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PADĖJOME 
APSISPRĘSTI” 

Rašo Alb. Pocius
Mr. A. Peacock, fed. parla
mento pirm. Sir B. Snedden, 
Viktorijos senatoriai ir par
lamentarai. Čia buvo progos 
pareikšti mūsų susirūpinimą 
dėl sovietinių bazių, bet nie
ko aiškaus nepatyrėme.

Po savaitės, spalio 9 d. 
Melbourne įvyko etninės 
spaudos konferencija daly
vaujant ir min. pirm. Mr. 
Fraser. Šia proga Tėviškės 
Aidų redaktorius kun. P. 
Dauknys min. pir-kui įteikė 
protesto raštą, drauge pasi
rašytą ir Melb. apyl. p-ko A. 
Pociaus. Tą patį vakarą Mr. 
M. Frasers išvyko į Tasma- 
niją, kur jo jau laukė 
HELLP vadovybė su atitin
kamu protestu.

Mes Melbourne taip pat 
ieškojome talkininkų. Apyl. 
pirmininkas kreipėsi į Aus
tralų atsargos karių (RSL) 
organizaciją dėtis talkon ir 
gelbėti Australiją nuo so
vietinių bazių. Laivyno 
Lygos prezidentas ir jų ko
modoras Geoffrey Evans 
spalio 9 d. vakariniame 
Melb. dienraštyje paskelbė 
savo susirūpinimą Australi
jos saugumu, o RSL centrai 
įspėjo ir vyriausybę.

Taip pralaužėme tylos są
mokslą. The Age ir The Sun 
dienraščiuose, mūsų bičiulis 
J.W. Glyn paskelbė du laiš
kus redakcijai, kuriais įspė
jama Australijos gyventojai 
dėl sovietinių bazių.

Kitur lietuviai neatkreipė 
į tai didesnio dėmesio, Pa
vergtų Tautų komitetų taip 
pat nepavyko išjudinti. 
Greita Hobarto ir Melbour
no lietuvių akcija, atsargos 
karių (RSL) organizacijų 
protestai bei dienraščio Ho- 
barte "The Mercury” aiški 
linija padėjo vyriausybei 
apsispręsti ir spalio 11 ir 12 
d.d. jau ABC žinių agentū
ros paskelbė, kad bazių sta
tyba atšaukta, nors Tasma
nijos premjeras Mr. Lowe

Rašytojo Aloyzo Barono netekus
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po trumpa žinutė apie so
vietinių bazių Tasmanijoje 
atšaukimą. Rašoma, kad 
’’vyriausybė apsižiūrėjo ir 
atšaukė”.

Matosi, kad mūsų veiks
niai visai nepainformavo re
dakcijos apie tikrą padėtį. 
Vyriausybe neapsižiūrėjo, 
bet Hobarto ir Melbourne 
lietuviai savo greita orien
tacija ir energingais ėjimais 
privertė vyriausybę "apsi
žiūrėti”.

Prieš kiek laiko sovietų 
Rusija davė suprasti ūkinin
kų sąjungoms ir jų partijai, 
kad jeigu sovietai negaus 
teisės Tasmanijoje įkurti 
žvejybos ir laivų remonto 
bazių, tai nepirks kviečių ir 
vilnų. Tasmanijos darbiečių 
partijos premjeras, dėl savo 
socialistinių planų prasisko
linęs, norėjo padaryti gerą 
"biznį” su sovietais. Viskas 
vyko labai slaptai, ir buvo 
norėta šį sandėrį nuslėpti 
nuo australų visuomenės.

Rugpjūčio mėn. per vieną 
pobūvį Melbourne apyl. pir
mininkas A. Pocius vieno 
australo pareigūno buvo ty
liai įspėtas apie gresiantį 
sovietų bazių pavojų. Nega
lint skelbti žinios šaltinio, 
teko ieškoti kitų būdų, kaip 
tai iškelti viešumon. Tą patį 
vakarą pradėjome klausinėti 
Melbourno dienraščių re
dakcijas, ar joms tas faktas 
žinomas, ir jei taip, kodėl 
tylima. Viena Australijoje 
mokslus baigusi ukrainietė 
žurnalistė, dirbanti tarptau
tinėje žinių agentūroje, pa
sistengė šią žinią įsprausti 
tarp kitų naujienų. Rugsėjo 
14 d., šventinant lenkų Ka- 
tyno kankiniams paminklą, 
vėl buvome įspėti apie gali
mą bazių įsteigimą. Nors 
Melbourno spauda tylėjo, 
bet rugpiūčio 28 d. dienraš
tis "The .Australian" pirma
me puslapyje viešai paskel
bė apie sovietų projektus 
Tasmanijoje.

Dabar pradėjome veikti 
viešai. Susirišome su Tas
manijos HELLP organizaci
ja ir Baltic News redakto
rium A. Taškūnu. Hobarto 
dienraštis "The Mercury” 
buvo paskelbęs tą žinią 
dviem dienom anksčiau, t.y. 
rugsėjo 26 d., todėl Hobarto 
lietuviai jau buvo anksčiau 
sujudę.

Rugsėjo 30 d. Melbourne, 
Moorabbin miesto salėje tu
rėjo kalbėti Australijos min. 
p-kas Mr. Fraser. Į šitą rin
kiminės kampanijos pradinį 
susirinkimą Melb. apyl. pin
kas gavo keletą sunkiai gau
namų pakvietimų. Dalyvavo 
grupė lietuvių. Po viešo mi
tingo įvyko susipažinimo 
kavutė, kur pateko ir lietu
viai. Čia dalyvavo min. pir- 
kas, beveik visi fed. vyriau
sybės ministerial išskyrus

ŽINIOS
Aštuonias dienas koncer

tavusi Filipinuose rumune 
solistė apsisprendė į Rumu
niją negrįžti ir pasiprašė po
litinio pabėgėlio globos.

Dėl senatvės ir sveikatos 
pasitraukė iš pareigų Sov. 
Sąjungos min. pirmininkas 
Kosyginas ir jo vietoje pas
kirtas Tichonov.

**♦
Pastaruoju metu vėl gy

vai pajudėjo amerikiečių 
įkaitų Irane išlaisvinimo 
klausimas. Irano vyriausybė 
ir parlamentas nori šitą rei
kalą skubiai išspręsti ir lik
viduoti, bet galutinis spren
dimas yra ajatolos Khomeini 
rankose. Užsienio žurnalis-

Rugsėjo 7 dieną, Čikago
je, aštuonias savaites sun
kiai sirgęs ir Lorettos bei 
Lojolos universiteto ligoni
nėse išgulėjęs, žemiškąją 
kelionę per anksti baigė di
delių talentų vyras, rašyto
jas, poetas, humoristas ir 
dienraščio "Draugo" ilga
metis redaktorius a.a Aloy
zas Baronas. Ši skaudi žinia 
sukrėtė ne tik Čikagos, bet) 
J AV, Canados ir kitų kraštų 
lietuvius. Juk a.a. Aloyzą 
Baroną pažinojome iš gausių 

A.a. rašytojas ALOYZAS BARONAS

jau buvo išvykęs į Klaipėdą 
galutinai dėl užperkamų do
kų susitarti.

Mums padėjo daug žymių 
asmenų, kurių čia negalime 
skelbti, iš jų Tasmanijos 
parlamentaras M. Hodg- 

tai spėja, kad Amerikos 
prezidentą išrinksiąs Kho
meini, nes įkaitų paleidimas 
gali nulemti, kas bus nau
juoju prezidentu. Amerikoje 
prezidento rinkimai lapkri
čio 4 d. Lygiai prieš metus tą 
dieną Teherane buvo užimta 
Amerikos ambasada ir 
suimti laikomi 52 ambasados 
tarnautojai.

***
Vak. Vokietijoje neseniai 

įvykusiuose rinkimuose lai
mėjo koalicinė socialistų 
partija ir grąžino į postą 
kanclerį Helmut Schmidt.

***
Lapkričio 4 d. Amerikos 

Jungtinėse Valstybėse 
įvyks prezidento ir atstovų 
rūmų - kongreso rinkimai.

Rašo Jurgis Janušaitis
jo raštų - romanų, novelių, 
humoro eilėraščių, gilios 
minties straipsnių dienraš
tyje "Drauge’’ ir kitoje pe
riodinėje spaudoje. Tai buvo 
ypatingų gabumų, didelių 
talentų žmogus - rašytojas ir 
poetas. Jis buvo nuostabiai 
kūrybingas, gebėjęs jausti 
gyvenimą, sekti įvykius, 
psichologiškai pažinti žmo
nes ir jautria, patriotine lie
tuviška širdimi visa tai su
glausti į romanus, noveles, 
eiles.

man net pateko į savo kole
gų nemalonę, nes šiam pro
jektui drąsiai priešindama
sis sugadinęs "gerą biznelį”.

Spalio 14 d. Melbourne, 
Heidelbergo miesto rotušėje 
įvyko taip vadinamas libe
ralų partijos "Ethnic Rally”, 
kur įvairių tautybių atsto
vams kalbėjo Mr. Fraser ir 
kiti parlamentarai. Čia buvo 
kviečiamas ir lietuvių choras 
bei tautiniai šokiai, bet dėl 
eilės motyvų šie vienetai 
nedalyvavo. Po min. pirmi
ninko mitinge kalbėjo lietu
vių bičiulis parlamentaras 
Mr. Neil Brown. Jis vyriau
sybės vardu užtikrino, kad 
šioji vyriausybė niekad ne
pripažins kolonialinės sovie
tų Rusijos užimtų kraštų 
aneksijos. Kavutės metu ten 
pat Melb. apyl. pir-kas išda
lino ten esantiems ministe- 
riams bei parlamentarams 
protesto laiško kopijas ir 
visi prižadėjo sovietų neįsi
leisti į Australiją.

Čia daugiau užkliudžiau 
Melbourno lietuvių
akciją.Tikiu, Tasmanijos 
lietuviai padarė galbūt dau
giau.

Dienraštyje "Drauge" jo 
vedamieji pasižymėjo įžval
gumu, Ęilia mintimi, atremti 
į gyvenimą. Keliamos prob
lemos aktualios. Jis savo 
vedamuose nekartą plakė 
savo tėvynės pavergėją ■ 
okupantą, analizuodamas ne 
tik parsidavėlių pataikūnų 
darbus, bet giliu žvilgsniu ir 
mintimi aptardavo tėvynėje 
likusių kūrėjų sunkią ir ne
dėkingą dalią. A.a. Aloyzas 
Baronas mums ir lietuvių 
tautai bendrai paliko didelį 
turtą - amžiams išliekantį 
kūrybos žodį, suglaustą į 
apie trisdešimtį knygų.
, Jau 1937 m. jis pradėjo 
ra&ti eilėraščius jaunimo 
laikraštėliuose. Tuo pačiu 
laiku pasirodė ir pirmieji 
novelių bandymai. Būdamas 
jautrios sielos, pamilęs lite
ratūrą, nuėjęs pirmuosius 
žingsnius rašymo kelyje, 

,, velionis nebesiskyrė su 
plunksna. Jis atsisakė pel
ningų profesijų, o pasirinko 
lietuvišką žodį, kurį su meile 
skleidė visą savo gyvenimą. 
Jis jau 1951 metais debiu
tuoja kaip gabus rašytojas 
su pirmuoju novelių rinkiniu 
"žvaigždės ir vėjai”. Po to 
beveik kasmet dovanojo 
mums po savos kūrybos vai
sių - romaną, novelių rinkinį 
ar tai humoro eilėraščių 
knygą. Knygų lentynose štai 
suglausta: "Debesys plaukia 
pažemiu”, "Užgesęs snie
gas”, "Sodas už horizonto", 
"Mėnesiena”, "Vieniši me
džiai”, "Draugo premiją lai
mėjęs romanas "Lieptai ir
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Atvyksta vysk

Lapkričio 12 d. 8.10 vai. 
ryto į Sydnejaus internacio
nalinį aerodromą atskrenda 
J.E. vysk. V. Brizgys 
Pan-Am lėktuvu Flight 811. 
Lietuviai prašomi kuo gau
sesniu dalyvavimu jį pasi
tikti. Apie jo atvykimą bus 
painformuota ir vietinė aus
tralų spauda bei televizija. 
Visi, ypač visos kviešiamos 
vyskupą pasitikti tautiniuo
se rūbuose.

Kad ir nelabai mums pa
togu prieškalėdiniu laiko
tarpiu vis tik J.E. vysk. V. 
Brizgys praves ir dvasinio 
susikaupimo dienas Sydne
jaus lietuviams lapkričio 
21-23 d.d. užbaigiant iškil
mingomis pamaldomis Lid- 
combe, kurių metu bus tei
kiamas Sutvirtinimo Sakra
mentas, o paskui bendri pie
tūs Lietuvių Klube Banks- 
towne.

Kun. P. Butkus
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Dar viena problema
Bendruomenė mūsų gy

venime yra tokia institucija 
ir organizuotas vienetas, is 
kurio vadovybės automatiš
kai visi laukiame ir efekty
vios vadovybės tiek visoje 
veikloje, tiek kultūriniame 
gyvenime, tiek ir politiniuo
se pasireiškimuose. Šitie 
dalykai is tiesų nėra išski
riami, nes jie sudaro 
visą mūsų lietuvišką gyve
nimą ir veiklą.

Gaila, mūsų susitvarky
mas ir gaĮbūt turimos jėgos 
ne visada gali tuo pačiu me
tu aprėpti visų sričių, ir dėl 
to daugeliu atvejų tai vieno
je, tai kitoje vietoje sušlu
buojama, o to pasėkoje pasi
reiškia priekaištų ne tik va
dovybei, bet ir pačiai bend
ruomenei.

O viso to galima lengvai to 
išvengti ir bendruomenės 
vadovybės autoritetą pakel
ti, jeigu bendruomenė ir jos 
vadovybė jaustų kiek dau
giau atsakomybės už visa 
tai. kiek į ją dedama vilčių.

Sakysim, toks lietuviškas 
švietimas, Yra pro forma 
bendruomenės vadovybėje 
asmenys švietimo ir kultū
ros reikalams, o tačiau visas 
švietimas ir visa kultūrinė 
veikla yra atskirų partizanų 
rankose. Gerai, kad ir tuo 
keliu sitos sritys vykdomos 
ir be abejo niekad nereikėtų 
jų griauti arba steigti ką 
nors paralelisko, bet jau į 
esamas arba veikiančias 
švietimo institucijas dau
giau atkreipti dėmesio, jas 
pakelti, priduoti joms auto
riteto ir visokeriopai remti.

Veikia ir kultūriniai - me
niniai vienetai. Kiek ir kada 
mūsų bendruomenės viršū
nės atkreipė į juos daugiau 
dėmesio, pasidomėjo jų 
veikla arba pasiūlė jiems 
vienokią materialinę ar mo
ralinę pagalbą. Priimant 
įvykusius faktus ir įverti
nant jų darbo vaisius pirmi
ninkas pasako užginamąją 
kalbą, visuomenės ar bend
ruomenės vardu taria padė
kos žodį ir palinki tolimes
nės sėkmės. Tuo viskas ir 
pasibaigia, o toliau jus patys 
žinokitės.

Labai jautrus bendruo
menėje klausimas yra poli
tika. Amerikoje labai daug 
energijos ir laiko sugaišta
ma, kraujo sugadinama be
siaiškinant ir besivaržant, 
kas kompetetingas kalbėti ir 
veikti politiniais reikalais, 
suprantama, liečiančiais 
lietuvius ir Lietuvą. Aus
tralijoje šitų varžybų nėra ir 
tuo pačiu nieko praktiškai ir 
nedaroma. O yra daug tokių 
nuolat iškylančių politinių 
kuriozų, apie kuriuos ir sap
nuote nesapnuojame, ir to
kiais atvejais reikalinga ir 
būtina skubi akcija ir reaga
vimas. Deja, iki šiolei bend
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ruomenė niekad nebuvo ini
ciatorė, kad ji imtųsi inicia
tyvos ir net vadovautų ko
kiai nors politinei akcijai. 
Atsiranda atskirų žmonių, 
'kurie tokius politinius ėji
mus seka ir bando patys ju
dinti net be bendruomeninio 
užnugario. Panašius atvejąs 
buvo ir neseniai, kai iškilo 
reikalas pasisakyti dėl pro
jekto Hobarte (Tasmanijoje) 
nupirkti laivų taisymo plau
kiojantį doką pas sovietus, 
kuriuo nevaržomai naudo
tųsi ir visokio plauko šioje 
žemės pusėje esą sovietiniai 
laivai. Kitaip sakant, kad ir 
suktu keliu Australijoje bū
tų įsteigta sovietinė laivų 
bazė. Australai ir visas lais
vasis pasaulis šito nenori, 
bet trumparegiška politika 
to net ir neįžiūrėjo: pigiai 
gaunamas toks dokas ir ko
dėl to neišnaudoti. Baltai 
(HELLP organizacija Tas
manijoje) ir vėliau Melbour- 
no Apylinkės Valdyba tuoj 
ėmėsi reikiamos akcijos, ir 
rezultate federalinės vy
riausybės sis projektas buvo, 
atšauktas. Praktiškai bend
ruomenė kaip tokia čia ne
prisidėjo, nes is tiesų ir nėra 
kam - nedaug vadovybėje 
žmonių, o ir tie perkrauti 
savo tiesioginiais darbais, 
kad neturi laiko dairytis į 
salis.

MIRUSIEJI
Nors žinome, kad nelemta 

mums šičia amžinai gyventi, 
bet skaudi, palyginus dar 
jauno ir ryžtingo Viktoro 
Laukaičio mirties žinia, ir 
sujaudino tolimiausią lietuvį 
brolį ir sesę.

Jo pėdsakai pasiliko ne tik 
Melbourne, bet ir visose di
desnėse lietuviškose koloni
jose. Į laidotuves atvyko 
atstovų iš Adelaidės, Syd
ney, Latrobe Valey ir kitų 
kolonijų. Viktoras Laukaitis 
daug metų buvo ir mirė bū
damas Australijos Lietuvių 
Katalikų Federacijos pfrmi- 
ninku. Jis dirbo netik savo 
organizacijai, bet visos lie
tuvybės labui. Didelis rū
pestis jo buvo lietuvybės iš
laikymo klausimas. Jis įstei
gė Religinės Šalpos mėnesį 
kenčiančiai Lietuvos bažny
čiai ir kas metai jis tą jo pa
rinktą gegužės mėnesį tin
kamai ir sėkmingai pravedė, 
sutelkdamas daug lėšų. Jo 
šūkis buvo: Vienybėje stip
rybė! Ir tą jis pats praktika
vo. Viktoras Laukaitis paro
dė mums, kad ir skirtingų 
religijų ir įsitikinimų lietu
viai gali kartu dirbti nau
dingą darbą mūsų brangiai 
tėvynei - Lietuvai.

Gimė Viktoras 1927 me
tais Vilkaviškio mieste, pre
kybininko šeimoje. Mokėsi 
Vilkaviškio gimnazijoje ir 
vėliau įsigijo mokytojo pro
fesiją. Ilgus metus buvo mo
kytojas ir vedėjas Melbour- • 
no sekmadienio mokykloje ir 
savo mokinių, kurie dabar 
jau suaugę, dideliai gerbia
mas ir mylimas.

Gedinti melburniečių mi-

Beikalas būtų papras
čiausiai ir lengvai išspren
džiamas, jeigu prie bend
ruomenės vadovybės būtų 
sudarytas specialus politinis 
komitetas, kuris sektų visus 
bėgamuosius politinius įvy
kius ir atitinkamu momentu 
paskelbtų "aliarmą". Su
prantama, su bendruomenės 
vadovybės autoritetu stotų 
ir visa bendruomenė, kas 
sudarytų kiekvienu atveju 
realią jėgą. Pagaliau ir ats
kiri organai ar net asmenys, 
pajutę vienokį ar kitokį pa
vojų, bent žinotų kur kreip
tis ir ką aliarmuoti.

Ateinantis ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimas tu
rėtų atkreipti į tai dėmesį ir 
gal prie Krašto Valdybos 
sudarytų politinį informacinį 
centrą, kuris sektų politi
nius įvykius Australijoje ir 
plačiau pasaulyje, ir iškilus 
reikalui į visą tai reaguotų 
su visu bendruomenės auto
ritetu skubiai ir efektyviai.

Jau anksčiau šiame laik
raštyje buvo minėta, kad 

■ Krašto Valdyboje septyni 
žmonės patys nedaug ką gal: 
padaryti. Lietuviškas gyve
nimas yra įvairus ir darbo ' 
sritys plačios. Kodėl nesu- ■ 
darus bent pagrindiniams I 
uždaviniams 'atskirų komi- ; 
tetų arba komisijų, kurios ' 
tuos reikalus pagrindinai 
plėtotų .ir jais,rūpintųsi. Tai 
irgi viena is bendruomeninių 
problemų, besišaukianti 
skubaus sprendimo, fv.k.) 

nia, spalio 20 d., susirinko į. 
Tobin laidojimo biuro kop
lyčią, Malvern priemiestyje 
- rožančiui. Po kun. Dauknio 
pravestų maldų, prasmingus 
atsisveikinimo žodžius pa
sakė: A.L.K. Federacijos 
vicepirmininkas Valentinas 
Čižauskas, Melbourne Apy
linkės pirmininkas Albinas 
Pocius, Melb. Kat. Mot. 
Draugijos pirmininkė Halina 
Statkuvienė, Melbourne 
Klubo vardu Alisa Baltru- 
konienė, Sydney Liet. Kat. 
Kultūros Draugijos pirmi
ninkas Antanas Vinevičius, 
kuris perdavė ir kun. P. 
Butkaus ir ateitininkų pir
mininko Antano Kramiliaus 
atsisveikinimus. Povilas 
Baltutis atsisveikino sek
madienio mokyklos mokyto
jų vardu ir Antanas Bakaitis 
draugų vardu.

Spalio 21 d. Šv. Jono lie-

A.A.
VIKTORUI LAUKAIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo pusbrolį Antaną 
Laukaitį ir visus artimuosius.

0. Karpavičienė
Jurgis ir Danutė Karpavičiai

STREIKAI ESTIJOJE

Greičiausiai Lenkijos įvy
kių inspiruoti pavergtoje 
Estijoje Tartu mieste su
streikavo apie 1000 trakto
rių įmonės darbininkų rei
kalaudami gamybos sumaži
nimo ir pašalinti žaliavų tie
kimo trūkumus. Taip pat 
streikuotojai reikalavo bo- 
nusų ir už neįvykdytus pro
dukcijos planus, kas įvyksta 
be jų kaltės. Gautomis ži
niomis, įmonės vadovybė ir 
partija darbininkų reikala
vimus patenkinusi.

tuvių bažnyčioje vos tilpo 
susirinkusi minia. Matėsi 
visokių įsitikinimų žmonių, 
kurie atėjo atsisveikinti ir 
atiduoti jam paskutinę pa
garbą. Jo karstas buvo ap
dengtas tautine vėliava ir 
gražių gėlių puokšte. Liūde
syje arti karsto sėdėjo jo 
žmona Taisa Laukaitienė, 
sūnus Algis ir kiti giminės, o 
tautiniais rūbais apsirengu
sios trys moterys ir trys vy
rai iš Federacijos valdybos 
stovėjo prie karsto garbės 
sargyboje.

Gedulingas šv. Mišias at
laikė šeši kunigai - 4 lietuviai 
ir 2 australai. Pr. Pusdešris, 
kuris su kun. Spurgiu ir ki
tais atvyko iš Adelaidės, at
liko specialų atsisveikinimą 
bažnyčioje. Petro Morkūno 
vadovaujamo choro giesmės 
jungė susirinkusių sielas su 
negyvųjų pasauliu.

Bažnyčioje apeigas užbai
giant kun. Pr. Dauknys pa
sakė rimties momentui pri
taikintą trumpą pamokslą.

A.a. Viktoras Laukaitis 
savo tautiečių tinkamai pa
gerbtas ir palydėtas į poilsio 
vietą. Kapinėse apeigas at
liko kun. Pr. Dauknys, su
giedotas Tautos Himnas ir 
"Marija, Marija”. Ant karsto 
kapelionas užbėrė Lietuvos 
žemės žiupsnelį.

Šermenys Kat. Moterų 
paruoštos Lietuvių Namuo
se, kur dar visi porą valandų 
pabuvojo ir pasidalino liūd
nais įspūdžiais.

Alisa Baltrukonienė
A.A.
HENRIKAS LUČINSKAS

Beveik ištisus metus iš
gulėjęs įvairiose Newcastle 
ligoninėse, spalio 8 d. mirė 
Henrikas Lučinskas, 60 
metų amžiaus.

Velionis buvo kilęs iš 
Kazlų Rūdos. Baigęs Aušros 
gimnaziją Kaune dirbo 
valstybinėse įstaigose, o 
1944 m. pasitraukė iš Lietu
vos į Vokietiją, kur Ausba- 
che vedė Antaniną Abu- 
kauskaitę. Australijoje su 
šeima įsikūrė Cardiff South, 
prie Newkastelio. čia atsi
lankydavo velionio sesuo 
Marytė Šarauskienė su vyru 
ir jų sūnūs - kun. Jurgis ir 
Arūnas iš USA. Velionis su
sirašinėdavo ir su sesute 
Irena Lietuvoje.

Velionis buvo ramaus, 
malonaus ir draugiško būdo, 
gražiai gyveno šeimoje ir 
taip pat lietuvių bendruo
menėje. Dainavo Nele chore 
ir dalyvavo Diskusijų Klube, 
kur visada horiai skaitydavo

Sovietų vyriausybė per
spėja Vakarus nesikišti į 
Lenkijos reikalus, nes tai 
esąs sovietų vidinis reikalas. 
Prez. Carteris viešai pareiš
kė, kad niekas neturi teisės 
kištis į Lenkijos vidaus rei
kalus neatsižvelgiant į mo
tyvus. Sovietų kariniai dali
niai ir laivynas grupuojamas 
prie Lenkijos. Atrodo, so
vietai neketina Lenkijos iš
leisti iš savo kontrolės.

A.a. H. Lučinskas
paskaitas bei įnešdavo gyvų 
diskusijų.

Sąryšyje sp vykstančiu 
streiku laidotuvių biuruose 
velionio laidotuvių eiga buvo 
dalinai sutrukdyta taip, kad 
tik šeimos kviesti velionio 
draugai ir artimieji dalyva
vo gedulingose pamaldose, 
kurios įvyko spalio 13 d. Pa 
gerbiant velionį Apylinkės 
Valdyba, Newcastle choras 
ir Diskusijų Klubas prisiun
tė vainikų. Pamaldų dalyviai 
atsilankė į velionio sodybą, 
kur jo žmona Antanina, 
duktė Nijolė ir sūnus Jurgis 
su šeimomis parengė šer
menis.

Velionis palaidotas Sand- 
gate katalikų kapinėse.

Alf. Šernas

LATROBE VALLEY
IR VĖL MIRTIS

Smegenų vėžio pakirstas 
rugsėjo 20 d. Moe miesto li
goninėje mirė Pranas Kaza- 
kauskas sulaukęs 61 m. am
žiaus.

Velionis gimė Rygoje. 
Australijoje ilgus metus iš
dirbo tekintoju Yallourn S. 
E.C. Buvo labai darbštus ir 
laisvalaikį praleisdavo 
puošdamas savo prabangų 
namą ir sodą.

Gedulingas pamaldas 
rugsėjo 23 d. Moe St. Kie
ran’s katalikų bažnyčioje at
laikė kun. P. Dauknys. Atsi
sveikinimo eiliuotą žodį tarė 
J. Mikštas, seniūnijos vardu 
kalbėjo V. Koženiauskienė ir 
Sale lietuvių vardu E. Es- 
kirtienė užpildama ant 
karsto žiupsnelį lietuviškos 
žemės. Pamaldų metu, nors 
nepilname sąstate, bet ypa
tingai gražiai giedojo Petro 
Morkūno vadovaujamas 
Melbourno lietuvių parapi
jos choras. Dvi giesmes solo 
pagiedojo J. Rūbas. Vargo
nais chorą ir solistą J. Rūbą 
palydėjo Z. Prašmutaitė.

Ilga vilkstinė automobilių 
palydėjo velionį į Trafalgar 
miestelio kapines. Viena pa
siliko žmona Mikalina.

a.a.
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’’ČIČINSKAS” - Atžalos žiedas
Spalio 26 d. Sydnejaus 

lietuvių teatras Atžala savo 
dvidešimt penkerių metų 
sukakties proga pastatė 
Kosto Ostrausko fantastini 
veikalą "Čičinską”. Tai buvo 
triumfalinis Atžalos pasiro
dymas, ir čia Atžala galima 
sakyti pralenkė pati save. 
Veikalas visokiais požiūriais 
yra labai sunkus ir kurį 
prieš statydamas tikriausiai 
tris kartus pagalvotų ir di
delio pajėgumo teatras. Bet 
Atžala pastatė, ir pastatė ne 
bet kaip sau, o tikrai pasigė
rėtinai.

Veikalo režisierius - Sta
sys Skorulis, kuris tuo pačiu 
ir pats pasiėmė veikalo titu
linę rolę - pati Čičinską, kas 
teoretiškai beveik neįmano
ma pačiam režisuoti ir vai
dinti. Tenka įsivaizduoti, 
kiek jam teko naktų nemie
goti, kol sukūrė veikalo įs- 
cenizavimą, kol įsigyveno 
visose Čičinsko fazėse, nesgi 
reikėjo būti ir fantastiniu, iš 
lengendų atkurtu Čičinsku, 
ir realiu, nuskurusiu 17 am
žiaus Lietuvos bajorėliu, ir 
mirusiu, bet tuo pačiu ir gy
vu lavonu.

Be abejo, Čičinską scenoje 
atkūrė visi keturi Atžalos 
’’didieji” - keturi scenos vil
kai ir patys po eilę veikalų 
pastatę režisieriai: Ksana 
Dauguvietytė-šniukštienė, 
Julius Dambrauskas ir sce
noje visą gyvenimą pralei-' 
dęs Paulius Rūtenis. Šitų 
keturių užteko veikalą su
kurti ir jį suvaidinti. Visų 
vaidmenys nebuvo lengvi, 
bet sunkiausioji našta vistik 
atiteko S. Skoruliui, nes per 
visą pastatymą praktiškai 
jam vienam teko atkalbėti 
už visus. Tai galima sakyti, 
ištisas monologas, bet savo 
monologu jis privertė be žo
džių kalbėti ir tuos, kurių 
mes negirdėjome, sukurti 
įtampą, kurioje blyksėjo ir 
tragiški momentai, ir ironiš
ki, net satyriški priekaištai 
praeičiai ir ateičiai, ir kandi 
pajuoka gyvenamajam mo
mentui. Visa tai išgauti tu
rėjo iš aktorių pareikalauti 
didelių pastangų, kūrybinio 
įsijautimo ir gilios nuovokos.

Nesileidžiant į atskirų ak
torių ar scenų analizes, kas 
verta platesnio nagrinėjimo, 
bendrai tenka pripažinti, 
kad pastatymas buvo visa
pusiškai sėkmingas ir pilnai 
išbaigtas. Be abejo, tobuly-

RESiMOKANTIEMS 
LIETUVIŲ KALBOS

Vis daugiau atsirandant 
lietuviškai silpnai kalbančių 
vaikų ir jaunimo, mūsų 
švietėjai pradeda gaminti 
papildomų mokslo priemo
nių. Naujausias žingsnis ta 
kryptimi yra A. Rinkūno 
paruoštos garsinės juoste
lės, palydinčios to paties au
toriaus jau pernai išėjusią 
vadovėlių seriją ”Ar kalbate 
lietuviškai?” Tų juostelių 
paruošimą lėšomis parėmė 
federacinė Kanados valdžia.

Į juosteles lietuviškai ir 
angliškai įkalbėta 60 pamo
kų, apimančių lietuvių kal
bos fonetikos pagrindus ir 
pirmuosius žingsnius lietu
vių kalbos gramatikoje. Pa
mokos telpa penkiolikoje 
kasečių. Anglų kalba duoda
mi platūs lietuviško teksto ir 
gramatikos pratimų paaiš
kinimai. Be to, kiekvienoje 
pamokoje randame vieną 

bei nėra ribų, ir gal kiekvie
nas režisierius pasižiūrėtų į 
patį veikalą iš skirtingų 
išeities taškų ir sampratos, 
kas visą veikalą pastatytų 
visai kitokioje šviesoje. Juo 
labiau, kad ir pats veikalas 
nėra realistiškas, o daugiau 
metaforinis - simbolinis, kur 
kiekvienas simbolis gali tu
rėti begalybę prasmių. Bet 
čia jau būtų paties veikalo 
interpretavimas ir ir kritika, 
o kadangi kaip simbolinis, 
tad ir kiekvienas aiškinimas 
gali būti visados teisus, nes 
simboliniam kūriniui vieno 
bendro rakto nėra.

Skaitlingi veikalo žiūrovai 
sekė vyksmą scenoje su di
dele įtampa, bet atrodo, ma
tytas veikalas jų lūkesčių 
nepatenkino: jie laukė 
konkretaus atsakymo, rea
laus sprendimo, o jo kaip tik 
čia trūko, ko nedavė pats 
autorius, tai kaip gali jį duo
ti režisierius?

Pagaliau savo veikale au
torius, atrodo, ir nestatė ko
kios nors problemos, kuriai 
reikalingas atsakymas, o jis 
tik vaizdavo: vaizdavo Či
činską realų, vaizdavo jį 
žmonių sukurtą mituose ir 
legenduose kaip negatyvų 
herojų, kuris už jam pri
mestus piktus darbus nega
lįs numirti ir kurio net žemė 

Sydnejaus atžaliečiai, susirinkę 25 metų sukakties proga. Priekyje iš k.: E. 
Žižytė-Suchoverskij, L Daudarienė, S. Skorulis, G. Zigaitytė-Hurba, A. Bu
činskas, K. Dauguvietytė-šniukštienė. Antroje eilėje: J. Maksvytis, D. Labu- 
tytė-Bieri, A. Dudaitis, 0. Maksvytienė, J. Dambrauskas, P. Rūtenis, V. La
butis, G. Renigerienė, H. Šliteris, M. Osinaitė-Cox, D. Karpavičienė.

Nuotrauka D. Bieri

lietuvišką dainelę. Kaikurios 
yra liaudies dainos, kitos 
specialiai parašytos kompo
zitoriaus Fausto Strolios- 
Viltenio. Daineles įdainavo 
Toronto "Gantaro” 'ansamb
lio dainininkės, vadovauja
mos G. Paulionienės, kuri 
taip pat įkalbėjo angliškąją 
dalį.

Kiekvienoje pamokoje yra 
ir kasdieninių posakių, kaip 
pasisveikinimai ir kiti prak
tiniai išsireiškimai.

Su juostelėmis kartu eina 
spausdintas 16-kos puslapių 
priedas, kuriame išspaus
dinti metodiniai paaiškini
mai ir dainelių tekstai su žo
dynu.

Užsisakyti galima pavie
niui ar visą komplektą pas 
autorių: A. Rinkūnas, 53 
Burrows Ave., Islington, 
Ontario, Canada, M9B 4W8. 
Vienos kasetės kaina su 
priedu — $ 14. 

nepriimanti, ir pats Čičins
kas, susierzinęs, kad nepa
liekamas ramybėje, pats sau 
neatsako, ar gyventi netik
roj garbėj, mele, ar paskęsti 
užmaršty ir likti nežinomu. 
Po paskutiniame paveiksle 
dramatiško prasiveržimo jis 
vėl gula į spintą su netikra 
viltimi, kad jį žemė priglaus.

Simboliškai Čičinskas lai
kytinas užkonservuota pra
eitim, užrakinta rūsy, nega
linti numirti, bet paliesta ji 
atgyja, maištauja. Panašiai 
ir visi kiti yra simboliniai 
charakteriai: zakristijonas - 
praeities sargas, bijąs nau
jovių, pulkininkas - valdžios 
simbolis, pasitikįs jam su
teikta galia, bet ji netikra, 
nes ne jo. Todėl pulkininko 
didybė ir susmunka pavojų 
pajutus; merga - visuomenė, 
pasiduodanti valdžiai, bet 
galinti būti maištinga, net 
valdžiai kelnes numauti.

Kaip minėta, simboliai tu
ri begalybę reikšmių,tad jų 
interpretacija visados relia
tyvi. Kiti gali įžiūrėti Či
činske ir politinio pabėgėlio 
likimą: jo gimtoji žemė kra
tosi, jis gyvena praeitimi ir 
maištauja prieš naują tvar
ką.

Visa tai labai tragiškos si
tuacijos, bet jos perduoda
mos satyriškai, pašaipiai.

ĮDOMŪS FAKTAI

Beveik savaitę išbuvo 
Sydnejuje beviešėdamas 
melburniškis poetas Juozas 
Mikštas, kuris skaitė savo 
kūrybos Liet. Klube. Čia 
būdamas jis susitiko su eile 
senų bičiulių, susipažino su 
mūsų veikla bei klubo vilio
nėm. Viešnagės metu jį glo
bojo M. Petronis.

* * *
Specialiai į Atžalos prem

jerą iš Adelaidės buvo atvy
kusi žinoma švietėja ir Mūsų 
Pastogės bendradarbė Izol
da Daivis, kuri pasidžiaugė 
premjera, dalyvavo Atžalos 
jubiliejinėje vakarienėje at- 
veždama Atžalai Olimpo 
dievų Atžalai išduotą diplo
mą.

* * *
Keletą savaičių Sydnejuje 

paviešėjusi adelaidiškė so
listė ir Mūsų Pastogės 
bendradarbė p. A. Binkevi- 
čiūtė-Gučiuvienė, pasigėrė

': matosi Čičinskas (S. Skorulis) 
Nuotrauka D. Bieri

Galima ir daugiau atkasti 
prasmių, kurios lygiai tiks ir 
bus savo vietoje, kaip ir mi
nėtosios.

Nors veikalas buvo išleis
tas Amerikoje jlar 1977 me
tais, tačiau Sydnejaus Atža
la pirmoji išvedė jį į sceną. 
Tai irgi dar vienas kreditas 
Atžalai.

Išskirtinai pažymėtinos ir 
puikios scenos dekoracijos, 
pilnai atitikusios veikalo 
dvasią ir nuotaiką. Jas su
kūrė Henrikas Šliteris, pats 
būdamas architektas, meni
ninkas ir vaidintojas.

Šviesomis operavo jau 
nuo seno šiame darbe prity
ręs Algis Dudaitis, muzikinę 

jusi Atžalos premjera pa
reiškė, kad Atžalą galima 
drąsiai lyginti su betkokiu 
profesiniu teatru.

* * *

Pigiausios kelionės į 
visas pasaulio šalis

Business Holiday 
Travel Pty Ltd.

636 St. Kilda Road, Melbourne, Vic., 3004 
Tel.: (03) 511478 Telex: AA 35984

Vienintelė lietuvių pilnai akredituota kelionių įstaiga
Australijoje.

Balys ir Jonas Stankūnavičiai 
savininkai
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- garsinę pusę paruošė ir 
pravedė Kajus Kazokas, 
grimas Pauliaus Rūtenio, 
apranga D. Binkienės ir N. 
Bauerienės.

Šis pastatymas yra at
mintinas ir gražus pamink
las Atžalos gyvavimo ir 
veiklos 25 metų sukakčiai 
atžymėti. Sveikiname Atža
lą ir tikimės ateity dar di
desnių atsiekimų.

Po premjeros ten pat Lie
tuvių Klube dabartinio At
žalos administratoriaus J. 
Maksvyčio pastangomis su
rengta iškilminga atžalie- 
čiains pagerbti vakarienė, į 
kurią buvo kviečiami ir visi 
per 25-rius metus su Atžala 
dirbę ar vaidinę bendradar
biai. Ne visi pribuvo, dalis iš 
jų jau išvykę į Anapilį, kiti 
išsiskirstę po pasaulį, tačiau 
vakarienėje dalyvavo arti 
šimto asmenų. Vakarienės 
metu Atžalos sukakties ir 
premjeros proga po žodį pa
sakė pats Atžalos vadovas 
Stasys Skorulis. Syd. apyl. 
pirm. Dr. A. Mauragis, 
viešnios iš Adelaidės Izolda 
Davis ir Antanina Binkevi- 
čiūtė-Gučiuvienė. kun. P. 
Butkus, V. Kazokas, V. 
Simniškis, režisoriai (be mi
nėto S. Skorulio) Ksana 
Dauguvietytė-šniukštienė, 
Julius Dambrauskas ir Pau
lius Rūtenis. Visi gėrėjosi 
Atžalos darbais, nepagailėjo 
šviesių linkėjimų. Po oficia
lios dalies dar valandėlę kitą 
visi gražiai pasivaišino, 
draugiškai pabendravo.

(n.n.)

Patirta, kad rašytojas
Kazimieras Barėnas turi pa 
ruošęs spaudai naują romą 
ną ”Su piūklu ir
kirviu”. Kai kurios to veika
lo ištraukos buvo pastebėtos 
Anglijos lietuvių lokaliniuo
se biuleteniuose.

* * *

J
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Rašytojo A. Barono netekus
Atkelta iš psl. 1

Bedugnės”, ’’Trečioji mote
ris”, laimėjęs korp! Giedros 
premija, ’’Pavasario lietus”, 
’’Abraomas ir sūnus”, ’’Lai
vai ir uostai”, ’’Vėjas lekia 
lyguma”, ’’Išdžiūvusi lanka”, 
’’Šilko tinklai”, ’’Mėlyni kar
veliai”, ’’Valandos ir amžiai", 
’’Pavasario lietus”, ’’Saulės 
grįžimas”, humoristiniai ei
lėraščiai - ’’Valerijono lašai” 
ir daug kitų knygų bei mo
nografijų. Jo kūrybos iš
versta į anglų ir latvių kal
bas.

Jo redaguotas "Drauge” 
humoro skyrius "Spygliai ir 
Dygliai” buvo skaitytojų la
bai laukiamas ir šį skyrių 
redaguodamas pasirašinėjo 
Dr. S. Aliūno slapyvardžiu.

Velionis buvo gimęs 1917 
metais, gruodžio 12 d. Va
balninko miestelyje. Biržų 
apskr. Baigė suaugusių 
gimnazija Kaune,vieneri us 
metus studijavo techniką, o 
vėliau Kauno ir Frankfurto 
univesitetuose literatūrą ir 
filosofiją.

1949 m. Amerikoj, apsi
gyveno Čikagoje ir visą gy
venimą praleido Cicero 
priemiesty. Dvidešimt pen- 
keris metus išdirbo "Drau
go” dienraščio redaktorium, 
tuo atsisakydamas daug
pelningesnių darbų kitose 
srityse. Jis visą savo laiką 
skyrė kūrybai. Buvo nuos
tabiai paslankus, malonaus, 
atviro ir nuoširdaus būdo. Jį 
sutikdavome spaudos kon
ferencijose, koncertuose, 
meno parodose, posėdžiuo
se, įvairiuose renginiuose. 
Tai buvo nuostabiai judri 
asmenybė, suskubanti visur 
pribūti, visiems savo 
plunksna patalkinti. Jis ke
liavo į kitas lietuvių koloni
jas, skaitė savąją, daugiau
sia humoristinę kūrybą, tuo 
džiugindamas išeivijoje gy
venančius lietuvius. Jo hu
moro žodis buvo taiklus, 
jame atsispindėjo mūsų 
kasdieninio gyvenimo ydos, 
dažnai juose atpažindavome 
patys save. Tačiau neužgau
lus, dvelkiąs atvirumu ir 
nuoširdumu.

A.a. Aloyzas Baronas bu-, 
vo plačios kūrybos ir šako-1 
tos visuomeninės veiklos 
vyras. Jis priklauso ne tik 
išeivijos lietuviams, bet ir 
visai lietuvių tautai, kuri 
taip pat šią skaudžią žinią 
sutiko su didele širdgėla. Jis 
buvo didelis patriotas, neat
laidus su okupantu kovoto
jas, tolerantas kitaip mas
tantiems ar dirbantiems, 
tik, žinoma, ne tautos prie
šams.

Rugsėjo 11 d. Vasaičio 
laidotuvių koplyčion rinkosi 
minios Čikagos lietuvių tarti 
paskutinį padėkos ir atsi
sveikinimo žodį šiam didžia
jam mūsų tautos darbinin
kui, rašytojui Aloyzui Baro
nui. Atsisveikinimo akade
mijai vadovavo ir pirmoji 
jautrų žodį tarė Aldona 
Prapuolenytė. Gimtinės tė
viškės Vabalninko tautiečių 
vardu nepaprastai jautrų 
žodį tarė velionio bičiulis, 
vabalninkėnas, rašytojas ir 
žurnalistas Vladas Būtėnas, 
atvykęs iš Washington, D.C.

Rašytojų draugijos vardu 
kalbėjo poetas Kazys Bradū
nas, Ateitininkų federacijos 
- dr. Adolfas Damušis, 
"Draugo” dienraščio - re
daktorius kun. Pranas 
Garšva, PLB valdybos - vi
cepirmininkas Vaclovas 
Kleiza, Lietuvių Fronto bi
čiulių tarybos ir valdybos 
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vardu ir visų rezistentų 
vardu - dr. Kazys Ambro- 
zaitis, Lietuvių Fondo vardu 
dr. Antanas Razma. Kalbė
jusieji iškėlė a.a Aloyzo Ba
rono kūrybos reikšmę išei
vijai ir Lietuvai, išryškino 
didįjį jo talentą, prisiminė 
rezistencijos dienas, jo drą
są, meilę žmogui, jo kilnias 
skleistas idėjas, kurios lieka 
gyvos romanų ir novelių 
personažuose. Velionis visą 
savo gyvenimą kovojo su 
blogiu, kėlė gėrį ir grožį ir 
norėjo pasaulį matyti daug 
gražesnį, šviesesnį. Ypatin
gai gilios minties kalbas pa
sakė poetas K. Bradūnas, 
dr. Adolfas Darnusis, kun. 
Pr. Garšva ir pirmasis kal
bėtojas rašytojas Vladas 
Būtėnas.

Po to rašytoja Julija Šva- 
baitė-Gylienė paskaitė 
velionio porą eilėraščių ir iš
trauką iš romano "Abrao
mas ir sūnus”. Po atsisvei
kinimo kalbų iš juostos gyvu 
žodžiu dar prabilo velionis 
apie kūrybą bendrai ir apie

Adelaidės Lituania į 4-tą dešimtį
"LITUANIA” jau tris de

šimtis metų išdainavo. Trys 
dešimtys pabaigtuvių vaini
kų, perpintų brandžiomis 
derliaus varpomis, jau ati
duota į mūsų bendruomenės 
kultūrinį aruodą. Iš dalies 
nuostabu, kad nei kiek ne
mažesniu ryžtu ruošėmės 
31-am koncertui. Tos ener
gijos šaknys glūdi ir praei
ties aiduose ir dabartiniam 
dainos skambesy.

Su vietinio Liet. Muzie
jaus - Archyvo vedėjo M. 
Rudzenko pritarimu, (kuris 
kartu yra ir choro nepamai
nomas bosas) rausiausi pra
eities puslapiuose. Pastebiu 
a.a. J. Mockūno jautrų atsi
šaukimą 1949 m. pradžioje 
ruoštis, kaip galint gražiau 
paminėti Vasario 16 dieną, 
nes jo žodžiais: ’’...tik mes, 
būdami laisvėje, tai galime 
daryti Lietuvos garbei..."

To širdingo raginimo iš
vadoje, 1949 m. vasario 19 d. 
švenčiant mūsų nepriklau
somybės atstatymą, Šv. 
Ksavero katedroje sugieda- 
mos 4 lietuviškos giesmės, 
diriguojant M. Pareigiui, 
vargonais pritaria A. Ginio- 
tis. Tos pačios katedros sa
lėje per minėjimą gražiai 
nuaidi 4 lietuviškos dainos. 
Tai bene bus pirmas spon
taniškas mūsų dainų prasi
veržimas, šiame Pietų Kry
žiaus kontinente. Vienuoli
kos vyrų chorelis su pasigė- 
rėjimusutiktas aukštų sve
čių australų ir džiaugsmo 
ašaromis akyse vietinių lie
tuvių. Deja, tą pirmoji dai
nos sėkla krito į sunkių dar

Adelaidės Lituania choras. Vidury pianistė N. Masiulytė-Stapleton ir dirigen
tė G. Vasiliauskienė. Nuotrauka A. Budrio

premijuojamus romanus.
Pabaigoje atsisveikino atei
tininkų kuopos vardu V. La- 
niauskas, pareikšdamas šei
mai gilią užuojautą ir jaut
riai perteikdamas ištrauką 
iš romano ’’Vėjai lekia lygu
ma”, kur vaizduojama Lie
tuvos partizanų gyvenimas. 
Atsisveikinimą užbaigė dr. 
Petras Kisielius tardamas 
jautrų žodį, kaip jaunystės 
dienų ir viso gyvenimo arti
miausias draugas. Atsisvei
kinimo akademija baigta vi
siems sugiedojus Lietuvos 
himną. Pro velionio karstą 
praėjo daug jo artimųjų, 
draugų ir plačioji lietuvių 
visuomenė, tardami pasku
tini sudie. Rugsėjo 12 d. po 
gedulingų pamaldų Šv. An
tano lietuvių bažnyčioje, ve
lionis buvo palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Liko giliai nuliūdę žmona 
Nijolė, sūnūs Gintaras ir 
Saulius, daug draugų ir išei
vijoje bei tėvynėje'likę lie
tuviai.

A.a. rašytojas Aloyzas 
Baronas per anksti išskubė
jo į amžinybę, tačiau palikęs 
mums gražų gyvenimo pa
vyzdį, ilgam išliekantį 
ŽODĮ, kuriame ir jis lieka 
amžinai gyvas mūsų tarpe.

bo prievolių, bei kūrimosi 
sąlygų tarpeklį. Prašomi 
dainuoti australų šalpos 
draugijose ir kitataučių pa
rengimuose nevisus kvieti
mus galėjo priimti, dėl re
peticijų vietos ir laiko sto
kos.

Liepos pradžioje iš Wood
side emigrantų stovyklos 
atžygiuoja energingas muz. 
V. Šimkus. Dirigento prak
tika bei lakiomis muzikinė
mis ambicijomis apsišarva
vęs, ragina vyrus uoliai stoti 
j jo organizuojamą chorą. 
Veiksmas vyksta šv. Juoza
po bažnytėlės kieme, j>o lie
tuviškų pamaldų. V. Šimkui 
organizuoti chorą padeda V. 
Vosylius (jis ir šiandien te- 
bedainuoja) L. Gerulaitis (13 
metų nešęs administrato
riaus naštą). V. Opulskis 
(mūsų solistas ne tik šian
dien - ir rytoj...). Jeronimas 
Miliauskas (ne tik gerai te- 
bedainuoja, bet ir choro gai
das tvarko). Prie naujai or
ganizuojamo choro jungiasi 
ir pabirusio pirmo chorelio 
dainoriai.

1949 m. rugsėjo 18 d. 
Tautos Šventės proga, V. 
Šimkaus vyrų choras jau 
gražiai sudainuoja 3 dainas. 
Šiltai publikos, sutiktas, 
australų organizacijų ir lie
tuviškų parengimų progo
mis kviečiamas dainuoti, 
choras ryžtasi dirbti toliau.

Kviečiamos ir moterys 
jungtis bendrai dainai. Po 
keletos sėkmingų pasirody
mų viešumoje, 1951 m. Os
borno salėje, po koncertų 
vaišių, įvyksta iškilmingos

DARBINGAS
SAVAITGALIS

SYDNEJUJE

Spalio 25-26 d.d. savait
galis Sydnejuje buvo tikrai 
darbingas. Per abi dienas 
žmonių buvo gausu Lietuvių 
Klube.

šeštadienį, spalio 25 d. 
Klubo Vadovybės pastango
mis buvo iškviesta trys mel- 
burniškiai menininkai, kurie 
atliko klubo vakarinę prog
ramą: deklamatorius Pijus 
Vaičaitis, lengvo žanro so
listė dainininkė Rita Mačiu- 
laitienė ir poetas Juozas 
Mikštas. Visi trys svečiai 
gausiai susirinkusius klau
sytojus išlaikė apie porą va
landų. Daugiau dėmesio su
silaukė žodiniai menininkai, 
kurie tokie reti Sydnejuje. 
Solistė dainininkė didelio 
pritarimo nesusilaukė, bet 
gal greičiau nusistebėjimo, 
nes tą vakarą visas jos dai
navimas buvo ištisa N. Ščiu
kaitės plokštelės imitacija. 
Daugelis stebėjosi, kaip dai
nininkė per visą koncertą 
visai ’’neparodė" savęs. Ka
žin, ar ji tik tiek ir gali?

choro krikštynos. Pasirink
tas ’’Lituania” vardas. 
Krikšto tėvas smuikininkas 
Pr. Matiukas, močia a.a. 
Paulina Gavelienė, dama 
Vyčio Kryžiaus. Choro ma
gistrai: Pr. Matiukas, sol. 
Genė Vasiliauskienė, muz. 
pedagogė sol. A. Binkevi- 
čiūtė-Gučiuvienė, sol. Pu 
Rūtenis, tai visados verti 
padėkos ir malonaus atmini
mo choro talkininkai. Smui
ko solo, dainų solo ir duetų 
talkininkai. Daug prisidėję 
prie bendro koncertų lygio 
pakėlimo ir muzikalinio api
pavidalinimo.

Genovaitė Vasiliauskienė 
tada dar nesapnavo, kad jai 
teks rupi dirigentės duone
lė. A. Binkevičiūtė-Gučiu- 
vienė savo ąvariomis recen
zijomis spaudoje ir žinovės 
patarimais praktikoje lieka 
amžiams verta mūsų pagar
bos choro bendradarbė. 
Smuik. Pr. Matiukui mes vi
sada gailime sakyti: Puo
džiau, duok saldainių ir bū
kime tikri, kad saldainių 
gausime.

Gaila, kad sol. P. Rūtenis 
apleido Adelaidę, bet noriu 
tikėti, kad širdyje jis vis su 
mumis. Didelė choro draugė 
D. Oldham nuoširdi solistų 
ir choro talkininkė. Ačiū ir 
jai. James Gavenlock, kara
lienės į riterius pakeltas už 
nuopelnus muzikai bendrai 
ir (spėju...) už ’’Lituania” 
chorui talkininkavimą ruo
šiant religinius koncertus.

Per 1963 koncertą su
drebina Liet. Namų sienas ir 
klausytojų širdis jaunojo di-

Tą patį savaitgalį, spalio 
26 d., sekm., Syd. Liet. 
Klube įvyko Atžalos teatro 
premjera — pastatyta K. 
Ostrausko 4 paveikslų vei
kalas "Čičinskas". Žiūrovų 
prisirinko gana gausiai (pla
čiau apie tai atskiru straips
niu).

* * *

rigento Vyt. Strauko pir
mieji žingsniai su choru. Ir 
vėl džiaugiasi dainą mylį 
adelaidiškiai. Choro tęstinu
mas užgarantuotas. Kaip 
gerai, kad dirigentas V. 
Šimkus sau užvaduotoją 
ruošia. Deja, šiam puikiam 
jaunuoliui išauga sparnai ir 
jis išskrenda į Melbourną.

Kad choras visur gerai 
pasirodė, kur tik kviečia
mas, - dalyvavo, atskirus 
koncertus ruošė kasmet, nei 
vienas minėjimas be choro 
neapsiėjo, tą visi žinote; kad 
neįvyko Lietuvių Dienų be 
"Lituanios” - faktas!

Bet būta praeityje ir ’’plo
nybių”, kurias jau seniai visi 
pamiršome, nes dirigento 
ryžtas ir choristų meilė lie
tuviškai dainai viską nugali, 
ir antrojo dešimtmečio tarpe 
choras sublizga dviem 
kompoz. B. Budriūno kanta
tomis. Gaila tik, kad po il
gesnio laiko, norint jomis iš
tisai ar dalinai pasinaudoti, 
tenka prie jų vėl iš naujo 
padirbėti. Daugumoje esa
me vyresnio amžiaus.ir pasi
metame pusės tūkstančio 
dainų labirintuose arba skir
tingose dirigentų interpre
tacijose. (Menu kaip prieš 
1974 m. Dainų Šventę mus 
"lamdė” pats kompozito
rius!)

’’Mūsų gyvenimas be cho
ro būtų kaip sriuba be drus
kos”, rašė a.a. J. Arminas.

Taip 20 metų dainavę sa
viems ir svetimiems buvom 
priversti perlipti dar viėną 
kliūtį.

Mūsų visų gerbiamas 
choro kūrėjas, "skulpto
rius”, ilgametis dirigentas 
V. Šimkus kraustosi į Can-' 
berrą ir mūsų neima kartu. 
Nejaugi sustosime dainavę 
ir bus ’’sriuba be druskos”. 
Turime puikią pianistę Ne- 
myrą, kuri užaugo ir muzi
kiniais laiptais sparčiai šoka 
pirmyn. Ji pasiima bažnyti
nio choro dirigavimą, o mes 
nuolankiai prašome Geno
vaitę pasiimti chorą ’’Litua
nia" į savo gražias rankas. Ji 
sutinka - džiaugiamės ir vėl 
su viltimi žvelgiam į ateitį. 
"Numirė karalius - gaila; te
gyvuoja karalienė - Valio! 
išvykdamas muz. V. Šimkus 
įrašė choro knygon linkėji
mus kad ilgai dar dainuotu- 
mėm. Jo žodžiais: ’’...Kol 
lietuviška daina skambės 
Adelaidėj, tol jūs mane pri
siminsite. Jai nutilus - išdil
siu ir aš iš jūsų atminties”. 
Ta daina skamba, dar ilgai 
skambės ir patį prisiminsi
me labai ilgai.

Genovaitės mama daina
vo, kai Genovaitė gimė. 
Dainomis dukrelę migdė ir 
rytelį žadino. Dar dabar 
progai pasitaikius juodvi 
fražiai duetą sudainuoja.

tai dėl ko Genovaitę pažįs
tame kaip puikią solistę ir 
žinome kaip sėkmingą choro 
dirigentę. Chor dienoraštyje 
randu Genovaitės įrašą: ”Su 
daina močiutės vygėj, - su 
daina tėvynės meilė”, iš tie
sų tokia ’’užburta” ji ir yra. 
Jai tos dainos niekad nega
na.

Praeina darbingų ir skau
džių pora metų. Tarp choro 
ir dirigentės jau tamprūs
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Rajoninė stovykla
Pasiruošimai VH-jai RS 

vyksta energingai. Čia skel
biame paskutinę gautą in
formaciją:

RS LAIKAS: sausio 2 -11 
d.d., 1981 (atkreipti dėmesį į 
datas, nes yra pakeistos). 
Oficialus RS užbaigimas - 
šeštadienį, sausio 10 d. - pa
maldos, iškilmingas vėliavos 
nuleidimas, laužas. Sekma
dienį, sausio 11 d. apie vi
durdienį, skirstomės. Tą 
dieną pietus dar bus galima 
gauti stovyklavietėje. Lie
tuvių Dienų dalyviai - skau
tai, neturį kur apsistoti, gali 
į RS. atvykti N. Metų pava
karėje; tą vakarą bus duo
dami tik lengvi užkandžiai.

VIETA: australų skautų 
’’Woodhouse’’ stovyklavietė, 
maždaug 15-20 min. auto
mobiliu nuo Adelaidės, Mt. 
Lofty kalnuose - Piccadilly 
slėny, prie Adelaidės - Mur
ray Bridge greitkelio. Nak
tys dažnai yra šaltokos. Sto
vyklavietėje yra įvestas ge
riamas vanduo, prausyklos - 
dušai ir iš vietės.

STOVYKLOS ADRE
SAS: Lithuanian Scouts 
Camp, c/—Woodhouse 
Scout Camp, Spring Gully 
Rd., Piccadilly, S.A. 5151.

STOVYKLOS VIRŠI

Susipažinkime:
nauji vadovai

s.v.v.sl. Romas Miniotas

Tai vienas jauniausių tun- 
tininkų rajone. Gimęs 1939 
Lietuvoje. Į skautus įstojęs
1947 m, Hanau, Vokietijoje.
1948 davė jaun. skauto įžodį. 
Skauto įžodį davė 1952 m. 
jau Sydnejuje, skauto vyčio 
- 1958.12.20.

Ėjo įvairias pareigas Syd- 
nejaus skautų vienetuose: 
1954-56 buvo DLK Kęstučio 
skautų d-vės adjutantas, 
1956 - atskirosios Vilkų skil
ties Camperdowne skilti- 
ninkas, 1958-59 DLK Kęstu
čio d-vės draugininkas. Il
gesnį laiką priklausė Sk. 
Vyčių Geležinio Vilko būre
liui.

Vėliau brolis Romas per
sikėlė į Canberra. 1977, čia 
atsisteigus Baltijos tuntui, 
jis stojo į Sk. Vyčių Šventa
ragio būrelį, talkindamas 
tuntui jo įvairiuose darbuo
se - parengimuose, iškylose, 
stovyklose. 1979 m„ už įdėtą 
darbą su liet, skautiškuoju 
jaunimu apdovanotas Vėlia
vos žymeniu, o 1980.9.6 - pa
keltas į vyr. skiltininko 
laipsnį.

1980 m. pradžioje brolis 
Romas paskirtas Baltijos 
tunto tuntininku.

* * *

NINKAS - v.s.fil. Balys 
Barkus (80 Links Ave., Con
cord, N.S.W. 2137; tel. (02) 
733984). Šiuo metu sudaro 
stovyklos vadiją.

RS ŪKIO VADOVAS; ps. 
fil. Donatas Dunda (41 Cu- 
thero T-ce, Kensington 
G-dens, S.A. 5068; tel. (08) 
31 9408 . Ūkio inventorių 
(įrankius, maistą ir t.t.) pa
rūpina ūkio skyrius. Palapi
nes vienetai atsiunčia / atsi
veža į RS patys. RS virtuve 
rūpinsis p. Šerelienė su tai- 
ka

RS MOKESTIS: (už,pilną 
laiką) 1-mam stovyklautojui 
- $ 50, 2-ram $ 40, 3-čiam $ 
30, 4-tam - $ 5. Skautų šei
mai su mažyčiais: 1-mam tė
vui - $ 50, 2-ram $ 40, aguo- 
nytėms/gintarėliams po $ 5.

Registracija baigiasi lap
kričio gale. Stovyklautojų 
sąrašus, pridedant po $ 20 
reg. mokesčio (įeina ['sto
vyklos mokestį) siųsti ps. 
Elenai Bulienei, 13 Reid 
Ave., Hectorville, S.A. 5073: 
tel. (08) 337 0134, čekius iš
rašant ’’Lithuanian Scouts 
Ass., Adelaide, S.A.” vardu.

LSS Australijos Rajono 
Vadi ja

ps. Elena Gerdauskaitė — 
Bulienė

Gimusi 1932, Kybartuose. 
Čia pradėjo lankyti gimna
ziją, bet 1944, frontui priar
tėjant, evakuota, drauge su 
senelio šeima, Vokietijon. 
1945, Kasselio liet, tremti
nių stovykloje, vėl stojo į 
gimnaziją ir - į skautus.

1949, kaip našlaitė, pateko 
į J.A.V., Rochester, N.Y. 
Čia lankė gimnaziją, įstojo į 
vietos skaučių vienetą, cho
rą, tautinių šokių grupę, 
ateitininkus, o vėliau, Vyt. 
Žmuidzino pakviesta • ro- 
chesteriečių lietuvių radio 
pusvalandžio ruošėjų gru
pėm

1956 atvyko į Australiją 
aplankyti šeimos ir čia, pa
silikusi, sukūrė šeimą, įsi
jungdama į Adelaidės liet, 
kultūrinį gyvenimą. Į Vil
niaus tunto veiklą įsijungė 
1974, eidama tunto skaučių 
skyriaus vedėjos ir skaučių 
Birutės d-vės draugininkės 
pareigas. 1975 suorganizavo 
mišrią paukštyčių - vilkiukų 
"Neries” draugovę, po metų 
pasidalinusią į paukštyčių - 
vilkiukų grupes. Dirbo su 
vyr. skautėrrtis.

Už įdėtą darbą su skau
tiškuoju jaunimu, 1977 pa
kelta į paskautininkės laips
nį.

1980.3.15 paskirta Ade
laidės Vilniaus tunto tunti- 
ninke, o kiek vėliau - Rajo
ninės Stovyklos Rengimo 
Komiteto pirmininke.

***

Abu vadovai į tuntų va
dovavimo darbą yra atėję 
lietuviškojo jaunimo auklė
jimui labai nepalankiu metu., 
Jiems į talką turėtų ateiti 
vyresnioji skautų - vadovų 
karta, aktyviai įsijungti 
skautų tėvai ir visa lietuviš
koji bendruomenė. Jauni
mas yra mūsų ateitis. Tad 
padėkime jiems išlikti lietu
viais. Talka reikalinga da-

Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
s.fil. I. Jonaitis, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 
Tel. 869 1159

RAJONO VADIJOJE
* LSS Australijos Rajono 
vadijos posėdžiai įvyko rug
sėjo 22 (Concorde) ir spalio
21 d.d. (Yagoonoje). Rugsėjo
22 d. posėdyje dalyvavo ir 
Melbourne Džiugo tunto 
tuntininkas, s. H. Antanai
tis. Svarstyti Ąžuolo - Gin
taro Vadovų Mokyklų kur
sų, Rajoninės Stovyklos ir 
kt. reikalai.

* Rugsėjo 6 d., Tautos 
Šventės išvakarėse, įvyko 
pasitarimas tarp Canberros 
Baltijos tunto vadovybės ir 
LSS Australijos rajono va
dijos narių. Rugsėjo 8-sios 
pamaldose ir minėjime, įvy-

SUSIPAŽINKIME SU 
NAUJAISIAIS VADOVAIS

Prieš kiek laiko Adelaidės 
Vilniaus ir Canberros Balti
jos tuntams buvo paskirti 
nauji vadovai: Vilniaus tun
to tuntininke - ps. Elena Bu
lienė, Baltijos tunto tunti
ninku - s.v.v.sl. Romas Mi
niotas.

E. Gerdauskaitė-Bulienė

bar - ne rytoj, ne už metų! 
Esamomis sąlygomis, 
skautų vadovai. palikti 
"Dievo valiai", vieni nepa
jėgs išlaikyti jaunųjų mūsų 
bendruomenėje - tam reika
lingos mūsų visų sutelktinės 
jėgos! v.s. B. Žalys 

Žygiuojam

į stovyklą...

kusiuose sekančią dieną, da
lyvavo 5 rajono vadijos na
riai.

* Už pavyzdingą pareigų at
likimą LSS Seserijos Vyr. 
Skautininke Ordinu Už 
Nuopelnus apdovanojo ilga
metę Melbourne Skautinin
kų Ramovės sekretorę, s. 
Jonę Žitkevičienę. Vėliavos 
žymeniu apdovanota Mel
bourne Džiugo tunto vado
vė, v.s.sl. Jadvyga Vaičiuly
tė.

LSS Tarybos Pirmijos 
nutarimu į paskautininkės 
laipsnius pakeltos v.si.fil. 
Elena Kiverytė (Sydney) ir 
v.s.v.sl. Birutė Šaulytė 
(Melbourne). L.S. Brolijos 
Vyr. Skautininkas Ordinu 
Už Nuopelnus su rėmėjo 
kaspinu apdovanojo Geelon- 
go Šatrijos tunto darbuoto
jus - rėmėjus Vytautą Bin- 
doką ir Juozą Gailių.

Tautos Šventės proga, 
LSB rajono vadeiva į vyr 
skiltininko laipsnį pakėlė 
Canberros Baltijos Tunto 
tuntininką, s.v.sl. Romą Mi
niotą.

* LSS neužilgo išleidžia 
knygą MŪSŲ ŠKAUTYBĖ, 
esančią lyg ir "Lietuviškos 
Skautybės” tąsa. "Liet. 
Škautybė” knygoje buvo 
gvildenama LSS veikla Lie-

SYDNEY

* Tautos Šventės minėjimo 
pamaldose rugsėjo 14 d. 
Aušros tunto broliai - sesės 
dalyvavo, drauge su kitomis 
jaunimo organizacijomis, 
organizuotai, su savo vėlia
va.

* Egzilai skautai-tės Syd
nejuje ir šiemet suruošė 
lengvosios atletikos varžy
bas rugsėjo 28 d. Lietu
vaitės šiose varžybose lai
mėjo II-rą vietą, broliai - 
IlI-čią (vengrų skautai-tės 
"nusinešė” pirmąsias dvi 
vietas...).

Egzilų skautų sąjungą su
daro estai, latviai, lietuviai. 

tuvoje ir dalinai Vokietijoje. 
"Mūsų Škautybė” knygoje 
bus tęsiama LSS veiklos is
torija Europoje, Australijo
je, J.A.V., Kanadoje bei 
Pietų Amerikoje. Šios kny
gos atstovais Australijoje 
pakviesti:

Adelaidėje: ps. Elena Bu
lienė, 13 Reid Avė., Hector
ville, S.A. 5073;

Canberroje: s.v. Juras 
Kovalskis, 33 Jalanga Cres., 
Aranda, A.C.T. 2614;

Geelonge: s. Algirdas 
Karpavičius, 106 Thompson 
Rd., Nth. Geelong, Vic. 3215 

Melbourne: s. Jonė Žitke
vičienė, 29 Ormond Rd., 
Moonee Ponds, Vic. 3039;

Sydnejuje: v.sl. Aldona 
Jablonskienė, 1 a Stacey St,, 
Bankstown, N.S.W. 2200.

* LSB Australijos Rajono 
vadeiva, v.s.fil. B. Barkus, 
spalio 10-12 d.d. Rajoninės 
Stovyklos reikalais lankėsi 
Adelaidėje, kur susitiko RS. 
Rengimo Komiteto nariais, 
apžiūrėjo stovyklavietę ir 
kt. Grįždamas namo, pake
liui sustojęs Melbourne, tais 
pačiais reikalais tarėsi su 
Melbourne Džiugo tunto va
dovais.

* LS Seserijos rajono vadei- 
vė, s.fil. Pajauta Pullinen 
porai savaičių buvo atgulusi 
į ligoninę. Linkime sesei 
sveikatos ir kuo greičiau įsi
jungti į skautiškąjį būrį!

rusai, ukrainiečiai ir veng
rai.

* Sydnejaus ASS skyrius 
spalio 19 d. savo metinės su
eigos metu suruošė Akade
minės Skautijos Leidyklos 
išleistų knygų pristatymą. 
Fil. B. Barkus supažindino 
klausytojus su ASS Lei
dyklos leidžiama "Aušra" ir 
šio leidinio svarba. Skyriaus 
narės paskaitė žodžio pynę, 
sudarytą iš "Aušros" raši
nių, vaizduojančių okupanto 
daromą žalą lietuvių tautai 
ir kviečiančių nepasiduoti jo 
užmačioms.

Patalpą puošė Akademi
nės Leidyklos leidinių paro
dėlė. B.Ž.
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KREDITO^D-JA "TALKA"veikia visų naudai... “tW*

Namie ir svetur
Adelaide

KULTŪRINIAI IR 
VISUOMENINIAI

ĮVYKIAI

Artėjant, metams i pabai
gą o taip pat ir j Lietuvių 
Dienas, adelaidiškių visoke
riopos veiklos barometro 
rodyklė vis kyla. Meniniai 
vienetai skubina paruošti 
savo programas, jas galuti
nai apipavidalinti, kad atė
jus laikui be baimės ir su 
pasitikėjimu galėtų pasiro
dyti visuomenei. Kaip esi 
pasiruošęs, geriausiai paro
do generalinė repeticija, ku
rios metu viskas daroma ir 
parodoma taip, kaip ir pa
čiame vaidinime.

Prieš keletą savaičių Žil
vino ansamblis pravedė 
tokią generalinę repeticiją 
suruošdamas savo metinį 
koncertą, o spalio 18 d. cho
ras Lituania sukvietė ade- 
laidiškius pasigėrėti ir įver
tinti choro pajėgumo. Tai ir
gi buvo savos rūšies gene
ralinė repeticija prieš Dainų 
Šventę.

Tikrai įspūdingai atrodė 
virš 50 prityrusiu dainininkų 
grupė. Moterys pasipuošu
sios naujom šviesiom suk
niom, padabintum tautiniais 
ornamentais, atrodė žaviai. 
Ši apranga atsirado galvo
jant apie Dainų Šventę. Vy
rai kaip paprastai stovėdami 
moterų '’šešėlyje”, v įsuomet 
atrodo oriai savo vakarinėse 
eilutėse.

Kaip eilinis klausytojas ir 
.lietuviškos dainos mėgėjas;
bei pats buvęs ilgametis 
choro dalyvis su malonumu 
išklausiau gerai paruoštą ir 
atliktą ’■epertuarą. Yra kuo 
pasigėrėti ir pasididžiuoti.

Išbaigęs savo koncerto 
reprezentacinę pusę po per
traukėlės choras tartum 
atokvėpiui išsibarstė scenos 
erdvėje be įprastos chorui 
disciplinos kaip kadaise tė
viškėje ant priklėčio, ir 
traukė vieną po kitos pažįs
tamas ir giliai įsigėriusias 
dainas, kurias gali dainuoti, 
jų klausytis ir jos niekad ne
nusibosta. Tarp dainų 
įterpta ir deklamacijos, ku
rių pynę, pavadintą ’’Naktis 
per žemę žengia", paruošė 
P. Pusdešris.

Choro vadovė, kaip tvar
kinga šeimininkė, sėdėjo sa
vo '’svetelių" tarpe ir jų ne
varžė savo dalyvavimu 
tegu dainuoja, te uliavoja... 
Ir nors rankų nejudino, buvo 
jaučiama, kad tuos svetelius 
(Choristus) vis dėl to tvirtai 
laikė savo rankose.

Vertingai chorui talkino 
pianistė N. Masiulytė-Stap- 
leton ir akordeonistė M. 
Dumčienė. Choras Lituania 
su pasitikėjimu žygiuoja į 
Lietuvių Dienas.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą
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Koncerte buvo galima ti
kėlis daugiau klausytojų. 
Bet čia yra ir daug pasiteisi
nimų: adelaidiškių parengi
mų kalendorius taip per
krautas, kad savaitgaliais 
beveik nėra progos pabuvoti 
namuose ir išeiti kitur ne- 
nusikalstant tautinei sąži
nei.

Po koncerto Adelaidės 
Ramovės Valdyba choris
tams suruošė gražias vaišes 
kaip padėką už jų įnašą į 
vietos kultūrinį gyvenimą.

* * * *
Dar tebegyvendami va

karykščiais Lituanijos choro 
koncerto įspūdžiais sekma
dienį apylinkės valdybos 
buvom sukviesti į Liet. Na
mus susirinkiman, kur buvo 
renkami apylinkės atstovai į 
ALB Krašto Tarybą. Susi
rinkimas palyginamai buvo 
gana gausus. Susirinkimui 
pirmininkavo K. Pocius ir 
sekretoriavo J. Stepanas. 
Mandatu komisiją sudarė A. 
Urnevičius, S. Kašauskas ir 
F. Damašcvičius.

Apyl. pirm. Č. Zamoiskis 
padarė išsamų pranešimą 
apie Valdybos veiklą ir 
bendruomenės gyvenimą, 
kuris yra gyvas ir aktyvus. 
Valdybos dedamos pastan
gos kelti ir judinti kultūrinį 
ir socialinį gyvenimą ir jį vi-

LATROBE VALLEY

TAUTOS ŠVENTĖS IR 
SENIŪNIJOS

DVIDEŠIMTMEČIO
MINĖJIMAS

Tautos Šventė ir seniūni
jos dvidešimtmetis Latrobe 
Valley buvo paminėta rug
sėjo 6 d. Morwell mieste.

Į minėjimą atvyko graži 
grupė Sale lietuvių, iš Mel
bourne buvę latrobiečiai po
etas J. Mikštas, buvęs L.V. 
seniūnas F. Sodaitis su žmo
na Monika, J. Leknius buvęs 
geras seniūnijos narys ir rė
mėjas su ponia ir garbės 
svečiai: iš Adelaidės Krašto 
Valdybos pirm. V. Neve- 
rauskas ir p. Neverauskie- 
nė.

V. Koženiauskienė atidarė 
minėjimą papasakodama se
niūnijos istoriją. Rimties 
minute pagerbti mirę seniū
nijos nariai kurių jau yra 
devyniolika.

V. Neverauskas skaitė 
paskaitą apie Tautos Šven
tės prasmę, didingą mūsų 
tautos istoriją, per 30-tį me
tų Lietuvių Bendruomenės 
Australijoje nuveiktus dar
bus ir ateities perspektyvas.

Seniūniją sveikino E. Es- 
kirtienė ir F. Sodaitis. Me
ninę minėjimo dalį atliko 
poetas J. Mikštas ir daini
ninkė Rita Mačiulaitienė.

Vaišės vyko pakilioje 

šokeriopai remti. Apyl. Val
dyba nesikėsina kištis į apy
linkėje veikiančių organiza
cijų ar institucijų veiklą, bet 
kiekvienu atveju norėtų ži
noti, kas bendruomenės ri
bose vyksta ir ypač jei kas 
daroma bendruomenės var
du. Ji kaip apylinkės šeimi
ninkas jaučiasi atsakinga, 
kas apylinkėje vyksta. Šis 
pirmininko pareiškimas 
buvo pailiustruotas pavyz- 
džiais

. I ALB Krašto Tarybą be 
vargo buvo išrinkti devyni 
asmenys: P. Bielskis, V. 
Baltutis, A. Zamoiskis, E. 
Kalibatas, P. Pusdešris, J. 
Mockūnas, J. Verbyla, J. 
Bačiulis, S. Gusčia. Kandi
datais liko E. Varnienė, L. 
Pocienė ir P. Šatkus.

Apylinkės Valdyba, kaip 
ateinančių Lietuvių Dienų 
šeimininkas, turi nemaža 
rūpesčio šioms dienoms pa
siruošti. Pats didžiausias 
uždavinys — pravesti Naujų 
Metų balių, kuriame tikima
si apie 1500 svečių. Tiek 
svečių sutalpinti vienoj vie
toj, juos pavaišinti ir pa
linksminti yra didelis ren
gėjams galvosūkis. Baliaus 
metu veiks du maisto bufe
tai ir gėrimų baras. Prama
tyta įėjimo kaina - $ 8 asme- 
n*u*- B. Straukas 

nuotaikoje kurių metu 
Krašto Valdybos pirminin
kas p. Neverauskas kvietė 
visus atvykti į Lietuvių Die
nas Adelaidėje, o seniūnijos 
kasos naudai buvo pravesta 
rinkliava ir loterija.

Nuoširdi padėka p.p. 
Neverauskams, J. Mikštui, 
p. R. Mačiulaitienei, kuri sa
vo išvaizda ir dainavimu taip 
sužavėjo minėjimo dalyvius, 
loterijos fantų aukotojams ir 
visiems mieliems lietuviams 
kurie savo dalyvavimu mi
nėjime padarė jį neeiliniu.

***
Sydnejuje Lietuvių Klubo 

vedėjo pavaduotoju pak
viestas ir pradėjo dirbti Ed
vardas Lašaitis, Dainos cho
ro valdybos pirmininkas ir 
plačiai žinomas kaip lietu
viškų kryžių bei koplytėlių 
drožinėtojas.

* * *

ŠACHMATŲ 
OLIMPIJADA

Metų pabaigoje Maltoje 
įvyks pasaulio šachmatų 
olimpijada, kurioje dalyvaus 
rekordinis skaičius geriau
sių šachmatininkų. Pirmą 
kartą beveik visos Afrikos 
valstybės siunčia savo re
prezentantus, kas sudaro 82 
komandas, pasižadėjusias 
dalyvauti olimpijadoje vyrų 
grupėje. Moterų grupėje 42 
komandos.

Mažai Maltos valstybei 
didelė garbė pravesti di
džiausią pasaulio šachmatų 
olimpijadą, kuri nesuvaržy
ta politiniu boikotu. Maltai į 
pagalbą pasisūlė Anglijos ir 
Jugoslavijos šachmatų ad 
ministracijos atstovai.

Australai siunčia vyrų ir 
moterų po vieną komandą, 
kurios isvyks 1 .pkričio 8 d.

MELBOURNE
MELB. RAMOVĖNAI 

SUKRUTO

Melbourne ramovėnai 
spalio 11 dieną padarė iškylą 
į Dailesfordą, pas savo nau
jai įsikūrusį ten narį Stasį 
Lipčių į jo 65 m. sukakties 
minėjimą. Nors tolima ke
lionė, bet suvažiavo geras 
būrelis narių. Po trumpos 
solenizanto kalbos buvo pla
čiai pasikalbėta įvairiais 
klausimais ir gražiai pasi
vaišinta.

Spalio 19 d. gi nemažesnis 
būrelis narių suplaukė savo 
mašinomis į Sunbury pas 
Viktorą Pleškūną, kur taipgi 
fražiai pasikalbėta, pajuo- 

auta ir padalyvauta. Šei
mininkas net padžiugino il

Mūsų Pastogė dėkoja

Rugsėjo 20 d. Sydnejuje įvykęs metinis Mūsų Pastogės 
Spaudos Balius atrodo jau labai giliai praeity, nes per tas 
šešetą savaičių jau spėjo praeiti tiek daug įvykių, kad 
viskas atrodo kaip kaleidoskope. Vis dėl to malonu jį pri
siminti, o drauge ir ta proga išreikšti gilią padėką visiems 
prie jo pasisekimo prisidėjusiems.

Ačiū visiems baliaus dalyviams, talkininkams ir rėmė
jams, šių metų Spaudos balius davė apie 1100 dolerių 
gryno pelno Mūsų i- astogės naudai. Tai palyginamai gana 
graži suma, kuri gauta dalinai iš bilietų, loterijos ir ba
liaus proga aukų (vietoj bilietų ir pan j. Vakarienė baliaus 
rengėjams kainavo 1040 dolerių. Visos kitos išlaidos ne
siekė šimtinės.

Pajamos. Iš parduotų bilietų Mūsų Pastogei liko 320 
dol., iš loterijos gauta 396 dol., ir aukų - apie 300 dol.

Kaip matome, didžiausią pajamų poziciją sudarė lote
rija, ypač jos neeiliniai laimikiai, kuriuos aukojo: daili
ninkai V. Kabailienė, L. Urbonas, A. Vingis, L. Kriauce- 
vičiūtė, B. Jarembauskienė (paveikslai), J. Janavičienė 
(keramika). Šalia to V. Jasiulaitis (salioninė lempa), B. 
Umbražiūnienė (orchidėjų keras), A. Bajoras (Mūsų Pas
togės prenumerata). Minint aukas baliui tortus aukojo 
p.p. O. Osinienė, T. Vingilienė, G. Petrauskienė.

Be loterijos baliaus didžiausią atrakciją davė pati 
programa: buvo pastatytas originalus veikalas - ištrau
kos iš operos "Faustas”, kurį surežisavo ir baliaus scenai 
pritaikė p.D. Skorulienė (pagal A. Karazijienės iš Mel
bourne modelį). Šioje operoje vaidino ir dainavo K. ir V. 
Bitinai, O. ir V. Asevičiai, E. Lašaitis, O. ir J. Maksvyčiai. 
Muzikinis vadovas B. Kiveris. Ačiū visiems mieliems 
operos artistams ir režisierei!

Negalima tylomis praeiti ir pro visą eilę baliaus talki
ninkų, kurie vienu ar kitu būdu - darbu, pagalba ar kitaip 
prisidėjo ir pagelbėjo rengėjams, iš jų paminėtini: V. Ra
manauskienė, N. Stašionienė, B. Umbražiūnienė ir V. 
Juška (pravedant loteriją); kituose parengiamuose dar
buose prisidėjo: A. Galinaitienė, A. Zubrickienė, M. Cox, 
B. Stašionis, A. Jablonskis ir A. Dudaitis. Visiems nuo
širdžiai dėkojame ir drauge atsiprašome visų tų, kurie 
galėjo likti nepaminėti.

Ačiū Sydnejaus Liet. Klubo vadovybei už palankumą ir 
leidimą pasinaudoti baliui Klubo patalpomis ir visokerio
pą talką. Ačiū ir klubo šeimininkei p. E. Birkmanienei, 
kuri su savo talkininkėm taip rūpestingai paruošė vi
siems svečiams puikią vakarienę. Ačiū ir visiems Mūsų 
Pastogės mieliems bičiuliams, taip gausiai baliuje daly
vavusiems ir tuo pačiu parėmusiems Mūsų Pastogę.

Tuo pačiu gili padėka ir mieliems aukotojams, kurie dėl 
daugelio priežasčių negalėdami dalyvauti Spaudos Baliu
je vietoj bilietų dosniai aukojo Mūsų Pastogei. O tokių 
buvo.iš arti ir iš toli.

Tikimės, kad ateinančių metų Spaudos Balius bus dar 
patrauklesnis ir sėkmingesnis.

Spaudos Baliaus Rengimo Komitetas

gom Maironio kūrinių dek
lamacijom, kas sugundė vie
ną ponią paskaityti ir savo 
kūrybos.

Tačiau viešas ramovėnų 
pasirodymas įvyks lapkričio 
15 d. su tradiciniu baliumi ir 
lapkričio 23 d. su kariuome
nės Šventės minėjimu. Ba
liuje žada įvesti keletą neti
kėtumų, kurių įdomiausias, 
kad bilietai tik po $ 4. Kar. 
Šventės minėjimas sujun
giamas su Karaliaus Vytau
to Didžiojo 550 mirties metų 
minėjimu. Tai bus nepap
rasta šventė su iškilmingom 
pamaldom (organizacijos 
prašomos su vėliavomis) ir 
turtinga programa Lietuvių 
Namuose.

Ramovės sekretorius

.•SšišL. ■ a*".; ag,.f
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Adel. Lituania...
Atkelta iš psi. 4 

tarpusavio saitai, bendras 
susiklausymas ir vis bujo- 
janti meilė dainai. Deja, 
niaukiasi Genovaitės padan
gė. Liūdni įvykiai šeimoje 
priverčia ja laikinai pasi
traukti. Palieka mus jaunu
tei choro pianistei Raselei 
Kubiliūtei. Ragina tvarkin
gai lankyti repeticijas ir 
paklusti jos mostui, kad ne- 
susitrukdytų choro darbas. 
Su ašaromis akyse prižada
me gerai dainuoti ir nekant
riai laukti grįžtant.

Raselė į ją sudėtas viltis 
su kreidtais išneša. Visa 
jaunativiška energija sutel
kusi išveža chorą į Sydney 
Dainų Šventę, dalyvauja su 
pabaltiečiais liūdnųjų birže
lio įvykių minėjime, daly
vauja bendrame koncerte su 
ukrainiečiais, Festivalio rū
muose ir visuose tradici
niuose choro viešuose pasi
rodymuose. Visur sukelia 
pasigėrėjimo savo jaunyste 
ir didelio cnoro geru apval
dymu. Ar galime ją pamirš
ti? Niekados! Ji buvo tikras 
šviesos spindulėlis choro 
liūdnos*. dienose. Pasi
traukdama iš choro ir išvyk
dama iš Adelaidės dar su
spėjo padarys' malonų paža
da, kad jaunimas ateis su 
laiku į chorą dainuoti...

Jos pranašystė išsipildė. 
Atėjo Rasos brolis Sietynas, 
pareiškė norą dainuoti ir 
tikrai nuoširdžiai - gražiai 
dainuoja. O mes manėme, 
kad jis tik puikiai dekla
muoti temoka.

Mūsų gero šeimyniško 
susigyvenimo, gražaus dai
navimo, ilgamečio išlikimo 
priežasčių yra labai daug . 
Viena svarbiausių - gera ad
ministracija. Ką darytumėm 
be valdovo J. Lapšio? Jis 
širdyje nešioja choro ūkinius 
rūpesčius, organizuoja choro

Tęsinys iš psl. 5

CANBERRA
* Birželio 7 d. suruoštas 
Baltijos tunto tėvų komiteto 
"blogo skonio" balius praėjo 
labai sėkmingai. Linksmoj 
nuotaikoj svečius prie durų 
sutiko komiteto pirm. S. 
Bruzgienė ir tuntininkas R. 
Miniotas. Svečiai daug pri
sidėjo prie baliaus pasiseki
mo ateidami atitinkamai ap
sirengę. Baliaus programą 
pravedė R. Daukus. Prog
rama prasidėjo rimtai tauti
nių šokių grupės merginų 
sušoktu Šustu. Po to 
staigmena: keturios "grakš
čios panelės” įbėgę drauge 
su šauniu vyruku pradėjo 
Lenciūgėlį... Svečiai greit 
suprato, kad čia ne papras
tos sesės, o mūsų skautai 
vyčiai ir kai kurių skautų 
tėvai taip dailiai pasipuošę 
flirtuoja su viena vyresne 
sese. Pasirodymas buvo la
bai šiltai priimtas. Po to 
tautinių šokių grupės mer
ginos vėl pasirodė, pašokda- 
mos Blezdingėlę. Nuo jų ne
atsiliko ir "panelės”, atsku
bėję ir prisijungę prie šokio. 
Jos taip įsismagino, kad net 
nepastebėjo, kad grupė jau 
išbėgo iš salės... Po to seka 

, Polka su ragučiais, į kurią 
1 buvo įjungti visi svečiai.

Baliaus metu veikė daik
tinė loterija, įvyko Blogo 

pobūvius bei reprezentaciją, 
verbuoja talkininkus ir 
rėmėjus, tėviškai rūpinasi 
chorų kelionėse. Jam uoliai 
talkininkauja choro rinkta 
valdyba su G. Deckiene 
priešaky.

Dar liko paminėti pats 
plačiausias ir galingiausias 
choro variklis. Tai palankus 
Pietų Australijos klimato ir 
gerųjų laumių į Adelaidę 
suburtas puikių ir taurių 
tautiečių būrelis. Tai mora
linis ir materialinis mūsų 
ramstis. Paminėtinas gabus 
verslininkas K. Kaminskas, 
kuris chorui eiles rašo ir 
savo lėšomis choro plokštelę 
išleidęs ją choristams pado
vanojo. Ačiū jam.

Čia gyvenę ir tebegyveną 
poetai, rašytojai, žurnalistai 
visi paskatinančiu sparnuo
tu žodeliu apie chorą atsi
liepdavo spaudoje, ar užgir- 
davo mūsų darbą, bei 
pažangą parengimų metu.

Adelaidės Lietuvių Są
jungos teikiamos chorui 
lengvatos išsprendžia choro 
būstinės klausimą. Jei ir pa
sitaiko kartais, kad Liet. 
Namų salė užimta, tai šv. 
Kazimiero parapijos klebo
nas plačiai atidaro Katalikų 
Centro salės duris, nes dai
na, jo paties žodžiais: ”- kaip 
džiagsnie, taip ir skausme 
yra ramybės pabučiavimas".

Dėkingi esame ir Moterų 
Sekcijai, bei Kat. Moterų 
Draugijai, kurios mūsų di
desnių švenčių metu, įeina į 
mūsų "dainuojančių” padėtį, 
neatsisako padėti. Adelaidės 
Bendruomenės Valdyba re
mia visus mūsų polėkius 
moraliai ir materialiai. Pats 
pirm Č. Zamoiskis su sūnu
mi.Augiu yra stiprūs "Litu- 
anios" dainoriai.

Savo rašinėlį užbaigiu 
choro buvusio administrato
riaus a.a. J. Mockūno žo
džiais: "Pasaulis keičiasi, 
žmonės ateina ir nueina, bet 
tautos menas, tautos dainos 
pasilieka ko) pati tauta yra 
gyva” Teta K.

skonio paradas. Už geriausių 
"blogo skonio” aprangą pre
mijuoti buvo p. L. Žilinskie
nė ir p. G. Howe.

* Tunto savaitgalio stovykla 
įvyko birželio 14-16 d.d. Da
lyvavo 28 stovyklautojai ir 
jų vadovai.

Per tas dienas 6 vilkiukai 
praėjo skautų 3 patyrimo 
laipsnio programą ir išlaikė 
reikiamus egzaminus. Jiems 
vadovavo ps. M. Mauragis ir 
G. Howe. Du jaun. skautai 
kandidatai praėjo atitinka
mas programas ps.A. Ko- 
valskienės globoje ir išlaikė 
egzaminus. Paukštytės nau
dojosi proga gamtoje išeiti 
gamtos draugės programą. 
Joms vadovavo v.sl. R. Kle- 
gerienė ir v.sk. V. Howe. 
Jaunesnieji vilkiukai, gel- 
tonšlipsės R. Miniotaitės 
priežiūroj, iškylavo kalnuo
se, susipažindami su auga
lais ir pedsekos ženklais.

Dienos buvo šaltokos, tai 
dieną - naktį vidury aikštės 
degė didelis laužas, prie ku
rio buvo galima pasišildyti. 
Malkų tam reikėjo nemažai, 
bet tuo rūpinosi p. A. Kle
gens.

Stovyklautojus valgydino 
prityręs virėjas J. Kovals
kis, talkinamas sesės S. 
Bruzgienės (vieno vilkiuko 
komentarai apie maistą: 
"Išvirta labai gerai, bet pats 
maistas nekoks!”).

Paskutinį vakarą buvo 
atšvęstas paukštytės Dainos 
gimtadienis. Pradėjus . vi-

ruošiasi Sporto Šventei
RUOŠIASI SPORTO 

ŠVENTEI

1980-ji metai eina prie ga
lo. Per ištisus metus Varpo 
sportininkai dalyvavo 
įvairių sporto šakų australų 
ruošiamose pirmenybėse, 
kurios buvo lyg ir pasiruoši
mas mūsų didžiajai sporto 
šventei Adelaidėje, nes lie
tuvių sportiniame gyvenime 
šioji šventė yra kiekvienu 
metų kuliminacinis taškas, 
kuriuomi užbaigiami sporti
niai darbo metai.

Kaip ten bebūtų, tenka 
prisipažinti, kad kiekvieno 
lietuvio sportininko didžiau
sias metinis troškimas yra 
patekti į savo vietovės rink
tinę, kad galėtų dalyvauti 
sporto šventėje. Čia ne vien 
tik noras išbandyti atsiektą 
sportinį pajėgumą ir laimėti 
varžybas, bet didžiausias 
noras yra susitikti su visos 
Australijos pažangiausiais 
sportininkais, palyginti savo 
sugebėjimus ir nustatyti 
padarytos pažangos koefi
cientą. Iš socialinio taško 
žiūrint - siekiama arčiau su
sipažinti ir susidraugauti su 
kitų vietovių sportininkais.

Mūsų sporto šventės su
traukia iš visos Australijos 
apie 300 merginų ir vaikinų 
ir džiugu matyti mūsų gra
žųjį jaunimą trokštantį pra
leisti apie 7 dienas tautiškai 
sportiškoje nuotaikoje.

Šių metų sporto šventė 
sutampa su Australijos lie
tuvių tradicinėm Lietuvių 
Dienom, kurios pravedamos 
tik kas antri metai ir čia ma
tysime, kad mūsų sportinin- 

siems skirstytis, užėjo lie
tus. Jauniesiems, kurie mie
gojo trobelėse, buvo nieko, 
bet vadovams, susispietu- 
siems palapinėje teko su
šlapti, nes ūkvedys nebuvo 
impregnavęs palapinės...

Kitą dieną vilkiukai iš ša
kų ir žolės statė lapinę, o 
vyr. sesės - palapinę. Buvo 
pasiūlymų, kad tuntininkas 
išbandytų lapinę, bet jį ra
dus saulutėje užsnūdusį, už
vijo kibiras lietaus; bet ir 
šlapias tuntininkas lapinės 
bandyti neišdrįso. Teko tad 
patiems vilkiukams į ją lysti, 
bet dirbtinis lietus nors ir 
krito, bet jie liko sausi.

Po pietų visi pavargę, bet 
linksmi grįžo namo į Can
berra.

* Liepos 18 d., nors Joninės 
jau buvo praėjusios, suruoš
tas kaukių vakaras tunto 
skautukams. Į Lietuvių klu
bo salę susirinko daug jau
nimo, pasipuošę įvairiomis 
kaukėmis. Viename salės 
gale buvo pastatytas joninių 
laužas, prie kurio ir būrėsi 
jaunimas. Programą prave
dė S. Bruzgienė ir ps. M. 
Mauragis. Jie jaunimui pa
pasakojo apie Jonines. Po to 
visi ieškojo žalumynų, kurie 
buvo paslėpti salėje.

Jaunimas šoko, dainavo ir 
labai gailėjosi, kai atėjo lai
kas skirstytis. REM 

kai ne tik sportuoja ir rung
tyniauja, bet daugumas jų 
dar dalyvauja Jaunimo 
Koncerte, Tautiniuose Šo
kiuose, Dainų Šventėje, o 
pasibaigus Lietuvių Die
noms dauguma jų traukia į 
skautų stovyklą. Šis reiški
nys aiškiai įrodo, kad mūsų 
sportuojantis jaunimas yra 
tautiniai gyvas ir aktyviai 
dalyvauja įvairiuose mūsų 
kultūriniuose parengimuo
se.

Melbourne liet, sporto kl. 
valdyba baigia sudaryti 
įvairių sporto šakų rinkti
nes ir atrodo, kad ir šiais 
metais bus atstovaujama 
beveik visose sporto šakose, 
kaip mergaičių , taip mote
rų, berniukų ir vyrų grupė
se.

Kaip žinome, štais metais į 
šventės programą įtraukta 
nauja sporto šaka - p I au
kim a s, ir Varpo sportinin
kai numato sudaryti pilną 
plaukimo komandą. Nors 
neturime ypatingai iškilių 
plaukikų, bet malonu matyti 
tiek daug užinteresuotų 
mergaičių ir berniukų, kurie 
nuoširdžiai ruošiasi išban
dyti savo jėgas naujojoje 
sporto šakoje.

Neperseniausiai praūžė 
Varpo 30-ties metų jubilieji
nis balius į kurį prisirinko 
pilnutėlė Lietuvių Namų 
salė sportininkų ir rėmėjų. 
Jaukioje nuotaikoje per
skaityta visa eilė nuoširdžių 
sveikinimų ir šia proga 
pasveikinti ir pristatyti 
nauji Varpo klubo Garbės 

Kalėdinės dovanos 
giminėms Lietuvoje

SPECIALUS SIUNTINYS 1 - 1980

Labai gera angliška vilnonė medžiaga, gali būti vyriš
kam arba moteriškam kostiumui; vakarinei suknelei me
džiaga arba lygi vilnonė medžiaga suknelei; vyriškas ar
ba moteriškas megstinis; komplektas moteriškų nailoni
nių apatinių arba vyriški geresni marškiniai; "Wrangler” 
arba "Levi" jeans, mėlynos arba rumbuoto velveto; 

' crimplene medžiaga moteriškam kostiumėliui arba dviem 
suknelėm; vyriški arba moteriški odiniai geri pusbačiai.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $ 260. 
Taip pat dar galima į šį siuntinį dadėti 9 svarus prekių: 
medžiagos galima dadėti 4 metrus ir dirbtinio minko kai
lio paltui 2.75 m.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų: 
Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus,
dirbtinio kailio pamušalas, sveria 5 svarus $ 224
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui, sveria 6 sv. 87 
Jeans, "Wrangler" arba "Levi” (siuntinyje gali būti dvi) 
sveria 2 sv. Kaina už vienas 40
Jeans "Wrangler" rumbuoto velveto (siuntinyje gali 
būti dvi) sveria l'/z sv. Kaina už vienas 40
Vyriškas arba moteriškas megstinis, sveria 1 sv. 36 
Moteriškos arba vyriškos nailoninės kojinės 3
Vilnonės arba šilkinės skarelės 12
Telescopic lietsargis, sveria Vz sv. 11
Geresni marškiniai 18
Vyriški arba moteriški pusbačiai, sveria l’/z sv. 44
Puiki medžiaga suknelei, sveria 1 sv. 28
Angliška vilnonė medžiaga eilutėms, sveria 3 sv. 57

65 
93 

Kalkuliatorius TI — 33 Texas 57
Stetoskopai, sveria ‘/z sv. 55

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: Vz sv. ar
batos -.$ 4; Vz sv. nescafes - $ 3; 1 sv. kavos - $ 3.50; 1 sv. 
šokol. saldainių - $ 3.50.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais, 
tarpininkaujame išsirūpinant pensijas.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England 
Tel. 01 460 2592.
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Nariai, kurie nenuilstamai 
ilgus metus pasišventę dirbo 
sporto klubo ir sportininkų 
labui. Ta pačia proga buvo 
iškviesti ir pirmieji du Gar
bės Nariai ir visiems buvo 
išdalinti įgraviruoti garbės 
nario medaliai.

M.L.S.K. "Varpas” Gar
bės Nariai: L. Baltrūnas, J. 
Červinskas, V. Ališauskas, 
R. Baikauskas, V. Balnio- 
nienė, A. Bladzevičius, I. 
Kryžiutė, R. Ragauskas, P. 
Šalkauskas, J. Vaitkus, R. 
Vyšniauskas, G. Žvinakis.

Beliko tik keletą savaičių 
iki didžiosios mūsų sporto 
šventės Aaelaidėje ir nea
bejojame, kad ir kitos vieto
vės su pakilia nuotaika ruo
šiasi šiam didžiajam suva
žiavimui. Neabejoju, kad 
šioji šventė vėl paliks mums 
daug ir malonių prisimini
mų, nes šį kartą šventę ruo
šia Adelaidės lietuviu sporto 
klubas "Vytis" ir iš praeities 
patyrimų žinome, kad Ade
laidė visuomet sugebėdavo 
įspūdingai suorganizuoti ir 
pravesti jaunimo suvažiavi
mus. Be to, ši kartą, turėsi
me dar svečių sportininkų iš 
Amerikos. Ypatingai 
laukiame Amerikos lietuvių 
mergaičių tinklinio koman
dos, nes tai bus pirma proga 
pamatyti jų tinklinio repre- 
zentantes Australijoje. 
Mūsų vyrai jau dabar "tri- 
mina" barzdas ir ūsus ir nori 
viešnioms modyti, kad Aus
tralijos lietuviai sportininkai 
yra ne tik geri sportininkai, 
bet ir džentelmenai, gj gg
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SVARBUS PRANEŠIMAS

Su apgailestavimu prane
šame, kad numatytasis At
žalos spektaklis Melbourne 
"Ištekėjusi Moteris", kuris 
turėjo įvykti Melbourne 
lapkričio 9 dieną, dėl nenu
matytų kliūčių ir nepalankių 
aplinkybių atšaukiamas. 
Maloniai dėl to atsiprašome 
melburniečius ir tikimės, 
kad ateityje atsiras tam pa
lankesnė proga.

Atžalos administratorius 

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Dariaus ir Gi
rėno Šaulių Kuopos narių 
susirinkimas spalio 19 d. 
nutarė įsigyti šaulių dalinio 
vėliavą ir pavedė valdybai 
vykdyti. Vėliava gana bran
giai kainuoja, todėl reikalin
ga ne tik šaulių, bet ir vi
suomenės paramos. Visi as
menys, kurie aukos ne ma- 
ž au $ 25, bus skaitomi vė
liavos fundatoriais ir bus 
įrašyti į vėliavos šventinimo 
aktą. Kiti asmenys, kurie 
aukos mažesnėmis sumomis, 
bus skaitomi rėmėjais. Mes 
tikimės, kad šauliai ir lietu
vių visuomenė atkreips dė- . 
mesį į garbingos šaulių or
ganizacijos vėliavos įsigiji
mo reikalingumą ir pagal 
savo išgales parems garbin
gą ir kilnų tikslą. Šaulių 
Kuopos Valdyba pinigus 
rinks, pagal nustatytos for
mos aukų lapą, iki gruodžio 
15 d. Aukotojų pavardės bus 
paskelbtos spaudoje.

Pastaba: pinigus renka 
š.k. valdybos narys p. J. Ga- 
tavičius, kiekvieną sekma
dienį nuo 10 vai. ryto iki pa
maldų Lidcombe parapijos 
salėje, arba prie progos 
kiekvienu atveju kitur.

Šaulių Kuopos Valdyba

KVIETIMAS

Nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti J.E. vysk. V. 
Brizgio pagerbimo ir konfir- 
mantų pietuose lapkričio 23 
d. Lietuvių Klube tuoj po 
liet, pamaldų Lidcombe. 
Dalyvavimas suaugusiems 
$ 5, vaikams $ 2. Registruo
tis pas Aldoną Stasiūnaitie- 
nę tel. 638 6204, Mariną Cox 
tel. 631 5539, Aldoną Jab
lonskienė tel. 709 4031 ir 
Alfą Savickienę tel. 649 9399 
iki lapkričio 16 d.

Parengimo Komitetas

Sydney Lietuvių Klube
Sydney Lietuvių Klubo statyba eina sparčiai į priekį. 

Taipgi sparčiai eina klubo statybos reikalams paskolos 
telkimas iš klubo narių. Klubo Valdyba, dėkinga nariams 
už parodytą klubui pasitikėjimą ir lietuviško reikalo 
supratimą.
Kviečiam narius dar gausiau prisidėti savo investacijo- 
mis į klubo statybą. Tada klubo pastatą galėsime pasta
tyti be jokių bankų paskolų, pagelbos, tuomet tikrai drą
siai galėsime sakyti, kad mūsų pačių pastatytas Lietuvių 
Klubo pastatas.

Paskolų sąlygos:
1. Už neterminuotas paskolas bus mokama 9% metinių 

palūkanų.
2. Už terminuotas paskolas ne mažesnėms sumoms $ 

. 1000 ir investavimo laikas ne trumpiau kaip vieniems
metams mokama 11% metinių palūkanų.

Suinteresuoti asmenys investuoti savo pinigus į Klubo 
statybą prašomi kreiptis į klubo valdybos iždininką p. A. 
Migų po darbo valandų tel. 726 4139 arba klubo vedeją p. 
V. Binkį asmeniškai klube arba tel. 708 1414.

Sydney Lietuvių Klubo Valdyba
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LITUANISTINIO
ŠVIETIMO REIKALU

Gruodžio 29 d. Lietuvių 
Dienų suvažiavimo metu 
rengiama lituanistinio švie
timo konferencija, kuri 
įvyks Multicultural Educa
tion Section, 97 Grote Street 
(buvusiame Adelaide Girls 
High School vakariniame 
pastate. Įėjimas yra iš Grote 
gatvės, prie pat autobusų 
sustojimo vietos, o įvažiuoti 
reikia iš Morphett gatvės, 
pro šalį baseino į kiemą, ku
riame yra daug vietos pas
tatyti automobilius).

Konferencija prasidės 9 
vai. ryto ir baigsis apie 4.30 
po pietų. Programoje bus 
svarstomi klausimai, susiję 
su lituanistinio švietimo to
limesne veikla. Numatyta 
paskaita apie lietuvių lite
ratūros raidą antroje 
XX-tojo šimtmečio pusėje. 
Darbo rateliai (workshops), 
kuriuose bus demonstruoja
mi ir diskutuojami lietuvių 
kalbos dėstymo metodai: 
darželiuose, savaitgalio mo
kyklose, lituanistiniuose 
kursuose ir tikimės, prade
dančiųjų mokytis lietuvių

SYDNEJAUS SPORTO KLUBAS "KOVAS" 
lapkričio 8 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak. Sydnejaus 
Lietuvių Klube rengia

Komiškų kepurių vakarą
Kviečiame visus gausiai dalyvauti.
Originaliausios kepurės bus premijuojamos. Be to, 

gera muzika, turtinga loterija, jaunatviška nuotaika!
Ateikite, nesigailėsite! Įėjimas nemokamas

VISAIP
DAINOS CHORE

Spalio 19 d. suėjo 4 savai
tės nuo choristo B. Jurevi
čiaus mirties. Dainos choras 
su'dirigentu B. Kiveriu da
lyvavo pamaldose prisimin
dami savo buvusį choristą.

Petronėlė Medelienė, sa
vo staiga mirusio vyro Vlado 
Medelio atminimui Dainos 
chorui paaukojo 60 dolėrių.

Anksčiau mirusios L. Di- 
jokienės-Gasiūnienės atmi-

I
Si

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Si šeštadieni, lapkričio 8 d., 8 v.v.

KOVO BALIUS

Lapkričio 11 d., antradienį, 7.30 vai. v. 
kviečiame visus į

MADŲ PARADĄ
Organizuoja "Foundation 41"

šeštadieni, lapkričio 15 d., 8 v.v. 
opera "FAUSTAS”

Šaržuotos ištraukos iš "Fausto”

šeštadieni, lapkričio 22 d., 8 v.v.
SŪKURIO VAKARAS

Papildomos informacijos seks vėliau

kalbos klasėse. Galutina šios 
konferencijos programa bus 
paskelbta, kai gausime Jūsų 
pasiūlymus ir pageidavimus, 
maždaug lapkričio gale. Bū
sime dėkingi, jei nedelsdami 
suteiksite sekančių žinių:

1. Ar galėsite dalyvauti 
konferencijoje (mes turime 
žinoti dalyvių skaičių, kad 
galėtumėm paruošti atitin
kamą skaičių konspektų ir 
susitarti su restoranu dėl 
papigintų pietų.

nimui jos duktė Edita Dai
nos chorui prisiuntė 25 dole
rius. Ačiū už aukas.

Po sėkmingo ir labai 
reikšmingo Dainos choro 
pasirodymo televizijoje spa
lio 5 d. per T.V. mišias, šios 
programos direktorius J. 
Mitchell pareiškė, kad jau ir 
lenkai kreipėsį į jį prašyda
mi panašios reprezantinės 
valandos.

Brolis M. Mitchell labai 
palankus lietuviams. Spalio 
17 d. jis pribuvo Syd. Lietu
vių Klube, kur parodė cho
ristams ir visuomenei filmą 
iš minėto pasirodymo. Būtų 
gražu, kad mūsiškiai siųstų 
daugiau padėkos laiškų šios 
valandėlės direktoriui — 
Catholic Communication 
Centre, T.V. Channel 9.

A. Kramilius
PRANEŠIMAS

J.E. vysk. V. Brizgio 
atvykimas ir jo sutikimas

Kaip jau anksčiau praneš
ta, J.E. vysk. V. Brizgys 
atskrenda į Sydnejų Pan 
Am lėktuvu flight 811 lap
kričio 12 d. 8.10 vai. ryto.

Sutikime mūsų brangų 
svečią - ganytoją aerodrome 
kuo gausiau. Ypatingai jau
nimas ir mergaitės renkitės 
tautiniais rūbais.

Lapkričio 23 d. vysk. V. 
Brizgys suteiks Sutvirtini
mo Sakramentą Lidcombes 
parapijos bažnyčioje. Kvie
čiame visą mūsų bendruo

2. Ar sutinkate pravesti 
darbo ratelį ir kokia tema?

Prisiųsti visų valstijų mo
kytojų sąrašus su adresais ir 
telefono numeriais.

Visas informacijas prašo
me siųsti J. Vabolienei, 90 
Seaview Rd., West Beach 
5024, tel. (08) 356 5324.

Kviečiame visus mokyto
jus ir švietimu besidomin
čius tautiečius, kuo gausiau 
dalyvauti šioje konferenci
joje.

Janina Vabolienė, 
Krašto Valdybos narė 
šveitimo reikalams

ALDONOS
ZAKARAUSKAITĖS

DARBAIPARODOJE

Newcastle Meno Galeri
joje (prie City Park) vyksta 
kelių menininkų darbų pa
roda, jų tarpe ir Aldona Za- 
karauskaitė, kurios kūriniai 
daugumoje kolažai. Mūsų 
menininkė baigusi meno 
studijas karališkame meno 
institute Londone ir įsigijusi 
Master of Art laipsnį ir jau 
keletą metų dėsto meną 
College of Advanced Edu
cation, Shortland. Ši paroda 
baigsis lapkričio 9 d. g 

menę šiose pamaldose daly
vauti.

Po pamaldų bus bendri 
pietūs su svečiu vysk. V. 
Brizgiu, ne prapijos salėje, 
kaip anksčiau skelbta, bet 
Lietuvių Klube, didžiojoje 
salėje. Dalyvaujantys pie
tuose susimoka po $ 5 suau
gę ir po $ 2 vaikai iki 16 me
tų. Užsakymus priima iki 
lapkričio 16 d. Aldona Sta- 
siūnaitienė, Marina Cox, 
Alfa Savickienė ir Aldona 
Jablonskienė.

Dalyvaujantys pietuose 
užsisakydami patiekia var
dinį savo svečių sąrašą.

A. Kramilius 
Remgimo Komiteto narys 

spaudos reikalams
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GĖLIŲ
Pagerbdami a.a. Viktorą 

Laukaitį vietoj gėlių D. ir J. 
Karpavičiai Mūsų Pastogei 
skyrė 15 dolerių. Ačiū.

Vlado Medelio atminimui 
aukojo $ 10 Tautos Fondui 
Pr. Liubinskas.

Viešėdamas Sydnejuje 
melburniškis poetas Juozas 
Mikštas vietoj gėlių mirus 
a.a. Adomui Vingiui, Sydne
jaus Liet. Klubo Bibliotekai 
paaukojo 20 dolerių.

Savo draugų choristų at
minimui a.a. Broniaus Jure
vičiaus ir Vlado Medelio Ed
vardas Slonskis vietoj gėlių 
paskyrė $ 50 Dainos chorui.

Pagerbdami a.a. Adomą 
Vingį vietoj gėlių Australi
jos Lietuvių Fondui 20 dole
rių aukojo M. Labutienė ir 
D.D. Bieri.

LIET. KNYGA
MELBOURNE

Remdami knygos vajų, 
ačiū jiems, aukojo: $ 30 V. 
Miliauskas, $ 20 Inž. ir Ar
chitektų Draugija, $ 2 L. 
Bartaškienė, 100 knygų, iš 
kurių 25 pervestos Šaltinių 
bibliotekai, iš brolio pomir
tinio palikimo P. Maikaus- 
kas, 7 knygas J. Zonius. Pa
gerbdami dailininką a.a. A. 
Vingį $ 20 G. Žemkalnis ir $ 
10 J.M. J. Mikštas

* ♦ ♦
Išbuvę keturis mėnesius 

užjūriuose aną sekmadienį 
namo sugrįžo melburniškiai 
Jonas ir Zina Kalpokai. Ap
keliavę Europą (lankėsi ir 
Lietuvoje), per Kanadą, 
Ameriką sugrįžo į Australiją 
pilni įspūdžių ir atgaivos.
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