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IKI PASIMATYMO, GINA!
Kanadietė solistė Gina 

Čapkauskienė kaip šviesi 
kometa perskriejo didelę 
dali lietuvių kolonijų Aus
tralijoje, Visur ji pati ir jos 
aukšto lygio koncertai buvo 
labai šiltai gausių klausytojų 
priimti. Tai reto talento ir 
išskirtino balso solistė, kuri 
drąsiai galėtų konkuruoti su 
pasaulinėmis žvaigždėmis. 
Jos koncertai Perthe, Ade
laidėje, Melbourne, Geelon- 
ge, Sydnejuje ir Canberroje 
buvo vieni iš pačių gražiau
sių lietuvių parengimų Aus
tralijoje, kokių mes čia bet 
kada turėjome.

Tiesa, viešnia Gina čap- 
kauskienė Australijoje nėra 
naujokė - dar prieš penke
rius metus ji žavėjo mus sa
vo lakštingalos balsu (ne 
veltui ji Šiaurės Amerikoje 
ir žinoma "Kanados lietuvių 
lakštingala"), tačiau antrą 
kartą atvykusi ji pasirodė 
visai nauja, kitokia, dar ža
vesnė ne tik ji pati, bet ir jos 
dainavimas. Pažymėtina dar 
ir tai, kad ji aplankė ir eilę 
lietuvių kolonijų, kurios di
delių nuotolių atskirtos per 
visą Australijoje laiką netu
rėjo jokio svečio menininko 
iš užsienio. Todėl tokiam 
Perthe Vakarų Australijoj 
viešnia pasirodė tarsi kokia 
fėja iš fantastinio pasaulio.

----------------------   —r------------- Adelaidėje. Iš k.:
ALB Kr. V-bos pirm. V. Neverauskas, viešnia G. Čap
kauskienė, G. Vasiliauskienė ir pianistė N. Masiulytė.

Nuotrauka V. Vosyliaus

Skaitytojams
Primename maloniems 

skaitytojams, kad jau beliko 
vos septynios savaitės iki 
Kalėdų. Mūsų Pastogės 
paskutinis šių metų numeris 
išeis gruodžio 24 d. ir pasi
rodys naujas M.P. numeris 
tik ateinančių metų sausio 
21d.

Visos organizacijos, pra- 
matančios savo parengimus 
kalėdiniame atostogų laiko
tarpyje, jau dabar prašomos 
juos parengti ir redakcijai 
prisiųsti iki gruodžio 15 d.

Taip pat artėja ir didžio
sios metinės šventės - Kalė
dos ir Naujieji Metai. Pata
riame jau dabar Mūsų Pas
togei prisiųsti šventinius

Su nemažesniu pasiseki
mu ir susižavėjimu praėjo 
solistės visi koncertai ir ki
tose lietuvių kolonijose. Be 
abejo, dar ilgai Australijos 
lietuviai minės ir kalbės tiek 
tarpusavy, tiek ir spaudoje 
apie tokios mielos viešnios 
pasirodymą mūsų bendruo
menėje.

Šia proga malonu pasi
džiaugti glaudžiu ir vaisingu 
bendradarbiavimu tarp lie
tuviškų bendruomenių ats
kiruose kontinentuose. Kas 
prieš dvidešimt ar daugiau 
metų atrodė buvo iš viso ne
įmanoma, šiandie visos 
kolonijos, nežiūrint, kokie 
skirtų nuotoliai, kažkaip su
artėjo, palaiko glaudžius ry
šius ir gal ateity dar arčiau 
bendradarbiaus. Niekas 
pradžioje net ir nesvajojo, 
kad iš tos pačios Australijos 
kada nors kas nors pajudės 
svetur ir turės ką nors savo 
parodyti, o tebuvo tik 
džiaugtasi, jeigu vienas 
kitas svečias atklydęs ap
lankydavo mus ir tai buvo 
mūsų bendruomenei didžiu
lė šventė. Kaip matome, su 
laiku galimybės keičiasi: kad 
ir apsilankymai Australijo
je: vienas po kito jau mūsų 
bendruomenė rizikavo pri
imti užsienio svečius prade
dant prieš 15 metų sporti- 

sveikini'mus savo artimie
siems, bičiuliams, draugams 
ir pažįstamiems, kad jie bū
tų paskelbti Mūsų Pastogės 
paskutiniame numery. Jau 
-prigijęs gražus paprotys 
sveikinti savo artimuosius 
per Mūsų Pastogę sutaupo 
jums daug ne tik laiko, bet ir 
išlaidų.

Nežiūrint sparčiai besi
vystančios infliacijos ir šiais 
metais kalėdiniai sveikini
mai Mūsų Pastogėje kainuos 
tik 5 doleriai.

Neatidėliokite savo svei
kinimų prisiųsti Mūsų Pas
togei paskutinei dienai. Pri
imame sveikinimus ir visą 
kitą informacinę medžiagą 
iki gruodžio 15 dienos.

M.P. Redakcija 

ninkais iš Amerikos ir bai- 
S’ant paskutiniaisiais apsi- 

nkymais, kaip Los Angeles 
Dramos Sambūris, solistė 
Gina Čapkauskienė ir visi 
dar šiais metais būsimieji 
svečiai.

Nereikia užmiršti, kad 
pastaruoju laiku nemažai 
Eribuvo svečių ir iš pačios 

ietuvos. Nežiūrint skirtin
gų nuotaikų visi svečiai po
būvėliai Australijos lietuvių 
buvo su dideliu nuoširdumu 
priimti, ir globojami pagal 
mūsų pajėgumą ir išmonę. 
Tenka tik džiaugtis, kad iki 
šiol iš buvusių svečių ir lan
kytojų, kokie jie bebūtų ir iš 
kur, nesulaukta jokio nusi
skundimo arba priekaištų, o 
tik entuziastiški atsiliepi
mai, kad visus mokame šiltai 
priimti.

Tačiau jau tokia gyvenimo 
sąranga: kas praeina, tai 
praeina, o pats paskutinis 
svečias yra tuo pačiu ir arti
miausias! Todėl ir mūsų pati 
paskutinė viešnia solistė G. 
Čapkauskienė yra iš tokių 
Australijos lietu rių - visuo
menės numylėtinių, kuri pa
lenkė visų širdis ne vien tik 
savo išskirtinu dainavimu, 
bet ir savo patrauklia, pap
rasta bei atvira asmenybe, 
kas gal ir labiausiai žmones 
suartina. Ačiū, Gina, už Ta
vo pasirodymą, už Tavo pa
lankumą ir nuostabų daina
vimą! Lygiai Australijos lie
tuviai dėkingi ir Amerikos 
lietuviams, ypač PLB Val
dybai, kuri šią jos išvyką 
parėmė ir ją delegavo.

' Šioje vietoje neaplenkia
ma ir pasišventusi mūsų 
vietinė pažiba pianistė Ne
mira Masiulytė, kuri viešnią 
lydėjo visuose viešnios pasi
rodymuose. Nemira mums 
tai yra neįkainuojama bran
genybė: jos pajėgumas sa
voje srityje jau seniai ne 
vien tik lietuvių pripažintas, 
bet jos pasišventimas ir at
sidavimas lietuviškai tarny
bai tiesiog neišsemiamas. 
Gal dėl to ir tolimieji užsie-- 
nio svečiai nesibaido išvykų 
į Australiją žinodami čia at
rasią tokią patikimą palydo
vę! Ačiū, Nemira!

Viešnia G. Čapkauskienė 
išvyko iš Australijos lapkri
čio 25 d. ir po dienos pateks 
iš australiškos vasaros į kie
tą ir gūdžią kanadišką žie
mą. Tačiau lakštingalos yra

Žinios
LATVIŲ

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Nepriklausoma demokra
tinė Latvijos respublika bu
vo paskelbta 1918 m. lapkri
čio 18 d. šešešdešimt pir
mosios metinės buvo at
švęstos Latvių namuose 
penktadienio vakare lapkri
čio 16 d., į kurias sukviesta

Latvijos sukakčiai

Latvijos valstybinis herbas

Latvių nepriklausomybės 
minėjimas švenčiamas lap
kričio 18 d. kai baigiantis 
pirmajam pasauliniam karui 
1918 m. kilo iš karo griuvė
sių visi Pabaltijos kraštai ir 
pasiskelbė nepriklausomais. 
Deja, antrojo karo eigoje 
neilgai tegyvavusios 
Pabaltijos tautos vėl pateko 
į kietą okupaciją išskyrus 
Suomiją, kuri didelėmis au
komis pajėgė išlaikyti savo 
nepriklausomybę.

Kasmet laisvajame pa
saulyje pasklidę latviai 
švenčia savo nepriklauso
mybės šventę su viltimi ją 
ateityje atkovoti, tačiau 
kaip ir mums visiems proš-

Nuoširdžiai dėkojame viešniai solistei GINAI 
ČAPKAUSKIENEI už Australijos lietuvių aplankymą ir 
pradžiuginimą. Tikimės, kad visų koncertų metu mūsų 
parodyta šilima ir dėkingumas tapo moraliniu atpildu už 
sunkių ir tolimų kelionių vargus.

Atsisveikindami ir išleisdami atgal į tolimąją šiaurę, 
linkime dar daug gražių ir kūrybingų dainos metų.

Iki kito pasimatymo

ALB Krašto Valdyba

keliaujantieji paukščiai. To
kių nesukausto žiema - jie 
nuolat skraido visur, kur tik 
gali čiulbėti. Su vis tebes- 

.bambančiais treliais ausyse 
palydime Tave, Gina, ir sa
kome iki pasimatymo!

eilė parlamentarų iš abiejų 
pusių ir tautinių grupių ats
tovai, bei kiti tarptautinių 
organizacijų vadovaują as
menys. Iš lietuvių matėsi 
Dr. D. Kairaitis, Dr. R. Za
karevičius, V. Patašius ir A. 
Kramilius.

Minėjimas praėjo grynai 
vaišių ir kalbų formoje. Sce
noje matėsi gražiai insceni
zuoti Rygos bokštai. Minėji- 

vaisčių nesimato. Liūdniau
sia, kad šiuo metu latvių 
tauta dar skubočiau rusina
ma, negu lietuviai. Ateina 
aliarmuojančios žinios, kad 
jau netrukus latviai Latvi
joje pasidarys mažuma, nes 
ypatingai Latvijoje vystoma 
skubi kolonizacija rusais.

Nors ir rečiau girdime, 
bet latviai gimtajame krašte 
lygiai taip atkakliai prieši
nasi okupantui, kaip kad ir 
kitos pavergtos Pabaltijo 
tautos.

Nepriklausomybės su
kakties proga sveikiname 
brolius latvius kupini vilties, 
kad jų siekimai kuo greičiau 
išsipildytų!

me nebuv > jokios meninės 
programos net ir pačio Lat
vijos Tautos Himno nesigir
dėjo. Iš įdomiausių kalbėto
jų tikriausiai buvo Sir. Billy 
McMahon, kuris tik ką su
grįžęs iš kelionių po Rytų 
Europą. Čia jis pabėrė 
žiupsnelį įdomių žinių apie 
komunistinę laisvę ir 
lygybę.

Vakarų Vokietija prieši
nosi ginklavimosi lenkty
nėms ir siūlo sutartintai su 
sovietų pasiūlymu karines 
pajėgas mažinti. Tuo tarpu 
Olandija pasisako, kad 
NATO pajėgos būtų stipri
namos, ypač apginklavimas 
raketomis, kad Europoje 
būtų išlaikyta karinė lygs
vara tarp rytų ir vakarų.
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Kariuomenę minint
Gal šiandie ir ne mada 

kalbėti apie kariuomenę ir 
minėti jos sukaktis. Po pas
tarųjų karų žmonijai taip 
pasidarė pasibaisėtini karai, 
kad tik kalbama apie taiką, o 
kai kuriuose kraštuose net 
pati kariuomenė pasidarė 
lyg visų karų kaltininkė. 
Daugelyje salių is viso ka
riuomenė panaikinta ir pa
likta tik tiek, kiek reikia vi
daus tvarkai palaikyti. Pik 
didžiosios galybės šituo tai
kos mitu nepasitiki ir vis la
biau savo karines pajėgas 
stiprina, jas apginkluoda
mas fantastiskais ginklais. 
Ir visai pagrįstai: kai pasau
lyje yra agresorių, tai reikia 
ir būtina ir priešingoje pu
sėje turėti jėgą, kas tokiems 
agresoriams pastotų kelią.

O kaip su mažaisiais kraš
tais? Atrodo, bergždžios jų 
pastangos ginkluotis, nes 
pries didžiuosius vis tiek 
neatsispirs, o patys neketina 
kitų puldinėti.

Ir vis dėl to istorija liudija 
visai kitaip. Kai kadaise 
Persija su savo milžiniška 
galybe užpuolė mažutę 
Graikiją, ši pati savo men
kom jėgom drįso pasiprie
šinti ir net persus nugalėti. 
Arba kad 1939 metų sovietų 
- suomių karas. Vis dėl to 
suomių ryžtingumas nepasi
duoti sovietiniam milžinui 
padarė stebuklus. Ir šiandie 
Suomija tebėra laisva nors

Australijos Lietuvių Fonde
A.A. JONAS VALYS 

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDE

Lapkričio 25 d. sueina 10 
metų nuo Jono Valio mir
ties. Daugelis gerai pažino
me ir atsimename Joną Valį 
kaip aktyvų ir veiklų bend
ruomenės narį, kuris nuo
širdžiai dėjosi prie visokio 
tautinio, kultūrinio ir bend
ruomenės darbo: jis Mel
bourne Liet. Namų organi
zacinio Komiteto narys, 
bendruomenės suvažiavimų 
pirmininkas, ilgametis ALB 
Tarybos narys, sporto klubo 
Varpo rėmėjas, Mūsų Pas
togės bendradarbis ir dau
gelio kitų tautiniai kultūri
nių darbų vykdytojas bei 
rėmėjas.

Prisimindami velionį 
Joną Valį bei įvertindami jo 
atliktus darbus Australijos 
Lietuvių Bendruomenei, nes 
jo veikla nesiribojo vien tik 
Melbournu, bet reiškėsi vi
sos Australijos lietuvių 
mastu, jo bičiuliai ir bendra
darbiai sudėtine virš 100 
dolerių auka įrašydino Joną 
Valį į Australijos Lietuvių 
Fondo šimtininkus.

Šios minties iniciatoriai 
fiziniai negalėjo kreiptis į 
kiekvieną tautietį, pažinusį 
Joną Valį, savo auka dėtis 
Krie tokio jo pagerbimo.

lanydami, kad dar yra tau
tiečių, norinčių prasmingai 
pagerbti Joną Valį, kviečia
me aukas siųsti: Australijos 
Lietuvių Fondas, 50 Errol 
St., North Melbourne, Vic. 

ir labai savo didžiojo kaimy
no - Sovietų Sąjungos išnau
dojama. Galimas daiktas, gal 
šiandie ir Lietuva būtų lais
va arba bent turėtų kad ir 
satelito statusą, negu šiandie 
būdama inkorporuota į Sov. 
Sąjungą ir tapusi tik stos 
imperijos provincija.

Kad ir kaip būtume sąmo
ningi, bet be realios karinės 
pajėgos šiandie kaip tauta 
nebūtume išlikę. Neskaitant 
grobuoniškų kaimynų į Lie
tuvą kėsinosi ne tik lenkai, 
bet ir latviai. Anais laikais 
Lietuvą išgelbėjo ne diplo
matija, ne kultūrinis prana
šumas, o pačių lietuvių ryž
tinga nuoga jėga.

Nepriklausomoje Lietu
voje visi tą žinojom, ir dėl to 
gerbėm savo kariumenę, ja 
gėrėjomės ir drauge jautė
mės saugūs. Anuomet ka
riuomenės šventė buvo to
lygi visoms kitoms didžio
sioms tautinėms šventėms. 
Su kokiu entuziazmu visa 
tauta pritarė kadaise pas
kelbtam vajui- apginkluoti 
kaip galint stipriau savo ka
riuomenę! Moterys, net 
vaikai dėjo aukas, kad susi
kauptų sumos naujiems 
ginklams. Susižavėjimas, 
pasididžiavimas ir pasitikė
jimas savo kariuomene 
mūsų tautoje buvo begali
nis. Gaila, likimo buvo kitaip 
lemta, ir šiandie mūsų tau
tos jauni vyrai priversti sa-

3051 pažymint, kad tai yra 
Jono Valio pagerbimo - at
minimo įnašas.

Iniciatoriai

Australijos lietuvių Fondui 
aukojo:

Po $ 100 - V. Grigonis 
(Vic. 200), Antanas Kutka 
(N.S.W.) vietoj vaišių šven
čiant savo 80 metų sukaktį), 
A. Jakštas (N.S.W.), St. ir 
Ant. Pacevičiai (S.A. 120).

Po $ 25 - Rom. Venclovas 
(N.S.W. 35), K. Znutas (Qld. 
75), Nina Arminienė (S.A.), 
Br. Vabolienė (a.a. sūnaus ir 
vaikaičio atminimui).

$ 20 - J. Poškus (S.A. 40).
Po $ 10 - Perth Apyl. Val

dyba (vietoj vainiko mirus 
H. Hustui), A. Černiauskas 
(N.S.W.), A. Žvirblis (Vic. 
80), E. ir E. Borjerai (S.A.), 
J. Norkūnas (S.A.).

Po $ 5 - E. Kurauskas, A. 
Krikščiūnas, Z. Stankus, J. 
Virbickas, E. Reisonienė 
(50), I. Taunys (165), V. Bal
tutis (10) - visi iš Pietų Aus
tralijos.

Adelaidėje per kultūrinę 
popietę smulkesnėmis su
momis surinkta $ 30.30.

Sveikiname naujuosius 
šimtininkus: Antaną Kutką, 
A. Jakštą ir Stasę ir Antaną 
Pacevičius, ir naujuosius 
narius: Romą Venclovą, 
Niną Arminienę, Bronę Va- 
bolienę. Ačiū visiems auko
tojams.

V. Ališauskas 
A.L.F. iždininkas 

vo priešui ir okupantui tar
nauti. O gal įvyko kaip tik 
todėl, kad pasidavėm likimi- 
nei lemčiai, o patys nesi
ėmėm sau likimą palenkti.

Kad ir praradus savo ka
riuomenę ir tautinę nepri
klausomybę, vis tiek tautoje 
kovos dvasia nėra palūžus. 
Prasidėjusi su pat pirmomis 
okupacijos dienomis rezis
tencija iki šiandie nėra pa
lūžus, ir ji reiškiasi visais 
galimais būdais: užbaigus 
kruvinąją rezistenciją su 
partizanų kovomis, toji re
zistencija vystoma pogrin
džio spauda, ginant tikėjimą 
ir žmogaus teises, o tuo 
pačiu ir patys save. Nepa
laužia tos kovos dvasios nei 
nuolatiniai persekiojimai, 
nei skaudžios bausmės, ka
lėjimai, trėmimai, o vis per 
tat toji dvasia grūdinama. Ir 
kol tautoje tebėra tasai ats
parumas ir noras išlikti, tol 
yra ir reali viltis savo at
siekti. O atėjus laikui ir rei
kalui staiga nelyginant is 
žemės išaugs ir savo kariuo
menė, kaip kad ji staiga iš

MIRUSIEJI
SU KAZIMIERU TAPARU ATSISVEIKINANT

Daugelis iš mūsų praeina
me šią žemišką kelionę daž
niausiai besirūpindami savo 
asmeniška buitimi ir išnyks- 
tame nepalikdami jokių 
pėdsakų. Bet yra asmeny
bių, kurie savo asmenišką 
gyvenimą palieka lyg ir 
antrame plaffė, visą savo 
energiją skirdami savosios 
visuomenės interesams. Jų 
pasitraukimas iš gyvųjų 
tarpo mus sujaudina ir suk
rečia.

Susirinkusius į solistės 
Ginos Čapkauskienės kon
certą adelaidiškius lietuvius 
sukrėtė netikėta žinia, kad 
tos pat dienos rytą staiga 
mirė Kazimieras Taparas, 
vienas veikliausių mūsų 
bendruomenės narių.

Velionis gimė 1914 m. 
rugsėjo 30 d. Mokėsi Kaune. 
Baigęs gimnaziją įstojo į 
Vytauto Didžiojo Universi
tetą ir porą metų studijavo 
teisę. Metęs studijas įstojo į 
Karo Mokyklą, kurios XX-ją 
laidą baigė 1939 m. j. leite
nanto laipsniu ir buvo pas
kirtas į inžinerijos batalioną. 
1940-45 m. sekusios dvi mū
sų tėvynės okupacijos iš
prievartavo mūsų patriotiš
kai išauklėtą kariuomenę, 
versdamos ją tarnauti oku
pantui ir kovoti už svetimus 
interesus. Į šias pinkles pa
teko ir velionis Kazimieras. 
Nežiūrint to, K. Taparas nė 
momentui nepamiršo, kad 
jis privalo tarnauti pirmoj 
eilėj tik savo tėvynei Lietu
vai. Grįždamas iš fronto jis 
parsigabendavo ginklų ir 
juos išdalindavo lietuviams 
pogrindininkams tikėdama
sis, kad tie ginklai vieną 
dieną jiems pravers kovai su

Giliai ir nuoširdžiai užjaučiame savo mielą klubo narį 
Edą Taparauską jo mielam broliui

A.A.
KAZIMIERIUI TAPARUI 

staiga mirus.
EŽY Klubas

PADĖKA

Staiga mirus mylimam vyrui ir tėveliui a.a. Vincui 
Zakarevičiui, nuoširdžią padėką reiškiame kunigams P. 
Butkui ir P. Martuzui už gedulingas pamaldas, A. Krami- 
liui už vargonavimą ir visiems choristams, prisidėjusiems 
gražiomis giesmėmis.

Dėkui Dr. A. Mauragiui ir J. Kapočiui už atsisveikini
mo žodžius kapinėse, J. Slavėnui ir Dr. A. Mauragiui už 
pareikštas mintis spaudoje.

Ačiū mieliems draugams už užuojautas asmeniškai, 
laiškais ir spaudoje, aukojusiems vietoj gėlių Lietuvos 
laisvės reikalams, lietuviškai spaudai, ir uz gėles bei mal
das.

Žmona Teresė ir sūnus Ramutis

dygo ir nepriklausomybės 
paskelbimo metais.

Neaplenkiame savo ka
riuomenės švenčių ir čia, 
išeivijoje: kasmet ji su ne
mažu iškilmingumu pamini
ma. Is tikrųjų kariuomenės 
šventė neturėtų būti tik ka
rių veteranų švenčiama, o 
visos bendruomenės, lygiai 
kaip ir kitos mūsų tautinės 
šventės, nes mūsų kariuo
menė buvo mūsų pačios tau
tos gražiausia dalis, ji buvo 
ir tautos atrama. fv j 

A.a. Kazimieras Taparas

okupantais. Po atostogų 
savo kovos draugams atvež
davo pundus slaptos spau
dos ir tuo būdu savo vyrus 
supažindindavo su tėvynėje 
vyraujančiomis nuotaikomis.

Kautynėse buvo du kar
tus sužeistas. Karo pabaiga 
Kazimierą užtiko Austrijoj 
ligoninėje. Per vargus jam 
pavyko persikelti į Vakarų 
Vokietiją. 1949 m. emigruo
ja į Australiją ir įsikuria 
Adelaidėje. Čia velionis pla
čiai įsijungia į visuomeninę 
veiklą. Jis vienas iš pirmųjų 
yra sporto klubo "Vyčio" ir 
L.K.V. S-gos "Ramovės" 
steigėjų. Daug prisidėjo 
darbu ir lėšomis kuriant 
Adelaidės Liet. Namus ir 
yra amžinasis Adelaidės 
Liet. Sąjungos narys.

Vos atvykęs į Australiją 
įstojo į Australijos Liet. 
Draugiją ir išrenkamas sky

riaus valdybos sekretoriu
mi. 1950 m. K. Taparas 
drauge su kun. P. Jatuliu, J. 
Kalvaičiu ir V. Ilgūnu daly
vauja kaip Adelaidės atsto
vai pirmajame Australijos 
Lietuvių suvažiavime.

Baigęs įsikūrimo vargus ir 
tvirčiau ekonomiškai susi
tvarkęs, K. Taparas buvo 
sutinkams beveik visur - pa
rapijoj ir bendruomenėj, jis 
neatsisakė paramos darbu 
ar pinigais jokiai liet, veik
lai. Visi lietuviai jam buvo 
savi ir vienodai artimi. Ta
čiau tik Liet. Bendruomenė
je jis matė mūsų ateitį ir jai 
daugiausia darbavosi.

Kazimieras niekad neieš
kojo pigaus populiarumo ir 
pats nesiveržė į vadovau
jančius postus, bet niekad 
nevengė pareigos: jeigu ką 
apsiėmė, jis vykdė su užsi
degimu be jokių atidėlioji
mų. Nesileisdamas į savi
tarpines intrygas jis buvo 
atviras ir savo nuomonę sa
kydavo tiesiai į akis. Dėl to 
buvo aukštai vertinamas ir 
nuolat renkamas į ALB 
Krašto Tarybą ir į įvairių 
organizacijų valdybas.

Tačiau gal labiausiai ve
lionio Kazimiero kaip visuo
menininko privalumai išryš
kėjo jį išrinkus LKV S-gos 
"Ramovės” Adelaidės 
skyriaus pirmininku. Dau
gelis "Ramovės" skyrių be
veik merdi ir laikoma beveik 
nykstančia organizacija. Jo 
mintis - Ramovė turinti at
sijauninti ir tapti veiklia kū
rybinga organizacija. Iš 
tiesų, jam ketverius metus 
pirmininkaujant Adelaidės 
Ramovės skyrius nariais 
išaugo dvigubai ir šiandie 
skaitoma kaip viena iš pajė
giausių organizacijų Aaelai- 
dėje. Ne kas kitas o K. Ta
paras įvedė Ramovės Są
jungos suvažiavimus Aus
tralijoje.

Primintina, kad velionis 
ne tik buvo aktyvus visuo
menininkas, bet ir didelis 
spaudos mylėtojas ir rėmė
jas: prenumeravo visą eilę 
leidinių ir stengėsi įsigyti 
beveik kiekvieną naujai iš
leistą knygą. Jo asmeniškos 
bibliotekos galėjo pavydėti 
kiekvienas spaudą ir knygą 
mylįs lietuvis.

Prieš porą metų išgyve
nęs sunkią širdies operaciją, 
pilnai sveikatos neatgavo. 
Prieš pusmetį netekęs savo 
gyvenimo draugės pasijuto 
moraliai palaužtas ir vienišas 
bet neatsisakė priimti Aus
tralijos Liet. Fondo įgalioti
nio Adelaidėje pareigų. Ir 
čia jis kad ir per trumpą lai
ką su jam įprastu aktyvumu 
spėjo sukaupti nemažas su
mas.

Palydėti velionį į paskuti
nę poilsio vietą susirinko 
daugybė adelaidiškių. Prie 
kapo atsisveikino V. Neve- 
rauskas, V. Dumčius, C. Za- 
moiskis, A. Levickis ir B. 
Straukas. Užuojauta jo bro
liui ir artimiesiems.
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Lietuvos aviacijai

1979 m. kovo mėn. suėjo 
60 metu nuo Lietuvos avia
cijos įkūrimo. Norint laimėti 
kovą dėl Lietuvos nepri
klausomybės, reikėjo netik 
kariuomenės bei ginklų, bet 
ir sumanaus kariuomenės 
vado. Aviacija ir yra karo 
vado akys, nes per ją vadas 
mato artimą ir tolimą priešo 
užnugarį: seka priešo ka
riuomenės judėjimą ir pa
aiškėja priešo planai. Avia
cijos kūrimosi sąlygos buvo 
labai sunkios. Nebuvo lėk
tuvų, lakūnų, benzino ir pi
nigu. Noras kovoti dėl Lie
tuvos nepriklausomybės ir 
tvirtas pasiryžimas viską 
nugali. Inžinerijos kuopoje 
1919 m. sudaromas aviacijos 
būrys, vėliau perorganizuo
tas į kuopą. Viršininku pas
kirtas inž. Petronis. Kuopo- 
t’e buvo 7 karininkai, 4 civi- 
iai tarnautojai, 30 mokinių 

ir kareivių. Prie Jezno 1919 
m. paimtas bolševikų lėktu
vas. Tai ir buvo pirmas karo 
aviacijos lėktuvas. Vėliau 
buvo nupirkti Vokietijoje 8 
lėktuvai. Reikia gi lakūnų. 
Lietuvis lakūnas Pranas 
Kiksas baigęs aviacijos mo
kyklą Anglijoje. Kovo mėn. 
įsteigta karo aviacijos mo
kykla. Mokiniai buvo 
komandiruoti į karo mokyk
lą, kurią baigė 34 mokiniai ir 
buvo pakelti į leitenanto 
laipsnį. Grįžus buvom su
skirstyti į 3 grupes ir pradė
ta mokyt skraidyt. Supažin
dino lakūnas Kiksas. Skrai
dymo instruktoriais buvo 
lak. Kiksas ir vokiečių lakū
nai: Poteris Šulcas ir Rah- 
nas. Pirmoji savarankiškai 
Jiakilo į Lietuvos padangę 
eit. Raubos 1920 m. buvo 

suformuota eskadrilė, 
kurios vadu buvo paskirtas 
vyr. Įeit. Kiksas. Tais laikais 
karo aviacijos vadovybė 
priimdavo į lakūnų eiles ir 
pasisiūlančius kaimyninių 
valstybių lakūnus. Jie mūsų 
kraštui nebuvo ištikimi ir 
progai pasitaikius pabėgda
vo į savo kilmės kraštus su 
jiems patikėtais lėktuvais; 
tai atsitiko su lakūnais: Mic
kevičium ir Roteriu. Tuo 
laiku Lietuvos priešai buvo 
dideli ir galingi, be to ir 
klastingi, ypač lenkai.

Lietuvos karo aviacija 
1920 m. jau aktyviai daly
vauja kare su lenkais. In
tensyviai žvalgo priešo už
nugari, bombarduoja svar
besnius punktus. Spalio 4 d. 
bombarduojant Varėnos 
stotį buvo sunkiai sužeistas 
pilotas Įeit. Kumpis. Lėktu
vas turėjo nutūpti ir abu la
kūnai - pilotas ir žvalgas - 
paimti į nelaisvę. Kumpis 
sužeistas į galvą lenkų ne
laisvėje mirė, Įeit. Pranske- 
vičius paleistas iš nelaisvės 
susirgo džiova ir mirė. Avi
acijos vadu 1920 m. paskir
tas generolas - Įeit. J. 
Kriaucevičius. 1927 m. karo 
aviacijos viršininku paskir
tas gen. štabo pulk Pundze
vičius (vėliau generolas), 
1934 m. inž. A. Gustaitis. 
Mokymo ir karinių lėktuvų 
konstruktorius. Ypač pažy
mėtinas Lietuvos karo avia
cijos augimas vadovaujant 
A. Gustaičiui, kuris garsiais 
savo konstrukcijos ANBO 
karo lėktuvais ir kitais už
sienio lėktuvais apginklavo 
mūsų aviaciją. Jis puikus 
administratorius ir kartu 
gilus karo aviacijos panau
dojimo krašto gynybai žino
vas. Jis labai aukštai pakėlė

60 metų
jos kovingumo potencialą. 
Jau 1938 m. karo aviacijoje 
buvo 8 kovos eskadrilės. 
Lėktuvų ir juos aptarnau
jančio personalo skaičiui di
dėjant nebeužteko patalpų 
Kaune, ir viena aviacijos 
dalis 1939 m. perkelta į Pa
juostę (prie Panevėžio). Jau 
1936 karo aviacija buvo su
skirstyta grupėmis: 1-mą 
grupė tai žvalgybos lėktuvai 
ANBO, 2-ra grupė naikintu
vai: Smolik (Čekoslovakijos) 
vėliau Fiat (Italų), Gloster - 
Gladiator (Anglijos)
Devoitin (Prancūzijos), 3-čia 
grupė lengvieji
bombonešiai Ansaldo (Itali
jos) ir 4-ta grupė lakūnų ap
mokymo t.y. mokykla. 
ANBO 41 Gloster - Gladiator 
ir Devoitin buvo mūsų avia
cijos pažiba. Lėktuvai buvo 
aprūpinti ryšio priemonėmis 
siųstuvais ir imtuvais, veikė 
mikrofonų ir morzės rakto 
principu. Prieš 2-rą pasauli
nį karą užpirkta naujausio 
tipo naikintuvai: Marone - 
Saulmer ir turėjo būti pri
statyti 1939 m., bet prasidė
jus karui siunta sulaikyta 
prancūzų, kur ir buvo už
pirkta. Skraidant pasitaiko 
didesnių ar mažesnių lėktu
vų sužalojimų taip pat reikia 
ir lėktuvų motorus atre
montuoti. Tam tikslui įkur
tos aviacinės dirbtuvės. Nuo 
1928 m. visi mokomieji ir 
žvalgybos lėktuvai gen. inž. 
Gustaičio konstrukcijos 
ANBO buvo statomi serijo
mis aviacijos dirbtuvėse. 
Naikintuvai, bombonešiai 
buvo perkami užsienyje. 
Keletą metų veikė prie 
aukštųjų karininkų kursų 
įsteigtas aviacijos skyrius, 
kur ir aš baigiau. O 1936 m. 
vėl atstatyta karo aviacijos 
mokykla ir visi lakūnai: ka
rininkai ir puskarininkai bu
vo paruošiami aviacijos mo-

Šventėms artėjant
Paseksiu jums kalėdinę aš pasakėlę. 

Gal ne laiku, nes šventės tos seniai praėjo. 
Bet - sekančios ateis; po jų - vėl kitos, ir dar vienos... 
("Kalėdų” vietoj galima sakyt ’’gimimo dienos”.)

"Be dovanų - ne šventės,” — priminė anūkė. 
Einu tad krautuvėm Galva net apsisuko — 
kiek tų žaislų: medinių, ir iš plastikos, ir iš metalo! 
Lentynos pilnos; ir ant žemės, ir ant stalo.
”Na, kaip mergaitei” — pagalvojau, — "imsiu lėlę.” 
Jos išsirinkti aš tačiau nebesuspėjau, 
nes užrėkė pašonėj Moterų Išsivadavimo atstovė: 
”Ar tam tad vedame mes žūtbūtinę kovą, 
kad vėl ant kaklo jungą dėtų mamos, tetos?
Jaunai reik ne lėlės, bet šautuvo, granatos!”

"Dangau!! Juk vanagų pikčiausių čia gi lizdas,”— 
tuoj pasipiktino barzdotas, ilgaplaukis pacifistas. — 
"Balandi drąsko čia nagais plėšrus erelis...” 
Nelaukus nieko, paėjau skubiai, taigi, į šalį, 
nes jau laisvoji bei taikos mylėtojas rimčiausiai baras; 
manau, kad neužilgo prasidės ir tikras karas.

Sustojau prie margųjų (vaikiškų) automašinų, 
štai toji - ružava, o ši - lyg žiedas lino.
Rūsčiai sušuko balsas: "Nors stoka benzino, 
prie vairo net mažuosius jau tėvai sodina!” 
Pilietis tik žvairuoja, ūsą piktai suka.
— Tad pėmiau šį kartą žalią dviratuką.

Apie ramybę kalbame ir apie gerą valią.
Anūkė verkia, kūkčioja kampe ir riaušes kelia: 
"Senelė nebemyli. Ak, vargai užgriuvo!
Man dviratį nupirko, norėjau gi - lėktuvo...” ju]jja

Paminklas žuvusiems už laisvę Kaune (dabar bolševikų nugriautas)

kykloje. Mokymo metodai 
patobulinti. Įsteigtos me
chanikų ir oro Šiaulių klasės 
ir mokslas pratęstas iki 
3-jų metų. Buvo nupirkta du 
amerikiečių "Links" apara
tai, įgalinintieji pilotus iš
mokyti aklo, t.y. instrumen- 
talinio lėktuvo valdymo už
daroje kabinoje ant žemės. 
Mokykloje buvo apmokomi 
aukštojo pilotažo, kas būtina 
oro kautynėse, t.y. mokėji
mas vikriai manevruoti lėk
tuvą. Lietuvos aviacijoje 
buvo karo lakūnų 3 laipsniai: 
1) mokinys lakūnas, 2-ro 
rango lakūnas ir pirmo ran
go. Į 1-mą rangą pakeliamas 
atlikus nemažiau kaip 50 
įvairių užduočių ir dar rei

kėdavo referatą parašyt. 
Plieno sparnais buvo apdo
vanojami tik 5-rius metus 
išbuvus pirmame range. 
Lietuvoje parašiutas pradė
tas vartoti tik 1928 m. ku
riais pasinaudoję išgelbėjo 
savo gyvybes 11 pilotų ir 3 
žvalgai. Patekti į aviacijos 
mokyklą buvo nelengva. 
Mažiausias koks nieknekis 
fizinėje struktūroje ar dva
sinio komplekso nepilnas iš
sivysimas - tai netinkamas. 
O jei eidamas iškrypsti iš 
tiesios linijos nors ką tik iš
mestas iš sukamos mašinos, 
tai gali žygiuoti iš kur atė
jęs...

Kai 1940 m. bolševikai 
okupavo Lietuvą, karo avia-

TARPTAUTINĖS 
SACHAROVO GRUPĖS 

SUSIRINKIMAS
WASHINGTONE

Rugsėjo pabaigoje Wa
shingtone įvyko trečioji se
sija ’International Sakharov 
Hearings”, kuri vyksta kas i 
antri metai nuo 1975. Daly
vių buvo keli šimtai ir liudijo 
67 asmenys, jų tarpe rugs. 
29 d. liudijo ir Tomas Venc- į 
lova apie politinius kalinius i 
Gajauską ir Petkų. A. Ginz- i 
burgąs perskaitė Orlovo ' 
žmonos laišką apie jos vyro ■ 
padėtį Permes kone, sto- I 
vykioje, kur rado jį "labai | 
suvargusį ir suliesėjusį". • 
Buvo liudyta ir apie pusės I 
milijono Krymo totorių liki- j 
mą, kurie buvo Stalino iš- i 
tremti į Uzbekistaną ir ' 
jiems neleidžia grįžti į savo 
seną tėviškę - Krymą. N.A. ! 
Scharegin, praleidęs 10 į 
metų sovietų kalėjimuose, 
paliudijo, kad dabar kaliniai 
ten gamina net keturių rūšių 
sporto olimpiados ženkliu
kus - suvenirus su įrašu 
"Moskva Olimpiada 80", už 
kuriuos sovietai susirinks iš 
turistų gerą pinigą.

Pabaltiečių pareiškimas, 
rusų ir anglų kalbomis, 
VLIKo padaugintas, buvo T. 
Venclovos įteiktas ir Sacha
rovo turinėjimų dalyviams.

Senatorius Dole paminėjo 
šiuos Sacharovo grupės liu
dijimus savo kalboje Senate 
ir su įvadu davė pas
kelbti pilną anglišką vertimą 

cija buvo likviduota. Iš bu
vusių 4-rių grupių buvo su
daryta viena žvalgybos es
kadrilė ir įsakyta persikelt 
prie Ukmergės Pivonijos 
kurorte. Eskadrilės vadu 
paskirtas majoras Kovas 
(buvęs Kapukovas), padėjė
jas Itn. Jarčiuk, o pohtrukas 
Itn. Zaika. Prasidėjus karui 
rusų su vokiečiais įsakyta 
eskadrilei persikelti į Rusi
ją. Pakilus eskadrilei, lietu
viai lakūnai pabėgo, dalis 
nutūpė prie Raudondvario, 
kiti Vokietijoj. Tik mjr. Ko
vas su padėjėju Itn. Jarčiuk 
skrido i Rusiją, bet per apsi
rikimą rusų priešlėktuvi
niais ginklais buvo pašautas 
ir užsimušė.

Kiekvienam žmogui tenka 
išgyventi vienokių ar 
kitokių nuotykių. Tuo labiau 
lakūnų gyvenimas išmar
gintas ne kasdieniais atsiti
kimais. Visų nuotykių nepa
minėsiu, tai atskira tema. 
Avarijose Lietuvos karo 
aviacijoje žuvo 37 lakūnai. 
Tai daugiausia aukos lėktu
vų SVA, pirktų Italijoj 
Čekoslovakijoj. Lėktuvais 
SVA ir man teko skraidyt 
keletą metų ir turėjau porą 
avarijų: 1941 m. vykstant 
lietuvių karininkų
suėmimams iš mjr. Kovo es
kadrilės, keliolika karininkų 
ir 2 puskarininkai buvo su
imti ir dingo be žinios o bu
vęs aviacijos mjr. Špokevi
čius rusų sušaudytas prie 
Černavės. Aš skraidžiau 
karo aviacijoj nuo 1927 m. 
iki 1940 m. išbuvau ore 1750 
valandų per 7500 skridimų. 
Mokinant skraidyti esti 
trumpi skridimai ypač iki iš
mokini nusileisti. Esu turė
jęs 18 priversitinų nutūpimų 
su lėktuvais Sva, bet niekad 
nebuvau sunkiai sužeistas. 
Ir dabar prisimenu tų laikų 
dienas, tą neramią veržlią 
jaunystę lyg norisi vėl sup
lasnoti, bet... Šiandien man 
atrodo, kaip tolimas gražus 
sapnas.

A. Kutka

pabaltiečių pareiškimo, pa
daryto rugp. 23 d. Maskvo
je, kuris ir buvo atspausdin
tas Congressional Record - 
Senate, Sept. 28, 1979.

(ELTA)
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BENRUOMENĖ IR POLITIKA
čiai lengviau ir patogesniu 
būdu galėtų prisidėti prie 
Žmogaus teisių įgyvendini
mo pasaulyje, o ypač Lietu
voje, nutarė tiems reikalams 
sudaryti komitetą, kuris ap
jungtų visus, šiame sekto
riuje jau dirbančius, veiks
nius ir pritrauktų naujus 
žmones, kurie galėtų šią 
veiklą išplėsti ir sustiprinti. 
Tuo reikalu buvo pakviesti 
šie asmenys: Vytautas Pa
tašius, Baltų Tautų jungti
nio komiteto pirmininkas 
N.S.W, Antanas Kramilius, 
Pavergtų Tautų Komiteto 
pirmininkas NSW ir Vytenis 
Šliogeris. Sudarytam komi
tetui sutiko vadovauti Apy
linkės valdybos vicepirm. 
Dr. Danius Kairaitis. Nau
jasis komitetas pasivadino - 
Sydnejaus Lietuvių Bend
ruomenės Žmogaus Teisėms 
ginti komitetu.

Tame bendrame posėdyje 
nutarta Vasario 16-sios die
nos išvakares švęsti Sydne
jaus Lietuvių Klube su ati

Bendruomenė iš esmės 
yra tautinė kultūrinė orga
nizacija. Jos pirmasis tikslas 
išsilaikyti ir puoselėti lietu
vybę savo jaunojoje kartoje. 
Tačiau šalia šios pagrindinės 
funkcijos, kuri yra charak
teringa kiekvienai etninei 
grupei, mes esame skirtingi: 
mūsų kraštas okupuotas ir 
mūsų tauta pavergta. So
vietų Sąjunga sąmoningai 
genocido būdu naikina ne tik 
mūsų kultūrą, istoriją, 
kalbą, bet ir žmones, iš- 
tremdami i negyvenamas 
vietas šalčiui ir badui, palai
kydami ir skatindami alko
holizmą ir kolonizuodami 
rusais ir mongolais Lietuvą. 
Todėl didelis mūsų rūpestis 
ir pastangos privalo būti 
nukreiptos į tautos ir krašto 
išsilaisvinimą. Šios pastan
gos plačia prasme yra hu
manitarinės ir apima visą 
pasaulį, o šiauresniąja pras
me jos liečia mūsų pavergto 
krašto ir mūsų tautos laisvę, 
todėl jas galime vadinti po
litinėmis. Politika yra ne kas 
kita kaip būdas siekti tikslo, 
siekti laisvės. Taigi ir mūsų 
bendruomenė negali atsisa
kyti politikos, kaip negali 
joks sąmoningas lietuvis at
sisakyti savo tautos išlaisvi
nimo iš vergijos, abejingai 
žiūrėdamas į tautos genoci
dą.

Neteisinga nuomonė, kad 
mes, taip toli būdami nuo 
Lietuvos, nieko jai negalime 
padėti. Galime ir labai daug. 
Tik sutarkime ir veikime, 
demaskuokime melą, išryš
kinkime Sov. Sąjungos tik
ruosius kęslus ir parodyki
me žmonijai, kas jai gręsia. 
Pasitarnausime netik savo 
tautai, bet visam pasauliui.

Politinis momentas mūsų 
bendruomenėje visados 
buvo ryškus, tik jis ne visa
da vienodai pasireiškė. Kada 
Whitlamas pripažino Baltų 
tautų aneksiją, mes sugebė
jome parodyti savo patrijo- 
tizmą ir politinį subrendimą. 
Ir laimėjome! Aneksijos pri
pažinimas buvo atšauktas. 
Dabar mes turime kitų rū
pesčių: dvigubos pilietybės 
paneigimą, lietuvių disiden
tų iš koncentracijos stovyk
lų išlaisvinimą, atbėgusių 
globą ir kt. Kovodami už 
žmogaus teises, kovojame ir 
už lietuvių tautos laisvę. Tai 
kodėl turėtume sakyti, kad 
nieko negalime padėti. 
Kiekvienas doleris šiam rei
kalui paaukotas turi reikš
mės, todėl kiekvienas ir 
prisidėkime.

Vieni galime savo žinio
mis, patirtimi, mokslu, 
energija, kiti ekonominiai 
paremdami, ir taip visi įsi
jungti į kovą prieš priešą, 
kuris ne tik mūsų vienų tau
tą laiko pavergęs, bet daug 
kitų laisvę mylinčių tautų. Ir 
šiandien jo grėsmė jaučiama 
visai žmonijai.

Sydnejaus Apylinkės 
valdyba, turėdama visus 
tuos rūpesčius prieš akis ir 
norėdama, kad mūsų tautie- 
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Dėmesio!
Lietuviams nuolaida!

Parduodamos PŪKINĖS KALDROS geriausios rūšies 
- vien tik pūkai arba maišyta su plunksnomis.

J. KEMĖŠIS
Tel. 534 3749 Melbourne. Skambinti kiekvienu laiku. 

Pristatoma į namus.

tinkama programa ir vaka
riene, pasikviečiant valdžios 
ir opozicijos atstovus, žur
nalistus, savo tautinius kai
mynus ir kitus mums prie
lankius svečius.

Savaime suprantama, kad 
tokiems parengimams rei
kalinga bendras sutarimas ir 
visų parama. Neabejojame, 
kad Sydnejaus lietuviai tai 
supras ir ateis mums į talką. 
Komtetas nėra uždaras, rei
kėtų, kad ateitų daugiau 
jaunų žmonių, kurie galėtų 
komiteto veiklą praplėsti ir 
sustiprinti.

Malonūs tautiečiai, at
minkite, kad gyvenimas yra 
veikla ir kad jis tiek vertas, 
kiek veikiame ir kuriame. 
Mūsų veikla turi peržengti 
asmeniško intereso ribas į 
visuotinių vertybių plotmes, 
ginant žmogaus teises, jei 
norime matyti pasaulį ge
resnį ir teisingesnį.

A. Mauragis 
Apyl. pirmininkas

Pranešimai iš J. Kongreso 
Melbourne

Spalio 14 d. Melb. Lietu
vių Namuose įvyko susirin
kimas, kuriame buvę kong- 
resantės - S. Simutytė ir Z. 
Prašmutaitė - davė savo 
pranešimus. Pranešimus 
gan įdomiaij>apildė Morta ir 
Karolis Prasmutai, dalyvavę 
kongresinėje išvykoje kaip 
turistai. Pranešimų pasi
klausyti susirinko virs 20 
asmenų, daugiausia vyres
nės kartos žmonės. Gi iš 
jaunimo, neskaitant pačių 
pranešėjų, matėsi tik du ar 
trys jaunosios kartos atsto
vai. Kodėl tik tiek - taip ir 
neaišku? 0 juk apie susirin
kimo datą ir laiką buvo pa
garsinta spaudoje ir bažny
čioje.

Pirmasis pranešimas lietė 
kongresinę stovyklą, įvyku
sią liepos 11-18 dienomis 
Anglijoje. Pranešėja S. Si
mutytė apibūdino stovyklos 
įvykių eigą, įvairius rengi
nius ir linksmus nuotykius. 
Atrodo, kad stovykla vi
siems kongresantams patiko 
ir paliko gilų įspūdį. Kong
resas, ypatingai savo sto
vykline programa, kreipė 
dėmesį į Lietuvą, į jos da
bartinę būklę. Faktas ir tas, 
kad IV jaunimo kongresas 
išsiskyrė iš visų buvusių 
kongresų ne tik kongresan- 
tų gausa (dalyvavo 431 as
muo), bet ir gerai suplanuo- 
tom programom, intelektu
aliniu lygiu - iškiliais lekto
riais, įdomiais meninių vie
netų pasirodymais.

Antrasis pranešimas buvo 
.Z Prašmutaitės, lietė dau
giau jaunimo kongreso Stu
dijų Dienas, įvykusias liepos 
21-28 dienomis. Zitos Praš
mutaitės pranešimas buvo 
gan išsamus, detalizuotas,

gerai paruoštas ir puikiai 
perteiktas. Pranešime atsi- 
spindėj'o Zitos lietuvių kal
bos įgūdžiai - sklandus sti
lius, taisyklinga tartis. Per 
pasisakymus dėl pranešimų, 
paaiškėjo, kad su praneši
mais ketinama apsilankyti ir 
Sydnejuje. Susirinkimui 
pirmininkavusi Birutė Praš
mutaitė pastebėjo, kad 
Australijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos centrinė val
dyba būsianti sudaryta 
Adelaidėje, nes ten reziduo
ja ALB Krašto valdyba.

Papildomus pranešimus 
padarė M. Prašmutienė ir K. 
Prašmutas. Pirmajam pra
nešime girdėjom apie baig
mines Jaunimo Kongreso 
iškilmes Vokietijoj. Gi 
antrąjį pranešimą tenka 
vertinti daugiau kaip pluoš
tą palaidų įspūdžių bei nuo
girdų: įspūdžiai įdomūs, bet 
nuogirdomis operuoti ne
vertėtų! Beje, pranešimai 
detaliau čia neaprašinėjami, 
nes Zita pasisakė duosianti 
juos į spaudą! Visuose pra
nešimuose atsispindėjo gy
vos kongresinės nuotaikos 
bei išgyvenimai. Ant galo, 
tarp kita ko, vertėtų paste
bėti ir tai: jei tokių seimų, 
kaip gerb. Prašmutų, turė
tume daugiau (nors po kele
tą kiekvienoje vietovėje), tai 
Jaunimo Sąjungos veikla 
būtų įgavusi jau ryškius or
ganizacinius bruožus ir žy
miai stipresnius akcentus!
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Esame giliai dėkingi!
Jau daugiau kaip aštuonios savaitės prabėgo po 

Sydnejuje įvykusio Mūsų Pastogės spaudos baliaus, bet 
jis kaip vienas iš stambiausių metinių parengimų dauge
lio mielai prisimenamas. Lygiai su džiaugsmu prisimena 
spaudos balių ir Mūsų Pastogės leidėjai bei darbuotojai, 
nes tai buvo ne vien sėkmingas metinis parengimas, bet 
drauge ir Mūsų Pastogei pelningas: iš spaudos baliaus į 
Mūsų Pastogės kasą įplaukė $ 1243 gryno pelno. Tai ypa
tingai reikšminga Mūsų Pastogei paramaVisa tai atsiekta 
gražiai suderintomis daugelio talkininkų pastangomis ir 
be abejo visų Mūsų Pastogės bičiulių dosnumu. Visiems 
esame giliai dėkingi, bet išskirtinos padėkos verti visi 
mieli talkininkai, aukotojai bei mecenatai, kuriais šiuo 
atveju laikome mūsų garbinguosius dailininkus, aukoju
sius po kūrinį spaudos baliaus loterijai. Vien tik iš loteri
jos surinkta 584 doleriai, kas žinoma nė trečdalio nesuda
ro, ką atidavė menininkai savo kūriniais. Loterijai auko
jo: velionis H. Šalkauskas, E. Kubbos, V. Kabailienė, S. 
Montvidas, p. Jarembauskienė, L. Urbonas, I.K. Bagdo
navičiai (L. Urbono paveikslą), p. Palaitienė , jun., T. 
Vingilienė - visi paveikslus. Kiti aukotojai: B. Amber or
chidėjų kerą, O. Grudzinskienė staltiesę, B. Genys lempą, 
0. Maksvytienė šampano butelį. Ačiū visiems!

Baliui visi tortai ir pyragai buvo namų gamybos ir su
aukoti: M. Bukevičienė, M. Cox, V. Kabailienė, I. Mila
šienė, T. Vingilienė. Ačiū ponioms!

Be abejo, praėjusio baliaus pažiba buvo solistė G. Vasi
liauskienė specialiai atvykusi iš Adelaidės. Ačiū p. Vasi
liauskienei už gražų dainavimą ir pasišventimą. Ačiū taip 
pat pianistui A. Laurinaičiui už akomponavimą.

Balių gražiai ir sklandžiai pravedė E. Kiverytė. Ačiū, 
Elenute!

Visa eilė aukotojų parėmė Mūsų Pastogę pinigais skir
dami savo auką ar vietoj bilietų negalėdami dalyvauti, ar 
kitokiais motyvais. Viso suaukota 259 doleriai. Ačiū mie
liems rėmėjams!

Dideliam parengimui reikalinga ir technikinė pagalba: 
patraukliai išpuošė salę Algis Dudaitis ir Bronius Stašio- 
nis, prie įėjimo budėjo A. Jablonskis, loterijos bilietus 
platino M. Cox, S. Gailiūnaitė, G. Kazokienė, M. Reisgie- 
nė; laimingus bilietus traukė viešnia G. Vasiliauskienė, 
nravedė E. Birkmanienė ir A. Reisgys. Ačiū jums!

Ypatinga padėka priklauso Sydnejaus Lietuvių Klubo 
vadovybei, kuri maloniai leido naudotis klubo patalpomis. 
Taip pat ačiū ir klubo šeimininkei G. Kasperaitienei už 
rūpestingai paruoštą baliaus svečiams vakarienę. O 
labiausiai dėkingi visiems spaudos baliaus svečiams, ku
rie taip gausiai atsilankė ir tuo pačiu Mūsų Pastogę pa
rėmė.

Mūsų Pastogės Spaudos Baliaus 
rengėjai

IV Jaunimo Kongresas - 
tai didinga Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos ma
nifestacija, plačiai nuskam
bėjusi per visus kontinen
tus.

Jaunimo Kongresas neli
ko nepastebėtas ir Lietuvo
je: pogrindis jį sveikino, 
okupantas - juodino ir tyčio
josi! Išeivija dar gaji ir dina
miška, ir jos veikla nepasi
baigs su senąja karta. Ne- 
paslaptis ir tai, kad į Kong
resą suvažiavo nemažai jau

nimo grynai hedonistiniais 
tikslais, atseit, pramogauti, 
"gerą laiką turėti”. Na, bet 
apsčiai turime ir sąmoningo 
jaunimo, kuris ateina su 
naujais užmojais ir idėjom, 
ryžtingai žvelgdamas atei- 
tin! Ryžtinguosius tenka tik 
pasveikinti aušrininko Mar- 
galio ketureiliu:
"Dirvą naują Dievas duoda, 
Laimin ryžtą mūsų jauną. 
Tenedygsta jon kūkalis, 
Te kruša jos neužgauna!"

J. Jagaudis

Pranešėjai iš J. Kongreso. Iš k.: Stefa Simutjrtė (dalyvė), 
Morta Prašmutienė ir Karolis Prašmutas (turistai), Zita 
Prašmutaitė (atstovė) ■-) '
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Kalbuosi su soliste Gina Čapkauskiene
Antanas Laukaitis

u didžiausiu pasisekimu, 
balsas dar švelniau ir

Nėra turbūt pasaulyje ki
to mūsų dainininko ar meni
ninko, kuris būtų taip plačiai 
žinomas ir mėgiamas, kaip 
kad yra kandietė solistė Gi
na Čapkauskiene. Prieš 
penkerius metus, kai pirmą 
kartą ji aplankė Australijos 
lietuvius, ši Kanados lakš
tingala sužavėjo ir nustebi
no mus visus savo balsu, sa
vo puikiu jo valdymu ir, 
svarbiausiai, savo tuo nuo
širdumu ir paprastumu. Ji 
buvo visur, kur ją tik kas 
kvietė, ji kalbėjosi ir atsaki
nėjo visiems, kas jos tik 
klausė ir, išvažiuodama tada 
iš mūsų, ji pasakė tik iki pa
simatymo. Savo žodį ji ište
sėjo ir šiose, savo poros sa
vaičių gastrolėse, ji dar 
daugiau sužibėjo ir dar dau
giau įėjo į mūsų visų lietu
viškąsias širdis. Jos koncer
tai visoje Australijoje praė
jo su didžiausiu pasisekimu, 
jos 
gražiau skambėjo Australi
jos lietuvių tarpe, kai jinai ir 
pati pasidarė tikrai jau mū
sų, ne tik kaip įžymioji solis
tė, bet taip pat kaip ir labai 
artima ir nuoširdi draugė. Ji 
buvo ir ta pati pirmoji už
sienio įžymybė, kur aplankė 
ir tolimąją Perth’o lietuvių 
koloniją ir ten žmonės su 
ašaromis klausėsi ir dėkojo 
jai ne tik už puikų koncertą, 
bet ir už tai, kad ji nepabūgo 
tolimos kelionės ir aplankė 
juos. Ir jeigu Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė siuntė 
ją pas mus, tai tikrai, geres
nės lietuviškosios ambasa
dorės jie negalėtų rasti.

Koncertas Sydnejuje, 
kaip ir visuose kituose 
miestuose, praėjo su didžiu 
Easisekimu. Žmonių pilna 

ietuvių Klubo salė, 
džiaugsmingi ir gausūs plo
jimai iššaukė ne vieną kartą 
solistę dainų pakartojimui, 
kas įrodė kaip populiari ir 
puiki buvo jinai. Kartu su 
jauna ir dabar Adelaidėje 
gyvenančia, pianiste Nemira 
Masiulyte, jos davė koncer
tą, kurio dar ilgai mes nepa
miršime. Padėkos ženklan, 
daugybė gėlių, nuoširdus ir 
jautrus Sydnejaus L.B. 
Apylinkės pirmininko Dr. A. 
Mauragio žodis, priminęs 
atsilankiusiems klausyto
jams, kaip brangi ir maloni 
yra ši viešnia iš Kanados.

Sunku ir man buvo rasti 
valandėlę laiko trumpam 
pasikalbėjimui, tačiau besi
šypsanti Gina, nors ir pa
vargusi po koncerto, mielai 
savo senam draugui sutiko 
duoti dabartinius savo įspū
džius.

— Sakyk, miela Gina, kas 
paskatino Tave ir vėl pas 
mus atsilankyti?

— Mane pakvietė Austra
lijos Lietuvių Bendruomenė, 
kuriai padėjo Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė ir Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės Kultūros Komisija, su 
Eirmininku Dr. L. Kriauče- 

ūnu.
— Koks buvo kelionės 

tikslas pagrindinai?
— Atvažiavau tiktai dėl 

koncertų, kuriuos daviau vi
sose didesnėse lietuvių ko
lonijose.

— Tu esi, Gina, viena iš 
svečių, kuri nepabūgo ir to
limąjį Perth'ą aplankyti. 
Kaip Tau sekėsi tenai ir ar 
nebuvo per daug varginanti 
kelionė?

— Kelionė iš Montrealio į 
Perthą man truko 34 valan
das ir kada nusileidau 

Perth'e, tai tikrai atrodė, 
kad esu pasaulio gale. Ta
čiau vėliau, kai pamačiau 
Perthą iš arčiau, tai buvau 
juo tikrai labai sužavėta. 
Miestas nepaprastai gražus, 
visas paskendęs rožių žie
duose, nepaprasta švara, 
Indijos vandenynas, į kurį 
tuoj pat nubėgau maudytis, 
nepaprastai šilti ir nuošir
dūs žmonės. Per tas kelias 
mano buvimo dienas ten, 
mes taip susidraugavome su 
vietos lietuviais, kad į mano 
išleistuves atvyko tiek pat 
žmonių, kaip ir į mano kon
certą. Aš siūlyčiau visiems 
ne tik Australijos, bet ir kitų 
kraštų svečiams būtinai ap
lankyti Perth’ą, nes atsilan
kius ten, tikrai visi bus labai 
nustebinti.

Solistė G. Čapkauskiene su komp. Br. Budriūnu po V-sios 
Dainų Šventes Toronte, Kanadoje pereitais metais

Iš pogrindžio
’’Aušros” Nr. 16

’’AUŠRA" (No. 16) 
PERSPĖJA APIE "NAUJĄ

RUSINIMO ANTPLŪDĮ”

Neseniai Vakaruose gau
tas naujas Aušros numeris 
plačiai aprašo "naują rusini
mo antplūdį” ir skelbia jau 
anksčiau išeiviją pasiekusias 
SSRS švietimo ministerio 
Jeliutino slaptų rekomenda
cijų rusų kalbai plėsti sant
raukas. Vedamajame "Jubi
liejui artėjant" primenama 
ateinančių metų sukaktis - 
”1980 m. sueis 40 metų, kaip 
nuo 1940 m. vasaros, Lietu
vą okupavus Sovietų Rusi
jai, prasidėjo antroji "tam
sos ir spaudos dradimo ga
dynė”, be laisvo spausdinto 
žodžio, kaip ir 40 metų po 
1863 m. sukilimo.

Aušra pateikia konkrečių 
duomenų apie Lietuvos 
mokslo įstaigų rusinimą. 
1979 m. vasario 27 d. įvyku
siame žemės ūkio akademi
jos posėdyje, pravestame 
rusų kalba, nutarta, kad 
ateinančiais metais kai ku
rios disciplinos bus dėsto
mos rusiškai; per metus 
kiekvienas studentas turės 
rusiškai parašyti kursinį 
projektą arba gamybinės 
praktines ataskaitą; kai ku
rie komjaunimo organizuo

— Kaip sekėsi šį kartą 
dainuoti Australijoje?

Visi šeši koncertai praėjo 
labai sėkmingai. Žmonių bu
vo pilnos salės. Gi man pa
čiai tai buvo didžiausia beda 
rasti pakankamai laiko tarp 
balių ir visų vaišių, kad ga
lėčiau tinkamai pailsėti. Ma
no nuomone, kad kai buvau 
čia 1974 metais, taip ir da
bar, australiečių vaišingu
mas pralenkia visus.

— Kiek girdėjau, po Aus
tralijos skrendi į N. Zelandi
ją. Ką ten darysi?

— Į N. Zelandiją skrendu 
keturiom dienom pamatyti 
kraštą, kur dar iki šiol nesu 
buvusi. Kadangi tas yra vi
sai pašonėje Australijos, tai 
būtų nuostolis šio krašto ne
aplankyti, o tuo pačiu ir pa
ilsėti.

jami mitingai bus pravesti 
rusiškai ir t.t. Nuo rusinimo 
akcijos vis labiau nukenčia 
lituanistinė literatūra. 
Vagos leidykos "Lituanisti
nės bibliotekos” serija, jau 
anksčiau apribota mažais ti
ražais ir cenzorių apkarpyta, 
pradedama "palaidoti”. Ne
išeis kelerius metus ruošta 
Jono Bretkūno raštų rinkti
nė, nei Vagos kataloge jau 
paskelbta Dusburgo kroni-

Pasak Aušros, kovo mėn. 
Lietuvos periodinių leidinių 
redakcijos gavo nurodymą 
kuo mažiau rašyti apie Vil
niaus universiteto 400 metų 
jubiliejų. Sukaktuvių proga 
buvo planuota išleisti vieno 
iš universiteto profesorių ir 
rektorių Alberto Kojelavi
čiaus - Vijūko (160 -1677) 
stambią, dvitomę Lietuvos 
istoriją, jau daugiau kaip 
prieš dešimtį metų išverstą 
iš lotynų kalbos. Knyga jau 
buvo spaustuvėje surinkta 
ir sustatyta į spausdinimo 
mašiną, bet joje buvo užtik
ta stoka pagarbos "vyres
niajam broliui”. Pagrindinį 
knygos ’’duobkasio’7 vaid
menį suvaidino Jonas Ani- 
čas - jis pagalbos kreipėsi į 
"šių dienų muravjovą”, LKP

— Tu buvai. Gina, pagrin
dinė solistė Dainų Šventėje 
Toronte, dainuojant kartu 
su visais chorais. Pasakyk, 
kaip Tu vertini šią buvusią 
Damų Šventę, žiūrint iš me
ninio ir lietuviško taško?

— Toronto Dainų Šventė 
buvo Kanados pasididžiavi
mas. Buvo nepaprastai sma
gu stebėti tiek daug choristų 
vienoje grupėje. Muzikiniu 
atžvilgiu būtų labai sunku 
pasiekti tobulumo, tačiau, 
žiūrint iš lietuviško punkto, 
mes galime tik didžiuotis, 
surengdami tokio didelio 
pastatymo masines šventes.

— Tu esi nuolatinė Čika
gos Lietuvių Operos solistė, 
jau eilę metų taip puikiai 
pasirodanti pagrindinėse 
rolėse. Sakyk, ar ilgai dar ši 
opera galės išsilaikyti, ka
dangi jaunojo prieauglio taip 
mažai ten yra?

— Sunku man būtu pasa
kyti, kiek ilgai ši opera išsi
laikys. Teisingai sakai, An
tanai, kad jaunųjų prieaug
lis yra taip mažas. Kiek so
listų, tiek ir choristų. Žino
ma, tas viskas priklausys, 
kiek ilgai mecenatai šią ope
rą rems. Aš asmeniškai no
rėčiau, kad ji dar ilgai gy
vuotų, nes ši opera yra mūsų 
visų lietuvių kultūrinis ir 
meninis pasididžiavimas.

— Pasakyk, miela Gina, 
kodėl mūsų jaunimas nėra 
taip sudomintas mūsų cho
rais, ansambliais, net ir pa
čia opera ir, įtraukti jį ten, 
kaip ir pas jus, taip ir pas 
mus, yra sunku?

— Sakyčiau, kad jaunimas 
visur, tiek čia, tiek ir Ame
rikoje, bei Kanadoje, patekę 
į vietos mokyklas, suranda 
naujų draugų, nebūtinai lie
tuvių, atitolsta nuo mūsų ir 
gal būt neturi laiko dėl savo 
mokslo ar studijų daugiau 
būti lietuviškame pasauly. 
Daugeliu atvejų jie yra sve
timi lietuviškai veiklai. Ta
čiau, žinoma, negalime visus 
į tą grupę įtraukti. Yra, nors 
ir maža dalis jaunimo, kurie 
mums suteikia didelio 

džiaugsmo atsilankydami pas 
mus ir dirbdami su mumis.

— O gal žinai kokį gerą 
receptą, kaip galima būtų 
daugiau jaunimo pritraukti?

antrąjį sekretorių Dybenką, 
ir Lietuvos istorijos raidės 
spaustuvėje buvo išbarsty
tos. Kai kurie Vagos leidyk
los žmonės buvo nubausti už 
mėginimą išleisti tokią kny
gą. "Šitaip pagerbtas sena
sis Vilniaus universitetas", 
komentuoja Aušra. (ELTA)

AUSTRAI UŽTARIA 
PETKŲ

Austrijos katalikų spauda 
paskelbė Viktorą Petkų 
rugsėjo mėnesio "persekio
jamu asmeniu” - Verfolgte 
dės Monats. Linzo, Salzbur- 
go, Kaernteno ir Voralbergo 
vyskupijų laikraščiuose 
buvo rašoma, kad Petkus 
buvo nuteistas už "pasi
šventimą toms žmogaus tei
sėms, kurias Sovietų Sąjun
ga įsipareigojo gerbti Hel
sinkio susitarimu”. Petkus

esąs vienas iš daugelio, ku
rie persekiojami dėl savo iš
tikimybės tikėjimui: "Jį už
stoti - tai užstoti Lietuvos 
bažnyčią, lietuvių tautą". 
Vyskupas Aloyzas Wagne- 
ris, Institia et Pax komisijos 
pirmininkas, Petkaus nutei
simą pavadino "žmogaus 
teisių išjuokimu”. Austrų 
katalikai raginami rašyti 
laiškus Petkaus reikalu So-

— Gaila, jeigu tą žinočiau, 
tai būčiau ne tik protinga, 
bet ir turtinga moteris.

— Visos solistės, daugu
moje, yra tokios storos, pa
sakyk ką Tu, Gina, darai, 
kad esi taip puikiai išsilai
kiusi?

— Mielas Antanai, dėl to, 
kad gyvenu tik meile ir dai
na.

— Nuo paskutinio buvimo 
pas mus, ar pastebėjai kokių 
nors didesnių pasikeitimų 
čia?

— Nepasakyčiau, kad 
pastebėjau. Visi taip jaunai 
atrodo, kaip ir prieš penke
rius metus. Salės pilnos 
žmonių, kaip ir vakar. Gam
ta ir oras taip pat gražūs, 
jūra viliojanti. Taigi žadu ir 
vėl pas jus kada nors grįžti.

— Visame Vakarų lietu
viškame pasaulyje tikrai 
nėra didesnės muzikinės 
ambasadorės kaip Tu, Gina. 
Nespėji spaudoje net sekti, 
kur yra Pačios koncertai. Ar 
visa tai nevargina?

— Kadangi aš nieko dau
giau neveikiu, tik dainuoju, 
žinoma išskyrus namų ruo
šą, tai ir visas mano gyveni
mas sukasi apie mano kar
jerą. Dainavimo mokausi 
visą laiką, vis papildydama 
repertuarą. Prisižiūriu save 
kada galiu, mėgstu žmones, 
mėgstu keliauti, taigi ir 
koncertai man didelio sunku
mo nesudaro.

— O gal galėtum duoti ge
rą patarimą visiems tiems, 
kurie per jauni senatve ap
samanojo ar ant dolerio už
migo, kaip iš to lietuviško 
letargo atsibusti ir gauti, 
kaip kad ir Tu turi, tiek 
daug gyvenimiško ir lietu
viško darbo energijos?

—- Man atrodo, kad pag
rindinis dėsnis gyvenime 
yra viskuo domėtis, nepra
rast to jaunatviško žingei
dumo, nepamiršt kas esame, 
nes jokiame svetimame 
krašte pilnai nepritapsime. 
Ir pas ką mes bėgsime, pas 
ką mes kreipsimės, jie bus 
tik lietuviai.

— Kai Tu tiek daug dainų 
dainuodama ir dar penkio
mis kalbomis, nepamiršti 
žodžių?

— Antanai, dar skleriozės 
neturiu.

— Tariant, Tau miela Gi
na, ir vėl iki pasimatymo, 
nes mes Pačią skaitome jau 
lyg ir sava, o ne Kanados 
lakštingala, ką galėtum pa
sakyti palikdama
Australiją?

— Palieku Australiją su 
didele meile Australijai ir 
jos lietuviams. Pirmiausiai 
nuoširdus ačiū Australijos 
Lietuvių Bendruomenei, 
kuri mane kvietė, pirminin
kui V. Neverauskui, kultū
ros reikalų vadovei solistei 
G. Vasiliauskienei, kuri vis
ką taip gražiai sutvarkė ir 
šią mano viešnagę padarė 
nepamirštamą. Siūlyčiau, 
kad ir daugiau lietuvių jus 
aplankytų ir atrastų tą toli
mą grožį ir lietuvių nuošir
dumą bei šilumą, kurią visur 
pajutau. Tat iki sekančio 
karto.

— Ačiū ir Tau, miela mūsų 
Gina. Tikėsime, kad Tavo 
žodžiai ir vėl kada išsipildys 
ir mes vėl galėsime turėti 
Tave savo tarpe ir tuo pačiu 
gėrėtis ir džiaugtis puikiais 
Tavo koncertais. Atmink, 
Tu esi jau viena iš mūsų.

vietų Sąjungos pasiuntiniui 
Vienoje, Austrijos užsienių 
reikalų ministeriui, Lietuvos 
KP CK pirmajam sekreto
riui Griškevičiui, ir siųsti 
atvirukus Petkui į Čistopolio 
kalėjimą. (ELTA)
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krhmtoad-ja ~TALKA~veikia visų naudai...

Neseniai gavau iš Mel
bourne gyvenančios vetera
nės sportininkės laišką, ku
riame ji priekaištauja, kad 
esu labai šališkas' ir igno
ruoju lietuvių sportininkų 
veiklą ir jų pasireiškimus. 
Kadangi nenoriu skaitytojų 
klaidinti, ar pagaliau netei
singai interpretuoti gauto 
laiško, tai jį paduodu tokį, 
kokį gavau:

"Mielas p. Kerai,
rašai, kad savo "apsi

lankymuose" bandei pajusti 
mūsų bendruomenės pulsą. 
Esu nustebusi, kad šiame 
"pulse” neradai vietos lietu
viams sportininkams. Ar jie 
iš viso neegzistuoja? Gal 
pritari Mūsų Pastogės re
daktoriui Vincui Kazokui ir 
savo tylėjimu diskredituoji 
mūsų veiklą? Aš, manyčiau, 
kad jaunimo veikla, ar ji bū
tų sportinė ar kitokia, rei
kėtų pirm visa ko kelti ir ra
ginti ir jiems padėti, bet ne 
ignoruoti, rašant tiktai apie 
vyresniųjų reikalus.

Daug buvo kalbėta Jūsų 
"apsilankymuose” apie 
lietuviškumą ir jo išlaikymą 
mūsų jaunime, bet atrodo, 
kad sporto klubai nėra labai 
lietuviškos veiklos dalimi.

’’Apsilankymų” paraštėje
Tai kas yra jų veikla?

Su pagarba ir tikiuosi, kad 
mane supratote!”

Mano laimei ar nelaimei 
nei vienoje sporto šakoje 
nepasiekiau aukštumų, bet 
teko keletą metų dirbti 
sporto klubuose ir pajusti 
sportininkų nusiteikimą 
bendruomenės atžvilgiu. Jis 
nebuvo geras, bet ir nebuvo 
blogas. Gal geriausia pasa
kius, nei šiltas, nei šaltas. 
Sportininkai niekuomet ne
gyveno bendruomenės rū
pesčiais, nors jie toje bend
ruomenėje veikia ir bend
ruomenė juos remia. Prieš 
keliolika metų Sydnejaus 
sporto klubas, šalia sporti
nės veiklos, bandė išvystyti 
teatro veiklą, o Melbourne, 
pačioje sportinio gyvenimo 
užuomazgoje, sporto klubas, 
rodos, buvo pasikvietęs 
Adelaidės lietuvių teatrą 
gastrolėms. Šiaip sporto 
klubai neturėjo laiko lietu
viškos kultūros pasireiški
mams ir grynai atsidėjo tik 
tai sportinei veiklai, per ku
rią neretai nukentėjo kultū
rinė.

Be to, sportininkai ne
mėgsta savo veiklos derinti 

prie jokių kitų pasireiški
mų ir dažnai tenka taikintis 
prie jųjų programos. Lietu
vių Dienų metu sportininkai 
vis labiau atsiskiria nuo visų 
tuo metu vykstančių paren
gimų. Net ir Naujųjų Metų 
balius nebesuveda visų 
draugėn. Meniniuose paren
gimuose labai mažai matosi 
sportininkų, nors oficialiai 
jie nieko neruošia, bet 
"vyksta” pasilinksminimai 
prie uždarų durų ir didelė 
dalis sportininkų juose da
lyvauja. Tai yra vieša pas
laptis.

Sporto švenčių metu, ku
rios vyksta kas metai, spor
tininkai nekreipia daug dė
mesio į bet kokius kitus pa
rengimus, ypatingai kai 
šventė vyksta ne Lietuvių 
Dienų metu. Šiemet Sporto 
šventė įvyks Canberroje, o 
Australijos Lietuvių Katali
kų Federacijos suvažiavi
mas Sydnejuje. Manau, kad 
prie gerų norų, šiuos du lie
tuviškus parengimus buvo 
galima derinti, ruošiant juos 
abu tame pačiame mieste.

Mėnesio intencijos

Pažvelgęs į Sporto šven
tės programą, Kuri įvyks 
Canberroje, paskelbtą Mūsų 
Pastogės Nr. 40 nusigandau: 
"...gruodžio 27 d., posėdis, 
pamaldos, pietūs - lešminė. 
Sporto šventės atidarymas, 
žaidynės ir pobūvis maudy
mosi baseine. Gruodžio 28-ta 
diena užbaigiama pasišoki
mu Lietuvių Klube, gruo
džio 29-ta diena užbaigiama 
subatvakariu Yaralumla 
"Woolshed” patalpose,
gruodžio 30-ta diena užbai
giama Lietuvių Klube šo
kiais ir braziliška muzika, 
gruodžio 31 d. Naujų Metų 
balius, sausio 1 d. gegužinė 
Canberros pušyne.

Nieko neturiu prieš pasi
linksminimus, bet kada jie 
pasidaro didele dalimi Spor
to šventės, manau, nevie
nam kils abejonė dėl "sveiko 
kūno ir jame sveikos sielos". 
Kiek prisimenu, Hobarte 
vykusioje Sporto šventėje 
vienas vakaras buvo su 
programa, kurioje pasirodė 
sportuojantis jaunimas. 
Šiais metais rengėjai, atro
do, nerado reikalo, bet kiek 
įnešti į savo šventę lietuviš
kos dvasios, kuri tikrai ne
pakenktų, bet pagražintų 

šventę. Tad ar galiu savo 
"apsilankymuose” rašyti 
apie veiklą, kurioje nieko 
nebėra lietuviško, išskyrus 
tiktai vardą.

Gerbiu sportinę veiklą ir 
žinau, kad jos tikslai nėra li
tuanistinis mokymas, bet 
privalėtų bent stengtis lie
tuviškumą palaikyti savo 
gretose. Juk sporto klubai 
yra paskutinė organizacija, 
kurioje nutolstąs jaunuolis - 
lė dar šiek tiek "užkliūva” ir 
pasilieka lietuvių tarpe, to
dėl manau, kad sporto klubų 
vadovybė vistik privalėtų 
bent šiek tiek stengtis at
gaivinti tokių "nutolstančių" 
jaunuolių lietuvybės 
kibirkštį, o ne vien tiktai 
naudotis jo jos fizinėmis 
pajėgomis.

Man yra malonu, kad 
skaitote mano "apsilanky
mus”, nes juose bandau iš
kelti tiktai tai, kas pozityvu, 
kas mūsų bendruomenę 
stiprina ir jungia, nors kar
tais negaliu ’’neužkliūti” už 
per daug išsikišusių neigia
mybių, kurias visi bendro
mis jėgomis turime stengtis 
šalinti.

Tikiu, kad šis ’’pokalbis” 
mum abiem bus visapusiškai 
naudingas. v. Koras

Siuntiniai į Lietuvą 1979
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” jeans (tik tokių Lietuvoje 
pageidaujama) ir telescopic lietsargis, vyriškas arba mo
teriškas.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis 
$250

Į šį siuntini 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 $ 86
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss $ 40
Vyriškas arba moteriškas megstinis $ 34
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės $ 3
Tights (kojinės - kelnaitės) $ 4
Vilnonė gėlėta skarelė, arba didelė nailono skarelė $ 12
Geresni marškiniai $ 14
Vyriški arba moteriški bateliai $ 36
Puiki suknelei medžiaga $ 28
Crimplene medžiaga suknelei $ 20
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims $ 56
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei $ 80

Šie maisto produktai galima siųsti kartu su rūbais: 
sv. arbatos - $ 4; */i sv. nescafes - $ 6; 1 sv. pupelių ka

vos - $ 7; 1 sv. šokoladinių saldainių - $ 7; l*/s 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 
g at išsiunčiame, vos gavę užsakymą. Sąskaitas prisiun- 

iame tik pasiuntus siuntinį, kurias galima apmokėti 
paprastu čekiu.
. 1 i'j", . 1. ;■ 1 ——
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AUSTRALIJA IR 
NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė Jonas 
Paulius II gruodžio mėn. 
M.A. nariams skyrė šias in
tencijas:
b e n d r ą j ą - už krikščio
niško jaunimo tinkamą pasi
ruošimą moterystės sakra
mentui jį pagarbiai verti
nant ir moterystėje gyve
nant padoriu šeimyniniu gy
venimu;
m i s i jų - kad Šv. Pranciš
kaus Xavero tarpininkavi
mu, Bažnyčia atgimų ir 
klestėtų visose kiniečių 
bendrijose.

Trumpas rytmetinis au
kojimas: Visa aukoju, Tau, 
Švenčiausioji Jėzaus širdie! 
Brangus Broli, Sese, 

šiuo metu pasaulyje 
vyksta įvairios politinės ir 
ekonominės krizes, apie ku
rias labai plačiai kalbama ir 
rašoma. Bet apie svarbiau
sią krizę, kuri pridaro žmo
nijai daug daugiau žalos, ne
gu visos kitos, sutartinai 
nutylima. Toji krizė yra mo
ralinė krizė, kuri pražudo : 
žmogų ir šiame ir busimąją- i 
me gyvenime.

Tai moralinei krizei plės
tis daug prisideda socialinio 
susižinojimo priemonės, 
kaip spauda, televizija, 
radio. Vis drąsiau propa
guojama ’’seksualinis išsi
laisvinimas”, "priešvedybi- 
nis lytinis santykiavimas”, 
"teisė į savo paties kūną”, 
"prietarai apie skaistybę" ir į 
panašūs šūkiai. Faktiškai tai , 
propagavimas paleistuvys- • 
tės visose jos formose, kas ir 
privedė prie šiandieninio | 
moralinio chaoso.

Vis to akivaizdoje, visai i 
teisingai esame raginami 
skirti specialias maldas už 
jaunimą, kad jis tinkamai ir 
rimtai pasiruoštų moterys
tei, kad moterystės sakra
mentas būtų su pagarba 
priimamas ir kad jaunos šei
mos padėtų sveikus pagrin
dus moraliniam šeimos gy
venimui.

Žmogaus tvėrimo proce
se, moterystė yra paties 
Dievo kūrinys, todėl ji pri
valo būti gerbiama ir verti
nama. Viešpats moterystei 
nustatė tam tikrus gamtos 
dėsnius iš vienos pusės, o iš 
kitos - praturtino ją didelė
mis malonėmis ir tikslais. 
Jėzus Kristus pakėlė ją į 
sakramento garbę. Tai reiš
kia, kad Jis moterystę pa
darė ženklu, per kurį gau
namos ypatingos malonės. 
Jis nustatė, kad krikščionių 
tarpe negali būti tikros mo
terystės be sakramento.

Moterystės sakramento 
didingumas ir jo tikroji 
prasmė išryškėja tiktai tik
rojo tikėjimo šviesoje besi
ruošiant rimtam šeimos su
darymui. Prancūzijoje 
veikia taip vadinamieji ’’Pa
siruošimo moterystei Cent
rai” 88-se vyskupijose su 
5.000 atskirų vienetų, ku
riais ligi šiol pasinaudojo 
60.000 būsimų porų.

N.S.W. premieras N. 
Wran išreiškė asmenišką 
padėką lietuvių atstovams 
Reginai Lašaitytei ir G. La
dogai, dalyvavusiems "Car
nival 1979” atidaryme rug
sėjo mėn.

Bronius Bieliukas iš New 
Yorko pakviestas PLB at
stovu Junginėse Tautose. 
Jis su savo talkininkais rū
pinsis PLB reikalais Jungti
nėse Tautose, palaikydamas 
artimus ryšius su 
BATUNu ir kitomis organi
zacijomis.

Vita—Force
HORSERADISH

TABLETS 
(krienai)

Naudokite prieš HAY — 
. FEVER ir kitus bronchiti- 

nius negalavimus (rūkorių 
kosulio).

: Gaunama Health Food 
krautuvėse

Maldaukime Viešpatį, ku
ris pats savo žemišką gyve
nimą pradėjo kaip šeimos 
narys Betliejaus prakartė- 
lėje, kad Jis laimintų Baž
nyčios pastangas tinkamai 
paruošiant jaunavedžius 
tikros ir kilnios meilės san
tuokai.

Tegaudžia mūsų šeimose 
džiaugsmingi Kalėdų varpai!

Kun. S. Gaidelis, S.J.

Kovo Klube
Atkelta iš psl. 7 

dabar atsistojo ketvirtoje 
vietoje, žaidžiant, labai gra
žiai sviedinius nuiminėjo ir 
gražiai mėtė M. Wallis ir P. 
Stašionis, kai jiems koman
diniai labai gerai padėjo visi 
kiti komandos žaidėjai. Taš
kai: M. Wallis 22, A. Protas 
ir P. Stašionis po 8, G. At
kinson ir E. Kasperaitis po 
4, T. Kolbakas 2, E. Barila ir 
R. Gaidžionis 0.

JAUNIAI Į CANBERRA

Kovo jaunių iki 18 metų 
komanda, kuri žais Canber
ros 30-je sporto šventėje 
yra:R. Šliteris, T. Kava
liauskas, M. Šepokas, P. 
Kapočius, M. Wallis, G. At
kinson, A. Protas, T. Kolba
kas, E. Kasperaitis, P. Sta
šionis, E. Barila, R. Gaidžio
nis ir A. Vingilis. Treneris 
Petras Andriejūnas ir padė
jėjas Don Atkinson.

Pradedamas Kovo
100 klubas

Praeitą savaitę Sydnejuj’e 
prasidėjo Kovo 100 klubas ir 
pirmasis laimėtojų trauki
mas įvyks per Kovo metinį 
balių lapkričio 24 dieną. Ši
tas 100 klubas padės savo 
gautais pinigais koviečiams 
sportininkams, kurie 1983 
metais vyks į 3-sias Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynes, 
įvykstančias Čikagoje.

A.L.
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SPORTO ŠVENTĖ CANBERROJE

Pirmą kartą Australijos 
lietuvių sporto istorijoje, 
sostinės, sporto klubas ’’Vil
kas” organizuoja šių metų 
30-ją sporto šventę Canber- 
roje. Sostinė sportininkai ir 
visi šio miesto lietuviai daro 
viską, kad ši šventė būtų la
bai pasisekusi ir visi atvykę 
sportininkai ir svečiai ne tik 
džiaugstųsi matydami mūsų 
sportinį jaunimą aikštėse, 
bet taip pat turėtų progos 
pamatyti ir daugiau pažinti 
šį gražųjį sostinės miestą. 
Daug kas, ypatingai iš jau
nimo, dar nėra buvęs Can- 
berroje ir nežino, kiek daug 
gražių ir įdomių dalykų čia 
galima pamatyti. Tarpe kitų 
grožybių, čia yra didingi 
Parlamento rūmai, valsty
binė biblioteka, Karo mu
ziejus, Anatomijos institu
tas, Mokslų akademija ir kt. 
Canberra turi taip pat ir 
daug istorinių vietovių, tai 
būtent Lanyon sodyba, isto
rinis Gundaroo miestelis su 
savo senoviniu istoriniu ko
teliu. Į čia bus organizuoja
mos ekskursijos gruodžio 
28-29 d.d.

Rengėjai yra parūpinę 
labai pigų apsigyvenimą vi
siems privačiame Gowrie 
hotelyje, kuris yra labai arti 
miesto centro, netoli krepši
nio stadijono ir tik pora mi
nučių nuo Lietuvių Klubo. 
Krepšinio stadijone įvyks 
visos atidarymo ir uždarymo 
iškilmės ir taip pat krepšinio 
rungtynės. Tinklinis bus 
žaidžiamas pačiame miesto 
centre Y.M.C.A patalpose, 
sąuašas ir tenisas valstybi
niame sąuašo ir teniso sta
dijone, Lynham priemiesty
je, kai stalo tenisas A.C.T. 
stalo teniso centre Kings- 
ton’e. Gowrie hotelis turi

Išmokim 
plaukti!

LIETUVIO PLAUKIMO 
AKADEMIJA

MELBOURNE

Jau keli metai, kaip Mel
bourne veikia Leono Baltrū
no plaukimo mokymo aka
demija, kur pradedantiems 
per dešimt pamokų, metodi
niais pagrindais išmokoma 
saugiai naudotis plaukiojimo 
malonumais, o pažanges
niems padedama įsisavinti 
teisingus plaukimo metodus. 
Skęstančiųjų gelbėjime pa
ruošiama bet kurio laipsnio 
’’Royal Life Saving Society” 
pažymėjimo arba medalio 
Įsigijimui.

Tėveliai, kurių vaikai še- 
šerių metų amžiaus, turėtų 
fiasinaudoti šia proga, nes 
abai svarbu, kad augantis 

jaunimas išmoktų taisyklin
gai plaukti ir būtų tinkamai 
paruoštas visokiems netikė
tumams.

Australija yra sala, kurią 
iš visų pusių supa jūra su 
gražiais ir viliojančiais pap
lūdimais. Ilgos ir šiltos va
saros suteikia kiekvienam 
galimybę pasinaudoti plau
kimo malonumais. Esant 
vandenyje, prarandame kū
no svorį ir plaukdami atpa
laiduojame raumenis ir lais
vais galūnių judesiais yra 
patys sveikiausi ir visai ne
galvodami atliekame svei
kiausią mankštą, per kurią 
įgauname gerą nuotaiką ir 
atsigaiviname nuo fizinio ir 
dvasinio nuovargio. 

puikius nedidelius kamba
rius, duoda pusryčius, yra 
televizija, puikus salionas, 
galima žaisti stalo tenisą ir 
bilijardą, turi dušus ir vo
nios kambarius. Ir tas viskas 
įskaityta į kainą. Taip pat 
yra ir geras restoranas, ku
riame galima ir gerai pasi
vaišinti. Rengėjai pataria 
paimti kambarius visai sa
vaitei, negu kad keturiom 
dienom,nes kaina yra labai 
prieinama: $ 52 vienam 
kambarys ir po $ 42, jeigu 
gyvens dviese, kai imant 
kasdien už vieną dieną rei
kėtų mokėti: vienam $ 12.30 
ir dviese kambaryje po $ 
10.80.

Be visų kasdieninių spor
tinių parengimų, kiekvieną 
vakarą rengėjai numatę ką 
nors suruošti. Tai būtent: 
ketvirtadienį gruodžio 27 d. 
- pasilinksminimas prie ba
seino; penktadienį gruodžio 
28 d. - "Rock & Roll” vaka
ras; šeštadienį gruodžio 29 
d. - šokiai ’’Woolshed”; sek
madienį, gruodžio 30 d. - 
"Lotynų Amerikos” vaka
ras, pirmadienį gruodžio 31 
d. - N. Metų balius. Kas dar 
nebus išvažiavęs, sausio 1

Lapkričio 11 d. įvyko 
Adelaidės sportininkų 
diena. Šią tradicinę lietuvių 
sportininkų šventę pradėjo
me pamaldom šv. Kazimiero 
koplyčioje, kur vytiečiai da
lyvavo su klubo vėliava bei 
išeiginėm uniformom. Apie 
sportininkus gražiai atsilie
pė kunigas. A. Spurgis,

Tolimesnė sportininkų 
dienos programa vyko 
Lietuvių Namuose ir sporto 
aikštėje. Adelaidės L.S.K. 
"Vyties” parengimų komi
tetas vaišino sportininkų 
dienos dalyvius ir svečius, o 
papietauti į Lietuvių Namus 
tą dieną susirinko tiesiog 
rekordinis skaičius tautie
čių. Pietų metu pravesta la
bai sėkminga loterija.

Po to sportinę programą 
pradėjo tmklininkai. Mūsų 
moterys, kurių pagrindą su
daro dauguma jaunų mer
gaičių, įveikė latves, o vyrų 
tinklinio komanda laimėjo 
prieš australus.

Po to nusifotografavo visi 
sportininkai kartu ir su ve
teranais bei sporto klubo 
darbuotojais. Šios nuotrau
kos bus patalpintos knygoje 
lietuvių sporto Australijoje 
30-mečiui atžymėti.

Po to lietuviai krepšinin
kai sužaidė ketverias rung
tynes tarpusavyje, prade
dant nuo žemiau 10 metų

Vyresnio amžiaus žmonės, 
kurie jaunystėje neturėjo 
galimybių išmokti plaukti ir 
baimės vedami praranda di
delį gyvenimo džiaugsmą, 
turėtų nedelsiant kreiptis į 
Leoną Baltrūną ir per kelias 
savaites neabejotinai pasi
justų naujai atgimę, nes su
gebėjimas išsilaikyti van
dens paviršiuje ir pagrindi
nių plaukimo principų pasi
savinimas yra kiekvienam 
lengvai įmanomas. Nėra 
žmogaus, kuris negalėtų iš
mokti plaukti ir dabar yra 
pats metas pasinaudoti vi
sais plaukiojimo malonu
mais. ELBE 

dieną įvyks iešminė ir pa
baigtuvės.

Visų sportininkų regis
tracija įvyks Lietuvių 
Klube, Wattle str., Lynham 
nuo gruodžio 26 d. 10 vai. 
ryto iki gruodžio 27 d. 10 
vai. ryto. Bilietai į visas 
sporto rungtynes, vakari
nius parengimus, autobusais 
ekskursijas galima bus gauti 
Lietuvių Klube. Taip pat 
visi, kurie apsigyvens 
Gowrie privačiame hotely, 
turės iš anksto susimokėti 
už būsimas šiame hotely 
dienas.

Sostinės "Vilko” sporti
ninkai ir šios šventės rengė
jai nori be sportininkų 
pakviesti ir visus kitus, ku
rie tik norėtų dalyvauti šioje 
sporto šventėje ir per Kalė
dų atostogas pabendrauti su 
jaunimu. Įdomu bus visiems, 
nes be visų sportinių ir links
mųjų programų, bus ir kul
tūrinių parengimų, kaip 
"Dekados pasikeitimas”, 
kurio ilgai negalima bus pa
miršti.

Tat iki pasimatymo sosti
nėje Canberoje.

Neris Pilka

sporto svi 
dų atosto;

Sporto Diena Adelaidėje
amžiaus iki suaugusių, vyrų 
ir moterų. Pasirodo, kad tu
rime daug ir gražaus krep
šinio prieauglio. Veteranas, 
Algis Ignatavičius, vyrų 
krepšinio komandos trene
ris, savo auklėtiniais buvo 
patenkintas, o taip pat ir 
moterų komandos treneris 
Sigitas Visockis.

Pilnoje sporto dienos da
lyvių salėje, Adelaidės L.S. 
K. "Vyties” valdybos pirmi
ninkas Stasys Urnevičius 
padėkojo visiems skaitlingai 
atsilankiusiems. Apdovanoti 
1979 metų pavyzdingiausi 
Adelaidės lietuviai sporti
ninkai: moterų krepšinio - 
Regina Rupinskaitė, Vyrų ir 
jaunių žemiau 20 metų - 
Petras Urnevičius ir Algis 
Vieraitis, moterų tinklinio - 
Emilija Daniškevičienė, 
Sandra Bernaitienė, Irena 
Rupinskaitė ir Rita Rupins
kaitė. Sekančios pavyzdin
giausių krepšininkų trofejos 
teko: mergaičių žemiau 20 
metų - Noela Opulskytė ir 
Laimutė Visockytė, žemiau

Kovo Klube
Koviečiai krepšininkai ir 

tinklininkai šiuo metu labai 
stropiai ruošiasi ateinančiai 

' Canberros sporto šventei. 
Kone visos komandos daly
vauja australų varžybose. 
Vieniems sekasi geriau, ki
tiems blogiau.

Lapkričio 11 dieną vyrai 
tinklininkai žaidė finalines 
rungtynes prieš stiprią 
Mauritius ”Le Capaine” ko
mandą, kur laimėjo 15:13, 
13:15, 15:11. Didieji finalai 
koviečių bus žaidžiami lap- 

; kričio 18 dieną prieš buvu
sius čempionus ukrainiečių 
komandą "Plast”. Koviečių 
vyrų komandą sudaro: G.

i Sauka (kapitonas ir trene- 
! ris), A. Zduoba, S. Lukoše- 
i vičius, A. Laurinaitis, 

Brazelis, A. Auglys, 
| Preikštas ir L. Huorba.

A.
E.

JAUNIAI IKI 16 metų
Kiekvieno trečiadienio 

vakarą Kovo jauniai iki 16

Pavyzdingas sportininkas
SPORTININKAS AKADEMIKAS R.J. GAILIUS

R.J. Gailius, B.S.

Nors Romualdas Juozas 
Gailius yra mano artimas 
kaimynas ir mudu kas sa-

16 m. - Ąžuolas Pečiulis, 
Kristina Mikalainytė ir An
gelė Snarskytė, žemiau 14 
m. - Petras Strimaitis, And
rius Binkevičius ir Irena 
Petkūnaitė, žemiau 12 m. - 
Antanas Snarskis, Paulius 
Daugalis, Jeda Dagytė, Su- 
zana Vyšniauskaitė, Lina 
Jablonskytė ir Brigita 
Maksvytytė.

Tai yra labai gražus būrys 
(21) pačių pavyzdingiausių 
vytiečių, kurie stropiai 
lankė treniruotes ir rungty
nes 1979 metų laikotarpyje.

Sportininkų Dienos proga 
įvyko ir bilijardo turnyro 
finalinės rungtynės, kur su
sitiko broliai Edvardas ir 
Vladas Lazauskai. Nugalė
toju tapo Vladas, o Edui te
ko pasitenkinti antra vieta. 
Trofėjom tapo apdovanoti 
abu finalinių rungtynių žai
dėjai. Pavyzdingiausių 
sportininkų trofėjas labai 
skoningai pagamino ilgame
tis sporto klubo rėmėjas V. 
Šiuksteris, Bilijardo turnyro 

metų žaidžia Canterbury 
•Bankstown stadijone. Nors 
mūsų berniukų amžius yra 
tik maždaug nuo 12 iki 14 
metų, tačiau jie žaidžia 
aukštesnėje iki 16 metų kla
sėje. Rungtynėse prieš daug 
vyresnius amžiumi "Rockets 
Red” koviečiai berniukai 
pralaimėjo 50:30. Šioje aus- 
traliukų komandoje žaidžia 
du žaidėjai, kurie yra 
N.S.W. iki 16 metų rinktinės 
žaidėjai. Taškus šiose rung
tynėse pelnė: M. Wallis 10, 
P. Stašionis 8, G. Atkinson 
6, A. Protas 4, R. Gaidžionis 
2, taip pat žaidė E. Barila ir 
T. Kolbakas.

JAUNIAI - BANKSTOWN 
. D.L.S. 48:28

Lapkričio 14 koviečiai 
jauniai nugalėjo australiu- 
kus ir šiose pirmanybėse

Nukelta į psl. 6 

vaitę susitinkame orinio 
aikštėje, bet tik dabar kad ir 
pavėluotai galiu pristatyti jį 
Australijos lietuviams kaip 
sportininką akademiką ir 
kaip pavyzdį mūsų sportuo
jančiam jaunimui.

Romualdą Geelongo lietu
viai pažįsta nuo jo vaikys
tės: jis lankė savaitgalio 
mokyklą, skambino pianinu, 
šoko tautinius šokius ir, aiš
ku, sportavo priklausyda
mas Vyčio sporto klubui.

Būdamas 15 metų Romu
aldas su tėvais lankėsi Lie
tuvoj. Geelonge baigė gim
naziją aukštais pažymiais, ir 
N.S.Ws universitetas pasiū
lė stipendiją ir pilną išlaiky
mą, kad studijuotų tekstilės 
chemiją, bet jis apsisprendė 
palikti pas tėvus Geelonge ir 
pradėjo studijas Geelongo 
Gordon Technologijos Insti
tute, kuris vėliau buvo per
organizuotas į dabartinį 
Deakin universitetą, kurį 
sėkmingai baigė įsigydamas 
B.S. laipsnį.

Aukštesnius mokslus bai
gusiam jaunimui Geelonge 
sunku gauti atitinkamą dar
bą, ir todėl daugelis iš
skrenda kitur. Kitaip su Ro
mualdu. Jis gavo darbo 
amerikiečių firmoj, kur pa
dirbėjus keletą mėnesių fir
ma jam leido darbo laiku 
studijuoti dvejų metų kursą, 
kurį jis sėkmingai baigė ir 
gavo industrinės higienos ir 
Communication Skills in 
Management diplomą.

Laisvalaikiu Romualdas 
sportuoja ruošdamasis da
lyvauti sporto šventėj Can- 
berroje.

Visi džiaugiamės ir di
džiuojamės Romualdo gra
žiais atsiekimais ir linkime 
jam gražiausios ateities.

K.S.

nugalėtojui trofėjų paaukojo 
veteranas Viktoras Ramo- 
naitis - Raymond.

Po to klubo parengimų 
komitetas pavaisino visus 
sportininkus, veteranus ir 
visus sporto darbuotojus. 
Vaišių metu tai dienai pri
taikytą žodį tarė pirmosios 
Adelaidės lietuvių sporti
ninkų Dienos rengėjas, tuo 
metu buvęs "Vyčio’’ klubo 
pirmininkas Jonas Jaunutis.

Čia tik norėtųsi dar kartą 
išreikšti gilią padėką paren
gimų komitetui ir talkinin
kams, kuriems ši darbinga 
diena prasidėjo nuo labai 
ankstyvo ryto ir tęsėsi iki 
vėlyvo vakaro. Nuoširdi pa
dėka priklauso visiems tau
tiečiams, kurie taip skaitlin
gai atsilankė į šią tradicinę 
Adelaidės lietuvių sporti
ninkų šventę, tuo sustiprin
dami mūsų veiklos užnugarį 
ir kartu paskatina bei įpa
reigoja ir ateityje dirbti 
mūsų prieauglio ir bendruo
menės labui. Ši jaunimo ir 
suaugusių lietuvių manifes
tacija užtikrina mūsų išeivi
jos rytojų, tad į ateitį galime 
žvelgti giedriom akim.

R. Sidabras
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
STONEY
Solistės G. Čapkauskienės 

koncertas lapkričio 17 d. 
Sydnejaus Liet. Klube pra
ėjo ypatingai sėkmingai. 
Klausytojų susirinko rekor
dinis skaičius ir visi solistę 
priėmė išskirtinai šiltai. 
Matėsi dalyvių ir iš tolimes
nių lietuvių kolonijų. Po 
koncerto solistei ir akompa- 
niatorei buvo įteikta didžiu
lės puokštės gėlių, apyl. val
dybos pirm. Dr. A. Maura- 
gis pasveikino viešnią ir visų 
Sydnejaus lietuvių vardu iš
reiškė gilią padėką įteikda
mas prisiminimui albuminį 
leidinį apie Sydney su eilės 
vietos veikėjų bei kultūri
ninkų parašais.

Vėliau apylinkės valdybos 
rūpesčiu buvo surengta va
karienė su viešnia, kurios 
metu ji galėjo artimiau pa
bendrauti ir pasimatyti su 
vietos lietuviais.

Solistės dainavimą labai 
gražiai pristatė ir įvertino 
šios srities autoritetas p. A. 
Gučiuvienė - Binkevičiūtė, o 
kadangi visuose koncertuo
se viešnia solistė laikėsi tos 
pačios programos, tad čia ir 
nekartosime.
Atsisveikinimą su viešnia 
privačiai surengė lakpričio 
24 d. p.p. Saudargai daly
vaujant eilei kviestinių sve
čių. Solistė išskrido į Mon
treal! lapkričio 25 d.

TĖVIŠKĖS AIDŲ BALIUS

Tradicinis Tėviškės Aidų 
balius šiemet įvyko Lietuvių 
Klube spalio 20 d., į kurį at
silankė apie du šimtai kata
likiškos spaudos rėmėjų. 
Baliaus atrakcija šį vakarą 
be abejonės tai buvo puikiai 
paruošta meninė programa. 
Elvyra Belkienė ir Aleksan
dra Storpirštienė, akompo- 
nuojant Br. Kiveriui duetu 
padainavo keletą dainų. 
Publika jų taip lengvai ne
paleido ir kitas dainas teko 
pakartoti. Kai šių dienų pa
saulyje girdisi visokie gar
sai, kurie tik klausą gadina, 
tai šių Sydnejaus lakštin
galų dainos gražino mus 
truputį atgalios ir meliodin- 
gi dainų žodžiai kuteno šir
džių gelmes. Linksmieji 
broliai - E. Lašaitis, V. Bu
rokas ir V. Stasiūnaitis, ak
tualijose ir dainose savo aš
triomis šukomis pašukavo 
mūsų veiklą ir gyvenimą.

Turtingą loteriją vėl 
puošė puikus Stasio Mont- 
vido paveikslas. Dailininkas 
St. Montvidas kiekvienais 
metais Aukoja Tėviškės Ai
dams po brangų paveikslą, 
kas sukelia didelį susidomė
jimą vakaro loterija.

Vakaras praėjo labai jau
kioje nuotaikoje. Matėsi 
svečių net iš Melbourne, 
Canberros, Wollongongo ir 
Newcastelio.

MOKYKLOS
METINĖ ŠVENTĖ

Gruodžio 2 d., sekm., į 
Sydnejaus Liet. Parapijos 3 
Mokykla savo metine švente į: 
užbaigia mokslo metus Lid- E 
combe. 5

11.30 vai. St. Joachim's i 
bažnyčioje padėkos pamal- k 
dos, kuriose visi dalyvauja ft 
organizuotai bei aktyviai K 
įsijungdami pamaldų skai- ¥ 
tyme, maldose o ypač priim- 3 
darni šv. Komuniją. U

Tuojau po pamaldų para- ? 
pijos salėje užbaigimo aktas: d 
pažangumo įvertinimai, pa- 3 
dėkos dovanos. Šventės me- c 
ninėje programoje mokinių P 
pasirodymai mokytojų va- 5 
dovybėje. Seks visos mo- S 
kyklos bendra nuotrauka, k 
vaišės ar kavutė. Kviečiami n 
ne tik tėveliai ar jų giminės, ? 
bet ir visi tautiečiai. Š

Kun. P. Butkus 
Mokyklos Globėjas

Folklorinio koncerto va- I 
dovų ir choreografų pasita- ' 
rime Sydnejaus Operos Rū
muose buvo apsvarstyta ir 
priimta ateinančių metų 
folklorinių renginių progra
ma. Lietuvių šokėjų grupę 
Gintarą atstovavo šios gru
pės meno vadovė ir chore
ografė p. Ava Saudargienė.

KLUBE

Parengimai

Kvietimas

VAKARIENĘ — ŠOKIUS
Gruodžio 2 d., sekmadienį, 7 vai.

PROGRAMOJE

’’Rita ir Mark”
Vakarienė trijų patiekalų. Bilietai - $ 6 asmeniui. 

Vietos ribotos. Užsakymus priima Klubo vedėjas V. 
Binkis ikilakpričio 28 dienos.

Napraleiskite progos smagiai praleisti vakarą.

Gruodžio 9 d. TAUTINIAI ŠOKIAI 
SŪKURIO KONCERTAS

Gruodžio 16 d.
VAIKAMS KALĖDINĖ EGLUTĖ

Pas Newcastle lietuvius
REINGIAMAIEŠMINĖ SU 
EGLUTE VAIKAMS

Gruodžio 2 d., sekmadie
nį, Apylinkės Valdyba ren
gia iesminę - pikniką su Ka
lėdų eglute vaikams įpras
toje vietoje Speers Point 
parke. Pradžia 10 vai.

Valdyba, kviesdama į šį 
parengimą visus su draugais 
skaitlingai atsilankyti, pa
žymi, kad svečiai turi atsi
vežti savo užkandžius ir gė
rimus, gi vaikams iki 12 me
tų Kalėdų senelis dalins do
vanų. Tėvai prašomi pra
nešti apie dalyvaujančius 
vaikus Zinai Zakarauskienei 
iki lapkričio 23 d., tel. 
52 2917 po 2 vai. p.p. arba 
bet kuriam valdybos nariui.

LATVIJOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS PASKELBIMO 
MINĖJIME

ATSILANKIUS

KOSTAS PAULIUKĖNAS

Lapkričio 17 d. įvyko Lat
vijos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas, į 
kurį atsilankė skaitlingai 
lietuviai, su savo draugais 
užpildydami net du didžiu
lius stalus. Apylinkės Val
dybą atstovavo Marta Za
karauskienė.

Latvių bendr. pirm. Egon 
Aire atidarė minėjimą ir 
pakvietė Edis Putnis pas
kaitai. Prelegentas anglų 
kalba trumpai apibrėžė lat
vių tauto: istorinę raidą tęsė 
paskaitą latviškai jausmin
gais žodžiai gvildendamas 
ypač tragišką dabartinę 
tautos padėtį esant Latvijai

šiuo metu imperialistinių 
užmačių okupanto valdžioje, 
vykdančio tiesiog koloniza
cijos politiką Latvijoje. Di
džioje svečiais užpildytoje 
salėje darniai ir įspūdingai 
sugiedotas Latvijos Himnas 
palydint stipriems elektro
niniams vargonams.

Devynių porų latvių tau
tinių šokių grupė iš Sydne
jaus ne tik gražiai pasirodė 
bet su kartu iš Sydnejaus 
atvykusiais jaunais palydo
vais įnešė judrumo vykusio 
pobūvio bei šokių metu.

Įspūdingas minėjimo pra- 
vedimas, skoninga vakarie
nė, gera šokių muzika ir 
gausus svečių dalyvavimas 
ir šį kartą įrodė, kad pas lat
vius svečiuose visada jauku 
ir malonu, gi mes savo atsi
lankymu neabejotinai prisi
dedame prie taip reikalingo 
pabaltiečių solidarumo ir 
draugystės puoselėjimo. A.š.

Gruodžio 23 d.
KLUBO NARIAMS 

Kalėdinis parengimas
Papildomos žinios bus skelbiamos vėliau

Tautos Fonde
Kariuomenės šventės 

Eroga Sydnejuje Lietuvos
aisvės Kovą parėmė:
$ 20 - kun. P. Butkus.
Po $ 10 - E. Rašymas, J. 

Makūnas, M. Petronis, K. 
Butkus, P. Grosas, V. ir V. 
Juzėnai.

$ 6 T. Tallat-Kelpša.
Po $ 5 - Agnė Meiliūnienė, 

E. Zenkevičienė, N. Čelkie- 
nė, P. Nagys, A. Jablonskis, 
A. Grincevičius, V. Kond- 
rackas, A. Skirka, A. Paulė- 
nienė, V. Ruša, Zinkevičius,

Vietoj gėlių
Pagerbdami a.a. Joną 

Bierietą vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei paskyrė 10 dolerių 
Albina ir Julius Dubauskai.

L. Karvelis, P. Liubinskas, 
A. Juodgalvis, Jz. Rama
nauskas, D. Bartkevičienė, 
K. ir E. Radauskai.

Kiti smulkesnėmis sumo
mis, viso $ 202.00 Visiems 
nuoširdus ačiū.

Tautos Fondo Atstovybė
SVEČIUOSE 

NEWCASTELYJE

Prieš 10 metų Kostas 
Pauliukėnas su šeima įsikū
rė Newcastlyje ir čia "Hitter 
Homes" statybos bendrovė
je ėjo atsakomingas vedėjo 
pareigas. Atvykęs iš kart su 
visa šeima įsijungė į aktyvų 
apylinkės gyvenimą, daly
vavo Nele Diskusijų Klube 
ir 2 metus dirbo labai stro
piai ir lojaliai Apylinkės 
Valdyboje eidamas vicepir
mininko pareigas. Tačiau 
prieš 4 metus tarnybos rei
kalais turėjo apleisti New
castle. Šiuo metu Kostas 
gyvena Adelaidėje ir pereitą 
savaitę tuo pačiu sportiniu 
Ševroletu, kuriuo pavežda- 
vo tautinių šokių grupę pa
raduose Newcastle gatvėse, 
keliaudamas į Tawwoombą 
ir atgal grįždamas aplankė 
Alf. Šerną, kur, kartu su 
prof. Dr. V. Doniela, buvo 
turėta maloni staigmena su
sitikti su maloniu ir brangiu 
svečiu ir pasidalinti kartu 
praleistų metų apylinkės 
veikloje įspūdžiais, o taip 
pat prisiminti ir draugiškai 
kartu praleistas valandas.

ii
VISI visi maloniai kviečiami į

’’Sūkurio” SŪKURĮ
Lietuvių Klube Bankstowne gruodžio 9 d.

Koncertas 5 vai.
Pasilinksminimas 7 vai.
Geras orkestras, turtinga loterija, linksma nuotaika 
Ypatinga proga pabendrauti ir paremti jaummtį 
Įėjimas $ 3. Vaikams iki 15 metų veltui

Bilietai .jaunami Lietuvių klube

PADĖKA

Tariu nuoširdų ačiū mane sveikinusiems gimtadienio 
(90 m.) proga: kun. P. Butkui, kun. P. Martuzui, A. Kra- 
miliui, Rožančiaus būreliui, vaikaičiams ir jų motinai Onai 
visiems giminėms ir bičiulėms.

Esu dėkinga marčiai Agnei ir sūnui Henrikui už man 
teikiamą globą gilioje senatvėje.

Elena Zenkevičienė

Aną ketvirtadienį (lapkri
čio 15 d.) Sydnejų užkliudė 
smarki audra, kurios metu 
nukentėjo ir visa eilė lietu
vių, ypač Bankstowno rajo
ne. Padaryta materialinių 
nuostolių, bet žmonių aukų 
nebuvo.

***

Į "SŪKURIO" sūkurį 
(gruodžio 9 d., sekm. Syd
nejaus Lietuvių Klube) bi
lietus platina Sūkurio vado

vybė ir taip pat gaunami 
Liet. Klube.

Malonėkite bilietus įsigyti 
iš anksto, nes salėje vietos 
ribotos.

Daug sužinosi 

skaitydamas 
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