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VĖLINIŲ ŠVENTĖ
ANTANAS VAIČIULAITIS

Čiandien, susitelkę savo dvasioje, visi lie
tuvių tautos sūnūs ir dukterys atsimena 
savo mirusiuosius, savo tėvus ir protėvius, 
savo artimuosius ir brangiuosius, kurie at
siskyrė ir nuėjo į vėlių šalį, atgulę geltono
je mūsų tėviškių smiltyje.

Šioji yra diena atsiminti, sykiu pabūti 
ir pasiguosti su mūsų tėvais ir protėviais, 
su žilų mūsų senolių vėlėmis. Gyvi būdami, 
nuo neatmenamų ūkų, kurių dar nebuvo 
praskleidusi istorijos šviesa, jie kūrė Lie
tuvos šalį, grindė jos pamatus ir nutiesė 
kelius, kurie lietuvių tautą išvedė į šviesos 
ir garbės dienas. Jie išstatė Lietuvos pilis, 
ėjo didžiuosius žygius ir dainavo gražiau
sias savo žemės dainas, kuriomis ir šiandien 
džiaugiasi ir gyvena lietuvio širdis-

Mūsų atminimuose, mūsų dvasioje ir 
maldose, šiandien susirenka jie visi — mū
sų tėvai ir motinos, mūsų broliai ir sese- 
rys, kurių čia nėra ir kurių kaulai guli tė
viškės žemėje, pašlamant beržams ir švokš
čiant eglėms.

Į mus ateina vėlės visų tų, kurių mir
kęs valandą, kada jie stojo prieš savo Vieš- 
Ipati ir Dievą, neapraudojo nei tėvas, nei 
Įmotina, nei mielieji kūdikiai, gimę iš jų ku
lno ir kraujo. Prieš mus stovi visi tie, kurie 
Įnirę atšiauriuose Sibiro plgtuoijj išplėšti 
lis savo krašto ir savo žmonių. Prie jų kapo 
I neatėjo brangioji gentis ir neužbėrė gimto- 
Isios smilties ant jų grabo. Jie guli tenai, 
[žiaurių speigų ir nedėkingame krašte, — 
[kilnios aukos už savo šalį, už savo žmones 
[ir už savo tikėjimą.

Pabūkime šią valandą su jais, oasi- 
|guoskime ir pakuždėkime jiems, kad betu
piu tauta amžiais neužmirš jų kančios, jų 
[aukos ir jų meilės didumo. Jie yra lietuvių 

tautos pažiba, kentėtojai ir vainikas. Jų 
kaulai yra brangiausia Uetuvių tautos relik- 
vija, kuri per laikų laikus žadins ir stiprins 
savo tautiečių širdis- Nežinomas ateities dai
nius ateis prie jų menko, jokiu ženklu nepa
žymėto kapo ir jiems sugiedos savo tautos 
raudą ir išsakys josios meilės žodžius.

Tegul amžina ramybė šviečia jųjų sie
loms!

Jos neatplėšiamos gyvena lietuvio šir
dyje ir jį stiprina. Jos stovi sykiu su tais, 
kurie Lietuvos giriose kovojo ir krito ant 
gimtosios samanos, savo gyvybes padėję už 
tėvynės laisvę, už savo žmones ir už savo 
sodybų kryžius. Jie, ūksmingųjų Lietuvos 
girių partizanai, yra šiandieniniai savo tau
tos didvyriai ir viltis. Ir mirę, jie nesiliauja 
kovoję ir nešę drąsos pavyzdį. Jų auka, 
prakilnios jų sielos šiandien galingu balsu 
byloja ir šaukia lietuviui, kur jisai bebūtų, 
kad yra neišpasakytos gėlos ir sielvarto ša
lis, kuri kovoja dėl savo laisvės ir dėl savo 
šviesos. Jų balsas eina per visą žemę ir gy
vena nuolat didėjančia jėga.

Dideli ir brangūs jie liks ligi tolimiau- 
siųjų laikų- Ant jų kaulų atėjusi kilnioji 
giminė piliakalnius supils ir savo tautos ko
vų giesmę sudės.

O jų sielos stovi Viešr.ąties angelų 
šviesoje ir spindi savo tautos vilkams, kaip 
skaisčiausioji vilties žvaigždė šiojetamsybių 
naktyje, kuri laukia aušros patekėjimo ir 
išganymo dienos.

Tegul Viešpaties ramybė šviečia jūsų 
sieloms — mūsų senolių, mūsų tėvų, mūsų 
brolių ir seserų, mūsų kūdikių ir artimųjų, 
mūsų kovotojų ir tremtinių vėlėms. Ir te
gul lengva būna jų kaulams juodoji žemė, 
priglaudusi juos prie savo didžiosios širdies.

Austrabjos Liet. Dienų reikalais

Aną savaitę Australijos Lietuvių 
Dienoms Rengti Sydnejuje Komite
to pirmininkas, Dr. B. Vingilis, no
kdamas daugiau dėmesio atkreipti į 
tetų pabaigoje įvyksiančias Aus
tralijos Lietuvių Dienas Sydnejuje, 
sišaukė spaudos konferenciją, ku
rioje dalyvavo spaudos darbuotojai 
A. Laukaitis, A. Kramilius, V. Ka- 

|zokas. Dalyvavo ir Komiteto narys 
informacijai J. Zinkus kaip modera
torius.

Į Dr. B. Vingibs atkreipė dėmesį, 
lud Austrabjos Lietuvių Dienos jau 
hebe už kalnų, ir kad tai esanti pati 
[Aidžiausia Australijos lietuvių šven
tė, kuriai dvejus metus rengiasi 
Įnūsų chorai, tautinių šokių grupės 
r kiti L. Dienų programos dalyviai, 
taip pat daug laiko sugaišta ir šioms 
■ienoms rengti komitetas, kuris turi 
jriską gražiai suderinti, koordinuoti, 
Išrūpinti sales, apgyvendinti suva
liavusius svečius ir kt. Atkreipė dė- 
hesį, kad šios Lietuvių Dienos yra 
fcbiliejaus ženkle: jos vyksta kaip 
Įi minint Lietuvos nepriklausomy- 
|ės atstatymo 60 metų sukaktį ir 
■išimtosios savo eilės tvarka. Ne
sūrint, kad Austrabjoje viskas labai 
pbrangę, vis tik stengtasi išlaikyti į 
Irisus parengimus galimai prieina
mas kainas, kad tik negavus nuosto- 
h, nes pačios Liet. Dienos rengia
mos ne pelno tikslais.

LDR Komiteto pirmininkas

Šiose Liet. Dienose deja dalyvaus 
tik trys chorai, bet už tat aštuonios 
tautinių šokių grupės. Kitap sakant, 
Liet. Dienų programoje vyraus jau
nimas įskaitant sportininkus ir at
vykusius iš užjūrio svečius - taut, 
šokių ansambli Grandinėlę iš Cleve- 
lando (USA). Pirmininkas priminė, 
kad gauta nusiskundimų, jog užjūrio 
vienetai ir kaip svečiai ir kaip aukš
tesnio lygio išpildytojai nustelbia 

vietines pajėgas ir sugeria visų dė
mesį. Dr. B. Vingibs užtikrino, kad 
užsienio svečių dalyvavimas tik pa
kelia Lietuvių Dienų prestižą, mū
siškių visai nežemina, o greičiau tik 
sužadina pasitikėjimą ir ryžtą. Tai 
liudija anais metais kanadiečių Gy- 
vataro apsilankymas, po kurio atgijo 
čia kai kur merdėjusios tautinių šo
kių grupės ir jau šiose dienose turė
sime net aštuonis taut, šokių viene
tus.

Bene pati sunkiausia yra iš kitur 
atvykusių svečių apgyvendinimo 
problema. Idealas būtų, jeigu sve
čiai būtų visi priglausti vietinių lie
tuvių savuose namuose. Tai būtų 
idealus mūsų visų susiartinimas. 
Gaila, čia daug savanorių neatsiran
da, ir butų komisijai tenka kreiptis į 
viešbučius, bendrabučius ir juose 
užsakyti atvykstantiems vietas. Su
prantama, gal ir susidaro kiek nepa
togumų įsileidus keletą žmonių sa
vuose namuose, bet morališkai toks 
suartėjimas šimteriopai pasiteisina. 
Pirmininkas kupinas vilčių, kad 
sydnejiškiai Hetuviai atvers savo 
namų duris ir priglaus iš toliau at
vykusius.

Pokalbio metu konferencijoje bu
vo leistasi į atskirų parengimų de
tales, kurių daugumas jau skaityto
jams žinomos iš nuolatinės Komiteto 
informacijos šiame laikraštyje. Bene 
daugiausia Komitetui rūpesčių su
darė Grandinėlės atvykimas ir jos 
gastrolės po Austrabją. Šalia pag
rindinio Grandinėlės koncerto Lie
tuvių Dienose, Grandinėlė dar kon

certuos Adelaidėje, Melbourne ir 
Canberroje.

Išskyrus Grandinėlės koncertą, 
kuris numatomas Regents teatre, o 
taip pat sportininkus, kurių žaidy
nės vyks krepšinio stadione Banks- 
towne, visi kiti Lietuvių Dienų pa
rengimai vyks Bankstown Civic 
Centre (Dainy Šventė, teatro spek
taklis, jaunimo koncertas, dailės pa
roda, N. Metų babus). Tautinių šo
kių šventė taip pat vyks Banks- 
towne - krepšinio stadione. Gi Lie
tuvių Klubas bus centrinė ašis, kur 
vyks visi susitikimai, informacija ir 
t.t. Krašto Tarybos suvažiavimas 
irgi vyks Syd. Liet. Klube.

Komiteto pir-kas Dr. B. Vingibs 
atkreipė dėmesį ir į tai, kad jei kas 
norės vestis kitataučių svečių į Liet. 
Dienų parengimus, tai visų pirma 
patartina, kad vestų ar kviestų į 
Grandinėlės koncertą, kur niekas 
negalės nusivilti, nes Grandinėlė yra 
internacionalinio garso ir profesio
nalinio lygio meninis vienetas.

Baigiant spaudos konferenciją 
Komiteto pirmininkas kreipiasi į vi
sus kuo gausiau šiose Lietuvių Die
nose iš visur dalyvauti, nes galimas 
daiktas tokio pobūdžio Lietuvių 
Dienos galinčios ir nepasikartoti, 
nes vyresniųjų jėgos pamažu išsen
ka, o jaunimas ne visais mūsų meni
niais vienetais domisi, pvz., chorais. 
Kadaise Dainų šventėje turėjome 
net šešis stiprius chorus, o šiose 
dienose vos tris. Ar įvyks dar viena 
Dainų šventė, tai didelis klausimas.
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Pagalvokime 
ir praktiškai

Galbūt ir ne vieta būtų čia kalbėti 
apie Australijos Lietuvių Fondą, 
kuris yra kaip savistovus ir regis
truotas, tiesioginiai nepriklausąs 
nuo bendruomenės bent adminis
tracine prasme, tačiau jis yra tiesio
giniai priklausomas nuo pačių bend
ruomenės narių, kurių aukomis jis 
išaugo ir laikosi. Tenka tik gėrėtis, 
kad bendruomenė vis dėl to įsisą
monino, jog toks fondas mums yra 
būtinas, o sudėtos ir iki šiandie gau
siai tebeplaukiančios aukos liudija, 
kad toks fondas mums yra reikalin
gas. įskyla tik klausimas - ar mes ži
nome, ką su tuo fondu veikti?

Prisimena šioje vietoje garsaus 
prancūzų rašytojo Andre Gide pa
sakojimas apie antrojo pasaulinio 
karo metu vokiečių suimtuosius 
prancūzų laisvės kovotojus, kurie 

buvo uždaryti koncentracijos sto
vykloje ir po heroiškų pastangų iš
sivadavo. Vienas iš jų staiga pa
klausęs: tai ką gi, vyrai, darysime su 
ta laisve? Klausimas yra toks gilia- 
prasmiškas, kad galįs būti pritaiko
mas kiekvienoje situacijoje.

Lygiai ir apie Australijos Lietuvių 
Fondą. Šalia to, kad A.L. Fondo 
Valdyba net skelbia, kad skaitosi su 
ALB Krašto Valdybos rekomenda
cijomis paremti vienokią ar kitokią 
visuomeninės ar kultūrinės lietu
viams reikšmės Australijoje sritį, 
taip pat (ir gal pirmoje vietoje) pati 
A.L. Fondo Valdyba rodo iniciaty
voj jos pačios nuožiūra kai kurias 
sritis Fondo lėšomis remti, kb neiš
kelia kiti organai. Iniciatyva yra 
sveika ir sveikintina, tik abejotina, 
ar šioje vietoje nesigauna dvilypu
mas arba net susikryžiavimas, kai 
Fondo lėšos skirstomos dviejų auto
ritetų sprendimu pries tai nesusita
rus. Suprantama, kad Fondas, kaip 
nepriklausoma ir registruota insti
tucija šitai gali daryti net nesiskai- 
tydama su ALB Krašto Valdyba, 
kuri gali Fondo Valdybai tik reko
menduoti, bet ne diktuoti, vėl gi iš 
kitos pusės AL Fondas kaipo toks 
yra tiesioginiai priklausomas nuo 
pačios bendruomenės savo esme, 
nes AL Fondo pajamos ir įplaukos 
ateina ne iš kur kitur, o kaip tik iš 
tos pačios bendruomenės, jos narių 
sudėtų aukų. Todėl nežiūrint, ką sa
kytų registruotasis AL Fondo sta
tutas, vis tik jo valdybai bent mora
liai būtų pravartu ne tik skaitytis, 
bet juo labiau atsiklausti Australijos 
Lietuvių Bendruomenės vadovybės 
pries skelbiant ir vykdant savus 
projektus. Tiesa, iki šiolei jokių su
sikirtimų neįvyko, tačiau nežinia, ar 
bendruomenės vadovybė žinojo 
prieš paskelbiant apie paties Fondo 
projektus, ir jiems vykdyti lėšų 
panaudojimus.

Skaitėme (žiūr. MJP. Nr. 36), kad 
AL Fondas numato skirti lėšų iš
leisti specialų leidinį apie Vilniaus 
universitetą jo 400 metų jubiliejaus 
proga, kad numatomi grožinės lite
ratūros premijavimai, kad reikia 
steigti šaltinių apie Lietuvą (Refe
rence) biblioteką ir t.t. Visi šie už
manymai gal ir labai svarbūs, bet 
sukelia abejonių. Sakysim, kad ir dėl 
leidinio Vilniaus universiteto su
kakties proga. Žinome, kad tokiu 
Mūsų'Pastogė Nr. 43, 1978.10;30, psl. 

dokumentiniu leidiniu rūpinasi 
Amerikos lietuviai, kur yra nepaly
ginamai daugiau tuo reikalu autori
tetų ir finansiniai ten lietuviai pajė
gesni. Vietoj to, kad suderinus jėgas 
išleisti vieną gerą leidinį, užsimoja
ma lokalinį ir gal net abejotinos ver
tės. Ar tai pateisinama?

Grožinės literatūros premijavi
mas. Irgi šūvis į tuščią erdvę. Jau 
principe žinome, kad jokios premijos 
neišugdė talento. O tie, kurie tokį 
talentą turi ir rašo, bet jei neturi 
galimybių savos kūrybos išleisti, 
galėtų patys kreiptis į A.L. Fondą 
paramos. Literatūrinių premijų tu
rime gana apsčiai, ir nė vienam kū
rybingam asmeniui nėra pastotas 
kelias kandidatuoti į laureatus. 
Daugiau A.L. Fondas prisidės padė
damas išleisti naujų kūrinių, negu 
aklai premijuodamas.

Bet yra ir aktualių reikalų, kur 
AL Fondas galėtų prisidėti koope
ruojant su ALB Krašto Valdyba. 
Sakysim, jaunimo reikalai. Visi jau
čiame, kad šiuo metu jaunime netu
rime atramos. Reikėtų kaip nors jį 
paskatinti, bet jo tiesioginiai neper
kant, bet, sakysim periodiškai orga
nizuojant jaunimo stovyklas, kur 
galėtų mūsų jaunimas ir bendrauti 
ir įsigyti tautinio sąmoningumo; 
akivaizdžiai paremti vykstančius į 
Jaunimo Kongresą, ypač atstovus; 
tautinių šokių grupes, kur jaunimas 
labiausiai užsikabina; paremti teat
ro spektaklius, kad galėtų perva
žiuoti ir per kitas kolonijas, o ne 
vien pasitenkinti tik vietiniu vien
kartiniu pasirodymu; literatūros 
vakarų organizavimą ir t.t. Tai yra 
uždaviniai, kurie yra degantys šian
die reikalingi skubios paramos.

Ar nevertėtų ties AL Fondo pla
nais kiek sustoti ir juos bendrai 
pasvarstyti, kad ir ALB Krašto Ta
rybos suvažiavime arba periodinėse 
ALB Krašto Valdybos bei AL Fondo 
Valdybos konferencijose ir nuolat 
skelbti, ko galima iš AL Fondo tikė
tis. Jaunųjų žurnalistų premijavi
mas Fondo lėšomis irgi abejotinas 
reikalas. Jeigu skiriamos premijos, 
tai reikia jas nuolat reklamuoti ir 
pagrįsti, o ne vien tik už tai, kad jei 
jaunuolis surezgė reikalinę kores
pondenciją, tuoj jam ir premija. Tai 
nėra spaudos darbuotojų skatini
mas.

Kiekvienu atveju, AL Fondo rei
kalai nėra nusistovėję, o jie yra 
svarstytini visu bendruomeniniu 
mastu ir labai greitai. (v.k.)

PKDŽKk

Mano ir šeimos nuoširdžiausia pa
dėka ALB Krašto Valdybos Pirmi
ninkui prof. Dr. A. Kabailai, kuris 
Lietuvių Sodyboje seklyčios atida
rymo šventės metu atidengė mūsų 
vyro ir tėvo Antano Baužės pager
bimo ir atminimo lentą. Dėkui lentos 
įgijimo komitetui - Dr. A. Maura- 
giui, L. Simanauskui, B. Barkui, I. 
Jonačiui, V. Kabailienei, M. Reis- 
gienei. Ačiū visiems mieliems tau
tiečiams, prisidėjusiems aukomis 
prie lentos įtaisymo.

Šia proga taip pat mano didelė 
padėka visiems už staigmeną - šiltas 
ir nuoširdžias ovacijas, kurias ilgai 
prisiminsiu. Dėkui mano bendra
darbėms ponioms ir p. V. Narušie- 
nei, už gėles, kurias įteikė Sūkurio 
vaikučiai. Man buvo taip netikėta, ir 
todėl labai įvertinu.

OnaBaužienė
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Australijos 
Lietuvių Fonde

1. TALKININKAI

Fondo valdyba visose didesnėse 
kolonijose turi savo įgaliotinius. Ti
kimasi, kad jie ir naujajai valdybai 
taip nuoširdžiai talkins, kaip anks
čiau. Iš tikrųjų, talkinama ne valdy
bai, bet Fondui, kuris yra visų lietu
vių reikalui, todėl visų lietuvių rū
pestis.

Visuotiniame narių susirinkime 
Vytautas Šalkūnas iškėlė mintį 
Fondo valdybai bei įgaliotiniams 
kolonijose susirasti kelis , žmones - 
aktyvius talkininkus. Šis siūlymas 
valdybos 1978.X.14 d. posėdyje bu
vo svarstytas ir nutarta vykdyti. 
Melbourne talkininkais sutiko būti 
Ignas Alekna, Juozas Krikščiūnas ir 
Jonas Meiliūnas, sen. Norintieji pa
remti Fondą ar įsirašyti jo nariais, 
Melbourne gali tat bet kuria proga 
kreiptis į talkininkus, o jie atliks vi
sus formalumus ir išrašys pakvita
vimus. Žinoma, bet kada sutikus, ir į 
Fondo valdybos narius. Kitose lie
tuvių kolonijose reikalas paliktas 
spręsti Fondo įgaliotiniams. Jei jie 
nori, gali pasikviesti talkininkus, 
kuriems Fondo iždininkas pasiųs per 
įgaliotinius kvitų knygeles.

Kitais metais, - Vilniaus universi
teto 400 jubiliejaus proga, - Fondas 
kreipsis į Krašto Valdybą su prašy
mu paskelbti balandį Fondo mėnesiu 
Australijoje. Norima, mat, Fondą 
dar keliais tūkstančiais padidinti, 
kad bėgamiesiems reikalams būtų 
galima verstis iš procentų. Šiuo me
tu Fondo kasoje yra 20,720.00 dole
rių. Pinigai laikomi Talkoje, kuri 
moka už terminuotą indėlio sumą 
10% palūkanų.

V-jo PLB Seimo NutarimaiII II

V-jo PLB SEIMO NUTARIMAI

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
V-sis Seimas, susirinkęs 1978 m. 
birželio 30 - liepos 4 dienomis Pa
saulio Lietuvių Dienų metu Toronte, 
Kanadoje, Royal Yorko viešbutyje, 
dalyvaujant laisvojo pasaulio lietu
vių atstovams iš Argentinos, Aus
tralijos, Brazilijos, Didžiosios Brita
nijos, Jungtinių Amerikos Valsty
bių, Kanados, Kolumbijos, Prancū
zijos, Šveicarijos, Urugvajaus, Ve- 
necuelos, Vakarų Vokietijos ir Nau
josios Zelandijos, pareiškia savo nu
sistatymą šiais klausimais.

ŽODIS LIETUVIAMS TĖVYNĖJE 
IR SVETUR

Lietuvos pavergimas ir lietuvių 
tautos žmonių persekiojimas yra 
genocidinio pobūdžio. Tai vykdoma 
dviem būdais: fiziniu naikinimu ir 
pastangomis palaužti žmonių dvasi
nį atsparumą.

Bet tauta pavergtoje Lietuvoje 
smurto nepabūgo ir savo dvasia su
stiprėjo. Tai rodo daugybė prasmin
gų ženklų, kad savo drąsioje kovoje 
už žmogaus teises ji remiasi didžio
siomis žmogaus dvasios vertybėmis.. 
Susilaukiame drąsių ir ryžtingų mo
terų bei vyrų, kaip Nijolė Sadūnaitė, 
Balys Gajauskas, Viktoras Petkus, 
Petras Paulaitis ir kiti, nepabūgs
tančių asmeninės kančios kovoje už 
lietuvių tautos ir savo sąžinės laisvę.

Lietuviškumo ir krikščioniškumo 
jungtis, taip išryškėjusi mūsų tautos 
rezistentų veikloje, yra aiški pas
tanga ir kryptis stiprinti lietuvių 
tautos dvasinį ir moralinį atsparu
mą.

Dviejų galybių, komunistinio ir 
laisvojo pasaulio, politiniame žaidi
me ryškėja stambaus masto idėjinė 
krizė. Komunistinis partneris savo 
idėjinį skurdą ir pralaimėjimą

2. PADIDINTA TERMINUOTAS
INDĖLIS

Juozui Ramanauskui (Bass Hill, 
N.S.W.) skatinant, Fondo valdyba 
terminuotą indėlį Talkoje padidino 
iki $ 17,000. Iki šiol buvo $ 15,000. J. 
Ramanauskas yra vienas stambiųjų 
Fondo rėmėjų. Spalio 13 d. jis ir vėl 
prisiuntė čekį $ 300. Iš viso Fondui 
jis yra įmokėjęs $ 720.

3. LIETUVIŲ FILMAS KOLEDŽE

Spalio 12 ir 13 dienomis Coburgo 
(Melbourne priemiesčio) koledže 
baigiamojo kurso studentams, - bū
simiems mokytojams, - buvo rodo
mas mok. V. Karazijos susuktas 
Lietuvių Dienų filmas. Tuo pasirū
pino koledžo lektorius J. Meiliūnas, 
jun. Studentai gyvai domėjosi tauti
niais šokiais, spalvingais kostiumais, 
liaudies meno dirbiniais ir chorų pa
sirodymais. Po filmo diskusijose lėk. 
J. Meiliūnui buvo progos savo stu
dentams papasakoti apie Australijos 
lietuvius, jų kultūrinę veiklą ir pas
tangas išlaikyti kilmės identitetą. 
Sveikintina būtų, kad Jono pavyzdį 
pasektų kiti mokytojai bei lektoriai 
ar profesoriai. Filmas (16 mm) gau
namas per Fondo valdybą. Už jo de
monstravimą Coburgo koledžas yra 
pasižadėjęs sumokėti $ 30.

4. FONDO VALDYBA

1978.X.14 d. posėdyje, pasirėmusi 
Melbourne Bendruomenės bibliote
kos vedėjo K. Šlikos prašymu ir 
bendruomenės valdybos rekomen
dacija, paskyrė $ 100 naujoms kny
goms įsigyti.

A.L. Fondo Valdyba, 
50 Errol St., N. Melbourne, Vic.3051

dangsto besaikiu ginklavimusi ir 
smurtu prieš kovotojus už žmogaus 
teises. Bet ir laisvajame pasaulyje 
vis dar reiškiasi spekuliavimas žmo
gaus teisėmis, ieškant lengvų 
sprendimų ir stokojant valios ga
rantuoti visiems žmonėms laisvę ir 
ginti skriaudžiamųjų teises. Tokio
mis aplinkybėmis sugebėjimas ver
tinti pavojų, pakilti iš kasdieninių 
darbų ir rūpesčių bei daryti spren
dimus, kurie atitiktų laiko reikala
vimus ir sudarytų tvirtą pagrindą 
lietuvių tautos šviesesnės ateities 
tikrovei, yra mūsų, į šį Seimą suva
žiavusiųjų, šventoji pareiga.

Lietuvių tauta šios pasaulinės 
krizės metu pasisako už dvasinių 
vertybių pirmumą prieš medžiagi
nes, už pilnutinės žmogiškosios as
menybės laisvą reiškimąsi ir smer
kia prievartinį žmogaus teisių slo
pinimą.

V-sis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimas kviečia:

1. pasitikėti savo jėgomis bei so
lidarumu ir laikyti glaudų ryšį tarp 
pavergtųjų ir laisvųjų lietuvių;

2. kurti ir išlaikyti sąmoningas 
tvirtos moralės lietuviškąsias šei
mas visame pasaulyje, siekiant gau
saus prieauglio ir jį auklėjant lietu
viškoje ir krikščioniškoje dvasioje;

3. skatinti jaunuomenę atkakliai 
siekti mokslo, giliau pažinti bei var
toti lietuvių kalbą ir dalyvauti lietu
vių kultūros ugdyme;

4. atgaivinti vyskupo Motiejaus 
Valančiaus tautos blaivybės idėją ir 
vieningai priešintis okupanto pas
tangoms žaloti tautą alkoholizmu;

5. laisvajame pasaulyje moraliai ir 
materialiai remti mūsų laisvinimo 
veiksnių darbus ir visomis jėgomis 
ginti okupanto persekiojamuosius 
disidentus ir rezistentus;

6. įtaigoti laisvojo pasaulio viešąją 
opiniją įžvelgti komunistų kėslus,

Nukelta į psl. 3
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PL B-nės Seimo nutarimai
Atkelta iš pis. 2

savo veiksmų neremti iliuzijomis ir 
efektyviai ginti skriaudžiamųjų tei
ses.

Mūsų pastangas ir darbus telydi: 
išmintis, kuri tepaverčia mūsų 

siekimus taikliais sprendimais, 
teisingumas, kurio pagrindu kur

tume šviesesnę socialinę santvarką, 
dvasinė ištvermė ir savitvarda, 

kurios būtinos mūsų teisingame ke
lyje į laisvę.

Tepadeda Dievas mūsų bendruo
menei stiprėti ir dirbti, kad mūsų 
brandi ir aukštos dvasinės kultūros 
lietuvių tauta laimėtų laisvę ir Lie
tuva atgautų nepriklausomybę.

LIETUVOS LAISVINIMO
VEIKLA

1. Seimas siūlo Vlikui vėl šaukti 
periodines veiksnių konferencijas 
darbams aptarti, derinti ir remti.

2. Seimas pritaria White Plains 
1974 m. konferencijos nutarimams ir 
įpareigoja Lietuvių Bendruomenę 
vykdyti joje sutartus darbus kartu 
su tais veiksniais, kurie sutiks 
bendradarbiauti.

3. Seimas siūlo PLB Valdybai ir 
Kraštų Bendruomenėms sekti ir 
atitaisyti svetimųjų informacijos 
apie Lietuvą klaidas, sudarant tam 
reikalui specialius organus.

4. Seimas siūlo Lietuvių Bendruo
menei kartu su kitais veiksniais su
daryti dvi nuolatines bendras komi
sijas:

a. Lietuvos sienų ir santykių su - 
kaimynais,

b. Parengties.
5. Seimas, kreipdamas dėmesį į 

žydų ir lietuvių dialogą ryšium su 
Antrojo pasaulinio karo įvykiais, 
skatina visuomenę laikytis jame di
džiausio objektumo, išjungti iš dis
kusijų jausmus ir pavienių asmenų 
nusikaltėlių veiksmus vengti pri
skirti tiek lietuvių, tiek žydų tau
toms. Taip pat Seimas siūlo PLB 
Valdybai rūpintis dokumentinės 
medžiagos kaupimu ir paruošti žydų 
■ lietuvių santykių istoriją.

6. Bendradarbiaujant su kitais 
veiksniais, siekti kad Vilniaus arki
vyskupija Šventojo Sosto būtų pri
jungta prie Lietuvos bažnytinės 
provincijos. Taipgi prašyti, kad Ka
raliaučiaus sritis būtų išimta iš Len
kijos bažnytinės provincijos ir pri
skirta Lietuvos bažnytinei provinci
jai.

7. Seimas ragina Lietuvių Bend
ruomenę kelti pasaulio viešumon 
Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios ir 
katedros grąžinimą kulto reikalams. 
Ateistinis muziejus bažnyčioje ir 
katedros naudojimas ne kulto reika
lams užgauna tikinčiųjų lietuvių 
jausmus ir niekina visos lietuvių 
tautos praeitį.

8. Seimas prašo visų Kraštų 
Bendruomenes atkreipti savo 
kraštų vyriausybių ir visuomenės 
dėmesį į 1980 m. Maskvoje busi
muosius olimpinius žaidimus, skati
nant juos boikotuoti, jei ir toliau So
vietų Sąjungoje bus vykdomi pag
rindinių žmongaus teisių pažeidimai.

9. Seimas prašo PLB Valdybą 
kreiptis į Šventąjį Sostą, Lenkijos 
vyskupų konferenciją, Varšuvos ir 
Gniezno arkivyskupą kardinolą 
Wyszinskį - Lenkijos Primą ir Lom
žos vyskupą, kad lietuviams būtų 
užtikrintos tos pačios teisės melstis 
lietuvių kalba ir naudotis Seinų ka
tedra, kaip ir lenkams, ir kad Kata
likų bažnyčia Lenkijoje Seinų - 
Punsko krašto lietuvius laikytų ly
giateisiais bažnyčios sūnumis ir 
dukterimis. Raginti išeivijos lietu
vių veiksnius, organizacijas ir vi
suomenę aktyviai prisidėti prie Sei
nų - Punsko lietuvių kovos už savo 
teises.
10. Seimas skatina PLB Valdybą 

sudaryti Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės visuomeninių reikalų ko

misiją politiniams reikalams.
11. Seimas skatina siekti, kad No

belio taikos premija būtų skiriama 
sovietinio režimo disidentams, jų 
tarpe ir lietuvių rezistentų grupei 
Helsinkio nutarimams sekti.

12. Seimas ragina laisvinimo 
veiksnius plėsti politinių kalinių 
gelbėjimo akciją.

13. Seimas didžiai vertina Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos bei ki
tos pogrindžio spaudos leidimą ir 
prašo visų Kraštų Lietuvių Bend
ruomenes visais galimais būdais šias 
pastangas remti.
LIETUVIŲ KULTŪRINIAI 

REIKALAI

1. Seimas pritaria IV-sios PLB 
Valdybos kultūriniams ryšiams su 
kitais kraštais ir ragina naująją PLB 
Valdybą juos tęsti, taip pat išple
čiant į Europą ir Australiją. Steng
tis, kad repertuarai visų pirma būtų 
lietuviški.

2. Seimas ragina visus lietuvius ir 
visų Kraštų Bendruomenių vadovy
bes remti Jaunimo Kongresus, pra
šo į Mokslo ir kūrybos simpoziumus 
kviesti mokslininkus ir iš kitų kraš
tų ir siūlo paskirų Kraštų Bendruo
menių vadovybėms organizuoti ke
liones į kitus kraštus, pavyzdžiui į 
Australiją, Europą, Pietų Ameriką 
ir kitur su tikslu palaikyti glaudes
nius savitarpio ryšius.

3. Seimas ragina visų Kraštų 
Bendruomenes ruošti daugiau va
dovų chorams, tautinių šokių bei te
atro grupėms ir kitiems meniniams 
vienetams.

Valandėlė su ’’Žilvinu”
’’ŽILVINO” METINIS

KONCERTAS ADELAIDĖJE

Žilvine, Žilvinėli,
Jei Tu gyvas pieno puta, 
Jei negyvas, kraujo puta.

Atkunkuliavo, baltoji puta; skait
lingam jaunime, jų metinio tautinių 
šokių koncerto metu, kuris įvyko 
spalio 14-tą dieną 1978 m. Lietuvių 
Namuose.

Nors tą dieną radijo valandėlėje, 
tautinių šokių vadovas V. Vencius, 
nusiskundė, kad grupė neturi prity
rusio šokių mokytojo, bet iškilesnie
ji šokėjai, kaip R. Stankevičiūtė 
(jaunių grupė) ir B. Sobeckis (vy
resniųjų grupė), perėmė mokymo 
darbą, jį atliko visai gerai. Šokiai 
gerai paruošti, jie vyko sklandžiai, 
gyvai, spalvingai.

Praeity daug kalbėta (ir rašyta), 
apie šokėjų tarp savęs bendravimą 
ir veido išraišką. To ’’Žilvinui” dar 
labai trūksta. Dėl jaunių nėra ko 
stebėtis, jie susikaupę tik šokių tei
singu atlikimu, bet vyresniajai gru-

Žilvino jaunės: jos ir šoka, ir dainuoja...

Iš PLB Seimo: prezidiumo dalis. Iš kairės JAV Liet. B-nės pirm. A. 
Gečys, kalba buvęs PLB pirm. B. Nainys, Seimo pirm, ir dabartinis PLB 
pirm, V« Kamantas ir Seimo parlamentaras ir dabartinės PLB Valdybos 
narys V. Kleiza. Nuotrauka St. Dabkaus
4. Seimas siūlo PLB Valdybai 

steigti komisiją, kurios tikslas būtų 
aprūpinti prieinamomis kainomis 
visų kraštų lietuvius knygomis, 
plokštelėmis, laikraščiais ir kitais 
leidiniais.

5. Seimas ragina PLB Valdybą 
sudaryti sąlygas kuriame nors Šiau
rės Amerikos universitete pastoviai 
lituanistikos katedrai.

6. Seimas siūlo PLB Valdybai 
peržiūrėti išeivijos lietuvių kultūros 
politiką, skiriant daugiau dėmesio 
toms sritims, kur susiduriama ypač 
su sovietinės ideologijos ir Maskvos 
politinių varžtų iškraipymais.

7. Seimas prašo visų Kraštų Lie
tuvių Bendruomenes ir visas lietu
vių organizacijas švęsti karaliaus 
Mindaugo vainikavimą drauge su 
Vasario 16-sios švente.

Bus daugiau

pei to negalima dovanoti. Juk tai 
šokiai. Linksmi ir smagūs, ir poros 
žydi jaunyste ir grožiu. Kur gi tada 
šypsenos, kur žvalūs žvilgsniai, ku
rie ir perduoda publikai tikrą šokių 
nuotaiką. Per visą koncertą^ tą, pa
jėgė padaryti du išskirtini šokėjai, 
tai R. Varnaitė ir V. Adutavičius. 
Didžiausią ’’nuodėmę” papildė viena 
šokėja, kuri savo veido grimasa, pa
rodė, kad šokyje buvo padaryta 
klaida. Publika mažų klaidelių daž
nai nepastebi, todėl nereikia išsi
duoti patiems. Tai tik tokios pasta
bos, kurios yra lengvai pataisomos.

Pirmoje koncerto dalyje, ’’Jaunų
jų grupė sušoko tris šokius. Tai 
skaitlinga grupė, apsupo visą sceną. 
Be tradicinių jaunių šokių, kaip 
’’Kubilas” ir ’’Kalvelis”, jaunieji šo
kėjai "Gyvatare” trepsėjo kojytėm 
pasigėrėtinai.

Vyresnieji šokėjai pramirgėjo 
’’Landytiniu” ir "Aštuonyčiu”, 
mergaitės praskrido ’’Blezdingėle”, 
nuaudė drobes ’’Audėjėlė”, praple- 
vėsavo ’’Jaunystės šokis”, naujas 
’’Tabalas” sudomino skirtingumu ir 

užbaigai pradundėjo ”Malūnas”.
Koncerto paįvairinimui jaunių 

grupės mergaitės, vad. G. Vasi
liauskienei pritariant .pianinu, pa
dainavo dvi daineles. Mergaičių 
skambūs balsai, gražus žodžių išta
rimas ir jų drausmingumas padarė 
labai gerą ir malonų įspūdį. Jaunas 
berniukas R. Willenbrecht, akorde
onu atliko ’’Spanish eyes” ir ’’Chris
tina”. Berniukas groja gerai, atrodo, 
kad savo instrumentą jis myli ir eina 
teisingu keliu, stengdamasis su juo 
suaugti, tik gaila, kad pasirinko ne
tinkamą medžiagą. Kiekvienam ki
tam koncertui tas būtų gerai, bet 
grynai lietuviškų tautinių šokių va
karui, ’’Spanish eyes” buvo ne vie
toj.

Antroje koncerto dalyje matėme 
V. Baltučio parašytą, E. Varnienės 
surežisuotą montažą ”Piršlybos”. 
Gražus lietuviško kaimo kiemas, 
kuriame linksminasi, šoka jaunimas, 
o piršlys - melagis, dviem, kiek ”ap- 
kiautusiems” kavalieriam, bando 
surasti po žmoną. Iš to, žinoma, nie
kas neišeina. Mergaitė susiranda 
savo berniuką ir be piršlio, o kava
lieriai, kaip ir tiko, susiporuoja su 
dviem kaimo moterėlėm.

Šokėjai - artistai, savo vaidmenis 
atliko gerai, sukeldami publikoje 
daug juoko.

Montaže įpinti šokiai, atlikti su 
entuzijazmu. Jautėsi, kad šokėjai 
įsismagino, pametė tam tikrą rezer
vą.

Mergaičių ’’Sadutė”, visuomet 
kažkaip jaudina, o ’’Lineliai”, suarti
na su tikru kaimu, su sesėm, kurios 
linelį taip brangino - pačios rovė, 
verpė, audė ir į mergautinę skrynią 
dėjo. Grakštūs mergaičių rankų ju
desiai buvo tikroji šio šokio puoš
mena.

Montažo gražios dekoracijos - V. 
Opulskio, puikus apšvietimas - V, 
Vosyliaus ir garsų efektai A. Grigo
nio.

Šokiams, akordeonu, meistriškai 
grojo M. Dumčienė.

Kai scenoje, matome tiek jauni
mo, kuris randa laiko ir noro ati
trūkti nuo savo kasdieninių pareigų 
- mokslo, darbų ir malonumų, ir kas 
savaitę, repetuoti, tobulintis tauti
nių šokių mene, ar dainoje, tada tik
rai žinome, kad lietuviškos veiklos 
vientisumas nenutruks, bet skleisis 
platyn, įvairiom šakom.

Anot Adei. apyl. p-ko Č. Zamois- 
kio, kuris padėkojo savo ir publikos 
vardu už taip puikų koncertą, kad į 
tokią dirvą mesta sėkla, išaugins 
sveiką grūdą.

Ačiū ’’Žilvino” jaunimui, bei va
dovam ir sėkmės Liet. Meno Dieno
se Sydnejuj.

V. Marcinkonytė

Filipinai siekia pakeisti savo 
krašto vardą į ’’Maharlika” (kas 
reiškia laisvę) vietoj kolonistų pri
mesto Filipinų vardo. Tuo reikalu 
akcija vedama per vietinę spaudą.

* «
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Popietė su kompozitorium B. Gorbulskiu
Taip ir skelbimai sakė. Ne kon

certas, ne pobūvis, o tiesiog - popie
tė. Žinoma, popietė su kompozito
rium jau savaime žada kažką įdo
maus, o ypač dar su kompozitorium, 
atvykusiu iš Lietuvos ir jau čia ne 
kartą per radiją ar koncertus girdė
tu.

Žmonės ėjo iš dalies ir smalsumo 
vedami: gi jis ne daininkas, ne išpil- 
dytojas - kaip jis mus užims?

Bet niekas nenusivylė. Nuostabu, 
ką galima suorganizuoti per tris sa
vaites, jeigu turi gerų norų!

G. Žemkalnis pradėjo popietę, 
kaip ir paprastai, šiltu ir nuoširdžiu 
žodžiu pristatydamas Banjaminą 
Gorbulskį mums, ir mus - B. Gor
bulskiui: tegu žino svečias, kad mes 
mielai dalinamės savo džiaugsmais, 
rūpesčiais, pastoge ir duona su sve
čiais iš Lietuvos - tokie mes, mel- 
burniškiai.

Prieš susirinkusius atsistojo Gor
bulskis. Nedidukas, viršugalvy pyk
terėjęs, pakaušy ilgaplaukis, su 
draugiška šypsena veide ir su hu
moro kibirkštėle akyse. Papasakojo 
apie save, juokais pasibėdavojo, kad 
merginos, jį koncerte pamačiusios, 
nusivilia, manydamos sutiksiančios 
pop - žvaigždės tipo kompozitorių, 
bet tuoj pat paminėjo, kad per pas
kutinius keleris metus turėjo apie 
300 autorinių koncertų. Aišku, kad 
publika jį ir jo muziką mėgsta.

Gorbulskis yra produktyviausias 
lengvosios muzikos kompozitorius 
Lietuvoje, ir jo prodyktyvumas ne
sustoja nė atostogaujant - vėliau iš
girdom vieną dainą, kurią jis baigė 
kurti skrisdamas lėktuvu iš Sydne- 
jaus į Melbourną.

Kalbos Gorbulskiui netrūksta, jis 
be jokių pastangų būtų galėjęs mus 
ir ilgiau užimti savo lengvu pokal
biu, bet Viva Alekna, šios popietės 
vyriausias režisorius, pradėjo neri
mauti, kad ’’reikia pradėti”. 0 gi 
Gorbulskis jau labai įdomiai buvo 
pradėjęs! Bet Viva buvo susirūpi
nęs, kad nėra būbnininko Tomo Bal
tučio. O vargšas Tomas tuo metu 
dar šoko Meno Galerijoj su ”Klum- 
pakoju”. (Blogai būti tokiam versa- 
tiliam...)

Gorbulskis šyptelėjo, sako: ’’Ži
nai, žmonės pinigą sumokėjo - nepa
bėgs. Galim ir palaukti”. Bet tik 
juokavo, nes tuoj ir pradėjo muziki
nę programą.

Ir tada pamatėm, kokius talentus 
savo tarpe turime - 10-ties žmonių 
ansamblis, iš kurių 5 ir solo ar duetu

KANADOJE BOIKOTUOJAMI 
SOVIETINIAI MEDALIAI

Norėdami pasipinigauti sovietai 
išleido 1980 metų olimpinių žaidimų 
medalius, kurie platinami jau 
visame pasaulyje per numizmatikus 
ir įvairius prekybininkus.

Toronte, Kanadoje žymiausia 
šiais dalykais prekybos bendrovė 
Canadian Coin Empire Industries 
Inc. atsisakė tokius medalius priimti 
ir juos platinti protestuodama prieš 
žmogaus teisių sutrypimą Rusijoje 
ir prieš disidentų nuteisimą. Kom
panijos direktorius, tai paskelbda
mas kreipėsi ir į kitus prekybinin
kus protesto ženklan atsisakyti ne 
lik medalių, bet ir visų kitų sovie
tiškų prekių. Sulaikė tokių medalių 
platinimą ir kitos bendrovės Kana
doje ir Amerikos Jungtinėse Vals
tybėse.

Egipte archeologai aptiko vietovę 
- miestą, egzistavusį prieš 200,000 
metų. Vietovė yra dykumoje su le
kiančiu smėliu, ir dedama pastangų 
smėlį sulaikyti, kad būtų galima ty
rinėti užtiktas vietas.
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Kompozitoriaus Benjamino Gorbulskio, svečio iš Lietuvos, jo kompo
nuotų dainų išpildytojai Melbourne. Pirmoje eilėje iš kairės: Arūnas 
Bruožas, pats kompozitorius B. Gorbulskis, Virginija Bruožytė. Antroje 
eilėje: Vytas Aniulis, Arūnas Staugaitis, Aldona Baltrūnienė, Povilas 
Kviecinskas, Rimgaudas Šližys, Rita Tamošiūnaitė - Mačiulaitienė, Jonė 
Žalakauskienė ir Bronė Staugaitienė.

dainavo. Orkestrą sudarė pats Gor
bulskis prie fortepiono, Tomas su 
būbnų komplektu ir Peter Learson - 
Tomo draugas - su gitara.

Žemas aksominis Ritos Mačiulai- 
tienės balsas, skaidrus tyras Bronės 
Staugaitienės, malonus Arūno 
Staugaičio ir vis tobulėjantys Virgi
nijos ir Arūno Bruožiu - rodos, kaip 
tik tom dainom geriausiai tiko solo 
dainavimui, o Aldona Baltrūnienė, 
Jonė Žalkauskienė, Vytas Aniulis, 
Povilas Kviecinskas ir Rimgaudas 
Sližys muzikaliai papildė ansamblį.

SU SPORTININKAIS Antanas Laukaitis

PER Š. AMERIKĄ
Nepamirštami yra ir 

paskiri sporto šakų vadovai, kaip A. 
Bielskis, kuris savo automobilyje 
vežiojosi ne tik visus lengvosios at
letikos sportinius įrankius, bet taip 
pat ir visą šios šakos raštinę, su ra
šomąja mašinėle ir visais kitais 
priedais. Tur būt dar apie nei vieną 
mūsų veteraną sportininką nesu 
girdėjęs tiek daug visokiausių, net ir 
kurjozinių atsitikimų, kaip apie A. 
Bielskį, ypatingai apie jo gerą apeti
tą, kuris yra žinomas per visą Ame
riką ir Kanadą. Šventės metu labai 
daug darbo pridėjo R. Korzonas, 
krepšininio vadovas, V. Grybauskas 
-lauko teniso, A. Barzdukas - plauki
mo, J. Nešukaitis - stalo teniso, J. 
Baris - golfo, K. Merkis - šachmatų, 
M. Leknickas - tinklinio, J. Usvaltas 
- šaudymo ir V. Drešeris - futbolo. 
Nepamirštama yra mūsų draugė, 
buvusi iškilioji atletė newjorkiete E. 
\adapolienė, kuri su savo kitu kole
ga Pr. Gvildžiu, tur būt už sportinę 
atgailą, per visas karštąsias dienas 
prabuvo atletikos stadionuose beri- 
kiuodami ir beteisėjaudami visoms 
atletikos varžyboms. Daug yra 
mano neišminėtų, tačiau jie visi bu
vo tie dirbantieji, kurie įgalino 
sportines žaidynes padaryti tech
niškai pavykusias.

Ir jeigu po aštrių kovų stadionuo
se visi sportininkai ir svečiai rasda
vo sau gražų poilsį Toronto Lietuvių 
Namuose ir ypatingai ’’Lokyje”, tai 
už tai visi turi būti dėkingi šių namų 
visai valdybai,svetainės geriems 
patarnautojams ir vedėjui, kaip ly
giai ir visuomet besišypsančiai ir 
niekuomet nepavargstančiai šių 
namų šeimininkei (gaila pamiršau 
pavardę). Gi tur būt retai gyvenime 
papuola žmonėms, kaip ir mes iš to
limosios Australijos, kad atsitiktų ir 
galėtų tau kas nors panašiai ką nors 
pasakyti. Vieną vakarą ’’Lokyje”

Antrą dainą įpusėjus, pro duris 
įsmuko, dar tautiniais rūbais apsi
rengęs, Tomas Baltutis. Įsmuko ir 
tuo pačiu judesiu atsisėdo ir ėmė 
būgnuoti.

Gorbulskis pranešinėjo programą, 
dažnai taikliu žodžiu sukeldamas 
juoko. Susidarė labai laisva, jauki 
nuotaika. Apie dainų kompoziciją 
negaliu rašyti, nes neišmanau. Man 
jų harmonijos atrodė labai europie- 
tiškos (ne kaip Amerikoj ar Austra
lijoj). Dainos melodingos, tokios, 
kurias porą kartų išgirdęs, rodos, 

buvo taip daug žmonių, kad net šva
rių stiklų bare pritrūko. Ir štai, ma
no draugas inž. R. Sonda, rodyda
mas į barą sako man: ’’Žiūrėk, žiū
rėk, Antanai, kaip mūsų milionie- 
rius, net rankoves pasiraitęs, plauna 
jums stiklus už baro.” Tikrai nuste
bau pamatęs S. Kuzmą, šventės fi
nansų komisijos pirmininką, per ku
rio didelius nuopelnus ir mes aus- 
traliečiai gavome labai gražią sumą 
paramos ir kuris pats yra vienas iš 
turtingiausių lietuvių Toronte, net 
suprakaitavusį ir beplaunantį stik
lus. Pasirodo jis yra artimas giminė 
ir mūsų garsiųjų Australijos lietuvių 
krepšininkų geelongiškių Šutų.

Ir jeigu ta nuoširdi lietuviška 
meilė buvo mums parodyta Kana
doje, kur mes tebuvome tik apie 
10-tį dienų, tai lygiai taip pat, o gal 
ir dar daugiau, lietuviškas draugiš
kumas, globa ir meilė mums buvo 
pajuntama visoje Amerikoje, kur 
buvome gerokai virš mėnesio laiko. 
Nuo pat pirmųjų išlipimo dienų Los 
Angeles, mes pajutome, kad esame 
savi pas savus, kad lietuvis, nesvar
bu iš kur jis yra atvykęs, lietuviui 
yra brolis broliui, sesuo seseriai. Ir 
šis toks draugiškumo ir broliškumo 

jausmas mus lydėjo visoje Ameriko
je. Ne viena džiaugsmo ir ne viena 
liūdesio ašara pasitiko ir palydėjo 
mus, mums atvykstant ir išvyks
tant. Ne vienas tamprus draugystės 

ryšys surišo tarpkontinentinei 
draugystei Amerikos ir Australijos 
lietuvius. Ir aš tikiu, kad ši mūsų 
tarpusavio draugystė ilgai dar ne
dings, bet bus vis ar tai Amerikoje, 
ar tai Australijoje stiprinama.

Sunku būtų šiame rašinyje pami
nėti visus, kurie taip daug prisidėjo 
prie mūsų pasisekusios kelionės 
Amerikoje. Ir, žinoma, dar sunkiau 
man būtų išminėti visus tuos man 
taip brangius žmones, kurie asme- 

galėtum kartu dainuoti. Vieną dai
ną, Gorbulskiui pasiūlius, visi kartu 
ir padainavom O šiaip tai jos įvai
rios - yra ir linksmų ir romantiškų ir 
net sentimentalių.

Jos pritaikytos Lietuvos žmonių 
skoniui. Lietuvoj žmonės yra jaut
resni ir sentimentalesni, negu mes 
čia (’’suaustralėję!) ; jie mėgsta dai
nuoti apie tėvynės meilę, grožį, il
gesį... Gal būt ir mes taip dainuotu
me, jei nebandytume (anglosaksų 
pavyzdžiu) savo jausmų paslėpti, jei 
nebūtume pasidavę šypsenos ir juo
ko kultui.

Kai kurioms dainoms Gorbulskis 
ir pats pritarė dainuodamas, o vieną 
dainą - programoje nepažymėtą - ir 
solo padainavo. Tik visai be reikalo 
atsiprašinėjo dėl savo balso.

Klausimų metu paaiškėjo, dėl ko 
atsiprašinėjo - Lietuvoje priimta, 
kad ir estradines dainas dainuoja 
operai paruošti dainininkai. Šiaip 
klausimų labai daug nebuvo, nes visi 
labai norėjo išgirsti daugiau dainų.

Programos dalyviai buvo dosnūs - 
išgirdom 22 dainas, kai kurias net 
pusantro karto, kai smarkiai plojom, 
o pabaigai vėl pirmąją dainą, šį kar
tą su būbnais.

Spausdintoje programoje, kurioje 
buvo visų dalyvių autografai, buvo 
įrašyta: "Linkime maloniai praleisti 
laiką...” Mes taip ir padarėme.

Ačiū Benjaminai Gorbulskiui. 
Ačiū rengėjams.

A. Karazijienė

niškai man padėjo ir globojo. Tačiau 
aš negaliu nepaminėti tų kelių žmo
nių >kurie visai Australijos išvykai 
yra ypatingai nusipelnę. Visos ke
lionės Amerikoje vadovas Vytautas 
Grybauskas iš Čikagos, daug dir
bantis, kuklus, australiečius gerai 
pažinęs iš savo kelionės su Ameri- 

; kos lietuviais krepšininkais Austra
lijoje, buvo ta pagrindinė ašis, apie 
kurią sukosi mūsų visa kelionė šia
me krašte. Ir ši. ašis, neapsiriksiu 
pasakydamas, yra verta tikrojo 
aukso, nes jo ir jo padėjėjų visoje 
Amerikoje suorganizuota mūsų ke
lionė yra verta tikrai daugiau negu 
aukso, sidabro ir bronzos medalių, 
kartu sudėjus. Australija, tavęs, 
Vytautai, niekada nepamirš. Nepa
mirštami yra čikagiečiai: J. Bagdo
nas, nesvarbu kad jis australiečius 
mėgino kaip kareivius varinėti, V. 
Miceika, vargo turėjęs su apgyven
dinimu, nes buvę australiečiai, da
bar gyveną Čikagoje, išgraibstė sa
vo visus sutiktus pažįstamus ir pali
ko jį be žinios kur kas gyvena. Ta
čiau, gera jo širdis perdaug nepyko. 
Mūsų australiečių nepamirštamas 
Valdas Adamkus, kaip ir kitas mūsų 
draugas Petras Petrulis nepamiršo 
mūsų, bet įdėjo viską, kad mes ir vėl 
galėtume būti geriausi draugai su 
didžiosios Čikagos lietuviais. Malo
nu, kad dar australiškų dulkių nepa
miršę, skautės I. Kerehenė ir R. Ja- 
nušaitytė irgi prisidėjo prie mūsų 
taip gražaus priėmimo. Buvau tikrai 
išdidus, kai mano Vokietijos dienų 
draugo, dabar gero golfininko, Edu
ardo Lapo maloni žmona buvo iš tų 
vadovių, kurios surengė tokį šaunų 
banketą mums. Ačiū ir puikiam 
NeoLituanios , orkestrui ir jo vado
vui A. Modestui, kurių mes 
laukiame per Kalėdas Sydnejuje ir 
visoje Australijoje.

Bus daugiau

Spalio 15 d. Melb. Lietuvių Na
muose įvyko kompozitoriaus, svečio 
iš Lietuvos, Benjamino Gorbulskio 
sukomponuotų dainų rečitalis, kurį 
atliko vietinių dainos mylėtojų bū
relis talkinant pačiam kompozito
riui. Rečitalis buvo labai sėkmingas 
ir spalio 28 buvo nemažiau sėkmin
gai pakartotas Geelonge.
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Lietuviški pinigai Adelaidėje JEIGU KAS UŽMIRŠO -.

Tai nereiškia, kad su jais padarė
me ’’biznį” kokiame nors supermar
kete. Turtingą lietuviškų ir Lietuvoj 
įvairiais laikotarpiais vartotų pinigų 
kolekciją mūsų visuomenei parodyti 
ir susipažinti atvežė iš Sydnejaus 
žinomas kultūrininkas ir kolekcio
nierius Česlovas Liutikas. Žinant 
plačius Č. Liutiko veiklos barus, 
peršasi klausimas, kaip šis devyn- 
darbis žemaitis čia papuolė? Atsa
kymo reikėtų ieškoti jo būdo savy
bėje, niekuomet neatsisakyti, .jei 
prašomas ar kviečiamas. 0 tokia 
proga ir pasitaikė.

Adelaidėje turime Č. Liutikui pri
lygstančią, judrią ir taip pat atrodo 
nepavargstančią asmenybę - Eleną 
Reisonienę. Tik jos darbas sukon
centruotas daugiau vienoje srityje: 
lietuviškos spaudos populiarinime ir 
platinime. Ir čia ji yra pasiekusi ne
įtikėtinų rezultatų.

Mūsų Pastogės Nr. 37 buvo pas
kelbta jos vadovaujamos bibliotekos 
- kiosko metinė apyskaita, kurios kai 
kurias pozicijas verta pakartoti. Per 
vienerius metus parduota knygų už 
5126.00 dol., tautodailės dirbinių ir 
lietuviškų plokštelių už virš 2000 
dol., padovanota knygų už 260 dol. 
Kioske pardavimui knygų yra už 
3680 dol. Skaitant, kad Adelaidėje 
turime apie 1300 lietuvių, tai pagal 
čia suminėtus davinius adelaidiškiai 
savanoriškai apsidėję spaudos ’’pa
galviniu” mokesčiu virš 5 dol. per 
metus kiekvienas, kai solidarumo 
mokestį susimoka vos keli desėtkai 
adelaidiškių. Kaip E. Reisonienė iš
spaudžia šią kontribuciją iš visuoti
nai įsigalėjusio ir mūsų manymu 
skeptiško lietuviškosios knygos 
skaitytojo, lieka jos asmeniška pas
laptimi . Niekad jos nematėme su 
kašele knygų besimaišančios publi
kos šurmuly ar . ką nors spaudžiant 
prie sienos, kad įpirštų nupirkti kokį 
nors leidinį. Ji ramiai sėdi savo bib
liotekoje ir kantriai laukia pirkėjų. 
Ir jie ateina.

Kas metai E. Reisonienė suruošia
kultūrinę popietę bibliotekos nau
dai. Ta proga bibliotekos pagelbi- 
ninkės ponios suruošia pietus, 
knygų parodėlę, plačiai atidaro bib
liotekos duris ir dažniausiai iš kitur 
importuoja paskaitininką. Štai šia 
dingstimi ir buvo užprašytas Č. Liu
tikas atsivežti savo numizmatinę 
kolekciją ir apie ją pakalbėti.

Bibliotekos rengiamos popietės 
publikos mėgiamos. Tad ir šį kartą 
salė buvo pilna. Prelegentas papa
sakojo ne tik apie lietuviškų pinigų 
išleidimą, bet istorijos eigoje Lietu
voje apyvartoj buvusius savus ir 
svetimųjų įvestus pinigus.

Ta proga Č. Liutikas aplankė abi 
Adelaidės lietuvių savaitgalio mo
kyklas ir vaikučiams papasakojo

Okupacinėse sąlygose Lietuvoje 
šiandie aiškiai matosi demoralizuota 
visuomenė. Turimomis žiniomis ne
priklausomoje Lietuvoje buvo su
naudota per metus kiekvienam gy
ventojui po 0.8 litro alkoholinių gė
rimų, kai šiandie suvartojama 17 lit
rų kiekvienam gyventojui; neprikl. 
Lietuvoje kasmet įvykdavo viduti
niškai apie 250 žmogžudysčių, o da
bar tarp 4000-5000. Anuo metu 
abortų būdavo apie 15000, gi dabar 
jų padaroma virš 60.0000. 

Užklausimai skaitytojui:
1. Ar jau surašei savo testamentą?
2. Ar savo testamente prisiminei

Mūsų Pastogę?

apie lietuviškus pinigus. Be to, Č. 
Liutikas pasiūlė mokiniams parašyti 
rašinių apie Lietuvos pinigus. Už 
geriausią rašinį pažadėjo skirti as
menišką 10 dolerių premiją.

Džiugu konstatuoti, kad kaip Č. 
Liutikas ir E. Reisonienė sulaukę 
pagarbaus amžiaus tebetiki, kad sa
vo darbo dar nėra užbaigę ir jį tęsia 
su pasišventimu ir meile. Gal ši nuo
taika yra užkrečianti ir gal čia ir tu
rėtumėm ieškoti šios moderniškų 
laikų knygnešės darbo sėkmės.

Pasirodo, jaunystę galima išgy
venti bent kelis kartus, jei ne metų 
skaitlinėmis, tai entuziazmu ir darbo 
meile. Šia proga abiem mūsų tauti
nės kultūros puoselėtojams galime 
palinkėti giedrios nuotaikos ir sėk
mės jų darbuose.

B. Straukas

Labai opus ir ilgai svarstytas 
klausimas. Po ilgiau trukusių skai
čiavimų ir svarstymų, ALDRK pri
ėmė žemiau duodamas parengimų 
bilietų kainas.
Sporto šventė $ 2.00 dienai
Teatro spektaklis $ 3.00

jaunimui iki 16 m. $ 1.50
Jaunimo koncertas ir šokiai $ 3.00
pradžios mok. vaikams nemokamai 
Tautinių šokių šventė $ 4.00

jaunimui $ 2.00
vaikams nemokamai

Dainų šventė $ 5.00
jaunimui $ 2.50

Grandinėlės koncertas $ 8.00
$6.00
$4.00

iki 16 metų puse kainos 
Naujųjų Metų balius Bankstown 
Civic Centre (įskaitytina vakarienė 
ir dalis gėrimų) $ 18.00
Naujųjų Metų balius

Rockdale "$10.00
Registr. sportininkams ir jaun. $7.00 
Visos parodos (meno, tautodailės 
pašto ženklų) nemokamai.

Įtariama, kad spalio 21 d. skridęs 
sportiniu lėktuvu iš Melbourne į 
Tasmaniją australietis buvęs pag
robtas skridimo metu viršžemiškų 
jėgų. Dingusio lakūno ir jo lėktuvo 
ieškojimai nedavė jokių rezultatų. 
Prieš nutrūkstant jo radijo praneši
mams bazėse skelbiama, kad lakū
nas tvirtinęs, jog virš jo atsiradęs 
didelis objektas nesąs lėktuvas. La
kūnas bandęs pavaizduoti tą objek
tą: tai pailgos formos kūnas, sklei- 
džiąs metalinę šviesą. Vėliau Mel
bourne skraidymo Tarnyba patvir
tino, kad pasikalbėjus su lakūnu 
girdėjosi tik metalinis triukšmas ir 
vėliau viskas nutrūko. Skridimo 
metu oras buvo ramus ir matomu
mas labai geras.

Žemėlapyje pavaizduoti sovietų užgrobimai po II-jo karo

Bilietų kainos yra žemesnės kaip 
australų ruošiamuose koncertuose. 
Pavyzdžiui, Sydnejuje koncertas 
pavadintas: "May in October”, ku
riame groja vienos komercinės radio 
stoties orkestras ir dalyvauja keli 
dainininkai, bilietai kainuoja $ 9.50, 
8.50 ir 6.00. Kai koncertuoja žymes
ni užsienio artistai, bilietų kainos 
sukasi apie $ 20.00, o mes Grandinė
lę galime pamatyti žymiai pigesne 
kaina.

Visus bilietus bus galima pirkti ir 
užsakyti per ALDRK iždininką p. B. 
Stašionį, gyv. 11 Berala St., Berala, 
N.S.W, 2141.

Savais reikalais
PRANEŠIMAS

Lapkričio 4 d. 7.30 vai. Geelongo 
Lietuvių Namuose šaukiamas meti
nis Lietuvių Sąjungos narių ir rė
mėjų susirinkimas. Darbotvarkė: 1. 
Susirinkimo atidarymas. 2. Prezi
diumo pirmininko ir sekretoriaus 
kvietimas. 3. Mandatų komisijos 
rinkimai. 4. Pranšimai: a) Pirminin
ko, b) Kasininko, c) Revizijos Komi
sijos. 5. Pranešimų diskutavimas ir 
metinės apyskaitos ir veiklos tvirti
nimas. 6. Naujos valdybos rinkimai. 
Valdyba renkama iš penkių narių, o 
Revizijos Komisija iš trijų. 7. Klau
sim ai ir sumanymai. Siūloma vi
siems gerai pagalvoti, ar būtų Gee- 
longe lietuviams naudinga įregis
truoti teisiniai legalią organizaciją, 
kuri savo vardu galėtų turėti žemės 
nuosavybę ir perimti palikimus. 8.- 
Susirinkimo uždarymas.

Nesusirinkus pilnam narių kvoru
mui numatytu laiku, susirinkimas 
bus pravestas paskelbtu laiku ir visi 
padaryti nutarimai bus laikomi tei
sėtais.

Po susirinkimo tradicinė sunešti
nė kavutė ir plokštelių muzika.

Kviečiame visus narius ir rėmėjus 
gausiai dalyvauti.

Geelongo Lietuvių 
Sąjungos Valdyba

Pereitą savaitę "Tėviškės Aidų” 
vakaras Sydnejaus Lietuvių Klube 
nebuvęs sėkmingas: ypač labai 
skystai buvę vakaro dalyvių nežiū
rint viso pasirengimo ir net pat
rauklios programos.

JAU GALIMA UŽSISAKYTI 
BILIETUS GRANDINĖLĖS 

KONCERTUI

Regents teatro salėje, kurioje 
vyks Grandinėlės koncertas, visos 
vietos numeruotos. Norintieji arčiau 
scenos sėdėti jau dabar gali nusi
pirkti bilietus, o toliau gyvenantieji 
juos užsisakyti pas ALDRK iždinin
ką p. B. Stašionį, gyv. 11 Berala St., 
Berala, N.S.W., 2141. Čekiai išrašo
mi ’’Lithuanian Festival of Arts” 
vardu. Bilietų kainos 8.00, 6.00 ir 
4.00 doleriai. Jaunimui iki 16 metų 
puse kainos (visų vietų). Toliau gy
venantieji užsisakę bilietus juos at
siims atvažiavę į Sydnejų (siunčiant 
paštu gali dingti, nueiti pavėluotai ir 
pan.).

Bilietus bus galima įsigyti Re
gents teatro kasoje ir 14-je Mitchells 
bilietų pardavimo agentūrų, bet jie 
ima 50 c. brangiau už kiekvieną bi- 
Uetą- ALDRK Inf.

AUKOS LIETUVIŲ SODYBAI 
ENGADINE

$ 50: Ona Baužienė.
Po $ 20: Z. Storpirštis, V. Micke

vičius.
$ 15: A. Jakštas.
Po $ 10: P. Ropė, A. Ruša, M. Ko- 

liavienė, A. Paulėnienė, S. Malnic, 
A.N. Mikalauskai, O. Makarovas, T. 
Simniškienė, T. Umbražiūnas.

$ 6: J. Koliavas.
Po $ 5: V. Narušienė, A. Dudaitis, 

M. Radzevičienė, P. Antanaitis, E. 
Bliokienė, J. Kedys, dvi neįskaito
mos pavardės, P. Protas, J. Viliū- 
nienė.

$ 4: M. Kavaliauskienė.
$ 3: E. Birkmanis.
Po $ 2: K. Jonušas, M. Vaškevi

čienė, A. Savickienė, P. Donielienė, 
neįskaitoma, T. Dambrauskas, V. 
Venclovas, A. Katarz, J. Mergl, ne
įskaitoma, C. Ripphousen, V. Sau
dargas, M. Cox, B. Sidaras, A. Jab
lonskis.

$ 1: M. Palaitis.
Sydnejaus Lietuvių Moterų Soc. 

Globos Draugijos Valdyba aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja.

Jau paskirtos visos šių metų No
belio premijos, išskyrus taikos pre
miją, kuriai kandidatais siūlomi di
sidentai iš už geležinės uždangos, 
kurių tarpe būtų ir lietuviai, kaip 
Tomas Venclova, Viktoras Petkus ir 
kt.

♦ ♦ *
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PASIRINKSITE SAVO SVEIKATAI 
APDRAUSTI PRIEŠ LAPKRIČIO 1 D.?

Naujasis Australijos sveikatos draudimo planas pradedamas 
lapkričio 1 d. Po šios datos Medibank mokesčiai (Medibank Levy) 
nebus atskaitomi iš jūsų uždarbio. Ir jūs būsite laisvas pasirinkti 
draustis ar nesidrausti privačioje sveikatos draudimo įstaigoje 
norint aukštesnės apdraudos.

Tad pasirinkite, už kiek norite savo sveikatą apdrausti. Palygin
kit naujas sveikatos draudimo tabeles, kurias jums pasiūlys priva
čios drauginio įstaigos.

Turite apsispręsti iki lapkričio 1 dienos.

Tiems, kurie mokėjo Medibank mokesčius
Sustabdžius Medibank mokėjimus, jūs vis tiek valdžios būsite 

remiamas ir gausite 40 % pagal nustatytas kainas už medicininius 
patarnavimus (iškaitant ir kai kuriuos optiko patarnavimus). Joks 
patarnavimas jums nekainuos daugiau kaip $ 20, kur yra nustatyta 
taksa. Norint gauti šią valdžios šalpą, jūs turite Įsiregistruoti bet 
kokioje privačioje sveikatos draudimo įstaigoje, kuri sutinka išmo
kėti pašalpas už vyriausybę. Teiraukitės savo pasirinktame sveika
tos draudimo fonde. Įsiregistravimas jums iš viso nieko nekainuos 
ir už tą fondas negali reikalauti iš jūsų jokio mokesčio.

Naujosios valdžios pašalpos bus mažesnės, negu jūs gaunate da
bar... bet, žinoma, jūs nieko ir nemokėsite. Jeigu jūs norite išlaikyti

tą patį sveikatos apdraudos lygį, kokį jūs turite dabar - t.y. gauti 
atgal 75 % jūsų gydymo išlaidų pagal oficialų kainoraštį ir mokėti 
daugiausia $ 10 už medicininius patarnavimus, jūs turite tada pri
vačiai apsidrausti. Prieš lapkričio 1 d. tuo reikalu aiškinkitės su 
savo pasirinktu privačiu sveikatos draudimo fondu.

Kiekvienas, nors privačiai ir neapsidraudęs ligonių kasoje, via 
tiek gaus standartinę priežiūrą ligoninėje nemokamai. Jeigu jūs 
norite būti prižiūrimas savo asmeninio gydytojo bendroje ar priva
čioje palatoje, turite tai išsiaiškinti su savo pasirinktu privačiu 
sveikatos draudimo fondu.

2 Tiems, kurie privačiai draudžias!
i

Apsispręskite, ar jūs norite ir toliau būti dengiamas privačios ju-
sveikatos apdraudos (kur įsiskaito ir valdžios šalpa) ir gauti draudi- Jūsų privatus sveikatos draudimo fondas iki lapkričio 1 dienos 
mą už abu - ligoninę ir medicinišką patarnavimą, ar tik už vieną iš patieks palyginimui savo tabeles ir detales. -'^ j

3 Medibank Bulk Billing pensininkams paliekamas

T

.‘JT

Jeigu esate pensininkas ir turite pensi
ninko sveikatos knygelę ir savo gydy
tojo grupinę sąskaitą, jums nieko 
nereikės daryti, kad ir toliau 
gautumėte tą pačią gydymo 
pašalpą.

Jeigu jūsų gydytojas neveda grupinės sąskaitos, jus 
turite užsiregistruoti viename iš privačių sveikatos 
draudimo fondų, kuris sutinka mokėti pašalpas už vy
riausybę, kad ir toliau gautumėt dabartinės pašalpos 
dydį. Teiraukitės savo pasirinktame fonde. Tačiau 
pensininkams, turintiems pensininko sveikatos kny
gelę (P.H.B.), nereikia tapti fondo nariais ir mokėti 
fondui.

Gydytojai galės paruošti grupinės sąskaitybos spe
cialius patvarkymus tiems, kurie gauna žemą atlygi
nimą arba nepasiturintiems.

Iki lapkričio 1 dienos jūs gausite iš Sveikatos Ministerijos knyge
lę, kurioje išdėstytas su pilnomis detalėmis Australijos naujasis 
sveikatos draudimo planas. Jeigu jūs turite ypatingų klausimų ar 
problemų, teiraukitės savo pasirinktame privačiame sveikatos 
draudimo fonde.

Kiekvienas yra apdraustas pagal Australijos naująjį sveikatos 
draudimo planą.

A Commonwealth Department of Health
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Bendri išvykos įspūdžiai
Robertas Sidabras

pailsėti ir po to jaunos mergaitės 
laimėjo trečią setą ir tuo pačiu aukso 
medalį...

Lengvoji atletika: australietis 
Mikas Talanskas buvo užsiregistra
vęs rungtyniauti 400 m. ir 1.500 m. 
bėgimuose. Labai užsitęsus 100 m. 
varžyboms, kur dalyvių buvo gausu 
visose amžiaus grupėse, Mikas 
klausia: ’’gal apšilimui reikėtų pa
bandyti 100 m. distanciją?”. Užsi
registravau - pirmame užbėgime 
Mikas buvo antras ir tuo pačiu pate
ko į finalą. Tokia buvo istorija pir
mo, neapskaičiuoto, aukso medalio 
mūsų sąskaiton... M. Talanskas 400. 
m. distancijoje iškovojo bronzos 
medalį, o aukso medaliu pasipuošė 
100 m. favoritas D. Ramanauskas iš 
Čikagos, taigi atsirevanšuota. Šioje 
sporto šakoje dominavo Čikagos lie
tuvių lengyaatletų klubo sportinin
kai, kuriems vadovauja Jonas Bag
donas ir Cleveland© ’’Žaibo” lengva- 
atletus treniruoja Algis Bielskus. 
Saulius Kinderis, atstovavęs Čika
gos L.L.K., laimėjo 3 aukso meda
lius 800 m., 1.500 m. ir 5.000 m. bė
gimuose. Du aukso medaliai Aus
tralijos lietuvių sąskaiton, tai buvo 
daugiau negu tikėjomės, tad atsiek
tais rezultatais esame labai paten
kinti.

Australijos lietuvių sportininkų 
gastrolės Šiaurės Amerikoje ir To
ronto žaidynėse, kurios tęsėsi 6 sa
vaites, teko patirti ir išgyventi dau
gybę neišdildomų įspūdžių. Užtruko 
daug laiko, kol ’’nusileidau iš debe
sėlių” ir turiu prisipažinti jog tik da
bar pradedu jausti, kad gyvenimas 
vėl iš lėto eina nusistovėjusia vaga... 
Visų jaudinančių momentų čia neį
manoma suminėti, tad įspūdingiau
sius momentus bandysiu pateikti ei
lės tvarka:

Los Angeles - man buvo nepap
rastai džiugu stebėti mūsų prieauglį 
- čia gimusius ir užaugusius giriant 
užjūrio lietuvių vaišingumą, nuošir
dumą,draugiškumą ir paslaugumą. 
Parodė mums tikrą brolišką lietu
višką meilę, pasijutome tos pačios 
šeimos vaikai, širdingai globojo mus 
privačiai, liaupsino mus ir iš turisti
nės pusės. Specialiu autobusu nuve
žė į Disney Land, aprūpino nemoka
mais bilietais ir visą dieną praleido
me šiame fantazijos pasaulyje. Nuo
taikingai laiką čia praleido ne tik 
jaunimas, bet ir mes, suaugusi ge
neracija ’’atjaunėjome” ir apgailes
tavome, kad nesuspėjome visko ap
žiūrėti. Ir jei kas nors po to paklaus
davo kas labiausiai patiko? atsakyti 
buvo neįmanoma, nes ta diena pra
bėgo taip žaismingai, ir išskirti ką 
nors būtų buvę neteisinga...

Los Angeles su ’’Bangos” sporti
ninkais sužaistos draugiškos rung
tynės mums buvo labai naudingos, 
nes čia radome skirtingą klimatą, 
laiką, žaidimo taisykles, tad pasėkoj 
to Toronte mūsų sportininkai pasi
rodė geriau, negu tikėjomės.

Toronto - mūsų išvykos pagrindi
nis tikslas dalyvauti antrose pasau
lio lietuvių sporto žaidynėse. Ne
paprastai malonu buvo susitikti Se
nus sporto prietelius ir susipažinti 
su naujais. Kazys Šapočkinas, buvęs 
Šiaulių ’’Gubernijos” sporto klubo 
vadovas, kur ir man teko žaisti jau
nių futbolo komandoje, apgyvendino 
pas save ir prižiūrėjo kaip giminaitį. 
Pačios žaidynės, kuriose dalyvavo 
virš 1.000 sportininkų, nekasdieni
nis įvykis ir tokiame didmiestyje 
kaip Toronto. Todėl niekaip negaliu 
suprasti, kaip toks stambus sporti
nis parengimas buvo labai mažai pa
minėtas ne tik kanadiečių, bet ir 
Kanados lietuvių spaudoje. Apvylė 
ir žaidynių atidarymo paradas, bet 
čia padėtį dalinai išgelbėjo mūsų 
sportininkai dalyvaudami gražiose 
išeiginėse uniformose. Žiūrovai la
bai šiltai sutiko skaitlingą, 70 asme
nų, Australijos lietuvių sportininkų 
delegaciją. Tai buvo australiečių 
triumfo momentas ir teko girdėti 
daug priekaištų amerikiečių sporti
ninkų sąskaiton už mizerną dalyva
vimą žaidynių atidarymo parade. 
Šiaip pačios žaidynių atidarymo 
apeigos buvo gana iškilmingos: 
sveikinimai, vėliavos pašventini
mas, sportininkų priesaika ir t.t. Po 
ceremonijų daug sporto vadovų 
sveikino mus išgelbėjus žaidynių 
atidarymo iškilmes nuo gėdos...

Dabar dėl pačių žaidynių, tai 
Šiaurės Amerikos lietuviai sporti
ninkai užsitarnavo daug pagyrimo, 
nes suorganizuoti tokio masto žai
dynes reikėjo labai daug darbingų ir 
sumanių sporto vadovų. Pagyrimo 
užsitarnavo ir visi sportininkai, nes 
aukštą žaidimo klasę matėme įvai
riose sporto šakose, kuriose nesto
kojo ir dramatinių momentų.

Moterų stalo teniso dvejetų fina
las: pirmą setą laimi australietės O. 
Pilkienė ir O. Bone, antrą -16 metų 
amžiaus Dana ir 12 metų amžiaus 
Rama Gvildytės iš Niujorko, žai
džiant trečią setą Ramai pasipylė 
kraujas iš nosies, nes matomai or
ganizmui buvo perdaug stalo teniso 
žaidimų dviejų dienų laikotarpyje. 
Mūsiškės leido Ramai apsigydyti ir

JAUNIMO KONGRESO ŽINIOS

/PORTAS
Tinklinio varžybose jokių medalių 

neiškovojome, bet šios sporto šakos 
specialistų teigimu, mūsų dalyvavi
mas davė daug svorio tinklinio pir
menybėse, ypatingai vyrų grupėje.

Aleksas Baltutis iš Melbourne 
. buvo labai arti bronzos medalio 
šachmatų pirmenybėse.

Dar vieną aukso medalį, neap
skaičiuotą, mūsų sąskaiton iškovojo 
Adomas Kaltinis iš Hobarto, laimė
jęs B klasės vyrų lauko teniso žai
dynes. Labai aukštai įvertinamas ir 
Lidijos Pocienės iškovotas bronzos 
medalis moterų pirmenybėse.

Žaidynių dėmesio centru buvo 
krepšinio varžybos. Čia patyrėme 
didžiausią nusivilymą, kai į žaidynes 
neatvyko Australijos olimpinės 
rinktinės krepšininkas Edis Palu
binskas. Čia labiausiai triumfavome 
kai mūsų moterų rinktinė be di
desnio pasipriešinimo pasipuošė 
aukso medaliais. Amerikos lietuvių 
krepšinio vadovai prisipažino, kad 
jie dar labai toli atsilikę nuo mūsų 
moterų žaidimo standarto. Neapvy
lė mūsų ir jaunių krepšinio rinktinė, 
kuriems kelią į bronzos medalį pas
tojo Čikagos "Neries” prieauglis. 
Mūsų berniukai žiadynėms buvo la

AUSTRALIJOS RAJONO

CENTRINE VALDYBA

ristai. Ieškome daugiau jaunimo 
stoti į atstovų eiles. Prašymai bus 
priimami iki lapkričio 11 d. Siųskite 
prašymus Algimantui Milvydui, 76 
Essex Street, West Footscray, Vic. 
3012.

Prieš kiek laiko Australijos Lie
tuvių Jaunimo sąjungos Valdyba 
kvietė jaunimą prisiųsti prašymus 
išrinkti jaunimo atstovus į Ketvir
tąjį Pasaulio Liet. Jaunimo Kongre
są. Australijos jaunimas turi teisę 
išrinkti dešimt atstovų. Visi prašy
mai turėjo pasiekti valdybą iki rug
pjūčio 27 d. tačiau jau įpusėjęs spa
lis, o gauta tik 8 prašymai - keturi iš 
Melbourne ir 4 iš Adelaidės. Kur 
mūsų jaunimas iš Sydnejaus. Ne
jaugi neturime nė vieno jaunuolio, 
norinčio atstovauti savo miesto ar 
krašto jaunimą? Kur jaunimas iš ki
tų miestų?

Pietų Amerikoje įvykusiame tre
čiajame P.L. Jaunimo Kongrese 
Australijos kvota buvo 16 atstovų, 
išpildyta visai patogiai, o dabar ne
įstengiame surasti net dešimties 
pareigingų jaunuolių. Jei Australija 
nepajėgs pristatyti 10 atstovų, ne
užpildytos vietos bus atiduotos ki
tiems dalyvaujantiems kraštams.

Naujausiomis žiniomis išrinktų 
atstovų sąrašai turi būti pristatyti 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Valdybai Kanadoje vėliausiai lap
kričio mėn. Todėl dar turime laiko 
užpildyti atstovų kvotą.

Atstovų kelionių išlaidoms suma
žinti Australijos Liet. Jaunimo 
S-gos Valdyba telkia lėšas. Jau Mel
bourne buvo surengtas Kongreso 
balius ir tarptautinis taut, šokių fes
tivalis. Kituose miestuose taip pat 
reikėtų pradėti šį darbą. Gautas 
pranešimas, kad Pasaulio Liet. 
Bendruomenės Valdyba užsimojusi 
surinkti $ 90,000 Jaunimo Kongre
sui ir kad dalis šios sumos bus pas- Festivalio: 
kirta visų kraštų atstovų finansinei 
paramai atvykus Europon.

Girdėta, kad į šį kongresą žada iš 
Australijos vykti nemažas skaičius 
jaunimo, bet tik kaip dalyviai ar tu-

Australijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Valdyba

PADĖKA

Rugsėjo 8 d. įvyko Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos Mel- 
bourno skyriaus valdybos ruošiamas 
Tarptautinis Tautinių Šokių Festi
valis - Internarional Dance Display 
Melbourne Universiteto ’’Union 
Theatre”. Šis koncertas jau buvo 
antras parengimas, kurį suruošėme 
Melbourne sutelkti lėšų IV-jo Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Europoje reikalams ir mūsų Aus
tralijos atstovų kelionių padengi
mui.

Kartu su mūsų tautinių šokių 
grupėmis - Gintaru ir Klumpakoju 
dalyvavo dar septynių tautybių tau
tinių šokių grupės - austrų, estų, če
kų, vietnamiečių, laotiečių, latvių ir 
ukrainiečių. Iš viso dalyvavo apie 
180 šokėjų. Dauguma tautiečių yra 
matę kitų Europos tautų tautinius 
šokius, bet buvo tik pirmas kartas 
kai Azijos kraštų tautinių šokių šo
kėjai pasirodė lietuvių ruoštame 
koncerte. Buvo džiugu matyti tiek 
daug susidomėjusios publikos. Kon
certe dalyvavo ne vien tik lietuviai, 
bet buvo daug svetimtaučių ir pačių 
australų.

AUS Valdyba reiškia padėką a$- ’ 
meninas ir organizacijoms kurios 
prisidėjo prie mūsų Tautinių Šokių 
___ V.Kružienei r R.- 
Vaičaitienei už patarimus, P. Arui ir 
H. Kaladei už sutvarkymą muzikos, 
Kristinai Vaičiulytei už meniškai 
nupieštus ir paruoštus koncerto 
skelbimus ir programą, Melbourno 

bai gerai pasiruošę, parodė gražų 
žaidimą, ištvermę ir spartą. Žaidė 
išradingai, pasiaukojančiai, ir Pet
ras Šutas, Petras Urnevičius bei 
Dovydas Šutas pasižymėjo taikliais 
mėtymais ir tik dėl stokos ūgio ne
pasipuošę medaliais.

Vyrų grupės pirmenybėse matė
me tarptautinės klasės žaidėjų ir iš 
jų sudaryta rinktinė, esu tikras, 
įveiktų ne vieną valstybinę rinktinę, 
įskaitant ir Australijos, kurį dabar
tiniu metu klasifikuojama septintoje 
vietoje. Nepilnos sudėties Australi
jos vyrų rinktinė turėjo pasitenkinti 
kuklesniais rezultatais, tačiau gėdos 
mums nepadarė, o Petro Šuto iš 
Geelongo, prieš Čikagos ’’Lithua- 
nica” žaidimą įvertinčiau penketu
ku. Bendrai paėmus, Petras geriau
sias rungtynes sužaidė vyrų, negu 
jaunių pirmenybėse. Pastoviai, re
zultatyviai ir gerai žaidė melburniš- 
kis Algis Milvydas, o visi kiti rinkti
nės krepšininkai sužaidė nepasto
viai.

Dabar, kas liečia krepšininkų ir 
visų sporto šakų žaidimo, treniruo
čių ir paradinię aprangą, tai Aus
tralijos lietuviams tektų pirma vieta 
be konkurencijos.

Žaidynių varžybų prizininkams 
buvo įteikti labai skoningi medaliai, 
kas žaidynių rengėjams kainavo virš 
1.000 dolerių. Medaliai buvo pa
puošti tautiniu kaspinu ir jais di
džiavosi visi laimėtojai, įpatingai 
mūsų prieauglis.

bus daugiau

KOVO KLUBE
KOVO JAUNIAI

Sydnejaus Kovo jauniai (14 metų) 
pereitą savaitę lengvai laimėjo prieš 
Bankstown United Church 45:21. 
Taškus laimėjo: Wallis 18, Stašionis 
10, Kasperaitis 6, Simpson 5, Gai- 
džionis 2, Meier 2, Barila ir Červins- 
kas 0. Komanda sveikina naują narį 
Ričardą Červinską, kuriam čia buvo 
pirmosios rungtynės. Ypatingai ge
rai savo pasuolėmis pasirodė Eddie 
Kasperaitis duodamas galimybės 
Walliui ir Stašioniui rinkti taškus.

Kovo vyrų ir moterų krepšinio 
komandos taip pat pradėjo žaisti 
naujame turnyre. Šios rungtynės 
bus gera praktika ateinančiai sporto 
šventei, kuri įvyks Sydnejuje.

Lietuvių Klube valdybai, paaukoju
siai 9 šampano bonkas kurios buvo 
įteiktos įvairių tautinių šokių grupių 
muzikantams, Melbourno Studentų 
Sąjungos Valdybai už $ 60 auką pa
dengti tautinių šokėjų pietų išlai
doms.

Tuo pačiu dėkojame visiems Gin
taro ir Klumpakojo tautinių šokių 
šokėjams, kurie sunešė vaišėms py
ragų.

Mūsų valdybos narėms Jadzei 
Vaičiulytei ir jos padėjėjai Viltei 
Araitei už jų įdėtą darbą organizuo
jant šį festivalį.

JAUNIMAS DĖKOJA

Lietuvių Kooperatinė Kredito 
Draugija "Talka” Australijos Lietu
vių Jaunimo Sąjungos Melbourno 
skyriaus valdybai paskyrė $ 250 
išvykimui į IV Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso reikalams. Val
dyba dėkoja draugijai už šią stambią 
auką.

Taip pat dėkojame ir šiems asme
nims, kurių aukos parems busimuo
sius Melbourno atstovus - p.p. N. 
Ramanauskas $ 20, V. Pleškūnas $ 5, 
B. Vingrvs $ 5.

Australijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Melbourno Skyriaus 

Valdyba
Mūsų Pastogė Nr. 43, 1978.10.30, psl. 7

7



Sydnejaus Lietivių Sporto Klubas Kovas lapkričio 11 d. (šeštadienį) 
Sydnejaus Lietuviu Klube rengia

1978 m. ”MISS KOVAS” BALIŲ
BUS RENKAMAS IR ’TONAS KOVAS” — ”MR. KOVAS”

Gražios lietuvaitės, turtinga loterija ir, kaip visuomet, puiki 
jaunatviška nuotaika. Kviečiami visi. Pradžia 7.30 vai.

Informacija
SYDNEY

PRANEŠIMAS

Lapkričio 5 d., sekmadienį, 3 vai. 
Sydnejaus Lietuviu Klube 
Bankstowne (mažoje salėje) įvyks 
Sydnejaus apylinkės visuotinis na
rių susirinkimas, kuriame bus ren
kami atstouū į ALB Krašto Tarybą.

Maloniai Kviečiame visus apylin
kės lietuvius susirinkime gausiai 
dalyvauti.

ALB Sydney ApyL Valdyba

LAPKRITIS —
MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI

Lapkričio 1 d., trečiadienį,Visų 
Šventųjų privaloma šventė. Lietu
viškos pamaldos Lidcombe bus va
kare 7.30 vai. Kviečiami visi.

Lapkričio 2 d., ketvirtadienį, Vė
linės. Kunigai laiko po 3 šv. Mišias 
už mirusius. Jų išklausykite savo 
artimiausioje bažnyčioj, koplyčioj ar 
kapinėse.

Lapkričio 5 d. gedulingos pamal
dos St. Joachim’s bažnyčioje Lid
combe. Dainos choras, vad. B. Kive- 
rio, giedos "Requiem”, ’’Nuliūdo ka
pais” bei kitas giesmes. Visų miru
siųjų atminimas bendroje šv. Mišių 
aukoje arba atskira intencija ją už-
prašant ir su auka perduodant kuni
gams. Kviečiama kuo daugiau šv. 
Komunijos, ją aukojant už mirusius. 
Visas tas tris dienas lankant bažny
čią ar kapines visuotiniai atlaidai, 
ypač aukojant už vieną sielą, sukal
bant Tėve mūsų, Tikiu. Be abejo, 
reikia išpildyti ir kitas atlaidams 
pelnyti sąlygas (išpažintis, Komuni
ja, maldos šv. Tėvo intencija). Išpa
žinčių bus klausoma nuo 10 vai.

Lapkričio 5 d., sekmadienį, kapi
nių lankymas. Tuojau po gedulingų 
pamaldų vykstama į Lietuvių kapi
nes Rookwoode. Ten bus pamokslas, 
giedama Libera bei kitos maldos ir 
giesmės už mirusius. Prašoma jau iš

ATSILIEPKITE!

Lietuvių Dienų metu, nuo grup- 
džio 22 iki sausio 2 dienos reikalin
gas lengvas (iki dviejų tonų), už
dengtas SUNKVEŽIMIS pervežti 
Clevelando tautinių šokių grupės 
’’Grandinėlė” rūbus ir daiktus.

Taip pat reikalingas prityręs šo
feris (su pirmos klasės licenzija).

Maloniai prašome skambinti A. 
Reisgiui, telefonas 666 9389.

A.L.D.R. Komitetas 

Lapkričio 11 d., Lietuvių Namuose, Nth Melbourne,

DAINOS SAMBŪRIO BALIUS
Pradžia 7 vai. vak.
Linksma muzika. Puiki vakarienė. Turtinga loterija.
Bilietus užsisakyti pas: A. Savicką, tel. 311 5665

Em. Šeikienę, tel. 277 1478
Maloniai kviečiame visus kuo skaitlingiau atsilankyti

Dainos Sambūris
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anksto aptvarkyti kapelius, o tą 
sekmadienį papuošti žvakutėmis ir 
gėlėmis. Po to bus galimai šventina
mi ir naujai pastatytieji pavieniai 
antkapiai.

Vieni kitiems priminkime tą mūsų 
tautos ir Bažnyčios branginamą mi
rusiųjų atminimą ir kad viskas vyks 
vasaros laiku - valandą, anksčiau.

Kun. P. Butkus

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

LKVS Ramovės Sydnejaus Sky
rius ruošia Kariuomenės Šventės 60 
metų sukakties minėjimą lapkričio 
19 d., sekmadienį, 3 vai. Sydnejaus 
Lietuvių Klube Bankstowne.

Programoje paskaita ir Balio 
Sruogos poemos ’’Gedimino sapnas” 
inscenizavimas. Vyrų choro dainos.

Maloniai kviečiame visus gausiai 
dalyvauti. Tos dienos pamaldų tvar
ką bažnyčioje paskelbs kapelionas.

LKVS Ramovės Sydnejaus skyriaus 
Valdyba

*♦*

Iš Mūsų Pastogės spaudos ba
liaus, įvykusio rugsėjo 23 d. Sydne
jaus Lietuvių Klubą gauta $ 1195.42 
gryno pelno. Vien tik iš loterijos su
rinkta $ 481.82.

Dėmesio!
Lapkričio 4 d., šeštadienį, 6 vai. Sydnejaus Lietuvių Klube 

Bankstowne įvyksta svečio iš Lietuvos kompozitoriaus

Benjamino Gorbulskio
sukurtų populiariųjų lietuviškų dainų

KONCERTAS
Atlieka Melbourne dainininkų grupė dalyvaujant pačiam kompozitoriui.

Įėjimas nemokamas. Visi maloniai kviečiami.

Pereitą savaitę širdžiai sunegala
vus į ligoninę paguldytas ALB 
Krašto Valdybos iždininkas Algis 
Milašas. Turimomis žiniomis ligonis 
sparčiai taisosi, nors dar kiek laiko 
pabus ligoninėje gydytojų priežiū
roje.

♦♦♦

Sovietinė delegacija, kurios 
sudėtyje yra ir trys lietuviai, lankėsi 
Pacifiko kraštuose - N. Zelandijoje ir 
Australijoje. Trys tos delegacijos 
nariai lietuviai - Kultūriniams ry
šiams palaikyti su užsienio lietuviais 
Tėviškės Draugijos vicepirmininkas

S. Krivickas, Kauno medicinos Fa
kulteto prof. Šnipas ir Dr. Bilec- 
kienė Melbourne ir Sydnejuje buvo 
susitikę su vietovėse gyvenančiais 
lietuviais. Sydnejuje svečiai apžiū
rėjo Lietuvių Klubą.

Jau buvo skelbta, kad į Australi
jos Lietuvių Dienas žadėjo atvykti iš 
Čikagos plačiai pagarsėjęs Neo Li- 
tuania pramoginis orkestras, vado
vaujamas Algio Modesto. Patirta, 
kad šis orkestras dėl įvairių prie
žasčių bent artimiausiu laiku nega
lės atvykti.

♦ ♦ ♦

Spalio 29 d. Adelaidės Vaidilos 
teatras gastroliavo Melbourne 
pastatydamas Prano Pusdešrio vei
kalą ’’Šviesa nuo kalno”. Režisorius 
J. Neverauskas. Teatro gastrole rū
pinosi ALK Federacijos Valdyba.

* * *
Adelaidės choras Lituania, vad. 

G. Vasiliauskienės, turės savo meti
nį koncertą lapkričio 4 d. Adei. Liet. 
Namuose.

Spalio 23 d. ryte vykdamas į dar
bą eismo nelaimėje žuvo sydnejiš- 
kiams gerai pažįstamas Vytautas 
Jankus. Liūdesy paliko sūnus, taip 
pat Vytautas.

ALB KRAŠTO VALDYBOS
ADRESAS
Sekretorius V. Jaras
P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200
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