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Australijos Lietuvių Die
nų metu įvyko ir Australijos 
Lietuvių Bendruomenės 
rinktų atstovų ir oficialių 
bendruomenės pareigūnų 
bendras suvažiavimas. Jame 
tūrėjo dalyvauti 65 atstovai 
iš visos Australijos, bet pri
buvo 54. Vis tiek tai buvo 
mūsų bendruomenei reikš
mingas ir drausmingas su
važiavimas, kas liudija mūsų 
bendruomenės autoritetą ir 
susiklausymą.

Atstovų suvažiavimą ati
darė ALB Krašto Valdybos 
pirm. Vytautas Neveraus- 
kas. Pasveikinęs suvažiavu
sius į garbės prezidiumą 
pakvietė Pasaulio Liet. 
B-nės Valdybos pirmininką 
Vytautą Kamantą, vysk. V. 
Brizgi ir Dr. A. Mauragį. 
Sekė oficiali suvažiavimo ei
ga: prezidiumo sudarymas, į 
kurį įėjo suvažiavusių prita
rimu Petras Bielskis (Ade
laide), Aleksandras Kantvi- 
las (Hobart) ir Dr. A. Stau-, 
gaitis (Melb.). Į sekretoriatą 
pakviesti ir suvažiavusių 
patvirtinti K. Pocius, G. 
Straukienė ir V. Vitkūnienė. 
Mandatų komisiją sudarė A. 
Šerelis, M. Reinke ir V. 
Marcinkevičius.

Gausiai suvažiavusieji 
atstovai aukščiau minėtus 
pasiūlymus priėmė. Taip pat 
suvažiavimo pradžioje su
daryta sveikinimų ir rezo
liucijų komisija, kurion įėjo 
P. Pusdešris, A. Mauragis, 
P. Ropė ir M. Zakaras.

Toliau sekė suvažiavimo 
darbotvarkės priėmimas, 
sveikinimai. Tik vėliau apsi
žiūrėta, kad nebuvo per
skaitytas pereito suvažiavi
mo protokolas, bet dėl to di
delių ginčų nebuvo.

Sveikinimų eigoje kalbėjo 
Pasaulio Lietuvių Bendruo

Sydnejaus aerodrome pasitinkamas PLB pirmininkas 
Vytautas Kamantas. Nuotraukoje iš k.: B. Stašionis, sve
čias V. Kamantas, A. Jablonskienė, V. Kazokas, Dr. A. 
Mauragis, L. Stašionienė. Nuotrauka A. Reisgio

menės Valdybos pirm. Vy
tautas Kamantas - suvažia
vimo garbės svečias. Jis pa
sidžiaugė gausiu suvažiavi
mu ir drauge kvietė Austra
lijos lietuvius kuo gausiau 
dalyvauti Pasaulio Lietuvių 
Dienose 1983 metais Čika
goje.

Toliau sveikino E. Reiso- 
nienė, vysk. V. Brizgys, 0. 
Baužienė, Juozas Lapšys, 
kun. P. Butkus, Dr. A. Mau
ragis, H. Statkuvienė, J. 
Normantas, P. Baltutis ir p. 
Atkočaitis (Naujosios Ze
landijos atstovas).

Suvažiavimą raštu sveiki
no: PLB vicepirm. V. Kleiza, 
St. Kasparas (Anglija), A. 
Šmitas (Vak. Vokietija), St. 
Baltus (Belgija), B. Nainys 
(L.F. Bičiuliai), A. Sagys 
(Grandinėlė), ir senatorius 
John Knight, Canberra.

DOVANŲ ĮTEIKIMAS

Šis ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimas savo tarpe tu
rėjo du ypatingai išskirtinus 
svečius — PLB Valdybos 
pirmininką Vytautą Ka
mantą ir J.E. vysk. Vincentą 
Brizgį. Ta proga ALB Kraš
to Valdybos pirm. V. Neve- 
rauskas, pristatydamas 
šiuos abu garbingus suva
žiavimo svečius, įteikė ofi
cialiai ir dovanų: V. Kaman
tų! paveikslą ir vysk. V. 
Brizgiui Australijos vaizdų 
albumą.

Po oficialių iškilmių sekė 
ALB Krašto organų atas
kaitiniai pranešimai. Apie 
bendruomeninę ir Krašto 
Valdybos veiklą plačiau pa
sisakė ALB Krašto Valdy
bos pirm. V. Neverauskas, 
kas apėmė beveik visus val
dybos darbus, nes iždo ir

1980 m. ALB Krašto Tarybos suvažiavimo dalyviai 
Adelaidėje su PLB pirmininku V. Kamantau (vidury).

nuotrauka V. Vosyliaus APDOVANOJIMAI

kontrolės komisijos prane
šimai buvo paduoti raštu. 
Didesnių diskusijų dėl pra
nešimų nesulaukta, tad val
dybos veikla buvo suvažia
vusių priimta ir užgirta.

Suvažiavimb darbotvar
kėje numatyta Spaudos Są
jungos pranešimą padarė V. 
Bukevičius iš Sydnejaus. 
Spaudos Sąjunga kasmet 
turtėja nariais ir Mūsų Pas
togės padėtis materialiai 
stiprėja. Pranešėjas kvietė ■ 
visus stoti į Spaudos Sąjun
gą. Toliau sekė Mūsų Pas

PALEIDŽIAMI ĮKAITAI

Amerikiečių įkaitų palei
dimas jau galutinai sutartas 
tarpininkaujant Alžiro vy
riausybei. Amerikos valdžia 
sutiko išmokėti Amerikoje 
užšaldytus Irano kapitalus 
įmokant Alžiro bankuose 

togės redaktoriaus V. Kazo
ko pranešimas. Redaktorius 
pasidžiaugė bendruomenės 
remiama Mūsų Pastoge, 
kvietė kuo daugiau joje 
bendradarbiauti iš atskirų 
vietovių drauge iškeldamas 
rūpesti, kad dėl Mūsų Pas
togės tarnautojų amžiaus 
ateitis nesanti skaidri, nes 
šiame darbe reika idealistų 
ir savanorių. Ypatingai jis 
iškėlė redaktoriaus atsako-
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apie 10 milijardų dolerių pi
nigais ir auksu. Prez. Carte- 
ris užtikrino, kad šioje afe
roje Amerika nėra įmokėju
si nė vieno savo dolerio.

Perimant įkaitus jie bus 
gydytojų pačiame Irane pa
tikrinti, kad vėliau Amerika 
nedarytų priekabių dėl jų 
sveikatos jiems išbuvus ne
laisvėje 440 su viršum 
dienų.

STALINAS BUVĘS 
NUNUODYTAS

Neseniai Vakaruose pasi
rodė knyga "Beria Plot”, 
kurioje tvirtinama, kad Sta
linas buvęs nunuodytas. 
Šiam sąmokslui vadovavęs 
Beria, Kruščevas ir Malen
kovas sutartinai. Knygos 
autorius rusų istorikas A. 
Avtorchanov, kuris veikalą 
parašė po penkiolikos metų 
tyrinėjimų.

♦ * *
Kinijos komunistų vadas 

Hua Goufeng iš savo turimų 
pareigų pasitraukė. Jo vie
toje numatomas Hu Yao- 
bank, buvęs komunistinio 
jaunimo vadas. Hua pasi
traukė sąryšyje su garsiąja 
"keturių byla”, kur teisiama 
ir buvusio vado Mao Ge 
Tungo našlė.

ALB Krašto Tarybos su
važiavime pramatytas dar
botvarkės punktas — apdo
vanojimai. Tai buvo įtemp
tas ir gana iškilmingas su
važiavimo momentas, kurį 
Eravedė p. V. Neverauskas. 

>aug yra bendruomenės 
veikloje nusipelnusių asme
nų per visą Australiją, tad 
tinkamus atrinkti yra labai 
sunku. Buv. ALB Krašto 
Valdyba ėmėsi šito nelengvo 
darbo ir PLB Valdybai pri
statė šiuos asmenis, kurie 
buvo apdovanoti už jų 
darbus ir pasišventimą Lie
tuvių bendruomenei. Meda
liais apdovanoti:

Vincas Kazokas 
kun. Pranas Dauknys 
Petras Bielskis 
Genovaitė Vasiliauskienė 
Adomas Stasytis 
Albertas Čelna

Į Birutė Prašmutaitė 
i Aleksandras Kantvilas

Laurie Cox 
Vytautas Patašius 
Algis Kabaila 
kun. Petras Butkus 
Eugenijus Stankevičius 
V. Miliauskienė 
Albertas Balsys 
Aleksandras Mauragis 
Albinas Pocius 
Juozas Paškevičius 
Stasys Skapinskas 
Česlovas Zamoiskis 
V. Koženiauskienė 
Elena Eskirtienė 
A. Bajalis 
Viktoras Baltutis 
Ignas Alekna
Specialiu padėkos raštu 

apdovanoti: Martynas Po
cius, Juozas Stepanas, Leo
nas Gerulaitis ir Janina Va- 
bolienė.

Ta proga Juozui Lapšiui 
dėkingumo ženklan buvo 
įteikta T. Remeikio knyga, 
ir padėkos plaketė Kr. V-bos 
pirmininkui V. Neverauskui.

Pritariant Krašto Tary
bos nariams ALB Garbės 
nariu pripažintas ilgametis 
adelaiaiškis savaitgalio mo
kyklos vedėjas ir mokytojas 
VLADAS STATNICKAS.
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Ne laikas poilsiauti

Po visų suvažiavimų, pa
sisvečiavimų, atostogų vėl 
grįžtame į kasdienišką gy
venimą prie turėtų pareigų, 
darbų ir užsiangažavimų. 
Metų pradžia visados lem
tinga tolintesnei eigai, nes 
salia atgautų jėgų mus lydi 
metų pradžioje padarytieji 
užsimojimai, pasiryžimai 
pasiekti daugiau, užsimoti 
plačiau.

Šitokių paskatinimų duo
da ir neseniai atliktieji dar
bai bei veiklos vaisiai: sėk
mingai praėjusios Lietuvių 
Dienos skatina tokias po po
ros metų surengti dar iškil
mingesnes, turiningesnes, 
skaitlingesnes. Gausių už
sienio svečių susižavėjimas 
mūsų gera organizacija, 
mūsų atsiekimais, vaisingu
mu verčia ir mus pačius dar 
daugiau pasistengti, kad 
sklindąs garsas avie mus dar 
plačiau skambėtų. Kartą 
pasiekus atitinkamų aukš
tumų niekas nenori žemyn 
slysti, bet dar aukščiau kilti. 
O kad mes galime geriau ir 
daugiau padaryti ir aukščiau 
pakilti, turime pakankamai 
duomenų ir pajėgų.

Pries akis istisi metai, at
rodytų, be didelių įsiparei
gojimų, greičiau atopūčio 
metai, nes dar vėliau seks 
pasiruosimas būsimoms 
Lietuvių Dienoms. Tačiau, 
vargu ar pasiteisina bend
ruomenės gyvenime tokie 
"atopūčio” laikotarpiai. Jei
gu bendruomenės tiesioginis 
tikslas ir uždavinys būtų kas 
antri metai tik surengti 
Australijos Lietuvių Dienas, 
reikalas būtų apribotas ir 
kiekvienas daugiau ar ma
žiau žinotume, kur stovime. 
Vis dėl to bendruomenės 
veikla yra daugiau, negu tik 
Lietuvių Dienos. Vykstantis 
ir verdantis gyvenimas ne
palieka nuošaliai ir pačių 
lietuvių bei jų organizacijos - 
Lietuvių Bendruomenės. 
Kaip asmeniškame gyveni
me su diena ateina naujų 
vakeitimų, planų, įsiparei
gojimų, juo labiau tokių lai
ko padiktuotų įsipareigoji
mų kasdien sulaukia ir visa 
mūsų bendruomenė nežiū
rint, ar tokie reikalavimai 
ateitų is mūsų pačių, ar pa
diktuoti išorinių veiksnių. 
Gal čia ir tiktų tasai popu
liarus skautų sūkis - budėk! - 
nes budėti reikia ne tik as
meniškai savuose reikaluo-

se, bet juo labiau plačiausio 
masto lietuviškoje organi
zacijoje, kuri nesą atsako
mybę už vidinius ir išorinius 
reikalus, susijusius su lietu-, 
vybe ir lietuvių tauta.

Visi gėrėjomės Australi
jos Lietuvių Dienomis Ade
laidėje, dar labiau daugelio 
dėmesį patraukė lietuviško 
jaunimo jose dalyvavimas 
tiek pas sportininkus, tiek 
tautiniuose šokiuose, tiek ir 
visuose parengimuose. 
Atrodo, baimintis nebūtų ko 
- nykstančią senąją kartą 
pavaduoja jaunieji, busi
mieji lietuviškumo tęsėjai ir 
veikėjai Australijoje. Su 
džiaugsmu sekėme skaitlin
gą sportininkų sąskrydį, gė
rėjomės jaunimu tautinių 
šokių šventėje, bet tai yra 
daugiau mechaniški, de
monstratyvūs pasirodymai, 
kuriuos lydi gal kai kam ir 
įkyrus klausimas - kiek jie 
yra lietuviški. Ir čia yra visų 
mūsų problema.

Jaunimas sumanių orga
nizatorių bei vadovų pasiro
dė gražiai suburtas ir gražiai 
reprezentavo lietuvius viso
keriopa prasme. Bet visa tai 
vyko daugiau ar mažiau ko
mandiniu keliu. Tačiau kiek 
tie visi, nežiūrint, kokią vė
liavą sektų, yra įsisąmoninę 
lietuviai, palieka atviras 
klausimas ir jų organizaci
joms, ir pačiai bendruome
nei. Mes mokome savo vai-

kus ir šeimoje, ir savaitgalio 
mokyklose lietuvių kalbos, 
bet kai jaunimas patenka į 
lietuviškas jaunimo organi
zacijas, įsitikina, kad to visai 
nereikia. Kitaip sakant, kas 
savaitgalio mokyklose ir 
šeimoje skievinama, prak
tiškai gyvenime paneigiama.
Galbūt ir būtų ateinančių 

metų mūsų visų pagrindinis 
motto - kalbėkime lietuviš
kai! Šis motto galioja ne tik 
šiame krašte gimusioms ir 
augusiems, bet lygiai ir vy
resniesiems.

Lietuvybė remiasi visų 
pirma savo tautine kalba. 
Visai nepagrįstas mitas, kad 
gali būti lietuviu ir nekal
bant lietuviškai. Priešingai, 
praeityje turėjome kitatau
čių, kalbančių lietuviškai tik 
karjeros sumetimais išsky
rus keletą, kurie nuoširdžiai 
dirbo lietuvybei. Bet čia ne
kalbama apie kitataučius 
lietuvius, bet apie mūsų vai
kus. Lietuvių kalba yra pa
grindinis ir esminis ryšy s su 
pačia tauta. Štai dėl ko ir 
kreipiame dėmesį, kad 
reikia dėti visas pastangas, 
kad lietuvių kalba galiotų ne 
tik ofidaliubse parengimuo
se, bet ir sporto aikštėje, 
skautų stovyklose, bend
ruose ar privačiuose susibū
rimuose.

Pries akis ateitis - mūsų 
tautos ir ir išeivijos ateitis. 
Dėkime visas pastangas, 

kad lietuvių kalba nebūtų ■ 
išstumta, bet galiotų visur ir 
visiems. (v k )

Australijos Lietuvių Fonde
AL Fondo valdybos narių ir 
įgaliotinių pasitarimas

Lietuvių Dienų proga 
Adelaidėje AL Fondo įga
liotinis Pietų Australijai A. 
Zamoiskis sudarė galimybę 
susitikti ir pasitarti tuo me
tu čia besisvečiuojantiems 
AL Fondų valdybos nariams 
ir įvairių valstijų įgalioti
niams. Pasitarimas įvyko 
Adei. Lietuvių Namuose da
lyvaujant AL Fondo pirmi
ninkui A. Staugaičiui, iždi
ninkui V. Ališauskui, įgalio
tiniams A. Zamoiskiui (Ade
laide), J. Kovalskiui (Can
berra), Z. Budrikiui (Berth), 
B. Straukui (Adelaide).

Pirmininkas supažindino 
su AL Fondo finansine pa
dėtimi, jo uždaviniais ir 
ateities planais. Įnašai į AL 
Fondą nuolat plaukia, gauta 
keletas stambių palikimų 
pagal mirusių tautiečių 
testamentus. Taip pat žino
ma, kad eilė asmenų savo 
testamentuose yra prisimi
nę AL Fondą. Būtų gera, 
kad kiekvienas lietuvis, 
skirstydamas savo palikimą, 
prisimintų ir AL Fondą. 
Kukli suma Fondui nepada
rytų didelės skriaudos pa
veldėtojams, o patį Fondą 
sustiprintų. Turime sutikti, 
kad busimieji lietuvių bend
ruomenės paveldėtojai gal 
nebus tokie dosnūs tauti
niams reikalams, kokiais 
buvo vyresnioji karta. Gal 
jau žymiai sumažėjusi są
moningoji bendruomenės 
dalis turės sunkumų kaip 
galima ilgiau išlaikyti kultū
rines ir švietimo institucijas. 
AL Fonde sukauptos lėšos 
išliks ramsčiu, kuris šių 
institucijų gyvybę prailgins. 
Apie tai mes nuolat galvoja-

me ir sielojamės. Bet tas pa
dėties nepakeis ir nepage
rins, jeigu savo konkrečiu 
įnašu šių savo svajonių ne- 
paremsime.

Amerikos Lietuvių Fon
das sutelkęs virš dviejų mi
lijonų dolerių kapitalą vien 
palūkanom per metus gauna 
šimtatūkstantines sumas, 
kurias gali skirti tautiniams 
tikslams. Reikalui esant ne
reikia su kepure vaikščioti 
prašant aukų. Sudėtas kapi
talas šias pareigas atlieka 
daug paprasčiau, o kartu ir 
užtikrintai. Žinoma, mes ne
galime tikėtis tokio stam
baus fondo. Bet jeigu kiek
vienas jausime pareigą AL 
Fondą remti, jo kapitalas 
bematant žymiai paūgėtų.

Iš pasitarime dalyvavusių 
šešių asmenų penki buvo vi
durinės ir jaunesnės kartos, 
jau čia baigę augštuosius 
mokslus. Tai rodo, kad fondo 
ateitimi rūpinasi jaunoji 
karta ir jo ateitis gerose 
rankose.

Gal daugelis mūsų netu
rėsime progos pasinaudoti 
fondo ištekliais, bet jo lėšos 
ateityje gal padės mūsų vai
kams ir vaikaičiams išlikti 
nenutolusiems nuo tautos 
kamieno, o nutolusiems pa
dės grįžti ten, kur jie iš tik
rųjų priklauso.

B.S

Brangiai mamytei

Lietuvos reikalais

JAV
MASKVĄ JUNGTINĖSE
TAUTOSE --------
SPRENDIMO
PANEIGIMĄ

LIETUVIAMS

KRITIKUOJA

UŽ "APSI-
TEISĖS”

Spalio mėn. Jungtinių 
Tautų 3-jame Komitete su
sikirto Sovietų Sąjungos ir 
JA V-bių atstovai. Atsaky
dama į SSRS, Ukrainos ir 
Bielorusijos atstovų ’’iškrai
pymus ir melagingus kalti
nimus”, JA V-ių atstovė 
Marilyn Haft pareiškė, kad’ 
jie būtų ’’beveik juokingi, jei 
nebūtų tiesioginės Sovietų 
agresijos Afganistane... ir 
buvusios nepriklausomos 
valstybės bei religinės ir et
ninės mažumos negyventų 
priespaudoje visoje Sovietų 
imperijoje”.

JA V-ių delegatė ironiškai 
pabrėžė, jog jos delegaciją 
ypač sudomino faktas, kad 
Sovietų Sąjunga ’’pagaliau 
atrado tarptautinės žmo-

KATRYNAI MILINKEVIČIENEI 
iškeliavus į amžinybę, mūsų mielą narę Valeriją 
Baltokienę nuoširdžiai užjaučiame. Tau, miela Valerija, 
motinos netekus, visos mūsų simpatijos.

Socialinės Globos Moterų Draugijos
Valdyba ir narės

gaus teisių sutarties pirmąjį 
straipsnį, kuris skelbia, jog 
’visos tautos turi teisę lais
vai apsispręsti’. Sovietų 
kalbėtojai išreiškė savo... 
susirūpinimą tų tautų ger
būviu, iš kurių, jų žodžiais, 
atimta laisvė apsispręsti. 
Tūkstančiai sovietų nužu
dytų afganiečių nusulmo- 
nų... tikrai susižavėtų, suži
noję, kaip Sovietų Sąjunga 
rūpinasi jų teise laisvai ap
sispręsti... Pačioje Sovietų 
Sąjungoje ukrainiečiai, lat
viai, lietuviai, estai, musul
monai, totoriai, žydai ir 
kitos priespaudą kenčiančios 
tautos bus tikrai dėkingos 
už tokį radikalų Sovietų po
litikos pakeitimą, kuris juos 
įgalins įgyvendinti laisvo 
apsisprendimo teisę”.

Marilyn Haft taip pat kri
tikavo Sovietų Sąjungą už 
žmogaus teisių pažeidinėji
mus: ”0 Sovietų veidmai
nystė žmogaus teisių atžvil
giu? Paklauskit religines 
grupes, paklauskit Helsinkio 
sutarčių vykdymo stebėto
jus, paklauskit vadinamuo
sius politinius disidentus, 
kurie tesiekia pagrindinių ir 
visuotinų žmogaus teisių 
įgyvendinimo ir už tai bru
taliai persekiojami, uždaro
mi į psichiatrines , ištremia
mi, ir kalinami sovietiniuose 
lageriuose...

paskelbtas skaitytojo E.G. 
Brownstein laiškas apie 
Lietuvoje suimtą 56 metų 
amžiaus Dr. Algirdą Stat- 
kevičių, psichiatrą ir Lietu
vos Helsinkio Grupės narį. 
Suimtas jis buvo 1980 m. 

.vasario 14 d. Vilniuje. Suė
mimo motyvai nežinomi. Iš 
minėto laiško sužinome, kad 
Dr. A. Statkevičius, kalti
namas politiniais motyvais,

pirmą kartą buvo suimtas 
1951 m. ir kalintas iki 1956 
m. 1970 m. jis vėl buvo su
imtas kaltinamas, kad para
šęs studijas "Komunistų^, 
manifesto kritika” ir "Socia
linių tyrimų Lietuvoje išva
dos”. Jis buvo atiduotas 
prievartiniam 
psichiatriniam gydymui.

Pereitų metų daktaro su
ėmimas greičiausiai bus 
pagrįstas . sufabrikuotais 
motyvais, kaip antisovietinė 
propaganda. Sov. Sąjungos 
šmeižimas, už ką gresia sep- 
tyneri metai kalėjimo ir 
penkėri metai vidinės trem- 
tieš.

Laiško autorius kreipiasi į 
skaitytojus rašyti protesto 
laiškus reikalaujant kad su
imtasis Dr. A. Statkevičius 
būtų paleistas.
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ELTA
***

"The Medical Journal of 
Australia” pereitų metų 
lapkričio 29 numery buvo

naujienos
Baigiantis Amerikos prez. skaitytojų susilaukė daug 

Carterio kadencijai su dide-, priekaištų. Dabar tokiu iš- 
liu įkraščiu stangiamasi už-' kiliuoju asmeniu pripažino 

naujai išrinktąjį prezidentą 
R. Reagan. Spaudoje vėl pa
sigirdo balsų, kad tokiu 
"Man of the Year” geriau 
tiko pripažinti lenkų darbi
ninkų vadą L. Walesą, 
kuriam turėjo nusileisti so
vietinėje sistemoje visagalė 
lenkų komunistų partija ir 
kuris sudrebino visą Sovietų 

, Sąjungą.
***

Lenkijoje ir laisvieji ūki
ninkai siekia sudaryti savo. 
neĮiriklausomą uniją. Nese
niai Lenkijos streikavusių 
darbininkų vadas L. Walesa 
lankėsi Romoje ir buvo pri
imtas popiežiaus Jono Pau
liaus II-jo.

♦**
Į Europos Ekonominę 

Bendruomenę nuo naujų 
metų nariu įstojo ir Graikija. 
Dabar tą bendruomenę su
daro 10 Europos valstybių.

Baigiantis Amerikos prez.

baigti Amerikos ambasados 
įkaitų Teherane problemą, 
užtrukusią gerokai 
metų. Už įkaitų paleidimą 
Amerika sutinka išmokėti 
daugiau kaip aštuonis mili- • 
jardus dolerių iš užšaldytų 
Irano fondų Amerikoje. Kiti 
šioje aferoje įžiūri galutinį 
Amerikos pažeminimą. 
Naujasis Amerikos prezi- . 
dentas R. Reagan šioje afe
roje nesikiša, bet tik žinoma, 
kad jis nesileistų į tokius 
sandėrius jeigu toji proble
ma būtų palikta jam spręsti.

virš

Kasmet amerikiečių pla
čiai pasaulyje skaitomas 
žurnalas ’’Time” metų pa
baigoje skelbia iškiliausią 
pasaulio asmenį, pasižymė
jusį politikoje ar kultūrinia
me gyvenime. Pernai tokiu 
”Man of the Year” buvo pri
pažintas Irano ajatola Kho
meini, dėl ko "Time” iš
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XI Lietuviu Dienos 
Adelaidėje

Literatūros - Dainos vakaras
Po gražiai pravesto Lie

tuvių Dienų atidarymo, tą 
Eatį vakarą rinkomės į Liet, 

katalikų Centro salę daly
vauti literatūros ir dainos 
vakare. Šios rūšies parengi
mai nėra dažni ir meninio 
žodžio bei dainos mylėtojų 
būrys nėra ypatingai 
gausus. Tačiau gana erdvi 
salė netrūko klausytojų.

Vakarą atidarė jo organi
zatorius, žinomas Adelaidės 
lietuvis kultūrininkas, poe
tas Pranas Pusdešris. Gaila, 
jis su savo kūryba progra
moje nepasirodė.

Programą atliko Austra
lijoj gyveną menininkai. Dar 
metų pradžioje buvo girdė
tis, kad šiame parengime 
dalyvaus poetas Stasys 
Santvaras, bet dėl eilės 
priežasčių jis neatvyko. Taip 
pat nepribuvo ir programoje 
pramatyta poetė iš Mel
bourne M. Malakūnienė.

Nežiūrint to, programoje 
buvo žymi poetų persvara. 
Savos poetinės kūrybos 
skaitė Juozas Mikštas, Vin
cas Kazokas, Lidija Šimkutė 
ir Juozas Almis Jūragis.

Ne pirmą kartą klausėmės 
šio mūsiškių poetų būrelio, 
bet poetas per savo kūrybini 
žodi kiekvieną kartą ateina 
tarsi naujai atgimęs. Poetas 
visais laikais buvo ir liko sa
vosios tautos pranašas ir 
šauklys. Jis savo poetiniu 
žodžiu pasiekia klausytojo 
sielos gelmes ir ji supurto. 
Ne visi poetai turi vienoki

Pas 
ramovėnus

"RAMOVĖS” SKYRIŲ 
ATSTOVŲ

SUVAŽIAVIMAS

Australijos LKVS ’’Ra
movės” skyriai, didelių 
atstumų atskirti nuo savo 
centro Amerikoje, dažnai 
pasigenda tarpusavio ryšio 
ir susiduria su problemomis, 
kurios yra specifinės šiame 
kontinente. Dėl to kyla rei
kalo laikas nuo laiko susitik
ti visų skyrių atstovams ir 
kilusius klausimus pasvars
tyti. Taip pat svarbu pasi
dalinti savo veiklos patirtimi 
ir ramovėnų visuomeninį 
darbą padaryti našesniu ir 
prasmingesnių.

Ramovėnų suvažiavimo 
mintis kilo daugiau kaip 
prieš dešimtmetį. Pirmas 
toks suvažiavimas įvyko 
anuometinio skyriaus pir-ko 
C. Zamoiskio bute. Adelai
dėje. Vėliau ši graži tradicija 
buvo kartojama Sydnejuje, 
Melbourne ir jau kelintą 
kartą Adelaidėje.

Adelaidės Ramovės sky
riaus valdyba šiam suvažia
vimui kruopščiai ruošėsi ir 
patį suvažiavimą be prie
kaištų pravedė.

Suvažiavimas pradėtas 
gruodžio 30 d. invokacija, 
vėliavų pakėlimu Katalikų 
Centre ir pamaldomis šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Su
važiavimas vyko Kat. 
Centro salėje, kurį atidarė 
Adelaidės skyriaus pirm. V. 
Vosylius. Savo žodyje jis 
nusakė suvažiavimo tikslus 

poveikį, kad ir klausytojui 
pristato betarpiškai. Tad ir 
aną vakarą jų poeziją pri
ėmėm su šventiška nuotai
ka.

Šalia poetų programoje 
dalyvavo Bronė Mockūnie- 
nė, paskaičiusi alegorinį 
vaizdelį, laimėjusi skautų 
akademikų Australijoje li
teratūrinę premiją, ir 
Viktoras Baltutis su feljeto
nu ’’Komunikacinės priemo
nės”. Jis yra dažnas svečias 
Adelaidės kultūriniuose pa
rengimuose ir spaudos dar
buotojas, ne nuo šiandien 
pasireiškęs kaip talentingas 
feljetonistas.

Dainai atstovavo solistai 
Genovaitė Vasiliauskienė, 
Jurgis Rūbas ir Adelaidės 
moterų kvartetas "Nemuno 
dukros”. Solistė G. Vasi
liauskienė, gerai pažįstama 
visai Australijos lietuvių vi
suomenei. Ji su solistu J. 
Rubu sudainavo dvi dainas.-

Solistas J. Rūbas, gerai 
pažįstamas iš daugelio pasi
rodymų, ir šį kartą klausy
tojų neapvylė sudainuoda
mas tris dainas.

V. Baltutis

Komunikacinės problemos
(Feljetonas, skaitytas literatūros vakare Adelaidėje)

Parašyti romoną, novelę 
ar dramą yra vieni juokai. 
Kur kas daug sunkiau yra 

ir pakvietė pagerbti žuvu
sius karius susikaupimo mi
nute. Suvažiavimui pravesti 
pirmininku pakviestas V. 
Salkūnas ir sekretoriumi V. 
Statnickas. Paskaitą apie 
ramovėnų ateities uždavi
nius skaitė M. Rudzenskas. 
Apie skyrių veiklą praneši
mus padarė Adelaidės, Syd- 
nejaus, Canberros ir Mel
bourne skyrių atstovai. Pa
aiškėjo, kad veiklos barai 
visur gana panašūs, tik ski
riasi būdai. Diskusijose pa
sikeista nuomonėmis ir iš
ryškinti kai kurie pasitaikę 
nesklandumai.

Suvažiavime dalyvavo ir 
PLB Valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas. Jis 
pasveikino suvažiavusius 
pasidžiaugdamas ramovėnų 
aktyvumu ir palinkėjo sėk
mingo darbo bendruomenės 
ir Lietuvos gerovei.

Suvažiavimas pasiuntė 
sveikinimą ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimui ir taip 
pat sugestiją rezoliucijoms, 
kad Lietuvos laisvinimo 
veiksniai nutrauktų bepras
mius ginčus ir imtų vienin
gai kovoti už Lietuvos lais
vę.“ Iš tiesų, tokia asmeniš
kom ambicijom paremta 
tarpusavė kova yra labai 
apgailėtina: ji mūsų apie 
šiuos veiksnius neburia, bet 
greičiau nuo jų atitolina. Tai 
gerai supranta kiekvienas 
sąmoningas lietuvis išsky
rus saujelę užkietėjusių po
litikierių, pasišovusių mums 
vadovauti. Ne tik ramovė- 
nai, bet mes visi turime tei
sę reikalauti - susitarkite, 
arba leiskite kitiems, realiau 
sugebantiems žvelgti į 
lietuvių tautos ir Lietuvos 
ateitį.

Dėmesio vertos ir prog
ramoje dalyvavusios ’’Ne
muno dukros” (B. Budrienė, 
S. Pusdešrienė, A. Kamins
kienė ir A. Urnevičienė - va
dovė), kurios sudainavo irgi 
tris dainas.

Visai muzikinei programai 
akomponavo pianistė Nemi
ra Masiulytė-Stapleton, la
bai rimta muzikinė pajėga. 
Kaip akomponiatorė lydi 
beveik kiekvieną svečią ar 
viešnią dainininką, atvykusį 
iš užjūrių.

Pastebėtina, kad šio va
karo programoje dalyvavo 
vien tik vietinės Australijos 
lietuvių pajėgos. Tiesa, vie
toj nedalyvavusios poetės 
M. Malakūnienės jos vietoje 
buvo įpinta išraiškos šokio 
šokėja p. Šilvienė iš Mel- 
bottrno, pašokusi šokį ’’Vy
tauto garbei”, jos pačios su
kurtą pagal Sibeliaus muzi
ką. Tas liudija, kad esame 
gyvi ir nestokojame kūrybi
nio polėkio. Tikime, kad me
ninio žodžio ir dainos šventę 
turėsime dar ne vieną kartą.

B. Straukas

parašyti laišką. Nesvarbu 
kam jį rašai, visada trūksta 
šviesesnių minčių, kurias 
skaitydamas gavėjas 
stebėtųsi tavo išmintimi ir 
neabejotinai gilia erudicija. 
Laukdamas tų minčių, laiško 
rašymą vis atidedi vėles 
niam laikui; dažniausiai kitai 
dienai, o kitą dieną rytojui, 
kolei sąžinė pamažu aprims
ta.

Gavau jau antrą laišką iš 
Valentos, kuris jau nekan
traudamas ir jaučiamu tarp 
eilučių pykčiu siūlosi per 
Lietuvių Dienas mane ap
lankyti. Gali išskaityti ir žo
džius: ’’Nebūk paršas ir pa
rašyk, o jei ne, tai gali 
kraustytis pragaran...”

Po tokio nemandagaus 
laiško norėjau visiškai nu
traukti komunikaciją ir jį 
patį pasiųsti po velniais, bet 
artinosi šventės ir Lietuvių 
Dienos ir mano žemaitiškas 

i nuoširdumas neleido 
sustabdė nuo šio žygio. Nu
tariau vistik parašyti keletą 
žodžių apie žmonos sveikatą, 
kuri visuomet yra bloga, 
karštą orą, na, ir dar keletą 
nereikšmingų kasdieniškų 
reikaliukų, taip kad ištem
pus iki paskutinės puslapio 
eilutės, paliekant vietos tik
tai parašui.

Laiškui rašyti reikalinga 
tam tikra nuotaika, tam tik
ras jausmas, ryšys. Vieną 
pavakarę sėdau, nes reika
las ir taip per ilgai užsitęsė.

’’Mielas ir brangus Valen
tai” ... Ne, šitaip negalima. 
Jis man tik pažįstamas, ne,

Baigus suvažiavimą visi 
dalyviai ir svečiai pakviesti 
prie vaišių stalo, prie kurio 
besistiprinant ramovėnai 
tęsė nebaigtas diskusijas ir 
draugiškai visi padalyvavo.

Ramovėnas

Dalis klausytojų literatūros — dainos vakare.
Nuotrauka A. Budrio

ADELAIDĖJE Tasmanieitė

Išgyvenau susitikimą su išeivija 
Apjuosę meile nuoširdumą — 
Graudino su daina
Ir kibirkštys, nors jau prigesę 
Veržės iš akių.
Myliu jus: broliai, miela sese 
Lietuviškų Dienų.

Vai, ačiū už kiekvieną žestą, 
Už šokius, dainas ir maldas; 
Nenuorama mintis užkaista 
Neveltui rašau čia eiles. 
Kitaip dėkoti, nebemoku —
Palikite sveiki! Visad minėsiu Jus geruoju 
Gyvendama toli. 1Q8n YTT 31

gal būt šiek tiek artimesnis 
negu kiti, bet limonado nėra 
ko čia pilstyti. Dar pagalvos, 
kad ieškau jo draugystės,- 
Juk aš jį susipažinau Mel
bourne per Lietuvių Dienas, 
kur abu buvome patalpinti 
arba, kaip jau įprasta sakyti, 
apnakvydinti pas vieną 
viengungį, kuris mus priim
damas pasakė:

— Vyrai, ėdalą žiūrėkitės 
patys, o ’’skystą kurą” aš 
parūpinsiu. Na, ir parūpino. 
Nematėme nei vieno paren
gimo, nes šeimininkas iš ry
to užpildavo, kad akys praš
vistų, o pietų sulaukę krito
me pokaičio ir tik pavaka
riais pakėlę galvas bandė
me ruoštis, bet ir vėlei ma
lonaus šeimininko prikalbėti 
atsigaivinimui, paėmę po 
dvigubą porciją, pamiršda
vom Lietuvių Dienas ir vi
sus parengimus. Taigi šito
kia draugystė mus jungė ir 
ieškojau tinkamesnio žodžio 
jai apsakyti ir taip teko ati
dėti laiško rašymą kitai, pa
togesnei dienai.

Sekančią dieną lyg ir jau
čiau kokį tai pakilimą arba 
nuotaiką, bet reikalai susi
pynė: mūsų veislės šuo, be 
uodegos ir spalvos, apsirgo 
kirmėlėmis ir teko jį gabenti 
pas veternorių. Pusdienį iš
sėdėjau laukiamajame tarp 
įvairių gyvulių ir jau atėjo 
mano eilė, bet didžiulis bul
dogas su aprišta nosimi, nu
taikęs progą, čiupo šalimais 
murksintį katiną, kuris bai
siai rėkdamas šoko ant vaiko 
kelių snaudančios papūgos ir 
išgąsdino viso laukiamojo 
gyvūniją, kad ir maniškis 
šuo nežiūrint kirmėlių, 
kaukdamas išsiveržė pro 
praviras duris. Po šitokio 
šuniško įvykio nuotaika pai
ro ir netiko jokiam rimtam 
darbui, o ypatingai laiško 
rašymui.

Laimingu sutapimu pasi
taikė laisva nuo darbo diena. 

Žmona išvyko miestan pirk
tis žurnalo, kuriame horos
kopas visuomet atspėja jos 
ligas, o kartą net diena die
non nusakė jos draugės ne
laimę, kad ketvirtas vyras ją 
paliks. Laišką pradėjau rim
tai, be jokių įžangų; tiesiai 
prie reikalo:

’’Valentai Esmi pakliuvę į 
bėdą. Vakar sprogo pagrin
dinis vandens vamzdis ir 
neturime vandens, o pava
kariais išvirto elektros stul
pas, išversdamas pusę 
sienos kambario, kuriame 
ruošiausi jus priglausti. Pats 
rašei, kad gal dar ir uošviai 
prisijungs, nes jiems vyks
tant teks ir gyvulius kartu 
imtis; nebus jų kam'prižiū- 

į rėti. Taigi, jeigu sutinki su 
uošviais apsistoti pusiau iš
griautame kambaryje, be 
vandens ir elektros, nepa
miršk , kad ir gyvulius teks 
kur nors palovyje priglausti. 
Kadangi iki Kalėdų liko tik
tai dvi dienos, man nerašyk 
laiško. Nelaukdamas tavęs, 
linkiu tau linksmai praleisti 
šventes namuose.”

Lengviau atsikvėpiau, nes 
pagaliau atlikau darbą, ku
riam ruošiausi porą mėne
sių. Tą pačią dieną laiškane
šys pakišo telegramą, rau
donomis linijomis išmargin
tą. Drebančiais pirštais at
plėšiau. Nagi, rupūžė Va
lentai Matyt, nesulaukęs 
mano laiško trenkė telegra
mą:

’’Atvykstame visi, kaip 
rašiau savo laiške!”

Pasiutėlis Valentą veržia
si per kraują! Kalėdų pirmos 
dienos rytą, tik spėjus sau
lutei išsklaidyti per naktį 
susigulėjusį pakalnėse tirštą 
rūką, prie namo sustoja au
tomobilis su didžiule prieka
ba. Išlipo Valentą, jo žmona, 
uošviai ir du vaikai. Vaikai 
pakėlė priekabos brezentą 
ir iš jos iššoko katinas ir šuo. 
Dar ištraukė narvelį su ka
narėle ir visi gražia eilute 
suėjo į mano namus:

— Velnias tu, nei kiek ne
pasikeitęs, — daužė man per 
pečius Valentą, stumdė ir
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VADOVŲ SĄSKRYDIS
LSS Australijos Rajono 

Skautų Vadovų Suvažiavi
mas įvyko sausio 3 d., 
VH-sios Rajoninės - Didvy
rių Žemės - Stovyklos rajo
ne, 2 vai. popiet.

Suvažiavimą atidarė rajo
no vadas, v.s. B. Žalys, pas
veikindamas suvažiavime 
dalyvaujančius užjūrio sve
čius ir vienetų atstovus ir 
padarydamas trumpą pra
nešimą apie paskutinių 2 
metų rajono veiklą. Suva
žiavimui sekretoriavo v.s. 
A. Karpavičius.

Suvažiavime dalyvavo 
virš 20 vyr. rajono vadovų- 
vių, atstovaujančių 5 miš
rius tuntus, 2 ASS skyrius, 2 
skautininkų ramoves ir se
nųjų skauų židinį, jų tarpe — 
LSB Vyr. Skautininkas, v.s. 
V. Vidugiris, ASS Vadijos 
pirmininkas, s. fil. R. Strikas 
ir LSS Seserijos Gintaro 
Vadovių Mokyklos Vedėja 
v.s. V. Aleknienė.

Iš svarstytų reikalų pa
minėtina: sekanti rajoninė 
stovykla įvyks tuoj po Lie
tuvių Dienų, 1983 m. pra
džioje, Melbourne apylinkė
se; Džiugo tuntui pavestas 
jos suruošimas; tartasi dėl 
Australijos Lietuvių Skautų 
Fondo veiklos pagyvinimo 
bei pritaikymo prie LSS 
Fondo; tuntininkų / rajono 
vadovų suvažiavimo 1981 m. 
rudenį; lietuvių kalbos 
skautų vienetuose; bendra
darbiavimo su kt. lietuvių 
jaunimo organizacijomis; 
pasiruošimo sekančiam LSS 
suvažiavimui (rinkimai į se
kančią kadenciją greičiausiai 
prasidės apie metų vidurį) 
ir kt. reikalais.

Suvažiavimo dalyviai gy
vai reiškė savo nuomones ir 
pageidavimus, pavesdami 
rajono vadijai tai persvars
tyti - vadovaujantis ateities 
veikloje. _ x_

Ąžuolo - Gintaro vadovų kursai

laidžia Australijos RaionoJSpaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
s.fil. I. Jonaitienė, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 
Tel. 869 1159

UŽSIPRENUMERUOKIM 
SKAUTIŠKĄ SPAUDĄ!

Metų pradžia - pats laikas 
atnaujinti Skautų Aido ir 
Mūsų Vyčio prenumeratas, 
nes be skautiškos spaudos 
skautų vadovas yra tik ’’pu
sė” vadovo. Tad skautiškąją 
spaudą turėtų užsiprenu
meruoti visi vadovai-vės, 
skautininkai-kės, vyr. bro
liai - sesės. Čia ne tik parei
gos bet ir garbės reikalas.

Vienetai (tuntai, ASS 
skyriai, skautininkų ramo-. 
vės) turėtų paskirti skautiš
kos spaudos platintojus savo 
vienetuose, kurie tuo rūpin
tųsi.

SKAUTŲ AIDO prenu
merata metams tik $ 5.00, 
MŪSŲ VYČIO - $ 3.00.

Prenumeratorių sąrašus 
ir pinigus siųsti: Sk. Aido 
administratorei, v.s. M. Jo
nikienei, 6346 So. Wash
tenaw Ave., Chicago, Bl. 
60629, U.S.A., arba Mūsų 

Vyčio administratoriui, A. 
Kiemaičiui, 11044 W. 84 
Place, Willow Springs, UI. 
60480, U.S.A.

Sydnejuje skautiškos 
spaudos platinimu rūpinasi 
v.s. Jonas Zinkus, 84 Victor 
Ave., Picnic Point, N.S.W. 
2213 (Tel. (02) 774 2914). Jis 
taip pat sutinka tarpinin
kauti ir kt. miestų skautams 
bei tautiečiams, jei pas juos 
nėra tam skirto spaudos 
platintojo.

Paskubėkite, broliai - se
sės! Vėliau gali pritrūkti 
pirmųjų numerių.

Inf.

B. Žalys

Ilgai lauktoji - I-ji Austra
lijos LSS Ąžuolo - Gintaro 
vadovų-vių Mokyklos Kursų 
stovykla įvko sausio 2-11 
d.d., ’’Woodhouse” australų 
skautų stovyklavietėje, 
Picadilly, Pietų Australijoje.

LSB Ąžuolo Vadovų Mo
kyklos kursus pravedė šios 
mokyklos vedėjas, v.s. Ro
mas Fabijonas, Seserijos 
Gintaro Vadovių Mokyklos 
kursus - šios mokyklos ve
dėja, v.s. Vanda Aleknienė. 
Jiems talkino instruktorius - 
komendantas, s.fil. Raimun
das Strikas Visi iš Čikagos. 
Be jų, kaip instruktoriai, 
dirbo: Birutė Prašmutaitė, 
Rasa Statkuvienė (abi iš 
Melbourne, Vic.), Linas 
Vaičiulevičius, Ignas Vai- 
čiulevičius (abu iš Hobarto, 
Tasm.) ir Bronius Žalys

Komuni 
kacijos...

Atkelta iš psl. 3 
vėlei glebiasčiavo, išbučiavo 
abu žandus, įgrūdo rankon 
kažkokią dovaną, — Gerą 
bobą turi! Prižiūri, ot kas! O 
žmonelė irgi kaip pinavija 
žydi. Čia mano priekaba ir 
jos seniai, — pristatė Valen
tą savo žmoną ir uošvius.

— Tiesa, kad nepamirš- 
čiau, tęsė Valentą, įsimečiau 
cemento maišelį, tai tavo iš
virtusiai sienai sulipinti. 
Rytoj rytą atvyksta trauki
niu sūnus su dviem vaikais. 
Ar pats nuvyksi jų pasitikti 
ar man reikės!?

— Aš nuvyksiu, — sumy
kiau panosėje, atgavęs kva- 
Čą ir prisiminęs Lietuvių 

•ienų komiteto raginimą, 
priimti visus svečius kuo 
gražiau ir nuoširdžiau.

Valentas kanarėlė links
mai čirškė, pakibusi veran
doje, katinas ir šuo, lyg seni 
gyventojai, snaudė saulės 
atokaitoje. Žmona nutaikiusi 
progą leptelėjo:

— Statyk, kieme palapinę!
— O kuriem galam!?
— Nagi mudu kelsimės, 

nejaugi svečius į palapinę 
grūsi?

Prisiekiau visais Lietuvių 
Dienų parengimais, kad-į 
kiekvieną laišką, atvirutę ir 
Saveikslėlį atsakysiu ne- 

elsdamas.

Mūsų Pastogė Nr. 3,1981.1.26, psl. 4

(Sydney, NSW).
Kaip kursų talkininkai, 

pašnekesius pravedė LSB 
VS, v.s. Vytautas Vidugiris, 
v.s.fil. kun. P. Dauknys ir 
australų kariuomenės kap. 
Kęstas Pauliukevičius (išli
kimas miške / dykumų sąly
gose).

Kursų ūkvedys s.v. Vy
tautas Patupas.

Gintaro Vadovių Mokyk
los grupę sudarė: kursantės 
- Loreta Čižauskaitė, Laura 
Baltutytė (abi iš Melbourno, 
Vic.j, Birutė Jomantaitė, 
(Geelong, Vic.), Elena Bu- 
lienė, Regina Rupinskaitė 
(abi iš Adelaide, S.A.) ir 
Ginta Viliūnaitė (Sydney, 
N.S.W.).

Ąžuolo Mokyklos grupę 
sudarė: kursantai - Kęstutis 
Jomantas, Petras Volodka 
(abu iš Geelong, Vic.), Sie
tynas Kubilius (Adelaide, 
S.A.) ir Viktoras Gaidžionis 
(Sydney, N.S.W.).

Ąžuolo Mokyklos kursan
tai sudarė Žalčių skiltį, gin- 
tarietės - Eglių skiltį. Skil- 
tininkai ir kiti skilties parei
gūnai keitėsi kas dieną.

Vadovų kursų stovykloje 
visą laiką vyko labai inten
syvus darbas: veikla skilčių 
sistemoje, pašnekesiai, 
draugovės vadijos posėdžiai, 
pionierija, laužų pravedi- 
mas, iškylavimas, skauta- 
mokslis, maisto gaminimas 
ir kt., kas užėmė laiką nuo 7 
vai. ryto iki maždaug 11.30 
vai. vakaro. Pašnekesiams 
pasibaigus sekdavo vakaro
nės, kurių metu buvo moko
masi dainų.

Sausio 8-9 d.d. įvykdyta 
20 km iškyla aplinkiniuose 
kalnuose. Sausio 9 d. vakare 
kursantai suruošė tradicinę 
mokyklos puotą, į kurią at
silankė LSB VS, v.s. Vyt. 
Vidugiris, rajono bei rajoni
nės stovyklos vadijų nariai. 
Sausio 10 d. naktį įvyko 
kursų užbaigimo ceremoni
jos.

Tikrumoje, kursantų dar
bas dar tik įpusėtas. Grįžę 
jie turės atlikti nemažiau 6 
mėn. vadovavimo stažą 
savo vienetuose, o po to - 
parašyti ir įteikti mokyklų 
vedėjams skitus uždavinius 
raštu. Tik tada jiems bus iš
duoti mokyklų baigimo pa
žymėjimai ir atitinkami 
ženklai.

Leiskime apie vadovų 
kursus pasisakyti patiems 
kursantams:

♦
Sausio 2 d. - pirmoji kursų 

diena. Tiek težinome, kad 
atvykome į Ąžuolo-Gintaro 
Vadovų-vių Mokyklų kursų 
stovyklą; lūkuriuojame, kas 
gi čia bus?

Pakeliame mokyklų 
gaires, tuo pačiu oficialiai 

atidarydami stovyklą. Pora 
trumpų vadovų žodžių. Iš
duodami pilki kursantų šlip- 
sai, kursų stovyklos ir kur
santų ženklai. Visi turimi 
vyresniškumo (pasižymėji
mo) pareigų ženklai papra
šyta nusiimti, nes šioje sto
vykloje - nuo mokyklų ve
dėjų, instruktorių iki kur
santų visi esą vienodi - 
skautai, norį pasiruošti ar 
pasitobulinti vadovo darbui.

* s
Pirmą kartą patys paruo

šėme pusryčius. Ateina ir 
mūsų vadovai. Mes jau kre- 
čiamės košę į indus, kai ku
rie jau valgo, net ausys 
linksta, o mūsų vadovai ne- 
ėdrūs tokie... vis dar neina į 
eilutę. Susigriebėme - ne- 
pakvietėme!..

Atrodo jau viskas tvarkoj. 
Vėl griebiamės už šaukštų, 
peilių ir šakučių... Bet vado
vai vis dar nevalgo, lyg dan
tis būtų pametę. Kažkuris iš 
mūsų suabejojo - vėl kažką 
ne taip padarėme?

— Nesukalbėjom maldos! 
— prisimena sesė Ginta.

Taip palengva mokinamės 
paprasčiausių dalykų.

Antroji ir trečioji dienos 
mus įsuka į patį kursų sūku
rį - patys verdame, patys 
tvarkomės, rikiuotėj į paš
nekesius, rikiuotėj į užsiė
mimus, darome užrašus, 
braižome schemas, atsako
me į klausimus ir patys 
klausiame, ruošiame dirbti
nus laužus (ugnį kurti sto
vyklavietėje griežtai už
drausta), vakarojame ir dai
nuojame, dainuojame!..

Tie griežtieji mūsų vado
vai - broliai Romas ir Rai
mundas, sesė Vanda - kurie 
pradžioje atrodė tokie at
šiaurūs, po kelių dienų pasi
darė mūsų geriausi draugai - 
drauge stovyklines ’’šiukš
les” valgome, drauge dai
nuojame, drauge laužų 
programose pasirodome 
(nors ir dejavo brolis Bro
nius, kad jo visa reputacija 
šuniui ant uodegos nuei

sianti, vistik į laužo pasiro
dymus ėjo), o pametę savo 
’’vizitines” ir jie lygiai ken
tėjo jas išsipirkdami...

♦

Sausio 7 d. pavakare 
ąžuoliečiai ir gintarietės, 
prisidedant instruktoriams 
išvyko iškylon į apylinkės 
kalnus. Vienas kitas iš vyr. 
kartos, neišlaikęs kuprinės 
’’spaudimo” po kelių valandų 
grįžo atgal, bet jaunieji tęsė 
kelionę toliau. Numatyta 
nakvynei vieta pasiekta 9 
vai. vakare. Apie 3 vai. ryto 
pradėjus lyti iškylautojai vėl 
pakilo į žygį, atsirasdami 
kursų stovykloje apie 9 vai. 
ryto - linksmi ir žvalūs, nu
galėję visas kliūtis. Iš išky
los parsinešta ir nemažai 
suvenyrų - pritrintų pūslių 
ant kulnų ir kojų pirštų.

Sausio 9 d., popiet, mes 
kursantai, suruošėm savo 
tradicinę kursų puotą, pasi
kviesdami visą būrį svečių. 
Čirškinom, sviŪnom, kepėm, 
tepėm kol pagaminom nusi
statytus meniu. O čia lietus' 

• prapliupo, kaip iš kibiro. 
Teko didinti ’’restorano” pa
talpas, kuriose, šiaip taip, 
kad ir apšlapę, sutilpome... 
Svečius pasveikinom arija iš 
"Pilėnų” operos, o paskui - 
vaišinom, vaišinom, vaiši- 
nom. Svečiai irgi neliko sko
lingi - atvežė visą kuprinę 
obuolių sunkos. Įvyko tą 
dieną ir nesusipratimų, pav. 
vietoj ’’ant trečio” skirtų le
dų, tiekimo skyrius pristatė 
didžiulį ledo gabalą,* bet negi 
dėl to liūdėsi? Mūšų apsuk
rieji virėjai rado išeiti • Pet

ras prikepė ’’baronkų”. O 
puotos likučiais maitinomės 
visą sekančią dieną, ir tos 
dienos virėjai - sesė Elė ir 
brolis Viktoras - atrodo, kad 
nepersidirbo...

Šios dienos vakare prave- 
dėme ir rajoninės stovyklos 
laužą. Stebėję sakė, kad išė- 
jo neblogai, nes ’’žinojom, ką* 
darėm!”

Miego stovykloje pritrūk
davo, bet kavos - ne. Na, tai 
ir pliurpdavom šį rudą skys
tį ryte, per dieną, vakare ir 
vėlią naktį, skatinami ame
rikiečių vadovų pavyzdžio, 
kurie, atrodo, be kavos ne
galėtų išgyventi nė valan
dos. Nors tenka pripažinti, 
kad be kavos greičiausiai 
būtume vaikščioję miegoda
mi.

*
Sausio 8 d. pastatėm tiltą, 

per miniatiūrinį upeliuką. 
Viršvalandžius dirbo pieme
nų mazgai ir visokios kilpos. 
Pastatėm ir, patys nedrįs
dami jo išmėginti, pasikvie
tėm mokyklų vedėjus. O šie, 
patikrinę mazgus, užlipo, 
perėjo ir dar visus kursan
tus ant jo sulaipino. Nepati
kima - bet nelūžo!..

Sausio 11 d. Sekmadienis. 
11.30 vai. paskutinį kartą 
nuleidžiame mokyklų gaires. 
Vadovai taria trumpus atsi
sveikinimo žodžius. Darosi 
sprangų gerklėje ir drėksta 
akys.

Iš šešėlingų aikščių jau 
dingę palapinės ir stovykli
niai įrengimai. Spontaniškai 
susimetame į mažą ratelį, ir 
dar kartą užtraukiame neo
ficialią stovyklos dainą:

’’Atsikėliau anksti rytelį, 
ryteli 

O-o, o-o ...”
Sudie, kursų stovykla!. 

Sudie, vadovai! Sudie, bro
liai - sesės kursantai!.. Bet 
tai ne paskutinis kartas, dar 
mes susitiksime!
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Dailės paroda Lietuvių Dienose
Dailės paroda susidėjo iš 

kelių paskirų dalių: eksli
brisų trijų mirilsių daili
ninkų darbų, tautodailės bei 
foto parodos.

Didžiajame kambary dau
giausia vietos užėmė eksli
brisai. Lidija Pocienė buvo 
užsimojusi supažindinti lie
tuvių visuomenę su jos su
rinktais iš viso pasaulio lie
tuviškais ekslibrisais (apie 
300). Daugelis jų išstatyta iš 
Lietuvoje gyvenančių daili
ninkų, bet buvo ir iš U.S.A., 
Kanados, Europos, net Aus
tralijos. Patys ekslibrisai 
buvo įdomūs, tačiau jų ma
sinis eksponavimas ant juo
dų plokščių, išrikiuotų ant 
ilgų stalų ir aukštų pertva
rų, visai parodai suteikė 
gūdų įspūdį. Kadangi jos ra
šinėlis apie ekslibrisus buvo 
skelbtas Mūsų Pastogėje ir 
dar atkartotas išleistoje 
specialioje brošiūroje, visi 
buvę ar nebuvę galėjo susi
pažinti su šia parodos dali
mi.

Svarbiausia, kad nebeliko 
pakankamai vietos pagrin
dinei parodos daliai - miru
siųjų Australijoje lietuvių 
dailininkų kūrybai. Šią 
grupę rengė skulptorė Ieva 
Pocienė, kuri, norėdama pa
gerbti neseniai mirusius 
dailininkus, surinko jų 
darbų ekspozicijai.

HENRIKAS ŠALKAUS
KAS (1925-1979), gimęs 
Kaune ir meną studijavęs 
Vokietijoje, atvykęs į Aus
traliją įsitvirtino Sydnejuje 
įsitraukdamas į vietinį meno 
pasaulį, priklausydamas 
australų meno draugijoms ir 
nuolat dalyvaudamas tiek 
čionykštėse, tiek ir tarptau
tinėse meno parodose, nie
kad neužmiršdamas lietu
viškos pusės. Net ir ’’Mūsų 
Pastogės” antgalvis yra 
Henriko Šalkausko sukur
tas. H. Šalkauskas buvo su
rengęs devynias individua
lines savo darbų parodas. Jo 
meninis kelias, kaip ir kitų 
dailininkų, buvo vingiuotas, 
bet be drastiškų pasikeiti
mų. Kaip grafikas jis pradė
jo dirbti medyje bei lino rai
žiniuose. Šioje parodoje iš
statytas lino raižinys ”0 
saulė visad lydi mus” (1962) 
buvo apdovanotas Tokyo 
treciojoj tarptautinėje bie- 
nalinėje grafikos parodoje. 
H. Šalkauskas buvo ab

Leonas žygas Sonata
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straktus nuo pat savo karje
ros pradžios, tačiau jo kūry
boje galima atsekti orienta
cines koordinates, nurodan
čias horizontą bei kitas sim
boliškas konfigūracijas. Mi
nėtame lino raižinyje iškar
pyta juoda horizontalinė 
plotmė kontrastuojama 
energingų geltonų saulių 
apskritimais, o fonas rit
mingai nusėtas aqua spalvos 
piūviais, vibruoja gyvybės 
džiausmu. Kompozocija 
stipri ir standri, perduodan
ti autoriaus vidinę jėgą.

Apie 1960-sius metus H. 
Šalkauskas palaipsniui pe
reina į akvarelinę tapybą. 
Kaip asmenį H. Šalkauską 
pažįstame labai šiltą, drau
gišką, kuriam visi žmonės 
buvo draugai ir gyvenimas 
atrodė kaip nesibaigianti 
puota. Jis ir mirė grįžęs iš 

vieno subuvimo ir persiren
gęs ruošėsi eiti į kitą. Tačiau 
kūryboje jis pasireiškė kaip 
didelis introvertas, kupinas 
savų vidinių kontempliacijų. 
H. Šalkausko abstraktaus 
ekspresionizmo tapyba yra 
monumentali ne vien savo 
dideliu formatu, bet monu
mentali savo turiniu ir tech
nišku perdavimu. Anksčiau 
naudota dramatinė įtampa 
tarp juodo ir balto vėliau 
perleido vietą jo mėgiamai 
juodai spalvai su pilkais to- 
naliniais niuansais. Sutram
dyta juoda masė, galybiška, 
bet be agresijos, slėpė savy
je emocionalinę įtampą, ku
rią švelnino pilkos tonalinės

Henrikas Šalkauskas O saulė visad lydi mus (lino 
raižinys)

sruogos, bėgdamos žemyn 
viena kitą dengdamos ir 
praturtindamos pilkas 
gamas variantais. Sroveni
mas pilkų sąskambių bylojo 
ne dramą, bet rimtį ir su
kaustytą mintį. Tokie ir bu
vo du didieji parodoje išsta
tyti paveikslai.

Kai kuriuose paveiksluose 
H. Šalkauskas sutapatina 
save su gamta besąlygiškai į 
ją įsijungdamas. Aukšto ho
rizonto kolosalinės juodos 
masės plyšiai, silpnai pa
rausvinti, keisdami intensy
vumą,išreiškia kvietimą su
sijungti su kosminėm jėgom. 
H. Šalkauskas mokėjo sude
rinti kolosines mases su di
deliu poetiniu jautrumu.

Parodoje tebuvo išstatyti 
tik trys dideli darbai iš šio 
periodo, bet jo paskutiniųjų 
metų grynosios tonalinės 
tapybos nesimatė. Jis pasi
reiškė poetiškai pripažinęs 
ir kitų spalvų tinkamumą 
savo filosofiniams svarsty
mams.

ADOMAS VINGIS 
(1917-1980) nuo mažens do
mėjosi meniniais pasireiški-' 
mais ir turėdamas ’’auksines 
rankas” prisidėdavo prie 
įvairių meninių parengimų. 
Arčiau meno praktiškai pri
artėjo tik Vokietijoje, kur 
studijavo architektūrą. Dėl 
emigracijos studijas per
traukęs atvyko į Australiją, 
nusėdo Melbourne ir įsi
traukė į lietuvišką veiklą. Jo 
prigimtis vedė prie meno ir 
jau būdamas 43 metų suren
gė savo pirmąją dailės pa
rodą ir nuolat dalyvavo aus
tralų grupinėse parodose. 
Paskutiniuosius dvidešimt 
metų jis buvo atsidavęs vien
menui ir lietuviškam meni
niu! gyvenimui.

Bendras dailės parodos vaizdas

Visuose savo tapybiniuose 
darbuose A. Vingis išlaikė 
tam tikrą estetinį atstumą, 
neįsileidęs į ’’verdančios sie
los” pinkles, bet ramiai ir 
oriai išreiškia savo esteti
nius poreikius. Konstrukty
viniuose darbuose didelės 
spalvotos plotmės sukarpo
mos ir vėl sudėstomos pagal 
jo meninį sprendimą, dažnai 
įterpiant ir regimosios tik
rovės atpažįstamų simbolių 
elementus. Jo pasaulis gied
ras, kupinas harmonijos ir 
išgyventas judesys lėtas. A 
Vingis tikėjo gyvenimo pas
tovumu, kūryboje paliko lyg 
ir nepaliestas gyvenimo 
emocinių verpetų. Jis vie
nodai mylėjo ir spalvą, ir li
niją ir spalvotas plotmes, 
kurias įvairiai suskaldęs ir 
suharmonizavęs išreiškė 
savo lyrišką poetišką pasau
lėjautą. Jis taip pat yra pe
rėjęs įvairius kūrimo laiko
tarpius ir per abstraktų 
ekspresionizmą pasiekė ele
gantišką ir ramų plokštumi
nį konstruktyvizmą. Šioje 
parodoje jis atstovaujamas 
vos keliais paveikslais.

LEONAS ŽYGAS (1924- 
1980) gimęs Biržuose. Bai
gęs gimnaziją lankė meno 
mokyklą ir Kauno valstybi
nio teatro baleto mokyklą. Jį 
patraukė šokio menas ir net 
šoko Kauno teatro balete.

Atvykęs į Australiją apsi
gyveno Adelaidėje, kur ir 
mirė. Čia būdamas jis giliai 
įsitraukė į meną ir 1956 m. 
surengė pirmą individualinę 
tapybos parodą.

Šioje Lietuvių Dienų pa
rodoje gaila nematėme jo 
paskutiniųjų geometrinių 
darbų drobėse (minimai art 
in hard edge), bet matėme jo

pirmuosius kūrinius 1953 
metų.

Priešingai aukščiau minė
tų menininkų darbams Leo
no Žygo tapyboje pasireiš
kia emocinis prasiveržimas. 
Dar realistiniuose paveiks
luose jis naudoja tapmrią, 
suspaustą kompoziciją ir 
sodrius, ryškius dažus, daž
nai su dideliu imposto. 
Energiją ir gyvenimo 
džiaugsmą L. Žygas išreiškė 
skambančiose stipriose 
spalvose jas naudodamas 
tiesiai, be priemaišų. Kaip ir 
visi dailininkai jis yra pe
rėjęs daugelį slenksčių nuo 
realistinio kubizmo iki 
abstrakcijos, keitęs spalvų 
gamą ir stilių, tačiau prieš 
pasiekdamas minimalinį 
meną jis visur išlieka pirmoj ‘ 
eilėj kap stiprus spalvinin- 
kas. Jo teptuku, peiliu už-‘ 
tapyti ar tiesiai išspausti' 
dažai turi jėgos ir savo vidi’ 
niame žėrėjime ir pačiame 
užtepimo būde. L. Zygo p6r‘ 
tėpis drąsus, gestikuliuo
jantis ir oratoriškas, pa
veikslams suteikia gyvybin
gą, veržlų charakterį. L. Žy
go darbai priešingai negu A. 
Vingio, veikia betarpiškai, 
jausmingai. Gyvenime jis 
buvo užsidaręs, tačiau jo ta
pyba liudija jį buvus tempe
ramentingą menininką.

Visi trys suminėti lietu
viai menininkai buvo įsigiję 
vardą ir išsikovoję pozicijas 
australų meno pasaulyje. 
Kiekvienas iš jų buvo su- 
ruošęs individualines savo 
darbų parodas, buvo didžio
sios spaudos vertinami ir 
recenzuojami, ir kiekvieno iš 
jų vardas įrašytas į australų 
meno istoriją. Savo šaknis 
įleidę Lietuvoje, iš jos gavę 
pagrindus ir bendrą orien
tavimąsi į gyvenimą ir kū
rybą, jie savo darbo vaisius 
jau subrandino svetimoje 
žemėje. Mūsų Lietuvių Die
nos juos vėl priartino prie 
mūsų ir vėl leido pasigėrėti 
mūsų gabių brolių atsiektais 
laimėjimais.

Genovaitė Kazokienė

Švedai išrado būdą, kaip 
iš menkos kokybės anglies, 
turinčios daug sieros, paga
minti benziną ir kitus iš naf
tos gaunamus produktus. 
Tai būtų atsakymas į vis ky
lančias naftos kainas. Ame
rika ir kiti kraštai turi di
džiulius klodus anglies, 
kurie ateity bus išnaudojami 
energijos ištekliams papil
dyti. Turimomis žiniomis 
gauta iš anglies alyva bū
sianti pusiau pigesnė, negu 
importuojama iš arabų 
kraštų.
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mybę ir priminė, kad esama 
padėtis nėra pastovi ir 
anksčiau ar vėliau ateis me
tas, kai reikės naujo redak
toriaus. Tuo reikalu turi rū- 
6intis ne vien tik Sydnejus, 
et ir visa Australijos liet, 

bendruomenė.
Po Spaudos Sąjungos ir 

redaktoriaus pranešimų di
desnių diskusijų neįvyko ir 
eita prie sekančios darbot
varkės punkto — bendruo
menės statuto pataisų ar 
keitimo. Tačiau ir čia nieko 
konkretaus nenutarta, o pa
vesta sudaryti specialią ko
misiją ir paruošti atitinka
mus statuto keitimo projek
tus.

Toliau sekė Australijos 
Lietuvių Fondo, sporto Są
jungos ir jaunimo praneši
mai. Dėl A.L. Fondo prane
šimų plačiau nediskutuota, 
tik gal kiek suabejota dėl 
Fondo skiriamų premijų. 
ALFAS pranešimas buvo 
konkretus ir išsamus, su
glaustai referuota sporto 
veikla ir ateities užsimoji
mai. Jaunimo klausime iški
lo Jaunimo Kongreso orga
nizavimas Australijoje, ku- 
ris turėtų įvykti po penktojo 
J. Kongreso apie 1986-7 me
tus. Jaunimas dar šiuo rei
kalu neturi jokio plano, bet 
bendruomenės atstovai
kongreso rengimui pritarė ir 
atėjus laikui Jaunimo Kong
resą organizuoti ir remti vi
sokiais būdais.
j Diskusijose kiek paliestas 
^spaudos klausimas. Kai 
■kurių atstovų suabejota, ar 
tikslinga tokiai nedidelei 
bendruomenei leisti du sa
vaitraščius, tačiau šia pras-. 
me nutarimų nepadaryta 
remiantis bendra išvada, 
kad kol įmanoma, geriau tu
rėti du laikraščius, negu 
vieną.

Laikantis suvažiavimo 
darbotvarkės prieita prie 
bendruomenės organų rin
kimų. Statutine tvarka bu
simoji ALB Krašto Valdyba 
turėtų būti iš melbourniškių 
ir Melbourne. Čia Melbour
ne Apyl. pirmininkas buvo 
pasiruošęs ir patiekė kandi
datų į Krašto Valdybą sąra
šą: A. Pocius, B. Prašmutai- 
tė, A. Butkutė, I. Tamošai
tienė, P. Baltutis, J. Krikš
čiūnas, L. Baltrūnas, V. 
Adomavičius. Išrinkta 
Krašto Valdyba iš paduoto 
kandidatų sąstato (žiūr. jos 
sudėtį ir pareigas pereitam 
M.P. Nr.).

Krašto Kontrolės Komisi
ja taip pat išrinkta iš mel
bourniškių kandidatų, į 
kurią įeina: A. Šimkus, A. 
Baltrukonienė ir K. Zdanius.

Kiek daugiau sustota prie 
Krašto Garbės Teismo. Tra
diciškai Krašto Garbės 
Teismo pastovi vieta buvo 
Adelaidė, bet šį kartą tradi
cijos nesilaikyta ir sudary
tas Garbės Teismas iš mel
bourniškių kandidatų, nors 
adelaidiškiai buvo patiekę 
savo sąrašą. Garbės Teismą 
sudaro: A. Šimkus, P. Vase- 
ris, A. Bakaitis, Balbata.. 
Tokiu būdu Melbourne su
koncentruota visi aukščiausi 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės organai.

Darbotvarkėje numatytas 
PLB Valdybos pirmininko 
pranešimas įvyko gruodžio 
30 d. po bendruomenės rin
kimų ir pranešimų. Dalyva
vęs visą laiką ALB Krašto 
Tarybos posėdžiuose PLB 
Valdybos pirm. Vytautas
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ALB Krašto Tarybos prezidiumas. Iš k.: A. Kantvilas 
(Tas.), Dr. A. Staugaitis (Vic.) ir P. Bielskis - Tarybos
pirm. (S.A.). Nuotrauka V. Vosyliaus

Kamantas savo pranešime 
atskleidė PLB Valdybos 
darbus ir užsimojimus, pasi
džiaugė atskirų kraštų 
bendruomenių solidarumu ir 
bendradarbiavimu su PLB 
Valdyba. Būdamas realistas 
PLB pirmininkas nepalenkė

Rezoliucija be nuodėmės

— Žinai ką, širdyte, — sa
kau savo Argusienei, — čia 

i pat, va, Nauji Metai o mudu 
‘ nebenutariame jokių naujų 

rezoliucijų. Atsimeni, kai vis 
žadėdavom nebegerti šam
pano, blondinių nebučiuoti. 
Reikėtų dabar, sakyčiau, 
kokių naujų išrasti.

— Dabar tikrai išpildy- 
tum. — Sako šypsodama 
Argusienė. — Gerti dakta
ras uždraudė be rezoliucijų, 
o blondinės bėgtų iš tolo 
pamatę tave kėsinantis bu
čiuoti.

— Tu tik iš pavydo. — Sa
kau. — Anava per Motiejaus 
sukaktuves nugriebiau Ja- 
dziukę ir nuo alkūnės pra
dėjęs nubučiavau iki kaktos.

— Matai, bėda visa, kad ji 
nebe pirmos jaunystės ir 
blondinumas iš bonkos. Per-

Nauji 
skaitytojai

Džiaugiamės didėjančia 
Mūsų Pastogės skaitytojų 
šeima. Jau vien tik šiais

Virginija Šabrinskas VIC
P. Lakavičius NSW

metais užsisakė Mūsų Pas-
togę 19 naujų skaitytojų.
Štai jie:
Z. Žiupsnys U.S.A.
V. Vidugiris U.S.A.
J. Gatavičius NSW
R. Laukaitytė NSW
F. Penks ACT
A. Bertašius VIC
V. Sakalauskas VIC

J.G. Andruška ACT
S. Kavaliauskas NSW

p. Šerelienė S.A.
J. Slefendor QLD
J.B. Jasas W.A.
A. Atkočaitis N.Z.
V. Vokietaitis S.A.

Sveikiname naujus pre
numeratorius ir tikime, kad 
jie Mūsų Pastoge džiaugsis 
ir bus ja patenkinti.

M.P. Administracija

V. Taurus VIC
V. Andrekus QLD

ir sutiktų bendruomenės 
veikloje sunkumų, kaip ne
sutarimai su Amerikoje vei
kiančia Amerikos Lietuvių 
Taryba (ALTA) ir net su 
VLIKu. Iš pirmininko pra
nešimo supratome, kad pati 
bendruomenė niekam ne

nai jos buvo juodi plaukai. — 
Nepasiduoda Argusienė.

— Nėra ko daug norėti, — 
Sakau, — nebe pirmo grožio 
jau mes visi.

— Teisybė, — sako Argu
sienė. — Į Cleopatros žurna
lo vidurinius lapus gal jau ir 
nebepateksi. Geriau savo 
rezoliucijoms motyvų ieškok 
kur kitur.

— Ko nors diplomatiškiau, 
sakyčiau, ką?

— Dėl diplomatiškų rezo
liucijų tau reikėjo dalyvauti 
Helsinkio susirinkime. Ten 
daug pasirašė po kilniais pa
žadais, bet ne visi pildė. Tau 
kaip tik būtų prie charakte
rio. — Sako1 Argusienė. — 
Gali dar važiuoti. Dabar 
Madride vyksta konferenci
ja, ten dar ir kokią ispanę 
galėtum pabandyti pabu
čiuoti ar nutarti nebučiuoti. 
Gal dar net ir žmogaus tei
ses padėtum išgelbėti.

— Ech, juodakės ”La Spa- 
niolos”. Būtų įdomu sutrypti 
kokį karijoką ar kukaračą, 
sakyčiau. Labai įdomu. At
simenu Tilmanso salėj Kau
ne, taip maždaug lyg prieš 
kokį tūkstantį metų-šokom 
abudu kažikam apie važiavi
mą į Marrocco dainuojant...

— Žinai, Argusai, tu jau
nas nerimtas buvai, o pase
nęs va jau visai baigi suvai- 
kėti. Aš apie žmogaus tei
ses, o tu niekus tauzyji.

— O, o, o, palauk, širdyte! 
Nuo ispanių bučiavimo tu 
pradėjai. Žmogaus teises 
paminėjai tik dėl visako, sa
kyčiau. Be to, kas mums 
žmogaus teisės? Aš manau, 
kad mes labai teisingai gy
venam. Tu gauni savo pen
siją, o aš savo. Kai uždirb
davau tai visą algą atimti 
norėdavai, o dabar pensijos 
neatimi visos. Dabar ir man 
tos teisės, sakyčiau, kaip ir 
nebegalioja. Galbūt reikėtų 
dar dėl indų plovimo ir daržo 
šiek tiek sulyginti. Aš vis- 
tiek tave dar truputį žmo
gaus, ar tikriau darbininko 
išnaudotoja laikau, nes...

— Eik tu, eik! Atsirado 
nagabėlis užguitas, matai! 
Jeigu taip teisingai, be Hel

SPORTO KLUBO V£ĖPO

Gegužinė
sausio 31 d. Cardinia Reservoir 
Aura Valley, Belgrave south

(žiūr. Melways Map 126)
Renkamasi 2 vai., oficiali dalis 4 vai.

kviečiame visus! Valgiais ir gėrimais apsirūpina patys 
dalyvaiai

t Varpo Valdyba

pastoja kelio veikti, o kaip 
tik kiti organai nenori už
leisti pozicijų ir plėsti veik
los, kuri teisėtai pagal 
bendruomenės statutų 
bendruomenei priklauso. 
Nežiūrint trinties Ameri
koje, PLB autoritetas vi
same pasaulyje yra pripa
žintas, PLB Valdyba palaiko 
ir turi glaudžius santykius 
su septyniolikoje kraštų 
veikiančiomis lietuvių bend
ruomenėmis. Pasidžiaugė 
pirmininkas Australijos 
Liet. B-nės veikla kiek pri
mindamas mūsų bendruo
menės mažus finansinius 
įnašus. Vykdydama savo 
veiklos programą PLB Val
dyba operuoja šimtatūks
tantinėmis sumomis, bet 
mes australiečiai teduodami 
tik šioje veikloje trupinius, 
nors plačiai ir gausiai nau
dojamės PLB Valdybos kul
tūrine parama.

Po pranešimo vykusiose 
diskusijose prieita išvados, 
kad mūsiškė bendruomenė 
galėtų kiek efektyviau pa
remti finansiniai PLB Val
dybą ir jos uždavinius. Čia 
sustota prie solidarumo mo
kesčio, kuris statutiniai pri
valomas kiekvienam b-nės 
nariui, bet permažai dedama 
pastangų jį išrinkti. Mažos 

sinkio, darbus po lygiai pa
dalintume, tai tau būtų daug 
blogiau. Nebeturėtum laiko 
prie televizoriaus nosį pri
klijavęs įvairius sportus 
žiūrėti. Aš nė ’’mūsų gyve
nimo dienų” nebepamatau 
per tavo futbolą ir kriketą, 
kurio niekas nė suprasti ne
gali. Mūsų kaimo piemenys 
ripką mandriau pamušdavo. 
Aš tavo nuodėmių galiu 
daugiau priskaityti. — Ima 
jau rimtai pyknoti Argu
sienė.

— Ko tu pyksti, širdyte? 
— Sakau. — Pradėjome nuo 
Naujų Metų rezoliucijų, o, 
va, imsim dar ko gero ir su
sibarsiu). Nuodėmių, mudu 
abu, sakyčiau jau kaip ir ne
beturime. Apleido jos mus 
visai.

— Oi ne, Argusai! — Ima 
vėl šypsoti Argusienė. — Tu 
dar vis vieną labai sunkią 
nuodėmę papildai ir labai 
dažnai.

— Sunkią nuodėmę? — 
klausiu. — Sunkios nuodė
mės buvo tos įdomios, ver
tos grieko, sakyčiau, nuodė
mės. Dabar, širdyte, nė 
grieko verta mintis nebea
teina į galvą.

— Geriau nemeluok. — 
Sako Argusienė. — Aš irgi 
akinius nešioju ir labai gerai 
dar matau, kaip tavo akys 
kartais nuodėmingai blizga. 
Pats man laikrašty neperse
niausiai skaitei, kad popie
žius paskelbė, jogisu 5’lust” 
akyse ir minty žiūrėti į 
žmoną yra sunki nuodėmė.

— Su ”lust” tai reiškia su 
aistra, aistringai? — Pasi
tikrinu ar Argusienė teisin
gai tą ”lust” supranta.

— Aiškų, kad. Ir žiūrėti į 
žmoną kaip į sekso objektą 

kolonijos, kaip Sale ar 
Latrobe Valley seniūnijos tą 
mokestį išrenka 100%, bet 
didžiosios atsilieka. Mes ti
kimės iš Amerikos ir tuo 
pačiu iš PLB Valdybos kul
tūrinės paramos, bet finan
siniai Valdybą paremti ne
same greiti. Nors šiuo rei
kalu nieko konkretaus ne
nutarta, bet pasijutome lyg 
ir nepatogiai pilnai neatlikę 
savo pareigų.

Paskutinę, gruodžio 31 d. 
Krašto Tarybos posėdžių 
dieną išklausyta bendruo
menės nario tasmaniečio 
Aleksandro Kantvilo pas
kaita — ’’Žvilgsnis į ateinan
čius ALB 30 metų”. Prana
šai savųjų tarpe neturi pri
pažinimo, tai žinodamas ir 
A. Kantvilas ne tiek kalbėjo 
apie ateitį, o daugiau apie 
įvykdytus darbus daryda
mas išvadas, kad ateities 
veikla remsis mūsų šiandien 
atliktais darbais.

Suvažiavimas baigtas re
zoliucijų (žiūr. pereitam 
M.P. Nr.) ir sveikinimų pri
ėmimu ir prezidiumo iš
reikšta padėka Adelaidės 
Liet. Sąjungai ir Moterų 
Sekcijai bei visiems daly
viams. Uždarant suvažiavi
mą sugiedotas Tautos Him
nas.

yra nusikaltimas prieš mo
terų liberaciją. — Dėsto man 
Argusienė.

— Širdyte, — sakau. — 
Prisiekti galiu, kad tikrai aš 
į tave taip nuodėmingai ne
žiūriu. Aš turiu vien tik ge
riausius norus...

— Tu man nesakyk. Aš 
dar labai gerai matau ir tavo 
mintys man kaip ant delno. 
Gali nesistengti...

Čia man atėjo labai gera 
mintis labai gerai Naujų 
Metų rezoliucijai. Nebesa
kyti Argusienei, kad pagal 
mano dar labai gerus, pačius 
geriausius norus ir mintis, 
akyse žiba tikrai ašaros.

Laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems

Argus

Vilnius Tour 
1981

* ilgiausias laikas Vilniuje 
įskaitant Rigą ir Leningradą
* apsipirkimas Singapore
* paslaugi grupės palyda
* pirmos klasės viešbučiai

Išvykstama birželio 21 d., 
sekmadienį ir grįžtama 
liepos 17 d. (penktadienį)

Apsirūpinkite informaci
niu leidiniu šiandie. Skaro
kite:

PALANGA TOURS

Sydney 264 2008
Melbourne 627758/9
Adelaide 2237817
Brisbane 2213177
Perth 3226812
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Trisdešimt pirmoji
SPORTO ŠVENTĖ

Antanas Laukaitis

GEELONGO VYTIS - 
Š. AMERIKOS LIETUVIAI 

49:37 (24:18)

Š. Amerikos krepšinio 
komandą atstovavo jauniai 
iki 20-ties metų ir jie žaidė 
prieš Australijos lietuvių 
vyrų komandas. Rungtynės 
gana {temptos. Jauni, nors 
ūgiu ir daug pranašesni, 
svečiai pradeda žaidimą, ta
čiau iš Karto matosi jų ko
mandos nesusižaidimas ir 
gana prastoki metimai, ko 
vėlesnėse rungtynėse jau 
nesijautė. Vytiečiai jau nuo 
pat pirmųjų minučių pasižy
mi savo labai atkakliu žmo
gaus žmogų dengimu, kas 
amerikoniškame ir europie- 
tiškame krepšinio žaidime 
yra neįprasta. Amerikoje ir 
Europoje toks, kūnu parem
tas žaidimas, būtų daugeliu 
atveju baudžiamas, tačiau 
Australijoje jis toleruoja
mas. Amerikiečių žaidimas 
visuomet yra paremtas 
krepšių {metimu ir daug 
mažiau duodama reikšmės 
fiziniam kūno dengimui. 
Rungtynes, savo geresniais 
metimais ir staigesniais 

prasiveržimais veda gee- 
longiškiai, nors daugumas 
publikos remia svečius jau
nius iš Š. Amerikos. Ir štai, 
rungtynių primojoje pusėje 
įvyksta mažas nesusiprati
mas. Amerikietis užkrenta 
ant geelongiškio, tas ji pas
tumia, jis atsimuša į Kitą 
geelongiškį ir aikštėje, tik iš 
įsikarščiavimo ir labai 
įtempto žaidimo, aš nema
nau, kad bent kam parodant 
nors truputį blogos valios, 
įvyksta šis, blogos valios 
neturintis, susistumdymas, 
kurį tuoj pat teisėjai su
tvarkė ir žaidimas tęsėsi to
liau. Daugumas žiūrovų, 
gal visai neturėdami jokio 
supratimo apie krepšinį, šį 
mažą incidentą per daug

išpūtė ir visai bereikalingai 
dėl jo pergyveno, nors, ži
noma, atidarymo iškilmių 
metu, galėjo jo visai ir 
nebūti. Po rungtynių teisė
jai jokios pastabos į rungty
nių lapą neįrašė, pasakyda
mi, kad tai buvo visai be
reikšmis dalykas, fizinių 
veiksmų niekam nepanau- 
dojant, pasitaikąs sportinė
se runtynėse labai dažnai. 
Tą patį maždaug pasakė ir 
amerikiečių treneris L. Ke- 
dys, pabrėždamas, kad 
įtemptose rungtynėse Ame
rikoje panašūs, blogų tikslų 
neturintieji dalykai, pasitai
ko labai dažnai.

Šis mažas incidentas pačių 
žaidėjų buvo labai greitai 
pamirštas, rungtynės baig
tos geelongiškių laimėjimu, 
nors pačiose paskutinėse 
rungtynėse, prieš pat šven
tės uždarymą, svečiai ame
rikiečiai, jau parodė visai 
kitą savo susižaidimą ir pui
kius mėtymus aikštėje, tuo 
laimėdami prieš Australijos 
lietuvių rinktinę.

Š. AMERIKOS LIETUVIAI 
-AUST. LIET. RINKTINĖ 

56:55 (30:24)

Pasibaigus visoms sporti
nėms runtynėms (rezultatai 
paduodami atskirai) prieš 
pat šventės uždarymą, įvy
ko pačios įdomiausios visos 
šventės vyrų krepšinio 
rungtynės tarp svečių iš 
Amerikos ir Australijos lie
tuvių krepšinio rinktinių.

Į Australijos vyrų krepši
nio rinktinę išrinti šie žaidė
jai: A. Vieraitis, J. Ignata
vičius, P. Urnevičius - visi 
Adelaidės ’’Vyties”; A. Wia- 
sak, P. Šutas, D. Šutas, E. 
Kardas - Geelongo ’’Vyties”; 
E. Ragauskas, S. Ragauskas 
- Melbourne ’’Varpo”; P. 
Andriejūnas - Sydnejaus 
’’Kovo” ir B. Stanwick - Ho-

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
JOS ĮKŪRIMAS IR PASIRODYMAS

”Ir ateis visų tautų pageidavimas.” — Agėjo 2:8.
’’Anuo gi metu Jeruzalę vadins Viešpaties sostu, ir 

visos tautos susirinks į ją vardan Viešpaties Jeruzalėje ir 
nebevaikščios paskui savo piktos širdies nelabumą.” — 
Jeremijo 3:17.

"Paskutinėse dienoseViešpaties namų kalnas stipriai 
stovės kalnų viršūnėje.” — Mikėjo 4:1, 2.

Tyrinėdami dieviškąjį planą mes jau sužinojome šį tą 
apie ’’Dievo rūstybės dieną”, ir pamatėme, kad ji degins 
visokią nuodėmę ir saumylumą; bet dabar, pasinaudoda
mi Biblijos šviesa, mes pažvelgsime į pageidaujamąjį 
įsteigimą Dievo karalystės, kurioje visos žemės giminės 
bus palaimintos; nes pašalinus netikusį esamojo laiko ir 
praeities nusistatymą, bus įvesta nauja ir daug geresnė 
tvarka.

Kuomet gąsdinantys artimos ateities įvykiai veda pa
saulį į baimę ir išgąstį, kurie gi žiūri į tuos dalykus gy
vendami ’’Aukščiausiojo slėpynėje”, tie pastebi už pries
paudą debesų skaisčią šviesą, kuri verčia juos pažiūrėti 
aukštyn, pakelti savo galvas ir džiaugtis, nes jų išgelbėji
mas priartėjo, o taip pat pagalba visiems, kuriuos Jesus 
atpirko savo brangiu krauju. Palaiminimas ateis ant visų 
tada kai "užtekės Teisybės Saulė; ir sveikata bus po jos 
sparnais”. — Malakijo 4:2.

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bačinskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

Tęsinys

barto "Perkūno”. Treneris 
S. Šutas - Geelongo ’’Vytis”.

Rungtynes pradeda ame
rikiečiai. iš kaito matosi vi
sai kitoks žaidimas, negu 
kad buvo atidarymo dieną. 
Gražūs žaidimo deriniai ir 
ypatingai puikūs metimai, 
bei geri sviedinio 
perdavimai ir nuiminėjimai 
nuo krepšio lentų, daro žai
dimą labai gražų ir įdomų. 
Australijos lietuviai, būdami 
ūgiu žemesni, bando išvys
tyti greitį, tačiau tas jiems 
pradžioje nepavyksta ir 
atsimuša į didžiuosius svečių 
gynėjus. Pirmasis puslaikis 
baigiasi šešių taškų persva
ra amerikiečių naudai.

Antrajame puslaikyje 
pirmąsias dešimti minučių 
svečiai parodo ypatingai 
aukšto žaidimo lygį ir vienu 
metu veda net 13-ka taškų 
skirtumu. Tačiau australie- 
čiai nepasimeta, naudoja 
visą laiką savo ypatingą 
greitį, kas rungtynių pabai
goje nuvargina svečius. Jie 
nespėja grįžti, pradeda blo
giau dengti ir australiečiai 
rungtynių rezultatą pradeda 
lyginti. Žiūrovų tarpe, jau 
neskaitant adelaidiškių 
karštos oro temperatūros, 
gaunasi ir labai karštas 
rungtynių įtempimas. 
Sunku pasakyti kas ką dau
giau palaiko, tačiau kiekvie
nos pusės įmestas krepšis 
palydimas salę drebinan

čiais plojimais ir šauksmų 
uraganu, todėl nenuostabu, 
kad po rungtynių ne vienas 
net prašnekėti negalėjo. 
Likus., dar žaisti minutei, 
svečiai veda trimis taškais, 
tačiau australiečiai daro 
metimą ir, likus tik porai se
kundžių žaidimo, rezultatas 
yra tik vieno taško skirtu
mo, kas įgalina svečius lai
mėti šias taip gražias ir vi
sos šventės pačias įdomiau
sias rungtynes. Tai buvo 
svečių revanšas už pirmą
sias pralaimėtas rungtynes 
geelongiškiams. Šis ameri
kiečių svečių laimėjimas 
gausios publikos sutiktas su 
tikrai draugišku ir entuzias
tišku pasigėrėjimu, nes 
rungtynės buvo labai gra
žios, vienodo pajėgumo ir 
sužaistos tikrai sportiškoje, 
draugiškoje atmosferoje.

Taškus pelnė: Š. Amer 
Liet.: J. Karpis 20, A. Zylė 
11, R. Kalvaitis 10, S. Des- 
sette 8, A. Miškinis 4, . Ši- 
liūnas 3, V. Liškūnas, L. 
Kedys, R. Žiupsnys 0.

Austr. Liet. Rinkt.: A. 
Vieraitis 17, P. Urnevičius ir 
J. Ignatavičius po 8, S. Ra
gauskas 6, A. Wiasak ir B. 
Stanwick po 5, D. šutas 4, 
E. Kardas 2, P. Andriejū
nas, E. Ragauskas, P. Šutas 
o.

ŠVENTĖS UŽDARYMAS

Po sunkiai kovotų ir daug 
prakaito išlietų penkių 
dienų, sausio 31ją dieną 
įvyksta 31-sios Sporto 
Šventės uždarymas. Ir vėl, 
maršų garsams skambant ir 
publikai plojimais prita
riant, į salę įžygiuoja sporto 
šventės dalyviai, nešini 
savųjų valstybių ir klubų 
vėliavomis. Išsirikiavusius 
sportininkus sveikina 
ALFAS pirmininkas J. Jo- 
navičius. Atsisveikino žo
džius taria šeimininkų "Vy
ties” vardu S. Urnevičius, 
Adelaidės Apyl. pirmininkas

Č. Zamoiskis, svečių vado
vas Z. Žiupsnys ir P.L.B. 
pirmininkas V. Kamantas. 
Visų kalbose jaučiasi pasi
tenkinimas ir pasigėrėjimas, 
kad šios Lietuvių Dienos ir 
ypatingai Sporto Šventė su
traukė tiek daug gražaus 
lietuviško jaunimo. Nuoširdi 
padėka buvo pareikšta vi
siems užjūrio svečiams, lin
kint, kad ir ateityje toks 
nuoširdus sportinis jaunimo 
bendradarbiavimas bus taip 
gražiai tęsiamas.

Kadangi svečiai iš Š. 
Amerikos šioje sporto šven
tėje dalyvavo tik svečių tei

sėmis, tai jų laimėjimai buvo ♦ 
neįskaityti į žaidynių rezul
tatus ir jie negalėjo gauti 
švenčių pereinamųjų taurių 
ir trofėjų, šios šventės at
minimui visi svečiai gavo 
dovan ų : vyrai specialų me
dalį ir merginos po koala 
meškiuką. Šias dovanas 
įteikė jas padovanoję Mote
rų D-jos ir Lietuvos Atgimi
mo S-gos atstovai p. Petkū- 
nienė ir J. Jaruševičius.

Bus daugiau

31-mosios AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO

ŠVENTĖS 1980 m. ADELAIDĖJE

VARŽYBŲ LAIMĖTOJAI

Vyrų krepšinis: 1. Geelongo ’’Vytis”. 2. Š. Amerikos 
lietuviai. 3. Hobarto "Perkūnas”.

Moterų krepšinis: 1. Adelaidės ’’Vytis”. 2. Geelongo 
"Vytis”. 3. Sydnejaus "Kovas”.

Berniukų krepšinis: 1. Sydnejaūs "Kovas”. 2. Hobarto 
"Perkūnas”. 3. Adelaidės "Vytis”.

Mergaičių krepšinis: 1. Adelaidės "Vytis”. 2. Melbour-!fi 
no "Varpas”. 3. Sydnejaus "Kovas”.

Vyrų tinklinis: 1. Sydnejaus "Kovas”. 2. Š. Amerikos 
lietuviai. 3. Hobarto "Perkūnas”.

Moterų tinklinis: 1. Š. Amerikos lietuvės. 2. Adelaidės 
"Vytis”. 3. Melbourne "Varpas”.

H. ŠALKAUSKO MEDALIAI:

Krepšinio žaidėjas - Alex Wiasak - Geelongo "Vytis”
Krepšinio žaidėja - Regina Rupinskaitė - Adelaidės 

"Vytis”.
Krepšinio berniukų žaidėjas - Warren Stanwix - Ho

barto "Perkūnas”.
Krepšinio mergaičių žaidėja - Brigita Steel - Melbourne 

"Varpas”.
Tinklinio žaidėjas - Arvydas Zduoba - Sydnejaus ’’Ko

vas4’. ' ’• Ly /
Tinklinio žaidėja' - Milė Daniškevičienė - Adelaidės 

"Vytis”.
fe ’ . .. /

Vyrų lauko tenisas komandiniai: 1. Sydnejaus ’Kovas”.
2. Adelaidės ’’Vytis”.

Moterų lauko tenisas komandiniai: 1. Adelaidės "Vy
tis*. 2. Pertho "Tauras”.

Vyrų lauko tenisas individualiai: 1. Peter Leipus.
2. Ąžuolas Pečiulis abu iš Adelaidės.

Moterų lauko tenisas individualiai: 1. Rūta Tallat- 
Kelpša iš J.A.V. — Čikagos. 2. Lidija Pocienė iš Adelai
dės r

Vyrų stalo tenisas komandiniai: 1. Hobarto ’’Perkū
nas”. 2. Melbourne "Varpas”

Moterų stalo tenisas komandiniai: 1. Adelaidės "Vy
tis”. 2. Pertho ’’Tauras”.

Vyrų stalo tenisas individualiai: 1. Craig Andrikonis - 
Hobartas. 2. H. Bone - Adelaide.

Moterų stalo tenisas individualiai: 1. Onutė Bone - 
Adelaidė. 2. W. Jasulaitienė - Melbournas.

Skvuošas vyrų individualiai: 1. Vic Ramonaitis, 2. Jo
nas Verbyla - abu iš Adelaidės.

Skvuošas moterų individualiai: 1. Janet Verbylienė. 2. 
Virginija Juciūtė - abi iš Adelaidės.

Vyrų bilijardas: 1. Edas Lazauskas. 2. Alnis Kalnins - 
abu iš Adelaidės.

Golfas vyrų individualiai: 1. Vytas Kuncaitis - Mel
bournas. 2. R. Volkovickas - Geelongas.

Golfas moterų individualiai: 1. Lucy Koszela - Geelongo 
’’Vytis”.

Šachmatai individualiai: 1. Romanas Arlauskas 5 taš
kai - Adelaidės ’’Vytis. 2. Romas Fabijonas 3 taškai - 
J.A.V. Čikaga.

31-mosios Sporto Šventės pavyzdingiausio ir tvarkin- 
giausio klubo trofeja atidarymo ir šventės uždarymo 
paraduose teko Pertho ’’Taurui”..

Mūsų Pastogė Nr. 3, 1981.1.26, psl. 7
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PRANEŠIMASJAUNIMUI ŠOKIAI 
MELBOURNE

Mokyklos mokytojai ir tė
vai ruošia vasario 14 d. 4 vai. 
p.p., dešimties metų mo
kyklos egzistencijos sukak
ties proga, paminėjimą.

Po paminėjimo šokiai jau
nimui, o vyresnieji tuo laiku 
galės pasivaišinti klube.

Kviečiame visus buvusius 
ir esančius studentus, o taip 
pat ir jų draugus atvykti tą 
dieną į Lietuvių Namus.

Taip pat kviečiame visus 
tėvus ir prijaučiančius at
vykti ir išklausyti kursus 
liečiantį išsamų pranešimą 
bei diskusijas.

Lauksime.

Tėvų Komitetas 
ir mokytojai

DAINOS CHORE

Po gražaus pasirodymo 
Dainų šventėje Adelaidėje 
’’Dainos” choras ilsisi ir re
guliarios repeticijos prasi
dės penktadienį, vasario 6 d. 
įprasta tvarka Lietuvių 
Klube Bankstowne. Kvie
čiami nauji choristai, ypa
tingai jaunimas. Tai pato
giausias laikas įstoti, kai 
pradedamas naujas reper
tuaras.

Antrąją rinkliavą Kalėdų 
dieną kun. P. Butkus pasky
rė Dainos chorui, kuri atne
šė chorui $ 320. Dėkingi 
esame kun. P. Butkui, kuris 
jau eilė metų, kai atsisako 
jam skirtos rinkliavos, ją 
perleisdamas Dainos chorui.

Finansiniai chorą parėmė 
taip pat p.p. J. Bilotienė $ 
10, M. Vaškevičienė $ 10, 
Migevičienė senj. $ 6, O. 
Jarmalavičienė $ 5. Malonu 
bus vėl pradėti darbą, kai į 
išdžiūvusi choro iždą jau įp
laukė lėšų būtiniems choro 
reikalams. Pirmutinis Dai
nos choro pasirodymas šiais 
metais bus Vasario 16-tosios 
minėjime.

Dainos choro Valdyba

Gruodžio 18 d. Clevelan- 
das mirė žinomas pedago
gas, vadovėlių autorius Ig
nas Malinauskas-Malėnas, 
gimęs 1900 Ūdrijos valse., 
Alytaus apskr. Ilgus metus 
dirbo kaip mokytojas Lietu
voje gimnazijose ir nuo 1935 
m. pakviestas dėstė kaip 
asistentas universitete 
Kaune. Išleido visą eilę va
dovėlių, daug rašė auklėjimo 
klausimais periodinėje 
spaudoje ir žurnaluose.

Syd. Lietuvių Klubas kviečia

Kovo 1 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p. Lietuvių Klube 
šaukiamas informacinis 
Sydnejaus Apylinkės narių 
susirinkimas. Numatoma 
ęranešimai iš ALB Krašto 

'arybos suvažiavimo ir pa
sitarimai apylinkės reika
lais.

Tautiečiai maloniai kvie
čiami susirinkime gausiai 
dalyvauti.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

KOVO BARBEQUE

Sausio 31 d., šeštadienį, 2 
vai. p.p., p.p. Šepokų na
muose, 16 Rowley Rd., Guild 
ford, kviečiame visus daly
vauti mūsų sportininkų, grį
žusių iš Adelaidės priėmime. 
Graži proga pabendrauti su 
mūsų sportuojančiu
jaunimu.

S
ATSISVEIKINIMO

PIETŪS

Prieš grįždami namo į Či
kagą čia viešėję Verutė ir 
Jurgis Janušaičiai sausio 18 
d., sekmadienį, iškėlė gra
žius atsisveikinimo pietus, 
kuriuose dalyvavo gausus 
būrys kviestųjų svečių. Pa
gerbdami stalo šeimininkus 
p.p. Janušaičius ir palinkė
dami sėkmingos kelionės po 
žodį tarė Dr. A. Mauragis, 
kun. P. Butkus, V. Kazokas, 
A. Skirka. Baigiant vaišes 
gražią kalbą pasakė ir pats 
Jurgis Janušaitis, pasi
džiaugęs vietos lietuvių jau
kia bičiulyste ir prižadėjęs 
tą bičiulystę palaikyti per 
spaudą. Jis, kaip žinome, 
yra žinomas žurnalistas, jau 
ne kartą matytas ir Mūsų 
Pastogės puslapiuose. Jų 
dukra Ramunė ištekėjusi už 
sydnejiškio Ričardo
Badausko, tad Janušaičių 
ryšiai su Australija dėl to 
darosi dar tampresni. Ši p.p. 
Janušaičių yra antroji kelio
nė į Australiją. Pirmą kartą 
jie atvyko pernai į dukros 
vestuves ir dabar. Čia bū
dami svečiai dalyvavo Aus
tralijos Lietuvių Dienose 
Adelaidėje ir įsigijo nemažai 
naujų draugų ir bičiulių.

Pasibaigus Australijos 
rajoninei stovyklai, joje da-

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE į
116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 į

Šeštadieniais - sausio 24,31 ir vasario 7 
d.d. 8 vai. vak.

ŠOKIAI grojant Klubo kapelai'
Vasario 14 d., 8 v.v.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
IŠVAKARĖS 

šokiai grojant Klubo kapelai
R Vasario 8 d., sekm., 2.30 vai. kvie
sk' čiame visus klubo narius ir jų bičiulius į 
? šių metų pirmąjį

| Klubo turgų
£ Veiks turtinga loterija, specialios 
? premijos pokerių mašinų lošėjams bei 
r visa eilė kitokių prizų.

Tautos Fonde

Sekm., vasario 15 d.

Nepriklausomybės 
šventė

Per Tautos Fondo įgalio
tinį Perthe Viktorą Skrolį 
Lietuvos laisvės kovai 
aukojo:

Po $ 20 - 0. Žuromskienė, 

lyvavę skautų vadovai iš 
Amerikos prieš išvykdami 
dar kėlias dienas pasisve
čiavo Sydnejuje. Vanda 
Aleknienė pati būdama ži
noma dailininkė, aplankė 
Sydnejaus lietuvius daili
ninkus, net buvo nuvykusi ir 
pas dail. Leoną Urboną 
Mittagonge.

Patirta, kad jau vasario 28 
28 d. Bankstowne turėsime 
šaunias vestuves: veda An
tanas Mikutavičius viešnią 
iš Čikagos, buvusią banks- 
towniškę Genutę Damb
rauskaitę, kuri buvo atvy
kusi su Amerikos lietuvių 
ekskursija.

Vasario 14 d. išteka Rūta 
Araitė, susiradusi sau gyve
nimo draugą Italijoje. O va
sario 21 d. išteka Rima Čer
niauskaitė iš Wollongongo. 
žodžiu, metų pradžia gausi 
vestuvėmis.

Mielas svečias iš Los An
geles Vytautas Vidugiris 
ypatingai buvo suinteresuo
tas Australijos lietuvių gy
venimu. Jis visur aktyviai 
dalyvavo Lietuvių Dienose 
Adelaidėje, rajoninėje 
skautų stovykloje ir prieš 
vykdamas į namus porą die
nų praleido Sydnejuje ap
lankydamas lietuviškas 
institucijas, net skyręs va- 

A. Klimaitis senj. pelnas iš 
filmų vakaro $ 20.69. Pertho 
lietuvių radio valandėlės 
vedėja O. Liutikienė 4 metų 
sukakties proga aukojo $ 10. 
M. Burneikienė $ 5.

Vietoj gėlių mirus a.a. K. 
Žuromskiui T.F. aukojo: A. 
Klimaitis senj. $ 20, Ramo- 
vėnų Valdyba $ 10, Bend
ruomenės Valdyba $ 10 ir 
Moterų Draugija $ 10. Po $ 5 
- M. Lingienė, Z. čeičienė ir 
J. Petrukėnas.

Nuoširdus ačiū tolimai ir 
nedidelei lietuvių kolonijai 
Perthe.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje

landėlę laiko pasimatyti su 
Mūsų Pastogės redakto
rium. Sydnejuje jį globojo 
p.p. B. ir V. Šarkai.

Matyt paveikti čia įgytų 
bičiulysčių Australijoje Lie
tuvių Dienose dalyvavę 
svečiai iš Amerikos p.p. 
Žiupsniai ( Čikaga) ir V. Vi
dugiris (Los Angeles) prieš 
išvykdami užsisakė ir Mūsų 
Pastogę. Sako, artima bičiu
lystė su Australija turi būti 
ir toliau palaikoma per lie
tuvišką spaudą.

Lietuvos laisvės kovoto
jas ir disidentas, pereitais 
metais dramatiškai pėsčias 
pabėgęs per Suomiją į Va
karus, Vladas Šakalys nese
niai padarė viešą pareiški
mą, kad jis niekad savo valia 
negrįš į Lietuvą, kol ji yra 
okupuota. Savo pareiškime 
pabrėžia, kad ’’jeigu laisva
jame pasaulyje dingčiau ar 
būčiau kokiu neišaiškinamu 
būdu sužeistas, tai reikštų 
pagrobimą arba nužudymą, 
įvykdytą tiesioginiai rusų 
KGB arba jos pavedimu”.

Mirus mielai p. Josefinai 
Žulienei, ją pagerbdami vie
toje gėlių aukojame 5 dole
rius Mūsų Pastogei.

Tragiškai žuvus mielai 
poniai Albinai Baronienei, 
vietoj gėlių Mūsų Pastogei 
aukojame 5 dolerius.

A.P. Krutuliai, W.A.

SALE

KARIUOMENĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Gausus dalyviais Sale se
niūnijos suruoštas Kariuo
menės Šventės minėjimas 
įvyko lapkričio 22 d. p.p. 
Matukevičių sodyboje 
Stratford mieste. Minėjimas 
pradėtas seniūnės E. Eskir- 
tienės kalba ir kvietimu ty
los minute pagerbti žuvu
sius už Lietuvą.

Paskaitą skaitė svečias iš 
Melbourne Viktoras Ado
mavičius. Lietuvos partiza
nams skirtų eilėraščių 
paskaitė A. Matukevičienė. 
Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Seniūnijos ponių suruoš
tomis vaišėmis pasistiprinę, 
minėjimo dalyviai apžiūrėjo 
kas metai gražėjančią ponų 
Matukevičių sodybą, žvejai 
mėgino laimę netoliese 
esančiuose Gippslando eže
ruose.

Nuoširdi padėka sodybos 
šeimininkams, latrobietei p. 
A. Šabrinskienei už rinklia
vos ir loterijos pravedimą, 
fantų aukotojams ir visiems 
vietos, Latrobe Valley ir 
MelboUrno lietuviams, kurie 

! savo gausiu dalyvavimu mi
nėjime išreiškė pagarbą žu- 
vusiems ir tebekovojan- 
tiems už Lietuvos laisvę.

a.a.

Klubo pastato statyba 
eina prie pabaigos, liko tik 
vidaus įrengimai. Kaip vis
kas bus užbaigta, bus didin
gas pastatas, kuriuo mes, 
Sydney lietuviai, tikrai 
galėsime pasididžiuoti.

Klubo valdyba labai dė
kinga nariams už jūsų su
teiktas paskolas klubui. Mes 
matome, kad jūs supratote, 
jog nestatome vien tik klu
bo, bet statome Sydney lie
tuvybės centrą.

Ligi šiol pastatas stato
mas klubo ir narių lėšomis. 
Banko paskirta paskola dar 
nebuvo panaudota statybos 
reikalams. Valdybai dar 
trūksta pinigų, būtinų baldų 
nupirkimui, naujo 

įvažiavimo padarymui, auto 
mašinų stovėjimo vietos su
tvarkymui, bendrai visos 
aplinkumos sutvarkymui ir 
papuošimui.

Kviečiame narius ir toliau 
investuoti savo sutaupąs į 
Lietuvių Klubo statybą, kuri 
iš svajonės virto planais ir 
dabar matome realybėje, 
kaip pastatas atrodys.

Paskolos iš narių priima
mos šiomis sąlygomis: 
. I. Neterminuotos, už ku
rias bus mokama 9% meti
nių palūkanų. Palūkanos ap
skaičiuojama finansinių 
metų gale, t.y. birželio 30 d. 
(pav. jei jūs investuosite 
dabar, tai pirmas palūkanas 
jūs gausite už termmą nuo 

dabar ligi birželio 30 d.)
II. Terminuotos paskolos, 

nemažesnėms sumoms kaip 
$ 1000, netrumpesniam lai
kui kaip 12 mėnesių, palū
kanų bus mokama ll°/o. Pa
lūkanos apskaičiuojamos kas 
12 mėnesių nuo paskolos ga
vimo datos.

Norintieji investuoti savo 
pinigus prašomi kreiptis į 
klubo iždininką p. A. Migų 
po darbo valandų tel. 
726 4139, arba į klubo vedėją 
p. E. Lašaitį tel. 708 1414, 
arba asmeniškai klube, ■ 
klubo atidarymo valan
domis. | Administracijos adresas:

a J T • 4. • vi k P-O. Box 550

Sydney Lietukų Klubo | Bankstown, N.S.W. 2200
Valdyba^ » AdaMmstracijos teL 649 <
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