
Nfcl( PASTOGĖ
Australian Lithuanian Weekly XXXIV ji metai

Registered by Australian Post Publication No. NBH 0698 Kaina / Price 50 c. Si.1.1983 Nr. 4 (1771)1983-ji — "AUŠROS” METAI

Klaipėdos atvadavimo
60 m. sukaktis
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Šalia kitų reikšmingų su
kakčių paminėtinas taip pat 
ir Lietuvai gyvybinės reikš
mės turįs faktas - Klaipėdos 
krašto 60 metų sukaktis.

Pasibaigus pinamajam 
pasauliniam karui Versalio 
taikos sutarties 90 str. Klai
pėdos kraštas pavestas san
avęs — D. Britanijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Ja
ponijos - globai. Santarvei 
E, .t? teisė spręsti galutinį 
Klaipėdos krašto likimą, ku
ri santarvės vardu 1920 m. 
vasario 15 d. perėmė admi- 
į—truoti prancūzų genero
us Udry. Administratorium 

PS Pasikvietė civilį Petisne 
?®įsaro titulu. Klaipėdos 
hii45 • P®r trumpą laiką 

uvo privestas prie visuoti
no ekonominės suirutės.

anksčiau neturėjęs 
uoct s re>kšmės Klaipėdos 
k dar daugiau nusmu- 
, • fabrikai liko be žaliavų, 
r-^fsekymų ir rinkų, To 
režlutate keli tūkstančiai 
darbininkų vien tik Klaipė
dos mieste liko be darbo. Su 
lietuviais visai nebuvo skai- 
t0Ltetuvai buvo gana sunku 
kovoti ir įveikti visas pran
cūzu ir lenkų statomas pink
ies Lenkija visaip stengėsi, 
kad Klaipėda netektų Lie
tuvai. Tuo tarpu dauguma 
krašto gyventojų norėjo 
jungtis prie Lietuvos.
J Sukilimo ir islaisvmuno 
idėja kilo dar 1922 metų 
nradžioje, kai pasklido gan
dai, kad Paryžiuje greitu 
laiku bus paskelbtas Klai
pėdą liečiąs sprendimas. 
Keletas lietuvių vadų su 
Erdmonu Simonaičiu prie
šakyje suprato, jog sukili
mas neįmanomas be rimtes
nio pasiruošimo ir kad 
pagalba turi ateiti iš Lietu
vos.

Erdmonas Simonaitis ne
atidėliodamas ėmėsi sukili
mą realizuoti. Krašte susi
darė dižiausia įtampa: kiek
vienu metu galėjo įvykti at
viras sukilimas. Iniciatorių 
grupė apsisprendė veikti. 
Čia pat susidarė Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo Komi-
tetas. Sukilimo vadu paskir
tas Jonas Budrys. Jam su
teikta galia pasirinkti ir

Mirė komp. 
J. Gaidelis

Pasiekė žinia, kad sausio 6 
d. Amerikoje mirė muzikas - 
kompozitorius Julius Gaide
lis, būdamas 72 m. amžiaus.

■ . Pačiai žinomas savo 
simfonine kūryba, damomis, 
net operomis. Jo sukurtą 
2PerJ Tiana" (St. Santvaro 
norėto) prieš keletą metų 
uvo pastačiusi Čikagos lie

tuvių opera. 

skirti sukilimo padalinių va
dus. Sukilimo laikas numa
tytas 1923 metų sausio 19 
dieną. Savo pavaduotoju J. 
Budrys pasirinko savanorį 
Praną Klimaitį, štabo virši
ninku Juozą Oksą. Pirmos 
grupės vadu prie Klaipė
dos paskyrė Aukštuolį, ant
ros grupės - Šilutės - Kal
vaitį Jakštą, ir trečios gru
pės - Smalininkų, Panemu
nės, Tilžės ir Pagėgių - Ba
jorą (M. Kalmantą). Bajoras 
buvo slapyvardis. Tuo laiku 
Kalmantas buvo majoru, 
vėliau pulkininku.

Pirmosios grupės uždavi
nys buvo užimti Klaipėdos 
miestą ir uostą, antrosios 
grupės - saugoti, kad per 
krašto vidurį neįsiveržtų 
priešingas gaivalas, ir tre
čioji grupė turėjo kontro
liuoti krašto pietinę pusę 
nuo Tilžės ir Ragainės. Šiai 
grupei buvo pavesta iš sa
vanorių parinkti 300 žmonių, 
antrajai grupei - 40-50, o vi
sus kitus siųsti Klaipėdon. 
Turimų penkių kuopų neuž
teko apgulti miesto. Greit 
buvo sudaryta ir šeštoji 
kuopa.

Už visą sukilimą prancūzai 
kaltino Lietuvą ir reikalavo 
atitraukti visus savo pilie
čius. Esama politinė padėtis, 
taip pat to meto šalčiai ir 
pūgos vertė neatidėliojant 
užimti miestą.

ALB Išvykos Komitetas 
skelbia

Išvykos į Pasaulio Lietuvių Dienas Čikagoje birželio 25
— liepos 4 d.d. dabartinės kainos tokios:
MELBOURNE - LOS ANGELES - MELBOURNE

$1000
Nuo 30 iki 45 dienų skraidymas po JAV $ 270

Viso $ 1270

SYDNEY - LOS ANGELES - SYDNEY $ 960
Skraidymas po JAV iki 45 dienų $ 270

Viso $1230
Iš Australijos išvykstamą birželio 19 d.
Grįžimas iš Los Angeles dviem grupėm:

1- ji liepos 18 d.
2- ji liepos 30 d.

Susidomėję išvyka ir kaina prašomi susimokėti visą
sumą iki vasario 10 d. išrašant čekį ”ALB Išvykos Komi
tetui".

Kadangi kainos gali pakilti vasario pabaigoje, tad pra
šome nepraleisti šios progos užsigarantuojant bilietą 
aukščiau paduota kaina.

Pinigus priima:
SYDNEJUJE Balys Barkus, 80 Links Ave., Concord 
2137
ADELAIDĖJE A. Skiparis, 142 Edward St., Clarence 
Gardens 5039
MELBOURNE J. Tamošiūnas, 17 First Ave., East Kew

3102
ALB Išvykos Komiteto vardu

J. Tamošiūnas

Klaipėdos švyturys audringą dieną

Prancūzų jėgos: 21 Elzaso 
batalionas, vad. maj. Thi- 
baut, buvo pačioje Klaipė
doje. Ten pat buvo sutrauk
ta apie 200 policijos, dau
giausia vokiečių, buv. pus
karininkių ar šiaip karių. 
Prie jų prisidėjo ir apie 150 
vokiečių savanorių - miesto 
gyventojų.

Sukilėlių vadas įspėjo 
prancūzus per -parlamenta
rus, kad kraštas sukilo ne 
prieš juos, bet prieš vokišką 
direktoriją. Tik po to Klai
pėda buvo puolama. Sausio 
12 d. sukilėliai prisiartino 
prie miesto ir buvo apšau
dyti. Naktį pasiekė žinios, 
kad prancūzai savo turimas

Nukelta į 4 psl.

pasaulyje
LATVIS KARDINOLAS

Sausio 5 d. popiežius Jo
nas Paulius II paskelbė 18 
naujų kardinolų, kurių tarpe 
kardinolais pakelti lenkų ar- 
kivysk. J- °1®.*"*' va?v'?>aj" arkivysk. Juhan Vatvoas. 
Kard-Vaivods yra 87 m- am
žiaus, silpnos sveikatos. Jis 
yra pirmas dvasiškis Sov. 
S-gos ribose pakeltas i kar
dinolus.

Stebėtinas Vatikano ėji
mas paskiriant kardinolu 
latvį, kur nuo seno yra kata
likų nežymi mažuma, kai tuo 
tarpu Lietuvoje skaitoma 
90% katalikų ir nesusilaukia 
kardinolo, kas duotų dau
giau impulso tikintiesiems 
pasipriešinti tikėjimo per
sekiotojams.

•••
Vakarų pasaulyje pasi

reiškianti bedarbė primena 
1930-jų metų ekonominę 
krizę, kurios pasėkoje iškilo 
Hitleris. Panašūs ženklai 
pasireiškia ir šiuo metu. 
Šiuo metu Amerikoje yra 
virš 10% bedarbių, apie tiek 
Anglijoje, Vak. Vokietijoje - 
9.2%, panašiai Prancūzijoje 
ir Italijoje. ««•

Vak. Vokietijoje Stutt- 
garto policija suėmė apie 50 
asmenų ir surado slaptą 
ginklų sandėlį su kulkos
vaidžiais ir kitokiais šauna

maisiais ginklais įskaitant 
eilę priemonių terorizmui ir 
šantažams.

«*•
Izraelis pareiškė viešą 

protestą, kad Sov. S-ga 
ketina Siriją aprūpinti sun
kiaisiais ginklais, įskaitant 
naujo tipo priešlėktuvines 

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos pirmininkę p. ONĄ BAUŽIENĘ širdingai 
sveikiname apdovanojimo British Empire Medalio proga

Socialinė Globos Moterų Draugija
Melbourne

raketas, kuriomis galį būti 
sunaikinti lėktuvai bazėse.

***
Sovietų satelitas aplink 

žemę išėjęs iš savo orbitos ir 
_ Q patekęs į žemės 

mac ^ferą nekontroliuoja- 
mas hukrito

SKANDALAS DĖL
UŽTVANKOS

Tasmanijos vyriausybė 
projektuoja pastatyti hyd- 
roelektrinę užtvanką prie 
Franklin upės Tasmanijos 
džiunglėse. Nežinia, kokiais 
motyvais atsirado protes
tuotojų, kad tokios užtvan
kos nereikia, nes per ją bus 
sunaikintas krašto natūralūs 
grožis. Protestų sąjūdis 
persimetė ir į Australijos 
žemyną ir net pasiekė fede
ralinės vyriausybės viršū
nes. Tasmanijos vyriausybė 
nežiūrint visų protestų 
pasiryžusi projektą vykdyti 
net atmesdama Australijos 
vyriausybės pasiūlymą ir 
500 mil. dolerių pašalpą su
stiprinti jau turimas elek
tros jėgaines ir projekto at
sisakyti. Pats projektas yra 
dabartinės liberalų vyriau
sybės paruoštas ir tam prie
šinasi opozicija neatsižvel
giant į krašto gerovę.

JACKUISONDAI
—SONDECKUI90

Neseniai Amerikoje Bos
tone žinomas visuomeninin
kas, ekonomistas ir žurna
listas Jackus Sonda atšven
tė 90 metų sukaktį. Bostone 
jis buvo ilgametis savaitraš
čio "Keleivio” redaktorius 
iki to laikraščio užsidarymo.
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’’Aušra” ir Vasario 16-ji
Gal daugeliui ir lietuvių 

Lietuvos 65 metų nepri
klausomybės sukaktis šian
die nėra imponuojantis da
lykas, bet greičiau tik tai 
tiems, kurie nežino Lietuvos 
istorijos arba su istorijos 
faktais nesiskaito. Jeigu im
sime pagrindu istoriją, kiek 
siekia mūsų atmintis, tai, ži
noma, Lietuva rikiuojasi 
modernių valstybių tarpe, 
kurios atgavo nepriklau
somybę po pirmojo didžio 
karo be pretenzijų atgauti 
sritis, kadaise turėtas pra
eityje. Gaila, antrojo karo 
maišatyje Lietuva vėl pra
rado nepriklausomybę kaip 
tik pasiilgtos taikos vardan, 
ką pilnai išnaudojo klastin
gas karo sąjungininkas, 
vykdydamas savo ideologinę 
ir ekspansinę politiką.

Kalbant apie Lietuvos ne
priklausomybę nereikia ri
botis 1918 metais, bet 
žvilgsni nukreipti daugiau 
kaip 700 metų i praeitį, kada 
lietuviai ir neturėdami or
ganizuotos valstybės gyve
no nepriklausomai ir tik išo
rinių priešų spaudžiami su
sigriebė .politiškai organi

1

GERTRŪDAI ŠAPRONIENEI
mirus, jos vyrą Petrą, dukterį Renatą ir jos šeimą 
užjaučia ir kartu liūdi

Vytautas ir Milda Bukevičiai

A.A.
GERTRŪDAI ŠAPRONIENEI 

mirus, jos vyrą p. Petrą Šaproną, dukrą Renatą, jos vyrą 
Alių, vaikaičius Betiną ir Moniką Migus ir visus 
artimuosius skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. „Eugenija Bliokiene

Birutė ir Peter Hammill
Tamara ir Benius Vingiliai

A.A.
GERTRŪDAI ŠAPRONIENEI 

mirus, giliai liūdesio valandoje užjaučiame jos vyrą 
Petrą, dukrą Renatą, žentą Alių Migų ir vaikaičius bei 
artimuosius.

T. ir V. Simniškiai

Brangiai žmonai, motinai ir močiutei
A.A.

GERTRŪDAI ŠAPRONIENEI 
mirus, jos vyrą Petrą, dukrą Renatą Migienę su šeima ir 
visus artimuosius skausme giliai užjaučiame.

B. ir V. Bankai

A.A.
GETRUDAI ŠAPRONIENEI

mirus, jos vyrą Petrą, dukrą Renatą su šeima ir 
artimuosius skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

Elena ir Izidorius Jonaičiai

Sydney Lietuvių Klubo iždininką Alių Migų, Renatą, 
Moniką ir Betiną, ir visus artimuosius, netekus uošvės, 
mamytės ir bobutės

A.A.
GERTRŪDOS ŠAPRONIENĖS 

skaudžioje valandoje nuoširdžiai užjaučia
Klubo Valdyba

zuotis įkurdami savo valsty
bę. Tuo laiku jokių nepri
klausomybės deklaracijų 
nereikėjo ■ užteko tautos 
valios ir pasiryžimo pasi
priešinti besiveržiantiems 
priešams ir apginti savo gy
venamąsias vietoves. Tam 
reikėjo atskirų sričių vieni
jančio vadovo, kuris sujung
tų pasidalinusias jėgas ir 
sudarytų galybę. Ir taip ne
trukus tokių vadų atsirado, 
o su jais ir pati valstybės 
samprata. Todėl apie Lietu
vos nepriklausomybę 
reikėtų kalbėti ne nuo 1918 
metų, bet bent mažiausia 
prieš 800 metų, kada nebuvo 
nė ženklo šių dienų mo
dernių " l valstybių.

Betgi neužtenka operuoti 
vien skaičiais. Nepalygina
mai svarbiau klausti ir pa
galvoti, ką Lietuva yra 
davusi istorijai ir žmonijai. 
Juk daug yra ar buvo tautų 
ir valstybių, kurios praėjo 
nepalikdamos jokių pėdsa
kų. Jos težinomos tik iš 
vardo arba paliktų pamink
linių pėdsakų.

Tuo tarpu Lietuva per 
tuos 800 metų ne tik suvai

dino didelę politinę rolę, bet 
net formavo istorijos eigą. 
Kažin, kaip atrodytų šian
dien pasaulio politinis žemė
lapis jei nebūtų buvusi Lie
tuva? Ji savo galybės die
nomis sulaikė aziatišką ele
mentą iš rytų, pastodama 
kelią mongolams ir toto
riams, o iš vakarų pastojo 
kelią germaniškai ekspansi
jai. Jeigu šiandie yra išau
gusios ir turi reikšmingą 
vaidmenį tokios valstybės, 
kaip Rusija ir Lenkija, tai 
tik istorinės Lietuvos sąs
kaita. Mūsų istorikams yra 
dėkinga tema ir gal net 
uždavinys panagrinėti Lie
tuvos vaidmenį ir įnašą 
visuotinės istorijos apimty
je. Šiandie viskas vyksta di
deliu, pasauliniu mastu, ir 
kaip tik šito masto ribose 
tiktų duoti atitinkamą vietą 
ir Lietuvai pagal jos istori
nius įnašus. Gal tas duotų ir 
didelės atsparos mūsų 
jaunimui tiek pavergtoje 
Lietuvoje, tiek ir išeivijoje, 
kurie nuolat klausia, kuo 
remtis, kad išliktume lietu
viais? Kiti kraštai turi gau
sybę garsių vardų moksle, 
mene, literatūroje. Mes tu
rime ir tokių, bet šalia to, 
turime ir istoriją, kurios 
mums lygios nedaug šiandie 
kas turi. Čia yra mūsų stip
rybė ir atrama. Ne veltui 
kadaise Dr. Jonas Basana
vičius jo įkurtos "Aušros" 
vedamąja mintimi ir pasi
rinko šūkį — "Žmonės, ne
žiną istorijos, visuomet pa
lieka vaikais" (Homines 
istoriarum ignari semper 
sunt pueri). Tai buvo aksti
nas ne tik pažadinti apsnū
dusią tautinę sąmonę, bei 
juo labiau ir tautinę ambici
ją, kad lietuviai ne tik lygūs 
prieš kitus, bet gal net ir 
pranašesni. Tai nereiškia, 
kad čia glūdi šovinizmo ar 
tautinio pranašumo šaknys, 
o tik pabrėžimas, kad lietu
viai niekuo nemenkesni ir 
kaipo tokie gali ir turi teisę 
gyventi ir kurti savo tautinę 
kultūrą savarankiškai, ne
priklausomai.

Taigi, "Aušra" ir tautinė 
Lietuvos nepriklausomybė 
yra du vienas kitą papildą ir 
organiškai susiję dalykai: 
"Aušra" išbudino lietuvių 
tautą, o ' Vasario 16 nepri
klausomybės paskelbimo 
aktas šitą iššūkį realiai at
baigė. Ir stebėtinu sutapi
mu: ir "Aušrą” įsteigė ir po 
35 metų veiklos ir pastangų 
Lietuvos nepriklausomybę 
paskelbė kaip tik tas pats 
asmuo - Dr. Jonas Basana
vičius!

Švenčiant Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
šventę prisiminkime šiuos 
faktus - jie labai daug ką pa- 
sak0- (v.k.)

Pagal globalinio sveikatos 
biuro davinius Afrikoje per 
metus nuo maliarijos miršta 
virš vieno milijono kūdikių.

PADĖKA
A T ANuoširdi padėka visiems mano žmoną ir vaikų motii 

a.a. Eleną Kranienę jos ilgos ir sunkios ligos metu lan 
kiusiems ligonipėje ir namuose, ją guodusiems ir ramint 
siems.

Nuoširdi padėka kun. Dr. P. Bačinskui už dvasinę pa
guodą ir už visas laidotuvių apeigas.

Nuoširdi padėka p. K. Stankūnui ir jo choro dalyviams 
už tokias puikias giesmes, o p. Laukienei už vargonavi
mą.

Nuoširdi padėka tokiam gausiam būriuitautiečių, paly- 
dėjusiems velionę į amžinojo poilsio vietą.

Velionės vyras Stasys, Sūnus Mintautas, 
duktė Danylė ir vaikaičiai |
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II PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
1983 m.

Liaudies dainų popietė 
bus 1983 m. birželio 27 die
ną, 5 vai. po pietų Chicago 
Cultural Center, miesto 
centre, H-jų Pasaulio Lietu
vių Dienų metu.

*
Spaudos ir knygų kioskas 

bus kasdieną atidarytas 
Jaunimo Centro patalpose 
II-jų .Pasaulio Lietuvių Die
nų metu.

* ■
Vl-je Dainų Šventėje da

lyvaują chorai prašomi sku
biai, ligi sausio 30 dienos at
siųsti chorų aprašymus, 
choristų sąrašus ir chorų bei 
jų vadovų juoda-balta nuot
raukas II PLD leidinio Dai
nų Šventės skyriaus redak
torei Danutei Bindokienei: 
6634 S. Richmond, Chicago, 
DI. 60629, USA, tel. (312) - 
776-2036. Leidinys jau reda
guojamas ir bus išleistas ge
gužės pradžioje. Atskiri pri
minimai neatsiliepusiems 
chorams nebus siuntinėjami.

♦
Pasaulio Lietuvių Dienų 

leidinyje PLB Seimo skyrių 
redaguoja Romas Kasparas, 
PLJ Kongreso skyrių - Ofe
lija Barškėtytė ir Ramunė 
Kubiliūtė, „ Sporto 
Žaidynių skyrių - Vytautas 
Grybauskas, Dainų Šventės
- Danutė Bindėkienė, Kultū
rinių renginių - Vacys Po
ciūnas, Pramoginių renginių
- Marija Reinienė. Vyriau
sias leidinio redaktorius 
Bronius Nainys.

*
Kardinolas J. Bernardin, 

Čikagos arkivyskupas, II-jų 
Pasaulio Lietuvių metu, lie
pos 3 d., 10 vai. r. Quigley 
South seminarijoj, 7740 
South Western Ave. atlai
kys šv. mišias ir pasakys 
pamokslą. 

A.A.
VERUTEI MILIAUSKIENEI 

mirus, jos vyrui Jonui ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

V. ir L. Skroliai

A.A.
VERONIKAI MILIAUSKIENEI

mirus, jos vyrą Joną, gimines ir artimuosius nuoširdžiai / 
užjaučiame ir kartu liūdime netekę daug pasidarbavusios I 
Vak. Australijos Liet. Bendruomenei.

Pertho Apylinkės Valdyba II

birželio 25-liepos 4 d.d.

H Pasaulio Lietuvių Die 
nų meno komisiją sudari 
Vincas Lukas - pirmininkas 
Daina Čeputytė, Donata 
Kavaliūnas, Algis Trinkūną 
ir Vladas Vijeikis.

*
PLB VI Seimo komitetą' 

yra sudaręs penkias komisu'} 
jas, kurios rūpinasi paruošę 
Seime svarstytinus klausi 
mus. Komisijų pirmininkai į 
Mykolas Drunga - Švietime 
Dr. Kęstutis Keblys - Kul 
tūros, Algimantas Gureckai 
- Politinės, Kęstutis Su 
šinskas - Jaunimo ir Juozai 
Gaila - Organizacijos - lėšj® 
PLB VI Seimas posėdžiai® 
birželio 27-30 d.d. Jaunini 
Centre, Čikagoje, II-jų PLB 
metu.

*
Birutė Jasaitienė 

pakviesta PLB VI-jo Seiiųt . 
komiteto, rūpinasi Lietuvi, 
Bendruomenės vaizdai, 
eksponuotų darbų parodą 
Ši paroda bus Čikagoje 
Jaunimo Centre, PLB Seim, 
metu.

Ritonė Rudaitienė
II PLD informacijo,! 

vadovė

visur
Amerika atmetė sovieto 

pasiūlymus mažinti taktini, 
raketų skaičių. Neseniai 
prez. Reaganas buvo pasiį 
lęs iš viso atitraukti bet ką 
kias raketas, bet sovietą' 
pasiūlė sumažinti pusę savt 
raketų tuo pastodami keli, 
įsteigti amerikiečiams nau 
ju-

***
Dienraščio Draugo kas 

metinį romano konkursą š 
kartą laimėjo rašytojai 
Anatolijus Kairys u| 
romaną ’’Kelionė į Vilnių", 
Tai jau 32-sis Draugo romą 
no konkursas. Premijos dj 
dis - $ 2000.
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AUSmiUOS LIETUVIŲ wenos

DAINŲ ŠVENTĖ
Leonas Baltrūnas

Australijos Lietuvių
Dienų programoje kul ■ 

minacinis parengimas yra 
Dainų Šventė.

Gruodžio 30-tos dienos 
vakare Sir Dallas Brooks 
koncertų salėje įvyko šioji 
dvyliktoji Australijos lietu
vių chorų Dainų Šventė, ku
ri ilgam skambės mūsų at
mintyje.

Kiekvienoje Dainų Šven
tėje išgyvename vis ką nors 
naujo. Šį kartą naujiena bu
vo, kad salės balkono šone, 
prožektorių šviesoje mel- 
burniškė Dalia Antanaitie
nė, prieš kiekvienos dainos 
pradžią, paaiškindavo klau
sytojams ne tik koks choras 
žada atlikti programą, bet ir 
kas chorui vadovaus. Tarp 
atskirų chorų pasirodymų 
buvo įpinami mūsų poezijos 
posmai taip, kad nebuvo 
nuobodu laukti sekančio 
choro pasirodymo. Be to, 
malonu buvo matyti svečius 
is Los Angeles - Jaunimo 
Ansamblį Spindulį ir vadovę 
- dirigentę Oną Razutienę, 
kurie, savo atsilankymu, 
pridavė šiai šventei daugiau 
iškilmingumo.
4 Koncerto programą atliko 
Adelaidės choras "Lituania" 
(42), vadovaujamas Geno
vaitės Vasiliauskienė; Gee- 
longo choras (17), vadovau
jamas Vytauto Strauko; 
Melbourne Dainos Sambūris 
(48), vad. Danutės Levickie
nės ir Birutės Prašmutaitės; 
Sydnejaus choras "Daina" 
(38), vad. Birutės Aleknai
tės, ir Los Angeles jaunimo 
ansamblis "Spindulys” (49), 
vadovaujamas Onos Razu- 
tienės. Jungtiniame mišria- 
,me chore viso dalyvavo 194 
dainininkai.

Koncertą pradeda jungti
nis mišrus choras diriguo
jant Birutei Aleknaitei. Ga
lingai nuskamba Lietuvos 
Himnas, o pirmoji daina - 
muziko Br. Kiverio - Man 
Skamba Toliuos (V. Kazoko 
žodžiai) giliai skverbiasi į 
kiekvieno klausytojo jaus
mus. Nuotaikingai nuskam
ba ir antroji daina - Pabaig
tuvių Pėdas ir su dideliu 
smalsumu laukėme Mečio 
Kymanto, kuris perėmęs 
choro vadeles, pravedė savo 
sukurtą dainą - Rytų Šalelėj, 
kur Maironio žodžiais klau
sytojai sugrąžinami į 
tėvynę. Sekančias dvi dai
nas Gieda Gaideliai ir Nar
suolių Dainą - praveda diri
gentė Birutė Prašmutaitė.

Seka jungtinis vyrų cho
ras, kuriam vadovavo Geno
vaitė Vasiliauskienė (Kuni
gaikštienė, kaip adelaidiš- 
kiai ją vadina). Septynios- 
dešimt penki vyrai pakluso 
jos rankų mostui. Galingai, o 
vietomis jausmingai nu
skambėjo jų trys sudainuo
tos dainos.

Toliau sekė Los Angeles 
Spindulio ansamblis melo
dingai ir lengvai sudainavęs 
tris dainas. Besišypsą jauni 
veidai, švarūs balsai giliai 
sujaudino klausytojus ir su 
pavydu kiekvienam kilo 
klausimas - kodėl mes netu
rime panašaus jaunimo cho
ro?

Sekė Melbourno Dainos 
Sambūris, vadovaujamas 
Birutės Prašmutaitės. Jau 
po atidarymo iškilmių buvo 
aišku, kad melburniškiai 
turi skaitlingiausią ir balsais 
geriausiai išlygintą chorą. 
Anoj Pusėj Ežero - Žilevi

čiaus ir Pasėjau Dobilą - 
Gaidelio, abi skambios dai
nos.

Pirmąją koncerto dalį už
baigia Adelaidės choras Li
tuania. Stebint ir klausantis 
adelaidiškių gaunasi užtik
rintas pasitikėjimas, nes jų 
tarpe tiek daug gerų ir jau 
tiek daug kartų matytų ir 
girdėtų patyrusių daininin
kų. Genovaitė Vasiliauskie
nė daro su savo dainininkais 
ką tik ji nori ir dviem daino
mis užbaigia pirmąją kon
certo dalį.

Antrąją koncerto dalį 
pradeda dviem dainom Gee- 
longo lietuvių choras. Nors 
tik ir 17 balsų, bet Vytauto 
Strauko įdėtas darbas ir jo

Oi, dainos dainelės..
G. Žemkalnis

Rašau apie mūsų dvylik
tąją dainų šventę su maloniu 
prisiminimu. Mano aprašy
mas nėra nei tos šventės 
įvertinimas, nei kritika, nei 
tuščias gyrimas. Rašau kaip 
apie mylimą moterį - su 
džiaugsmu ir pasididžiavi
mu. Su pasididžiavimu, nes 
ji yra mano. Ji yra mūsų vi
sų: Australijos lietuvių dai
nų šventė.

Prisiminimų virtinėje pir
mas yra mišrus jungtinis 
choras. Išdidus momentas 
Mečiui Kymantui diriguo
jant savo kompoziciją. 
Jungtinį mišrų pakeičia 
jungtinis vyrų choras - 
programoje trimis
šauktukais pasižymėjau 
”0p! op!” - norėčiau ir vėl iš
girsti ir akis užmerkęs pa
justi Nemunėlį. Los Angeles 
"Spindulys” su savo jaunais 
veidais, nuostabiomis solis
tėmis ir energijos pilna diri
gente Ona Razutiene. Seka 
Melbournas, Adelaidė, Gee- 
longas, Sydnejus. Jungtinis 
moterų choras, savitarpyje 
nebelenktyniaujantis rūbų 
gražumu, bet visas pasipuo
šęs pačiu gražiausiu - tauti
niu rūbu. Vėl, pabaigai, 
jungtinis mišrus choras, so
listas Jurgis Rūbas nuvedęs 
mus į garsųjį Vilnių ir, švie
soms gęstant, Virginija 
Bruožyte savo nuostabiu 
solo vesdama jungtinį chorą 
atsisveikinti su visais vaka
rinėje dainoje.

Ir kaip gi gali pradėti ver
tinti koncertą, kuriame 
kiekvienas dalyvaujantis 
parodė savo geriausius at- 

sugebėjimas paruošti tokį 
neskaitlingą chorą tokiam 
dideliam parengimui, 
iššaukė didelį klausytojų 
įvertinimą.

Dirigentė Birutė Aleknai
tė su pagyrimu atliko savo 
pirmąjį "krikštą” Dainų 
Šventėje. Tai jos pirmasis 
pasirodymas vadovaujant 
Sydnejaus chorui Dainai. Jie 
pasiruošę atvyko į Dainų 
Šventę ir gerai atlikę savo 
programos dalį, patenkino 
dainą mėgstančius tautie
čius. Gražiai ir melodingai 
nuskambėjo Dul, Dul Dūde
lė ir Šėriau, Šėriau Sau Žir
gelį (harmonizuotą pačios 
Birutės).

Toliau seka jungtinis mo- 

siekimus, kur kiekvienas 
pasirodymas, atlikėjų pajė
gomis, buvo pats geriausias. 
O gal dainų šventėje ir ne
reikėtų tokios tarpehorinės 
konkurencijos, individualių 
pasirodymų? Atskirų chorų- 
besiklausant, ir juos tuoj pat 
lyginant, iš karto matosi kad 
vieni yra geri, o kiti dar ge
resni. Didžiausią įspūdį gi 
man padarė junginis choras - 
ne vien tik stiprumu, bet 
kartu ir savo simbolika, su
jungęs visus į galingą viene
tą; sujungęs lietuvius nuo 
Pertho iki Los Angeles, nuo 
jauniausio iki vyriausio.

O kuri daina buvo man 
gražiausia? Nežinau, visos 
buvo gražios. Pagal plojimų 
ilgumą pirmą vietą turėjo 
gauti B. Gorbulskio "Vasa
ros šokis”, bet tai nereiškia 
kad populiariausia daina yra 
ir geriausia. Ekspertai man 
sakė, kad St. Šimkaus ”Oi, 
pasakyk” yra visų chorų 
sunkiausias egzaminas, kurį 
jungtinis mišrus choras iš
laikė. Koncerto eigoje man 
trūko dainos, kuri būtų 
sukėlusi emocijų, iš akių iš
spaudusi ašaras. Atsimenu 
chorų koncertus, kuriuose 
verkdavome nužygiavę pil
kais keleliais ir pasiklausę 
vergų dainos bei Vilniuje 
žydinčių liepų. Bent aš 
verkdavau - gal esu perdaug 
sentimentalus ir kartais no
riu paprastesnio, ne tiek 
ambicingo repertuaro. 
Vakarinė daina ir Virginija 
Bruožytė koncerto pabaigo
je užkliudė tą mano senti
mentalumo stygą. 

terų choras. Raudonikio 
"Raiba Paukštelė” diriguoja 
viešnia iš Los Angeles p. 
Razutienė. Taliau keičiasi 
dirigentės.

Paskutinėje koncerto da
lyje visų Australijos lietuvių 
chorų dalyviai ir užjūrių 
svečiai susijungė į vieną 
gražią puokštę. Čia ir buvo 
tai, ko visi kaip laukė — 
Dainų Šventės grandiozinis 
finalas. Pasirodžius dirigen
tui Vytautui Straukui, paki
lo didžiulė katučių banga, 
nes neskaitant Mečio Ky
manto, buvo vienintelis vy
ras - dirigentas. Atrodo, kad 
ir dainininkai jutę vyrišką 
ranką.

Dar didesnė plojimų ban
ga, kada Melbourno Danutė 
Levickienė pradėjo Tamu- 
liūno "Garsus Mano Vil
nius”. Manau, kad tai buvo 
viso koncerto kuliminacinė 
vieta, nes mišraus jungtinio

Chorų pasikeitimai ir per- 
sirikiavimai atviroje scenoje 
yra drąsus ir pavojingas re
žisūros sprendimas. Dalios 
Antanaitienės skaityta poe
zija ir chorų "biografijos” 
sumažino suirutės pavojų ir 
sujungė atskirus pasirody
mus į vientisą koncertą.

Moterų jėga mūsų bend
ruomenėje buvo aiškiai pa
demonstruota penkių diri
genčių. Ne tik savo gabu
mais, bet ir rūbų gausumu ir 
turtingumu jos nustebino 
žiūrovus. Gera režisūra už-

Europos Parlamente
EUROPOS PARLAMEN
TAS PRIĖMĖ REZOLIU
CIJA PABALTIJO 
VALSTYBIŲ REIKALU

Dr. K. Bobelis, VLIKo 
delegacijos pirmininkas, iš 
Strasburgo telefonu prane
šė, kad sausio 13 d. Europos 
Parlamentas priėmė rezo
liuciją, pasiūlytą Politinės 
Komisijos, apie padėtį Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Rezoliucija priimta 98-niais 
balsais už, ir 6-šiais balsais 
priš; 7 susilaikė.

Debatuose už rezoliuciją 
stipriai pasisakė: Dr. Otto 
von Habsburg referentas, 
Anglijos atstovai: Alan
Tyrrell ir Simmons; Vokie- 

choro ir solisto Jurgio Rūbo 
dainavimas, Zitos Prašmu
taitės pianino palyda vyku
siai jungė chorą ir solistą, o 
dirigentė Danutė sugebėjo 
išreikalauti iš dainuojančių
jų harmonijos ir prasmingos 
dvasinės išraiškos.

Po St. Šimkaus Vakarinės 
dainos išgirstame Lietuva 

brangi. Tai lyg malda, lyg 
himnas, lyg ir ruduo.

Pasibaigus koncertui, 
Dainų Šventės administra
torius Vincas Ališauskas vi
siems padėkojęs už tokį 
gražų koncertą, išsikvietė 
visų chorų dirigentus ir juos 
apdovanojo, o sekančios 
Dainų Šventės šeimininkui
— Canberros Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkui 
p. A. Balsiui perdavė perei
namąją Dainų Šventės tro
fėjų - lietuviškas kankles.

Iki sekančios mūsų Dainos 
Šventės Canberroje, linkiu 
visiems Australijos lietuvių 
chorams papildyti savo gre
tas naujais dainininkais ir 
jungtinėmis jėgomis ruošti 
naują repertuarą, nes mums
- lietuviams ■ daina yra ne
atskiriama mūsų gyvenimo 
dalis, o Lietuva yra ta šalis, 
kur daina amžiais bus gyva.

tikrino, kad koncerto pabai
goje girdėjome stipriausius 
pasirodymus ir mūsų tėvy
nės ilgesį išreiškiančią dainą 
'- Lietuva brangi.

Vyrai dirigentai neatsiliko 
savo sugebėjimais. Vytautas 
Straukas, parinkęs Geelon- 
go chorui pagal jų jėgas tin
kamas dainas, parodė kad ir 
nedidelis choras gali būti 
šiltas ir malonus klausytis.

Mūsų nusiskundimai kad 
choruose trūksta jaunimo 
atrodo, iš pirmo žvilgsnio, 
teisingi. Bepigu, sakome, 
Los Angeles turėti tokį 
gražų jaunimo chorą - jų ten 
tiek daug. 0 kodėl gi mes 
negalime ko nors panašaus 
pabandyti - mūsų tautinių 
šokių grupėse gi ne senukai 
šoka! 0 ir pačiuose choruose 
matosi jaunesnių veidų, yra 
atėjusios dirigentės iš 
jaunimo gretų, atsiranda 
naujų solisčių. Viskas, ko 
reikia, tai gal tik paragini
mo, padrąsinimo, pagalbos 
ir pagyrimo. Jeigu tai dary
sime, tada simboliškos 
kanklės, Vinco Ališausko 
perduotos Canberra!, skam
bės dar ilgą laiką. Tiktai 
klausykimės jų savo širdi
mis.

tijos atstovai: Wedeking ir 
Seeler, ir Italijos - Gran- 
kowski ir Romualdi.

Prieš rezoliuciją pasisakė 
3 atstovai: 2 socialistai ir 
vienas komunistas.

Šios rezoliucijos priėmi
mas yra reikšmingas parė
mimas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos kovos dėl jų laisvės 
ir nepriklausomybės.

Priėmus rezoliuciją 
VLIKo delegacija suruošė 
priėmimą, kuriame dalyva
vo gausus būrys Parlamento 
narių.

Apie rezoliucijos pirėmi- 
mą pranešė taip pat UPI 
agentūra, ir Amerikos Bal
sas perdavė šią žinią į Lie-
tuvą.
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Atkelta iš 1 pšl.

jėgas padalino į keletą 
grupių ir jas išdėstė strate
giniuose punktuose. Tuo pa- 
fiu persiorganizavo ir suki
lėliai. Sukilimo vadas J. 
Budrys įsakė savanoriui 
Girčiui su savo daliniu sau
sio 15 d. pulti prancūzų su
stiprinimus ties Sendvariu.

Pastebėtina, kad tuo metu 
Klaipėdos uoste buvo trys 
santarvės karo laivai - 2 
prancūzų ir 1 anglų, bet dėl 
didelės audros jie negalėjo 
įplaukti į uostą ir turėjo sto
vėti atviroje jūroje. Tai 
buvo palanki ir gerai sukilė
lių išnaudota proga.

Prieš puolant Sendvarį 
dešinysis sukilėlių sparnas 
nuo Girulių turėjo imituoti 
prancūzų kareivinių puoli
mą. Po 12 vai. naktį apie 80 
Girčiaus vyrų išžygiavo. 
Prancūzai lauką apšvietė 
raketomis ir atidarė smarkią 
kulkosvaidžių ir šautuvų 
ugnį. Bet sukilėliai slinko 
pirmyn ir apie 2 vai. šaudy
mas nutilo ir netrukus kuo
pos vadas telefonu pranešė 
vyr. štabui, kad Sendvaris 
paimtas. Bet prancūzai 
kontraatakavo ir Budrys tu
rėjo pasiųsti pastiprinimų. 
Greit kuopos vadas Strei- 
niekas šį puolimą atrėmė 
paimdamas 30 prancūzų be
laisvių ir 9 modernius kul
kosvaidžius. Vyr. sukilimo 
vadas J. Budrys sausio 13 d. 
įsakė M. Kalmantui su di
desniu savanorių būriu 
papildyti pamario sparną ir 
iš Smeltės priemiesčio pulti 
patį miestą. Iš Šilutės antros 
grupės sausio 14 d. atžygia
vo apie 60 vyrų, vedami 
amerikiečių lietuvių S. Da-

Klaipėdos atvadavimo 60 m. sukaktis
riaus ir Zamkaus. Dar sausio 
15 d. prancūzai rodė silpno 
pasipriešinimo ir greit trau
kėsi. Sukilėliai greit pasiekė 
miesto prefektūrą, prie 
kurios žuvo keli savanoriai, 
jų tarpe karininkas Buroke
vičius, bandęs pro langą 
įmesti granatą. Jam "kritus, 
granatą įmetė kitas sava
noris. Jai sprogus lange 
pasirodė balta staltiesė - pa
sidavimo ženklas. Puolimui 
vadovavęs M. Kalmantas 
paėmė 60 belaisvių ir patį 
aukštąjį komisarą Petisne.
Tuo pačiu ir visos kitos su
kilėlių grupės pasiekė mies
to centrą, užėmė geležin
kelio stotį, uostą ir tiltus per 
Danės upę. Kalmantas at
vyko į vyr. štabą ir pranešė 
apie prefektūros užėmimą ir 
Petisne norą kalbėti su vyr. 
vadu. Budrys nuvyko į pre
fektūrą su Klimaičiu ir Kal- 
mantu. Petisne prašė, kad 
derybose dalyvautų ir karo 
vadas majoras Thibaut. Maj. 
Thibaut prašė paliaubų su 
teise kartą per dieną jo ka
riškam vežimui iš kareivinių 
nuvažiuoti į uostą maisto. 
Jis taip pat pasiūlė, kad jei
gu paliabos būtų nutrauk
tos, tai šalys praneša 12 vai. 
iš anksto. Patenkintas 
prašymas prancūzams gra
žinti ginklus.

Sukilimo metu žuvo 20 
sukilėlių savanorių, 2 pran
cūzai ir 1 policininkas.

Kiek žinių apie Klaipėdą. 
Pramonė: čia veikė 10 lent
pjūvių su 900 darbininkų, 
celiuliozės fabrikas su 1000 
darb., fanieros fabrikas su

850 darb.
Klaipėda ypač suklestėjo 

1933-38 metų laikotarpy, 
išaugo eilė puošnių pastatų - 
Lietuvių Raud. Kryžiaus li
goninė, Vytauto Didžiojo 
gimnazija, sporto rūmai, pa

vyzdinės pradžios mokyklos, 
uoste muitinė ir Lietuvos 
Banko sandėliai. Klaipėdą 
prijungus prie Lietuvos 
labai pakilo įvairių sričių 
pramonė. Tekstilėje dirbo 
4000 darbininkų, įrengtas 
superfosfato - trąšų fabri
kas, du muilo fabrikai, du 
tabako fabrikai, elektrinių 
baterijų gamykla, šokolado, 
saldainių, sausainių ir baldų 
gamyklos, du spirito ir alaus 
bravorai ir daug kitokių ga
myklų. Eksportas vyko lai
vais į užsienį, buvo gabena
ma Maisto, Lietūkio, Pieno 
Centro ir kitų bendrovių 
prekės. Žemės Banko finan
suojama įkurta statybos 
bendrovė, suprojektuota 
nauja miesto dalis. Bendro
vė Baltijos Lloydas turėjo 7 
laivus. Naujos miesto dalies 
išplanavimą paruošė archi
tektas V. Žemkalnis-Lands- 
bergis. Namai buvo perlei
džiami lengvomis sąlygomis 
išmokant skolą už namą per 
25 metus su 1% palūkanų. 
Tuo naudojosi lietuviai dar
bininkai. Klaipėdoje veikė 
keli vietiniai bankai ir visų 
didžiųjų Lietuvos bankų 
skyriai.
. E. Galvanausko iniciatyva 
atidarytas Prekybos Insti
tutas 1934 m., o sekančiais 
metais ir Pedagoginis Insti
tutas su pavyzdine 12 

komplektų mokykla. Žy
miausia mieste buvo Peda
goginio Instituto biblioteka. 
Klaipėdos konservatorija 
veikė nuo 1923 metų.

Aukštesnės mokyklos: 
Klaipėdoje Vyt. Didžiojo 
Gimnazija, Šilutėje Vydūno 
gimnazija, Pagėgiuose Do
nelaičio gimnazija. Mieste 
buvo 6 ligoninės. Taip pat 
Klaipėdoje buvo didelė Ryto 
spaustuvė - leidykla ir du 
lietuvių knygynai: Spaudos 

Amerikos Balsas
pasirėmęs UPI korespon
dento pranešimu ir lietuvių - 
latvių suteiktomis informa
cijomis, paskelbė tokį pra
nešimą:

’’Europos Parlamentas 
Strasburge (sausio 13 d) 
priėmė rezoliuciją kviečian
čią atstatyti trijų Pabaltijo 
kraštų nepriklausomybę.

Rezoliucija, pateikta Eu
ropos Parlamento Politinės 
Komisijos, priimta 98-ais 
balsais, 6-iems balsuojant 
prieš,7,-iems susilaikius.

Tarp kalbėtojų, raginusių 
šį dokumentą priimti, buvo 
Vokietijos atstovas Otto von 
Habsburg, Austro-Vengri
jos imperijos palikuonis. Jis 
apibūdino Sovietų Sąjungą

Fondo ir J. Karvelio. Ligi 
vokiečių okupacijos buvo 

v.leidžiami šie lietuviškos 
dvasios dienraščiai: ”Vaka-
rai”, ’’Lietuvos Keleivis” ir 
’’Baltischer Beobachter”, 
žurnalai - ’’Jūra”, "Pajūris”, 
’’Pagalba” ir ’’Lietuvos 
Evangelikų Kelias”. Vokie
čiai turėjo savo spaudą: 
"Memeler Dampfboot” ir 
lietuvių kalba ’’Lietuviška 
Ceitunga”. Klaipėda 1939 m. 
turėjo apie 60.000 gyventojų 
(šiandie skelbiama turinti 
arti 200.000).

Sukilimo dalyvis 
šaulys savanoris

,,

kaip paskutinę didžiąją 
kolonijinę valstybę pasauly
je ir pridūrė, kad Pabaltijo 
kraštuose — Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje, vykdoma 
sistematiška rusifikacija.

Europos įstatymų leidžia
masis organas nutarė per
duoti rezoliuciją specialiam 
Jungtinių Tautų Dekoloni
zacijos Komitetui, ir taip pat 
komitetams kurie seka Hel
sinkio Baigminio Akto žmo
gaus teisių įgyvendinimą.

Lietuva, Estija ir Latvija 
buvo jėga inkorporuotos į 
Sovietų Sąjungą 1940 me
tais. Jungtinės Amerikos 
Valstybės šio Sovietų akto 
niekad nepripažino".

(ELTA)

’’SPINDULYS” SUSPINDĖJO 
AUSTRALIJOJE

Antanas Laukaitis
Pagavau ir šios išvykos 

vadovą Vytą Bandžiulį, ku
ris pavadavo negalėjusią at
vykti vadovę Danguolę Ra- 
zutytę-V arnienę.

— Nuo kada pats įsijungei 
į šį ansamblį ir kaip sekasi 
dirbti su juo?

— Aš pats jau šoku jame 
nuo 7-rių metų amžiaus ir 
jau treji metai, kaip padedu 
Danguolei vadovauti. Paly
ginus mūsų grupę su kito
mis, skirtumas yra. Kitose 
grupėse visi šokėjai turi būti 
iškilūs ir labai geri, kaip pas 
mus p. Razutienė neskiria 
paskirų šokėjų ir visus trau
kia į bendrą darbą, parody
dama, kad visi mes esame 
tie patys lietuviai ir visi tu
rime kartu dirbti.

Australijoj radau tiek 
daug naujų draugų. Esu su
žavėtas jumis ir tikrai į 
Australiją dar grįšiu. Ge
riausios kloties visiems ir iki 
pasimatymo su sportinin
kais ir jaunimu Čikagos 
tinklinio ir krepšinio aikštė
se ir vėliau mūsų Los An
geles.

Tur būt geriausiai Aus
tralijos lietuvius, o gal tik 
lietuvaites, pažįsta mano 
geras bičiulis sportininkas, 
akordeonistas ir pianistas 
Rimas Polikaitis. Visuomet 
besišypsąs, net ir po pralai
mėtų krepšinio rungtynių, 
jis jau antrą kartą lankosi 
Australijoje ir, svarbiausiai, 
kad iš mūsų jis net ir vieną 
puikią merginą pasigrobė. 
Tai melbourniškė Ramutė 
Juškaitė, su kuria, labai 
greitu laiku jis sukurs lietu
višką šeimą. Ką padaryti, 
Mūsų Pastogė Nr. 4, 1983.1.31, psl. 4

Tęsinys 
reik tik geros laimės jiems 
palinkėt.

— O kaip gi tau, Rimai, 
patiko pas mus?

— Australijos tai niekad 
nepamiršiu, nes tai yra vie
nas iš puikiausių kraštų pa
saulyje. Taip pat ir lietuviai, 
nes jau ir antrą savo šeimą 
turiu čia.

— Iš kur pas tave atsirado 
toks stiprus lietuvybės 
jausmas?

— Tėvai iš pat mažens da
vė labai stiprų pagrindą iš 
visų pusių. Su daina, šokiais 
ir lietuvių kalba. Muzikalu
mą gavau iš savo tėvo, nes 
jis anksčiau vedė kvartetą. 
Labai daug padėjo lietuviš
ka parapija. Vėliau aš pats ir 
sesuo su broliu, pamilom vi
sa, kas lietuviška, įsijungėm 
į Los Angeles lietuviško 
jaunimo eiles ir taip dabar 
negaliu atsiskirti nuo lietu
vybės. Be muzikos ir dainos, 
labai mėgstu sportą, tačiau 
dėl mokslo negaliu atkyviau 
sportuoti, nors krepšinį žai
džiu kada tik gabu. Man 
labai patiko jūsų Australijos 
lietuvių sporto šventės ir 
Lietuvių Dienos, kas labai 
jungia visus lietuvius ir 
stiprina jūsų visų lietuvišką 
gyvenimą. Ačiū visiems už 
visa, ką parodėte mums. Dėl' 
krepšinio revanšo, tai tikrai 
jį turėsime ir Amerikoje bū
sime daug geriau pasiruošę, 
taip kad pasisaugokit.

Palikęs brolį, šiaip taip 
sugavau linksmai
besišypsančią ansamblio so
listę Vitą Polikaitytę. Jos 
taip malonus ir švelnus bal
sas sužavėjo ne tik mane, 

bet ir visus kitus klausyto
jus.

— Sakyk, Vita, iš kur pas 
tave tokia meilė lietuviškai 
dainai, šokiui ir visam lietu
viškam gyvenimui?

— Nuo pat mažens tėvai 
skatino ir aš į visą lietuvišką 
gyvenimą irveiklą įsijungiau 
nuo pat vaikystės. Ir nema
nau, kad kada nors iš lietu
viško gyvenimo
pasitrauksiu ir tikrai savo 
šeimą auginsiu taip pat lie
tuviškoje dvasioje. Per ilgą 
laiką aš išmokau derinti lie
tuvišką veiklą su ameriko
niška ir dabar jokių sunku
mų neturiu.

— O kaip tau patiko pas 
mus?

— Australijoj man tikrai 
labai patiko, tik gaila kad 
jūsų jaunimas, palyginus, 
taip mažai įsitraukęs į lietu
višką veiklą. Aš nuošir
džiausiai dėkoju visiems už 
tą puikią viešnagę ir linkiu 
jūsų jaunimui, kad jie dau
giau bendrautų tarpusavyje 
ir būtų aktyvesni lietuviš
kame gyvenime.

Besilinksminančio jau
nimo tarpe randu ir kitą an
samblio solistę, tai Viliją 
Variakojytę, kurios prašau 
pasisakyti apie save ir mus.

— Nors aš ir dainuoju, ta
čiau pagrindinės mano 
studijos yra biznis. Muzika 
yra tik mano labai mėgsta
mas dalykas, nors be jos 
mėgstu tenisą ir slidinėjimą. 
Australija ir lietuviai man 
tikrai labai patiko. Tai yra 
geriausia vieta pasaulyje, 
nors negalėčiau pasakyti kas 
geriau patiko — Melbournas 
.ar Sydnejus. Abu turi savo 
specifinius grožius. Aš rim

tai galvoju po poros metų 
sugrįžti į Australiją ir čia 
kiek laiko pagyventi.

Lietuvių kalbą iš 
mokau iš savo tėvu ir na
muose kalbu tik lietuviškai, 
nes man labai svarbu išlai
kyti lietuvybę, nors tas ir 
gana sunkoka. Ačiū visiems 
už tokius puikius priėmimus 
ir iki pasimatymo pas mus, o 
gal geriausiai būtų Lietu
voje.

Australijos lietuviai spor
tininkai labai gerai pažįsta 
seniau čia gyvenusį ir Mel
bourne Varpo spalvas gynu
sį, dabar Los Angeles gyve
nantį Algį Šėką. Jis yra te
nykščio sporto klubo pirmi
ninkas, labai gražiai mūsų 
sportininkus priėmė važiuo
jant į Toronto sporto šventę 
ir taip pat žada mumis rū
pintis šiais metais po Čika
gos Lietuvių Dienų. Su 
Spindulio ansambliu buvo 
atvykęs jo sūnus Julius Šė
kas. Paklausiau ir jo kaip 
patiko jo tėvų ir senelių pa
žįstama Australija?

— Australija ma labai pa
tiko, ypatingai Melbournas. 
Aš pats jau dveji metai kaip 
šoku šiame ansamblyje ir 
esu labai jame patenkintas. 
Pas jus čia visi labai drau
giški ir malonūs, o man kaip 
dideliam vandens ir ”šur: 
fing” sporto mėgėjui, tai 
ypatingai patiko jūsų paplū
dimiai ir daug geresnis alus, 
negu Amerikoje. Kas nepa
tiko pas jus, tai jūsų ’ 
maistas. Neskaniai gamina
mas ir... neamerikoniškas. 
Taip tai buvo puiku praleisti 
tas kelias dienas su jumis., 
Ačiū visiems už malonų 
priėmimą.

Būnant Los Angeles 
mieste, teko susipažinti ir su 
Lietuvos generaliniu konsu
lų Vytautu Čekanausku, bei 

jo soliste žmona. Spindulio 
ansamblyje šoka ir dainuoja 
trys jų dukros. Jokiu būdu 
negalėdamas visų sugauti, 
pačiupau Vidą Čekanaus
kaitę ir paprašiau, kad ji pa
sakytų savuosius įspūdžius.

— Aš pati mokausi gim
nazijoj. Jau penki metai, 
kaip šoku ir dainuoju Spin
dulio ansamblyje. Čia man 
labai patinka, nors be to dar 
mėgstu tenisą ir slidinėjimą. 
Australijoj man tikrai labai 
patinka, žmonės čia tokie 
draugiški ir malonūs. Pats 
kraštas gražus ir Sydnejus 
man geriausiai patiko. Aus
tralijos lietuviškam jauni
mui linkiu viso geriausio ir 
iki pasimatymo Amerikoje. 
Ačiū už viską.

Ansamblietis A. Baipšys 
jau treji metai kaip yra su 
Spinduliu. Jis mokosi 
’’college”, kas atima labai 
daug laiko. Australijoj jam 
patiko. Melbourną gal 
daugiau pažino, nes čia il
giau buvo. Ypatingai jam 
patiko Lietuvių Dienos, 
daug jaunimo, daug paren
gimų, kas tikrai padarė di
delį įspūdį. Atsisveikinant 
jis palinkėjo, kad Australi
jos lietuviškasis jaunimas 
daugiau bendradarbiautų su 
visa lietuvių bendruomene 
ir daugiau įsijungtų į visą 
jos gyvenimą.

(Bus daugiau)

Stebėtina: siuntos pap
rastu paštu iš Kanados Aus 
traliją pasiekia per tris ke 
turias savaites, tuo tarpu iš 
JAV trunka apie 8-10 savai 
čių. Daug ilgiau paprastu 
paštu siunčiama spauda pa 
siekia Australiją iš P. Ame
rikos: siuntos užtrunka nuo 
6 iki 8 mėnesių.
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BALTIJOS TUNTE
S!SVb

IŠKILMINGA SUEIGA

Metų darbą Canberros 
Baltijos Tuntas užbaigė iš
kilminga sueiga gruodžio 13 
d.; dalvvavo 37 uniformuoti 
skautai-tės. Sueigos metu 
tuntininkas padėkojo vado
vams ir skautams už darbą 
metų bėgyje ir palinkėjo 
sėkmingų, ateinančių metų.

Už gerai atliktas pareigas 
v.sk. Vida Howe pakelta į 
vyr. skiltininkės laipsnį, o 
vyr. skautė Audronė Stepa- 
nienė ir Gabija Žiedienė į

Skaučių įžodį davė Rasa 
Daukutė, Julytė Sipavičiūtė 
ir Daina Mauragytė; jaun. 
skaučių - Lara Sipavičiūtė ir -' 
Justina Sipavičiūtė. Kandi
datais i jaun. skautus-tes 
priimti Skaistė Mauragytė, 
Arūnas Šilinis, Glenn Vaitas 
ir Julian Vaitas.

Skaučių IH-rio patyrimo 
laipsnį išlaikė ir Kristina 
Katauskaitė, bet dėl susidė
jusių aplinkybių negalėjo 
dalyvauti sueigoj ir duoti 
skautės įžodžio.

Jaun. skautų-čių I-mą pat. 
lapsnį išlaikė Paulius Stepa- 
nas ir Belinda Howe. Bu
riuotojo specialybės egza
minus išlaikė skautai Ado
mas Brūzga ir Andrius Dau- 
kus: vilkiukai Edvardas 
Pember, Markus Vaitas, 
Markus Butavičius. Arūnas 
Kovalskis ir Benius Kataus- 
kas įsigijo dailininko specia-

rafo.

GEGUŽINĖ

Gruodžio 12 d. Baltijos 
Tuntas suruošė gegužinę 
Prie Burley Griffin ežero. 
Pasitaikė puiki diena. Susi
rinkęs didelys būrys skau- 
ripčių. tėvų ir pažįstamų 
“idė, irklavo po ežerą ir iki 
tamsos linksmai leido laiką 
SK. VYČIŲ 
ŠVENTARAGIO BŪRELIS

Lapkričio 27 d. Sk. Vyčių 
Šventaragio Būrelis suruošė 
tavo tradicinę sueigą - pagal 
*nąs tradicijas, vyriai neiš- 
<lavė nei kur jų sueiga vyko, 
Ts ka5 joje buvo daroma. 
T* Po jos painformavo, kad 
, ■ vyčių įžodį tą naktį davė 
iŠ®*5 Šliogeris, Andrius 
’tmiotas ir Tomas Gružas.

Būrelio vadą dviems me- 
l11?5 tarnybos reikalais iš- 
„eušnt j Bangkoką, jis iš pa
reigų pasitraukė. Nauju 
būrelio vadu išrinktas Jonas 
Šliogeris.

-JAUNOSIOS AUDĖJĖ- 
jįs” PASIRODYMAS

Baltijos Tunto tautinių 
šokių grupė "Jaunoji Audė- 
S" pasirodė lapkričio 21 d.

berroje Kariuomenės 
šventės minėjimo progra
moje, pašokdami keturis šo
kius: Seivį, Žilvytį, Noriu 
miego ir Rugučius. Tai buvo 
antras grupės pasirodymas. 
Matėsi padaryta pažanga. 
Sekantis pasirodymas įvyko 
Lietuvių Dienų Tautinių šo
kių šventės metu - Mel
bourne.

PAVASARIO STOVYKLA

Spalio 24-25 d.d. Baltijos 
Tuntas suruošė savaitgalio 
stovyklą, kurią suorganiza
vo ir pravedė sk. vyčiai kan
didatai - Jonas Šliogeris.

Andrius Miniotas ir Tomas 
Gružas. Draugininke Vida 
Howe ir tuntininkas Ridas 
Daukus buvo nusiųsti į vir
tuvę ir jiems į stovyklos rei
kalus "maišytis buvo už
drausta". Dalyvavo 24 sto
vy klautojai-jos.

Stovykla vyko netoli Can
berros esančiuose "Blue 
Range" miškuose. Stovyklos 
aikštelė apsupta įvairiausių 
miško medžių: iš vieno 
krašto pušynas, iš kito - eu
kaliptai, o tarp jų - įvairūs 
krūmokšniai. Palapinės pas
tatytos po pušim, vėliavos 
pakeltos ant dviejų aukštų, 
lieknų eukaliptų.

Tėvų atvežti skautai, vil
kiukai ir paukštytės greit 
ėmėsi darbo ir po valandėlės 
palapinės buvo pastatytos. 
Seke inspekcija, vėliavos 
pakėlimas ir pietūs.

Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius 
siųsti: v.s. B. Žalys. 9 Lloyd Ave., Yagoona. N.S.W. 2199

Popiet pravesti įvairūs 
virvių rišimai ir laipiojimai. 
Skautai pamokinti, kaip iš
tiesti tarp medžių virves ir 
jomis įvairiais metodais per
sikelti. Pasibaigus užsiėmi
mams dar užteko energijos 
sužaisti tinklinio rungtynes.

Vėliavai nusileidus ir su
žibėjus laužo liepsnoms, 
miškas skambėjo lietuviš
komis dainomis, juokais ir 
žaidimais. Po laužo dar vyko

naktiniai žaidimai ir tik vėlai 
naktį stovykla nurimo, pa
likdama prie gęstančio laužo 
tylia sargyba-

Naktis be pokštų neapsi
ėjo. Iš ryto sukilę vadovai 
rado prie medžio pririšta 
"vagį”, kurį uolūs sargybi
niai sugavo nakties metu 
"besitvarkanti-” palapinėse.

Sekmadienio ryta vėl 
gražus oras; stovyklautojai 
išvyko iškylai į aplinkinius

kalnus. Grįžus j stovykla jau 
buvo laikas pietums, vėlia
vos nuleidimui ir stovyklos 
sutvarkymui. Apie 3 vai. at
važiavę tėvai rado viską su
pakuota ir vaikus pasiruo- 
šusius vykti namo. Pagal 
skautiška tradicija visos 
šiukšlės išsivežtos ir sto
vyklavietė palikta švaresnė, 
negu rasta. p

Canberros taut, šokių grupė "Jaunoji Audėjėlė’

Žinelės
• XV-ji Pasaulio skautų 
džiamborė įvyks liepos 4-14 
d.d., į vakarus nuo Calgary, 
Kanados Albertoje.

* 1983-jų pradžioje. Ipswich 
vietovėje. Queenslande, 
įvyko Australijos skautų 
džiamborė, skirta skautybės 
75-čio paminėjimui. Dalyva
vo apie 10.000 skautų iš 
Australijos ir kitų kraštų.

SUSIPAŽINKIME!

* LSS Jubiliejinė Stovykla, 
ruošiama LSS 65-čiui pami
nėti įvyks liepos 30 - rugpjū
čio 13 d.d.. Woodland Trails 
Camp. Aurora. Ontario - 
Kanadoje. Joje žada daly
vauti ir būrelis Australijos 
lietuvių skautininkų-kių.

Sesei E. Bulienei 50 metų
Prieš kiek laiko gandas 

pasiekė ir Sydnejaus seses 
ir brolius, kad spalio 31 d., 
savo namuose. gausiam 
būry giminių, draugų ir 
skautų-čių. brandų 50-tį at
šventė "Vilniaus" tunto tun- 
tininkė, ps. Elena Bulienė.

Ta proga pateikiame 
pluošte!) biografinių žinių, 
kad tie. kurie dar nėra su ja 
susitikę, galėtų susipažinti 
su šia dinamiška, jauna 
idėjomis ir ryžtu vadove.

Gimė 1932 m. spalio 26 d. 
Kybartuose, Gerdauskų šei
moje. Buvo vyriausia trijų 
seserų ir dviejų brolių būry. 
Tėvui gavus darbą Palan
goje, čia persikėlė ir visa

šeima. Baigus Palangos pra
džios mokyklą, apsigyvenus 
f>as senelius Kybartuose, 
ankė gimnaziją, iš kur - 

1944 - priartėjus frontui, 
drauge su senelio šeima 
buvo evakuota Vokietijon.

Po karo gyveno Kassel- 
Mattanbergo tremtinių sto
vykloje. Čia lankė lietuvių 
gimnaziją, įstojo į skautus ir 
ateitininkus. Pas skautus 
įsigijo pirmuosius stovykli
nius patyrimus.

1949. seneliu skatinamai, 
kaip neturinčiai tėvų, nors ir 
nepilnametei, leista emig
ruoti į J.A.V. Apsigyveno 
Rochester, N.Y. - vėl stojo 
gimnazijom įsirašė į skautes

REMK AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

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

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

mena ir kitas lietuvių

ugdysime, jei įvairiomis 
stosime jo nariais ir

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

AL Fondo Valdyba

ir priklausė visai eilei orga
nizacijų. tautinių šokių gru
pei, talkino prie lietuviško 
radio pusvalandžio.

1956 atvyko į Adelaidę 
aplankyti čia apsigyvenusio 
tėvo ir senelių, ir pasilikusi, 
tais pat metais ištekėjo už 
Kęstučio A. Jačiunsko, su
silaukdami dvynių sūnų ir 
dukros. Deja. 1975. po sun
kios ligos vyras mirė. Sesė 
Elena 1976 antrukart ište
kėjo, taip pat už našlio. 
Adolfo R. Bulio. turinčio sū
nų ir dvynukes dukras.

1974. paaugus šeimai, 
vietos vadovai kviečiama, 
įstojo į "Vilniaus” tuntą. Čia 
ėjo skaučių skyriaus vedė
jos. Skaučių Birutės D-vės 
draugininkės ir kt. pareigas.

1975 ji įsteigė Jaun. 
Skautų-čių Neries D-vę ir su 
ja ilgesni laiką dirbo. Kiek 
laiko vadovavo vyr. skau
tėms. už darbą skautiškuose 
vienetuose 1977 pakelta į 
paskautininkės laipsnį.

1978, jau būdama skauti
ninke. pirmoji rajone baigė 
Seserijos Gintaro Vadovių 
kursus.

1980.3.15 sesė Elena buvo 
pakviesta "Vilniaus” tunto 
tuntininkės pareigoms ir jas 
kantriai eina ligi šiol.

Dabartinės sąlygos dirbti 
vadovės darbą su jaun. bro
liais - sesėmis yra nepavy
dėtinos. ypač, kai daugumas 
vyr. amžiaus vadovų, pa
vargę. prie darbo nebepnsi- 
deda.

Sesei Elenai, šia proga, 
linkime daug daug asmeni
nės laimės ir ištvermės be
dirbant su skautiškuoju jau
nimu. _ . .v .s. B. Žalys

• Sausio 3 d. prasidėjo Aus
tralijos Rajono Stovykla, 
pavadinta "Mūsų Lietuvos" 
vardu. Atidarymo dieną 
stovykloje dalyvavo apie 
100 brolių - sesių. Stovyklos 
vadovė va Danutė Čižaus- 
kienė.

-X—

SKAUTIŠKOS SPAUDOS
PRENUMERAVIMAS

Metų pradžia - pats laikas 
atnaujinti skautiškąją 
spaudą - SKAUTŲ AIDĄ ir 
MOŠŲ VYTĮ. Juos turėtų 
užsiprenumeruoti visi vado- 
vai-vės, skautininkai-kės, 
broliai ir sesės. Čia ne tik 
pareigos, bet ir garbės rei-

Skautų Aido prenumerata 
metams: US $ 5, Mūsų Vyčio 
US$7.

Prenumeratų užsakymus 
siųsti: Sk. Aido administra
torei. v.s. M. Jonikienei, 
6346 So. Washtenaw Ave., 
Chicago. Bl. 60629. U.S.A., 
Mūsų Vyčio administratorei 
D. Korzonienei, 2725 W. 
84th Place. Chicago. Ill. 
60652. U.S.A.

Sydnejaus Skautų Židinio 
spaudos platintojas, v .s. Jo
nas Zinkus, sutinka pasitar
nauti ir kitų vietovių bro- 
liams-sesėms, norintiems 
užsisakyti šiuos žurnalus. Jo 
adresas: 84 Victor Ave., 
Picnic Point 2214, tel.»(02) 
774 2914.

Inf.

w/avawawawav

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
VAVAWAVAVAWAV
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Namie
PLJS JAUNŲ 
DAILININKŲ RINKTINĖ

MENO PARODA

1983 m. birželio 21 - liepos 
9 d.d. Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu įvyks Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
jaunų dailininkų rinktinė 
meno paroda. Paroda tęsis 
tris savaites ir bus išstatyta 
Ilinojaus universiteto Čika
goje architektūros fakulteto 
(School of Architecture, 
Art, and Urban Planning) 
meno galerijoje. Parodos 
oficialus atidarymas įvyks 
birželio 24 d. 5-7 vai. vak. 
Lietuvių kilmės jaunimas iki 
33 m. amžiaus kviečiamas 
savo darbų skaidres ar 
nuotraukas įteikti komisijos 
pirmininkei Birutei Šontai- 
tei, PLD raštinė, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, 
60636. Kiekvieną skaidrę ar 
nuotrauką reikia pažymėti 
savo vardu ir pavarde, 
pavadinimu, technika ir dy
džiu. Skaidres ir nuotraukas 
prašoma įteikti iki kovo 
mėn. 1 d. Skaidrės ir nuot
raukos bus grąžinamos tik 
kartu atsiuntus adresuotą ir 
užmokėtą voką (self-adres- 
sed), stamped envelope).

Ši paroda suteiks progos 
pasirodyti ne tik lietuvių bet 
ir plačiai amerikiečių visuo
menei. Jauni lietuviai daili
ninkai skatinami savo darbų 
skaidres kuo greičiau įteikti.

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Gerbiamas Redaktoriau!

Sąryšyje su ALFAS Iš
vykos Komiteto Sydney 
renkamu depozitu vykti į 
JAV, kuris yra $ 300, būtų 
įdomu sužinoti, kodėl depo
zitas yra tokiai sumai, ka
dangi lėktuvų bendrovei 
reikalinga mokėti 10% nuo 
bilieto kainos, kuris kaip 
skelbiama bus apie $ 1300. 
Tad kur bus panaudota liku
sieji $ 170 iki balandžio mėn, 
kada reikės mokėti likutį? 
..iš viso, renkant depozitą 
turėtų būti išduotas aplink
raštis / žiniaraštis su de
talėmis kaip antai:

Iki kada turi būti apmo
kamas likutis bilietų kainos.

2. Kiek (ir ar iš viso) bus 
prarasta depozito atsisakius 
keliauti ir iki kada galima 
atsisakyti neprarandant 
pinigų.

3. Kiek reikalinga depozi
tą apdrausti nuo praradimo 
ir kiek tai kainuotų ir t.t.

Kadangi Išvykos Komite
tas nėra juridinis vienetas 
ar kompanija, todėl likutis, 
angliškai "balance”, turėtų bū 
ti mokamas kelionių biurui 
arba i lėktuvų bendrovei kad 
bet koks pinigų praradi 
mas būtų apsaugotas.

Su pagarba
A. Žilinskas, 

Melbourne

ir svetur
LIETUVIŲ SODYBOJE 

ENGADINE

Sodybietė M. Šidlauskie
nė susilaukė antro ameri
kiečių giminaičių vizito: šį 
kartą ją aplankė p.p. J.A. 
Jokūbėnai iš Los Angeles. 
Svečių pagerbimui buvo su
rengtas gražus pobūvis So
dyboje.

***
Škotijoje (Anglijoje) užsi

darė ėjęs nuo 1913 metų lie
tuvių laikraštis ’’Išeivių 
Draugas”, gyvavęs 70 metų.

♦ * *
Pereitų metų lapkričio 19 

d. Rochesteryje, JAV, mirė 
Jonas Miškinis, buvęs mo
kytojas ir daugelio laikraš
čių bendradarbis. Buvo iš
leidęs keletą knygų, jų tarpe 
"Manoji Dzūkija.

» * *
Sydnejuje šiuo metu lan

kosi ir koncertuoja pasauli
nio masto dainininkai Joan 
Suterland ir Luciano Pava
rotti. Į jų koncertus bilietai 
siekia $ 100 asmeniui.

*♦*
šimtai Afganistano regu

liarios kariuomenės karinin-
kų ir kareivių, pašalinę so
vietinius prižiūrėtojus, 
pasitraukė iš kareivinių ir 
prisijungė prie laisvės 
kovotojų - partizanų. Oku
pantai rusai sustiprino prie
žiūrą ir budrumą.

**♦
Perbėgęs Vakarų pusėn 

sovietų KGB agentas V. 
Kuzičkin Amerikoje spaudai 
pasakojo, kad KGB neprita
rė Brežnevui kištis į Afga
nistaną, nes tai būsią kaip 
amerikiečiams Vietname. 
Kuzičkin tarnavo kaip KGB 
agentas Irane ir pasidavė 
anglams. Jo teigimu buv. 
Afganistano prezidentą nu
žudė KGB kad jis nesiskaitė 
su rusų patarėjais ir jo vie> 
toje pasodino Karamalį, ku
ris Maskvos įsakymu ir pa
sikvietė rusus.

***
Dažnai girdime žodį ”su- 

perpatriotas”, kurį taip 
mėgsta linksniuoti nuo lie
tuviško kamieno atitolę 
ir jau daugiausia angliškai 
kalbą tautiečiai. Jų sąmonė 
apžėlė kengūros vilnomis, 
tad ir nenuostabu, kad lie
tuviška dvasia jiems darosi 
svetima ir juos erzina. Jiems 
Lietuvos reikalai tiek terū
pi, kiek pernykštis sniegas, 
o dolerio vedami nukeliautų 
net ir į pragarą. Skaudu, kad 
tokių vis daugiau atsiranda, 
ypatingai iš jaunesniųjų 
tarpo.

***
Floridoje (USA) širdies 

priepuoliu ištiktas mirė dail. 
Antanas Petrikonis, gimęs 
1923 m. Dailę studijavo Vil
niuje ir Anglijoje.

Stebint tautinius šokius 
kažkaip rėžiančiai stringa 
kasdieninių darbų imitacija, 
kaip rankšluosčių skalbimas, 
rugių nuėmimas, audimas ir 
t.t. Lygiai įtarimo kelia ir į 
šokius atitinkamų įrankių 
atsinešimas, kaip pagaliai 
’’Mikitoje”. Netinka mums 
pavyzdžiu kitataučių 
šokiuose naudojami kardai, 
nes jie senovėje buvo neat
skiriama aprangos dalis. Šo
kis. yra vi
siškas atsipalaidavimas nuo 
kasdienybės, tad šokiuose 
grąžinti įvairiais įvaizdžiais, 
net konkrečia imitacija kas
dienybę gaunasi kažkoks 
nesusipratimas. Stebėtina, 
kodėl šokyje "Noriu miego” 
niekas nežiovauja, o 

dūksta kaip pašėlę.
* * *

Numatomas šiais metais 
pasimatymas Australijos 
ministerio pirm-ko Mr. M. 
Fraser su Amerikos prezi
dentu Mr. R. Reagan grei
čiausia apie gegužės mėnesį 
ir galbūt Australijoje, nes 
.Amerikos prezidentas apie 
tą laiką ketina lankytis Aus
tralijoje.

Daug rankų didžią naštą pakelia
Malonus lietuviai,

Sydnejaus Lietuvių Apy
linkės Valdyba kreipiasi į 
visus Sydnejaus lietuvius su 
ypatingu pareiškimu.

Kaip Tamstos visi gerai 
žinote, Lietuvių Namai, 
vadovaujami Sydnejaus 
Lietuvių Klubo Valdybos, 
pateko į finansinius sun
kumus dėl susidariusios 
sunkios ekonominės padė
ties Australijoje. Šiandie 
ekonominė depresija palietė 
daug ekonomonių bei finan
sinių įmonių. Sydnejaus 
Lietuvių Namų finansinis 
stovis tebėra geras: namų 
vertė virš vieno milijono do
lerių, o visos skolos nesiekia 
pusės milijono, tuo būdu re
alaus pavojaus dar nėra, bet 
jis gali atsirasti, jei nebūsi
me pakankamai apdairūs. Iš 
Klubo Valdybos pranešimų 
žinome, kad namus spaudžia 
banko skola $ 110.000 iš 
17%. Klubo Valdyba šitą 
banko skolą pasiryžusi per
nešti iš banko kasos į mūsų 
pačių tautiečių kišenes. Mū
sų Namų skola tegul būna 
mūsų pačių kišenėse, tada 
toji skola pasidarys mums 
nepavojinga - sumažės nuo
šimčiai ir skolos, žinoma, 
jeigumūšų tautiečiai susko- 
lins reikiamą sumą ir likvi
duos banko skolą.

Klubo Valdyba patiekė 
mums realų projektą, pra
šydama visų tautiečių 
paskolinti po $ 1000 be pro
centų 5 metams arba paau
koti $ 500 ir už tą suteiktą 
Klubui geradarybę

žinios iš viso pasaulio
kasdien

pirm. - penkt. 7.30 vai. vak.
šešt. - sekm. 6.30 vai. vak.

PIGIAUSIOS KAINOS
KELIONĖMS | UŽJŪRIUS

Į EUROPĄ (ir atgal) nuo $ 1350
Į JAV (ir atgal) iš Sydnejaus nuo $ 1020

iš Melbourne nuo $ 1070
Į KANADĄ ir atgal (iš Sydnejaus) nuo $ 970
Į LIETUVĄ ir atgal nuo Sydney. $ 1500
Po J AV skridimai lėktuvais -14 dienų $ 250

45 dienas $ 350,90 dienų $ 4 00

Keliaukite Jūsų mėgiamais lėktuvais: Quantas, 
Singapore Airlines, Lufthansa, Japan Airlines, KLM, 
Pan American ir kt. Sustokit Singapore, Tokijo, Bangko- 
ke, Kuala Lumpur, Hong Kong arba Europoje.

Į Lietuvą per Frankfurtą, Varšuvą, Tokijo. Vilniuje 
galima pasilikti tik 6 dienas (5 naktis). į Vilnių ir atgal — 
iš Varšuvos kasdien traukiniu. Į Lietuvą ir iš Lietuvos 
galima skristi bet kokiu lėktuvu.
• Parūpinu visus kelionės dokumentus be papildomų mo
kesčių.
• Paruošiu dokumentus į Lietuvą arba giminėms atvykti 
iš Lietuvos.
• Parūpinu kelionės čekius, viešbučius, apsidraudimą - be 
papildomų mokesčių.
• Bilietai TAA, ANSETT pigiausi lietuviams.
• Eurail Pass, Greyhound Pass ir kt. išrašom vietoj

Kreipkitės pas ALG. ŽILINSKĄ
CONCORDE INTERNATIONAL TRAVEL 

,.sn (IATA, APT A)

541 King Street, MELBOURNE, tel. 328 3665, vak. 
583 4258. 5 min. nuo Lietuvių Namų Atlieka 0900 vai. iki 
5.00 vai. vakaro

suteikiamas Klubo nario rė
mėjo vardas, kuris bus įam
žinamas ATMINIMŲ LEN
TOJE Klubo patalpose. Ši
toks tautiečių įamžinimas 
savo namuose verčia kiek
vieną susipratusį tautietį 
pagalvoti: ar ne čia yra ge
riausia vieta savo atminimą 
palikti ilgiems laikams, kad 
lietuvis esi buvęs, kad lietu
vis ir nori būti, o ne išnykti, 
kaip dūmas svetimoje 
erdvėje, be ženklo, kad 
žmogumi buvęs, kaip gražiai 
yra pasakęs Vincas Kudirka, 
tautos himno autorius.

Šių gražių namų išlaiky
mas yra ne tik mūsų tauti
nės garbės reikalas, bet ir

VISUR VISAIP
Nuolat skaitome sovieti

nėje spaudoje, kur vis pab
rėžiama: valstybinis univer
sitetas, valstybinis techni
kumo institutas, valstybinė 
galerija, valstybinė konser
vatorija, valstybinė... t.t. 
Įdomu, ar yra ir ar gali būti 
sovietinėje santvarkoje 
kas nors nevalstybinio? Net 
patys sovietinėje santvar
koje piliečiai yra lygiai vals
tybiniai, kaip ir daiktai ar 
institucijos. Mūsų informa
cijoje, skirtoje kitataučiams, 
priimtas vartoti žodį ’’vals
tybinis” kitam sugestijo- 
nuoja, kad Sov. Sąjungoje 
(ir tuo pačiu okup. Lietuvo
je) yra kažko ir nevalstybiš- 
ko. Tokie maži dalykėliai 
kad ir per kalbinius termi
nus gali turėti didelės reikš
mės. 

lietuvybės išlikimo klausi-1 
mas, be šių namų visa mūsų, 
lietuvybė išnyktų greitai. 
Todėl kiekvienam doram 
lietuviui turėtų rūpėti, kada 
tie namai išsilaikytų, ir todėl 
mes raginame kiekvieną 
prie to prisidėti, jauskime tą 
tautinės šeimos pareigą 
šiandien padėti Lietuvių 
Namams, kad jie galėtų pa
dėti savo teikiamais patogu
mais išlaikyti lietuvybę 
Sydnejuje ateinančioms 
kartoms.

Su pagarba

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

♦ * *
Melb. Lietuvių Dienose 

teko patirti, kad iš tolimų 
kelionių sugrįžo anksčiau 
buvusi Mūsų Pastogės 
bendradarbė Dzdoriukė. Ti-- 
kimės, ji vėl bendradarbiaus 
Mūsų Pastogėje.

♦ * ♦

Jonas ir Agota, abu seny
vo amžiaus, sekmadienio 
popietę išėjo į parką pasi
vaikščioti. Pavargę susirado 
pavėsį po medžiu ir ant pie
vos susėdo. Tik staiga Agota 
■pašoko.

— Jonai, skruzdės baigia 
mane gyvą suėsti!

— Matai, kur alkis nuve
da. — Sako ramiai Jonas.
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ALFAS atstovų suvažiavimas
Sporto šventės metu Mel

bourne įvyko ALF AS atsto
vų suvažiavimas - posėdžiai, 
reprezentuojant Sąjungą 
šiuos sporto klubus: Adelai
dės "Vytį”, Canberros "Vil
ką”, Geelongo "Vytį”, Gips- 
lando "Žaibą”, Hobarto 
"Perkūną”, Melbourno
"Varpą”, Melbourno
"Neringą”, Pertho "Taurą” 
ir Sydnejaus "Kovą”. Visą 
atstovų suvažiavimą pra
vedė buvęs ALFAS pirm. R. 
Ragauskas sekretoriaujant 
R. Vyšniauskui.

Buv. ALFAS pirmininkas 
savo atidarymo žodyje visus 
atstovus pasveikino, linkė
damas sėkmingo darbo. Jis 

suvažiavusiems primi
nė, kad po paskutinių bu
vusių atstovų suvažiavimo 
nutarimų, kai kurie asmenys 
darė priešingus nutarimams 
veiksmus ir užsienio bei vie
tos spaudoje rašė šmeižian
čius straipsnius. Jis pasakė, 
kad nutarimai turi visų būti 
vykdomi ir, prasilenkimas 
su jais yra nesiskaitymas su 
visa ALFAS Sąjunga. Toli
mesniame savo pranešime 
jis paaiškino apie jų norą at
vežti į Australiją Kanados 
sportininkus. Tačiau tas 
jiems nepavyko.

Iždininkas Skimbirauskas 
pranešė, kad šiuo metu 
ALFAS ižde yra apie 3055 
doleriai, kurie laikomi "Tal
koje”.

Pirmajame posėdyje buvo 
sudarytas ginčų komitetas, 
susidedantis iš: L. Baltrūno, 
E. Taparausko (abu ALFAS 
Garbės Nariai) ir N. Grince- 
vičiūtės-Wallis. Jų pareiga 
buvo spręsti pasitaikančius 
šventės metu ginčus. Šven
tės rengėjai Melbourno 
Varpas” pakvietė ALFAS 

Garbės Narius, pagal taškų 
sistemą, išrinkti pavyzdin
giausią atidarymo metu klu
bą, kuriuo vėliau buvo iš
noktas Hobarto "Perkū
nas .

Pirmininkai savo praneši
muose gana vaizdžiai nuš
vietė sporto klubų veiklą, 
*™n, bendrai susumuojant, 
yra gera. Klubų atstovams 

Pavirtinus Gips- lando "žaibo" priėmimą, jų 
h~?Ve-Pranešė. kad jie da- 
35 vi*1!? aktyvių ir iš viso 35 klubo narius.

Ji atstovų suvažiavi- 
Amolįyv^V0 “■ Išvykos Į 
išvvlT^^ Komitetas su 
“vykos vadovu Ant. laukai-

ąvo Pfanešime jis pla- 
Ž OrS- K°mi-
Sto atlikt šio1 darba. 
Xk£us. kelionės lėktu
vus, organizuojamas unifor
mas ir kt. Po šventes, išnn- 
kus rinktines, bus tuoj pat

KOVO KLUBE
KOVO BARBEQUE

Primename, kad vasario 5 
d., šeštadienį, 1.30 vai. 
įvyksta sporto klubo Kovo 
Barbeque p.p. Šepokų sody
boje 16 Rowley Rd. Guild
ford. ,

Visus maloniai kviečiame!

KOVO PIRMININKO 
ADRESAS

Prašome įsidėmėti: Syd
nejaus sporto klubo Kovo 
pirmininko Jurgio Karpavi
čiaus adresas yra: 4 
Chisholm Ave. Belmore, 
N.S.W., tel. 78 3348. 

renkamas depozitas ir pra
dėtos gaminti uniformos. 
Komitetas atvežė jau 
padarytus išvykos ženkliu
kus, kurie išdalinti visiems 
klubams. Taip pat parodyta 
ir visų uniformų škicai. 
Išvykos vadovas pasisakė 
prieš kai kuriuos asmenis, 
kurie yra padarę labai daug 
žalos visai išvykai, ypatingai 
kas liečia finansus, nes vien 
dėl to Org. Komitetas nelei
do savo loterijos ir nustojo 
apie 10.000 dolerių. Jis pra
šė labai griežtai pasisakyti 
prieš nutarimų nesilaikymą, 
pabrėždamas, kad ir kaip 
buvo trukdoma, Išvykos 
Org. Komitetas savo darbą 
atliko labai gerai ir jie tikisi, 
kad išvyka į Ameriką ir 
Kanadą bus sėkminga.
ALFAS SUVAŽIAVIMO

NUTARIMAI

Adelaidės "Vyčiui” netu
rint formalių naujos ALFAS 
Valdybos narių raštiškų 
įgaliojimų, nauja ALFAS 
Valdyba buvo išrinkta iš 
Sydnejaus, kuri vėliau pasi
skirstė pareigom: Vladas 
Daudaras - pirmininkas, Ni
ta Grin cevičiūt ė-Wallis - 
sekretorė, Juozas Damb
rauskas iždininkas.

33—čioji Sporto Šventė
Leonas Baltrūnas

Sveikiname naujai išrinktą A.L.F.A.S. Garbės Narį 
Juozą Červinską ir linkime dar daug garbingų metų!

Sporto Klubo Varpo Valdyba

plaukimas
Prieš trejus metus plau

kimas buvo įtrauktas į mūsų 
Sporto Švenčių programą ir, 
atrodo, kad susidomėjimas 
šiąja sporto šaka vis didėja 
ir laikas jau būtų praplėsti 
programą įtraukiant 
ilgesnių distancijų plaukimą. 
Paaiškėjo, kad tais metais, 
kada Sporto Šventė sutam
pa kartu su Lietuvių Dieno
mis, yra daug sunkiau pri
traukti vyresnio amžiaus 
plaukikų, nes jie yra persi
krovę užsiėmimais, kaip 
tautiniais šokiais, jaunimo 
festivaliais, studentų ir Jau
nimo Sąjungos suvažiavi
mais. Neabejoju, kad Ho
barte turėsime daug dau
giau vyr. amžiaus plaukikų, 
nes tai bus tik sportininkų 
šventė.

Džiaugiuosiu, kad pavyko 
įtraukti Miką Katilių į plau
kimo varžybų organizavimą 
ir pravedimą ir neabejoju, 
kad ateityje Melbourne tu
rėsime patyrusį šios sporto 
šakos vadovą.

Plaukimo varžybos pra
vestos Melbourno centrinia
me plaukimo baseine, kur 
vyksta visi didieji Viktorijos 
plaukimo parengimai.

Mūsų plaukimo šventės

NAUJA ALFAS 
VALDYBA

Sporto Šventės 
Melbourne išrinkta

metu 
nauja 

Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo Sąjungos Valdy
ba: pirmininkas Vladas 
Daudaras, sekretorė Nitą 
Wallis-Grincevičiūtė ir iždi
ninkas Juozas Dambraus
kas.

ALFAS adresas: Vladas 
Daudaras, 77 Kensington 
Rd., Summer Hill 2130. Tel. 
799 5075.

Suvažiavimas nutarė 
duoti $ 1400 iš savo iždo Iš
vykos Komitetui, išvykos 
lėšoms padengti.

Klubų balsavimo tvarka 
palikta ta pati: vienas klu
bas - vienas balsas.

ALFAS statutas gali būti 
pakeistas susirinkimo metu, 
pakeitimą pranešus raštu 
du mėnesius iš anksto vi
siems sporto klubams ir 
ALFAS Valdybai.

Adelaidės pasiūlymas, 
kad išvykai vadovai būtų tik 
lietuviai, buvo atmestas, nes 
vedus ar ištekėjus už nelie
tuvio, jis pasidaro pilnatei
sis klubo ir ALFAS narys.

Dėl žaidėjų skaičiaus ma
žiems klubams, norintiems 
įjungti į savo komandas ne 
lietuvius, palikta spręsti 
ALFAS Valdybai.

Siūlymas, kad žiemos 
sporto klubas Melbourne 
"Neringa” balsuotų tik žie
mos sporto reikaluose, buvo 
atmestas ir statutas tuo rei
kalu nekeičiamas, paliekant 
jiems teisę balsuoti visuose 
sporto reikaluose.

Siūlymas pakeisti Išvykos 
Komiteto statutą atmestas 
ir nekeičiamas.

Nauja ALFAS Valdyba 
įpareigota sudaryti komisi
ją, kuri turi peržiūrėti sta- 

programoje įtraukta 50 m. 
plaukimo distancijoje mer
gaičių ir berniukų grupės, 
pradedant nuo 10 metų am
žiaus. Buvo plaukiama visais 
stiliais ir pavienėse varžy
bose už I-ją vietą skiriama 5 
taškai, už Ū-ją - 3 ir už III-ją 
vietą - 2 taškai. Estafetėse 
už I-ją vietą - 10 taškų, už 
H-ją - 6 ir už Hl-ją vietą -4.

Komandiniai 
taškų surinko:

daugiausia

1. Canberra
2. Melbournas
3. Sydnejus

106 taškus
98 taškus
71 taškus

Paremkime sportininkus
Birželio pabaigoje Čika

goje įvyksta Pas. Liet. Die
nos ir Pas. Liet. Sporto 
Šventė, į karią dalyvauti 
pakviesti ir Australijos lie
tuviai sportininkai. Praėju
sios Sporto šventės metu 
Melbourne buvo sudaryta 
visos išvykos rinktinės, ku
rias, kartu su individualinė
mis sporto šakomis, sudaro 
apie 100 atstovų. Nors spor
tininkai ir patys apsimoka 
savo kelionę, tačiaus sporti
ninkų Išvykos Komiteto pa
reiga yra jiems parūpinti 
žaidimo uniformas, trenin
gus ir kitą aprangą, kas su
daro gana dideles finansines 
išlaidas.

Australijos lietuvių spor
tininkų vardu kreipiuosi į 
paskiras Australijos lietuvių 
organizacijas, mūsų biznie
rius ir sportą prijaučiančius 
Australijos lietuvius, prašy
damas savo auka prisidėti 
prie mūsų sportininkų pa
siuntimo į Ameriką, Kanadą 
ir vėliau į Pas. Liet. Sporto 
Šventę Čikagoje.

Tik jūsų dosnumas įgalins 

tutus, juos suprastinti ir pa
tiekti sekančiam atstovų 
suvažiavimui.

1983 metų sporto šventė 
patvirtinta Hobarte. 1984 
metų sporto šventė vyks ten 
kur bus Australijos lietuvių 
Dienos, būtent Canberroje.

Naujais ALFAS Garbės 
nariais pasiūlyta: V. Binkis - 
Sydnejus, J. Čirvinskas - 
Melbournas ir P. Andrijaitis 
- Adelaidę. Slaptu balsavimu 
išrinktas J. Čirvinskas iš 
Melbourne.

"Varpo” pirm. V. Adoma
vičius pasiūlė sudaryti pas
kiruose klubuose atskirus 
komitetus, kurie ieškotų sa
vuose miestuose ir mokyk
lose jaunų lietuvių sporti
ninkų ir juos įtrauktų į lie
tuvišką gyvenimą.

Pertho atstovas pasiūlė 
padaryti Australijos Liet. 
Golfo pirmenybes Perthe. 
Data galėtų būti Velykų lai
kas.

Buv. pirmininkas R. Ra
gauskas griežtai pasi
sakė prieš R. Sidabro pasi
sakymus ir susirinkimui pa
siūlė jį perspėti, o,
jeigu jis ir toliau nesilaikys

4. Adelaidė
5. Geelongas

9 taškus
7 taškus

Canber-Tenka sveikinti 
ros lietuvius plaukikus, ku
rie pirmą kartą taip gerai 
susiorganizavo ir pristatė 
visą eilę jaunų ir daug ža
dančių plaukikų, čia didelis 
nuopelnas Rimgaudo Dau- 
kaus, kuris ne tik rūpinosi 
savo sūnumi ir dukrele, bet 
gana daug pasidarbavo su 
visa Canberros plaukikų ko
manda. Tai pavyzdys visoms 
kitoms vietovėms.

(Bus daugiau) 

mūsų sportininkus šiose žai
dynėse tinkamai dalyvauti ir 
•parodyti, kad Australijos 
jaunimas yra dar labai gy
vas ir sportiniame gyvenime 

gražiai reprezentuoja 
Australijos lietuvius.

įrašau siųsti 18 
Ashfield, 

čekius išra-

labai 
visus

Aukas p>
Miller Ave.,
N.S.W., 2131, 
šant "Chicago Committee’ 
vardu.

Nuoširdus 
ačiū.

sportiškas

Antanas Laukaitis
Išvykos vadovas 

"VARPO” SUSIRINKIMAS

Melbourne Liet. Sporto 
Klubo Varpo metinis susi
rinkimas įvyks vasario 6 d., 

■ 2.30 vai. Lietuvių Namuose.
Valdyba patieks savo 

pranešimus, bus kalbama 
apie išvyką į Sporto Šventę 
Čikagoje, taip pat bus kal
bama apie 1983 metų užsi
mojimus.

Visų narių dalyvavimas 
būtinas, v. Adomavičius 

Pirmininkas 

atstovų nutarimų ir toliau 
varys spaudoje šmeižiančią 
propogandą, jam atimti 
Garbės Nario vardą ir 
ženklą. Šiuo reikalu, kitą dar 
griežtesnį pasiūlymą, tuoj 
pat atimant Garbės Nario 
vardą R. Sidabrui, padarė 
Canberros atstovas P. Gru
žauskas. Balsavimo keliu 
priimtas buv. ALFAS Val
dybos pirm. R. Ragausko 
pasiūlymas ir R. Sidabras 
viešai perspėtas.

Baigiant atstovų suvažia
vimą, suvažiavimo pirmi
ninkas padėkojo visiems už 
darbingus posėdžius ir prašė 
visų Įdubų, kad dabar, ži
nant kur mes einame ir ką 
mes darome, visapusiškai 
padėt Išvykos į Ameriką 
sportininkų org. komitetui, 
kad jie savo darbą sėkmin
gai ir gerai atliktų.

Visi klubų atstovai priėmė 
išvykos vadovo pasiūlymą, 
padaryti savuose miestuose 
po vieną parengimą, kurio 
visas pelnas eitų į Išvykos 
Org. Komiteto iždą.

>
>

>

S

1

I

Dalyvis

Perth’as 
kviečia

P.L.S.K. "Tauras” golfo 
sekcija ruošia Australijos 
lietuvių vyrų ir moterų golfo 
pirmenybes, kurios įvyks 
balandžio 2-4 d.d. Perthe, V. 
Australijoj. Žaidynės bus 
pravestos draugiškoj nuo
taikoj, ir laimėtojai apdova
noti gražiom trofejom. Tiki
masi, kad šios varžybos taps 
tradicinėm, ir numatoma 
įsteigti pereinamą vertingą 
trofeją pirmos vietos laimė
tojams.

Atvykstantieji žaidėjai 
prašomi atsivežti savo 
sekcijų vadovų (arba aus
tralų golfo klubų) patvirtin
tus lyginamuosius skaičius 
(handicaps), kurie atitiktų 
Australijos golfo sąjungos 
"išlyginamąja!” sistemai, 
arba paskutines penkių žai
dimų korteles.

Atvykstantieji turės susi
mokėti kelionės ir žaidimo 
išlaidas; apsigyvenimas 
Perthe, maistas ir susisieki
mas žaidynių metu bus pa
rūpintas.

Atvykstantieji prašomi 
nedelsiant registruotis pas 
golfo sekcijos kapitoną. Ra
šyti šiuo adresu: G. Patupis, 
33 The Strand, Applecross, 
W.A. 6153

Pas laikrodininką atbėgo 
žmogus visas raudonas iš 
pykčio ir rėkia:

— Tu mane apgavai ir pa
melavai. Prieš savaitę taisei 
mano laikrodį Ir sakei, jog 
eis iki mano amžiaus galo. O 
dabar sustojo ir nejuda iš 
vietos.

— Nieko nepamelavau. — 
" J---kas. - Iš

loti, kad tu
Sako laikrod 
kur aš galėjai 
ilgiau gyvensi. Praeitą sa
vaitę tu atrodei kaip lavo
nas.

Mūsų Pastogė Nr.4, 1983.1.31, psl. 7

7



Informacija
Sydnejuje Macquarie 

Universitetas ir šiais metais 
veda svetimų kalbų kursus. 
Bus dėstoma arabų, olandų, 
prancūzų, graikų, hebrajų, 
indonezų, italų, japonų, len
kų, portugalų, rusų ir ispanų 
kalbos šalia to ir anglų 
kalba, pritaikinta
vertėjams. Suinteresuoti 
kursais kreipiasi į Sandra 
Hunter tel. 88 9767 arba 
Gerry Cohen 88 9767.

LIET. KNYGA
MELBOURNE

Šie lietuviškosios knygos 
brangintojai aukojo Mel
bourne Lietuvių Bibliotekai: 
vienas žymus geros širdies 
lietuvis dailininkas, prašęs' 
neskelbti jo pavardės, savo 
tapybos įrėmintą didelio 
formato mūsų dailiojo žodžio 
klasiko Juozo Tumo - Vaiž
ganto portretą. $ 10 R.A. 
Vyšniauskai, po $ 5 L. Bar- 
taškienė, K.E. Milinskai. 
Jiems nuoširdus lietuviškas 
ačiū.

MelboumoLiet. Biblioteka

MELB. ŠAULIŲ
VEIKLOJE

Vasario 5 d. Prašmutų so
dyboje, 7 Embankment 
Grove, Chelsea, rengiama 
šaulių popietė. Renkamės 
nuo 10 vai. ryto ir jeigu sau
lėta diena, pasiimti maudy
mosi kostiumus.

Maloniai kviečiami šauliai 

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija 
maloniai kviečia visus į tradicinį

Užgavėnių blynų balius
vasario 12 d., šeštadieni, Sydnejaus Lietuvių Namuose. Pradžia 7 vai.

Linksma programa, blynai, loterija
Įėjimas $ 8 (įskaitant blynus), $ 5 (taip pat įskaitant blynus) pensininkams ir 

moksleiviams.
Nuoširdžiai visų laukiame. Draugija savo svečius visados patenkino ir 

niekad neapvylė!

su poniomis, ramovėnai ir 
taip pat visi prijaučiu šau
liams ir ramovėnams. Jau
nos šeimininkės paruoš deš
relių su kopūstais ir kitų 
skanėstų; taip pat netruks 
alučio su vyneliu. Visi mielai 
laukiami.

Valdybos vardu
K. Prašmutas

MIRĖ ZIGMAS VABOLIS

Pereitą savaitę Adelaidė
je širdies priepuolio ištiktas 
mirė Zigmas Vabolis, 55 
metų amžiaus. Savu laiku jis 
buvo aktyvus bendruome
nėje, net Adelaidės Apyl. 
Vaidybos pirmininku, bet 
pastaraisiais metais sveika
tos ir šeimyninių reikalų 
spaudžiamas laikėsi nuo 
veiklos atokiai. Liūdesy pa
liko žmona Janina ir sūnus 
Arūnas.

PRANEŠIMAS

Pensininkų klubo narių 
susirinkimas įvyks Syd. 
Lietuvių Namuose Banks- 
towne vasario 3 d. (ketvir
tadienį) 2 vai. Kviečiami visi 
dalyvauti.

Valdyba

LIETUVIŲ ŠALPOS
DRAUGIJA "LABDARA’

Sveikinant su 1982-siais 
metais, Draugija priminė, 
kad pasaulis apimtas audrų 
ir kad mūsų tėvynainiai,

SYDNE JAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (tel. 708 1414)

paskolų — aukų vajus
BOTŲ GRAŽU JEI VASARIO 16-TOS ŠVENTĖS PROGA GALĖ

TUME SAVO SKELBTĄ VAJŲ BAIGTI. KVIEČIAME VISUS SYD
NEJAUS LIETUVIUS IR ORGANIZACIJAS ĮSIJUNGTI Į ŠĮ VAJŲ IR 
ĮGALINTI MUS SAVO UŽSIBRĖŽTĄ TIKSLĄ ATSIEKTI.

LAUKIAME JŪSŲ ATSILIEPIMO!

AAAAAA************AfrA**********
ypač Lenkijoje šaukiasi pa
galbos. Mūsų visuomenė 
jautriai atsiliepė ir siuntė 
paramą. "Labdaros" 
Valdybai irgi teko daugiau 
darbo atlikti. "Labdara" ga
lėjo, ačiū mūsų visuomenės 
palankumui, žymiai daugiau 
paramos suteikti jos ypač 
reikalingiems. Šie metai ne
bus lengvesni, ir mes turime 
glausti savo eiles ir ištverti, 
padedant silpnesniems.

Pranešame 1982-jų metų 
"Labdaros” apyvartas:

Gauta nario mokesčio DM 
2.176,14; šalpai ir stipendi
joms 11.555,40; siuntoms į 
Lenkiją ir kitų pajamų 
2.098,42. Išleista šalpai ir 
stipendijoms DM 12.352,94; 
siuntoms į Lenkiją 1.896.91; 
kitos išlaidos 1.094.71.

"Labdaros” Draugija šir

dingai dėkoja nariams ir rė
mėjams už paramą, kuri 
įgalina Draugiją padėti mū
sų tautiečiams, ir tikisi šiais 
metais irgi mūsų visuome
nės palankumo.

"Labdaros” Draugijos 
Valdybos vardu pirmininkas 
J. Glemža

Banko konto: Labdara e. V. 
Landesgirokasse Stuttgart 
Nr. 1185168 BLZ 60050101

Adr.: J. Glemza
Conventrain 33 7260 Calw- 
Hirsau

HOBART

PAMINĖTA 35 METŲ 
PIRMOJO TRANSPORTO 

SUKAKTIS

P. Šiaučiūno pastangomis, 
susirinkę puikioje Shoreline 
Motei salėje, kur vadovauja 
A. Rederis, pirmojo trans
porto lietuviai su šeimomis 
ir giminėmis bei draugais 
prie gerai paruoštų pietų bei 
gėrimų turėjo progos susi
tikti pirmojo transporto 
tautiečiai su šeimomis ir at
naujinti santykius su senais 
pažįstamais. Nors ir mišrio
je publikoje nuskambėjo lie
tuviškos dainos. V. Mikelai- 
tis su dukromis Maryte ir* 
Onute paįvairino vakarą sa
vo dainavimu.

Pasivaišinę skirstėmės 
susitarę vėl susitikti iešmi-

Pagerbdami a.a. Zigmą 
Vabolį vietoj gėlių aukojame 
Mūsų Pastogei $ 50.

G. ir P. Patupiai 

nėję V. Mikolaičio sodyboje. 
Čia vėl tęsėme nebaigtus 
pokalbius prie vaišių stalo, 
kurias paruošė p.p. Mikolai- 
tienė ir Šiaučiūnienė.

Visi džiaugėmės tokiais 
susitikimais ir sutarėme su
sitikti dažniau. 3

Dalyvis

MUSU PASTOGĖS« 
prenumeratos ir visais kitais 
reikalais prašome kreptis:

GEELONGE pas Juozą 
Gailių kiekvienu metu na
muose ar jį sutikus.

ADELAIDĖJE pas K. 
Pocių, Lietuvių Namų bib
liotekoje arba pas A. Kubilių 
Parapijos kioske.

MELBOURNE pas F. 
Sodaitį Parapijos kioske ar
ba "Talkoje” darbo valando
mis Liet. Namuose.

PADĖKA

33-sios Sporto Šventės šeimininkų VARPO klubo var
du dėkoju visiems, kurie prisidėjo tiesioginiai darbu ir fi
nansais prie sporto šventės sėkmingo pravedimo.

Ačiū rėmėjams, kurie prisidėjo prie išlaidų parūpinant 
taures: Melb. Apyl. Valdybai - $ 150, Katalikų Federaci
jai - $ 50, Melbourne Šauliams - $ 50, Pranui Mikuličiui ■ $ 
50, Dr. K. ir N. Zdaniams - $ 25, Vytui Kuncaičiui - $ 20, 
Algiui Žilinskui - $ 10.

Priedu Melbourne šauliai Sporto Šventės metu pridėjo 
Varpo klubui dar $ 25 auką.

Varpo Klubui sėkmingai pravesti Sporto Šventę į pa
galbą atėjo Albertas Bladzevičius, Romas Vyšniauskas, 
p. Vyšniauskienė, Elytė Vyšniauskaitė, Lindsay Gaze, 
Mrs. Gaze (senj.), Harry Fowler, Jaunius Vaitkus, Rai
mondas Baikauskas, Leonas Baltrūnas, Juozas Červins- 
kas, Birutė Adomavičienė, Antanas Kesminas, Vita Jan- 
kienė, Algis Balnionis, Juozas Ablonskis, Virgilijus Ma- 
čiulaitis, Gabrys Žemkalnis, Denis Liubinas Rimas Liu- 
binas, Andrius Baltrūnas, Mikas Katilius, Arūnas Skim- 
birauskas, Gintra Makaravičienė. Viktoras Makaravičius, 
Antanas Lynikas, Valė Balnionienė, Loreta Piggott, Jo
nas Sadauskas.

Taip pat dėkojame visiems už apnakvydinimą jaunių 
sportininkų.

Ačiū VLIKo pirmininkui Dr. Kaziui Bobeliui už sveiki
nimus, Mūsų Pastogės ir Tėviškės Aidų redaktoriams už 
nuoširdų bendradarbiavimą. "Talkai" nupirkus vyrų ko
mandai treningus, visiems klubams už sportišką elgesį, 
Leonui Baltrūnui už korespondencinį darbą, ALFAS 
Valdybos pirmininkui Romui Ragauskui už sumanų posė
džių pravedimą.

V. Adomavičius 
Sporto Klubo Varpo pirmininkas

SYDNEJAUS LIETUVIAMS
SYDNEJUJE pas 

Lietuvių Klubo vedėją arba 
Liet. Klubo bibliotekos ve
dėją Lietuvių Namuose

Mieli Tautiečiai,

Šių metų 16 Vasario, 
65-sias metines, ruošiamės 
paminėti ypatingu būdu ir 
kviečiame visus lietuvius 
skaitlingai prisidėti prie iš
kilmių. Norime šios šventės 
reikšmę išnešti už mūsų 
Bendruomenės ribų į pla- 
nesnę Australijos visuome
nę. Todėl minėjimą skirsto
me į du parengimus: f

Pirmasis — Vasario 18 d., 
penktadienį, 7 vai. p.p. Lie- i 
tuvių Namuose Bankstow- i 
ne, kartu su Estų Bendruo
mene ruošiame Reception 
Party. Esame
pakvietę daug reikšmingų 
svečių: politikų - valdžios ir 
opozicijos vadus, parlamen
tarus, senatorius, spaudos ir 
TV darbotojus, kultūrinin
kus, savo gerus draugus ir j 
kaimynus etnikus. Tikimės, , 
kad šios šventės proga įsi
gysime daugiau gerų draugų 
ir rėmėjų, kurie mums pa- i 
dės sėkmingiau įgyvendinti J 
Vasario 16-sios siekimus. [

Kadangi susidarys nema- ; 
žos išlaidos už valgį ir gėri- j 
mus, tai išlaidoms padengti - 
vienam asmeniui bilietas $ >

15, porai (vyr.-žmonai) - $ 
25. Bilietai gaunami Lietu
vių Namų raštinėje, darbo 
valandomis iki vasario 12 d.

Antrasis parengimas - 
Vasario 29 d., sekmadienį, 
pradedamas pamaldomis ir 
specialia programa, kurią 
paruoš mūsų jaunimas spor
to klubas "Kovas”, apie tai 
bus pranešta atskirai.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

Bankstowne.
Mielus skaitytojus malo

niai prašome pratęsti Mūsų 
Pastogės prenumeratą 
šiems metams. Ačiū.

Administracija

Prenumeruokite 
“Mūmį Paetegę”

mūsą Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W., 2200
Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: V. Bukevičius. A. Dudai- 
tis, I. Jonaitis, A. Reizgys, 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

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

$20
$24
$35
$50

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