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JAV politikos vairuotojai Šv. Kazimierą minint

Rašo DARŪNAS,

Lietuviams JAV užsienio 
politika yra svarbiausia ki
tataučių sritis, kuria visados 
verta domėtis. Prie jos su
formavimo prisideda daug 
pareigūnų. Paminėsiu tik 
kelis. Be to, užsienio politi
kos vairuotojai eina ranka 
rankon su gynybos ir sau
gumo organais. Čia didelį 
vaidmenį turi slaptoji žval
gyba—Central Intelligence 
Agency, sutrumpintai CIA. 
Jos direktoriumi Reaganas 
Saskyrė W.Casey, 67 m., 

lew Yorko advokatą milijo
nierių, savo patikėtinį. Tai 
ryžtingas vyras. Antrojo 
karo metu jis buvo viršinin
kas Europai skirtos OSS 
(Office of Strategic Service) 
—CIA pirmtakūno. Taigi, 
Europą jis gerai pažįsta. Jis 
tvirtina, kad krašto gynyba 
yra tik tiek efektyvi, kiek 
efektyvi yra slaptoji žvalgy
ba. Taip visos nesėkmės 
Afrikoje, Azijoje, o ypač 
Irane ištiko kaip tik dėl to, 
kad slaptoji žvalgyba neat
liko savo uždavinio. Prez. 
Carteris net neįsivaizdavo, 
kad islamas gali taip staiga 
ir taip stipriai prasiveržti ir 
būti toks antiamerikoniškas.
Slaptoji žvalgyba dabar 
prez. Reagano bus labai su
stiprinta: 15.000 pareigūnų 
skaičius gali padvigubėti. Iki 
šiol ji rinko tik informaciją, 
dabar ji ne tik rinks infor
maciją, bet ir mėgins suktus 
sovietų slaptosios žvalgybos 
ir teroristų ėjimus užblo
kuoti ar net visai paraližuoti 
prieš jiems prasiveržiant. 
Kaip žinoma, kraštų užėmi
mai, revoliucijos ir visa kita 
tik tada iškyla į paviršų, kai 
pogrindyje tam viskas jau 
būna paruošta. Apie 1700 a- 
merikiečių yra terorizmo 
aukos. Tad dabar kovai su 
terorizmu bus skiriamas 
pirmaeilis dėmesys.

Gynybos ministerių pa
skirtas C.Weinberger, 63 
m., baigęs teisę garsiajame 
Harwardo universitete, bu
vęs Nixono biudžeto direk
torius, Reagano patikėtinis. 
Žinomas, kaip geras pinigi
nės atskaitomybės tvarky
tojas ir puikus administra
torius. Jis nedaug žino apie 
gynybą ir užsienio politiką, 
bet sakoma, jis greit viską 
sužinos, nes yra išskirtinų 
gabumų asmenybę.
Perimant valdžią iškilo ne
aiškumas, kur gynybos ži
nyba išleido 256 milijomus 
dolerių. Tuoj Pentagone 
stojo į darbą 18.000 buhal
terių, tris kartus daugiau, 
negu jų dirbo visose kitose 
ministerijose paėmus kartu. 
Jis yra už stiprų apsigink
lavimą ir manoma, kad jis su 
mažiausia išlaidų labai tik
sliai įvykdys rekordinius 
planus. Kai kitose srityse 
Carterio biudžetas bus ap
karpytas, tai gynybai bus 
dar pridėta apie 23 bilijonai
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specialus bendradarbis Šiaurės Amerikoje
nas stengėsi parinkti sti-ir visa suma viršys 220 bili

jonų. Ateity numatoma šią 
sumą dar padidinti.

Prezidento patarėjas val
stybės saugumo (ne polici
jos) reikalams bus R.Allen, 
44 m., buvęs patarėjas tarp
tautinių problemų klausi
mais Nixono administraci
joje. Diplomatiškas, santū
rus, kritikuojąs detentę ir 
pasisakąs už karinės galybės 
stiprinimą. Jis užims 
Z.Brzezinskio vietą, bet ne
turės jo galios, kuri pirmo
je vietoje priklausys užsie
nio reikalų ministeriui, nors 
ir jam bus leista pasisakyti 
tarptautiniais klausimais.

Apie užsienių reikalų mi
nisters pakalbėsiu sekančia
me numeryje.

Svarbiausias ministeris 
JAV kabinete, sėdįs prezi
dento dešinėje (o Weinber
ger jo kairėje) yra užsienių 
reikalų ministeris, privaląs 
ne tik žinoti, bet ir visą laiką 
dėmesy turėti 140 pasaulio 
kraštų ir vadovauti 15.000 
diplomatų ir kitų tarnautojų 

Sukrėstai ir iš vėžių išve
stai Amerikos užsienio poli
tikai atstatyti prez. Reaga-

1. ĮVADAS

Kalbant Vasario 16-tosios 
proga kyla klausimas, 
būtent: a) ar kalbėti tradici
niai, karštais žodžiais karto
jant jau anksčiau girdėtas 
mintis, t.y. ar sakyti tradici
nę prakalbą; b) ar bandyti 
svarstyti Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo 
šventės reikšmę, dabarties 
laikų reikalavimų bei gali
mybių kontekste.
Toli gražu nenoriu tvirtinti, 

kad tradicinės prakalbos 
neturi reikšmės. Manau, kad 
jos reikšmę turi, nes jei ne
turėtų, tai nebūtų sakomos. 
Visgi, norėčiau šią progą 
panaudoti dvidešimtojo 
šimtmečio Lietuvos Nepri
klausomybės reikšmės 
svarstymui, šių dienų sąlygų 
ir reikalavimų kontekste.

2. NEPRIKLAUSOMOS 
DVIDEŠIMTOJO 
AMŽIAUS LIETUVOS 
VALSTYBĖS REIKŠMĖ.

Senosios Lietuvos valsty
bės istorijos apimtyje, dvi
dešimtajame amžiuje atsta
tytos nepriklausomos Lie
tuvos valstybės gyvenimo 
laikotarpis atrodo trumpas. 
Tad lengva būtų to laiko
tarpio reikšmę nuvertinti. 
Lengva būtų nepriklausomą 
Lietuvą laikyti brangiu, 
istoriniu palankių sąlygų 
sudarytų reiškiniu, neturin
čiu didelės reikšmės dabar
ties gyvenimui, ypač kai

priausio charakterio ir tin
kamiausią asmenį. Jo žo
džiais A.M.Haig, jr. ir yra 
kaip tik toks vyras šioms 
pareigoms. Tai 56 metų aukš 
čiausio laipsnio atsargos ge
nerolas, keturis su puse me
tų buvęs NATO karinių jėgų 
vyriausiu vadu Europoje. Jo 
paskyrimas sukrėtė ne tik 
liberališkuosius demokra
tus, bet ir visus kitus paci
fistus.

Gerai, kad tai antras gene
rolas šiose pareigose. Jiems 
primenama, kad
ats.gen.G-Marshall buvo 
vienas iš geriausių JAV už
sienių reikalų ministerių, 
apdovanotas Nobelio taikos 
premija. Nežiūrint to, libe
ralieji senatoriai nutarė iš
naudoti progą ir jam pastoti 
kelią į šį postą. A.M. Haig 
buvo kvočiamas senate net 
penkias dienas septyniolikos 
senatorių, jam duodant suk
tus ir keblius klausimus. 
Rezultate senato užsienių 
reikalų komitete" tik du se
natoriai pasisakė prieš jį, o

Nukelta į psl.2

VASARIO 16-JI1981 METAIS
—

Paskaita, Vasario 16-tosios 
minėjime Sydnejuje, skai
tyta Algimanto Kabailos

mus apima pesimizmas ir 
neviltis. Tačiau tai būtų la
bai klaidinga.

Lietuvos nepriklausomy
bės laikotarpis dvidešimta
jame amžiuje yra ypatingai 
reikšmingas Lietuvai, lietu
viams ir lietuviškumui. Ne
reikia užmiršti, kad lietuvių 
tautos lietuvybės naikini
mas vyko jau Rusijos caro 
laikais, ypač dėlto, kad Lie
tuvoje stiprios buvo ir kitos 
svetimos įtakos, ypač su
lenkėjusios bajorijos.

Vincas Kudirka svajojo 
apie laikus kai netik laikraš
čiai ir knygos bus rašomi 
lietuviškai ir laisvai platina
mi, bet net ir gatvių užrašai 
ir krautuvių iškabos bus lie
tuviški. Kasdienybės despe
racijoje ir pasimizme 
lengvai užmiršti, kad Ku
dirkos svajonė išsipildė ne 
tik Lietuvoje, bet ir tokiose 
vietose kaip pav. Čikagoje, 
kur rasime lietuviškų mo
kyklų, parapijų, krautuvių, 
valgyklų, net ir gatvių pa
vadinimų.

Nevilties momentais, kai 
regis jog Viešpats gal 
užmiršo Lietuvą ir lietuvius, 
prisiminkime, kad yra gyvų 
ir gaivalingų tautų, kurių 
tautinis identitetas yra daug 
labiau užtrintas, kurių tau-

sv. nazumeras lietuvių liaudies mene

tinio susipratimo stovis 
daug sunkesnis negu lietu
vių, kurių tautinė despera
cija išsiveržia į smurtą ar 
suprantamą neviltį.

Štai baskai. Sena tauta, tu
rinti visai savitą kalbą, ne- 
giminingą nei prancūzams 
nei ispanams, amžiais gyve
na suskaldyti tarpe prancū
zų ir ispanų valstybių. Liūd
na, kai prie Prancūzijos—I- 
spanijos sienos važiuoji per 
baskų žvejų miestelį, kuris 
vienoje pusėje vadinas Saint 
Jean de Luz ir turi prancū
ziškus gatvių pavadinimus, 
gi, kitoje pusėje jis jau San 
Juan de Luz ir jau oficialioji 
kalba ispanų, valdžia ispanų, 
tik vietos varguoliai tebe
kalba baskų kalba taip kaip 
darė jų proseneliai.

Prancūzų valstybėje, 
Atlanto pakraštyje, Breto- 
nija. Bretonų kalba, germa
nų kilmės, negimininga 
prancūzams. Bet jie jau taip 
seniai Prancūzijos valstybės 
ribose, kad apie Bretonijos 
autonomiją ar nepriklauso
mybę veik niekas ir kalbėti 
nenori.

Pagalvokime apie Uelsą 
(Wales), kurio gyventojai 
tik dabar turėjo reikšmingų 
laimėjimų bandydami gel
bėti savo bežūstančią kalbą.

» Prisiminkime ukrainiečius. 
Didelė ir gaivalinga tauta. 
Ukrainiečių tarpe šiandie 
rasime daug šviesių patrijo- 
tų. Bet ukrainiečių tautinės 
ateities perspektyvos 
žymiai blogesnės negu lie
tuvių. Iš dalies taip yra 
dėl ukrainiečių kalbos gimi

ningumo rusų kalbai.
Taip pat ir dėl to, kad tikro
vėje Ukraina niekad nebuvo 
nepriklausoma valstybė, 
pripažinta tokia vakarų pa
saulio.

Mes lietuviai, gyveną kito
je žemės pusrutulio pusėje, 
kaip mūsų protėvių žemė 
Lietuva, esam kur kas gere
snėjepadėtyje, negu kai ku
rios Europos tautos, įskai
tant tas, kurios buvo čia su
minėtos. Ne tik, kad Lietu
vos nepriklausomos valsty
bės užgrobimas nėra pripa
žintas teisėtu (de jure), lie
tuvių tautos savitumas, jos 
teisė į savitumą yra plačiai 
žinoma ir pripažįstama, ne 
tik Lietuvos draugų, bet ir 
jos engėjų. Lietuvių kalba 
nėra tik kalbotyros 
kurijozas, bet gyvas tautos 
ir jos įvairių šakų savitumo 
ženklas, bei komunikacijos 
priemonė. Taip yra tik dėlto, 
kad turėjome Lietuvos val- 
stybės nepriklausomybės 

v' laikotarpį dvidešimtajame 
amžiuje, per kurį buvo at-* 
gaivinta lietuvių tautinė 
sąmonė, apipavidalinta ben
droji lietuvių kalba, 
apimanti bet kuria tarme 
kalbančius lietuvius ir nu
statanti rašytinę kalbą.

Šie lietuvybės reiškiniai 
veikia ir šiandie.
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Tuštybės amžius
Sąmoningas žmogus negali 

gyventi be idėjų, arba be jų 
jis bus tik tuščiaviduris, be 
principų, be savarankiško 
galvojimo, be savo asmeny
bės. Bet iš kitos pusės tos 
pačios idėjos gali būti pabai
sa, net pragaištis ne vien tik 
individui, bet ir visuomenei, 
tautai arba net ištisai epo
chai, jeigu tos idėjos virsta 
ideologijom, iš kurių išsivy
sto sistemos, kurios žlugdo 
ne tik žmogaus individualy
bę, bet kartą įgavusias 
galios prievartauja kitokias 
idėjas turinčius ir tokius 
persekioja iki sunaikinimo. 
Tokių skaudžių pavyzdžių 
buvo apstu žmonijos istori
joje, jų netrūksta ir šiandien 
kur net pati laisvė verčiama 
ir lenkiama vienai susiste
mintai idėjai. Iš vienos 
pusės kovojama su bet kokia 
priespauda, bet išsilaisvinę 
arba išlaisvinti su nemaže
sniu nuožmumu įgiję galios 
persekioja kitus. Ir taip su
kasi nesibaigiantis ratas nuo 
neatmenamų laikų. Kaip 
sunkiai kovojo krikščionybė 
pries priespaudą, kada pra
džioje buvo persekiojami 
kankinami ir žudomi už įsi
tikinimą, bet vos tik toji pati 
krikščionybė issUaisvino ir 
įsigijo politinės galios, tuoj 
pat pačią krikščionybės idė
ją įvilko į sistemą ir su dar 
didesniu nuožmumu perse
kiojo kitaip galvojančius ir 
šioje prievartos sistemoje 
visą Vakarų Europą išlaikė 
daugiau kaip tūkstantį 
metų.
Panašiai toks idėjinis karas 

vyksta ir šiandie. Ne pa
slaptis, kad komunistai il
gesnį laiką dirbo pogrindyje 
ir buvo persekiojami, bet 
vos tik po rusų revoliucijos 
pasiekė politinės galios, tuoj 
prasidėjo nauja prievarta, 
kas trunka iki šiandie. Gal 
pačiai komunizmo idėjai ir 
nebūtų daug ko prikisti, jei
gu ji būtų vystoma laisvu 
keliu. Žydai irgi kuria Izra
elyje savotišką komunizmą 
per savo kibucus (komuna
linius ūkius), bet ten šioji 
idėja reiškiasi savanoriškai 
nesikišant nei valstybei, nei j 
tfblicijai.

A..A..
VYTAUTUI SKRINSKAI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo liūdesy paliktą žmoną 
Tamarą, sūnus bei artimuosius ir drauge liūdime.

Aleksandras, Vincas ir Gytis Dantos

A. A. 
VYTAUTUI SKRINSKAI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Tamarai 
ir jų sūnums bei artimiesiems.

Ona ir Vladas Miniotai
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Betgi ir be idėjų gyvenimas 
darosi lygiai toks pats skur
dus ir bespalvis, kaip ir to
talinėje kokioje nors siste
moje. Tai liudija pokarinis 
taip vadinamas laisvasis par 
saulis. Kai visos idėjos, ka
daise sudariusios pagrindą 
idealams, tiek Europoje, 
tiek ir Amerikoje prarado 
savo magnetinę galią ir 
žmonės, ypač jaunuomenė, 
pasistatė sau aukščiausiu 
tikslu tik turėti lengvą gy
venimą, dingo dideli ir pla
tūs užsimojimai, veržlumas, 
siekiai, net pats žmogus ne
žino nei kur jis stovi, nei 
kam priklauso. Tai pati tin
kamiausia dirva visokiems 
ekstremistams tokius be- 
idejinius žmones pajungti 
saviems tikslams. Iš čia ir 
susidarė visokiausios revo
liucinės ir net teroristinės 
grupės, kurios pasidarė 
įrankiais ne tiek avantiūri
stų, kiek asmenų, turinčių 
tvirtus nusistatymus, ran
kose. Neabejotinai yra tokių 
be atramos užnugaryje sto
vinčių žmonių, kurie juos 
valdo kaip marionetes iš
naudodami saviems tikslams 
Taip laisvės amžius mūsų 
akivaizdoje virto teroro am
žiumi.

Net ir mūsų lietuvių Au
stralijoje bendruomenė, 
ypač jaunoji generacija, ne
liko nepaliesta šio laiko dva
sios. Kadaise galioję idealai,

JAV politikos vairuotojai
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15 už jį (jų tarpe net šeši de
mokratai). Plenumo sesijoje 
pasisakė šeši prieš, o 93 už 
jį. Apklausinėjimas parodė, 
kad jam gerai žinomos visų 
kraštų problemos. Jo platus 
akiratis, greita orientacija ir 
tikslūs sprendimai sužavėjo 
net ir tuos senatorius, žadė
jusius už jį nebalsuoti. Buvo 
aišku, kad šio ministerio so
vietai tikrai nevynios ant 
piršto, kaip jie lankstė Van
ce.

A.M. Haig baigęs karo mo
kyklą ir keletą kolegijų bei 
universitetą, kur įsigijęs 
tarptautinių santykių magi
stro laipsnį. Jis dirbo gen. 
D.MacArthuro štabe Japo
nijoje ir jau 37 metai dirba 

priekinėse pozicijose. Daly
vavo Korėjos ir Vietnamo 

kaip tautinė savigarba, pa
triotizmas, tautinės ben
druomenės išlaikymas, iš
bluko, o jų vietą užėmė "ge
ras laikas", atsakomybės 
stoka, pasyvumas ko nors 
siekti didesnio ir aukštesnio. 
Šitai geriausiai iliustruoja 
Sydnejaus pavyzdys: iš va
karo vykusiame baliuje su
sirinko keli šimtai tautiečių 
gražiai ir linksmai praleisti 
vakaro, o kitą dieną į ben
druomenės šauktą susirin
kimą tepabuvo vos keli de- 
sėtkai. Pirmuoju atveju tuos 
kelis šimtus patraukė malo
numai, o kad kitą dieną 
kiekvieno buvo pareiga da
lyvauti bendruomenės susi
rinkime, daugumas su ta 
pareiga nesiskaitė ir nepasi
rodė. 0 tai liudija, kad ne
turime idealų, ir drauge ne
turime nei atsakingumo, nei 
jaučiame pareigos savo tau
tinei bendruomenei. 
Žinome, kad negali išaugti 
sąmoningas tautietis be sa
vo kalbos, o tačiau mūsų 
mokyklos mokiniais tuštėja, 
paaugliams lietuviški kursai 
merdėja. Ar neužgožė mūsų 
tautinių jausmų geras ir 
lengvas, nerūpestingas gy
venimas be pareigų, be at
sakomybės, be dvasinės ir 
idėjinės atramos? Stebimės 
tautiniu heroizmu dabarti
nėje Lietuvoje, bet juos pri
imame kaip televizijos ekra- 
nuošė vaizdą, kuris neliečia 
mūsų, tarsi anie persekio
jami nebūtų broliai ir ne už 
mus kovotų ir kentėtų.

fv.k.)

karuose. H.Kissingeris jį 
buvo pasirinkęs savo pava
duotoju, 1974 m. paskirtas 
vyriausiu NATO kariniu va
du ir Europoje buvo aukštai 
vertinamas ir gerbiamas. Jis 
ne tik gabus karys, bet ir 
sumanus diplomatas bei po
litikas. Jo paskyrimą mmi- 
steriu sutiko labai palankiai 
beveik visi Europos kraštai 
ir Kinija. Kai kurie ji vadina 
akmenine siena. Tik sovietai 
juo labai nepatenkinti. Kal
bant apie sovietus, Haig pa
brėžė, kad pirma reikia ge
rai apsiginkluoti, ir tik tada 
kalbėti su sovietais, kurie 
skaitosi tik su už save sti
presniais. Derybose dėl gin
klų apribojimo reikia atsi
žvelgti ne tik į pačius gink
lus, kiek turėti mintyse ir 
visus santykius bei politines 
aplinkybes. Jo nuomone, 
pasaulyje taika bus išlaikyta 
ne nuolaidomis, bet JAV 
karine galybe. Abu ir prez. 
Reagan ir jo ministeris Haig 
mano, kad kai tik Sovietų 
Sąjunga pasijus pati galin
giausia pasaulio valstybė, 
tai visos detentės eis į šalį ir 
prasidės vienos pusės dikta
tas, kur neliks vietos dery
boms.

Spėjama, kad Haig galįs 
pralenkti ir pačius didžiuo 
sius JAV užsienio reikalų 
ministerius-Marshall, 
Dulles, Acheson, Kissinger. 
Numatoma, kad Haig žodis 
JAV užsienio politikoje bū
siąs svarbiausias po prezi
dento.

BRANGŪS AUSTRALUOS LIETUVIAI!

Vaizduojuosi, kad po gražių švenčių esate jau grįžę prie 
savų darbų. Jeigu pas jus perkaršta, skubėkite pas mus. 
Parvykęs iš jūsų į Chicago anksti rytą radau — 16C laip
snių, o dabar vasario pirmomis naktimis buvo —20C laip
snių, yra pora colių švaraus balto sniego-gražu ir malonu.
Pas jus bekeliaudamas nepavargau tiek, kad būčiau rei

kalingas poilsio. Sugrįžęs sekančią dieną ėmiausi tvarkyti 
gana gausius rastus popierius, o šiandien jie jau užmiršti. 
Dar vis nesinori tikėti, kad esu Chicago, mano sapnai dar 
vis pas jus. Esu labai jums dėkingas už malonius susitiki
mus, už kartu atšvęstas Kalėdas ir Lietuvių Dienas, už 
svetingumą, už visą patirtą nuoširdumą.
Linkiu Dievo palaimos visose gražiose jūsų užmačiose, 

pastangose, visame gyvenime, o aš nors iš tolo esu su ju
mis maldoje.

Nuoširdžiai Jūsų Vysk. V.Brizgys

MIRUSIEJI

A.A. VYTAUTĄ SKRIN- 
SKĄ PALYDINT

Neseniai sydnejiškius lie
tuvius ištiko liūdna žinia, 
kad vasario 20 d. staiga mirė 
Vytautas Skrinska, 63 metų 
amžiaus, savu laiku gyvai 
reiškęsis lietuviškoje visuo
menėje ir kultūrinėje veik
loje.
Gimęs 1917 m. birželio 24 d. 

baigė Mariampolės Rygiškių 
Jono gimnaziją, Karo mo
kyklą gaudamas jaunesnio 
leitenanto laipsnį ir įstojęs 
universitete baigė teisių fa
kultetą ir kaip diplomuotas 
teisininkas dirbo Kauno 
miesto savivaldybėje, vėliau 
Kauno apygardos teisme. 
Kaip turįs gerą dikciją jis 
kiek laiko darbavosi Kauno 
radiofone kaip pranešėjas. 
Vedė Kauno baleto šokėją 
Tamarą Pagodinaitę ir susi
laukė dviejų sūnų, iš kurių 
vienas (Sigitas) Australijoje 
dingo be žinios, o kitas Tyris 
gyvena Sydnejuje.

Atvykę į Australiją Skrin- 
skai įsikūrė Sydnejuje, kur 
Vjrtautas pastoviai gavo 
tarnybą Sydnejaus Centri
niame pašte, kur išdirbo iki 
pat mirties. Nuo pat 
pradžios Vytautas pasirei
škė lietuvių tarpe kaip kul
tūrininkas ir visuomeninin
kas: priklausė Šviesos Sam
būriui, net buvo jo pirmi
ninku, Sydnejaus Lietuvių 
Plunksnos Klubui, buvo ži
nomas kaip geras paskaiti
ninkas tiek viešuose, tiek ir 
uždaruose rateliuose. Ly
giagrečiai jis plačiai reiškėsi 
ir bendruomenės gyvenime 
renkamas į vadovaujančias 
vietas: nuo 1956 metų iki 
1966 metų ALB Krašto Ta
rybos narys ir ALB Krašto 
Valdybos narys, net du kar
tus buvęs ALB Krašto Val

dybos pirmininku.
Gyvai reiškėsi ir kaip 

spaudos darbuotojas, ben
dradarbiavo Mūsų Pastogė
je, pasisakydamas įvairiais 
kultūriniais klausimais, 
bandė savo jėgas ir grožino- 
i’e literatūroje, paskelbęs 
:eletą novelių ir apsakymų. 

Tik vėliau, dingus vienam iš 
Skrinskų sūnų, Vytautas 
traukėsi į vienatvę ir užda
rumą, kol pagaliau jo siel
vartą ir rūpesčius nutraukė 
mirtis.

Velionis Vytautas su visais 
buvo draugiškas, malonaus 
ir taikingo būdo, radęs visa
dos šiltą žodį su kiekvienu, 
kas su juo bendravo. Disku
sijose ar debatuose bei nuo
monių susikryžiavimuose 
buvo nuoseklus ir logiškas, 
visados didžiai respektavęs 
kito mintį ir nuomonę. Mėgo 
gyvenimu džiaugtis, tik ne 
visada pats gyvenimas jam 
buvo gailestingas. Pats bū
damas linkęs į meną jis pa
laikė su dailininkais, litera
tais, muzikais ryšius-,

Palaidotas velionis Vytau
tas Sydnejaus Rookwood 
kapinių lietuvių sekcijoje 
vasario 25 d., palydėtas bū
relio artimųjų ir bičiulių.

KLAIDOS 
NEIŠVENGIAMOS

Dažnai susilaukiama prie
kaištų, kad periodinėje 
spaudoje pasitaiko klaidų, 
ypač mūsų sąlygose, kada 
vienas ir tas pats žmogus 
turi ir redaguoti, ir 
korektūras žiūrėti ir daugy
bę kitų darbų pats vienas 
atlikti. Bet stambių 
korektūros klaidų įvyksta ir 
kituose leidiniuose, kur 
klaidos turėtų būti neįma
nomos. Antai, prieš keletą 
metų Vak. Europoje išleis
toje muzikos enciklopedijoje 
paskelbta nuotrauka Lietu
vos prezidento Antano 
Smetonos vietoje čekų mu
ziko B. Smetonos. O štai 
1979 m. išleistoje liuksusi
nėje knygoje “Lithuanian 
Writers in the West“ vietoje 
rašytojo Juozo Kralikausko 
nuotraukos paskelbta nuo
trauka Vacio Kavaliūno. Yra 
istorijoje daugiau žinomų 
faktų, bet dėl to pasaulis ne
sustojo. Tuo nenorima tei
sinti pasitaikančių spaudoje 
klaidų, best tik primenama, 
kad ir spaudos darbuotojai 
jrra žmonės, galį suklysti ar 
būti neapdairūs.
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Adelaidės padangėj

Lituanistiniai kursai

SVEIKINAME

Lituanistinių kursų 
lagrindinė užduotis yra to- 
iau tęsti savaitgalio mo
kyklos pradėtą lietuvių kal
ios mokymą ir sudaryti są- 
ygas kitataučiams kursan
tams pramokti kalbos pra
dedančiųjų klasėje. Šiais 
metais turime net 5 tokius 
kursantus. Jiems pamokas 
praveda prityręs mokytojas 
ir Adelaidės lietuvių savait
galio mokyklos vedėjas 
V.Statnickas.
Savaitgalio mokyklas baigę 

mokiniai gali toliau puoseleti 
kalbą, literatūrą ir istoriją 
11-toje arba priešmatriku- 
liacijos klasėje. Į šią klasę į- 
sirašė 3 pajėgūs studentai. 
Malonu, kai yra tokių pasi
ryžusių jaunuolių! Jiems 
dėsto Elė Varnienė, Šv. Ka
zimiero savaitgalio moky
klos vedėją.

Abiturientų klasėje, sąži
ningai padirbėję, kursantai 
gali tinkamai pasiruošti lie
tuvių kalbos valstybiniam 
egzaminui. Pakol kas turime 
tik du studentus. Būtų ma
lonu, jei jų skaičius nors 
padvigubėtų. O sąlygos mo
kytis yra geros. Net ir kursų 
patalpos yra vėsinamos!

1980 metais lietuvių egza- 
kalbos egzaminas buvo su
tapatintas su vokiečių ir kitų 
svetimų kalbų egzaminais. 
Iš lietuvių kalbos kandidato 
reikalaujama tik tiek žinių, 
kiek australas studentas gal 
jų turėti gerai pasimokęs 
penkerius metus šios kalbos 
gimnazijoje. Visiems aišku, 
kad mūsų jaunimas, gimęs ir 
užaugęs Australijoje, negali 
taip gerai lietuviškai 
kalbėti, kaip jų seneliai kal
bėjo Lietuvoje. Kiek jie tos 
lietuvių kalbos girdi? Na
muose? Savaitgalio moky
kloje ir dar gal skautų ar 
kitų organizacijų veikloje. 
Todėl ir iš lietuvių kalbos 
kandidatų nėra reikalauja
ma daugiau, kaip iš kitų. 
Australas studentas, pasi
mokęs penkerius metus 
svetimos kalbos, vos ne vos 
gali susikalbėti. O kiek pri
valumų turi mūsų jaunimas! 
Juk daugumas visai laisvai 
kalba lietuviškai ir kai kurie 
neperblogiausiai rašo. Ti
krai gaila, kad mūsų jau
nuoliai neišnaudoja savo ta
lento!

Lituanistiniuose kursuose 
daug dėmesio yra kreipiama 
į atpasakojimus žodžiu ir ra
štų. Atpasakojimai lavina ir 
verčia studentą:

a) praplėsti žodyną?
b) nuosekliai ir sklandžiai 

suderinti ir išreikšti mintis;
c) įsigilinti į raškytojo pa

saulėžiūrą, filosofiją ir tau
tinius bruožus;

d) konkrečiai ir aiškiai 
įvertinti siužetą, vedamą
sias mintis ir apibūdinti vei
kėjų charakteristiką.

O mokytojas turi gerą pro
gą paaiškinti ir padėti ištai
syti pasitaikiusias kalbos ir 
minčių klaidas. Yra taip pa
tartina, kad studentai api
būdintų visus veikėjus raštu 
ir pažymėtų kur ir kaip jie 
yra įpinti į intrigą. Galima 
sūdanti ir paskirų apysakos 
ar romano dalių santraukas. 
Studentai yra taip pat pra
tinami sustatyti išsamų ra
šinio temos planą ir jo prisi
laikyti rašant patį rašinį. 
Yra labai pravartu riboti ra
šinių ilgumą. Studentai turi 
mažiau progos nukrypti nuo 
temos ir padaryti gramati

kos ir sintaksės klaidų. Ta
čiau svarbiausia reikia gerai 
įsigilinti į rašinio temą. Ra
šinio pavadinimas yrąs ma
giškas raktas, kuris atrakina 
minčių duris.

Lituanistiniuose kursuose 
studentai mokosi ir grama
tikos ir vertimo ir daro daug 
aural comprehension prati
mų. Egzaminuose, be lietu
vių ir anglų kalbos rašinio, 
yra taip pat vertimas iš lie-

Lituanistinio švietimo konferencijos pereitais metais 
Adelaidėje rengėjos ir prelegentės: iš kair. Kristina 
Dundienė, Isolda Davis, Lidija Šimkutė-Pocienė, Janina 

-•Vabolienė ir Elė Varnienė • -

Dail. L.Urbonas Adelaidėje
Vasario viduryje Adelaidė

je lankėsi dailininkas Leonas 
Urbonas iš Mittagon^g, 
NSW, norėdamas paruosti 
dirvą savo būsimai dailės 
parodai.

Patyrę apie žadamą apsi
lankymą, adelaidiškiai pa
noro arčiau pažinti tą kon
troversinę figūrą, apie kurią 
praeityje buvo nemažai gir
dėta, tačiau Adelaidėje dar 
nedaugeliui pažįstamą.
Apylinkės valdyba kreipėsi 

į p. Urboną prašydama Va
sario 16-tos proga paskaityti 
paskaitą.

Dailininkas mielai sutiko. 
Girdėjome išsamų, gerai pa
ruoštą ir įdomų žodį, visiškai 
skirtingą nuo anksčiau Ade
laidėje girdėtų paskaitų. Jis 
kalbėjo apie
filosofiniai—dvasinę 
žmogaus vidinę laisvę, sie
kiant tautinės nepriklauso
mybės, pabrėždamas kalbos 
reikšmę, kaipo tautinį 
cementą, ne tik ją išlaikant, 
bet ir pagyvinant savo kū
rybinėm pastangom ir įnašu 
į mūsų kūrybinį lobyną.

Nežiūrint nepaprastos kai
tros, kuri užtvindė Adelaidę 
tą dieną, Adelaidės Lietuvių 
Namai buvo pilni tautiečių, 
atvykusių paklausyti svečio 
kalbos ir po to sekusios kul
tūrinės programos.

Versatilus, iškalbingas ir 
aukštos erudicijos dailinin
kas susilaukė plataus ade- 
laidiškių dėmesio, o kartu ir 
skaitlingų kvietimų pravesti 
Eašnekesius organizacijoms 

ei pavieniams būreliams, į-

tuvių j anglų kalbą ir gra
matikos dalis. Atsakomasis
egzaminas susideda iš skai
tymo ir pasikalbėjimo su 
egzaminatorium apie metų 
bėgyje perskaitytas dvi pri
valomas knygas. Kandidatas 
gali pats pasirinkti kurią 
knygą jis pageidauja pana
grinėti.

1981 metais abiturientų 
klasėje dėsto V.Statnickas, 
Isolda I.Davis ir kviestiniai 
lektoriai, kurie skaitys isto
rijos ir kultūros paskaitas.

Visas informacijas galima 
gauti pas I.I.Davis, tel. 
276-7184.

Isolda I.Davis 
Lituanistinių Kursų Vedėja

skaitant ir Adelaidės lietu
vių radio valandėlę.

Jis lankėsi pas Adelaidės 
akademikus skautus, kurie 
šventė Vasario 16-tos išva
kares fil.dr. Nemiros ir Vi
ktoro Ratkevičių gražioje 
kalnų sodyboje.

Ten dailininkas kalbėjo 
aplamai apie kūrybą ir apie 
dailę. Leonas Urbonas pa
reiškė susirūpinimą greitai 
retėjančiomis lietuvių daili
ninkų gretomis ir jų išsklai
dytais kūriniais. Jo manymu 
Australijos lietuvių ben
druomenė turėtų susirūpinti 
surinkimu bent dalies tų kū
rinių ir jų patalpinimu lietu
viškoje meno galerijoje, kur 
jie būtų prižiūrimi, saugomi 
ir prieinami lietuvių ir sve
timtaučių publikai.

Atsižvelgdami į didelius 
lietuvių dailininkų talentus, 
Casireiškusius trijų dekadų 

ėgyje šiame krašte, Ade
laidės akademikai skautai 
pritarė dailininko minčiai, 
kad saugojimas lietuvių me
dinio palikimo yra būtinas, 
pažadėjo remti ir padėti, jei 
tokios galerijos steigimas 
būtų imamas įgyvendinti. 
Kartu nutarė prašyti lietu
vių bendruomenę atkreipti į 
tai dėmesį ir suprasti šio 
reikalo svarbumą.

Per Adelaidės Lietuvių 
Radio valandėlę dail. L.Ur
bonas turėjo gyvą pašnekesį 
su valandėlės vadovu V.Bal- 
tučiu apie paties dailininko 
kilmę ir jo pažiūras į gyve
nimą iš įvairių aspektų.

Robertas Vitkūnas ir 
Ramūnas Andrius Kalvaitis 
Adelaidėje sėkmingai išlaikė 
1980 metais lietuvių kalbos 
valstybinius egzaminus. Ro
bertas jau pradėjo mokyto
jauti Šv. Kazimiero savait- 
valio mokykloje, o Ramūnas* 
kuris laimėjo Australijos 
Fondo ir Pulgio Andriušio 
premiją Pietų Australijoje, 
pradės studijuoti botaniką 
Adelaidės universitete.
Ramūnas gimė 1962 metais 

kovo 31 d. Adelaidėje. Jis 
lankė Stradbroke pradžios 
mokyklą ir Morialtos gim
naziją.

Užaugęs lietuviškų tėvų 
globoje, Ramūnas jau iš ma
žens gerai susikalbėjo lietu
viškai. Bet ir su seneliais jis 
tik lietuviškai kalbėjo. 0 kai 
jo močiutė, kuri dabar gy
vena Amerikoje dar Adelai
dėje buvo Ramūnas net ir 
savaitgalio mokyklą lankė.
Dabar, gerai užbaigęs gim

naziją, Ramūnas turi sau 
nusistatyti gyvenimo gaires.

Gintaras Operos Rūmuose
“Jūs turite labai gerą šokė

jų grupę“, po patikros Ope
ros rekordavimo salėje, va
sario 28 d. Shell folklorinio 
festivalio direktorius 
G.Keys-Arenas šiltai 
pasveikino lietuvių grupės 
f*Gintaras“ choreografę.

Tai nuopelnas mūsų jauni
mo ir talentingų vadovų Ka
jaus Kazoko ir Rimo Mila- 
šo“, didžiuodamasi jaunimu 
pareiškiau.

Pirmai patikrai pasiruošti 
turėjome tik vieną mėnesį; 
įvyko tik dvi repeticijos. Bet 
patikros laikas buvo nusta
tytas ir nepakeičiamas. Da
lyvauti reikia, jei norime būt 
įtraukti į koncerto progra
mą. Savaime aišku, šokėjai, 
o dar labiau vadovai, rūpi
nosi, nervavosi.

Susirinkome Operos rū
muose kiek ankščiau. Dir
bantieji šokėjai neatvyko. 
Bandome repetuoti nepilnu 
sąstatu. Nerviškumas didė-

Apie “Meno Magiką“ daili
ninkas kalbėjo vakaronėje 
pas dr. Stasę ir inž. Antaną 
Pacevičius, kur be jų profe
sinių draugų dalyvavo būrys 
ir Adelaidės kultūrininkų 
bei visuomenininkų.

Čia trumpai ir ryškiai dai
lininkas peržvelgė meno ke
lionę iš urvinės eros iki šių 
dienų, pabrėždamas, kad 
menas ilgai buvęs mistikų 
valdžioje, keliavęs per 
šventoves, karalių rūmus, 
vėliau bažnyčias, išėjo į pla
tų pasaulį ir į eilinio žmo- 
Baus gyvenamas patalpas, 

ioje kelionėje jis davė pra
džią chemijos, astronomijos, 
astrologijos mokslams, o 
vėliau ir anatomijos mok
slui, kuriuo medicina pasi
naudojo.

Jis irgi atskleidė šių dienų 
tyrinėjimus meno galios, 
kurią jis pavadino magika.

Atvažiuodamas parodos 
ruošimo tikslais į Adelaidę, 
dailininkas atsivežė keletą 
savo paskutiniųjų kūrinių 
galerijų supažindinimui. Šie 
kūriniai tapo išgraibstyti jo 
kūrybos ilgai laukusių tau
tiečių. Nespėjusiems įsigyti 
dailininko kūrinių, tenka 
palaukti parodos, apie ku
rios laiką ir vietą bus pra
nešta spaudoje. m

Ramūnas A. Kalvaitis

Jis turi ypatingą meilę ir 
supratimą gamtai ir auga
lams. Tad botanikos mokslas 
jį labiausiai traukia.

Linkime jam sėkmės studi
jose ir tikimės, kad jis ras 
laiko įsijungti į Adelaidės 
lietuvių jaunimo veiklą!

ja, šokant užima kvapą šo
kėjams, ką vėliau, Mr.Are- 
nas priskiria kondicinio pa
siruošimo stoka. Aš priski
riu tai nepilnam programos 
pasiruošimui.

Sutariam šokti atskiras šo
kių dalis su paaiškinimu 
programos šokių grandinės 
turinio ir atskirų šokių folk
lorinės reikšmės.

Šokėjai šoka gerai, vienam 
ar kitam vadovui davus žen
klą nutraukia. Koncerto 
rengėjams ir stebėtojams 
mūsų šokių fragmentai pa
tinka, sužavi šokėjų grak
štumas ir šokių choreogra
fija. Aš pati, prisimindama 
repeticijas, maloniai, kaip ir 
šimtą kartų prieš tai, nu
stembu matydama Gintaro 
šokėjų ryžtą, drausmingu
mą, susišokimą ir charakte
ringą išraišką.

Birželio pradžioje Shell fe
stivalio koncertui Gintaras 
ruošia “Rudens linksmybės.* 
Programos šokių turinyje 
jaunystės džiaugsmas, 
paukščių išskridimas, der
liaus šokių magija, vasaros 
užbaiga.
Susikaupę, supratę lietuvių 

tautinio meno reprezentaci
jos svarbą aukšto lygio folk
loriniame koncerte, Gintaro 
šokėjai išsiskirstė iki kitos 
repeticijos, pasiryžę pub
likos neapvilti.

Nesirūpinkit, mes padary
sime, šypsosi šokėjai, užti
krina Kajus Kazokas ir Ri
mas Milašas.

Šiais metais folklorinio 
koncerto programon įtrauk
tos kelios naujos grupės jų 
tarpe lietuvių jaunučių 
šokėjų grupė Sukūrys. Tai 
maloni staigmena. Mūsų 
bendruomenės kultūrinėje 
veikloje, o ypač šokiuose, 
reikalingas prieauglis.

Gintaras linki Sūkuriui ge
riausios sėkmės!

Ava Saudargienė

PRANEŠIMAS 
SKAUTAMS

Sydnejaus senųjų skautų 
Židinio sueiga įvyks kovo 22 
d., sekmadienį, 1.30 vai. 
Sydnejaus Lietuvių Klube. 
Narių dalyvavimas būtinas. 
Kviečiame ir prijaučiančius, 
kurie susidomėję ir norėtų 
įstoti į Židinį.

Tėvūnas
Pastogė Nr. 9,1981.34L.psl. 3
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Na
ALB SYDNEJAUS APY-

i e ir 
svetur

LINKĖS SUSIRINKIMAS

Kovo 1 d. buvo sujauktas 
Sydnejaus apylinkės 
informacinis susirinkimas, 
kuriam vadovavo pats apy
linkės pirmininkas
Dr.A.Mauragis ir sekreto
riavo p.V.Augustinavičius. 
Susirinko tautiečių gana 
skystai (vos siekė 30). Iš 
ALB Krašto Tarybos suva
žiavimo pranešimus padarė 
Dr.A.Mauragis, V.Augusti- 
navičius ir V.Kazokas. To-' 
liau buvo svarstymų eigoje 
paliesti mokyklų reikalai bei 
politiniams reikalams komi
teto ar institucijos sudary
mas.
Apgailėta, kad mokykloms 

turime palankiausias sąly
gas (vietinė valdžia duoda 
patalpas ir apmoka moky
tojus, lietuvių kalba užskai
toma kaip mokomasis daly
kas gimnazijų baigimo ate
statuose), vis dėl to mokinių 
skaičius yra toks žemas, kad 
galįs kilti pavojus, jog tie 
kursai galį būti uždaryti. 
Svarstymuose ieškota būdų, 
kaip kursantų skaičių pakel
ti, siūlyta sudaryti kursantų 
tėvų komitetus, kurie rū
pintųsi tų kursų globa, o ne
palikti viso reikalo tik mo
kytojams, kaip dabar yra, 
tačiau konkrečių nutarimų' 
nepadaryta. Valdyba krei
pėsi į visus surinkusius, kad 
paragintų tautiečius siųsti 
savo vaikus į tuos kursus ir 
stengtis juos išlaikyti.

BLYNŲ BALIUS

Vasario 28 d. Sydnejaus 
Lietuvių Moterų Soc. Globos

Draugija surengė 
Lietuvių Klube jaukų ir la
bai sėkmingą tradicinį meti
nį savo Užgavėnių Blynų 
balių. Draugijos tokie meti
niai baliai visados būdavo 
gausiai lankomi, nes patrau
klumo netrūkdavo: tiek 
programos, tiek loterijos, 
tiek ir visa nuotaika derinosi 
su vakaro svečių norais. Ir šį 
kartą blynų balius paviliojo 
porą šimtų tautiečių pasi
džiaugti moterų draugijos 
suruoštu balium. Tą vakarą 
matėsi visa eilė svečių iš ki
tų vietovių, net iš Amerikos 
ir okupuotos Lietuvos. Mo
terų Draugijos narės aptar
navo svečius patiekdamos 
trijų rūšių blynų , progra
moje pravesta Ethnic Radio 
2 EA radio programa su 
vietinėm aktualijom ir ju
moru. (Pravedė p.p. Vingie
nė ir D.Bieri), loteriją pra
vedė p.M.Reisgienė o pati 
Draugijos pirmininkė ALB 
Garbės Narė p. O .Baužienė 
šiltu žodžiu pasveikino visus 
vakaro dalyvius. Nuotaika 
buvo maloniai šilta ir . atro
do visi vakaro dalyviai skir
stėsi dėkingi Moterų Drau
gijai už tokį gražų vakarą. 
Vienas iš dalyvių prisiminė 
ir kitą dieną vykstantį apy
linkės susirinkimą garsiai 
pagalvodamas, kiek iš jų da
lyvaus susirinkime, kas vi

sais atžvilgiais daug svar
biau, negu balius.

DĖMESIO SYDNEY 
RAMOVĖNAMS

L. K.V.S. “RAMOVĖS“
Sydney Skyriaus Valdyba 
kovo 28 d., šeštadienį, ruošia 
ramovėnų ir jų šeimų iškylą 
visai dienai, autobusu į Syd
ney Old Tawn, netoli Gos- 
fordo. Autobusas aprūpintas 
oro vėsintuvais, nuo Lietu
vių Klubo išvyksta 8.30 vai. 
rytą. Kas nori, prašome pa
siimti visai dienai maisto ir 
mėsos kepimui, nes autobu
sas turės ir extra “barbeque* 
Kas norės, galės patys kep- 
tis, arba, visą maistą galima 
bus gauti ir vietinėje val
gykloje. Iš ryto, važiuojant 
autobuse bus duodama kava 
arba arbata.
Kelionė į ten ir atgal, su bi

lietais vietinei programai, 
kuri prasidės jau 10 vai. ryto 
ir tęsis iki 
vakaro—kainuoja: pensinin
kams —8 dol. ir dirbantiems 
-10 dol.

Prašome tuojau užsirašyti 
kartu įmokant pinigus pas 
eskursijos vadovą Pr. Mika
lauską, tel. 398-1979, arba,
M. Zakarą, tel. 502-3367 ir 
V.Kondrecką, tel. 709-1202. 
Prašome pasiskubinti, nes 
turime tik 45 vietas. Pralei
sime įdomiai laiką savųjų 
tarpe. Nesigailėsite.

Valdyba

Greitai ir užtikrintai
jūsų dovaninis siuntinys su iš anksto apmokėtais muitais 
pasieks kiekvieną vietą Sovietų Sąjungoje. Pasinaudoki
te vienintelės pilnai autorizuotos siuntinių firmos Au
stralijoje patarnavimais.

HANSA TRADING CO.
267 Flemington Road, North Melbourne 3051.TeL 328 3347.

Murray’s H.F. Stores
SYDNEY 250 Pitt St., 4th Floor, room 16. 

Sydney, NSW 2000, tel. 264-1768

Agentūros — Brisbane. Canberra. Perth, 
Geelong and Launceston Adelaide,

SINTINIAI PILNAI APDRAUSTI IR PRISTATYMAS 
BESĄLYGINIAI GARANTUOTAS. j

VASARIO 16-ji NEWCA
STLE

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo minėjimą 
Newcastlyje surengė Apy
linkės Valdyba vasario 21 d. 
St. Peters salėje Hamiltone. 
Minėjimą pradėjo apyl. val
dybos pirm. Algis Bajalis, 
pakviesdamas Alfonsą Šer
ną skaityti paskaitą. Prele
gentas paskaitos motto pa
sirinko Tautos Himno žo
džius “Vardant tos Lietuvos 
vienybė težydi“, pažymėjęs, 
kad istorija žino apie Lietu
vos valstybės egzistavimą ir 
1918 metų vasario 16 aktu 
vėl jos atstatymą. Paskaito
je ypač pabrėžė, kad Vasario 
16 aktu tiek Lietuvos Tary
bos nariai, tiek vėliau nepri
klausomybės karų savano-

Vasario 16-ji 1981 metais
Atkelta iš psl. 1

Tad, kai einame per pesi
mizmo ir nevilties knzes, 
kurių niekas neišvengia, 
prisiminkime, kad mūsų pa
dėtis būtų dar daug sunke
snė, jei nebūtume turėję 
nepriklausomybės, kurios 
atstatymo šventę šiandien 
minime.

3.Australijos Lietuviu Ben
druomenė—tautos dalis,

Priėjus išvados, kad mums 
svarbus ir reikšmingas Lie
tuvos nepriklausomybės 
laikotarpis, kyla klausimas, 
kas yra tie “mes“. Be abejo 
“mes“ esame dalis lietuvių 
Bendruomenės šakos ar at
žalos. Bendruomenės nariai 
yra lyg tos kadaise nepri
klausomos valstybės pilie
čiai. Bendruomenės yra gai
valingos ir gyvybingos, nors 
iš arti žiūrint to kartais ga
lima ir nepastebėti taip kaip 
dažnai sunku pastebėti di
delius dalykus, paskendus 
smulkmenose. Lietuvių 
Bendruomenė jau pragyve
no daug kartų-generacijų. 
Čia prisiminkime į užjūrius 
nuo Rusijos caro karinės 
tarnybos bėgusius lietuvius. 
Jie netik kad išliko lietu
viais, be, kuriantis nepri
klausomai Lietuvos valsty- ’ 
bei, tie senieji užjūrio lietu
viai daug padėjo jaunosios 
valstybės steigimui, ypač fi
nansiniai paremdami karo 
nualinto krašto iždą.

Nepriklausomybės laiko
tarpio teigiamoje įtakoje, 
lietuvių ^bendruomenės, įsi
kūrusios po Antrojo Pasau
linio Karo, išsilaikys dar il-
Mūsų Pastogė Nr. 9,1981.3.9, psl, 4

giau ir bus naudingos Lietu
vai. Jau anksčiau minėjau, 
kad Bendruomenės nariai 
tai lyg nepriklausomos vial- 
stybės pilietybės tesėjai. 
Taip, kaip Lietuvos piliečiais 
galėjo būti ne lietuvių kil
mės žmonės, jei jie apsi
sprendė veikti Lietuvos la
bui ir būti Lietuvos pilie
čiais, taip ir Lietuvių Ben
druomenės nariais gali būti 
ne lietuvių kilmės žmonės, 
jei jie veikia Lietu
vių Bendruomenės labui ir 
apsisprendžia būti jos 
nariais. Man regis, kad šis 
nerasiniai-tautinis, bet apsi
sprendimo kriteriumas yra 
labai reikšmingas. Išeivijo
je, laiko bėgyje, deja, prara
sime daug lietuvių kilmės 
žmonių, kurie apsispręs ne
benori būti lietuviais, bei 
Lietuvių Bendruomenės na
riais. Ypač reikšmingi, tokio 
laisvo apsisprendimo pasė
koje turimi nuostoliai, bus 
tokiuose kraštuose kaip pav. 
Australijoje, kur lietuvių 
skaičius mažas. Tad, čia 
ypač svarbu netik 
neatstumti, bet ir pritraukti 
Lietuvių Bendruomenei pa
lankius ne lietuvių kilmės 
žmones. Ypatingo dėmesio 
čia verti mišrių šeimų nariai.

Tad svarbu atkreipti 
dėmesį į apsisprendimo a- 
spektą, kuris yra pagrindu 
bet kokios bendruomenės ir 
mažiau dėmesio kreipti į ra- 
sinį-tautinį aspektą, ypač, 
kad šis pastarasis, giliau pa
nagrinėjus, dažnai pasirodo 
netoks tvirtas, kaip kad pa
viršiuje atrodo.

Sydnejaus lietuviams ypač

—

< ( 'Į i- 
džiugu, kai pagalvojame 
apie įnašą, kurį mums davė 
nelietuvių kilmės Lietuvių 
Bendruomenės nariai.

4.Nepriklausomybės įsipa
reigojimai

Minimoji n epriklausomybė 
mus įpareigoja vykdyti už
davinius, kuriuos norėčiau 
paskirstyti į dvi rūšis:

a) Trumpalaikius, įvykdo
mus per keletą mėtų ir

b) Ilgalaikius, kurių įvyk
dymui reikia dešimtmečių.

Prie greitai įvykdomų, tad 
trumpalaikių uždavinių pri
klauso kad ir šio minėjimo 
surengimas. Be pasiaukoju
sios, energingos Apylinkės 
Valdybos, tolaos formos mi
nėjimas nebūtų įvykęs.

Noriu prisiminti kitą užda
vinį, turintį didelės 
reikšmės lietuvybės išlaiky
mui, tai yra lietuvių kalbos 
mokymas gimnazijos 
amžiaus jaunimui.

Jau 4-ti metai kaip Sydnė- 
juje veikia šeštadieniniai 
Lituanistikos Kursai, NSW 
Švietimo Departamento 
priežiūroje. Tie kursai yra 
ypatingi tuo, kad yra gim
nazijos lygio ir mokiniai 
gimnazijos abitūrai
(H.S'.G) gali imti 2-jų vie
netų dalyką-lietuvių kalbą 
savo baigiamiesiems egza
minams. Taigi, vietoje 
prancūzų ar vokiečių kalbos, 
galima imti lietuvių kalbą. 
Veikia dvi klasės: 
vyresniems ir geriau mo
kantiems kalbą Ashfield 
Boys High School, ir jaune
sniems bei mažiau kalbą 
mokantiems, Bankstown 
Girls High School. Šiais me
tais trūksta mokinių. Jeigu 
jų neateis daugiau, galime 
prarasti vieną klasę.

Jei prieš dvidešimt metų 
kas mums būtų pasiūlęs to
kius gimnazijos užskaito
mus, lietuvių kalbos kursus, 
būtume iš nuostabos žadą 
praradę. Apie tokias privi
legijas Australijoje niekas 
net nesvajojo. Lietuvos ne
priklausomybės atnaujintas 
lietuviškumas mus įparei
goja tos privilegijos nepa
leisti vėjais, tad pagarsinki
me tuos kursus nežinan
tiems, padrąsinkime ir pa
raginkime jaunimą juos lan
kyti.

Kata rūšis uždavinių-ilga- 
laikiai. Tai yra uždaviniai, 
kurie yra vykdytini, bet ne
įvykdomi. Nors šitokia defi
nicija skamba keistokai, ji 
yra teisi. Dideli idealai, ar 
tautiniai ar religiniai-neį- 
vykdomi. Koks tikintysis 
krikščionis teigs pasiekęs 
Kristaus įdealą? Nežiūrint į 
tai, kad tas idealas nepasie
kiamas, jo siekimas yra 
esenciali krikščioniškojo ti
kėjimo dalis. Taip yra ir 
tautiniame 
lietuvybės-bendruomenės 
darbe. Yra daug idealų ku
rių turime siekti su pasi- 
šventinimu, kantrybe ir už
sispyrimu.

Prieš šešeris metus ALB, 
Tarybos posėdyje buvo 
svarstoma, kaip pasiekti to, 
kad būtų atšauktas Austra
lijos vyriausybės de-jure 
Eripažinimas, kad nepri- 

lausoma Lietuvos valstybė 
nebeegzistuoja, bei de-jųre 
aneksijos pripažinimą, kuris 
paneigė Lietuvai laisvo ap
sisprendimo teisę. Atrodė, 
kad energingai ir sumaniai 
veikiant, būtų galima pa
siekti, kad de-jure pripaži
nimas būtu atšauktas. Daūg 
žmonių rėmė Bendruomenę, 
kiti, gal, ir netikėdami, kad

riai kūrėjai, tiek ir vėliau 
Lietuvos reguliari kariuo
menė angažavosi ne už kokią 
tam tikrą Lietuvą, kaip so
cialistinę, smetoninę, faši
stinę ar religinę, bet tik už 
Lietuvą. Esą ir ne dabar lai
kas ginčytis, kokia bus atei
ties Lietuva, bet šiuo laiku 
tenka dirbti savanoriais į- 
vairiuosė veiklos frontuose 
už laisvą Lietuvą, už tautos 
ateitį. Savo paskaitos turinį 
prelegentas trumpais 
žodžiais pakartojo angliškai, 
nes minėjime buvo ir svečių 
kitataučių. Prelegentui bai
gus paskaitą sugiedotas 
Tautos Himnas ir tuo minė
jimas baigtas. Toliau, sekė 
pobūvis su šokiais.

Labai gražu, kad svečiai 
susirinko punktualiai. Tenka 
įvertinti teigiamai, kad šią 
didžiąją mūsų šventę apyl. 
Valdyba skelbė australų 
vietinėje spaudoje, per radio 
ir televizijoje.

Gausių svečių tarpe buvo 
ilgiau nematyti Dr.A.Ivin- 
skis su žmona, prof. Dr. 
V.Doniela, taip pat J. ir 
J.Levickai, atvykę net iš 
Gosfordo. Pakili nuotaika ir 
maloni netrauki muzika 
svečius gerai nuteikė, ir visi 
skirstėsi dėkingi Valdybai 
už gerą minėjimą ir malonų 
pobūvį. A.S-

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

tokio atšaukimo galima būtų 
atsiekti. O vis dėlto, nežiū
rint mažo skaičiaus lietuvių 
Australijoje tas pripažini
mas buvo atšauktas, ne tik; 
atšauktas, bet Pabaltijo 
tautų skriauda buvo gerokai 
pagarsinta visoje Australi
joje.
Jei prieš 30 metų australai 

praktiškai nežinojo kur ta 
Lietuva iš viso yra šiandien 
jos ir kitų Baltų tautų padė
tis yra daug kam aiškesnė.

Lietuvos valstybingumas 
irgi bus atstatytas. Tas at
statymas yra mums ilgalai
kis uždavinys.

Niekas nežino kada ir kaip 
tai įvyks, bet kad tai įvyks 
mpms rodo istorijos eiga, 
moderniosios istorijos, ku
rioje žlugo veik visos pasau
lio imperijos, ir to pasėkoje 
daugelio mažų tautų svajo
nės išsipildė.

Neprarasdami optimizmo, 
energijos, susipratimo ir 
kantrybės padėsime ir lie
tuvių tautai pasiekti jos 
svajonių išsipildymo.

4



Lietuvių Namai Perthe
PASISAKYMAS ATSISKAITYMO REIKALU

1979 metų vidury visos 
Australijos lietuvius pasiekė 
netikėta žinia: maža lietuvių 
kolonija Perthe įsigijo savo 
namus! Nors, kaip žinome, 
didžiosios lietuvių kolonijos 
jau kiek laiko turėjo savo 
centrus, bet visur jų įsigiji
mas užtruko ilgesnį laiką. 
Lėšų telkimas, talkos ir t.t. 
kitose vietovėse tęsėsi dau
gelį metų.

Savų namų įsigijimo reika
las Perthe buvo keliamas 
daugelį kartų per ištisus 
trisdešimt metų. Tam rei
kalui buvo šaukiami susirin
kimai, privačiai diskutuoja
ma, bet vis nebuvo prieita 
sprendimo. Ir kaip čia atsi
tiko, kad pagaliau po tiek 
laiko ir smarkiai apmažėjus 
lietuviškuose subuvimuose 
dalyvaujančių asmenų skai
čiui pertiškiams pavyko įsi
gyti savo kampą?
Šio rašinio tikslas nėra vien 

tik bandyti atitaisyti iškry
pusią iš vėžių padėtį Perthe, 
bet tuo pačiu parodyti ir ki
toms panašaus dydžio lietu
vių kolonijoms, kad savos 
pastogės įsigijimas yra įma
nomas remiantis Pertho pa
vyzdžiu, bet žinoma išven
giant Pertho klaidų.
Nėra abejonės, kad Pertho 

pasisekimo pagrinde buvo 
pasirinktas lėšų telkimo bū
das. Pinigų rinkėjai, lanky
damiesi pas kaimynus ir pa
žįstamus, kvietė juos prisi
dėti dalininkais prie perka
mų lietuvių namų ir žadėjo 
išduoti akcijas už kiekvieną 
įneštą 100 dolerių sumą. Lė
šos plaukė dosniai ir spar
čiai, ypač po to, kai buvo su
rasta tinkama lietuvių rei
kalams salė. Aštuoniolika a- 
smenų, užpirkę po 10 akcijų 
ar daugiau sudėjo 25.400; 
dvidešimt šeši asmenys už
pirkę tarp penkių ir dešim
ties akcijų įnešė $13.400, o 
likusius 10.600 sutelkė sep
tyniasdešimt vienas asmuo. 
Neilgai truko, ir visas maž
daug $50.000 vertės pirki
nys buvo išmokėtas grynais.

Iškilo reikalas nedelsiant 
įkurti juridinį vienetą, kurio 
vardu būtų galima išrašyti 
nuosavybės dokumentą. 
Turbūt dėl perdidelio sku
bėjimo, bet svarbiausia tai 
neturint toj srity patyrusio 
advokato patarimo įvyko 
klaida: to vieneto steigėjai 
užmiršo, kokiu būdu buvo 

sutelkti pinigai ir to paseko
me sukūrė sąjungą be teisės 
išduoti akcijas. Įkurtos są
jungos statutas tinka tik to
kioms organizacijoms, ku
rios savo turtą įsigyja auko
mis. Sąjungos statutas sako, 
kad sąjunga turi teisę 
išduoti paskolos lakštus, bet 
paskolų lapai nebuvo minimi 
kaupiant pinigus. Priėmus 
tokią padėtį, kad dalis žmo
nių sutiktų priimti paskolos 
lakštus (nors pinigai nebuvo 
skolinami, bet užperkamos 
akcijos), lieka problema nu
statyti lakštų terminą ir 
nuošimčius. Iš kur organi
zacija, nedaranti pelno, gali 
mokėti nuošimčius arba iš
mokėti skolas? Jei ir tie 
žmonės, kurie sudėjo pini
gus, nereikalaus pinigų iš
mokėjimo, mes negalime 
būti užtikrinti, kad išmokė
jimo nereikalaus jų palikuo
niai arba net ir rusų amba
sada, jei palikuonių rasis. 
Lietuvoje.

Sąjungos valdybai, jau
sdama reikalą atsiskaičiuoti 
su pinigus sutelkusiais 
asmenimis, po ilgų svarsty-

mų vienbalsiai nutarė įkurti 
privačią bendrovę, kurios 
pagrindinis, o gal net vie
nintelis tikslas būtų išduoti 
pažadėtas akcijas ir ateity 
telkti lėšas sąjungai namų 
tobulinimo reikalams ta pa
čia akcijų forma.

Įsteigus bendrovę, sąjunga 
iš karto nustotų 115 paskirų 
asmenų, turinčių teisę rei
kalauti grąžinti jiems pini
gus pagal esamą dabartinę 
padėtį. Namai liktų pilnoj 
sąjungos nuosavybėj, bet už 
suteikimą sąjungai benuo- 
šimtinės paskolos būtų su
daroma sutartis tarp sąjun
gos ir bendrovės, pagal ku
rią namų pardavimo atveju 
namai pereitų į bendrovės 
nuosavybę. Atsiradus 
asmenims, kurie atsisakytų 
savo teisės priimti akcijas, 
jų akcijų vertė būtų kredi
tuojama sąjungai. Nėra 
abejonės, kad labai greitu 
laikų sąjunga taptų stam
biausiu bendrovės akcinin
ku. Reikalui esant asmenys, 
sudarą sąjungos valdybą, 
galėtų atlikti ir bendrovės 
direktorių pareigas, k.a. iš
duoti reikiamas akcijas ir 
sušaukti vieną privalomą 
metinį posėdį.

Vasario 21 d. Alfos ir Aldo
nos Adomėnų artimieji ir 
draugai susirinko į jų namus 
Eppinge pasveikinti jiems 
sugrįžus iš Geelongo, kur jie 
buvo išvietinti septynerius 
metus, o taip pat pagerbti 
Alfą, sulaukusį 60 metų.
' Alfa Adomėnas gimė netoli 
Biržų ūkininkų šeimoje. 
Gimnaziją baigė Biržuose, o 
1944 m. Kauno universitete 
gavo inžinieriaus chemiko 
laipsnį.

Tik baigęs mokslus artė
jant sovietams Alfa apsi
sprendė trauktis į 
Vakarus—Vokietiją, kur iš
buvo trejus metus. Čia ir 
sukūrė šeimą vesdamas Al
doną Šleževičiūtę. 1947 m. 
persikėlė į Angliją ir čia 
Adomėnai susilaukė dukte
rų Ritos ir'Dalios ir sūnaus 
Lino. Nežiūrint sunkių kū
rimosi sąlygų Alfa ir čia, 
kaip ir Vokietijoje plačiai 
reiškėsi lietuvių tarpe dirb
damas organizacijų komite
tuose, valdybose.
Anglijoje Alfa dirbo chemi

nės industrijos įmonėse, kur 
jo darbštumas ir sumanu
mas buvo aukštai įvertintas, 
ypač dažų gamyboje. Berger 
Paint (U.K.) įmonė Alfai 
prašant perkėlė jį su šeima į 
Australiją 1956 m.

Adomėnų šeimos atvyki
mas į Sydnejų tuoj buvo pa
justas; vaikai pradėjo lan
kyti savaitgalio mokvkla. 

Dėmesio lietuviams
Jeigu kada keliausite Mid Western Highway tarp Ba

thurst and Cowra prie Blainey, tai užtiksite seną istorinį, 
bet labai gražų ir įdomų CARCOAR miestelį. Čia sustoję 
ir norėdami kiek atsikvėpti ir truputį pasižvalgyti, būti
nai užsukite į ROYAL HOTEL viešbutį (savininkai Kosto 
Pauliukėno sūnūs Peter ir Bruce Paul). Čia pigi nakvynė 
(lietuviams ir jų draugams 10 nuošimčių nuolaida), pigus 
valgis, ir šalia to veltui tyras oras, pušų miškas ir tiksli 
grybavimo ir meškeriojimo informacija.

Įsidėmėkite: lietuvių viešbutis Royal Hotel, Carcoar 
miestely prie Mid Western Highway kelio tarp Bathurst 
ir Cowra.

Mažėjant vyresnio amžiaus 
lietuvių skaičiui ir nežinant, 
koks skaičius iš jaunesnių 
prisidės prie lietuviško 
sąjūdžio Perthe ateityje, 
kyla galimybė, kad mažės 
lietuvių namais pasinaudo
jimas. Gali net būti prieita 
prie to, kad lietuvių namai 
galį būti parduodami. Tokiu 
atveju būtų teisinga, kad pi
nigai grįžtų į rankas tų, ku
rie juos sutelkė, o ne į ran
kas tų svečių, kurie tik pa
skutiniais metais sumokėjo 
nario mokestį. Žinau, kad 
sąjungos statutas sako, jog 
likvidacijos atveju jos turtas 
turi būti perduotas pana
šioms lietuviškoms organi
zacijoms Australijoje, bet 
neabejoju, kad tas paragra
fas galės reikalui esant būti 
lengvai pakeistas.

Tam sąjungos valdybos pa
siūlymui priimti pereitų 
metų lapkričio mėn. buvo 
sušauktas specialus visuoti
nis sąjungos susirinkimas. 
Deja, po karštų diskusijų 
pasiūlymas buvo atmestas, 
bet be instrukcijų valdybai, 
kaip atsiskaitymo reikalą 
toliau išspręsti. Reikia 
manyti, kad esama padėtis 
nebuvo suprasta daugumos 
susirinkusių, nes galvojant 
kitaip pirštųsi mintis, jog 
susirinkime buvę planuoja
ma sutelktų pinigų nusavi
nimas.

Alfai Adomėnui 60 m

>-Q'

Inž. Alfa Adomėnas

įstojo į skautus, o tėvai irgi 
aktyviai įsitraukė į visuo
meninę veiklą. Alfa dirbo 
Sydnejaus apylinkės valdy
boje, ALB Krašto Valdybo
je, skautų tėvų komitete, 
inžinierių valdyboje, Mūsų 
Pastogės administracinėje 
komisijoje. Visur Alfą ma
tėme kaip ramų, toleran
tišką ir pareigingą darbuo
toją.

Tuo pačiu ir savo profesi
joje Alfa daug atsiekė. 1960

Nauja knyga
16 METŲ KONCLAGE- 
RIUOSE IR TREMTYJE

Šiaurės pašvaičių koncla- 
geriuose buvęs kalinys Jo-

Reikia įsidėmėti, kad tarp 
pinigų rinkėjo, žadančio iš
duoti akcijas, ir žmogaus, 
tam tikslui mokančio pini
gus, įvyko legali ir morali 
sutartis, kuri negali būti 
apeita arba panaikinta be 
abipusio sutikimo. Visi iš
duoti pakvitavimai yra už 
užpirktas akcijas. Joks susi
rinkimas ir joks balsavimas 
tos sutarties pakeisti negali.

Lietuvoje tarp kaimynų 
sutartys buvo daromos žo
džio davimu ir rankos pa
spaudimu, nusavinimai pra
sidėjo tik po rusų okupacijos 

Baigdamas kviečiu naujo 
sąstato sąjungos valdybą 
taip pat ir tuos šešis Pertho 
lietuvių sąjungos narius, su
sirūpinusius jos Centro 
ateitimi, ir kitus asmenis 
kuo greičiausiai surasti kelią 
susibarusią padėtį atitaisyti 
ir nepalikti mūsų nesusi
pratimų spręsti mūsų vai
kams ir jaunimui.

V.Klimaitis

m. pradėjo dirbti Shell Che
mical laboratorijose, kur ėjo 
įvairių skyrių vedėjo parei
gas, o 1973 metais buvo per
keltas į Geelongą vyriausio j 
Shell Co. chemiko 
pareigoms, jose išbūdamas 
iki 1980 m. pabaigos. Dabar 
gavęs tarnybinę pensiją vėl 
grįžo į Sydnejų. Alfa kaip 
chemikas ir sintetinių dervų 
specialistas buvo labai auk
štai įvertintas. Tenka pami
nėti, kad Alfa Adomėnas yra 
A.R.A.C.I. (Associate Royal 
Australian Chemical Insti
tute) narys ir F.T.S.C.A. 
(Fellow Technology or Sur
face Coatings Australia) na
rys. Jis dirbo specialiose tų 
organizacijų komisijose, 
skaitė eilę paskaitų jų kon
vencijose, yra paskelbęs 15 
straipsnių chemikų žurna
luose. Be to, buvo Oil & Co
lour Ass. žurnalui leisti ko
miteto pirmininkas.
Ir Geelonge Alfa nebuvo a- 

titrūkęs nuo lietuviškos vei
klos: dvejus metus buvo 
sporto klubo Vyčio pirmi- 
.ninku, nuolat važinėjo į lie
tuvių parengimus Melbour
ne. 

nas Kreivėnas, 1974 m. iš
trūkęs į laisvąjį Vakarų pa
saulį, parašė savo atsimini
mų knygą —“Mirties Lage
riuose ir Tremtyje“. Knygos 
rankraštis jau atiduotas ir 
1981 m. vasario—kovo mė
nesį turėtų išeiti iš spaustu
vės. Knyga parašyta labai 
vaizdžiai ir įdomiai, tai dar 
vienas dokumentas, kuris 
atskleis daug naujų faktų 
apie mūsų tautos kančias ir 
žudymus sovietų okupacijos 
metais.

Buvęs kalinys J.Kreivėnas 
yra gyvas mums liudininkas, 
kuris per 16 metų kalinimo 
ir tremties, kovojo su mirti
mi, ir buvo daugelio įvykių 
liudininku. Knygos skaity
tojas ras aprašymų tokių 
žiaurių įvykių, kurių iki šiol 
joks kalinys ar tremtinys 
savo knygose neparašė.

Knyga bus apie 300—350 
psl. ir turės tokius skyrius:
I. Lietuvos okupacijos pir
mosios dienos; 2. Mirties 
Lageriuose; 3. Tremtyje 
(Kazachstane); 4. Sunkus 
kelias į laisvę. Knygai iš
leisti sudarytas komitetas, 
kuris stengiasi sukelti rei
kiamų lėšų spausdinimo iš
laidoms padengti. Tam tik
slui komitetas kviečia pa
triotiniai susiteikusius tau
tiečius ir organizacijas, fi-

• nansiniai prisidėti prie šios 
knygos išleidimo.

Aukoję: !100 ar daugiau, 
bus garbės leidėjais; aukoję 
$25 —garbės prenumerato
riais; aukoję tarp $25 ir $100 
—rėmėjais. Jų pavardės ir 
aukotos sumos bus paskelb
tos spaudoje ir knygos pa
baigoje.

Čekius siųsti adresu:
J. Kreivėno Knygos Fondas, 
6824 SO. Talman Ave., Chi
cago, ILL. 60629.

Knygai Leisti Komitetas

PLB Valdybos remiamas 
rašytojas Algirdas Lands
bergis vasario 14 d. išvyko į 
Europą, kur aplankys kai 
kurias mūsų kolonijas ir da
lyvaus P.E.N. kongrese. 
Vasario 15 d. tars žodį Va
sario 16 d. minėjime Londo
ne. Po to skaitys paskaitą 
Keston kolegijoje, susitiks 
su Amnesty International 
pareigūnais ir viešnagę 
D.Britanijoje užbaigs su sa
vo Ikūrybos rečitaliu Lon
dono lietuviams. Vasario 
23-27 d.d. dalyvaus P.E.N. 
kongrese Kopenhagoje, Da
nijoje. A.Landsbergis drau
ge su šių metų Nobelio lite
ratūros premijos laureatu 
Č.Milašium yra egzilų sky
riaus vicepirmininkai šioje 
tarptautinėje rašytojų or
ganizacijoje. Šalia
dalyvavimo kongrese
A.Landsbergis yra pakvie
stas skaityti paskaitą Am
nesty International skyriuje 
Kopenhagoje. Iš čia keliaus į 
Vasario 16 gimnaziją, kur 
praleis kelias dienas su mo
kiniais, pokalbiuose apie 
mūsų literatūrą ir supazin- 
dinš j’uos su savo kūryba.

Sveikindami p.p. Adomė
nus, sugrįžusius į Sydnejų, 
ir inž. Alfą gražios sukakties 
proga džiaugiamės vėl juos 
turėdami Sydnejaus lietuvių 
tarpe ir tikimės juos vėl su
tikti Sydnejaus aktyvioje 
lietuvių veikloje. Ilgiausių 
metų! I.J.
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XPOPTAS B. Nemeika

Tinklinis Sporto Šventėje
Vyrų tinklinyje varžėsi: ' 

Sydnejaus, Adelaidės, Ho-, 
barto, Geelongo, Melbourne 
sporto klubai ir USA lietu
vių rinktinė. Moterų grupė 
S: Adelaidės, Melbourne 

ubų komandos ir USA 
jaunių mergaičių rinktinė.. 
Pirmenybių varžybos vyko 
Forestvilles krepšinio stadi- 
Ž'me. Žaidimo aikštelė pa- 

enčiama, bet nepritaikyta 
tinkliniui. Amerikiečiai žai
dė svečių teisėmis. Nors jie 
iškovojo pirmas vietas, bet 
čempijonų titulai suteikti 
vietinėms komandoms.
Varžyboms pasibaigus ko

mandos išsirikiavo tokia 
tvarka: I vieta USA lietuvių 
jaunių rinktinė 4 taškai /se
tai 9—3/; II vieta Sydnejaus 
‘Kovas“ 4 taškai /setai 
8—3/;Hl vieta Hobarto 
“Perkūnas“ 3 taškai /setai 
7—4/; IV vieta Geelongo 
“Vytis“ 3 taškai /setai 7—5/; 
V vieta Adelaidės “Vytis“ 1 
taškas; VI vieta Melbourne 
“Varpas“ 0.

Žaista buvo iš dviejų lai
mėtų setų ribotu laiku. 
Duotam žaidimo laikui bai
giantis užskaitomas laimėji
mas žaidžiamam sete taškų 
ęersvarą turinčiai komandai 

ai nebuvo idealios varžybų 
pravedimo taisyklės, jos 
taikytos dėl riboto laiko.

USA jaunių rinktinė sužai
dė šiais rezultatais: Su Syd- 
nejumi 15—9, 15—9. Iš Syd
nejaus buvo laukta stipres
nio pasipriešinimo. Kovo 
vyrai šias rungtynes žaidė 
palaidai, nepajėgdami iš
vesti kamuolio i puolimą. 
Svečiai dažniau surengdavo 
atakas, nors taip pat retai 
sužibėdavo gražesnių, sti
presnių smūgiavimų.
Hobarto perkūniečiai paro

dė stiprų pasipriešinimą a- 
merikiečiams. Pirmą setą a- 
merikiečiai pralaimi 12—15, 
antrą setą laimi 15—6 ir le
miamą 14—10. Hobartiečiai 
.turėjo apgailestauti, kad 
baigėsi laikas. Netikėtai ir 
vienintelį pralaimėjimą už
jūrio svečiai patyrė iš 
geelongiškių. Čia taip pat 
laikrodis padėjo geelongiš- 
kiams. ’Rezultatai: 15—6; 
13-15 ir 2-8.

Prieš Adelaidę laimėta: 
15:1, 15—8 ir prieš Mel
bourną 15—12,15—9.

Geriausiai iš svečių ko
mandos sužaidė R. Žiupsnys 
ir T. Gedvilą. Sydnejaus 
“Kovas“ lengvai laimėjo 
prieš Melbuorno “Varpą“ 
15—5, 15—4. Be didesnių 
pastangų nugalėjo Adelai
dės “Vytį1 tuo pačiu rezulta
tu /15—5, 15—4/ kaip ir 
melbourniškius. Hobarto 
“Perkūnas“ nepajėgė sukelti 
perkūnijos ir prakišo 15—7, 
15-9.

Nugalėti Geelongą buvo 
sunkoka. Pirmas setas pra
laimimas 13—15. Antras se
tas tuo pačiu rezultatu 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD.N.S.W.
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/15—13/ sydnejiškių naudai. 
Lemiamajame trečiame sete 
Sydnejui pirmaujant 6—4 
Easibaigia žaidimo laikas.

įaimėjimas užskaitomas 
koviečiams. Geriausi žaidė
jai buvo A.Zduoba, E.Zduo- 
ba ir A.Laurinaitis.

Hobartas gerai sužaidė 
pirmą setą ir ji laimėjo prieš 
amerikiečius. Sekančius du 
pralaimėjo, nors trečiame 
sete buvo dėta pastangų. 
Rezultatai: 15—12,

i 6—15,10—14. Laimina prieš 
Melbourną 15—7, 15—0. 
Pra laimėta Sydnejui 7—15, 
9—15. Geelongas nugalėtas 
15—4,15—11. Adelaidės vy- 
tiečiai stipriai priešinasi 
pirmame sete, visgi hobar- 
tiškiai laimi. Re,zultatai: 
17-15, 15-11.

Hobarto komanda turėjo 
vieną stiprų smūguotoją au
stralą B. Free. Sis žaidėjas 
kartas nuo karto parodyda
vo, kaip reikalinga smū
giuoti. Komandos pagrindas 
broliai W., B. ir D. Stanwix.

Geelongo komanda žaidė 
savotišką tinklinį. Jų žaidi
mas labai defenzyvus. Jie 
labai retai panaudodavo 
puolimą, nebent G. Kyman

Sportas Geelonge
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad Geelongo 
Lietuvių sporto klubo Vyčio. 
visuotinis metinis susirinki
mas įvyks balandžio 5 d., 
sekmadienį, šia darbotvar
ke:

l.Susirinkimo atidarymas;
2.Prezidiumo kvietimas;

3.Darbotvarkės 
papildymas;

4.Praėjusio susirinkimo 
protokolo skaitymas;

5.Pranešimai: a) iždininko, 
b) .Pirmininko ir c) Revizijos 
komisijos;

6.Diskusijos dėl 
pranešimų;

7. Metinės veiklos tvirtini
mas;

8. Pranešimas apie ateinan
čią sporto šventę, įvykstan
čią šių metų gale Geelonge;
9. Klapsimai ir sumanymai; 
lO.Susirinkimo uždarymas. 
Visiems sportininkams da

lyvavimas būtinas. Kviečia
me atsilankyti visus lietu
vius bei kitus rėmėjus.
G.L.S.K. VYTIS VALDYBA

ŠIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIŲ
SPORTININKŲ
VIEŠNAGĖ GEELONGE

Ar jie važiuos, ar jie neva
žiuos į Geelongą? Toks klau
simas kilo daug kam po pir
mų krepšinio rungtynių 
Adelaidėje tarp Geelongo 
vyrų ir šiaurės Amerikos 

tui esant prie tinklo. Žaidi
mas buvo labai banguotas, 
svyruojantis, kas matyti ir 
iš rezultatų. Laimima prieš 
amerikiečius 6—15, 15—13, 
8—2. Laimima setas prieš 
Sydnejų 15—13, 13—15,
4— 6. Betgi, pralaimima se
tas prieš Melbourną 11—15, 
15—4, 12—3. Pralaimima 
prieš Hobartą 4—15,11—15. 
Reikėjo stipriai pasitempti 
nugalėti Adelaidę 15—11, 
15—12. Už komandą gerai 
žaidė G. Kymantas, R.Gai- 
lius ir vykusiai žaidimui va
dovavo S.Šutas.

Adelaidės komanda atrodė 
labai nesusižaidusi ir nepa
jėgė vesti apgalvoto 
žaidimo. Prieš amerikiečius 

pirmas setas beviltiškas, 
antrame mėginta šiek tiek 
priešintis. Rezultatai: 1—15, 
8—15. Prieš Sydnejų žaista 
labai silpnai, pralaimėta
5— 15, 4—15. SuHobartu ge
rai žaista pirmas setas, mė
ginta ir antrame sete. Pra
laimėta 15—17, 11—15. Su 
Geelongu žaista prastai. 
Nors reszultatai artimi, bet 
prieš šią komandą galima 
buvo geriau sužaisti. Pra
laimėta: 11—15, 12—15.

lietuvių, kurios baigėsi 
geelongiečių pergale.

Šitokių minčių lydimi Ge
elongo Vyties valdybos na
riai skubinosi važiuot iš 
Adelaidės sausio 2 d. Jau 
šeštadienį, 8-tą valandą iš 
ryto reikia paimti Amerikos 
lietuvius sportininkus iš 
Melbourne. Šeptymifos ma- j 
šinos geelongiefių vykstam į j 
Tullamarine aredromą par- į 
sivežti svečių.

Transporto vadovas pa
skirstė juos kas su kuo va
žiuos, ir visi apleido aredro- 
mo patalpas. Parvažiavus į 
Geelongą svečiai apgyven
dinti pas jaunas lietuvių šei
mas. Tą patį vakarą visi A- 
merikos lietuviai ir jų šeimi
ninkai susirinko į puikų po
nų Gailių sodą kur įvyko su-, 
sipažinimo iešminė. Sekma
dienį 9-tą vai. ryto šv. Jono 
bažnyčioje kun. P.Vasaris 
atnašavo šv. mišias. Per pa
mokslą kun. Vasaris pasvei
kino svečius. Bažnyčioj da
lyvavo visi Amerikos spor
tininkai ir dauguma Geelon
go lietuvių. Pirmą valandą 
po pietų į TRY BOYS stadi- 
joną prisirinko virš 200 žiū
rovų ^dauguma iš Melbour
ne“ žiūrėti rungtynių, kurios 
vyko tarp Amerikos lietuvių 
ir Victorijos komandų. Pir
mose rungtynėse susitiko 
Amerikos vyrai tinklininkai 
su Heidelbergo (iš Melbour
ne) komanda.

Laimėjo Heidelbergas ne
labai sunkiai 15-10, 15-8, 
15-10. Sekantis žaidimas 
moterų tinklinis, Amerikos 
lietuvaitės prieš Victorijos 
žemiau 20 metų moterų 
rinktinę. Pradžia irgi buvo 
nesėkminga, vienu tarpu 
australės vedė net 8-1, bet 
nuo čia lietuvaitės padarė 7 
taškus iš eilės ir pirmą setą 
laimėjo 15-10, antras setas 
laimėtas lengviau 15-8, tre
čias jau visai lengvai 15-6. 
Taigi, Amerikos hetuvaitės 
rungtynes prieš Victorijos 
rinktinę laimėjo 15-10, 15-8, 
15-6. Tinkliniui pasibaigus 

Prieš Melbourną pralaimė
tas pirmas setas 11—15, kiti 
du laimėti 15—5, 14—11. 
Geriausiai sužaidė R. Vitkū- 
nas, A.Daniškevičius ir A. 
Kalnins. Daugiau pasitreni
ravęs padarytų pažangą A. 
Jaunutis.

Visų nustebimui Melbour
ne “Varpas“ metų laikotar
pyje padarė labai mažą pa
žangą. Atrodytų, turima 
tinkama medžiaga, bet 
kažkodėl kur tai užkliūta. 
Žaidėjai stengiasi daryti 
tinkamus, tikslius veiksmus, 
judesius, betgi, visi judesiai 
labai lėti, ir kamuolio valdy
mas prastokas. Galbūt, aty- 

visa publika persikėlė į kitą 
aikštę kur turėjo būti krep
šinio rungtynės.

Eddie Kardas surinko 8 
žaidėjus iš Geelongo klubų 
2lis pats nežaidė) ir buvo su- 
aryta komanda, kaip jie 

patys pasivadino “MIXTU
RES“. Pirmus du krepšius 
įmetė Amerikos lietuviai, 
perėmė iniciatyvą ir greitais 
prasiveržimais bei tolimais 
metimais pirmą puslaikį 
baigė Geelongo naudai 48-43- 
Ir antro puslaikio pradžioje 
Geelongo komanda žaidė la
bai gerai ir vienu tarpu vedė 
net 15 taškų skirtumu. Bet 
maždaug nuo antro puslaikio 
vidurio Amerikos lietuviai 
pasistengė, pradėjo geriau 
mėtyt, ir likus žaist 5 minu
tėms rezultatas buvo 70-70, 
nuo čia Amerikos lietuviai 
pademonstravo tikrą krep
šinio žaidimą ir rungtynes 
laimėjo 88-77. Taškus pelnė 
Amerikos lietuviams: 
S.Diessette 20, J Karpis 17, 
R.Kalvaitis 15, A.Zylė 11, 
D.Šiliūnas 11, A.Miškinis 6, 
L.Kedys 4, V.Liškūnas 0, 
R.Žiupsnys 0.

Geelongui —B.Hope 25, 
L.Palmer 20, D.Šutas 8, 
B.Seeley 7, R.Kardas 6, 
W.Sawyer 4, P.Šutas 4. 
E.Gvildys 3. Po šių rungty
nių Amerikos lietuvių tre
neris, pasidžiaugė, kad Ge
elonge teisėjai buvo geresni.

Adelaidinės pabiros
Vienerius metus išbuvęs- 

Vasario 16 gimnazijoje, Vo
kietijoje, Adelaidėn grįžo 
Andrius Binkevičius. Jo 
mama Renata Binkevičienė 
ir jis kalbėjo per Adelaidės 
lietuvių radiją, papasakoda
mi daug įdomių įspūdžių iš 
vienerių metų viešnagės 
Vasario 16 gimnazijoje. Apie 
tai daugiau kitą kartą.

***
Vasario 16 dienos minėji

mas Adelaidėje vyko per 
karščius. Sekmadienį, Vasa
rio 16 dienos minėjimas pra
dėtas vasario 14 d. per Ade
laidės lietuvių radiją. Sek
madienį pamaldos ir minėji
mas Lietuvių Namuose.

Po ilgesnės pertraukos pa
maldose su vėliava dalyvavo 
ir uniformuoti skautai.

Nors diena pasitaikė labai 
karšta 43C į minėjimą su
plaukė daug žmonių. Minė
jimą pradėjo ALB Adelaidės 
Apylinkės V-bos pirm. 
Č.Zamoiskis, pakviesdamas 
Sąskaitą skaityti dail. L.Ur- 

oną. Paskaita įdomi, daug 
naujų minčių ir sugestijų.

Sveikino latvių, estų, ukra
iniečių, Baltų moterų pirmi
ninkė ir etninių bendruome
nių komiteto pirmininkas. 
Po to vykęs abiturientų pa
gerbimas, nors virtęs tradi
cija, bet nesiderino į iškil

džiau padirbėję persilauš, 
žaidimas įgaus aštrumo. 
Varpiečių rezultatai: prieš 
amerikiečius 12—15, 9—15. 
Laimėtas pirmas setas prieš 
Adelaidę 15—11, pralaimėti 
du 5—15,11—14. Pralaimėta 
5—15, 4—15 prieš Sydnejų. 
Laimėtas pirmas setas prieš 
Geelongą, bet sekančiuose 
sužaista silpnai. Rezultatai: 
15-11, 4-15, 3-12. Pra
laimėta Hobartui: 7-—15, 
0—15. Geriausiai sužaidė S. 
Žiedas, V.žilinskas, V.žvi- 
nakis. Pažangus J. Maša- 
nauskas. Bus daugiau 

nei Adelaidėj. Žaidimams 
pasibaigus, visi sportininkai 
ir dauguma publikos, persi
kėlė į Geelongo Lietuvių 
Namus, ’ kur vyko svečių 
priėmimas. Pirmiausia šiau
rės Amerikos lietuvius
sportininkus, pasveikino 
Geelongo lietuvių sporto 
klubo Vyčio pirmininkas 
S.Šutas. Po to, Amerikos 
lietuvių sportininkų vadovas 
Zigmas žiupsnys padėkojo 
už tokį gražų priėmimą ir į- 
teikė G.L.S.K? VYČIO pir
mininkui atvežta iš Ameri
kos dovanėlę. Dar kalbėjo iš 
Kanados, Toronto Vyčio 
klubo atstovas p.A.Supro- 
nas. Jis įteikė Geelongo 
klubui kaip po bendravar
džiui, Toronto Lietuvių 
sporto klubo VYČIO knygą 
ir skydą.
Po kalbų pradėjo grot disco 

muzika. Sekantį rytą, sausio 
5-tą valandą rytą suvažiuoja 
šoferiai prie Lietuvių namų 
(šiandien reikia Amerikonus 
perduoti Melbourne Varpui) 
Valandą pavėlavę perduo

dam Amerikos lietuvius 
sportininkus Varpo žinion. 
Dar ilgą laiką dauguma ge
elongiškių prisimins tokią 
malonia Šiaurės Amerikos 
lietuvių sportininkų viešna
gę Geelonge.

L.B.

mingo minėjimo programą, 
ypatingai, kai skirtų abitu
rientams dovanų nevisi at
vyko pasiimti. Įteikta Au
stralijos lietuvių Fondo pre
miją geriausiai išlaikusiam 
lietuvių kalbos egzaminą 
R.Kalvaičiui.
Meninėje programos dalyje 

po gražaus jauno dailininko 
P.Račkausko solo, sekė dai
nų ir eilių pynė, kur 
neviskas sklandžiai pynėn 
“pynėsi“. Pabaigai Lituania 
choras padainavo tris dainas

Vasario 16 d. minėjime bu
vo įteikta Sietynui Kubiliui 
premija už dalyvavimą lie
tuviškoje veikloje. Laimingu 
sutapimu Sietynas tą dieną 
šventė savo gimtadienį. Ar 
bebuvo galima jam įteikti 
gražesnę dovaną?«**

Choro dirigentė Genovaitė 
Vasiliauskienė žada išvykti 
atostogų į užjūrius. Kadangi 
ji taip plačiai yra užsiėmusi 
Adelaidės kultūriniame gy
venime, adelaidiškiai suka 
galvas, ieškodami, nors ir 
laikinai, jai pakaitalo: Litu
ania choras, “Eglutės“, sa
vaitgalio mokykla, radijo 
valandėlė ir kt.

Vibaltis
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Melbourne “VARPAS“ 
moterų krepšinio komanda į 
Adelaidę atvyko be pagrin
dinių žaidėjų, tad jau pačio
se pirmose rungtynėse susi
tiko šios grupės favoritai.

ADELAIDĖS 
“VYTIS—GEELONGO 
“VYTIS 42:34 (20:20)
Nepaslaptis, kad Adelaidės 

moterys šioms žaidynėms 
ruošėsi labai rimtai, pavyz
dingai lankė treniruotes ir 
labai gerai pasirodė; kontro
linėse rungtynėse prieš 
Sporto Šventę, tad nenuos
tabu, kad komandos treneris 
Sigitas VISOCKIS tikėjosi 
tik pergalių. Savaime aišku, 
kad pereitos Šventės nuga
lėtojos taip pat tikėjosi tik 
laimėjimų. Kaip paprastai 
tokiais atvejais, abi koman
dos nepademonstruoja gra
žaus krepšinio, nes žaidė la
bai sukaustytai. Pirmame 
kėlinyje, kuris pasibaigė 
lygiom, Adelaidės koman
doje puikiai sužaidė Virgini
ja Juciūtė pelnusi net 13 ta
škų, o Geelongo komandoje 
pademonstravo taiklius mė
tymus A. Kardas pelniusi 12 
taškų. Prasilaužimą Adelai
dės naudai nulėmė Rasa 
Andriusevičiūtė—Beattie, 
antrame kėlinyje pelnusi 10 
taškų. Bendrai pasakius, 
geriausios Australijos lietu
vaičių moterų krepšinio ko
mandos apvylė žiūrovus. 
Nugalėtojoms taškus pelnė: 
V. Juciūtė 17, R.Beattie 10, 
R.Lester—Ignatavičiūtė 6, 
R.Grigonytė 4, l.Rupinskai
tė 2, V. Kalnins 2, L.Viso
ckytė 1, o pralaimėtojoms — 
A.Kardas 14, J.Obeliūnienė
9, A. Brown 5, S.Wiasak 3, 
R. Kaladaitė 2.
SYDNĖJAUS 
“KOVAS“—MELBOURNO 
“VARPAS“ 31:28 (15:14)

Moterų krepšinis pirmą 
staigmeną pateikė jau 
antrose rungtynėse, kaip po 
labai atkaklios kovos perga
lingai sužaidė kovietės. Tie
sa, varpiečių gretose nesi
matė poros pagrindinių 
krepšininkių, tad abi 
komandos startavo atjau
nintame sąstate. Nugalėto
joms taškus pelnė: R.Kas
peraitytė 10, J. Šepokaitė
10, R. Andriejūnienė 8,
J.Stašionytė 2, T. Kalgovai- 
tė 1, o pralaimėtojoms 
—R.Bertašiūtė 12,
L.Mackevičiūtė 8, J.Brani-

Skelbimas

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
ARTIMAS SUSISIEKIMAS TARP KARALYSTĖS 

IR JOS ATSTOVŲ

Labai aišku, kad žemiškoji karalystės vaizdomaina tu
rės artimų susisiekimų ir bendravimų su dvasiniais jos 
valdovais. Jie bus giminingi vieni su kitais kaip tėvas su 
vaikais ir bendraudami išvien dalyvaus dangiškoje vai- • 
džioje; bet tik dangiškoji teturės galios duoti įstatymų, 
'žemiškieji gi įvykdys išleistuosius įstatymus. Kaip para
šyta: ”Iš Siono (dvasinės karalystės) išeis įstatymas, ir 
Viešpaties Žodis (dieviškieji nurodymai, “kunigaikš
čiams” (tarpininkaujant) iš Jeruzalės.” — Izaijo 2:3.

Bus daugiau

Mylį tiesa literatūros gausite veltui. Rašykite: 
P. Ba&nskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Old. 4121

SPORTO ŠVE
škaitė 2, B.Steel 4, D. Bal- 
nionytė 1 ir L.Steel 1.

GEELONGO
“VYTIS“—CANBERROS
“VILKAS“ 37:10 (17:4)
MELBOURNO
“VARPAS“—CANBERROS
“VILKAS“ 39:12 (11:4)

ADELAIDĖS 
“VYTIS“—SYDNEJAUS-“ 
“KOVAS“ 51:23 (24:9)

Adelaidės krepšininkės 
šias rungtynes sužaidė žy
miai geriau negu pirmose, o 
sydnėjiškių gretose kaip vi
suomet labai gerai pasirodė 
R. Kasperaitytė. Rita žai
džia kovingai, veržliai, tik 
jos komandos draugei Ritai 
Andriejūnienei nesisekė 
mėtyti kaip niekad. Laimė
tojoms taškus pelnė: R.Les- 
ter 12, V.Juciūtė 10, R. Gri- 
gonytė 7, Rgina Rupinskaitė 
6, l.Rupinskaitė 6, V.Kal- 
nins 6, K.Beattie 4, o pra
laimėtojoms R.Kasperaitytė 
12, J.Šepokaitė 4, T.Kalgo- 
vaitė 4, J.Stašionytė 1, R. 
Šutaitė 2.

GEELONGO 
“VYTIS“—MELBOURNO 
“VARPAS“ 30:22 (18:8)

Kaip rungtynių rezultatas 
rodo, Geelongo moterys 
rungtynes laimėjo jau pir
mame kėlinyje, ir tai buvo 
didžiausias nuopelnas 
J.Obeliūnienės, kuri prieš 
pertrauką “primedžiojo net 
10 taškų. Antrame kėlinyje 
“VARPO“ krepšininkės, ku
rių gretose dominuoja jau
nimas, sužaidė žymiai pra
našiau, bet prityrusių vy- 
tiečių pavyti nepajėgė. Gee- 
longui taškus pelnė: J.Obe- 
liūnienė 12, R. Šutaitė 6, 
R.Kaladaitė 4, S.Wiasak 4, 
A. Kardas 2, A.Brown 2, o 
Melbournui —L.Mackevi- 
vičiūtė 6, L.Steel 6, R.Ber
tašiūtė 3, L. Pikelytė 3, 
V.Ramanauskaitė 2, D.Bal- 
nionytė 2.

SYDNEJAUS 
“KOVAS“—CANBERROS 
“VILKAS“

29:17 (17:7)
Tai buvo vienos iš geriau

siai sužaistų rungtynių, kur 
gana gerai pasirodė mūsų 
sostinės moterys krepšinin
kės, ypatingai antrame kėli
nyje. Nugalėtojoms taškus 
Seine: R.Andriejūnienė 9, 

.Šepokaitė 8, R.Kasperai
tytė 8, T.Kalgovaitė 2, S.A- 
bromaitė 2, o pralaimėto-

Robertas Sidabras

NTĖ
Tęsinys 

joms taikliai “taškus me
džiojo“ Rasa Gružauskaitė 
14, S.Corntnwaite 3.

ADELAIDĖS 
“VYTIS“—MELBOURNO 
“VARPAS“ 52:24 (33:6)

Prityrusios vytietės, tie
siog triuškinančiai įveikė 
jaunas * varpietes pirmame 
kėlinyje, tad antrame žaista 
atsipalaiduotai. Adelaidei 
taškus pelnė: V.Juciūtė 14, 
V.Kalnins 10, Regina Ru
pinskaitė 7, R.Lester 5, Rita 
Rupinskaitė 4, R. Grigonytė 
4, R.Beattie 4, l.Rupinskaitė 
2, L.Visockytė 2, o pralai- 

’ .. . 8,
6,

mėtojoms L.Pikelytė
R.Bertašiūtė 6, B.Steel 
L.Steel 4.

ADELAIDĖS
“VYTIS“—CANBERROS
“VILKAS 65:20 (23:8)

Rungtynės dėl antros vie
tos vyko labai atkaklioje at
mosferoje, ypatingai pirma
me kėlinyje. Antrame kėli-

SVEČIŲ ATSILIEPIMAI
Ant. Laukaitis

ALDONA PLEIRYTĖ, 
Čikaga, tinklininkė. Viskas 
čia buvo taip gerai, kad aš 
net didžiulį siųrpryzą ga
vau, kad viskas buvo taip 
gražiai ir tvarkingai suorga
nizuota. Man Sydnejus pati
ko iš visų miestų geriausiai. 
Aš tikrai nustebau, kad čia 
esant taip mažai lietuvių, 
viskas buvo taip gražiai su
organizuota. Ir ne tik Ade
laidės sporto šventėje, bet ir 
visuose miestuose. Pas mus 
Amerikoje, kur yra tiek 
daug lietuvių, taip gražiai 
padaryti jie negali. Tikrai 
nežinau kodėl. Aš tik noriu, 
kad australiečiai sportinin
kai kuo greičiau atvyktų į 
Čikagą ir mes jų tikrai lauk-

Į teniso viršūnes
VITO GERULAIČIO PER
GALĖ TORONTE

Kritikai priekaištaus, kad 
V.Gerulaitis nebuvo 
nutraukęs teniso. Tas tiesa, 
bet jis jau retai buvo mini- • 
mas, kai jo pralaimėjimai 
ėmė viršyti laimėjimus. Net 
buvo teigiama, kad jis iš 
ketvirtos buvo nusmukęs 
net į devintą vietą 
pasaulyje. Gal dėl to ir ka
nadiečių spauda mažai 
domėjosi Vito dalyvavimu, 
bet žaidynėms pasibaigus 
reikalai radikaliai pasikeitė. 

1 jlė lietuviai neturėjo didelių 
vilčių, kad Vitas galįs laimė
ti vieną iš pirmųjų vietų. 
Pats Gerulaitis tikėjosi ant
rosios, pirmąją užleisdamas 
Borgui. Tačiau visų dėmesys 
į jį buvo nukreiptas, kai jis 
pateko į baigmines varžybas 
ir jose nugalėjo 
J.O’Connors, pasaulio Nr.3. 
Beliko nugalėti pasaulio 
Nr.2—J. McEnroe ir Nr.l 
B.Borg.

Į finalines rungtynes vasa- 
.rio 8 d. skubėjo ir Toronto 
lietuviai, žaidžiant prieš 
McEnroe pirmas setas lai
mimas Gerulaičio, antrą Vi
tas prapylė, bet trečią ir 
ketvirtą setą laimėjo V.Ge
rulaitis, dėl ko publika ėjo iš 
proto. Pats McEnroe skun-

;poptal^
nyje išryškėjo pereitos 
Šventės nugalėtojų prana
šumas ir tai buvo 
nuopelnas J.Obeliūnienės, 
kuri šiose rungtynėse pelnė 
15 taškų, R. Šutaitė 9, 
A.Kardas 8, R.Kaladaitė 4, 
S.Wiasak 2, o pralaimėtojų 
komandoje vėl labai rezul
tatyviai sužaidė R.Andrie- 
jūnienė—13 taškų, J.Stašio
nytė 6, J.Šepokaitė 4, R.Ka
speraitytė 1. Tad po pasku
tinių moterų Krepšinio 
rungtynių pirmenybių len
telė atrodė taip: nugalėtojų 
titulu 14—tą kartą pasipuo
šė Adelaidės “Vyčio” krep
šininkės, laimėjusios visas 
rungtynes ir surinkusios 8 
taškus, antros Geelongo 
“Vytis” - 6 taškai, 3—čios 
Sydnejaus “Kovas” 
4—tos Melbourne' “Vi
- 2 ir I
berros “Vilkas”.

Moterų pirmenybės ne
pateikė staigmenų, tačiau 

4.
Melbourne' “Varpas” 
5—toje vietoje ban

sim. Iki pasimatymo.
MARY OŠKELIŪNAI- 

TĖ, Čikaga, tinklininkė. Aš 
taip pamėgau jus visus, kad 
tikrai nenoriu grįžti atgal. 
Viskas čia buvo taip gerai 
suorganizuota ir viskas pra
ėjo taip gražiai. Tikrai ilgai, 
ilgai aš šios kelionės nepa
miršiu. Lauksiu jūsų Ame
rikoje.

VYTAUTAS LIŠKŪ- 
NAS, Čikaga, krepšininkas 
ir tinklininkas. Viskas čia 
patiko labai. Tikrai kitais 
metais aš grįšiu atgal į Aus
traliją ir mano svajonė 
dabar yra dalyvauti sekan
čioje sporto šventėje. Ge
riausiai patiko Sydnejus. 
Šventė buvo labai graži ir 

dėsi, kad publika vienša- 
liška, o ketvirtame sete pats 
McEnroe publiką nuteikė 
«rieš save. Ketvirtame sete 

itas kovojo atkakliai, pil
nas pasitikėjimo. Gi 
McEnroe, tikėjęsis prieš Vi
tą lengvos pergalės, pradėjo 
nervuotis, pasimesti. Ir šis 
setas buvo pats audringiau
sias. McEnroe ginčijosi ne 
tik su teisėjais, bet ir su žiū
rovais, o pabaigoje pametęs 
nervus pradėjo nebepriimi- 
nėti sviedinio, spardyti kė
dės. Šį setą spauda pavadino 
tiesiog cirku. Pagaliau baig
tas setas 6:3 Vito naudai, ir 
tuo pačiu Gerulaitis laimėjo 
finalines rungtynes tuo tap
damas viso turnyro laimėto
ju ir gaudamas apie 175.000 
amerikoniškų dolerių. Į pa
baigą pasaulio meisteris 
B.Borg atsisakė toliau žaisti 
dėl trečios vietos skųsda
masis peršalimu.

Turnyrą organizavo Con
cert Production Inc., o pre
mijas skyrė (pusę milijono 
dolerių) didžiausia Kanados 
alaus darykla Molson‘s. 
McEnroe išėjo antruoju 
Šaudamas 100.000 ir priedo 

ar 25.000 už tai, kad pirmas 
.nugalėjo Borgą.

Šiame turnyre V.Gerulaitis 
pasirodė visai naujoj formoj: 
vedė apgalvotą žaidimą, ne

nestokojo įdomių rungtynių. 
HENRIKO ŠALKAUSKO 
medalis teko Adelaidės 
“Vyčio“ krepšininkei Regi
nai Rupinskaitei, kuri surin
ko 10 taškų, o sekančias po
zicijas užėmė sydnėjiškė R. 
Kasperaitytė (7), adelaidiš- 
kė V.Juciūtė (6), melburni- 
škė R. Bertašiūtė —5. 
Taikliausiai taškus “medžio
jo” Virginija Juciūtė per vi
sas 4 rungtynes surinkusi 51 
tašką, geelongiškė J.Obe- 
liūnienė—46, A.Kardas—34,
R. Beattie—34.

1981 metų Australijos mo
terų krepšinio rinktinę su
daro: V. Juciūtė, R. Rupin
skaitė, R. Lester, I. Ručin
skaitė — visos iš Adelaidės, 
J. Obeliūnienė, A. Kardas,
S. Wiasak — visos iš Gee
longo, R. Kasperaitytė, R. 
Andriejūnienė abi iš Syd- 
nėjaus, R. Bertašiūtė, B. 
Steel abi iš Melbourne, tre
neris S. Vosockis iš Adelai
dės 

gerai suorganizuota, tik gal 
buvo per daug kalbų. Ka
dangi aš ir vėl grįšiu pas jus 
tai aš ir nelinkiu nieko daug. 
Viso geriausio.

ROBERTAS KALVAI
TIS, Hamiltonas, Kanada, 
krepšininkas. Tikrai, viskas 
buvo taip puiku. Geriausiai 
patiko Sydnejus ir Geelon- 
fas. Adelaidėje buvo per 
aršta, bet vistiek buvo pui

ku. Lauksim jūsų ne vien 
Amerikoj, bet ir Kanadoj.

ALGIS MIŠKINIS, Cle- 
velandas, krepšininkas. Ke
lionė ir visos gastrolės pati
ko labai, tik gal per daug ir 
per greitai reikėjo visur va
žinėti. Sporto Šventė ir Lie
tuvių Dienos buvo labai įdo
mios ir patiko labai. Geriau
siai patiko sostinės Canber- 
ros miestas, su visa ta pla
čiąja aplinkuma. Ten labai 
patiko gamta ir tie platūs 
beribiai laukai. Lietuviai yra 
tie patys visur. Man atrodo, 
kad Australijoj be mokslo 
nieko daug neatsieksi. Aš 
linkiu, kad sportininkai 
įdėtų daugiau darbo į savo 
sporto šakas ir daugiau tre- 
niruotpsi, nes, man atrodo 
jūs per mažai dirbate, o to, 
geram sportininkui taip yra 
reikalinga. Buvo tikrai labai 
smagu, tik asmeniškai, aš 
kaip skautas, norėjau daugia 
pamatyti jūsų tos didelės 
erdvės, o ne miestų ir, gaila, 
bet aš norėjau pastovyHauti 
buvusioje skautų stovyklo
je, bet tam nebuvo laiko.

Bus daugiau

sikarščiavo, pagerėjęs ser- 
vavime.
Pažymėtina dar viena Vito 

savybė. Turime jau eilę lie
tuvių, patekusių į Garbės 
Tribūną (Hall or Fame), bet 
tik vienas Vitas pilnai išlai
kė vardą ir pavardę grynai ’ 
lietuvišką.

Čia aprašytas turnyras vy
ko Maple Leaf Gardens To
ronte, tose pat patalpose, 
kur 1978 m. vyko ir Pasaulio 
Lietuvių Dienų dainų šven
tė ir buvo rodomas televizi
joje per daugelį pasaulio
T.V. stočių.

L. A.Vėtra
Mūsų Pastogė Nr.,9,1981.3$, psl.7
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Informacija
AUKOS PLB VALDYBAI MALONĖKITE 

ATSILIEPTI
Būdamas Australijoje Pa

saulio Lietuvių Bendruome
nės Valdybos Pirmininkas p. 
V.Kamantas daugeliu atvejų 
buvo priminęs, kad PLB 
Valdybos veiklai labai išsi
plėtus yra ir didelių išlaidų, 
pajamas sudaro tik aukos ir 
iš atskirų kraštų bendruo
menių gaunamas atitinka
mas procentas solidarumo 
mokesčio, kuris ne visur pil
nai išrenkamas.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba atsižvelgdama j tai 
paskelbė Vasario 16-sios 
proga rinkliavą PLB Valdy
bai paremti.
Nepriklausomybės šventės 
minėjimo proga šiam tikslui 
buvo surinkta 563 doleriai. 
Apylinkės Valdyba dėkinga 
visiems aukotojams už do
snumą.

MELBOURNO JŪROS BUDŽIAI organizuoja

Juodą penktadieni - Disco
Melbourne Lietuvių Namuose kovo 13 d., penktadieni, 
8.30 vai. vak.

Ateikite tinkamai apsirengę!

PADĖKA

Geelongo Lietuvių Sporto 
Klubo “Vyčio“ valdyba nuo
širdžiai dėkoja p.p. E.V. 
Brenners, G;A.Browns, 
J.ĮGailiams, A.O.Gvil
džiams, R.P.Gvildžiams, 
E.A.Kardams, R.I.Luscom- 
bes, A.S.Obeliūnams,
P.L.Obeliūnams, K.I.Saldu-
kams, S.T.Šutams, L.A.Vo-
lodkams, R.R.Zenks apgy
vendinusiems šiaurės Ame
rikos Lietuvius sportininkus 
jų vizito Geelonge metu. 
Specialios padėkos tenka 
kun.P. Vasariui, atvykusiam 
iš Melbourno atlaikyti šv. 
mišių, p. Pranui Vaičekau
skui, kuris dvi dienas dirbo, 
ruošdamas bei kepdamas 
svečiams maistą ir taip pat 
p.p.Juozui ir Imgardai Gai
liams už leidimą pasinaudoti 
jų puikiu sodu. Esame 
dėkingi ir visiems kitiems 
Geelongo lietuviams, vieno
kiu ar kitokiu būdu prisidė- 
jusiems prie svečių ] priėmi
mo ir taip gausiai atsilan
kiusiems j bažnyčią ir rung
tynes.

Geelongo Vyčio Klubo pik
nikas, jvykęs vasario 22 d., 
Point Lonsdale pajūry, pra
ėjo labai sklandžiai. Suva
žiavo apie šimtinė geelon- 
giečių ir melbourniškių. 
Gaila, bet mažai matėsi vy
resniosios kartos bendruo
menės narių. Kriketo rung
tynes tarp krepšininkų ir 
Klfininkų laimėjo golfinin-

i 55 bėgimų skirtumu.

G.L.S.K.VYTIS Valdyba

PAIEŠKOJIMAS

Prašau atsišaukti, kas žino 
apie liuteronų evangelikų 
pastorių Stals, kuris turi sū
nų Jefry ir gyvenęs New
castle. Prašau prisiųsti man 
jo adresą. Mrs. Mėta La
pinskas, 88 King Rd., New 
Lambton, NSW 2305

. tuvių parengimuose. Jau- i,

Organizacija ar asmuo, pe
reitų metų pirmoje pusėje 
pasiuntę auką Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje, iš 
kurios $100 buvo skirta mo
kinio Andriaus Binkevičiaus 
iš Adelaidės gimnazijos 
bendrabučio išlaidoms ap
mokėti. Pinigai buvo siųsti 
jau seniai gimnazijos nebe
naudojama Vokietijos banko 
sąskaita.

Iki šių metų sausio mėn., 
kada išvykome iš Vokietijos, 
tas šimtas dolerių dar nebu
vo užskaitytas už Andriaus 
gimnazijos mokesčius. Gal 
yra gautas koks pakvitavi
mas iš Vokietijos ar gal pi
nigai buvo grąžinti į 
Australiją.

Prašome apie tai pranešti 
Mūsų Pastogės redakcijai 
arba R.Binkevičienei, 14 
Royal Ave., Adelaide, S.A. 
5000.

SYDNEJAUS ŽVEJŲ KLUBAS

kovo 14 d., šeštadieni, 2 vai. rengia nekasdienišką

lešminę-Barbeąue
daugeliui jau žinomoje lietuvio sodyboje 42 Birdwood

Rd., Georges Hall.
Kviečiami visi. Būsite maloniai pasitikti ir pavaišinti. 

Užkandžiai ir gėrimai vietoje. Reta proga maloniai 
visiems pabendrauti. ■>

Rengėjai

VISUR VISAIP
Prieš 19 metų i Naująją 

Zelandiją iškeliavusi 
vyriausia Juozo ir Monikos 
Griškaičių (Sydnejuje) duk
tė Aldona Gaigalienė vėl 
grįžo į Australiją aplankyti 
tėvų, brolių, sesers ir susi
tikti su anksčiau buvusiais 
draugais. Sydnejuje Aldona 
išbus apie 4 . savaites ir jau 
kovo 10 d. vėl grįžta į San 
Francisco (USA), klir jie yra 
gražiai įsikūrę.

♦♦♦

Žinomas veikėjas Kostas 
Pauliukėnas, porą metų 
praleidęs Adelaidėje, vėl 
grįžo į NSW. Jis dabar gy
vena savo sūnų viešbutyje 
Carcoar miestelyje. Ta pačia 
proga jis kviečia pravažiuo
jančius tautiečius (Mid 
Western Hwy) užsukti į Ro
yal Hotel ir pasisvečiuoti 
pas lietuvius.

***

Vasario 21 d. susituokė Ri
ma Černiauskaitė ir Thys 
Bronoberger (olandas). Jau
noji yra iš PortKembla ži
nomų Černiauskų duktė, 
kurios tėvai turi laikrodžių 
ir brangenybių krautuvę. 
Rima lankė baleto mokyklą, 
net keletą kartų rodėsi Se

W ««««<«««««« «
J SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE į 
116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 J

Kovo 22 d., sekmadieni, 2.30 vai. j?

Turgus £
Kviečiami visi i vis garsėjanti 1 

TURGŲ. Galybė prizų ir kitokių staig- u 
menų *

I
Kovo 28 d., šeštadieni, 8 vaLvak.

Atvykite visi j

Kermošių 1Kovo 21 d., šeštadieni, 8 vai. vak. 
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

* Kovo 14 d., šeštadieni, 7,30 vai. vak. 
kviečiame narius ir jų svečius atsilan
kyti i

Viščiukų ir vėžiukų 
vakarą

PRANEŠIMAS

L.K.V.S. “RAMOVĖ“ 
Adelaidės skyriaus visuoti
nam metiniam narių susi
rinkime vasario 2 d., per
rinkta skyriaus valdyba, 
kuri yra tokios sudėties:
Pirmininkas V.Vosylius, 19 

Janet Str., Maylands, 5069, 
S.A.; vice-pirm. J. Jaunutis, 
7 Lutana Ave., Mitchell 
Park, 5043, S.A.; iždininkas 
R.Žiukelis, 9 Pope Str., 
Newton, 5074, S.A. ir kult, 
reik. J.Norkūnas, ITalbot 
Rd., Croydon, 5008, S.A. 
Adelaidės Skyriaus Valdyba

nuosius sutuokė kun. 
P.Butkus iš Sydnejaus ir 
vestuvių puotoje daljrvavo 
gausiai ir lietuvių, kur svei
kinimo žodį tarė kun.P.But- 
kus, A.Kramilius ir kiti. 
Linkime šeimyninės laimės.

PRANEŠIMAS
Kovo 15 d., sekmadienį, 

įvyks LŠS-gos įkūrėjo Vlado 
Pūtvio—Putvinskio 
minėjim.as. Ta proga bus at
švęsta Dariaus ir Girėno 
Šaulių Kuopos įsikūrimo 
penkmetis ir pašventinta 
šaulių dalinio vėliava, tokia 
tvarka: 11.30 vai., Lidcom- 
be, St. Joachimo bažnyčioje 
pamaldos ir vėliavos šventi
nimas. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su vėliavo
mis; 3 vai. Bankstown 
Lietuvių Klubo patalpose 
vėliavos šventinimo cere
monijų tąsa ir LŠS įkūrėjo 
Vlado Pūtvio—Putvinskio 
minėjimas bei gera meninė 
dalis, kurioje dalyvauja 
žymi pianistė p. V.Inkratai- 
tė, “Dainos“ vyrų choras, 
vadovaujamas p. B.Kiverio 
ir t.t.

Kviečiame visus iš arti ir ; 
toli daljrvauti šioje šventėje. •

ATSIŠAUKIMAS

Kaip jau esate skaitę spau
doje dėl Lietuvos vėliavos ir 
ženklo bei užrašo patalpini
mo Fairfieldo mieste stovin
čiame paminkle ateivių gar
bei, dar trūksta $400. 
Kadangi buvo rimtas pavo
jus šią paskutinę laisvą vietą 
prarasti kitoms tautybėms, 
tai ėmiausi asmeniškos at
sakomybės užsakydamas šią 
laisvą vietą lietuviams, ti
kėdamasis finansinės para
mos $1000. Iš Fairfieldo ir 
kitų apylinkių tautiečių.

Noriu pakartotinai primin
ti, kad nestatau paminklo 
sau, bet Lietuvai ir lietu
viams.

Tad, kurie dar nesate pri
sidėję prie šio projekto pra
šau siųsti aukas A. Krami- 
liui, 83 Queen St., Canley
Valey, NSW 2166, arba 
skambinti tel. 727—3131.

Mes greitai iškeliausime, 
bet Lietuvos vardas paliks 
šiame paminkle ilgiems lai
kams

Papildomai aukojo: $50 
—Jonas Sakalauskas. Po $20 
—kun. P.Butkus, V. ir 
Z.Čilvinai, J. ir B.Jonavičiai,' 
J.Karkotskas (pastarieji iš 
Adelaidės)

Iki šio laiko surinkta $640. 
A.Kramilius

Lietuvių Adademinės Kor
poracijos “ROMUVOS“ 
1981—1982 akademinių me
tų kadencijos prezidiumą 
sudaro šie asmenys: senjo
ras—fil. Algimantas Milvy
das, 17 Gilmore Road, Don
caster, Vic. 3108, tel. 
848—8968;
vice-senjoras—sp! Algirdas 
Klimas, 26 Laver Street, 
Kew Vic., 3101, tel. 
861—6161; scriba— sp! Ge
diminas Statkus, 12 Grieve 
Street, North Balwyn, Vic., 
3104, tel. 857-8502.
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Pagerbdami a.a. Vytautą 
Skrinską vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukojame 10 dole
rių. E. ir I. Jonaičiai. Ačiū.

Pagerbdamas a.a. Vytautą 
Skrinską vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukojo Jurgis Kar
pavičius 15 dolerių. Ačiū.

A.a. Simui Volkovui mirus 
vietoj gėlių aukojame Mūsų 
Pastogei 20 dolerių ir Mote
rų Draugijai 20 dolerių. 
Bronius Lingis ir Jonas Kal
tinis. Ačiū.

Ačiū hobartiškiams

Visi esame patyrę malonų 
jausmą ir džiaugsmą, kai 
nuvykus į svečius šeiminin
kai pasitinka su draugiška 
šypsena. Tą patį išgyveno
me ir mes, Melbourno Dai
nos Sambūris, viešėję Ho- 
barte.

Jūsų sutikimas, apgyven
dinimas ir vaišingumas, 
aprodymas Hobarto ir jo 
apylinkių bei garsiojo kasine 
So koncerto vaišės ir paga- 

au atsisveikinimas aero
drome ilgai paliks 
atmintyje.

Dėkojame Hobarto Apyl. 
Valdybai, ypač pirmininkui 
Juozui Paškevičiui, kurio 
pastangomis ši išvyka buvo 
suorganizuota. Ačiū A.Ta- 
škūnui už supažindinimą su 
kalimiams šelpti Komiteto 
veikla ir parodytą filmą 
“Bažnyčia Sovietų Sąjungo
je“.

Ačiū p.p. šikšniams, kurių 
sodyboje vykusioje iešmi- 
nėje buvo progos arčiau pa
bendrauti.

Nuoširdus ačiū jums 
visiems!

Melbourno Dainos 
Sambūris
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