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AUSTRALIJOS 
LIETUVIAI!

Prieš keletą metų Aus
tralijos Lietuvių Katalikų 
Federacijai pradėjus gegu
žės mėnesį skelbti persekio
jamos Lietuvos Bažnyčios 
mėnesiu, šis kilnus sumany
mas prigijo ir jau pasidarė 
gražia tradicija.

Minėdami persekiojamos 
Lietuvos Bažnyčios mėnesį, 
mes Australijos lietuviai 
norime padėti Lietuvos 
Bažnyčiai, kuri tvirtai stovi 
už mūsų tautos moralinių 
vertybių išsaugojimą ir 
tautos tęstinumą.

Dabartiniu metu okupuo-* 
tos Lietuvos žmonės, tik per 
bažnyčią gali pareikšti pri
klausomumą savo tautai ir 
išlaikyti tautines tradicijas.

Kalantos dešimtmetis

ALB Krašto Valdyba 
kviečia

Mums išeivijos lietuviams 
gegužės mėnesio tradicija 
taip pat yra naudinga, nes 
primena mūsų pareigas savo 
tautai ir Lietuvos laisvei.

Gegužės mėnesio proga 
skelbkime visam pasauliui 
apie okupanto kriminalinius 
nusikaltimus prieš lietuvių 
tautą ir visą žmoniją. Rei
kalaukime žmogaus teisių ir 
religinės laisvės Lietuvoje ir 
visuose pavergtuose kraš
tuose, kad visi galėtų gar
binti Dievą laisvai ir nevar
žomai.

Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Val
dyba pilnai pritardama ir 
suprasdama moralinės ir 
materialinės pagelbos 
reikalingumą Lietuvos Baž
nyčiai ir didžiai įvertindama 
Australijos Lietuvių Katali
kų Federacijos pastangas jai 
padėti, kviečia visus Aus
tralijos lietuvius ir Bend
ruomenės organizacijas įsi

jungti į bendrą talką, ginant 
ir remiant Lietuvos Bažny
čios gyvybinius reikalus.

Gegužės mėnesio proga 
ypatingai atkreipkime šio 
krašto gyventojų dėmesį į 
nenormalią bažnyčios padėtį 
Lietuvoje ir kvieskime visus 
į bendrą darbą reikalaujant 
tikėjimo laisvės mūsų pa
vergtiesiems broliams.

jParodykime nuoširdų 
dosnumą remiant Lietuvos 
Bažnyčią, nes surinktos au
kos skiriamos Religinei Šal
pai ir Kronikų leidimui, ku
rios yra mūsų tautos ir Lie
tuvos Bažnyčios kančių tes
tamentas ateinančioms kar
toms, kuris kaip Šventasis 
Raštas liudys apie Lietuvos 
gyventojų ištikimybę Dievui 
ir tėvynei.

Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto 

Valdyba

J. Dagys Motina if kūdikis (skulptūra medyje)

PREMIJA RAŠYTOJUI
JURGIUI JANKUI

ROMAS KALANTA
Prieš dešimt metų 1972 

m. gegužės 14 d. Kaune, te
atro sodelyje protestuoda
mas prieš sovietinę Lietuvos 
okupaciją ir reikalaudamas 
Lietuvai laisvės susidegino 
19 metų jaunuolis Romas 
Kalanta, šis jo protestas 
šiurpu persirito per visą pa
saulį sukeldamas nuostabos, 

o okupantui nerimo. Po jo 
mirties Kaune įvyko didžiu
lės demonstracijos prieš 
okupaciją ir už nepriklauso
mą Lietuvą, kurioms išblaš
kyti rusai sutraukė į Kauną 
pagelbinės kariuomenės. 
Šiemet viso pasaulio lietu
viai mini jo mirties dešimt
metį.

Kazys Brandūnas 
Degančiom rankom jums dalinu
Kiekvienam po žariją. j
Nebijokit ištiesti delnų — 
Tegu žaizda neužgyja.

Gruzdančiom lūpom ir tau 
Tariu karštyje tirpstantį sakinį, 
Kad anglėjančiais vyzdžiais matau 
Nuo kapo nuristą akmenį.

Ir nesudegu čia liepsnose, 
Pavirsdamas dulke pilka — 
Viršum Kauno ir Nemuno skraido dvasia, 
Nepasiekiama jokia kulka.

--------------------------------------------------------------------—----- r-

pasaulyje
KARO VEIKSMAI

Dėl Falklando salų prasi
dėjo karo veiksmai tarp 
anglų ir argentiniečių. 
Anglų povandeninis torpe- 
davo argentiniečių kreucerį 
Bergramo, kuris nuskendo. 
Iš 1500 argentiniečių spėja
ma išsigelbėjo tik apie 400. 
Visi kiti paskendo su laivu. 
Anglai bombarduoja Ęalk- 
lando vienintelį aerodromą 
ir ruošiasi išsikelti į salas. Iš 
argentiniečių pusės didesnio 
pasipriešinimo nepraneša
ma.

♦**

Kai visame pasaulyje ko
munistai organizuoja de
monstracijas prieš atomini 
ginklavimąsi, komunis-

. f t > M ; ’ 

tiniuose kraštuose tas 
griežtai draudžiama. Štai 
neseniai Maskvoje eilė Vak. 
Europos žmonių bandė 
suorganizuoti Raudonojoje 
aikštėje demonstraciją prieš 
atominį ginklavimąsi, tai 
KGB pareigūnų buvo suimti. 
Panašios demonstracijos 
buvo bandomos rytų Berly
ne, Budapešte, Prahoje, Bu
karešte ir Sofijoje, ir visur 
demonstrantai buvo išvai
kyti, o organizatoriai suimti.

Balandžio mėn. JAV pasi
rašė sutartį su Vak. Vokie
tija, kad reikalui esant 
Amerika savo kariuomenei 
galės naudotis Vokietijos 
teritorija nevaržomai.

Jau ne nuo šiandie palygi
namai buvo išeivijos litera
tūriniuose sluogsniuose 
giusu premijų: Lietuvių 

ašytojų Draugijos premija, 
dienraščio Draugo romano 
kasmetinė premija, Vinco 
Krėvės vardo Kanadoje 
premija ir visa eilė mažes
nės apimties bei atskirų or
ganizacijų premijų, kas 
tuf-ėjo ir turi ne tik skati
nančios, bet ir kokybinės 

' reikšmės tiek patiems rašy
tojams, tiek' ir skaitančiai 
visuomenei. Prieš porą metų 
JAV Liet. B-nės Kultūros 
Taryba įsteigė savo vardu 
bene pačią stambiausią lite
ratūrinę premiją - $ 3000 
vertės. Pernai toji premija 
buvo paskirta poetui Kaziui 
Bradūnui už poezijos rinkinį, 
o šiemet JAV L. B-nės pre
mija paskirta rašytojui Jur
giui Jankui už novelių rin
kinį ’’Paparčio žiedas”.

Rašytojas Jurgis Jankus 
yra vienas iš ryškiausių lie
tuvių novelistų tarp išeivijos 
rašytojų. Jis ypatingai stip
riai užsirekomendavo dar 
Lietuvoje, bet ypač subren
do ir išryškėjo jau išeivijoje. 
Jo novelės, apsakymai bei 
romanai iškėlė jį kaip pir
maeilį pasakotoją. Nors jo 
apsakymų knyga ’’Paparčio 
žiedas” gal ir neiškėlė jo, 
kad pralenktų patį Jurgį 
Jankų, bet visumoje jis yra 
ir buvo vertas aukščiausio 
iškėlimo ir įvertinimo, pas
kiriant jam JAV Liet. B-nės 
premiją.

Sveikiname Jurgį Jankų 
ir linkime jam dar daug kū-

1 rybingų metų.
* ‘ .A. . R .
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Kai sudrumsti vandenys
)

Virš , trisdešimt metų sų jaunimas, ko gal būtų 
džiaugėmės ir gėrėjomės buvę lengvai išvengta ir 

rastas tinkamas
sprendimas, jeigu šiuo rei-

mūsų bendruomenės darnia 
veikla nežiūrint mažų tar
pusavio kivirčų, kas reiškė 
mūsų bendruomenės gyvas
tingumą ir kūrybinį polėkį 
siekiant, kad viskas vyktų 
kuo sklandžiau ir pozityviau. 
Tai visados panašūs dalykai 
yra visai natūralūs visuo
meninėje veikloje, kur nėra 
kieto diktavimo, o iškilę 
nuomonių skirtumai blaiviai 
bandoma išaiškinti demok
ratiniu sutarimu darant 
protingas išvadas. Betgi kai 
į reikalus įveliama politika, 
tai susitarimų gražuoju 
sunku tikėtis, ir reikalai 
sprendžiami kovos keliu.

Panašiai įvyko ir su gra
žiai pradėta sportininkų iš
vyka į 1983 m. Čikagoje Pa
saulio Lietuvių Dienas ir 
sportines varžybas. Dar nuo 
pernai sekėme įvykusius 
ginčus prileisdami, kad tai 
yra tik paprastas atitinkamų 
firmų konkurencinis 
konfliktas, kuris baigsis iš
siaiškinus, kokia kelionių 
firma suteiks keliaujantiems 
didesnių nuolaidų, lengvatų 
keliaujantiems. Gal tuo ir 
būtų viskas užsibaigę, bet 
čia kaip piktas pinigas pasi
painiojo politinis motyvas, 
kuris privedė prie neprama- 
tytų dalykų: įvyko aštrus 
konfliktas ne tik tarp atski
rų sportinių vienetų, bet 
persimetė ir į bendruomenę 
su skaudžia susiskaldymo 
grėsme. Rezultate šiandie 
skaitome, kad' numatytoji 
sportininkų išvyka atšau
kiama, dėl ko nukentės mū- 

A.A 
MARIJAI LIPŠIENEI 

mirus, sūnų Edį ir visą Lipsiu šeimą skausme nuoširdžiai 
užjaučia

Neringos Klubas

MARIJAI LIPŠIENEI
mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame jos 
dukrą, savaitgalio mokyklos mokytoją Aldoną Scano ir 
visą jos šeimą ir kartu liūdime.

Geelongo Dr. V. Kudirkos
Savaitgalio mokyklos 

Tėvų Komitetas

A.A.
MARIJAI LIPŠIENEI

mirus, ’’Šatrijos” tunto sesių skyriaus vedėją Aldoną 
Scano, jos šeimą, tėvelį, sesutę, brolius ir gimines giliai 
užjaučiame.

’’Šatrijos” tunto skautai ir vadovybė

A.A.
MARIJAI LIPŠIENEI

staiga mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Jokūbui, 
dukroms Onai, Aldonai,sūnums Juliui ir Edvardui, jų 
šeimoms ir artimiesiems ir drauge liūdime.

Geelongo Sporto Klubo Vyčio
Valdyba

kalu būtų parodę daugiau 
iniciatyvos ir mūsų bend
ruomenės autoritetai, kurių 
akivaizdoje besiginčijančios 
šalys gal būtų padariusios 
reikiamų nuolaidų ir būtų 
bendromis jėgomis ieškota 
pozityvaus sprendimo.

Jeigu sudarytasis sporti
ninkų išvykos Komitetas 
pasirodė nesiskaitąs nei su 
bendruomenės balsu, nei su 
vyriausia sporto sąjungos 
valdyba — ALFAS remda
masis pagrindu, kad sporto 
klubų atstovų jis yra suda
rytas ir priimtas ir kad jis 
esąs atsakingas tik bendram 
klubų atstovų suvažiavimui, 
lygiai šiuo atveju ALFAS 
Valdyba galėjo sušaukti 
specialų klubų atstovų 
suvažiavimą, kur dalyvau
jant ir bendruomenės auto
ritetams būtų reikalas 
sprendžiamas, nustatytos 
išvykos komiteto galios ir 
ribos ir greičiausiai reikalas 
būtų gražiai likviduotas ir 
gal net ir toliau visiems su
tartinai tęsiamas jau gražiai 
pradėtas darbas. Dabar 
ALFAS Valdybos praneši
mas be tokio atstovų suva
žiavimo paties išvykos ko
miteto gali būti priimtas 
kaip niekingas, nes jeigu 
komitetas su ALFAS Val
dyba iki šiolei nesiskaitęs, 
tai jam negalios ir ALFAS 
Valdybos pastangos išvyką 
atšaukti, kaip kad ji buvo 
planuota. Nors gal jau ir 
pertoli nueita, bet vis tik dar 

nėra pervėlu tokį sporto 
klubų atstovų suvažiavimą 
sušaukti ir gelbėti tai, kol 
dar ne viskas sugriauta.

Atmetant politinius mo
tyvus, kurie gal ir labai 
reikšmingi mūsų bendruo
menei ir jos tolimesnei dar
niai veiklai, vis tik reikia 
skaitytis su faktu, kad joks • 
kelionių biuras grupės neveš 
žemiau savikainos, ir jeigu 
vienu keliu parodoma vilio
jančių nuolaidų, už tai atsi
imama kitu keliu. Pagaliau 
aiškiai iškilus pavojingam 
konfliktui, kodėl vardan 
bendruomeninės ir sporti
nės vienybės mirtinai laiky
tis vieno kelionių biuro, tarsi 
nuo jo priklausytų sportuo
jančio jaunimo ateitis netgi 
statant pačią bendruomenę į 
savitarpio vaidus?

Paliekant esamą susida
riusią padėtį prieš akis at
sistoja toli siekiančios išva
dos: mes patys apsijuokiame 
pasirodydami, kokie esame 
nesubrendėliai, kad šmėste
lėjus politinio priešo šešėliui 
staiga pasimetame, netgi 
vieni kitiems tapdami prie
šais! Subrendusioj bendruo
menėj to neturėtų būti.

Šiuo atviru žodžiu norime 
apeliuoti į visus kviečiant

Europos Studijų Savaitė
29-ji Europos Lietuviškų

jų Studijų Savaitė šiemet 
vyksta Anglijoje, gražiame 
Londonu priemiestyje. Ad
resas: St. Mary’s College, 
Strawberry Hill, Twicken
ham TWI 4SX England.

Data: nuo sekmadienio, 
rugpiūčio 15 d. iki šešta
dienio, rugpiūčio 21 d. Ta
čiau dalyviai gali atvykti ir 
nakvoti šeštadienį (rugp. 14 
d.) ir išvykti sekmadienį 
(rugp. 22 d.) be jokio atskiro 
mokesčio.

Kaina: 125 angliški svarai. 
Nei registracijos, nei jokių 
kitų mokesčių nebus, išsky
rus ekskursijas, kas norės. 
Nepajėgiantiems, o ypač 
mokslus einančiam jauni
mui, bus daroma nuolaidų.

Užsisakant prašome pri
siųsti 10°/o depozito, kuris 
bus priimtas dėmesin atsi
skaitant.

Studijų Savaitei ruošti ir 
ją tvarkyti yra Londone su
darytas komitetas: Zigmas 
Juras (pirm.), Mečys Bajo
rūnas, Petras Mašalaitis, 
Klemensas Tamošiūnas, Po
vilas Tričys ir Aleksas Vil
činskas.

Vietovė, kur vyks Studijų. 
Savaitė, vadinasi ’’Straw
berry Hill” (liet. Žemuogių 
kalnas). Tai joks kalnas ir 
ten neauga žemuogių. Tas 
pavadinimas neturi jokio 
pateisinimo, kaip ir daugelis 
kitų pavadinimų Anglijoje. 
Yra labai graži ir istoriškai 
turtinga, dviejų šimtmečių 
senumo, vietovė, turinti 38 
akrus (16 ha.) žemės, leng
vai pasiekiama iš Heathrow 
(Londono) aerodromo (taxi 
20 minučių) ir iš Waterloo 
geležinkelio stoties trauki
niu (32 min.).

Bendrabutis didelis (450 
lovų), bet mes užimsime tik 
dalį. Dauguma kambarių yra 
viengubi su šiltu ir šaltu 
vandeniu. Vedusiems bus ir

Padėka
Mūsų mylimam tėveliui, vyrui, seneliui Stasiui 

Kavaliauskui mirus, širdingai dėkojam kun. Povilui 
‘Mortuzui už pravedimą rožinio koplytėlėj, už 
palaidojimą, už apsilankymą kelis kartus mūsų namuose, 
paguodžiant mus, mūsų sunkioje valandoje.

Dėkojame p. Kramiliui už giesmes bažnyčioje, p. An
tanui Laukaičiui už jautrius atsisveikinimo žodžius, už 
taip gražų aprašymą apie a.a. Stasį laikraštyje ir visiems 
palydėjusiems jį į amžino poilsio vietą.

Nuoširdus ačiū visiems užprašiusiems šv. Mišias, au
kojusiems jam pagerbti P.L. Fondui, Moterų Draugijai. 
Visiems bičiuliams iš Sydnejaus, Melbourne, Adelaidės ir 
N. Zelandijos už gėles, užuojautas raštu, asmeniškai ir 
per spaudą.

Žmona Margarita Kavaliauskienė, 
sūnus Antanas, dukterys Elvyra ir Alma 

su šeimomis

neplėsti konflikto, o skubiai 
besiplečiančią ugnį sustab
dyti ir surasti teisingų 
sprendimų. Esamoj padėty 
gal labiausiai nukentės jau
nimas, nes jis jausis skau
džiai apviltas ir gal net pačių 
vadovų nesutarimų auka su 
toli siekiančiomis pasekmė
mis. Tenebūna mūsų šios 
dienos klaidos rytojaus 
griuvėsių priežastimi ir liu
dytojais.

V. Kazokas

dvigubų kambarių. Veiks du 
barai. Sode žaidimo aikštės, 
penkios teniso aikštės, 
sporto salė ir koplyčia. 
Temzė teka visai pro salį.

Kas norėtų ilgiau pabu
voti Anglijoje (atvykti 
anksčiau ar pasilikti po Stu
dijų Savaitės), gali atosto-. 
gauti Lietuvių Sodyboje, 
kuri yra 60 km nuo Že
muogių Kalno. Kaina Sody
boje: nakvynė ir pusryčiai - 
8 svarai, viena diena (nak
vynė, pusryčiai, pietūs ir 
vakarienė) -13 svarų, viena 
savaitė su pilnu išlaikymu - 
78 svarai. Sodyba turi 56 
akrus žemės, yra ežeras, 
upelis, miškelis, žaidimų 
aikštė, maudymosi baseinas. 
Kambariai su šiltu ir šaltu 
vandeniu. Yra "valgykla, šo
kių salė, du barai. Užsisaky
ti atostogas galima per mū
sų komitetą. Visais reikalais 
rašyti: Studijų Savaitės Ko
mitetas, Lithuanian House, 
2 Ladbroke Gardens, 
London WH 2PT England. 
Telefonas 01-727-2470.

Balandžio 18 d. Anglijos 
karalienė Elžbieta II Kana
dos sostinėje Ottawoje pasi
rašė naują Kanados konsti
tuciją ir tuo Kanadai pripa
žinta pilnutinė nepriklauso
mybė, visais atžvilgiais sa
varankiška ir nepriklausoma 
nuo D. Britanijos. Tiesa, 
Kanada jau buvo pripažinta 
nepriklausoma dar 1931 m., 
bet abu kraštus rišo bendra 
karūna ir vėliava.

A.A. sesutei Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame 
Liudą Bungardą sporto klubo Vyčio Garbės narį ir kartu 
liūdime.

Geelongo Sporto Klubo Vyčio Valdyba

ŽINIOS
DERWINSKIO REZOLIU
CIJA REIKALAUJA
LAISVĖS

MARTUI NIKLUSUI
JA V-ių Atstovų Rūmų 

pakomitetis vasario 3 d. 
vienbalsiai priėmė kongres- 
mano Ed Derwinskio rezo
liuciją, raginančią Amerikos 
vyriausybę kiekviena proga 
protestuoti prieš estų patri- 
joto ir žmogaus teisių vei
kėjo Marto Nikluso 
suėmimą ir reikalauti, kad 
jis būtų paleistas. Nikius yra 
lankęsis Vilniuje ir artimai i 
bendravo su lietuvių laisvės 
sąjūdžio veikėjais. Pristaty
damas savo rezoliuciją Der- 
winskis pareiškė, kad pa- 
baltiečių rusinimas yra vie
nas grubiausių žmogaus tei
sių pažeidimų.

(ELTA)
♦♦♦

Nors ir kaip Kinija šiau
šiasi prieš Ameriką, bet vis 
tiek Reagano administracija 
ir toliau teikia ginklų Taiva- 
nui.

Gegužės 12-15 d.d. popie
žius lankysis Portugalijoje. 
Lygiai prieš metus (gegužės 
13 d.) prieš jį Romoje įvyko 
pasikėsinimas, kurio metu 
jis buvo sunkiai sužeistas. 
Bet popiežius greitai atsiga
vo, pagijo ir vėl pradėjo sa
vo keliones. Rugpiūčio mėn. 
jis ketina oficialiai vizituoti 
Lenkiją, bet vargu ar da
bartinė vyriausybė jį įsileis.

•*»

Po dešimties metų pagal 
susitarimą Izraelis traukiasi 
iš Sinajaus teritorijos, kurią 
pastarojo karo metu buvo 
užėmę žydai. Ten kur buvo 
įsikūrę žydų naujakuriai, 
puikios sodybos išdrasko
mos ir kas tik įmanoma, iš
vežama. Kalbama, kad pa
lieka tik dykuma.

**»
Iš gastroliavusių Kanado

je dviejų Lenkijos tautiniu 
šokių grupių apie 20 žmonių 
apsisprendė palikti Kanado
je ir negrįžti namo.

♦♦♦
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LAUKIAMA VIEŠNIA IŠ KANADOS
SOLISTĖ SLAVA ŽIEMELYTĖ ATVYKSTA Į AUSTRALIJĄ

Noriu trumpai supažin
dinti Australijos lietuvių vi 
suomenę su atvykstančia 
kanadiete soliste Slava Žie- 
melyte.

Solistė Slava Žiemelytė - 
kontraltas, yra gimusi Lie
tuvoje — Žemaitijoje. Aug
dama muzikalioje šeimoje, 
nuo vaikystės dienų ji ver
žėsi į muziką, imdama piani
no ir smuiko pamokas.

Gyvendama Vokietijoje, 
įsijungė St. Sodeikos ir G.
Veličkos vadovaujamą An

samblį, su kuriuo apkeliavo 
daugelį lietuvių kolonijų.

Atvykus į Kanadą 1949 
metais tuojau pradėjo stu
dijuoti muziką, pasirinkda
ma dainavimą ir pianiną. 
Pirmąsias dainavimo 'pamo
kas gavo iš Lietuvos operos 
solistės E. Kardelienės. 
Persikėlusi į Toronto įstojo į 
Muzikos Konservatoriją ir 
čia gavo pilną stipendiją 
studijoms tęsti. Tokia sti
pendija buvo labai retas at
sitikimas. Balso techniką 
studijavo pas M-me I. 
Jessner (Metropolitan ope
ros solistė) ir pas Dr. Er
nesto Vinci. ■...... ,

1960 metais Kiwanis fes
tivalyje Toronte, operos ir 
koncertinių dalykų klasėje, 
iš 2700 varžovų, finaliniame 
koncerte, laimėjo pirmąją 
premiją. Vėliau ji laimi Fin
lay Memorial geriausio dai
navimo premiją. Toronto 
’’Daily Star” laikraštis, labai 
teigiamai įvertino jos pasi
rodymus - plačios apimties, 
gražaus tembro, dinamišką, 
stiprų ir tuo pačiu lygų ir 
švelnų kontraltą.

Solistė S. Žiemelytė dai
navo eilėje operų kaip ”Ca- 
valleria Rusticana”, ”111 
Travatore”, ’’Old Maid and 
Thief’, ’’Masked Ball” ir 
daugelį kitų, Taip pat buvo 
pakviesta CBC televizijos 
operų pastatymuose, kaip 
"Elektra”, Othello”. Ji 
koncertavo su žymaisiais 
Kanados solistais — Stratas, 
Quilico, Braun, Piercy, 
Arab, Fisher.

Nors ir baigusi konser- 
’ vatoriją ji niekad nenustojo 
į toliau lavinusi savo balso, 
i kaip ji pati sako, ’’tobulybei 
i niekad nėra galo”.
į Slava žiemelytė yra dai- 
t navusi įvairiose operose, 

koncertuose ir šiaip sventė- 
I se, tačiau niekad nėra atsi- 
| sakiusi talkininkauti lietu- 
I viams, nors kartais dėl laiko 
I stokos nevisada galėjo būti 
I lietuvių tarpe, bet širdyje 
I visada su savo tautiečiais.

Slava Žiemelytė yra išlei- 
I dusi savo dainų plokštelę, 
I pavadintą ”Su Jumis”, kurių 
K ji žada atsivežti į Australiją 
I ir paskeisti mūsų tarpe.
i S.m. sausio mėn turėjo 
g savo koncertą Floridoj ir 
g kritikas Algis Šimkus api- 
| budina ją šitaip:

’’Pastaraisiais metais mū- 
Iįsų išeivijoje naujų meninių 
I jėgų, ar dainininkų ar kitų 
I meno šakų prieauglio pra
sidėjo vis rečiau ir rečiau be- 
I pasirodyti. Ar čia kaltas 
i mūsų sumaterialėjimo gy- 
ivenimo sąlygos ar dėl ne- 
I paprastos didžiulio krašto 
Ikonkurencijos menkos pasi
lsėkime galimybės, ar mūsų 
^jaunimo nutautimo proble- 
■mos sunku pasakyti. Tačiau 
■lietuvių operos pastatymuo
se jau apsčiai metų tebegir- 
Bime beveik vien seniai pa- 
Estamus ir negailestingo 
Saiko atakuojamus balsus. 
Kodėl pasirodymas mūsų 
Barpe naujos, dar negirdėtos 

dainininkės savaime tampa 
susidomėjimas vertu įvykiu.

Žiemelytė turi gražų, 
profesionaliai išlavintą, pla
čios apimties balsą, vadina 
save kontraltu, vietoj dau-

onaliai išlavintą, pla- gumą. Ji be dirbtinų pas- 
limties balsą. Vadina tangų išdainuoja žemiausias

Solistė Slava Žiemelytė

(PRISIMINIMAI)

Aš jį labai gerai pažinojau ir 
tik gal jo padedamas - pri
kalbėtas, generolas sūnelis, 
paliko man ant pečių dar il
gesniam laikui nešioti galvą.

Mano minimo kapitono 
Popovo istorija yra keistes
nė. Jis buvo mano jaunystės 
geras draugas ir vadinosi 
Aleksas Aksomaitis, gimęs 
Alytaus apskr., surusėju
siame Perlojos kaime. Man 
teko Alytaus gimnazijoje 
kartu su juo būti vienoje 
klasėje ir net sėdėti viename 
suole. Buvo labai draugiškas 
ir gabus, ypatingai paišybo
je. Ir tas jį pagadino. 0 buvo 
taip. 1922 m., rudenį, mes 
gavome savo naują valiutą - 
lietuviškuosius litus. Tai 
buvo didelis džiaugsmas ir 
kiekvienas tik ir galvojo, 
kaip daugiau jų įsigyti. 
Mano draugas, Aleksas, irgi 
tuo susirūpino ir sugalvojo 
lengvesnį būdą jų įsigyti - 
pradėjo juos padirbinėti. 
Kiek laiko tas jam sekėsi 
gana gerai, nes daugumoje 
krautuvių žydeliai buvo 
pusakliai ir pačios krautuvės 
silpnai apšviestos. Ir taip 
kiek laiko jis gyveno kara
liškai: valgė geras dešras ir 
rūkė pirmos rūšies papiro
sus. Bet kiek vėliau kilo 
skandalas, - Lietuvos Banko, 
Alytaus skyrius atsisakė 
Eriimti iš žydelių įtartinus 
tus. Ir taip reikalas pakliu

vo į policijos rankas. Kada 
siūlo galas prisiartino prie 
jo durų, jis dingo. Pirmiau
sia perėjo demarkacijos lini
ją į lenkų okupuotą Lietuvos 
kraštą, bet ten jam nepati- 

gumoje įprasto mezzo-sop
rano, įi matyt, nori pabrėžti 
savo žemojo registro pajė- 

tangų išdainuoja žemiausias 
šios rūšies balsui rašomas

J. Krupavičius

Tęsinys

ko. Tad perbėgo į Rusiją iš 
kur jau pasprukti buvo sun
kiau ir jis noromis nenoro
mis turėjo pasidaryti NKVD 
kapitonu Popovu. Vėliau ru
sams įsteigus Lietuvoje., 
taip vadinamus atsparos 
punktus, jis buvo paskirtas i 
Vilnių ir čia bevartydamas 
lietuvių valdininkų dirban
čių Vilniuje sąrašus, rado 
mano pavardę, prisiminė ir 
taip atnaujinome seną drau
gystę.
' Šita proga, mielas skaity
tojau, dar norėčiau priminti, 
kad pirmieji „rusai”, kurie 
užėmė svarbesnes vietas 
Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje buvo ne kas kita, kaip 
tik „išverstaskūriai” lietu
viai, latviai ir estai, nes po 
susitarimo Molotovo su Rib- 
bentropu (1939 m), tuojau 
buvo iš tokių „sūnelių” su
daryti ^kadrai, tiems kraš
tams valdyti.

Aš pats, dar prieš tai, sa
vo tėvynės ore irgi kažką 
nujaučiau, nes buvau su ki
tais (Kindariu, Reivyčiu ir 
kt.) siuntinėjamas į Karalia- 
vičių (Kėnigsberg) ir kitur 
studijuoti didmiesčių sant
varką, buvau raginamas pas 
p. Vorobjovą imti rusų kal
bos pamokas ir pas atbėgusį 
iš Lenkijos ir mūsų studen
tų, taip tuo laiku mylimą, 
prof. Herbačevskį - lenkų 
kalbos pamokas. Kam tas 
buvo reikalinga, - įsitikinau 
tik kiek vėliau begyvenda
mas Vilniuje.

♦**

Bet dovanok, mielas skai
tytojau, šitą turiu palikti, 

gaidas. Tačiau lygiai sklan
džiai bei efektingai skamba 
ir jos aukštesnieji registrai, 
o kas svarbiausia, ji sugeba 
šias abi savo balso sritis su
jungti į vieningą visumą. 
Klausytojui netenka abejoti, 
ar jis kartais negirdi dviejų 
skirtingų daininkų.”

Solistė Slava Žiemelytė 
yra girdėjusi daug gražių 
atsiliepimų apie Australiją, 
bei joje esančią nedidelę, bet 
veiklią, gražiai tarpusavyje 
veikiančią lietuvių bendruo
menę, kas ir sukėlė Slavai 
noro aplankyti ir pasidalinti 
su mumis savo damomis.

Tie gražūs atsiliepimai 
apie Australiją ir mus, nea
bejotinai yra padaryti mums 
žinomos solistės Ginos Čap- 
kauskienės, kuri net du kar- 

.tu yra čia atsilankiusi ir 

REMK AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDĄ

Jo tikslas — skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių 
kultūrines apraiškas.

Fondą .stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis 
progomis jam aukosime, stosime jo nariais ir 
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street,
North Melbourne, Victoria

A.L. Fondo Valdyba
i-------- - ______

nes girdžiu koridoriuje 
žingsnius ir šauksmą: „Dė
mesio, dėmesio, kalinys 
Krupavičius pasiruošk į 
maudyklą. Kalėjimo kalba, 
tas reiškė atsistok prie durų 
ir lauk. Neužilgo duryse su
girgždėjo raktas ir mane 
nulydėjo į prausyklą. Ten 
jau. ant manęs niekas nerė
kė, nestumdė ir nekoliojo. Ir 
pirmą kartą po beveik pen
kių savaičių man pakišo nu
sišluostyti kietą kalėjimo 
rankšluostį. O kada išėjau į 
prieškambarį apsirengti, tai 
pamačiau, kad mano kalinio 
drabužiai jau buvo dingę ir 
jų vietoje gulėjo ant suolo 
mano nuosavi. .

Raštinėje man grąžino ką 
buvo paėmę ir dar davė raš-. 
tą nunešti saugumo milicijai 
ir iš ten išgauti leidimą atsi
imti konfiskuotą motociklą. 
Tada atrakino geležines du
ris ir palinkėję geriau nie
kados ateity su jais nesusi
tikti, - išstūmė į gatvę.

Ir taip aš beveik penkias 
savaites išlaikytas nežmo
niškose sąlygose vėl galėjau 
kvėpuoti dangiškų Alytaus 
pušelių sakais perpildytu 
oru...

Tai buvo ankstyvas apsi
niaukęs lietuviško rudens 
rytas. Išėjęs į plentą ir no
rėdamas tikrai įsitikinti, kur 
esu, apsidairiau. Ir man po 
tiek ilgų metų dar vis buvo 
taip viskas pažįstama - arti
ma. Čia į dešnę pusę esan
čioje trečioje tokioje pat ka
reivinėje buvo kada tai 
mano lankyta gimnazija, 
kurioje man buvo aiškinama 
mūsų kalbos grožis ir įskie- 
pinta tėvynės meilė. Čia pat 
prieš akis, dar vis tebestovi 
ta balta bažnytėlė - cerkvė, 
kurioje aš išmokau ir garbi
nau Tave, mano amžinasis 
Sutvėrėjau!... Niekas daug 
nepasikeitė, net ir tas

Mūšų Pa: 

matyt parsivežusi gražius 
prisiminimus. ?£

Gražūs atsiliepimai apie 
mus kituose kontinentuose 
gyvenančių lietuvių tarpe, 
kelia aukštyn mūsų Austra
lijos vardą, todėl ir stenki
mės toliau jį išlaikyti!

Gausiu atsilankymu į so
listės Slavos Žiemelytės 
koncertus įrodysime savo 

•vieningumą ir norą bendra
darbiauti mūsų išeivijos 
kultūrinėje veikloje.

Josios koncertai įvyks se
kančia tvarka:
Sydnejuje - birželio 20 d. 
Adelaidėje - birželio 26 d. 
Melbourne - liepos 4 d.

Laikas, bei kur koncertai 
įvyks bus vėliau paskelbta 
spaudoje.

Jonas Tamošiūnas
A.L'B. Krašto Valdybos 

narys kultūros reikalams

takelis vis tebėra, kuriuo aš 
tiek tūkstančių kartų vaikš
čiojau... Tik žmogus, tik 
žmonės...

Taip begalvodamas priė
jau takelio galą, nes jis čia 
buvo perkirstas geležinkelio 
bėgiais ir šiandien užstaty
tas prekiniais vagovais, pro 
kuriuos norėdamas patekti į 
miestą turėjau būtinai pra
lįsti. Pralindęs pro pirmą ei
lę pasijutau kiek erdvesnėje 
aikštelėje ir pastebėjau ne
toliese sukurtą mažą ugnelę, 
prie kurios stovėjo ir šildėsi 
rankas trys moterys. Tada 
jų paklausiau, ar galiu čia 
pralįsti pro vagonus, nes la
bai skubu į miestą. Jos nu
žiūrėjo mane nuo galvos iki 
kojų ir pradėjo garsiai juok
tis.

„O drauguži, koks dar tu 
esi laimingas, kad nori ir gali 
pralysti pro šituos vagonus. 
Vargas tam, kuris negali 
pralysti, o įlenda į vidų. Tam 
jau yra tik vienas kelias!..”

„Kodėl jūs juokiatės?” - 
paklausiau.

„Žinote, mes čia paskirtos 
valyti šituos vagonus. Jie, 
kaip matote, visi grįžta iš 
Rusijos po tranpsortų, tai 
mes juos kiek pavalome, iš
vėdiname ir jie juos vėl iš 
šito kalėjimo prikemša žmo
nėmis. O tų žmonelių jie pri- 
gaudo iš visos apylinkės: 
Punios, Merkinės, Lazdijų, 
Veisėjų, Simno, sunku ir su
skaityti visas vietas...”

„Atrodo, turi nesunkų 
darbą,” - nusišypsojau. „O 
ko čia juokiatės! Tai pasku
tinis darbas, koks tik gali 
būti. Jeigu netikite, - einame 
aš jums parodysiu. Tada pa
tys spręskite!” -

Bus Daugiau

)gė Nr. 17-18, 1982.5.10, psl. 3

3



Na e ir sveturSI

MOTINOS DIENA 
SYDNEJUJE

Sydnejiškiai Motinos 
Dieną paminėjo gegužės 2, 
d., sekmadienį.

Minėjimas pradėtas pa
maldomis šv. Joachimo pa
rapijos bažnyčioje, Lidcom- 
be. Mišias atlaikė prel. P. 
Butkus, dienai pritaikytą 
Sąmokslą pasakė kun. P. 

lartuzas. Giedojo ’’Dainos” 
choras. Pamaldose
organizuotai, tautiniais rū
bais apsirengę, dalyvavo 
Sydnejaus Savaitgalio Mo
kyklos mokiniai, vadovauja
mi savo mokytojų. Skaity
mą, aukų atnešimą ir tikin
čiųjų maldas atliko patys 
šios šventės rengėjai - sa
vaitgalio mokyklos auklėti
niai.

Po pamaldų minėjimas 
tęstas parapijos salėje. Jį 
atidarė mokyklos globėjas, 
prel. P. Butkus. Trumpą 

•žodį motinoms paskaitė J. 
Slavikauskas.

Sekė pačių jaunųjų išpil
dyta koncerto programa, 
kurią pravedė mokyklos ve
dėja Julija Lašaitienė.

Rasa Venclovaitė paskaitė 
rašinį apie motinas: ”... Af
rikos juodukas glaudžiasi 
prie savo motinos... Indijos 
vaikutis miega saugus moti
nos glėbyje... ir lietuviukai 
myli ir gerbia savo motinas, 
nes žino, kad jos ne tik davė 
jiems gyvybę, bet juos ir 
myli labiau už viską...”

Po to, darželio auklėti
niai, talkinami I-mo skyriaus 
mokinių, padainavo dvi dai
neles: ”Man patiko visos gė
lės” ir ’’Skrenda uodas į 
mišką”, I-mo skyriaus ber
niukai padeklamavo eilėraš
tį "Nebark manęs, mamyte” 
(Andrius Cobb, Markus 
Venclovas, Edmundas Vir- 
žintas ir Andrius Lašaitis), 
Daina Šliterytė padeklama
vo eilėraštį ’’Myliu aš ma
mytę”, Julytė Viržintaitė 
solo padainavo dainelę” 
Mamytei”, Markus Sweeney 
akordeonu pagrojo meliodi- 
jų pynę.

Būrys jaunųjų artistų su
vaidino I. Regienės vaizdelį 
’’Kaip pasveikinsim mamy
tes?’’ - čia, ’’radio pranešėjo” 
Povilo Šliterio klausinėjami, 
pasirodė varlytės, gandrai, 
žiogai, plaštakės, paršiukas 
ir žinoma, žmonių vaikai. 
Juos vaizdavo Julija Viržin
taitė, Robinas Cobb, Darius 
Ankus, Aistis Bieri, Povilas 
Nagulevičius, Astrida Reni- 
gerytė, Jacintą Ankutė, 
Daina Šliterytė, Audrė 
Venclovaitė, Algis Griškai- 
tis, Ričardas Auglys, Elena 
Crook ir Venta Protaitė.

Mikučiui Burokui pianinu 
paskambinus Bethoveno 
*’Fuer Elise” III-čio ir IV-to 
skyriaus mokiniai suvaidino 
antrą vaizdelį - R. Jurkutės 
ir R. Radžiutės ’’Geriausią 
Mamą”, kuriame buvo visa 
eilė kandidačių į šį titulą: 
Ragana, Turtingoji, Garbė
troška ir t.t. ’’Gerosios Ma
mos” titulą vis tik gavo Be

turtė, nes ji tikrai mylėjo 
savo kūdikį. Vaidino: Danu
tė Stasiūnaitytė, Regina 
Cox (labai gera ’’senutė ma
ma”), Rasa Venclovaitė, 
Venta Protaitė, Julija Vir
žintaitė, Monika Auglytė, 
Vicky Renigerytė ir Kristi
na Nagulevičiūtė.

Mokyklos vedėjai padė
kojus dalyviams, mokyto
jams ir mokinių tėvams, 
programa užbaigta Mikučio 
Buroko šauniai paskambintu 
Beethoveno ’’Scherzando”.

Po programos jaunieji 
vaišino savo mamas ten pat 
(namų) paruoštomis vaišė
mis.

Malonu buvo stebėti šį, 
pačių mūsų bendruomenės 
jauniausiųjų atžalų, pasiro
dymą. Atrodo, kad tai juto ir 
šios šventės stebėtojai, nes 
katučių netrūko - pirmieji, 
mažieji, žingsniukai nulemia 
visą ateities gyvenimą. Gar
bė šios mokyklos mokyto
jams mokinantiems mūsų 
jaunimą šių ’’mažųjų žings
niukų”!

B.Ž.

CARITAS IR DAINA
TRADICINIS BALIUS
Tarp daugybės kitų pa

rengimų, balandžio 24 d. 
Lietuvių Klubo auditorijoje 
įvyko tradicinis ’’Daina” 
choro ir Caritas metinis ba
lius.

Susirinkusius svečius 
nuoširdžiai pasveikino Cari
tas pirm. prel. P. Butkus.

Melboomo Veikloj
NAUJA KNYGA

Australijos Pabaltiečių 
Taryba norėdama, kad visa 
istorinė medžiaga liečianti 
mūsų kovas dėl Whitlamo 
laikais padaryto okupacijos 
pripažinimo atšaukimo ne
žūtų, paprašė profesorių 
Edgars Dunsdorfs parašyti 
antrąją dalį jo knygos ’’Bal
tic Dilemma”.

Knyga jau parašyta ir at
spausdinta. Kaina 8 dol. Kas 
Eerka pirmąją ir antrąją 

nygą bendra kaina tik 11 
dol.

Reikalaukite knygos pas 
mūsų spaudos platintojus 
arba rašykite Latvių Kredi
to bankeliui kurie knygos 
išleidimą finąnsavo. Adre
sas: Latvian Australian 
Credit Co-operatyve Society 
Ltd. Room 801 327 Bourke 
St. Melbourne, Vic. 3000.

Taip pat galima knygas 
užsisakyti ir per Pabaltiečių 
Tarybą, rašant: Baltic 
Council of Australia, P.O. 
Box 128, North Melbourne, 
Vic. 3051.

Knyga parašyta anglų 
kalba ir vertingas doku
mentas mums patiems ir 
australų bibliotekoms. Pa
dėkime Pabaltiečių Tarybai 
šią knygą išplatinti.

Pabaltičių Taryba 

Balius nepasižymėjo svečių 
gausumu, bet jų tarpe buvo 
labai iškilių ir įtakingų žmo
nių. Daugiausia tai jauno 
lietuvio žurnalisto Juliaus 
Zakaro (Sydney Morning 
Herald) draugai. Iš Channel 
0/28 atsilankė Marina Man- 
zoufas, iš australų operos 
Jenny Bott, Australian Bie- 
centinial author Des Walsh, 
Director American Field 
Service — Alisa Eckel ir jų 
draugai. Dėkingi esame jau
nam Juliui Zakarui, atve
dusiam šiuos svečius pas 
lietuvius.

Vakaro programą atliko 
Elvyros Belkienės ir A. 
Storpirštienės duetas 
akomponuojant Br. Kive- 
riui. Šios Dainos choro cho
ristės padainavo: Nakties 
keruose, Saulėlydis tėviškė
je ir Graži tėvyne mano. 
Ypatingai gražiai nuskam
bėjo šios trys dainos, kurias 
publika labai šiltai priėmė.

Dainos choras vad. Birutei 
Aleknaitei ir akomponuo
jant B. Kiveriui atliko su 
moterų choru: Raiba paukš
telė, Vyrai, Pilki keleliai ir 
mišrus choras: Gieda gaide
liai, Laivelyje ir Vilniuj žydi 
liepa,kurią publika privertė 
pakartoti.

Tai buvo Birutės Aleknai
tės debiutas, kuriame ji pa
sirodė su pasitikėjimu. Bra
vo jaunai dirigentei ir iš
tvermės ateityje.

kor.

LIETUVIŲ ETNINIS 
PASIRODYMAS 

‘ j ' - 1 '
Kovo 20 d. Box Hill ligo

ninės sidabrinės sukakties 
$ 1.000.000 persistatymo 
proga iniciatorių paprašyta 

. A.L.B. Melbourne Apylin
kės Valdyba Box Hill parke 
suruošė lietuvių etninį pasi
rodymą, susidedantį iš B. 
Szemtimrey vadovaujamos 
jaunių šokių -grupės ir V. 
Kružienės, talkininkaujant 
L. Petruševičienei, tauto
dailės parodėlę. Skoningai 
buvo išstatyti šie ekspona
tai: tautiniai rūbai, kuriais 
dėvėjo minėtos dvi parodė
lės tvarkytojos, gintaro dir
biniai ir papuošalai, medžio 
drožiniai, tautinio rašto 
juostos, staltiesės, rank
šluosčiai, takeliai ir kt.

Ligoninės tarnautojai ir 
šiaip žiūrovai labai domėjosi 
mūsų tautiniais šokiais ir 
tautodailės eksponatais, 
ypač gintarais. Kai kas sakė, 
kad yra skaitę apie gintarą, 
bet tik pirmą kartą čia jį 
matė. Gi gintaro dirbinių 
turintieji net nežinojo iš kur 
jis yra kilęs. Ligoninės ko
miteto narys, vienas iš or
ganizatorių, Mr. R. 
Keneolly, telefonu yra dė
kojęs už tokį puikų lietuvių 
šia proga pasirodymą.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
LIETUVIŲ

BENDRUOMENĖJE

Išvežtųjų minėjimas šie
met įvyks birželio 6 d., sek
madienį, kur Lidcombės 
bažnyčioje bus šia intencija 
pamaldos giedant Dainos 
chorui vad. B. Kiveriui ir B. 
Aleknaitei. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vė
liavomis.

Tuoj po pamaldų minėji
mas su paskaita ir menine 
programa vyks gretimai pa
rapijos salėje. Minėjimą 
ruošia Tautos Fondo Atsto
vybė Australijoje.
Tautiečiai kviečiami įsidė

mėti šią datą ir kuo skaitlin- 
giau atsilankyti ir prisiminti 
sovietinio komunizmo 
atneštas ašaras ir aukas 
Lietuvoje.

Tautos Fondo Atstovybė

PAVERGTŲ TAUTŲ
KOMITETE

Pavergtų Tautų N.S.W. 
Komiteto metinis susirinki
mas įvykų Estų Namuose 
gegužės 4 d. Susirinkimui 
pirmininkavo A. Kramilius. 
Atsis tatydinus A. Kramiliui 
iš pirmininko ir lietuvių 
bendruomenės delegato pa
reigų, Sydnejaus ALB Apy
linkės Valdyba pristatė Vin
cą Augustinavičių atstovau
ti lietuvių bendruomenę šia
me komitete. Komitetas iš
reiškė pasitikėjimą ir 
paflėką A. Kramiliui už ilgų 
metų darbą ir įgaliojo 
P.T.K. sekretorę Lia Loo- 
veer BEM padaryti šiuo rei
kalu viešus pareiškimus.

Tenka apgailestauti, kad 
šio australams ruošto rengi
nio paįvairinimui prašyta V. 
Strauko vadovaujama tauti
nių šokių grupė, deja, atsi
sakė paskutinę minutę, Kat. • 
Moterų Draugija, tuo metu 
turėjusi kitą parengimą, 
taip pat yra atsisakiusi da
lyvauti. Soc. Globos Draugi
ja atsisakė nenurodydama 
priežasties, gi Dainos Sam
būriui buvo duotas per 
trumpas laikas. k1>;

Bendruomenės Valdyba 
širdingai dėkoja Box Hill 
renginio vadovėms ir jaun. 
tautiniams šokiams.

Melb. Apyl. Valdyba

ŠAULIŲ POBŪVIS 
MELBOURNE

Velykų antrą dieną Mel
bourne apylinkės šauliai 
rinkosi pas šaulį Pleškūną 
draugiškam pobūvojimui. 
Pradžia numatyta 10 vai. 
ryto, tad riedėjo mašinos į 
Sunbury. Apie pietus jau 
buvo prisirinkę iki keturių 
desėtkų. Šaulys K. Prašmu- 
tas stengėsi visus aprūpinti 
užkanda ir gėrimais, tad 
nuobodžiauti nebuvo laiko. 
Virtuvėje darbavosi p. 
Prašmutienė su savo pagel- 
bininkėmis. Ačiū malonioms 
šeimininkėms. *

’ Užkandus prasidėjo maža 
meninė programa. Pirmi
ninkas p. Lipčius pranešė, 

Nesuradus tinkamo asmens 
perimti P.T.K. vadovavimą, 
komitetas prašė A. Kramilių 
toliau eiti pirmininko (Care
taker) pareigas.

A. Kramilius įgaliotas 
tartis su televizijos stotimi 
dėl Pavergtų Tautų mišių. 
Pavergtų Tautų savaitė 
šiais metais nutarta pami
nėti liepos 10 d. kur nuo 
10.30 ryto Wentworth parke 
prasidės motorkada, per 
Sydnejaus gatves ir baigsis 
prie sovietų konsulato Woo- 
lahroje. Visos bend
ruomenės čia kviečiamos 
organizuoti sunkvežųnius, 
automobilius su atitinka
mais plakatais ir dekoraci
jomis. Bendruomenių dele
gatai tik informuoja savo 
organizacijas, o organizavi
mas motorkados yra bend
ruomenių valdybų atsako
mybė.

Pavergtų Tautų Komite
tas užakcentavo, kad sklei
džiami gandai, kur sakoma, 
kad A. Kramilius buvo pri
verstas pasitraukti iš 
Pavergtų Tautų Komiteto 
yra grynas melas ir šiuo rei
kalu bus padaryti Komiteto 
vieši pareiškimai.

Pavergtų Tautų Komitetas 
v N.S.W.

A

MOTINOS DIENA 
•CANBERROJE

Paminėjom motinas ge
gužės 2 d. sekmadienį, susi
rinkę į naujas klubo patal
pas. Įžanginį žodį, apibūdin
damas motinos reikšmę, 
tarė apylinkės v-bos pirm.
A. Balsys, prieš tai prisime
nant jau mirusias mamas 
tylos minute.

Meninę programą gražiai 
atliko Baltijos tunto skautai. 
Suvaidino ’’Tikrai pavasarį 
sugrįšiu į namus”, parašytą 
P. Kalvaitienės. Vaidinime 
dalyvavo apie 30 mažų 
skautukų. Montažą paruošė 
R. Mauragienė, kostiumus
B. Šilinienė.

Po vaidinimo jaunimas 
apdalino mamas gėlėmis. 
Sekė loterija, pyragaičiai, 
kava.

Reikia pagirt skautų 
vadovus, atliekančius didelį 
lietuvišką darbą mūsų jau
niausioj kartoj. Tuo pačiu 
padėka už pasirodymą ne 
vieną kartą mūsų minėji
muose.

km

kad dar įstojo pora naujų 
narių. Sveikiname naujai 
įstojusius. Šaulys Žukauskas 
(Kelly) padeklamavo eilė
raštį apie pirmą žuvusį ne- 
!>riklausomybės kovose karį 
jo paties kūryba). Šaulys 

Pleškūnas padeklamavo P. 
Vaičaičio ’’Yra šalis”. Šaulys 
K. Prašmutas irgi paskaitė 
saVo kūrybos. Dar buvo ir 
solo padainuota. Pasirodo, 
kad šaulių būrelyje yra ne
mažai paslėpto meno. Dai
nos ėjo pilnu tempu ir 
netrukus saulutei slenkant 
vakariop teko skirstytis.

Dalyvis

CHANNEL 0 AND CHANNEL 28 
MUUKUUVRAL TELEVISION

skemadieniais
PASAULINIAI FILMAI

8.30 vai. vak.
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Buvo gardus alutis... Grįžta dail. Leonas Urbonas '
G. Žemkalnis

Balandžio 25-toji, 1982

Rytoj man bus gan nuo
bodi ir tuščia diena, nes kas 
neatsitiktų, aš ryt dieną ly
ginsiu su šiandien. 0 šios 
dienos horizontą užėmė 
Melbourne Dainos Sambūrio 
"Rudens melodijos”, suteik
damos man šventę, džiaugs
mą ir malonumą kurių, aš 
žinau, nerasiu ryt dienos 
kasdienybėje.

Skubu papasakoti, pasi
dalinti savo džiaugsmu ir, 
manau, visų koncertą girdė
jusių įspūdžiu.

Ne vien tik gerai sudai
nuotos įdomios ir melodin
gos dainos, dinamiški šokiai 
ir tinkama režisūra padaro 
koncertą priimtinu - Dainos 
Sambūris tai atsiekė. Jie ta
čiau atsiekė ir dar tą pa
grindinį dalyką skiriantį ge
rą pasirodymą nuo kon
certo, po kurio nesinorėjo 
eiti namo, norėjosi dar klau
sytis ir gyventi toje nuotai
koje. Jie sukūrė nuotaiką ir 
ištiesė tiltą, jungiantį sceną 
ir klausytojus. Nuotaika ir 
ryšis. Daina, Gintaras ir 
mes. Mes, publika: išdidūs, 
nes jie gi tai mūsų šeimos 
nariai.

Koncertas buvo ne tik 
šiaip sau sumestas. Nebuvo 
jis sustatytas ir pagal kaž
kur įsigalėjusias scenos dis
ciplinos taisykles. Viskas, 
atrodo, buvo apgalvota, 
režisuota. Štai pavyzdys. 
Antroje koncerto * dalyje 
daug laiko paskirta kariškai 
tematikai. Pirmoji daina ”Į 
kovą” nepaprastai stipriai 
atlikta, įtikinanti kad kovą 
laimėsim mes. Na, ir rašiau 
savo užrašų knygelėn, kad 
su tokia daina reiktų ne pra
dėti, bet užbaigti karišką 
koncerto dalį, tačiau vėliau 
pakeičiau nuomonę. Klausė
mės gi toliau beveik Šopeno 
gedulingo maršo tempu ir 
nuotaika pradedančius žy
giuoti ’’marš, marš, kareivė
lius” ir juos laidotuvių gies
me palydėtus saulei besilei
džiant už Vilniaus kapų. Ka
riško segmento pabaigoje be 
kojos namo grįžęs kareivis 
tikrai negalėtų su entuziaz
mu dainuoti ’’Karas, pirmyn 
į kovą!”

’’Kur lygūs laukai” primi
nė man seniai mūsų visų 
dainuotas dainas, kurios 
tada, prieš beveik 40 metų, 
maniau niekada neišnyks iš 
mūsų repertuaro - tai ’’Ne
verk, sesut”, ’’Leiskit į tė
vynę” ir daugelis kitų. Ži
nau, negalime visą laiką tų 
pačių dainų dainuoti, bet 
retkarčiais kurią atgaivinti 
yra puiku. Ačiū.

Džiugu klausytis mums 
naujų, nenuobodžių dainų 
kaip ’’Piršleliai” ar ’’Pabaig
tuvių pėdas”. Smagu matyti 
besišypsančius ir laisvai 
besijaučiančius dainininkus 
ir šokėjus - ar tai Bakaitį, 
flirtuojantį su Baltrūniene 
apie alutį dainuojant, ar tai 
jaunąjį Vaitiekūną su tikru 
entuziazmu ir visus užkre
čiančia šypsena viliojantį 
astuonias gražuoles zanavy
kų šokyje. O paskui įsižiūrė
jau, kad visi šokėjai šypsosi 
ir viens kitą vilioja. Šokė
jams trukdė tik mūsų per- 
maža scena - atrodė kad įsi
siūbavęs jaunimas išsiverš 
ir išskris už scenos ribų.

Sklandžiai surištą prog
ramą varžė tik fiziniai mūsų 
scenos apribojimai. Gal būtų 
verta kitą kartą pabandyti 
"užkimšti” kartais atsiran
dantį tarpą su fone skam

bančia daina ar akordeonu. 
Ar kad ir montaže po Bakai
čio deklamacijos įdėti paaiš
kinantį, rišantį žodį ir be
tarpiškai pereiti į Čižaus- 
kaitės dainą.

Net neužsirašiau, ką Lo
reta Čižauskaitė dainavo, 
nes klausiausi sužavėtas ir 
daina, ir jos atlikimu. Laiks 
nuo laiko mūsų padangėje 
sužiba nauja žvaigždė. Šian
dien jos vardas yra Loreta.

Išlaikytas įvairumas. 
Daina pynėse su šokiu ”Aš- 
tuonytyje”. Vienu metu net 
nepastebėjau, kada iš scenos 
dingo vyrai, o liko dainuoti 
tik moterys su keliais vy
rais, paliktais sėdėti jų tarpe 
lyg dekoracijai. Dainas ir 
šokius rišo pačių dainininkų 
ištartas žodis, poezija. Įvai
rumo įnešė meistriška 
Pijaus Vaičaičio deklamaci
ja. Tiktai, manding, Gustai
čio!?) satyra nebuvo tiek 
tinkama šioje nuotaikoje, 
kiek būtų tikę, sakyčiau, kad 
ir Meko ’’Vasaros naktys”.

Galime didžiuotis, kad 
Melbourne mūsų didžiajam 
dainos ir šokio vienetui (nuo | 
šiandien jie man atrodo kaip 
vienetas) vadovauja jaunoji 
karta ir mes .esame nepap
rastai dėkingi Levickienei, 
Prašmutaitei, Antanai
tienei, Straukui. Kaip būtų 
gera, jei vyrų choristų tarpe 
tarp subrendusių veidų 
pamatytumėm ir jaunesnių 
dainininkų. Taip pat norėtų
si, kad ateityje kas nors 
peržiūrėtų spausdinamą 
programą, ją pakoreguotų, 
gal pastumdytų žodžius. Iš- 
vengtumėm tada ir ’’tauti- 
nies šokis” ir ž., žodž., žod 
varijacijas ir išspręstumėm 
punktuacijos, bei didžiųjų 
raidžių problemą.

Nekviesti, kaip supratau, 
scenon po koncerto užlipo 
vietiniai šauliai. Padėkojo už 
koncertą ir apdovanojo kon
certo vadovus šokoladu ir 
bonka alkoholinio gėrimo. 
Gaila, kad turį gerų norų 
žmonės nesuprato, kad šį 
kartą padėkos scenoje ne
buvo planuotos, o jei būtų 
buvusios tai turėtų dėkoti 
tik bendruomenės vardu jos

Didžiuojuos lietuvis esąs!
Vaikščiodami Melbourne 

gatvėmis dažnai matome 
užpakaliniuose automobilių 
languose įklijuotus lietuviš
kus ženkliukus ar tai Vyties, 
Geležinio Vyties Kryžiaus, 
ar skydo su mūsų trispalve, 
arba net užrašus, kaip ”1 am 
a Lithuanian and I am proud 
of it” ir pan. Kartais prade
du galvoti, ar nepasidarėme 
per dideli nacionalistai ir, ar 
neperdaug iškeliame viešai 
savo tautinį-
priklausomumą?

Vakar, sėdėdamas Mel
bourne Lietuvių Namų kon
certų salėje ir besiklausyda
mas mūsų Melbourne lietu
vių Dainos Sambūrio kon
certo, pasijutau, kad ir aš 
esu ’’Proud to be a Lithua
nian”, ir pilnai pateisinu 
tuos, kurie ant savo auto
mobilių langų klijuoja tokias 
etiketes. Nuo šios dienos ir 
mano automobilio užpakalinį 
langą puoš gražus tautinis 
ženklas.

Atėjau į Melbourne Lie
tuvių Namus pasižiūrėti ir 
pasiklausyti Dainos Sambū
rio skelbiamo ’’Šiupinio”. 
Salė pilnutėlė tautiečių, jų

Dail. L. Urbonas Mėnulio pusbrolis (akrylis)

valdyba.
Pirmąją koncerto dalį už

baigiant nepaprastai nuo
taikinga daina apie gardų 
alutį mums galvelę apsuku
sį, išreikalavome pakartoji
mo. Ir jie mus kvietė dar 
neišeiti, dar pabuvoti. Ir 
neišėjome, ir pabuvojome, ir 
su dideliu malonumu išklau
sėme antrąją dalį. Kai kon
certo pabaigoje Virginija 
Bruožytė žavinčiu solo pra
dėjo paskutinę ’’Vakarinę 
dainą”, mes žinojome kad 
pakartojimo • nebus. Choro 
dainai tilstant besileidžian
čios saulės šviesos efekte, 
Kęstučiui Lynikui atsisvei
kinus koncerto dalyvių var
du, paskutiniai dainos žo- 
.džiai ’’namo, namo, saulutė 
jau žemai” suspaudė širdį 
žinant, kad namo tai tik į 
Mitcham, Oakleigh ar Sun
shine, bet ne tikrai namo - 
ne į Kernavę ar Plungę, ar 
Naumiestį.

tarpe ne vienas svetimtau
tis. Stebėtina, kad ir 
jaunimo nemažai prisirinko, 
o vietoj garbės svečių, pir
mosios dvi eilės, vien tik 
vaikai. Dar neprasidėjus 
programai, prožektorių 
šviesos, įvairiomis spalvo
mis pradėjo skraidyti ir jau
tėsi, kad šį kartą visam kam 

’yra gerai pasiruošta. Dar 
kelios minutės ir jau nepa
jutau, kaip apleido mane visi 
rūpesčiai ir svajonės, nes iš
kilmingai apšviestoje sceno
je sugūžėjo, jau seniai ne
matytas, toks skaitlingas ir 
mielas mūsų Dainos Sambū
ris, kurio gretose daug nau
jų, šviesių ir jaunų veidų. 
Jeigu Lietuvos laukuose žy
di margos gėlės, tai Sambū
rio moterų tautinių rūbų 
spalvingumas sugrąžino 
man tėvynės laukų grožį ir 
visai nejučiomis pasiruošiau 
keliauti plačiais tėvynės 
laukais. Akordeono malo
niems akordams skleidžian
tis, iš visų pusių pradėjo 
rinktis Sambūrio dainininkai 
ir scenai prisipildžius, be jo
kios įžangos ir net be diri
gento, pradėjo skleistis lie

tuviškų liaudies meliodijų 
aidai. Kokios gražios, melio- 
dingos, skambios ir pras
mingos yra tos mūsų neišsi
baigiančios liaudies dainos. 
Jau 32-ji metai kaip klau
sausi mūsų Sambūrio dainų 
ir net nesitiki, kad vis jie 
suranda naujų, dar negir
dėtų ir tokių širdžiai mielų 
dainų. Koks turtingas turi 
būti mūsų liaudies meno ne
išsibaigiantis lobynas.

Susižavėjęs dainų skam
bėjimu pradedu sekti sam- 
būriečių eiles, kurių tarpe 
matau daug, gražiai besišy- 
pančių, jaunų veidelių, su- 
striprinusių soprano eiles. 
Kažkaip daug stipriau 
skamba tenorai, kurie kartu 
su sopranais išryškina dai
nos meliodijų pagrindinius 
bruožus. Nenuostabu, kad 
dainų harmonija įgavo labai 
sodrų ir užbaigtą balsų susi
derinimą, nes vietomis taip 
sodriai ir galingai pasigirsta 
bosai, kurių tarpe matome 
keletą naujai sugrįžusių pa
tyrusių Sambūrio narių. At
rodo, kad altai ir baritonai, 
kurie visą laiką buvo pajė
gesni, daug laisviau galėjo 
derintis prie kitų balsų. Jau 
seniai buvau girdėjęs taip 
.harmoningai, laisvai ir kartu 
entuzijastiškai dainuojant 
mūsų Dainos Sambūrį. Šį 
kartą mačiau gyvą ir links
mą chorą, kuris labai laisvai 
jautėsi ir gražiai ir nuotai
kingai pats išgyveno dai
nuojamų dainų nuotaikas. 
Tikriausiai tai todėl, kad 
scenoje nesimatė dirigento, 
kuris savo rankų mostais 
užhipnotizuoja dainininkus, 
kurie per visą koncertą aki
mis sekioja dirigento pirštų 
galus.

Buvo skelbiama, kad bus 
’’Šiupinys”, bet man atrodė, 
kad tai buvo vienas iš ge
riausiai pasisekusių Sambū
rio koncertų, kuris ir savo 
turiniu ir išpildymu paliko 
neužmirštamai gilų įspūdį, 
ką, pilnai prisirinkusi Mel
bourne Lietuvių Namų salė, 
galingomis ovacijomis tei
singai įvertino.

Per visą vakaro progra
mą gražiai kaitaliojosi pa
rengimai. Padainavus keletą 
dainelių, choras prasiskir
davo ir padarydavo vietos 
jauniesiems šokėjams, kurie 
naujojo vadovo išmokyti,

Plačiai žinomas dail. Leo
nas Urbonas eilę metų buvo 
lyg ir pasitraukęs iš meno 
pasaulio. Jis per penketą 
metų nesirodė viešame dai
lės gyvenime, nesurengė 
savo individualių parodų ir 
net nedalyvavo jokiose kon
kursinėse ar grupinėse pa
rodose ir daugiau gyveno 
uždaru gyvenimu nusitver
damas vieno kito atsitiktinio 
darbo. Tačiau savyje per tą 
laiką brandino naujas idėjas 
gilindamasis į psichologiją, 
filosofiją ir savo mąstymų 
vaisius išreikšdamas vienu 
kitu nauju dailės kūriniu, 
bet daugiausiai žodžiu 
poetine ar prozine forma.

Po ilgesnės pauzės dail. 
Leonas Urbonas vėl išeina į 
viešumą dalyvaudamas gru
pinėje parodoje drauge su 
kitais ryškiaisiais Sydnejaus 
dailininkais St. Patrick’s 
College, Strathfielde. Tau
tiečiai kviečiami parodą ap
lankyti ir susipažinti su dail. 
L. Urbono naujausiais kūri
niais.

savo jaunatvišku greičiu ir 
neišsenkančia energija vijo 
įvairiausias šokių figūras 
taip, kad žiūrovams buvo 
neaišku, kaip jie nepaklysta, 
nepasimeta. Taip greit lėk
dami ir pasišokdami, vistiek 
susiranda savo porą-, ir vėl 
laimingi, lyg viesulas, nešasi 
toliau. Pavojingi tie 
mūsųjaunieji šokėjai, nes 
savo greičiu, gera nuotaika 
ir linksma meliodija taip už
krečia žiūrovus, kad net no
risi šokti iš kėdės ir eiti į 
sceną ir jungtis kartu su tais 
pramuštgalviais.

Liaudies daina ir tautinis 
šokis yra nepamainomas 
eleksyras šildyti ir palaikyti 
gyvus mūsų tautinius jaus
mus. Šie du mūsų kultūrinės 
išraiškos veiksniai yra ir bus 
mūsų didžiausi tautinės są
monės ugdymo ramsčiai. 
Nenuostabu, kad kaip jauni
mas, taip ir vyresnieji, įvai
riausiomis progomis, 
mėgsta užtraukti mūsų 
skambiąsias liaudies dainas, 
kurios giliai krūtinėje kute
na ir verčia mums prisiminti 
mūsų praeitį, mūsų kalbą, 
mūsų tautą ir mūsų tėvynę.

Tautiniai šokiai, kurie 
reikalauja daugiau energijos 
ir ištvermės kad juos tinka
mai pašokti, yra labai plačiai 
mėgiami mūsų jaunimo ir 
todėl nenuostabu, kad kiek
viena skaitlingiau lietuviais 
apgyventa Australijos vie
tovė turi savo lietuvišką 
chorą ir tautinių šokių gru
pę.

Kol mes dainuosime savo 
gražiąsias lietuviškas liau
dies dainas, kol šoksime sa
vo gražiuosius tautinius šo
kius, nėra mums ko bijotis, 
nes mūsų tautinis jausmas 
giliai glūdės mūsų pasąmo
nėje ir išdidžiai galėsime sa
kyti, kad

I’m proud to be a 
LITHUANIAN.

ELBE

Kai egoistinė laimė pasi
daro vieninteliu gyvenimo 
tikslu, labai greitai pats gy
venimas pasidaro betikslis.

R. Roland
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Skaitytojai pasisako
TYLĖJIMAS DARO GĖDĄ 

Paskutiniu metu okupan
tui pradėjus rūpintis mūsų 
turtais ir pomirtiniais pali
kimais daug mūsų tautie
čių kreipėsi i Krašto Val
dybą ir savo apylinkių vado
vybes klausdami patarimo ir 
net reikalaudami pranešti 
vyriausybei, kad Australijos 
valdžia sustabdytų nekvies
tų svečių vizitus.

Estų, latvių ir lietuvių 
bendruomenių Krašto Val
dybos, per Australijos Pa- 
baltiečių Tarybą tą reikalą 
žmonėms reikalaujant iškėlė 
australų spaudoje.

Visos Australijos spauda 
šią žinią iškėlė rimtais 
straipsniais. Reikalą pasiga
vo net televizija, o Melbour
ne dienraštis The Herald ir 
ka.ntberiškis The Australian 
parašė, net vedamuosius, 
reikalaujant, kad
Australijos valdžia neįsi
leistų sovietinės valdžios 
agentų į šį kraštą ir, kad jų 
šnipai paliktų Australijos 
piliečius ramybėje.

Sovietų ambasadai pa
reiškus, kad nieko panašaus 
nebuvo, spaudos žurnalistai 
paprašė įrodymų ir liudinin-

Spauda ir televizija paža
dėjo neskelbti nei vardų nei 
[>avardžių ir veidus ekrane 
aikyti tamsoje. Jie norėjo 

bent vieno liudininko, kuris 
Iiatvirtintų, kad agentai 
ankėsi ir reikalavo arba 

prašė palikimus perrašyti 
giminėms į Sovietų Rusiją.

Deja, pamatėme, kad tu
kime reikalą su bailių 
armija. Visi tie narsūs už
frontės didvyriai, kurie kal
tino Krašto ir Apylinkių 
Valdybas, kad nieko nedaro, 
dabar pasislėpė ir paprašyti 
patvirtinti ką jie ankščiau 
kalbėjo,griežtai atsisakė su
rasdami šimtus nerimtų pa
siteisinimų norėdami už-. 
dengti savo bailumą ir pa
reigos nesupratimą.

GYVENIMAS MELBOURNE

PASISEKĘS MARGUČIŲ 
BALIUS

Nuoširdžiam lietuviui Lie
tuvių Klubas negali būti 
svetimas, kaip ir lietuvis 
lietuviui negali būti sveti
mas. Tą patvirtino Atvely
kio šeštadieni Melbourno 
Lietuvių Klube įvykęs 
’’Margučių balius’.’. Žmogui 
dėl būvio, dėl geresnio ry
tojaus tenka daug dirbti ir 
vargti irtą jo vargą šiek tiek 
atsveria, malonioje atmos
feroje, savų draugų ir pažįs
tamų bendrijoje, praleistos 
įęelios linksmos valandos.

Jau anksti iš vakaro žmo
nės pradėjo rinktis ir užimti 
užsisakytas vietas. Apie pu
santro šimto žmonių susėdo 
aplink gražiai apdengtus. 
gražiai žvakėmis ir jurginais 
papuoštus stalus. Gaila, 
pora žmonių, neužsisakiusių 
iš anksto bilietų, negalėjo 
baliuje, dėl vietos stokos, 
dalyvauti. Klubo Taryba jų 
nedalyvavimą apgaili.

Pristatė ir gausiai margu
čių, įvairaus įvairiausio 
margumo ir rašto, taip kad 
premijavimo komisijai, ku
rią sudarė Dalė Didžienė, 
Jonas Meiliūnas ir Alisa 
Baltrukonienė, buvo sunku 
išrinkti tris gražiausius. 
Vistik buvo nuspręsta pirmą 
premiją skirti p. Reginai 
Svambarienei už gražiai iš-

Bendruomenės vadovai 
buvo palikti vieni ir jų auto
ritetas nužemintas spaudos 
ir vyriausybės akyse.

Ateityje Krašto Valdyba 
arba Australijos Pabaltiečių 
Taryba, eis ginti panašių 
reikalų tik tada, kai bent 
pora liudininkų raštu 
patvirtins tai, ką jie sako.

Visai kitaip pasielgė čekų 
bendruomenė. Čekoslovaki
jos konsulato pareigūnai 
pradėjo reikalauti iš pabė
gėlių po 4.000 dol. už ’ leidi
mą” gyventi Australijoje, 
priešingai nukentės gimi
nės.

Trys Melbourne gyve
nantis čekai pasirašė pa
reiškimą ir jį savo parašais 
pas taikos teisėją patvirtino. 
Visa tai buvo aprašyta ba
landžio 24 d. The Australian 
dienraštyje.

Neseniai sutikau vieną 
žmogų, kuris nusiskundė, 
kad prie namo garažo ko
munistai priklijavo savo at

Pas Newcastle lietuvius
PUIKUS SUVAŽIAVIMAS

Į Apylinkės Valdybos ieš- 
minę - pikniką balandžio 18 
d. Speers Point Parke buvo 
gausiai suvažiuota. Užimti 
grupėmis stalai greit buvo 
apkrauti velykiniais skanės
tais atsivežtais iš namų, taip 
pat matėsi ir čia vietoje ga
minami kvapūs kepsniai.

Pramoginę dalį vedė 
energingai pats Valdybos 
pirm. Dr. Motiejus šeškus. 
Margučiams įvertinti pak
viesta Ona Stropienė (vieš
nią iš Amerikos), Zina Zaka
rauskienė' ir Alf. Šernas. 
Margučių parodai patiekta 
daug, todėl ne taip jau leng
va buvo išrinkti gražiausius. 
Suaugusiųjų grupėje pirmai 

skutinėtą kiaušinyje išrai
tytą juostą; antra premija 
paskirta ponui Haak, už iš- 
skutinėtą kryžių su šakelė
mis; trečia premija - p. Kle- 
Ž’ienei, už vaško pagalba ke- 
iomis spalvomis išmargintą 

margutį.
Loterijai fantus aukojo: p. 

N. Butkūnas - aliejiniais da
žais jo paties pieštą pa
veikslą, K. Šimkūnas - 20 
dol., Atvelykio margą bobą 
(pyragą) - E. Korsakaitė, si
dabrinę cukrinę - A. Baltru
konienė, kvepalų bonką - M. 
Didžys.

Elena Korsakaitė paruo
šė, be pelno sau, vakarienę 
ir jai talkininkavo šios 
ponios ir panelės: Viltė 
Araitė, Bronė Dreižienė, 
Roma Eskirtaitė, p. Kviete- 
laitienė, Birutė Popeliučkie- 
nė, Rita Rokūnienė, Vincė 
Savickienė, Birutė Šaulytė 
ir Monika Žiogienė.

Klubo Taryba visoms 
reiškia padėką. Taip pat 
Klubo Taryba dėkoja p. Bi- 
kulčienei už žagarėfius ir p. 
Matulionienei už pyragą. O 
taip pat P. Sungailai už jur
ginus, kuriais buvo papuošti 
stalai.

Klubo Taryba didžiai dė
kinga visiems į balių atsi
lankiusiems. Ačiū labai!

Alisa Baltrukonienė 
MLK Tarybos sekr. 

sišaukimą kviečiantį į nusi
ginklavimo arba geriau 
{>asakius Amerikos nugink- 
avimo demonstraciją.

Sakau kam vekšleni. Pa
imk ir nuplėšk netik nuo sa
vo namo bet net visoje gat
vėje. Bijau, sako vargšas, 
Sali velniai langus išdaužyti, 

►abar man pasidarė aišku, 
kodėl į Vilnių nėjom ir ko
dėl 1940 m. nesipriešinome. 
Baimė savo šešėlio ir neno-' 
ras prarasti turtą suparali- 
žavo visų valią ir nepakėlę 
kardo nulenkėme galvas 
prieš vergų pirklius.

Atvažiavusią iš Lietuvos 
palikimų ieškotoją tautiečiai 
vaišino, po Adelaidę, Can
berra, Melbourną ir Sydney 
važinėjo, po to pinigais atsi
kratę jau skundžiasi bend
ruomenei, bet paliudyti nėra 
nei vieno. Gėda ir negražu. 
Jei nesustabdysite agentų 
veiklos dabar, rytoj jau bus 
pervėlu.

Alb. Pocius

vietai išrinktas margutis Ži
butės Kišonienės, o antrai - 
Marijos Barštienės. Jaunių 
grupėje pirmą vietą gavo 
Nida Kišenaitė, gi antrą - 
Carlo Rosso. Laimėjusieji 
gavo valdybos skirtas dova
nas.

Loterijos laimikių tarpe 
įdomiausias buvo didelis ar
būzas atvežtas Stefos Kai
rienės net iš Kurri-Kurri, 
kurį laimėjo Juozas Česnai- 
tis. Margučių stiprumą ban
dant sunku buvo nustatyti 
laimėtoją. Pradžioje Emilija 
Daugėlienė operavo dviem 
labai gražiais margučiais ir 
stipriais, tačiau greit pati 
prisipažino, kad šie margu
čiai atsivežti iš Lietuvos ir 
be to mediniai, kas sukėlė 
skanaus juoko. Apie porą 
valandų tęsęsi linksmos
margučių ricįnėjimo varžy
bos ir čia įsitraukė greta su
augusiųjų ir jauniai, ir vai
kai.

Sveikintiną iniciatyvą 
parodė Zina Zakarauskienė, 
surinkdama aukų $ 15 ir 
lietuvių bendruomenės var
du įteikdama čia pat esan
tiems Hunter Valley Cancer 
Appeal aukų rinkėjams.

Šio atsilankymo metu 
Stepas Venskus įteikė Val
dybai paremti $ 10. Tenka 
pastebėti, kad kiekvieno at
silankymo proga S. Venskus 
neužmiršta paaukoti mūsų 
bendruomenės reikalams.

MELB. LIET. KNYGA

Melbourno Lietuvių Bib
liotekai aukojo: $ 20 A. Rei- 
merienė (Tėviškės
Aidų komplektų įrišimui), $ 
10 L. Didžienė, $ 5 J. Arie- 
nė, $ 5 P. Naujokaitis, $ 4 
L.K. Bartaškos. Laikraščių 
komplektų ir knygų: kun. P. 
Dauknys, P. Binkus, Isolda 
I. Poželaitė-Davis, A. Obe
liūnas, arch. J. Žalkauskas, 
A.V. Žukauskas. S. Stropus 
vieną knygą Šaltinių Biblio
tekai įrišo savo lėšomis, su
mokėdamas $ 12.

Visiems jiems didelis ačiū!
J. Mikštas 

bibliotekos vedėjas

Nereikia daug laiko, kad 
daug gero padarytum.

Indų išmintis

Sydnejaus Liet. Klube
PRANEŠIMAS

Organizacijoms rengiant įvairius parengimus 
Sydnejaus Lietuvių Klube dažnai atsiranda nesklandu
mų, kurie sukelia nepasitenkinimą svečių, rengėjų ir 
Klubo pareigūnų tarpe. Priežastis daugiausia yra ta, kad 
organizacijos, o taip pat ir Klubas, nežino vienas kito pa
geidavimų.

Norėdami, kad ateityje visi parengimai būtų sklandžiai 
pravedami, Klubo Valdyba nutarė informuoti Sydnejaus 
lietuvių organizacijas pobūvių ruošimo reikalu Klubo 
patalpose.

1. Salė / patalpos turi būti užsakytos ne mažiau kaip du 
mėnesiai prieš parengimą per Klubo vedėją ar direkto
rių. Vien tik spaudoje paskelbimas neužtikrina patalpų 
užsakymo.

2. Užsakant salę / patalpas turi būti suteiktos sekan
čios žinios: (I) organizacijos pavadinimas, (H) atsakomin- 
go asmens pavardė ir telefono numeris, (HI) parengimo 
pobūdis, (IV) su bilietais ar be bilietų, (V) jei su bilietais - 
bilietų kaina.

3. Užsakant salę / patalpas rengėjai turi susitarti su 
Klubo vedėju dėl sekančio pasitarimo datos su parengi
mų direktorium. Laike šio pasitarimo turi būti išsiaiškin
tos visos kitos detalės.

4. Klubas skelbs parengimus savo skyriuje ’’Mūsų Pas
togėje” ir per kitus informacinius šaltinius. Rengėjai yra 
prašomi parengimo detalių neskelbti kol neįvyks pasita
rimas.

5. Stalų ir vietų užsakymas eina tik per Klubą, jei nėra 
kitaip susitarta. Vietos rezervuojamos tik bilietus įsigi
jus.

6. Telefonu užsakyti bilietai turi būti atsiimti sekančią 
dieną.

7. Parengimuose be bilietu stalai nėra rezervuojami.
8. Visi pinigai gauti už bilietus ir loterijas turi būti pra

vesti per Klubo kasą.
9. Visais atvejais Klubas yra oficialus parengimo šei

mininkas. Tą vakarą budintis direktorius yra vyriausias 
pareigūnas.

10. Direktoriai ir jų žmonos ar vyrai į visus viešus pa
rengimus įeina nemokamai.

11. Aukos prie durų renkamos tik su Klubo Valdybos 
sutikimu.

12. Orkestras groja nuo 8 vai. vak. iki 12 vai. nakties. Už 
muzikos pratęsimą sumoka rengėjai. Pratęsimas gali 
vykti tik su budinčio direktoriaus žinia.

13. Visi gėrimai turi būti įsigyti Klube. Į Klubą įsinešti 
gėrimus yra nusikaltimas prieš valstybinius įstatymus.

14. Pagal valstybinius įstatymus jaunuoliai žemiau 
18-kos metų neturi teisės įeiti į sekančias Klubo patalpas: 
abu barus ir bilijardo kambarį.

15. Klubo direktoriai, vedėjas ir jo pavaduotojas turi 
teisę narį, arba svečią pašalinti iš Klubo patalpų, jeigu to 
asmens elgesys ar apsirengimas’ neatatinka Klubo nusta
tytiems reikalavimams.

16. Į šeštadienio vakaro parengimus vaikai žemiau 
12-kos metų neįleidžiami, nebent kitaip susitarus su Klu
bo Valdyba.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

Nuo pat ryto suvažiavu
sieji džiaugėsi gražia ir sau
lėta diena, tačiau saulei lei
džiantis iš ežero pusės pa
pūtė šaltokas pietų vėjas ir 
teko atsisveikinti praleidus 
šį linksmą velykinį pobūvį.

VAJUS PAREMTI AUS
TRALIJOS LIETUVIŲ

FONDĄ

Kovo viduryje Australijos 
Lietuvių Fondo įgaliotinis 
Nele Alfonsas Bajalis, talki
ninkaujant Vald. pirm. Dr. 
Motiejui šeškui pravedė 
aukų rinkimo vajų minėto 
fondo reikalams. Aplankyta 
namuose 30 asmenų ir su
rinkta $ 411. Aukotojų pa
vardės ir aukota suma yra 
Baskelbta ’’Mūsų Pastogės” 

(r. 12. Keletos asmenų ne
rasta namuose, tačiau norį 
prisidėti savo auka, gali vi
sada tai įteikti Alf. Bajaliui 
(36 Kings Rd., New Lamton, 
tel. 57 4616).

*♦*
Po mažos operacijos, iš 

Warners Bay Private Hos- 
Eital sugrįžo Stasys Žu- 

as, išgulėjęs 10 dienų. Visi 
negalavimai pašalinti ir S. 
Žukas, kaip sakoma, sveikas 

ir drūtas, buvo sutktas jau 
lietuvių piknike Speers 
Point parke. Šia proga pa
tirta, kad S. Žukas yra užsi
mojęs suorganizuoti vokali
nę grupę. Tai labai sveikin
tina gera žinia. Tikimasi jau 
pasidžiaugti šios gnipės pa
sirodymu Tautos Šventės 
minėjime Newkastelyje.

* * *
Prof. Dr. Vytautas Do- 

niela tuoj po Velykų sugrįžo 
iš Graikijos, kur dalyvavo ir 
skaitė paskaitą apie Hegel 
etiką tarptautinėje filosofų 
konferencijoje, Atėnuose. 
Sugrįžęs pareiškė, kad įsi
pareigojimai konferencijoje 
ir trumpas laikas neleido 
pavažinėti po kraštą.

TOBULINAMA
BIBLIOTEKA.

Bibliotekos vedėja Vikto
rija Kristensen džiaugiasi 
galėsianti papildyti bibliote
ką naujais leidiniais, nes 
Apylinkės Valdyba paskyrė 
šiam reikalui $ 100 ir kviečia 
visus daugiau pasinaudoti 
biblioteka.

Bibliotekos adresas: 47 
Katherine st., Kotara South 
tel. 43 2788.
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Kovo Klube
TINKLININKAI LYGOS 

VARŽYBOSE

Koviečiai tinklininkai, 
žaisdami aukščiausioje
H.S.W. valstijos lygoje, 
susitiko su Parramatta Vos- 
tok komanda, kuri šiuo metu 
pra skaitoma trečia geriau
sia komanda N.S.W. valsti
joje. Pirmuosius du setus 
koviečiai sužaidė labai gerai, 
laimėdami 15:9, 15:12. Ta
čiau, kai laimėjimas atrodė 
jau yra užtikrintas, kelių 
pagrindinių koviečių turėti 
anksčiau susižeidimai atsi
liepė į jų žaidimo lygį ir se
kančius tris setus mūsiškiai 
pralaimėjo 8:15, 11:15 ir 
6:15. Šiose rungtynėse ko
mandos kapitonas J. Ervi- 
kov, kuris taip pat pavadavo 
trenerį J. Belkų, negalėjusį į 
runtynes atvykti, sužaidė 
ypatingai gerai, kai jam geri 
Eadėjėjai visame žaidime. 
uvo E. Karpavičius ir A.

Noble.

tačiau dar jam reikia dau
giau darbo ir žaidybinės pa
tirties, ką jis su laiku at
sieks. Geriausi žaidėjai 
aikštėje buvo A. Zduoba, J. 
Erzikov, kuris savo žaidime 
rodo užtikrintą aukštą lygį 
ir R. Mickus, dažnai daryda
mas stiprius sviedinio smū- 
giavimus.

Labai malonu buvo rung-

tynėse matyti Kovo pirmr--- 
ninką J. Karpavičių ir jo pa
tenkintą didelį šypsnį, kai 
koviečiai atsiekė šį sunkų ir 
pelnytą laimėjimą.

Tinklas

Sporto Klubas Kovas ir 
Išvykos į Čikagą Organiza
cinis Komitetas sveikina ko- 
viečius sportininkus ir išvy
kos jaunių krepšinio trenerį 
Petrą Andriejūną ir žmoną 
Ritą,susilaukusius sūnaus.

SPORTAS ADELAIDĖJE

KOVAS - NEWCASTLE 
13:15, 14:16, 15:4, 15:11 ir 

15:6

Nors pirmuose dvejuose 
setuose koviečiai ir vedė po 
7:1, tačiau dėl padarytų ga
na stambių žaidimo klaidų, 
negalėjo atsiekti laimėjimo. 
Po šių pirmųjų setų pralai
mėjimo, treneriui J. Belkui 
atskaičius stiprius žaidimo 
"pamokslus”, žaidėjai pra
dėjo surasti save ir pradėjo 
žaisti kaip komanda, o ne tik 
individualūs žaidėjai. Lai
mimi trečias ir ketvirtas se
tai, kuriuose gerai pasirodė 
R. Mickus. Paskutiniame le
miamajame sete savo gražiu 
servavimu pradeda G. 
Sauka ir daro pirmuosius 
šešis taškus. Newcastle žai
dėjai negali atsigauti ir ko
viečiai gana lengvai laimi 
setą ir rungtynes. Šioms 
rungtynėms aikštės kapito
nas buvo A. Zduoba, taip pat 
sužaisdamas ir gerai vado

vaudamas. E, Preikšą žaidi
me parodė daug pažangos,

ADELAIDĖS LIETUVIŲ 
SPORTO KLUBAS VYTIS 

PRANEŠA
Metinis - visuotinas klubo 

narių susirinkimas įvyks 
birželio 9 d., 2 vai. po pietų 
Lietuvių Namuose, Nor
wood.

Numatoma dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas. 3. 
Mandatų komisijos sudary
mas. 4. Pereitų metų visuo
tino susirinkimo protokolo 
skaitymas. 5. Metinės veik
los pranešimai: a. pirminin
ko, b. iždininko, c. Revizijos 
komisijos. 6. Diskusijos dėl 
pranešimų. 7. Klausimai ir 
sumanymai. 8. Susirinkimo 
uždarymas.

Naujos valdybos rinkimų 
nebus, nes valdyba išrinkta 
dviems metams. Visiems 
sportininkams, jų tėveliams 
ir klubo nariams dalyvavi
mas būtinas.

A.L.K.S. ’’Vyties’ 
Valdyba

KREPŠINIS 
SENSACINGA PERGALĖ! 
ADELAIDĖ - CENTRALS 

85:81 (41:41)
Lietuvių - latvių vyrai 

krepšininkai aukščiausioje 
District klasėje šias labai 
svarbias rungtynes pradėjo 
labai sukaustytai, mėtymai 
nelindo net iš patogiausių 
padėčių. Varžovai tą išnau-

dojo ir kėliniui įpusėjus įgijo 
net 23:12 persvarą. Mūsiš
kiai, matyaami, kad inicia
tyva jau priešų rankose, ne
pakriko, bet atvirkščiai, su
žaidė pasiaukojančiai, pade
monstravo gražų žaidimą 
bei staigius antpuolius ir 
paskutinėje kėlinio minutėje 
rezultatas tapo lygus.

Antro kėlinio vaizdas bu
vo gana panašus ir vėl kėli
niui įpusėjus varžovai pir
mavo 10 taškų persvaroje. 
Tik tada mūsiškiai vėl lyg 
prabudo, sustiprino gynybą 
ir vėl sužaidė pirmo kėlinio 
pabaigoje pademonstruotą 
žaidimą ir nors paskutinėje 
minutėje rezultatas dar bu
vo mūsų nenaudai 80:81, ta
čiau pabaltiečių krepšininkai 
atidavė paskutines jėgas 
sunkiai, bet labai pelnytai 
pergalei atsiekti. Šiose 
rungtynėse labai taikliai 
taškus ’’medžiojo” T. Wil
kerson pelnęs net 39, tačiau 
tas nė kiek nesumenkina ki
tų mūsų jaunų krepšininkų 

•indėlio prie šios reikšmingos 
pergalės. Kitus taškus pelnė 
A. Vieraitis 13, P. Urnevi- 
čfus 12, V. Jankevics 12, T. 
Ryan 7, M. Ozolins 2 R. 
Baškus 0.

R.S

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Skelbimas
ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

Tuo tarpu, kuomet kiekviena žmonijos padermės gent- 
kartė atsirado, ji tuojau turėjo progos prityrimais susi
pažinti su nuodėme ir su jos sėkmėmis ir po to kiekviena 
laikinai užminga mirties miegu. Busimuoju gi Kristaus 
karaliavimo metu, kuomet žmonija bus atsteigta, jos da
bartiniai prityrimai bus labai naudingi ir pagelbingi įver
tinti palaiminimus kokie bus gaunami paklusnumu die
viškiems įstatymams, kurie tuomet bus vykdomi.

Einant šituo labai išmintingu patvarkymu kiekvienam 
Adomo vaikui bus duota proga prityrimais susipažinti su 
geru ir blogu ir tokiu būdu žmonės galės protingai išsi
rinkti vieną ar kitą, kurie išsirinks gerą ir priims per 
Kristų, mūsų Atpirkėją, teikiamąją Dievo malonę, galės 
tuomet turėti amžinąjį gyvenimą.

ĮVAIRIAUSIA DIEVO IŠMINTIS

Gerb. p. Kazokas,
Prašau leisti pasisakyti 

Jūsų redaguojame laikraš
tyje.

Adelaidės Lietuvių Žinių 
balandžio 25 d. numeryje A. 
Skiparis aprašo per Velykas 
Geelonge įvykusį sporto 
klubų vadovų posėdį. Tarp 
kita ko ten rašoma: ’’Toliau 
kalbėjo Geelongo pirminin
kas S. Šutas. Jis pareiškė, 
jei. išvyka į Čikagą bus nu
traukta, jis turįs užtenkamai 
įtakos prikalbėti kitus klubo 
valdybos narius, kad jų 
sportininkai pasitrauktų iš 
bendruomenės ir žaistų kaip 
australai...”

Toks S. Šuto pasisakymas 
tame posėdyje yra smerkti
nas, nes juo yra įžeistas ne 
tik ALFAS, bet ir visa Aus
tralijos lietuvių bendruome
nė. S. Šuto pareiškimas aiš
kiai kvepia šantažu ir grasi
na sugriauti ALFA Sąjungą.

Su pagarba
V. Daukša

Efeziečiams 3:10 Apaštalas Povilas kalba apie įvai
riausią arba tūleriopą Dievo išmintį. Čia Apaštalas aiški
na, kad šita įvairiausia Dievo išmintis yra rodoma net an
geliškiems sutvėrimams visatoje. Jiems tai yra ypatingai 
apreikšta Dievo apsiėjimais su bažnyčia šioje gadynėje. 
Tatai reiškia kad Dievo sutvėrimai kituose gyvenimo 
laipsniuose turi naudos matydami dieviškojo plano veiki
mą žmonijos padermės išgelbėjimui nuo nuodėmės sėk
mių.

Bus Daugiau
Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:

P. Bašinskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

KALBA

JPOPTAW
• . ’^T‘7r, ’.r

VISIEMS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO 
KLUBAMS

PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ 
ČIKAGOJE AUSTRALIJOS KOMITETUI

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTININKŲ 
REPREZENTACINĖS RINKTINĖS SIUNTIMAS Į 
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 

CHICAGO 1983 METAIS

1981 metais ALFAS Valdyba su susirūpinimu sekė 
spaudoje pasirodžiusius ginčus tarp atskirų asmenų, 
sportininkų, PLSŽČ Australijos Komiteto ir sporto klubų 
dėl lietuvių sportininkų išvykos į Chicago 1983 metais.

Šių nesutarimų nepasisekė išrišti nei metiniame Aus
tralijos lietuvių sporto klubų atstovų susirinkime 
XXXH-je sporto šventėje 1981 m. gruodžio mėnesį, nei 
specialiai dėl to ALFAS sušauktame susirinkime per 
praėjusias Velykas Geelonge.

Išvykos į PLSŽČ Australijos komitetas jau beveik 
metai ignoruoja ALFAS Valdybą. Komitetas nesitarė su 
ALFAS Valdyba prieš pasirinkdamas Palangos kelionių 
biurą, nei dėl pasekmių tokio žingsnio į lietuviškos sporto 
veiklos ateitį Australijoje.

Neseniai PLSZC Australijos komitetas oficialiai nu
traukė santykius su Adelaidės lietuvių sporto klubu Vy
čiu, ir tuo pačiu jau nereprezentuoja visų Australijos lie
tuviškų sporto vienetų, norinčių dalyvauti PLSŽ Chicago 
1983 metais. Susidariusi padėti yra aiškiai žalinga lietu
viškos sporto veiklos ateičiai Australijoje, nes gali pri
vesti prie sugriuvimo lietuviškų sporto klubų, sugriovi
mo metinių sporto švenčių ir sugriovimo lietuviškos 
sporto veiklos.

Kad pašalinus iš sportininkų tarpo šiuos nesutarimus, 
ALFAS Valdyba nutarė:

1. Nesiųsti reprezentacinės Australijos lietuvių sporti
ninkų rinktinės į Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynes Chi
cago 1983 metais.

2. Uždaryti vajų rinkti lėšoms pasiųsti reprezentacinę 
Australijos lietuvių sportininkų rinktinę į Chicago ir įpa
reigoti PLSŽČ Australijos komitetą atsiskaityti su visais 
už reprezentacinės išvykos vardu surinktus pinigus, 
įskaitant $ 500 ALFAS Valdybos paskolą, prieš pabai
giant savo veiklą.

3. Leisti paskiriems lietuvių sporto klubams Australi
joje organizuoti komandas išvykai į PLSŽ Chicago 1983 
metais, jeigu jie to nori. ALFAS Valdyba tam nesiprieši
na, bet ir neremia.

ALFAS Valdyba apgailestauja, kad turėjo padaryti šį 
nutarimą, bet dėl susidariusių aplinkybių kitos išeities 
nerado.

ALFAS sekretorius

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS AUSTRALIJOS

LIETUVIŲ FONDUI
$ 200 Bronė Žilinskienė 

ACT.
$ 40 P. Augustinavičienė 

Vic.
$ 28 J. Alkevičius NSW
Po $ 20 - V. Dininas Vic. - 

a.a. Dr. S. Skapinskui, vietoj 
gėlių: Jonas Vanagas, M.

Reinkė (45) ir Juozas Lapšys 
(72) - visi S.A.

Po $ 10 L. Vrubliauskas 
ACT (40), M. Gailiūnas 
NSW (250) ir E. Margan - 
Marganavičius Vic. (50).

$ 5 J. Sasinienė SA.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD,N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

A.a. Broniaus Vingrio 
prisiminimui, jo mirties me
tinėse:

$ 100 J. Vingrienė ir šei
ma (225)

S 20 S.A. Obeliūnai (420)
Po $ 10 R. Ragauskas (30), 

G.P. Lazutkai (35), J. Kvie- 
telaitis (36), E.J. Balčiūnai 
(160) ir G.V. Ališauskai (290)

S 5 M.F. Sodaičiai (98)
Po $ 4 P. Šaulys ir A.B. 

Verbylos.
Sveikiname naują šimti

niukę B. Žilinskienę ir nuo
širdus ačiū visiems aukoto
jams.- V A IX 1. V. Ahsatiskas

AL Fondo iždininkas
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ALB MELBOURNO
APYLINKĖS' VALDYBOS 

PRANEŠIMAS
Sąryšyje su artėjančiomis, 

Australijos Lietuvių Dieno? 
mis Melbourne Valdyba pa
siryžusi sutvarkyti Melb. 
Liet. Namų Bendruomenės 
salę - menę. Salė jau išdažy
ta, užuolaidos sutvarkytos, o 
grindų pagerinimui
paskelbtas vajus. Daugelis 
organizacijų jau atsiliepė 
aukomis. Iš kitų dar laukia
me pagalbos. Kadangi salės 
tinkamas išpuošimas yra 
mūsų visų reikalas, prašome 
visus tautiečius prisidėti 
nors ir maža auka prie grin
dų tvarkymo išlaidų. Aukas 
įteikti Apyl. Valdybos iždi
ninkui p. A. Bajorui prie 
bažnyčios arba Lietuvių Na
muose. Aukotojų sąrašas 
bus paskelbtas vajui pasi- 

. baigus.
Gegužės 16 d., sekmadienį 

Lietuvių Namuose rengiame 
kultūrinę popietę. Gera pro- 
Si praleisti žiemos sekma- 

enio popietę atsilankant į 
mūsų vietinių meninių pajė
gų pasirodymą. Paremkime 
dalyvavimu tuos, kurie savo 
laisvalaikį aukoja bendruo
meniniams pasireiškimams.

Artėja mūsų didžiojo poe
to — dainiaus Maironio 50 
metų mirties sukaktis. Šiam 
įvykiui paminėti ruošiamasi 
{’au iš anksto. Bet apie tai 
»us atskiri pranešimai.

Melb. Apylinkės Valdyba

PRANEŠIMAS

Š.m. gruodžio 28-30 die
nomis Čikagoje ruošiamas 
„Aušros” suvažiavimas. 
Kviečiami visi abiejų gim
nazijų buvę mokytojai ir 
mokiniai.

Organizatoriai kreipiasi į 
Australijoj gyvenančius 
aušrokus, aušrokes ir prašo 
kuo skaitlingiau asmeniškai 
dalyvauti. Negalintieji vykti 
į suvažiavimą, prašomi siųs
ti sveikinimus šiuo adresu:
T. Kuraitis, 6819 So Kedvale 
Ave., Chicago, Ill. 60629,
U. S.A.

PRANEŠIMAS

Pertho Apylinkės Ben
druomenės Valdyba prane
ša, kad gegužės 9 d. Lietu
vių Namų salėje įvyks Moti
nos Dienos minėjimas. Tuoj 
jo pamaldų visi kviečiami 
tuo skaitlingiausiai atsilan
kyti pietums ir pagerbti 
motiną. Paskaitą skaitys 
p-lė A. Paščiakaitė anglų ir 
lietuvių kalbomis.

B.S.

PRANEŠIMAS

Australijos Lietuvių 
Draugijos Žmogaus Teisėms 
Ginti visuotinis metinis su
sirinkimas įvyks gegužės 30 
d., sekmadienį, Syd. Lietu
vių Klube Bankstowne 4 vai. 
tokia darbotvarke: 1 Veiklos 
apžvalga: a) pirmininko 
pranešimas, b) iždininko 
pranešimas, c) revizijos ko
misijos pranešimas. 2. Dis
kusijos dėl pranešimų. 3. 
Valdybos rinkimai. 4. Klau
simai ir sumanymai.

Visi Draugijos nariai 
kviečiami būtinai dalyvauti.

Sekretorius

116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414*
’K Gegužės 15 d., šešt., 7.30 vai.,
-K RUDENS LAPŲ VAKARAS-k Programoje: EURASIANS, 

šokio, dainos ir akrobatikos grupė. 
Įėjimas $ 2 asmeniui.

Gegužės 22 d., šešt., 7.30 vai.,
J ŠOKIŲ VAKARAS PRIE ŽVAKUČIŲ 
"k Laimingi durų prizai;

Gegužės 23 d., sekm., 3 vai., 
’’ATŽALOS” TEATRO SPEKTAKLIS 
Kosto Ostrausko dvi trumpos dramos: 

’’ŠALTKALVIS” ir ’’PYPKĖ ”
Įėjimas $ 5 asmeniui,

$ 3 moksleiviams ir pensininkams.

Gegužės 29 d., šešt., 7 vai., 
VIcIUKŲ IR ŠAMPANO VAKARAS 
Programoje: talentinga Gražinos ži--k Būsite kvaišinti vvnu- Programoje: talentinga Gražinos ži- 4t SL laisvi gaitytės-Hurba vedama dainininkų >-j įėjimas laisvas. grupė RYTHM INC. J
Įėjimas $ 6 asmeniui.

PRANEŠIMAS

Buvo numatyta, kad metų 
viduryje Australijos lietu
vius aplankys su koncertais 
Kanados Hamiltono lietuvių 
mergaičių choras ’’Aidas”, 
bet dabar pasiekė žinios, 
kad šio choro vadovui muzi
kui J. Govedui pasitraukus 
iš pareigų, choras ’’Aidas” 
atidėjo savo išvyką į Aus
traliją neribotam laikui.

A.L.B. Melbourne Apylinkės Valdyba nuoširdžiai 
kviečia visus į ruošiamą

Kultūrinę popietę
kuri įvyks gegužės 16 d., 2.30 vai. Lietuvių Namuose, 50 
Errol Str., North Melbourne.

Iš įvairios programos tikrai rasite, kas jums nuotaiką 
pakels.

KVIETIMAS

Pavergtųjų 
norėdama, 

bendruome-

Viktorijos 
Tautų Taryba 
kad mūsų visų 
nių žmonės geriau vieni ki
tus pažintų ir, kad mūsų 
veikla būtų darnesnė, rengia 
susipažinimo vakarienę ge
rame restorane.

Vakarienė numatoma bir
želio 19 d., šeštadienio va
kare ”Le Chateau” restora-

Rengėjai

ne, 48 Queens Rd., South 
Melbourne. Kaina asmeniui 
24 dol. su maistu ir gėrimais.

Yra daug žmonių, kurie 
dažnai mėgsta išeiti vaka
rienei į gerus restoranus, 
todėl manome, kad atsiras, 
kurie panorės paremti Pa
vergtųjų Tautų Tarybos 
veiklą ir susipažinti su kitų 
bendruomenių aktyvesniais 
veikėjais.

Pakvietimai gaunami pas

Sydnejaus Lietuvių Teatras ’’ATŽALA”
gegužės 23 d., sekmadienį, 3 vai. Lietuvių Klube Bankstowne 

stato

WSV

KOSTO OSTRAUSKO 
dvi mikrodramas

’’Šaltkalvis” ir ’’Pypkė
Režisierius Paulius Rūtenis.

Bilietai prie įėjimo:
$ 5 suaugusiems, $ 3 pensininkams ir moksleiviams 

Salėje vietos nenumeruotos.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems mano mieliems bičiuliams 

ir pažįstamiems mane sunkiai sergantį lankiusiems namie 
ir ligoninėje.

Ypatingai dėkingas mane kasdien lankiusiems ir glo
bojusiems Adai ir Vytautui Mickevičiams ir Monikai 
Kopčiukienei.

Ačiū Cecilijai ir Povilui Protams, Mykolui Petroniui, 
Martinai ir Anskiui Reisgiams, M. Šidlauskienei, S. Ra
manauskienei, Anelei ir Alfonsui Hofsteter. Dėkui p. A. 
Kramiliui už linkėjimus Dainos choro vardu ir visiems, 
mane užjautusiems ligoje žodžiu ir raštu ir linkėjusiems 
sveikatos.

Su dideliu dėkingumu

PAIEŠKOJIMAI

gyve-
ieško
gyve-

Lietuvoje, Rietave 
nantis Petras Banys 
savo dėdės Milimo 
nančio Australijoje, per sa
vo draugą Čiužą. Rašyti Mr. 
Ed. Cinzas, Av. du Fusain 9, 
1020 Bruxelles, Belgium.

Albinas Kutka

Lietuviškos Enciklopedi
jos leidykla paieško Vlado 
Paužos. Kas žino kur gyvena 
Vladas Pauža arba jis pats 
prašome rašyti: J. Kapočius 
Company. P.O. Box 95. 
South Boston, MA. 02127. 
U.S.A.

Gerb. REDAKTORIAU?
Patyrę apie Jūsų nelaimę skandžiai susižeidus koją, 

apgailėdami reiškiame Jums nuoširdžią užuojautą ir 
linkime greitai pasveikti.

Sydnejaus Lietuvių Žvejų Klubas

SKAITYTOJAMS
Nuoširdžiai atsiprašome 

malonių skaitytojų, kad mū
sų redaktoriui netikėtai su
sižeidus ir esant ligoninėje 
vienas Mūsų Pastogės nu
meris negalėjo išeiti, šešias 
dienas išbuvęs ligoninėje 
redaktorius vėl sugrįžo prie 
pareigų ir toliau Mūsų Pas
togė reguliariai lankys savo 
skaitytojus.

Mūsų Pastogės Leidėjas ir 
Administracija

Tarybos pirm. Albiną Pocių, 
tel. 383 4308 arba sekretorių 
tel. 259 9143. Kiekviena 
tautybė pažadėjo išplatinti 
po 14 pakvietimų, t.y. 7 po
roms.

Viktorijos Pavergtųjų 
Tautų Taryba

. 2 •
PATIKSLINIMAS

AUKA
MŪSŲ PASTOGEI

Aną savaitę lankydamasis 
Sydnejuje sydnejiškiams 
lietuviams gerai pažįstamas 
Pranas Liubinskas Mūsų 
Pastogę parėmė stambia 
auka - 50 dolerių. Tai betur
čio pensininko didžiulė auka 
atsimenant, kad jis tuos pi
nigus sutaupė iš savo kuk
lios pensijos. Anksčiau jis 
gyveno Sydnejaus Liet. 
Klubo turėtame namelyje, 
iki jis buvo nugriautas pa
darant vietos naujam klubo 
priestatui. Už tai jis klube 
atlikdavo pagal savo išgales 
įvairius patarnavimus. Tada 
jis persikėlė į Gosfordą (apie 
100 km nuo Sydnejaus) pas 
savo anūkus, tačiau didžiųjų 
švenčių metu jis aplanko ir 
Sydnejų. Šiuo metu jis yra 
gerokai virš 80 metų..

Ačiū' p. Pranui Liubinskui 
už auką ir palankumą Mūsų 
Pastogei ir linkime dar daug 
jėgų ir sveikatos.

(Dėl 1982 m. kovo mėn. 29 
d. Nr. 12 atspausdintos ko
respondencijos) M.P. Re
daktorių prašome atitaisyti 
laikraštyje, J S P inicialais 
pasirašytą neteisingą ko? 
respondenciją, apie Šaulių 
Rinktinės Australijoje įstei
gimą ir Rinktinės pirminin
ku S. Pačėsos išrinkimą. Tuo 
klausimu jokio •'Melbourne 
šaulių kuopos narių susirin
kimo nebuvo. Rinktinė ne
įsteigta ir S. Pačėsos Rink
tinės pirmininku niekas ne
išrinko...

Neteisinga koresponden
cija atšaukiama pasiremiant 
Šaulių Sąjungos Centro

Mūsų Pastogės 
Administracija

Valdybos pirmininko K.
Milkovaičio laišku.

S. Lipčius
D.L.K. Vytenio v. mel- 

bourno šaulių kuopos pirmi
ninkas.

Nuo balandžio 21 d. Aus
tralijoje pabrango paštas: už 
paprasto laiško persiuntimą 
tenka mokėti jau 27 centus 
(buvo 24 centai). Atitinka
mai pabrangs ir kitos siun
tos.

Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published 
by the Lithuanian Community

Bankstown, N.S.W. 2200 
Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: V. Bukevi&us, A. Dudai- 
tis, I. 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

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

Redakcija rašinius taiso - 
skelbia savo nuožiūra. Už

Printed bv Rotor
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