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LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGA
DAUŽVARDŽIO FONDAS

• Jauniesiems Lietuviškos Spaudos Bendradarbiams
Gerbiama Marina Coxaite,

PraneSu Jums, kad Lietuvių Žurna
listų Sąjungos Daudžvardžio vardo 
jaunųjų žurnalistų premijų komisija 
paskyrė Jums 1988 metų spaudos 
antrą premiją už bendradarbiavimą 
Australijos lietuvių spaudoje.

Sveikiname Jus su žurnalistiniais 
laimėjimais ir linkime toliau ištver
mingai dirbti lietuviškoje spaudoje. 
Premijų mecenatas yra Lietuvių 
Fondas. Siunčiu Jums premijos 100 
dolerių ir 50 dolerių čekius.

Su geriausiais linkėjimais, 
Bronius Juodvalkis 

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
pirmininkas

Stiprybė šaknyse
Žmogus tam tikra prasme panašus i medį - turi šaknis. Skirtumas tik tas, 

kad medžio šaknys yra fizinės, o žmogaus - dvasinės, butinės. Medžio stiprybė 
glūdi šaknyse - sunaikinus šaknis, sunyksta ir medis. Ir žmogaus stiprybė - jo 
šaknys. Netekęs savo šaknų žmogus nyksta, kaip ir medis, jei neranda naujos 
žemės, kurioje vėl gali' įsišakr-iti. D-šl to nenuostabu, kad ypač pirmaisiais 
dešimtmečiais Šiaurės Amerikoje labai išryškėjo asmeninių šaknų ieškojimas. 
Mat Šiaurės Amerika yra ateivių žemynas, kuriame gyvena daugybė žmonių, 
dėl įvairių priežasčių praradusių savo šaknis. Net negrai, kurių protėviai 
kadaise buvo atgabenti Amerikon, pradėjo ieškoti savo šaknų tolimos 
praeities Afrikoje. Ir jie ryškiai pajuto atramos, glūdinčios dvasinėse šaknyse, 
reikalingumą. Dar labiau jos reikalingumą jaučia naujieji ateiviai ir jų šeimos. 
Kadangi iškeliavimas iš savo gimtojo krašto giliai paliečia žmogaus šaknis. Jis 
pasijunta esąs savotiškoje dvasinėje tuštumoje, kurioje viskas svetima - nėra į 
ką atsiremti. Ateivis, ypatingai tremtyje, tampa išblokštu žmogumi. Ta būsena 
persiduoda ir jaunajai kartai, kuri ilgainiui ją nugali, įsišaknydama naujoje 
žemėje bei naujame gyvenime ir tuo būdu susiranda sau būtiną atramą.

Savo šaknis turi ne tik paskiri žmonės, bet ir tautos. Tautoje žmogus 
įsišaknyja ir tuo būdu jaučia butinę atramą. Tautos gyvenimas tampa ir jo 
paties gyvenimu, tautos kančios ir jo kančiomis, tautos laimėjimai ir jo 
laimėjimais. Kai audros paliečia ištisą tautą, tai jaučia visi jos nariai. Tada 
sujuda ir paskirų asmenų ir visos tautos šaknys. Bet vienišo asmens šaknys 
nėra tokios stiprios, kaip visos tautos. Dėl to audrų metu, pavieniai tautiečiai 
bei jų grupės ieško atramos tautos šaknyse. Tai labai ryškiai matome lietuvių 
tautos gyvenime. Pavyzdžiui per pastaruosius sovietinės okupacijos 
dešimtmečius išryškėjo folklorinė linkmė. įsisteigė visa eilė folklorinių 
sambūrių, ieškančių tautinių lobių senovės kaime. Jiems parūpo sutartinės, 
senoviški šokiai, muzikiniai instrumentai, architektūra, vestuviniai papročiai, 
apranga, audiniai... Ir visa kas būdinga senovinei lietuvių kutūrai. Ir tai nėra 
atsitiktinis reiškinys. Jis rodo tautos būseną raudonosios audros laikotarpyje, 
kai visą kraštą užplūdo svetima jėga su dar svetimesnėmis idėjomis ir 
prievartiniais metodais. Tauta pajuto realų pavojų, gręsiantį jos 
egzistencijai. Gyvastingieji jos elementai natūraliai palinko į ieškojimą tautos 
šaknų, nes jose glūdi visų bendra stiprybė.

Išeiviją pradėjo lankyti Lietuvos ansambliai. Bene prmasis buvo " Ratilio" 
ansamblis. Būdingiausias jo bruožas yra folklorinis, atspindintis pastarųjų 
dešimtmečių lietuvių tautos posūkį į šaknų ieškojimą. Rengiasi aplankyti 
išeiviją ir kiti Lietuvos sambūriai. Jie, žinoma, visi bus skirtingi savo 
programomis, tačiau pagrindinė visų linkmė ta pati - atskleisti savo tautos 
šaknis, kurios ir audrose būna pakankamai atsparios. Žinoma, tai nėra tautos 
meno viršūnė, bet pastaroji išauga natūraliai, iš savųjų šaknų. Juk ir mūsų 
dailė, muzika, poezija, beletristika, audyba ir architektūra (iš dalies) išaugo 
ant savųjų tautos šaknų. Tai buvo pabrėžiama ir nepriklausomybės laikais. 
Dailininkai, muzikai, poetai, rašytojai ir kiti kūrėjai ieškojo įkvėpimo tautos 
šaknyse, kurias sudaro dauginusiai kaimas. Mūsų istorija susiklostė taip, kad 
miestuose kūrėsi įvairūs kitataučiai: amatininkai, prekybininkai, valdininkai, 
kurie palinko į svetimas kultūras ir tapo svetimu elementu tautos gyvenime. 
Dabartinėje, sovietų okupuotoje Lietuvoje, tokio elemento taip pat 
netrūksta. Jie sudaro savotišką grėsmę mūsų tautos gyvenimui. Dėl to svarbu, 
kad pastarojo šaknys išliktų tvirtos, gyvastingos, maitinančios visos tautos 
gyvenimą.

Pr. G. ("Tėviškės Žiburiai")

NAUJAS OPOZICIJOS LYDERIS

Andrew Peacock

Jau kuris laikas Australijos liberalų 
partijos parlamento atstovų tarpe 
vyko nesutarimai, kuriais pasinaudojo 
darbiečiai, pranašaudami didelius pa
sikeitimus partijos vadovybėje.

Didžiausią dėmesį atkreipė buvusio 
ministro M. Frazer valdžioje parla
mentaro lan Macphee pralaimėjimas, 
parenkant kandidatus artėjantiems 
federalinės valdžios rinkimams. Jo 
rinkiminėje teritorijoje liberalų parti
jos kandidatu tapo išrinktas Monash 
universiteto profesorius dr. David 
Kemp.

Dr. David Kemp laikomas dešiniųjų 
partijos rėmėju, kai tuo tarpu I. 
Macphee - kairiuoju, ir kartą, 
parlamento balsavimo metu, perėjęs į 
darbiečių pusę. Be minėto dr. D. 
Kemp, Viktorijos valstijoje dar du 
liberalų partijos dešinieji laimėjo 
teisę būti kandidatais į parlamentą.

Spaudoje pasirodė priekaištai libe
ralų partijos ir opozicijos lyderiui J. 
Howardui, kad jis nedarė žygių 
partijos narių paveikimui palikti I. 
Macphee atstovauti partiją parlamen
te. Būkštaujama, kad liberalų partija 
pažengė perdaug į dešinę.

Nepasitenkinimu partijos narių tar
pe pasinaudojo J. Howardo pavaduo
tojas A. Peacock, viešai paskelbęs 
turintis partijos daugumos sutikimą 
perimti partijos ir opocijos lyderio 
pareigas.

Gegužės 9 dienos rytą Canberroje 
71 liberalų partijos parlamento atsto
vas dalyvavo susirinkime, kurio metu 
buvo naujai pasiskirstyta pareigomis.

Naujuoju liberalų partijos ir opozi
cijos lyderiu išrinktas Andrew Pea
cock, gavęs 47 balsus. J. Howardą 
palaikė tik 27 liberalai.

Dėl opozicijos lyderio padėjėjo 
pareigų varžėsi net trys kandidatai. 
Po dviejų pravestų balsavimų išrink
tas opozicijos lyderis senate Fred 
Chaney, buvęs J. Howardo geras 
draugas.

Šis dramatiškas, staigus ir netikėtas 
liberalų partijos naujo lyderio pasirin
kimas, spėjama, nepakenks sekančių 
rinkimų laimėjimui. J. Howardas, 
visų Australijos gyventojų tarpe, 
nežiūrint kokią partiją jie palaiko, 
buvo laimėjęs "teisingojo Jono" vardą..

Laikas parodys, kokius pakeitimus 
partijoje padarys naujasis lyderis A. 
Peacock ir ar sekančiuose rinkimuose 
sugebės perimti valdžią iš. B. Hawke 
vadovaujamos, darbiečių partijos.

Tą pačią dieną Canberroje pasikei
timai įvyko ir nacionalų partijoje, 
kurios ilgametis lyderis fan Sinclair 
buvo pakeistas jaunesniu Charles 
Blunt. „ .
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KOMUNIZMAS IR LAISVE

Laikai keičiasi. Permainos tokios 
netikėtos, kad apstulbina ne tik 
mases, bet ir pasaulio galiūnus. Vos 
prieš penketą metų žmonija buvo 
susirūpinusi dėl atominio karo pavo
jaus ir dėl komunistinės diktatūros 
Įsiviešpatavimo. Šiandien prieš akis 
turime visai skirtingą vaizdą: komu
nizmą jp priešmirtinėje agonijoje.

Ne vien šimtai tūkstančių lietuvių 
viešai reikalauja grąžinti jiems laisvę, 
ne vien latviai, estai, gruzinai, 
armėnai ir satelitai protestuoja prieš 
Maskvos kitų tautų prievartavimą. 
Laisvės sąjūdis jau persimetė i pačias 
rusų ir kinų tautas. Maskvoje, 
gausiame akte buvo protestuota prieš 
tankų pasiuntimą Gruzijon. Kinijos 
studentai nesiliauja reikalauti laisvės 
ir demokratijos. Marksistinės diktatū
ros priešų eilėms didėjant, raudoni 
diktatoriai nežino ką daryti. Bijo 
pradėti masines žudynes, taip pat bijo, 
kad masiniai protestai gali persimesti 
1 mases privesdami prie komunistinės 
diktatūros žlugimo.

Nelengva įsivaizduoti, kad komu
nistinė diktatūra, išsilaikiusi virš 70 
metų, dabar, taip staiga galėtų 
subyrėti. Kas nutiko raudonų diktato
rių galybei?

Kas sekė komunizmo evoliuciją, 
tam buvo aišku, kad marksistinė 
sistema tiek metų išsilaikė tik su 
kraštutinio teroro pagalba. Žmonės 
niekada jai nepritarė ir tyliai laukė 
tinkamo momento ja atsikratyti. 
Subankrutavus kinų ir sovietų ekono
mijoms, abiejų imperijų vadai buvo 
priversti įvesti skubias reformas 
tikėdami, kad gal tokiu būdu pageri
nus gyvenimo sąlygas ir išgelbės 
režimą - diktatūros kliką. Bet čia jie 
apsiriko. Sušvelninus terorą, pranyko 
baimė - komunistinės santvarkos 
ramstis, ant kurio, ir tik ant jo, laikėsi 
rusų ir kiniečių komunizmas. Rezul
tatas aiškus.

Laisvės ištroškę žmonės nenori 
laukti kol marksistinės reformos atneš 
geresnį gyvenimą. Masės mato, kad

ĘB PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
PLB pirmininko pranešimas

Dr. Vyt. Bieliauskas telefonu 
kalbėjosi su Sąjūdžio Tarybos pirmi
ninku Vytauti Landsbergiu, informuo
damas jį apie išeivijos, o ypatingai 
Europos Lietuvių Bendruomenių, su
sirūpinimą dėl Sąjūdžio įgaliotinio prie 
Europos Parlamento Algio Klimaičio 
veikla, atstovaujant Lietuvos intere
sams. Jo manymu, A. K lima i t is parla
mentarams nesiūlo Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atgavimo strategi
jos, bet verčiau pasitenkina šiokio 
tokio svarankiškumo atgavimu Sovie
tų Sąjungos imperijos ribose. Telefo
ninio pokalbio metu paaiškėjo, kad 
Sąjūdis šiuo metu Algio Klimaičio 
neatstatysiąs iš pareigų, neturint 
konkrečių įrodymų, kad jo veikla 
tiesiogiai kenkia Lietuvos interesams.

*
Gegužės 13 - 14 dieną Taline, 

Estijoje vyksta visų trijų Pabaltijo 
valstybių Sąjūdžių Santalkos suvažia
vimas. Jame bus svarstoma Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybės paskelbi
mo galimybė. Sąjūdžio organizacinių 
reikalų vedėjas Alvydas Medalinskas 
Sąjūdžio vardu iš Vilniaus, kvietė PLB 
pirmininką dr. Vytautą Bieliauską 
dalyvauti suvažiavime Taline. PLB 
valdyba patvirtino dr. Vyt. Bieliausko 
kelionę į Taliną ir po to į Lietuvą. Ta 
proga. Sąjūdis yra išsiuntęs visą eilę 
kvietimų įvairiems asmenims daly
vauti suvažiavime. į Taliną taip pat 
ketina vykti Kanados L§ valdybos 
"Mūsų Pastogė" Nr.19 1989.5.15 

tos reformos yra tik paviršutinės ir 
galų gale vis tiek neišspręs komuniz
mo sukurto skurdo. Todėl prasidėjo 
vieši reikalavimai baigti komunistinius 
eksperimentus, turinčius tikslą tik 
prailginti diktatūrinį viešpatavimą ir 
grįžti prie demokratijos ir laisvos 
ekonomijos.

Masių judėjimas turi polinkį staiga 
plėstis ne vien dėl laisvės idealo, dėl 
ilgamečio teroro neapykantos, bet ir 
pačių masių augančios autosugestijos. 
Pastebėję marksizmo vadų bejėgišku
mą, žmonės kaskart stato vis dides
nius reikalavimus, o demonstrantų 
eilės vis auga. Stebint dabarties 
įvykius, darosi aišku, kad komunizmas 
jau yra pralaimėjęs kovą dar prieš ją 
pradedant. Tik nėra dar žinoma tiksli 
kapituliacijos valanda.

Mat, laisvė neatskiriama žmogaus 
prigimties dalis. Komunizmo mėgini
mas ją sunaikinti jėgos pagalba, 
atrodo, jau baigiasi pilnu fiasko.

Nagalima pamiršti ir to fakto, kad 
komunistinių diktatūrų agonijos va
landoje, apakę marksizmo šalininkai 
visuose planetos žemynuose nepajėgia 
suprasti tikrosios dabartinių pasikei
timų reikšmės, ypatingai turint galvo
je, kad dauguma jų yra menko 
išsilavinimo arba silpno protavimo 
asmenys. Markso idealams paaukoję 
visą ar didžiąją savo gyvenimo dalį, jie 
nepajėgia prisipažinti, kad buvo 
Maskvos propagandos suklaidinti. To
dėl, reikia manyti, kad marksistinės - 
socialistinės idėjos kurį laiką dar 
egzistuos ir po pačių rusų ir kinų 
imperijų iširimo. Tik raudoniesiems 
revoliucionieriams teks aprimti, jau 
nebegaunant paramos ir instrukcijų iš 
propagandos centro Maskvoje.

Konfliktas tarp marksistinio melo ir 
laisvės tiesos, po tiekos ilgamečių 
kančių, po tiek pralieto kraujo, eina 
prie galo. Nugalėtojas šioje kovoje 
aiškus ir vienas: laisvė.

Dr. Jonas Kunca

visuomeninių reikalų vedėja Joana 
Kuraitė - Lasienė iš Toronto. Bus 
įdomu stebėti, kaip pasiseks gauti 
vizas.

*
Balandžio mėnesį Kaune vykstan

čioje mokslinėje konferencijoje Vy
tauto Didžiojo Universiteto atstaty
mo klausimu, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenei atstovaus Lituanistinės 
Katedros Čikagoje vedėjas dr. Bro
nius Vaškelis. Taip pat iš Toronto į 
Kauną išvyko PLB Ekologinės Talkos 
Lietuvai kotnisijos narys dr. Romas 
Vaštokas. PLB valdyba parūpino jam 
raštus,, kuriais jis įgaliotas PLB vardu 
tartis su Sąjūdžiu ekologiniais klausi
mais.

*
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 

organizacinių reikalų vedėjas Alvy
das Medalinskas pranešė, kad Sąjūdis 
gavo teisę naudoti iš Niujorko atvežtą 
FAX aparatą komunikacijai su užsie
niu. Balandžio 24 dieną Lietuvių 
Informacijos Centrą Niujorke pasiekė 
pirmasis telefaksu siųstas Sąjūdžio 
komunikatas informuojantis apie nau
jai išleistus baudžiamuosius įstatymus 
už antitarybinę veiklą. Ateityje 
tikimasi išvystyti tikslų ir greitą 
informacijos pasikeitimo tinklą su 
Lietuva per Sąjūdį ir Lietuvių 
Informacijos Centrą Niujorke.

♦
PLB ir VLIK O pasitarimai kovo 

pusi. 2 —

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas Alvydas Saplys, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vicepirmininkė Gabija Petrauskienė ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Vytautas Bireta Pasaulio ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenių valdybų posėdyje, Toronte 1989 metų kovo 5 dieną.

pradžioje Vašingtone pavyko gerai. 
Pareiškimai jau nusiųsti į spaudą. 
Ateityje ketinama palaikyti glaudes

Veiksnių konferencija
Pasitarime su VLIKU buvo aptarta 

galimybė ruošti veiksnių konferenci
ją, kuriai projektą ruošia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdybos na
rys Algimantas Gureckas. Jis siūlo 
veiksnių konferenciją daryti šių metų 
liepos 14 - 16 dienomis. Konferencijos 
tikslas: Lietuvių Bendruomenės ryšių 
su Lietuva suderinimas.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyboje kilo diskusijos sekančiais 
klausimais:

1. Kas šiomis dienomis laikomas 
veiksnys.

PLJS suvažiavimas su Lietuvos 
jaunimu Vakarų Vokietijoje

Liepos 7-10 dienomis Vasario 16 - 
sios gimnazijos patalpose ruošiama 
laisvojo pasaulio jaunimo konferencija 
su jaunimu iš Lietuvos. Šiuo metu 
Sąjūdžio organizacinių reikalų sky
riaus vedėjas, Tarybos narys Alvydas 
Medalinskas telefonu iš Viniaus pra
nešė, kad PLJS valdybos kvietimus 
dalyvauti konferencijoje yra sutikę 
priimti: Alvydas Medalinskas, Arvy
das Juozaitis, Zigmas Vašvila, visi 
Sąjūdžio Tarybos nariai, Lietuvos 
ateitininkų atstovas Saulius Gala- 
dauskas, Lietuvos skautų atstovas 
Andrius Andriuškevičius, bus ir jauna
lietuvių atstovas. Tikimasi, kad iš 
Lietuvos bus bent dešimt jaunimo 
organizacijų atstovų.

Komjaunimo organizacijai pareiš
kus norą dalyvauti konferencijoje, 
PUS valdyba nesutiko jos kviesti. 
Komjaunimo organizacijai įstojus į 
Lietuvos Jaunimo organizacijų tarybą 
Vilniuje, protesto ženklan jaunalietu
viai iš Tarybos išstojo. Protestas 
pagrįstas tuo, kad komjaunimo orga
nizacija Lietuvos jaunimui okupanto 
primesta organizacija, į kurią privers
tinai įjungtas Lietuvos jaunimas ir 
tuo, kad veikimo sąlygos naujai 
besikuriančioms jaunimo organizaci-

Švieti mo
Išleista pedagogės - rašytojos 

Danutės Bindokienės iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių knyga "Lietuvių 
papročiai ir tradicijos išeivijoje". 
Knygos turinyje lietuvių tautos cha
rakterio bruožai, kelendorinės, šeimos 
ir tautinės šventės, liaudies dainos ir 
himnai su gaidomis. Knyga ilgai laukta 
ir labai reikalinga lietuviškoms mo
kykloms, jaunimo organizacijoms ir 
kiekvienai šeimai, kuriai rūpi tautinio 

Spaudos bičiuli, 
prisimink ir Mūsų Pastogę 

savo testamente!

nius informacinius ryšius tarp VLIKO 
ir Pasaulio Lietuvvių Bendruomenių 
valdybų.

2. Konferencijos data liepos mėnesiui 
atrodė per ankstyva, kadangi nepa
kaktų laiko gerai pasiruošti ir todėl 
siūlyta konferenciją rengti šių metų 
rudenį.
3. Siūlyta rudenį ruošiamos konferen
cijos pavhdinimo " Veiksnių konferen
cija" atsisakyti, pakeičiant kitu 
pavadinimu kaip pav. " Išeivijos lietu
vių politinės akcijos konferencija" ar 
pan., kviesti visų kraštų Lietuvių 
Bendruomenių pirmininkus kartu su 
VLIKU, Jaunimo Sąjungų pirminin
kais, Lietuvos diplomatine tarnyba ir 
politinės padėties žinovais.

joms yra sunkios, daromi įvairūs 
trukdymai, kai tuo tarpu komjaunimui 
sudarpmos įvairiausios lengvatos ir 
valdžios skatinama platinti savo 
veiklą. PLJS valdyba, palaikydama 
jaunalietuvių poziciją, iki pasitarimų 
liepos 7-10 dienomis su Taryba 
nutraukia tiesioginius ryšius. Šiuo 
metu ryšiai palaikomi su Alvydu 
Medalinsku, Sąjūdžio Tarybos įgalio
tiniu Jaunimo Organizacijų Taryboje.

PLB valdyba posėdyje pareiškė, kad 
remia PLJS iniciatyvą ruošiant šį 
suvažiavimą. Taip pat remia PLJS 
akciją palaikant jaunalietuvių protes
tą, kadangi tuo daromas skirtumas 
tarp bendradarbiavimo su komjaunuo
liu - asmeniu ir komjaunimo organi
zacija. Suprantama, kad Lietuvoje 
esant skirtingoms veikimo sąlygoms 
gali būti reikalinga bendradarbiauti su 
komjaunimo organizacija, bet tai 
nereiškia, kad išeivijos jaunimo orga
nizacijos turi bendradarbiauti su 
komjaunimo organizacija.

PL Jaunimo Sąjunga atsiskaitė 4000 
Amerikos dolerių už susidariusias 
išlaidas "Pasaulio Lietuviui", išlei
džiant padvigubintą VII - jo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongresui Australi
joje skirtą numerį.

reikalai
ugdymo reikalai šeimos aplinkoje. 
Knyga išleista Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos Švietimo ko
misijos rūpesčiu. Knygos kaina 12 
Amerikos dolerių. Knygą galima 
užsisakyti per Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo komisijos pir
mininkę Mildą Lenkauskienę, 3024 
Kersdale Road, Pepper Pike, Ohio,
USA 44124. Telefonas (216) 8311494.
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ATLANTAS MUS SUJUNGS
JURGIS JANUŠAITIS

LIETUVOS BURIUOTOJŲ 
BELAUKIANT

Sparčiai keičiantis įvykiams Lietu
voje, keičiasi darbų planai ir nuotai
kos išeivijoje. Kas galėjo tikėtis, kad 
taip staiga ir beveik netikėtai pakils 
lietuvių tauta naujiems žygiams, 
siekiant laisvės ir nepriklausomybės, 
savąjai tėvynei ir visose gyvenimo 
srityse.

Dar prieš porą metų barėme tuos, 
kurie bandė susėsti ir šnektelėti apie 
platesnes galimybes bendradarbiauti 
su tėvynainiais tėvynėje, o šiandien 
į laisvąjį pasaulį iš okupuotos Lietuvos 
vyksta daug įvairių žmonių: rašytojų, 
mokslininkų, politikų, visuomeninin
kų, poetų, kultūrininkų. Ir tuo mes, 
atrodo, nesistebime. Atrodo, kad "buvo 
pats laikas sujungti visas jėgas 
tėvynėje ir išeivijoje vienam tikslui - 
laisvai Lietuvai.

O kaip tuose baruose stiprėjame? 
Tai ne vienam kilusi mintis. Dauguma 
vistik pripažįstame, kad lietuviškąjai 
išeivijai santykiai su tauta yra 
prasmingi. Gi tėvynėje lietuviai nega
lėjo net suprasti, kad anksčiau buvo 
smerkiamas bet koks bendradarbiavi
mas su tauta, su tautiečiais, kuriuos 
buvo norima pasiekti "oficialiais" 
keliais. Bendradarbiauti buvo skati
nama tik privačiai, tik su artimaisiais. 
Bet kaip gi juos buvo galima pasiekti 
be okupantų įstaigos leidimo?

Kol kas palikime tas problemas. 
Žiūrėkime kas nutiko ir kas vyksta 
dabar? Po gausaus būrio pavienių 
lankytojų, štai turime ir kolektyvus. 
Jau plačiai nuskambėjo sportininkų 
viešnagė Amerikoje ir Australijoje 
Lietuvių Dienų metu Sporto Žaidy
nėse.

Viešnagę sėkmingai baigia Vilniaus 
universiteto studentų folklorinis an
samblis "Ratilio", aplankęs didesnias 
lietuvių kolonijas JAV ir Kanadoje, ir 
ten atlikęs keliolika koncertų.

O paskutinės žinios skelbia, kad iš 
Klaipėdos bures pakelia Lietuvos 
buriuotojai su trimis burlaiviais, ir 
keliaus per Atlantą tuo pačiu keliu, 
kokiu prieš penkiasdešimt šešerius 
metus, mūsų tautos sūnūs- drąsieji 
lakūnai Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas skrido į Lietuvą iš New 
Yorko.

Burlaiviai "Lietuva", "Audra" ir 
"Dailė" plauks po Lietuvos valstybine 
- trispalve vėliava.

Ar tai nėra nuostabus žygis, 
kupinas lietuvių jūreivių drąsos ir 
ryžto? Keliaudami audringu Atlantu
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Kas galėjo išpranašauti, kad net ir 
po keturių dešimčių metų, pragyven
tų Australijoje, vis dar tebesame gyvi, 
dirbame lietuvišką darbą ir skaitome 
Bendruomenės laikraštį "Mūsų Pasto
gė".

Nerašysiu istorijos, tik noriu pami
nėti Geelongo lietuvių veiklos pra
džią.

1949 metų gegužės 3 dieną į 
Geelongą atvyko dešimtis lietuvių ir 
du estai. Jie čia privalėjo atlikti 
dviejų metų privalomo darbo sutartį 
Viktorijos geležinkelių žinyboje.

Pirmieji gyvenimo žingsniai nebuvo 
lengvi, bet DP stovyklose jau buvome 
užgrūdinti savarankiškumui, mokėjo
me planuoti savo ateitį, o svarbiau
siai, jau turėjome prisitaikymo prie 
nauju gyvenimo sąlygų patirtį. Prisi
taikėme prie naujos aplinkos, vietos 
gyventojų.

Mūsų stovykla įsikūrė priešais 
stiklo fabriką North Geelonge. Anais 

jie garsins Lietuvos vardą ir, be abejo, 
turės progos pasaulio spaudai ir 
žurnalistams išsakyti savo tėvynės 
dabartinius rūpesčius. Tikėkime, kad 
kalbės ir televizijos kanalai? Tad 
Lietuvos buriuotojus sveikina ne tik 
JAV gyveną lietuviai, bet ir tie, kurie 
išsisklaidę po platųjį pasaulį.

Burlaivio "Audra" kapitonas Ignas 
Miniotas šios ekspedicijos organiza
toriams JAV rašo: "Esame pasiryžę 
įplaukti į New Yorko uostą su mūsų 
trispalve. Atlantas mus išskyrė - 
Atlantas ir sujungs”... Kaip gražu! Juk 
beveik prieš penkiasdešimt metų 
okupantai mus ištrėmė iš savos 
gimtosios žemės, O tėvynėje liko 
tauta, kuri išaugino savo tauriuosius 
sūnus, kurie pamilo jūrą ir šiandien jie 
ryžtasi nugalėti Atlantą ir įrodyti, 
kad ir laiko išskirti liekame viena 
tauta, liekame broliais, drauge mylin
čiais savo tėvynę Lietuvą.

Sveikiname Lietuvos buriuotojus, o 
organizacinis komitetas JAV, sudary
tas iš Jūrų Skautijos ir Š. A. L. F. A. S. 
Sąjungos intensyviai dirba, kad kuo 
iškilmingiau būtų galima sutikti šau
niuosius buriuotojus, svetingai juos 
priimti, parodyti Ameriką ir lietuvių 
išeivijos gyvenimą.

Tai, žinoma, be galo didelis darbas, 
pareikalaująs ne tik darbo rankų, bet 
gerai paruoštų planų ir didelės 
finansinės paramos.

Pastebima, kad jau sujudo skautija 
ir visuomenė, ir šiam tikslui sudarytas 
fondas auga. Bet reikia dar daug ir 
nuoširdžių aukotojų, kad ir su 
menkute auka.

Buriuotojams labai reikalingi jūrla
piai (kurių neturi), komunikacijos 
instrumentai, o atvykus reikės nakvy
nės ir aprūpinimo.

Tikimasi, kad JAV lietuviai buriuo
tojus priims svetingai, sudarys jiems 
tinkamas sąlygas šioje viešnagėje.

įgula, kuri atburtuos į New Y orką į 
namus grįš oro keliu, gi burlaiviais į 
namus - į Lietuvą plauks kita įgula, 
kurios tarpe bus ir JAV buriuotojų.

Lietuvos buriuotojams daug padeda 
"Tėviškės" draugija ir kolektyvai 
kuriems priklauso jachtos. Laukiama 
paramos ir iš Lietuvos kūno kultūros ir 
sporto Komiteto.

O JAV visą atsakomybę neša Jūrų 
Skautija ir Š. A. L. F. A. S. Sąjunga. 
Tad, belaukiant Lietuvos buriuoto
jų, organizatoriams linkime sėkmės ir 
ištvermės, o buriuotojams - gero vėjo!

Jurgis Janušaitis 

LIETU VI A MS 
METU

laikais susisiekimas buvo labai geras. 
Traukiniai ir tramvajai sustodavo 
prieš stovyklą, reikėjo tik pereiti 
šešetą geležinkelio linijų, o čia jau 
stovėjo šeši barakėliai ir po du 
lietuvius kiekviename.

Tramvajų konduktoriai tais laikais 
net sustojimo vietos pavadinimą buvo 
perkrikštiję į "Lithuanian camp". 
Jeigu tekdavo pasiklysti dar gerai 
nepažįstamame mieste ar atvykę kiti 
lietuviai ieškodavo mūsų, visi tuoj 
žinojo kurį tramvajų ieškančiam 
nurodyti.

Dešimtis lietuvių atvykome į vieną 
vietą ir tada, kai teturėjome visai 
menkas, nors ir erdvias patalpas, tuoj 
įkūrėme savo lietuvių subuvimo cen
trą, kuriame, visai neplanuojant, 
tiesiog savaime, susiėjimai perėjo į 
lietuvišką veiklą. Geelongo lietuvių 
senbuvius tada sudarė Leonas Kače
rauskas, Romas Teizeris, Kazimieras 
Grachauskas, Eugenijus Langas, Ci-

prijonas Navickas, Jonas Stasiūnas, 
kurie jau apleido Geelongą ir iškeliavo 
į Anapilį. Likome tik keturi, Geelongo 
lietuviškosios bendruomenės ir veiklos 
pradininkai - Kazys Šimkus (Šimkevi- 
čius), Česlovas Volodka, Vytas Klova 
ir Juozas Gailius. Visi dar tebegyvena 
Geelonge ir vis dar tebeskaito "Mūsų 
Pastogę".

Iš pirmojo lietuvių dešimtuko Geelonge likę, iš kairės: Česlovas Volodka, 
Kazys Šimkus (Šimkevičius), Vytas Klova ir Juozas Gailius.

Pirmąjį Geeelongo lietuvių dešim
tuką sudarė lietuviai iš įvairių 
Lietuvos kampelių, su dar įvairesnė
mis profesijomis. Tačiau privalomo 
darbo sutartis sulygino visus, visi 
dirbome su laužtuvu ir kastuvu, 
keitėme pabėgius ir kalėme vinis 
bėgiams.

Nors darbas buvo fizinis ir sunkus, 
bet valdiško darbo tempai nebuvo 
spartūs, todėl po darbo dienos namo 
pargrįždavome vis dar pilni energijos 
- skambėdavo lietuviška daina, muzi
ka, vyko pasitarimai, neretai ir 
pasiginčijimai. Apylinkėje gyvenantys 
lietuviai visada turėjo kur savaitgalius 
praleisti, kartais net gal ir perdaug 
būdavo to lietuviškojo vaišingumo. 
Bet buvo gera ir smagu. Savo tarpe 
turėjome Vilniaus operos solistą 
Kazimierą Grachauską, kuris ne tik 
arijas traukė, bet ir grojo kone visais 
muzikos instrumentais. Jis sumeistra
vo, kad jo kojos muštų būgną, rankos 
laikė akordeoną ir tapo jis - žmogum 
orkestru. Kadangi Kazimieras truputį 
mokėjo kalbėti prancūziškai, greitai 
susirado draugų australų tarpe, kurie 
dažnai Kazimierą pasikviesdavo kon
certuoti religinei šalpai skirtuose 
renginiuose, o vietinė spauda ne kartą 
grąžiai visa tai aprašydavo išgarsin
dama lietuvio vardą.

Buvo tada nutikę keletas įvykių, 
kurie mano atmintyje neužsimiršta. 
Keliaudamas traukiniu dar Italijoje, 
susipažinau su Ciprijonu Navicku. 
Paklausiai ko toks nusiminęs, juk mes 
keliaujame Australijon? Ciprijonas 
pasiguodė, kad neramu jam, nesitiki 
daugiau gimtuosius namus pamatyti, 
gimtąjį ūkį. Nubraukė ašarą nuo 
skruosto. O traukinys bildėjo vis tolyn 
ir tolyn nuo Lietuvos...
- Pameni, kaip birželyje trėmė 

žmones į Sibirą? - liūdnai dar 
paklausė.

Lietuvoje
Balandžio 3 dieną Vilniaus miesto 

komunistų partijos Spalio rajono 
komitetas informavo, kad Juridinės 
konsultacijos advokatas Kazimieras 
Motieka, atsisakęs būti partijos nariu, 
pašalintas iš Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos.

Advokatas Kazimieras Motieka, 
kaip Sąjūdžio remiamas kandidatas, 
per neseniai vykusius rinkimus buvo 

'■ ...............................— "Mūsų

- Pamenu, gerai pamenu.
- Žinai, enkavedistų sunkvežimis 

įsuko į mūsų kiemą, aš su žmona ir 
kūdikiu rankose iššokome per langą, 
bėgome miško link. Tuo metu mus 
pastebėjo tie rusai ir paleido salvę 
šūvių. Mirtinai sužeidė žmoną ir 
kūdikį. Aš likau gyvas, bet siela 
mirė...

Savo pergyvenimų jis niekada 
daugiau nepasakojo, bet tai kas ištiko 
jį atsiliepė visam gyvenimui. Buvo 
vienišas ir užsidaręs.

Taip pat dažnai atmintis sugrąžina 
ir dar vieną įvykį, kuris kažkada 
pasitarnavo lietuvių susibūrimui Gee- 
longe.

Mus dažnai aplankydavo Jonas 
Pelenauskas, kuris turėjo begales 
sąmojaus ir plačią vaizduotę ateičiai, 
patalpinęs išsamiai aprašytą straipsnį 
apie Geelongą "Mūsų Pastogėje". 
Štai, gal jo aprašymą pasiskaitę, 
atlikę privalomo darbo sutartį, į 
Geelongą pradėjo važiuoti lietuviai iš 
kitų vietovių. Barakėliuose pasidarė 
ankšta, jie tapo tarytum pravažiavimo 
kiemais. Būdavo net moterys su 
vaikais apsigyvena, o australams tas 
kėlė nuostabą. Anuomet, gal visoje 
Australijoje su butais nebuvo lengva. 
Padėjome kiek galėjome. Geelongo 
lietuvių bendruomenė didėjo kas 
savaitgalį.

Jau 1949 metais nutarėme suruošti 
Kūčias, planavome Vasario 16 - sios 
minėjimą. Tais laikais pirmieji lietu
viai jau pirkosi sklypus, jie tada 
tekainuodavo tik 25 svarus. Geelongo 
lietuvių tarpe vis dar nepamirštama 
pirmoji apsigyvenimo diena - 1949 
metų gegužės trečioji. Šios dienos 
atžymėjimas bus rengiamas ir šiais 
metais iškilmingu balium. Mokytoja 
Birutė Liebich pažadėjo paruošti 
programą.

Artėja tas laikas, kai visos Gee
longo organizacijos galės švęsti savo 

keturiasdešimties metų veiklos jubi
liejus.

O iš dešimties pirmųjų lietuvių 
Geelonge, tik trys sukūrė šeimas. Tik 
dvi šeimos išaugino penkis vaikus, 
susilaukė anūkų.

Juozas Gailius

išrinktas liaudies deputatu. Rinkimų 
kampanijoje jis pasisakė už Lietuvos 
nepriklausomybę, ko partijos nariu 
būdamas, neturėjo teisės daryti.

Prie Lietuvos Radijo ir Televizijos 
komiteto pastato Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio pakviesti susirinko 
tūkstančiai vilniečių, reikalaujančių 
vėl įteisinti laidą "Atgimimo banga".
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Jonas Aistis
Spausdiname ištraukas iš knygos

apie laiką ir Žmones
Tęsinys.

Man tada galvoje netilpo, ir svajot 
nesvajojau, ir net norėt nenorėjau jo 
arCiau pažinti. Ir jei tada būtų man 
kas sakęs, kad aš tą žmogų arčiau 
pažinsiu, jį namuose lankysiu ir kad jis 
su manim kalbės, kaip lygus su lygiu, 
tai aš būčiau netikėjęs, kaip nepasie
kiamu sapnu, kaip niekad neįsikūni
jančia svajone. Man buvo gera jį 
pamatyt gatvėje, konkėje, teatre, ar 
žygiuojantį basą Aleksoto tiltu.

Kai jis įsikūrė Vytauto bažnyčioje, 
po pamaldų mokinių bažnyčioje 
eidavau paklausyti Tumo pamokslų. 
Jis ir bažnyčioje skubėdavo: pats 
mišias laikė ir pats pamokslą sakė. 
Paskubomis nusiimdavo arnotą ir, 
kamšydamasis albą, skubėjo sakyklom

Daugiui jis buvo keistas, bet jis 
buvo natūralus, didelis ir skaisčios 
sielos žmogus. Nenuorama. Visus 
pažino, visi jį pažino. Jis susistabdy- 
davo konkę ir vėliau autobusus ne 
sustojimo vietose, bet visi žinojo, kad 
jis tikrai skuba, tai net tokius dalykus 
priimdavo kaip malonę ir palankumą.

Arčiau jį pažinojau tik studentau
damas ir klausydamas jo paskaitų. Jis 
mylėjo studentus, kaip savo tikrus 
vaikus, ir mylėjo motiniškai, organi
zuodamas valgyklas, kur duonos ir 
kopūstų galėjai valgyti veltui iki 
sprogstant. Mėgo jį studentai. Jo 
auditorijos buvo juokingai pilnos: 
sausai apsėsti suolai, katedros papė
dės, net kampuose stovėjusios kopė
čios buvo nusėstos studentų iki 
palubės, takuose stati stovėjo ir kita 
tiek prie pravirų durų koridoriuj. Bet 
Tumui buvo dar ne gana: jis išėjęs iš 
profesoriumo, smarkiai plodamas šau 
kė studentus. - Taip sušilę, sumurę 
studentai, jo klausydavo porą valandų 
be pertraukos.

Jis leisdavo sau viską, net Aleksoto 
Linksmosios gatvės kieme pasisukti su 
vaikais "gigantais" (stulpas su kriju ir 
virvėmis), net tarti žodį teatre, net 
nuimti nuobodų poetą nuo estraaos 
(taip jis kartą Valstybės teatre, 
beklausydamas Stasio Anglickio poe
mos apie pirmuosius mūsų tėvus 
rojuje, sušuko: "Gana! nuimk šitą!").

Jis mėgo jaunus rašytojus ir juose 
dažnai įžiūrėdavo "deimančiukų". 

■ Novatorių kėlimu jis buvo legendarus: 
jauni eidavo pas jį klausyti recenzijų, 
ir jis jų, kaip ir rekomendacijų 
tarnyboms, niekada neatsakydavo.

Turėjau laimės būti su juo Lietuvių 
rašytojų Draugijos valdyboje. Mano 
pareigos buvo labai lengvos: buvau 
turto globėjas, o turto - draugija kaip 
ir neturėjo, tai ir nebuvo keis globoti. 
Valdybos sąstatas buvo toks: Tumas, 
Putinas, Keliuotis, Grušas ir aš. 
Posėdžiai būdavo kiekvieną trečiadie
nį Tumo bute, jo darbo kambary. 
Šuniuko jis jau neturėjo. Šalia durų 
buvo pritvirtintas "paauskuotų" vielų 
narvelis ir jame dvi mimozos žiedo 
spalvos kanarėlės, kurios keirtais nei iš 
šio, nei iš to pradėdavo suokti stipriais 
ir tyrais balsais. Jos savo balsais 
Nutraukdavo kiekvieną posėdį: Tumas 
susikaupdavo ir klausydavo, lyg jo 
kanarėlės pirmą kartą būtų pragydu- 
sios. ir pasakysiu, kad jų balsai 
kažkaip baisiai skaudžiai skambėdavo 
toje atsiskyrėliškoje tyloje. Ir net, kai 
jos tylėdavo, jis dažnai pažvelgdavo į 
jas, snapeliais bekrapštančias plunks
nas. Kartą bediskutuojant jis tarė: 
"Palaukim, palaukim - mano įnamis 
prašo žodžio..." Ir vos jis tai pasakė, 
ta ir pradėjo savo nostalgijos giesmę.

Valdybos narių koridoriuj visada 
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laukdavo šnypščiąs asketiškeis, bet 
gausus maistas: ruginė duona, su
pjaustytas viseis baltas sūris, sviestas, 
cukrus ir imbrike lis su arbata. Valgė 
jis daug ir kitus ragindavo jo 
pavyzdžiu peisekti. Tai buvo ritualinis 
įvadas į posėdį.

Posėdžiavo jis pusiau arba visai 
išsitiesęs tamsiai raudonos spalvos 
sofelėje. Šventai ir skrupulingai gerbė 
svetimą nuomonę, nors savąją iki 
paskutiniųjų gebėdavo ginti. Tuo man 
teko pačiam ne kartą įsitikinti.

Kartą visą valandą buvau pasi
ankstinęs į posėdį. Buvau užmiršęs, 
kad posėdis valandą buvo nukeltas 
vėliau. Vos įėjus Tumas man priminė, 
bet drauge pastebėjo, kad jis seniai 
tokios progos laukė, nes iš visų 
valdybos narių jis mane buvo mažiau
siai pažinęs ir norėjęs kaip tik vienu 
du pasikalbėti. Kalbėjome apie šį bei 
tą, ir nukrypome į dienos literatūrines 
naujienas. Tada kaip tik visi skaitė ir 
diskutavo Putino " Altorių šešėly". Jis 
klausė,-ką aš galvoju. Man tada didžiai 
nepatiko vyriausias veikėjas Vasaris, 
kuris; mano galva, buvo šaltas ir 
neryžtingas, kaip Hamletas: eit ar 
neit, daryt ar nedaryt, o eina ir daro. 
Ir net pasakiau, kad tai ne meilė, bet 
komercija. Man, sakiau, visai nepatin
ka tie neryžtingi avinėliai, kurie 
pradeda žagreles statyti kaip tik tada, 
kai ragai apie ausis tris kartus 
apsivynioja. Būtų buvę daug geriau, 
jei jis būtų jį padaręs staigų, 
impulsyvų žmogų, kuris gali padaryti 
beprotiškiausių žygių, bet kad jį tenai 
stumtų gaivalas , o ne šalti ir blaivūs 
svarstymai bei atsargūs ir apgalvoti 
apskaičiavimai.

Tumas atidžiai ir kantriai mano 
pastabų klausėsi ir pačiais lūpų 
krašteliais šypsojosi. Galop įsiterpė: 
"Na, gal ir taip, bet kalbėkime, kaip 
norime, o vis dėlto tai pirmoji taip 
didelė ir vertinga lietuviška knyga. Ir 
čia tau, panie, problema! Giliai 
įžvelgta ir visu rimtumu spręsta. Su 
išvadomis gedima ir nesutikti, bet 
negalime nuginčyti apysakos meniš
kosios vertės. Tikrai pirmoji europinio 
masto knyga... Ir iš viso Putinas platus 
ir šakotas vyras. Džiaugiuosi jį bent 
įpiršęs humanitariniam fakultetui. 
Jam, panie, reikia platesnių vandenų- 
... Ir jis išplauks." (...)

Buvo miela ir smagu su juo 
pasikalbėti. 0 kaip jis norėjo ir troško, 
kad ta mūsų Lietuvėlė kiltų ir augtų. 
Sakydavo, kad ir jis pats būtų buvęs 
kitoks, jei sąlygos būtų buvusios 
kitokios. Pasigesdavo akademijos, kuri 
galėtų sudaryti sąlygas dirbti ir 
vienam dalykui pasišvęsti. Priminiau, 
kad akademijos daugiau senimu rūpi
nasi. Jis mane paklausė: "Kodėl taip 
žiūri į senimą? Jaunimas ir šiaip 
daugiau pajėgia. Ar aš dabar galiu 
sąlygomis skųstis? Turiu docento 
pensiją! Jaunas viso to neturėjau, o 
daugiau nuveikiau."

Po tokių pasikalbėjimų sakydavau 
Miškiniui, kad Tumas turtingas, kaip 
rytų valdovas. Stebėdavomės jo pa
žiūra į tautą. Jos jis neskelbė niekur, 

pusi. 4 —■■m i —

ją jis praktikavo: tauta buvo jo ir jis 
tautos - jis jai viską davė ir visko iš jos 
reikalavo. (...)

Mane visada ir nuo pat kūdikystės 
slėgė skurdas. Jis mane sekiojo ir 
akyse stovėjo kaip Liūdnos pasakos 
apkartusi Juozapota. Ir ne vien mano, 
bet ir bendras, istorija nusidriekęs 
mūsų medžiaginis ir dvasinis skur
das, lyg iš traukinio lango įdribusiais 
stogais ir apnuogusiais grebėstais, 
lūšnos, lyg panovaliuose atkerusiomis 
apatinėmis lūpomis iki vidurvasario 
neišsišėrę ir liūdnai užmigę stati 
arkliukai, lyg be minties ir turinio 
papurę šviesuolių veidai... Tasai 
skurdas man buvo daug baisesnis, negu 
tos kadaise rudens šalnoje matytos 
basos samdinės piemenaitės nykiame 
veide riedančios ašaros nuo šiltame£ 4* * *

TEATRAS IR "MINDAUGAS”

Turbūt visi neapsiriksime tvirtin
dami, kad teatro kūrybinis augimas ir 
išsilaikymas priklauso nuo jo vadovų, 
t.y. režisierių bei administratorių.Tai 
yra tiesa, bet tik dalinai.

Kai teatrą remia valdžia, finansine 
padėtimi rūpinasi įvairūs komitetai, o 
visais kitais teatro išlaikymo reikalais 
rūpinasi administratorius bei atskirų 
sričių vadovai, režisieriui belieka, iš 
daugybės laukiančių aktorių, pasi
rinkti pačius tinkamiausius ir pradėti 
kūrybini teatro darbą. Taip yra 
profesionaliame teatre, - deja, to 
nėra lietuviškąjame išeivijos teatre. 
Laimingas režisierius, kuris turi gerą 
administratorių, eiles padėjėjų bei 
nemažą grupę, teatrą mėgstančių, 
aktorių. Liūdniau, kai režisierius pats 
turi "susimedžioti" aktorius, patalpas, 
sceninius rūbus, piešti ir gaminti 
dekoracijas, kurias, vėliau, teks 
pačiam keisti, ir tik tada pradėti 
tikrąjį režisieriaus darbą. 0, mes, 
žiūrovai, nesidrovime papeikti, pa
priekaištauti, kad mūsų teatrai aptin
gę. retai ką bepastato... Tokie, kad ir 
švelnūs priekaištai, girdisi beveik po 
kiekvieno spektaklio. Didžiajai dau
gumai žiūrovų mėgiami lengvesnio 
pobūdžio sceniniai pastatymai, - 
pasijuokiama, kartais lengvai pakriti
kuojama, bet dažniausiai prisimenama 
geru žodžiu. Tačiau, po kurio laiko, 
režisieriams ir aktoriams atsibosta 
kartoti tuos pačius "Pinigėlius", 
"Pirtis Amerikoj" ir pan. Atsibosta tie 
patys, jau žinomi veikaliukai ir 
žiūrovams.

Tai turėdamas omenyje, ilgametis 
Adelaidės "Vaidilos" teatro režisie
rius, savo patirtyje jau turįs eilę 
lengvesnio ir rimtesnio žanro teatri
nių pastatymų, nutarė išmėginti savo 
paties bei "Vaidilos" teatro aktorių 
vaidybines jėgas ir pastatyti rimtą, 
daug reikalaujantį veikalą "Mindau
gas". Kokia dar geresnė proga tam 
galėjo būti, kaip Australijos Lietuvių 
Dienos; koks geresnis tam laikas 
galėjo būti, kaip šiuo metu Lietuvoje 
vykstąs tautos atgimimas ir matomas 
viso pasaulio lietuvių susibūrimas 
vienybėje; kaip dar geriau "Vaidila" 
galėtų atžymėti artėjančią savo 
veiklos keturiasdešimtmečio sukaktį? 
Tačiau įdomu, kodėl režisierius Vy
tautas Opulskis pasirinko, Lietuvių 
Dienų metu matytą, Justino Marcin

kevičiaus "Mindaugą"? Kodėl kaip tik 
Jo, o ne kieno kito veikalą parašytą šia 
tema? Apie šį, didingą, galingą ir 
vienintelį Lietuvos karalių yra para
šyta ir daugiau veikalų.

Jurgis Kralikauskas už savo 1964 
metais parašytą romaną "Mindaugo 
nužudymas" net premiją yra gavęs. 
Tai įdomiai ir spalvingai parašytas 
romanas, nušviečiantis anų laikų

karvės mėšle užgeltų kojų, negu tos 
palei Palomenę matytos kaltūnu 
sergančios moters iškreiptas baisus 
veidas. Tasai mūsų skurdas baisus, 
tragiškas ir nuogas. Ispanų skurdas 
išdidus, o prancūzai sako; "C'est 
pitoresųue!" Mūsasis desperatiškas ir 
iki žemės nulinkęs.

Visa man tai akyse stoja, prisiminus 
Tumą. Jis ėjo iškėlęs galvą. Dėl to man 
Tumas buvo vienintelis tikras mūsų 
turtas, vienintelė mūsų žemės vertv- 
bė kuria galėjau džiaugtis ir didžiuotis 
kaip jis gebėjo džiaugtis ir didžiuotis 
savo tauta ir kiekvienu savo tautiečio 
laimėjimu. Ir man rodosi, kad jo veido 
niekuomet nebuvo užtemdęs pavydo 
debesis. Tai buvo didelis, giedras ir 
šviesus lietuvis.

Tęsinys sekančiame numeryje.

Režisieriaus Vyt. Opulskio paskuti
niai patarimai S. Kubiliui (Metrašti
ninkas) 'prieš spektalį "Mindaugas".

lietuvių nuotaikas, kunigaikščių - 
rikių laikyseną Mindaugo atžvilgiu, 
paties karaliaus gyvenimą ir pagaliau 
jo mirtį.

Dramaturgai Kostas Ostrauskas ir 
Anatolijus Kairys yra sukūrę sceninius 
veikalus apie šį mūsų tautos didvyrį.

O 1916 metais lietuviai Petrograde 
išvydo J. Slovackio parašytą veikalą 
"Mindaugas", kuris į lietuvių kalbą 
buvo išverstas V. Kudirkos ir Lietu
voje pirmą kartą pastatytas 1923 
metais.

"yaidilos" teatro pastatytą "Min
daugą" Justinas Marcinkevičius para
šė 1968 metais, tačiau Lietuvos 
spaudoje jis tepasirodė 1978. Taigi, 
tik po dešimties metų. Reikia turėti 
omenyje, kad autorius šį veikalą rašė 
tuo metu, kai Lietuvoje dar nebuvo 
jokių "persitvarkymų", jokių "atviru
mų", kai Lietuvos gyventojai, o ypač 
jaunuomenė, buvo "maitinami" iškrai
pyta Lietuvos istorija bei melu. Ką 
galvojo autorius mes nežinome, ta
čiau, rašydamas apie Lietuvą suvieni
jusį karalių Mindaugą, Justinas Mar
cinkevičius jau tada pasėjo grūdą, 
kurio daigas, kaip ir daugelio kitų, 
privedė lietuvius prie naujo mūsų 
tautos atgimimo. Jis jau tada pradėjo 
skleisti vienybės idėją. Tas naujas 
mūsų tautos atgimimas kaip tik ir 
paskatino režisierių Vytautą Opulskį 
pasirinkti šį, Lietuvoje parašytą 
"Mindaugą" ir scenoje Jį pastatyti

* Lietuvių Dienų metu, parodant, kad ir 
mes jungiamės prie visų laukiamo 
Lietuvos atgimimo.

Tai dramatiškas, gan slegiantis, 
stiprus veikalas, reikalaujantis di
džiulio aktorių, o taip pat ir žiūrovų
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susikaupimo, ypač ilgesniuose, poeto 
sukurtuose, monologuose.

Veikalo pradžioje Mindaugas pa
vaizduotas gan švelnus, jautrus, 
filosofuojantis, mylis savo patarėjo ir 
draugo žmoną Mortą. Tačiau jis 
nepamiršta Lietuvos reikalų, kurie 
jam yra pirmoje vietoje, galvoja apie 
apsikarūnavimą. Pirmoji veikalo dalis 
pavadinta "Meilė ir smurtas".

Antroje dramos dalyje, kurią auto
rius pavadino "Šlovė ir Kančia", 
Mindaugas jau karalius ir krikščionis, 
o Morta jau - jo žmona. Tačiau 
Mindaugas nesijaučia laimingas - dalis 
Lietuvos nenori paklusti jam, žemai
čių kunigaikščiai jo valdžios nepripa
žįsta. Jis tampa nesukalbamu, žiauriu 
ir mirdamas prisipažįsta padaręs 
daug skriaudų bei nusikaltimų, nors 
visa tai daręs dėl Lietuvos.

Dažnai (o gal dažniausiai) pasitai
ko, kad rašytojai savo kūriniuose 
mūsų herojus pristato ne tokiais, kaip 
mes įsivaizduojame, kokius juos nu
piešia mūsų fantazija, tad, kitaip 
pavaizduotas personažas, ar apie jį 
parašytas ir pats veikalas, kartelis mus 
nuvilia. Justinas Marcinkevičius, pasi
naudodamas rašytojui duota laisve, 
Mindaugą pristato daugiau iš huma
nistinės pusės, atskleisdamas vado - 
žmogaus dvasinį konfliktą. Jau nuo 
vaikystės Mindaugą mes įsivaizduoja
me, kaip vieną didžiausių, stipriausių 
karžygių ir tą vaizdą, daugiau ar 
mažiau, tebesinešiojame savo širdyse 
iki šios dienos (juk ir vadovėliai mus 
taip mokė). Tad ne visai ir ne visiems 
malonu buvo matyti didi jį karžygį, 
mūsų vienintelį karalių, kaip žmogų, 
kuris ne vien galingas, bet pilnas 
silpnybių,... toks kaip ir mes visi.

Scena iš spektaklio "Mindaugas . Iš kairės: Kintibutas -J. Miliauskas, 
Sprudeika - A. Petrikas, Vyžeikis - V. Janulis, Daumantas - R. Sabeckis, 
Mindaugas - Br. Rainys, Vismantas - N. Skidzevičius, Vykintas - V. Baltutis.

Nežiūrint to, dramos pastatymas 
buvo geras. Dekoracijų nedaug, bet 
darančios įspūdį, - sukurtos ir 
pagamintos paties režisieriaus V. 
Opulskio. Kostiumai - pritaikyti to 
laiko aprangai, buvo gaminami re
miantis pavyzdžiais iš knygų. Jiems 
visiems medžiagą specialiai išmezgė ir 
visus pasiuvo režisieriaus žmona S. 
Opulskienė. Tai milžiniškas darbas, 
kurio turbūt nė vienas iš mūsų nebūtų 
apsiėmęs atlikti. Sceninę butaforiją 
pagamino aktorius N. Skidzevičius. 
Visi šie darbai turėjo būti atliekami 
prieš ir po darbo valandų, prieš ir po 
repeticijų! Režisierius V. Opulskis, 
padedamas V. Marcinkonytės, prie 
šios dramos pastatymo dirbo pusę 
metų.

Mindaugo vaidmenį su pasitikėjimu 
atliko jau patyręs aktorius Bronius 
Rainys. Šiai didelei ir sunkiai rolei 
ypatingai gerai tiko jo gražaus tembro 
balsas.

” IVII N D A U G AS"

Nuo pagrindinio veikėjo neatsiliko 
ir Viktoras Ratkevičius, spektaklyje 
atlikęs Mindaugo brolio Daugsprungo 
vaidmenį. V. Ratkevičius taikingą, 
atlaidų, bet tvirtą Daugsprungą 
pavaizdavo puikiai ir įtikinamai. To 
negalima būtų pasakyti apie Mortą 
vaidinusią V. Vanaigaitę - ne visose 
scenose vaidyba buvo įtikinanti. 
Tačiau išprotėjimo scenoje, kažkuo 
primenančioje Šekspyro "Hamletą”, - 
ji buvo verta dėmesio, pasirodė tikrai 
gerai.

Nikodemo Skidzevičiaus sukurtas 
kunigaikštis Vismantas (Mortos vyras) 
buvo be priekaištų. Jo Vismantą 
matėme gyvą žmogų - jaučiantį, 
kenčiantį, iki mirties ištikimą savo 
valdovui. Apgautas pačių mylimiausių 
ir artimiausių jam žmonių valdovo ir 
savo žmonos, giliai kentėdamas, jis 
nusižudo: "tegul visi pamato koks 
pasaulis, kad jau nieko nebeliko - nei 
draugystės, nei meilės, nei ištikimy
bės."

Senis puodininkas - Vytautas Vosy
lius. Tai aktorius, kuris gyvena 
scenoje, o su juo ir mes. Jis niekad 
neapvilia žiūrovo lūkesčių.

Kiekvienas veikalas, koks jis bebū
tų, susideda iš pirmaeilių ir antraeilių 
rolių. Bet pirmaeilė, be gerai suvai
dintos antraeilės, niekada nebus 
pirma, o blogai suvaidinta antraeilė, 

; visai nustos prasmės. Vienu žodžįu, 
viena kitai jos yra vienodai svarbios, 
todėl ir šiame pastatyme visos rolės, 
kaip jas būtų atlikę aktoriai, buvo 
svarbios ir reikalingos.

Trumpesnes, įvairių kunigaikščių, 
pasiuntinių ir vienuolių roles atliko: 
V. Baltutis, A. Petrikas, R. Sabeckis, 
J. Miliauskas, V. Janulis, P. Dunda, A.

Kubilius, L. Varnas, A. Patupas, P. 
Kazla, B. Stalbaitė. Mindaugo dukrą 
Ramunę - A. Baltutytė. Baltojo ir 
juodojo metraštininkų rolės buvo 
patikėtos S. Kubiliui ir L. Pociui. 
Metraštininkų skaitoma rolė spektak
lyje užėmė svarbią vietą J. Marcinke
vičiaus "Mindauge". Per ją buvo 
aiškinamos įvairios situacijos, istori
niai įvykiai bei istorijos įvykių 
puslapiuose Lietuvai duota vieta.

Kaip galime įsivaizduoti, į šio 
spektaklio pastatymą buvo įdėta 
nepaprastai daug darbo ir širdies, 
tačiau didesnio atgarsio mūsų spau
doje jis kažkodėl nesusilaukė. Atrodo, 
kad mes prisibijome pareikšti savo 
nuomonę: jei pritarsi, kad ir užtar
nautai, kas nors, kam nepatiko, gali 
apšaukti neišmanėliu ar nemokša, o jei 
pakritikuosi - kas nors užsigaus. Ir 
taip, daug įtempto darbo valandų šiam 
pastatymui pašventę teatro veikėjai, 
pastatę sunkų, dažniausiai tik vieną

kartą rampos šviesą teišvydusį spėk- ę
taklį, nesulaukia nė padoraus ačiū! §

Šios dramos pasižiūrėti į Scott ę 
teatrą Adelaidėje, susirinko virš 400 §
lietuvių ir, be jokios abejonės, apie ją § 
susidarė įvairias nuomones. Buvo § 
tokių, kurie rimtai diskutavo - čia § 
pagirdami vaidybą, čia išreikšdami § 
nuomonę apie silpnesnes dramos § 
vietas. Deja, buvo ir tokių, kurie | 
nebaigę žiūrėti veikalo, skubėjo į 
įdomesnes pasilinksminimų vietas, ę 
kaip Casino ar baliuką, sakydami: ę 
"nuobodus, nieko nesupratau, Min- § 
dangas ne toks, per ilgas, reikėjo §
trumpinti..." (Čia norisi pastebėti, § 
kad jau kuris laikas, kaip pasaulinis § 
teatras stengiasi atkurti veikalus jų § 
originalioje firmoje - netrumpinant. § 
Ne kurie veikalai tęsiasi net 8 | 
valandas, o yra ir ilgesnių). g

Gaila, kad mes taip negatyviai 
žiūrime į lietuvišką teatrą išeivijoje. ę 
Vis dėlto, vertėtų atkreipti didesnį ę 
dėmesį į mūsų režisierių bei aktorių § 
kūrybinį darbą. Jų skaičius ne toks jau § 
didelis, tačiau mūsų kultūroje jie varo § 
gilią vagą. §

Pastatydamas "Mindaugą", "Vaidi- > 
los” teatras atliko milžinišką darbą ir 
į jį sudėjo visus savo meninius bei ę 
kūrybinius sugebėjimus. Ilgametis joę 
režisierius Vytautas Opulskis ne tikę 
išmėgino savo paties ir visų aktorių ę 
kūrybines jėgas, bet, kažkokiu ste-§
buklingu būdu, į lietuvišką teatrą§ 
priviliojo didžiulę grupę naujų, jaunų § 
aktorių. Tai sveikintinas ir džiugus^ 
reškinys. Tik tokių žmonių dėka, | 
šiandien mes, išeivijoje, o svarbiausiai^ 
Australijoje, turime lietuvišką teatrą^ 
ir už tai esame jiems giliai dėkingi.ę

Tegu keturiasdešimtieji "Vaidilos" ę 
teatro gyvavimo metai būna laimingi^ 
jo režisieriui, aktoriams ir mums§ 
visiems, kurie turėsime laimės pasi-§ 
džiaugti jų pasiekimais.

Janina Vabolienė
$

§

PERTHE
§ 

ALK federacijos atstovas praneša, ę 
kad šiuo metu vyksta rinkliava ę 
atgimstančiai Lietuvai. Aukas renka § 
B. Steckis. Šios rinkliavos iniciatorius § 
JE vykskupas P. Baltakis prašo § 
tautiečius aukoti kiek kas gali. § 

**» § 
Gegužės 27 dieną, Croatų namuose § 

Wishart St., Gwelup, Pasaulio Laisvės ; 
Lyga ruošia visų tautybių šokių •• 
vakarą. Vakaro pradžia 8 
vakaro. Bilietų kaina 15 
asmeniui, į šią kainą įeina 
vakarienė.

valandą ę 
dolerių ę 
ir gera ę

Mūsų

TRUMPAI
IŠ VISUR

Gegužės pirmosios eisenos Maskvo
je pirmą kartą praėjo be karinio 
parado. Dėl įtemptos padėties, eise
nos buvo uždraustos Gruzijoje ir 
Armėnijoje. Visgi .nebodami Maskvos 
draudimo, Armėnijos sostinėje Jere
vane žygiavo dešimtys tūkstančių 
žmonių.

Gegužės pirmosios eisenų metu, 
neramumai įvyko Turkmėnijoje ir 
Uzbekistane.

*
Per oficialų gegužės pirmosios 

paradą Prahoje, disidentai, demontra- 
cijos metu, susirėmė su policija. Buvo 
suimta apie 90 žmonių. Britų ambasa
dorius Prahoje pareiškė protestą 
Čekoslovakijos vyriausybei dėl to, kad 
čekų policija sumušė britų žinių 
agentūros BBC korespondentą.

Kairiųjų studentų sukeltame gaisre 
Korėjos miesto Pusan universiteto 
bibliotekoje žuvo šeši policininkai. 
Studentai buvo pagrobę penkis polici
ninkus ir laikė juos įkaitais universite
to bibliotekoje. Policininkai bandė 
išlaisvinti savo kolegas ir užduso 
liepsnose ar užsimušė šokdami iš 
padegto pastato.

♦
Irano parlamento pirmininkas Ha- 

šemi Rafsanjani, iki šiol laikomas 
nuosaikių pažiūrų Vakarų atžvilgiu, 
savo kalboje ragino palestiniečius 
užmušti po penkis britus, amerikiečius 
ar prancūzus už kiekvieną arabą, 
užmuštą Izraelio užimtose srityse. 
Palestinos Laisvinimo Organizacijos 
vadai atsiribojo nuo šios kurstytojiš- 
kos Rafsanjani kalbos.

Manoma, kad šia kalba Rafsanjani 
norėjo užsitikrinti Irano prezidento 
postą rugpjūčio mėnesį įvyksiančiuose 
rinkimuose.

*
Sovietų Sąjungos komunistų parti

jos vadovybė paskelbė šį mėnesį 
įvyksiančios kongreso sesijos darbo
tvarkę bei procedūrą, iŠ delegatų 
renkant atstovus į Aukščiausią Tary
bą. Pabaltijo kraštų ir Uralo srities 
kongreso atstovai atmetė šią darbo
tvarkę bei rinkimų procedūrą.

Lietuvių Sąjūdžio veikėjas Ro
mualdas Ozolas kritikavo rusus'disi
dentus, patekusius į kongresą, dėl jų 
nenoro jungtis į vieną opozicinį bloką 
su Pabaltijo delegatais. Romualdas 
Ozolas kaltino Maskvos bloko narius 
nejautrumu tautinių grupių aspiraci
joms *

Estų komunistų partijos vadovybė 
pašalino iš Estijos komunistų partijos 
centro komiteto 22 narius, kurių dalis 
išvyko iš Estijos. Pašalintas ir, Sovietų 
Sąjungoje gimęs, buvęs komunistų 
partijos lyderis Kari Vaino.

Estų Liaudies Fronto vadas 
Marju Lauristen kaltino kai kuriuos iš 
pašalintų komiteto narių vykdžius 
masinius estų trėmimus į Sibirą ir 
Arktiką Stalino valdymo metais.

*
Vašingtone pasibaigė byla, iškelta 

jurų pėstinininkų pulkininkui leite
nantui Oliver North už ginklų 
pardavimą tranui ir gautų pinigų 
naudojimą remiant Nikaragvos sukilė
lius, kas prieštaravo kongreso nutari
mams. Iš dvylikos kaltinimo punktų, 
prisiekusių teismas pripažino pulk. 
Itn. North kaltu trijuose punktuose.

»

Vengrijos komunistų partija pašali
no iš einamų pareigų pirmąjį sekreto
rių Janoš Kadar, kuris šiose pareigose 
išbuvo nuo 1956 metų, kai sovietai 
okupavo kraštą.
Pastogė" Nr.19 1989.5.15 pusi. 5
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f SPORTAS
Olimpinis komitetas paskelbė žaidy
nių emblemos ir talismano konkursą ir 
jau susilaukė kelių dešimčių eskizų. 
Baigiamas sudaryti varžybų progra
mos projektas. Gali būti, kad ten 
atsiras ir bilijardas, ir meškeriojimas 
(Lietuvoje tiek gražių ir žuvingų 

Lietuvos sportininkams 1990 metais 
bus surengtos atrankinės varžybos. Be 
to, svarstoma, ar tų sporto šakų, 
kurios nepateks i žaidynių programą, 
1991 metų Lietuvos čempionatų 
dalyvius nereikėtų apdovanoti Žaidy
nių atminimo medaliais, kad jiems

Grąžinkime sportui

Lietuva pabudo. Lietuva keliasi. 
Nelengvai. Pečius slegia netekčių, 
nuoskaudų, metų metais prievarta 
skiepyto paklusnumo, veidmainystės ir 
Įšvirkščio patriotizmo našta, atsitiesti 
ir laisvai atsikvėpti trukdo įvairiau
sios atgyvenos ir jų gynėjai.

Lietuvai reikia sutelkti visas savo 
jėgas, kad pakiltų, reikia dvasinės 
stiprybės, visapusiškai sveikų ir 
stiprių žmonių.

Nuo seno žinoma, kad jėgos ir 
sveikatos galima pasisemti iš kūno 
kultūros ir sporto šaltinių. Tačiau 
pastaraisiais dešimtmečiais šie šalti
niai Lietuvoje buvo nuolat teršiami 
tuščiais šūkiais, melagingais skaičiais, 
įskaitinių taškų ir pereinamųjų vėlia
vų vaikymusi bet kokia kaina. Tai 
užgožė tikrąjį kūno kultūros ir sporto 
žavesį, patrauklumą ir paskirtį, pa
kenkė jų olimpinei prigimčiai.

Nuvalykime nuo kūno kultūros ir 
sporto biurokratizmo ir sąstingio

Nebuvo Lietuvoje ne tik šalčių ir 
sniego. Nebuvo ir to ledo, kuris ilgus 
metus kaustė mintis, neleido laisviau 
atsikvėpti. Jau balandžio vidury 
švelnia žaluma apsipylė berželiai, 
pražydo pirmosios vyšnios, sugeltona
vo purienos. Tarytum gamta skubėtų 
pasveikinti Lietuvą su Sąjūdžio kandi
datų pergale rinkimuose.

Mums, kam teko laimė dalyvauti III 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse 
Adelaidėje, jau ir šiaip nežiemiškus 
šių metų žiemos mėnesius, dar labiau 
sušildė iš Australijos parsivežti įspū
džiai ir prisiminimai. Susidomėjimas 
šiomis nepaprastomis žaidynėmis Lie
tuvoje buvo labai didelis. Visi norėjo 
sužinoti apie jas kuo daugiau, ir mes 
pasakojome, pasakojome, pasakojome, 
vėl ir vėl mintimis grįždami pas Jus, 
mieli Australijos lietuviai.

Man ypač įsiminė susitikimas su 
Vilniaus pedagoginio instituto stu
dentais, kuriame dalyvavome kartu su 
plaukike Aida Tučiūte ir stalo 
tenisininke Aušra Laimaite. Salėje 
švietė Lietuvos trispalvė, Vytis ir III 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
emblema. Studentas, būsimas fizikos 
mokytojas, per pertraukėles pritarda
mas sau gitara dainavo savos kūrybos 
dainas apie Lietuvą, meilę Tėvynei, 
nelengvas jos dienas ir metus. Mes 
pasakojome įspūdžius iš Australijos, 
atsakinėjome į gautus klausimus. 
Studentai klausinėjo įvairiausių daly
kų: kaip jaučiasi lietuviai, įsikūrę taip 
toli nuo Lietuvos? kuo domisi išeivijos 
jaunimas? kiek išeivijos sportininkų 
žada atvažiuot į IV Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes? kokios dabar Aus
tralijos mados?

Pabaigai salėje buvo užgesintos 
šviesos, mes gavome į rankas po 
degančią žvakutę ir visi giedojome 
"Mūsų Pastogė" Nr.19 1989.5.15

Olimpinę dvasią
pelėsius. Neleiskime, kad mūsų vaikai 
nuo mažens būtų skirstomi į tinkan
čius ir netinkančius sportui. Medalius 
ir rekordus gali pasiekti tikrai ne visi. 
Bet sportuoti sveika kiekvienam. 
Sveiki ir stiprūs piliečiai reikalingi 
Respublikai nemažiau negu čempionai 
ir rekordininkai.

Artėja gegužės 13 - oji - Lietuvos 
Olimpinė diena. Ruoškimės jai. Pasi
stenkime įžiebti olimpines kibirkštėles 
savo širdyse ir sušildyti visą Lietuvą.

Mes kreipiamės į visus Lietuvos 
gyventojus: pasidarykime Olimpinę 
dieną švente, su kuria nebenorėtume 
skirtis. Mes prašome visų sporto 
įrenginių šeimininkus: tebūnie Olim-

pinės dienos jūsų valdose - atvirų durų 
diena. Mes ypač daug tikimės iš 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
rėmėjų, sporto specialistų ir visuome
nininkų, mokytojų ir trenerių, jauni
mo: parodykite, ką Jūs iš tikrųjų 
galite, kiek daug sugebate padaryti 
bendram labui. Mes kviečiame į talką 
visų sporto šakų federacijas, sąjun
gas, asociacijas, visus sporto vetera
nus, olimpiečius ir sportininkus.

Tegul Olimpinė diena suvienija mus 
ir padeda mums visuose darbuose, 
kuriuos turime nuveikti, kad būtume 
sveika, stipri ir laisva tauta!

Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto 
Generalinė Asamblėja

Vienas iš geriausių Europos krepši
ninkų Kauno "Žalgirio" vidurio 
puolėjas Arvydas Sabonis poilsio 
metu.

"Lietuva, Tėvyne mūsų." Atrodė, kad 
kartu gieda visi III Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių dalyviai, visi išeiviai, 
apie kuriuos tik ką buvo kalbėta.

Šių žaidynių dėka ne tik mes, ten 
buvę ir dalyvavę, dar aiškiau pajuto
me, kad lietuvių tauta - nedaloma. 
Visa Lietuva tai pajuto, o svarbiausiai 
- jaunimas, kuriam ilgus metus buvo 
kalama į galvas visiškai kitokia tautos 
samprata.

Dabar vis laukiame IV Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių. Jau pradėjo
me joms ruoštis. Lietuvos Tautinis 
si. 6 — 

ežerų!), ir net virvės traukimas. O 
jeigu būtų galima atsižvelgti į visus 
pasiūlymus ir pageidavimus, progra
moje būtų mažiausiai 30 sporto šakų. 
Sporto šakų federacijų atstovai sako: 
jeigu mūsų sporto šakos žaidynėse 
nebus, tai bus labai didelė skriauda 
mūsų sportininkams. Dėl skriaudos - 
tiesa. Kiekvienas Lietuvos sportinin
kas, kuris nepateks į Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes, jausis nuskriaustas. 
Bet ką daryti? Kiek vien iš Lietuvos 
susidarytų dalyvių, jeigu dalyvautų 
visi norintys'? Kiek tada laiko truktų 
žaidynės?

Šiuo metu sutarta taip: išeivių 
skaičiaus žaidynėse neriboti, kuo 
dalyvaus daugiau, tuo geriau. Tas pats 
galioja Sibire tebegyvenantiems 
tremtiniams ir jų vaikams, Baltarusi
jos, Latvijos ir Estijos lietuviams. O

„ŽALGIRIO“ DRAUGIJAI - 45-ERI
Profsąjungų Kultūros rūmuose Vilniuje surengtas 

vakaras, skirtas " Žalgirio" 45 - mečiui. Beveik pusės 
amžiaus kelią savo pranešime apžvelgė draugijos 
respublikinės tarybos pirmininkas Vytas Nėnius, pažymė
jęs krepšininkų, rankininkų, futbolininkų, lengvaatlečių, 
plaukikų, boksininkų ir kitų sporto šakų atstovų 
pasiekimus, išvardinęs jų laimėjimus Olimpinėse žaidynė
se (38 medaliai), pasaulio ir Europos čempionatuose.

S Y D N E J A U S ’’KOVAS”
Šių metų gegužės 13 dieną Lietuva 

švenčia savo Olimpinę dieną. Tą dieną 
visoje Lietuvoje, taip pat ir Latvijoje 
bei Estijoje bus rengiamos įvairios 
sportinės varžybos ir Olimpinės dienos 
minėjimai, norint Lietuvai grąžinti 
Nepriklausomybės laikais turėtas 
olimpines teises.

Lietuvos Olimpinis komitetas prašo 
ir viso pasaulio lietuvius sportininkus 
tinkamai šią dieną atžymėti.

Sydnejaus sporto klubas "Kovas" 
gegužės 13 dieną, 12.30 vai. Condell 
parko krepšinio stadione ruošia drau
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BRISBANEJE
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Motinų pagerbimas prasidėjo pa
maldomis St. Marys bažnyčioje. Šv. 
Mišias atnašavo ir gražų pamokslą 
pasakė kunigas dr. P. Bačinskas. 
Pamaldų metu giedojo choras, vargo
nais pritariant K. Milvydienei.

Po pamaldų Lietuvių namuose 
mamos buvo jaunimo sutiktos su 
gėlėmis. Šią šventę ruošė ir organiza
vo Brisbanės sporto klubas ir tautinių 
šokių grupė. Klubo pirmininkas V. 
Stankūnas atidarė minėjimą, sveikin
damas susirinkusius ir pakviesdamas 
sugiedoti "Marija, Marija". Prie gar
bės stalo buvo pakviestos A. Riautie- 
nė, P. Stankūnienė ir V. Zabukienė. 
Paskaitą skaitė J. Platkauskas. Savo 
kalboje pranešėjas nušvietė Motinos 
džiaugsmo, skausmo ir rūpesčių kelią, 
atnešant naują gyvybę į šį pasaulį. Jos 
širdies meilė palydi savo vaikus 
kartais ir klystančiais keliais.

Bendruomenės pirmininkas A. Mil
vydas trumpai padėkojo Motinoms už 
jų rūpestingumą ir nepailstančią 
priežiūrą savo vaikams ir anūkams. 
Taip pat pranešėjas trumpai papasa
kojo apie praėjusią sporto šventę 
Adelaidėje, kur ir Brisbanės sporti
ninkai dalyvavo su savo vėliava.»

Meninę dalį pravedė R. Platkaus- 

būtų mažesnė skriauda, jog jų sporto 
šakoms žaidynėse neužteko vietos.

Planuojama, kad žaidynių varžybos 
bus išskirstytos po visą Lietuvą, kur 
tik yra geri sporto įrenginiai ir 
viešbučiai. Norinčių priimti žaidynes 
miestų taip pat nereikia ieškoti - 
patys siūlosi ir net prašo. Žaidynių 
atidarymo ceremonija turėtų vykti 
Kaune, o pabaigtuvės - Vilniuje.

Galutinai viskas bus sutarta ir 
nutarta ateinančią vasarą, kai į 
Lietuvą susirinks išeivijos sporto 
vadovai U atstovai.

Svarbiausia, kad Lietuvoje orai ne 
tik nesugestų, bet dar pagerėtų ir 
atšiltų. Tada IV Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės bus tikrai tokios, 
kokių laukiame ir tikimės.

Roma Griniūtė

giškas vyrų ir moterų krepšinio 
varžybas su latvių krepšininkais.

Kviečiame visus apsilankyti šiose, 
Lietuvos Olimpinei dienai skirtose, 
sporto varžybose.

Taip pat pranešame, kad Sydnejaus 
lietuvių sporto klubas "Kovas" pa
siuntė specialius raštus Tarptautiniam 
Olimpiniam komitetui Šveicarijoje ir 
Australijos Olimpinės federacijos pir
mininkams, kuriuose prašoma tarpi
ninkauti ir grąžinti Lietuvai Nepri
klausomybės laikais turėtas olimpines 
teises.

kienė, padeklamuodama eilėraštį skir
tą Motinai, kurį parašė kunigas dr. P. 
Bačinskas savo Mamytės atminimui. 
Labai gražiai pasirodė tautinių šokių 
grupė pašokusi "Žiogelius" ir "Len
ciūgėlį". Džiaugėmės turėdami du 
puikius Melbourno grupės šokėjus A. 
Milvydą ir D. Gaylard, nes vyrų 
šokėjų mums trūksta.

Dėkojame K. Milvydienei ir V. 
Lorencui už šokių paruošimą. Po 
programos buvo papietauta ir pasi
linksminta. Malonu matyti dažniau 
atsilankančius svečius iš Auksinės 
Pakrantės.

Brisbanietė

CANBERROJE
Sydnejaus satyros ir jumoro teatras 

"Antrasis kaimas" vyksta gastrolėms į 
Canberrą ir Melbuorną.

Canberroje spektaklis bus rodomas 
gegužės 27 dieną, 7 vai. 30 min. 
vakaro, Lietuvių klube.

Kviečiami visi C an be r ros lietuviai 
apsilankyti šiame teatro vakare.

Canberroj Apylinkės valdyba

Kas šmaikščiai, grasiai šaipos 
iš savęs,

To pragaran ir velnias nenuves!
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E> VI E J U ME T U 
MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.

B O VI L AS GROSAS 
1909. XII. 26-1987. V. 6.

Staigi ir netikėta mirtis prieš dvejus metus 
amžinai atskyrė nuo mūsų brangų ir mylimą 
vyrą, tėvą, uošvį, senelį ir žentą.

Jo palaikai prieglobstį rado toli nuo 
tėvynės, kurią Jis taip mylėjo ir troško dar 
pamatyti.

Minėdami Jo mirties dviejų metų sukaktį, brangiam atminimui už Jo 
vėlę 1989 metų gegužės 5 dieną St. Joachims bažnyčioje Lidcombe
aukojome šv. Mišias, kurias atnašavo prelatas P. Butkus M.B.E.

Po šv. Mišių prelatas P. Butkus M.B.E. pašventino velionio paminklą 
Rookwood kapinėse.

Dėkojame "Dainos" choro choristams už giesmes šv. Mišių metu ir 
visiems, kas prisiminė velionį maldose ir dalyvaudami paminklo 
pašventinime.

Ž mona, duktė, žentas, anūkai, uošvė

—AUKOS—
VASARIO 16—SI OS GIMNAZIJAI

IR "BALTIC NEWS"

(pinigai dalinami lygiomis dalimis)
200 dolerių - A LB Sydnejaus 

Apylinkės valdyba.
130 dolerių - M. Vaškevičienė.
Po 50 dolerių - Gyvojo rožinio 

būrelis, P. Donielienė, A. Savickienė.
40 dolerių - E. Laurinaitienė.
Po 20 dolerių - E. ir K. Belkai, L. 

Cox, I. Jonaitis, M. Migevičienė, V. 
Patašius, M. Šidlauskienė, J. Venclo
vienė, T. Vingilienė.

Po 10 dolerių - K. ir D. Ankai, V. 
Barkienė, D. Bartkevičienė, E. Blio- 
kienė, V. Doniela, P. Daukuvienė, A. 
Giliauskas, G. Grybaitė, A. ir A. 
Jablonskiai, O. ir V. Jonušiai, A. 
Jūragis, V. Juzėnienė, S. Kolakauskie- 
nė, P. Kušleika, A. Mauragis, 0. 
Osinienė, A. Spykers (Prižgintaitė), 
A. ir Z. Storpirščiai, J. Šarkauskas, J. 
Šarkausklenė, J. Šatkauskienė, J. 
Z inkus, B. ir L. Žaliai.

Po 5 dolerius - P. Andriukaitis, P.

Antanaitis, P. Armonas, E. Sadaus
kienė, B. Barkus, I. Bieliūnas, A. 
Brunkienė, K. Bučikienė, J. Burokie- 
nė, V. Gulbinas, A. Laukaitis, J. 
Mikutavičius, J. Penkaitienė, B. Ro- 
pienė, J. Sakalauskas, S. Skorulis, J. ir 
J. Skuodai, V. Šablevičius, A. Žilys.

3 dolerius - J. Gatavičius, 2 dolerius 
- 0. Karkauskienė.

VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJAI
100 dolerių J. ir V. Venclovai 

(Ashfield), 30 dolerių - K. ir V. 
Jurskiai, po 20 dolerių - R. ir V. 
Augustinavičiai, prel. P. Butkus, H. 
Meiliūnas, po 10 dolerių - V. 
Kondrackas, O Leverienė, P. ir E. 
N agi ai, V. Rušienė, 5 dolerius - V. 
Deikus, 1 parašas neišskaitomas.

AUKOS "BALTIC NEWS"
Po 10 dolerių K. ir V. Jurskiai, H. 

Meiliūnas, 5 dolerius - B. Sidarienė.
ALB Sydnejaus Apylinkės 

valdyba

PADĖKA
Š. m. balandžio mėn. 30 d. 

Apylinkės valdybos ruošta Literatūros 
ir muzikos popietė Sydnejuje praėjo su 
pasigėrėtinu pasisekimu. Lietuvių 
namų viršutiniąją salę užpildė apie 
130 atsilankiusių svečių. Programoje 
dalyvavo 24 asmenys (išvardinti 
aprašyme "M. P." Nr.18).

Prie įėjimo buvo priimamos aukos 
Vasario 16 - tosios gimnazijai ir 
"Baltic News" leidiniui paremti. Savo 
dosnumu, Sydnejaus ir iš tolimesnių 
vietovių atvykę, lietuviai sudėjo 
1275.00 dolerių.

Nuoširdžiai dėkojame programoje 
dalyvavusiems poetams, rašytojams, 
vokalinėms grupėms, instrumentalis
tams Ir kitiems vienu ar kitu būdu 
padėjusiems šią popietę ruošti. Taip 
pat, dėkojame visiems tautiečiams 
savo aukomis parėmusiems Vasario 16 
- sios gimnazijos išlaikymą ir tolimes
nį "Baltic News" leidimą.

Visi surinkti pinigai Vasario 16 - 
tosios gimnazijai ir "Baltic News" bus 
išsiųsti gegužės mėn. 29 d. Iki to 
laiko, jeigu kas norėtų (nedalyvavo

popietėje ar toli gyvena), savo auka 
šiuo mums reikšmingus židinius pa
remti, prašomi pinigus siųsti valdybos 
iždininkui: J. Zinkus, 84 Victor Ave., 
Picnic Point, N.S.W. 2213. Čekiai 
rašomi Australian Lithuanian Commu
nity of Sydney.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

PADĖKA
Dėkoju Geelongo lietuvių sporto 

klubo "Vytis" valdybai. Geelongo 
skautų Židinio kancleriui v. s. Algiui 
Karpavičiui. Geelongo Lietuvių są
jungos valdybai. Ir kitiems pavieniams 
Geelongo lietuviams taip gausiai 
aplankiusiems mane, besigydant ligo
ninėje, po sunkios eismo nelaimės. 
Ypatingą padėką reiškiu savo žmonai 
Salomėjai ir dukroms Angelei ir 
Teresei, žentui Brian. Už moralinę ir 
fizinę pagalbą suteiktą sunkiausiu 
ligos metu.

Liudas Bungarda

GEELONGE
MARGUČIŲ POPIETĖ

Prabėgo jau nemažas laiko tarpas, 
kaip maitinamės išeivio dalios duona. 
Keičiasi laiko eiga, keičiasi ir žmonės. 
Vieni jau apleido mūsų gretas 
nesugrąžinamai o ir likusių veidai jau 
raukšlėmis išvagoti. Esame ta karta, 
kuri dar regėjo tėviškės šilojus. Vis 
dažniau ir dažniau galvon lenda 
mintys apie tai kas užpildys tos kartos 
gretas, kuomet jaunesniųjų kartos 
atžalyne vis rečiau ir rečiau skamba 
gimtoji kalba, nyksta tradicijos, 
papročiai ir napajuntamai tolsta nuo 
tautos kamieno. Ypatingai visa tai 
ryšku ten, kur susispietusios negausios 
lietuvių išeivių kolonijos. Viena iš 
tokių negausiųjų yra Geelongo vieto
vėje. Džiaugiamės tik, kad dar tų 
nykstančių papročių stoką dažnai 
papildo čia veikiantys skautai vetera
nai - židiniečiai.

Šioje vietovėje jau bemaž atgaivin
tas paprotys - velykinių margučių 
ridenimo popietės. Tokią popietę ir 
šiais metais suruošė Geelongo Skautų 
Židinys. Atvelykio sekmadienyje, 
Lietuvių namuose įvykusioje, nors ir 
negausioje dalyviais, bet šventiškoje 
savo nuotaika popietėje susirinkome 
margučių ridenimui. Židiniečiai ir 
bičiuliai vaišinosi dar velykinių ska
nėstų likučiais, židiniečių buvo pa
vaišinti skania kavute. Tauriųjų 
gėrimų mėgėjams savim pasirūpinti 
teko patiems, kiekvienam pagal skonį 
ir kišenės stovį. Nepamiršti atžymėti 
buvo ir gražiausių margučių savinin
kai - "teplioriai". Pirmoji premija 
atiteko V. Aukštiejui, antroji - žid. G. 
Valaitienei ir trečioji - žid. I. 
Gailiuvienei. Tikima, kad visi popietės 
dalyviai mėgino savo laimę daiktinėje 
loterijoje, bet, deja, ne visiems ji buvo 
laiminga. 0 laimingųjų būrelin pateko 
žid. J. Sedliorius, žid. 0. Schrederis,

žid. A. Karpavičius. Jam laimėjimo 
atsisakius, būrelį papildė Paškevičie- 
nė, Karpalavičienė, na, ir pats 
popietės organizatorius bei Židinio 
vadovas žid. L. Bungarda.

Nors popietė buvo suruošta šventi
nių prisiminimų skaidraus džiaugsmo 
ženkle, tačiau visgi didžiausio susido
mėjimo susilaukė margučių ridenimo 
varžybos. Jose dalyvavo visi, kas tik 
turėjo noro ir Velykų Bobutės 
dovanėlių margučių. Margučių dau
žymo mėgėjų susirinko nemaža eilė, 
gal tokia pati, net ne mažesnė, kaip 
sovietų "rojuje" prie duonos būna. 
Varžybų vadovas L. Bungarda trum
pai paaiškina ridenimo taisykles ir 
varžybos prasideda. Ridentojai susi
kaupę, visokiais būdais stengėsi kuo 
daugiau margučių laimėti į savo 
pintinėlę ir pradžioje visai nebuvo 
aišku kas taps nugalėtoju. Po kelių 
nesėkmingų ridenimų, rungtyniautojų 
gretos žymiai sumažėjo, o ir likusių, 
jau prakaitu išrasoję, veidai pradėjp 
tįsti, kai židinietis J. Gailius ėmė 
negailestingai tuštinti jų pintinėles 
kol jose nebeliko nei vieno margučio. 
Manoma, kad jis pilnai apsirūpino 
margučiais iki ateinančių metų mar
gučių popietės. Buvo pasveikintas 
židinietis J. Gailius ir atjausti visi 
pralaimėję, paguodžiant, kad nereikia 
nusiminti - liko pintinėlės, kurios bus 
reikalingos ir sekančiais metais. 
Laimė vienus aplanko nueidama, kitus 
pareidama, jos buvo visiems palinkėta.

Alg. Karpavičius.
*»♦

Prieš keletą dienų Geelongo ligoni
nėn paguldytas geelongiškis lietuvis 
A. Miliauskas. Nors gyvendamas 
namuose, A. Miliauskas jau kuris 
laikas buvo medicinos seserų priežiū
roje. Linkime sveikatos A. Miliauskui.

Mielą prietelių ir visuomenininką

BOVILĄ GROSĄ

dviejų metų mirties sukaktyje pagerbdami, "Mūsų Pastogei" skiriame 
10 dolerių auką.

Vincė ir Pranas Antanaičiai

VIETOJE GELIŲ
Motinos dienos proga, prisimindamas ir pagerbdamas jau seniai mirusią 
ir palaidotą tolimoje Rygoje savo mamą 

A. A.
ELŽBIETĄ LEONAVIČIŪTĘ — 

G AI Ž AUSKIENE
"Mūsų Pastogei" aukoju 25 dolerius.

Sūnus Jonas Gaižauskas

VIETOJE GĖLIŲ
pagerbdami
A. A.

EUGENIJU VYŠNIAUSKĄ 
ANTANĄ MEŠKAUSKĄ 

JONĄ BETRUKENĄ 
MARIJONĄ GRINGEVlClU 

mirusį Kanadoje
20 dolerių aukojame "Mūsų Pastogei".

A. ir P. Krutuliai
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Lietuvių Ko-operatinė Kredito Draugija

TALKA .... 15%
už terminuotus indėlius virš $20,000 ir 14% už mažesnes sumas.

Talkos Įstaigos veikia 
Lietuviu namuose:- A

Adelaide
IDelbourne

Sydney '
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO
O. Grosienė N.S.W. $50
J. Gaižauskas N.S.W. $20
A. ir P. Krutuliai W.A. $20
L. Bungarda Vic. $25

IPIEIRTIHIE
A LB Pertho Apylinkės narių meti

nis susirinkimas (vyko balandžio 16 
dieną Lietuvių namuose, tuoj po 
bendrų pietų.

Susirinkimą atidarė pirmininko pa
reigas einąs E. Stankevičius. Susirin
kimui pirmininkavo D. Francienė, 
sekretoriavo J. Čyžas. Trumpą Apy
linkės veiklos paranešimą padarė E. 
Stankevičius apie tai, kokie metų 
bėgyje įvyko mnėjimai ir kiti rengi
niai, vykę beveik kas mėnesį.

Revizijos komisijos aktą paruošė J. 
Petrukėnas, perskaitė J. Čyžas.

Vėl susidarė sunkumai renkant 
naują valdybą. Nors šių metų susirin
kime dalyvavo virš 30 narių, bet 
siūlomi kandidatai atsisakė būti ren
kamais. Po pasitarimų naujon valdy- 
bon sutiko eiti D. Francienė, V. 
Francas ir J. Čyžas.

Revizijos komisijoje pasiliko J. 
Petrukėnas ir A. K aminic kas. J. čyžui 
iš Revizijos komisijos pasitraukus, jo 
vietą užimti sutiko B. Steckis.

Katalikų federacijos atstovas B. 
Steckis prašė daugiau aukoti atgims
tančiai Lietuvai.

CIEELCNGIE
Gegužės 21 dieną (sekmadienį), 

9.30 vai. ryto šv. Jono bažnyčioje vyks 
pamaldos, kurias atlaikys kunigas J. 
Petrauskas. Po pamaldų vyksime į 
Lietuvių namus, ten bus Motinos 
Dienos minėjimas. Paskaitai pakviesta 
poetė M. Malkūnienė iš Melbourno. 
Meninę dalį atliks M. Kymanto 
vadovaujama Geelongo dainininkų 
grupė. Po to pietūs. Vėliau bus 
rodomas trumpas filmas gautas iš 
Canberros Lietuvių klubo, nufilmuo
tas tų metų ALB Krašto valdybos 
pirmininkės D. Baltutienės apie, 
Australijos 200 metų jubiliejaus 
proga, lietuvių dovanos įteikimą 
1988.XI.5d.

ALB Geelongo Apylinkės 
valdyba

HOIBARTIE
Gegužės 28 dieną (sekmadienį), 

rengiame vaizdajuostės popietę. Po
pietėje bus rodoma, G. Kazokienės 
parūpinta, vaizdajuostė apie dabarti
nius įvykius Lietuvoje.

Prašome visus Hobarto lietuvius 
apsilankyti Migrant Resource centre, 
81 Murray gatvėje, trečią valandą po 
pietų. Norintieji gali atsinešti užkan
džių, kavą bus galima pasigaminti 
vietoje.

Birželio 14 - sios trėmimų sukaktį 
minėsime penktadienį, birželio mėne
sio 16 dieną.

Pradėsime budėjimu su žvakutėmis 
prie St. Joseph bažnyčios, Macquarie 
ir Harrington gatvių sankryžos kam
pe, 6 valandą vakaro. Ekumeninės 
pamaldos prasidės 7.30 valandą vaka
ro.

Minėjimą rengia HELLP organiza
cija. Visi, kurie dar gali paeiti, 
prašomi apsilankyti ir dalyvauti budė
jime bei pamaldose, tegul niekas 
neišdildo šios baisios nakties prisimi
nimo. Šį kartą sukaktį minėsime kartu 
su lietuviais Lietuvoje, kurių tarpe 
bus daugelis perėjusių Sibiro pragarą 
ir turėjo laimės sulaukti dienos, kurią 
paminėti galės laisvai, prisimindami 
savo kančias ir kančias tų, kurie 
niekada jau nebegrįš.

♦»»
Prieš porą savaičių, mūsų valdybos 

darbščioji narė renginiams, Elena 
Paškevičienė sunkiai susirgo ir jau virš 
savaitės gydoma ligoninėje, intensy
vaus gydymo skyriuje. Visi Hobarto 
lietuviai linki jai kuo greičiausiai 
pasveikti.

S. Augustavičius

SyiD^IEJiUJIlE
PASKAITA

Gegužės mėnesio 21 dieną (sekma
dienį), 2 vai. po pietų Lietuvių klube 
Bankstowne Syd nejaus Lietuvių Mo
terų Socialinės Globos Draugija 
kviečia tautiečius apsilankyti ir 
paklausyti įdomios paskaitos tema: 
"Galimybės Lietuvai įsijungti į Vakaru 
pasaulio ekonominę sistemą", kurią 
paruošė ir skaitys A. Reisgys.

IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

Informuojame visuomenę, kad Trė
mimų į Sibirą minėjimą organizuoja 
Tautos Fondo atstovybė. Minėjimas 
įvyks birželio mėnesio 11 dieną, 
sekmadienį, pradedant pamaldomis 
11.30 vai. ryto. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti organizuotai su 
vėliavomis. Po pamaldų, 2.30 vai. po 
pietų Lietuvių klubo patalpose vyks 
minėjimas.

Paskaitą skaitys ekonomistas Vy
tautas Patašius, prelatas P. Butkus 
atliks invokaciją, po to bus meninė 
programa.

Programoje su savo kūryba dalyvaus 
poetas Juozas Almis Jūragis, Aušra 
Juškienė, viešnia iš Lietuvos, daininkė 
Eglė Černevičienė ir choras "Daina"

Šią dieną kviečiame susikaupimui, 
kuriame ir Lietuvoje Sibiro aukos bus 
atatinkamai prisimintos.

A. K rami liūs
Tautos Fondo atstovybės vardu

iBBBBOseaBCBaoaeeBBBai

Gautas laiškas iš Vakarų Vokietijos 
adresuotas Petrui Sutkui.

Prašome pranešti savo adresą 
redakcijai.

ooooooooooooooooooooo
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

S TUO R G ASBO RO 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

Klubo

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais
Sekmadieniais 12.30 v. p.p.

darbo valandos:

klubas

5 v. v.
5 v. v.
1 v. p.p.

- 10.30 v. v. 
uždarytas
- 10.30 v. v.
- 11.00 v. V.
- 12.00 v. v. 
-Iv. nakties.
- 10.00 v. v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. p.p. 
Sekmadieniais nuo 1 Iki 8 vai. p.p.

RUOŠKITE ŠEIMYNINIUS PARENGIMUS LIETUVIU NAMUOSE. 
PAREMSITE LIETUVIU KLUBĄ IR SUTAUPYSITE SAU DAUG 
DARBO BEI RŪPESČIU. KAINOS VISIEMS PRIEINAMOS. 
TEIRAUKITĖS KLUBO RAŠTINĖJE.

>#♦#♦#####****»#***•»#***##*#*##*••••#*•**#*****#**•***************•*•*•••**••***•
ADĖK A

Tradicinis Sydnejaus lietuvių klubo metinis balius jau praeityje. Baliaus 
pasisekimas priklausė nuo daugelio žmonių, atėjusių rengėjams į pagalbą. 
Klubo valdyba taria jiems visiems nuoširdų "ačiū".

Ypatinga padėka prikaluso, klubo pravestai loterijai, savo darbus 
aukojusioms dailininkei Evai Kubbos ir keramikei Jolantai Janavičienei, o taip 
pat ir Bronei Kondrackienei, dovanojusiai dekoratyvinę lietuvišką juostą.

Dėkingi esame programą išpildžiusiems: Sydnejaus vokalinio ketvertuko 
dalyviams A. Savickienei, J. Muščinskienei, P. Andriukaičiui ir V. Račkauskui 
ir ypatingai, savo dainavimu vakaro dalyvius maloniai nuteikusiai, viešniai iš 
Lietuvos Eglei Samulytei. Ačiū Kęstui Ankui už garsinės sistemos parūpinimą 
ir tvarkymą.

Dėkojame mieloms ponioms, suaukojusioms gausybę skanėstų, pasišventu- 
siems klubo talkininkams, virtuvės vedėjai ir jos pagalbininkėms, klubo 
personalui savo įdėtu darbu įgalinusiems šio vakaro sėkmingą pravedimą.

Ačiū visiems baliaus dalyviams, kurie savo gausiu atsilankymu prisidėjo prie 
jaukios vakaro nuotaikos sukūrimo, užtrikrino baliaus pasisekimą ir pateisino 
klubo valdybos įdėtas pastangas.

\ KLUBO LOTERIJOS REZULTATAI
Sydnejaus Lietuvių klubo loterijos traukimas įvyko gegužės 6 dieną, klubo 

metinio baliaus metu.
Skelbiame loterijos laimėtojus:

Sydnejaus Lietuvių klubo 
valdyba

1. M. Tuktens bilieto Nr.3295.
2. J. Kalgovas " 3498.
3. S. Jarmalauskas " 782.

Melbourno "Dainos Sambūris" kviečia visus atšvęsti mūsų 40 metų veiklos 
sukaktuves apsilankant į

JUBILIEJIN Į

BALIU
kuris įvyks š.m. gegužės mėn. 20 dieną (šeštadienį) 7 vai. vakaro Melbourno 
Lietuvių klubo namuose.

išgirsite negirdėtų dainų, bus loterija, šokiams gros orkestras, jūsų lauks 
karšta vakarienė.

Stalus prašome užsisakyti iki gegužės 17 dienos pas Raimondą Dagį 
telefonu 3662903 arba pas Vincą Lazauską telefonu 292726.

įėjimas 15 dolerių asmeniui. Apranga vakarinė.

t Dainos Sambūrio" valdyba

Mūsų Pašto g ė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
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