proga širdingai sveikiname visus savo mielus draugus ir 
pažįstamus ir linkime laimingų NAUJŲ METŲ.

Aida ir Viktoras Jarai.

Ši---------------------------------------------------------_-----------------------

įį ŠV. KALĖDŲ proga nuoširdžiai sveikiname draugijos nares, sodybiečius, 
“ bei visus mūsų geraširdžius rėmėjus ir linkime sveikatingų, džiaugsmingų ir 
Įj| laimingų NAUJŲ METŲ.
į- ... S.L.M.S.G.D. Valdyba ir

Lietuvių Sodybos patikėtinės.
*-------------------------------------------------------------------------------------
šį
Jį KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga sveikiname mielus lietuviškos bendruomenės 
"7 narius ir linkime sulaukti sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ, kurie priartintų mūsų 
Sį troškimų išsipildymą - Tėvynės Laisvę.
&
. A LB Melbourno Apylinkės valdyba.

Šį
g —
Įįj Sveikinu visus gimines, draugus ir pažįstamus su ŠV. KALĖDOMIS ir linkiu 

laimės ir sėkmės visiems NAUJUOSE METUOSE.

ijt V iktoras Glionertas.

JĄ
Sveikiname sąjungos narius, rėmėjus ir bičiulius ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ 

Sį METŲ proga, linkėdami visiems geros sveikatos ir asmeninės sėkmės.
ĮĄ

A.L.F.A.S-gos valdyba.

ŠT-------------------------------------------------------
Sį Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus ŠV. KALĖDŲ proga ir linkime 
£ visiems laimingų NAUJŲJŲ METŲ.
■7 Ona Zakarauskienė
S, Jadvyga Kustienė ir

Kostas Peluritis.

Šį--------------------------------------------------------------------------------------------------- ""

Šį Nuotaikingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ linkime 
Įj* giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems.

A. A.
JONUI PENKAlClUI

mirus, jo žmoną Juzę, sūnus Joną ir Juozą su šeimomis, liūdesio 
valandoje, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Aida ir Viktoras Jarai
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JĄ Eugenija Mauruševičienė,
Jadvyga Mauruševičiūtė.

į.----------------------------------------------- ►---------------------------------

Šį Giedrios, šventiškos nuotaikos ŠV. K ALĖD Ų šventėse. Džiaugsmo ir laimės 
Įjį| bei didžiausio pasisekimo NAUJUOSE METUOSE linkime Tautos Fondo ir 

Laisvės Iždo nariams, rėmėjams ir įgaliotiniams.

Įjj Tautos Fondo Atstovybė Australijoje, Melbourne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Laimingų ŠV. KALĖDŲ ir nuotaikingų NAUJŲ METŲ linkime mūsų 
prieteliams ir artimiesiems.

Nijolė ir Irvis Venclovai.
Jadvyga Venclovienė.

’Bj

'Bš

$

A D E LAIDĖS A. L. B. s'aVAITGALIO 
M O K Y K L A

Šių metų gruodžio mėn. 5 d. 38- 
tasis mokslo metų užbaigimas buvo 
atšvęstas Lietuvių namuose.

Jau artėja pusė šimto metų, kaip 
mūsų tauta yra žiauraus rusų komu-

balseliu, kuri dainavo iš visos širdelės. 
Nemažai mokinių parodė meninius 
sugebėjimus skambinant pianinu, o 
ypatingai Jonas Pocius. JĮ pažįstame 
ne vien saviškiai, bet ir australų

>41^, >«■*<
*Bi

Nuotaikingų ŠVENČIŲ ir geriausių 1988 Metų draugams, pažįstamiems ir K- 
"DAINA" dainoriams linkime

Elena ir Bronius Kiveriai. *5Įį
______________________________________________________________________________ ‘Šj

'Bš
Mūsų draugams ir visiems lietuviams linkime linksmų ŠV. KALĖDŲ ir daug u. 

sėkmės 1988 METAMS. ”
Aldona ir Alfa Adomėnai. *įj

į

*

Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus su ŠV. KALĖDOMIS ir NAUJAIS 
METAIS, linkėdami daug laimės ir sėkmės. ijjj

V. ir P. Žitkauskai.

a eSveikiname gimines, draugus ir visus pažįstamus su ŠV. KALĖDOMIS ir k,, 
linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ. ¥

įį

A. ir A. Ramanauskai, Forest Hill, Vic. /.

Sveikinu gimines, draugus ir visus pažįstamus su ŠV. KALĖDOMIS ir linkiu *BŠ 
kuo didžiausios sėkmės NAUJUOSE METUOSE. ijj

Feliksas Sodaitis *Bį

___________________________________________________________________
'BŠ

Linkime visiems linksmų ir džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ, o 1988 METAMS u- 
sėkmės ir geros sveikatos. . . 7’

n r ’ ^K. ir N. Butkai $
A. Gilandas.

----------------------------------------- ------------į
Giedrios džiaugsmingos nuotaikos KALĖDŲ ŠVENTĖSE, geros sveikatos ir 

sėkmės NAUJUOSE METUOSE giminėms, draugams bei pažįstamiems linki įj
Kęstutis J. Lynikas. ijj

------- -------—------------------_--- -------
Nuoširdūs sveikinimai mūsų draugams ir prieteliams ŠV. KALĖDŲ ir 

NAUJŲJŲ METŲ proga. Linkime visiems daug sveikatos bei pasisekimo VĮ 
gyvenime.

Elvyra ir Ričardas Šemetai. 'jį
__________________________________________________________________________________ 'BŠ

*Bį
Džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų 1988 METŲ linkime Australijoje ir u- 

užjūriuose, artimiesiems, draugams ir pažįstamiems. ”
*Bį

Rūta ir Vincas Augustinavičiai.

-------------------------------- --------------_--- į.

nistinio režimo pavergta, rusinama ir 
naikinama, o tautos dalis, gyvendama 
laisvame pasaulyje, išrauta iš savo 
žemės, savų papročių, . istorinių 
aplinkybių yra statoma į didelį 
nutautėjimo pavojų. Užsitęsusi trem
tis, svetima kultūrinė aplinka daro 
didelę neigiamų įtaką. To pasėkoje, 
daugelis pradedame rūpintis tik savimi 
ir pamirštame, kad esame kenčiančios 
tautos dalis ir esame atsakingi už 
jaunosios kartos ateitį. Taigi, tik 

mūsų savaitgalio mokyklos susipratusių 
tėvų, pasišventusių mokytojų dėka, 
vedama intensyvi kova prieš nutautė
jimą. Auklėjimas nėra pilnavertis, jei 
jis neišvysto žmogaus, kaip tautinio 
individo,ir neįveda jo į tautos gyve
nimą.

Reikia pasidžiaugti, kad Adelaidės 
A.L.B. Savaitgalio mokykla, vadovau
jama V. Statnicko, per 38 metus 
nepritrūko nei mokinių, nei mokytojų. 
Per tą laikotarpi, mokyklą baigė 450 
jaunuolių, kurių dauguma įsitraukė į 
bendruomeninį darbą, sukūrė savo 
šeimas, o jų atžalomis šiandien 
gėrėjomės gražiai lietuviškai sakant 
eilėraščius, dainuojant ir šokant 
tautinius šokius.

Šioje mokykloje dirbo 95 mokytojai. 
Vieni iš jų atidavę lietuvybės išlai
kymo duoklę, išėjo amžinam poilsiui, 
jų vieton stojo kiti. V. Statnickas, 
mokyklos metų užbaigimo proga, 
padėkojo mokytojams už įdėtą darbą 
ir pasišventimą. Papasakojo, kad 
mokykla suskirstyta į 8-nias klases, 
išvardino mokytojus, su kuriomis 
klasėmis jie dirbo. Padėkojo Lietuvių 
Sąjungos valdybai už puikiai įrengtą 
vaikų Darželio patalpą. Priminė, kad 
mokykla vis dar puoselėja tradiciją - 
mokslo metų užbaigimo šventėje, 
kiekvienas mokinys yra įpareigotas 
pasirodyti scenoje su eilėraščiu, 
rašiniu, daina, tautiniais šokiais, 
muzika, piešiniais ir 1.1. Pakilus 
uždangai, scenoje pasirodė įvairaus 
amžiaus jaunoji karta. Ir nors pro
gramą buvo gana ilga, bet nenusibodo 
nei jos atlikėjams, nei žiūrovams. 
Tėvai džiaugėsi savo vaikučių pasiro
dymais, kurie dainavo, šoko, gražiai 
lietuviškai kalbėjo. Svečiai gėrėjosi 
gausia lietuvių tautos jaunuomene 
tikėdami,, kad jie neišnyks svetimybės 
jūroje, šios mokyklos pastangos ir 
darbas neliks bevaisiais.

Šios dienos programa buvo gerai 
paruošta. Negalima buvo atsigėrėti 
mažosios K. Vabuolytės skardžiu

visuomenė, kadangi Jonas kaip gabus 
pianistas ir smuikininkas, yra laimėjęs 
ne vieną konkursą. Norėčiau išvar
dinti visus, bet neįmanoma išvardinti 
kone 40 dešimtis pavardžių. Daina
vimo mokytoja M. Dumčiuvienė, kuri 
išmokė dainų ir akordeonu grojo 
tautiniams šokiams. Mokytoja Page- 
Hanify išmokė šokėjus perduoti tauti
nių šokių charakterį, judesius, išlai
kant lietuviškų šokių autentiškumą ir 
tautinių rūbų tvarkingos išvaizdos.

Mokyklos mokiniai pasirodo ne vien 
mokslo metų užbaigime, bet ir kitų 
tautinių švenčių progomis, kas stip
rina jų tautinį sąmoningumą.

šiais metais mokyklą baigė 5-kios 
mokinės. Joms buvo palinkėta nenu
trūkti nuo lietuviško kamieno, paža
dėta bendruomenės parama, jeigu 
norės važiuoti į Vasario 16 gimnaziją 
Vokietijon. Buvo įteiktos, mokyklos 
vardu, dovanos - žodynai. Apylinkės 
pirmininkas J. Stačiūnas pasidžiaugė 
lietuviškos ateities "derliaus" švente, 
įvertino mokytojų darbą. Kartu su A. 
Vitkūnu, valdybos vardu, perdavė 
dovanas šiais metais naujai prisijun
gusiems mokyklos mokytojams.

Baigusiųjų mokinių vardu, Paškevi
čiūtė jautriai atsisveikino su savo ilgų 
metų mokytoja Renkiene, įteikė 
dovaną ir puokštę gėlių. Tai buvo 
nepaprastai jautrus atsisveikinimas.

Lietuvių parapijos klebonas J. 
Petraitis pristatė mokinių parodėlę ir 
artėjančių Kalėdų Švenčių proga, 
palinkėjo visiems geros sėkmės, o 
vaikučius apdovanojo paveikslėliais. 
Energingas Tėvų Komiteto pirminin
kas A. L. Pocius pranešė vaikučiams 
liksmą žinią, kad atvyko Kalėdų 
senelis, nešinas dideliu maišu. Vaiku 
čių akyse ir veiduose atsirado 
nepaprasto smalsumo išraiška. Kiek
vienas su nekantrumu laukė, kada 
Kalėdų senelis ištars jo pavardę. 
Tėvų Komiteko pirmininkas, kuris 
suorganizavo šių 38-tųjų metų mo
kyklos užbaigimo iškilmes ir puikią 
puotą mokytojams, mokiniams ir 
atsilankiusiems svečiams, nepamiršo 
padėkoti moterų sekcijos pirmininkei 
R. Bajorūnienei ir E. Bernaitienel, 
įteikė po voką už ilgų metų mokyklos 
mokinių ir mokytojų globą.

Prasidėjus vaišėms, pasiūlė pakelti 
šampano taures už Lietuvos laisvę ir 
tautinės dvasios išlaikymą mūsų 
lietuviškose mokyklose.

Elena Dainienė.

TOKIOS TOKELĖS
ORO KAINA PASKUTINIS PAŽADAS

Linksmi] KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir sveikų, darbingų NAUJŲJŲ METŲ linkime 
giminėms, bičiuliams ir visiems pažįstamiems. ijj

Marija ir Jonas Antanaičiai 'BŠ

__________________________________________________________________________________* 
įį

šV. KALĖDŲ ir laimingų 1988 METŲ sveikiname ir linkime savo giminėms u- 
ir pažįstamiems, daug lietuviškų prisiminimų šia proga. ”

*BŠ
Ada ir Vytautas Mickevičiai.

____ —™ --------------------------------------------------------- -r—

Visus gimines ir prietelius sveikiname ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ H: 
proga ir linkime kuo geriausios sveikatos, džiaugsmo ir Dievo palaimos. ■

C. Protienė K
L. ir K. Protai •
Birutė ir Povilas Nagulevičiai *Jį

Japonijos sostinėje Tokijo pasigar
džiavimas grynu oru, tris minutes, 
kainuoja vieną dolerį, šių metų spalio 
mėnesį mieste atidarytas pirmasis 
deguonies baras jau turi didelį 
pasisekimą. Lankytojai gali pasėdėti, 
pailsėti, tuo pačiu užsisakydami 
pakvėpuoti deguonim su citrinos, 
kavos ir net... grybų kvapu.

Bendrovė, pradėjusi prekybą " šia 
preke", yra numačiusi per metus 
parduoti apie milijoną skardinių 
dėžučių deguonies.
VIETOJE GEELONGO į PERTHĄ

Sporto veiklos nuolatinis rėmėjas 
Stasys Stirbinskas dalyvavęs visose 
Australijos Sporto šventėse šiais 
metais išvyko priešingon kryptin, į 
Perthą aplankyti ten gyvenantį savo 
brolį ir seserį atvykusią iš Lietuvos.

Mūsų mielas Antanas Laukaitis 
artinantis Naujiesiems 1988- stems 
metams padarė, tikimės, paskutinį 
pažadą - vėl sugrįžti redaguoti "Mūsų 
Pastogės" Sporto skyrių. Pirmasis jo 
darbas sekančiais metais, sako būsiąs 
Sporto Šventės Geelonge aprašymas.

IEŠKOMAS

Ieškomas Algirdas Lenčiauskas 
gim. 1925 m., Lietuvoje, Marijampolės 
apskrityje, Kantsavoskm. Paskutinioji 
gyvenama vieta yra žinoma (apie 
1954 m.) Ekock Construction 4, Robe, 
South Australia.

Galvojama, kad po to A. Lenčiaus 
kas gali būti išsikėlęs į Lismore, NSW.

Žinančius arba girdėjusius prašome 
pranešti "Mūsų Pastogės" redakcijai.
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’’DAINA” DAINUOJA
Nors ir gana dažnai girdimas 

Sydnejaus lietuvių choras "Daina" - 
tai bažnyčioje, tai minėjimų rengi
niuose, tačiau niekam jis nenusibodęs, 
visų mėgstams, mylimas, tad ir j jo 
metini koncertą, gruodžio 6 d., 
svetelių prigužėjo tikrai apsčiai - 
pilna viršutinioji lietuvių klubo salė, 
Bankstowne... Dar, ant greitųjų, 
pristatant kėdes tiems, kuriems jų 
pritrūko I..

Ir iš kur tų svetelių, norinčių 
pasiklausyti lietuviškos dainos, nepri
buvo ■- ne tik iš skaitlingų Sydnejaus 
priemiesčių, bet ir iš tolimesnių 
apylinkių: Gosfordo, Newcastelio, 
Wollongongo, kur tau - keletas 
tėvynainių buvo net iš Lietuvos, 
vienas iš Anglijos, berods ir Amerika 
buvo atstovaujama...

(liaudies daina, harm. A. Pociaus), 
"Anoj pusėj Nemunėlio" (J. Švedo), 
kuriai solo talkino B. Aleknaitė, ir 
"Jaunystė" (ST. Gailevičiaus).

Birutei Aleknaitei diriguojant miš
rus choras padainavo dar 4 dainas: 
"Sugrįšiu tavęs paguosti" (M. K. 
Klajūno), žavi "Joninių daina" (V. 
Budrevičiaus) -"...Liepsnoja laužai 
ant kalnų - žydėk, papartėli, žy
dėk!.." Ją sekė V. Klovos operos 
"Pilėnai" "Pasveikinimo choras". 
Koncertas užbaigtas daina "Graži 
mūsų žemė" (V. Juozapaičio), skirta 
gimtinei.

Nors ir labai plojo klausytojai, 
šįkart "bisui" nieko nebeišprašė...

Jautėsi, kad choras, sudarytas iš 
vyresnio amžiaus dainininkų-kių buvo 
pavargęs, išstovėjęs beveik 2 valandas

Koncertui prasidėjus, 4 vai. į sceną 
atžygiavo 17 dainininkų ir 16 daini
ninkių: vyrai - vakariniais kostiumais, 
ponios - melsvose, tulpėmis išpuoštose 
sukniose. Dainavo: mišrūs moterų ir 
vyrų chorai, kuriems dirigavo Birutė 
Aleknaitė ir Justinas Ankus. Akompo- 
niatorius - muz. Bronius Kiveris. 
Pranešėja - Danutė Ankienė, audito
riją įvedusi į dainų pasaulį lietuvių ir 
anglų kalbomis; jos komentarai lydėjo 
kiekvieną dainą.

Pirmąją koncerto dalį išpildė mišrus 
choras, iš pradžių diriguojamas J. 
Ankaus. Jam vadovaujant choras 
padainavo Č. Sasnausko "Tautiškąją 
dainą" ("Kur bėga Šešupė"...); su šios 
dainos paskutiniuoju punktu įvesta ir, 
pasakyčiau, graži naujovė - dainuo
jant paskutini jos punktą - "Apsau
gok, Aukščiausias tą mylimą šalį..." - 
klausytojai buvo paprašyti atsistoti... 
Toliau sekė St. Šimkaus harmonizuota 
liaudies daina - "Oi kas sodai..." (solo 
talkinant B. Aleknaitei), ir M. K. 
Klajūno - "Tėvų kraštas", nostalgiška 
daina apie " žvangančius dalgius šie - 
napjūtėje".

Pasikeitus dirigentams, mišrus cho
ras toliau išpildė klausytojų favoritinę 
"Miškų gėlė" dainą, programoje 
pažymėtą, kaip Klaipėdos gimnazijos 
dainą. Ją sekė liaudies daina "Šią 
naktelę" (harm. St. Šimkaus), "į naują 

žygi" (L. J. Šimučio) ir "Miškuos" (J. 
Siniaus).

Moterų choras, diriguojant J. An- 
kui, padainavo "Tėviškė" (J. Strolios), 
kur tikrai švelniai prisimenami Tėviš
kės vaizdai:... "diemedis po kryžium 
klūpo, lyg motulė vakarais...", kur 
"grįžtančios namo grėbėjos žavią 
dainą uždainuos..." Ją sekė Maironio 
"Pavasaris" (muz. Viltenio) ir V. 
Bložės "Ar ne tu?" (muz. Benjamino 
Gorbulskio).

Po 15 minučių pertraukos, į sceną 
išėjo "Dainos" vyrų choras, kuris, 
diriguojant B. Aleknaitei, padainavo 3 
dainas: "Lygioj lankelėj" (liaudies 
daina, harm. J. Švedo), "Plaukia 
Nemunėlis" (muz. Andrulio) ir "Gim
tinės dangus" (T. Makačino).

Sekė mišraus choro dainos. J. Ankui 
diriguojant padainuota: "Palaukėj"

jjį ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, nuoširdūs sveikinimai ir geriausi 
linkėjimai Latrobe Valley, Sale seniūnijos ir visos Australijos lietuviams.

Latrobe Valley Seniūnė

Si—

V KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga sveikinu seses ir brolius šaulius, visus savo gerus
Įįį draugus - prietelius ir linkiu laimingų ir sveikų NAUJŲJŲ 1988 METŲ!

St. Pačėsa - Šaulių kuopos pirmininkas
iŠ.
iš. —
ijj ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga sveikiname visus mūsų rėmėjus, 
e- lietuviškos dainos mylėtojus ir visuomenės narius linkim džiaugsmo, geros 

nuotaikos ir visokeriopos laimės.
Įj| Sydnejaus choras "Daina".

iŠ.----------------------------------------------------------- —----------
. Sydnejaus Pensininkų klubo valdyba sveikina visus narius, prijaučiančius su 

S. ŠV. KALĖDOM ir NAUJAIS METAIS.

Šidlauskienė - sekretorė.

iŠ.
Įį| LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ linkime artimiesiems, 
*į draugams ir pažįstamiems.

Eimučių šeima ir J. Šeikienė.
iŠ.

.------------------------------------------------------

(j* ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikinu visus draugus ir 
pažįstamus, linkiu stiprios sveikatos ir sėkmės jūsų gyvenime.

iš. Antanas Kutka.

ant tam specialiai padarytų pastovų, 
kurie neatrodė, kad būtų buvę labai 
patogūs kojoms.

Programai pasibaigus, užbaigiamąją 
dalį perėmė "šeimininkas", choro 
valdybos pirmininkas Pranas Nagys, 
kuris po trumpos padėkos dirigentams 
ir gausiai atsilankiusiems svečiams, 
koncerto dalyviams, iškvietė tarti 
žodį choro globėją, prel. Petrą Butkų, 
kuris, pasigėrėjęs "didingais 4-t.os 
valandos mišparais", pasidžiaugė cho
ro "širdin į širdį" giedojimu. Abiems 
dirigentams, padėkos ženklan, jis 
įteikė po naujai išleistą kantatų 
knygą.

Nuo jo neatsiliko ir choro valdybos 
pirmininkas, įteikdamas gėlių ir dova
nų dirigentams, pranešėjai ir akom-
poniatoriui Broniui Kiveriui (buv. Sj' 
ilgamečius "Dainos" choro dirigen
tui). Jis, taip pat, prisiminė ir kitus, 
chorui nusipelniusius, asmenis: vieną 
pirmųjų choro steigėjų, prel . P. 
Butkų, rėmėjus - 0. Kavaliauskienę, 
Praną Sakalauską, bei nuo 1956 iri. 
įvykusio pirmojo, metinio choro kon
certo, chore tebedainuojančius - 
Izabelę Daniškevičienę, Joną Šar- 
kauską, Vytautą Stasiūnaitį, Aldoną . 
Kolbakienę, Alfonsą Šidlauską ir X, 
buvusius choro dirigentus - dabar jau jį 
mirusį muz. K. Kavaliauską. St. Žukų, •7 
vykusį į choro repeticijas iš New - . Įjj 
castelio į Sydnejų kiekvieną penkta
dienį, padaranti kaskart po 200 mylių 
kelio... Koncerte atsilankiusiems sve
čiams iš Tėvynės, buvo palinkėta 
gražios viešnagės šiame krašte.

Nežiūrint vienos, kitos neigiamos 
smulkmenėlės pravedant koncertą, 
tenka pasidžiaugti jaunųjų dirigentų 
(iš jų, Justinui Ankui, tik 18 metų!) 
sėkmingu koncerto pravedimu.

Choras, nors susidėjęs vien iš 
vyresnio amžiaus dainininkų, skam
bėjo drąsiai, įtikinamai, išpildydamas 
visą programą beveik vienodame 
aukštame lygyje.

Viena tik tenka palinkėti, kad jam į. 
talką ateitų Jaunesnių pajėgų, kurios 
pratęstų choro amžių dar ilgam 
laikui!

Ačiū, tau, "Daina", už žavias 
dainas! Svečias

Musų giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems linkime džiaugsmingų ŠV. 
S| KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Izidorius ir Elena Jonaičiai

•7 Širdingai sveikiname mielus draugus, giminaičius ir pažįstamus ŠV. 
Įįj KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga ir linkim geros sveikatos ir šviesios ateities.

K. ir V. Biveiniai, Canberra.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga nuoširdžiai sveikiname visus mūsų 
draugus ir pažįstamus linkėdami geros nuotaikos, sveikatos, džiaugsmo ir 
laimės.

iŠ.
iŠ.
iŠ,

X,
Linkėdami visiems, kad mus sujungtų vienas tikėjimas ir žodis - LIETUVA,

iš.

iŠ.
iš.
iš.
iš.
iš.
iš.

Balys ir Valentina Barkai.

su sveiknimais
Dana ir Gabrielius Žemkalniai.

Visus draugus, pažįstamus ir klijentus kelionių reikaluose, sveikinu 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲ METŲ proga linkėdamas ramybės, sveikatos ir 
visokeriopos sėkmės, o Tėvynės laisvinimo ir lietuvybės išlaikymo 
darbuoto jams-stiprybės.

Algimantas Žilinskas
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Tyrų ir džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ 1988 METŲ visiems g Musų bičiuliams ir pažįstamiems malonių KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų 
mieliems prieteliams ir bičiuliams g NAUJŲJŲ METŲ širdingai linki

Ona Baužienė B.E.M. Adelaide. g Ona k viadas Jakučiai ir
Rasa ir Edis Lipšiai______—__________~________________ — g„.

X A • EiŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲJ METŲ proga sveikinu visus gimines, draugus ir g 
pažįstamus linkėdama sėkmės ir laimės g

8 
Ei

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

L. Radzevičienė - Adelaidė
Melbourne "Dainos Sambūris'

•■S"

Sveikinu savo gimines, draugus ir pažįstamus Sydnejuje - Melbourne ir tl Visiems LSS Australijos Rajono Skautams-tėms, vadovams ir vadovėms, 
AdelaidėjesuŠV. KALĖDOM ir NAUJAISIAIS METAIS. Linkiu visokeriopos S Skautų tėvams, rėmėjams ir bičiuliams linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 
sėkmės ir geriausios sveikatos. Q laimingu 1988-JŲ METŲ linki

Ona Palaitienė Ei LSS Australijos Rajono Vaidija
Ei
Ei

Artimuosius, draugus ir pažįstamus ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ £Į Visiems draugams ir pažįstamiems linkime geros ŠVENČIŲ nuotaikos ir 
proga, sveikiname ir linkime sveikatos, laimės ir kuo didžiausios sėkmės Ei laimingų 1988 METŲ, 
visuose darbuose ir siekiuose. Genovaitė ir Vincas Ališauskai

O. ir J. Maksvyčiai
I. Danlškevičienė.

s... 
Ei

X X SSveikiname visus draugus ir pažįstamus ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ g 
proga, linkime geros sveikatos, laimės, sėkmės namie ir darbuose. g

Džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ nuoširdžiai 
linkime mieliems draugams, pažįstamiems ir bendradarbiams.

Aleksas ir Vera Kaminskai

B. ir V. Kondrackai.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visus prietelius. įjj
Linkime sėkmės ir geros sveikatos 1988m. u

Č. O. ir A. Zamoiskiai

Giminėms, bičiuliams bei visiems lietuviams Australijoj ir užjūriuose 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, linkime džiaugsmo ir Dievo 
palaimos.

Petras Kružas ir 
mama Viltis Kružienė

v .... x.. . . Ei Malonių KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ linkime visiemsGiminėms, bičiuliams ir visiems lietuviams KALĖDŲ ŠVENČIŲ irus T.“... .
NAUJŲJŲ METŲ proga linkime tyro džiaugsmo ir gausios Dievo palaimos, g saV° blClullams lr Pažįstamiem^ MejUūnai

Elena ir Stasys Dainiai M. ran. .

Sveikiname Melbourne Pensininkų Sąjungos narius sulaukusius ŠVENTŲ H 
KALĖDŲ ir linkime dar laimingesnių NAUJŲJŲ METŲ, kad mūsų eilės M 
nemažėtų. M

EI Sveikiname visus draugus ir lietuviškos veiklos pareigūnus KALĖDŲ 
Ei ŠVENTĖSE ir linkime sveikų - sėkmingų NAUJŲ METŲ.

Bronė ir Juozas Lapšiai

Pensininkų Sąjungos valdyba

,„s
Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija "TALKA" savo nariams,

t ..... . j H klientams ir visai lietuvių bendruomenei linki linksmiausių ŠVENČIŲ irDraugus ir pažįstamus Australijoje ir už vandenynų sveikiname ŠVENTŲ “ u™,, ■
KALĖDŲ proga ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ. H g*' Ų Ų .

Linas, Gytis, Cathy, Jane ir Juozas Petrašiūnai S'"
g

Daug tyro džiaugsmo ir laimės KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ Ei 
proga giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems linki Ei

Meilės, Ramybės ir Taikos linkime visiems savo prieteliams ŠV. K ALĖD OM 
ir ateinantiems NAUJIEMS METAMS

Jonė ir Paulius Mičiuliai

Adomas Barkus ir Brigita Vilkienė

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga sveikiname gimines, draugus, kolegas 
ir tautiečius Australijoje ir užjūriuose.

Linkime geriausios sėkmės 1988-T1EMS METAMS.
Nuoširdžiai Jūsų

■■■ei

b
g

Sveikiname visus mūsų draugus ir pažįstamus tautiečius su KALĖDOMIS ir 
NAUJAIS 1988 METAIS.

Angelė ir Stasys Montvidai

Danutė Bižienė, dukra Nijolė, 
Gedimino ir Algimanto šeimos

S" 
s 
Ei 
Ei ir

Nuoširdžiai sveikiname savo bičiulius, draugus ir pažįstamus ŠV.KALĖDŲ 
NAUJŲJŲ METŲ proga!

Nuotaikingų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ mieliems draugams ir g 
pažįstamiems linki S‘

Eva Kubbos

Pranas, Vincė, Gailius ir Reinius Antanaičiai

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Sveikiname visus draugus ir pažįstamus su ŠV. KALĖDOM ir linkime 
laimingų NAUJŲ METŲ.

Meilutė ir Antanas Jokantaig
Ei 
Ei,.

M Sveikiname visus draugus ir pažįstamus su ŠV. KALĖDOMIS ir linkime 
H laimingų NAUJŲ METŲ

Zita ir Vaclovas Čilvinai
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VARDAN DIEVO
PRANO PUSDEŽRIO

š. m. lapkričio 21 dieną Lietuvių 
Katalikų Centro salėje Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejaus proga, 
Adelaidės Lietuvių teatras Vaidila 
pristatė adelaidiškiams Pr. Pusdešrio 
3-jų veiksmų dramą "Vardan Dievo". 
Nors šis veikalas jau debiutavo 
Sydnejuje, Adelaidės lietuviams jis 
buvo visiškai naujas, ir greičiausiai 
kitaip interpretuotas Vaidilos kolek
tyve.

Šią dramą galima pavadinti istoriniu 
triptiku, nes kiekvienas veiksmas 
vaizduoja, chronologiška tvarka, 
krikščionybės (vedimo ir jos būklės 
Lietuvoje etapus. Pirmas veiksmas - 
Mindaugo laikai, - antras, - Vytauto 
ir Jogailos valdymo epocha, ir trečias 
- tikinčiųjų persekiojimo iliustracija 
iš dabartinės Lietuvos. Įdomiai pa
tiekti personažai, lyg ir tie patys per 
visus tris veiksmus, (nors rolės 
atliekamos Įvairių aktorių) tarsi 
Mindaugo laikų ainiai plaukia per 
Lietuvos istoriją, besikeičiančias ap
linkybes ir negandus. Tuo būdu 
veikalui suteiktas (domus tęstinumas. 
Autorius logiškai dėsto temą, o 
trečiuoju veiksmu parodo, kad štai 
20-tame amžiuje lietuvis jau kovoja ir 
kenčia dėl tos pat krikščionybės, kurią 
jo proseniai taip nenoriai priėmė..

Dramos tema, struktūra ir visas 
užsimojimas be priekaištų, išskyrus 
antrą veiksmą, kuriam trūksta drama
tiškumo. Jei pirmas veiksmas buvo 
tarsi (vadas, pirmoji pakopa krikščio
nybės (vedimo problemoms atvaiz
duoti, antrasis veiksmas prašosi kokio 
nors vaizdingo konflikto, susikirtimo - 
gal, pavyzdžiui, tarp lenkų ir lietuvių, 
gal tarp valdžios pasiųstųjų (turbūt, 
karių?) kurie griaudavo aukurus ir 
kirsdavo šventus ąžuolynus? Apie tai 
antrajame veiksme kalbama, bet tik 
kalbama, pasakojama.

O scena, ypatingai grynai realis
tinė, reikalauja veiksmo, reikalauja 
to, ką mes (pratę dabar vadinti 
"action". Komiškas Vyžeikio pasa
kojimas apie krikštą buvo tikrai geras 
(esame dėkingi autoriui už gražų 
humorą) bet jis būtų puikiai derinęsis 
kaip antrinė tema šalia rimtesnio, kad 
ir labai trumpo, konflikto. Žmonės 
pasilieka žmonės - iš jų buvo galima 
tikėtis gana piktų poelgių ir aklo 
užsispyrimo.

Trečiame veiksme, atrodo, nebūtų 
ko "prikibti" - nebent suabejoti, ar 
pogrindžio darbuotojai būtų sau leidę 
ant sienos iškabinti kitų persekio
jamųjų, kad ir nuteistųjų, pavardes? 
Realybėje, rodos, taip nedaroma.

Tenka stabtelti prie dramos auto
riaus žodžio, atspausdinto vakaro 
programos pirmame puslapyje. Štai 
ištrauka; "Svarbiausia, noriu atkreipti 
jūsų dėmesį - visuose istorijos 
pasikeitimuose - lietuvis liko lietuviu. 
Garbindamas Perkūną ir alkose degin
damas negęstančią ugnį - lietuvis liko 
lietuviu.

Mindaugo ir Jogailos su Vytautu 
krikštytas - lietuvis liko lietuviu."

Gražus ir prasmingas autoriaus 
žodis. Siejant tą žodį su pačia drama 
tačiau, kyla mintis: koks gi iš tikrųjų 
tas lietuvis?

Ar šis veikalas pakankamai išryš
kino lietuvio savybes, kokios jos 
bebūtų, ar parodė mums jo pagrin
dinius bruožus? Gal jis tolerantiškas 
"naujam" Dievui, kokie atrodė kri
viai? Gal be didelių blogybių, tik su 
mažomis silpnybėmis, kaip Vyžeikis? 
Bet gi trečiame veiksme jau seniai 
sulietuvėjęs Ulrichas vis dėlto baisus, 
sužvėrėjęs lietuvis... Kokie mes buvo
me, kokie esame? Galbūt, negalima 
reikalauti, kad ši drama šalia savo 
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pagrindinės temos dar ryškiai api
brėžtų lietuvio būdą. Tačiau autorius 
savo įžanginiame žodyje tarsi užsi
angažuoja mums tą amžinąjį lietuvį 
atskleisti.

Apibendrinant, tenka pabrėžti, kad 
veikalas stiprus savo tematika ir 
užmanymu. Aišku, kad autorius turėjo 
taikytis, ir prisitaikė, prie mūsų 
kuklių inscenizacijos galimybių. Jei 
ne mūsų ribotos scenos, kišenės, 
aktorių skaičius ir t.t., autorius be 
abejo būtų kūrenęs ir amžinąją ugnį 
scenoje, apsuptą būriu vaidilučių. Ko 
gero ir Vytauto pulkai būtų pražy
giavę scena. Bet tai, žinoma, filmui ir 
operoms. Norėčiau taip pat užtarti 
mūsų dramaturgą prieš tuos kritikus, 
kurie mano, kad dramoje perdaug 
retorikos. Kaip gi kitaip galėjo kriviai 
perduoti savo samprotavimus, abejo
nes ir baimę, jai ne monologais, kurie 
šiaip ar taip nebuvo per ilgi? Religija 
- abstrakti tema, tad ir teko kriviams 
arba vieniems garsiai galvoti, arba 
dalintis mintimis su artimaisiais. 
Nemanau, kad būtų galima ar 
reikalinga keisti ar trumpinti krivių ar 
kunigo roles.

Kalbant apie roles, V. Ratkevičiui 
teko sunki našta - net trys skirtingi 
vaidmenys: krivis, linksmasis Vyžei
kis, ir kunigas dabartinės Lietuvos 
pogrindyje. Visas šias roles jis atliko 
puikiai - nebent antrajame veiksme 
Vyžeikis buvo kiek perdėtas, peršar- 
žuotas . Paminėtinas ypatingai gerai 
pavykęs momentas 3-čiame veiksme. 
KGB užkluptas su savo bendradar
biais, kunigas Uogintas (V. Ratkevi
čius) gavęs iš persekiotojo į veidą, 
tarsi sugniūžta, sumažėja, susitraukia, 
tiesiog pasikeičia fiziniai - iš žvalgaus 
žmogaus ( kalinį, be vilties ir orumo. 
Tai puikiai išreikšta palaužto žmogaus 
būsena.

Nepaprastai sukrečiantį (spūdi, de
ja, vien tik trečiame veiksme tegalė
jęs dalyvauti, paliko mūsų aukštai 
vertinamas ir žinomas B. Rainys, KGB 
vyresniojo rolėje. Jam maža tereikėjo 
kalbėti - iš visos būtybės sklido tokia 
baisi grėsmė, blogis ir neapykanta, 
kad net pauzų metu publika žiūrėjo, 
kaip sakoma, prirakinta, vos bedrįs- 

A. A.
STASIUI BUTKUI

mirus, liūdesyje likusius žmoną Metą ir sūnų Algį su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame.

Newcastle lietuvių diskusijų klubo nariai.

STASIUI BUTKUI

mirus, jo žmoną Metą ir sūnų Algi du šeima liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame.

Newcastle Apylinkės valdyba

A. A.
PO VI L UI D O MIELAI

mirus, jo žmoą Pauliną, sūnų Vytautą ir dukrą Danutę su šeima, 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

Ina ir Alfa Olšauskai
Kazys Kemežys ir
M. Kemežienė.

. /"v.
POVILUI DONIELAI

mirus, jo žmoną Pauliną, sūnų Vytautą ir dukrą Danutę su šeima, 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Milda ir Vytas Karpavičiai.
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dami kvėpuoti. Gaila, kad šiame 
emocingame veiksme kai kuriems 
aktoriams truputį sušlubavo ir susi
maišė žodžiai, bet padėtis buvo greit 
atitaisyta.

N. Skidzevičius, dar vienas mūsų 
aktorių - veteranų, gražiai atliko 
irgi net tris roles: krivio (2. veiksme) 
Vyžeikio (1. v.) ir LKB Kronikos 
padėjėjo 3-čiame veiksme. Žino
ma, iš gerai Adelaidėje pažįstamų ir 
daug kartų su pasigėrėjimu scenoje 
stebėtų aktorių daugiau ir reikalau
jama, griežčiau kritikuojame. Kai 
kada ir neblogi aktoriai atsiduria "ne 
savo elemente" V. Marclnkonytė 
savo rolėje nebloga, bet ne lietuvės 
motinos tipas; B. Jonavlčienė - 
kažkaip neįtikinanti slaptos vienuolės 
rolėje. N. Vitkūnienė, viena iš 
jaunesnių, progresuojančių aktorių, 
tačiau kompetetinga Skaistės rolėje.

Iš mažiau patyrusių ir visai 
nepatyrusių vaidintojų, savo nuošir
dumu ir įsigyvenimu rolėn visus 
nustebino E. Bulienė (Ugnė, lietuvė 
motina (1. v.) P. Dunda Ulricho 
rolėje 2-me veiksme. Šiuos talentus 
režisierius turėtų nepaleisti "iš rankų 
ir iš akių". Negalime pamiršti ir A. 
Baltutytės (Skaistė 2. v.) kuri savo 
gera išvaizda, gera dikcija ir laisva 
laikysena scenoje duoda vilčių kaip 
būsima gera aktorė.

Mažesnėse rolėse matėme gražų 
būreli jaunimo: R. Karpavičiūtę, A. 
Kubilių, A. Vitkūną, A. Patupą, P. 
Dundą, R. Sebeckį, V. Vitkūną. Visi 
atliko roles pagal savo sugebėjimus, ir 
galime džiaugtis jų (dėtomis pastan
gomis, gera lietuvių kalba, o taip pat 
ir parodytu dėmesiu lietuviškam 
teatrui. Vertinti jaunuosius aktorius 
vienoje plotmėje su veteranais netiks- 

■ lu, ir būtų neteisinga.

Tenka tik padėkoti režisieriui ir 
• dekoracijų kūrėjui V. Opulskiui už 
gražų pastatymą, kantrybę, ir (dėtą 
darbą, o autoriui už vertingą įnašą į 
mūsų kuklią dramaturgiją išeivijoje. 
Kam neteko matyti šios dramos - 
gaila, nes ir pati drama ir mūsų 
aktoriai publikos tikrai neapvylė, bet 
davė progos ir susimąstyti, ir pasi
juokti - ir apsvarstyti mūsų tautos 
nueitą kelią. y y

Žinios
Pora savaičių sirgęs, Los Angeles 

mieste mirė Jaša Heifetz, laikomas 
garsiausiu pasaulio smuikininku. Žydų 
kilmės muzikantas gimė Vilniuje 1901 
m. ir tuoj išgarsėjo kaip genijus, vos 
šešerių metų amžiaus, debiutavo 
Kaune kaip solo smuikininkas. Baigęs 
Vilniaus muzikos mokyklą ir Petrapilio 
konservatoriją, nuo 1913 m. koncer
tavo keliaudamas po pasauli, i9!7 m. 
pastoviai apsigyveno Amerikoje.

Manila. Filipinų vyriausybė suėmė 
rugpjūčio mėnesio karinio perversmo 
organizatorių, pulkininką Gregorio 
Honasan, iki šiol sėkmingai besislaps
čiusi savo gausių^aliniidęų namuose.

Sovietų Sąjungoje, Lenkijoje ir 
Čekoslovakijoje disidentai demon
stracijomis atžymėjo gruodžio 10 d., 
Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių 
dieną. Didesnės demonstracijos pažy
mėtos Prahoje, Varšuvoje, Krokuvoje 
ir Maskvoje.

Policija trukdė demonstrantams, 
bet tik Varšuvoje suimti 6 disidentai.

"Pravdos" pranešimu, lapkričio 
mėn. Gruzijoje, užmigus garvežio 
mašinistui, į stovintį keleivinį traukinį 
atsitrenkė prekinis traukinys. Žuvo 30 
žmonių, 66 sužeisti. Dauguma kelei
vių buvo kareiviai.

Egipte, netoli Kairo, traukinys 
susidūrė su ekskursiniu autobusu, 
vežusiu mokyklinio amžiaus vaikus iš 
iškylos j piramides ir Zoologijos sodą. 
Žuvo 63, 67 sužeisti, 5 vaikai dar 
nerasti.

Irano fregata apšaudė 230 000 tonų 
talpos Kipro tanklaivį "Pivot", ir 
padegė jj. Amerikiečių malūnsparniai 
išgelbėjo 40 laivo įgulos narių. Laivo 
kapitonas ir 3 savanoriai pasiliko laive 
kovoti su ugnimi.

Australijos vyriausybė planuoja 
pasiųsti australų narų komandą į 
Persijos įlanką, padėti valyti tarptau
tinius jūrų kelius nuo Irano paliekamų 
minų.

Rumunijos sostinėje Bukarešte di
sidentai ant marmurinės Lenino 
statulos sukrovė padangas, apipylė 
jas benzinu ir padegė. Ant apdegusio 
paminklo matėsi užrašas "Grąžinkite 
mums mūsų kraštą." Manoma, kad šis 
protesto aktas siejasi su komunistų 
partijos konferencija, gruodžio mėn. 
14d. prasidėjusia Bukarešte. Šią žiemą 
Rumunijoje viešpatauja didelis maisto 
prekių ir elektros energijos trūkumas, 
dėl ko darbininkų masės kaltina 
komunistų partiją.

Gruodžio 14 d. senatas svarstė karo 
nusikaltimų (statymą. Tiek opozicija, 
tiek vyriausybės atstovai atkreipė 
dėmesį į baltų ir kitų etninių 
bendruomenių argumentus, kad So
vietų Sąjungos pristatoma kaltinamoji 
medžiaga yra nepatikima.

Svetimų kraštų, ypač Sovietų 
Sąjungos, parodymų vertę ištirti pa
vesta Senato legalių ir konstitucinių 
reikalų nuolatiniam komitetui, kuris 
šiuo reikalu paruoš pranešimą senatui 
iki sekančių metų vasario mėnesio 
vidurio.

Manoma, kad viešosios prokura
tūros direktorius Temby ir Specialios 
Tyrinėjimų įstaigos direktorius R. 
Greenwood abu palaiko nuomonę, kad 
Sovietų parodymai vertingi ir jais 
reikia naudotis.
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Sveikiname visas gimines, draugus ir pažįstamus ŠV. KALĖDOSE ir linkime 

visiems geros sveikatos ir laimės 1988 METAIS.

Tamara ir Benius Vingiliai

Džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų ateinančių 1988 METŲ linkime 
visai plačiai mūsų giminėlei Australijoje ir užjūriuose, draugams,įnį visai plačiai musų gimmeiei 

» pažįstamiems ir bendradarbiams 
m Aldona, Ado
S

Aldona, Adolfas ir Tomas Jablonskiai

Linksmų ŠVENČIŲ ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ linkime visiems mūsų 
draugams, bičiuliams, kolegoms ir pažįstamiems.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

M Mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus bei bendradarbius sveikiname su 
S KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 
S NAUJAISIAIS METAIS.

Jadvyga Mickienė su šeima

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

Gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su ŠV. KALĖDOMIS, linkime 
geriausios sėkmės 1988 NAUJUOSE METUOSE.

Vytautas Patašius Donata ir Alfonsas Bajaliai

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

Lydia ir Stasys Rimkai 

j§Į Sydnejaus Lietuvių klubas sveikina visus savo narius, talkininkus 
ĮĮ3 tarnautojus, Sydnejaus lietuvius ir visus svečius atvykusius iš kitur ŠV. 
g| KALĖDŲ proga ir linki visiems laimingų NAUJŲ 1988 METŲ.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

Sveikinu savo artimus bičiulius su ŠV. KALĖDOMIS ir linkiu 1988 METAIS 
visiems daug sveikatos, sėkmės ir laimės.

Bronė Ropienė 

ra Sveikiname visus draugus, bičiulius ir pažįstamus su ŠV. KALĖDOMIS ir 
n linkime visiems laimingų 1988 METŲ.

Milda, Vytautas ir Ričardas Bukevičiai

Visiems mieliems artimiesiems, giminaičiams ir pažįstamiems Australijoje ir 
už jos ribų, džiaugsmingų KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ linki

Ona Karpavičienė 

g Savo brangius draugus, artimuosius ir pažįstamus Australijoje ir už jos ribų- 
S3 sveikinu su ŠV. KALĖDOMIS ir linkiu daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 
S NAUJUOSE 1988-SE METUOSE.
S Salomėja Zablockienė

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga, sveikinu draugus ir pažįstamus ir g" 
linkiu jiems geros sveikatos pa Mieluosius gimines, bičiulius ir pažįstamus su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir 

NAUJAISIAIS - 1988 METAIS sveikina ir laimės linki
Alfonsas Giliauskas

Lidija ir Bronius Žaliai

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

Lotte ir Vladas Šneideriai
PĮ Mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus sveikiname su K ALĖD Ų ŠVENTĖMIS 
n ir linkime daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 1988-TAIS METAIS.

Birutė, Ignas ir Linda Bieliūnai

Mielus draugus, bendradarbius ir pažįstamus sveikiname ŠV. KALĖDŲ ir 
.NAUJŲ METŲ proga linkėdami sveikatos ir laimės

Ričardas ir Juozas Gervinai
Linksmų Šv. KALĖDŲ, laimingų NAUJŲ METŲ mieliems draugams, 

kaimynams ir pažįstamiems linki
Grybų šeima

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ visiems 
mieliems draugams bei pažįstamiems linki

Longinas Pukys
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, sveikinu visus draugus, bičiulius, 

linkėdamas stiprios sveikatos, džiaugsmo ir laimės.

S
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visas gimines, draugus pij 

ir pažįstamus, linkime geros sveikatos Ir Aukščiausiojo palaimos. gj

Adolfas ir Elena Esktrtai

Juozas Jaslulaitis

Gražių KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir sėkmingų, laimingų NAUJŲ 1988-tų METŲ 
visiems nuoširdžiai linki

Jadvyga, Alfas, Ginta ir Vida Viliūnai

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ 1988 METŲ proga sveikinu gimines, draugus bei § " 
pažįstamus Australijoje ir užsienyje, linkėdama visokeriopos laimės ir pa 
sveikatos pa

Vincenta Jasiūnienė Ii"Sveikinu savo draugus Ir prietelius su ŠV. KALĖDOM ir 1988 NAUJAIS —
METAIS. Geriausios sėkmės ir stiprios sveikatos. Nuoširdžiai Jūsų

Vytautas Kardelis
s

Visus draugus, pažįstamus sveikinam su ŠVENTOM KALĖDOM ir linkini 
laimingų NAUJŲ METŲ.

S. ir O. Abramavičiai
<»•

Linksmų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ 1988 METŲ giminėms, 
bičiuliams ir pažįstamiems linki

Pranas Šarkis, Birutė ir Vytautas Vaitkai

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

Sofija Šaparienė n

Sveikinu draugus, prietelius ir pažįstamus ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ 1988 
METŲ proga. Linksmų Švenčių!

Elena Laurinaitienė
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iniormacija
Aukos CANBERROJE

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI"

AUKOJO:

V. Navickas Tas. $ 10
J. Alkevičius NSW $ 10
Marija Gaivalsk Qld. $ 5
E. ir V. Stagiai Qld. $ 10
V. Mikelaitis Tas. $ 15
V. Jakutis Vic. $ 5

A. Ramoškis Vic. $ 5
Tautos Fondas per
A. Kramilių NSW $ 15
P. Dirkis ACT $ 25
A. J. Jasaitis NSW $ 5
B. Kaminskas Vic. $ 15
M. Šeškus NSW $ 10

PADĖKA

Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungos valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Melbourne Apylinkės valdybai už 
suruoštą "Madų Paradą ir vaišes", 
lapkričio mėn. 7 d. kurio pelnas $500 
buvo skirtas "Mūsų Pastogei". Taip 
pat, nuoširdi padėka ir mieliems 
Melbourne lietuviams už jų dosnumą.

LBSS valdyba

SKELBIMAS

Paskutinė diena - pavėluoti reika
lavimai. Buvusiems privatiems anglies 
kasyklų savininkams, kurių kasyklos, 
pagal Anglies Rekvizicijos aktą iš 
1981 metų, yra perimtos valstijos, 
patariama parašyti pareiškimus dėl 
kompensacijos iki 30 dienos, balandžio 
mėn. 1988 metų.

Savininkai, dar nepadavę pareiš
kimų dėl kompensacijų, yra prašomi 
kuo skubiau tai padaryti.

Pareiškimai turėjo būti priduoti iki 
30 d. balandžio mėn. 1986 metų. 
Tačiau ši data yra pratęsta iki 30 d. 
balandžio mėn. 1988 metų.

Visi savininkai, kurie yra pavėlavę 
ir pareiškimus pristatyti po 30 d. 
balandžio mėn. 1986 metų, prašomi 
prie pareiškimo pridėti paaiškinimą su 
motyvuotomis priežastimis, kodėl yra 
pavėlavę.

Po 30 d. balandžio mėn. 1988 metų, 
valdyba pareiškimų daugiau nepriims.

Išsamesnę informaciją apie pareiš
kimų formą, galima gauti:

The Secretary
NSW Coal Compensation Board
GPO Box 5288 
SYDNEY NSW 2001 
Telephone (02) 240 4432

D. M. Smith

Kviečiame Canberros apylinkių 
lietuvius gausiai dalyvauti atvykusių 
iš užjūrio Jaunimo Kongreso prele
gentų susitikime, kuris įvyks Lietuvių 
klube, gruodžio mėn. 29 d, antradienį, 
2 vai. p.p.

Gaivinamieji gėrimai ir užkandžiai.

Canberros Apylinkės ir klubo 
valdybos.

IŠRINKTA AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ PAMINKLO SKULPTORĖ

Gruodžio mėnesio pradžioje, Can- 
berroje įvyko Australijos Lietuvių 
Paminklo Organizavimo Komiteto su
sirinkimas, dalyvaujant A LB Krašto 
Valdybos atstovei Aldonai Butkutei. 
Vėliau, tą dieną, buvo susitikimas su 
National Capital Development Com
mission (NCDC) atstovais, išrinkti 
skulptūros projektą.

Ievos Pocienės projektas "EGLĖ 
ŽALČIŲ KARALIENĖ" buvo išrink
tas kaip Australijos Lietuvių Ben
druomenės dovana Australijai, 200 
metų gimtadienio proga.

Tą pačią dieną, NCDC atstovų 
pakviesti, Komiteto nariai ir skulp
torė aplankė Glebe parką, išrinkti 
vietą, kur skulptūra stovės. NCDC 
atstovai aprodė parką, išaiškino parko 
vystymosi planus ir aprodė siūlomas 
vietas. Apžiūrėjus visas galimybes, 
buvo parinkta vieta centrinėje parko 
dalyje, šalia vieno iš pagrindinių takų, 
kuriuo bus didelis žmonių judėjimas, 
tuo pačiu skulptūra bus gerai matoma.

Organizavimo komitetas sveikina 
Ievą Pocienę su jos projekto išrinkimu.

SYDNEJUJE
PASVEIKINIMAS KŪČIOSE

Šiais metais Susikaupimo valandėlė 
bus Kūčių vakare 9 vai. per 2 ĖA 
radijo stotį. Mano pasveikinimas bus 
skirtas parapijiečiams ir svečiams, 
perpintas Kūčių bei religinėm mintim 
ir apjungtas lietuviškų Kalėdinių 
giesmių.

Tad kūčių vakare, gruodžio mėn. 24 
d., ketvirtadienį per 2 EA radijo stotį 
(po slovakų programos) bus mūsų 
lietuviška radijo valandėlė.

Priminkime vieni kitiems šį prane
šimą.

Prel P. Butkus
Sydnejaus lietuvių kapelionas

Gruodžio 23 d., trečiadienį, 10 vai. 
ryte, Lietuvių klube, Bankstowne, PLJ 
VI-jo Kongreso Studijų Dienų prele
gentai susitiks su Sydnejaus tautie
čiais. Manoma, kad jie kalbės ir 
atsakys į klausimus iki pirmos valan
dos popiet.

Visi tautiečiai kviečiami gausiai 
susirinkti tuo pagerbiant didžiai 
gerbiamus svečius, paaukojusius laiką 
ir lėšas, kad atvyktų į tolimąją 
Australiją.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414.
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Gruodžio 21 d., pirmadienį 7.30 min. vak.

JAUNU TALENTU VAKARAS

Gruodžio 22 d., antradienį 7.30 min. vak.

SUTARTI NĖ

Gruodžio 25 d.
KALĖDŲ PIRMĄ DIENĄ 

klubas bus atidarytas nuo 12-30 p.p.

Gruodžio 31 d. Ketvirtadienį 8 v. v. rengiamas

NAUJU METŲ BALIUS

įėjimas $ 25 asmeniui - įskaitant vakarienę ir šampaną 
Bilietai gaunami klubo raštinėje.

ŠV. RASTO TYRINĖTOJU SKELBIMAS

KAS YRA DANGUS ?

"Tebūnie pašlovintas Dievas ir 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
Tėvas, kurs pagal didelį savo gailes
tingumą atgimdė mus gyvajai vilčiai 
Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numiru
siųjų, negendančiai, nesuteptai ir 
nevystančiai tėvonystei, laikomai 
danguje jums.” - 1 Petro 1:3,4

Jei norime gauti Šventraščio atsa
kymą į klausimą, kas darosi su 
nusidėjėliais ir su šventaisiais anapus 
kapų, turime apsvarstyti visa, kas 
Šventajame Rašte pasakyta apie 
dangų.

Šventasis Raštas griežtai sako, kad 
Dievas sutvėrė žmogų gyventi ant 
žemės, ir kad žemė buvo sutverta kaip 
žmogaus namai. Nors žmogus prarado 
savo žemišką viešpatavimą ir už 
nusidėjimą buvo pasmerktas numirti; 
tačiau Jėzaus, žmogaus Atpirkėjo, 
mirtimi ir prisikėlimu, buvo užtikrin
tas jam sugrąžinimas gyvenimo ant 
žemės. Nuo visuotinojo prisikėlimo, 
kuriuo visa žmonija bus sugrąžinta į 
tobulą žmoginį gyvenimą, tobuloje ir 
puikioje žemėje, yra išskiriami tik 
ištikimieji Viešpaties pasekėjai, kurie, 
turėdami aiškius Šventraščio pažadus, 
gaus dangišką atlyginimą.

Biblijoje, ypač Naujame Testamen
te, yra daug pasakyta apie dangišką 
viltį. Pats Jėzus yra pasakęs: "Mano 
Tėvo namuose daug buveinių. Jei taip 
nebūtų, būčiau jums pasakęs, nes aš 
einu jums vietos prirengti. Kada aš

Myli ties* literatūrą gausite 
kas, 16 Burlington St., Holl 

gimin......... .
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būsiu nuėjęs ir prirengęs jums vietą, aš 
vėl ateisiu ir pasiimsiu jus pas save, 
kad kur aš esu, ten ir jūs būtumėte.” - 
Jono 14:2,3.

Čia turime labai tikrą pažadėjimą, 
reiškiantį visišką perkeitimą nuo 
žemiškos į dvasinę padėtį. Bet prie 
šitų Viešpaties žodžių buvo pridėta 
daug nesusipratimų. Daug kas yra 
pareiškęs viltį laimėti vieną iš anų 
"daug buveinių" arba "gyvenimų," 
bet Jėzaus aiškiai pasakyta, kad tos 
"buveinės" nebuvo skirtos jo pasekė 
jams, nes jis turėjo nueiti ir "prirengti 
jiems vietą". Tų žodžių prasmė yra 
tokia, kad danguje jau buvo daug 
"buveinių" tada, kai Jėzus kalbėjo; 
bet dar turėjo būti paruošta jo 
pasekėjams nauja vieta arba buveinė.

Žodžiai "daug buveinių" primena 
mums vietas arba padėtis, kuriose yra 
gausumas džiaugsmo ir palaimų. Pati 
žemė ir tobulo žmogaus gyvenimo 
sąlygos, kokiose buvo mūsų pirmuti
niai gimdytojai, be abejonės buvo 
viena iš minėtųjų "buveinių". Šitą 
"buveinę" žmogus prarado dėlei 
nusidėjimo; tačiau, Dievo paskirtu 
laiku, tie namai vėl bus atsteigti, kaip 
vėliau bus įrodyta.

Šventasis Raštas taipgi parodo, kad 
angelų laipsnyje taip pat yra daug 
buveinių. Ir šitas buveines galime 
priderančiai priskaityti prie mūsų. 
Viešpaties paminėtųjų "daug buvei
nių".

veltui. Raiykite: P. fiačins-
knd Park, Queensland 4121
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Melbourne Apylinkės valdyba

Naujųjų Metų Sutikimo

įvyks Lietuvių namuose, North Melbourne gruodžio 31 d.
Geras orkestras, puiki vakarienė. Šampanas.
Stalus prašom iš, anksto užsisakyti pas: Agnę Kuncienę 857 5854, 

Joną Tamošiūną 859 6291
Pradžia 8 vai. vak. Kaina $20.
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