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Draugystė
Po Afganistano invazijos 

Australijos vyriausybė, pri
tardama ir kitoms vakaru 
demokratijoms, pakeitė po
žiūri ir santykius su Sovietų 
Sąjunga. Tegu ir dalinai bet 
prekyba su sovietais tebe
vyksta, bet politiniai bei 
kultūriniai santykiai 
Australijos su Sovietų Są
junga yra gerokai atšalę, ką 
jaučia ir patys sovietai.

Aną savaitę sovietų amba
sadorius N.Soudarnikov 
Canberroje pareiškė spau
dos konferencijoje, kad Au
stralijai jau laikas tiesinti 
draugystės kelius su Sovie
tų Sąjunga, kitaip Australija 
galinti pasidaryti atominiu 
taikiniu.

Toks sovietų ambasado
riaus nediplomatinis pasisa
kymas buvo priimtas kaip 
grasinimas Australijai. Ki
taip sakant, ambasadorius 
Soudarnikovas pats ėmėsi 
iniciatyvos dėl invazijos į 
Afganistaną pašlijusius au- 
stralų-sovietų santykius ge
rinti grasinimo keliu: arba 
draugaukite su mumis, arba 
jus gali ištikti atominis su
naikinimas.

Tenka šioje vietoje tik pa
sigėrėti Australijos mini- 
sterio pirmininko kieta ir ai-

Lietuvių draugo netekus
Kovo 4 d. širdies priepuolio 

ištiktas Canberroje mirė fe
deralinio parlamento libe
ralų partijos senatorius 
John Knight. Žinia skaudi 
visai Australijai, nes jis mi
rė jaunas, daug žadantis po
litikas, sulaukęs vos 37 m. 
Jo mirtį pergyveno ir daug 
lietuvių ypač Canberroje, 
nes prarastas didelis lietu
vių draugas. John Knight 
buvo labai susidomėjęs Lie
tuvos praeitim ir jos dabar
tinėm problemom. Jis daly
vaudavo visur, kur tik buvo 
kviečiamas-minėjimuose, 
šventėse, net pasilinksmini
muose, taip pat buvo Can- 
berros lietuvių Klubo narys.

John padėdavo lietuviams 
prieiti prie Australijos vir
šūnių vadų, priimdavo mūsų 
svečius iš užsienio. Pereitais 
metais turėjo ilgus pasikal
bėjimus su Simu Kudirka ir 
vysk. V.Brizgiu.

John Knight gimė 1943 m. 
Armidale mieste, NSW, 
baigė New England univer
sitete humanitarinius mok
slus, įstojo į užsienio reikalų 
ministeriją kaip kadetas di
plomatas. 1968 m. laimėjo 
Fullbright stipendiją ir gavo 
magistro laipsnį iš istorijos. 
Kaip diplomatas dirbo Indi
joje, Fiji ir Saudi Arabijoje. 
1973 m. jis buvo pakviestas 
kaip Sir Bill Snedden (tuo
met opozicijos vado) sekre
torius, o. 1975 m. išrinktas

grasinimais
škia laikysena, pareiškiant, 
kaip gali būti tie santykiai 
sunormalizuoti, jeigu tų 

’ santykių pablogėjimo prie
žastis iš sovietų pusės nepa
šalinta: sovietai vis tiek 
okupacijoje laiko Afganista
ną ir veda atvirą kovą su 
laisvės kovotojais afgani
staniečiais.

Ambasadoriaus pareiški- 
, mai spaudos konferencijoje 
žurnalistams aplenkiant iki 
šiol galiojusi santykiuose 
tarp valstybių diplomatinį 
kelią yra peržengimas kom
petencijos ribų.

Sovietų įsikišimas yra ban
dymas griauti australų-a- 
merikiečių santykius, ko 
sovietai siekia visomis jėgo
mis. žodžiu, sovietai kišasi 
visur ir visokiomis priemo
nėmis, kad amerikiečių san
tarvė būtų išardyta, juo la
biau dabar, kai su prez. 
Reagan baigėsi nuolaidos ir 
pataikavimai Sovietų Są
jungai.

SUVARŽYTAS SOVIE
TAMS JUDĖJIMAS AU
STRALIJOJE

Neseniai Australijoje išlei
sti potvarkiai, kad

Sen. John Knight
kaip pirmas ACT senatorius 
John buvo reta asmenybė, 
dirbusi ne tik Australijos 
gerovei, bet ir tarptautinėje 
srityje, žinomas kaip labai 
darbštus ir pasišventęs^ Vi
są laiką kovojo prieš prie
spaudą ir tironiją, rašė 
spaudoje istoriniais, politi

Dail. Leonas Žygas Miestas (Aliejus)

vizitoriams iš Sovietų Są
jungos, nesvarbu, ar tai bū
tų pavieniai asmenys, ar 
grupės, neturės tokios pil
nos laisvės, kaip iki šiol, 
naudotis pilna laisve ir lan
kyti vietas, kur tinkami. 
Dabar Sovietų Sąjungos pi
liečiai prieš įleidžiami į Au
straliją turės iš anksto nu
rodyti, kur jie ketina apsi

niais ir religiniais klausi
mais. Jam paskutinę pagar
bą išreiškė ne tik Australi
jos viršūnės su min. pirmi
ninku, bet kelių tūkstančių 
minia. Jo žmonai Karlai ir 
vaikučiams bei artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

V. Martišius 

stoti ir ką norėtų pamatyti. 
Imigracijos ministerija tu
rės teisę apriboti jų judėji
mą šiame krašte, jeigu ma
tys, kad tai reikalinga. Ank
sčiau tik oficialiems sovietų 
pareigūnams, kaip diploma
tams, prekybos agentams ir 
t.t. tokie judėjimo suvaržy
mai buvo taikomi, bet šiuo 
metu tie nuostatai liečia ir 
kiekvieną, atvykstantį iš 
Sovietų Sąjungos.

Ontarijo valstijoje Ontario, 
Kanadoje, kur neseniai vyko 
vietiniai valstijos rinkimai, 
liberalų ir konservatorių 
vadai savo kampanijoje pri
simindavo ir Pabaltijo kra
štus. Ontario liberalų vadas 
priminė ir buvusio Kandos 
ministerio pirmininko Pear- 
sono (jau miręs) žodžius, kad 
nemoraliausias pereitame 
pasauliniame kare vakarie
čių veiksmas buvęs ne ato
minė bomba, išsprogdinta 
Japonijoje, bet Pabaltijo 
valstybių pardavimas sovie
tiniam imperializmui.

♦♦♦

Rašant apie pastarąją po
piežiaus Jono Pauliaus II-jo 
kelionę į Azijos kraštus, mi
nima kad šioje kelionėje po
piežiaus gyvybę išsaugojo 
ne vien tik maldos, bet ir 
vysk. P.Marcinkus, kuris 
popiežių lydi visose kelionė
se ir rūpinasi jo saugumu. 
Prieš popiežių įvykę pasikė
sinimų Pakistane ir Filipi
nuose.

***

Amerikiečiai pagamino nau
jo tipo erdvėlaivį, kuris jau 
šį mūnesį bus paleistas į er
dves su dviem astronautais. 
Jis skirtingas nuo ankste
snių tuo, kad jis galės nusi
leisti specialiame aerodrome 
ir nereikės -žvejoti vande
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pavergtų Pabaltijo kraštų, 
ypač iš Lietuvos. Baltic 
News leidžiamas Tasmani- 
joje HELLP organizacijos. 
Adresas: P.O. Box 272, San- 

,dy Bay, Tas. 7005. Prenu
merata aukomis.

nyse ir jis galės būti panau
dotas skrydžiams keletą 
kartų.

Amerika pareiškė Vak. 
Europos kraštams, kad jų 
interesai nebus Amerikos 
ginami, jeigu jie patys ne
sistengs stipriau apsigink
luoti. Daugelis kraštų, kaip 
ir Australija, reikalui esant 
tikisi pagalbos iš Amerikos, 
nenorėdami apsisunkinti 
karinėmis išlaidomis.

*♦»

Sovietų Brežnevas siūlo 
susitikti su prez. Reaganu. 
Greičiausiai iškvietimas bus 
priimtas, tik abejojama, ar 
su Reaganu bus karštų pa
sibučiavimų, kaip su Carte- 
riu.

Kovo 9 d. įvykusi Sydneju- 
je demonstracija prieš 
streikus ir karingąsias uni
jas buvo labai sėkminga: 
demonstracijoje dalyvavo 
apie 30.000 ir viskas praėjo 
be didesnių išsišokimų. Tuo 
pačiu metu Brisbanėje irgi 
buvo surengta panaši 
demonstracija, bet čia 
dalyvavo tik apie 3000.
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Sovietinė nekaltybė
Nuolat ir nuolat kalant tą 

patį dalyką galima priversti 
kitus galvoti, kad nesąmonė 
yra tiesa, melas teisybė. 
Kaip tik šio principo laikosi 
iki šiandie ir Sovietų Sąjun
ga savo politinėje progra
moje. Savo propagandoje 
sovietai nuolat ir nuolat 
tvirtina, kad Sovietų Są
junga niekados nesikisusi į 
kitų valstybių vidaus reika
lus, kad ji tik siekianti taikos 
ir draugystės, lygiai tuo pa 
čiu kaltinant kitus kraštus 
imperializmu, dirbančiųjų 
išnaudojimu ir 1.1. Apsnūdęs 
ir tik savo interesais besi
rūpinantis laisvasis pasaulis 
apsiprato su ta iškalbinga 
propaganda ir ilgainiui ima 
priimti kaip tikrą pinigą. 
Seką pasaulio politiką ir net 
savo krašto nuotaikas (pvz. 
Australijoje) pradeda tikėti 
sovietų gerais norais ir dau
giau priekaištų susilaukia 
tokia Amerika ar kiti 
laisvieji kraštai, negu sovie
tai. Neseniai įvykdyti Sov. 
Sąjungos agresijos faktai 
nežinia kokiais motyvais 
greitai užmirštami ir išlei
džiami is akių, visokias ne
geroves primetant tiems, 
kurie budi laisvės sargybo
je. Tūkstančiai išėjusių kny
gų ir gyvų liudininkų teigi
mų avie gyvenimą Sovietų 
Sąjungoje, šimtai faktų, su
registruotų avie sovietų 
agresinius veiksmus, deja, 
sovietų propagandos neat
sveria, ir paprastai sovietai 
teisinami, o savieji smerkia
mi.
Kai Australijai neseniai so

vietų ambasadorius pagra
sino, kad jei Australija ne
sudarys draugystės 
santykių su Sovietų Sąjun
ga, tai Australija galinti 
tapti atominiu taikiniu, 
Australijos dabartinė vy
riausybė tokį sovietų 
ambasadoriaus pareiškimą 
priėmė kaip atvirą grasini

Buvusiam Krašto Valdybos pirmininkui 
A.A.

VYTAUTUI SKRINSKAI

mirus, žmonai Tamarai, sūnui Tyriu: ir artimiesiems nuo
širdžią užuojautą reiškiame*

ALB Krašto Valdyba

Staiga mirus
A.A.

VYTAUTUI SKRINSKAI

jo žmoną Tamarą, sūnus ir artimuosius skausme giliai
užjaučia Vladas ir Olga Vazgelevičiai

A.A.
VYTAUTUI SKRINSKAI 

mirus, giliame skausme nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną 
Tamarą ir sūnų Tyrį.

Ada ir Algirdas Andriejūnai-Pagirskiai
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mą Australijai ir kišimąsi į 
šio krašto reikalus, vis tiek 
atsiranda žmonių, ypač iš 
opozicijos, kurie nepritaria 
esamos vyriausybės kietai 
laikysenai ir priekaištauja 
minis teriui pirmininkui, kad 
taip kietai reagavęs į sovie
tų ambasadoriaus pareiški
mą.

Ir čia veikia sudrumstos 
politikos įtaka. Neabejotinai 
ir prosovietiniai politikai ži
no istorinius faktus, bet už
merkia akis, lyg jų nebūtų 
buvę, o priimama už teisybę, 
ką sovietinė propaganda 
siūlo. Girdi, dabar ne Stalino 
laikai, ir sovietais galima 
pasitikėti. Jau nekalbant 
avie senojo sovietų režimo 
aukas, kaip Pabaltijo kra
štus, Suomijos užpuolimą, 
tenka tik priminti, kas įvyko 
prie naujojo režimo: Kubos 
susovietinimas, Vengrijos 
sukilimo sovietine jėga nu
malšinimas, Čekoslovakijos 
pavergimas, Angolos Afri
koje karine jėga susovieti
nimas, Afganistano tiesiogi
ne sovietų karine jėga oku
pacija- rodos, turėtų aiškiai 
byloti apie sovietų “taikin
gus“ norus ir darnų sugyve
nimą.

Štai tiesioginiai Australiją 
' palietė sovietinė “draugi
škumo“ ranka, grasinimais 
siūlanti sovietinę draugystę. 
Argi tai nėra auksinė proga 
užpulti laikraščių redakcijas 
laiškais ta proga iškeliant 
sovietų draugingus tikslus 
drauge primenant ir Lietu
vos bei Pabaltijo likimą, ly
giai ar nereikėtų ta pačia 
proga pareikšti pritarimą 
dabartinei Australijos 
vyriausybei už jos kietą lai
kyseną sovietų atžvilgiu? Ar 
tas pasieks reikiamas ausis 
ir ras atgarsio plačioje au
stralų visuomenėje, bet vis 
tiek paliks kaip tinkama do
kumentacija, kurią anksčiau 
ar vėliau kas nors skaitys ir

gal pripažins kaip gyvųjų 
liudininkų ir sovietinių aukų 
perspėjantį balsą. Australi- 
jos spauda yra labai santūri 
ir šykšti tais reikalais, kurie 
tiesioginiai neliečia australų, 
bet ji visados daug atvire
snė, kur užkliudomi 
Australijos tiesioginiai rei
kalai. Stebimės, kad vieti
nėje spaudoje neprasiveržia 
žinios apie mūsų problemas, 
bet jas galima lengviau pra
stumti pro įvairiausias už
tvaras sąryšyje su australų 
reikalais. Kiek kartų buvo ir 
šiame laikraštyje kelta, kad 
kalbant vien tik apie savo 
problemas ir nuoskaudas 
toli nenueisime, nes 
kiekvienas kraštas turi ir 
eibes savų rūpesčių, bet ka
da mūsų reikalas, tinkamai 
susietas su didelio masto 
tarptautiniais reikalais, ir 
ypač liečiančiais gyvenamą 
kraštą, tas būtų lengviau 
pasiekiama. (v.k.)

Mokyklai paramos
beieškant

Šiais finansiniais metais 
Viktorijos valstijos valdžia 
yra paskyrusi $100.000 pa
ramos etninėm mokyklom, 
veikiančiom Viktorijoje. Pa
sinaudojant šia proga 
paduotas prašymas paramai 
veikiančiai lietuvių kalbos 
sekmadienio mokyklai Mel
bourne. Sąryšyje su šiuo 
prašymu buvo' reikalingas 
raštiškas paliudijimas iš 
naudojamų patalpų
savininko. Tuo tikslu kreip
tasi į Šv. Jono parapijos kle
boną Bernie Mackin, kuris 
yra labai palankus 
lietuviams. Jis parašė ne 
vien tiktai faktišką teigimą 
patalpų naudojimui paliudy
ti, bet ir savo rekomendaciją 
paramos reikalu, kurios 
vertimą čia ir cituoju: 
“Gerbiamieji, Jau yra maž
daug 30 metų kaip lietuvių 
katalikiškoji bendruomenė 
naudojasi šios parapijos mo
kyklos patalpomis, bažnyčia, 
bei didžiąją ir mažaja sale 
pagal reikalą. Už šiuos pasi
naudojimus ši bendruomenė 
mokėjo ir moka nominalią 
nuomą, kuri toli gražu ne
prilygsta komerciniui tari
fui. Dabartinis metinis mo
kestis yra $800, beveik ne
ribotam pasinaudojimui pa
rapijos patalpų kiekvieną 
sekmadieni, mokyklos 
patalpomis lietuvių kalbos 
bei kultūros savaitgalio mo
kyklai, bažnyčia religiniam 
aptarnavimui, bei salėmis 
choro repeticijom, knygų 
platinimui ir t.t.

Mes pilnai paremiame jų 
prašymą paramos, nes lie
tuvių bendruomenė yra iš
vysčiusi įvairiašakę veiklą, 
įskaitant skautų, jaunimo 
grupių, bei kitas kultūrines 
veiklas ir mes su pasitenki
nimu prisidedame sudary
dami sąlygas pasinaudoti e- 
sančiomis patalpomis. Jų 
dedamos pastangos išlaikyti 
atsivežtas tradicijas, kultū
rą bei kalbą, tuo pačiu tam
pant gerais Australijos pi
liečiais, nebuvo daugumos 
Australijos piliečių paste
bėtos, tačiau mes Šv. Jono 
parapija didžiuojamės jų at- 
siekimais.
Finansinis parėmimas būtų

Aukos “Mūsų Pastogei“
N.Volkas, Vic. $15 
S.Martinkutė, Canada $14 
Adelaidės Liet.S-ga $25 
ALB Adei. ApyLV-ba $200 
S.Zablockienė,NSW $20
J.Šimaitis, WA $5
S.Rimkus, NSW $5
Soc.Gl.Mot.D-ja Mel. $50 
P.Saldukas.Tasm. $20 
V.Mikelaitis, Tas. $5 
V.Makaravičiai, Vic. $5 
G.Lingienė, NSW $5

A.Giliauskas.NSW $5 
ACTDoorland $50
Canberros Liet.Klubas $250 
J.Beinoravičius.SA- $5
J. Bagdonas,SA $5
M.Gaivalsk, QLD $2
S.Bernotas, NSW $6
K. J.Lynikas, Vic. $5
J.Metrikas, Vic. $10
J.Mergelienė, NSW $20 
S.Šalugienė, NSW $25 

pripažinimas šios bendruo
menės pastangų ir darbų, 
nes iš tiesų jie buvo pirmieji 
pabėgėliai, pasiekę Austra
lijos krantus. Jiem nebuvo 
ištiestos pagalbos rankos, 
kokias mes matome šių die
nų pabėgėliam.

Tikimės kad surasite gali
mybės padėti šiai bendruo
menei šiame reikale“.

Pasirašė-Bernie Mackin - 
Parapijos Klebonas
Iš cituotos parapijos klebo

no rekomendacijos galima 
pasidaryti išvadą, kad geras 
sugyvenimas su vietinėmis 
institucijomis, pasikviečiant 
jų atstovus į atitinkamus 
lietuviškus parengimus gali 
atnešti mūsų bendruomenei 
gerų vaisių.

A.P. Šimkus
Melb. Savaitgalio Mokyklos 

Vedėjas

GANA STREIKŲ

Jau daug metų Australiją 
streikai alina daugiau, negu 
kokie karai ar gamtos ne
laimės. Pastaruoju metu ka-. 
ringosios unijos tiek įsigalė
jo, kad jos galinčios nesi
skaityti nei su vyriausybe, 
nei su krašto gerove, nei su 
žmonėmis, kurie niekuo dėti 
gal labiausiai nuo streikų 
kenčia. Australijoje streiko 
teisė yra garantuota, bet 
kada piktybinės jėgos per 
streikus griauna krašto ūkį 
ir veda visą kraštą į chaosą, 
streikų organizatoriams vi
sai nerūpi.
Panaši padėtis ir Naujojoje 

Zelandijoje. Šiaip visuome
nė kenčia ir laukia, kada 
įvyks kokių pošvaisčių. Bet 
vieną dieną jų kantrybė irgi 
išsisėmė. Štai jauna, vos 22 
metų N.Zelandijoje mergai
tė Tania Harris Auckland© 
mieste kovo 2 ‘d. suorgani
zavo per penkias dienas mil
žinišką demonstraciją prieš 
streikininkus. Demonstraci
joje dalyvavo virš 50.000 
žmonių. Tai buvo pademon
struotas “tyliosios daugu
mos“ balsas. Po tokios de
monstracijos kai kurios vie
tinės unijos tuoj pat savo 
streikus atšaukė.

A.Chelna, Vic. $5 
A.Grikepelis, Vic. $5 
A.Griškauskas, NSW $6 
P.Burokas,NSW $5
I. Jonaitis, NSW $5
P.Bačinskas, QLD $1
N. Č.Liutikai, NSW $10
J. Donela, SA $10
V.Volodka,WA $10 
P.Šiaučiūnas, Tas. $60 
ALB Pertho Ap.V-ba $5 
V.Kasputis, WA $5 
M.Birietienė, Vic. $20 
J. Jasulaitis, Vic. $15
M.Birietienė,Vic. $10
J. V.Rekešiai, Vic. $5
I. Alekna.Vic. $5
V.Sidabra , Vic. $5 
H.Virgeninkas, NSW $5
K. Rašinskas, NSW $10
A.R., WA $20 
A.Ulskis, NSW $10
A.Kudžius, QLD $5
A.Šabrinskas, Vic. $10
J. Černiauskas, NSW $5

J. Šimaitis, W A $10
K. Cieminis, SA $5
P.Rūtenis, NSW $5 
Dr. J.Bakša, NSW $20 
A.Papšys, NSW $30 
P.Liubinskas, NSW $20 
J.Šimaitis, NSW $10 
S.Astrauskas, NSW $10
A. P.Krutuliai, WA $10
B. Dirmantienė, USA $5.42
J.Norvilas, WA $5
J. Alkevičius, NSW $10 
V.Brilingas, NSW $10
K. Garbafiauskienė.SA $15
V.Patašius, NSW $5 
V.Kauneckas, WA $5
A.Gaidukas, NSW $15
E.N.Volkai, Vic. $10 
A.Kalpokas, Vic. $10 
V.Aukštiejus, Vic. $5 
J.Gaifius, Vic. $6.50
R. Cibas, NSW $10
j.Knulys, NSW $5
A.Meliauskas, WA $5 
A.Dilba, Tasm. $10
S. Norvilaitis, NSW $10 
Sydn. Žvejų Klub.,NSW $10 
A.Leveris,NSW $5 
A.Giniūnas, NSW $10 
P.Kviecinskas, Vic. $10 
J.šeštokas, Vic. $5
J. Voveris, ACT $10 
H.Keraitis, NSW $2
A. Gudelis, SA $5
E.N. Volkai, Vic. $10 
P.Armonas, NSW $10
O. Kuprienė, NSW $5
X.Y., NSW $20
J. Stakišaitis, ACT $5
K. Kučinskienė.ACT $5
M.Lingienė, WA $7
V.Inkratas, NSW $10
B. Lingis, J.Kaitinis,NSW$20 
B.J.Jablonskiai,ACT $20
J. Karpavičius,NSW $15
L. Bučefis, Vic. $10
K. Prašmutas, Vic. $5
A.Grikšefis, Vic. $5 
V.Miliauskas, Vic. $10

Mieliems aukotojams ta
riame nuoširdų Ačiū.

“Mūsų Pastogės“ 
Administracija
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METAI VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Vis dažniau mūsų spaudoje 
pasirodant žinutėms, kad 
vienintelė lietuviška gimna
zija išeivijoje stokoja moki
nių, Adelaidėje R.Andrėkus 
per Australijos Lietuvių 
Fondo atstovą K.Taparą, 
pasiūlė $1000 mokiniui/nei, 
kuris vyks į Vasario 16 gim
naziją bent vieneriems me
tams. Numatytai mergaitei 
atsisakius, buvo kreiptasi į 
mane ar sutikčiau leisti savo 
sūnų. Šiek tiek pagalvojusi, 
aš sutikau, bet Andrius ėjo 
keturioliktus metus ir dar 
buvo per jaunas tokion ilgon 
ir tolimon kelionėn vykti 
vienas. K.Taparas paminėjo, 
jei aš sutikčiau vykti kartu, 
jis bandytų surasti bent pu
sę kelionės išlaidų ir man.

Gavus iš Vasario 16 gimna
zijos atsakymą, kad atsira
stų ir man vietos apsistoti, 
nutariau kartu su sūnumi 
vykti. K.Taparui staiga mi
rus, viskas pakibo ore, nors 
lėktuvų bendrovei keĖonpi- 
nigiai jau buvo sumokėti. 
Tolimesnį kelionės organi
zavimą perėmė ALF atsto
vas Bronius Straukas. Laiko 
liko nedaug. Man pasiūlyta 
vykti savo lėšomis, o sūnaus 
Andriaus išlaidos bus ban
doma sukaupti metų bėgyje 
ir pasiųsti.

Sis lėšų klausimas buvo 
keliamas spaudoje, taip pat 
buvo kreiptasi į tuometinį 
ALF pirm. A.Zubrą, deja, iš 
ten atsakymas buvo gautas 
neigiamas. Vien tiktai kelio
nė ir pagrindiniai bendra
bučio mokesčiai sudarė virš 
$2500 sumą, o lankant mo
kyklą svetur, išlaidų susida
ro daugiau, negu manyta.

Vistik 1980 sausio mėnesį 
išvykome. Atvykę Vokieti
jon tikėjomės, kad kas nors 
mus pasitiks iš gimnazijos 
vadovybės, tačiau nieko ne
pastebėję, apsidžiaugėme
pamatę savo pusbrolį, kurio 
tikrai nesitikėjau.

Tik išvažiavus iš Frank
furto pakelės vaizdai buvo 
slegiantys ir.nejaukūs.Tikė- 
jomės pamatyti daug sniego, 
deja, sniego visai nebuvo. 
Medžiai be lapų, plento pil
kumo kalnai ir laukai sudarė 
niūrų įspūdį. Kraštas atrodė 
(po mūsų paliktos vasaros) 
lyg negyvenamas. Pasiekus 
gimnaziją vėl vaizdas nykus. 
Berniukų bendrabutis tai 
labai sena pilis. Gana aplei
sta. Gimnazija ir mergaičių 
bendrabutis daug geriau 
atrodė, nes pastatai dar ga
na nauji. Kiemas ir parkas 
neprižiūrimi; primėtyta 
alaus ir vyno butelių, nuo
rūkų ir kitokių šiukšlių. 
Gimnazijoje taip pat atrodė, 
kad niekas mūsų nelaukė. 
Pirma pasitaikiusį žmogų 
užkalbinome, kuris buvo 
ūkvedys. Jis mus nuvedė į 
mums skirtą patalpą. Įėjus į 
berniukų bendrabutį, mus 
labai nustebino ant langų 
kabančios grandinės su spy
nomis. Andrius buvo pa
skirtas į kambarį su dviem 
kitais berniukais, o aš gavau 
apleistą kambariuką tame 
pačiame pastate. Po tokios 
ilgos ir varginančios kelio
nės toks sutikimas prislėgė; 
nepasiūlyta net puoduko 
kavos. Patarė nueiti į vokie
čių kavinę. Jautėmės pavar
gę, sušalę ir nelaukiami.

Sekančią dieną pasikalbė
jau su direktoriumi. Andrius 
paskiriamas į 5-tą klasę, 
nors ištikrųjų galėjo būti 
6-toje, bet žinodama, kad 
Adelaidėje šie metai vistiek

(Santrauka Renatos 
Binke-Binkevičienės prane
šimo per Adelaidės lietuvių 
radiją 1981 vasario 28 d.)

bus prarasti, pagalvojau, 
kad žemesnė klasė jam bus 
naudingesnė, ypatingai dėl 
lietuvių kalbos.

Negalėjau suprasti moky
kloje esamos tvarkos. Po 
pamokų, be namų darbų, 
mokiniai neturėjo jokio už
siėmimo ir priežiūros. Mo
kytojai, atlikę savo pamo
kas, pranykdavo.
Nustebinta tokia tvarka, 
užklausiau kodėl taip yra? 
Atsakyta, kad tiems 
patiems žmonėms eilę metų 
dirbant, išseko jėgos ir en
tuziazmas. Naujai atvyku
sieji, kurių buvo nemažai, 
bandė šį tą pakeisti, bet se
nieji jokių naujovių ar 
pakeitimų, nenorėjo ar bijo
jo. Jie rūpinosi tiktai savo 
alga, o jaunimas buvo palik
tas daugiau ar mažiau savo 
valiai, be meilės ir šilumos. 
Man tekdavo girdėti, kai 
kurių auklėtojų atsiliepimus

Nuotraukoje iš dešinės: kun. Dėdinas, Andrius Binkevi- 
čius, gimnazijos direktorius Jonas Kavaliūnas, Renata 
Binkevičienė

Praeitų metų pabaigoje 
Lietuvos operos ir baleto 
akademinis teatras atšventė 
60 metų sukaktį. 1920 m. 
gruodžio 31 d. Kauno teatro 
scenoje pirmą kartą nu
skambėjo G.Verdi opera 
“Traviata“. Spektaklį 
pastatė K.Glinskis, jame 
dalyvavo K.Petrauskas, di
rigavo Juozas Tallat-Kelpša. 
Jubiliejaus proga buvo su
ruoštas 
koncertas-akademija. Be 
eilės solistų koncerte daly
vavo mums gerai pažįsta
mas solistas veteranas 
A.Kučingis. *♦*

Praeitų metų lapkričio pa
baigoje Čikagoje vyko 
penktasis lietuvių dramos 
teatro grupių festivalis. Ja
me dalyvavo 6 lietuviški te
atrai grynai su lietuvių dra
maturgų veikalais:

1. Hamiltono teatras “Au
kuras“ -B. Pūkelevičiūtės 3 
veiksmų komedija “Antroji 
Salomėja painiavose“. Rež. 
E. Dauguvietytė—Kuda
bienė.

2. Toronto teatras “Aitva
ras —J.Grušo 4 v. drama 
“Tėvas ir sūnus“, rež. 
A.Dargytė.

3. Los Angeles dramos 
Sambūris —J.Gliaudos 3 v. 
drama “Čiurlionis“, rež. 
D.Mackialienė.

4. Ročesterio Jaunimo te
atras A.Kairio 3 v. komedija 
“Ku-kū“, rež. A.Cieminis.

5. Čikagos Jaunimo Tea
tras —A.Barono 1 v. vaidi- 

apie jaunimą; tai esą chuli
ganai, neklaužados ir t.t. 
Vaikai, girdėdami tokias 
kalbas, kartais bandydavo 
taip ir elgtis. Veik visi mo
kiniai buvo labai geri ir pui
kūs, ypatingai tie, kurie bu
vo neseniai atvykę iš Lietu
vos. Jiems trūko žmonių, 
kurie juos suprastų ir paro
dytų bent kiek širdies. Jie ir 
valgykloje buvo grubiai ap
šaukiami, paprašius daugiau 
maisto. Mokinių amžius sie
kė nuo 12 iki 21 metų.

Mokyklos vadovybė į visus 
trūkumus pasiteisindavo 
trumpu atsakymu: -stoka 
pinigų. Vėliau iš vietinių gy
ventojų teko nugirsti, kad 
gimnazija yra išnaudojama 
kai kurių tarnautojų. Kiek 
čia buvo tiesos, nežinau. Tik 
mačiau, kad visur buvo trū
kumų: tiek tiekime, tiek 
tvarkos palaikyme. Visa tai 
matydama, neiškenčiau ir 

Sceniniai atgarsiai
nimas vaikams “Diena prsie 
ežero“, rež. L.Lapinskienė, 
ir L.Dovydėno 1 v. komedija 
“Jeigu mes rasime urani- 
jaus“, rež. D.Lapinskas.

6. Čikagos šaulių 
teatras—K.Kielos 3 v. ko
medija “Jaunystės eleksy
ras, rež. J.Petrauskas.

Pirmą vietą festivalio jury 
komisija suteikė B.Pūkele- 
vičiūtės veikalui “Antroii 
Salomėja painiavose“, rež. Ei 
Daugyvietytė-Kudabienė 
(Hamiltono “Aukuras“)

**♦
Adelaidė Lietuvių Dienų 

metu viešėjęs PLB pirmi
ninkas V.Kamantas po 
“Žvejų“ spektaklio dalyva
vęs aktorių suruoštoje va
karienėje pareiškė (matęs 
penktąjį teatro festivalį), ir 
jeigu Adelaidės teatras būtų 
atvažiavęs su S.Santvaro 
“Žvejais“, būtų be jokių 
sunkumų laimėjęs pirmą 
vietą. ***

Amerikos Lietuvių Ben
druomenės Kultūros Taryba 
1980 metų teatro premiją 
paskyrė Los Angeles Dra
mos Sambūrio režisorei ir 
vadovei Dalilai Mackialienei ♦♦♦

New Yorko teatro kritikų 
išgirtą Jono Jurašo pasta
tymą ’“Savižudys“ ANTA 
teatre, Broadway, ištiko ne
lauktas smūgis: po vieno 

pokalbiuose pareikšdavau' 
savo nepasitenkinimą. Kar
tą man direktorius išsitarė, 
kad visi naujai atvykę bando 
mus mokyti.

Dažnai teko pasikalbėti ir 
su mokiniais. Man buvo 
lengva juos suprasti, nes 
mačiau jų padėtį ir bandžiau 
jiems padėti, bet įsigijau 
priešų, kad kišuosi ne į savo 
reikalus. Vienas kitas mane 
drąsino, sakydami, kati 
mums reikia, kad kas nors 
mus vėlei išjudintu 
Tokia tvarka tęsėsi iki bir

želio pabaigos, iki užsibaigė 
mokslo metai. Ilgametis 
gimnazijos direktorius 
p.V.Natkevičius išėjo į pen
siją. Gimnazijos sunkumus 
ir betvarkę per eilę metų 
matė ir užjūrio lietuviai, ku
rie ją lankė ir ja domėjosi. 
Man buvo keista, kad tiek 
daug buvo kalbama apie 
esamus nesklandumus, bet 
nieko nedaroma. Atvyko 
naujas direktorius Jonas 
Kavaliūnas iš JAV. Tik spė
jus susipažinti, tuoj galėjai 
pajusti jo nuoširdumą ir rū
pestį bei mokėjimą su žmo
nėmis bendrauti. Pakviesta 
nauja direktoriaus padėjėja, 
iš Vokietijos, mokytoja 
V.Pancerienė, kuri labai 
gerai supranta jaunimą, 
moka su jais dirbti ir auko
jasi jų reikalams. Tuo pačiu 
laiku pasitraukia ir ūkve
džiai: Veršelis ir K.Baronas. 
Jų vietą perėmė labai darb
šti ir energinga E.Liucienė, 
apie kurią buvo sakoma; 
kad, kas ne kas, bet ji tikrai 
įves tvarką virtuvėje ir vi
sos gimnazijos ūkio vedime.

Prie jų prisidėjo naujas ir 
griežtas berniukų bendra
bučio vedėjas R.Tesnau, ku
ris yra ir sporto -kūno kul
tūros mokytojas. Per pa
skutinį pusmetį gimnazijos 
tvarka ir bendrai reikalai 
krypsta į gerąją pusę. Tik 
bijau, kad jų jėgos ir entu
ziazmas neišsektų, jei jiems 
nepadės viso pasaulio lietu
viai mokiniais ir pinigais, be 
kurių šis vienintelis mokslo 

spektaklio, kuris buvo nu
filmuotas Lincoln Centre 
dokumentiniam filmų ar
chyvui, buvo gauta žinia, 
kad staiga mirė Derek Ja
cobi motina. Derek Jacobi, 
vyriausias šio veikalo akto
rius turėjo išvykti į Londoną 
ir “Savižudžio“ spektaklis, 
tesulaukęs 60 vaidinimų, 
bus nutrauktas.

***

“Savižudžio“ spektaklio re
cenzentas Romas Viesulas 
kultūriniam Draugo priede 
(1981.1.24) įdomiai rašo apie 
rež. Joną Jurašą: “Kad ši 
komedija būtų efektinga, jai 
reikėjo daug pridėti. 
Jurašas paliko veikalą labai 
toli, plačiu mostu išėjęs už jo 
ribų. Ir koncepcija, ir tur
tingumu (pusės milijono 
biudžetas) ir efektų gausybė 
—tai yra perkurtas veikalas. 
Ir Jurašas, ir Jacobi savo į- 
našais perkėlė veikalą į kitą, 
aukštesnę ir spalvingesnę 
plotmę. Po visos eilės tea
trinių sezono vidutiniškumo 
ir nuvargio Broadway’uje 
šio sezono Jurašo pastaty
mas sužibo kaip maloni at
gaiva“ ♦»*

Čikagos lietuvių opera, 
švęsdama savo 25 metų dar
bo sukaktį, stato italų kom
pozitoriaus A.Poncielli ope
rą “Lietuviai“ (I Lituani).

židinys užges; o jis taip rei
kalingas išeivijos
lietuviams. Visi tai gerai ži
nome ir privalome atkreipti 
daugiau dėmesio ir nepalikti 
gimnazijos be paramos.

Nors pirmieji mano įspū-. 
džiai apie gimnaziją buvo 
gana blogi, bet pasikeitus 
gimnazijos vadovybei, vi
skas pasitaisė ir supratau, 
kiek ši mokykla gali gero 
padaryti mums visiems lie
tuviams.

Naujoji vadovybė tikrai iš
sijuosusi dirba, nesigailėda
ma laiko bei pastangų. Prieš 
man išvykstant, buvau pa
prašyta kiek galint daugiau 
apibūdinti gimnazijos padė
ti, jos finansinę problemą, o 
ypatingai mokinių stoką, nes 
pagal turimas patalpas ir 
mokytojus, mokinių galėtų 
būti dvigubai daugiau. Vo
kiečių valdžia gimnaziją ga
na stipriai remia, o mes irgi 
turėtume daugiau ją remti, 
ja labiau domėtis ir jai pa
dėti.

Baigdama, noriu nuošir
džiai padėkoti visoms orga
nizacijoms ir asmenims, ku
rie sudarė sąlygas mano sū
nui Andriui, metus mokytis 
Vasario 16 gimnazijoje, 
ypatingai a.a.K.Taparui, 
Br.Straukui ir J.Donelai, o 
už finansinę paramą nuošir
džiausiai dėkoju p.p. R.An- 
drėkui, F.Adamoniui, 
N.K.Butkams, laidotuvių 
biuro savininkams Sydne- 
juje. Palangos kelionių biuro 
direktoriui R.Cibui, A.Kut- 
kai ir Šaliūgienei.
Tapačia proga dėkoju ALB 

Adelaidės Moterų sekcijai, 
ALB Adelaidės Apylinkės 
valdybai, Australijos Lietu
vių Fondui, dr. J .Mikniui, 
Mūsų Pastogės redaktoriui 
V.Kazokui, kuris spaudoje 
rėmė mano sūnaus vykimą į 
Vasario 16 gimnaziją. 
Žinoma, negaliu pamiršti ir 
savo mamos, giminių, drau
gų ir pažįstamų, kuriems 
reiškiu nuoširdžią padėką.

R.Binkevičienė

Premjera įvyks kovo 14 d.
Diriguoja A.Vasaitis.

Lietuvis dramaturgas 
Lietuvoje Justinas Marcin
kevičius knygoje ’’Dieno
raštis be datų* rašo:

”0 teatras - jis šimtus 
žmonių salėje sujungia į vie
ną organizmą. Jie net neži
no, kad yra sujungti Jie sėdi 
kiekvienas sau, tačiau jų 
sielos susiėmusios už rankų, 
lyg per pamaldas bažnyčio
je”-

Sydnejaus teatro Atžalos 
rež. Julius Dambrauskas 
planuoja šių metų pabaigoje 
pastatyti populiaraus ame
rikiečių dramaturgo Neil Si
mon komediją “Meilužis“, 
Rež. J.Dambrauskui linkiu 
sėkmės ir kūrybinių vėjų.

Paulius Rūtenis

Nidos Knygų Klubas ne
trukus numato išleisti naujų 
knygų. Eilėje numatytų iš
leisti knygų įtraukta ir au
stralietės Avos Saudargie- 
nės kelionių po sovietinius 
kraštus knyga “Vėjas iš Ry
tų“.

Spaudos magnatas austra
las R.Murdoch už 15 mil. do
lerių nupirko Anglijoje 
dienraštį “The Times“ su jo 
atitinkamais priedais.
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VASARIO 16-ji 
MELBOURNE

Melbourne lietuviai Vasa
rio 16 šventę paminėjo gana 
gerai Melb. Apyl. Valdybos 

'paruošta programa: a) 
Australijos valdžios atstovų 
ir dignitorių priėmimas; b) 
iškilmingos pamaldos; c) 
minėjimo aktas Liet. Na
muose ir d) minėjimas per 
radiją.

Apie Nepriklausomybės 
šventės proga priėmimą ir 
susitikimą su valdžios pa
reigūnais ir kitais aukštais 
svečiais jau buvo rašyta. Čia 
tenka tik padėkoti priėmi
mo organizatoriams, Soc. GI. 
Moterų Draugijai ir visiems 
tautiečiams, 
patarnavusiems ir asistavu
siems svečiams.

Iškilmingos pamaldos šv. 
Jono bažnyčioje įvyko vasa
rio 15 d. Bažnyčia pilnutėlė 
tikinčiųjų iš arti ir toli. Pa
maldos pradedamos iškil
minga procesija, kurioje da
lyvauja organizacijų vėlia
vos, apyl. Valdybos ir Kata
likų Federacijos pirminin
kai, kun.P.Vaseris ir bažny
čios tarnai. Pamaldas laikė 
kun. P.Vaseris, giedojo pa
rapijos choras, vadovauja
mas P.Morkūno, vargonais 
grojo Z.Prašmutaitė.

Minėjimo aktas Lietuvių 
Namuose. Minėjimą pradėjo 
apyl. pirm. A.Pocius trumpa 
įžangine kalba ir invokacijai 
pakvietė kun. P.Vaserį. Pa
grindinę kalbą pasakė fede
ralinio parlamento narys 
Mr.Neil Brown drauge ir at
stovaudamas ministerį pir
mininką.

Jam baigus kalbėti Melb. 
apyl.jjirmin. A.Pocius įteikė 
PLB Valdybos skirtus padė
kos laiškus ir medalius už 
bendruomeninę veiklą ir 
darbą p.p. Ignui Aleknai, 
Adomui Stasyčiui ir Alber
tui Čelnai. Ta pat proga 
M.Didžys įteikė Australijos 
Liet. Fondo skirtas premijas 
jauniesiems spaudos - ben
dradarbiams E.Klupšaitei, 
J.Rukšėnui ir L.Šeikiui.

Meninėje dalyje dalyvavo 
taut, šokių grupė Klumpa
kojis, vad. A.Morkūnienės, 
taut, šokių grupė Gintaras, 
vad. V. ir J.Sadauskų, poe
tas J.Mikštas ir Melb. Dai
nos Sambūris, diriguojamas 
B. Prašmutaitės pianinu pa
lydint Z.Prašmutaitei. Mi
nėjimą be priekaištų prave
dė Danutė Špokevičiūtė.

Radijo bangomis šventės 
minėjimą per lietuvių va
landėlę įspūdingai pravedė 
Gabrielius Žemkalnis. Šią 
valandėlę reikėtų laikyti pa
vyzdžiu ateičiai.

Ignas Alekna

VASARIO 16-sios MINĖJI
MAS

Vasario 16-tą dieną Mūsų 
nepriklausomybės atgavimo 
šventė paminėta St.Marys 
bažnyčioje South Brisbane 
bažnytinėmis apeigomis. 
Kun. Dr. P.Bačinskas už žu
vusius ir tebežūstančius už 
Lietuvos laisvę atlaikė Šv. 
mišias bei pasakė jautrų 
dienai pritaikintą pamokslą. • 
Vietos lietuvių choras dar
niai giedojo Šv.Mišių gie- ——

^Vasario 28-tą dieną Rail- DCpcMimGIlt Oi
vietos apylinkės valdybos Immigration and Ethnic Affairs 
jimas pradėtas 7.30 vai. vak. ---------- —
Apylinkės vald. pirm.
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K.Bagdonas trumpu žodžiu 
apibūdinęs dienos reikšmę, į 
garbės prezidiumą pakvietė: 
J.Andriulį, K.Kaciūnienę, 
R.Platkauskienę ir V.Mu- 
steikį. Įnešus mūsų tautinę 
vėliavą, invokaciją lietuvi- 
viškai ir angliškai skaitė 
kun. Dr.P.Bačinskas. Turi

ningą paskaitą skaitė V.Ra
čiūnas. Po paskaitos sugie
dotas Tautos Himnas. Išne
šus tautinę vėliavą tuo ir 
buvo baigta oficialioji minė
jimo dalis.

Po pertraukėlės pradėta 
meninė dalis. Pirmieji sce
noje pasirodė mūsų patys 
mažiausieji, kurie kapeliono 
vadovaujami darniai padai
navo tris daineles. Po to, tie 
patys mažieji pašoko du 
tautinius šokius. Mūsų po
puliarioji mergaičių tautinių 
šokių grupė, kuri dalyvavo 
ir Adelaidėje Lietuvių Die
nose, žavėtinai išpildė tris 
šokius. Grupei vadovauja 
V.Mališauskienė, Mažųjų 
dainelėms pianu pritarė p. 
Laukienė. Galiausiai minė
jimo meninę dalį užbaigė 
mišrus choras, vadovauja
mas K.Stankūmo, padai
nuodamas keturias dainas. 
Programą pranešinėjo 
R.Platkauskienė.

NUMAS 
A reminder: we need 

your views now!
You probably know already about the NUMAS 

review — at the direction of the Minister for 
Immigration and Ethnic Affairs we are currently 
reviewing the system of selecting migrants.

The present system is known as NUMAS 
(Numerical Migrant Assessment System). We are . 
looking at how effective NUMAS is in assessing the 
employment, economic and settlement prospects of 
individual applicants. In particular, we are trying to 
determine whether NUMAS takes sufficient account 
of the help provided to new migrants by family 
members who are already settled in Australia.

Further information and forms for making 
submissions are available from the nearest office of 
the Department of Immigration and Ethnic Affairs 
or by telephoning Canberra (062) 64 2411.

If you don’t want to make a written submission 
yourself, make sure your views are reflected in the 
written submissions we are seeking from community 
organisations. If you do want your particular view to 
be considered, make sure you put it forward as soon 
as possible, preferably no later than 30 April 19§1.

etur
Toliau sekė visų bendras 

pasilinksminimas grojant čia 
populiariai “Caballeros“ ka
pelai. Minėjimas buvo tikrai 
pakilus ir visapusiškai pasi
sekęs su gera ir neperkrauta - 
programa, kartu ir šventi
škai pakili visų minėjimo 
dalyvių nuotaika.

klimelis

KAZIUKO MUGĖ

Kovo 8 d. tuoj po pamaldų 
Lidcombe parapijos salėje 
įvyko tradicinė Kaziuko 
mugė.

Pamaldas atlaikė kun. 
P.Butkus, kurių metu gie
dojo Dainos choras vad. 
Br.Kiveriui. Ateitininkai ir 
skautai pagerbdami savo 
globėją Šv. Kazimierą pa
maldose dalyvavo organi
zuotai su vėliavomis.

Šv. Kazimiero dienai pa
mokslą pasakė kun. P.Mar- 
tuzas, prabėgdamas švento
jo gyvenimą.
Salėje kaip bitės sukinėjosi 

skautukės vaišindamos sve
čius dešrelėmis ir kopūstais 
bei lietuviškomis baranko- 
mis. Sportininkai aptarnavo 
trokštančius, o Katalikų 
Kultūros draugija bizniavo 
turtingajdferija. žodžiu vi-

teisininkui VYTAUTUI SKRINSKAI

mirus, giliame liūdesy palikusius žmoną Tamarą ir sūnus 
nuoširdžiai užjaučia E. Badauskienė

sos lietuviškos organizacijos 
čia buvo prisidėjusios prie 
šio lietuviško kermošiaus. 
Sveikintina Katalikų Kul
tūros Draugija, kuri metų, 
metais nepavargsta organi
zuodama Kaziuko mugę.

kor.

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI
MELBOURNE

Melbourne lietuviai, pasi- 
ruošdami gavėniai, vasario 
28 dienos vakare Lietuvių 
Namuose taip būvi įsilink
sminę, kad Dainos Sambūrio 
■choristės nespėjo kepti bly
nų, o prie baro iki vidurnak
čio raitėsi tautiečių eilutė. 
Jei tuo metu būtų buvęs čia 
koks svečias iš dabartinės 
Lietuvos, tai sunkiai jis lei
stųsi įtikinamas, kad kapi
talistinėj Australijoj apsei- 
nama be eilučių...

Linksmai raudojo V.Strau- 
ko smuikas su jam prita
riančiais instrumentais, 
skambėjo dainos. M.Sodai- 

. tienė su būriu patarnautojų 
vos spėjo lakstyti aplink 
stalus. Daug kas laimėjo 
vertingų loterijos fantų.

Dalyvis

“ETHNIC ARTS BOOK“

neprisistatė.

ADELAIDĖS PABIROS

Neseniai buvo išleista, Jū užima estai, antroje vie- 
vykdant Australijoje etninę toJe latviai ir vos keletas 
programą, knyga “Ethnic lietuvių iš NSW, Viktorijos 
Arts Directory“. Išleido ir Vakarų Australijos (tau- 
Australia Council Commu-. tinil^ šokių grupė). Pavar- 
nity Arts Board. Galbūt to- Č1US šl4 knygą gaunasi įspū- 
kia informacinė knyga ir la- dis» kad lietuviai meno pasi- 
bai reikalinga, bet turėjo reiškimuose yra skurdžiausi, 
būti rūpestingiau paruošta Žinoma, čia kalti patys mūsų 
vengiant nedovanotinų klai- žmonės ar vienetai, kurie 

’ dų. Sunku pasakyti apie 
kitas etnines grupes, bet 
lietuvius liečiančioje infor
macijoje tokių klaidų apgai
lėtinai daug. Tiesa, lietuvių 
pozicijų įvairiose šakose pa
lyginamai labai nedaug, bet 
ir jose neišvengta netikslu
mų. Kai ką apie lietuvius 
liečiančius netikslumus čia 
paminėsime dalinai juos ati
taisydami.

Štai skyrelyje “Muzikinės 
grupės“ NSW valstijoje ša
lia Dainos choro pir lietuvių 
grupei priskirta kažkokia 

ur Lady Queen of Peace 
Parish Band. Lietuviai apie 
tokį muzikinį vienetą nėra 

•girdėję.
Skyrelyje “Visual Arts“ 

įtraukta Genovaitė Elena 
Kazokas, kaip tapytoja, su
rengusi eilę parodų. Iš tiesų 
G.E. Kazokienė jokia tapy
toja, o meno teoretikė-isto- 
rikė, organizavusi eilę gru
pinių parodų. Kas padavė 
šiai knygai informacijas, ap
silenkė su eile kitų nemažiau 
žinomų lietuvių menininkų, 
kaip Vladas Meškėnas, Nina 
Meškėnaitė, Danguolė Ke- 
raitytė ir eilė kitų.

Viktorijoje prie latvių me
nininkų grupės priskirta 

| Irena Jokubauskienė. NSW 
literatūros skyriuje Jurgis 
Janavičius priskirtas prie 
latvių rašytojų.

Gaila, kad į šią knygą ne
įtraukta ir daugiau lietuvių 
menininkų ar grupių iš kitų 
Valstijų. Iš Pabaltiečių dau
giausia šioje knygoje pozici-

TAUTOS FONDE 
SYDNEJUS

Vietoj šermenų mirus a.a. 
Vytautui Skrinskai velionies 
žmona Tamara paskyrė 
Tautos Fondui, Lietuvos 
laisvės reikalams $50.

Vietoj gėlių, pagerbdami 
velionį aukojo Tautos Fon
dui po $10 Dr. I«ir N.Ven- 
clovai, M.Petronis, L.Kar- 
velis, Jz.Ramanauskas, 
S.Jarembauskas ir dvi neį
skaitomos pavardės. Viso 
$70

Perthas
Vietoj gėlių mirus a.a.Žu- 

lienei $10 aukojo Pertho 
Apylinkės Valdyba ir $4 
MJLingienė.

A.a. A.Baronienei mirus 
vietoj gėlių aukojo $10 
Apylinkės Valdyba, Kazys 
Smith, po $5 -Z.Cečienė, p.p. 
Lingių šeima, B.Steckis, p.p. 
Petrukėnai.

Tautos Fondą parėmė Ka
zys Smith $5 ir M.Burnei- 
kienė $4. Viso $63. Ačiū vi
siems už nevystančias gėles.

Tautos Fondo Atstovybė 
Sydney

Adelaidiškiai pamažu atsi
gauna po švenčių (Kalėdos ir 
Lietuvių Dienos) ir grįžta į 
“normalų” gyvenimą. Vie
nas adelaidiškis skundžiasi, 
kad jo lauktas svečias neat
vyko ir visi “pasiruošimai“ 
šventėms liko nesunaudoti...

Teko pastebėti, kad nema
žas^ būrys svečių apsistojo 
viešbučiuose ir kitose užei
gose ir atrodo, kad ateityje 
Lietuvių Dienų metu apgy
vendinimo klausimas nebus 
toks aktualus.

Visi iš visur dabar rašo apie 
Lietuvių Dienas. Visi skaito 
ir svarsto kieno teisybė. 
Taip pat ir adelaidiškiai da
žnai komentuoja, bet patys į 
spaudą nepaslenka rašyti. 
Štai svečias iš JAV, Jonas 
Kaributas, viešėjęs Lietuvių 
Dienų metu Adelaidėje, Tė
viškės Aidų 5-tame numery 
rašo:...“Skambutis ir pakilo 
uždanga. Nustebino, kad 
scenos erdvė užpildyta gra
žiomis dekoracijomis. Kai jų 
kvapas pagavo mano uoslę“. 
Nežinau kodėl p. J .Kaributas 
nustebo, kad scena užpildy
ta dekoracijomis? O kuo gi 
kitu ji turėjo būti 
užpildyta?! Ilgame savo 
“pasakojime“ maišė ir ne
teisingai minėjo aktorių pa
vardes, o režisieriaus visai 
nepaminėjo. Taigi!

Vibaltis
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Liet. Skautų Sąjungos
suvažiavimas

Į <as treji metai LSS Tary- I »s Pirmija šaukia LSS Su- I žavimus išklausyti LSS Į dovybės pranešimų, iš
likti naują LSS vadovybę, 
jsipažinti su Suvažiavimo 

dyvių pasisakymais bei 
■iimti siūlymus naujai LSS 
idovybei. Kartu kvięčia- 
os Skaučių Seserijos, 
autų Brolijos, Akademi- 
o Skautų Sąjūdžio ir Rajo- 
į vadovų sueigos.
LSS Suvažiavimo Prezi- 

umo pirmininke paskirta 
51. Liuda Rugienė, 30717 
ind Drive, Warren, MI 
093, USA.
suvažiavimo darbotvarkė: 
Suvažiavimo Kvieslys Su
žavimu! pradėti vasario 
I d. Prezidiumui balsuotojų 
rašus pristato: Pirmija, 
‘serijos, Brolijos ir ASS 
.dijos-savo vadijų narių 
rašus ir joms priklausan-

i
I
1

ąų padalinių vadovų sąrašus 
lajonų vadijos-savo vadijos I irių sąrašus, bendrųjų (at- I iroms šakoms nepriklau- i mų) vienetų (pavz., ramo- I ų, židinių ir t.t.) sąrašus; I ntininkai ir ASS skyrių I rmininkai-vienetų narių I rašus. Australijos Rajono 

enetai balsuotojų sąrašus 
u metiniu registracijos 
okesčiu(kurie dar nėra ap

mokėję už šiuos metus) ne 
įliau kovo 15 d. pristato 

ntininkai, skaučių skyrių 
dėjos-atitinkamiems va
ivoras, ASS skyrių pirmi- 
ikai-ASS įgaliotiniui, 
s.fil.I.Jonaičiui, skautinin- 
I ramovių pirmininkai ir 
nųjų skautų židinys-rajo- 
vadui.

Prezidiumas išsiunčia 
registracijos lapus balandžio 
30 d.; Kandidatų siūlymas, 
nuomonių pareiškimas bir
želio .15 d.; Balsavimo lapų 
išsiuntimas rugsėjo 15 d.; 
Balsavimo lapų grąžinimas 
spalio 15 d.; Balsavimo duo
menų paskelbimas lapkričio 
15 d.; Posėdžiai LSS Tary
bos Pirmininkui, Garbės 
Teismo ir Kontrolės Komi
sijų Pirmininkams išrinkti 
gruodžio 15 d.

LSS Suvažiavimo dalyviais 
gali būti įžodį davę S-gos 
nariai, ne jaunesni, kaip 18 
m. amžiaus, registravimosi 
metu išbuvę LSS nariais 
bent 2 metus; susimokėję 
LSS Tarybos nustatytus 
nario mokesčius už visus 
šios kadencijos metus (pa
skutinius 3 m.). Kandidatais 
į renkamuosius LSS vado
vybės narius gali būti siū
lomi: šio suvažiavimo daly
viai (LSS nariai), bent 21 m. 
amžiaus ir turį bent paskau- 
tininko laipsnį(turi būti 
gautas sutikimas raštu).

Vadovaujantis praėjusių 
LSS Suvažiavimų patirtimi, 
ir S-gos vadovų pageidavi
mais, šio Suvažiavimo man
datai suteikia teisę Brolijos, 
Seserijos ir ASS dalyviams 
balsuoti už vyriausią Skau- 
tininkę ar Vyriausią Skauti
ninką ir ASS Vadijos Pirmi
ninką bei už atitinkamus pa
vaduotojus ir tų šakų garbės 
gynėjus.

“1981 m. LSS Suvažiavimo 
nuostatai, Tarybos patvir
tinti 1981 m. vasario 16 d., 
yra vięnintęlės taisyklės 
Prezidiumui ir visiems daly- 

viams. LSS vadovai įparei
gojami apie Suvažiavimą 
pranešti savo vienetų vado
vams, kitiems LSS nariams 
ir raginti jame dalyvauti.

Suvažiavime dalyvauti 
kviečiame visus brolius ir 
seses, nes S-gos gyvumui iš
laikyti reikia mūsų visų 
bendravimo-reikia 
kiekvieno asmeniško daly
vavimo. Nors esame skiria
mi tolimų atstumų, bet LSS 
Suvažiavime vėl visi suartė

A.L.S. Fonde
PRANEŠIMAS

Praėjo pusantrų metų, kai 
Australijoje veikia Austra
lijos Lietuvių Skautų Fon
das (ALSF), kuris kaupia 
lėšas lietuviškam skautų 
auklėjimui, lavinimui ir ug
dymui bei jaunų vadovų pa
ruošimui. Šiais metais 
sausio 2-11 dienomis suruo
šta Ąžuolo-Gintaro Vadovų 
Mokykla praktiškai parodė, 
kad ALSF reikalingas ir 
naudingas.

ALSFondą tvarko LSS 
Australijos rajono vadijos 
pakviesti asmenys ir tuntų 
pristatyti atstovai. ALSF

Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
ps. fil. E. Jonaitienė, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 
Tel. 869 1159

jame, pareiškiame nuomo
nes rūpimais reikalais ir iš- 
renkame vadovybę. Tuo bū
du išreiškiame ištikimybę 
didžiajai idėjai, LSS Sąjun
gai ir jungiamės 
hetuviškų-skautiškų pažadų 
atnaujinimui.“ (Iš LSS 
“Kvieslio į 1981 m. Suvažia
vimą)

Bdėkime!
LSS Australijos Rajono 

vadija

valdybą šiuo metu sudaro: 
pirmininkas-v.s.fil. Balys 
Barkus, 80 Links Ave., Con
cord, NSW 2137; iždininkas- 
v.s.Jonas Zinkus, 84 Victor 
Ave., Picnic Point, NSW 
2213, ir narys s.v.v.sl. Aloy
zas Migus, 18 Silverwater 
Cr., Cabramatta, NSW 2166.

Atstovai: Adelaide 
-ps.Elena Bulienė, 13 Reid 
St., Hectorville, SA 5073; 
Canberra - s.v.sl. Ridas 
Daukus, 11 Sampson Close, 
Melba, ACT 2615;

Geelong-s.Vytautas Mačiu
lis, 30 Bayview Pde., North 
Geelong, Vic. 3215; 
Melbourne -v.j.s. Vytautas 

Vaitkus, 42 The Corso, 
Parkdale, Vic. 3194; 
Sydney-p.Vytautas Ladyga, 
138 Rose St., Yagoona, 
NSW 2199.
ALSF ondo lėšas sudaro au
kos, mirusių pagerbimas 
vietoj gėlių, aukos įvairio
mis progomis, palikimai ir 
t.t. Aukotojų pavardės skel
biamos spaudoje. Čekius ar 
Money Order išrašyti: LI
THUANIAN SCOUTS 
FUNDS IN AUSTRALIA.

Aukų rinkimas nėra malo
nus ir lengvas darbas, bet 
labai reikalingas išlaikyti 
mūsų lietuvišką, skautišką 
jaunimą. Skautiškas ačiū vi
siems aukotojams,
rėmėjams ir tikime, kad ir 
ateityje remsite šį svarbų 
darbą. Taip pat kviečiame 
prisijungti prie mūsų užsi
mojimų ir kitus tautiečius.

ALSF VALDYBA

MMI-1——M—

Brolį Leopoldą 
atsisveikinant

Žemė nepaliaus kuždėti: 
’er trumpai čia gyvenai...

Nesinori tikėti, kad Le- 
įoldo nebėra. Atrodė svei- 
hs, visados pilnas humoro, 
jarbštus, draugiškas.
■Gimęs 1912.9.6 Petrapily. 
|rįžo su tėveliais į Lietuvą 
■924 m. ir gyveno Kamajuo- I prie Rokiškio. 1926 m.

tojo į Šiaulių gimnaziją ir į, 
aulių skautų tuntą, Lapinų 
■augovę. Ten jis laimėjo 
t varžybas savo drauge
li anglų gener. Alfredo 
urto padovanotą Skautų 
rolijai skautų skydą, kurį 
s pats nešdavo tunto pry- 
įky per iškilmes. Mėgo 
imtą ir daug stovyklavo 
alangos pušynuose. Vėliau 
okėsi “Aušros“ gimnazi
ne ir Aukštesnioje Tech- 
ikos Mokykloje, Kaune, 
urią baigęs dirbo Kaune 
žsienio pasų skyriaus ve- 
ėju . Persikėlęs į Vilnių, 
irbo kaip direktorius mielių 
įbrike.

I
Vokietijoje jis vėl dirba su 
įautais Hanau stovykloje.

įstojęs į skautų vyčių 
raugovę, ėjo nuo 1946 m. 
ado pareigas iki emigraci- 
s. Hanau stovykloje už 
tautišką veikimą pakeltas 
M6 m. į paskautininko 
ipsnį. V
Australijoje priklausė Mel
burno Skautininkų Ramo- 
•i. Čia, kad ir nebuvo labai 
ityvus, bet škautybe 
•veno, ątsidavęs jai visa 
rdimi, gyvenimo kelyje 
tautybę laikė savo idealu, 
arėjo įsigijęs visą skauti-

A.a. Leopoldas Kepalas

šką spaudą ir nedirdamas iš 
savo kuklių pajamų rėmė 
kur tik reikėjo. Jis vienas iš 
pirmųjų mecenatų mūsų 
Tautinės Stovyklos. Atlan
kytas ligoninėje, jis tuoj pa- 
klausė-ar neskolingas skau- 
tijai?, o jau yra sumokėjęs 
nario mokestį ir už šiuos 
metus. Neskolingas jis nei 
skautijai, nei tautai, nes bu
vo didelis patriotas. Jis 1937 
m. atstovavo Lietuvą ir žai
dė Europos krepšinio pir- 

v menybėse. Gal tik mes liko
me jam skolingi nesupra- 

> sdami jo poetiškos ' sielos, 
kurią jis slėpė kone iki pa
skutiniųjų dienų. Didžiuma 

z jo eilėraščių liko Lietuvoje, 
bet dar nemažai liko žmonos 
žinioje.

Pirmoji šiais metais sueiga 
įvyko vasario 15 d. Dr. 
M.šeškaus namuose, Lamb- 
ton. Paskaitą skaitė Zina 
Zakarauskienė ir paskaitoje 
“Tarp Dviejų Pasaulių“ na
grinėjo Nele lietuvių ben
druomenės susidūrimą nuo 
pat pirmųjų įsikūrimo čia 
metų su vietinių gyventojų 
gyvenimo stiliumi, kultūra 
ir aplinka ir kaip tas laikui 

'bėgant paveikė pačią mūsų 
bendruomenę, ypač jaunąją 
jau čia gimusią kartą. Pati 
prelegentė nuo 1949 m. nuo
latinai gyvenusi čia New- 
kastelyje pradžioje atstova
vo jaunimą, šoko tautinių 
šokių grupėje, dainavo cho
re ir vaidino teatro grupėje, 
taip pat vedusi su lietuviu 
augino šeimą ir jos viena 
duktė yra jau ištekėjusi, at
seit, yra arti buvusi ir susi
pažinusi su trijų generacijų 
gyvenimu, todėl jos parei
škimai buvo tikslūs ir neuž
ginčijami. Pabrėžė ir aiškino 
sunkumus jau net grynai 
lietuviškose šeimose išlai
kyti lietuvių kalbą, nes pa
tekus tarp dviejų 
pasaulių-lietuviškos 
bendruomenės ir australi
škos aplinkumos-paskuti- 
nioji turi stiprią įtaką visais

Melbourne Skautininkų 
Ramovė atsisveikindama 
prašo Dievo, kad jo žmonai 
Genovaitei, dukrai Vėjūnai, 
sūnui Rimantui su šeimomis 
ir seseriai M.Nausėdienei, 
Californijoje (USA) suteiktų 
stiprybės atlaikyti šią sun
kią nelaimę. O tau, mielas 

-Broli, amžinos ramybės.
J.Ž.

Newcastle Diskusijų Klube
atžvilgiais. Pasiremdama 
Alf. Šerno statistika iš jo 
ankstyvesnės paskaitos, kad 
iš 1949-1950 metais atvyku
sių buvo 43 grynai lietuvi
škos šeimos, 28 mišrios šei
mos ir kad iki 1980 metų iš 
jauneniosios kartos sudary
tos 16 lietuviškų ir 101 mi
šrios šeimos, pabrėžė, kad 
šeimos su Ėetuvių kalbos 
sunkumais turėtų būti ne
atstumtos iš lietuvių ben
druomenės.
Diskusijų eigoje išryškinta, 

kad kalba yra pagrindinis 
tautybės pažymys. Taip pat 
išsitarta, Kad kai šiuo metu 
Australijos valdžia veda 
daugiakultūrinės bendruo
menės politiką, mes lietuviai 
nesugebame pasinaudoti 
pilnai valdžios teikiamomis 
lengvatomis bei lėšomis lie

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

Tai vis rečiau pasitaikąs 
atsitikimas, kai lietuvis su
randa lietuvį ir vedasi. Štai 
Genovaitė Dambrauskaitė 
su savo tėveliais ieškodama 
žalesnių lankų dėdės Šamo 
žemėje prieš 19 metų paliko 
Australiją ir apsigyveno 
Amerikoje. Pereitais metais 
atvyko į Australijos Lietu
vių Dienas ir štai atnaujino 
draugystę su jaunystės die
nų draugu Antanu 
Mikum-Mikutavičium.

Genovaitė sugrįžo į 
Australiją su savo jau našle 
mamyte ir vasario 28 d. jau 
ją palydėjome prie altoriaus. 
Kun. P.Butkus atliko vestu-

Mūsų 

tuvių aspiracijoms siekti. 
Taip pat dauguma pasisakė 
už tai, kad kai caristinės 
Rusijos okupacijos metu 
Lietuvoje lietuvių kalba ir 
gyvenimo būdas buvo sti
priau išlaikytas liaudies 
sluoksniuose, tai čia Au
stralijoje lietuvybė geriau 
išsilaiko inteligentų 
šeimose.

Šiems metams į klubo val
dybą išrinkta: Zina Zaka- 
rauskienė-pirmininkė; 
Dr.M.Šeškus-sekretorius ir 
iždininkas, Alf. Šernas -ko- 
•respondentas.

Sekantis susirinkimas 
įvyks S. ir C.Žukų namuose 
kovo 22 d. Paskaitą “Lietu
viška Filatelija“ skaitys 
Prof. Dr. V.Doniela.

Alf. Šernas

vines apeigas, palaiminda
mas ir suteikdamas jiems 
Moterystės Sakramentus.

Šaunus pobūvis-vestuvinė 
puota vyko Ukrainiečių 
Draugijos centre Lidcom- 
bėje. Čia prie europietiškai 
paruoštų vaišių buvo pasi
linksminta ir palinkėta jau
niesiems Genutei ir Antanui 
laimingo gyvenimo. Oficialią 
dalį pravedė Viktoras Šlite- 
ris. Jaunasis ANTANAS 
nuo jaunystės dienų veiklus 
ir aktyvus skautas susilaukė 
šiltų žodžių iš skautų vado
vybės.
Tikimės, kad jaunieji ir to

liau savo talentais dalinsis 
su visa mūsų lietuviška šei
ma čia Sydnejuj ir už jo ribų.

Kor.
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®ž>S PORTAS
SVEČIŲ ATSILIEPIMAI

Ant. Laukaitis

JONAS KARPIS, Toron
to, Kanada, krepšininkas. 
Viskas patiko labai. Iš karto 
buvo gana sunku priprasti 
prie tarptautinių olimpinių 
krepšinio taisyklių, todėl ir 
mūsų žaidimas pradžioj 
buvo silpnesnis. Geelongo 
komanda, aš manau žaidžia 
per daug fiziniai, ko krepši- 
nyje neturėtų būti. Geriau
siai patiko Sydnejus, nors 
visoj Australijoj lietuviai 
mus priėmė kaip savo šei
mos narius. Nuoširdžiai lin
kiu, kad visi mano naujieji 
draugai atvykų j Čikagą ir 
vėliau į Torontą.

TOMAS GEDVILAS, Či
kaga, krepšininkas ir tinkli- 
ninkas. Kelionė buvo labai 
puiki ir net nenoriu namo 
važiuoti. Žmonės mus taip 
vaišino, kaip kokius princus, 
Aš galvoju, kad aš grįšiu at
gal į Australiją. Sporto 
šventė buvo labai gera, tik 
f ai per daug rungtynių rei- 

ėjo žaisti, nors aš esu labai 
patenkintas viskuo ir ma
nau, kad mes pasirodėme 
gerai. Atvykite kuo greičiau 
į Ameriką ir mes jus ten pa- 
vaišinsim.

STEVE DISSETTE, Či
kaga, krepšininkas. Man 
labai įdomu buvo sutikti sa
vo naujus draugus lietuvius, 
pamatyti naują kraštą, skir
tingą kultūrinį gyvenimą. 
Aš buvau labai laimingas, 
kad galėjau reprezentuoti 
Amerikos lietuvius, per ką 
aš pamačiau naują sporto 
šventę, naują sportinį lietu
višką gyvenimą. Adelaidėje 
man buvo geriausiai, nes ten 
suvažiavo visi lietuviai ir ten 
aš galėjau atsipalaiduoti. Aš 
noriu, kad jūsų sportininkai 
dalyvautų mūsų ir jūsų 
draugiškose sportinėse var
žybose ir pasidžiaugtų lietu
višku sportiniu bendravimu.

JUOZAS GEDVILAS, 
Čikaga, krepšininkas ir 
tinklminkas. Aš turėjau čia 
tikrai fantastinį laiką. Visi 
žmonės buvo tokie puikūs, 
kad man trūksta net žodžių 
apsakyti jų vaišingumą. 
Adelaidėje viskas buvo labai 
puiku, tik gal galėjo būti ge
resnės salės. Visi miestai 
buvo labai gražūs ir visuose 

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
KARALYSTĖS ĮKŪRIMAS

’’Nuo to laiko skelbiama Evangelija apie Dievo kara
lystę, ir kiekvienas briaunasi į ją” (Luko 16:16), priimda
mas Dievo duotąjį liudijimą. Daugiau kaip per aštuonioli
ka šimtmečių karalystės Evangelija buvo skelbiama ir 
atliko savo darbą — surinkimą iš pasaulio ’’išrinktuosius”, 
’’nugalėtojus”. Per visą tą laiką jie laukė dangiškojo Tėvo 
laiko, kuriuo jie bus išaukštinti, apsiausti galybe ir pada-' 
ryti jo karaliais ir kunigais valdyti ir mokyti nupirktuo
sius žemėje, nes tikėjimu ir paklusnumu bus duota jiems 
proga įsigyti amžinąjį gyvenimą. Per visą tą laiką kara
lystės klasė kentėjo prievartą, kurią padarė jai tsmaėlio 
ir Ezavo klasė ir pats šėtonas, šio pasaulio kunigaikštis, ir 
jo apakintieji tarnai. Mūsų Viešpats yra pasakęs: ’’dan
gaus karalystė kenčia prievartą, ir smarkieji sau ją gro
bia”. (Mato 11:12) Mūsų Viešpats, karalystės Galva, ken
tėjo iki mirties; panašiai ir visi jo pasekėjai turėdavo 
nuostolių dėlto, kad buvo perkelti iš tamsybės valdžios į 
Dievo mielojo Sūnaus karalystę. — Kolosiečiams 1:13.

Bus daugiau

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

mus priėmė labai gražiai, 
nors aš norėčiau kada nors 
vėl grįžti į Sydnejų. Mano 
linkėjimai australiečiams 
sportininkams yra, kad jie 
kuo daugiau susižaistų savo 
sporto šakose ir būtų spor
tiniai pajėgūs. Iki pasima
tymo Čikagoje.

RITAS ŽIUPSNYS, Či
kaga, krepšininkas ir tinkli- 
ninkas. Viskas buvo labai 
gerai, tik oficialiose iškilmė
se galėjo būti mažiau kalbų. 
Gal buvo tik per tą trumpą 
laiką per daug kelionių iš 
vienos vietos į kitą. Lietuvių 
Dienos ir pati sporto šventė, 
mano manymu, buvo kelis 
kartus geresnė negu Ame
rikoj. Sydnejus patiko ge
riausiai. Aš manau, kad vie
ną dieną mes grįšim vėl at
gal į Australiją ir pasi- 
džiaugsim vėl jūsų vaišin
gumu, gi dakariki pasimaty
mo Čikagoje.

JUOZAS KAZLAUS
KAS, Čikaga, tinklininkas. 
Australijoj aš esu jau trečią 
kartą ir čia jaučiuosi kaip 
namuose. Draugų ir paba- 
liavojimų net Čikagoje tiek 
daug neturiu. Patiko viskas 
labai ir manau, kad tai buvo 
mano dar ne paskutinis atsi
lankymas pas jus. Lauksiu 
draugų Čikagos 69-je Lais
vės Alėjoje bandysiu juos 
pravesti pro visus šios gat
vės lietuviškus barus ir klu
bus. Iki pasimatymo.

Ir sumainė
NAUJA SPORTINĖ 
ŠEIMA

Vasario 14 dieną Sydnėjuje 
naują šeimos židinį sukūrė 
Rūta Araitė ir Riccardo 
Schmutz. Gražioje Šiaurės 
Sydnejaus Sant Angelo ko
plyčioje, kuri yra katalikų 
gimnazijoje, kurią prieš ke
letą metų Rūta baigė, kun. 
P.Butkui ir gimnazijos ka
pelionui atlaikius pamaldas, 
jauniesiems buvo suteiktas 
šliūbas. Pamaldų ir vestuvi
nių apeigų metu giedojo 
Br.Kiverio vadovaujami 
“Tie Patys“ dainininkai. 
Kartu su jais solo giedojo

VYTAUTAS KAZLAUS
KAS, Čikaga. Australijoj 
esu jau antrą kartą. Dabar 
jau buvo daug geriau, nes aš 
jau pažinojau daug žmonių ir 
visi buvo mano tokie geri 
draugai. Visur viskas buvo 
labi gerai, išskyrus Mel- 
bourną, kur nieko nebuvo. 
Gi į ten iš viso nereikėjo va
žiuoti, nes Geelonge mus 
taip gražiai priėmė. Jūs čia 
taip gražiai organizuojatės, 
rūpinatės savo žmonėmis ir 
aš linkiu jums daug sėkmės 
ateities jūsų gyvenime. Lie
tuvių Dienos ir Sporto 
Šventė buvo tikrai puikios ir 
manau, kad daug geresnės 
negu mūsų Amerikoje. Iki 
pasimatymo Čikagoje.

NITĄ GRINCEVIČIŪTĖ 
-WALLIS. Sydnejaus Sp. 
Klubo ’’Kovo” pirmininkė. 
Svečiai iš Amerikos ir Ka
nados mums davė labai daug 
entuziazmo ir aš norėčiau, 
kad tokios išvykos būtų 
dažnesnės. Ši išvyka, kur 
buvo daugumoje jaunimas, 
labai paveikė ir mūsų jauni
mą. Jie pamatė kad ir kitur 
pasaulyje yra tokių puikių 
lietuvių jaunuolių, kurie taip 
greitai susidraugavo su mū
sų jaunimu ir pasidarė kone 
viena šeima. Mūsų sportinis 
jaunimas su nekantrumu 
laukia būsimos kelionės į 
Ameriką ir šiandien jie ta 
kelione kone gyvena, nors ji 
dar bus tik už poros metų. 
Aš linkiu visiems amerikie
čiams ir kanadiečiams, kad 
jie kuo greičiau grįžtų atgal į 
Australiją, nes mes jų taip 
laukiame. Tuo tarpu laimin
gos kelionės į namus.

žiedelius...
mama Onutė Arienė ir 
K.Bitinienė.

Rūta, Sydnėjuje ir Austra
lijoje žinoma kaip ypatingai 
gera sportininkė, eilę metų 
žaidusi “Kovo“, Australijos 
lietuvių jaunių ir moterų 
krepšinio rinktinėse, taip 
pat ji buvo laimėjusi stalo ir 
lauko teniso Australijos lie
tuvių čempionės titulus. 
Baigusi gimnaziją, įstojo į 
koledžą ir baigė architektū
rinę braižybą. Baigusi mok
slus, ji nutarė pamatyti tru
putį pasaulio ir išvažiavo į 
Europą, kur, beslidinėdama 
Šveicarijoj, susitiko taip pat 
didelį žiemos sporto mėgėją 
Riccardo, kurio mama yra 
šveicarė ir tėvas italas. Jis 
buvo bebaigiąs Italijoje stu
dijuoti architektūrą, kalba 
gerai angliškai ir jau priim
tas į NSW universitetą stu
dijuoti architektūrą toliau.

Vestuvinės iškilmės vyko 
Lietuvių Klubo didžiojoje 
salėje. Tėvams iškilmingai 
sutikus jaunuosius su duona, 
druska ir vynu, netoli šimto 
svečių naują porą sutiko 
plojimais. Klubo šeiminin
kės E.Birkmanienės paruo
štas vestuvinis banketas, 
gražiai papuošti valgių stalai 
ir klubo muzikos kapela, 
teikė labai iškilmingą ir pa
kilią nuotaiką. Svečiams su
radus savo vietas, kun. 
P.Butkus palaimino iškilmių 
stalus ir prasidėjo puiki ve
stuvinė puota. Daug Rūtos 
jaunystės mokslo draugų, 
koviečių sportininkų, tėvų 
draugų ir artimųjų, sudarė 
lyg vieną gražų vestuvinės 
šeimos ratą, kurie atėjo pa
sveikinti jaunuosius jų ve
stuvinėje dienoje.

Oficialią dalį pradėjo 
A.Laukaitis, trumpai papa
sakojęs Rūtos sportinius at- 
siekimus, palinkėjęs jaunie
siems daug šeimyninės lai-

Šventė
Prisimenu, kaip hobarti- 

škiai skirstėsi išleidę iš 
aerodromo melbourniškius 
svečius. Ausyse dar skam
bėjo griausmingas “Valio“ ir 
širdys virpėjo maloniais pri
siminimais.

Iš tikrųjų Melbourno Dai
nos Sambūrio viešnagė Ho- 
barte vietos lietuviams buvo 
šventė-mažos Lietuvių Die

nos, į kurias susirinko iš to
limų apylinkių beveik visi, 
kas tik galėjo: matėsi veidų, 
kurių metų metais nebuvo
me matę bendruomenės su
sibūrime.

Savo ruožtu ir melburni- 
škiai džiaugėsi atvažiavę: 
vos pasisveikinus iš karto 
užsimezgė kalbos, draugy
stė, jų veidai švytėjo, ir taip 
iki atsisveikinimo daina ir 
juokas bei draugiškos kalbos 
jungė šeimininkus su sve
čiais.

Nebandysiu aprašyti kon
certo ir jo vertinti; mums 
svarbiausia, ar koncertas 
patiko, ar ne. Atsakymas 
trumpas: patiko! Mums bu
vo smagu ir miela, kad net 
primiršome laiką, šokius ir 
tik norėjosi klausytis bei 
gėrėtis. Manau, kad ir mūsų 
draugai kitataučiai svečiai, 
kurių buvo gana daug ir į- 
vairių sluogsnių-buvo mie
sto burmistras, ministeris, 
parlamento narių, senatorių, 
buvo ir dainos bei muzikos 
mėgėjų, kritikų, ir esu 
tikras, jie irgi buvo maloniai 
nustebinti ir patenkinti.

Kitą dieną dienraštyje 
“Mercury“ muzikos kores
pondentas ir kritikas Kari 
Hubert labai šiltai apie kon
certą atsiliepė: buvo paten
kintas ir sužavėtas “aukšto 
lygio ir menišku išpildymu“. 
Jis stebėjosi, kad visa pro
grama buvo dainuota iš at
minties, kad tarp choro ir 
dirigentų (Levickienės, 
Prašmutaitės ir Strauko) 
visą laiką buvęs darnus ry
šys. Taip pat buvo sužavėtas 
lietuvių pačiomis dainomis, 
ištrauka iš operos “Pilėnai“, 
kur solisto J.Rubo drama
tiškas įsijautimas ir choro 
palyda skambėjo didingai.

Ir dabar, jau kiek laiko 
praėjus susitinku draugus 
australus, kurie užsimena ir 
su malonumu kalba apie 
puikų vakarą. Jie visi negali 
atsistebėti, kad tokia paly
ginamai maža lietuvių grupė 
turi tiek daug kultūrinių gė- 

mės ir primindamas, kad ir 
ateityje jie neturi pamiršti 
savo gimtosios kalbos, savo 
bendruomenių ir visur su 
pasididžiavimu kitiems pa
rodyti savo kultūrinius, tau
tinius ir sportinius atsieki- 
mus Po kalbos jis pakvietė 
svečius sugiedoti “Ilgiausių 
Metų“ ir išgerti už jaunuo
sius tostą Vėliau kalbėjo 
kun. P. Butkus, jaunosios 
krikšto tėvas V.Bitinas, jau
nųjų pabrolys, jaunosios tė
vas Vytautas ir visiems už 
gražius linkėjimus ir dova
nas, o tėvams už dukrą, gra
žia kalba padėkojo jaunasis 
Riccardo.

Pasibaigus neilgai, bet 
gražiai ir prasmingai oficia
liai daliai, jaunieji pradėjo 
tradiciniu valsu linksmąją 
dalį. Šokiai, jaunatviškas 
džiaugsmas ir ypatingai pa
kili nuotaika buvo visą ve
stuvinės puotos vakarą, nes 
šoko ir linksminosi tiek ir 
jauni, tiek ir vyresnieji. Ir 
štai, suvalgius puikų vestu-

Hobarte
rybių. Matydami tuos 
jaunus dirigentus ir pianistę 
jie net nepastebėjo, kad 
choristų eilėse labai tankiai 
žibėjo sidabrinės galvos.

Svečių atsilankymas buvo 
išnaudotas (kitaip negalėjo 
būti) ir kitiems reikalams. 
Algis Taškūnas, Baltic 
News“ redaktorius ir “sąži- į 
nės kalinių draugų ratelio į- 
kūrėjas, pasinaudojo susi-' 
būrimo proga ir supažindino 
melburniškius su to ratelio 
veikla. Friends of Captives 
drauge su HELLP Sąjunga 
jau septinti metai skelbia 
apie mūsų tėvynės laisvės 
kovą ir žmonių kančias Ru
sijos priespaudoje angliškai 
kalbančiai visuomenei. Be
sidalinant nuomonėmis gal 
ir svečiams kilo minčių, ver
tų parsivežti namo. Apylin
kės Valdyba irgi pasinaudo
dama proga paminėjo Vasa
rio 16-ją. Svečiai ir didelis 
būrys tautiečių išklausė pa
skaitos ir dalyvavo sekma
dienio pamaldose, kurias 
laikė kun. P.Vaseris. Manau, 
kad ir viešniosZita ir Birutė 
Prašmutaitės, pastaroji kaip 
ALB Krašto Valdybos narė, 
užmezgė ryšius su vietos, 
jaunimu.

Dovanų pasikeitimas tarp 
choro vadovo p.Lyniko ir 
Hobarto apylinkės p-ko 
J.Paškevičiaus kiečiau su
tvirtino draugystę. Nuotai
kingas atsisveikinimas su 
alučiu ir užkandžiais B. ir 
H.šikšnių namuose, kurie 
labai dažnai vadinami Ho
barto lietuvių namais, su 
nesibaigiančiomis dainomis, 
manau paliks vieną kitą 
malonų prisiminimą ir sve
čiams.

Ačiū šauniems Dainos 
Sambūrio dainininkams.

A. Kantvilas

Lietuvių Sodyboje Engadi 
ne (NSW) vėl prasidėjo sta
tybos darbai. Norima galu 
tinai visą užplanuotą staty
bą privesti prie pabaigos ii 
sodybą gražiai įrengti. Tam 
tikslui Sydnejaus Motery 
Soc. Globos Draugija net 
paskelbė vajų, kad jų pro
jektas būtų pagreitintai 
įvykdytas.

Statybos darbus ve 
da Albinas Kutka ir Vytau
tas Mickevičius, kurie pa 
statė ir visus kitus esamus 
sodybos pastatus.

vinį pyragą, išgėrus tostus 
ne tik už jaunuosius, bet ir 
už Rūtos tėvus, bei kitus 
svečius, atėjo atsisveikinimo 
laikas. Didžiulis ratas, pa
skutiniai draugų ir svečiu 
atsisveikinimai, rankų pa
spaudimai ir bučkiai jauna
jai ir jaunajam, su griau
smingu “Valio“, išlydi jau
nuosius į pavestuvinę jų ke
lionę.

Linkint jauniesiems daug 
ateities šeimyninės laimės, 
reik tikėtis, kad Rūta ne tik 
kad pati nepabėgs iš mūsų 
lietuviško ir sportinio gyve
nimo, bet tuo pačiu ir savo 
vyrą, kurio visi artimieji 
gyvena Europoj, įtrauks i 
mūsų lietuvišką šeimą ir 
bendruomenę, o jis, būda
mas geras sportininkas ir 
gabus kalboms, tikrai ir lie
tuviškai galės lengvai 
išmokti, rasdamas artimu 
draugų akadenimiame ir lie
tuviškame mūsų gyvenime.

A. L—tis
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Trisdešimt pirmoji
SPORTO

Robertas Sidabras

ŠVENTĖ

Jaunių krepšinis
didelio susidomėjimo susi
ekė ir jaunių varžybos, 
jatingai berniukų grupė, 
ur visos 4 komandos atrodė 
ienodo pajėgumo. 
BELAIDĖS 
7YTIS“-MELB0URN0 
KARPAS“ 29:25 (7:6) 
Pirmame kėlinyje abi ko- 
iandos perdaug dėmesio 
tyrė gynybai, tad žaista la- 
ai sukaustytai ir to pasė- 
aje Adelaidės vaikinai ne- 
jalizavo net 13 baudų. An
ame kėlinyje pademon- 
,ravo labai gražų krepšinį, 
įčiau sėkmė lydėjo vytie- 
us. Taškai: J.Kalnins 10, 
.Navakas 8, R.Ignatavičius
A.Pečiulis 4, o pralaimė- 

>jams P. Steel 14, R.Bui- 
evičius 5, R.Liubinas 4, 
.Keblys 2.

YDNĖJAUS “KOVAS“ - 
OBARTO “PERKŪNAS“ 
49:44 (27:16)
Šios rungtynės įrodė, kad 
aviečių prieauglis bus labai 
inkiai “(kandamas riešutas*
Įsiems. Rungtynes jie pra
ėjo pilni pasitikėjimo, ta- 
au perkūniečiams pavyko 
izultatą sušvelninti antra- 
e kėlinyje. Taškai: M.Še- 
)kas 19, M.Wallis 13, 
.Kapočius 12, E.Kasperai- 
s 5,*
•alaimetojams-W.Stanwix- 
(, D.Stanwix 13, D.Harris
C.Andrikonis 6.

OBARTO ‘PERKŪNAS*- 
ELB.‘VARPAS* 47:41 
8:20)
/arpiečiai pirmavo iki per- 
aukos, bet antrame kėli
oje išryškėjo perkūniečių 
•anašumas. Taškai: 
.Stanwix 20, D.Stanwix 

I, D.Harris 8, C.Andrikonis 
o pralaimėtojams -D.Sa- 

mskas 11, R.Buinevičius 
!, P.Steel 8, LAdomavičius 
R.Liubinas 3, J.Keblys 2, 
Vaitiekūnas 1.

10 V AS*-Adelaidės ‘VYTIS* 
40:32 (22:16)
Šį pergalė praktiškai užti- 
•ino Sydnėjaus prieaugliui 
unių nugalėtojų titulą, 
omandą veda apgalvotą 
lidimą, taikliai mėto iš 
airių nuotolių, kas užtikri- 
i giedrą ‘Kovo* krepšinio 
tojų. Taškai: M.Šepokas 
i, M.Wallis 15, G.Atkinson 
E.Kasperaitis 3, P.Kapo- 

us 2, o pralaimėtojams - 
Kalnins 10, A.Pečiulis 8, 
Ignatavičius 8, R.Navakas

. ‘KOVAS* - MELB. 
’AS* 40:30 (18:14)

ARTO ‘PERKŪNAS-
L. ‘VYTIS* 44:39 (29:25 
igtynėse dėl antros vie- 
Tasmanijos krepšinio

Kalifornijoje (USA) lei- 
žiamas laikraštis “Lietuviai 
irnerikos Vakaruose“ ste- 
isi, kaip pereitų metų No- 
elio premiją gavęs lenkas 
leslovas Milašius gyvenęs
• augęs Lietuvoje nutautėjo
• pasidarė lenku, bet neat- 
reipia dėmesio, kiek lietu- 
ių nutautėjo gyvendami A- 
lerikoje. Reikėtų pirma 
asižiūrėti į save, ir tik tada 
riekaištauti kitiems.

Tęsinys

prieauglis pasirodė prana
šiau ir po labai gražių rung
tynių pasiekė pelnytą 5 ta
škų pergalę. Taškai: 
W.Stanwix 19, D.Stanwix 
13, D.Harris 6, S.McGove 6? 
pralaimėtojams—J .Kalnins 
19, R.Navakas 14, R.Ignata- 
vičius 4, L.Focius 2.

Tad pirmenybėms pasibai
gus, berniukų iki 18 metų 
amžiaus lentelė atrodė taip: 
1 Sydnejus, 2. Hobartas, 3. 
Adelaidė, 4. Melbournas.

Hobartiškis Warren Stan
wix pasipuošė Henriko Šal
kausko medaliu, surinkęs 7 
taškus, o koviečiai M.Šepo- 
kas ir M.Wallis surinko po 6 
taškus. Jaunių grupėje tai
kliausiai taškus medžiojo šie 
berniukai: W.Stanwix 56, 
M.Wallis 45, M.Šepokas 43, 
bei adelaidiškis J.Kalnins 39 
ir D.Stanwix 39. Bendrai 
susumavus jaunių krepšinį 
galima pasidžiaugti, kad 
perspektyvių žaidėjų matosi 
visose komandose. Mūsų 
prieauglis pademonstravo

į Australijos lietuvių vyrų 
tinklinio rinktinę išrinkti: 
A.Zduoba, E.Zduoba, 
A.Laurinaitis, 
E.Karpavičius, Sydnėjaus 
“Kovo“, B. Stanwix, 
W.Stanwix Hobarto “Per
kūnas.“. V.Žilinskas, S.žie- 
das, J. Mašanauskas Mel
bourne “Varpas“.
G.Kymantas, R.Gailius Ge- 
elongo “Vytis“, R.Vitkūnas 
Adelaidės “Vytis“. Treneris: 
G.Sauka Sydnėjaus “Kovas“
Tikras mūsų vyrų tinklinio 

komandų žaidimo pajėgu
mas pasirodė susitikus mūsų 
rinktinei su Estonia 
komanda. Mūsiškiams žai
džiant savo tarpe kartais a- 
trodo, kad šį tą mokame. 
Susitikus su pajėgesne ko
manda pasirodo, esame pra- 
džiokai. Estai atskaitė mūsų 
rinktinei 3—15, 10—15, 
3—15. Kaip matome iš re
zultatų, antrame sete buvo 
mėginta žaisti. Bendra išva
da: beveik nepadarėme pro
greso. Vienas antras pavie-

Vilnius Tour 
1981

* 10 dienų Vilniuje 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 

lietuviams būdingą krepšinį, 
kuriame nesimato austra
liško futbolo pėdsakų. Bet 
svarbiausiai tai, kad visos 
rungtynės vyko labai 
švariuose sportiškuose rė
muose, už ką pagyrimų už
sitarnavo visi treneriai bei 
šių komandų vadovai.

Į jaunių rinktinę išrinkta: 
M.Wallis, M.Šepokas, P.Ka- 
Bočius, G.Atkinsdn. Visi iš 

ydnėjaus; R.Navakas,
J.Kalnins, R.Ignatavičius 
visi iš Adelaidės; A.Liubi- 
nas, P.Steel abu iš Melbour
ne ir W.Stanwix bei 
D.Stanwix iš Hobarto. Jau
nių rinktinės treneris Petras 
Andriejūnas iš Sydnėjaus.

Mergaičių žemiau 18 metų 
amžiaus krepšinio pirmeny
bėse tokio įtempimo kaip 
pas berniukus nesijautė, 
ypatingai po to, kai nugalė
tojų titulas paaiškėjo jau po 
pačių pirmųjų rungtynių. 
ADELAIDĖ *VYTIS‘-MEL- 
BOURNO ‘VARPAS* 22:18 
(9:6).

Šiose rungtynėse mergai
tės atidavė paskutines jėgas 
gindamos savų klubų spal
vas ir kaip paprastai tokiais 

B. Nemeika

Tinklinis
niai žaidėjai patobulėjo, bet 
labai mažai.

Visų komandų silpnas puo
limas. Žaidėjai nėra fiziniai 
pajėgūs. Koks gali būti 
smūgis, kada smūgiuotojas 
nepakyla aukščiau kaip 10 
cm. nuo grindų. Su tokiu šo- 
klumu neįmanoma statyti 
užtvaros, sėkmingai 
gintis.Kamuolio perdavimai 
turėtų būti daug greitesni, 
pats žaidimas dinamiškesnis 

Moterų grupėje dalyvavo 
trys komandos. Vietomis 
pasiskirstė: I vieta USA 
jaunių rinktinė, II vieta A- 
delaidės “Vytis”, H vieta 
Melbourne “Varpaas“.

Amerikietės pademons
travo daug geresnį žaidimą 
ir lengvai laimėjo susitiki-

Sportas Melbourne
“VARPO SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, vasario 22 d., 
Lietuvių Namuose įvyko 
Melbourne Sporto Klubo 
“Varpo“ metinis susirinki
mas.

Nors į susirinkimą atsilan
kė labai mažai narių, buvo 
malonu pamatyti, kad dau
guma atsilankusių buvo jau
nieji sportininkai.

Susirinkimą pravedė p. 
Ragauskas ir sekretoriavo 
p.V.Balnionienė. Aptarti 
klubo einamieji reikalai ir 
apdovanoti mūsų treneriai 
naujai išleistu “Lietuviai 
Sportininkai Australijoje“ 
leidiniu.

Sekė buvusios klubo pir
mininkės pranešimas. 1980 
metais buvo 146 nariai, iš 
kurių 13_yra garbės narių, 
87 aktyvūs nariai, 3 vadovai, 
7 treneriai ir 36 nesportuo
jantieji nariai. Šitų metų 
narių skaičius padidėjo 26 
nariais nes prisidėjo naujai 
susirinkę plaukikai.

Sportinę klubo veiklą su
darė šios sporto šakos: 
—tinklinis, krepšinis, plau
kimas,golfas ir stalo tenisas. 

atvejais, gražaus žaidimo 
nesimatė. Adelaidiškės ge
riau mėtė baudas ir iš 8 pra
žangų realizavo 12 taškų, 
kas užtikrino joms pergalę 
ne tik šiose rungtynėse, bet 
taip pat ir 31-mos Šventės 
nugalėtojų titulą. Taškai:
K. Mikalainytė 9, L.Vi«soc- 
kytė 6, T.Lockhart 3, 
A.Snarskytė 2, S.Vyšniau- 
skaitė 2, o pralaimėtojoms 
-B.Steel 10 , L.Steel 6,
L. Muceniekaitė 2.
SYDN. *K0VAS*-PERTH0 
TAURAS* 17:8 (15:0)

MELB. *VARPAS*-SYDN.
‘KOVAS* 55:25 (23:12)

ADEL. ‘VYTIS* - SYDN. 
‘KOVAS* 48:15

MELBN.“V ARPAS - 
PERTH‘0 ‘TAURAS* 43:4

ADELAID. “VYTIS“ 
—PERTH‘0 ‘TAURAS* 33:9

Tad mergaičių varžyboms 
užsibaigus pirmenybių len
telė atrodė taip: I Adelaidė, 
2 Melbourne, 3 Sydney, 4 
Perth.

mus su mūsų komandomis. 
Prieš Adelaidės vytietes 
laimėjo 5—15, 5—15 rezul
tatu ir prieš melbourniškes 
0—15, 3—15. Viešnių žaidi
mas visa klase aukštesnis. 
Geriausiomis žaidėjomis 
reikėtų paminėti U.Sutkutė, ’
D. Sutkūtė ir R. Maželytė. 
Verta pagirti ir kitas ko
mandos žaidėjas, nes visa 
komanda stengėsi atiduoti 
viską.

Vietinių komandų Adelai
dės su Melbournu rungtynės 
baigėsi adelaidiškių pergale 
15—2, 15—9. Tenka pripa
žinti, kad adelaidiškės buvo 
pranašesnės. Adelaidės mo
terų komanda kamuolį valdo 
neblogai, bet jai trūksta 
aukštesnio ūgio žaidėjų. 
Kaip ir vyrų grupėje nepa
jėgiama stipriau atakuoti. 
Gerai rišančios žaidėjos pa-

Baigdama, buvusi pirmi- i 
ninkė padėkojo p.D.Muce- ' 
niekaitei-Kaminskienei su- ! 
kūrusiai naują Lietuvišką Į 
šeimą Adelaidėje ir j 
p.A.Liubinui, kuris yra iš- i 
rinktas į ALFAS valdybą, Į 
už 5-kių metų Varpo klubui t 
sekretoriavimą. }
Naujoji valdyba pasiskirstė ;

pareigomis: 
-B.Adomavičienė—pirm., 
L.Baltrūnas—vicepirm.,
E. Vyšniauskaitė—sekret., 
R.Muceniekas—ižd., A.Ly- 
nikas—turto globėjas, 1
L.Mackevičiutė ir L. Sadau
skas—parengimų vadovai. 
Visą korespondenciją Varpo 
klubui prašau siųsti šiuo an
trašu: 6 Alfred Court, Bun- 
doora, Vic., 3083.

Sporto klubas nori prane
šti, kad turi ribotą skaičių 
“Lietuviai Sportininkai Au
stralijoje“ leidinio. Jei yra 
norinčių leidinį įsigyti, 
kreiptis į valdybos narius.
Varpo valdyba posėdžiauja 

kartą į mėnesį. Prašome 
pranešti valdybai jūsų pa
geidavimus bei problemas.

Henriko Šalkausko medalis 
teko varpietei Brigitai Steel, 
kuri surinko 9 taškus, o jos 
komandos draugė D.Balnio- 
nytė -5.

Taikliausiai mėtė taip pat
B.Steel pelnusi per 3 rung
tynes net 57 taškus, o po to 
sekė kovietė J.Šepokaitė-30, 
L.Steel 29. Bendrai susuma
vus mergaičių krepšinį, gie
driausia ateitis matosi Ade
laidėje, nes dauguma mer
gaičių dabar dar tik 16 metų 
arba dar jaunesnės. Taigi, 
nugalėtojų titulas labai tvir
tose rankose. Gerai pasirodė 
ir Melbourne krepšininkės, 
bet Sydnejui, išskyrus 2, vi
sus taškus pelnė tik dvi 
mergaitės - J.Šepokaitė ir J. 
Stašionytė. Labai jaunos 
amžium ir Perth'o mergai
tės, tad geresnių rezultatų 
gali tikėtis po poros metų.
Į mergaičių rinktinę išrink

tos tapo: L.Visockytė,
K. Mikalainytė,
I. Petkūnaitė, T.Lockhart - 
visos iš Adelaidės; B.Steel,
L. Steel, L.Muceniekaitė iš 
Melbourne; J.Stašionytė,
J. Šepokaitė iš Sydnėjaus;
K. Buetner iš Perth‘o.

reigas atlieka M.Daniškevi- 
čienė, patyrusi žaidėja J.Jo- 
navičienė, gerą pažangą pa
darė R.Rupinskaitė ir 
S.Bernaitienė.

Iš Melbourne reikia pami
nėti S.Rubaitę, J. Bertašiūtę 
ir L. Steele. Tenka apgailes
tauti, kad Sydnejus nepajė
gė atsiųsti moterų 
komandos.

Į Australijos lietuvių mo
terų tinklinio rinktinę pak
viestos: M.Daniškevičienė, 
J.Jonavičienė, 
S.Bernaitienė, R.Rupinskai
tė, I.Rupinskaitė, R.Rupin
skaitė, L.Visockaitė, visos 
Adelaidės “Vyties“; R.Kas- 
peraitytė Sydnėjaus 
“Kovas“, S.Rubaitė, R.Ber- 
tašiūtė ir B. Steele Mel
bourne “Varpo“. Treneris: 
A.Daniškevičius Adelaidės 
“Vyties“.

Ši mūsų rinktinė susitiko 
su amerikietėmis ir sužaidė 
žemiau kritikos. Pralaimėta 
15—0, 15—1. Be šių rungty
nių amerikietės dar žaidė su 
Estonia ir Austrai koman
domis. Šios komandos buvo 
pastiprintos skolintomis 
žaidėjomis. Prieš Estonia 
mūsų viešnios pralaimėjo 
12-15,12-15, 15-4, 2-15. 
Prieš Austrai komandą lai
mėta 12—15, 15—8, 15—8. 
Per abejas rungtynes žiūro
vai pamatė gerą žaidimą. 
Amerikos lietuvaitės žaidė 
gražų, kovingą tinklinį ir 
užsirekomendavo kaip pui
kios sportininkės.

Džiugu, kad tinklinio žaidi
mas pradeda atgauti statusą 
mūsų sporto klubų veikloje. 
Malonu, kad žiūrovų tarpe 
šis žaidimas taip pat įgauna 
daugiau pasekėjų.
Linkėtina, kad ateityje žai
dėjai daugiau padirbėtų ir 
pakeltų žaidimo lygį.
Tinklinio varžybas pravedė 

A.Daniškevičius. Atsižvel
giant į turėtas sąlygas, var
žybos pravestos gerai.

kurias valdyba stengsis įgy
vendinti ir išspręsti.

E. Vyšniauskaitė 
Sekretorė
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Informacija
PRANEŠIMAS BALTŲ TARYBA

AUSTRALIJOJE 
BENDRUOMENĖS SUSI
RINKIMAS

Balandžio 12 d., sekmadie
ni, 2.30 vai. Lietuvių Na
muose, šaukiamas ALB 
Melbourne Apylinkės meti
nis susirinkimas.

Dienotvarkėje: 
Ataskaitiniai Valdybos pra
nešimai; Veiklos tvirtinimas 
ir naujos Apylinkės Valdy
bos, Revizijos Komisijos ir 
Garbės Teismo rinkimai. 

.Balsų skaičiavimo metu, or
ganizacijų atstovų praneši
mai.

Pasibaigus Valdybos ka
dencijai, atsirado būtinas 
reikalas išrinkti naują Apy
linkės Valdybą ir nuo Jūsų 
visų gausaus dalyvavimo 
priklausys, kas ateinančius 
dvejus metus vadovaus 
Melbourne apylinkės lietu
vių bendruomenei. Reika
linga išrinkti stiprią vado
vybę, kuri pajėgtų tinkamai 
padėti Kimšto Valdybai or-, 
ganizuoti 1982m. Lietuvių 
Dienas Melbourne.

Jeigu norime, kad Mel
bourne lietuvių veikla būtų 
tvirta ii’ vieninga, visi Mel
bourne lietuviai turime at
likti savo pilietinę pareigą 
aktyviai dalyvaujant susi
rinkime • • •'

ALB Melb. Apyl. Valdyba

PRANEŠIMAS

. Pranešame, kad žmogaus 
teisėms ginti Draugijos 
steigiamasis susirinkimas 
bus tęsiamas kovo 29 d., 
sekmadienį, 3 vai. Sydne- 
jaus Lietuvių Klube.

Darbotvarkėje: įstatų pro
jekto pateikimas. Įstatų 
svarstymas. Narių registra
cija. Veiklos aptarimas. 
Maloniai kviečiame tautie
čius gausiai dalyvauti.

Steigėjai

PADĖKA

Sydn. Liet. Moterų Soc. 
Globos Draugija nuoširdžiai 
dėkoja ponioms ir ponams, 
kurie prisidėjo prie V-bos 
ruošiamo Užgavėnių Blynų 
Vakaro, Vasario 28 d. liet. 
Klube Bankstown.
Nuoširdus ačiū A.Dudaičiui 

už scenos apšvietimą ir gar
sų efektus, Nijolei Bižytei 
už plakatus ir padavėjų ant- 
galvėles, Daivai Bieri ir 
Aleksandrai Vingienei už 
puikų išpildymą programos, 
sodybietei V.Petniūnienei 
už tai progai parašytą eilė
raštį, Elenutei Birkmanienei 
už skanius Užgavėnių blynus 
Ačiū už patarnavimą į stalus 
ponioms: I.Bagdon, N.Bižy- 
tei, M.Bukienei, V.Kabailie- 
nei, L.Kiverienei, K.Šniuk- 
štienei. Ačiū aukojusioms 
loterijai fantus ir pardavi- 
nėjusioms bilietus: E.Alma- 
zienei, p.Baravykienei, 
L.Baravykui, P.Donelienei, 
S.Montvidui, ir A.Montvi- 
dienei, O.Mergelienei, 
B. ir Z. Paskočimams,

V.Petniūnienei, T.Sim- 
niškienei, G.Hornienei, 
R.Riphausen, L.Stašionie- 
nei, D.Šumskienei. Ačiū 
klubo vadovybei už leidimą 
naudotis veltui sale ir kitais 
patogumais.

Ačiū svečiams, kurie savo 
atsilankymu parėmėte 
draugiją.

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba

Pranešame, kad Baltų Ta
ryba Australijoje dabar įsi
kūrusi Melbourne ir gali bū
ti pasiekiama adresu: P.O. 
Box 128, North Melbourne, 
Vic. 3051.

Tarybą sudaro: prez. Alb. 
Pocius (lietuvis), viceprez. 
V.Rolavs (latvis), viceprez. 
Maila Taimare (estė), izdin. 
A.Prods (latvis) ir sekreto
rius Aldona Butkus (lietuvė).
Artimiausiu Baltų Tarybos 

rūpesčiu yra sovietinės rusų 
imperijos dekolonizacija, 
surengimas išvežtųjų minė
jimo.

CANBEROS LIETUVIŲ 
KLUBE

Kovo 1 d. įvykusiame klubo 
narių visuotiniame susirin
kime išrinkta nauja Klubo 
valdyba, kurią sudaro: pir
mininkas A.Bruzga, vice- 
pirm. V.Martišius, iždin. 
M.Mauragis, sekretorius 
J.Andruška, nariai
-A.Kovalskienė, N.Pilka, T. 
Žilinskas.

BANGA SVEČIŲ IŠ 
LIETUVOS

Pastaruoju metu Australi
joje pribuvo gana gausiai 
svečių iš Lietuvos. Sydne- 
juje savo brolio Vytenio ap
lankyti atvyko Vytautas 
Šliogeris, inžinierius archi
tektas, žurnalistė Baltušytė, 
žinomo sovietinio rašytojo 
Juozo Baltušio dukra, An
tano Kramiliaus sesuo ir vi
sa eilė kitų, ilgesnį ar trum
pesnį laiką besisvečiuojan
čių pas savo gimines ar ar
timuosius.

LIETUVOS VARDO REI
KALU

Pranešu, kad nuoširdžių 
tautiečių aukomis reikiama 
suma $1000 jau surinkta. 
Lietuvos ženklo įtalpinimas 
Fairfield ateivių paminkle 
jau garantuotas. Aukų vajų 
uždarau, bet jeigu kas norė
tų prisidėti simboline auka, 
labai prašau. Iš likusių pini
gų bus užvesta speciali są
skaita atskiriems reikalams, 
susijusiems su šiuo pamin
klu. Galutinai užbaigus vajų 
paskelbsiu pilną aukotojų 
sąrašą.

Dėkoju visiems už pasiti
kėjimą.

Antanas Kramilius

Dienraščio “Draugo“ meti
nė premija paskirta Jonui 
Vizbarui-Sūduviui už romaną 
“Alšėnų kunigaikštystė“. 
Autorius gyvena Amerikoje 
ir plačiai reiškiasi visuome
ninėje ir kultūrinėje veik
loje. ♦**
Lietuvoje nuteista trejiems 

metams lagerio Gema Ja
dvyga Stanelytė, organiza
vusi procesiją pereitais me
tais į Šiluvos atlaidus. Bylos 
metu Stanelytė laikėsi be 
jokių nuolaidų jos persekio
tojams.

PATIKSLINIMAS

Mirus a.a. Kazimieriui Ba-
dauskui auką Mūsų Pastogei 
skyrė ne B.B., bet B. J .Ja
blonskiai. Už klaidą suinte
resuotus maloniai ’ atsipra
šome. Red.

5*w*w**<**<<«<*«<*<**<* 
J SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE I 
116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7681414;

Kovo 21 d., šeštadienį, 8 vai. vak.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

Kovo 22 d., sekmadienį, 2.30 vai.

Turgus
Kviečiami visi į vis garsėjantį 

TURGŲ. Galybė prizų ir kitokių staig
menų

Kovo 28 d., šeštadienį, 8 vai.vak.

nepraleiskite progos praleisti Klube 
šeimyninio vakaro. Atvykite visi — se
neliai, tėvai ir vaikai, dėdės,tetos ir dė
dienės, pusbroliai ir puseserės — į se
niai regėtą, seniai matytą

Kermošių

Ačiū darbuotojams
JIE UŽSITARNAVO 
POILSIO

Ilgus metus darbavęsi kaip 
ištikimi ir pastovūs Mūsų 
Pastogės darbuotojai—tal
kininkai nuo šių metų pra
džios pasitraukė p. E.Reiso- 
nienė, ALB Garbės Narė, 
Adelaidės J.J.Račiūno vardo 
bibliotekos ir spaudos kio
sko vedėja, ir Melbourne 
Ignas Alekna. Abu jau su
laukę brandaus amžiaus ir 
tikisi, kad jie su kaupu pasi
tarnavo lietuvybei, ben
druomenei ir spaudai.

Elena Reisonienė nuo pat 
pirmos dienos Adelaidėje į- 
sijungė į vietos lietuvių vi
suomeninę ir kultūrinę vei
klą, suorganizavo Moterų 
Sekciją, kuri nuo pat Ade
laidė Liet. Namų atidarymo 
veda Namų virtuvę, paruo- 
šdamos pietus sekmadie
niais, o šeštadieniais aprū
pina savaitgalio mokyklos 
mokytojus ir mokinius prie
špiečiais. Vėliau, perė
musi vesti Lietuvių Namuo
se biblioteką ir spaudos kio
ską, p.E.Reisonienė biblio
tekos vardu kasmet rengė 
po kelis viešus kultūrinius 
parengimus, o spaudos kio
ską taip išplėtė, kad net 
knygomis bei plokštelėmis 
aprūpino ir kitus spaudos 
kioskus didesniuose lietuvių 
centruose Australijoj. 
Drauge p. Reisonienė ilgus 
metus buvo ir Mūsų Pasto
gės atstovė, Administracijos 
talkininkė, priimdama pre
numeratas, parduodama at
skirus numerius ir visais 
reikalais tarpininkavo pa
tarnaudama vietos lietu
viams ir visa tai atlikdavo 
neimdama jokio komiso nei 
sau, nei bibliotekos ar 
kiosko naudai. Šiandie 
p.E.Reisonienės vietoje 
stojo p.K.Pocius ir toliau tę
sia jos pradėtą darbą.

Linkėdama gražaus ir už-

PATIKSLINIMAS

M.P. Nr.8 V.Jakučio 
straipsnyje 
“Įsipareigojimai ir pasi
šventimas“ antroji pastraipa 
turėjo būti tokia: “Tuos 
brožus būtų galima veikiau 
priskirti tautiečiams, šiuo 
metu kenčiantiems sovieti
nės okupacijos priespaudą, o 
ne gyvenantiems laisvose 
šalyse“.

To pat straipsnio trečioje, 
pastraipoje vieton. žodžio 
žaidimas turėjo būti žadina
mas. Autorių ir suintere
suotuosius maloniai atsipra-- 
šome. Red. 

pelnyto poilsio Mūsų Pasto
gės Administracija p.E.Rei- 
sonienei reiškia gilią ir nuo
širdžią padėką.

Lygiai Mūsų Pastogė ne
mažiau pasišventusį ben
dradarbį turėjo ir Melbour
ne p.Igno Aleknos asmeny
je. Jis buvo Mūsų Pastogės 
bendradarbis pačia plačiau
sia prasme: jau nuo pat Mū
sų Pastogės pasirodymo 
prieš trisdešimt metų Ignas 
buvo nuolatinis bendradar- 
bis-publicistas ir korespon
dentas, parašęs šimtus 
brandžių straipsnių, plačiai 
informavęs šio laikraščio 
skaitytojus nuolatinėm ko
respondencijom iš Melbour
ne lietuvių kultūrinio ir vi
suomeninio gyvenimo. Ly
giagrečiai jis taip pat buvo 
Mūsų Pastogės platintojas, 
atstovas, atlikęs daugelį ad
ministracinių funkcijų Mel
bourne. Visai neperdėdamas 
Ignas Alekna tvirtina, kad 
jo pastangomis ir per jo 
rankas perėjo netoli 20.000 
dolerių Mūsų Pastogei pre
numeratomis, aukomis ir kt. 
Tai tikrai jis buvo besąly
giniai pasišventęs Mūsų Pa
stogei ir jeigu sveikata lei
stų, jis greičiausiai niekad 
nesitrauktų iš savo prisi
imtų pareigų. Gaila, pasta
ruoju metu jo sveikatai silp
nėjant apgailestaudamas 
turėjo jas perleisti kitam ir
gi panašiai pasišventusiam 
spaudos apaštalui - p.F.So- 
daičiui, dabartiniam MeF- 
bourno parapijos spaudos 
kiosko vedėjui.

Mielam p.I. Aleknai už jo 
gilų pasišventimą ir pasi
darbavimą reiškiame gilią 
padėką ir linkime sveikatos 
ir saulėtų dienų.

Mūsų Pastogės 
Administracija

misą Pastogė
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VIETOJ M 
^4 Gėlių
Pagerbdamas a.a. Kazi

mierą Badauską vietoj gėlių 
Sydnejaus Aušros Tuntui 10 
dolerių aukojo Pranas An
tanaitis

Pagerbdamas a.a. Kazį Ba
dauską vietoj gėlių Juozas 
Kapočius Mūsų Pastogei 
skyrė 5 dolerius. Ačiū.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS

Senųjų emigrantų palikuo
nis Domas Kuodis prieš 
mirdamas paskyrė mane te
stamento vykdytoju. Per ei
lę metų vykstant nesutari
mams su Kuodžio advokatu 
nuo 1981 metų vasario 3 
dienos iš Kuodžio testamen
to vykdytojo pareigų atsisa
kiau. Dabar D.Kuodžio te
stamento vykdytoju yra 
“Public Trustee“ (valdiška 
įstaiga testamentų reika
lams).
Keletas tautiečių teiravosi, 

kodėl iki šiol nėra pastatyta 
ant Kuodžio kapo jokio pa-( 
minklėlio. Testamente pa
minklui lėšos nebuvo numa
tytos ir pagal australų įsta
tymus paminklą turi pasta
tyti giminės, kurie perima 
Kuodžio palikimą.

J.P. Kedys 
Buvęs Domo Kuodžio testa 
mento vykdytojas, 1981.3.4

ALK Federacijos Valdyba 
Australijoje paruošė Vati
kanui peticiją ir renka pa
rašus prašant, kad ark. Jur
gio Matulaičio beatifikacijos 
byla būtų pagreitinta ir jis 
būtų greičiau paskelbtas 
šventuoju.

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.
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