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ALB Krašto Valdyboje
ALB KRAŠTO VALDYBOS
INFORMACINIS POSĖDIS
SU SPAUDOS

ATSTOVAIS

Krašto valdybos vicepir
mininko Juozo Lapšio ini
ciatyva spalio 26 d. Lietuvių 
Namuose įvyko informacinis 
posėdis Krašto valdybos 
veiklos reikalais. Posėdyje 
dalyvavo visa Krašto valdy
ba ir spaudos atstovai: A. 
Gučiuvienė, B. Mockūnienė, 
V. Baltutis, P. Bielskis, V. 
Dumčius ir B. Straukas.

Įžanginiame žodyje pirm. 
V. Neverauskas trumpai 
nušvietė Krašto valdybos 
veiklą, pažymėdamas, kad 
didesnioji Krašto valdybos 
veiklos ir darbų dalis nepa
siekia spaudos puslapių ir 
todėl bendruomenė nežino 
apie jos darbus. Toliau pir
mininkas pažymėjo, kad yra 
labai svarbu jausti bendruo
menės pritarimą ir paramą. 
To pasiekti reikalinga plati 
informacija - mūsų darbų ar 
net planų pristatymas mūsų 
Spaudoje. Šio informacinio 
posėdžio tikslas ir yra per 
jus - spaudos atstovus, pa
siekti visus lietuvius, ku
riems dar rūpi mūsų darbai 
ir siekiai.

Per pirmus devynis mė
nesius Krašto valdyba, be 
preliminarinių pasiruošimų 
Lietuvių Dienoms 1980 m., 
veikė per savo valdybos na
rius visuose visuomeniniuo
se, kultūriniuose ir švietimo 
reikaluose.

Tampresniam ryšiui pa- 
laikyti, pirm. V. Neveraus
kas aplankė Melbourne, 
Geelongo, Albury ir Can- 
berros lietuvių apylinkes, 
painformuodamas tų vieto
vių lietuvius apie Pasaulio ir 
Australijos lietuvių bend
ruomenių veiklą ir planus, o 
taip pat skaitė paskaitas, 
tuo metu vykusių minėjimų 
ir švenčių progomis.

Krašto valdybos vicepir
mininkas Juozas Lapšys 
darbuojasi, jei taip galima 
pasakyti, užsienio reikaluo
se. Jis atstovauja - repre
zentuoja Krašto valdybą ki
tų tautų tarpe, seka Austra
lijos ir viso pasaulio politiką 
ir jos vyksmą, ypatingai at
kreipdamas dėmesį į Lietu
vą ir lietuvius liečiančius 
įvykius.

Švietimo reikalais rūpi
nasi Janina Vabolienė. Tai 
labai svarbus ir reikšmingas 
darbas, bet kartu nelengvas, 
nes mūsų savaitgalio mo
kyklos veikia savarankiškai 
ir visus "parėdymus”, nes
varbu iš kur jie ateitų, pri
ima labai rezervuotai. 
Įsteigta laureato rašytojo 
Pulgio Andriušio premija - $ 
25, geriausiai išlaikiusiam 
mątnkuliacijos klasėje lie
tuvių kalbos egzaminus.

Kultūros reikalams narė 
G. Vasiliauskienė darbo turi 

"pilnas rankas”, nes jos ži
nioje yra visi mūsų kultūri
niai pasireiškimai ir sekan
čiais metais įvykstančių 
Lietuvių Dienų metu meni
niai parengimai. Jos žinioje 
taip pat ir sol. G. Čepkaus- 
kienės bei muz. V. Vasyliūno 
gastrolės Australijoje.

Krašto valdybos darbų 
planuose yra mokytojų (sa
vaitgalio mokyklų ir litua
nistinių kursų) suvažiavi
mas, Studijų dienos, bend
ruomenės statuto peržiūrė
jimas ir gyvenimo eigos iš
šaukti pakeitimai, kas liečia 
Spaudos Sąjungą, koopta- 
vimą į Krašto valdybą jau
nimo ir sporto atstovų bei 
Pasaulio Lietuvių Seimo 
narių išrinkimą.

Vėliau, prie vyno stiklo, 
buvo leista spaudos atsto
vams patiekti klausimus, 
liečiančius visą Krašto val
dybos veiklą.

B. Straukas iškėlė Spau
dos Sąjungos uždėtą Mūsų 
Pastogei kontrolę, kuri jau 
nebėra bendruomenės ži
nioje.

Paliestas ir rašytojo Pul- 
gio Andriušio literatūrinio 
palikimo išleidimas, ALB 
metraščio reikalai, kurie at
rodo "įšalo" ir vargu kada 
nors vėlei bus pajudinti, 
nors per ALB Tarybos narių 
suvažiavimą trumpai apie 
tai užsimenama.

B. Mockūnienė iškėlė litu
anistinio švietimo svarbumą 
ir su juo susijusias proble
mas ir rūpesčius.

Finansinis Krašto valdy
bos stovis nėra labai blogas, 
nes Krašto valdyba gavo iš 
Sydnejuje įvykusių Lietuvių 
Dienų pelno dalį $ 2000. 
Pirm. V. Neverauskas pas
tebėjo, kad Krašto valdyba 
privalėtų išsilaikyti iš apy
linkių ir seniūnijų, kurių

ALB Kr. Valdyba su spaudos atstovais. Sėdi iš k.: L. Gerulaitis, B. Mockūnie
nė, G. Vasiliauskienė, V. Neverauskas (Kr. V-bos pirm.), A. Gučiuvienė, J. 
Vabolienė. Stovi išjc.: V. Dumčius, P. Bielskis, V. Baltutis, M. Pocius, Jz. Lap
šys, B. Straukas. Nuotrauka V. Vosyliaus

Dail. Juozas Baukus-Banks Rudens beržai (aliejus)

Pas menininkus
viena iš pareigų ir būtų 
Krašto valdybos veiklos fi
nansavimas.

Tokios "spaudos konfe
rencijos” numatomos su
šaukti kas trys mėnesiai, 
kad spaudos atstovai galėtų 
betarpiai informuoti mūsų 
bendruomenę apie Krašto 
valdybos darbus ir planus.

Mirė
K. Taparas

Pasiekė skaudi žinia, kad 
lapkričio 3 d. Adelaidėje 
staiga mirė aktyvusis vei
kėjas visuomenininkas Ka
zys Taparas - Taparauskas. 
Jo pozityvi veikla jautėsi vi
sose lietuviško visuomeninio

Aną savaitę Melbourne 
gyvenąs dail. Juozas Baukus 
atvyko į Sydnejų su inten
cija dar šiais metais surengti 
savo dailės parodą vienoje iš 
šio miesto galerijų ir vieną 
specialiai lietuviams, grei
čiausia Lietuvių Klube.

Dail. Juozas Baukus meno 
pasaulyje daugiau žinomas 
kaip J. Banks, Sydnejuje 
bent lietuviams yra naujas 
vardas, tačiau Viktorijoje 
meno sluogsniuose jis jau 
turi savo pripažintą vardą, 
priklauso nuo seno Viktori- 

gyvenimo srityse ne tik 
Adelaidėje, bet ir už jos 
ribų. Plačiau apie velionį 
skaitysime kita proga. 

jos Dailininkų Draugijai ir 
nuolat matomas tos draugi
jos apžvalginėse metinėse 
dailės parodose, į kurias pa
tekti nėra jau taip paprasta.

Dar Vokietijoje jis buvo 
dail. Vaclovo Rato mokinys, 
ir su jo rekomendacija buvo 
priimtas į aukštąją Meno 
Akademiją Stuttgarte, 
kurią baigė aukštai įvertin
tas. Atvykus į Australiją 
apsigyveno Melbourne, kur 
įsijungė į vietos meninį pa
saulį, buvo pripažintas ir 
tinkamai įvertintas. Nors ir 
sulaukęs jau 70 metų, jis 
guvus, kūrybingas ir visa 
širdimi atsidavęs menui. Jo 
kūryboje daugiau dominuoja 
realistinė kryptis, bet jam 
nesvetimos ir visos kitos 
kryptys ir visose jis sėk
mingai pasireiškė. Besikal
bant su dailininku, prisipa
žino, kad jis tikys, jog ne 
priklausymas kokiai naujai 
meno krypčiai dailininką 
padaro dailininku, bet paties 
dailininko vidinis atsisklei
dimas per kūrini ir kūrinyje. 
Tad pagal jį, visai nesvarbu, 
kokiais mediumais dailinin
kas operuoja: gali būti abs
traktai, lygiai gali būti ir 
konkretūs objektai, kuriuos 
dailininkas apvelka ir pri
stato savaip, juos padaryda
mas meno kūriniais.

Nesvetima dail. J. Baukui 
ir pritaikomoji dailė. Jis ga
mina įvairių tautodailės 
darbų, kurių galima pama
tyti ir net įsigyti Sydnejaus 
Liet. Klubo bibliotekoje. 
Jausdamas, kad Melbourne 

■ klimatas jam nėra labai pa- 
; lankus, dail. J. Baukus tyri

nėja galimybes persikelti į 
i Sydnejų. Tikimės, kad tos 

galimybės jam bus palankios 
ir mes čia turėsime dar vie
ną meno pajėgą.
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Socializmas - 
palaima ar grėsmė?

Šiais laikais socializmas
laiko užgožęs pasauli kaip 
kokia grėsminga, o gal ir 
palaimą žadanti danga: kas
dien kuriamos naujos teori
jos, siūlomi visokie receptai, 
kalba apie socializmą juo įti
kėję, dar daugiau socializ
mas lūpose tų, kurie pries jį 
nusistatę arba juo abejoja. 
Isskyrus komunistinius 
kraštus, socializmas prakti
koje dar nėra, galima sakyti, 
išbandytas, tad kaip visuo
meninė doktrina vis tebėra 
tik teorijoje.

Is kitos pusės socializmą 
ypač piktnaudoja komunis
tai, kurie pasisavinę socia
lizmo vardą laiko save vie- 
nintėliais tikrojo socializmo 
atstovais. Kitaip sakant, so
cializmas esąs grynai komu
nistą monopolis. Po 60 su 
virs metų komunistinės 
praktikos Sovietų Sąjungoje 
ir jau po šio karo prievartos 
keliu tokią santvarką įvedus 
ir kituose kraštuose, komu
nizmas ir jų sistema pasida
rė ne viliojančiu atsakymu į 
visokias socialines proble
mas, bet greičiau pasaulio 
pabaisa, grasinanti žmoniją 
uždaryti troškioje vienos 
sistemos kameroje. Tai liu
dija komunizmo ir neva so
cializmo 60-ties metų prak
tika. Nenuostabu, kad ko
munizmas ir socializmas 
savo doktrinose turi bendrų 
taškų, nes komunizmas yra 
ne kas kita, kaip to paties 
socializmo kraštutinė saka, 
kuri nuosaikiuosius socialis
tus laiko savo dar aršesniais 
priešais, negu atvirus anti- 
komunistus.

Tenka tik palyginti tuos 
praktiškojo socializmo, t.y. 
komunizmo atsiekimus pa
čiame gyvenime. Nekalbant 
apie dvasinį - kultūrinį as
pektą, kuris sukaustytas 
ideologiniais varžtais, 
žvilgsnis krypsta į praktišką 
žmonių gerbūvį, į ekonomi
nius reikalus. Juk sistemos 
priimtinumą ir pateisinimą 
grindžia pačių gyventojų 
esamas gerbūvis. Ir stebėti
na, kai tas gerbūvis akivaiz
džiai gerėja ir auga nesočia- 
Ostiniuose kraštuose, tai juo 
labiau socialistinėse šalyse 
tas gerbūvis smunka, kas
met atsiranda įvairių ypač 
mitybos trūkumų, kad 
norint nenorint šaukiamasi 
pagalbos iš tų nekenčiamų 
kapitalistinių kraštų. Ir vi-

Vita—Force
HORSERADISH

TABLETS 
(krienai)

Naudokite prieš HAY — 
FEVER ir kitus bronchiti- 
nius negalavimus (rūkorių 
kosulio).

Gaunama Health Food 
krautuvėse 
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sodos kaltinami įvairūs 
gamtiniai prajovei, kaip 
sausros, liūtys perdideli šal
čiai, kas iššaukia tuos eko
nominius komunistiniuose 
kraštuose sunkumus, bet 
niekad neliečiama pati sis
tema, kuri esmėje yra pati 
didžioji tokių ekonominių 
krizių kaltininkė. Lygiai ir 
kituose kraštuose vyksta ir 
sausros, ir liūtys visokios 
kitokios gamtinės negero
vės, kurios moderniam žmo
gui dar nesiduoda įveikia
mos, bet tokie dalykai nesu
kelia nepakeliamų ekonomi
nių sunkumų, kokie lemtin
gai ir periodiškai reiškiasi 
komunistiniuose kraštuose. 
Toks turtingas kraštas kaip 
Sov. Sąjunga kasmet milijo
nais tonų superka grūdų, 
kad išsigelbėtų nuo bado. 
Įsivaizduokime, kas pasida
rytų Sov. Sąjungoje, jei ši
tos pagalbos ji nesulauktų is 
Vakarų. Tokia kad ir šiandie 
Indokinija: kol nebuvo ko
munistinės santvarkos, at
skiri kraštai patys išsivertė 
ir net vystėsi ekonominis 
progresas. Kai tik įžengė 
komunizmas, tuoj pat prasi
dėjo masinės žudynės, ba-

Veiksnių veikloj
PASITRAUKĖ IŠ VLIKO

Lietuvių Fronto Bičiulių 
Taryba viešai paskelbė 
(žiūr. Tėv. žiburiai Nr. 42), 
kad Liet. Fronto Bičiulių 
Sąjūdis pasitraukė iš Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto (VLIKO). Pagrindas: 
VLIKo Valdybos posėdžio 
metu skirtasis Pasaulio Liet. 
B-nės Valdybos ryšininkas 
su VLIKu p. A. Gureckas 
darė pranešimą, bet buvo 
VLIKo pirmininko Dr. K. 
Bobelio pertrauktas ir iš po
sėdžio išvarytas. Dėl to Liet. 
Fronto Bičiulių Sąjūdis, kaip 
vienas iš VLIKą sudarančių 
grupių, nepritaria šitokiam 
VLIKo pirmininko elgesiui 
ir nuo jo atsiriboja.
VLIKO IR

BENDRUOMENĖS 
SANTYKIAI

Po to, kai Liet. Bendruo
menė Amerikoje įsistiprino 
ir kai b-nės organai padarė 
reikšmingų žygių Lietuvos 
reikalu, nors politiniai rei
kalai skaitėsi vien VLIKo 
priklausomybėje, santykiai 
buvo kiek atvėsę, bet pasta
ruoju metu, atrodo, tie san
tykiai gali dar pablogėti, 
ypač kai dabar VLIKo vado
vybėje yra buvęs Amerikos 
Lietuvių Tarybos (ALTA) 
pirm. Dr. Kazys Bobelis 
(Amerikos Liet. Taryba yra 
aršus bendruomenės riva- 
las).

Pastaruoju metu Pasaulio 
Liet. B-nės Valdyba prie 
VLIKo buvo paskyrusi ryši
ninku gabų ir plačiai pasau
lio politikos reikalais nusi
manantį žmogų Algimantą 
Gurecką. Rugsėjo 29 d. 
VLIKo posėdyje A. Gurec- 

das, ligos ir visa kita. Kad ir 
Australija. Kasmet šį konti
nentą nusiaubia potvyniai, 
gaisrai, sausros, bet niekas 
net nepajunta dėl to kokių 
nors ekonominių sunkumų. 
Tačiau baisu pagalvoti, jei ir 
ant šio krašto uždėtų savo 
ranką komunizmas. Gaila, 
australai apie tai visai net 
nepagalvoja ir neįsivaizduo
ja pasėkų ir netaiko sau kai
myninių komunistinių pa
vyzdžių.

Turint pries akis šitokią 
socialistinio komunizmo 
realybę gyvenimo praktikoj 
savaime iškyla klausimas: ar 
komunizmui rūpi žmogaus 
gerbūvis? Ir čia pat stovi 
praktiškojo gyvenimo atsa
kymas - ne? Komunizmui 
pirmoj eilėj rūpi bet kokia 
kaina išlaikyti savo sistemą, 
kuri per 60 metų nepasitei
sino, ir tos sistemos rams ty
mui ir plėtotei sukurtas ge
ležinis KGB tinklas, milita- 
rinė galybė, išvystytos ne
suskaitomos koncentracijos 
stovyklos ne žmogausir pi
liečio gerovei, bet jo paver
gimui sistemos vardan. Tei
singai mūsų žymusis filoso
fas Dr. J. Grinius yra gražiai 
suformulavęs: net jeigu ir 
vienas žmogus aukojamas 
kokios nors idėjos ar siste
mos naudai, jau toji idėja ar 
sistema savęs nepateisina.

Iv.k.)

kui bedarant pranešimą apie 
VLIKo ir Benruomenės san
tykius, jis buvo VLIKo pir
mininko pertrauktas, įžeis
tas ir net iš posėdžio paša
lintas. Šitą įvykį taip aprašo 
mėnesinis žurnalas "Akira
čiai” spalio numery:

oun -i eua 
"Šių metų rugsėjo 29 d.

Vašingtone įvykusiame 
VLIKo valdybos posėdyje 
tarp kitų klausimų buvo nu
matyta svarstyti ir santy
kius su Pašalio Lietuvių 
Bendruomene. VLIKo val
dyba norėjo suderinti su 
PLB valdyba politinių spau
dinių leidimo klausimą ta 
prasme, kad PLB finansuo
jami spausdiniai būtų lei
džiami VLIKo vardu. PLB 
atstovas A. Gureckas pa
reiškė, kad jis tuo klausimu 
negali suteikti jokių infor
macijų, kadangi PLB spau
dinių neleidžia. VLIKas tuo 
klausimu turėtų kreiptis į tų 
kraštų LB valdybas (kaip 
pvz. JAV) kurios tokius 
spaudinius leidžia.

Gureckas tačiau pareiškė, 
jog jis norįs padaryti pa
reiškimą dėl VLIKo ir PLB 
santykių aplamai. Jis pa
reiškė PLB valdybos nepa
sitenkinimą, kad naujoji 
VLIKo valdyba skaito, jog 
yra kažkokios tai dvi lietu
vių bendruomenės, ir kad 
tuo būdu susidaro įspūdis, 
lyg VLIKas skatintų ir rem
tų bendruomenės skaldymo 
pastangas.

Po šio pareiškimo J. Balys 
paprašęs Gurecko leisti 
VLIKo valdybai pasitarti 
dėl atsakymo, o sekretoria
vęs J. Stiklorius paprašė 
fiareiškimo kopijos protoko- 
ui. Tačiau VLIKo valdybos

so/. Gfnos Čapkauskienės

iCopfcEIfM
SYDNEY lapkričio 17 d.
CANBERRA lapkričio 18 d.

Nepraleiskite progos išgirsti šią nuostabią dainininkę! 
Dalyvaukime kuo gausiausiai!

pirmininkas į Gurecko pa
reiškimą reagavo labai pik
tai. Gurecko pareiškimas 
rodąs komunistinių tenden
cijų, primenąs Gromyko 
kalbą ir t.t. Iš viso tai esąs 
kiauliškas pareiškimas ir 
kad tiktai kiaulė gali tokį 
pareiškimą padaryti.

Padėtį bandė švelninti L. 
Grinius, bet įsikarščiavusio 
Bobelio buvo nutildytas. 
Gureckas pareiškė, kad jis 
šitokių užgauliojimų negalįs 
priimti ir iš VLIKo posėdžio 
išėjo.

VLIKo valdyba tą pačią 
dieną išsiuntė raštą PLB 
valdybai, kuriame sakoma, 
kad PLB ryšininkas padarė 
VLIKo pirmininką įžei
džiantį pareiškimą ir todėl 
K. Bobelis paprašęs jį išeiti. 
Tame rašte reikalaujama iš 
PLB valdybos, kad ji 
paskirtų naują ryšininką. 
Raštą pasirašė visi VLIKo

A.a. V. Zakarevičius

A A
VINCAS ZAKAREVIČIUS

Dažnai yra taip, kad pasi
gendame, kai netenkame ko. 
Kai kartu esame, tai, rodos, 
žmogus vienas nuo kito ir 
nesiskiria,, bet ko netekę 
pajuntame, koks brangus jis 
buvo mums ir koks skirtin
gas nuo visų. Ir Vincas, kol 
gyveno, buvo tylus, kiek at
siskyręs nuo bendruomenės, 
bet tvirtas lietuvis ir tvirtas 
savo tikėjime. Kai staiga jo 
netekome, visi mes, jo drau
gai, pasijutome, kad be jo 
esame silpnesni. Nebeteko
me vieno iš tų, kuris mokėjo 
ir sunkiausiais momentais 
sukurti gerą nuotaiką, 
linksmą draugystę. Jo neiš
semiamas aruodas anekdo
tų, daugumoj jo paties su
kurtų, tinkamai progai pasi
taikius, veikdavo kaip geras 
vaistas prieš surūgusią ir 

‘ blogą savijautą. 

valdybos nariai, (išskyrus J. 
Daugėlą, kuris VLIKo veik
loje praktiškai nedalyvauja).

Dar nežinia, kaip į šį Bo
belio išpuolį reaguos PLB 
valdyba. Atrodo tačiau, kad 
vienintelis pasirinkimas jai 
šiuo atveju yra Bobelio ulti
matumus ignoruoti. K. Bo
belis jau ne pirmą kartą kitų 
organizacijų atstovus trak
tuoja lyg savo pavaldinius, 
organizacijų skiriamus Bo
beliui pataikauti. Taip Bo
beliui pirmininkaujant iš 
ALTos buvo išmesta Santa
ros - Šviesos federacija, at
sisakiusi savo atstovą 
ALToje pakeisti kitu, Bobe
liui priimtinu. Manoma, jog 
ir PLB valdyba negalės su
tikti su Bobelio "imperato- 
riškomis ” pretenzijomis 
nuspręsti, kas gali ir kas ne
gali atstovauti PLB valdy
bai."

Vincą ir jo šeimą pažinau 
nuo pirmų dienų Australi- - 
joje. 1949 m. apsigyvenome 
Gretos šeimų stovykloje, 
kur jis ėjo policininko parei
gas, aktyviai dėjosi į lietu
višką veiklą: dainavo chore, 
organizavo lietuviškas pa
maldas ir visų lietuviškų 
darbų buvo rėmėjas ir įkvė
pėjas. Su juo dirbti buvo 
vienas malonumas, nes kur 
Vincas, ten ir anekdotai, ten 
ir juokas. Gaila, kad jis Syd- 
nejuje buvo kiek pasyves
nis, už tai jo ponia Teresė 
įsitraukė į savaitgalio mo
kyklos mokytojos darbą, il
gai ir sėkmingai mokytoj'a- 
vo. Sūnus Ramutis stropiai 
mokėsi ir studijavo, pasiekė 
daktaro laipsnį ir apvainika
vo savo studijas moksliniais 
darbais. Vinco šeima buvo 
be kompromisų lietuviška ir 
katalikiška, tokia ji ir 
tebėra.

Vincas gimė Lietuvoje 
Šakių apskr. 1904 m. Baigęs 
vidurimuosius mokslus, ve
dė mokytoją Teresę Švei- 
kauskaitę, 1937 m. susilaukė 
sūnaus Ramučio. Lietuvoje 
Vincas dirbo kaip akcizo 
kontrolierius Pavenčio cuk
raus fabrike. Mirė rugsėjo 
27 d. savo namuose Seftone. 
Palaidotas Rookwoodo ka- 
Einėse lietuvių sekcijoje.

.aidojimo apeigas atliko 
kun. P. Butkus ir kun. P. 
Martuzas. Bažnyčioje ir ka
puose, atsisveikinant su ve
lioniu, dalyvavo daug tau
tiečių, atsisveikinimo žodį 
pasakė kapuose Apylinkės 
pirmininkas A. Mauragis ir 
jaunų dienų draugas L. Ka
počius.

Tu buvai, Vincai, linksmo 
žodžio kūrėjas, o kad Tau 
būtų linksma ir šviesu amži-. 
nybėje! -■ įol
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EGZILAI SKAUTAI SYDNEJUJE
fil. E. Suchoverskyj

Egzilų Skautų Sąjungą 
baigia dvidešimt šeštus 
veiklos metus Sydnejuje. 
Sąjungai priklauso šešių 
tautybių skautai: estai, lat
viai, lietuviai, vengrai, uk
rainiečiai ir rusai.

Sąjungos idealai, - per 
bendrą skautavimą sustip
rinti ryšius tarp tų tautų 
jaunimo, kurios turi bendrą 
politinį priešą, ir kurių 
skautai neturi teisės pasi
reikšti savo tėvynėse. Šitoj 
organizacijoj, kurioj visų tų 
tautų jaunimas skautauja 
kartu, tolerantiškumas 
kiekvienam ir kiekvienai 
skirtingai tautinei grupei 
prigyja be jokių pastangų. 
Kiekvienas asmuo iš tokių 
mažų tuntų kaip lietuvių ar 
latvių jaučiasi sustiprintas 
savo veikloj, nes turi pavyz
dį iš kitų, skaičiumi didesnių 
tautybių. Taip pat, aiškiau 
supranta, ką reiškia skauta- 
vimas, kad nei viena grupė 
nedirba izoliacijoj, bet pri
klauso dideliam pasaulio 
skautų būriui.

Sąjungos veikla šiuo laiku 
koncentruojasi į tris paren
gimus visiems skautams, ir 
du prangimus vadovams. 
Metų progama prasideda 
trijų dienų džiamborete, po 
to vyksta plaukimo karna
valas, ir artėjant metų galui, 
atletikos karnavalas. Vado
vai dalyvauja bendrame 
metiniame susirinkime, o 
prieš Kalėdas linksmam po
būvyje, kuris tradiciškai 
ruošiamas Sąjungos pirmi
ninko namuose.

Organizacijai vadovauja 
Egzilų Skautų Sąjungos Ko
mitetas, kuris sudarytas iš 
dviejų atstovų iš kiekvienos 
tautybės skautų. Komitetas 
renkasi kas mėnesį, ir orga
nizuoja didesnę dalį paren
gimų. Kitus parengimus 
ruošia kiekviena tautybė iš 
eilės.

Taip Sąjunga veikė per 
eilę metų. Bet per paskuti
nius metus dalyvavimas pa
rengimuose pradėjo ryškiai 
mažėti. Visi sydnejiškiai, 
kurie dalyvavo pereitame 
atletikos karnavale paste
bėjo, kad vadovų ir padėjėjų 
beveik toks pat skaičius, 
kaip ir dalyvių. Nuotaikos 
kaip ir nebuvo, niekas neno
rėjo tarpusavyje padrau
gauti, visi po varžybų sku
bėjo namo. Net ir dalyviai, 
laimėję medalius ir taures, 
nejautė pasididžiavimo, nes 
buvo taip mažai žmonių. 
Žiūrovam irgi darėsi nuobo
du.

Džiamboretėse kasmet 
dalyvauja vis mažiau 
skautų, ir jau keletas metų, 
kaip skautai iš mažesnių 
tautinių grupių visiškai ne
dalyvauja, arba siunčia tik 
vieną atstovą. Ypač gaila 
tiems, kurie gerai prisime
na, kaip praeityje per visus 
metus buvo laukiama 
džiamborečių. Jose vykdavo 
įdomūs anksčiau nepatirti 
užsiėmimai, turiningi laužai, 
ir draugavimas su kitatau
čiais (iš tų linksmų dienų 
išėjo net keletas vedybų). 
Galėjai iš arti pamatyti, kaip 
stovyklavo kitų grupių 
skautai iš skirtingų virtuvių 
ir pastovyklių, kiekvienam 
vienetui kildavo naujų idėjų, 
kurios galėjo būti panaudo
tos savo stovyklose.

Su tokia gražia ir pras
minga praeitimi, kodėl Er
žilų Skautų Sąjunga silpnė

ja? Jieškant atsakymo pir
ma reikia pažvelgti į Sąjun
gai vadovaujantį mišrių 
tautybių komitetą. Lietuvių 
atstovai komitete yra jauni 
ir entuziastingi: sk.v.v.sl. 
Jonas Zubrickas ir v.sl.fil. 
Laima Barkutė. Laima įėjo į 
komitetą tik šiais metais, tai 
ji pilna naujų idėjų ir ener
gijos. Bet ji viena iš nedau
gelio naujų narių. Per pe
reitus penkerius metus pa
sikeitė komitete nedaugiau 
kaip keturi nariai. Išviso be
veik pusė komiteto narių jau 
ten yra virš dešimties metų. 
Po tiek metų idėjos su
stingsta, parengimai darosi 
rutina - nebeįdomūs. Aišku, 
norint išlaikyti vientisumą, 
reikia ryšio, bet šiuo atveju 
ryšis atrodo perdėtas, o jo 
išvada - nuobodulys.

Atstovai perilgai dirbę 
tam pačiam vienete nebeiš
laiko entuziazmo. Jauni, 
energingi atstovai kurie 
pradeda dirbti kupini jėgų ir 
užsimojimų, greitai patiria, 
kad vyresnieji atstovai, ku
rių komitete dauguma, ne
nori priimti jų naujų idėjų, 
bet išnaudoja jų energiją 
jiems skirdami neįdomiau
sius parengimų darbus. Kai 
patys atstovai nerodo entu
ziazmo, tai ir tuntai ne labai 
benori dalyvauti, ir visiems 
darosi neįdomu.

Reikėtų visiems ilgėliau 
tarnavusiems atstovams už
leisti vietas naujiems ir jau
nesniems, nes skautai iš es
mės jaunimo organizacija. 
Tik jauni vadovai gali 
įkvėpti ir paskatinti gelton- 
šlipsius skautukus. Ir tai, 
kad mažai skautų benori da
lyvauti džiamboretėse, pri
klauso nuo pačios organiza
cijos. Per kelis pereitus me
tus pasidarė lyg ir madinga 
organizuoti džiamboretes 
toliau nuo Sydnejaus. Mano 
supratimu tai labai klaidin
ga. Kiekviena tautybė 
džiamboretėje ruošią , savo 
maistą, ir visuomet neleng
va suorganizuoti pervežimą 
indų, virtuvių. ..Taip pat rei
kia atsigabenti palapines, 
įrankius, o ir pačius stovyk
lautojus. Visa tai pasidaro 
perdidelė pastanga ruošian
tis tik trims dienoms.

Kol stovyklos vyko arčiau 
Sydnejaus, buvo lengviau 
rasti būdų tai atlikti. Kai 
džiamboretes vyko Ingle- 
burne ar Penrithe, tėve
liams ir vadovams nebuvo 
sunku viską pervežti, net jei

Sydnejaus akademikių skaučių draugovė. Iš k.: Eglė Suchoverskij (pirm.), 
Laima Barkutė,-Ginta Viliūnaitė, Dr. Julija Basil, Elena Kiverytė, Roma Ge
čiauskienė, Vida Viliūnaitė

SYDNEJAUS
AKADEMIKAMS 

SKAUTAMS

Sąryšyje su filisterių Vy- 
terio ir Sofijos Statkų atvy
kimu į Australiją, gruodžio 3 
d. (pirmadienį) 7 vai., 18 
Gloucester Rd., Epping, yra 
kviečiama bendra (Akad. 
Sk. D-vės ir Skautų Filiste
rių) sueiga.

Vytenis Statkus kaip bu
vęs ASS Vadijos P-kas, ir 
šiuo metu tos vadijos narys 
pasidalins mintimis ASS 
veiklos reikalais ir parodys 
skaidres iš skautų veiklos 
Amerikoje.

Visi ASS Sydn. skyriaus 
nariai maloniai kviečiami 
atsilankyti. Dėvima korpora 
racijų spalvos. ............ j

ASS Sydn. Sk. P-kas

Svečiai iš Amerikos

V.s. fil. Vytenis Statkus

reikėjo keliauti porą kartų. 
Tie, kurie negalėjo stovyk
lauti visą laiką, galėjo at
vykti ir praleisti tik vieną 
dieną. Tai ypač svarbu va
dovams, kurie turi šeimas, ir 
negali pasilikti nakvoti.

Šių dienų sąlygose taip 
pat nenaudinga bažuoti vi- 

! sus parengimus konkursu. 
Džiamboretėje vyksta du 
konkursai - stovyklavimo 
konkursas ir estafetė. Sto
vyklavimo konkurse daly
vauja pastovyklės, įskaitant 
virtuvę ir vadovų palapines. 
Plaukimo ir atletikos karna
valai aišku irgi konkursai. 
Prieš keletą metų vykdavo 
ir vieno popiečio kvizas - 
jaunesniems ir patiems jau
niausiems skautukams, - 
reiškia irgi konkursas. Kur 
tik skautai ir skautės daly

omtqf
(fAlAHGEJ

Leidžia LSS Australijos Rajono spaudos skyrius.
Rašinius siųsti šio skautų skyrelio redaktoriui: s fil I. 
Jonaitis, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W 2121 Tol' 
8691159. ‘ '

vauja, turi prieš kitus kon
kuruoti. 0 juk pats konku- 
ravimo principas yra prie
šingas tolerancijai, kurią 
norime tokioje įvairių tau
tybių skautų organizacijoje 
kaip tik skatinti ir puoselėti. 
Mažos tautinės grupės ypač 
jaučia, kad tie konkursai lyg 
ir nukreipti prieš jas, nes 
didesnės grupės visuomet 
laimi. Pabaltiečių skautams 
beveik neįmanoma laimėti, 
ir todėl jų nuotaika krenta.

Džiamboretėse turėtų 
vykti tik estafetės, - o pas
tovyklių tvarką galima pa
laikyti ir be konkurso. Kiek
viena tautybė vis tiek 
stengsis gražiau įsirengti ir 
parodyti kitiems, ką moka. 
O plaukimo ir atletikos kar
navaluose, mažos tautos ga
lėtų susijungti į vieną bend-

ATVYKSTA ŽYMŪS 
SKAUTININKAI

LSS aktyvūs skautininkai 
Vytenis ir Sofija Statkai 
(Stasiškiai) atvyksta iš Či
kagos atostogų į Australiją, 
kur yra užplanavę susitiki
mus su draugais, skautų va
dovais ir akademikais skau
tais.

1956 m. V.S. Statkai iš 
Adelaidės išvyko į Ameriką. 
Būdami Adelaidėje jie labai 
sėkmingai vadovavo Vil
niaus tuntui ir daug prisidė
jo prie Akademinio Skąutų 
Sąjūdžio (ASS) Adelaidės 
skyriaus darbų. Persikėlę į 
Ameriką abu Statkai taip 
pat gyvai reiškiasi skautiš
koje veikloje. Vytenis yra 
parašęs ASS Vadovą ir ne
maža jo brandžių straipsnių 
yra tilpę skautiškoje spau
doje. 1976-8 m. jis buvo 
Akademinio Skautų Sąjū
džio vadijos pirmininku, o 
šiuo metu yra tos vadijos 
narys.

Sydnejuje jie numato pa
buvoti lapkr. 13 -16 d., Mel
bourne 16 - 21 d., Adelaidėje 
21 - 30 d., ir vėl Sydnejuje 
lapkr. 30 - gruodžio 7 d.

Linkime mieliems skauti
ninkams malonaus pasisve
čiavimo!

i.i.

rą grupę, kuri pasirodytų 
kaip viena komanda.

Jei padėtis pasiliks tokia 
kaip dabar, tai estai, latviai 
ir lietuviai, su dideliu nusi
vylimu dings iš egzilų skau
tų veiklos. Kiekvienam at
sibosta vis būti paskutiniam.

Bet nežinia ar problemos 
gali būti išspręstos be pasi
keitimų pačiame komitete. 
Komiteto atstovai ir jų pir
mininkas turėtų dažniau 
keistis, nes nauji nariai atsi
neštų ir naujos dvasios. Pir
mininkas turėtų būti atky- 
vus savo tunte, suprasti bei 
skatinti bendruosius skau
tuos idealus ir stengtis juos 
įgyvendinti Egzilų Skautų 
Sąjungoje.
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PAIANCEJ
Džiugo Tunte

"DŽIUGO” TUNTO 
SKAUČIŲ SKYRIUS

Sudėtis ir veikla 1979 m.

Melbourne "Džiugo" Tun
to skaučių skyrius susideda 
iš žemiau išvardintų drau
govių:

Jaunesnių skaučių drau
govė - "Vadilutės”. Draugi
ninke vyr. sk. vyr. skltn. 
Dalia Antanaitienė, adju
tante vyr.sk.pskltn. Irena 
Bacevičienė. Tai graži ir la
bai darbinga draugovė, su
sidedanti iš dešimties 
paukštyčių. Regularus ir 
pavyzdingas sueigų lanky
mas, geros stovyklautojos. 
Tai didelis nuopelnas pa
vyzdingos draugininkės bei 
tėvelių, kurie paukštytes 
pristato j sueigas.

Skaučių "Živilės” draugovė. 
Draugovei vadovauja vyr. 
sk. vyr. skltn. Birutė Šauly
tė, adjutante vyr. skautė 
Rožė Makaravičiūtė, Metų 
eigoje draugovė staiga su
mažėjo - šiuo metu 8 skau
tės. Mat, didesnė draugovės 
dalis buvo perkelta į prity
rusių skaučių būreli. Nežiū- 
tint mažo skaičiaus, draugo
vės veikla gana gyva. Daug

— ■ J. Slavėnas

HITLERIO IR STALINO DRAUGYSTĖ
VOKIEČIŲ - SOVIETŲ DRAUGYSTĖS KELIAS 
U-JO PASAULINIO KARO IŠVAKARĖSE

Pirmasis posėdis prasidė
jo po 9 vai. vakare ir tęsėsi 
iki 1 vai. ryto. Stalinas pa
kartojo rugsėjo 25 d. pada
rytą pasiūlymą ir pastebėjo, 
kad savaime aišku, rugpjū
čio 23 d. slaptame protokole 
nustatytos demarkacijos li
nijos galima laikytis, bet jo 
nuomone, surišta su rimtais 
nepatogumais. Įsteigimas 
nepriklausomos, žinoma, 
mažos, tarp rytų ir vakarų 
sudraskytos Lenkijos, gali 
tapti nuolatinių pavojų šal
tiniu ir gali privesti prie 
abiejų valstybių nuolatinio 
trynimosi. Priskiriant Lie
tuvą prie Rusijos, Vokietija 
turės grynai lenkiškas pro
vincijas į rytus nuo Vislos ir, 
be to, dar lietuviškas Suval
kų sritis.

Stalinas pastaraisiais savo 
siūlymais galėjo tik laimėti. 
Ribbentropas betgi kelias 
valandas svarstė Stalino pa
siūlymus, vertindamas už ir 
prieš ir dar tą pačią naktį 
telegrama savo svarstymus 
pranešė Hitleriui. Už rugp. 
23 d. nustatytą liniją kalbėjo 
tos aplinkybės, kad Lietuva 
liktų Vokietijos rankose, be 
to faktas, kad "keturių upių" 
linija sudaro tarp Vokietijos 
ir Rusijos trumpiausią kari
nę sieną. Už Stalino siūlo
mos linijos priėmimą kalbėjo 
kiti pagrindai. Lenkijos te
ritorijos padaliniams pagal 
slaptame protokole nusta
tytą liniją iš tikro gali vesti 
prie trynimosi tarp Vokieti
jos ir Rusijos. Tuo atveju, 
jei Rusija kitas Baltijos 
valstybes aneksuotų, Vo
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gyvumo su naujomis idėjo
mis įneša draug- kė Birutė. 
Jų parsivežė iš "Gintaro" 
mokyklos.

Prityrusios skautės - "Jū
ratės” draugovė. Draugi
ninke ps. Birutė Prašmutai- 
tė, adjutante vyr. sk. pskltn. 
Ona Zabukaitė. Draugovėje 
17 prityrusių skaučių kandi
dačių. Sueigos lankomos re
guliariai. Draugininke bei 
adjutante daug energijos bei 
pasiruošimo įdeda į sueigas.

Vyr. skautės kandidatės. 
Tai dalis vyr. skaučių "Aud
ros” būrelio. Kadangi jų yra 
keturiolika, buvo numatyta 
šai grupei veikti atskiru 
vienetu. Vieneto vadovė - 
sesė Rasa Statkuvienė. Pas
taruoju laiku, sesei Rasai 
susilaukus dukrelės, ją lai
kinai pavaduoja v.s. D. 
Čižauskienė.

Vyr. skaučių "Audros” 
būrelis. Skaičiumi tai pats 
didžiausias skyriaus viene
tas. Vyr. skaučių Melbourne 
priskaitoma iki 50, bet, dėl 
šeimyninių ar kitokių prie
žasčių, aktyvioje veikloje 
reiškiasi apie dvidešimt se
sių.

kietija galbūt labai nepato
giu momentu būtų priversta 
Lietuvą paimti savo apsau
gom Stalino pasiūlyta rytinė 
Vislos sritis turi geresnes 
žemes, nei vakarinė. Paga
liau Ribbentropui turėjo pa
tikti mintis, kad Vokietija 
galės Lenkijos klausimą 
tvarkyti pagal savo norą 
(kaip jai patiks). Tačiau to 
jis dėl atsargos, į susitarimą 
neįrašė, kad neiškiltų nepa
togumų, jei dar kartą tas 
klausimas Molotovo būtų iš
keltas.

Ribbentropas iki rugsėjo 
28 d. turėjo laiko savo atsa
kymą apsvarstyti. Bet kai 
pasitarimai 3 vai. po pietų 
vėl prasidėjo, jis po nuomo
nės pasikeitimo su Hitleriu 
sutarė Stalino siūlymą pri
imti. Taigi jau nebuvo jokios 
kalbos apie "Kongresinę 
Lenkiją”. Šios naujos, tarp 
dvieų milžinų kaimynų 
įspraustos valstybės nepri
klausomybė būtų buvusi la
bai trapi. Nesantaika tarp 
šių dviejų kaimynų Lenkijai 
būtų buvusi lygiai nelaimin
ga, kaip ir jų draugystė.

Blaivus istorikas turi pri
pažinti, kad "Lenkijos gene
ralinė gubernija”, kokia 
Hitlerio spalio 8 d. dekretu 
buvo sukurta (10 dienų po 
Maskvos susitarimo), buvo 
tiesioginė Stalino projektų 
ir politikos išdava.

Priimdami Stalino siūly
mą, Hitleris ir Ribbentropas 
turėjo ir kitų priežasčių. 
Pradedant šias priežastis 
nagrinėti, reikia kai kurias 
Maskvos pasitarimų detales

Būrelio vadovė vyr. sk. 
vyr. skltn. Pam Sadauskie
nė. Vyr. skautės ruošia Ka
ziuko mugę, talkininkauja 
skautų balių ruošoje, daly
vauja įžodžiuose, bendrai 
padeda skaučių skyriui.

Melbourno "Džiugo" 
tunto skaučių skyriaus va
dovė yra v.s. Danutė Či
žauskienė. Jos padėjėja - ps. 
Marytė Špokevičienė. _ u.c.

Dr. JONO ŠLIŪPO
MONOGRAFIJA

Akademinės Skautijos 
leidykla išleidžia platesnės 
apimties ir stambesnių vei
kalų. Paskutinysis leidinys 
yra"Dr. Jonas Šliūpas”, pa
rašytas Dr. Juozo Jakšto. 
Knyga kietais viršeliais, 384 
psl., kaina $ US 12.00.

Dr. Jonas Šliūpas buvo 
vienas iš didžiausių lietuvių 
tautos atgimimo žadintojų, 
kartu ir vienas iš pačių pir
mutinių Amerikos lietuvių 
visuomenininkų, 
aušrininkas, daugelio knygų 
autorius.

Dr. J. Šliūpas buvo įvai
riaspalvė, kontraversinė as
menybė. Jis nenuilstamai 
siekė užsibrėžto tikslo, nors 
ir dažnai susikirsdavo su už- 
sisenėjusiomis pažiūromis 
bei tradicijomis savųjų tau
tiečių tarpe. Bet šios mono
grafijos autoriaus žodžiais 
tariant, Dr. J. Šliūpas "jau
tėsi lyg savotiškas šauklys, 
žadinąs tautiečius iš miego 
ir šviečiant įkvėpti jiems 
tautinę sąmonę".

Tęsinys

panagrinėti iš arčiau.
Ribbentropas iš naujo bu

vo susirūpinęs Sano upės 
aukštupy pasiekti sienos 
pakeitimų, kurių jis buvo 
nesėkmingai siekęs rugsėjo 
20 d. Tačiau ir šį sykį jam 
nepavyko pralaužti ryžtingą 
Stalino pasipriešinimą, kad 
jis būtų linkęs daryti konce
sijas - metinę naftos pro
dukciją iš okupuotų Lenki
jos sričių. Vėliau dar buvo 
patvirtintas Molotovo anks
čiau duotas pasiūlymas, lie
čiąs perleidimą Vokietijai 
pietų - vakarų Lietuvos (Su
valkijos) juostelės.

Teritoriniai klausimai, 
liečią Lenkijos sieną, buvo 
rugsėjo 28 d. užbaigti ir se
kančią dieną Molotovo ir 
v.d. Schulenburgo pasirašy
ti, kaip "Vokietijos ir Sov. 
Sąjungos sienos ir draugin
gumo sutartis." Kiek liečia 
Lietuvą ir Suvalkų sritį, bu
vo padaryti 1939 m. rugpjū
čio 23 d. slaptame protokole 
atitinkami pakeitimai - o su
rašytas ir naujas slaptas 
protokolas, kuris buvo pasi
rašytas rugsėjo 29, bet va
karykščia data. Rugpiūčio 
23 d. slaptojo protokolo pa
keitimas:

"1939 m. rugpiūčio 23 d. 
pasirašytas slaptas prideda
masis protokolas savo 1-me 
punkte pakeičiamas šiuo, 
kad Lietuvos valstybės sri
tis atitenka Sov. Sąjungos 
interesų sferai, o iš kitos 
pusės Liublino vaivadija ir 
dalis Varšuvos vaivadijos 
atitenka Vokietijos interesų 
sferai (palyginti žemėlapį

Jaunimo veikloje
PRANEŠIMAS IŠ P.L.J. 

KONGRESO

Šis pranešimas įvyko spa
lio 14 d. Melb. Liet. Namuo
se. Pranešimus padarė: Ste
fa Simutytė apie J. Kongre
so stovyklą; Zita Prašmu- 
taitė kalbėjo apie J. Kong
reso Studijų Dienas, sumi
nėdama skaitytas paskaitas, 
diskusijas, padarytus nuta
rimus ir kt.; Morta Prašmu- 
tienė (turistė) papasakojo 
apie J. Kongreso atidarymo 
ir uždarymo koncertus, pa
maldas ir jaunųjų dailės pa
rodą, vykusią 3 dienas Koe- 
nigsteine; pabaigai Karolis 
Prašmutas (taip pat turis
tas) papasakojo apie J. 
Kongreso metu vykusias 
turistines keliones, kurių 
buvo net penkios: trys Ang
lijoj ir dvi Europoj.

Stefa ir Zita paruošė pa
rodėlę, pavaizduojančią J. 
Kongresą: plakatai su nuot
raukomis, Kongreso laik
raštėlis, koncertų progra
mos, kongreso suvenyrai ir 
kt.

Gaila, kad melburniškiai 
neparodė susidomėjimo šiuo 
turiningu pranešimu: jame 
dalyvavo tik 22 asmenys. 
Tas be abejo nežadina jau
nimo nuotaikų. Ačiū tiems, 
kurie dalyvavo. Ateity, jei
gu vyresnieji taip jaunimą 
rems, tai vargu, ar VI-sis 
Jaunimo Kongresas galės 
įvykti Australijoje.

Birutė Prašmutaitė 
Jaunimo S-gos Australijoje 

pirmininkė
JAUNIMO SĄJUNGOS 
VEIKLOJ MELBOURNE

Rugsėjo 25 d. Melb. Liet. 
Namuose įvyko Melb. lietu
vių jaunimo organizacijų 
pirmininkų posėdis su Jau

prie šiandie pasirašytos sie
nų ir draugiškumo sutar
ties). Sov. Sąjunga, užtikri
nimui savo interesų, tuojau 
Lietuvos teritorijoje imasi 
ypatingų priemonių; natū
ralaus ir paprasto sienų 
pravedimo tikslu, dabartinę 
Lietuvos - Vokietijos sieną 
taip ištaisyti, kad Lietuvos 
teritorijos dalis, esanti pri
dedamame žemėlapy į 
pietus nuo linijos, atitenka 
Vokietijai. Toliau nustato
ma, kad galiojimas esančių 
tarp Vokietijos ir Lietuvos 
ūkinių sutarčių, Sov. Sąjun
gai čia vykdant paminėtas 
priemones, nebus paliesta.

Šios dienos protokolas 
papildomas šitaip:

a) bendru viešu pareiški
mu apie greitą taikos atsta
tymą, kuris įvyko natūraliai 
iš fait-accompli Vokietijai ir 
Sov. Sąjungai Lenkiją pasi
dalinant;

b) tarp abiejų kraštų susi
tarimu parengti plačios 
apimties ūkinę ilgalaikę 
programą, "pagal kurią Sov. 
Sąjunga teiks Vokietijai ža
liavas, o Vokietija savo 
ruožtu kompensuos pramo
ninėmis reikmenėmis, kurių 
tiekimas bus nustatomas il
gesniam laikui;

c) konfidencialiniu susita- 
rimu, kuriuo Rusija įsipa
reigoja, leisdama naudotis 
Vokietijai savo geležinke
liais, palengvinti prekių 
pasikeitimą tarp Vokietijos, 
Rumunijos, Irano, Afganis
tano ir Tolimųjų Rytų. 

nimo S-gos Valdyba. Posė
dyje dalyvavo: H. Antanai
tis - Džiugo tunto tuntinin- 
kas, A. Šimkus - Korp! Ro
muva senj., p. Ragauskas - 
sporto klubo Varpo pirm., 
A. Karazija - taut, šokių 
grupės Klumpakojo atsto
vas, ir dar trys jaunimo 
S-gos valdybos nariai.

Posėdyje nutarta parinkti 
po vieną asmenį iš kiekvie
nos jaunimo organizacijos, 
kurie įeis į Jaunimo S-gos 
Valdybą ir dar vienas jau
nuolis iš tos grupės, kurie 
nepriklauso jokiai jaunimo 
organizacijai. Nauja ALJS 
Melbourno Skyriaus Valdy
ba bus sudaryta gruodžio 
mėn., kada bus šaukiamas 
jaunimo susirinkimas.

Pabaltiečių Jaunimo Są
jungų valdybų posėdis įvyko 
spalio 10 d. pas latvius, Ja
me dalyvavo 2 lietuviai, 5 
latviai ir 1 estas. Tartasi su
ruošti keletą parengimų 
bendromis jėgomis jauni
mui. Iš kiekvienos tautybės 
pasisakyta apie atskirų tau
tybių jaunimo veiklą. Nu
tarta gruodžio mėn. sureng
ti jaunimui bendrus šokius ir 
tuo jaunimą suartinti. Taip 
pat sutarta ateinančių metų 
kovo mėn. surengti pabal
tiečių jaunimo seminarą lat
vių namuose ir tą patį vaka
rą kaukių balių.

Svarstyta ir Adelaidės 
latvių jaunimo s-gos pasiū
lymas surengti pabaltiečių 
jaunimo dienas, sakysim, 
1981 m. Melbourne, panašiai 
kaip latvių jaunimas kad 
ruošia savo jaunimo dienas 
kiekvienais metais gegužy. 
Šiuo klausimu diskusijos ir 
susirašinėjimas vyksta to
liau. Ką lietuvių jaunimas 
apie tai galvoja? Ar tokios 
pabaltiečių jaunimo dienos 
būtų mums naudingos? ir 
kaip mes prisidėtume?

d) konfidencialiniu proto
kolu dėl pasikeitimo abiejo
se interesų sferose gyve
nančių žmonių, vokiečių ir 
rusų kilmės; slaptu pride
damuoju protokolu, kuriame 
abi vyriausybės pareiškia 
tvirtą susitarimą bendrai 
veikti prieš bet kokią Len
kijos srityse agitaciją: "Abi 
šalys savos srityse nepakęs 
jokios lenkiškos agitacijos, 
kuri būtų varoma antrosios 
šalies srityje. Jos (abi šalys) 
bet kokios agitacijos mėgi
nimus savo srityse suvaržys 
ir viena kitai praneš apie 
naudojamas tinkamas prie
mones."

Paskutiniai rugsėjo 27, 
ypač 28 ir 29 d. posėdžiai 
baigėsi puikiausios harmo
nijos atmosferoje. Ribben
tropas Molotovo kabinete 
pasinaudojo telefonu pasi
kalbėjimui su Hitleriu. Mo
lotovas Vokietijos užsienių 
reikalų ministerio garbei iš
kėlė pietus, kuriuose asme
niškai dalyvavo Stalinas su 
savo žymiausiais bendra
darbiais, tarp kurių buvo 
Mikojanas, Kaganovičius, 
Vorošilovas, Beria ir kit. 
Stalino veidas švitėjo. Ir po 
kurio laiko Ribbentropas, 
kalbėdamas su graf. Ciano 
pastebėjo: "Iškilminguose 
pietuose iš vokiečių pusės 
dalyvavo ir seni partijos na
riai, kaip guleiteris Forster, 
kuris vaišėms pasibaigus 
pareiškė - taip viskas ėjo, 
lyg kad su senais partijos 
draugais puotautum*1'.

Pabaiga
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Atsisveikinant su
L.A. DRAMOS SAMBŪRIU

Pasikalbėjimas su režisiere Dalila Mackialiene
Antanas Laukaitis

Spalio 20 - 27 dienomis, 
labai sėkmingai Melbourne 
ir Sydnejuje gastroliavo 
svečiai iš Amerikos, Los 
Angeles Lietuvių Dramos 
Sambūrio artistai, davę čia 
po du spektaklius: Birutės 
Pūkelevičiūtės "Palikimą” ir 
Jurgio Gliaudos ’’Kompiute
rinę Santuoką” Veikalus re
žisavo Dalila Mackialiene, 
jos padėjėja E. Dovydaitie
nė, dekoracijos Algio Žaliū- 
no. Abiejuose veikaluose 
vaidino: Vincas Dovydaitis, 
Saulius Matas, Ramunė Vit
kienė, Manfredas Prišman- 
tas, Viltis Jatulienė, Rasa 
Zelenytė, Ema Dovydaitie
nė, Valerija Mikienė, Ona 
Deveikiene, Henrikas Paš
kevičius ir Juozas Raibys.

Turėjome Australijoje 
daug svečių iš užsienio, ta
čiau pirmą kartą sulaukėme 
ir lietuviško teatro. Atrodo 
viskas taip paprasta. Susi
dėjo trys buvę australiečiai: 
režisierė D. Mackialiene, 
dekoratorius A. Žaliūnas ir 
solistas H. Paškevičius, pa
siėmė sau reikalingus artis
tus, drabužius ir dekoracijas 
ir atvyko aplankyti anksčiau 
gyventos Kengūrų Žemės. 
Tačiau visa tai nėra jau taip 
paprasta. Tai buvo įvykdy
tas didžiulis teatro pasiryži
mas, pareikalavęs daug dar
bo, išlaidų ir pasiaukojimo, 
nes atvežti du vaidinimus su 
visomis dekoracijomis į. 
Australiją, yra labai didelis 
darbas. Tačiau, neapvylė 
svečiai nei mūsų ir, tikiuosi,
neapvylėme mes ir jų.

Abu spaktakliai tiek Mel
bourne, tiek ir Sydnejuje, 
praėjo su didžiausiu pasise
kimu ir abi dienas Sydne- 
jaus Lietuvių Klubo salė bu
vo perpildyta žmonėmis. 
Pirmosios dienos pastaty
mas, B. Pūkelevičiūtės dra
ma "Palikimas” išspaudė ne 
vienam žiūrovui ašarą iš 
akių, kai ir man pačiam krū
tinėje ilgą laiką kažkas kun
kuliavo, o tas pasitaiko jau 
taip retai. Tai buvo pastaty
mas, kurio dar ilgai nepamir
šime ir kuris mums priminė 
lietuviškojo gyvenimo dra
mą, kuri, kaip ir Amerikoje, 
taip ir Australijoje, galima 
dažnai gyvenime pamatyti.

Antrosios dienos J. Gliau
dos "Kompiuterinės 
Santuokos” komedijinis 
pastatymas taip pat labai 
pavykęs. Ir, jeigu pirmąją 
dieną žmonės verkė, maty
dami dramą, tai antrąją die
ną ašaros galėjo pabirti iš 
juoko ir linksmo bei gyveni
miško šio farso pastatymo, 
kuris sužavėjo, ypatingai 
jaunimą. Stebėjus abu vei
kalus į akis krito Vincas Do
vydaitis. Tiek ir dramoje, 
tiek ir komedijoje, jis buvo 
savo vaidmenyse tikrai iški
lus ir tikras profesionalas. 
Taip pat, ypatingai dramoje, 
labai gerai pasirodė jaunasis I 
artistas Saulius Matas, tu
rintis tikrai didelių artisti
nių gabumų. Labai puikiai 
suvaidino abiejuose veika
luose Ramunė Vitkienė ir 
jaunoji Rasa Zelenytė, ypa
tingai antrosios dienos ty
liojoj juokdarės rolėj. Be jo
kių trūkumų savąsias roles 
išpildė ir visi kiti abiejų vei
kalų artistai, kai pati reži
sierė, jos padėjėja ir deko

ratorius buvo savuose dar
buose tikri profesionalai. Iš
skirtinai gražios buvo ir vi
sos dekoracijos, atvežtos iš 
Amerikos.

Po sunkių darbų ir didelio 
pasisekimo čia, pagaliau ir 
aš šiaip taip sugavau reži
sierę Dalilą Mackialienę, 
pasakydamas, nori ar neno
ri, Dalila, bet su šio laikraš
čio skaitytojais turi pasida
linti savo įspūdžiais. Mielai, 
pasakė, nors ir nuvargusi ir 
neišsimiegojusi D. Mackia
liene.

— Sakyk, miela Dalila, 
kokia buvo jūsų šios visos 
teatro kelionės pradžia?

— Pirmiausiai buvo min
tys, paskui užuominos laiš
kuose iš draugų teatralų, 
gyvenančių Australijoje. 
Tačiau galutinai šis reikalas 
išsikristalizavo ir buvo pa
siektas konkretus susitari
mas, kai inž. Vytautas Juška 
lankėsi Los Angeles mieste. 
Viename pobūvyje pradėjo
me dalintis mintimis apie 
kultūrines apraiškas šiapus 
ir anapus vandenyno ir pri
eita išvados, kad vistiek bū
tų gerai pasirodyti ir Aus
tralijos lietuviams su Los 
Angeles Dramos Sambūrio 
spektakliais.

— Kodėl Amerikoje ir 
Kanadoje, kur yra didesnės 
kolonijos ir gyvena daugiau 
buvusių ir esamų scenos 
žmonių, tik vienas Los An
geles miestas įstengia turėti

J. Gliaudos dviejų veiks
mų farsą "Kompiuterinė 
santuoka" galima apibūdinti 
kaip linksmą miestietiško 
stiliaus komediją, užsibai
giančią, varjetės intarpu. 
Dramaturgas, panaudoda
mas teatrinio sąlygiškumo 
priemones, surezgė scenines 
situacijas, kuriose veikėjai 
galėtų kuo pilniausiai pade
monstruoti savo ypatybes, 
skatintų žaismingą artistiš
kumą bei veiksmo eigą. Ten, 
kur autoriui (ir režisorei!) 
pavyko išvengti veiksmo 
spragų ir banalios retorikos, 
personažai įgijo ryškiai įsi
menamų bruožų.

Spektaklis galėtų tapti 
dar nuotaikingesnis ir juo
kingesnis, jei visiems akto
riams būtų pavykę ryžtin
giau atskleisti kuriamų cha

Scena iš "Kompiuterinės Santuokos”. Dainuoja H. Paškevičius, seka į dešinę 
D. Mackialiene, Saulius Matas, Rasa Zelenytė, Vincas Dovydaitis.

Nuotrauka V. Juškos

Losangeliečiai gėrisi Canberra. šešta iš dešinės Sambūrio vadovė D. Mackia lienė.
Nuotrauka V. Juškos

nuolatinį savo teatrą. Kur to 
viso paslaptis?

— Į paslaptis įsigilinti gali 
nebent burtininkas. Bet, 
man atrodo, čia jokios pas
lapties ir nėra. Nėra tik pa
kankamai žmonių, norinčių 
dirbti teatrinį darbą: vado
vų, režisierių ir aktorių. Nė
ra taip pat ir kitokių scenos 
darbininkų, kaip pagelbi- 
ninkų dekoracijų darbams, 
apšvietimui, rūbų parūpini- 
mui ir kt. Šiandien niekas 
jau nebenori dirbti negau
damas už savo darbą bent 
kokio, nors ir simbolinio, at
lyginimo. O be to daug teat
ro darbuotojų jau panoro 
daugiau matyti save teatre, 
negu jausti teatrą savyje. 
Išpūstos ambicijos ir stoka 
nuoširdumo ir atsidavimo 
šiam darbui, neišpuoselėjo 
teatrinės veiklos, bet su
gniaužė. Žinoma, prie teat
rinės veiklos sumenkėjimo 
prisidėjo ir vyresniųjų am
žius ir permenkas dėmesys 
šiai meno šakai iš jaunesnės 

Kompiuterinė santuoka
rakterių komedinę prigimtį, 
konsoliduoti menines išraiš
kos priemones. Beje, krinta į 
akis ir mėgėjiška vaidyba: 
mėgėjiškumą išduoda into
nacijos, gestai, laikysena.

Pagrindinis farso perso
nažas - kompiuterių savinin
kas Domas (akt. Vincas Do
vydaitis). Artistas iš karto 
patraukia žiūrovą biurokra
to charektėriui būdinga ”1 
am what į have” laikysena ir 
savo "technologiniais” sam
protavimais apie moteris bei 
jų išmieras. Jis garbina 
banko knygelę, bet su mote
rimis į kalbas nesileidžia. 
Žmogus, jei ji moteris, jam 
tik daiktas, manipuliuoja
mas pinigine ir skaitlinėm. 
Charakteringa ir tai, kad 
iam pati gražiausia muzika - 
kompiuterio dūzgesys ir 

kartos. Los Angeles Dramos 
Sambūrio tiek vyresni, tiek 
ir jaunesni nariai iki šiol no
riai dirba ir vis į kiekvieną 
naują pastatymą pritrau
kiame naujų narių, kad ir 
jpos užkrėstume "scenos 
bacila”.

— Kur teko iš viso dau
giau gastroliuoti su savo 
pastatymais?

— Esame gastroliavę Či
kagoje, Detroite, Toronte 
(Kanadoje) ir San Francis- 
ke.

— Kaip mačiau Los Ange
lėse, tai ir čia, jūsų visame 
teatre yra nemažai ir jaunų 
žmonių. Kaip sekasi juos 
įtraukti į scenos darbą?
— Jaunus patraukia jauni. 

Los Angeles mieste, tas ne
sunku, nes jauni žmonės no
ri save išreikšti, išsakyti, 
’’atkasti" savo talentus ir 
dalinai atrasti save, o scena 
tam yra geriausia vieta. Bet 
yra ir tokių, kuriems niekas 
neįdomu ir jie niekur neįsi
jungia, nes lietuviška aplin

metalo skambėjimas.
Patikliai vaidino kompiu

terių inžinierių žmonos - 
Arūnienė ir Labūnienė (akt. 
Ramunė Vitkienė ir Viltis 
Jatulienė). Moterys duoda 
daug valios ir erdvės satyrai 
- savo šmaikštiems liežu
viams, moko Domą pasi
piršti mergaitei, nori ji ap
vesdinti. Bet užkietėjęs ki
bernetikos ir pinigo garbin
tojas - nerada išmierų šir
dims.

Reikšmingi vaidmenys 
tenka patiems inžinieriams - 
Arūnui ir Labūnui (akt. 
Saulius Matas ir Manfredas 
Prišmantas), kurie savo 
žmonų kaprizus išgyvena 
skirtingai - vienas stoiškai, 
kitas lyriškai - svajingai. S. 
Matas lyriškumą išreiškia 

ka ir lietuviškas žodis jiems 
nieko nereiškia.

— Miela Dalila, pati bū
dama anksčiau australietė ir 
gyvenusi kurį laiką Adelai
dėje, sakyk, ar yra skirtu
mas, tarp anų ir šių laikų 
Australijos gyvenime.

— Australiją apleidau 
prieš 23 metus. Ir dabar, at
vykusi po tiek metų į savo 
"antrąją tėvynę", beveik 
negaliu jos atpažinti. Visose 
srityse matosi didžiulis 
skirtumas tarp anų dienų ir 
šiandieninės Australijos. 
Tada atvykę, radome tik 
dviejų rūšių dešros ir vienos 
rūšies duonos. O šiandien čia 
visko žymiai daugiau ir įvai
riau, negu pas mus Ameri
koje, nors viskas yra žymiai 
brangiau, išskyrus tik kai- 
kuriuos maisto produktus.

Bus daugiau

gitara improvizuodamas 
"Waltzing Matildą”, o M. 
Prišmantas monologais 
"man žmona ne karalienė” - 
stoicizmą. S. Mato frazė, kad
"sielą reikia nuolatos šveisti, 
kaip plėšikas šveičia savo 
peilį” priklauso lyrikui. Em
pirikas yra praktinės kryp
ties žmogus: jam rūpi ropu
tės ir vakarienė - tvarkinga, 
namus ir vyrą prižiūrinti 
žmona. Įgūdžius vaidybai M. 
Prišmantas įvaldęs gerai. S. 
Matui reikėtų dar padirbėti 
su garso valdymo technika, 
išryškinant žodžio ir frazės 
gyvybingumą, intonacinius 
ypatumus.

"Kompiuterinės santuo
kos” veikalo forma farsiška - 
dirbtinė, suklijuota. Kukliai, 
bet gan rafinuotai, panau
dota šaržas, satyra, grotes
kas. Tokia priklijuota detalė 
yra ’’pavyzdinės poros” ka
rikatūra. Pavyzdinga žmona 
(akt. Valerija Mikienė), pa
vyzdingas vyras (akt. Juo
zas Raibys) ateina neva pa
siteirauti, ar kompiuteriai 
negalėtų jiems padėti "dėl 
vaikų?”. Kai partneriai lieka 
vieni du, jie nusiima pavyz
dines kaukes ir tuoj pat pra
sideda rietenos - nesantaika. 
Ant galo partneriai susi
tvardo ir žaismingai užbai
gia 1-jį veiksmą su "Tango 
grotesko".

Antrasis veiksmas prasi
deda ’’Karmen” operos gar
sais ir palaipsniui išsivysto į 
muzikinio pobūdžio varietę, 
kur pinasi šokis, dainos ir 
vaidyba. Domas kompiute
rių pagalba susiranda sau 
žmoną (akt. Ema Dovydai
tienė), vyksta žaismingi dia
logai, jaunoji apsukriai išvi
lioja banko knygelę. Domui 
nieko kito nebelieka, kaip 
kviesti svečius, kelti vestu
ves. Per vestuves paaiški,

Nukelta į psl. 6
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Namie ir svetur
UŽJŪRIO VIEŠNIA PAS 
PERTHO LIETUVIUS

Garsi tarptautinio masto 
dainininkė lietuvė Gina 
Čapkauskienė, išjudino mū
sų neskaitlingą bendruome
nę, ir kaip iš gausybės rago 
pasipylė virtinė įvairių pa
rengimų. Viešniai, atvyku
siai spalio 24 d., neduota 
daug pailsėti ir jau spalio 26 
d. latvių salėje koncertas 
lietuviams, kurio
mūsų mastu, gan apsčiai su
sirinko pasiklausyti, tokio 
aukšto kalibro lietuvės dai
nininkės. Pradedant kon
certą, p. Eugenijus Stanke
vičius pristatydamas daini
ninkę publikai "pašposavo”, 
kad girdi, pati gamta padėjo 
pertiškiams. Su paukščiais, 
paliekančiais artėjančią Ka
nados žiemą išskrenda ir 
lakštingalos. Viena iš jų, 
dargi lietuviška lakštingala, 
nutūpė šiltame Pertho aero
drome. Čia jau buvo paruoš
ti "spąstai”, ir vaišingų p.p. 
Kaspučių globoje ji praleido 
visą Perto viešnagę.

Su p. Čapkauskiene buvo 
pristatytas jai akompona- 
vęs pianistas Mr. Michael 
Cole. Tokio aukšto lygio 
koncerto, lietuvės daininin
kės, daugeliui neteko girdėti 
nuo Lietuvos laikų. Vykusiai 
parinkta programa, sudarė 
įvairių kompozitorių kūri
niai, kūriniai, kurie galėjo 
patenkinti skirtingus klau
sytojų skonius. Dainininkės 
aukštai išlavintas balsas ža
vėjo ir savo melodingumu, ir 
virtuozine technika.

Programai pasibaigus ap
lodismentams nebuvo galo, 
ir dainininkė atliko dar porą 
dalykėlių. Mažytės mergy
tės Čižeikaitės įteikė daini
ninkei gėlių, kuriomis ji pa
sidalino su akompanijato- 
rium.

Sekančią dieną, spalio 27 
d. vakare inauguracinis ba
lius, naujai įsikūrusio lietu
vių sporto klubo "Tauro”. 
Pidelė latvių salė, sausa
kimšai pripildyta svečių, 
kurių puse svetimtaučiai.

Kompiu
terinė...

Atkelta iš psl. 5

kad kompiuterių išrinktoji 
prisistato su "kraičiu”. Ma
nieringais gestais scenon 
pasipila linksmai klegėdami 
svečiai, kuriuos veda juok
darys - Arlekinas. (Arleki
nas - renesanso ir baroko 
laikų šokis, kurį meistriškai 
atlieka Rasa Zelenytė, pa
naudodama tamburiną 
būgnelį su žvangučiais). Įs
pūdingai atrodė artistų rū
bai, linksmai ir gražiai 
skambėjo moterų dainos, 
paįvairinamos Henriko Paš
kevičiaus "arijetėmis”. Dai
nos galėjo būti ir kitokios - 
lietuviškesnės. (Efekto 
prasme minusas - nesigirdė
jo žodžių, šlubavo ritmas!). 
Solistas turi gražaus tembro 
baritoną, įtaigią interpreta
cinę išraišką, gerai valdo 
mikrofoną. Koncertas publi
kai patiko, bet jis gerokai 
nustelbė vaidybą: jaunieji 
sėdėjo ant suolelio ir... nuo
bodžiavo, laukiau kad ims ir 
nusižiovausi

Moterys (inžinierių žmo
nos) praėję "kompiuteriza
cijos procesą”, grįžta jau ki- 
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Svečių tarpe linksminosi ir 
mūsų viešia p. Čapkauskie
nė. Baliaus įkaršty "Tauro” 
komiteto vardu p. Jasas 
prašė viešnią suteikti šiam 
baliui garbę ir padainuoti. 
Ponia maloniai sutiko ir ba
liaus orkestrui lydint, vieš
nia padainavo valsą iš Leha- 
ro operetės "Linksmoji naš
lė". Svečiai apstulbo, nesiti
kėdami turėję savo tarpe 
tokią garsenybę. Daininin
kei užbaigus kilo tikra audra 
aplodismentų, kojų trypimo 
ir šaukimo pakartoti. Kar
tojimui buvo parinkta popu
liari daina "Lilli Marlene” po 
kurios aplodismentai ilgai 
nenutilo. Šokėjų, norinčių su 
artiste pašokti beveik susi
darė eilutė ir neleido jai prie 
stalo ilgiau atsikvošėti. Taip 
pasibaigė jos antra "trium
fo” diena.

Sekė sekmadienis. Lietu
vių pamaldos St. Francis 
bažnyčioje, laikomos didelio 
lietuvių draugo Fr. Tomich. 
Paskutinė proga išgirsti 
viešnią, skirtingoje atmos
feroje. Jos imponuojantis 
giedojimas atsimušė nuo se
nos bažnytėlės skliautų į dė
kingas tautiečių širdis. Įs
pūdžiai gauti iš jos viešna
gės, pasiliks ilgam Perto lie
tuvių atmintyje.

Pirmadienis, spalio 29 d. 
Atsisveikinimo pobūvis 
savuose Lietuvių Namuose. 
Kalbos, dovanų įteikimas, 
foto aparatai blykčioja, atsi
sveikinimo bučkiai, linkėji
mai gero kelionės ir pasise- 

Adelaidinės
Lapkričio 3 d. per lietu

višką radijo valandėlę gir
dėjome pasikalbėjimą su sol. 
G. Čapkauskiene. Solistė la
bai patenkinta apsilankymu 
Australijoje; jos pasakymu, 
tai lyg mielų draugų ir prie- 
telių aplankymas, kuriuos 
susipažinau ir pamilau 1974 
metais, gastrolių metu.

Pirmasis jos koncertas 
Perthe .buvo labai sėkmin-

tokioš. Jų partneriai "kito
niškumo” ir laukė, bet tik ne 
to, dirbtinio, ne maskara- 
diško. Dirbtinai rodomas 
moterų lipšumas ir paslau
gumas vyrus erzina, bet 
psichologizacijos labirinte 
jie nepasimeta. Prašo savo 
gražuoles, kad jos atsimai
nytų, būtų ir vėl natūralios. 
Moterys nusiima kaukes ir 
tuo išsisprendžia psichologi
nės kolizijos.

Gyvenimiškos logikos po
žiūriu, moterų kompiuteri
zacijos farsas būtų visai neį
tikimas, tačiau sceninėj 
plotmėj jis atitinka auto
riaus nubrėžtas taisykles, 
progresuojančias sceninį 
vaizdą, intelektualinės min
ties žaismą. Ant galo visi 
triumfuoja, veiksmas užsi
baigia groteskinėm "Rosa 
Munde” intonacijom.

Mūsų publika teatrinius 
pastatymus mėgsta, - jos 
buvo gausu visuose spek
takliuose. Džiugu, kad Los 
Angeles ’’Dramos Sambū
rio” gastrolės Australijoje - 
Melbourne ir Sydnejuje - 
praėjo labai sėkmingai, 
kartą vaisius nuo pažinimo 
medžio suvalgytas - pasaulis 
pasikeičia. Tokių spektaklių 
mums reikia ir daugiau!

J. Juška 

kimo" "Žinučių” ir Radio Va
landėlės vardu atsisveikini
mo žodį taria V. Skrolys, po 
jo Ramovėnų vardu jų pir
mininkas p. Jaudegis, ir 
užbaigia B-nės V-bos pirmi
ninkė p. Francienė įteikda
ma viešniai dovaną. Atsa
kydama p. Čapkauskienė 
šdtais žodžiais nuoširdžiai 
dėkoja ir prižada pertiškių 
neužmiršti.

Antradienio rytas, kad ir 
darbo diena, gražus būrelis 
tautiečių su V-bos pirminin
ke p. Franciene atsisveikina 
su viešnia aerodrome...

Taip pasibaigė, galėtume 
pavadinti "Dvasinė Puota”, 
kurios Pertui labai reikėjo. 
Esame maža lietuvių koloni
ja, bet j’uk kovos fronte, ir 
mažiausi daliniai būdavo ap
lankomi garsių artistų su
stiprinti jų moralę. Mes irgi 
esame kovos fronte; kovos 
už lietuvių tautos tęstinumą, 
mūsų ginklai yra plunksna ir 
lyra. Viešnia sustiprino mus 
toje kovoje ir mes esame la
bai dėkingi.

Aišku, visuose parengi
muose ir bažnyčioje galėjo 
būti daugiau tautiečių, ir 
jiems tenka tik pareikšti 
užuojautą dėl praleistos 
progos išgirsti "Lietuvišką 
lakštingalą".

Iki pasimatymo miela Gi
na! Mes lietuviai didžiuoja
mės Tavimi ir linkime dar 
ilgai, ilgai dainuoti...

S-s

pabiros
gas ir Pertho lietuviai liko 
solistei labai dėkingi.

Adelaidėje koncertas įvy
ko lapkričio 4 d., sekmadie
nį, Lietuvių Namuose. Nors 
diena pasitaikė labai karšta, 
bet tautiečiai karščio neišsi
gando ir jų prigūžėjo pilnu
tėlė salė. Po koncerto vyko 
vaišės.

**
ALB^’TCrašto Valdybos 

pirmininkas Vytautas Ne- 
verauskas lapkričio 2 d., 
nors porą dienų pavėluotai, 
atšventė savo gimtadienį. 
Tarp artimų draugų dalyva
vo ir sol. G. Čapkauskienė, 
kuri ta proga labai gražiai 
padainavo: "Valio, ilgiausių 
metų jam! Valio!" Linkime 
Vytautui sveikatos ir iš
tvermės kilniame mūsų 
Bendruomenės darbe!

**
ALFAS Valdybos pirmi

ninko Jurgio Jonavičiaus 
iniciatyva ruošiamasi išleisti 
leidinį, kuris apims visos 
Australijos lietuvių sportinę 
veiklą nuo pat pirmųjų die
nų t.y. maždaug nuo 1949 
metų iki dabarties. Leidinį 
redaguoja sporto veteranas 
Leonas Baltrūnas. Leidinys 
žada pasirodyti kitų metų 
pradžioje. Atrodo, kad 
sportininkai pralenks ALB, 
kuri su metraščiu įklimpo ir 
vargu ar iš viso toks leidinys 
bepasirodys.

**
Adelaidės Lietuvių Są

jungos metinis balius įvyko 
spaMo 27 d. Lietuvių Na
muose. Virš 200 narių ir ne- 
narių prie gražiai paruoštų 
stalų, karstos vakarienės, 
geros muzikos ir 18 gal. 
alaus bačkutės maloniai 
praleido vakarą.

NEWCASTLE
NEWCASTLIO

DISKUSIJŲ BŪRELYJE

Lapkr. 4 d., V. ir E. Kris- 
tensenų namuose Zina Za
karauskienė skaitė paskaitą 
"Moterų išsilaisvinimas: ko 
jis vertas?”.

Prelegentė šią įdomią ir 
aktualią temą pradėjo pas
taba, kad toksai sąjūdis nėra 
tik mūsų generacijos žymė. 
Moterų noras išsikovoti ly
gias pilietines bei kitokias 
teises, pašalinti socialinę 
diskriminaciją, jau žymus 
19-me amžiuje, o šio šimt
mečio pradžioje Anglijoje 
buvo pagarsėjusios sufraže- 
tės. Pastebėtina, jog pirmąjį 
pilietinės lygybės įstatymą 
įvedė Wyoming valstyja JA 
V-ėse 1869 m., vėliau sekė 
Nauj. Zelandija 1893, Aus
tralija 1902, Anglija tik 
1922, o idiliškoje Šveicarijo
je ir dabar moterys neturi 
balsavimo teisės.

Išsilaisvinimui daug pa
dėjo pirmas ir antras pasau
linis karas, nes tuo metu 
moterys įsijungė į pramonę, 
o retkarčiais net į karinius 
dalinius. Po tokios nepri
klausomybės daugelis neno
rėjo grįžti į tradicinį užsida
rymą šeimoje ir ypač virtu
vėje. Bet aukščiausias laips
nis sąjūdžio agitacijoje tapo 
pasiektas apie 60-tų metų 
vidurį, kai piliulė suteikė 
ypatingą progą atmesti vy
ro dominaciją.

Prelegentė, aptarusi išsi
laisvinimo pozityvius 
aspektus, daugiau laiko pas
kyrė iš to kilusioms proble
moms. Pirmiausia, atsiranda 
nesutarimų tarp pačių mo
terų: vienos nori likti na
muose, kitos gi veržiasi į 
profesijas bei darbus 
apskritai. Pastaruoju atve-

VISUR
Irano sostinėje Teherane 

maištaujantieji studentai 
užėmė Amerikos ambasadą 
ir laiko įkaitais tarnautojus 
reikalaudami, kad Amerika 
išduotų buvusį Irano šachą, 
kuris yra New Yorke po 
sunkios vėžio operacijos.

***
Gauta žinių, kad neseniai 

sovietų agentų pagrobtasis 
pabėgėlis sportininkas Vla
das Česiūnas paskelbęs Lie
tuvos sovietinėje sporto 
spaudoje laišką, jog jam be
būnant Vokietijoje vietiniai 
lietuviai jį kažkuo taip ap
svaiginę, kad jis nežinojęs 
ką darąs ir dabar laimingas 
ištrūkęs ir laimingai sugrį
žęs į tėvynę. Kaip žinia, 
KGB moka iš savo aukų iš
reikalauti parašus net jų ne
atsiklausę. ♦»*

Aną sekmadienį grįžda
mas iš losangeliečių spek
taklio eismo nelaimėje 
skaudžiai nukentėjo prof. 
Dr. A. Kabaila. Jam kelyje 
sustojus prie raudonų šviesų 
neatsakingas vairuotojas 
trenkėsi į jo mašiną ir ją 
sunkiai apgadino. Kruvinų

Hydro—Jet
Išvalomi visų rūšių kili

mai. Naudojamas vėliausias 
gilus vandens garų ir 
vakuumo metodas.

Skambinti po 5 vai. vak. 
tel. 046 669230 

ju, atsiranda neigiamybių 
šeimos darnume ir ypač nu
kenčia vaikų auginimas. 
Dirbanti moteris nori - ar 
darbo priversta - apriboti 
ryšį su vaikais, dažnai net 
pačioje pradžioje atiduodant 
juos į lopšelius bei darželius. 
Specialistų nuomone, moti
niškos šilumos ir nuolatinės 
priežiūros trūkumas atsilie
pia į vaiko emocinį brendi
mą. Taip pat, kaikurios mo
terys, eidamos darban, užsi
krovė dvigubą naštą, nes po 
darbo lieka dar ir namų ruo
ša. Dėl šių priežaščių, šian
dien vis daugiau pasirodo li
teratūros, kuri argumen
tuoja, jog atsidavimas namų 
ruošai arba pilnalaikei moti
nystei yra lygiavertis užsiė
mimas.

Diskusijų laikotarpis iš
šaukė įvairių pastabų apie 
išsilaisvinimo įtaką ekono
mijai, pvz. moterys pradeda 
išstumti vyrus ir tuomi in
tensyvina bedarbę. Kaip to 
išvengti: mažinti valandų 
skaičių? einant anksčiau į 
pensiją? ir t.t. Buvo ir sta
tistinių palyginimų tarp va
karų ir rytų kraštų, gvilde
nant motyvus, kodėl vad. 
socialistiniuose kraštuose 
moterų lygybė, yra palaiko
ma joms būtinai duodant 
darbus. Galiausiai prisimin
ta ir retai pastebimas fak
tas, kad lietuviškoje tradici
joje moteris visada buvo 
aukštai vertinama, galbūt 
todėl, kad per ilgą pagonys
tę išsilaikė stiproki proisto- 
rinės matriarchijos elemen
tai.

Sekantis susirinkimas, 
paskutinis šiais metais, 
įvyks lapkr. 25 d. pas Vyt. 
Donielą. Kalbės Henr. Bu
činskas apie "Emigraciją 
pasaulio istorijoje”.

vdn.

VISAIP
aukų nebuvo, bet pats pro
fesorius dėl smūgio gerokai 
sukrėtė sprandą.

***
Teko nugirsti, kad Lietu

vių Dienų X-sios Dainų 
Šventės koncerto plokštelė 
jau baigiama paruošti ir pa
sirodys rinkoje greičiausia 
dar prieš Kalėdas.

***

Keista, adelaidiškiai nusi
skundžia, kad nepasirodė 
pas juos Los Angeles Dra
mos Sambūris, bet kai at
vyksta kas pas juos, tai su 
džiaugsmu priima, tačiau 
prisidėti kad ir pinigine pa
rama tai negreiti. Ar nebuvo 
panašiai su Grandinėle?

***
Po Los Angeles Dramos 

Sambūrio spektaklio ’’Kom
piuterinė santuoka” teko 
nugirsti iš kai kurių žiūrovų, 
kad šis spektaklis turėjęs 
būti paženklintas "Tik suau
gusiems”. Veikalas esąs ne
moralus, operuojąs tik su
augusių ydomis ir todėl esąs 
netinkamas žiūrėti jaunimui 
ir ypač vaikams.

***
Amerikoje medicinos au

toritetai tvirtina, kad aspi
rinas yra didelė pagalba šir
dies ligoniams. Gydytojų 
teigimu, širdies ligoniai ne
gautų širdies priepuolio, jei
gu jie kasdien suvalgytų po 
pusę aspirino tabletės. As-' 
pirmas praskystina kraują ir! 
tuo būdu apsaugo žmogų 
nuo kraujo krešiulių. ■. “

*•*
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Patikslinimai apie

VYTĄ GERULAITĮ
LAIŠKAS IŠ ČIKAGOS SPECIALIAI MŪSŲ PASTOGEI

įgl PORTAS,^
Pats domėdamasis sportu, 

savo laiku dar geriau ar blo
giau žaidęs stalo tenisą (lau
ko teniso tik buvau mėgė
jas), norėčiau tarti keletą 
žodelių dėl V. Gerulaičio, 
apie kurį L.A. Vėtra rašo 
’’Mūsų Pastogės” 25-ame ir 
26-ame numeriuose.

Žinoma, pas mus Ameri
kon australiečių laikraščiai 
ateina labai pavėluotai, tad 
anksčiau nieko negalėjau 
sakyti.

Turiu pripažinti tiesą 
Vėtrai, kada įis rašo, kad 
Gerulaitis trečias pasaulyje. 
Tą skelbė žurnalas "Tennis” 
birželio mėnesio laidoje. Ta
čiau tas žurnalas skelbia pa
jėgumo nustatymą paskuti
nių dvylikos mėnesių laiko
tarpiu.

Faktas, ką Vėtra rašo, 
kad tame numeryje Geru
laitis buvo paskelbtas tre
čiuoju pasaulyje. Tačiau taip 
pat faktas, kad jeigu imtume 
paskutinį pusmeti, Gerulai
tis jau negalėtų išsilaikyti 
trečiuoju, nes nauja jėga, 
kaip ir Vėtra pripažįsta, 
John McEnroe, turėtų prieš 
Gerulaitį turėti pirmenybę. 
Šiandien daug specialistų jį 
laiko geriausiu pasaulio Žai
dėju.

Siuntiniai į Lietuvą 1979 SKAITYTOJO ŽODIS
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje 

pageidaujama ir naudinga.
Siuntinys Nr. 2.1979

Labai gera vyriškai eilutei angliška vilnonė medžiaga - 
3 m.; vilnonė angliška moteriškai eilutei medžiaga - 3 m.; 
vilnonė medžiaga suknelei, arba vakarinei suknelei me
džiaga (visos šios medžiagos gali būti įvairių spalvų); vy
riški išeiginiai marškiniai; vyriškos arba moteriškos fir
mos "Levi” arba Wrangler’r jeans (tik tokių Lietuvoje 
pageidaujama) ir telescopic lietsargis, vyriškas arba mo
teriškas.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis 
$250 

Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 
Medžiagos dar galima dadėti 4 m., 3 metrus dirbtinio 
minko kailio arba ką nors iš žemiau išvardintų naudin
gesnių dalykų:

Avikailiai, Ūgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio kal- 
nierius, tikros odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas 

$220 
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui 
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss 
Vyriškas arba moteriškas megstinis 
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės 
Tights (kojinės - kelnaitės) 
Vilnonė gėlėta skarelė, arba didelė nailono skarelė 
Geresni marškiniai 
Vyriški arba moteriški bateliai 
Puiki suknelei medžiaga 
Crimplene medžiaga suknelei 
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims 
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei

Šie maisto produktai galima siųsti kartu su rūbais: 
Va sv. arbatos - $ 4; Vi sv. nescafes - $ 6; 1 sv. pupelių ka
vos - $ 7; 1 sv. šokoladinių saldainių - $ 7; 1 Va sv. razinkų - 
$ 2.40; 40 cigarečių - $ 4.60.

Įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir kraujo spaudimui 
matuoti instrumentai siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $ 31 per
siuntimui.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu pavel
dėtojui būdu.

BALTIC STORES LTD.
(Z. & V. Juras) 

11 LONDON LANE, BROMLEY. KENT
BRI, 4HB, England. Tel. 01460 2592

Norime atkreipti klijentų dėmesį, kad siuntinius tuoj 
pat išsiunčiame, vos gavę užsakymą. Sąskaitas prisiun- 
čiame tik pasiuntus siuntinį, kurias galima apmokėti 
paprastu čekiu.

Vėtra tvirtina, kad Geru
laitis "anksčiau buvo laiko
mas kartais šeštu, o kartais 
ir septintu geriausiu pasau
lio žaidėju".

Leiskite pataisyti netiks
lumų. Gerulaitis 1977 metais 
buvo oficiališkai pripažintas 
penktuoju, o 1978 metais 
trečiuoju žaidėju. 1976 metų 
pradžioje jam nelabai sekė
si, ir jis buvo skelbiamas tik 
dvidešimtuoju. Jo kilimas 
buvo staigus ir mažai kam 
tikėtinas. Tą viską parodo 
oficialūs Teniso Sąjungos 
pranešimai, kuriais, turbūt, 
reikia tikėti. Aš turiu beveik 
visą medžiagą nuo Gerulai
čio kilimo pradžios.

Vėtra, rašydamas "Mūsų 
Pastogės” 26-ame numeryje 
taip pat ne visai tiksliai 
sprendžia apie Gerulaičio 
dabartinę būklę. Gerulaitis 
svyravo tarp ketvirto ir 
penkto pasaulyje. Šiandien 
Gerulaitis oficiališkai yra 
ketvirtas, nes McEnroe jau 
jį taškų skirtumu nunešė. Iš 
penktojo į ketvirtą jį grąžino 
pusfinaly laimėjimas prieš 
Roscoe Tanner Amerikos 
Open pirmenybėse. Tiesa, 
Gerulaitis baigmėje pralai
mėjo prieš McEnroe, bet, 
kas sekė televizijoje rung-
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tynęs, galėjo pripažinti, kad 
trečiame sete McEnroe jau 
buvo visai pavargęs, ir Ge
rulaičiui trūko tik vieno gero 
kamuolio, ir, kaip žinovai 
tvirtina, jeigu Gerulaitis 
būtų tą tašką laimėjęs, būtų 
laimėjęs ir pirmenybes.

Gerulaitis buvo parinktas 
atstovauti Davis taurės pir
menybėse, kaip labai patva
rus žaidėjas. Juodu su 
McEnroe puikiai atliko savo 
pareigas, ir tuo australiečiai 
galėjo įsitikinti.

Vėtra rašo, kad "lietuvių 
žvaigždė Vitas Gerulaitis 
(čia rašoma apie Prancūzijos 
pirmenybes. J.V.) čia labai 
silpnai pasirodė ir pralaimė
jo prieš Bjoern Borg 2-6, 1-6 
ir 0-6. Kaip pereitų metų 
Wimbledono varžybose 
Borg vos įstengė laimėti 
prieš Gerulaitį, tai šį kartą 
jam Vitas nebuvo rimtas 
varžovas. Vitas yra mėgėjas 
pasilinksminti, o Paryžiuje 
tam yra daug progų. Grei
čiausia jis atvyko į žaidynes 
neišmiegojęs ir pavargęs”.

Pirmiausia, rimtas varžo
vas Gerulaitis Borgui buvo 
ne pereitais, bet užpereitais 
metais, kada pasaulio spau
da jų duelį pavadino geriau
sia partija Wimbledono is
torijoje.

Gerb. p. Redaktoriau, 
buvo įdomu skaityti p.

I. Aleknos pastabas, liečian
čias Vilniaus Universiteto 
400 metų sukakties minėji
mą Melbourne M.P. Nr. 37).

Pilnai sutinku, kad minė
jimas, nors ir gerai rekla
muotas ir gausiai paremtas 
tautiečių dalyvavimu, nebu
vo akademinis, tegu jame 
dalyvavo ir keli profesoriai, 
ir suruoštas Melbourne 
Universiteto patalpose. .,

Buvo skelbta, kad bus 
akademija - minėjimas, bet 
akademijos kaip tokios ne
buvo, arba tai buvo ne tokia, 
kokia, mano nuomone, turė
tų būti. Kodėl taip?

Pirmiausia, kiek žinau, 
nebuvo išsiuntinėta, kaip 
pas australus įprasta, žy
mesniems svečiams akade
mikams, politikams ir kita
taučiams pakvietimų su 
RSVP, kuriuose būtų aiškiai 
nurodyta, kam ir iki kada 
pranešti apie pakvietimo 
priėmimą. Tokiu būdu iš 
anksto būtų žinoma, kiek ir 
kokių svečių dalyvaus.

Antra, reikėjo kviesti ofi
cialiai dalyvauti ASS (Aka
demikus Skautus), Korp! 
Romuvą ir kitų akademinių 
organizacijų atstovus, kurie 
būtų dalyvavę su savo kor
poracijų žymenimis - kepu
rėmis, spalvomis juostelė
mis ir t.t. Juk tai universi
tetinė - akademinė šventė!

Po atidarymo reikėjo tuoj 
pat pakviesti žymesnius 
svečius, akademinių organi
zacijų atstovus ir gal net 
baigusius Vilniaus Universi
tetą arba jame studijavusius 
į garbės prezidiumą. Tuo 
svečiai būtų buvę pagerbti 
ir susidariusi oficialesnė at
mosfera.

Būtų įtikę, vietos univer
siteto vadovybės universi
teto atstovą ir dar keletą...t-

pthusiq

Bet aš ne apie tai norėjau 
kalbėti. Man nepatiko Vėt
ros pasakymai, kad Gerulai
tis nemiegojęs ir pavargęs 
atėjo į žaidynes.

Čia turiu griežtai protes
tuoti. Pirmiausia: Gerulaitis 
nerūko ir nevartoja alkoho
lio (bent prieš du mėnesiu 
taip buvo.J.V.). Tiesa, jis 
mėgsta kompanijas, bet 
leiskite pakartoti jo pačio 
žodžius: jeigu aš sėdėsiu už 
baro, jeigu nepailsėsiu, nie
ko negalėsiu pasiekti.

Taigi, žaidynių metu jis 
ypač laikosi. Ką prirašo 
amerikonai žurnalistai, ne 
viskuo galima tikėti, nes kai 
kurie čikagiškiai turi gerus 
ryšius su Gerulaičio tėvais: 
jie tikrina, kad Vytas žaidy
nėse neruošia jokių pobūvių: 
treniruojasi ir ilsisi.

Tad, jeigu mes apie ką ra
šome, turėtume turėti fak
tus. Gerulaičio pusbaigmėje 
skaudesnis pralaimėjimas 
prieš Bjorgą dar nereiškia 
didelės jėgų persvaros, nes, 
jeigu Vėtra supranta tenisą, 
gali būti žaidėjas ir silpnos 
formos, ir taškas gali trukti 
ilgai, ir tik laimės dalykas, 
kas jį išplėš.

Pavyzdys: Amerikos pir
menybėse, kurios laikomos 
didžiausios po Wimbledono, 

žmonių - svečių pakviesti 
tarti trumpą žodį (sveikini
mą), o po to sektų prelegen
to, šiuo atveju prof. Dr. Z. 
Budrikio paskaita.

Po oficialios dalies būtų 
tikę sugiedoti akademinį 
himną "Gaudeamus”, ka
dangi dalyvių tarpe buvo 
nemažai akademikų. Tai 
dera minint europietiško 
universiteto įsteigimo su
kaktį.

■Kadangi buvo ,lskelbta, 
kad bus akademija - minėji
mas, tai ir reikėjo tokioje 
dvasioje tęsti toliau.

Po oficialios dalies ir per
traukos pradėti rimtą kon
certinę dalį, sakysim, kokia 
nors M.K. Čiurlionio kom
pozicija pasikviečiant gerą 
pianistą (nesant tokio vieto
je buvo galima importuoti 
N. Masiulytę iš Adelaidės ar 
V. Inkrataitę iš Sydney).

Nelabai derėjo jauniems 
dainininkams Bruožiams šį 
sykį pasirodyti scenoje. 
Mat, šventė rimtesnė, negu 
kad šiaip jau eilinis tautinio 
pobūdžio parengimas, kur 
jie visada mielai ir šiltai su
tinkami.

Tautinis šokis Oželis buvo 
visai ne vietoje. Jis visai ne
siderino prie akademijos 
koncertinės dalies.

R. Mačiulaitienės dainuo
tos pusiau kabaretinės dai
nos ir dar labiau jos pagalbi
ninkės pasirodymas jau ga
lutinai užantspaudavo ne
tinkamai paruoštą koncerti
nę dalį.

Melbourne Dainos Sam
būris mėgino gelbėti, bet jau 
buvo perdaug klaidų anks
tesnėje minėjimo eigoje, kad 
jas atpirktų.

Mano nuomone, programą 
reikėjo paruošti ir atspaus
dinti gražesnę, kad būtų 
malonu ir saviems ją pasi
laikyti, ir nebūtų gėdos ki- 

Borgas pralaimėjo Tanne- 
riui, o Gerulaitis prieš Tan- 
nerį laimėjo. Kai kada būna 
plaukelio skirtumas, ir daž
nai negalima iki paskutinio 
momento pasakyti.

Visi Gerulaičiui pripažįsta 
patvarumą. Jis net laikomas 
greičiausiu žaidėju pasauly
je. Jeigu Gerulaitis nebūtų 
patvarus, galima būtų ir 
prikišti jam naktines "gas
troles”. Po naktinių pobūvių 
niekas negali būti patvarus.

Gerulaičio nereta silpny
bė, tai jo servai. Ir baigmėje 
su McEnroe pirmame sete 
turėjo po penkis, o paėmęs 
servą, padarė dvi dvigubas 
servo klaidas. Čia ir buvo jo 
pralaimėjimas.

Man atrodo, kad neturė
tume kokio Gerulaičio nepa
sisekimo savaip interpre
tuoti, bet jį remti visais bū
dais, nes jis lietuvišką vardą 
nešioja po visą pasaulį. Tai 
tikrai lietuviškas liūtas, kaip 
jį korespondentai vadina. 
Jis yra šiandien lietuvių 
tautos reprezentantas. 
Daug kartų pabrėžiama jo 
lietuviška kilmė, o po jo 
paskutinio laimėjimo prieš 
Tanner, tėvas žurnalistams 
vėl buvo iškėlęs Lietuvos 
reikalą.

Neturėtume jo kritikuoti, 
bet jam morališkai padėti.

Paskutiniai Gerulaičio 
pasirodymai australiečiams 
labai gerai žinomi.

Jonas Vaičiūnas

tataučiams ją paduoti. Ar 
nebūtų buvę gražiau, kad 
lietuviškas tekstas progra
moje būtų su lietuviškais 
rašybos ženklais? Be to, sa
kinys "Establishement of 
Vilnius University” geriau 
būtų iškeistas į ’’Foundation 
of Vilnius University”.

Susidaro įspūdis, kad 
ruošimo komisija arba ne
įdėjo tinkamo sumanumo į 
tokios svarbos minėjimą, 
arba beruošdami pavargo ir 
paliko galutinį apipavidali
nimą Dievo valiai. O buvo 
tinkama proga prieš tuos, 
kurie atvyko, ir tuos, kurie 
būtų atvykę, tinkamai pasi- 
rodyti.

Iki šiol man neatsakomas 
klausimas: ar minėjimą kuo 
greičiau stengtis pamiršti, 
ar geriau kuo ilgiau jį prisi
minti, kad tai nepasikartotų 
ateityje?

A. Žilinskas, Melbourne

Kulinarijos festivalio me
tu Amerikoje vienas kepėjas 
prie New Yorko iškepė 1000 
ęėdų ilgumo duonos kepalą, 

ai buvo pasaulinis rekor- 
I das.

Amerikoje, Illinois vals
tybėje buvo išbandyta be
tarpis prekiavimas tarp ūki
ninkų ir vartotojų. Vieną 

I dieną Čigakoje buvo leistas 
turgus, kur ūkininkai galėjo 

: be tarpininkų pardavinėti 
savo produktus, ir visi pir- 

i kėjai bei ūkininkai buvo 
labai patenkinti: vartotojai 
gavo šviežių produktų žy
miai mažesnėmis kainomis. 
Jeigu taip būtų leista Aus
tralijoje! . i i.
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Informacija
PRANEŠIMAS

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba praneša, kad gar
sioji Kanados solistė GINA 
ČAPKAUSKIENĖ Sidnė
juje koncertuos lakpričio 17 
d. 5 vai. p.p. (punktualiai) 
Lietuvių Klube. Bilietai bus 
pardavinėjami prie kasos: 
suaugusiems 4 dol., moks
leiviams ir pensininkams 2 
dol., vietos bus numeruotos, 
kas nori geresnes vietas 
gauti, prašome iš anksto 
kreiptis į Apylinkės pirm. A. 
Mauragį tel. 77 6707.

KVIETIMAS
EKSKURSIJON!

P.L. Inž. ir Archit. Sąjun
gos Melbourne Skyriaus 
Valdyba'gKiodžio 15-16 d.d. 
organizuoja ekskursiją ap
žiūrėti Board of Works sta
tomą Thomson užtvanką ir 
apylinkes. Į ekskursiją 
kviečiame ne vien tik sky
riaus narius su šeimomis, 
bet ir visus kitus. Kaina $ 
12.50 asmeniui, į kurią įeina: 
pietūs šeštadienį, autobusu 
apvažinės užtvankos staty
bos vietą, vakare vakarienė, 
nakvynė po du kambaryje ir 
sekančios dienos pusryčiai. 
Dar numatoma apžiūrėti 
Walhalla aukso kasyklas.

Iš Melbourne važiuoti 
Princes Highway iki Moe, 
pasukti į kairę Erica mies
telio link ir toliau Perkers 
Corner, kur yra statybos 
vietovė Robertson.

Prašome registruotis ir 
apsimokėti ne vėliau iki 
gruodžio 1 dienos pas Val
dybos narius: B. Vingrį tel. 
859 4241, (darbo laiku 
615 5645), P. Arą tel. 
850 7248, arba V. Ališauską 
tel. 370 7250.

Valdyba

Ateina
’’Sūkurys”

’’SŪKURIO” SŪKURYS
LIETUVIŲ KLUBE

Syd. Liet. Taut. Šokių 
Grupės ’’Sūkurio" metinis 
koncertas įvyks gruodžio 9 
d. Syd. Liet. Klube 5 vai.

Programoje numatoma 
parodyti naujų šokių, veiks 
turtinga loterija. Įėjimas su 
bilietais.

Rezervuokite laiką Sūku
rio metiniam koncertui!

SŪKURIO APŽVALGA

Spalio 14 d. Masonic Hall, 
Lidcombe, įvyko metinis 
"Sūkurio" narių susirinki
mas.

Gausiai atsilankiusių na
rių tarpe buvo apibūdinta 
grupės veikla metų eigoje ir 
aptarti nauji planai ateičiai.

Padėkojus valdybos na
riams už jų rūpestingą dar-

Ramovėnų 
balius

Maloniai kviečiame į
I RAMOVĖNŲ BALIŲ 

lapkričio 17 d. 7 v.v. Mel
bourne Lietuvių Namuose. 
Gros gera kontinent. kapela.

Bilietai: $ 6, jaun. $ 4, už
sakomi tel. 861 9682 ir gau
nami prie įėjimo.

Valdyba

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
CANBERROJE

Kariuomenės Šventės mi
nėjimas Canberroje įvyks 
lapkričio 25 d., sekm. Kun. 
P. Martuzo laikomos pamal
dos St. Marys koplyčioje 
12.30 vai.

Po pamaldų Liet. Klube 
minėjimas: atidarymas,
įžanginis žodis, paskaita ir 
meninė dalis, kurią išpildys 
tautinių šokių grupė, vado
vaujama skautų. Pianinu 
skambins p. Silvija 
Stephanhagen.

Pasibaigus programai bus 
skaučių vadovių paruošti 
pietūs, iš kur pelnas skiria
mas paremti ruošiamai 
skautų stovyklai.

Visus kviečiame gausiai 
dalyvauti.

Liet. Karių Veteranų S-gos 
Canberros Skyriaus 

Valdyba

Šių metų gruodžio pra
džioje pramatoma pirmoji 
svetimomis kalbomis knygų 
mugė Sydnejuje, kur bus 
galima ten išstatytų knygų 
ir įsigyti, o taip pat ir lėlių; 
mugės metu vyks skaitymai, 
gatvės teatrai, konkursiniai 
plakatai ir šūkiai.

Suinteresuoti šia muge ir 
norį joje dalyvauti, prašomi 
kreiptis telefonu pas Juli
ette Rowe, the Secretary to 
the Languages Program at 
Macquarie University, tel. 
88 9767 darbo valandomis.

Sydnejaus Sporto Klubas ’’KOVAS” rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ
Sydnejaus Lietuvių Klube, lapkričio 24 d.

Įdomi programa. Bus traukiama didžioji loterija, virš 
$ 1000 vertės prizai.

Savo atsilankymu paremsite sportininkus vykstančius 
į Canberros sporto šventę.

"IKvb" Valdyba

bą, buvo išrinkta nauja 
valdyba, kurią sudaro: M. 
Cox, K. Stašionis, A. Sta- 
siūnaitienė, A. Kolbakienė, 
L. Cox, p-nia N. Chan, N. 
Stašionienė, V. Stasiūnaitis 
ir I. Kalėdienė. Rinkimams
pirmininkavo P. Pullinen.

Tą pačią dieną, po pietų, 
grupė pasirodė "Sun 
Herald Cyclethon” karniva- 
le, Warwick Farm, kurį or- ,■ 
ganizavo National Heart 
Foundation of Australia, ’ 
pašokdami 5 šokius.

Pasisekimas geras. Ren- ; 
gėjai atsiuntė padėkos laiš-1 
ką, pridėdami $ 50 čekį. j

Sekantis grupės pasiro
dymas įvyks lapkričio 24 d., 
9.30 vai. ryto Bankstown 1 
miesto savivaldybės atida- ■ 
ryme - "Senasis Miesto 1 
Centras”.

Tautiečiai prašomi skait
lingai atsilankyti į šį atida
rymą ir paremti mūsų jau
nimą.

Kartu primename visiem 
"Sūkurio’’ nariams, kurie I 
dar nesusimokėjo nario mo
kesčio, kad greitu laiku tą 
padarytų. N.S.W. Valstijos | 
įstataymai reikalauja narius 
laiku susimokėti mokesčius. 
Kreipkitės pas kasininką K. , 
Stašionį, arba kitus valdy- į

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
MELBOURNE

Lapkričio 25 d., sekma
dienį, 12 vai. iškilmingos pa
maldos Šv. Jono bažnyčioje, 
East Melbourne.

Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.

2.30 vai. minėjimo aktas 
su įdomia ir įvairia progra
ma Lietuvių Namuose.

Tą dieną iškilus Amerikos 
muzikas Vytenis Vasiliūnas 
duos pamaldų metu vargonų 
rečitalį, o taip pat pakvies
tas minėjime atlikti pianinu 
skirtų kūrinių.

Kviečiame visus tautie
čius šventėje dalyvauti.

Karių Ramovės Valdyba

Patirta, kad solistės iš 
Kanados Ginos Čapkauskie- 
nės koncertai labai sėkmin
gai praėjo Perthe ir Adelai
dėje. Solistė tiek ištobulėju- 
si, kad ji tiesiog neatpažįs
tama, kokią girdėjome prieš 
penkerius metus. Jos pir
masis koncertas įvyko 
Perthe, kuris tikrai buvo is
torinis, nes bene pirmą 
kartą užjūrio svečiai solistės 
asmeny aplankė Pertho lie
tuvius, tad viešnios pasiro
dymas jiems buvo tarsi Bet- 
lejaus žvaigždė.

Su nemažesniu
pasisekimu praėjo viešnios 
pasirodymai ir Adelaidėje. 
Adelaidiškiai lietuviai moka 
svečius įvertinti ir juos pri
imti. Atrodo, solistė jų lū
kesčių neapvylė, juo labiau, 
tikimasi ir jinai neapsivylė 
adelaidiškiais!

bos narius.
Persikėlus vyresnei gru

pei repeticijoms į mažąją 
klubo salę pirmadienio va
karais, klubo direktoriams, 
vedėjui ir tarnautojams 
nuoširdus ačiū.

Sūkurio korespondentas I

CANBERRA
I

Solistės Ginos Čapkaus- Į 
kienės koncertas Cannerro- ■ 
je įvyks lapkričio 18 d. Liet. 
Klube 7.30 vai. vak. Bilietai 
gaunami iš anksto pas Can
berros Apylinkės Valdybos 
narius ir Klube prie įėjimo, i 
Bilietų kaina 3 doleriai, vai- j 
kams iki 12 metų veltui. Į

Solistę Giną Čapkauskie- 
nę žinome kaip Kanados 
"lakštingalą". Jai akompo- 
nuos pianistė Nemira Ma
siulyte.

Prašome Canberros tau
tiečius su šeimomis ir drau
gais australais skaitlingai 
atsilankyti.

Canberros Apyl. Valdyba

Čapkauskienės

KONCERTAS
Įėjimas su bilietais 

Po koncerto ŠOKIAI

Lapkričio 24 d., šešt., 8 vai. v.
Sporto Klubo Kovo

BALIUS
"Miss Kovas" rinkimai

"SCORPIO” ženkle gimusių sveikinimai

KLUBAS ATVIRAS:
pirmadieniais - penktadieniais nuo 4 vai.
šeštadieniais nuo 2 vai.
sekmadieniais nuo 12.30 vai.

16-18 East Terrace Bankstown
Tel. 7081414
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O. Liutikienė iš Vak. Aus
tralijos spaudos atgavimo 
sukakties proga Mūsų Pas
togei aukoja $ 35.

Spaudos atgavimo sukak
ties proga Geelongo Sporto 
Klubas Vytis parėmė Mūsų 
Pastogę prisiųsdamas 25 
dolerių auką. Ačiū.
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