
PABALTIEČIŲ TARYBOJE Vladas Jakutis

ATSAKYMAS
VYRIAUSYBEI

Australijos Pabaltiečių 
Taryba — Baltic Council of 
Australia ir Latvijos konsu
lato pareigūnai gavo iš vy
riausybės užklausimą ’’pra
šome paaiškinti” dėl iš Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos at
vykstančių menininkų bei 
dainininkų.

Užklausime — Please 
explain sakoma: ’’Australi
jos vyriausybė visada su dė
mesiu priima Pabaltiečių 
Bendruomenių memorandu
mus bei prašymus dėl ne
priklausomybės atstatymo 
Estijoje, Latvijoje ir Lietu-

ŽINIOS
Pabaltijo disidentų inicia- 

tyba gruodžio 1 d. ragina
mas visoje Sovietų Sąjun
goje visuotinis pusės valan
dos streikas reikalaujant 
daugiau demokratijos bei 
geresnio maisto ir palankes
nių sąlygų o taip pat ir prieš 
intervenciją į Afganistaną.

♦♦♦

Jungtinių Tautų visumos 
posėdyje lapkričio 18 d. 116 
balsų prieš 23 ir dvylikai su
silaikius buvo reikalaujama 
kad Sov. Sąjunga pasi
trauktų iš Afganistano.

♦♦♦

Lietuvių Bendruomenės 
literatūros premija 3000 dol. 
1981 metais bus skirta už 
grožinę lietuvių išeivijos 
kūrybą. Premijai veikalai 
turi būti atsiųsti iki gruodžio 
31 dienos.

Kanadoje vis labiau ir la
biau iškyla jaunoji daininin
kė Anita Pakalniškytė. Jos 
nuotrauką ir straipsnį su 
pavadinimu, dainininkės lai
mėjusios 400 medalių, įsidė
jo Montrealio dienraštis 
’The Spectator”. Perrtai 
baigusi farmacijos fakultetą, 
ji šioje specialybėje neužsi
darė, bet ir toliau gilinosi 
muzikoje. Ji, provincijos 
sopranų klasės varžybose 
laimėjo pirmą vietą. Savo 
muzikos mokslą ji tęsia to
liau ir vis aukščiau kyla mu
zikiniame pasaulyje, tikslu 
turėdama ’’Metropolitan” 
operą. Sekančiais metais su 
savo koncertais numato ap
lankyti Bostoną, New Yorką 
ir Australiją.

* * ♦ 

Lietuvybės išlaikymas yra mūsų pačių rankose. Gerus 
norus ir idealizmą kasdienybėj reikia materialiai įrodyti.

REMKA.L. FONDĄ!

voje arba dėl jūsų kraštų 
inkorporacijos į sovietų Ru
siją nepripažinimo, bet jūs 
turite žmonių, kurie atsi- 
kviečia oš ten per okupaci
nes įstaigas įvairius meni
ninkus, kurie čia slaptai 
rengia koncertus ir kelia ne
rimą tarp jūsų kilmės Aus
traluos piliečių»

Australijos Pabaltiečių 
Taryba savo laišku ministe- 
riui pirmininkui atsakė, kad 
estų, latvių ir lietuvių bend
ruomenės nepripažįsta mū
sų kraštų inkorporacijos į 
soviętų Rusijos kolonistinę 
imperiją ir su sovietinio 
okupanto įstaigomis jokių 
reikalų neturi.

Atsakyme, neminint pa
vardžių paaiškinta, kad at
vykstančius menininkus bei 
agitatorius pasikviečia ne 
bendruomenės, bet privatūs 
asmenys be mūsų žinios. 
Kaip tie ’’svečiai” čia elgiasi, 
atsakomybė tenka ne mums, 
bet imigracijos ir užsienio 
reikalų ministerijoms.

Atsakymo vyriausybei iš
traukas skelbiame visuome
nės žiniai prašydami susi
laikyti nuo bet kokio bend
radarbiavimo su okupanto 
tarybinėmis įstaigomis arba 
jų pareigūnais, kad nepa
kenkus Lietuvos ir Pabaltijo 
inkorporacijos nepripažini
mo išsaugojimui.

Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Ta
rybos suvažiavime buvo 
vienbalsiai nutarta, kad visų 
svečių iš užsienio pasikvie- 
timas turi eiti per A.L. 
B-nės Krašto Valdybą. Kas 
šito nutarimo sąmoningai 
nesilaiko, atsistoja už savo 
Bendruomenės ribų.

Australijos Pabaltiečių 
Taryba

Čikagoje surengtas susi
tikimas su neseniai iš sovie
tinės delegacijos, vykusios 
Australijon pasitraukusiu 
Dr. Kaziu Eringiu, Lietuvos 
mokslų akademijos nariu, 
ekologu ir mokslininku. Sa
vo ilgoje kalboje, Dr. K. 
Eringis papasakojo apie 
darbo nuotaikas Lietuvoje, 
visur jaučiant seklių žvilgs
nius, kas padaro darbą neį
manomą ir menkos vertės. 
Vykstant į Australiją šie 
mokslininkai ir buvo sekami, 
į krantą išleidžiant tik po 
tris. Visur jaučiasi rusišku
mo demonstravimas ir lie
tuvių rusinimas. Net ir par
tijos posėdžiai vyksta tik 
rusiškai. Mokslo darbai ra
šomi ir ginami tik rusiškai. Į 
naujai kuriamą pramonę yra 
privežama daug rusų.

sugebėjau, - tik skolą 
tėvynei už lietuvio vardą
grąžinti norėjau.”

Melbourne, lapkričio 19 
dieną mirė Ignas Alekna.

Malonaus būdo žmogus, 
bendruomenės veikėjas, 
brangus lietuvis.

Dėl tų ypatybių junginio 
viename asmenyje, Ignas 
Alekna buvo populiarus 
Melbourne, taip pat Austra
lijoje, žinomas ir Amerikos 
lietuviuose.

Jo gedi Melbourne bend
ruomenės apylinkė, neteku
si veikėjo, Australijos bend
ruomenė - bendradarbio, 
Pasaulio lietuvių bendruo
menė - talkininko lietuviš
kam darbui dirbti.

Prie karsto, Ignui Aleknai 
paskutinę pagarbą atiduo
dami, velionio artimiesiems 
užuojautą reikšdami, atsi
sveikinimo žodžius tarė: 
kapelionas kun. P. Dauknpys 

ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas A. Pocius - savo 
Valdybos ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Valdybos 
pirmininko V. Kamanto 
vardu; R. Šemetas - Mel
bourne Apylinkės Valdybos 
ir bendruomenės narių var
du; A. Baltrukonienė - Mel
bourne Lietuvių Klubo Ta
rybos ir spaudos darbuotojų 
vardu. Dr. A. Staugaitis - 
Australijos Lietuvių Fondo 
Valdybos vardu; K. Lynikas 
- Melbourne Dainos Sambū
rio vardu; V. Šalkūnas - ka
rių veteranų ’’Ramovės” 
vardu; L. Padgurskis - 
spaudos platintojų būrelio 
vardu; J. Meiliūnas - šeimos 
bičiulių vardu.

Prie Lietuvos kariuome
nės atsargos leitenanto ir 

I 1941 metų sukilimo dalyvio

Igną Alekną palydint

Igno Aleknos karsto, užklo
to tautine vėliava, budėjo 
ramovėnų garbės sargyba.

* ♦ ♦

Šiam rašiniui kaipo motto 
parinkta Igno Aleknos žo
džiai (’’Dirbau, kiek galė
jau...”). Jie apibūdina jo pa
ties, kukliai nusakytą, veik
los platumą ir intensyvumą: 
rodo ir darbavimosi moty
vaciją - kodėl jis taip uoliai 
bendruomenėje dirbo 
tautiečių labui.

Tuo sakiniu išreikšta ne 
tiktai bendruomenės nario 
prisiimtoji prievolė, bet ir, 
svarbiausia, išryškinta tos 
prievolės atsiradimo aksti
nas, būtent, savojo krašto 
meilė. Šis intymus jausmas 
pas Igną Alekną buvo įgavęs 
realųjį pavidalą, pasireišku
sį prisiimtos prievolės nesa
vanaudišku vykdymu.

Tėvynės meilės pasireiš
kimas bei manifestavimasis 
yra lemiančios svarbos 
veiksnys bendruomeninio, 
tad ir lietuviškojo darbo 
sekmei užtikrinti.

Iš tikrųjų, tik Lietuvos 
meilei klestint, darnumu te
galima išsaugoti tautinės 
kultūros apraiškas, jas vie
ningai ugdyti dabartyje, jų 
gajumą planingai pratęsti 
ateičiai.

Alekna buvo akcijos žmo
gus: veiksmu ir darbu gy
vendino tai, kas, jo jutimu ir 
manymu, buvo būtina ar 
naudinga tautiečių bendra
jam gėriui kelti.

♦ ♦ *

Prie bendruomeninio dar
bo dėdamasi įvairiais bū-

* M t M

dais: kokios idėjos įdiegimu, 
kokio sumanymo realizavi
mu, taip pat ir sąlygų bei 
priemonių sudarymu 
kokiam darbui atlikti.

Visos tos reiškimosi pa
kopos yra ne tik reikalingos, 
bet ir svarbios kultūrinėms 
apreiškoms veiksmingai 
tarpti.

Velionio reikštasi kiek
viename veiklos tarpsnyje. 
Buvo jis bendruomeninių 
institucijų ar įvairios pas
kirties organizacijų vadovy
bėse, talkininkaudavo jų 
darbams, rūpindavo kitus 
reikalus.

Visa, ką apsiimdavo pa
daryti, atlikdavo neeiliniu 
stropumu, viskam visada 
laiko rasdamas. Nuolatos 
bendraudamas su žmonė
mis, buvo draugiškas ir pa
kantus, tad ir mėgiamas, 
mylimas, kaip reta.

Dėl to tad tautiečiai, ver
tinę Igną Alekną ir jo dar
bus, branginę bendravimą 
su juo, didžiu būriu lydėjo 
velionį amžinojo poilsio vie
ton. . :'.S- ■

♦ * *

Ignas Alekna, kupiškėnas 
iš Plundakių kaimo, gimė 
1908 m. balandžio 21 d. ūki-
ninko šeimoje. Mokslus ėjo 
Kupiškio vidurinėje mokyk
loje, Simano Daukanto mo
kytojų seminarijoje, Vytau
to Didžiojo universitete, 
Karo mokykloje.

Mokiniu būdamas dalyva
vo sporto organizacijose, 
vėliau, jau subrendęs, Vil
niui vaduoti Sąjungoje, stu
dentų tautininkų korporaci
joje Neo-Lituania, Šaulių 
Sąjungoje ir kitur.

Karui prasidėjus, 1941 
metais aktyviai dalyvavo 
sukilime svetimųjų okupaci
jos sutrikdytai Lietuvos ne
priklausomybei atstatyti.

1944 m. Ignas Alekna su 
žmona Ona ir dviem maža
mečiais vaikais, gelbėda
miesi nuo bolševikinio tero- 
to, kaip tūkstančiai kitų lie
tuvių, pasitraukė į Vokieti
ja-

1949 metais, atvykę Aus
tralijon, įsikūrė Melbourne, 
kur Ignas Alekna įsijungė 
lietuviškan darban.

Jis buvo vienas iš kelioli
kos tautiečių, kurie 1950 m. 
vasario 16 d. savo aukomis 
davė pradžią fondui Lietu
vių Namams įgyti.

Gali būti, kad tąją tauti
nės šventės dieną Ignas 
Alekna, tėvynės meilės ve
dinas, neatšaukiamai įsipa
reigojo savo mintis ir darbus 
skirti saviems tautiečiams.

Jis visą gyvenimą dirbo 
saviems, Lietuvai, nesikra- 
tydamas nei siūlomų parei
gų nei atsakomybės, nesiek
damas nei garbės nei pagy
rų.
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Šventėms artėjant
Štai jau metų pabaiga, o 

drauge ir pasiilgtos bei nu
pelnytos atostogos. Prieš 
akis metinės šventės, Nauji 
Metai, pilni vilčių ir lūkesčių 
geresnės ateities, laimės, 
sėkmės... Pasklis iš visų pu
sių sveikinimai. Džiaugsi
mės jų sulaukę iš savo arti
mųjų, draugų, pažįstamų, 
daugybę patys pasiųsime į 
visus kraštus, po visą pa
saulį.

Permetus gyvenus savais 
rūpesčiais kaip tik artėjan
čios šventės sudaro gerą 
progą prisiminti ir visus ki
tus, bent mintimis, sveikini
mo žodžiu juos aplanky teat
naujinti ryšius, net suartėti.

Galbūt šių metinių šven
čių ir yra pairi giliausia 
prasmė, kad per jas patys 
suartėjame, ieškome nutrū
kusių kontaktų tarp senų 
bičiulių, draugų, artimųjų, ir 
jeigu nepavyksta kitu keliu 
jų aplankyti, tai bent minti
mis juos susirandame ir šil
tai prisimename. O kiek 
daug yra tokių, kuriuos no
rėtume pasiekti, šiltu žodžiu 
užkalbinti, bet dažnai skiria 
neperžengiamos kliūtys ir 
užtvaros, daugumoje kitų 
pikta valia pastatytos, bet 
dažnai ir mes patys atsitve
riame nuo to ar kito širdy 
tebelaikydami jau gal visai 
beprasmį įsisenėjusį kliuvinį 
dėl senų nuoskaudų, nepa
teisinamos ambicijos ar net 
užmirštos nuoskaudos. Ir 
gal būt nieko nėra gražes
nio, kaip švenčių proga bent 
patys šalintume kur galėda
mi tokias užtvaras, Kalėdų 
rytą ar Naujų Metų proga 
pirmieji ištiestume ranką.

Ypač tokio suartėjimo 
reikalingi mes savo tarpe 
kaip lietuviai ir kaip tautie
čiai. Kaip skaudžiai visa 
tauta kenčia, kai esame taip 
išdraskyti po visą pasaulį! 

Mielą Onutę Aleknienę, sūnus Vivą ir Vytą su 
šeimomis, netekusius brangaus vyro ir tėvo

A.A.
Igno ABEKNOS 

nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.
Regina ir Vytautas Aniuliai

Buvusiam Melbourne Apylinkės Valdybos nariui bei 
pirmininkui

A.A.
IGNUI ABEKNAI

mirus, jo žmoną, sūnus su šeimomis bei visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia

A.B.B. Melbourne
Apylinkės Valdyba

Giliai liūdime į amžinybę iškeliavusio Melbourno 
Bietuvių Klubo amžinojo nario ir buvusio Klubo Taryboje 

IGNO ABEKNOS
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Onutei 
Aleknienei, sūnums Vivai ir Vytui su šeimomis, ir 
visiems giminėms bei artimiesiems.

MBK Taryba

Vienus skiria geležinės už
dangos, kiti už spygliuotų 
vielų Arktikoje, kiti išblaš
kyti po visą pasaulį. Paga
liau ir patys šioje pusėje su
siskaldę vieni kitus įtaria
me, vieni kitais nepasitiki
me, net kaltiname, kai tuo 
tarpu visų mūsų didysis ide
alas suartėti, susieiti, bend
rai dirbti ir drauge kovoti už 
tautą, už tautos laisvę.

Ar yra kokių neįveikiamų 
kliūčių mums susieiti ir 
bendrauti? Iš tiesų, nėra 
kliūties, kurios racionaliai ir 
gera valia remdamiesi neį
veiktume. Gaila,
nepagrįstos ambicijos tą 
gerą valią ir racionalumą 
dažnai nustelbia net neban
dant rodyti pastangų ir nuo
laidų. Čia turima galvoje 
mūsų vyriausi išeivijoje po
litiniai veiksniai, kurių kiek
vienas nori turėti vadovavi
mo ir patriotizmo monopolį. 
Labai svarbu bet kokiai ins
titucijai turėti atitinkamą 
autoritetą, betgi demokrati
nėje santvarkoje autoritetai 
'neprimetami, bet jie išaugi
nami, iki jie įgyja pripažini
mo.

MIRUSIEJI
Sofijos Lukauskaitės 

Jasaitienės netekus
< ’■ I

Ji gimė 1901 m. Šiauliuose 
Stanislovo ir Elenos Bu
kauskų šeimoje. Jos tėvas 
buvo plačiai žinomas advo
katas, nuoširdus demokra
tas, didelis humanistas ir 
kovotojas už lietuvybę. Mo
tina dantų gydytoja, bet 
labai kultūringa, šilta asme
nybė. Vaikai Sofija, Ona ir 
Vaclovas pasisavino visas 
tėvų gerąsias savybes. Sta
nislovas Bukauskas caro 
valdžios keleriems metams 
buvo už lietuvybę ištremtas 
ir su visa šeima pirmąjį pa
saulinį karą praleido Rusijo
je.

Vėl gi įstaiga ar institucija 
yra negyvas organas, kurio 
variklis yra žmogus — indi
vidas. Atseit, vėl grįžtame 
prie asmens, prie charakte
rio, kuris vyrauja visur 
kreipdamas bet kokią veik
lą: valstybę, kultūrą, civili
zaciją. Grįžtame prie žmo
gaus, kur galioja nuotaikos, 
ambicijos, meilė, neapykan
ta. Taigi ir šventės ne įstai
gai galioja, bet žmogui, per 
kurias suartėjant ugdoma 
bičiulystės, draugystės, ma
žinamos priešingybės ir 
gliaudomi aštrumai.

Kai švenčių metu pasi
girsta taikingos giesmės, 
suplazda eglučių žiburėliai, 
vaidenasi, kad pasaulyje nė
ra priešų, neapykantos, 
kruvinų frontų ir visi apimti 
tos dangiškos švenčių nuo
taikos šiltai spaudžiant 
kitam ranką ir atlaidžiai 
žvelgiant į akis.

Šventės yra žmonių suar
tėjimo ir suartinimo metas. 
Kiekvienas pasveikinimas, 
dovanėlė, rankos paspaudi
mas, šiltas žodis, žvilgsnis, 
net trumputis prisiminimas 
jau veda į suartėjimą, kas 
šalina įtampas ir sėja drau
giškumą. Pasitikime šventes 
jau savyje puoselėdami su
artėjimo mintį. (v.k.)

Grįžus į Bietuvą visa šei
ma vėl įsitraukia į darbą. 
Sofija stoja į Šiaulių gimna
ziją ir jau 1919 m. būdama 
vos 18 metų įsijungia į par
tizaninę lietuvišką veiklą 
drauge su Kipru Bieliniu, 
Aleksandru Maciūnu.

Baigus gimnaziją Sofija 
išvyksta studijuoti į Berly
ną. Čia aktyviai reiškiasi 
studentų socialistų draugi
joje. Baigusi agronomiją 
Berlyne dar gilinasi gyvu
lininkystėj Danijoje.

1925-26 m. ji dirba Bietu- 
voje kaip gyvulininkystės 
instruktorė ir Šiauliuose or
ganizuoja pirmąją gyvuli
ninkystės parodą, sureda
guoja ūkininko vadovą - ka
lendorių.

1925 m. išteka už Dr. D. 
Jasaičio, bet neužsidaro 
siaurame šeimos rate, tuo 
parodydama, kad ji gali būti 
pavyzdinga žmona, motina 
ir drauge visuomenininke, 
ypač socialinės globos srity. 
Ji vadovauja ’’Žiburėlio” 
draugijai šelpti neturtin
giems mokiniams, kalinių 
globos draugijai, uoli Šiaulių 
’’Aušros” muziejaus talki
ninkė .ir rėmėja. Pagaliau 
įsteigia Bietuvoje gyvulių 
globos draugiją ilgus metus 
jai vadovaudama.

Matydama sunkų netur
tingų šeimų gyvenimą, So
fija su kitom iškiliom mote
rim įsteigia Bietuvos Vaiko 
Draugiją, kuriai kiek laiko ir 
pati vadovauja. Ši draugija 
atliko tuo metu didelių dar
bų. Vien tik Šiauliuose 
įsteigta trys vaikų darželiai, 
kuriuose keli šimtai vaikų 
buvo prižiūrimi, auklėjami ir 
net maitinami. Tam reikėjo 
didelių sumų, ką teko pa
čioms suorganizuoti.

Antrojo karo metu Sofija 
ir Dr. Domas Jasaičiai drau
ge su kun. Bapiu Šiauliuose 
buvo didžiausi žydų gelbė
tojai vokiečių metais. Rašąs 
šias eilutes dar ir dabar su

sirašinėja su viena žydaite, 
gyvenančia Izraelyje, kurią 
bendromis jėgomis išgelbė
jom mano sesers ūkyje.

Pasitraukus su šeima 
dukra Elena (dabar Valiū- 
nienė) ir sūnum daktaru 
Stanislovu ir vyru apsigy
veno pietų Vokietijoje, 1947 
m. suorganizavo prie Biet. 
Raud. Kryžiaus Moterų 
Komitetą ir jo veiklą išplė
tusi plačiai tremtinių tarpe, 
palaiko ryšius su Pabaltijo 
Moterų Taryba. Ir emigra
vus į Ameriką nenuleidžia 
rankų ir plačiai darbuojasi 
visuomeniniame gyvenime.

Didelių rūpesčių Sofijai 
kėlė sesers Bietuvoje poe
tės, mokytojos bei bilioteki- 
ninkės Onos Bukauskaitės- 
Poškienės likimas, kuri li
kusi Šiauliuose vėUau ilges
niam laikui ištremta į Sibirą, 
o grįžusi įsijungė į Helsinkio 
komitetą drauge su T. 
Venclova, B. Gajausku ir kt. 
besireikšdama kaip aktyvi 
disidente ir žmogaus teisių 
gynėja.

Sofijos ir Domo Jasaičių 
šeima tai buvo retenybė: 
abu tvirtų nusistatymų su 
skirtingom pasaulėžiūrom, o 
gyveno pavyzdingai darniai 
kupini tolerancijos sau ir ki
tiems. Jų namai buvo atviri - 
visiems, kas tik kreipėsi, 
ypač sunkiaisiais bolševikų 
ir vokiečių laikais.

Man teko drauge su Sofija 
dirbti kai kuriuose organi
zacijose. Tai buvo pareigin
gumo, preciziško punktua
lumo pavyzdys, pilna inicia
tyvos ir apsiimto darbo 
vykdytoja. č.L.

IGNĄ ALEKNĄ...
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Igno Aleknos būta ne tik 
veiksmingo, bet ir visapu
siško veikėjo. Nebūvi) tur-' 
būt institucijos ar organiza
cijos, ar ir kokios kartinės 
pastangos, kur jis vienu ar 
kitu titulu, nedalyvavo ar 
nebuvo prisidėjęs savo noru 
ar kitų prašomas.

Kelerius metus buvo Mel
bourno Apylinkės Valdybo
je, taip pat ir pirmininku; 
dalyvavo ABB Krašto Tary
boje, Australijos Bietuvių 
Fondo Valdyboje, įvairiose 
kultūrinės paskirties orga
nizacijose.

Bygiagreta buvo ir met
raštininkas ir knygnešys, 
lietuviškos spaudos skleidė
jas. Rašė Mūsų Pastogėje, 
Tėviškės Aiduose, čikagiš- 
kėje Dirvoje, Pasaulio Bie- 
tuvyje ir kitur. Rašė apie 
kultūrinį ir organizacinį gy
venimą, taip pat ir apie bė
gamus bendruomenės rei
kalus. Jo dalykiški ir neša
liški reportažai pelnė skai
tytojo palankų vertinimą, o 
jam pačiam - pagarbą.

♦ ♦ ♦

Būtų tinkama prisiminti 
keletą pastraipų iš nemel- 
burniškio pasisakymų apie 
Igno Aleknos santykį su ap
linka - su darbu, su žmonė
mis^

Kaip prieš trejetą metų 
Aleknai buvo suėję 70 metų, 
Mūsų Pastogės redaktorius 
laikraštyje rašė:

’’Kai kiti tokio amžiaus ar 
dar anksčiau visą savo di
dybę užmiršę (jeigu tokią 
turėjo) glaudžiasi prie ’’ka
kalio šilto”, anot Donelaičio 
(gal šiandie reiktų sakyti - 
murkso prie televizijos), tai 
Ignas Alekna kaskart vis la
biau apsikrauna naujais 
darbais, vis labiau įsiparei
goja lietuvių visuomeninėje 
veikloje”.

Ir toliau: ”Ir nenuostabu, 
kad jis taip reikalingas: jis 

niekad nepristigo praktiškų 
Eatarimų, kūrybinių idėjų, 

upinas pozityvių minčių ir 
sugestijų. Tokį Igną Alekną 
pažįsta melburniškiai, toks 
jis žinomas ir visiems Aus
tralijos lietuviams, nes tur
būt jis nėra praleidęs jokio 
bendruomenės suvažiavimo, 
kur jo konstruktyvus žodis, 
tarpininkavimas ar įsikiši
mas visados buvo teigiamas 
įnašas į bendruomeninius 
reikalus”. (MP, 1978, Nr. 
15).

»**
Kad Igno Aleknos nepa

liaujama veikla buvo pozity
vi ir naši, kad jo asmenybė ir 
darbai vertinta ir kitur, ne 
vien Melbourne, rodo jo pa
gerbimai.

1978 metais ABB Krašto 
Tarybos suvažiavimas Ade
laidėje pagerbė jį už veiklą 
Bendruomenėje, apdovano
damas jį karaliaus Mindaugo 
medaliu. Pernai, 1980 me
tais, Pasaulio Bietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
V. Kamantas, atvykęs iš 
Amerikos į ABB Krašto Ta
rybos posėdžių sesiją, įteikė 
dar reikšmingesnį garbės 
ženklą — Pasaulio Bietuvių 
Bendruomenės žymenį.

Šie visuotinės pagarbos 
pareiškimai akivaizdžiai 
patvirtino jausmus ir nusi
teikimus, kuriuos turėjo 
Melbourno lietuviai savam 
tautiečiui, besisakiusiam, 
kad jis savo darbu tenorįs 
’’skolą tėvynei už lietuvio 
vardą grąžinti”.

Šie visuotinės pagarbos 
pareiškimai akivaizdžiai 
patvirtino jausmus ir nusi
teikimus, kuriuos turėjo 
Melbourno lietuviai savam 
tautiečiui, besisakiusiam, 
kad jis savo darbu tenorįs 
’’skolą tėvynei už lietuvio 
vardą grąžinti”.

Ignas Alekna tą ’’skolą” 
grąžino, ir su kaupu, gyvie
siems palikdamas savos as
menybės ir veiklaus lietuvio 
neišblėstantį atminimą, savo 
darbais primindamas reikalą 
būti vertu lietuvio vardo.

• * *
Tebūna Bietuvos žemės 

sauja, ant Tavo karsto lietu
vės užberta, Tavuoju, Ignai, 
ryšiu su numylėtąja tėvyne.

Vokietijoje, Manheimo 
mieste įvyko Klaipėdos vo
kiečių suvažiavimas. Jame 
dalyvavo apie 800 žilagalvių 
senelių. Suvažiavimą svei
kino šio miesto burmistras; 
primindamas ir džiaugda
masis gražiais Manheimo ir 
Klaipėdos ryšiais, nes jau po 
I-jo p. karo Manheimas buvo 
priėmęs 250 vokiečių šeimų 
iš Klaipėdos. Keistas buvo 
pabėgėlių reikalų atstovo H. 
Hauno žodis, kuriame jis 
jasakė, kad Vokietijos - 
sietuvos susitarimu, 97 % 
Klaipėdos gyventojų reika- 
avimu, Klaipėdos kraštas 
juvo prijungtas prie Vokie
tijos, nes vokiečiai čia buvo 
nukentėję nuo lietuvių val
džios. Tačiau Klaipėdos vo
kiečiai paminėjo, kad jie ne
pavydi ir ir niekam nelinki 
dabartinio lietuvių likimo 
sovietinėje valdžioje.

* * *
Vokietijos sportiniame 

gyvenime buvo labai pagar
sėjęs lietuvis Algis Olekna- 
vičius, gimęs 1945 m. 
Kirchheim - Teck. Jis daug 
kartų dviračių lenktynėse 
reprezentavo V. Vokietijos 
valstybę tarptautinėse var
žybose ir olimpiadose. Kaip 
praneša vokiečių spauda, jis 
iš aktyvaus sporto pasitrau
kė ir atidarė dviračių krau
tuvę.
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Gaila laiko, gaila pastangų
TARIAMASIS MEILUŽIS SYDNEJAUS TEATRE

NEIL SIMON
3 veiksmų komedija

Iš anglų kalbos vertė Elena Jonaitienė

Režisierius Julius Dambrauskas

veikėjai

Julius Dambrauskas 
Ksana Dauguvietytė 
Ginta Viliūnaitė 
Daiva Labutytė-Bieri

Sydnejaus ’’Atžalos” te
atras antrą kartą pastatė 
Neil Simon komediją ’’Ta
riamasis meilužis”. Gal ne
reikėtų apie tai daug ir ra
šyti, jei dar nebūtų gyvas 
’’Atžalos” teatro 25 metų 
sukakties proga pastatytas 
Ostrausko ’’Čičinsko” prisi
minimas. Su ’’Čičinsku” 
buvo pasiektas teatrinio 
darbo zenitas: perfekcija 
surežisavime (rež. Stasys 
Skorulis),vaidyboje (vaidino 
visi veteranai), perteikime 
veikalo autoriaus intencijų 
ir minčių tobula lietuvių 
kalba. Veikalas buvo turtin
gas, simboliškas ir priima
mas keliomis prasmėmis, 
verčiąs pagalvoti dar ilgai 

uždangai nusileidus. Ir 
svarbiausia, veikalas at
skleidė lietuvių istorijos 
puslapius.

Turbūt ir norint negalima 
būtų suieškoti kontrastin- 
gesnio veikalo vertės ir te
matikos požiūriais: kiek 
’’Čičinskas’’ buvo gilus, tiek 
’’Meilužis” lėkštas ir tuščias, 
kurį pamačius gailėjosi su
gaišto laiko. Nekalbėsiu apie 
aktorių vaidybą — ’’Atžaly
no” kolektyvas visada gerai 
pasirodo — bet tik paliesiu 
paties veikalo pasirinkimo 
klausimą.

Be abejo, režisierius turi 
pilną teisę pasirinkti kas 
jam patinka: neranda tinka
mo veikalo lietuviškame re
pertuare, ieško tarptauti
niame. Taip yra ir bus nor
maliose sąlygose. Tačiau 
mūsų sąlygose dalykai 
svarstytini kiek kitaip: išei
vijoje mes sau negalime 
leisti prabangos imti ’’bet 
ką”, mums reikia racionalios 
atrankos ir kokybės ir te
matikos atžvilgiais, ypač kai 
tie pastatymai įvyksta kartą 
per metus ar dvejus.

Gyvendami hedonistinia
me pasaulyje nejučiomis 
priprantame prie to gyveni
mo hedonistinių apraiškų: 

mų ir televizijos pagrindinis 
uždavinys yra sotiems žmo
nėms suteikti žaidimų. Be 
abejo, tokie palinksminimai 
atitinka didelės daugumos 
norus ir tuo pačiu yra pel
ningi. O populiariausi veika
lai yra paprasčiausi, nepro- 
blematiški ir, ypač šiais lai
kais, erotiški. O koks gi te
atro direktoriaus ar režisie
rius rūpinsis veikalo atsako- 
mingumu, moralumu, kada 
šiuo keliu einant galima su
silaukti finansinių nuostolių 
ir prarasti populiarumą. To
dėl lėkšti erotiški pastaty
mai užtvindė visus ekranus 
ir scenas, jų negalima apsi
ginti, geresnio veikalo reikia 
ieškoti su žiburiu.

Tačiau ar tikslu lietuviš
kam teatrui eiti tuo pačiu 
keliu? Noroms nenoroms 
išeivijoje teatro rolė privalo 
būti kitokia: teatras turi iš
likti lietuviškos kultūros 
skleidėjas ir tęsėjas, nes jei
gu patys nesirūpinsime savo 
kultūriniu palikimu, kas gi 

juo rūpinsis? Kiek matėte 
lietuviškų veikalų australiš
kuose teatruose ir televizi
jose? Ir jeigu mes jų dabar 
nematome net savo pačių 
scenose, ko mes galime ti
kėtis ateityje? Ar teatras 
nėra viena iš pagrindinių 
priemonių paskleisti gyvą, 
pūkuojančią lietuvybę, ar 
tai nėra įtaikinga tribūna 
idėjom platinti, mintim per
teikti? Ar tai negali būti 
vaizdingiausias istorijos va-

ATVYKSTA JONAS VAZNELIS

Australijos lietuviai pas
taraisiais metais vis daugiau 
ir daugiau susilaukia meni
ninkų iš JAV. Gerai, kad 
mūsų dainos, dailaus žodžio 
menininkai, sportininkai, 
tautinių šokių grupės bend
rauja su tolimos Australijos 
lietuviais. Suartėjame, vieni 
kitus geriau pažįstame, su
mažėja nuotoliai, užsimezga 
glaudūs ryšiai, atsiranda 
paskata ir kultūrinei veiklai. 
, Gruodžio 14 d. atsisveiki
name ir į Australiją iš Čika
gos išlydime mūsų žymųjį 
operos solistą Joną Vaznelį. 
Drauge su juo vyksta ir 
žmona Natalija.

Jonas Vaznelis Australi
jon koncertuoti kviečiamas 
Australijos Lietuvių Katali
kų Federacijos ir kun. Pr. 
Vaserio, Federacijos suva
žiavimo proga. Bet tuo pačiu 
sol. Jono Vaznelio koncertai 
įvyks ir kitose lietuvių kolo
nijose.

Pirmąjį koncertą solistas 
Jonas Vaznelis duos Sydne
jaus lietuviams gruodžio 20 
d. Melbourne, Katalikų Fe
deracijos suvažiavimo metu 
koncertas įvyksta gruodžio 
30 d. Prieš tai, gruodžio 27 
d. jis giedos sekmadienį lie
tuvių pamaldų metu bažny
čioje. Svečiai numato daly
vauti Melbourne lietuvių 
ruošiamame Naujųjų Metų 
sutikime.

Sausio 3 d. svečias kon
certuos Adelaidėje. Po visų 
koncertų sugrįžta į Sydnejų, 
kur paviešės savo artimųjų 
tarpe, kurių jie nematę dau
gelį metų.

Viešėdami Australijoje 
Natalija ir Jonas Vazneliai 
nori arčiau susipažinti su 
lietuvių ekonominiu, kultū
riniu, visuomeniniu bei poli
tiniu gyvenimu. Jie Austra
lijoje lankosi pirmą kartą. 
Tiesa, prieš keliolika metų 
sol. Jonas Vaznelis buvo 
kviečiamas atvykti Austra
lijon, tačiau ano meto sąly
gos, darbas ir pragyvenimo 
rūpesčiai neleido ilgesniam 
laikui palikti Čikagos. Taigi 
ir labai nuoširdžių kvietimų 
tada negalėjo priimti.

Nors ir dabar
jie išvyksta prieš pat Kalė
dų šventes, palieka savo 
biznį, atsižada neabejotino

dovėlis, sąmoningumo ug
dytojas, kalbos grožio ir lie
tuvių kalbos dvasios at-
skleidėjas?

Visi gerai suprantame, 
kad poros valandų teatras 
reikalauja gero pusmečio 
pastangų daugelio dalyvių. 
Ar veikalas geras ar blogas, 
Ijasiruošimo ir repeticijų 
aikas tas pats, tačiau rezul
tatai kitokie. Vietoj spindu
liuojančio švyturio teatras 
gali likti ir dumbluotu nuo
bodžiu akligatviu. Su ’’Ta
riamuoju meilužiu” ten ir įs
muko ’’Atžalos” teatras. 
Trys veiksmai apie lovą ir 
ant lovos pavertė komediją 
subrendusiems (taip buvo 
reklamuojama) į nesubren- 
dusiųjų dramą, nevertinan
čių nei savo nei kitų laiko. 
Pastatymas komedijos, ku
rios net pats režisierius ne
drįso parodyti jaunimui, yra 
nepateisinamas energijos ir 
gabumų eikvojimas. Tokia 
beverčio veikalo pastatymas 
tebuvo tik Sydnejaus lietu
viško teatro nuosmukis.

Genovaitė Kazokienė

Rašo Jurgis Janušaitis

Solistas Jonas Vaznelis

•pelno. Tačiau ši kelionė ski
riama kilnesniam tikslui, 
tad, anot mielo Jono Vazne
lio, ne vien duona žmogus- 
gyvas, reikia ir dvasinio 
maisto. Tuo maistu Jonas 
Vaznelis nori pasidalinti ir 
su Australijos lietuviais.

Solistas Jonas Vaznelis su 
atyda ir rūpesčiu ruošėsi šiai 
kelionei ir būsimiems kon
certams. Koncertų progra
moje klasikinė muzika, ope
rų arijos, liaudies dainos. 
Koncertai bus reprezentaci
niai, taigi lankytojų, solisto 
teigimu, neapvils.

Jonas Vaznelis Dievulio 
apdovanotas nuostabiai 
gražiu boso balsu. Jis yra 
JAV ir Kanadoje davęs 
daug rečitalių, dainavęs su 
kolegomis, solo partijas atli
kęs, su Dainavos ansambliu 
išleidžiant religinės muzikos 
plokštelę ir kitomis progo
mis.

Lietuvių Operoje, nuo jos 
įsikūrimo pradžios, įvairiose 
operose, kuriose buvo boso

Olegą Truchaną
prisimenant

1972 metais sausio 6 d. iš 
mūsų tarpo pasitraukė Ole
gas Truchanas. pasižymėjęs 
Tasmanijos gamtininkas, 
kuklus ir malonus tautietis. 
Olegas tragiškai žuvo 
Gordon upės tyrinėjimo 
ekspedicijos metu.

Jau Lietuvoje pamilęs 
gamtą, gynė ją ir išeivijoje 
nuo bereikalingo naikinimo 
ir eikvojimo. Energingai 
veikdamas Tasmanijos ir 
Australijos Gamtos Apsau
gos valdybų komitetuose, jis 
daug atsiekė ir jo nuopelnai 
pagarsėjo visoje Australijo
je. Jo vardas liks šimtme
čiams įamžintas tūkstant
mečių Huon pušų miškuose, 
kuriuos jis išgelbėjo nuo ci
vilizacijos įsiveržimo. Jo 
garbai ir atminimui Tasma
nijos vyriausybė pavadino 
šiuos plotus ’’Truchanas 
Huon Pine Reserve”. Prie 
Gordon upės, kurią betyri- 

partijos, dainavo pagrindi
nius vaidmenis. Septyneris 
metus dainavo Lyric operoje 
su pasaulio garsenybėmis.

Tad Australijos lietuviai 
sulauks tikrai reto ir malo
naus svečio ir turės progos 
pasigėrėti aukšto meninio 
lygio koncertais.

Atsisveikindami mūsų iš
kilųjį menininką, linkime 
gero vėjo ir sėkmės koncer
tuojant Australijos padan
gėje.

Laimingos kelionės į sve
čių šalį Jums, mielas Jonai ir 
ponia Natalija.

Neabejojame, kad šį mielą 
svečią Australijos lietuviai 
sutiks svetingai, kaip visa
da, gėrėsis koncertais ir vi
liamės, kad ši kelionė pasi
tarnaus dar glaudesniam 
abiejų pasaulių lietuvių 
bendravimui.

Po viešnagės Australijoje, 
Jonas ir Natalija Vazneliai, 
grįždami Čikagon, dar ap
lankys ir Naująją Zelandiją. 

nedarnas jis paskendo, yra 
’’Truchanas Lookout”, o Va
karų Australijoje, Ham- 
mmersley kalnyne irgi rasi
me jo vardo atgarsių kalne 
pavadintu ’’Mount Trucha
nas”.

Australijos Broadcasting 
Commission nufilmavo Ole
go Truchano veiklą gamtos 
apsaugos ir ekologijos 
moksluose. Šis filmas pava
dintas ’’Spirit of Olegas 
Truchanas’5. Jis yra vienas 
iš ’’Big Country” serijos ir 
yra įtrauktas į gamtos 
mokslų programas gimnazi
jose.

Jo paties dar sudaryti 
garsiniai skaidrių filmai 
(audio - visual presentation) 
”Winter” ir ’’Pedder" 
(Pedder ežeras Tasmanijo- 
je) turi nepaprastą pasiseki
mą. Labai neseniai jie buvo 
rodomi Sydney ir Melbour
ne. Mums taip pat yra gerai 
pažįstamas puikiai ilius
truotas ”de luxe” leidinys 
’’The World of Olegas Tru
chanas”. Šios knygos jau 
septinta laida. Joje jautri 
Olego Truchano siela paga
vo gamtos išraiškas įvairio
se nuotaikose. Gamtoje jis 
rado ne tik grožį, bet ir pa
guodą bei priglobstį. Jis 
dažnai užsimindavo —

’’kaip yra svarbu, kad mes 
susirūpintumėm mūsų 
tautinių parkų ir gamtos li
kučių išlaikymu; ... Jei mes 
priimsime tvarkytojo ir glo
bėjo paskirtį, o ne užkariau
tojo, išmoksime harmonin
gai ilsėtis gamtoje ir rasime 
pasaulį ir gražesnį ir malo
nesnį gyventi.”

Mažai turime tautiečių, 
kurie su tokiu entuziazmu ir 
pasišventimu kovojo už savo 
įsitikinimus. Šio tauraus lie
tuvio nuopelnai nebus pa
miršti Tasmanijos istorijoje 
ir mūsų tautiečių atsiekimų 
pasaulyje.

Isolda L Davis

Kaip praneša PL Bend- 
-------" jos leidžiamas 

žurnalas 
Lietuvis”, dau- 
prenumeratorių 
Amerikoje. Gi

ruomene, 
mėnesinis 
’’Pasaulio 
giausiai 
68°/o, turi 
antroje vietoje stovi Aus
tralija ir trečioje tik Kana
da, nors ten lietuvių gyvena 
daug daugiau negu Austra
lijoje. Iš viso leidžiama šio 
žurnalo 3400 egzempliorių.

Kalbant apie laikraščių ti
ražus, tai gal tik ’’Mūsų Pas
togės” prenumeratorių 
skaičius ne mažėja, bet di
dėja, kai kitų, ypatingai 
Amerikos lietuvių laikraščių 
prenumeratorių skaičius 
labai smarkiai krinta. Pats 
didžiausias Čikagos lietuvių 
dienraštis Draugas neseniai 
turėjo 40.000 prenumerato
rių, kai dabar jo spausdina
ma tik 7000. Priežastis dide
lis senosios kartos mirtin
gumas.

1983 m. V-jo Pas. Liet. 
Jaunimo Kongreso dalis 
įvyks Kanadoje. Studijų 
dienos vyks Trento univer
sitete ir kongreso uždary
mas Montrealyje. Naujoji 
Kanados Jaunimo Sąjungos 
pirmininkė yra. Bersėnaitė, 
kuri perėmė pareigas iš ne
seniai Australijoj lankiusios 
L. Berženytės. Jaunimo 
S-ga savo kasoje turi virš 
11.000 dolerių.
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Namie
GEELONG

METINIS SUSIRINKIMAS

Geelongp Lietuvių Są
jungos Klubo narių metinis 
susirinkimas įvyko spalio 24 
d. Lietuvių Namuose.

Susirinkimą atidarė pirm.
J. Gailius, pakviesdamas vi
sus atsistojimo minute pa
gerbti mirusius narius ir 
pakvietė susirinkimui pir
mininkauti V. Bindoką, o 
sekretoriauti K. Starinską.

Mandatų Komisiją sudarė 
V. Mačiulis, G. Valaitienė, S. 
Urbonavičius, M. Bindokie- 
nė.

Metinės veiklos praneši
mą padarė pirm. J. Gailius, 
kasininkas VI. Adomaitis 
pranešė piniginę padėtį. Re
vizijos Komisijos aktą per
skaitė V. Bindokas.

Po trumpų diskusijų susi
rinkimas patvirtino metinę 
ir finansinę veiklą. Naujos 
valdybos rinkimai praėjo be 
didesnių sunkumų, kur nau
jai išrinkti organai pasi
skirstė pareigomis: pirm. J. 
Gailius, vicepirm. J. Mede
lis, vicepirmininkė moterų 
reikalams I. Gailiuvienė, 
kasininkas VI. Adomaitis, 
sekretorius Česlovas Valod- 
ka, o kandidatais liko J. Ma- 
nikauskas ir A. Jančiaus
kienė. Pagal balsų daugumą 
Revizijos Komisiją sudaro: 
V. Bindokas, J. Renkauskas,
K. Starinskas; kandidatais 
liko V. Mačiulis ir K. Šimke- 
vičius.

Susirinkimas, remdama
sis kylančia infliacija, nutarė 
nario mokestį pakelti vienu 
doleriu, tokiu būdu nuo 
susirinkimo datos nariai 
moka vieną dolerį daugiau 
kaip kad anksčiau mokėjo.

Susirinkimui pasiūlyta, 
kad sekmadienio rytą 
25.10.81 10 vai. visi susiren
ka prie Aberdeen Chateau, 
Newtown apžiūrėti gretimai 
esamą pastatą Klubui.

Susirinkimo pirmininkas 
V. Bindokas padėkojo vi
siems susirinkusiems ir bu
vusiai valdybai už idėtą

ir 
svetur

darbą, tuo pačiu pakvietė 
visus sugiedoti Lietuvos 
Himną.

Po susirinkimo įvyko su
neštinė tradicinė kavutė, 
kur visi apsimokėjo nario 
mokestį ir maloniai praleido 
vakarą.

Pranešame, kad gruodžio 
12 d. 7.30 vai. Lietuvių Na
muose ruošiamas tradicinis 
prieškalėdinis pobūvis - su
neštinis su leidimu gėri
mams, turėsime ir plokštelių 
muziką. Kviečiame visus 
narius, rėmėjus ir geros va
lios lietuvius skaitlingai da
lyvauti ir pajusti artėjančių 
švenčių nuotaiką.

Česlovas Valodka 
G.L. S-gos sekretorius

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
MELBOURNE

Laisvosios Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo minėji
mas pradėtas mišiomis šv. 
Jono bažnyčioje už žuvusius 
karius ir partizanus. Mišias 
atlaikė ir gražų, pritaikytą 
šventei pamokslą pasakė 
kun. P. Dauknys, o p. Mor
kūno vadovaujamas choras 
įspūdingai giedojo šventines 
giesmes. Altorių puošė ke
turios organizacijų ir tautinė 
vėliavos.

Po pietų Lietuvių Namų 
koncertų salėje, pilnai pri- 
plūdusioje tautiečių, Ramo
vės skyriaus pirmininkas V. 
Šalkūnas trumpa kalba ati
darė minėjimą pakviesda
mas kun. P. Vaserį sukalbėti 
invokaciją, o sav. kur. J. 
Giedraičiui pavesdamas prie 
Žuvusių Karių paminklo pa
dėti vainiką. Adelaidiškio 
maj. VI. Petkūno paruoštą iš 
1918 m. atsiminimų paskaitą 
įdomiai paskaitė Viktoras 
Baltutis.

Meninę minėjimo dalį 
pradeda jaunas deklamato
rius R. Didelis S. Santvaro 
poezija Palikimo žodžiai ir 
Brigitai Szentimrey prane- 

šinėjant scenoje pasirodo 
jaunučių šokėjų grupė ’’Gin
taras”, kurie pačios prane
šėjos išmokinti pašoka 
keturius šokius: Gintarėliai, 
Gyvataras, Šustas ir Kalve
lis. Po to scenoje pasirodo 
Dainos Sambūrio vyrų cho

ras iš 15 vyrų, gražiai uni
formuotų, kurie Vytauto 
Strauko diriguojami padai
nuoja tris dainas. Pastaroji 
jų daina iki šiol negirdėta 
labai šauniai nuskamba ir 
sukelia audrą katučių. 
Programą užbaigia mūsų ži
nomas poetas ram. Juozas 
Mikštas su savo kūryba.

Po pertraukos Adelaidės 
’’Vaidilos” teatro 9 aktoriai 
įspūdingai suvaidina Justino 
Marcinkevičiaus istorinės 
dramos ”Mindaugas” I 
veiksmą. Tenka įik apgai
lestauti kad greitomis Jonas 
Neverauskas tesuspėjo su
režisuoti tik pirmą veiksmą. 
O būtų buvę malonu ir visą 
tą patrijotinį veikalą pama
tyti. Tikimės kad kitais me
tais jie dar kartą atvyks ir 
parodys jau visą tą veikalą, 
su gražiom dekoracijom. 
Aktoriai visi buvo labai 
vykusiai nusigrimavę ir ap
sirengę. O jų vaidyba, kaip 
paprastai buvo be priekaiš
to.

Minėjimas užbaigtas vi
siems sugiedant Lietuvos 
Himną.

N. Butkūnas

A.Liet.FONDO Vajus
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDAS

-MŪSŲ VISŲ REIKALAS

A.L. Fondas remia lietuvių kultūrinių vertybių 
išlaikymą ir kūrimą.

- plieną Jonaitienė

Galvoja tas, kuris galvoja apie ateitį
Prof. Vytautas Doniela

* . ‘i ir ■ 1 y - ■.

Remdami Australijos Lietuvių Fondą, mes 
prisidedame prie lietuvybės išlaikymo Australijoje ir tuo 
pačiu padedame savo tautai.

f Petras Bielskis

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems, palydėjusiems mūsų 
brangų vyrą, ir tėvą a.a Vincą Rušą į amžinojo poilsio 
vietą; ačiū už gėles, šv. mišias ir aukas. Dėkojame kuni
gams P. Butkui ir P. Martuzui, Dainos chorui, p.p. A. 
Mauragiui, L. Karveliui, J. Kedžiui ir V. Petniūnienei už 
atsisveikinimo kalbas, ir visiems, mus skausme užjautu- 
siems.

Nuliūdę žmona, vaikai ir 
-i anūkai

Pasisakymas
Išvykos Amerikon klausimu

1983 m. vidury Čikagoje 
bus pravestos H-sios Pasau
lio Lietuvių Dienos, kurias 
organizuoja PLB Valdyba su 
visos eilės kitų organizacijų 
Šiaurės Amerikoje talka. 
Liet. Dienų metu vyks PLB 
Seimas,Dainų Šventė,
Sporto žaidynės ir V-sis 
Jaunimo Kongresas.

Šiomis P.L. Dienomis do
misi ir Australijos lietuviai, 
ypač sportuojantis jauni
mas. Jau nuo pernai sporto 
vadovybė ALFAS sudarė 
specialų komitetą pasiren
gimams vykti į Čikagą, kuris 
telkia sportininkų kelionei 

lėšas, rūpinasi ir visais 
kitais išvykos reikalais. Su
sitarta ir su kelionių biuru, 
kuris pervežiant visą grupę 
duotų palankiausias sąlygas, 
. Reikalas darosi karštas, 
kai atsirando eilė protestų, 
kam minėtas sportininkų 
komitetas pasirinko kitiems 
nepageidaujamą kelionių 
biurą rūpintis būsima išvy
ka. Leista Mūsų Pastogėje 
pasisakyti keliems suinter- 
suotiems ir pačiam išvykos 
rengimo komiteto pirminin
kui ir tuo tolimesnės disku
sijos šiame laikraštyje už
daromos remiantis šiais mo
tyvais:

1) kai kurie gauti pasisa
kymai peržengia leisti spau
doje polemines ribas ir stato 
patį laikraštį, kaip atsakingą 
prieš įstatymus;

2) išvyką organizuoja ir 
renkasi kelionių biurus savo 
nuožiūra sportininkų suda
rytas komitetas, ir vado
vaujantis demokratiniais 
principais niekas pašalinis 
negali nurodinėti, ką turi 
ar neturi daryti Idta organi
zacija. Kiti vienetai ar jun
giniai, nepatenkinti sporti
ninkų pasirinkimu, pilniau
siai gali organizuoti savas 
išvykas.

3) paskiri sportiniai vie
netai ar klubai, nepatenkinti 
komiteto pasirinkimu, gali 
protestuoti pačiai sporto 
vadovybei ALFUI.

M.P.Red.

f

Frank’s Ladies Hairdressing Salon
(FRANK’S GROŽIO SALIONAS) * 

linki 
visiems esamiems ir būsimiems klientėms

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

Ateikite ir įsitikinsite! Pusmetinės — dažymas — nuspalvinimas — 
dažymas sruogomis — pučiamasis sušukavimas — stilingas kirpimas.

Mūsų bendradarbės: 
Violet, Valda, Waltraud, 
Regina, Michele, Corinne, 
Julie, Debbie

Aplankę mūsų saloną jūs 
jausitės ir atrodysite 
žavėtinai!

SHOP M—74
BANKSTOWN S OPPING SQUARE

Išvyka į; Lietuvą 1982 m.
Galite keliauti su pasitikėjimu, jei naudojatės Palanga 

Toūrs išvykomis. Per pastaruosius 10 metų Palanga 
Tours įsigijo pripažinimo ir patikimos patirties. Kodėl 
neprisidėti prie mūsų ir 1982 metais?

NUMATOMA IŠVYKA

* 10 naktų Vilniuje * draugiška grupės palyda • užten
kamai laiko apsipirkti Singapore (dėl 10 naktų Vilniuje 
reikalas laukia patvirtinimo) 
IŠVYKSTAMA GRĮŽTAMA KAINA 
birželio 20 d., sekm. liepos 9 d. penkt. iš Melb., Sydney,

Brisbane $ 2750

Norite keliauti vienas? Netinkamas jums išvykos lai
kas? Palanga Tours parūpina patogiausias keliones tiesiai 
į Vilnių ar per Europą. Kreipkitės dėl detalių

Atkreipkite dėmesį į mūsų naujus adresus Melbourne 
ir Brisbane

jp Palanga Toars
280 PiTT STREET. SYDNEY 2000 AUSTRALIA

Tel. 264 2008
MELBOURNE: 118 Queen ADELAIDE: 229 Rundle 

St., tel. 678 525 St., tel. 223 7544
BRISBANE: Citicorp Buil- PERTH: 140 St. George 

ding, 1st floor, 217 Tee. tel. 321Y371
George St., tel. 2213177
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Melbournas dainuoja, šoka ir... Jauniausias med. daktaras
Mūsų tautinio gyvenimo 

Eagrindiniai varildiai, tur- 
ūt, bus mūsų chorai ir tau

tiniai šokiai. Šios dvi mūsų 
tautinę kultūrų poselėjan- 
čios institucijos, nuo pat 
mūsų išeiviškojo gyvenimo 
pradžios, buvo ir tebėra 
mūsų pasididžiavimas ir pa
guoda. Kai visos kitos kul
tūrinės apraiškos palaiko 
tam tikram lygy mūsų dva
sinę egzistenciją, lietuviška 
daina ir šokis paliečia mūsų 
širdies gelmes ir yra tartum 
balzamas mūsų blėstančiam 
Eatriotizmui ir lietuvybei, 

lietuviška daina nėra vien 
muzika plačiaja šio žodžio 
prasme, bet dalis mūsų eg
zistencijos, dalis mūsų bui
ties. Daina mes išreiškiame 
savo džiaugsmą, daina guo
džiamės, kai mus apninka 
nelaimės. Visi mėgstame 
padainuoti, kai reikia ir kai 
nereikia. Bet daina dainai 
nelygi. Vien pašūkaliojimas 
nėra daina, nežiūrint su 
kokiu užsidegimu ir nuotai
ka ją trauktumėm. Dainoj 
suspindi tikrasis jos grožis, 
kai jai suteikiama meninė 
išraiška, kai ji išpildoma ge
rai išbalansuoto choro, pajė
gaus chorvedžio vadovybė
je. Mūsų pasididžiavimui ir 
džiaugsmui organizuotos 
dainos vienetai - chorai vis 
tebetęsia savo kūrybinį dar
bą.

Pereitą sekmadienį turė
jau progos pasiklausyti 
Melbourne Dainos Sambūrio 
koncerto. Šis choras skiriasi 
nuo kitų Australijos lietuvių 
chorų savo išimtina struk
tūra. Jam vadovauja čia 
išaugę, šiame krašte muzi
kinius įgūdžius įgiję, trys 
jauhOsios kbrtos dirigentai. 
Esame pripratę į muzikus 
žiūrėti, kaip į jautrius ir am
bicingus žmones, nemėgs
tančius ir nepakenčiančius 
savo darbe bet kokios inter
vencijos, skirtingų nuomo
nių ar idėjų. To buvo galima 
tikėtis ir šioje jaunoje triju
lėje. Buvev galima laukti 
choro parengime ir dainų 
interpretacijoje trilypumo, 
kuris patį vienetą galėtų iš
vesti ant slidaus ledo. Ta
čiau išklausius koncerto 
programos pasirodė, kad 
šios rūšies spėliojimai ir 
prielaidos nepasitvirtino. 
Visi šie trys jauni žmonės 
atėjo į chorą dirbti, atrodo, 
ne asmeniškų ambicijų ve
dami, bet iš meilės lietuviš
kai dainai, gerai perpratę 
lietuviškos dainos charakte
rį ir dvasią, laisvi inuo var
žybų dėl pirmavimo. Šią 
nuomonę patvirtino ir
asmeniški pašnekesiai su 
Visais dirigentais. Visa tai 
teikia gražių vilčių choro 
ateičiai. Sambūris yra tikrai 
gerose ir patikimose ran
kose.

Koncero programa buvo 
gana plati ir įvairi. Girdėjo
me įprastines ir naujas liau
dies dainas ir šiuolaikinių 
kompozitorių kūrinius. Miš
rus choras, diriguojamas 
Danutės Levickienės, pa
dainavo B. Gorbulskio ’’Va
saros šokis”; B. Kiverio 
’’Man skamba toliuos” ir 
’’Nuo Birutės kalno”, solo 
dainuojant V. Bruožytei.

Birutė Prašmutaitė diri
gavo mišriam chorui, kuris 
Eadainavo St. Šimkaus ”Ei. 

ietuvos kareivėliai”; ”0i 
pasakyk”; A. Bražinsko 
’Pabaigtuvių pėdas” ir P. 
Tąmuliūno ’’Garsus mano 
Vilnius”. Solo J. Rūbas. Su 
vyrų choru: A. Bražinsko 
"Kur gimta padangė.” ir. K 

Budriūno ’’Grąžinkit laisvę”.
Vytautas Straukas diri

gavo moterų chorui, padai
navusiam E. Balsio ’’Dainelė 
apie tiltą” ir A. Bražinsko 
’’Rūta žydėk”. Su mišriu 
choru išpildė A. Mikulskio 
harmonizuotas liaudies dai
nas ’’Žveng’ žirgelis lankoj” 
ir "Papartėlis ; J. Švedo 
’"Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka” ir programos užbaigai 
B. Budriūno ”0 Nemune”.

Parengime buvo įterpta 
naujovė - montažas ’’Tėvelis 
grįžo iš karo”, kurį išpildė 
Jaunimo Ansamblis D. Le
vickienės vadovybėje. Tai 
gražus jaunimo būrelis, pa- 
sirįžęs savo jaunais balsais 
įsijungti į mūsų dainininkų 
gretas. Tik šį kartą, kaip ir 
dera jauniems žmonėms, jie 
savo nuotaikas išreiškė nau
joviškai. Jaunimas nusista
tęs prieš karus. Tad ir savo 
montažą išpildė apsirengę 
juodais marškiniais ir blius- 
kutėm. Deklamavo Vidas 
Sadauskas. Loreta Čižaus- 
kaitė tėvelio sugrįžimą iš 
karo apdainavo savo skam
biu, jaunatvišku balseliu. 
Muzikos palydą sudarė pia
ninas, gitara ir būbnai. Pub
lika šį jaunimo pasirodymą 
sutiko šiltai, nepagailėję 
delnų triukšmingai jiem pa
ploti.

Tautinių šokių grupė 
’’Gintaras” dviem išėjimais 
įsijungė į programą ir pašo
ko šešis šokius. Grupės va
dovai P. ir J. Sadauskai be 
abejonės įdėjo nemaža trū-

Liet. Enciklopedijos 
papildymų tomas

Mintis leisti Lietuvių En
ciklopedijos II papildymų 
tomą rado palankų atgarsį 
spaudoje ir laiškuose; Gauta 
daug laiškų, skatinančių ne
bedelsti su šiuo aktualiu rei
kalu. Tarp kitų motyvų už
simenama tai, kad išeivijoje 
sparčiai retėja senesnės 
kartos lituanistų, gi jų prie
auglis nežymus. Tebedel- 
siant darytųsi sunkiau rasti 
bendradarbių lietuviškiems 
dalykams. Tai ir skatina 
skubinti leisti II papildymų 
tomą.

užsakymų, deja, nesu
plaukė nė kelintos dalies 
tiek, kiek reikėtų, kad būtų 
galima iš prenumeratos išsi
versti. Tenka remtis viltimi, 
kad darbą pradėjus atsiras 
daugiau prenumeratorių. 
Panašiai buvo ir tada, kai 
LE pradėta leisti prieš 30 
metų. Bet norima štai ką 
pabrėžti. Nebus įmanoma 
spausdinti didesnio atsargos 
kiekio: viena, be reikalo tai 
pakeltų išlaidas; antra, san
dėlyje užsigulėdamos kny
gos neša nuostolius. Taigi, 
kas iš tikrųjų mano ir norėtų 
užsisakyti II papildomų to
mą, reikėtų nebedelsti įsira
šyti į prenumeratorių skai
čių. Leidyklai pinigų siųsti 
dar nereikia. Pakanka pra
nešti vardą, pavardę ir ad
resą.

Malonu pranešti, kad II 
papildymų tomą sutiko 
redaguoti Simas Sužiedėlis, 
buvęs Encyclopedia Litua- 
nica redaktorius ir LE 
bendradarbis, Dr. Jurgis 
Gimbutas buvęs abiejų en
ciklopedijų skyriaus redak
torius ir Dr. Juozas Girnius 
buvęs vienas iš 3 pagrindi

so, paruošdami šokėjus ne 
tik teisingai šokius pašokti, 
bet taip pat išreikšti jaunat
višką entuziazmą ir šokio 
džiaugsmą. Nelengva buvo 
žiūrovams ramiai nusėdėti 
vietoje, kai prieš akis sukosi 
pati jaunystė ir šypsniu 
nušvitę, įkaitę veidai. Ir kai 
po šokio kelios mergaitės 
tuojau įsijungė į chorą, buvo 
matyti, kaip jos, dar neat
gavusios kvapo, stengės ir 
čia savo pareigą atlikti lygiai 
gerai, kaip ir šoky, neužmir- 
šusios ir šypsotis.

Turėdami dirigentų pasi
rinkimą (dvi jaunos damos ir 
taip pat jaunas vyrukas) 
choristai ir choristės gal ir 
turi pagrindo koncerto metu 
šypsotis. O dainai tas ne
kenkia. Gal nuo to daina 
tampa skambesnė ir nuotai- 
kingesnė. Šiame koncerte 
dainom nuotaikos ir skam
bumo tikrai netrūko. Choras 
pasirodė, kaip vieningas, 
drausmingas ir gerai pa
ruoštas meninis kolektyvas.

Danos Levickienės dėme
sys Jaunimo Ansambliui, 
tikriausia pagristas viltimi 
prisiauginti jaunų daininin
kų, kurie papildytų ir atjau
nintų Sambūrį. Belieka 
Sambūriui ir jo vadovams 
palinkėti geros sėkmės. 
Prieš akis Lietuvių Dienos ir 
Dainų Šventė. Nėra abejo
nės, kad Melbourne Dainos 
Sambūris šią šventę suor- 
fanizuos ir praves be prie- 

aištų.

B.S.

nių LE redaktorių. Po pasi
tarimo, įvykusio spalio pra
džioje, nutarta pirmiausia 
sudaryti busimojo LE tomo 
(XXXVII) kartoteką, t.y. 
išsamų vardyną asmenų ir 
dalykų, kuriuos papildymai 
turėtų apimti. Norima, kad 
nebūtų praleista nieko svar
besnio, kas yra įvykę per 
Jiastaruosius keliolika metų 
nuo 1969). Kartoteka 

norima sudaryti iki 1982 
sausio 15. Ji padėtų iš anks
to apžvelgti visą medžiagą, 
numatyti atskirų straipsnių 
dydį ir viso tomo apimtį.

Kartotekos reikalu, pra
šant sugestijų, išsiuntinėta 
arti 100 laiškų buvusiems 
LE bendradarbiams ir 
kitiems savo srities specia
listams. Tikimasi ir laukia
ma palankaus atsiliepimo. 
Prašoma taip pat visų, kas 
turi kokių pasiūlymų ar ži
nių, kurias vertėtų panau
doti papildymams, rašyti 
leidyklos ir redakcijos adre
su: Lithuanian Encyclopedia 
Press, P.O. Box 95, South 
Boston, MA 02127. Kadangi 
tuo tarpu prašome ne 
straipsnių, bet tiktai vardų 
ir dalykų, manoma nesunku 
būtų patenkinti redaktorių 
prašymą atsiliepti iki 1982 
sausio 15 d.

Apsisprendęs leisti LE II 
papildymų tomą, tikiuosi 
sulauksiąs tokios pat visuo
tinės lietuvių visuomenės 
paramos, kaip ir leisdamas 
daugiatomį Lietuvių Encik
lopedijos rinkinį.

Juozas Kapočius 
Lietuvių Enciklopedijos 

Leidėjas

Dr. A. Klimaitis

Australijos Lietuvių Fonde
Aukos Fondui:

$ 225 N. Butkūnas Vic. 
(550) - kariuomenės šventės 
proga.

Po $ 100 - Pr. ir S. Paže- 
reckai Vic. (555), P. Andriu
kaitis. NSW, V» Patašius 

•NSW (150) ir prof. V. Do- 
niela NSW (125).

Po $ 50 - Adelaidės Liet. 
Kat. Moterų D-ja, D. Kali
kas S.A., Ig. Taunys S^A. - 
a.a. B. Vingrio ir a.a. S. Ba- 
bickienės atminimui (220),
N.J.Č. Liutikai NSW (325), 
A.N. Kantvilai Tas. (75), Dr. 
A. Viliūnas NSW, L.A. Ka
ladės Vic. (70), P. Kinderis 
Vic., J. Rūbas Vic., K.B. — 
NSW.

$ 30 P.D. Kaladė NSW ir 
L. Bučelis Vic. (60).

Po $ 25 V.A. Baltrukoniai 
(85), V.N. Šalkūnai (50) ir T. 
Klupšienė - visi iš Vic.; N. 
Arminienė (85) — S.A.; J. 
Kapočius (67), A.V. Jakštai 
(125) - NSW, B. ir P. Kas- 
čiukaitis W.A.

Po $ 20 - A. Zubras (403),
J. Vingrienė (105), J.E. Bal
čiūnai (110), H. Statkuvienė 
(75) — Vic.; O. Osinienė (35), 
A. Griškauskas (50), Rom. 
Venclovas (65), S. Šalūgienė 
(145) — visi iš NSW, Bertha 
Išganaitis Qld. ir J. Paške
vičius Tas. (65).

Po $ 10 - J. Skimbirauskas 
! (30), Z.S. Raudžiai (11) — 

Dr. V. Didžio atminini., P. 
Vaičaitis (15), E.A. Joman
tai (25) — iš Vic., J. Doniela 
(70), J. Gudelienė, Iz. Lap- 
šys (12), Pr. Mikužis (25) — 
iš S.A., V. Šneideris, M.J. 
Sirutis - a.a. V. Rušos atmi
nimui, J. Lizdenis (15) ir K. 
Stančikas (50) — iš NSW,
K. V. Biveiniai (25) ir F. 
Panks — ACT.

Po $ 5 - A. Blandis ir A. 
Levickis iš S.A.

Mūsų įgaliotiniui ir ilga
mečiu! Fondo Valdybos na
riui Ignui Aleknai mirus, 
vietoj gėlių aukojo:

$ 50 T. Bikulčienė (550).
$ 25 N. Butkūnas (575).
Po $ 20 - J.M. Antanaičiai 

(60), V. Daugvila (85), .

Perthe, Vak. Australijos 
universiteto medicinos fa
kultetą labai gerai baigė 
dvidešimt vienerių metų 
lietuvis Andrius Klimaitis, 
laikomas vienu pačių jau
niausių, baigusių Vak. Aus
tralijos universitetą. ’’The 
West Australian” dienraštis 
Perthe paskelbė apie And
rių gražų atsiliepimą su jo 
nuotrauka pirmame pusla
pyje lapkričio 25 dienos lai
doje. Dr. Andrius Klimaitis 
pradžios mokyklą lankė 
Adelaidėje ir drauge lietu
vių kalbos kursus. Vėliau 
persikėlęs į Perthą ir studi
juodamas jis buvo nuolati
niame kontakte su lietu
viais, pats gražiai kalba lie
tuviškai, šoko tautinius šo
kius, sportuoja, žaidžia 
šachmatais. Kai Pertho 
lietuviai pirko sau bendruo
meninius namus, Andrius iš 
savo studentiškų santaupų 
įmokėjo 200 dol. Liet. Na
mams. Andrius įstojo į pra
džios mokyklą būdamas 
5-rių metų ir kai šeima per
sikėlė į Perthą, jis tais pa
čiais metais baigė trečią ir 
ketvirtą skyrių. Tokiu būdu 
jis buvo užbėgęs dvejus me
tus į priekį.

Sveikiname Dr. Andrių 
Klimaitį ir linkime gražiau
sios sėkmės!

Meiliūnai (467), J. Norman
tas (125), A.G. Karazijos 
(50), J. Jasulaitis (155), G.D. 
Žemkalniai (100), A.B. 
Staugaičiai (160), V. Jankus, 
V.G. Ališauskai (240) ir 
Melb. Dainos Sambūris (30).

Po $ 15 - Dr. K.N. Zdaniai 
(65), V.O. Jakučiai (114) ir 
V.R. Kačerauskai.

Po $ 10 - J.E. Balčiūnai 
(120), L.J. Barkai (45), V.S. 
Bartuškai (15), E. Dudėnie
nė (40), V.A. Dumskiai (30), 

.J.E. Kalnėnai (80), Z.S. 
Raudžiai (21), V.J. Rekežiai 
(60), S.Z. Stankūnavičiai 
(40), Pr. Šalkauskas (15), 
J.N. Meiliūnai (155), P. 
Naujokaitis (185), J. Šniras 
(170), A. Reimerienė (135), 
J. Valiauga (243), A. Muce- 
niekas (75), A. Rakštelis 
(70), A. Zubras (413), Vyt. 
Kalvaitis (100), V.D. Siman- 
kevičiai (230), M. Birietienė 
(76), P.G. Lazutkai (15), V.B. 
Adomavičiai (20), S.M. Ta
mašauskai, Danutė Dagis, 
F.M. Sodaičiai (88), J. Vin
grienė (115), E. Korsakaitė 
(200), J. Balbata (95), I. Jo- 
kubauskienė (30), R. Šeme- 
tas (105) ir A.A. Kesminai 
(65).

$ 9 R.J. Dagiai
$ 7 K. Kazlauskai (22).
Po $ 5 - S. Budrevičienė, 

J.B. Makuliai (35), J. Mikš- 
tas (108), J. Paragienė (76), 
A.A. Ramanauskai (49), F. 
Hill,- J.P. Šėkai (20), A.J. 
Šimkai (15), P. Vaičaitis 
(20), E.B. Pankevičiai (15), 
T. Klupšienė (30), K. Kaže- 
mėkaitis, J.O. Bratiškai (23), 
V.A. Baltrukoniai (90), K. 
Prašmutas (126) ir Pr. 
Semėnas.

Sveikiname naują narę T. 
Klupšienę ir naujus šimti
ninkus, kurie yra: P. 
Andriukaitis, J.E. Balčiūnai, 
prof. Vyt. Doniela, V.O. Ja
kučiai, V. Kalvaitis, V. Pa
tašius, R.E. Šemetai, J. 
Vingrienė ir G.D. Žemkal
niai. Nuoširdus ačiū visiems 
mūsų rėmėjams.

V. Ališauskas 
AL Fondo.iždininkas
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Lituanistinių kursų mokslo metų 
užbaiga Sydnejuje

Lapkričio 28 d., šeštadie
nį, buvo paskutinė Lituanis
tinių Kursų Sydnejuje pa
moka šiais metais.

Šia proga Sydnejaus Lie
tuvių Moterų Socialinės 
G-bos D-jos Valdyba sumanė 
suruošti vaišes Lituanistinių 
Kursų mokiniams ir jų mo
kytojai p. Aldonai Veščiū- 
naitei-J anavičienei.

Lietuvių Bendruomenės 
Sydnejuje Apylinkės Val
dyba atėjo talkon, paskirda
ma šiam reikalui $ 50 - ačiū 
jiems.

Kalbėjome šiaip, kalbėjo
me taip ir pagaliau nuspręš- 
ta, kad šeštadienio kursų 
klasė, kartu su mokytoja, po 
trumpos pamokos Ashfielde, 
sės į traukini ir atvažiuos i 
Engadine. O iš Engadine 
stoties juos suvežtos i Lie
tuvių Sodybą p. Gražina 
Petrauskienė ir p. L. Sima- 
nauskas. Lietuvių Sodybos 
ponios E. Almazienė, O. Pa- 
laitienė, M. Šidlauskienė ir 
V. Petniūnienė paruošė 
skanias ir gausias vaišes 
įdedamos daug darbo.

Taigi tą saulėtą šeštadienį 
sėdome jaukioje Sodybos 
menėje su gražiu būriu jau
nimo. Dalyvavo du (iš ketu
rių) šių metų abiturientai, 
kurie laikė gimnazijos baigi
mo (H.S.C.) lietuvių kalbos 
egzaminus, būtent, Algis 
Bernotas ir Raimundas Sta
siūnaitis. Trūko dviejų 
abiturienčių: Julytės Sta- 
šionytės, kuri išvažiavusi 
atostogų ir Vidos Viliūnai- 
tės,besiruošiančios skristi į 
užjūrius. Buvo malonu ma
tyti mūsų ’’senuosius” abi
turientus Audronę Stašio- 
nytę (1979 m. laidos), Kris
tiną Virgeningaitę ir Kristi
ną Coxaitę (1980 m. laidos). 
Trūko mūsų pačios pirmo
sios laidos trijų abiturientų, 
tai Ritos Barkutės (1978 ir 
1979 m. laidos), Arūno Sta- 
šionio ir Dalios Romen (1979 
m. laidos). Kada Lituanisti
niai Kursai Sydnejuje prasi
dėjo, juos lankė daugiausiai 
mergaitės, dabar jau skai
čiai daugiau išsilygino - yra 
ir vaikinų.

Ateinančiuose 1982-se 
metuose džiaugiamės, kad 
bus vėl keturi mokiniai bai- 
S'amojoje klasėje: Virginia 

jxaite, Linda Bieliūnaitė, 
Jonas Pečiulis ir Povilas 
Stašionis. Linkime jiems 
sėkmės!

Vaišėse dalyvavo Marina 
Coxaite, Mikas Burokas, Ri
čardas Červinskas ir Justi
nas Ankus. Trūko Juditos 
Bučianskaitės, Dainos 
Simanauskaitės, Edžio Ba
rilos, Andriaus Šumsko, Ro
berto ir Toni Siručių.

Neseniai iš Amerikos grį
žusi Moterų D-jos pirminin
kė O. Baužienė atvyko į So
dybą, taip pat, atvažiavo 
buvusi mokytoja Bankstow- 
ne p. Elenutė Kiverytė-Er- 
zikov, trūko p. K. Bitinienės.

Nuotaika buvo smagi ir 
kalbos nekasdieniškos. Mo
kytoja Aldona Janavičienė 
papasakojo apie darbą mo
kykloje ir pagyrė savo mo
kinius. Yra, aišku, ir sunku
mų mokyti vienoje klasėje 
įvairaus amžiaus žmones ir 
nevienodo kalbos mokėjimo 
lygio. Vieni jau apylaisviai 
kalba, skaito ir rašo, o kiti 
dar vos tik pradeda suprasti 
lietuviškai. Tačiau buvo 
linksma išgirsti, kad moky
toja yra optimistiška, p. A. 
Janavičienė su viltimi žiūri į 
Lituanistinių Kursų ateitį 
(gi, vėl turime keturis H.S. 

ti. kandidatus!), tiki kad at
siras daugiau mokinių ir 
džiaugiasi savo studentais. 
Taip pat džiaugiasi sklan
džiu bendradarbiavimu su 
N.S.W. Švietimo ministerija 
ir programos bei egzaminų 
komitetu, kuriam vadovauja 
p. E. Jonaitienė.

Štai mūsų abiturientai 
sėkmingai mokosi ir dirba 
toliau. Rita Barkutė studi
juoja jau trečių metų odon
tologijos kursą Sydnejaus 
universitete. Arūnas Sta- 
šionis dirba kaip matininkas. 
Dalia Romen N.S.W. uni
versitete studijuoja ekono
miką. Audronė Stašionytė 
studijuoja meną Sydney 
College of the Arts, Balmain 
ir specializuojasi keramiko
je. Audronė jau yra pada
riusi įvairių darbų: puodų, 
lėkščių, statulėlių. Kristina 
Coxaite Sydnejaus univer
sitete studijuoja farmaciją, o 
Kristina Virgeninkaitė bai
gė pirmus metus Socialinį 
mokslą N.S.W. universitete. 
Visi šitie jauni žmonės yra 
Sydnejaus Lituanistinių 
Kursų abiturientai.

Labai svarbu kad Kursus 
lankytų didesnis skaičius 
jaunimo. Tie, kurie baigia 
parapijos mokyklą jei ateitų 
į Lituanistinius Kursus tai 
dar geriau išmoktų lietu
vių kalbą ir būtų mokslo 
tęstinumas. Juk nežiūrint
mažo valandų skaičiaus, apie 
3 vai. per savaitę, ypač pri
simenant, kad darbingų šeš
tadienių metuose yra tik 
apie 35, atmetus oficialias 
gimnazijos atostogas, iš
mokstama visgi nemažai, ne 
tik lietuvių kalbos bet šiek 
tiek ir Lietuvos istorijos, 
geografijos bei literatūros.

Ta sauja jaunimo kurie 
lietuviškai moka, jau su
pranta kad tas mokėjimas 
yra tikras turtas ir jiems ir 
mums. Juk jie bus tie, kurie 
perims visokiausią lietuviš
ką darbą Australijoje. Jie 
vadovaus ir skautams ir 
ateitininkams, jie perims 
Lietuvių Klubą ir Sodybą. 
Jie padės visur ir visur bus 
labai reikalingi. Nereikės

Žinelės
Spalio 9-11 dienomis Ka

nados mieste Toronto, vyko 
Kanados Lietuvių
XXVI-sios Dienos. Kaip ir 
Australijoje, šios Lietuvių 
Dienos pasidarė visos Ka
nados lietuvių tradicine, 
kultūrine ir menine švente. 
Šventės atidarymas įvyko 
miesto rotušės salėje, ku
rioje vyko dailės darbų pa
roda. Šventę ir parodą ati
darė KLB Krašto V-bos 
pirmininkė J.J. Kuraitė ir 
senatorė J. Neiman. Įžan
ginis šventės renginys buvo 
literatūros vakaras, kuria
me dalyvavo virš 300 klau
sytojų. Iš vakaro dalyvių 
buvo rašytojas A. Lands
bergis, literatūros kritikas 
Dr. R. Šilbajoris, rašytojai 
A. Jurašienė ir T. Venclo
vas. Pirmosios dienos prog
rama užsibaigė jaunimo šo
kiais.

Antrąją dieną vyko Jau
nimo S-gos suvažiavimas, 
savaitgalio mokyklų atstovų 
posėdis, sportinės varžybos, 
vakare banketas ir šokiai. 
Sekmadienis pradėtas iškil
mingomis pamaldomis, ku
rias laikė Kanados Lietuvių 

jiems ieškoti žmonių kal
bančių angliškai ir lietuviš
kai, nuvažiuos į. svečius į 
Lietuvą ir supras ką giminės 
sako,“nuvažiuos į Ameriką, į 
jaunimo susibūrimus ir 
galės atstovauti Australiją, 
žodžiu, viso pasaulio lietu
viai jiems ties ranką, ypač 
jei jie mokės lietuvių kalbą.

1982 metais pamokos 
Sydnejaus Lituanistiniuose 
Kursuose prasidės šeštadie
nį 1982 m. vasario 13 d., 9 
vai. ryto Ashfield Boys’ 
High gimnazijoje, Liverpool 
Rd., Ashfield.» Užsiregis
truoti prašome vasario 6 d. 
nuo 9 — 11 ryto Ashfield 
Boys’ High.

Baigiant dėkojame S.L. 
B-nės Apylinkės Valdybai, 
Lietuvių Sodybos Engadine 
ponioms ir seniūnui p. L. Si- 
manauskui. Šitas susiartini
mas jaunimo su vyresniai
siais ir S.L.M. Soc. G-bos 
D-jos sumanymas padaryti 
mokslo metų užbaigtuves 
Lituanistinių Kursų studen
tams yra sveikintinas, reikia 
tikėtis, kad užbaigtuves pa
sidarys mūsų metinė tradi
cija.

V. Kabailienė

PIRMOJI KOMUNIJA

Lapkričio 15 d., sekmadienį, St. Joachims bažnyčioje Lidcombe, pirmąją 
komuniją priiėmė Monika Auglytė, Ričardas Auglys, Darius Dičiūnas, Aistis 
Bieri, Algis Griškaitis, Venta Protaitė, Rasa Venclovaitė ir Julija Viržintaitė. 
kun. P. Butkus talkininkaujant kun. P. Martuzui įteikė po rožinį škaplierius.

Komunikantų, tėvelių ir draugų pietūs vyko tuoj po pamaldų Lietuvių 
Klube, kur apie šimtinė svečių su tėveliais ir komunikantais atšventė šią 
šventę.

Kunigų V-bos pirm. kun. A. 
Simanavičius (JFM, giedant 
jungtiniam Toronto parapijų 
chorui ir diriguojant muz. V. 
Verikaičiui. Pamaldose da
lyvavo Vatikano nuncijus 
ark. A. Palmas, kuriam 
Krašto V-bos pirm. J. Ku
raitė įteikė dovaną - lietu
višką kryžių. Po iškilmingų 
pamaldų vyko didysis kon
certas, kurį išpildė jaunimo 
tautinių šokių grupės, mer
gaičių ir vyrų chorai. Svei
kinimo žodį tarė Lietuvos 
konsulas Dr. J. Žmuidzinas, 
Toronto LB Apyl. pirm. R. 
Jonaitienė ir Toronto bur
mistro atstovas O’Donahue. 
Programą išpildė šeši tauti
nių šokių ansambliai ir šeši 
chorai. Viso 200 dainininkų 
ir šokėjų. Lietuvių Dienos

Pigiausios kelionės
į Lietuvą ir užjūrius

Keliaukite į Vilnių per Tokyo, Frankfurtą, Varšuvą — 
Jūsų mėgstamais lėktuvais: KLM, Quantas, Lufthansa 

ir kt.
iš Varšuvos į Vilnių ir atgal traukiniu kasdien.
Vilniuje leidžia būti tik 6 dienas (5 naktis) viešbutyje.

• Parūpinant dokumentus į Lietuvą ir iš Lietuvos, taip 
pat į Lenkiją ir iš Lenkijos (Suvalkų kraštą).

• Į JAV, Kanadą — pigiausi bilietai per Havajus arba 
Tokyo — nuo $ 822 į ten ir atgal iš Sydney, nuo $ 868 iš 
Melb. 90 dienų lėktuvu per Ameriką $ 405.

• Atostogos Azijoj: Bali 8 dienos nuo $ 503. Hong Konge 7 
dienos nuo $ 657. Singapūre 9 dienos nuo $ 615.

• Išrūpinam kelionės pasus, vizas, draudimą, čekius.
JOKIŲ PAPILDOMŲ MOKESČIŲ

Visais kelionių reikalais asmeniškai arba laišku kreip
kitės pas Alg. ŽILINSKĄ darbo dienomis ir šešt. rytą.

ODRA TRAVEL SERVICE
(IATA, AFTA)

(311 LA — TROBE STREET, MELBOURNE, 3000 
Telef. 67 9454, — vakarais 93 4258.

• Kad išvengus nemalonumų patariame keliauti tik per. 
LATA akredituotus agentus.

užbaigta atsisveikinimo vai
šėmis, kurios vyko Lietuvių 
Namuose. Čia susirinko per 
700 žmonių. Šventės proga 
išleistas specialus metraštis, 
kurį redagavo J.V. Danys. 
Visa Lietuvių Dienų šventė 
praėjo labai pakilioje nuo
taikoje ir su dideliu pasise
kimu.

* * *

Kas tiki Lietuvos ateitimi, tas dėl jos ir kovoja. Tik 
lietuviškoje dvasioje išauklėtas jaunimas liks ištikimas 
savo tautos reikalų gynėjas.

REMK A.L. FONDO VAJŲ!

JA Valstybėse jau paga
mintas poetui Bernardui 
Brazdžioniui pagerbti 
filmas. Tai buvo iniciatyva 
LB Vakarų apygardos ir jos 
pirmininko R. Dabšio. Filmo 
pagaminimą finansavo poeto 
bičiuliai. Šis filmas bus ro
domas visoje Amerikoje. 
Taip pat norima išleisti ir 
anglų kalba B. Brazdžionio 
poezijos rinktinę.
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Gražiausia Kalėdų dovana! SPORTAS
Kuris lietuvis-vė nebūtų patenkinti gavę tokia gražią 

dovaną, kurią galėtų nešioti su pasididžiavimu.
Auksinis 9 caratų - $ 96, auksinis 18 caratų - $ 192,

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

sidabrinis (925) $ 45 (be grandinėlių).
užsisakyti anksti, nes „Vyties” medalionas 

gaminamas rankomis, todėl bus tik ribotas skaičius.
priimame iki 8-to gruodžio su pilnu apmo-

Station Gift Shop
SHOP 20, HURSTVILLE SUPER CENTRE 

ORMONDE PARADE
HURSTVILLE NSW 2220 Telephone: 570-3365 

(Savininkai lietuviai)
nepatenkinti, per 10 dienų pristačius medalioną 

pinigai grąžinami

medalioną: aukso □ sidabro □ 
(langelyje pažymėti skaičių). Su užsakymu siunčiu 

$...... sumai.

Čekius rašyti: Station Gift Shop

iii '

Sportininkų šventė Adelaidėje

Jau daugiau kaip 20 metų 
tapusią tradiciją, "Vyčio” 
Adelaidėje klubas ruošia 
taip vadinamą Sportininkų 
Dieną, kuri šiemet buvo 
pravesta sekmadienį, lap
kričio 15 d.

Pietus tą dieną Lietuvių 
Namuose gamino sportinin
kų parengimo komitetas, ir 
didžioji salė buvo pilna klu-
bo rėmėjų, kuriems jaunos' nančią pergalę 15:8,15:4. Po 
krepšininkės prie krūtinės to aikštelė priklausė krepši- 
prisegė "Vyčio” spalvų, gel- nio prieaugliui, kur pirmose 
tonus bei žalius kaspinėlius, rungtynėse pamatėme mer-

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
Atrodo, kad pranašui Dovidui buvo duota proga (Psal

mė 84) pamatyti šitą didelį "palaiminimų slėnį”, arti prie 
Jehovos "kojų”, nes jis giedojo pirmiausiai apie Evange
lijos amžiaus šventuosius ir vėliau apie tuos, kurie bus 
palaiminti būsimame amžiuje, sakydamas: —

"Kokios meilingos tavo buveinės, 
Kariuomenių Jahova!
Ilgėjosi mano siela ir taip pat nyko 
Begeisdama Jehovos kaimų.
Mano širdis ir mano kūnas 
Krykštauja gyvajam Dievui. 
Ir kregždė sau lizdą, 
Kur susidėjo sau vaikučius, 
( Taip ir aš suradau) tavo aukurus, 
Kariuomenių Viešpatie, mano 
Karaliau ir mano Dieve!
Laimingi, kurie gyvena tavo namuose: 
Jie nuolat giria tave!” 
’Talaimintas žmogus, kurio stiprybė tavyje, 
Kurio širdyje tavo keliai, 
Keliaudami per ašarų slėnį, 
Jie daro jį paversmį (šaltinį).
Taip pat palaiminimais apdengia jį ankstyvasis lietus. 
Jie eina iš stiprybės į stiprybę, 
Kol išvysta dievų Dievą Sione.”
Psalmė 85-ta panašiai kalba apie sugrįžimą dieviškos 

malonės ir palaimų Tūkstantmetinėje Karalystėje, kurios 
simbolis buvo alyvų kalnas ir jojo dvi dali.

_ ■ - • ta • •

Bus daugiau

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

Po pietų, Lietuvių Namų 
sporto aikštelėje įvyko tink
linio bei krepšinio rungty
nės. Pirmiausiai pasirodė 
vyrų tinklinio komanda, kuri 
atstovaus klubą Geelongo 
Sporto Šventėje prieš žai
dėjus, kurie nepateko įjią 
rinktinę. Savaime 
"profesionalai' 

gaičių žemiau 10 ir 12 metų 
amžiaus komandas. Gelto
nose uniformose komandoje 
žaidė Loreta Jablonskytė, 
pripažinta kaip geriausia 
žaidėja Pietų Australijoje 
žemiau 10 metų amžiaus 
grupėje, tad ši komanda ir

aišku pasirodė pranašiau prieš 
Easirodė komandą žaliose uniformose 

ė įtiki- 18:6., Berniukų žemiau 10, 
žemiau 12 ir žemiau 14 metų 
amžiaus komandose prana
šiau pasirodė "žalieji” ir 
rungtynes laimėjo 16:11. 
Mergaičių komandose, su-
darytose iš žemiau 14, že
miau 16 ir žemiau 18 metų 
amžiaus krepšininkių, taip 
pat geriau pasirodė ’’žalio
sios” ir rungtynes laimėjo 
33:18. Berniukų žemiau 16 ir 
žemiau 18 metų maišytoje 
komandoje pranašiau pasi
rodė ’’geltonieji” 33:20. Ne
žiūrint, kad šios visos rung
tynės vyko sutrumpintu lai
ku bei pikniko pobūdžio, jos 
sutraukė gana daug žiūrovų. 
Čia pat galima pridurti, kad 
Adelaidės lietuvių krepšinio 
{irieauglis tautiečių neapvy- 
ė ir paliko gana gerą įspūdį.

SPORTININKŲ
APDOVANOJIMAS

Po žaidynių, visi sporti
ninkai bei jų rėmėjai skait
lingai susirinko į Lietuvių 
Namų salę. Trumpą žodį ta
rė klubo valdybos pirminin
kas Antanas Skiparis iš
reikšdamas gilią padėką 
klubo mecenatams Vaclovui 
Šiukšteriui bei Jurgiui Kar- 
kotskui, kurie stambiai pri
sidėjo prie gausiai pagamin
tų trofėjų pavyzdingiausių 
sportininkų apdovanojimui. 
Taip pat išreikšta visų nuo
širdi padėka sportininkų pa
rengimų komitetui, kurie tą 
dieną gamino pietus ir pa
ruošė vaišes visiems Sporti
ninkų Dienos dalyviams.

Pirmoji, gana vertinga ir 
labai graži trofėja atiteko 
krepšinio veteranei Virgini
jai Juciūtei, kuri šiais metais 
atsiskyrė su didžiuoju krep
šiniu. Virginija į Adelaidės 
’’Vyčio” klubą įstojo 1964 
metais ir eilę metų atstova
vo Pietų Australiją įvairaus 

amžiaus grupėse, o taip pat 
ir suaugusių moterų krepši
nio rinktinėse. V. Juciūtė 
vienintelė lietuvaitė, pasi
puošusi Australijos krepši
nio čempijonės titulu. Virgi
nija nežada visiškai atsi
skirti su krepšiniu, tada 
tikimės ateityje ją pamatyti 
trenerės pareigose.

Pavyzdingiausių sporti
ninkų trofėjos teko net ke
turiems vyrų krepšinio ko
mandos žaidėjams: A. Vie- 
raičiui, P. Urnevičiui, J. Ig
natavičiui ir R. Baškui. 
Mergaitėms žemiau 18 metų 
amžiaus krepšininkėms: K. 
Mikalainytei ir A. Snarsky- 
tei, Berniukams žemiau 16 
metų: L. Janoniui ir L. Po
ciui. Mergaitėms žemiau 16 
metų: I. Petkūnaitei, T. 
Lockhart ir S. Vyšniauskai
tei. Berniukams žemiau 14 
metų: A. Snarskiui. M. 
Hoepfl, A. Šmitui ir M. Lyle. 
Mergaitėms žemiau 14 me
tų: Linai Jablonskytei, B. 
Stalbaitei ir J. Dagytei. 
Berniukams žemiau 12 me
tų: P. Daugaliui. Mergai
tėms žemiau 12 metų:. L. 
Šmitaitei ir D. Pociūtei. 
Trofėjos įteiktos visiems že
miau 10 metų amžiaus krep
šininkams bei krepšinin
kėms: M. Navakas, D. Bone, 
G. Lyle, Loreta Jablonsky

ATOSTOGOS THAILANDE
Antanas Laukaitis Tęsinys

PATS KRAŠTAS

Thailando monarchinė 
valstybė maždaug Prancū
zijos didumo, turinti virš 46 
mil. gyventojų. Seniau šis 
kraštas buvo vadinamas 
Siamo vardu. Dabar dažnai 
yra naudojams sutrumpin
tas Thai vardas. Tačiau pa
tiems gyventojams jų kraš
tas visą laiką liko tas pats, 
išvertus tai reikštų ’’laisva 
šalis”. Thailando sostinė yra 
Bangkokas virš 5-kių mil. 
gyventojų. Pats žodis Bang 
reiškia kaimą prie upės, nes 
Bangkok randasi ant Chao 
Phya upės kranto.

Thailandas monarchija ir 
dabartinė karališkoji šeima 
yra labai gerbiama. Vieną 
vakarą man būnat didelėje 
šeimoje, kuri turėjo 6-šias 
dukras ir 4-ris sūnus, ir pa
klausius apie karalių ir jo 
šeimą, visi pagarbiai nusi
lenkė ant sienos kabėjusiam 
karaliaus paveikslui ir pasa
kė, kad jis yra labai geras ir, 
jį, kaip ir karalienę, visi 
labai myli.

Pati Thai kultūra ir patys 
žmonių charakteriai, yra 
daug skirtingesni nuo visų 
kitų Azijos kraštų gyvento
jų. Prieš 4500 metų jie gy
veno kartu su kinais, tačiau 
priešindamiesi kiniečių įta
kai ir nenorėdami būti jų 
užgniaužti, jie stūmėsi į 
pietus ir per kelis šimtme
čius pasiekė Burmą, Laos ir 
Indo - Kinijos peninsulą, į 
dabartinės Thailando vals
tybės vietoves. Būdami tai
kingi žmonės, jie labai gra
žiai sugyveno su savo kai
mynais, ypatingai Kinija. 
Per šimtmečius jie sukūrė 
savo alfabetą, architektūrą 
ir kt. Su pasididžiavimu 
šiandien tailandiečiai giriasi, 
kad per visą savo gyvenimo 
istoriją jie niekada nebuvo

* i ?■,’ ,
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tė, A. Bernaitytė, N. Ber- 
naitytė, R. Pociūtė, D. Šmi- 
taitė, M. Raymond, K. Vyš
niauskaitė ir K. Wharton.

Pavyzdingiausių tinklinio 
žaidėjų trofėjos teko: L. Vi- 
sockytei, R. Vitkūnui bei 
vienuolikamečiui Robertui 
Daniškevičiui.

Sportininkų Dienos bili
jardo nugalėtojo trofėja te
ko penkiolikmečiui Andriui 
Binkevičiui.
Lauko teniso trofėja teko- 
Lidijai Pocienei, o stalo te
niso Onutei Bone.

Po sportininkų apdovano
jimo įvyko klubo metinės ir 
Sportininkų Dienos loterijų 
pryzų traukimas.

Po to mažoje Lietuvių 
Namų salėje įvyko vaišės 
sportininkams, kurias labai 
vaišingai ir skoningai pa
ruošė sportininkų parengi
mų komitetas. Čia norėtųsi 
dar kartą išreikšti gilią pa
dėką šiam komitetui, nes jų 
darbas prasidėjo šeštadienio 
popietėje ir baigėsi tik vėlai 
sekmadienio vakare. Nuo
širdi padėka ir visiems Ade
laidės lietuviams, kurie 
’’Vyčio” klubo veiklą remia 

_ne tik Sportininkų Dienos 
proga, bet ši tautiečių para
ma jaučiasi ištisus metus.

R. Sidabras

bent kieno okupuoti ir pa
vergti. Visa tai jiems nedavė 
per daug kitų kultūrų įtakų 
ir jie sugebėjo išlaikyti sa
vitą, nepažeistą tūkstančio 
metų kultūrą ir tradicijas.

Thailandas yra taip pat 
žinomas kaip ’’Besišypsantis 
kraštas”. Juokas jiems tie
siog prigimtas. Aš gyvenime 
nesu matęs tiek daug besi
šypsančių žmonių.

Pradedant net kalbėti, 
tailandietis nusišypsos, 
mergina pakekena ir pradės 
juokdamiesi su tavim kalbė
ti. Jų anglų kalbos dialektas 
gana juokingas. Tik susipa
žinus, jie ir klausia, iš kur tu 
esi. Pasakai iš Australijos. O 
’’Lilialija” ar panašiai, pasa
ko besijuokdamas vietinis, 
nes jie ”r” raidę ištaria 
minkštai ”1”. Tačiau jie vi
suomet yra mandagūs ir 
retai užsigauna, nebent bū
na įžeisti. Jų sveikinimo for
ma yra taip vadinama 
”Wai”, tai yra abiejų rankų 
delnų sudėjimas, lyg maldai, 
prie veido ir mažas nusilen
kimas. Tailandiečiai žmo
gaus galvą laiko pagarbiau
sia žmogaus kūno dalimi ir 
svetimo galvos palietimas ar 
net ir draugiškas ranka jos 
papurtymas, gali vietinį gy
ventoją labai užgauti. Dėl 
vaikščiojimo ar važinėjimo, 
atvykusiam iš Australijos, 
nėra problemų, nes čia va
žiuojama kaire puse.

(Bus daugiau)

WVWWWVWWVWWW 
Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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informa e i j a
SVEČIAS IŠ AMERIKOS

Dar prieš Kalėdas iš Či
kagos atvyksta žymus 
dainininkas - bosas solistas 
Jonas Vaznelis. Turimomis 
žiniomis svečio koncertai 
numatomi: Sydnejuje gruo
džio 20 d., Melbourne gruo
džio 30 d. ir Adelaidėje atei
nančių metų sausio 3 dieną.

PRANEŠIMAS

Pranešama tautodailės 
ratelio narėms, juostų audė
joms, kad atostogų laikotar
piu juostų audimo pamokos 
nebus iki sausio mėn. galo 
1982 m. Tiksli data bus pra
nešta per M. Pastogę ir 
radio.

Yra paduotas prašymas 
Ethnic Affairs Commission 
{įmiginės paramos tautodai- 
ės palaikymui. Atsakymas 

gautas su papildomais rei
kalavimais.

Sekančiame ratelio narių 
susirinkime bus svarstoma 
ateinančių metų veikla.

Mielas tautinių rankdar
bių mylėtojas ir juostų au
dėjas sveikiname su šventė
mis ir iki pasimatymo se
kančiose 1982-rais metais.

Iniciatorės

PRANEŠIMAS

Krašto Valdyba praneša, 
kad 1983 m. nuo birželio 24 
iki liepos 4 dienos, Šiaurės 
Amerikoje, Čikagos mieste, 
rengiamos Pasaulio Lietuvių 
Dienos.

Per Pasaulio Lietuvių 
Dienas rengiamos Dainų ir 
Sporto šventės. Po Lietuvių 
Dienų prasidės Jaunimo 
Kongresas ir Tautinė skautų 
stovykla.

Numatoma, kad iš Aus
tralijos vyks'chorai, tautinių 
šokių vienetai, sportininkai, 
jaunimo Kongreso atstovai, 
skautai ir bendruomenės 
seimo atstovai. Galima da
lykas, kas susidarys apie 400 
žmonių grupė.

Planingai kelionei pa
ruošti, Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Val
dyba nutarė sudaryti Kelio
nės ar išvykos Komitetą į 
kurį įeis visų į Pasaulio Lie
tuvių Dienas vykstančių or
ganizacijų arba grupių 
atstovai.

Komitetas bus sudarytas' 
po Kalėdų švenčių ir sporti
ninkų suvažiavimo Geelon- 
g®.

Kviečiame visas organi
zacijas ir paskirus vienetus 
prisidėti prie bendruomenės 
ekskursijos ir skristi bend
rai, nes tada išeis daug pi
giau.

Savo pasiūlymus arba pa
geidavimus prašome pra
nešti A.L. B-nės Krašto 
Valdybai rašant adresu: 
Krašto Valdyba P.O. Box 
128 North Melbourne Vic., 
3055. Telef. (03) 383 4308.

A.L.B. Krašto Valdyba
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AUŠROS TUNTE

Sydnejaus Aušros Tuntas 
maloniai kviečia visus tėve
lius, jaunimą ir svečius į 
KALĖDINE TUNTO 
SUEIGĄ gruodžio 13 d. 
(sekm.) 3 vai. skautų žemėje 
Bensley Rd., Ingleburn.

Skautai renkasi punktua
liai 2 vai. pilnoje uniformoje.

Stovyklavietėje pietų 
nebus. Po sueigos įvyks ka
lėdinis lauželis.

Tunto Štabas

* * *

Lapkričio 9 d. įvyko Sū
kurio narių metinis susirin
kimas. Išrinkta nauja val
dyba ir aptarta ateinančių 
metų veikla. Numatomas 
koncertas, subatvakaris šo
kėjams - jaunimui, ir balius 
suaugusiems. Šokių repeti
cijos prasidės vasario 8 d. ir 
bus intensyviai ruošiamasi 
Lietuvių Dienoms Melbour
ne. Nauji šokėjai gali įstoti 
iki kovo mėn. Kreiptis į p. 
Mariną. Cox.

Naują Valdybą sudaro: 
pirm. Marina Cox, sekr. Pa
jauta Pullinen, iždn. K. Sta- 
šionis; narės p.p. I. Bari- 
lienė, I. Kalėdienė, J. Lašai- 
tienė, R. Ripphausen, A. 
Stasiūnaitienė ir N. Stašio- 
nienė. Pirmininkės adresas: 
136 Pendle Way, Pendle 
Hill, tel. 631 5539; sekreto
rės adresas: 3 Castle 
Howard Rd., Cheltenham, 
2129, tel. 869 8180.

CANBERRA

PRIEŠKALĖDINĖS 
PAMALDOS

13 gruodžio, trečią adven
to sekmadieni, prieškalėdi
nės pamaldos Canberros lie
tuviams St. Mary’s koply
čioje, Braddon, 12.30 vai. (po 
italų pamaldų).

............... . ■ , I !■
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Visus tautiečius maloniai kviečiame į

Naujų Metų sutikimo balių
s'

gruodžio 31 d. 7 vai. iki 2 vai. ryto
CAMBERWELL CIVIC CENTER, CAMBERWELL Rd.

Gros geras orkestras - 5-kių žmonių ’’APOLLO” kapela.
Visokie gėrimai, šampanas, pagal pasirinkimą ir trijų patiekalų vakarienė — 

už $ 20 asmeniui!
Prašau dabar užsakyti stalus pas p. A. Bajorą prie bažnyčios arba Lietuvių 

Namuose, arba tel. 306 8595 ir p. V. Žemaitį tel. 544 8684.

ALB Mlebourno Apylinkės Valdyba
A.L.Katalikų Federacijos Valdyba

HOBART

Metinis HELLP narių su
sirinkimas įvyko lapkričio 20» 
d. Dalyvavo 60 asmenų. Su
sirinkimą pravedė Komiteto 
pirm. A. Kantvilas. Po kasi
ninko ir Baltic News redak
toriaus pranešimų kalbėjo 
svečias Rev. Jordan. Į naują 
valdybą perrinkti tie patys 
komiteto nariai: pirm. A. 
Kantvilas, ir nariai A. Taš- 
kūnas, R. Tarvydas, V. Mi- 
kelaitis, J. Paškevičius, 2 
latviai, 1 estas ir 1 čekas.

Sporto klubas Perkūnas 
spalio mėn. turėjo metinę 
šventę, kur pribuvo virš 110 
žmonių. Po bendrų pietų 
įteikti trofėjai gerinusiems

16-18 East Terrace Bankstown Tek 7081414 į

Gruodžio 12 d., šešt., 7.30 vai.
ŠOKIŲ VAKARAS 

Įėjimas laisvas.

Gruodžio 13 d., sekm., 2.30 vai.
TURGUS

Daug staigmenų ir įdomybių, 
kviečiami visi. NesigaŪėsit!

Gruodžio 19 d., šešt., 6 vai.
svečio iš J.A.V. solisto

JONOVAZNELIO KONCERTAS
Įėjimas su bilietais

Po koncerto 7.30 vai. seks 
ŠOKIŲ VAKARAS

Įėjimas į šokių vakarą laisvas

Gruodžio 20 d., sekm., 2 vai.
VAIKŲ KALĖDINĖ EGLUTĖ 

Kalėdų Senis, šokiai ir žaidimai. 
Dovanos narių vaikams, kurie yra 
užsiregistravę

PASTABA: Klubas ruošia du Naujų 
Metų sutikimus: vienas Tradicinis 
Balius didžioje salėje, antras bus Disco 
jaunimui viršutinėje salėje. Detalės 
vėliau.

Tuo suteikiame progą pa
siruošti ir priimti kalėdinius 
sakramentus bei apsirūpinti 
Kūčių plotkele.

SYDNEJUS

KALĖDINĖ IŠPAŽINTIS

20 gruodžio paskutinis 
Advento sekmadienis ski
riamas kalėdin ei išpažin
čiai. St. Joachims bažnyčioje 
Lidcombe, jau nuo 10 vai. ir 
per visas pamaldas bus 
klausoma išpažinčių. Kvie
čiami visi tikintieji šia proga 
pasinaudoti ir sakramentų 
malone paruošti savo sielas 
ir širdis Kristaus užgimimui.

Kun. P. Butkus

HOBART

Ethnic Komiteto suruoš
tame koncerte Royal teatre 
lapkričio mėn. Dalyvavo 
mūsų taut, šokių grupė 
Venta, vad. Aldonos Nunez 
su dviem šokiais. Programą 
stebėjo apie 600 žiūrovų ir 
mūsų grupė buvo šiltai pri
imta.

sportininkams ir klubo dar
buotojams. Apdovanoti: 3 
broliai Stanwix, V. Radzevi
čius, O. Paškevičius ir I. Ju- 
revic. Po to Apylinkės Val
dybos kasininkas B. šikš
nius įteikė jaunių koman
doms du svietinius ir pripa
žinti Perkūno garbės nariai 
A. Andrikonis, ir A. ir P. 
Stanwix. Į sporto šventę 
Geelonge vyksta 22 sporti
ninkai ir penkios šeimos - 
viso 35 asmenys.

Rašykite
Mūsų 

Pastogei!

. Apylinkės Valdybos kvie
čiamas kovo 6 d. atvyksta 
Adelaidės Lituania choras, 
vad. G. Vasiliauskienės ir 
dalyvaus Vasario 16 minėji
me duodamas koncertą. 
Choras atvyksta savo lėšo
mis, o hobartiškiams belieka 
svečius gražiai priimti ir 
globoti.

Kalėdų eglutė vaikams 
ruošiama Apylinkės Valdy
bos p.p. šikšnių sodelyje 
gruodžio 13 d. 4 vai. Bus 
Kalėdų senelis, Valdyba vi
sus gražiai pavaišins.

J. Paškevičius

PATIKSLINIMAS

A. Laukaičio pasisakyme 
dėl sportininkų išvykos į 
Ameriką (žiūr. M.P. Nr. 45 
Laiškų Redakcijai skyriuje) 

.padaryta klaida: rašant apie 
vieną išvykos komiteto narį 
kaip ekspertą, dirbantį 
ANNA oro bendrovėje, o 
turėjo būti ANA, dabar vir
tusi ANSETT oro bendrovė. 
Maloniai už tai suinteresuo- 
suosius atsiprašome. Red.

mū$u Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN W

Published
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550

Redaktorius V. Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: V. Bukevičius, A. Dudai- 
tis, L Jonaitis, A. Reisgys, V. 
Patašius.
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395 
Administracijos adresas: 
P.O. Box 550
Bankstown. N.S.W. 2200
Administracijos teL 709 4846
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Bičiuliui kupiškėnui, ilga
mečiu! ”M.P?’ bendradar
biui a.a. Ignui ALEKNAI 
mirus, vietoje gėlių aukoju 
po $ 10 Mūsų Pastogei ir 
A.L. Fondui. Nuoširdi užuo
jauta velionies šeimai.

Kupiškėnas Pr. Šalkauskas 
Viengungis

Pagerbdamas buvusį 
mielą bičiulį a.a. Julių 
Adamsą aukoju Mūsų Pas
togei 20 dolerių drauge 
skausme užjausdamas visus 
artimuosius.

Jz. Ramanauskas

TAUTOS FONDE

Mirus Tautos Fondo 
Atstovybės vicepirmininkui 
Juozui Slavėnui vietoj gėlių 
aukojo Lietuvos laisvės rei
kalams:

Po $ 10 - J. Veteikis, T. 
Šidlavičius, S. Jarembaus- 
kas, Iz. Jonaitis, L. ir H. 
Karveliai, V. Inkratas, A. 
Skirka, A. Prižgintaitė, A. 
Meiliūnienė, Dr. R. Kava
liauskaitė ir O. Kavaliaus
kienė.

$ 8 Jz. Ramanauskas.
Po $ 5 - P. Baravykienė, 

A. Savickienė. E. Badaus- 
kienė.

Viso $ 133.00

AČIŪ p. S. VENSKUI

Prisiųsdamas ateinančių 
metų Mūsų Pastogės prenu
meratą p. S. Venskus pridė
jo dar 20 dolerių auką Mūsų 
Pastogės naudai. Ačiū p. S. 
Venskui!

PRENUMERATA:
Australijoje metams $ 20 
Užsienyje prarastu paštu $24 
Oro paštu i N. Zelandiją $35 
Oro paštu kitur $50
Atskiro nr. kaina 50. centų

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

by Rotor Preas Ltd.
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