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Posūkis JAV politikoje
DRAMATIŠKA UŽSIENIO POLITIKOS PRADŽIA.

DOBRYNINO MEDAUS MĖNUO PASIBAIGĖ

Praėjo tik viena savaitė 
įžengus prez. R.Reaganui į 
Baltuosius Rūmus, ir visa 
JAV užsienio politika apsi
vertė aukštyn kojom. Tikė
tasi griežtos politikos, bet 
galvota, kad prie to bus ei
nama palaipsniui. Gi šį kartą 
buvo’atvirkščiai. Man teko 
girdėti kalbas devynių 
Amerikos prezidentų ir eilės 
jos užsienio reikalų ministe- 
rių, bet nė vieno jų kalba 
nebuvo tokia aštri, tokia at
vira, kaip prez. Reagano ar
ba jo ministerio Baigo. Jie 
sovietus kietai pakaltino, 
net įvardino juos ir jų sate
litus vardais, ko paprastai 
vengiama. Net ir prezidento 
kalbos paskelbiant karą Vo
kietijai ir Japonijai (po Pearl 
Harbour užpuolimo), buvo 
santūresnės. Reaganas pri
minė, kad detente (koegzi- 
itencija) yra tik vienos 
krypties gatvė: iš to sovietai 
uri daug naudos, o ameri
kiečiai tik nuostolių. Taip 
>at Reaganas nurodė, kad 
sovietų vadai nuo pat revo- 
iucijos turėjo ir tebeturi Sa
ntą moralę: jie galį padaryti 
)et kokį nusikaltimą, 
neluoti, apgaudinėti savo 
nteresų naudai siekdami 
jasaulyje įgyvendinti tik 
vieną socialistinę valstybę. 
Tik toji moralė jiems priim
tina, kuri tarnauja jų inte- 
•esams. Užklaustas apie 
iriekaištus sovietams Rea- 
janas su šypsena pasakė: 
‘Bet jie to nepaneigė“.

Sovietų žinių agentūra 
TASS komentavo Reagano 
iriekaištus, bet apie vadų 
lusikaltimus, prezidento į- 
lakmiai paminėtus, visai 
leužsimine. JAV užsienio 
eik. ministeris A.Baig at
virai pakaltino sovietus, kad 
U politika, jų programos ir 
satelitai skatina, remia ir 
liečia tarptautinį terorizmą, 
r kad amerikiečiai turės tai 
galvoje prie derybų stalo. 
Citas ministerijos pareigū- 
las paminėjo, kad Kuba, 
JL0, Rytų Vokietija ir kiti 
satelitai ruošia teroristus, 
uos aprūpina ginklais, fi- 
lansuoja ir t.t. Haig pasakė, 
tad jo svarbiausias dėmesys 
ius skiriamas ne tiek žmo- 
aus teisėms, kiek tarptau- 
iniam terorizmui. Nema
tau dramatišką pareiškimą 
adarė gynybos ministeris 
!. Weinberger įspėdamas 
ovietus, kad jei jie veržtųsi 
Iraną ar kurį kitą kraštą, 

ie turi būti tikri, kad JAV 
urės pakankamai jėgos 
ems pastoti kelią. To paties 
ali tikėtis ir žmonių gro
btai, ambasadų užpuolikai 
' t.t. Jis pabrėžė, kad Ame- 
ka yra daug pajėgesnė, 
egu jis iki šiol manė, ir kad 
s numato apginkluoti Eu

ropą neutroninėmis bombo
mis ir raketomis. Vak. Vo
kietijos kancleris apie tai 
nebuvo painformuotas ir 
sužinojo iš informacijų tin
klo pranešimo. Jis tuoj pat 
susitiko su Prancūzijos pre
zidentu pasitarti. Bendrame 
komunikate tarp kita ko 
įspėjo sovietus nesikišti į 
Lenkijos reikalus. Buvę du 
ilgalaikiai priešai Prancūzija 
ir Vokietija dabar taip susi
draugavo, kad sudarė neofi
cialią Europos ašį, kad pri
laikytų Washington© radi
kalius ėjimus. Baigas nura
mino Europos vadus ir pa
žadėjo ateityje su jais pasi
tarti.

Reagano administracijos 
kieta linija sukėlė visus Eu
ropos vadus ant kojų. Į Wa- 
shingtoną atskubėjo Pran
cūzijos užsienio reik, mini
steris, Anglijos ministerė 
pirmininkė M.Thatcher, taip 
pat ketina atvykti ir Vokie
tijos užsienio reik, ministe
ris, nekalbant apie ambasa
dorių vizitus. Anglija yra iš
tikimiausia JAV sąjunginin
kė. Mrs. Thatcher pritaria 
kietai politinei linijai prieš 
sovietus, bet kartu reikia ir 
su jais kalbėtis. Sovietai turį

P.L.B.
NAUJA TALKA “PASAU
LIO LIETUVY“

Siekiant paspartinti “Pa
saulio Lietuvio“ naujų nu
merių pasirodymą, papra
šytas į talką sutiko ateiti 
buvęs PLB pirmininkas ir 
buvęs “Pasaulio Lietuvio“ 
redaktorius Bronius Nainys, 
kuris suredaguos sausio ir 
vasario numerius. Tikimasi 
iki gegužės mėnesio pasivyti 
su numerių pasirodymu. 
Dirbs palaikydamas ryšį su 
“PL“vyr. rekaktoriumi Ro
mu Sakadolskiu. Visi galin
tieji plunksną valdyti kvie
čiami savo raštais ir infor
macijomis bei nuotraukomis 
“P.L.“ patalkinti.

DŽIUGIOS ŽINIOS IŠ PIE
TŲ AMERIKOS

PLB vicepirmininkas kun. 
Antanas Saulaitis painfor
mavo iš Pietų Amerikos, 
kad ten sėkmingai praėjo 
Pietų Amerikos Lietuvių 
kongresas. Kongreso stovy
kla vyko Villa Elisa mieste
lyje, apie 40 km. nuo Buenos 
Aires, tėvų marijonų vasar
vietėje “Šiluva“ nuo vasario 
7 d. iki 10 d. Dalyvavo 17 
mergaičių ir 19 vyrų. Kun. 
Saulaitis padarė platesnį 
pranešimą apie įvykius Lie
tuvoje ir išeivijoje, L.Sruo- 
ga kalbėjo apie lietuvių kul-

Dail. A. Vesčiūnas Piešinys tušu. Jo pomirtinė paroda 
Seymour Centre, Sydnejuje

palikti lenkų reikalus pa
tiems lenkams spręsti. Kaip 
reikalingiausią Europai gin
klą ji paminėjo prieštankinį 
ginklą, greit judantį ir labai 
efektyvų. Iš JAV sąjungi
ninkų Prancūzijos preziden
tas daugiausia prieštaravo 
Carteriui, bet dabar Pran
cūzija remia Ameriką 
labiau, negu Vak. Vokietija.

Anksčiau visų akys buvo 
nukreiptos į Brežnevą, o da
bar į Reaganą. Anksčiau so
vietai šokdino Ameriką per 
virvutę, kai dabar jau to nė
ra. Atrodo, sovietai pasime
tę: bandė amerikiečius gą-

Valdyba informuoja
tūros ir kalbos ugdymą. Bu
vo plačiau informuota apie 
Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kroniką ir jos perteikiamas 
žinias. Veikė darbo būreliai, 
buvo susipažinimo vakaras, 
Kronikos vakaras (su 6 vai
dinimėliais), Sadūnaitės pa
vaizdavimas, Joninių ir kitų 
papročių laužai. Buvo spe
ciali sesija jaunimui su de
vynių temų išvystymu. Ėjo 
stovyklos laikraštėlis, buvo 
savas dainorėlis. Nuotaika 
puiki, susigyvenimas nuo
širdus. Kun. A.Saulaitis, 
parvežęs skaidres, Jaunimo 
Centre, Chicagoje, parodys 
Pietų Amerikos lietuvių 
veidus ir veiklą.

LITUANISTINĖS 
STUDIJOS
Illinois universiteto Chica

go Circle padalinyje lietuvių 
kalbą dėstanti Marija Stan- 
kus-Saulaitė atsiuntė PLB 
valdybai pranešimą, kad šio 
pavasario ketvirtyje bus 
dėstomi keturi kursai: pra
dinis lietuvių kalbos kursas, 
pažanginis, lietuvių drama ir 
lietuvių tekstų vertimai. 
Rudens ketvirtyje bus įvesti 
.dar lietuvių prozos ir lietu
vių kultūros kursai. Litu
anistiniams kursams daug 
prielankumo rodo depar
tamento vadovas prof. 

sdinti ir grasinti, bet kai 
Reaganas ir Baigas neišsi
gando, vėl metėsi prie švel
nios linijos. Vienu metu so
vietų “Pravda“ ragino ka
riuomenę būti pasiruošus, 
nes susirėmimas esąs neiš
vengiamas. Amerika dėl to 
neišsigando. Vienas užsienio 
reik, ministerijos pareigū
nas pareiškė: “Čia nieko 
naujo. Sovietų propaganda 
ir jų ėjimai mums gerai ži
nomi, ir mes turime priemo-
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N.Moravcevich ir kiti uni
versiteto vadovybės nariai. 
Illinois universitetas Chica
goje turi 25.000 studentų ir 
daugiau kaip 6.000 profeso
rių. Prie šio universiteto 
PLB valdyba nutarė steigti 
Lituanistikos katedrą.

APIE VADINAMŲ KARO 
NUSIKALTĖLIŲ 
TEISMUS.

JAV vyriausybei paskyrus 
milijonus dolerių ir sudanus 
specialią investigacijų įstai
gą, kurioje dirba net 50-ties 
asmenų štabas, investiguo- 
jama apie 260 žmonių 
JAV-se. Nerasta pagrindo 
kelti bylas apie 200 įtaria
mųjų, tačiau iškeltos bylos 
aštuoniolikai. Tos\mstituci- 
jos advokatai net Buvo nu
vykę už geležinės uždangos 
rinkti medžiagos iš ten gy
venančių žmonių ir ten 
esančių įstaigų. Keliavo ir 
gynybos advokatas, galėjęs 
ęerklausinėti liudininkus.

arp iškeltų bylų yra bylos 
ir trims lietuviams. JAV LB 
Krašto valdybos vicepirmi
ninkė politiniams reikalams, 
p. Aušra Zerr seka minimos 
įstaigos veiklą, palaiko ry- ‘ 
šius su kitų tautybių atsto
vais, besirūpinančiais savo 

DAIL. A.VEŠČIŪNO 
PARODA

Sydnejuje Seymour The
atre Centre, Crn. City Rd. 
and Cleveland St., kovo 23 
d. atidaryta lietuvio daili
ninko, prieš porą metų mi
rusio Amerikoje, Alberto 
Veščiūno tapybos ir grafikos 
paroda, kuri užtruks iki ge
gužės 2 d. Parodos organi
zavimu daugiausia pastangų 
dėjo jo sesuo, žinoma poetė 
Aldona Veščiūnaitė-Janavi- 
čienė, gyvenanti Sydnejuje. 
Tautiečiai maloniai kviečia
mi susipažinti su A.Veščiūno 
kūryba.

tautiečiais; daromos 
pastangos, kad kas iš lietu
vių nekaltai nenukentėtų.

r-k
RYŠIAI SU VASARIO 16 

GIMNAZIJA
PLB palaiko glaudžius ry

šius su Vasario 16 gimnazija 
Vokietijoje. Gimnazijos di
rektorius J.Kavaliūnas savo 
atsiųstame Vyt. Kamantui 
rašte džiaugiasi, kad po fi
nansiškai sunkių 1980 metų 
atėjo palengvėjimas evan
gelikams paskyrus lietuvių 
gimnazijai 100.000 markių ir 
maždaug tiek pat paskyrus 
Vokietijos Vidaus reikalų 
ministerijai. Tai padės išly
ginti susikaupusias skolas ir 
lalengvins gauti naujų mo
kytojų. Bet gimnazijai nuo- 
at reikalinga ir lietuvių pa
rama. Liepos 3-5 dienomis 
bus antroji gimnazijos 30 m. 
jubiliejaus šventės dalis; į ją 
kviečia atvykti ir PLB val
dybos pirmininką
V.Kamantą.

PAKELIAMOS PENSIJOS

Nuo gegužės mėnesio Au
stralijoje pakeliamos pensi
jos: viengungiams bus pri
dėta $2.55 ir vedusiai porai 
$4.30. Pakėlimai padaryti 
atsižvelgiant į bendrą kainų 
pakilimą.
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Keisti terminai
Dažnai tenka girdėti viešo

se pakalbose savųjų tarpe 
arba memorandumuose 

kitataučiams, ypač 
keliant Lietuvos laisvės 
klausimą, nuolat ir nuolat 
panaudojamą keistą terminą
- “neteisėta okupacija“. Įdo
mu, ar kas is mūsų pagalvo
jo, ką toks pasakymas rei
škia.

Jeigu kalbama apie netei
sėtą okupaciją, tai visados 
rezerve glūdi ir priešingybė
- teisėta okupacija. Kitaip 
sakant, neteisėtai okupacijai 
priešinamės ir prieš ją ko
vojame, bet kaip būtų, jeigu 
kokiu stebuklingu būdu 
įvyktų “teisėta Lietuvos 
okupacija“? Ar ją priimtu
me, kaip kokią dangaus sių
stą palaimą? Štai prieš še
šetą metų Australijos dar- 
biečių vyriausybė bandė tą 
“neteisėtą“ Lietuvos okupa
ciją paversti “teisėta“. Ir 
kas gavosi? Atsibudo net ir 
tie ilgu miegu miegoję mūsų 
tautiečiai, kurie seniai nesi
rūpino nei lietuvybe, nei 
Lietuvos padėtimi, o tačiau 
tokiu buv. ministerio pirmi
ninko Whitlamo sprendimu 
didžiai pasipiktino ir šoko 
kietai tam priešintis. Kaip 
matome, tokių ne vietoje 
terminų vartojimas yra 
gryna nesąmonė, nes lygiai 
nesąmonė yra ir “teisėta 
okupacija“. Iš tiesų, tokių 
neteisėtų ar teisėtų okupa
cijų iš viso nėra, o tėra tik o- 
kupacija, kuri lygiai vieno
da, ar ji būtų teisėta, ar ne
teisėta. Gali būti teisėta ar 
neteisėta vyriausybė, nacio
nalizacija ar kitokie pasi
reiškimai, kas siejama su 
krašto ar valstybės įstaty
mais. Jau matėme, prie ko
kio absurdo privedė Whit
lamo nuosprendis bandant 
okupaciją “įteisinti“. Varto
jant tokį terminą daugeliu 
atvejų net ir save pastatome 
į keblią padėtį: kitas pagal- 
vos-kokie keisti tie lietuviai: 
jie kratosi neteisėtos oku
pacijos, bet teisėtą jie pri
pažintų; tai ar jie žino, ko jie 
nori?

Lygiai labai dažnai mūsų 
politinėj veikloj vartojamas 
ir kitas labai nenaudingas, o 
mūsų atveju net galįs būti 
žalingas irgi būdvardinis 
terminas - nekaltas. Nekaltą 
tautą užpuolė ir pavergė, 
nekaltus žmones persekiojo, 
masiškai trėmė ir 1.1, ir 1.1., 
lyg tai būtų kokios kaltos ir 
nekaltos tautos. Tiesa, tau
toje kaip didelio masto tau
tinėje bendruomenėje atsi
randa visokio elemento, - ir 
nekaltųjų, gal net šventųjų, 
lygiai ir piktadarių, bet jo
kiu būdu bet koks 
epitetas-gero ar pikto negali 
būti taikomas visai tautai. 
Pastaruoju metu gal tik vie
ni žydai bando apkaltinti vi
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są lietuvių tautą antisemi
tizmu ir 'metamas piktas 
kaltinimas visai tautai už 
žydų naikinimą pereito karo 
metu Lietuvoje. Nežinia, 
kokiais motyvais už žydų 
naikinimą kaltina visą tautą, 
ko neteko girdėti taip sun
kiai pakaltinant kitų tautų. 
Net vokiečių tautai toks 
kaltinimas netaikomas, ar 
pasitenkinama tik nacių pa
smerkimu.

Nors dialoguose su žydais 
mes patys pripažįstame, kad 
ir lietuvių tarpe buvo tokių, 
kurie koliaboravo su naciais 
ir jiems talkino į piktuose 
darbuose, bet tokį visuotinį 
tautos apkaltinimą mes 
griežtai atmetame. Tad jei
gu bendras negatyvus epi
tetas visai tautai negalioja ir 
net negali galioti, lygiai ir 
teigimas neatsiekia savo 
tikslo, o tik reikalą kompli
kuoja. Vartodami terminą 
“niekuo nekalta tauta“ mes 
patys save kitų akyse kom
promituojame, nes
protingas žino, kad tokio

Lietuvos reikalais

9ADŪNAITĖ PERSEKIO
JAMA IR SEKAMA
Grįžus Nijolei Sadūnaitei iš 

Sibiro, po šešerių metų ka
lėjimo ir tremties, ji tebėra 
sekama ir varginama. Bava
rijos vienuolė sesuo Michae- 
la, vadovaujanti Sadūnaitės 
bičiulių būreliui, paskelbė 
aplinkraštį, kuriame prane
šama, kad valdžia neleidžia 
Sadūnaitei atsiimti siuntinių 
iš užsienio. Jai net nelei
džiama pakvituoti jai atsių
sto laiško gavimo. Jos bro
liui Jonui Sadūnui adresuoti 
trys siuntiniai buvo sugrą
žinti į Vakarų Vokietiją. 
Siuntinių persiuntimo firma 
gavo iš Maskvos paaiškini
mą, kad siuntiniai buvo 
siunčiami “nepriimtiniems 
asmenims“. Sadūnaitę ap
lankantieji susilaukia nema
lonumų. Elta

ŽYPRĖS KANČIŲ KELIAI 
BARAŠEVO LAGERYJE

“Amnesty International“ 
vokiečių skyrius, kuris rūpi
nasi Algirdo Žyprės reika
lais, pranešė, kad jis šiuo 
metu kalinamas Baraševo 
politkalinių lageryje, Mor- 
dovijoje, Tenguševo rajone. 
Jo adresas: 431.200 Mor- 
dovskaja ASSR, Tengušev- 
skovo r-na, Poselok Bara
ševo, Vir. n/ja-ZHkh 
385/3-5. Jis turįs su mašina 
pagaminti 85 poras pirštinių 
į dieną, tačiau įstengiąs jų 
pagaminti tiktai 12. Mano
ma, kad jo sveikata palau
žta. Iš užsienio siunčiami 
Eakietai, atrodo, jo nepasie- 

ia. Jis gauną šį tą per 
Lietuvoj gyvenančią seserį.

ELTA

EMIGRANTŲ RUSŲ ŽUR
NALAS APIE LIETUVĄ 
IR LATVIJĄ

Vokietijoje leidžiamas žur
nalas Possev 1980 gruodžio 
laidoje rašo, .kad sovietinių 
respublikų tarpe Lietuva u- 

dalyko nėra. Iš kitos pusės 
kad ir būtų lietuvių tauta 
tokia nekalta, kupina dory
bių, tai toji nekaltybė nėra 
joks ginklas tautos kovoje 
už savo laisvę.

Laisvė kaip kiekvienam 
žmogui, taip ir kiekvienai 
tautai yra natūralūs reiški
nys, ir už laisvę kovojama 
arba ji iškovojama. Ir čia 
negalioja nei tautos nekal
tybė, nei kokios kitos ypa
tybės, o tik pasiryžimas tą 
laisvę išlaikyti arba ją at
gauti. Deja, neparodėme 
ryžtingos valios savo turėtą 
laisvę ginti, bet gal mokėsi
me tą ryžtą savyje išugdyti 
tai laisvei atkovoti, žinoma, 
jeigu patys neprigersime o- 
portunizme, toje tariamai 
nekalčiausioje gyvenimo 
formoje.

Nepateisinami jokie prie- 
vartosirsmurtdaktai, todėl 
jokia okupacija nėra nei tei
sėta, nei neteisėta, lygiai 
nepateisinamas ir
pasyvumas, kuris labai 
lengvai dengiamas nekalty
be. Tautai, siekiančiai lai
svės, nei vienas jų nepriim
tinas. (v.k.) 

žima pirmą vietą gyventojų 
aprūpinime gaminiais ir 
buitiniais reikmenimis. Sve
tur viešėjęs lietuvis pasako
jo, kad Sniečkus priešinęsis 
plačiai naudojamų gaminių 
išvežimui, todėl apsipirkti iš 
kitų respublikų važiuodavę 
Lietuvon. Po Sniečkaus 
mirties, prie Griškevičiaus, 
viskas pasikeitė. Pvz. į Le
ningradą kasdien vežama 80 
tonų mėsos. Nusiteikimas 
rusų atžvilgiu ypač blogas 
ne tiek Vilniuje, kiek maže
sniuose miestuose, ypač 
Kaune.

Rygoje vietinių gyventojų 
santykiai su ‘rusais žymiai 
geresni, negu kituose Pabal
tijo miestuose, tvirtina Po
ssev. Kai kurie latviai net 
tarpusavyje kalbasi 
rusiškai. Bet ir Latvijoje ry
škus priešiškumas rusams. 
Daugelis latvių galvoja, kad 
dėl visų jų nelaimių kaltas 
ne ^bolševizmas, bet rusai. 
Be’to, imigruoją rusai leng
vai gauna butus, kai dauge
liui rygiečių tenka laukti sa
vo eilės po 10 metų. Šeimos 
su vaikais dažnai gyvena 
viename kambarėlyje, ko
munaliniame bute.

ELTA

MELBOURNELIETUVIŲ 
BIBLIOTEKA

Melbourne lietuviškos 
knygos išlaikymui ir jos 
praturtinimui aukojo ver
tingų knygų ir žurnalų kom
plektų: I.R.Kaunai, E.Pe- 
travifius (Tasm.),
F.Sodaitis, LAlekna, B.Gai- 
delienė, A.Ramanauskas. $4 
L.Bartaškienė. Jiems 
visiems nuoširdžiai dėkoja
me, tikintis ir tolesnės visų 
mūsų lietuviškosios knygos 
mylėtojų ir brangintojų do
snios paramos.

J. Mikštas 
Bibliotek. Vedėjas

Kiti apie Lietuvą
“LIETUVA ATSISAKO 
BŪTI
NUTILDYTA“
-ŠVEICARŲ ŽURNALAS

Ženevoje prancūzų kalba 
leidžiamas šveicarų žurnalas 
LTmpact 1980 m. gruodžio 
numeryje išspausdino 
J.G.H. Hoffinanno straipsnį, 
pavadintą “Atsiklaupus ge
riau kautis: Lietuva 1980“. 
Straipsnio pavadinimas 
simbolizuoja religinės ir 
tautinės rezistencijos derinį.

Hoffmannas ragina Vaka
rus atkreipti dėmesį į Lietu
vą, “ne vien dėl to, kad pasi
priešinimas komunistinimui 
ten yra faktas, bet kadangi 
priemonės, kuriomis Ma
skva siekia savo tikslo, įžei
džia sovietų parašą po Hel
sinkio sutartimi ir dabartinę 
konferenciją Madride 
paverčia farsu, kurio objek
tas - žmogaus teisės“. Jis iš
vardina aštuonis Lietuvos 
pogrindžio periodinius leidi
nius ir pabrėžia jų svarbą: 
“Tauta atsisako būti nutil
dyta. Tauta nesiliauja pro
testavusi prieš jos nepri
klausomybės užgniaužimo 
neteisėtumą ir prieš prie
mones, kurių imamasi 
sunaikinti jos kultūrinį au
tentiškumą... Centrinė val
džia atrodo esanti pasiryžusi 
ištrinti bet kokį tautinio gy
vybiškumo ženklą...Ukrai- 
noje, Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje - tautose, kurios 
sukilo prieš kolonializmą“.

Hoffmannas klausia, “ar 
Vakarų demokratijos Ma
dride išdrįs imtis atsakomy
bės ir veikti? Gal jos bus ry
žtingesnės, jei jos žinos ti
krą padėtį sovietų paverg
tose šalyse...Todėl pogrin
džio leidiniams reikia su

Posūkis JAV politikoje
psl. 1Atkelta iš 

nių pasipriešinti“. Kai Car- 
teris pradėjo savo kadenci
ją, jis siekė susitikti su Bre
žnevu, o pastarasis delsė ir 
statė vis didesnius reikala
vimus. Dabar Brežnevas 
maldauja tokios viršūnių 
konferencijos, o Reaganas 
neskuba ir stato savo sąly
gas. Sovietai net sutinką 
garantuoti, kad tik naftos 
tiekimas iš Vid. Rytų nebūtų 
sutrukdytas, nes toks 
sutrukdymas galįs ameri
kiečius pastūmėti į karą. 
Taigi, kas ko bijo dabar? 
Daugumas amerikiečių, 
įskaitant ir demokratus 
džiaugiasi, kad Amerika turi 
pagaliau prezidentą. Net 
demokratų viršūnės sutin
ka, kad Reaganas yra sti
prus vadas ir jų dauguma 
remia jo programą. Atsibo
do amerikiečiams kęsti pa
niekinimus ir gyventi neti
krybėj.
Koks tikslas tokios griežtos 

politikos? Tuo keliu eidamas 
Reaganas yra stiprus vadas 
pagreitino įkaitų paleidimą. 
Sovietams priminta, kad ir 
dabar Amerika, o ne kas 
kitas tebėra pirmoji galybė.

Viena smulkmena, kuri 
daugiau pakuteno sovietų 
ambicijas, negu bet kas ki
tas. Prie Carterio Dobry
ninas, sovietų ambasadorius 
Wasbingtone, atvykdavo 
tiesiai į JAV užsienių reik, 
ministerijos garažą ir iš čia 
keltu pakildavo į septintą 
aukštą, kur JAV užsienių 

teikti dėmesio, kurio jie nu
sipelnė“. Jo žodžius seka iš
samios ištraukos iš savilai- 
dinės Pastogės ir LKB 
KRONIKOS. Pagrindiniu 
savo informacijos šąltiniu 
Hoffmannas nurodo VLIK0 

leidžiamą ELTOS biuletenį 
anglų kalba. Jis pamini, kad 
1980 m. rugpiūčio mėnesį 
buvo išleista “ypač įdomi“ 
biuletenio speciali laida.

ELTA
BALTIEČIŲ ĮTAKA AU

STRALIJOS UŽSIENIO
POLITIKAI
Tarp 1974 ir 1975 metų 

Australijos vyriausybė buvo 
pripažinus Pabaltijo okupa
ciją, kaip legalią, ir vėl grįžo 
prie nepripažinimo politikos. 
Baltiečių vaidmenį šioje po
litinėje raidoje analizuoja 
John Knight, liberalų sena
torius Australijos parla
mente, savo straipsnyje 
“The Baltic States:: .Foreign 
Policy and Domestic Re
sponse, 1974-1978“, kurį iš
spausdino Queensland uni
versiteto leidžiamas The 
Australian Journal of Poli
tics and History (1979 
balandis). Jis rašo, kad “pa
lyginant maža bendruomenė 
tapo svarbia pajėga, nukrei
pusia savo veiklą prieš vy
riausybę, kuri, tos bendruo
menės nuomone, ją išdavė... 
Baltiečių bendruomenei Au
stralijoje pavyko užtikrinti, 
kad į valdžią atėjusi liberalų 
ir “ūkininkų“ (national Cou
ntry Party) koalicija suteik
tų Pabaltijo valstybių pro
blemai ypatingos svarbos ir 
pakeistų buvusios vyriausy
bės poziciją. Vėliau jie su
gebėjo užtikrinti, kad ir pati 
darbiečių partija pakeistų 
savo 1974 metų 
nuosprendį. ELTA 

reik, ministerija. Tuo būdu 
jis išvengdavo reporterių, 
demonstrantų ir viešumos. 
Iš viso diplomatinio korpuso 
tik jis vienas turėjo tokių 
privelegiją. Kai jis atvyko 
pasveikinti Haigo, prie ga
ražo jį sustabdė juodaveidis 
tarnautojas ir nurodė, kad 
turi naudotis oficialiu 
įėjimu. Kitaip sakant, Rusi
jai nebus teikiama jokių pri- 
velegijų ir bus traktuojama 
kaip ir visos kitos valstybės.

Reagano administracijos 
pareigūnai išsitarė, kad atė
jęs laikas viską pradėti va
dinti tikrais vardais. Nuo
širdžios draugystės tarp 
Amerikos ir Sov. Sąjungos 
niekad nebuvę ir nebūsią 
Komentatoriai ir klausia: jei 
kalbėti apie taiką jau pervė- 
lu, tai kas palieka? Padėti 
labai gerai supranta Reaga
nas, todėl gynybai ir gink
lams skiria labai daug dė
mesio. Lenkijos klausimas 
vis tebėra aktualus ir kar
štas. Kovo pabaigoje ar ba; 
landžio pradžioje numatomi 
dideli sovietų ir kitų Varšu
vos pakto valstybių manev
rai Lenkijoje. Kaip žinome, 
invazija į Čekoslovakiją irgi 
buvo pradėta manevrais. 
Vakarai tai turi galvoje ir 
ruošiasi bet kokiems netikė
tumams. Gal todėl ir norima 
Amerikos dėmesį nukreipti i 
Salvadorą, kad mažiau jo 
tektų Lenkijai ar Persų 
įlankai,

Darūnas
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Svečias iš Amerikos

Albertas Veščiūnas

ALBERTO VEŠČIŪNO PARODĄ

Kovo 23 d. Seymour Centre 
buvo atidaryta Alberto Ve
ščiūno kūrinių paroda. Ją 
atidarė Australijos akvare
lės instituto pirmininkas 
M.F.Bates. Dalyvavo gražus 
būrelis meną mylinčių tau
tiečių.
Albertas Veščiūnas gyveno 

ir kūrė Europoj ir Amerikoj. 
Ši apžvalginė paroda suor
ganizuota jo sesers poetės 
Aldonos Veščiūnaitės-Jana- 
vičienės pastangomis, kuri 
išsaugojo ir sutvarkė meno 
kūrinius po brolio mirties.
Parodoje išstatyta netoli 50 

darbų įvairių stilių, technikų 
ir įvairių laikotarpių.

Piešiniuose tušu A.Veščiū
nas parodė labai subtilų 
braižą, klasišką kompoziciją 
ir paprastuose mažuose 
darbuose pajėgė sukaupti 
trapumo ir švelnumo nuo
taiką. Tai atviri jautrūs dar
bai, kuriuose prabilęs tylus 
balsas turėjo būti išgirstas 
kaip tik dėl jo tylumo. Vieni 
meistrai stebina savo galy- 
biška linija, kiti žavi jautru
mu ir nedasakymu. Toks yra 
ir Albertas Veščiūnas tušo 
piešiniuose.

Kai reikalui atsiradus susi
buriame krūvon ir akimis 
perbėgame susirinkusius, jų 
tarpe pasigendame tiek 
daug žinomų asmenų, kurie 
per eilę metų buvo mūsų 
tarpe. Ne tik buvo, bet ir 
aktyviai reiškėsi visuomeni
niame ir kultūriniame gyve
nime. Per trisdešimt metų 
jų netekome ne dešimtimis, 
bet gal jau net ir šimtais.
Bendruomenę sudaro ne tik 

gyvieji, kurie reiškiasi kas
dieniniame gyvenime, bet ir 
mirusieji, kurie prieš iške
liaudami amžinybėn paliko 
giliai įmintas pėdas visuo
meninėje ir kultūrinėje dir
voje, o jų darbo vaisiais te- 
besinaudojame ir šiandie. 
Visų jų čia neišminėsi. Bet 
visuomet prisimename ry
škias asmenybes, kurių pa
likimas buvo svarus ir reik
šmingas.
Štai, rodos, taip neseniai su 

tokiais šviesiais asmenimis 
išsiskyrėme. Jau treji metai, 
kai atsisveikinome su Juozu 
Gučium, Adelaidės lietuvių 
teatro studijos kūrėju ir va
dovu. Jo darbo vaisiais te
besinaudojant ir tebesi
džiaugiant ir dabar. Kai Lie
tuvių Dienose gėrėjomės A- 
delaidės Vaidilos teatro 
“Žvejų“ pastatymu, didžioji 
dalis pagrindinių vaidintojų 
buvo J.Gučiaus auklėtiniai, 
ant savo pačių išnešę šios 
dramos visą sunkiausiąją 
naštą.
Apgailestaudami J.Gučiaus 

atsiskyrimą vis tiek tebe
jaučiame jį savo tarpe, nuo
latos susitikdami parengi
muose su jo mokiniais, kurie 
linksmom ir liūdnom bei 
rimtom progom vis pasirodo 
mūsų tarpe.

Suėjo penkeri metai, kai 
netekome kuklaus, bet 
šviesaus ir su polėkiu visuo
menininko ir kultūrininko 
Jono Mockūno. Velionis 
nemėgo reklamuotis ir ver

žtis į pirmąsias vietas. Bet 
visuomet jautė, kas būtinai 

Kitoks jis atsiskleidė alie
jaus darbuose, kuriuose 
perteikė savo požiūrį į gy
venimą. Jo gamtovaizdžiai 
atlikti stakatiniais konden
suotais potėpiais negausioj, 
o dažnai ir monochromatinėj 
gamoj. Veščiūno aliejiniuose 
darbuose pasaulis atsiveria 
kaip didelis vienetas, kur 
tiek gamta, tiek ir žmogus 
turi lygiareikšmę rolę.

Dažnai antropomorfinės fi
gūros lyg neišskiriamai į- 
augdintos į gamtą ir į jos pa
šildytas formas. Tokie gam
tovaizdžiai net ir su domi-

Ir mirusieji gyvena
laivo nedelsdamas Adelai
dėje suorganizavo Australi
jos Lietuvių Draugijos sky
rių ir jam vadovavo. Skyrius 
vėliau persiorganizavo į 
bendruomenės apylinkę. Jo 
pastangomis čia buvo suor
ganizuotas pirmasis Vasario 
16 minėjimas su choreliu ir 
tautiniais šokiais. Jo 
pastangomis įsteigta lietu
vių biblioteka, kuri šiandie 
virto pasigėrėtina kultūrine 
institucija. Galima būtų iš
minėti ilgą eilę jo atliktų pa
reigų mūsų bendruomenei. 
Jis viską apsiėmęs atliko 

kru opščiai sąžiningai. Vien 
čia paminėti keli epizodai iš 
jo veiklos yra tartum kuklus 
paminklas jam.

Prabėgo dešimt metų, kai 
netekom 
rašytojo-laureato 
Andriušio. O, rodos, dar tik 
vakar jaukiai bendravome ir 
džiaugėmės jo nuotaikingu 
sąmojum ir visuomet opti
mistiška nuotaika..

Ne šio kuklaus rašinio pa
skirtis vertinti Pulgio kul
tūrinį palikimą. Jis savo 

iškilaus 
Pulgio

Prisimenant senus bičiulius. Nuotraukoje iš k.: Pulgis 
Andriušis, Vladas Radzevičius (sėdi), Juozas J.Bačiūnas, 
Antanas Maželis ir Vincas Kazokas. Visi adelaidiškio 
V.Dumčiaus sodyboje 1967 m. Nuotr. V.Dumčiaus

nuojančiu figūratyviniu ele
mentu tampa panteistiniais 
meniniais išsakymais. Nuo 
jaunytės atvirumo tušo pie
šiniuose Veščiūnas pereina į 
išsiliejimą į pasaulį alieji
niuose darbuose.

Tačiau akriliniuose paveik
sluose menininkas galutinai 
atsiriboja nuo aplinkinio gy
venimo ir užsidaro savyje. 
Tai jo asmeniška išpažintis, 
surašyta spalvomis ir jau
triais teptuko potėpiais. Vi
sas paveikslo plotas išnau
dojamas kaip uždaras spalvų 
laukas, kuris nebereferuoja į 
jokius daiktinius įvaizdžius 
ir grynai abstraktinėmis 

priemonėmis išrei
škia vidinius išgyvenimus. 
Veščiūno tankūs, vienodi 
teptuko brūkšniai, užvaldę 
tapybinę erdvę, liudija jo 
intensyvų atsiskyrėlio gy
venimą. Netgi darbuose, 
kuriuose prasimuša gyvos ir 
linksmos spalvos, šitas in
tensyvumas nesumažėja.. 
Tačiau bendrai akriliniuose 
darbuose jaučiama sukaupta 
emocija, o dažnai ir gili rau
da, prasiveržianti per niūrių 
spalvų amorfinę struktūrą ir 
suspaustą, tamprią kompo
ziciją.

Palyginus giedrius ir tra
pius Veščiūno piešinius su 
akriline tapyba galima su
prasti, kokį sunkų kelią ir 
kančią šis jautrus meninin-

grožine kūryba pasistatė 
paminklą, kurio nei laikas, 
nei gamtos negandai greit 
nesunaikins. Tik
pasigendam gyvo Pulgio, 
visuomet sugebėjusio mūsų 
nuotaikas praskaidrinti ir 
iššaukti veide Šypsnį. Jo nė
ra, bet liko jo turiningas gy
venimas, liko jo kūryba, kuri 
tartum purienos po vande
niu nenykstančiu spalvingu
mu vis tebežėri.

Taip pat praėjo dešimt me
tų, kai netekome vieno iš 
žymesniųjų mūsų tarpe žur
nalistų Vlado Radzevičiaus. 
Negausioj mūsų žurnalisti
nėj šeimoj Vladas Radzevi
čius buvo nepamainomas 
ramstis mūsų žurnalistinėj 
šeimoj Vladas Radzevičius 
buvo nepamainomas ramstis 
mūsų išeivijos spaudai. Jis 
ne tik sąžiningai fiksavo 
mūsų bendruomenės gyve
nimo įvykius, bet per Ame
rikos lietuvių spaudą mus 
išpopuliarino ir supažindino 
su kitur gyvenančiais lietu
viais. V .Radzevičius paliko 
šiame krašte savo pėdsakus 
kaip sąžiningas ir talentin- 

kas buvo praėjęs.
Albertas Veščiūnas gimė 

.1921 metais Pandėlyje, Ro
kiškio apskr. Kaune, o vė
liau Stuttgarte (Vokietijoje) 
studijavo architektūrą, ta
čiau galutinai atsidėjo menui 
išemigravęs į Ameriką 1949 
m. Grafiką studijavo pas 
prof. W.Burnet iki 1953 me
tų. 1956 m. dalyvavo Stutt
garte surengtoje modernių 
Amerikos menininkų paro
doje ir 1957 m. New Yorko 
valstybinės akademijos ga
lerijoje surengtoje Audubon 
menininkų parodoje. Vėliau, 
grįžęs į Europą savo indivi
dualių parodų buvo suren
gęs Prancūzijoje Villefran- 
che-sur-mer 1959 ir Vakarų 
Berlyne. Jo darbų yra įsigi- 
jusios Vak. Berlyno valsty
binė galerija, Čiurlionio me
no galerija Kaune ir priva
tūs kolektoriai.
Sydnejuje Seymour Centre 

(kampas City Rd. ir Cleve
land St.) paroda truks iki 
gegužės 2 dienos, atidaryta 
darbo dienomis nuo 9.30 vai. 
ryto iki 8 vai. vak.

Genovaitė Kazokienė

gas žurnalistas, o taip pat 
kaip kultūringas visuome- 
ninkas adelaidiškių tarpe.

Prisimindami savo ryškiuo
sius mirusius bendruomenės 
narius tuo pačiu pasistatome 
sau gal kartais ir primirštus 
klausimus, o ką kiekvienas 
esame savo bendruomenei 
skolingi ir ką jai davę. Ar 
taip iškeliausime jokių pėdų 
nepnynę ir nei savo tautai, 
nei bendruomenei pridera
mos duoklės neatidavę.

B. Straukas

Lietuvių Dienas vertinant
V. Koras

Kas giria visus, negina nė’ 
vieno

Visuomet su nerimu pasi
tinku Lietuvių Dienas. Ar 
jose pajėgsime išryškinti 
mūsų lūkeščius, tikslus ir 
siekius išeivijoje? Kur jos 
bevyktų: Adelaidėje, Mel
bourne ar Sydnėjuje,jos nė
ra tiktai to miesto reikalas, 
bet mūsų visų; plačiąja pra- 
sme-visų lietuvių, kadahgi 
per LD išeiname į viešumą, 
Earodydami kas geriausia, 

as gražiausia; tuo pačiu 
siekiame savo tautos pripa
žinimo ir teisės jai egzistuoti 
kaip tautai, kitų tautų tarpe, 
o ne kokia provincija, kaip 

šiandien rusų imperialistai 
bando pamažu įtikinti, 
pasaulį. Todėl ir pastangos 
sutelkti geriausius Austra
lijos lietuvius menininkus: 
dailės, žodžio, dainos ir šokio, 
yra pilnai pateisinamos.
Nekartą LD metu kvietė- 

mės menininkus iš užjūrių. 
Teko girdėti įvairių pasisa
kymų ir nuomonių. Vis tik, 
manyčiau, kad kvietimas 
menininkų iš užjūrių į LD 
nesiderina su LD apimtimi 
ir pastato Australijos lietu
vius menininkus šešelyje. 
Užjūrio menininkų apsilan
kymas LD metu nėra pilnai 
išnaudojamas Lietuvos ir 
mūsų pačių interesų propa
gavime, nes Australijos kul
tūrinis ir visuomeninis gy
venimas Kalėdų laikotarpy
je lyg ir sustoja ir susido
mėjimas spaudos, radijo ir 
televizijos reporterių ir žur
nalistų yra minimaliais. Ka
nados ir JAV (Gyvataro ir 
Grandinėlės) tautinių šokių 
grupių apsilankymai nepa
teisino įdėto darbo, finansų 
ir nedavė mums to, ką būtu
me atsiekę, tokius vienetus 
pakvietę kitu metų laiku.

LD tikslai nėra dar pilnai 
apibūdinti, nors ALB Krašto 
Valdyba kreipdamasi į ben
druomenę pamini, kad tai 
yra mūsų kultūrinė manife
stacija, tautinė šventė; at
gaivinanti ir suteikianti jėgų 
tolimesniam darbui. Tai tik 
dalis siekių ir tikslų, nes 
mano manymu, LD daug 
plačiau išsilieja ir apima ne 
tik kultūrines, bet ir sociali
nes bei politines mūsų gy
venimo apraiškas. Tai yra 
didžiausias ALB parengi
mas, kuris prasiskverbia į 
visas pasauho šalis, pasiek-

Johnsonas
damas net Lietuvą, nors 
Lietuvoje apie Australijos 
LD okupantas neleidžia nei 
žodžiu užsiminti.
Pilniau supratę LD apimtį, 

stropiau ir nuoširdžiau joms 
ruosimės. LD išsivystė pa
mažu, per eilę metų; nuo 
kuklių poros meninių paren
gimų iki šiandieninės masi
nės savos kultūros ir tauti
nės demonstracijos. Svečių; 
lietuvių iš užjūrių ir Austra
lijos aukštų pareigūnų ir a- 
smenų dalyvavimas LD yra 
labai svarbus ir prasmingas 
faktorius. Pirmieji mus 
tampriau suriša su viso pa
saulio lietuvių išeivija, kai 
antrieji iškelia Lietuvos da
bartinę padėtį tarptautinėje 
arenoje. Juo garbingesni 
svečiai, juo daugiau suteikia 
LD orumo ir pasididžiavimo. 
Kviečiant svečius reikėtų 
vadovautis ne kiekybe, bet 
kokybe, kas liečia šio krašto 
garbės svečius.
Paskutinėse LD Adelaidėje 

dalyvavo PLB Valdybos 
pirm. V.Kamantas, vysk. 
V.Brizgys ir lietuviai sporto 
vadovai iš JAV ir Kanados, 
be to, nemažas skaičius tu
ristų, kurie praturtino LD. 
Be Pietų Australijos guber
natoriaus K.Seaman, LD 
atidaryme dalyvavo arki
vyskupas J.Gleeson, keletas 
parlamentarų ir valdžios 
oficialių žmonių.

Prieš pažvelgiant į visus 
LD parengimus, tenka pa
stebėti, kad veik visuose LD
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Lietuvių Dienas vertinant
Atkelta iš psl. 3

aprašymuose atspausdintų 
Mūsų Pastogėje ir Tėviškės 
Aiduose, nepareikšta kon
krečios, nuoširdžios ir 
objektyvios kritikos. 
Dažniausia liaupsinama ar 
tik pasitenkinama
įvykių-parengimų 
programiniu aprašymu, be 
gilesnės įžvalgos, sugestijų 
ar kritiškų pastabų. Norint 
iškelti, kas taisytina, kas 
reikalinga pakeisti, išleisti 
ar naujo įnešti, kad LD ne
virstų šabloniškomis “Jo- 
marko“ dienomis, be gile
snės prasmės, privalome 
daug apie jas kalbėti, rašyti 
ir nuodugniai jas peržiūrėti.

Vyskupo V.Brizgio ank
styvas Australijon atvyki
mas, sužadino Australijos 
lietuvių tarpe susidomėjimą 
įvykstančiomis LD Adelai
dėje ir jo apsilankymai kolo
nijose buvo lyg to šauklio, 
kviečiančio į tautinę ir kul
tūrinę šventę balsas.

Iškilmingos pamaldos. Pa
maldos vyko Adelaidės ka
talikų katedroje. Pamaldų 
iškilmingumui suteikė. ark . 
J.Gleesono ir vysk. V.Briz
gio dalyvavimas. Vysk. 
V.Brizgio pamokslas ir vė
liau iark. J.Gleesono žodis 
derinosi prie LD nuotaikos. 
Sunku būtų šias pamaldas 
praplėsti ar jose ką nors pa
keisti, nes pamaldos turi sa
vo nustatyta eigą ir paskirtį. 
Abejotina, ar buvo verta 
specialiai išleisti pamaldų 
tvarkos ir eigos bei atsaky
mų leidinėli.

Eisena iš katedros į 
Adelaidės miesto rotušę vy
ko tvarkingai, Pietų 
Australijos policijos “prie
žiūroje“. Visi dalyvavę pa
maldose įsijungė eisenon; 
vėliavos, uniformuoti spor
tininkai suteikė kultūringą 
ir taikingą įspūdį, išvengiant 
politinio triukšmo ir politi
nėms demonstracijoms bū
dingo plakatų “miško”. Gal 
tik buvo pamirštos Lietuvos 
ir Australijos tautinės 
vėliavos. Pamaldose ir eise
noje dalyvavo virš 1200 
žmonių.

Lietuvių Dienų atidary
mas. Padaryti LD 
atidarymą įspūdingu nėra 
lengva, o be to, negalima 
nukrypti ir nuo pagrindinės 
idėjos ir reikalinga išlaikyti 
prasmę, meninę lygsvarą, 
garbingų svečių autoritetą 
ir jų reikšmę bei vietą ati
darymo eigoje. Adelaidi- 
diškiams šių visų elementų 
derinys, kad ir ne šimtapro
centiniai, bet pavyko.
Aukuras, vaidilutės ir cho

ras iškėlė tautinį aspektą, o 
garbingų svečių kalbos, y- 
patingai Pietų Australijos 
gubernatoriaus, išlaikė poli
tinį santūrumą. Vysk. 
V.Brizgio invokacija ir PLB 
Valdybos pirm. V.Kamanto 
dalyvavimas ir kalbos gra
žiai jungėsi bendron LD ati
darymo nuotaikom

Choro dainos švelniai nu
skambėjo, gal tik vargonų 
garsumas slopino choristų 
pastangas. Tautinis šokis 
‘‘Sadutė“ savo stiliumi ir 
muzika gražiai derinosi prie 
aukuro, bet buvo perdaug 
ištęstas ir per ilgas, ypatin
gai, kad šio šokio chore
ografija neįvairi ir monoto
niška.

Scenos papuošimai; auku
ras, pranešėjų pultai ir vė
liavų stovai su didžiulėmis 
Australijos ir Lietuvos fone 
nuleistomis vėliavoigis, 

Iš pereito ALB Krašto Tarybos suvažiavimo. Dalyviai 
posėdžio metu.
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puošė didžiulę miesto salės 
sceną.
Tuoj po LD atidarymo Lie

tuvių Namuose įvyko 
iškilmingi pietūs garbės 
svečiams. Dar ir šiandien 
yra asmenų, kurie yra nepa
tenkinti šiais pietumis ka
dangi juose dalyvavo tiktai 
ALB Krašto Valdybos kvie
sti žmonės. Čia nieko blogo 
neįvyko, tik gal tokių pietų 
reklama nebuvo reikalinga, 
nes jei parengimas nėra vie
šas, kam jį viešai garsinti!

Pirmoji LD diena buvo 
perkrauta; pradedant iškil
mingomis pamaldomis ir 
baigiant Literatūros ir 
Dainos vakaru, nebuvo laiko 
net kaklaraščiui pakeisti, 
nekalbant apie ponias, 
kurios ilgėliau užtrunka, 
keičiant garderobus.

Literatūros ir Dainos va
karas įvyko Adelaidės Lie
tuvių Katalikų Centro salėje 
Programoje dalyvavo išim
tinai Australijos lietuvių li
teratai ir dainos bei 
išraiškos šokio menininkai. 
Programa neperkrauta, ge
rai paruošta ir įdomi. 
Malonu, kad nereikėjo im
portuoti menininkų iš užjū
rių (nors buvo numatytas 
rašytojas-poetas St.Sant
varas), nes atvykę meni
ninkai iš kitur visuomet yra 
vakaro atrakcija, nustum
dami “čiabuvius“ šešėlin, 
nors nevisada atvykėliai bū
na pranašesni.

Žodžio, ypatingai savos 
kalbos žodžio, kūryba turi 
ribotą skaičių mėgėjų. Į Li
teratūros ir Dainos vakarą 
atsilankė virš 200 tautiečių. 
Manau, kad nereikia įrodi
nėti savos kalbos išlaikymo 
svarbą išeivijoje, taigi žo
džio kūrėjai yra verti 
pagarbos ir LD programoje 
jie visuomet turėtų rasti 
vietos ir laiko.

Visuomet turime problemų 
su jaunimo vakaro suruoši
mu. Jis įvyko gruodžio 27 d. 
Adelaidės gimnazijos patal
pose. Patalpos nevėsinamos 
ir beveik be užkulisių, kurie 
buvo labai reikalingi, nesant 
jokios erdvės už scenos, vy
ko nuolatinis stumdymasis 
ir programa judėjo vėžio 
žingsniu, su bereikalingomis 
ilgomis pertraukomis. 
Vakaras užsitęsė virš trijų 
valandų. Pavargo ne tik žiū
rovai, bet ir programos at
likėjai. Ateityje reikėtų 
griežtai laikytis dviejų va
landų programos, ypatingai 
žinant, kad LD metu paren

Nepaprasta dovana kiekviena proga!
Auksakalio rankų darbo medalionas "Vytis” iš aukso ar 

sidabro. Niekur kitur Australijoje negaunamas. Kiek
vienas lietuvis turėtų įsigyti ir didžiuotis savo herbu, 
ypač jaunoji karta.

Auksinis 9 caratų - $ 96, auksinis 18 caratų - $ 192, 
sidabrinis (925) $ 45 (be grandinėlės).

Užsakymus priima su pilnu apmokėjimu:

Station Gift Shop
SHOP 20, HURSTVILLE SUPER CENTRE 

ORMONDE PARADE
HURSTVIULE NSW 2220 Telephone: 570-3365 

(Savininkai lietuviai)
Jeigu nepatenkinti, per 10 dienų pristačius medalioną 
pinigai grąžinami

Mr. Mrs. Miss.................................................
Adresas...........................................................

Užsakau medalioną: aukso □ sidabro □ 
(langelyje pažymėti skaičių). Su užsakymu siunčiu 
čekį $......sumai.

Parašas

Čekius rašyti: Station Gift Shop

gimai vyksta kiekvieną va
karą, o dienos metu sporto 
varžybos, posėdžiai, suva
žiavimai ir konferencijos.

Programoje pasirodė veik 
visų kolonijų jaunimas. Ma
lonu buvo stebėti Sydnėjaus 
ir Melbourne jaunimo pasi
rodymus, kuriuose jautėsi 
kūrybiškumas, sava inicia
tyva, bandymas patiekti 
žiūrovui ryškesnį, naujomis 
idėjomis ataustą vaizdą. Tai 
šių dienų meno pasaulio įta
ka, kurią vykusiai panaudo
jo mūsų jaunimas. Pasige
dau pavienių-individualių 
pasirodymų, nes jaunuo- 
liai-ės individualiuose pasi
rodymuose įdeda daugiau 
darbo ir sielos. Į Jaunimo 
vakarą atsilankė apie 500 
žiūrovų, įskaitant ir progra
mos atlikėjus.

Antrasis jaunimo parengi- 
mas-Tautinių Šokių koncer
tas įvyko gruodžio 28 d. 
Appolo stadijone. Patalpos 
vėsinamos, daug erdvės; vi
sokeriopai tinkama patalpa 
tokiam parengimui. Mažiau 
reiklus žiūrovas buvo šim
taprocentiniai patenkintas 
koncertu. Gražūs tautiniai 
rūbai, jauni veidai, ritmingi 
šokiai. Nuostabus ir jaudi

nantis vaizdas, kai visos 
grupės darniai šoko Malūną, 
Subatėlę, Gyvatarą ir kitus 
šokius. Nors ir mažas orke
stras, bet garsiakalbių pa
galba sodriai skambėjo ir 

užpildė didžiulę patalpą.
Tautinių šokių koncertas 

gerai išbalansuotas, kaip jau 
minėjau, visapusiškai pasi
sekęs. Kadangi tautiniai šo
kiai mūsų parengimuose, 
minėjimuose ir kitomis pro
gomis užpildo programas, 
tai LD metu norėjosi šiek 
tiek paįvairinimų; vaizdelių 
ar šiaip kokio įtarpo, kad 
sulaužius ritmą ir žingsnį, 
kurie lyg pradeda kartais 
darytis monotoniški.

Po t šatro spektaklio teko 
išgirsti įvairių pasisakymų 
ir nuomonių, nors spaudoje 
pareikštos beveik tiktai tei
giamos pastabos. Teatre 
pasiekti aukštumų reikia 
daugiau pastangų, talento, 
pasiaukojimo ir drąsos, y- 
patingai jei tenka dirbti su 
jaunais ar naujais aktoriais, 
kuriems scena dar “nežino
ma“ St. Santvaro drama 
“Žvejai“ statyta dar Lietu
voje, bet didesnio atgarsio 
nesusilaukė dėl lėkštų cha
rakterių ir siužeto papra
stumo. Režisieriui palikta 
siaura dramos eiga, kurioje 
jam reikėjo išvesti žiūrovą, 
bandant pagauti ir užvaldyti 
jo dėmesį tragiškais dramos 
personažų išgyvenimais. 
Autorius išvengė didaktinio 
banalumo, bet ryškesnių 
charakterių nesukūrė, pa
likdamas režisieriui sukurti 
vaizdo ir vyksmo scenas.

Drama neatvėrė naujų ho

rizontų ir nepalietė gilesnių 
sielos virpesių, bet režisie
riui pavyko įtikinti žiūrovą 
dramos tikrove ir baigminė 
scena su giesme ir pajūrio 
vaizdu, gražiai užsklendė 
pastatymą.

Dainų Šventė įvyko gruo
džio 30 d. Adelaidės miesto 
salėje, kurios didžiulė be už
dangų, scena nelengva ap
valdyti, bandant išvengti 
choristų įėjimų ir išėjimų, 
kurie ne tik sutrauko kon
certo tęstinumą, bet kartu 
išblaško klausytojus, juos 
erzina bereikalingomis ilgo
mis pertraukomis. Kaip šį 
technikinį minusą išlyginti 
nežinau, atrodo, kad dalinai 
šioje Dainų Šventėje pavy
ko, sumažinant iki minimu
mo šiuos choristų “pasivaik
ščiojimus“. Visos dainos nu
skambėjo gražiai ir darniai. 
Ankščiau buvo vengiama į- 
traukti repertuaran dainų, 
sukurtų Lietuvoje pokariniu 
laiku, bet atrodo ši baimė 
jau nugalėta ir didesnę re
pertuaro dalį sudarė Lietu
voje gyvenančių ir kuriančių 
kompozitorių. Melbourne 
choras įnešė naujovę-pynę 
su instrumentalistais ir ak
toriais, bet didžiulėje, be 
uždangos ir draperijų sce
noje nesudarė reikiamo 
įspūdžio ir gana blankiai nu
skambėjo. Abejotina, ar nu
sistovėjusios Dainų Šventės 
formos laužymas sulauks 
pritarimo, ne tik iš pačių di
rigentų, bet ir iš 
publikos-klausytojų pusės.

Kadangi Dainų Šventėje 
dalyvavo tiktai trys chorai, 
sunku pakilti virš eilinio 
metinio vietinio choro kon
certo lygio. Dainų Šventėje 
įprasta dainininkų masė, 
vargu ar bebus įmanoma 
Australijos LD. Nors nesu 
pesimistas, bet retėjančios 
choristų eilės, neleidžia per
daug viltingai žvelgti į ateitį 
LD metu vyko ir XVII ALB 

Tarybos narių sesija-suva- 
žiavimas. Kaip ir visuomet 
suvažiavime dalyvavo % 
turinčių teisę ir išrinktų na
rių. Pirmąją dieną dalyvavo 
visi atvykusieji, o vėliau 
nubyrėjo ir liko “užkietėję“ 
bendruomenininkai. Prezi
diumą sudarė Australijos 
Lietuvių Fondo pirmininkas, 
Tasmanijos ir Adelaidės 
ALB Tarybos nariai. Po
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Vilniaus Tunto veikloje
Tunto vaduos posė
dis Sausio 30 d., tuntinin- 
kės namuose, sušauktas 
tunto vadovų posėdis. Tar
tasi dėl tolimesnės Vilniaus 
tunto veiklos.

Posėdžio pradžioje tunti- 
ninkė padėkojo Vilniaus 
tunto broliams-vadovams už 
įdėtą didelį darbą ruošiant, 
pravedant ir užbaigiant ra
joninę stovyklą. Taip pat 
buvo suminėta visa eilė kitų 
asmenų ir organizacijų, pri
sidėjusių prie sėkmingo šios 
stovyklos pravedimo.

Prieš rajoninę stovyklą, 
per p. Rudzenskienę, buvo 
paduotas prašymas Etninių 
Reikalų Įstaigai, prašant 
paramos Adelaidės lietuvių 
skautams. Nauda gauta tik 
po stovyklos: prie skautų 
dolerio įstaiga prideda dole
rį ir leidžia nusipirkti “ketu

->------ - i-.-; .t- .

Lietuvių Dienas..
Atkelta iš psl. 4

pranešimų diskusijose daly
vavo tiktai iš anksto balso 
paprašę, neleidžiant per di
skusijas kilusioms mintims 
plėtotis, kas gerokai 
sutramdė mėgėjus kalbėti, 
bet kartu atėmė-sumažino 
diskusijų gyvastingumą.
Nors statuto papildymas ir 

'pakeitimas buvo vienas iš 
darbotvarkės punktų, vieno 
Tarybos nario pasiūlai sta
tuto pakeitimai ir papildy
mai, po trumpų diskusijų, 
perduoti prezidiumui, t.y. 
leista jiems mirti natūralia 
mirtimi-pamirštant juos by
lose.

Ar buvusios Krašto Valdy
bos veikloje nebuvo nei ply
šelio vietos pareikšti pozity
viai kritikai ar suvažiavimo 
narių abuojumas, kad viskas 
buvo priimta plojimu?

PLB pirmininko praneši
mas įdomus ir ryškiai nu- 
šviečiąs jų darbus (reikėtų 
santrauką atspausdinti MP) 
bei ateities planus. Trumpai 
paminėta kilusi
nesantaika-nesutarimas 
tarp VLIKO ir Bendruome
nės.

Melbourniškiai patiekia 
kandidatų sąrašą sekančiai 
Krašto valdybai išrinkti. 
Busimasis pirmininkas be 
jokių skrupulų pristatė ir 
.net pareigas paskirstė taip, 
kad Tarybos nariams beliko 
įrašyti pavardes balsavimo 
kortelėse.

Meno ir foto paroda atida
ryta gruodžio 28 d. Šv. Ka
zimiero mažoje bažnyčios 
salėje. Vieta labai patogi 
lankytojams, bet vietos ek

ris puodus ir lauko 
keptuvę-iešminės plytą“, už 
$350. Išlaidos turėjo būti 
padarytos iki kovo 1 d.

Tunto skautams-tėms ge
rokai paaugus, Jaun. Skau- 
tų-čiųįMišri “Neries“ Drau
govė, kurios paskutinieji 
vilkiukai-paukštytės praeitų 
metų gruodžio 7 d. davė įžo
dį, išformuota, ją perorga
nizuojant į Skautų Karaliaus 
Mindaugo ir Skaučių Kunig. 
Birutės draugoves.

ps. Elena Bulienė

TUNTO SUEIGA
Adelaidės Vilniaus tunto 

pirmoji postovyklinė sueiga 
įvyko vasario 22 d. Lietuvių 
Namų sodelyje, Norwood. 
Joje dalyvavo 11 skautų-čių 
ir 5 sk. vyčiai.

Išsirikiavus, buvo įnešta 
tunto vėliava. Ps.fil. Jonas 

sponatams mažoka. Meno 
parodoje išstatyti trijų ne
seniai mirusių Australijos 
lietuvių dailininkų darbai ir 
L.Pocienės privatus ex-li
bris rinkinys.

Reikėtų pagalvoti apie jau
nųjų mūsų dailininkų paro
dą, o tokių mes turime. Kai 
kalbu apie jaunus dailinin
kus, tai turiu galvoje jaunus 
amžiumi.

Mokytojų konferencija su
organizuota Krašto valdy
bos narės švietimo reika
lams. Joje dalyvavę moky
tojai buvo labai patenkinti ir 
atrodo, kad ir ateityje tokias 
konferencijas reikėtų 
šaukti, gal ne LD metu, nes 
jau darosi “ankšta“ ir sunku 
rasti laisvą valandėlę, pen
kių dienų laikotarpyje.

LD metu vyko ramovėnų 
suvažiavimas, kunigų 
sekretoriato posėdis, Talkos 
posėdis ir kitų organizacijų 
pasitarimai bei susitikimai.

LD užbaigime-Maujų Metų 
baliuje susirinko visi: LD 
dalyviai, svečiai, stebėtojai 
ir visi, kurie pajuto LD pul
są ir jungėsi bendron visų 
lietuvių demonstracijon, pa
rodydami, kad dar yra gyvi 

ir laiko save lietuviais.
Adelaidė yra vienintelė ko

lonija, kuri įstengia Naujų 
Metų balių suruošti visiems 

.ir nereikia skaldytis pagal 
amžių, įsitikinimus ar pri
klausomumą. Naujus Metus 
sutikti į didžiulę salę susi
rinko apie 1600 žmonių. 
Tenka stebėtis organizato
rių sumanumu ir kruopštu
mu, tokią žmonių masę 
aprūpinti baliaus

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

Mockūnas, tunto adjutantas, 
perskaitė įsakymus. Išreik
štos padėkos Rajoninės Sto
vyklos viršininkui, v.s. Ba
liui Barkui ir jo talkininkams 
bei Vilniaus tunto skautų 
vadovams: ps. Donatui 
Dundai, ps. Jonui Mockūnui, 
ęs. Augiui Zamoiskiui, v.sl.

ytautui Patupui, skautams 
vyčiams - Eugenijui Pociui, 
Romui Pociui, Vytautui 
Daugaliui ir arch. Geniui 
Kalibatui 
(suprojektavusiam rajoni
nės stovyklos antspaudą). 
Taip pat pasveikinti Ginta- 
ro-Ąžuolo Vadovų Mokyklų 
kursantai-v.sk. Regina Ru- 
Einskaitė ir Sietynas Kubi- 

us.
Broliams pranešta, kad po 

Neries d-vės perorganizavi
mo, jie dabar priklauso Ka
raliaus Mindaugo draugovei, 
sesėms-kad jos priklauso 
Kun. Birutės skaučių drau
govei. Skautų d-vei vado
vaus ps. D.Dunda, skaučių - 
ps. E.Bulienė. Skautams- 
tėms palinkėta sėkmingai 
žengti skautiško patyrimo 
kebu, nebijant didesnių 
skautiškų įsipareigojimų.

Išnešus vėliavą, brolis Do- 

gėrybėmis. lSTai nuopelnas 
darbščios Adelaidės Apylin
kės valdybos.

Baigiant norisi iškelti pasi
taikiusius nesklandumus, 
trūkumus, 
neapsižiūrėjimus, kurie LD 
sėkmingumui nepakenkė, 
bet vistik vertėtų juos pri
siminti, ruošiant sekančias 
LD.

1. Parengimų programos.
Kiekvienas parengimas tu
rėjo savo atskirai paruoštą 
programą; vienos iš jų ge
riau pa vykusios,
kitos-silpniau. Reikėtų, kad 
visos parengimų programos 
būtų tuo pačiu LD vinjetės 
viršeliu, keičiant tiktai spal
vą, užrašą ir parengimo vie
tą ir laiką;

2. Visų parengimų pradžia 
turėtų būti tuo pačiu laiku. 
Geriausia būtų 7.oo val.vak., 
nes po parengimo dar liktų 
viena kita valanda žiūro
vams pasidalinti įspūdžiais 
ir pabendrauti;
3. Kiekvieną vakarą vykstą 

parengimai labai nuvargina 
ir reikėtų pagalvoti apie jų 
sujungimą; a) pavz. Litera
tūros, Dainos ir Dramos va
karas; b) Jaunimo koncertas 
ir c) Dainos ir Tautinių Šo
kių vakaras. Iš viso trys va
karai.

4. Kiekvienas parengimas 
neturėtų užsitęsti ilgiau 
kaip dvi valandas. (Parengi
mus sujungus, galima šiek 
tiek užtęsti);

5. Programų dalyviams 
vaišės išvirto į pokylius ir 
jiems išleista virš $2000. Ar 
nereikėtų suruošti vienas 
vaišes visiems-Naujų Metų 
baliuje ar net dar prieš jį.

LD privalo būti labai 
gyvos ir įdomios, sutrau
kiančios ko didesnį skaičių 
lietuvių todėl apie jas kriti
škai pakalbėti, nereikėtų 
vengti. 

natas papasakojo apie Vasa
rio 16-ją, sesė Elena, keletu 
sakinių priminė apie atei
nančią kovo 4 -šv. Kazimie- 
ro-dieną, ta proga sušunkant 
Cora šūkių. Po to, pasikal- 
ėjus apie “Didvyrių 

Žemės“ stovyklą, laužave- 
džių pareigas perėmus sesei 
Laurai Baltutytei ir Andriui 
Dundai, padainavus stovy
kloje išmoktų dainų, tunto 
sueigą baigėme sustodami į 
ratą ir sugiedodami “Ateina 
naktis“.

Sesė Elena

Vadijoje
Pirmasis š.m. Rajono Vadi- 

jos posėdis įvyko vasario 16 
d. Bankstown'e. Tartasi 
įvairiais LSS Australijos ra
jono reikalais, o ypatingai 
dėl artėjančio LSS Suva
žiavimo, kurio metu perren
kamos LSS vadovybės ir 
aptariami kiti sąjunginiai 
reikalai.

LSS metinės šventės, lap
kričio 1-sios proga, LSS Pir- 
mija savo posėdyje, lapkri
čio 6 d., Čikagoje, už įdėtą 
darbą einant įvairias parei

Židinio sukaktis
SSS ŽIDINIO 25-MEČIO 

SUEIGA
Kovo 22 d. į Lietuvių Klubą 

Bankstown‘o, sugūžėjo gra
žus būrelis Synejaus Senųjų 
Skautų Židinio sesių ir bro
lių savo metinėn sueigon.

Sueigą atidarė židinio tė
vūnas, v.s.dr, Aleksandras 
Mauragis. Jis padarė ir vie
neto dvimetės veiklos pra
nešimą: suruošta eilė
sueigų, net kelios ekskursi
jos, rūpintasi skautiškos 
spaudos platinimu. Jis taip 
pat pareiškė padėką dviem 
ryškiesiem židinio talinin- 
kams - v.s. Jonui Zinkui ir 
v.sl. Aldonai Jablonskienei. 
Tėvūno pranešimą papildė 
spaudos platinimo reikalu 
J.Zinkus, židinio finansų 
kanclerė, v.s.v.sl. Irena Du- 
daitienė. Revizijos Komisi
jos aktą perskaitė brolis Po
vilas Protas.

Tėvūnui, kanclerei ir jų 
talkininkams židiniečiai iš
reiškė savo padėką.

Į naująją židinio vadovybę 
išrinkti: tėvūnu - v.s.dr.Vy- 
tautas Kišonas, kanclerė-se- 
sė Milda Karpavičienė. Bro
lis V.Kišonas buvo šio židi
nio steigėjas. Pasitikrinus 
surasta, kad šiandien židi
niui kaip tik sueina 25 metai 
(židinys įsteigtas 1956 m. 
kovo 22 d. Camperdown‘e).

Einamuose reikaluose 
trumpai aptarta busimoji ži
dinio veikla: gegužės 23 d. 
ruošiama ekskursija į New
castle; žiemos metu-SSS Ži
dinio 25-mečio paminėjimas 
ir kt.

Mūsų
1 H • 

gas LS Brolijoje, į vyr.' laip
snius pakėlė šiuos vadovus:

Į vyr. skautininko laipsnį 
pakeltas s.Algirdas Karpa
vičius, Geelong, Vic. Į skau
tininko laipsnį - ps. Vytautas 
Mačiulis, “Šatrijos“ tunto 
tuntininkas; į jūrų skauti
ninko laipsnį pakeltas j.ps. 
Rimantas Šarkis, Geelong, 
Vic.; LSS-eserijos Gintaro 
Vadovių Mokyklos Austra
lijos Skyriaus vedėja rajone 
paskirta ps. Rasa Statku
vienė. LSS Ąžuolo Vadovų 
Mokyklos Australijos Sky
riaus vedėju paskirtas j.s. 
Rimantas Šarkis.

LSS Australijos Rajono 
Stovyklos “Didvyrių Žemės* 
metu eilė brolių-sesių už 
nuopelnus skautiškoje vei
kloje LSB Vyr. Skautininko 
apdovanoti pasižymėjimo 
ženklais: už Nuopelnus Or
dinu - v.s.fil. Balys Barkus; 
už Nuopelnus Ordinu su rė
mėjos kaspinu - p.Jadvyga 
Šerelienė; Tėvynės Sūnaus 
žymeniu-s.v.ps. Mindaugas 
Mauragis, s.v.v.sl. Romas 
Miniotas, s.v.sl. Rimgaudas 
Daukus; Pažangumo žyme- 
niu-s.v.pl. Petras Volodka, 
si. Tomas Pullinen, sk. Rai
mundas Jurkšaitis, sk. Pe
tras Kapočius, sk. Michael 
Šepokas.

Inf.

V.s. Balys Barkus priminė 
apie prasidėjusį LSS Suva
žiavimą ir židiniečių pareigą 
jame aktyviai dalyvauti. Jis 
taip pat prašė neužmiršti 
Australijos Skautų Fondo, jį 
paremiant įvairiom progom, 
kaip pav. pagerbiant miru
sius vietoj gėlių duodant au
ką skautų fondui ir t.t. Nu
tarta rūpintis sergančių ži
diniečių lankymu (apie ser
gančius židiniečiai įpareigo
jami pranešti tėvūnui-kanc- 
lerei, kurie pasirūpins jų 
lankymu)

Sueiga užbaigta kavute, 
kurios metu dar pasikalbėta, 
pasidalinta sueigos
įspūdžiais.

B.Ž.
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If Sportas Melbourne
STALO TENISAS

Susitarus su Melbourne 
Lietuvių Klubu kiekvieną 
penktadienio vakarą nuo 7 
vai. iki 10 vai. šokių ir po
būvių salėje bus pastatyti 
trys stalai stalo tenisui. Vie
nas stalas rezervuojamas 
jaunimui, antras-moterims 
ir mergaitėms ir trečias-vy- 
rams. Visi Melbourne lietu
viai, kurie domisi stalo teni
so žaidimu kviečiami pasi
naudoti šia proga. Nupirkti 
du nauji stalai, tinklai ir 
naujos raketės. Šia proga 
norisi padėkoti Melb. Lietu
vių Klubo Valdybai, kad taip 
maloniai sutiko leisti naudo
tis Klubo patalpomis ir net 
nupirko naują stalą ir žada 
visokeriopai remti.

Taigi, visi Melbourne lie- 
tuviai-stalo teniso mėgėjai 
laukiami penktadienio 
vakarais lietuvių namuose 
Errol St., North Melbourne.

Šachmatai
Skaitome spaudoje apie 

Sydnejaus lietuvius šach
matininkus, kurie puikiai 
susiorganizavę ir kas savai
tę renkasi į Lietuvių Klubą, 
kur gražiai praleidžia vaka
rus prie šachmatų lentos.
Siūloma visiems Melbourne 

lietuviams-šachmatų 
mėgėjams rezervuoti penk
tadienio vakarus šio gražaus 
žaidimo populiarinimui. 
Kviečiame visus šachmatų 
mėgėjus atsilankyti penk
tadienio vakarais nuo 7 vai. 
vakaro į Lietuvių Klubą 
šachmatų žaidimui. Kviečia
me visus mūsų Melbourne 
šachmatų seniorus padėti 
mūsų jauniesiems šachmatų 
mėgėjams ir sutikti, kartas 
nuo karto, lošiant su jau
nesniaisiais suteikti jiems 
progos pasimokinti ir su
stiprėti šio gražaus šachma
tų žaidimo mene.

Klubo bare yra net septyni 
šachmatų komplektai, ku
riuos J.Krikščiūnas maloniai 
sutinka paskolinti
nerimtiems lavintis šioje 
srityje. Sukurkime naują 
tradiciją, ir tegul penkta
dienio vakarai būna šach
matų ir stalo teniso ženkle, 
tegul visi žino, kad penkta
dienio vakarai / Melbourne 
nebus nuobodūs, nes Lie
tuvių Klube visada rasite 
partnerį, norintį sulošti vie
ną ar kitą šachmatų arba 
stalo teniso partiją. Įrody- 
kime, kad mėgstam ben
drauti ir savųjų tarpe gra
žiai pabuvoti."

dniiiN
PRANAS MIKULIČIUS 
SPORTININKŲ RĖMĖJAS

Dar gerai prisimename 
Praną Mikuličių, kuris 1951 
metais įrodė australų ir ki
tataučių sportininkams, kad 
lietuvio kumštis yra kietas 

•i

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu-

jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka irsiūlo nuo kiekvieno pamink
lo kaint»7 W % skini Mūsų Pasto
gei.

LIETUVIAL ĮSIDĖMĖKITE!
Užsakydami šioje 'tendrovėje pa

minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
togėje.

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki
te šioje įstaigoje __

Mūsų Pastogė Nr. 12,1981.3.80, psl. 6

? S

kaip titnagas ir po ilgo pa
siruošimo, kietoje kovoje 
laimėjo Viktorijos pusvidu- 
tinio svorio bokso čempiono 
vardą.

Praslinkus dar keliems 
metams, dėl per didelio svo
rio, Pranas perkeliamas j vi
dutinį svorį ir čia jis tampa 
viso Australijos vidutinio 
svorio bokso čempionu. Visi 
žinojo Praną ne tik kaip ge
riausią šio svorio boksinin
ką, bet kaip užsispyrusį, 
kietą lietuvį ir “Sporting 
Globė“ puslapiuose skaito
me: “Pran Mikus, a Lithua
nian, was the first New Au
stralian to win an Australian 
title“.

Melbourne sporto klubas 
“Varpas susitaręs su 
Melb. Lietuvių Bendruome
nės valdyba, užsakė didžiulį 
sidabru iškaltą meisterio 
diržą, kurį laike sporto klu
bo metinio baliaus, keturių 
šimtų tautiečių akivaizdoje, 
iškilmingai įteikė. Dar šian
dien Prano namuose šis dir
žas kabo ant sienos ir žmo
nai prižiūrint blizga, lyg va
kar būtų nukaldintas.
Neužmiršta Pranas lietuvių

Šventinės nuotrupos
Sydnejus buvo paskutinis 

aerodromas, iš kurio svečiai 
išvyko atgal į Ameriką. Ir 
kiek čia buvo pralieta sūrių 
ašarėlių, kol pagaliau visi 
buvo tiesiog įstumti į lėktu
vą. Vadovas, besivaikyda
mas atsisveikinančius savo 
sportininkus, taip susiner
vavo, kad, galų gale, numojo 
ranka, pasiėmė savo žmoną 
ir, atsisveikindamas pasakė 
“Tiek to, jeigu nori tai tegul 
lieka kuris, aš jėga į lėktuvą 
neįsodinsiu”. Atrodo, kad 
per lietuvišką sportą ir lie
tuviška meilė atsiranda.

*****
Adelaidėje daugiausiai 

nukentėjo tai du sydnejiš- 
kiai. Vienas besivaišindamas 
ir bevaišindamas net vieti
nius australus jo gyvena
mam hotely, apsižiūrėjo, 
kad dingo jo piniginė su 600 
dolerių. Šeimininkui ir 
draugams intensyviai paieš
kojus, pagaliau buvo rasta 
piniginė po foteliu, tačiau

Kalėdos. Kitas gi sydnejiš- 
kis, berodydamas atsivežtas 
parduoti auksines vyteles, 
nei nepastebėjo kai viena iš 
{’ų kažin kur dingo, o vertė, 
;one šimtukas, taip ir išga

ravo draugeliui iš kišenės. Ir 
netikėtum žmogus, kad lie
tuvišką vytelę galima būtų 
vogti. Bergai už tai per lie
tuviškus atlaidus/ir yra at
leidžiama. )

AU CLASSES OF STONEWORK. INSCMPTiONS ANO RENOVATIONS
Fhom —Wodts: 649 6301 

matome Lietuvių Klube ir 
per sporto šventes jis visuo
met randa reikalo atsilan
kyti į lietuvių sportininkų 
varžybas.

Pranas Mikuličius, supra
sdamas lietuviškojo sporto 
reikšmę, remia Varpo spor
to klubo veiklą ir šiomis die
nomis skyrė $100 auką 
sporto klubo veiklai.

Gražus ir labai branginti
nas senioro lietuvio sporti
ninko žestas, kokio nedaug 
senųjų sportininkų yra pa
rodę. “VARPAS“ sporto 
klubo ir jaunųjų sportininkų 
vardu dėkoju mūsų senajam 
čempionui, kuris yra šviesus 
pavyzdys mūsų jauniesiems 
sportininkams.

AUSTRALUOS
LIETUVIŲ 30-ts METŲ 
SPORTINĖS VEIKLOS

ISTORIJA
Neperseniausiai ALFAS 

išleistą 368 psl. knygą plati
na Melbourne sporto klubo 
“VARPAS“ valdybos nariai 
ir Lietuvių Klubo baro ve
dėjas p. Krikščiūnas. Sku
binkite knygą įsigyti, nes 
Melbournui skirta tik 85 
knygos.

Leonas Baltrūnas

*****
Įdomiausi buvo tai kai ku

rie Sydnejaus sportininkai. 
Atskrido, Central hotely 
gerai pabaliavojo, laisvu lai
ku pažaidė pokeriuką, tarp 
kitko vieną lytą ir sportiškai 
buvo parungtyniauta ir vė
liau, nesulaukus nei N. 
Metų, atgal pas savo žmo
neles į Sydnejų. Tikrai mo
derniškai.

*****
Čikagietis Vytas buvo su

sitaręs su pertiškiais jų pu
siau pilnu autobusu važiuoti 
į Perthą, kur jis norėjo pa
būti keletą dienų. Vadovas 
jam pasakė, kad nuo Lietu
vių Namų išvažiuojama ly- 

^giai 7.30 ryte. Vargšas ame
rikonas su visais savo laga
minais atvažiavo net pusva
landžiu anksčiau, tačiau jau 
pertiškio autobuso nei 
dulkių nesimatė, nes jie iš 
čia išvažiavo 6 vai. ryte. 
Galvojo, galvojo piktas či
kagietis ir galų gale nus
prendė, kad jam pertiškiai 
pasakė Pertho laiką, nors 
dar jie buvo Adelaidėje.

*****
Visos sporto šventės metu 

įdomiausias asmuo buvo 
Sporto Šventės vadovas, 
kuris, pralaimėjęs prieš klu
bų atstovų sprendimą, leisti 
pirmas rungtynes žaisti 
Geelongui, viešai iš šių pa
reigų atsisakė. Ir kas iš to? 

: Visi klubai iš šio vaikiško 
sprendimo tik juokėsi, nes 
jis nuskriaudė tik savo kole
gas vytiečius ir ypatingai 
pirmininką, nes jo darbą kas 
nors iš vietinių turėjo vis 
tiek atlikti. Gal ateityje vai
kiški sprendimai turėtų 
prieš tai būti vyriškai ap
galvoti.

*****
Be svečių iš Amerikos, 

Kanados, Europos, N. Ze
landijos ir kitur, Lietuvių 
Dienas pirmą kartą stebėjo 
ir viena graži mergina, tik 
prieš porą mėnesių atvykusi 
iš Lietuvos į Sydnejų. Vis
kas jai patiko, viskas buvo • 
labai gražu, kone kasdien 
dalyvavimas pamaldose, ją 
padarė dar šventesnę negu 
ji yra, Adelaidėje norėtų 
gyventi, jeigu kada ištekėtų, 
nes čia taip ramu ir gražu, 
net ir tais didžiaisiais karš
čiais perdaug nesiskųsdama. 
Tačiau, po keturių dienų 
sporto, meno, kultūros ir vi
durnaktinių vaišių, gražuolė 
iš Kauno, tiegiog prašyte 
prašėsi savo palydovo, kad 
jis jai leistų nors vieną po
pietę, didžiajame jos šeimi
ninko Petriuko name, nors 
porą posmelių nusnausti. Ir 
tai nebuvo tik pora posme
lių, bet ištisas 15-ką valandų 
negalima buvo miegančios 
princesės prikelti. Ir dar

jaunimas ir dar iš Lietuvos, 
yra patvarūs. Tikras jumo
ras.

*****
Šventės metu buvo į gy

venimą įvesdinta nauja 
Australijos lietuvių sporti
nės istorijos knyga. Atrodo 
ji savo patrauklumu, pui
kiomis nuotraukomis ir įdo
miais aprašymais, susilaukė 
ir susilauks didelio susido
mėjimo, ypatingai sporti
ninkų ir veteranų sportinin
kų tarpe, nes daugelis ras 
tenai jei ne savo nuotrauką, 
tai bent pavardę. Kalbant 
apie nuotraukas, tai jau da
bar girdisi didelis adelaidiš- 
kių ir melboumiškių nepasi
tenkinimas, kadangi yra 
įdėta labai daug individualių 
nuotraukų ir dar visai nese
niai pradėjusių žaisti jaunių, 
kai veteranų, net buvusių 
valstijų rinktinių dalyvių ir 
atsižymėjusių sportininkų 
nėra. Geriausiai čia laimėjo 
Sydnejus, kuris jokių indi
vidualinių sportininkų nuot
raukų nedėjo, tuo nesukel
damas savo žaidėjų tarpe 
nepasitenkinimo, nes vi
siems niekada žmogus neį
tiksi.

Bus daugiau

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

Office and Works: 
20-22 RAILWAY STREET 
UDOOMBE, N.SW., 2141

PADĖKA

Per Šaulių Kuopos šventę 
kovo 15 dieną, oficialiai ir 
meninei daliai pasibaigus, 
dėkota visiems, kurie prisi
dėjo prie šventės paruoši
mo, tačiau praleista p.p. 
D.Ankienė, C.Protienė ir 
A.Ankienė, savo tortais 
praturtinusios garbės svečių 
stalą, todėl papildomai dė
kojame ir už klaidą atsipra
šome.

Sydney Šaulių Kuopos 
Valdyba

VISAIP

Pereitą antradienį pavie
šėjusi Amerikoje ir aplan
kiusi savo motiną ir arti
muosius grįžo Aldona Ja
blonskienė, Mūsų Pastogės 
tekstų rinkėja ir plačiai pa
sižymėjusi visuomeninKė, 
Amerikoje išbuvusi 6 savai
tes. Jai išvykus ją pavadavo 
žinomas veikėjas, buvęs 
ALB Krašto Valdybos pir
mininkas Mykolas Zakaras.

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,
Mes, Geelongo Liet. Sporto 

Klubo Vyčio Valdyba, atsto
vaudami klubo narius bei 
rėmėjus jaučiamės užgauti 
ir neužsitarnavę tokios ne
pagrįstos kritikos,
paskelbtos š.m. Mūsų Pa
stogės Nr. 6, kur jūsų sporto 
žurnalistas R.Sidabras pa
tiekė skaitytojams Sporto 
Šventėje pirmųjų krepšinio 
žaidynių aprašymą.

Suprantama, kad Sporto 
Šventės rengėjai turi teisę 
nustatyti programą, bet 
privilegija priklauso praei
tos šventės laimėtojams. Tą 
patvirtino klubų atstovų po
sėdis, ko Geelongo vyrų 
krepšininkai, paskutiniųjų 
penkių sporto švenčių lai
mėtojai užsitarnavo.

Reikia paminėti, kad užjū
rių svečiai atvyko į Austra
liją kaip pilnateisiai sporto 
šventės dalyviai, beveik visą 
savaitę prieš pirmąsias 
rungtynes, tad turėjo 
užtekti laiko atsigauti po 
kelionės. Mūsų žiniomis 
svečių komanda nebuvo 
jaunių komanda-visi buvo 
virš 18 metų, aukštaūgiai, 
patyrę krepšininkai.

R. Sidabras primeta vien 
tik Geelongo vyrų komandai 
šiurkštų žaidimą, kas visai 
nepagrįsta. Tai rodo rung
tynių eigoje teisėjų skirtos 
baudos ir pašalinimas iš aik
štės vieno amerikono ir vie
no geelongiškio.
Prisiminkim, kad sporto 
šventės geriausias ir spor
tiškiausias žaidėjas pripa
žintas geelongiškis.
Tikimės, kad ir kiti geelon- 
giškiai, išrinkti į Australijos 
lietuvių krepšinio rinktinę 
kitų klubo trenerių,buvo re
miantis jų žaidimo kokybe, o 
ne šiurkštumu.

Jeigu pasitaiko kokių nors 
nesusipratimų, tai geriausia 
aiškintis per atstovų suva
žiavimą ar ALFAS Valdybą.

Atsižvelgiant į suminėtus 
faktus R. Sidabras turėtų 
geelongiškių atsiprašyti 
skelbdamas aprašymus re
miantis asmenišku požiūriu.

Geelongo LSK Vyčio 
Valdyba
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Trisdešimt pirmoji Robertas Sidabras

SPORTO ŠVENTĖ
gJPORTAC^

GOLFAS
Ši sporto šaka, kurią įtrau
kėme į mūsų Švenčių pro
gramą 1970 metais, žymiai 
išpopuliarėjo, tad pirmeny
bėse dalyvavo net 20 žaidė
jų, jų tarpe 5 moterys. Deja, 
ne visi iš jų dalyvavo abiejų 
dienų varžybose, bet 
kuriems nepritrūko ištver
mės pasiekė gana puikių re
zultatų. Pažymėtinas mel- 
burniškio Vyto Kuncaičio 
antros dienos rezultatas, 
kuris pilną folfo aikštyną į- 
veikė su 82 smūgiais. Vy
tautas pademonstravo jau 
beveik profesionalinio stan
darto golfą iki šiol dar ne
matytą mūsų Sporto Šven
tėse. Jo abiejų dienų rezul
tatas 91 ir 82, bendroje su
moje 173 užtikrino nugalė
tojo titulą, kuris dar galima 
pridurti yra tikrai tvirtose 
rankose. Sekančias pozicijas 
užėmė: 2
R.Volkovickas-171, 3 E.Ko- 
szela-183 {abu iš Geelongo), 
4 O.Baltrušaitis-184 (Mel- 
bournas), 5 P.Gružauskas iš 
Canberros-190. Moterų 
nugalėtojos titulas teko 
feelongiškei Lucia Koszela, 

urios dviejų rundų rezul
tatas 245 užtikrino čempio
nės vardą antrus metus iš 
eilės.

ŠACHMATAI
Šioje sporto šakoje matosi 

labai liūdnas vaizdas kas lie
čia Sporto Švenčių pirme
nybes, kas sutraukė vos še
šis dalyvius, įskaitant ir 
svečią iš Š.Amerikos. Nuga
lėtojo titulą trečią kartą iš
kovojo tarptautinės klasės 
didmeisteris Romanas Ar
lauskas iš Adelaidė surinkęs 
5 taškus, o antrą vietą užė
mė Romas Fabijonas iš Či
kagos su 3 taškais.

SKVOŠAS
Į sporto švenčių programą 

įtrauktas 1972 metais 
sutraukę gana pajėgių žai
dėjų, tad įdomių rungtynių 
nestokojo. Vyrų grupės nu
galėtojų titulą, jau penktą 
kartą iškovojo Valdas Ra- 
monaitis finale įveikęs Joną 
Verbylą 9:2, 9:0, 9:5, abu iš 
Adelaidės.
Moterų grupėje pranašiau

siai pasirodė Janet Verby- 

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė 
KARALYSTĖS ĮKŪRIMAS

Dabar mes gyvename Evangelijos amžiaus pabaigoje, 
todėl jau įvyksta karalystės įkūrimas. Mūsų Viešpats, 
paskirtasis Karalius, yra čia jau nuo 1874 metų. Tokį liu
dijimą patiekia pranašai tiems, kurie turi girdinčias au
sis. Formalis karališkosios valdžios įsteigimas datuojasi 
nuo balandžio 1878 Viešp. metų; o pirmas karalystės dar
bas, kaip mūsų Viešpats parodė savo prilyginimais ir 
pranašystėmis, yra surinkimas jo išrinktųjų;. Per savo 

: apaštalą Viešpats pasakė, kad ’’mirusieji Kristuje kelsis 
Lpirmiausia”, bažnyčios pagarbinimas bus ūmus. Todėl 
Karalystė, atstovaujama mūsų Viešpaties ir užmigusiųjų 
šventųjų, kurie jau buvo prirengti ir pripažinti vertais

• būti ”Jo kūnu”, ”Jo jaunaja”, buvo įsteigta 1878 m. Todėl 
: visa, ko dar reikia pilnam jos įkūrimui, yra ’’surinkimas 
! pas Viešpatį” tų ’’išrinktųjų”, kurie tebėra gyvi ir pasili-
• kę, kurių ištyrimas dar nepabaigtas.

Bus daugiau

Mylį ties* literatūros gausite veltui. Rašykite;
P. Bašinskas, 16 Burlington Str., Holland Paric, CUd. 4121

lienė finale įveikusi Virgini
ją Juciūtę 9:6, 9:1,9:1, taip 
pat abi iš Adelaidės. Janet 
nugalėtojos titulu pasipuošė 
antrą kartą, taigi tiek vyrų, 
tiek moterų grupėse titulas 
tvirtose rankose.

BILIJARDAS
Tai visiškai nauja sporto 

šaka, kas liečia mūsų Šven
čių programą. Šis sportas 
labai populiarus veteranų 
tarpe, nors pirmenybėse 
dalyvavo ir nemažas nuo
šimtis prieauglio. Bendrai 
pasakius visi klubai parodė 
nepaprastą susidomėjimą 
šiai naujai sporto šakai, ta
čiau dėl perkrautos progra
mos komandinės bilijardo 
pirmenybės buvo neįmano
ma pravesti. Vietoj to, nu
tarta pravesti dviejų minusų 
turnyrą, kuriame dalyvavo, 
taip pat ribotas skaičius 16 
žaidėjų iš visų klubų. Ir čia 
{>ranašiausiai pasirodė Ade- 
aidės reprezentantai, užė

mę visas tris pirmas vietas: 
1 Edas Lazauskas, 2 A.Kal- 
nins, 3 Vladas Lazauskas.

Tauro Klube Perthe
Kovo 8 dieną, 4 vai., Lietu

viu Namuose įvyko pirmasis 
“Tauro“ visuotinis metinis 
susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkėje 
buvo klubo veiklos raportai

Sporto Klubas Tauras Perthe su savo vėliava

PLAUKIMAS
Šis sportas taip pat žengia 

pirmuosius žingsnius mūsų 
Šventėse. Gal tikslesnis api
būdinimas būtų “žengia pir
muosius šuolius“, nes nei 
vienas naujas sportas, 
išskyrus krepšinį, nesukėlė 
tokios audros mūsų Sporto 
Švenčių pirmenybėse, kaip 
plaukimas 31-moje. Ir kas 
nebuvo gruodžio 30 dienos 
rytą Unley Memorial plau
kimo baseine, tas labai, labai 
daug ką prarado... Prie mi
krofono melburniškis Leo
nas Baltrūnas pranešinėja 
pirmenybių eigą ir vaizdžiai 
apibūdina varžybas bei įdo
mesnius plaukimo momen
tus. Adelaidiškis Virgilijus 
Užubalis rikiuoja sportinin
kus prie starto ir melburni- 
škiui Mykolui Katiliui sen
jorui starto pistoleto garsui 
nuaidėjus vyksta plaukimo 
pirmenybės visose amžiaus 
grupėse. Kitame baseino 
gale juos pasitinka su spor
tiniais laikrodžiais ir spalvo
tom plokštėm Lienė Užuba- 
lienė, kanadietis Antanas 

nuo jo įsikūrimo 1979 m. 
rugpiūčio mėn., kada anuo
metinio ALFAS pirmininko 
J.Jonavičiaus ir bendruo
menės pirmininkės D.Fran- 
cienės iniciatyva buvo su-

šauktas steigiamasis sporto 
klubo susirinkimas ir išrink
ta pirmoji valdyba.
Trumpai apžvelgus “Tauro* 

veiklą nuo jo įsikūrimo iki 
dabar, verti dėmesio šie 
įvykiai:

1980 m. Velykų metu buvo 
priimta Australijos Lietuvių 
vyrų krepšinio rinktinė, 
ALFAS atstovai ir lietuvi
škos spaudos koresponden
tai. Suorganizuotos krepši
nio rungtynės prieš ano me
to Vak. Australijos 
krepšinio meisterį “Scarbo
rough City“ ir latvių rink
tinę. (Abejas rungtynes, po 
įtemptos kovos, laimėjo mū
sų rinktinė). Šio vizito metu 
suorganizuota išvyka laivu 
po “Gulbių“ upę, surengta 
“barbecue“ svečiams ir atsi
sveikinimo vakarienė.

L.S.K.‘TAURAS“ įsigijo 
savo vėliavą, skydą ir uni
formas. 1980 m. spalio 19 
dieną įvyko vėliavos 
pašventinimas o vėliau, 
pietūs lietuvių namuose, 

lietuvių moterų draugijos 
pietūs atnešė pelno, o taip 
pat ir vėliavos įsigijimo is- 

Supronas, sydnėjiškė Nitą 
Wallis ir melburniškis Viva 
Alekna. Užfiksuojamas lai
kas, nustatoma varžybų da
lyvių užimtos vietos ir tada 
plaukikai su spalvuotom 
plokštelėm prisistato pas a- 
delaidiškį Balį Nemeiką, ku
ris viską kruopščiai užre- 
korduoja į pirmenybių len
telę. Ir taip per tris valandas 
pravedamos 33 plaukimo 
varžybos individualiai, o 
taip pat ir estafetėse. Iš šo
no atrodo, kad ši sporto va
dovų grupė plaukimo pir
menybes praveda kasdien, 
nes viskas vyksta taip 
sklandžiai... Bravo Leonui 
Baltrūnui, kuris jau eilę me
tų “piršo“ mums šį labai po
puliarų sportą šiame krašte 
ir mūsų prieauglis jo neap
vylė, nes plaukimo pirme
nybėse dalyvavo apie 50 
sportininkų.

Plaukimo dėmesio centru 
buvo sesutės iš Adelaidės-11 
metų Dabie ir 13 metų Re
nata Užubalytės, kurioms 
Eriklauso eilė Pietų Austra- 
jos rekordų ir kurios atsto- 

laidos daugumoj padengtos 
moterų draugijos $50 auka. 
Vak. Australijos bendruo
menės valdyba irgi prisidėjo 
su $100 parama ‘Taurui“. 
Konkursas vėliavos ir skydo 
projektui laimėtas brolių R. 
ir V. Francų, už ką jiems 
buvo suteiktas $25 premija.

Lėšų.telkimo reikalams., 
padengti einamas LSK' 
‘Tauras“ išlaidas valdyba 
suruošė keturis šokius-ba- 
lius.

Nuo klubo įsikūrimo iki da
bar, “Tauro“ vyrų ir moterų 
krepšinio komandos dalyva
vo visose Vak. Australijos 
krepšinio sąjungos suorga

nizuotose pirmenybėse. 
'Džiaugėmės laimėjimais ir 
sportiškai priėmėm pralai
mėjimus. Mūsų jauni ir ne
patyrę krepšininkai moki
nosi iš pralaimėjimų. Šalia 
krepšininkų veikė ir maža, 
bet aktyvi golfo sekcija. Ją 
sudarė sporto veteranai va
dovaujami V.Franco. Sezono 
užbaigimo taurę laimėjo 
A.Čižeika.

Šiuo metu “Tauras“ turi 62 
’narius.

Po ilgos pertraukos Pertho 
lietuviai sportininkai vėl pa
sirodė 1980 metų lietuvių 
sporto šventėje Kalėdų me
tu Adelaidėje su vyrų ir 
mergaičių krepšinio koman
dom? dalyvavo šachmatų, 
stalo ir lauko teniso, golfo ir 
“eight ball“ pirmenybėse. 
Mūsų reprezentantai buvo 
tarp devynių ir šešiasde
šimt metų amžiaus.

Palengvinimui galimybėm 
dalyvauti šventėj, LSK 
“Tauro“ valdyba išnuomavo 
autobusą, kuriuo už papi
gintą kainą nuvažiuoti į 
Adelaidę, pasinaudojo ir kiti 
tautiečiai.

Mūsų dalyvavimas šioj 
sporto šventėj buvo atžy
mėtas, kai laimėjom ir par- 
sivežėm namo pereinamą 
taurę kaipo pavyzdingiau
sias sporto klubas.
Prieš visuotinį susirinkimą 

klubo valdyba pakvietė na
rius G.Patupą ir A.Čižeiką 
klubofinansinių knygų pati
krinimui, kurie jas rado 
tvarkingai vedamas.

Nauja klubo valdyba

vauja PA Australijos pir
menybėse. D.Užubalytės 50 
metrų laisvu stilium plauki
mas per 32.78 sek. žemiau 12 
metų pirmenybėse, tikriau
siai išsilaikys kaip rekordas 
dar ilgus metus. Tuo tarpu 
Renatos toks pat plaukimas 
žemiau 17 metų amžiaus 
grupėje per 30.93, tikriau
siai bus įveiktas per 29 sek. 
kitose pirmenybėse. Tos 
pirmenybės būtų dar įdo
mesnės, jei jose dalyvaus ir 
Tabitha Andriūnaitė iš Gu- 
nnedah, NSW, kuri labai 
gerai pasirodė Australijos 
pirmenybėse Perth’e, WA.

Tačiau pajėgių plaukikų 
nestokojo ir kituose klubuo
se, kaip P. ir T. Pullinen iš 
Sydnėjaus, Algis Šutas ir 
Kristina Stewart iš Canber- 

' ros, melburniškiai Mikas 
Katilius, Tomas Zdanius, 
Andrius Baltrūnas, D.Alek
na ir 1.1., Rima Kaladaitė ir 
Povilas Kaladė iš Geelongo, 
Antanas ir Povilas Čibirai, 
Ričard Baškus, Kristina Mi- 
kalainytė, * Annete 
Buivydaitė ir daugiau iš 
Adelaidės.

Vienas iš įdomiausių plau
kikų, kur prireikė “foto ka
meros“, įvyko vyrų krūtine 
kai paskutiniuose metruo
se A.Sutas aplenkė A.Čibi- 
rą. A.Šutas 43.05, 2 A.Čibi- 
ras 43.50, 3 A.Baltrūnas 
44.01. Aukščiausio standar
to plaukimas pasiektas, mo
terų laisvo stilium: 1 R.Užu- 
balytė 30.56, 2 R.Kaladaitė 
33.89. Audringiausiai finiša
vo vyrai laisvu stilium: 1 

' Povilas Čibiras 29.36 (Ade
laidė), 2 Algis Šutas 31.05 
(Canberra), 3 R.Pullinen 
32.03 (Sydney). 4 Povilas 
Kaladė 33.02 (Geelongas).

išrinkta iš penkių asmenų: 
E. Klimaitis—pirmininkas; 
A. Čižeika—sekretorius; 
G.Klimaitytė—iždininkė; 
R.Repševičius ir 
E.Randon—nariai.

Linkime sėkmės naujai 
valdybai. Jos sąstate ran
dam gražią proporciją jaunų 
ir veteranų sportininkų.

Kviečiam visus tautiečius 
paremti jų veiklą, ypatingai 
verbavime naujų lietuvių 
sportininkų į ‘Tauro“ eiles. 
Tik naujų, jaunų jėgų prisi
jungimas į mūsų klubą užti
krins šio vieneto egzistavi
mą dar daugelį metų.

V. Klimaitis

Vilnius Tour 
1981

* 10 dienų Vilniuje 
įskaitant Rigą r Leningradą
* apsipirkimas Singapore
* paslaugi grupės palyda
* pirmos klasės viešbučiai

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

Apsirūpinkite informaci
niu leidiniu šiandie. Skaro
kite:

PALANGA TOURS

Sydney 264 2008 
Melbourne 627758/9
Adelaide 2237817
Brisbane 2213177
Perth 3226812
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Info rm a c i j a
PRANEŠIMAS

BENDRUOMENĖS SUSI
RINKIMAS

Balandžio 12 d., sekmadie
nį 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 
Melboumo apylinkės lietu
vių bendruomenei. Reika
linga išrinkti stiprią vado
vybę, kuri pajėgtų tinkamai 
padėti Krašto Valdybai or
ganizuoti 1982m. Lietuvių 
Dienas Melbourne.

Jeigu norime, kad Mel
bourne lietuvių veikla būtų 
tvirta ir vieninga, visi Mel
bourne lietuviai turime at
likti savo pilietinę pareigą 
aktyviai dalyvaujant susi
rinkime.

ALB Melb. Apyl. Valdyba

Kviečiame visus iš arti ir toli į

Margučių balių
balandžio 25 d. 7 vai. vak. Lietuvių Namuose.

Gros gera kapela, skani vakarienė, loterija, Margučių 
konkursas.

1981 metų pirmas pakilus susitikimas Liet. Namuose.
Stalus'užsisakyti iki balandžio 22 d. pas Martyną

Didžį telef. 398-3160
M. L. Klubo Taryba

KRONIKA
TAUTODAILĖS PARODA

Sydnejaus ateitininkai ap
siėmė suorganizuoti lietu
viško meno dailės parodą, 
kuri iyyks Meyers Meno ga
lerijoje, George St., Sydnė- 
juje nuo balandžio 22 d. iki 
29 dienos—visą savaitę.

ExpOnktai gali būti lietu
viški tautiniai rūbai, ginta
ras ir jo dirbiniai, medžio 
drožiniai, audiniai, rankdar
biai ir kiti lietuviško meno 
išdirbiniai.

Šiuo kreipiamės į plačiąją' 
visuomenę ir prašome pa
skolinti parodai exponatu, 
kad ši paroda būtų kuo gra
žesnė ir patrauklesnė.

Exponatu sudėtis jau rei
kalinga pristatyti kovo 31 d. 
Galį paskolinti exponatu šiai 
parodai nedelsiant praneša 
A.. Kramiliui, tel. 727-3131 
Aldonai Stasiūnaitienei, tel. 
638-6204, Jadvygai Buro- 
kienei, tel. 522-8275, arba 
Edvardui Lašaičiui, tel. 
73-4118.

A. Kramilius 
Sydney Sendraugių Pirm.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS PREMIJA

L.R. Draugijos literatūros 
premija už 1980 metus pa- 
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ŽIDINIO EKSKURSIJA

_ Sydnejaus senųjų skautų 
‘Židinys* organizuoja 
ekskursiją į Newcastle ir a- 
pylinkes gegužės 23 d., še
štadienį Smulkesnė infor
macija seks vėliau.

LKVS Ramovės Melbourne 
Skyr. Valdybos

PRANEŠIMAS

Nors jau seniai praėjo mū
sų balius, kuriame buvo 
renkamos aukos adordeonui 
pirkti, tačiau dėl to akorde
ono tebeplinta visokios kal
bos. Pasėkoje to kai kurie 
aukotojai net nori savo pa
aukotus pinigus atsiimti. 
Valdyba randa reikalo štai 
ką paaiškinti: Einant bendra 
tradicija paaukoti pinigai 
niekada aukotojui negrąži
nami. Visi suaukoti pinigai 
($326) laikomi akordeono 
sąskaitoje. Kai bus surinkta 
pakankama suma (apie $800) 
akordeonas bus nupirktas ir 
laikomas Skyriaus nuosavy
bėje, kaip Skyriaus turtas. 
Kai kas mano, kad mes tą 
akordeoną turėtume pado
vanoti iš Lietuvos neseniai 
atvykusiam, mūsų baliuje 
grojusiam muzikantui Jonui 
Macijauskui. Reikia supra
sti, tokius didelius pinigus 

skirta poetei Kotrynai Gri- 
gaitytei už poezijos rinkinį 
“Marių vėjui skambant“. Tai 
šeštasis jos eilių rinkinys.

♦♦♦

Geelongo sporto klubo Vy
čio susirinkimas įvyksta ba
landžio 5 d., sekmadienį, 3 
vai. Lietuvių Namuose.

♦♦♦

Sužadėtuvių proga Angli
jos princą Londono lietuviai 
pasveikino įteikdami.
dovaną—knygą angliškai 
“Lietuvių tautiniai drabu
žiai“. Princas Čarlis dėko
damas pareiškė, kad knygą 
įteiks savo žmonai.

Paviešėjusi Australijoje 
pas savo seserįKsaną Dau- 
guvietytę-šniūkštienę 
pereitą savaitę grįžo į Ame
riką p. A. Dauguvietytė, 
kuri žavėjosi Australijos. 
lietuviais ir pačia Australija. 
Ji dirba Free Europe pa
ruošdama radijo transliaci
jas, siunčiamas į Sovietų 
Sąjungą dirbdama lietuvių 
ir rusų sekcijoje.

Vasario 16 proga 
ALFondui $20 aukojo Vaka- 
•rų Australijos Lietuvių Są-. 
junga.

10, psL~8.- r. . .v

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

Balandžio 4 d., šeštadienį, 8 vai. Sekmadienį, balandžio 19 d.

ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

Šeštad., balandžio 11 d., 8 v.v.

ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

Penktadienį, balandžio 17 d.

DIDYSIS PENKTADIENIS, Klubas 
neveikia

VELYKOS. Klubas atdaras

šeštad., balandžio 25 d., 8 v.v.

ŠOKIAI, grojant Klubo kapelai

šeštad., gegužės 2 d., 8 v.v.

CARITAS BALIUS
Programoje Dainos choras

rinkti vienam žmogui, nie
kuo nepasižymėjusiam, ne
galime. Mes tik galvojome 
jam tą akordeoną perduoti 
naudotis ir groti mūsų ir vi- 

• sų lietuvių (ypač jaunimo) 
subuvimuose. Padovanojus 
gi jam tą akordeoną, jis tu
rėtų teisę su juo daryti kas 
patinka, galėtų išvykti į kitą 
miestą ir mums net visai ne
groti. Aukotojai mūsų 
baliuje turėjo ne vien link
smų kalbų klausyti, bet ir 
pasiskaityti kas aukų lape į- 
rašyta.

Skyriaus Valdyba

I

Lietuviai Perthe
Vakarų Australijos World 

Freedom League and Cap
tive Nations lietuvių atsto
vas B.Steckis užjaučia Au
stralijos ir ypač Canberros 
lietuvius praradus didelį lie
tuvių draugą sen. John 
Knight.

Ta proga pranešu, kad ko
vo 10 d. į senatorius išrink
tas John Martyr vietoj mi
rusio sen. John Knight. Mr. 
J.Martyr plačiai reiškėsi 
Perthe ir turėjo glaudžius 
santykius su lietuviais ir yra 
nuoširdus pabaltiečių ir lie
tuvių bičiulis.

Taip pat pranešame, kad 
vasario 17 d. Perthe lankėsi 
svečias iš Canberros 
A.V.Balsys ir turėjo prane
šimą Lietuvių Namuose, kur 
susirinko Pavergtų Tautų ir 
australų atstovai jo pasi
klausyti. Svečias kalbėjo so
vietinės imperijos dekoloni
zacijos reikalu. To pasėkoje

i

PAIEŠKOJIMAS
Paieškoma Ruth KROHN, 

gimusi Slavikų km., Šakių 
apskr. Ieško Milą 
Schwarplait—Matiošytė. 
Pranešti: H. Palenčius, 258 
Grange Rd., Flinders Park, 
S.A. 5025, tel. 352-2494.

Patirta, kad aną dieną ne
laukiami svečiai įsibrovė į 
skautų Rajono Vado B. Žalio 
namus ir patikrino jo vidaus 
inventorių. Šis įsilaužimas 
didelių nuostolių nepadarė, 
bet šeimininkams sukėlė 
daug rūpesčių

St. Bankstown, N.S.W. 
Tel. 709 8395
Administracijos adresas: 
P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200

Aukos Moterų Draugijai
Sydney Lietuvių Sodybos 
užbaigimui aukojo:

’Po $20 -A.Ulskis, S.Šalūga, 
J.Fraser, X,.
V.J.Jasiūnai . , P.Šuopis, 
V.M.Bukevičiai, P.Burokas, 
V.Petkūnas, Prof.A.Kabai- 
la, N.Čelkis, B.Ropienė, 
S.Venskus, O.Leveris,
visi iš NSW; A.J.Varkelis, 

J.žitkevičienė, LBudrys, 
A.Šabrinskas, E.R.Sasnai- 
tis. Visi iš Vic.; K.Pocius, 

I

vasario 22 d. buvo sušauktas 
specialus Captive Nations ir 
Freedom League komitetų

* posėdis, kurio dė
mesin imtas p. A.Balsio pra
nešimas ir to pasėkoje pri
imta rezoliucija, kurią nu
tarta pasiųsti UNO gen. se
kretoriui, Australijos užsie
nio reik, ministeriui ir vi
soms valstybėms, jau įvyk- 
džiusioms dekolonizaciją 
(Anglijai, Portugalijai, 
Prancūzijai, Belgijai, Olan
dijai) kaip Pabaltiečių pro
testą prieš sovietinę koloni
zaciją.

B. Steckis 
Captive Nations Public 

Relations Officer

RAMOVĖNAI PERTHE

Pertho ramovėnų valdyba 
[>raneša, kad gegužės 2 d. 
atvių salėje Belmont ruošia 

šokių vakarą skiriant gautą 
pelną sporto klubui Taurui*. 
Šokių pradžia 8 vai. Gros 
gera muzika, kuri patenkins 
jaunus ir vyresniuosius. 
Bufete bus galima gauti šiltų 
ir šaltų užkandžių. Visi tau
tiečiai maloniai kviečiami.

Ramovėnų Valdyba

mi$M Pa$ftgt
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A.Remeikis, P.Mikužis, visi 
iš SA, • J.V.Zablockis, 
Qld.,Dr. Mrs. Jankus, ACT, 
K.Makūnas, ACT.
$12 J.Janavičius
Po $10 - ,J.P.Tallat- 

KelpšaįA.Z.Strpirštis, 
P.Blažys, V.Rimka, A.Ne- 
krašius, J.Alkevičius, 
J.Voveris, K.M.Burneikis, 
A.M.Stasa, Kun.P.Butkus, 
J.Dambrauskas, L.Šliterįs,

A.Zigai- 
tienė, A.Brunkienė, 
V.šniūkšta, K.Stitnickienė, 
A.Lokys, E.S.Kolakauskai, 
M.V.Glionertai, M. Jokantas,
J. žukauskas ir M.Labutis, 
visi iš NSW.

S.Ratas, P.Velioniš- 
kis ir J.Jurello visi iš ACT; 
A.Krausienė, 
I.Rubaževičius, V.Jasulaitis, 
V.L.Baltrukonis,
K. Rasinskas, A.Bukauskas, 
A.Čelna ir E.Jomantas, visi 
iš Vic.; J.Krutulis, Tasm.; 
V.Hgūnas, SA.

$8 - A.Paulenienė, NSW- 
Po $5 - E.Bakaitienė, ©.Ja

kutienė, J.Petraitis, visi iš 
Vic.; S.Bernotas, M.Keme- 
žienė, V.Saudargas, J.Nor- 
vilas, V.Jaras, A.S.Montvi- 
dai, J.Grybas ir V.Jablon- 
skienė, visi iš NSW.

$2 - H.M.Rimgaudai, NSW. 
Visiems mieliems aukoto

jams nuoširdus ačiū.

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

PATIKSLINIMAS
Paskelbtame aukotojų Mū

sų Pastogei sąraše (žiūr. 
M.P. Nr. 10) paminėtas p. P. 
Bačinskas iš Qld, kaip auko
jęs 1 dolerį. Iš tikrųjų turėjo 
būti $11. Reikia pastebėti, 
kad p. P.Bačinskas nuošir
džiai remia Mūsų Pastogę 
duodamas ilgalaikius skel
bimus. Gerb. p. P. Bačinską 
maloniai atsiprašome. Red.

Prenumerata:
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu i N. Zelandiją 
Oro paštu kitur
Atskiro nr. kaina 50 centų

$20
$24
$35
$50

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