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PAŽANGA IR LAIKAS
Šiandie jau yra kasdieniš

ka sužinoti kas atsitiko pa
saulyje prieš valandą ar 
greičiau. Neskaitant spau
dos, televizijos, radio susiži
nojimas vyksta dar greičiau. 
Ir kaip tik dėl to ir gy
venimas stebėtinai pagrei
tėjo. O kai pagreitėjo susiži
nojimas, tuo pačiu pagreitė
jo ir visokia gyvenimiška 
pažanga - mokslas, technika, 
ūkis ir t.t. Žodžiu, viskas, 
kas surišta su laiku, vystosi 
fantastišku tempu.

Imkime kasdienišką gy
venimą: informacija apie 
įvykius pasaulyje eilinį gy
ventoją bet kur pasaulyje 
pasiekia ne valandų, bet se
kundžių greičiu, žinoma, čia 
spauda kiek atsilieka nuo 
radijo ar televizijos, nes šiek 
tiek sugaištama, kol gautas 
žinias perkeliama ant popie
riaus ir pristatoma skaity
tojui, tačiau gyvenimo tem- 
pas_ nuo to nė kiek nesu
mažėja. Jeigu prieš porą 
šimtųinetų karaliaus ar val
dovo žinia pasiekdavo vals
tybės pakraščius savaitėmis 
ar mėnesiais (nekalbant apie 
kitus kontinentus), šiandie 

vyriausybės pavaldiniai 
bežiūrint kur bebūtų, visą 
informaciją gauna per 
valandas ar net sekundes, 
(vairūs pramonės ar staty
tos projektai, kurių apskai
čiavimai trukdavo metais, 
dabar viskas atliekama su 
kompiuterių pagalba per se
kundes. Netgi ir asmeniški 
Stotykiai su laiko pergale 
esminiai pasikeitė. Kai 
^ksciau laiškas iš kito pa- 
aulio krašto tave pasiekda- 
° P° daugelio mėnesių ar 
etil. šiandie tau pažįsta- 
ns, tėvas ar brolis raštu 
ve pasiekia per kelias die- 

“S- nekalbu apie telegra
ma rV ’"dlefenini susisieki- 
kal ^ar daugiau: nėra rei- 
vi ? ne.t laiško rašyti: tu gali 
vistą įkalbėti į juostelę ir 
arLRą Perduoti gyvu žodžiu 
mąfi.net matant tavo arti
mąjį t*u ^sa't|ant-l televizijos 
ekrane-

Kitaip sakant įveikus ats
tumus nugalėtas ir laikas. Iš 
tiesų atstumai matuojami 
. ne metrais ar kilomet
rais, bet laiku - valandomis 
jr sekundėmis, netgi tuks
ėtosiomis sekundės da
limis. .Su tokiu susisiekimo 
progresu visai nenuostabu, 
kad proporcingai laikui išsi
vystė ir visokeriopa gyveni- 
miška pažanga. įvairios st- 
statybos, kurios anksčiau 
panašaus masto trukdavo 
Šimtmečiais, dabar atlieka
mos per mėnesius. Mokslo 
laboratorijose užtenka tik 
paspausti mygtuką ir čia pat 
gaunami įvairūs kitur atlikti 
tyrimų rezultatai, apskai
čiavimai.

Dar daugiau. Šalia lenk
tynių su laiku moksle ir 

technikoje drauge prailgin
tas ir žmogaus amžius. Kai 
dar neseniai žmogaus vidu
tinis amžius tebuvo maksi- 
mum 50 metų, tai šiandie tas 
amžiaus vidurkis siekia virš 
70 metų. O tai turi nepap
rastos reikšmės visose 
gyvenimo srityse, įskaitant 
kūrybą, mokslą ir gamybą. 
Žinoma, gamyboje turi ne
paprastos reikšmės techno
logija, mašinos. Kur anks
čiau reikėjo dešimčių, net 
šimtų darbininkų, šiandie tą 
patį darbą greičiau ir net to
buliau atlieka mašina, ap
tarnaujama vieno ar kelių 
žmonių. Iš čia gamyboje iš
sivystė masinė produkcija, 
kitur virtusi superprodukci- 
ja, kas be abejo iššaukia 
įvairias ekonomines krizes, 
bedarbę ir pan. Galbūt tai 
atsitinka dėl to, kad šia 
prasme technologija spar
čiau žengia, negu žmogus 
spėja išspręsti su technolo
gine pažanga susidarusias 
problemas.

Šiose laiko ir pažangos 
lenktynėse įjungti visi že
mės gyventojai, ir vargas 
tam kraštui, kuris nesuspėja 
ar atsilieka nuo laiko tempo.
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II-jų Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynių organizaci
nį ir varžybinį komitetą su
daro: pirm. V. Adamkus, vi- 
cepirm. R. Dirvoms, K. Am- 
butas, V. Ambutas, R. Ba
bickas - tinklinio vadovas, A. 
Bartkus - lauko teniso vado
vas, A. Bielskus - lengv. at
letikos vadovas, V. Brizgys, 
V. Čiurlionis - slidinėjimo 
vadovas, V. Čyvas, R. Fabi
jonas - šachmatų vadovas, 
R. Gaška, A. Grigaras - 
plaukimo vadovas, V. 
Grybauskas - spaudos atsto
vas, J. Kaunas - futbolo va
dovas, J. Kavaliauskas - 
stalo teniso vadovas, R. 
Korzonas - krepšinio vado
vas, A. Lauraitis'- iždinin
kas, Z. Mereckis, K. Miklius, 
R. Pauperienė, A. Smolins- 
kas ■ golfo vadovas, D. 
Stankaitienė, A. Tamošiū
nas, Z. Žiupsnys ir B. Ke
turakis.

II PLS Žaidynės bus bir
želio 26 - liepos 2 d., Čikago
je, II-jų Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu.

V Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Akademinės 
programos komisija paruošė 
’’Kongreso Vadovą". Šis lei
dinys bus naudojamas pa- 

Juo labiau šios įtampos pa
liečiamas atskiras individas. 
Čia neužtenka tik ištvermės, 
bet reikia ir nemažai pas
tangų, pasiruošimo, kad bū
tum prisitaikęs prie naujai 
sukurtų ar susibarusių ap
linkybių. Ir visai pagrįstai • 
pranašaujama, kad ateities , 
žmogus turės būti ir atitin- I 
karnos srities specialistas, o ' 
drauge ir plataus dvasinio 
akiračio, jeigu nenorės pa
likti bevardžiu milžiniškos 
civilizacijos mašinos srai
gteliu. Tam ruošiamasi, 
sparčiai plečiamas mokyklų 
tinklas, steigiami vis nauji 
universitetai, atskirų spe
cialybių institutai ir t.t.

Lietuviai juo labiau turėtų 
daugiau ir aktyviau įsijungti 
į šias lenktynes. Daugiau 
kaip prieš 15 metų išeivijos 
spaudoje buvo paleistas šū
kis, kad nė vieno lietuvio 
neliktų be aukštojo mokslo, 
nes mokslas yra raktas į vi
sas duris ne tik individui, 
bet drauge ir račiai tautai, 
su kuria būtų labiau skaito
masi. Bemokslis visados pa
lieki1 pastumdėlio vietoje.

birželio 25-liepos 4 d.d.

ruošti PLJK atstovus Stu
dijų dienoms, kurios vyks 
liepos 11 - 21 d.d. Trent Uni
versitete, netoli Toronto.

"Aušros” šimtmečio paro
da įvyks birželio 26 - liepos 5 
dieną Jaunimo Centre, 
Čikagoje, II Pasaulio Lietu
vių Dienų metu. Ją organi
zuoja Br. Kviklys, talkinin
kauja L. Kairys ir J. Mažei
ka. Paroda apims visą drau
dimo laikotarpio lietuvių 
spaudą, kuri buvo leidžiama 
Lietuvoje ar svetur 
1865 iki 1905 metų, o 
pat pogrindžio spaudą 
1941 iki 1944 metų ir 
1946 iki 1983 metų.

nuo 
taip 
nuo 
nuo

pasaulyje
SOVIETŲ PROTESTAS

DĖL KARDINOLO

Neseniai popiežiui pakė
lus Rygos arkivyskupą J. 
Vaivods i kardinolus, sovie
tų viršūnės tuo buvo labai 
nepatenkintos, nes tai buvo 
padaryta be jų atsiklausimo 
ir sutikimo, Ir vakarų spau
da stebisi, kad kardinolu pa
keltas ne lietuvis, kur visas 
kraštas yra katalikiškas, o 
latvis, nors Latvijoje katali
kai sudaro mažumą. Gal ry
šium su tuo, Lietuvoje pra
dėta labiau spausti katali-

J. Dagys Sužeistas karys (medžio skulptūra)

II Pasaulio Lietuvių Die
nų, kurios bus birželio 25 - 
liepos 4 d.d. Čikagoje, Kul
tūrinių renginių komitetą 
sudaro: Ingrida Bublienė, 
pirm., Vanda Aleknienė, 
Kazys Bradūnas, Vytenis 
Damušis, Algis Janušas, 
Juozas Kapačinskas, Algi
mantas Kezys, S.J., Bronius 
Kviklys, Vytautas Radžius, 
Jonas Račkauskas, Vacys 
Rociūnas, Jonas Simonavi- 
čius, Marytė Smilgaitė, Bi
rutė Šontaitė ir Aldona Ve
selkienė.

Juozas Kapačinskas rūpi 
naši humoro ir satyros teat 
ro "Antro Kaimo” spektak 
lių pastatymo reikalais Či 
kagoje, II-jų Pasaulio Lietu 
vių Dienų metu.

kus. Maskvoje Tass agentū
ra prasitarė, kad Lietuvoje 
užvesta kriminalinė byla 
prieš kun. Alfonsą Svarins
ką, Viduklės kleboną. Tuoj 
po karo kun. A. Svarinskas 
buvo apkaltintas rėmęs lais
vės kovotojus partizanus ir 
nuteistas 16 metų darbo 
stovyklose Sibire. Ir grįžęs 
iš Sibiro kun. Svarinskas 
buvo drąsus tikėjimo gynė
jas, priklausė Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti Komitetui, 
kuris kėlė viešus prasižen
gimus prieš tikinčiuosius. Iš 
sovietų Tasso pranešimų.

Aldona Veselkienė yra 
pakviesta suorganizuoti 
tautodailės parodą laike 
D-jų Pasaulio Lietuvių Die
nų 1983 m. birželio 26 - 
liepos 4 d., Čikagoje.

II-jų Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu birželio 25 - 
liepos 4 d. Čikagoje, ruošia
mos šios parodos: V. PLJK 
Jaunųjų lietuvių dailininkų. 
Lietuvių dailininkų, "Auš
ros” šimtmečio ir Tautodai
lės.

Marytė Smilgaitė organi
zuoja Filmų Vakarą, kuris 
bus Jaunimo Centre, Čika
goje, birželio 29 d., II Pa
saulio Lietuvių Dienų metu.

Ritonė Rudaitienė
II PLD Informacijos Vadovė 

neatrodo, kad kun. Svarins
kas yra suimtas, bet jam 
ruošiama byla kaltinant jį 
kaip sovietinės santvarkos 
grioviką.

Vak. Vokietijos parla
mentas pareiškė nepasiti
kėjimą kancleriui Kohl, tad 
prezidentas paskelbė gene
ralinius rinkimus, kurie 
įvyks kovo 6 d.

Jugoslavija Vakarams 
įsiskolinusi 20 bilijonų dole
rių. Vardan to siekiama su
mažinti importus ir pakelti 
eksportus.
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Stebuklų akivaizdoje
Visados pasaulyje vyko 

stebuklų, ypač senaisiais, 
kupinais prietarų laikais, kol 
mokslas neišaiškino jų natū
ralios eigos. Nežiūrint to, 
stebuklų atsitinka ir šiais 
laikais, tik modernūs žmo
nės vykstančių stebuklų ne
siskubina pripažinti, ieško
dami natūralių, juos pagrin
džiančių priežasčių. 0 ste
buklai įvyksta ir dabar, ir ne 
tik religinėse bendruome
nėse, bet lygiai kiekvienoje 
gyvenimo srityje, net politi
koje.

Kas gi padaro stebuklus? 
Daugelis atsakys senu šab
lonu, kad tai tiesioginis ant
gamtiškų jėgų įsikišimas į 
mūsų žemiškąjį gyvenimą su 
konkrčiom arba spėjamom 
intencijom. Betgi yra neuž
ginčijama tiesa: kiekvienas 
stebuklas yra neatskiriamai 
susietas su tikėjimu. Tik ti
kintieji sulaukia arba net 
patys daro stebuklus, nežiū
rint, ką jie betikėtų.

Vienas tokių besąlyginio 
tikėjimo stebuklų yra nepri
klausoma Lietuva. Logiškai, 
racionaliai galvojant to meto 
sąlygomis ir aplinkybėmis 
Lietuvos atkūrimas buvo iš 
viso neįmanomas. Dar 
"Aušros" laikais, t.y. prieš 
100 metų kelių idealistų 
pastangomis sukelti tautinio 
atgimimo sąjūdį ir išbudinti 
užguitą tautą buvo tik labai 
tolima svajonė. Net Vincas 
Kudirka, dar studentu 
būdamas žvilgterėjęs į jam 
pakištą "Aušrą", ją numetė 
su panieka lenkiškai pasakęs 
- "žaidžia vaikai". Bet netru
kus tasai atstumtas "Aušros" 
numeris stebuklą padarė: 
bevartydamas tą "Aušros" 
numerį Kudirka pats susi
graudino ir per akimirką 
virto karščiausiu lietuviu 
patriotu, net pats pramatęs 
prisikeliančią Lietuvą.

Stebukladariais buvo ir 
visi kiti, kaip Basanavičius, 
Maironis, Smetona, Vaiž
gantas ir jų bendradarbiai. 
Pagaliau stebukladariais 
buvo ir tie pilkieji Lietuvos 
laisvės kovotojai savanoriai, 
nes jie nepalaužiamai tikėjo 
būsima laisva Lietuva ir to 
neabejodami siekė. Ir jų 
pastangos pilnai pasiteisino - 
jie atkovojo Lietuvą ir 
drauge išgelbėjo tautą nuo 

A.A.
GERTRŪDAI ŠAPRONIENEI 

mirus, liūdesy palikusius jos šeimą ir artimuosius 
skausme nuoširdžiai užjaučiu.

Mykolas Petronis

Brangiai mamytei
GERTRŪDAI ŠAPRONIENEI

mirus, nuoširdžiai skausme užjaučiame Renatą 
Migevičienę su šeima ir artimuosius.

Sydnejaus Lietuvių Parapijos
Mokykla
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galutinės pražūties. Įsivaiz
duokime, kas būtų likę iš 
lietuvių tautos, jeigu ji iš 
rusų carinės vergijos betar
piškai būtų perėjusi į bolše
vikinę vergiją, - kas šiandie 
žinotų apie lietuvius? Tei
singai savu laiku preziden
tas Antanas Smetona vieno
je iš savo kalbų pabrėžė, kad 
jeigu nors viena generacija 
išaugtų nepriklausomybės 
sąlygose, tautos gyvata 
būtų ilgam užtikrinta. Ir 
kiek daug teisybės pasaky
ta! Iš tikrųjų kur mes šian
die stovėtume ir kas iš mūsų 
būtų be tos stebuklingos 
dvidešimties metų nepri
klausomybės prošvaistės!

Bet tasai stebukladaris ti
kėjimas ilgai netvėrė. Drau
ge su kylančiu gerbūviu 
smuko ir tikėjimo kietumas. 
Atsirado abejonių, imta 
spekuliuoti, kas būtų geriau 
■ patekti vokiečiams ar ru
sams (lyg čia galiojo koks 
pasirinkimas!, dangstytasi 
neutralumo, žmogaus teisių 
ir laisvo apsisprendimo 
prielaidom, tarsi kokiais 
skydais. Tuo buvo prarastas 
turėtas tikėjimas, ir jo vie
toje įsigalėjo abejonė, toji 
negatyvi, bet kokį ryžtą ir 
valią niveliuojanti tamsi jė
ga, siūlanti pigias viliojan
čias išeitis be aukų, kaip pa
taikavimą, prisitaikymą, gal 
net viltį, kad pasikeitus lai-

Australijos Lietuvių Fonde
AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ FONDO ATSTOVŲ 

PASITARIMAS

1982 m. gruodžio 31 d. 
Melbourne, Lietuvių Na
muose buvo sukviestas A.L. 
Fondo valdybos ir Fondo 
įgaliotinių bei jo talkininkų 
pasitarimas. Be valdybos 
pasitarime dalyvavo atsto
vai iš Brisbanės - J. Ruzgys 
ir J. Ruzgienė, Canberros - 
J. Kovalskis, Newcastle - A 
Šernas, Wollongong - M. 
Gailiūnas, Melbourne - V. 
Ališauskas ir J. Meiliūnas 
snr., ir A.L. Fondo Akade
minės premijos vertinimo 
komisijos narys prof. V. Do- 
niela.

Gaila, kad kitų apylinkių 
Fondo įgaliotiniai po Krašto 
Tarybos posėdžių turėjo iš
vykti į namus ir pasitarime 
dalyvauti nebegalėjo.

Pasitarimą atidarė ir jam 
pirmininkavo Fondo pirmi- 

kams rytojus išspręs mūsų 
problemas ir be mūsų pas
tangų.

Suomiai išlaikė tą patį ne
palaužiamą tikėjimą nuo 
19'18 metų iki 1939 ir net iki 
šiandie. Užpuolus rusams jie 
nesvarstė apie laimėjimo 
galimybes ir nesidairė, iš 
kur ateis pagalba. Ir tai 
buvo tikėjimas! Dėl to šian
die Suomija ir išliko Suomi
ja.

Toji negatyvi užkrečiama 
pasyvumo ir nuolaidų liga 
apėmė ne visą lietuvių 
tautą. To nepalaužiamo ti
kėjimo išpažintojų ir didvy
rių netrūksta ir šiandien pa
vergtoje Lietuvoje ir jie tę
sia dar partizanų - laisvės 
kovotojų pradėtą rezisten
ciją su nemažesniu užsi
spyrimu, kaip kad anuomet 
Basanavičius, Kudirka ir sa
vanoriai. Tik per juos ir jų 
pastangas apie Lietuvą ir 

.dabar girdi visas pasaulis.
Gaila, kad tos heroiškos 

tikėjimo dvasios permažai 
išsinešėme išeivijon. Tokios 
rezignacijos nuotaikos, kaip 
vistiek savo pastangomis 
nepastosime kelio nutautė
jimui, arba lietuvių kalbos 
mokėjimas vaikams jokios 
konkrečios naudos neduos, 
arba išeivija neatvaduos 
Lietuvos, ir šiems panašios 
prielaidos - visa tai yra tikė
jimo sava tauta griovimas. O 
tauta be tikėjimo negali da
ryti ir negali tikėtis ste
buklų. (vkJ 

ninkas A. Staugaitis, kuris 
savo įžanginiame žodyje pa
reiškė, kad valdyba sukvietė 
šį informacinį pasitarimą 
svarbiausia todėl, jog norėjo 
asmeniškai susitikti su Fon
do talkininkais gyvenančiais 
kitose vietovėse ir ta proga 
išgirsti jų pasisakymus bei 
pasiūlymus ir kartu aptarti 
būdus bei priemones A.L. 
Fondo veiklai pagyvinti.

Diskutuojant iškeltus 
klausimus ilgiausiai sustota 
prie lėšų telkimo klausimo. 
Ta tema kalbėjusieji siūlė 
valdybai daugiau dėmesio 
skirti Fondo propagavimui 
ir pateikė visą eilę konkre
čių pasiūlymų: reikalinga 
dažnesnė informacija spau
doje — trumpais praneši
mais ir, kur galima, nuot
raukomis; atspausdinti pa
trauklų Fondą garsinantį 
E lakatą ir jį iškabinti 

ietuvių Namuose; organi
zacijos, kurios naudojasi 
Fondo parama savo renginių 
programose ir pakvietimuo
se turėtų įrašyti paraginimą 
remti Fondą. (Melbourne 
vykusios Lietuvių Dienos 
tam buvusi geriausia proga, 
tačiau neišnaudota). Dar 
buvo siūlyta surengti lote
riją ir atspausdinti A.L. 
Fondo ženkliukus, kurie 
įvairiomis progomis galėtų 
būti' pardavinėjami. Dėl ba
lių rengimo lėšoms telkti, 
dauguma pasitarimo dalyvių 
pasisakė neigiamai - daug 
darbo- ir neužtikrintas pel
nas. Iškilo ir palikimų klau
simas. Kaip žinome J.A.V. 
Lietuvių Fondas stambiau
sias pajamas gauna iš pali-

Etninio radijo 
pagerinimai ir praplėtimai
Neseniai federalinė vyriausybė išleido brošiūrą apie 

etninio radijo praplėtimą ir pagerinimą. Vyriausybė tikis 
iš publikos komentarų, kaip etninis radijo turėtų vystytis 
ateityje.

Brošiūra gaunama kiekvienos valstijos sostinės Imig
racijos bei Etninių Reikalų ir Komunikacijos departa 
mentų įstaigose ir ateivių centruose.

Brošiūra išleista angliškai ir dar šiomis kalbomis:

arabų 
kiniečių 
kroatų 
vokiečių

graikų 
italų 
maltiečių 
lenkų

Sugestijos brošiūroje keliamais klausimais laukiamos 
iki kovo 31 d.

^Siųsti:
The Secretary
Department of Communications

VLIKo veikloje
PABALTIJO REZOLIUCI
JA EUROPOS

PARLAMENTE 
(Papildoma informacija iš 
Dr. Bobelio)

Sausio 13 d. Strassburge 
svarstant Europos Parla
mento Politinės Komisijos 
pasiūlytą rezoliuciją, teigia
mai už rezoliucijos parė- 
mirhą pasisakė pranešėjas 
Dr. Otto von Habsburg, ir 
penki atstovai: Vokietijos - 
Wedeking ir Seeler, Angli
jos - Simmons, ir Italijos - 
Granowski ir Romualdi.

Prieš rezoliuciją pasisakė 
keturi atstovai: du Graikijos 
(komunistai), vienas Pran
cūzijos atstovas (socialistas) 
ir vienas - Vokietijos (socia
listas) .

Prieš balsavimui praside- 
, dant kalbėjo dar Vokietijos 
atstovas, Dr. Hahn, labai 
stipriai pasisakydamas už 

kimų. Ne vienas ir Australi
jos lietuvis savo palikimu 
yra parėmęs J.A.V. L. Fon
dą, tačiau mūsiškį Fondą ligi 
šiol yra pasiekęs tik vienas 
palikimas.

Kalbant apie A.L. Fondo 
lėšų paskirstymą, pasitari
mo dalyvių buvo pritarta 
ligšioliniam Fondo valdybos 
nusistatymui - kultūrinei 
veiklai remti naudoti palū
kanas ir stengtis sukaupto 
pagrindinio kapitalo neju
dinti. Prof. V. Doniela siūlė, 
kad Akaminės premijos są
voka būtų praplečiama ’ta 
prasme, jog iš premijai nu
matytos sumos, reikalui 
esant, būtų galima skirti pa
ramą (grant) akademinį 
darbą rašančiam asmeniui.

Pasitarimo pabaigoje 
Fondo pirm. A. Staugaitis 
padėkojo visiems jame 
dalyvavusiems už pareikš
tas mintis ir pozityvius pa
siūlymus, iš savo pusės pa
žadėjo, kad Fondo valdyba 
juos apsvarstys ir kiek pa
jėgs stengsis juos įgyven-

................ (m.)

serbų
ispanų
turkų
vietnamiečių.

rezoliuciją.
Balsavimo rezultatai: r 

zoliucija priimta 98-ais ba 
sais, 6-iems balsuojant prieš, 
8-iems susilaikius.

Rezoliucija priimta be pa- 
taisymų - taip kaip buvo Po. 
litinės Komisijos pasiūlyta, y

Apie šią Europos Parla
mento plenumo sesiją plačiai 
buvo rašyta Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (du 
straipsniai - vienas prieš se
siją, kitas po sesijos), taip gi 
Die Welt žurnale.

Vienam atstovui pareika
lavus, balsavimas pravestas 
ne rankos pakėlimu, bet 
elektroniniu, mygtukų pas

paudimo būdu.
Su Dr. Bobeliu VLIKo 

delegacijoje " dalyvavo: 
Adolfas Venskus, VLIKo 
atstovas prie Europos Par
lamento, Birutė Venskuvie- 
nė, ELTOS prancūzų k. re
daktorė (abu iš Paryžiaus), 
Jonas Norkaitis (Vokietija), 
Zigmas Juras (Anglija) ir 
kun. Dr. J. Prunskis (Chi
cago). Dr. Bobelis taipgi at
stovavo Pasaulinę Baltu 
Santalką.

Latvių delegacijoj buvo 
Julijs Kadelis (iš Vokietijos) 
ir Imants Freimanis (Šve
dija); estų delegatas Luik (iš 
Vokietijos).

Prieš sesiją delegacija ap
lankė daugelį Parlamento 
atstovų ir turėjo su jais iš
samių pasikalbėjimų.

Pasibaigus sesijai, VLIKo 
delegacija suruošė priėmi
mą, kuriame dalyvavo Dr. 
Otto von Habsburg, Tyrell, į 
Simmons, Wedeking, Dr. 
Hahn, ir Dr. Klepsch ir Dr. 
von Habsburgo štabų 
nariai; žurnalistai (švedų, 
vokiečių), visa lietuvių dele
gacija, latviai ir estas. Dn 
Bobelis padėkojo visiems už 
sėkmingą rezoliucijos pra- 
vedimą ir paramą, po to 
kalbėjo Dr. von Habsburg ir 
Tyreli. Pobūvis buvo labai 
sėkmingas ir praėjo pakilio
je nuotaikoje. (ELTA)
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AUSTRALUOS LIETUVIU DIENOS

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Tautinių Šokių šventė 

įvyko gruodžio 29 d. Albert 
Park Basketball stadione. Į 
Ąll-tų Lietuvių Dienų tauti
nių šokių šventę Melbourne 
suėjo daug įvairaus amžiaus 
vietinių lietuvių ir atvykusių 
is kitur. Didžiulė Basketball 
salė buvo pilnai užpildyta, 
galima sakyti, buvo virš 
tūkstančio žiūrovų.

Visų širdys ėmė smarkiau 
Plakti, kai įžygiavo grupė po 
grupės su savo vadovais. 
Viso dalyvavo devynios at
skiros tautinių šokių grupės, 
kurios gražiai užsirekomen
davo nešamais plakatais. 
V’i'azų įnašą šventei padarė 
"o ,lai iš Los Angeles 
Spindulio” tautinių šokių 

sTupė. jie ir susilaukė iš 
Publikos daugiau ’’katučių”.

Visų šventėje dalyvavusių 
°Tupių koordinatorė Halina 
Katkuvienė pasveikino vi
sus iš visur į šventę atvyku- 
ius Grupių vadovus, kiek

viena atskirai, pakvietė ati
duoti savo grupės nešamą 
^enklą ir jiems buvo įteiktos 
dovanėlės. Tada abi šokių 
šventės koordinatorės - Ha
lina Statkuvienė ir Alena 
Karazijienė įsijungė pašokti 
"Bitute pilkoji...” ir po šito 
trump0 šokio koordinatorė 
Alena Karazijienė paskelbė 
šventę atidarytą.

Vyravo mišrių grupių šo
kiai. Gėrėjomės jaunatvišku 
vikrumu, greičiu, lengvumu, 
lankstumu ir rūbų spalvin
gumu. „ .

Pirmenybe šokti duota 
jauniausiems. ’’Žilviną” šoko 
trys grupės: Canberros 
"Audėjėlė, vadovai Vida 
Howe ir Gintaras Genys, 
Sydney "Sūkurys”, vadovė 
Marina Cox ir Melbourne 
’’Gintarėliai”, vadovė Dalia 
Antanaitienė.

’’Juodąjį Jonkelį”,
"Pasiutpolkę”, ’’Šustą”, 
’’Raseinių Kadrilių”, ”Lan- 
dytinį” ir ’’Rugučius” šoko 
visos grupės. Šitie šokiai 
buvo žavinga figūrinių šokių 
ir linksmos ir rimtos nuotai
kos pynė. Publika giliai įsi
jautė į šokius ir nejučiomis 
plojo į taktą. Šokėjai vyku
siai keitėsi vietomis ir gabiai 
išlygino šokių vienodo už
baigimo nesklandumus.

’’Malūnėlį” visai vykusiai 
pašoko Melbourne t. š. 
grupė "Malūnėlis”, vado
vaujamas Brigitos Szentim- 
rey.

Vienos mergaitės, jungti
nį šokį "Sadutę” pašoko pa
sigėrėtinai. Tai vienas iš 
senų vestuvių išvakarių 
merginų šokis. Jį kartais 
šokdavo ir prie Joninių lau
žo.

Bravo Pertho grupei 
"Šatrija” ir jos vadovei An
gelei Pasčekaitei. Jie atvyko 
nebodami tolimo kelio, gerai 
pasiruošę, ”Lenciūgėlį’v pa
šoko puikiai.

"Čigonėlį” šoko trys gru
pės: "Malūnėlis”, Melbour
ne, vad. Brigitos Szentim- 
rey, "Spindulys” iš Los An
geles, vadovaujamas Onos 
Razutienės ir Vyto Bandžiu- 
lio, ir ’’Sūkurys”, Sydney, 
vad. Marinos Cox.

"Audėjėlę” gražiai atliko ‘ 
Canberros grupė ’’Audėjėlė” 
vadovai Vida Howe ir Gin
taras Genys.

Vaikų šokį, "Šeinį” atliko 
Australijos jaunieji šokėjai:
Audėjėlė”, Sūkurys” ir 

v Gintarėliai”. Šie jaunieji 
šokėjai įnešė į šventę daug 
džiaugsmo.

Buvo įterptas, programo

je nepažymėtas ’’Lėlių” šo
kis, kurį šoko melburniškiai: 
Klupšaitė, Šidlauskaitė, 
Milvydas ir Petraitis.

’’Dzūkų Kadrilių" gražiai 
atliko Melbourne ’’Klumpa
kojis”, vadovaujamas Ane-, 
lės Morkūnienės.

Linksmą šeštadienio va
karo šokį ’’Subatėlę” vyku
siai pašoko Marinos Cox 
grupė iš Sydnejaus.

Bet gyvą dėmesį sukėlė 
jungtinis vyrų šokis ”Pa- 
keltkojis”. Šoko vieną koją 
vis aukštai pakeldami, o 
junginys vienas kitam koją 
laikydami išsilaikė ant

K. Šimonis Išskrendančius palydint...

PAKSTUMA
LIETUVIŲ DIENOS-2080

Pereitose Lietuvių Die
nose Melbourne vietoj tra
dicinio teatro spektaklio bu
vo pastatyta Melbourne 
jaunimo sukurta fantazija 
"’Pakštuma” arba Lietuvių 
Dienos 2080 metais. Veika
lėlį paruošė Algis Karazija ir 
Alena Karazijienė. Režisavo 
A. Karazija. Vaidino apie 50 
melbourniškio jaunimo kas 
irgi žiūrovams buvo didelė 
staigmena įtraukti tokį 
skaičių jaunų žmonių, kurių 
kasdieniniame lietuviškame 
gyvenime beveik nesimato. 
Čia jie ir vaidino, ir šoko bei 
dainavo, pravedė bendruo
meninius susirinkimus, žo
džiu, schematiškai buvo 
bandyta suvesti visas Lie
tuvių Dienas į sceną vieno 
vakaro spektakliui.

Šio veikalėlio išeities taš
kas buvo kadaise plačiai dis
kutuota prof. K. Pakšto idė
ja visų Lietuvos pavojų aki
vaizdoje kažkur įsteigti at
sarginę Lietuvą (irę abejota 
Lietuvos ateitimi). Šitą idėją 
veikalėlio autoriai realizavo 
savo fantazijoje su mintimi 
išsigelbėti pabėgant nuo nu
tautėjimo. Pavaizduotas jų 
gyvenimo būdas Pakštumo- 
je yra lyg imitacija austra
liškojo lietuvių gyvenimo 
šiandie, tik gal kiek daugiau 
sušaržuotas. Tačiau nutau
tėjimo pavojai atkeliavo 
drauge su lietuviais ir į 
Pakštumą: jaunimas maišėsi 
su vietiniais, tautiniai rūbai 
parodyta kaip mišrainė 

vienos kojos iki šokio galo. 
Labai įdomus šokis. Trijose 
grupėse šoko dvidešimt vy
rų.

Vaikų šokis ’’Noriu mie
go” pašoko trys jaunių gru
pės: ’’Audėjėlė”, "Gintarė
liai” ir "Sūkurys”.

Los Angeles ’’Spindulys” 
šį kartą išėjo vienas ir ža
vingai pašoko "Ūsauninką”. 
Šią grupę galima prilyginti 
profesionalams. Tai gerai 
susišokusi, disciplinuota 
grupė, puikiais spalvingais 
rūbais, ilgomis kasomis, 
maloniu šypsniu pasipuošę. 
Šito originalaus šokio seną

ispaniškų, net indėniškų 
(prileidžiant, kad toji Pakš- 
tuma buvo įkurta kažkur 
Pietų Amerikos džiunglėse), 
net ir mintis paliko ta pati - 
gyvenimas eina savo vaga ir 
jo nepakreipsi...

Gal kiek neįtikinanti yra 
veikalėlio pabaiga. Kolonijos 
išsiųsta delegacija ieškoti 
daugiau lietuvių kitur po 
keistų nuotykių sugrįžta su 
trimis lietuviais iš Lietuvos, 
kuri jiems nežinant jau 25-ri 
metai kaip laisva. Tie svečiai 
iš Lietuvos vaizduojami kaip 
kokie astronautai. Jų pasi
rodymu Pakštumos koloni
joje užbaigiamas veikalėlis 
be tikėtos atomazgos, tarsi 
misija be tikslo.

Kad ir ištęstas veikalo 
pastatymas gerokai sudo
mino gausius žiūrovus. Kai 
kuriose šaržinėse situacijose 
kiti atpažino savo veiklą, kas 
gal labiausiai ir intrigavo 
žiūrovus.

Tenka pasidžiaugti Mel
bourne jaunimo drąsiu užsi
mojimu ir originalumo 
ieškojimu. Kaip ir praeityje, 
melburniškiams Liet. Dienų 
rengėjams tenka pripažinti 
kreditų įvedant naujovių ar 
tuos pačius parengimus 
perteikiant nauja forma. 
Taip melburniškiai įvedė 
Lietuvių Dienų atidarymą, 
kaip įspūdingą L.D. paren
gimą, šį kartą tautosakinį 
parengimą, Dainų Šventėje 
įvestas naujoves, žodžiu, 
melburniškių įnašai į Lietu- 

vyrą jie pavaizdavo įtiki
nančiai. ’’Spindulys” spindės 
ilgai Melbourne - jaunimui 
ir senimui.

"Veliuoniškių Aplinkinį” 
pašoko Adelaidės ’’Žilvinas”, 
vadovas Bronius Sabeckis. 
Tai vestuvių šokis, kurį šoko 
gerai paruošta grupė.

’’Greitpolkę” pašoko Mel
bourne "Gintaras”, grupės 
vadovai Dalia Antanaitienė 
ir Vytautas Straukas. Jie 
šiai grupei neseniai vado
vauja, bet tai jau susišokusi 
grupė.

Iš viso šventėje atlikta 20 
šokių: 11-ka pirmoje dalyje 
ir devynis antroje.

Kol jaunimas šoka - tauta 
gyvuos. Jaunimo matėme 
daug ir tokie parengimai 
prisideda prie jaunimo 
gydymo nuo nutautėjimo.

vių Dienas visados susilau
kia teigiamo pripažinimo ir 
įvertinimo.

Pagirtinas ir ’’Pakštumos” 
pastatymas nesibaidant ma
sinio dalyvių skaičiaus ir 
ieškant originalumo. Reži- 
soriaus darbas irgi vertas 
išskirtino dėmesio: suvaldy
ti tokią masę ir ją įstatyti į 
norimus rėmus pareikalavo 
didelių pastangų. Kalbėti 
apie vaidintojų pajėgumą ir 
jų sugebėjimus gal ir netek
tų, nes čia vaidybos ir ne
reikėjo: gyvenimas parody
tas natūralia kasdieniška 
eiga be išskirtinų chrakte- 
rių, o tik atskirų scenų su
kūrimas, kas yra autoriaus 
ir režisoriaus reikalas. Ir 
jeigu reiklus žiūrovas ko 
nors pasigedo arba neįtiki
nančiai perduota, tai tokių 
silpnumų tektų ieškoti pa
čiame veikale, kuris vis dėl 
to pasirodė dar gerokai ža
lias, nepilnai išmąstytas.

(n.n.)

VISŲ ALB METRAŠČIO GARBĖS PRENUME
RATORIŲ PAVARDĖS BUS ATSPAUSDINTOS MET
RAŠTYJE; O RĖMĖJŲ - NUOTRAUKA IR KELE
TAS SAKINIŲ APIE JĮ.

GERA PROGA SAVE ĮAMŽINTI METRAŠTYJE.

Mūsų Pastogė Nr. 5, 1983.2.7, psl. 3

Šokiai pasižymėjo turtin
ga erdvės kompozicija, kuri 
priminė ir mūsų liaudies or
namentus. Šalia linksmumo 
tipiškai jautėsi ir ramios, 
giedrios nuotaikos
įterpimai. Šokius ryškino 
eilių pynimasis pro pakeltas 
rankas, landžiojimai, įvairūs 
šokių rateliai, polkos ir ga
lopo žingsniai, bet lietuvių 
tautiniai šokiai berods, ne
prisiėmė valso žingsnio.

Vistik, reikia pripažinti, 
grupių vadovų ir šokėjų bu
vo atliktas didelis darbas, 
bet turbūt didžiausia darbo 
ir rūpesčių našta atiteko ko
ordinatorėms - Halinai Stat
kuvienei ir Alenai Karazi
jienei. O šventės muzikan
tai: P. Aras, A. Gabas, D. 
Kesminas, J. Rukšėnas, P. 
Šiurna ir V. Straukas savo 
pastangomis davė šokiams 
pritaikintą muziką. Garso 
operatorius buvo Jonas Sa
dauskas. Rengėjų vardu 
dėkoju visiems dalyviams ir 
visiems į Tautinių Šokių 
šventę atsilankiusiems.

Al. Baltrukonienė

1ITUARIUS
LITUANUS. Akademinis 

lietuvių žurnalas anglų kal
ba. Išeina 4 kartus per me
tus. 1982 m. Nr. 4 (28 to
mas).

Šiame numeryje rašo: Dr. 
A. Stankaitis apie širdies li
gas Pabaltijo kraštuose, J. 
Kriaučiūnas ’’Lietuva Pary
žiaus pasaulinėje parodoje”, 
J. Zdanys apie poezijos ver
timus, ištrauka iš B. Pūke- 
levičiūtės romano ’’Devintas 
lapas” ir kt. Numerį redaga
vo Jonas Zdanys. Lituanus 
metams kainuoja $ 15. Lei
džia Lituanus Foundation 
6621 S. Troy, Chicago, BĮ. 
60629, USA.
MIELAS LIETUVI,

LITUANUS yra vieninte
lis mokslinis žurnalas lais
vajame pasaulyje, kuris 
anglų kalba pristato lietuvių 
tautos padėtį ir gina jos rei
kalus prieš iškreiptą sovietų 
okupantų propagandą. 
Lituanus taip gi spausdina 
Lietuvos istoriją, meno, kal
bos ir literatūros studijas, ir 
tuo kelia tautinį susipratimą 
mūsų studijuojančiame jau
nime.

Kviečiame įsijungti į 
Lituanus darbą ir užprenu
meruoti Lituanus sau arba 
kuriam studentui. Jis jums 
bus tikrai dėkingas. Parem
kime aukomis.

Prisimename 1978 m. 
Australijoje lietuviams kon
certavusį Ričardą Daunorą, 
kuris tuo laiku neseniai buvo 
pasitraukęs iš Lietuvos. 
Nors jis jau Lietuvoje dai
navo Vilniaus operoje, bet 
Vokietijoje Stuttgarte mu
zikos mokykloje gilino dai
navimą ir ją baigęs sėkmin
gai dainuoja Vokietijos ope
rose. Neseniai išleido savo 
įdainuotų lietuvių dainų ir 
operų arijų ilgo grojimo 
plokštelę ’’Kur bakūžė 
samanota”.
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Namie ir svetur
Pas Newcastle lietuvius

JAUNIMAS MOKYKLOSE

UNIVERSITETUOSE
STUDIJUOJANTIEJI

MARINA IVINSKAITĖ, 
Dr. Algio ir Jūratės Ivinskiu 
duktė, pereitais metais bai
gė Biologijos ir Geologijos 
mokslų fakultetų Newcaste- 
lio universitete įsigydama 
Bachelor of Science - with 
Honours in Biology — laips
nį, ir iškart pradėjo dirbti 
Newcastelio universiteto 
biologijos mokslų departa
mento vadovo padėjėja.

RIMA KRISTENSEN, 
Evaldo ir Viktorijos Kris
tensen jaunesnioji duktė, 
pereitais metais baigė New
castelio'universitete Chemi
jos fakultetą, įsigydama 
Bachelor of Chemistry - 1st 
Class - laipsnį. Taip pat už 
Pirmąją vietą gavo skirtą 
SRC premiją $ 200.

Užklausta apie savo ateitį 
Rima pareiškė, kad ieško 
darbo chemijos tyrinėjimų 
srityje, bet jei šiais metais 
nepavyktų jai susirasti at
tinkamo darbo, tai, pailsėju
si vienus metus, vėl 1984 
metais tęs studijas Nele 
universitete daktarate 
laipsniui įsigyti.

LINDA RAČAITĖ, jau
niausioji Stasės ir Petro Ra
čių duktė, pereitais metais 
baigė gimnaziją ir jau aną 
savaitę išskrido , parinkta ir 
remiama Rotary organizaci
jos pagal studentų su U.S.A, 
pasikeitimo planą, iš Nele į 
Indiana valstybinį universi
tetą Auburn, U.S.A., kur 
metus lankys psichologijos 
fakultetą,

TECHNIKOS KOLE- 
DŽIUOSE SPECIALYBIŲ 
KVALIFIKACIJOMS

ĮSIGYTI

PETRAS' KUTAS baigė 
elektronikos kursą Nele 
Technikos Koledže (antruo
ju NSW valstijoje). Išvyksta 
dirbti į NSW valstybines 
dirbtuves Sydnejuje. Ten 
numato lankyti Techn. Ko
ledže kompiuterių kursą. Jis 
keletą kartų su savo video 
aparatais grojo lietuvių po
būviuose plokštelių muziką, 
gi jam išvykus šį darbą per
ima tėvas Valentinas.

ANTANAS KUTAS dirba 
elektros departamente BHP 
ir Nele Techn. Koledže tęs 
trečių metų kursą techniko 
kvalifikacijoms įsigyti.

JŪRA (Kim) KUTAITĖ 
pereitais metais įsigijo 
School Certificate ir šiais 
metais lankys Business 
College sekretorės kursą. 
Visi trys yra Valentino ir 
Ernos Kutų vaikai.

MARKUS ULANAS, An
tano ir Reginos Ulanų jau
nesnysis sūnus, jau prieš 
metus baigęs gimnaziją dėjo 
pastangas įstoti į Australi
jos karo aviacijos akademi
ją, tačiau jo svajonėms neiš
sipildžius, šiuo metu dirba 
paštų valdyboje ir stropiai 
lanko šios valdybos kursus 
siekiant užimti aukštesnes 
pareigas.

VALĖ ZAKARAUSKAI- 
TĖ, Henriko ir Zinos Zaka
rauskų duktė, šiais metais 

tęs College of Advanced 
Education trečių metų 
menininkų kursą (atseit 
seks savo tetos Aldonos pė
domis).

OLERŠVEN ČEKA
NAUSKAS, Raimondo ir 
Nfaimos Čekanauskų jau
niausias sūnus, dirbdamas 
BHP tekinimo dirbtuvėse 

šiais metais Nei. Techn. Ko
ledže tęs jau trečiųjų metų 
kursą tekintojo specialybei 
įsigyti.

Šia proga gražu paminėti 
kad šios šeimos vyresnieji 4 
sūnūs ir dvi dukros baigę 
vidurines mokyklas tęsė 
mokslus Necle Tech. Kole
dže ir visi yra įsigiję kvalifi
kacijas įvairiose specialybė
se. RIČARDAS dirba 
Hunter District Water 
Board drenažų departamen
te ir priklauso Austr. ka
riuomenės rezervui. Perei
tais metais vienas iš septy
nių iš NSW buvo pasiųstas į 
USA armijos treniravimo 
centrą Hawajuose. HARIS 
dirba Nele Royal Hospital 
X-Ray departamente. GLI
FAS jau penkti metai tar
nauja Austr. armijos viene
tuose Sydnejuje. RAIMON
DAS dirba Nele Diesel mo
torų bei elektros mechaniku.

Dvi dukterys - viena kiek 
laiko dirbo sekretore, antra 
gailestinga sesute čia Nele, 
dabar sukūrę šeimas - viena 
Brisbane, antra Vakarų 
Australijoje.

Lietuviai
Čikagoje

Rašo Jurgis Janušaitis

Mielas Redaktoriau,
Rašau iš Floridos, Day

tona Beach. Čia stabtelėjo
me ilgesnei akimirkai pail
sėti ir netrukus sugrįžtame į 
vėjų miestą - Čikagą.

Floridoje, taip kaip ir pas 
jus, buvo gana malonus 
oras. Dar žydi ir žaliuoja 
augmenija. O vidudieniais 
nuskubame į Atlanto van
denyną ir gana gaiviame 
vandenyje ir baltose bango
se atsigaiviname. Tikiu, kad 
panašiomis nuotaikomis gy
venate ir jūs. Tiesa, pats 
dabar darbymetis Australi
jos lietuvių tarpe. Australi
jos Lietuvių Dienas vis pri
simenu. Gėrėjausi jūsų visų 
darbštumu, na, ir nuošir
dumu bei gražiu sutarimu, 
nors mažyčių kibirkštėlių, 
skatinančių didesniems dar
bams ir būta. Neabejoju, 
kad ir šių metų jūsų Dienos 
praėjo gražių nuotaikų 
ženkle. O dabar kviečiu 
pasižvalgyti ir po Amerikos 
lietuvių horizontus.

LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS VAIRAS

NAUJOSE RANKOSE

Praėjusią vasarą visoje 
Amerikoje buvo įvykdyti 
LB X-sios Tarybos rinkimai. 
Balsavo apie 8000 aktyviųjų 
bendruomenininkų. Taryba 
išrinkta slaptu, visuotinu 
balsavimu ir išlaikytas de
mokratiškumo principas.

Spalio 23 d. išrinktieji Ta
rybos nariai sulėkė į Šv. 
Petro - St. Petersburg, Flo
ridoje, miestą pirmajai sesi-- 
jai.Sulėkimas buvęs darbin-

Čekanauskų šeimoje kal
bama lietuviškai, estiškai - 
anglų kalba žinoma galbūt 
dažniau, tačiau motina Mai- 
iho (estų kilmės) gražiai mo
ka lietuviškai. Visada drau
giškas ir malonus Raimon
das pareiškė, kad jau pasta
tęs ant kojų visus septynis 
vaikus galvoja išeiti į pen
siją iš BHP ir pailsėti gra
žioje sodyboje, Lake 
Maquarie pakrantėje, 
Speers Point.

DR. ALGIS IVINSKIS 
VYKSTA Į U.S.A.

STUDIJOMS

Newcastelio universitetas 
siunčia Dr. Algį Ivinskį į 
Visconsin valstybinį univer
sitetą, Madisom mieste, U. 
S.A. Išvykimo laikas numa
tomas tik apie metų vidurį, 
griš po 6 mėnesių.

ONA STROPIENĖ 
IŠVYKSTA Į U.S.A.

Dr. Geručio Kišono žmo
nos Žibutės motina Ona 
Stropienė išvyksta vasario 
pradžioje į Los Angeles, U. 
S.A., aplankyti ten gyve
nančių sūnų. Ona Stropienė 
jau keletą metų gyvena Ki- 
šonų šeimoje čia Newcaste- 
lyje, todėl nenuostabu, kad 
su Žibutės ir Geručio vaikais 
galima susikalbėti lietuviš
kai net telefonu. Žibutė pa
reiškė pabrėždama, kad jos 
motina išvyksta tik atostogų 
ir vėl grįš į Newcastelj.

A.Š.

gas, aptartos LB veiklos 
gairės ir išrinkta nauja val
džia.

LB vairas atiteko darbš
čiam bendruomenininkui, 
buvusiam socialinės Tary
bos pirmininkui dr. Antanui 
Butkui. Jis sudarė savo ”mi- 
nisterių kabinetą” — JAV 
LB Krašto Valdybą, kurią 
Tarybos nariai korespon
dentiniu būdu patvirtino. 
Taigi KV pirmininko postas 
atiteko dr. Antanui Butkui, 
kuris vadovaus LB veiklai 
trejus metus. Valdybon įėjo: 
Jonas Urbonas - vykd. vice
pirmininkas, Nijolė Maže- 
lienė - sekretorė, Kazys Žie- 
donis - iždininkas, Ingrida 
Bublienė - Kultūros tarybos 
pirmininkė, Danguolė Va- 
lentinaitė - Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkė, Jonas 
Kavaliūnas - Švietimo tary
bos pirmininkas, dr. Algir
das Budreckis - visuome
ninių reikalų tarybos pirmi
ninkas, Andrius Mackevi
čius - finansų vicepirminin
kas, kun. Kazimieras Puge- 
vičius - religinių reikalų vi- 
cepirm., Algirdas Bielskus - 
sporto reikalų vicepirminin
kas, dr. Viktoras Stankus - 
specialių reikalų vicepirmi
ninkas. Į valdybą ex officio 
įeina Vitas Plioplys — JAV 
Jaunimo Sąjungos pirmini- 
kas. Tarybos prezidiumui 
vadovaus dr. Kazys Ambro- 
zaitis, gi prezidiume vyrauja 
jaunosios kartos, aukštus 
mokslus baigę asmenys.

Dabartinėje valdybos ir 
prezidiumo sudėtyje nebėra 
tokių stiprių bendruomeni
ninkų, kaip Algimantas Ge-

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA" LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius: ...
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 

nustatytas sumas.
Nuo $100 iki $5000 - 12 %
nuo $ 5000 iki $ 10.000 - 13 %
nuo $ 10.000 iki $ 50.000 - 14 %
nuo $ 50.000 ir daugiau 15 ®

Terminuoti indėliai priimami tik pilkais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, as; 
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sek
madieniais nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių Namai, 6 
Eaštry St. Norwood, SA 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - East Terrące, Bankstown NSW.

čys, Aušra Zerr, Juozas 
Gaila, A. Gureckas, R. če- 
sonis ir kt. Tai gražus pa
vyzdys demokratiškumo. 
Nėra nepakeičiamų, kaip 
kad kituose veiksniuose, as
menų, Ir naujieji LB vai
ruotojai pasiryžę LB vesti 
našios veiklos keliu.

Naujasis pirmininkas dr. 
Antanas Butkus, turi daug 
energijos, gerų sumanymų 
ir planų. Būdamas socialinių 
reikalų tarybos pirmininku 
šiais metais iš JAV valdžios 
išrūpino du milijonu dolerių 
paskolos lietuvių sodybos 
statybai. Tai didelis laimė
jimas, prie kurio prisidėjo 
visuomenininkas, turįs 
aukštą valdžioje postą inž. 
Valdas Adamkus, Kudukis 
ir dar kiti.

Naujojo pirmininko ir jo 
vadovaujamos valdybos 
laukia nemaža darbų, bei 
problemų. Viena iš tokių - 
santykių su ALTA sunor- 
mavimas, kurie iki šiol yra 
buvę gana nedraugiški.

Praėjusios kadencijos 
valdybai vadovavo inž. Vy
tautas Kutkus. Jam tekę 
patirti taip pat nesėkmių ir 
susilaukė, kartais ir nepel
nytos, kritikos.

PAŽINKIME VLIKĄ

VLIKo tarybos komisija 
jaunimo reikalams, Čikago
je, Jaunimo Centro kavinėje 
nutarė suruošti keletą 
vakaronių tikslu
visuomenę, o ypač jaunimą 
supažindinti su VLIKo są
ranga, jo sudarymo būdu, 
tikslais. Sumanymas geras 
ir vertas dėmesio. Ypač, kad 
norima su VLIKu supažin
dinti janąją kartą, kuri visai 
nesidomi senųjų, dar iš Lie

A.A.
ELENAI KRANIENEI 

mirus, nuoširdžiai skausme užjaučiame jos vyrą, sūnų, 
dukrą su šeimomis ir drauge liūdime.

Salomėja Zablockienė
Vanda ir Jonas Zablockiai

tuvos atsivežtų, partijų 
veikla. Dvi vakaronės jau 
įvyko. Jose atskirų partijų 
lyderiai išsamiai aptarė savo 
partijos veiklą bei įnašą į 
VLIKo veiklą. Tik, deja, 
auditorija abiem atvejais 
nebuvo gausi. Vos ketvertas 
desėtkų, gal kiek daugiau 
teparodė susidomėjimą I 
VLIKo veikla. O jaunimo, I 
kuriam kaip tik tokios vaka
ronės buvo skirtos, tebuvo 
iki trijų atstovų Gaila, kad 
jaunimas nesidomi VLIKo 
veikla, jo sudarymo prin- I 
cipu. Gal stokota tampresnio I 
ryšio su jaunimo organizaci- | 
jom - skautais, ateitininkais, I 
neolituanais, šviesininkais, I 
santariečiais. Ar sekančios 
vakaronės bus sėkminges
nės - parodys ateitis.

Tad šiam kartui tiek. Iki 
sekančio laiškučio.

Jūsų Jurgis Janušaitis

Jau septintoji Tautinių 
šokių Šventė numatoma 
1984 metais liepos 1 d. Cle- 
velande, JAV. Į šventę 
kviečiamos tautinių šokių 
grupės iš viso pasaulio. No
rinčios dalyvauti taut, šokių 
grupės jau dabar raginamos 
registruotis pas šventės va
dovę Galiną Guobienę 6849 
Vernon Av., Dearborn 
Hights, Mich., 48127, U.S.A.

* * *
Gruodžio 14 d. Amerikoje 

mirė vienas iš žymiausių lie
tuvių smuikininkų Izidorius 
Vasyliūnas, 76 m. amžiaus. 
Amerikoje jis plačiai reiškė
si savo individualiais kon
certais arba su orkestrų 
palyda.
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Kai visos upės dar buvo dūnojėliai...
Šių metų sąvartoje, pa

čioje Viktorijos bei Mel
bourne sausroje, iškrito ge
ras, gaivinantis, gyvybę 
ęrąžinantis folkloro lietus, 

autosakos vakaro, o vėliau 
— Jolantos Vaičaitytės 
dainos popietės pavidale.

Spauda tačiau mus gero
kai suklaidino: girdi, daini
ninkė su gitara iš Paryžiaus. 
Baisus čia daiktas! Jų turi
me ir vietoje apsčiai: vieni 
Pne Myer’io, kiti prie Coles, 
na, kiti ir lietuviškoje sce
noje. Tačiau tik su pinnai- 
Sla‘s garsais Jaunimo vaka
re Jolanta Vaičaitytė-Goutt 
prisistatė kaip visai kitoniš
kų dainų, giesmių išpildyto
je ■ unikumas. Senųjų Uau- 

, dainų mylėtojai nesi- 
nntulsavame kailyje, kai ir 

a užpylė Jolantos dai- 
“"'išimtinai ilgomis, 

triukšmingomis katutėmis, 
ši akimirksni buvo įrodyta, 
kad publika save stipriai su
tapatina net ir su tokia mūsų 
rūstesnio balso, liūdnesnių 
žodžių monodija, kaip Me- 
taujėla mėtaujo” (”... bied- 
nas sūnaitėli... kur tu prisi
glausi- akmenėlis saitas... ) 
įrba tariamai monotoniška 
"Kalėdų ryta rožė inžydo”, 
kurioje šuoliavo elnias de
vyniais ragais, o ant pirmo 
rago ugnelė degė... Tiktai 
kai kurie po šio vakaro nu- 
dejavo: džynsai, gitara?!... 
Bet Jolanta yra labai gera 
psichologė (ir turinti psicho
logijos diplomą)! Eit, taip at
vyko iš Paryžiaus tiesiai į 
jaunimo užkulisius ir sce- 
non, lyg būtų kokia lietuviš

Triukšmingoje ir smagiai 
besilinksminančioje Lietu
vių Klubo salėje, sugaunu ir 
Audronę Bužėnaitę, kuri 
taip maloniai besišypsodama 
man pasakoja:

— Ansamblyje esu jau 
18-ką metų, nes pradėjau 
nuo penkerių savo amžiaus 
metukų (nenoromis ir savo 
amžių ji išsidavė). Mano vi
same lietuviškame gyveni
me labai daug įtakos padarė 
tėvai ir ypatingai močiutė. 
Jie man davė lietuviškąjį 
auklėjimą ir įskiepijo meilę 
Lietuvai ir lietuvybei. Aš 
savo gyvenime bendrauju 
tik su lietuviais, esu skautė - 
draugininke. Australijoj 
man labai patiko. Visi čia 
tokie draugiški, miestai 
gražūs ir labai švarūs. Syd- 
nejus patiko geriausiai. Jūsų 
jaunimui linkiu nepamiršti 
lietuvių kalbos, turėti dau
giau ryšių su lietuviais ir 
jausti garbę, kad esi lietu
vis. Labai, labai gi man

PRANEŠIMAS

Kurkime tik lietuviškas 
šeimas. "Piršlys Vytenis" 
jums padės susirasti gyve
nimo draugą-ę visuose pa
saulio kontinentuose.

Rašykite "Vyteniui”. 
Pridėkite adresą su slapy- 
varde, ar pavarde, amžių, 
trumpą gyvenimo aprašymą 
ir ko jūs pageidaujate. Ra
šykite laiškus kokia kalba 
jūs rašote. "Vytenis” laiškus 
sukeis.

Susirašinėjimo išlaidoms 
padengti prisiųskite auką

Piršlys "Vytenis" 
Adresas: "Vytenis” Box 

4861 Melbourne 3001 Vic. 
Australia 

ka Joan Baez, kad neišgąs
dintų į "akmenį" (rock) per
siorientavusio jaunimo ir 
publikos. 0 kai savo kultū
ringa drąsa, žemo tembro 
balsu, išstudijuotu liaudišku 
perdavimu tą publiką užka
riavo - j au už poros dienų 
suruoštoje Jolantos dainų 
popietėje įvyko apdaro 
metamorfozė, ir scenoje 
stebėjome jos skoningai 
taupų liaudišką drabužį ir 
rūtų šakelę kasose. Nebuvo 
nei gitaros liaudies dainoms, 
nei mikrofonų, kaip ir pride
ra šios rūšies dainas, giesmes 
išpildant.

■ Koncerte - popietėje gita
ra buvo palydėti tiktai du 
eilėraščiai, kuriems muziką 
pati Jolanta yra sukūrusi. 
Pasigėrėjimo ir nuostabos 
sukėlė toji Jolantos muzika, 
("Nešiojuosi ją tik savo gal
voje - ji neužrašyta”), paaiš
kino vėliau). Išpildymas čia 
jau visai kito pobūdžio: bal
sas gaubtas, ne atviras, kaip 
liaudies dainose, bylojo apie 
dainininkės versatilumą.

Sąvąsias kompozicijas 
("Yra šalis”, "Grįžtant”) se
kė keturios liaudies monodi- 
jos: "Jei nori valioj būti”, 
"Oi tu, zuikeli”, "Lakštinga- 
lėli, gražus paukšteli”, 
"Aukštam medyj gegutė 
kukavo”.

Tada Jolantai talkinti bu
vo pakviesta scenon gerai 
mums nuo vaikystės pažįs
tama dainininkė Virginija 
Bruožytė. Juodvi kartu atli
ko vaikų sutartinę "Skrido 
bitela". Virginija šiuo metu 
ruošiasi pilnai pasišvęsti 

"SPINDULYS” SUSPINDĖJO 
AUSTRALIJOJE

Antanas Laukaitis
nepatinka, kad... jau reikia 
važiuoti namo.

Būnant Melbourne visai 
netikėtai sužinau, kad Los 
Angeles Lietuvių Bendruo
menės, Spindulio ansamblio 
globėjos, pirmininkė Dan
guolė Vizgirdienė, yra mano 
buvusio mokytojo Antano 
Masionio dukra. Dar įdo
miau, kad kitas brolis Sta
sys, yra mano jaunystės 
dienų geras draugas ir su 
juo, būdamas Lietuvoje, vi
suomet pasimatau ir mes 
prisimenam savo jaunystės 
dienas. Šiaip taip, nors tele
fonu pasikalbėjau su taip 
malonia, jau dabar kone 
gimine pasidariusia, nes 
dzūkai yra beveik visi gimi
nės, Danguole Vizgirdiene ir 
gaila, kad jinai Sydnejų 
paliko anksčiau kaip visas 
ansamblis. Tačiau, po pasi
rodymo Lietuvių Klube, 
susipažinau su dukra Ry- 
mante Vizgirdaite ir pa
klausiau, kaip viskas jai se
kėsi Australijoj.

— Pas jus man tai tikrai 
labai patiko. Aš pati an
samblyje šoku jau dvejus 
metus ir man čia būti labai 
patiko. Mano pagrindą lie
tuvių kalboje ir visame lie
tuviškame gyvenime, davė 
tėveliai. Dabar aš lankau 
lietuviškąją mokyklą, mo
kausi gimnazijoje ir esu 
skautė bei ateitininkė, kas 
atima gana daug mano lais
vo laiko. Australijoje buvo 
labai įdomu, ypatingai Lie
tuvių Dienų metu Melbour
ne. Didelio skirtumo tarp 
Australijos ir Amerikos gy- 

dainavimo studijai. Jolantos 
dainų meniškas, savitas, 
liaudžiai būdingas kūrinių 
pateikimas sužavėjo Virgi
niją ir ši, - ne iš kokio pa
siaukojimo, bet su tikra 
meile pusę dienos prieš kon
certą privačių namų sodely
je (nes name buvo pilna 
žmonių) paruošė sunkiau 
sumušamas sutartines ir šio 
koncerto pasisekimą dar la
biau užtikrino.

Norėtųsi, kad Virginija 
pasektų Jolantos pėdomis. 
Per tūkstantmečius susifor
mavusių liaudies kūrinių 
atlikimo tradicijos, tačiau, 
turi savo specifiką, kurią iš
studijuoti reikia autentiškų 
šaltinių, ir visų pirma priva
lu sugebėti tiksliai perteikti 
tradicinę dainų išraišką, o

KELIAIS SAKINIAIS
Šių metų sausio 30 d. suė

jo 50 metų, kai Vokietijos 
kancleriu buvo paskirtas 
Adolfas Hitleris ir po 
trumpo laiko krašte įvedęs 
kietą nacių diktatūrą. Po 
pirmojo pasaulinio karo 
pralaimėjusi Vokietija jau
tėsi skaudžiai pažeminta, 
tuo laiku vykusi pasaulinė 
ekonominė krizė ir krašte 
atsiradusi virš dešimties 
milijonų bedarbė pastatė 
Vokietiją ant bedugnės 
krašto, išeities formulę pa
siūlė kaip tik Hitleris šūkiu 
pastatyti ant kojų Vokietiją 
ir nusiplauti jai primestą 
gėdą. Tas uždegė ypač karo

Tęsinys
venimo nėra, taip pat ir tarp 
Melbourne bei Sydnejaus. 
Australijos lietuviškam jau
nimui linkiu ir toliau išlaiky
ti savo tarpe stiprią lietuvy
bę ir visuomet būti lietu
viškam.

Maloniai su manim savo 
įspūdžiais sutinka pasidalin
ti ir sportininkas ansamblie
tis Gintaras Grušas.

— Tikrai buvo labai sma
gu pas jus. Visi labai malo
nūs. Sydnejuj man patiko 
geriau. Kaip sportininkui 
buvo ypatingai malonu ma
tyti jūsų Sporto Šventę 
Melbourne. Čia buvo tiek 
Sunimo ir sportininkų.

žiaugiuosi, kad ir mums 
leidote šioje šventėje pa
žaisti. Tikiu, kad ir vėl pasi
matysime Čikagoje, kur aš 
būsiu ir žaisiu tinklinį. Jūsų 
lietuviškas jaunimas yra 
daugiau nutolęs nuo lietu
vybės, tačiau veikla yra dar 
gyva, gal tik kitokiais būdais 
ji vystoma. Linkiu, Kad jau
nimas ir toliau taip dirbtų ir, 
svarbiausiai, sustiprėtų 
savo lietuviškame gyveni
me.

Besišypsanti Regina 
Stančikaitė maloniai pasakė:

— Aš pati jau šešeri metai 
kaip šoku ir dainuoju an
samblyje. Neužilgo baigsiu 
universitetą ir būsiu moky
toja. Mano gyvenime lietu
viškąjį pagrindą davė tėvai, 
nors 8-rius metus aš lankiau 
ir lietuvišką mokyklą. Ypa
tingai mėgstu dirbti su vai
kais, šokti, dainuoti ir slidi
nėti. Mano studijoms ir dar
bui lietuviška veikla niekada

tik tuomet imtis interpreta
cijos. Džiugu, kad Virginija 
rodo daug išmonės bei ga
bumų ir čia.

iš Tautosakos vakaro pa
žįstamas p. Keblys ir vėl ža
vingai pakartojo žemaitišką 
"Buvo apsižanijąs vyrs”. 
Sekė Jolantos ir Virginijos 
atliktos harmonijos, taigi, 
jaunesnės mūsų liaudies 
dainos: "Auga vobolėla” ir 
vestuvinė "Motula mano”.

Tuomet išgirdome dzūkų 
dainorių, p. J. Petrašiūną 
išpildant ''Sušvilpino kazo
kėlis vidury nakcelės", dar 
gimnazijoj, anais dainų rin
kimo laikais, išmoktą dainą. 
Naujas perliukas.

Vėl Jolantos — Virginijos 
sutartinė "Mėtaujėla” ir 
vienos Jolantos "Vėlus, vė
lus vakarėlis”, kurio prie
dainį kartojo visa gausiai 
Melbourne Lietuvių Namų 
salėn susirinkusi publika.

Klausytojų reakcijos?

neišgyvenusį jaunimą ir vi
liojančios perspektyvos. Ir 
kaip tik dėl to Hitleris ir jo 
nacių partija susilaukė tau
toje tiek daug pasekėjų. 
Aplenkdamas ir nesiskaity
damas su Versalio taikos 
nuostatais Hitleris įkinkė į 
darbą visą tautą skubiam 
apsiginklavimui, ir kol buvę 
aliantai apsižiūrėjo, jau 
buvo pervėlu. Apsvaigintas 
pasisekimu Hitleris ėmė 
diktuoti ir užsieniui ir iš čia 
kilo antrasis pasaulinis ka
ras.

Šiandie Vokietija padalin
ta: Rytų Vokietijoje įvesta 
kieta komunistinė panaši į 

nekliudė, nes tai yra dalis 
mano gyvenimo ir aš visur ir 
visada pasisakau esanti lie
tuvaitė ir visiems pasakoju 
apie Lietuvą. Australijoj 
man tikrai labai patiko, ypa
tingai Sydnejuj. Jūsų jauni
mui linkiu daugiau įsijungti į 
lietuvišką veiklą ir visuomet 
prisiminti, kad esate lietu
viai, ypatingai, kai susiren
ka lietuviai, kad parodytu
mėte, jog esate lietuviai. Aš 
pati šoku ir dainuoju an
samblyje jau 17-ką metų, 
nes pradėjau nuo šešerių ir 
yra tik garbė, kad esu lietu
vaitė. Ačiū visiems už tokį 
malonų priėmimą čia.

Dalinuosi įspūdžiais ir su 
Indre Leškyte.

— Lietuvių kalbai ir visam 
mano lietuviškajam gyveni
mui, pagrindą davė tėvai ir 
lietuviškoji mokykla. Dabar 
studijuoju sociologiją ir 
biznį. Lietuviškas gyveni
mas ir veikla kartais truputį 
kliudo, tačiau norint viskas 
nugalima ir įveikiama. Aus
tralijoj man patiko. Syd- 
nejus yra didesnis ir gražes
nis. Gi pas jus neradau to, 
kas man būtų nepatikę. Apie 
jūsų lietuviškąjį gyvenimą 
labai mažai žinojau ir buvau 
nustebinta pamačiusi, kad 
lietuviai čia yra tokie akty
vūs ir taip gražiai veikia. Iš 
visos širdies linkiu, kad lie
tuviai Australijoje ir toliau 
būtų tokie veiklūs savo vi
suose lietuviškuose darbuo
se.

Onutė Šepikaitė pasako
dama, kaip jai patiko pas 
mus, ypatingai Sydnejuje, 
su pasididžiavimu išsireiškė:

— Jau 13-ką metų kaip 

"Per mažai!” "Per trumpai!” 
Reiklesnis, mažiau liaudies 
dainas žinąs, tvirtino jautę
sis lyg Chartres katedroje, 
lyg gregorianiškų giedojimų 
šventos rimtos nuotaikos 
apimtas. Salėje susikaupę ir 
dėmesingi klausytojai gaivi
nosi džiūstančių dunojėlių 
srove. O, kad suliūliuotų 
naujose upių vagose iš am
žių glūdumos prasiveržę 
skaidrūs gyvybės vandenys!

D. Simankevičienė

Hitlerio diktatūra, gi Vaka
rų Vokietija, aliantų ekono
miškai remiama, greitai 
atsistojo ant demokratinių 
kojų. Tačiau šiandie ir vėl 
rūpestis: išaugo naujoji kar- 
karo nepažinus karta, kylą 
vis didesni ekonominiai sun
kumai žadina daugeliui se
nus prisiminimus apie Hit
lerio pažangą išleidžiant iš 
akių visa pikta, ką padarė 
Hitleris ir jo naciai fanatikai.

ŠIŲ METŲ SUKAKTYS

100 metų nuo Dr. J. Basana
vičiaus "Aušros” pasirody
mo.

50 metų nuo Vaižganto 
mirties.

50 metų nuo Dariaus ir 
Girėno istorinio skrydžio.

dalyvauju Spindulyje. Čia 
man tikrai labai patinka. 
Lietuviškąjį savo gyvenimo 
pagrindą gavau iš mamos. Ji 
mane mokė ir spaudė, kad 
lietuviškai kalbėčiau, kuo aš 
dabar galiu ir džiaugtis. 
Australijos Lietuvių Dienos 
man labai patiko, tik pra
džioje buvo gal ir skaudu, 
kad jos buvo Australijos, o 
ne Los Angeles Lietuvių 
Dienos. Tačiau jos tikrai 
praėjo labai gražiai, visi 
mums tokie draugiški ir vai
šingi. Jaunimui linkiu, kad 
jie būtų daugiau vieninges
ni, kad daugiau kalbėtų lie
tuviškai ir būtų daugiau 
lietuvių tarpe. O, svarbiau
siai, kad kuo daugiau popu
liarintų Lietuvą. Atsisveiki
nant noriu priminti jūsų vy
rams, kad jie daugiau užim
tų svečius - merginas, ko 
mes šį kartą gal truputį 
pasigedom...

Nors asmeniškai ir nepa
žinojau, tačiau, skaitydamas 
lietuviškąją kariškąją spau
dą, dažnai užtikdavau pulki
ninko Ugianskio vardą. Gi 
štai Australijoje susipažinau 
ir su jo anūke Erika Ugians- 
kyte. Paprašiau ir jos pa
reikšti savo įspūdžius.

— Australijoj man labai 
patiko, nors prieš tai esu 
bususi ir Europoj ir apvaži- 
nėjusi visą Ameriką. Taip 
pat svečiavausi ir Lietuvoj. 
Su Spinduliu esu jau nuo 
trejų savo amžiaus metų ir 
su visa grupe tiesiog suau
gau. Šiuo metu mokausi 
gimnazijoj ir lietuviška 
veikla nieko netrukdo. 
Dar geriau, nes amerikiečiai 
domisi, kad esu lietuvaitė. 
Man labai patiko jūsų Lietu
vių Dienos, nors Sydnejus 
patiko daugiau, Viskas buvo 
čia labai gerai. Linkiu jūsų 
jaunimui daug geros sėkmės 
ir noriu, kad kada jis ir pas 
mus atvažiuotų.

Bus daugiau
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kasdien
žinios iš viso pasaulio pirm. - penkt. 7.30 vai. vak.

šešt. - sekm. 6.30 vai. vak.

Kalbuosi su Spindulio vadove
ALISOS BALTRUKONIE- 
NĖS RADIO POKALBIS 
SU LOS ANGELES "SPIN

DULIO” ANSAMBLIO VA
DOVE ONA RAZUTIENE 

1983 m. sausio 3 d.

A.B. Miela ponia Razutie- 
ne, Jūs atvežėte, iš Los An
geles j Melbourne Lietuvių 
Dienas meno ansambli 
"Spinduli”. Gal pasakytu
mėte mūsų klausytojams 
kaip ilgai šitas Jūsų puikus 
ansamblis egzistuoja?
O.R. Jaunimo ansamblis 
"Spindulys” gavo pradžių li
tuanistinėje mokykloje 1949 
m. Atseit jis jau gyvuoja 
34-tus metus.
A.B. Žinau, kad ansamblis 
pirmą kartą Australijoje. Ar 
ir Jūsų šita yra pirma iš
vyka?
O.R. Aš jau prieš 4 metus 
lankiausi Sydnejuje, Aus
tralijos Lietuvių Dienose ir 
susižavėjau jomis, bei paty
riau vietos lietuvių nuošir
dumą.
A.B. Kur kitur su ansambliu 
gastrolių buvote išvykus?
O.R. Su ansambliu mums 
tenka gastroliuoti beveik 
kas metai. Buvom New 
Yorke, Spoken, Washingto- 
no state, pasaulinių parodų 
metu. Aplankėme kaimy
nus San Francisco ir Ari
zona ir kitas vietas. Gi viena 
iš didžiausių išvykų mūsų 
buvo 1977-tais metais Euro
poje, kur koncertavome be
veik visose laisvojo pasaulio 
Europos valstybėse. Daly
vaujame visose tautinių šo
kių ir dainų''šventėse Čika
goje ir Toronte.
A.B. O kaip ilgai Jūs su an
sambliu dirbate, jam vado
vaujate?
O.R. Nuo pat įsikūrimo. Bet 
per tą laiką išaugo mano 
duktė Danguolė, kuri jau di
džiausią darbo naštą, t.y. 
tautinių šokių mokymą iš 
manęs perėmė. O ir iš 
jaunimo išaugo gera kadras 
puikių talkininkų dainoms ir 
šokiams. Pav. Vytas Ban- 
džiulis, Polikaičių šeima, 
Bužėnai, Mičiulytė ir kiti.
A.B. Man ir daugeliui, kurie 
’’Spindulio” ansamblį matė 
šokant ir girdėjo dainuojant, 
įdomu, kad jame tiek daug 
jaunų, gražių merginų ir vy
rų. Kaip jie taip vykusiai 
suderina šokį su daina?
O.R. Mūsų ansamblyje di
delių ir mažų priskaitame 
apie 200. Lituanistinėje mo
kykloje jau mokoma dainų ir 
šokių. Ten pradžia. Paaugę 
jaunuoliai jungiasi į vyres
nes grupes; daina ir šokis 
eina kartu. Mūsų renginiai 
yra metiniai. Tradicinis va
karas yra žiemą ir pavasarį 
jaunimo šventė. Tai dainų ir 
tautinių šokių, demonstra
cija. Per dainas stiprėja lie
tuviška dvasia. Tautiniai šo
kiai - gražiausia tautinė ap
raiška, kuriais mes garsina
me Lietuvos vardą svetim
taučių tarpe. Dainos daž
niausiai parenkamos jauni
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mo mėgstamos, patriotinės 
liaudies dainos ir pramogi
nės. Besirengdami išvykai 
pas jus kartu rengėmės jau 
ir 27-tąjai dainų ir tautinių 
šokių šventei pas mus, ir 
Pasaulio Lietuvių Dainų 
šventei Čikagoje. Dar už 
metų tautinių šokių šventė 
Clevelande. Kur galas? Jo 
negali būti, nes lietuvybę 
reikia išlaikyti. Be to jauni
mas dar ir prisideda prie 
Lietuvos laisvinimo darbų.
A.B. Noriu dar Jūsų, p. Ra- 
zutiene, paklausti: kaip 
jums Australijos lietuvių 
gyvenimas atrodo? Ar labai 
skiriasi nuo Los Angeles, ar 
bendrai šiaurės Amerikos 
lietuvių gyvenimo ir veik
los?
O.R. Australijos lietuvių 
gyvenimu esu sužavėta. Ne
žiūrint to, kad jūsų čia ne
daug, jūs sugebate gražiai 
suorganizuoti Lietuvių Die
nas ir vieningai veikti. Jūsų 
lietuvių bendruomenė tvir
ta. Valdybos keičiasi mies
tais, skaldymosi nejaučiama.

Audrutė ir Steve Markowskei

VISUR VISAIP

ŠVEICARIJA RUOŠIASI 
KARUI

Pramatydama, kad karas 
ateityje bus neišvengiamas,. 
Šveicarija nori būti tam pa
siruošusi. Apie 90 % gyven
tojų jau turi priešatomines 
slėptuves. Taip pat rūpina
masi ir maisto atsargom, kas 
bus paskirstyta po priešato
mines slėptuves. Tam ruo
šiamas specialus maistas, 
galįs ilgai nesugedęs išsi
laikyti. Tokio atsarginio 
maisto produktų rinkoje ne
bus galima gauti.

AB. Mačiau, kad lankėtės 
Lietuvių Dienų parengi
muose, kuris iš pasirodymų 
jums geriausiai patiko?
O.R. Žinoma, geriausiai pa
tiko atidarymas, šokių ir 
dainų šventės. Bet gražu, 
kad jaunimas sugeba irgi ką 
nors savito surengti. Tik 
norėtųsi jų parengimuose 
užčiuopti daugiau patrioti
nės minties, realumo. Labai 
patiko tautosakos ir jaunimo 
talentų pasirodymo vakarai. 
A.B. Gal kokių komentarų 
turite apie kitus Lietuvių 
Dienų parengimus?
O.R. Bendrai imant, jūsų 
Lietuvių Dienos puikios. 
Kas dveji metai ruošdami 
jas, jūs galite geriau palai
kyti lietuvybės dvasią gyvą, 
ypač jaunimo gretose. Lin
kėčiau jaunimui ne tik taip 
gražiai šokti, bet ir dainuoti, 
nes kas nedainuoja, tas greit 
sensta, - sako lietuviška pa
tarlė. Daina išlaiko savo 
kalbą ir tautą gyvą. Gražiai 
dainuoja jūsų chorai. Jauni
me, dainuok ir tu!

Įvedus griežtą išgerian
čiųjų vairuotojų kontrolę 
ant kelių N.S.W. valstijoje 
nuo pereitų metų gruodžio 
17 dienos, krito ne tik eismo 
nelaimių skaičius, bet ir iš
geriančiųjų smuklėse. Kiek
vienas vairuojantis bijo pa
kelyje išgerti stiklą ar kitą 
alaus po darbo su draugais, 
nes galįs būti judėjimo poli
cijos patikrintas. Tuo ypač 
susirūpinę barų ir klubų sa
vininkai, nes išgėrimų pa
reikalavimas katastrofiškai 
smukęs.

***
Japonai sėkmingai pa- 

A.B. Kaip jūsų nuomone 
praėjo sekmadienį sausio 
2-trą "Spindulio” ansamblio 
specialus koncertas?
O.R. Manau, kad mūsų kon
certas buvo labai sėkmin
gas. Jaunimas programą at
liko taip, kaip jie gali atlikti 
geriausiai. Publikos buvome 
labai gražiai įvertinti. Daug 
plojimo. Lietuvių bendruo
menės gausiai apdovanoti. 
Visi esame sužavėti priėmi
mu ir įvertinimu.
A.B. Gal dar ką nors, ponia 
Razutiene, norėtumėte 
pasakyti, kas mūsų klausy
tojams būtų įdomu.
O.R. Mieli Australijos lietu
viai, radio klausytojai, svei
kinu visus! Laimingų Naujų 
Metų. Esame laimingi, kad 
galėjome jus aplankyti ir 
spindulėlį šviesos, bei lietu
vių kultūros dalelę čia at
nešti ir pasidalyti su jumis 
lietuviško meno vertybėmis. 
Jaunimas troško susitikti 
jaunimą iš tolimo pasaulio. 
Jie smagiai praleido laiką. 
Visi esame patenkinti jūsų

Ir sumainė
Praeitų metų pabaigoje, 

Sydnejaus lietuviams ir, 
ypatingai jaunimui, gerai 
žinoma, buvusi taip veikli 
skautė Audrutė Šliterytė 
susituokė su Steve Mar
kowskei. Sutuoktuvės įvyko 
Strathfield St. Patricks ber
niukų gimnazijos koplyčioje. 
Apeigas ir gražų pritaikintą 
žodį atliko msgr. P. Butkus. 
Vestuvinė puota vyko Civic 
Centre Chatswoode, daly
vaujant apie 400 svečių.

Vestuvinė puotai valgius 
paruošė Sydnejaus Lietuvių 
Klubo šeimininkė. Visas 
vestuvines ceremonijas 
pravedė iš Melbourne atvy
kęs inž. V. Alekna.

Nuo pat darželio laikų 
Audrutė buvo gerai žinoma 
lietuvių tarpe. Ji dalyvavo 
minėjimų, įvairių parengimų 
ir skautų programose, dai
nuodama arba skambindama 
pianinu. Iš 5-kių mergaičių ji 
buvo sudariusi dainininkių 
grupę ir su ja dažnai pasi
rodydavo mūsų visuomenei. 
Ji taip pat skambina ir gita
ra, kas praturtina jos sofis
tinį dainavimą. Ji yra baigu- 

naudbja įvairias miesto at
matas jas perdirbdami į 
naudingus dalykus. Iš 100 
tonų atmatų, kurios skiria
mos į šiukšlynus, pagamina
ma dideliam plotui tinkamų

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

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

globa, už ką aš nuoširdžiai 
dėkoju. Ačiū Lietuvių 
Bendruomenei, jos
pirmininkui Albinui Pociui ir 
Lietuvių Dienų vadovybei 
su pirmininku Bladzevičium 
už pakvietimą ir rūpesčius 
mūsų išvyka. Ir ačiū Mel
bourne Lietuvių Bendruo
menės Valdybai su pirmi
ninku Šemetu, už mūsų 
koncerto surengimą ir 
nepaprastas dovanas. Vi
siems atsilankiusiems ir pa- 
rodžiusiems didelį dėmesį. 
— Ačiū visiems. Taip pat 
noriu perduoti jums Los 
Angeles lietuvių sveikini
mus ir gerus linkėjimus. 
Nemaža Amerikos lietuvių 
jau yra patyrę jūsų nuošir
dumą. Dar kartą pasimatyti 
mes kviečiame jus Amerikos 
žemyne - neaplenkiant Los 
Angeles miesto, kur Holly- 
woodas ir Disneylandas su 
kino žvaigždėmis ir miki- 
mauzais ir mūsų "Spindu
lys” jūsų lauks. Ačiū, ir iki 
malonaus pasimatymo atei
tyje.

žiedelius...
si lietuvių sekmadieninę 
mokyklą, buvo skautė ir 
šoko "Sūkurio” grupėje. 
Pradėjus studijuoti kompiu
terių mokslą universitete, ji, 
dėl laiko stokos, turėjo atsi
sakyti nuo kitų ankstyves
nių pramogų ir universitete 
yra gavusi pirmą premiją už 
’’Sisteminę analyzę”.

Audrutės vyras St. Mar
kowskei yra baigęs Sydne
juje medicinos mokslus ir 
šiuo metu atlieka praktiką 
Gosfordo ligoninėje.

Linkint jauniesiems daug 
laimės ir šeimyninės vedy
binės šilumos, mes tikim, 
kad Audrutė, kartu su vyru 
vėl ras laiko ir lietuviškajam 
gyvenimui.

Ant. Laukaitis 

trąšų, dviem tūkstančiam 
butų degamųjų dujų, reikš
mingas kiekis laikraštinio 
popieriaus ir metalo apie 
50.000 konservams dėžučių.

***
Luksemburge veikia 

spaudos pramonei remti 
draugija, kuri tarnauja ko
munistiniams interesams. 
Draugiją įsteigė Rygų Vo
kietija. Draugijos rūpestis 
spausdinti, platinti ir propa
guoti komunistinę propa
gandinę spaudą.
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bus

mūsų laukia kanada

Išvykos Org. Komitetas 
g^vo iš buv. ŠALFASS pir- 
mrninko ir vyriausio buvu
sios Pas. Liet- Dienų Toron. 
į? Sporto Šventės vadovo 
“■ Bernecko laišką, kuria
me jis patiekia žinių apie 
busimą australiečių sporti- 
mnkų priėmimą Kanadoje.

Kanados Sporto Apygar- 
?°.s. vadovo Rimo Sondos 
miaatyva sušauktas visuo- 
, ehes atstovų, parapijų 
klebonų ir sporto darbuo
tojų posėdis ir sudarytas 
foStetK: rūpintųsi
atvažiuojančiais Australijos 
lietuviais sportininkais.
Jame yra: Jonas Gustainis 
oirm.. Rimas Sonda - sekr., 
Pranas Berneckas - iždin., ir 
Sigitas Krašauskas - kores
pondentas. .. .

Numatyta sportininkų 
sutikimas aerodrome, susi
pažinimo vakaras, varžybos, 
miesto aprodymas, eitynes 
prie miesto rotušės ir vaini
ko padėjimas prie paminklo 
žuvusiems už laisvę, išvyka į 
Niagara Falls ir kt. Visam 
priėmimui numatyta apie 
10.000 dolerių išlaidų, kurios 
bus telkiamos įvairiais bū
dais. ... , , ,

Rengėjai jau dabar prašo 
įvairių nuotraukų, nes jie 
galvoja paruošti programą 
ir įdėti visų atvykstančių 
nuotraukas individualiai. 
Baigiant raštą, kanadiečiai 
rašo: "Bendravimas su Aus
tralijos lietuviais sportinin
kais yra mūsų tautiniame 
išsilaikyme vienas iš gerų 
pradų. Prisiminkime mūsų 
sportininkų išvykas Austra
lijon, jų pirmykštes viešna
ges pas mus. Jos pasisekė ir 
paliko daug malonių prisi
minimų. Sis bendravimas 
mus stiprina ir duoda im
pulso būti gerais lietuviais?

BALTIMORĖS ŽINIOS

Pasirengimai 
išvykai 

į Čikagą
Lake” golfo lauke ir
pravestas grupėmis, pagal 
"Handicap” sistemą, kuri 
yra: nuo 0-7 - meisterių kla
sė, 8-12 - A klasė, 13-17 - B 
klasė ir t.t. Be to bus ir ko
mandinės žaidynės. Koman
dą sudaro nuo 6 iki 9 žaidėjų. 
Galutinės turnyrų taisyklės 
bus pranešta vėliau. Geros 
sėkmės ir iki pasimatymo 
Čikagoje, rašo golfo vado
vas.

Abi grupės skrenda Aus
tralijos Quantas Jambo Jet 
lėktuvais iki San Francisco 
ir vėliau American Airlines 
lėktuvais. (Ne kokiais kitais 
mažesniais kitų oro bendro
vių lėktuvais, kurie anksčiau 
turėjo nemažai bėdų ir į 
Ameriką skrenda daug il
giau).

KAINOS IR KITI PRIEDAI

IPOPTAi^

SPORTININKŲ IŠVYKOS 
KAINOS

Sportininkai į ’as. Liet. 
Dienas ir Spon • Šventę 
vyksta dviem grupėmis:, 
pirmoji išvyksta birželio 
2-rą dieną ir antroji - birželio 
21 d. Pirmoji grupė, daugu
moje visi sportininkai, ke
liauja po paskirus Amerikos 
miestus ir Kanadą, vėliau 
viešėdami Las Vegas ir 
Honolulu miestuose.

Sydney - San Francisco
- Sydney $ 1000 

Melbourne - San Francisco
Melbourne $ 1050 

45 dienos keliauti po Ameri
ką ir Kanadą $ 350 
1 diena - naktis San Fran
cisco, 3 naktys Las Vegas, 
2Vz dienų Honolulu, perve
žimai iš aerodromų į kotelius 
ir New Yorke iš JFK aero
dromo į La Guardia

viskas $ 140 
sportininkųVisa I-ji 

grupės kelionė:
Iš Sydnejaus
Iš Melbourne

$1490
$1540

Koteliai yra: San Francis
co - "Holiday Inn” Fisher
man’s Wharf (pačiame cent
re), Las Vegas - "Holiday

Inn” Centre Strip ir Hono
lulu - "Miramar” Waikiki 
Beach. Kotelių kambariai 
yra dviems. Jeigu kas no
rėtų gyventi trise, tai nuo 
bendros kainos nusiima po $ 
26 kiekvienam ir jei kas no
rėtų gyventi pats vienas, tai 
prie bendros kainos priside
da $ 164.

Antrosios grupės žmonės, 
jei nenorės nakvoti San 
Francisco, tai jų kelionė, 
būnant Amerikoje (norint ir 
gali važinėti po ją) 14 dienų, 
yra:
Sydney - Chicago - Sydney

$1250 
Melbourne - Chicago -

Melbourne $ 1300 
Išvykos Komitetui visus 

technikinius kelionės 
darbus, kurių jis pats neturi 
teisės atlikti, daro Palanga 
kelionių biuras, kuris spor
tininkams duoda: uniformas

(apie $ 5000). Kelionės mai
šus ir T/marškinėlius su iš
vykos ženklais (apie $ 1000), 
tris dovanas nuvežt į Ame
riką (kaina dar nežinoma) ir 
būsima, išlaidų padengimui, 
lešminė B—B—Q. Palanga 
kelionių biuro savininkai yra 
Marica ir Romas Cibai.

(Išvykos K-tas ėmė didesnį 
depozitą vien dėl to, kad su
mokėję žinotų savo važiavi
mo įsipareigojimą. Visi pini
gai yra laikomi "Talkoje”. 
Vasario mėn. numatomas 
kelionės bilietų pakėlimas, 
kas mūsų neliečia, jeigu visą 
sumą įmokėsime iki 
1.4,1983. Įmokėjus pilną su
mą ir atsisakius važiuot, bus 
prarasta $ 300. Visiems 
sportininkams privalomas 
apsidraudimas, ypatingai 
nuo susirgimų ir katastrofų.

Antanas Laukaitis
Išvykos vadovas

4 X 50 m. kombinuota esatafetė

33—žioji Sporto Šventė
Leonas Baltrūnas

Vyrai
1. Melbourne 2 min. 08 sek. (M. Katilius, F. Sadauskas,

N. Kuster, D. Alekna)
2. Sydnejus 2 min. 26 sek.

plaukimas Moterys
1. Sydnejus 2 min. 57 sek.

50 m. LAISVU STILIUMI
12 m. ir jaunesni berniukai

1. S. Dagys (Melb.)
2. A. Pember (Canb.)

12 m. ir jaunesnės mergaitės
1. R. Daukus (Canb.)
2. B. Howe (Canb.)
3. N. Luscombe (Geel.)

14 m. ir jaunesni berniukai
1. A. Daukus (Canb.)
2. P. Pullinen (Syd.)
3. D. Pember (Canb.)

14 m. ir jaunesnės mergaitės
1. D. Mauragis (Canb.)
2. G. Starinskas (Geel.)

-36.70
— 37.45

-39.90
-42.08
-43.37

-34.90
-35.63
— 37.72

— 48.60
— 51.16

4 X 50 m. LAISVU ST. ESTAFETĖ
Vyrai

1. Melbournas
2. Sydnejus
3. Canberra

50 m. NUGARA

2 min. 47 sek.
2 min. 53 sek.
3 min. 23 sek.

12 m. ir jaunesni berniukai
1. A. Pember (Canb.)
2. S. Dagys (Melb.)

— 49.00
-53.65

Moterys
1. Canberra 4 min. 13 sek. 

(L. Gocentas, R. Daukus, B. 
Howe, D. Mauragis) 
16 m. ir jaunesni berniukai

1. N. Kuster (Melb.
2. P. Celna (Melb.

12 m. ir jaunesnės mergaitės
1. B. Howe (Canb.)
2. R. Venslovas (Syd.)
3. V. Dagys (Melb.)

-49.20
— 53.88
-57.67

50.86
58.84

14 m. ir jaunesni berniukai
1. D. Pember (Canb.)
2. P. Pullinen (Syd.)
3. A. Daukus (Canb.) »

— 51.53
— 51.67
-52.10

16 m. ir jaunesnės mergaitės
1. A. Žvinakytė (Melb.)
2. A. Klejus (Melb.

59.00
59.88

14 m. ir jaunesnės mergaitės
1. D. Mauragis (Canb.) -1:15.00

3 
1
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Kaip rašo Baltimorės L.B. 
Apyl. pirmininkas Vyt. 
Eringis, jie kartu su sporto 
klubo vadovybe turėjo 
bendrą posėdį ir australie- 
čius priima. Jis rašo: "Pa
lyginus su kitomis lietuviš
komis kolonijomis, mūsų yra 
maža, apie 140 šeimų, iš 
kurių tik nedidelė dalis įsi
jungę į lietuvišką veiklą. 
Savaitę prieš jūsų atvykimą, 
mes turėsime miesto centre 
Lietuvių Dieną, kur daly
vausime su įvairiais savo 
parengimais. Taip pat ruo
šiamės į Pas. Liet. Dienas, 
todėl jūsų priėmimas pasi
daro sunkesnis. Tačiau mes 
duosime nakvynes 50-čiai 
sportininkų, kai kitiems 
užsakysime kambarius pi
gesne kaina, maždaug 45 
dol. nakčiai. Kambarys tu
rės dvi plačias lovas ir vonią. 
Už hotelius reiks jums pa
tiems apsimokėti. Mes gali
me jus priimti dvi dienas. 
Prašome duoti sąrašus ir 
pasakyti ar kas iš sportinin
kų turi pažįstamų ir giminių 
Baltimorėje ir Wašingtone. 
GOLFININKŲ DĖMESIUI

Čikagoje Pas. Liet. Sporto 
Šventės golfo turnyras pra- 
sįdęda birželio 29 ji, ."Silver

16 m. ir jaunesni berniukai
1. A. Sadauskas (Melb.)
2. M. Lyle (Adei.)
3. P. Čelna (Melb.)

16 m. ir jaunesnės mergaitės
1. A. Žvinakytė (Melb.)
2. V. Bone (Adei.)

Vyrai
1. D. Alekna (Melb.)
2. N. Kuster (Melb.)
3. T. Pullinen (Syd.)

Moterys
1. V. Bliokas (Syd.,)
2. K. Cox (Syd.)

— 33.90
-35.27
-40.05

-42.09
-47.25

-29.05
-29.52
-29.76

— 39.73
-39.88

50 m. KRŪTINE
12 m. ir jaunesni berniukai

1. S. Dagys (Melb.)
2. A. Pember (Canb.)

12 m. ir jaunesnės mergaitės
1. R. Daukus (Canb.)
2. B. Howe (Canb.)
3. N. Luscombe (Geel.)

14 m. ir jaunesni berniukai
1. P. Pullinen (Syd.)
2. A. Daukus (Canb.)
3. L. Zdanius (Melb.)

GOLFAS PERTHE

50.70
53.40

50.10
57.51
57.78

46.95
49.46
51.38

Skaitėme Mūsų Pastogėje 
apie Canberros ir Sydnejaus

Vyrai
1. T. Pullinen (Syd.)
2. D. Alekna (Melb.)
3. F. Sadauskas (Melb.)

Moterys
1. V. Bliokas (Syd.)
2. K. Cox (Syd.)

50 m. PLAŠTAKE
Vyrai

1. M. Katilius (Melb.)
2. A. Pember (Canb.)
3. A. Daukus (Canb.)

Moterys
1. R. Daukus (Canb.)
2. B. Howe (Canb.)
3. V. Dagytė (Melb.

golfininkus. Norime pasigir
ti, kad ir Perthe jau treji 
metai kaip turime regulia
riai žaidžiančią (kas savaitę 
ir dažniau) sporto klubo 
Tauro golfininkų sekciją. 
Nuo to laiko, kaip keturi 
Pertho lietuviai sporto ve
teranai prieš ketverius me
tus pradėjo daužyt golfo ka
muoliukus po pievas ir krū
mus, mūsų skaičius išaugo ir 
dabar turime stiprų vienetą. 
Šiuo metu esame 15 vyrų ir 
7 moterys. Visi susirenkame 
kas šeštadienį tarpusavio 
varžyboms. Tauro golfo 
sekcijos rengiami pobūviai, 
iškylos ir iešminės lankomos

42.70
44.20
47.31

58.30
59.88

-30.64.
-48.92
-49.34

-53.17
-58.40
-60.31

16 m. ir jaunesnės mergaitės
1. A. Klejus (Melb.)
2. V. Bone (Adei.)

Vyrai
1. D. Alekna (Melb.)
2. F. Sadauskas (Melb.)
3. G. Kalėda (Syd.)

Moterys
1. V. Bliokas (Syd.)
2. K. Cox (Syd.)
3. B..Hornas (Syd.)

kaskart vis didesnio būrio 
draugų ir prijaučiančių.

1982 metų sezoną pradė
jom vasario pradžioje. Įžan
ginio V. šiukšterio vardo 
trofėjaus laimėtojas tapo N. 
Džonsonas. Tų metų kovo 1 
d. surengtoje išvykoje buvo 
lošiami mišrūs dvejetai. 
Laimėtojais išėjo P. Patu- 
pienė ir J. Repševičius.

Rimtesnės varžybos įvyko 
per Velykas. Laimėtojas -, 
Juozas Jasas. Moterų trofė
jų laimėjo E. Budrikienė.

Balandžio 25 d. ir birželio 
7 d. įvyko jau tradicinėm ta
pusios varžybos. Laimėtoju

-46.50
— 50.19

— 44.80
-46.46
-49.36

— 49.64
-50.19
-59.49

pripažintas Gediminas Pa
lūpis, o dovanų laimėjo Al
fonsas Čižeika ir J. Jasas.

Pačios svarbiausios pir
menybės pravestos dėl 
klubo čempionato. Laimėjo 
Z. Budrikis ir jam suteiktas 
"bušmano” titulas.

’’Gros” pirmenybes lai
mėjo A. Čižeika iš eilės ant
rą kartą.

Didelę paspirtį mūsų gol- 
fininkams

sudarė susiorganizavusios 
moterys. Joms sėkmingai 
vadovauja E. Cižeikienė.

V. Klimaitis

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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Informacija
LATROBE VALLEY

PRANEŠIMAS

Vasario 19 d., šeštadienį, 
1 vai. p.p. S.A. Šabrinskų 
ūkyje Tambo Rd., Moe 
mieste, ruošiamas Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo minėjimas ir piknikas.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
iš arti ir toli skaitlingai da
lyvauti. Seniūnė

PERTH

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ

Lietuvos nepriklauso-
mybės šventės minėjimas 
Perthe įvyks vasario 20 d., 
sekm.; 11 vai. pamaldos St. 
Francis bažnyčioje, jas 
laikys kun. T. Tomich.

Tuoj po pamaldų visi 
tautiečiai ir svečiai renkasi į 
Lietuvių Namų salę, kur 
lauks šeimininkės su pietu
mis. 2 vai. minėjimas ir me
ninė programa. Paskaitą 
skaitys buvęs Lietuvoje žy
mus tautietis J. Krupavičius 
ir angliškai - B. Steckis. Bus 
loterija ir kitos pramogos.

Apylinkės Valdyba kvie
čia visus lietuvius ir svečius 
dalyvauti su tautine vėliava, 
o moterys tautiniais rūbais.

B. Steckis

SYDNEJAUS LIET. MOTERŲ SOCIALINĖS GLOBOS DRAUGIJA 

maloniai kviečia visus į tradicinį * 
Užgavėnių blynų balių

vasario 12 d., šešt., Sydnejaus Lietuvių Klube. Pradžia 7 vai.
Programoje matysite Engadine T.V. ir radijo artistus. Skambės dainos 

sutartinės, dalyvaus net pats Atžalos režisorius, vaikų valanėlės Dėdė ir 
pensininkė iš Wollongongo.

Turtinga loterija ir skaniausi blynai Sydnejuje!
Įėjimas $ 8 (įskaitant blynus)

$ 5 (įskaitant blynus) pensininkams ir moksleiviams
Nuoširdžiai visų laukiame. Draugija savo svečių niekada neapvylė!
Bilietai įgyjami Klube tel. 708 1414 ir prie įėjimo

Valdyba

Melbourne lietuviams
PAKVIETIMAS

MELBOURNO TĖVAMS

Kviečiu visus tėvus, jų 
draugus ir pažįstamus tu
rinčius vaikus nuo 8 iki 14 
metų amžiaus, norinčius 
žaisti krepšinį su lietuvių 
krepšinio klubų Varpu, at- 
vežkite savo vaikus, ar susi
tarę su kaimynais pamainom 
vežkite, kiekvieną sekma
dienį nuo 2 iki 4 vai. į Albert 
Park V.A.B.A. krepšinio 
.stadioną, trečią ir ketvirtą 
aikštę.

Pirmoji treniruotė vasario 
6 d.

Mano priežiūroje vaikai 
bus mokinami krepšinio 
sporto išvystyti tarp vaikų 
komandinį žaidimą, lietuviš
ką draugystę, pasitikėjimą, 
pasididžiavimą savo koman
da ir su laiku praktišką lie
tuvių kalbos naudojimą.

Gabumo ir palinkimo pag
rindo nereikia. Reikia tik 
noro prisidėti ir stengtis.

Pradėsime treniruotes 
žaidimo formoje, duodant 
vaikams laiko susidraugauti 
ir priprasti prie sviedinio. 
Pradžioje bus naudojama 
anglų kalba, pereisime į lie
tuvių su anglų vertimu, 

VASARIO 16-tos 
MINĖJIMAS 

MELBOURNE

ALB Melbourne Apylin
kės Valdyba primena tau
tiečiams, kad Vasario 16-tos 
šventę minėsime sekma
dienį, vasario 20 d. Šventę 
pradėsime pamaldomis 12 
vai. Šv. Jono bažnyčioje. 
Prašome visas organizacijas 
dalyvauti organizuotai, su 
vėliavomis. P 'nias bei 
paneles kviečiam^ dalyvauti 
pasipuošusias taut., tais rū
bais.

Minėjimas, iš paskaitos 
bei kultūrinės dalies, įvyks 
Lietuvių Namuose 2.30 vai.

ALB Melb. Apylinkės 
Valdyba

PRANEŠIMAS

Šiais metais Vasario 
16-sios 65-sias metines švę
sime Sydnejuje šia tvarka:

Vasario 20 d. - iškilmingos 
pamaldos 11.30 vai. Šv. Joa
chims bažnyčioje Lidcombe, 
pamaldas atlaikys prel. P. 
Butkus, giedant Dainos cho
rui. Visos organizacijos pra
šomos dalyvauti su vėliavo
mis bažnyčioje.

Oficialioji ir meninė dalis 
3 vai. Lietuvių Namuose 
Bankstowne. Šventės prog
ramą paruošė Sydnejaus 
sporto klubas ’’Kovas”.

duodant laiko vaikams iš
mokti, baigsime naudojant 
lietuvių kalba treniravime ir 
komandiniame žaidime.

Uniformos bus parūpintos 
kiekvienam žaidėjui. Ko
mandos treningai (track 
suits) užsakomi už 18-20 do
lerių. Tarpkomandinės 
rungtynės vyksta kas penk
tadienį tarp 6 ir 8 vai. vaka
ro.

Daug vaikų jau žaidžia 
krepšinį australiškose mo
kyklose ar vietiniuose klu
buose. Australai patys ne- 
susilpnės ir nenutautės, o 
lietuviško jaunimo palaiky
mas duoda vaikui supratimo 
,savo tėvų kilmės, kalbos ir 
yra pagrindas ir ateitis 
Australijos lietuvių.

Vytas P. Šalkūnas, vaikų 
komandos globėjas tel. 
842 2113

ATSIŠAUKIMAS

Į LIETUVIŠKAS ŠEIMAS

Nenusikalskime savo tau
tai!..

Lietuvybės išlaikymui yra 
įsteigtas Melbourne lietu
viško švietimo komitetas.

Visos lietuviškos šeimos •

t SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE J
* *1-M 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (tel. 708 1414) *

paskolų — aukų vajus
BŪTŲ 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!

jf*** ******************************
Programoje numatyta: 

Invokacija - prel. P. Butkus, 
paskaita - prof. V. Doniela, 
meninei daliai vadovauja 
Juozas Maksvytis - dainos, 
deklamacijos ir t.t. Dekora
cijos dail Jolantos Janavi
čienės.

Aukos bus renkamos 16-ją 
Vasario gimnazijai paremti.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

PRIĖMIMAS
Vasario 18 d., 

penktadienį, 7 vai. p.p. Lie
tuvių Namuose Bankstow
ne, kartu su Estų Bendruo
mene ruošiame Reception 

kreipkitės į šitą Komitetą ir 
atvirai pasisakykite, kodėl 
neleidžiate vaikų į Ėetuviš- 
kas mokyklas?! Kodėl palie
kate vaikus nutautėjimui?!

Komiteto sekretoriaus 
mokytojo B. Gasiūno tele
fonas 560 1142. Jeigu jums 
reikalinga kokia parama, ją 
jums suteiks visos lietuviš
kos organizacijos.

Jeigu jums reikalinga 
vaikus nuvežti į lietuvišką 
mokyklą, jeigu jums reika
linga atsiųsti mokytoją į na
mus vaikus mokyti lietuviš
kai kalbėti, skaityti ir rašyti, 
kreipkitės į šaulių kuopą. 
Užaugę vaikai bus tėvams 
dėkingi, kad juos leido į lie
tuviškas mokyklas. Mokė
dami lietuvių kalbą, jie taps 
tautos vadais ir autoritetais. 
Jie atkurs nepriklausomą 
Lietuvą. Juos Lietuva pa
gerbs, o tėvai būsite tautai 
daug nusipelnę.

Visų lietuviškų šeimų pa
reiga nepalikti savo vaikų be 
lietuviškos mokyklos.

Laukiame lietuviškų šei
mų atsiliepimo

Šaulių Kuopos kult. reik, 
vadovas Juozas Kvietelaitis.

Adresas: 5/114 Hyde Str., 
Yarraville Vic. 3013, tel. 
683679

Party. Esame
pakvietę daug reikšmingų 
svečių: politikų - valdžios ir 
opozicijos vadus, parlamen
tarus, senatorius, spaudos ir 
TV darbotojus, kultūrinin
kus, savo gerus draugus ir 
kaimynus etnikus. Tikimės, 
kad šios šventės proga įsi
gysime daugiau gerų draugų 
ir rėmėjų, kurie mums pa
dės sėkmingiau įgyvendinti 
Vasario 16-sios siekimus.

Kadangi susidarys nema
žos išlaidos už valgį ir gėri
mus, tai išlaidoms padengti 
vienam asmeniui bilietas $ 
15, porai (vyr.-žmonai) - $ 
25. Bilietai gaunami Lietu
vių Namų raštinėje, darbo 
valandomis iki vasario 12 d.

DAILĖS PARODA

Vasario 16 proga 
Bankstowno'Liet. Namuose 
įvyks
JUOZO

B AUKAUS —BANKS 
tapybos paroda.

VASARIO 16 PAMALDOS

Vasario 16-sios pamaldos 
Sydnejuje įvyks vasario 20 
d., šekm., 11.30 vai. St. Joa
chims bažnyčioje. Lidcombe. 
Pamaldose giedos Dainos 
choras, diriguojamas B. Ki- 
verio. Organizacijų vėliavos 
kviečiamos su kuo. gausesne 
palyda.

Kviečiami ir visi tolimes-
nių apylinkių tautiečiai ir 
ypač jaunimas.

Antroji bažnyčioje rink
liava skiriama Šv. Kazimie
ro kolegijai Romoje. Prieš 
Pamaldas bus proga aukoti 

autos Fondui.
Tad nuoširdžiai sujunki

me maldas ir aukas tėvynės 
laisvei bei šviesiai jos atei- 
fiai- Kun. P. Butkus

PARĖMĘS ALB METRAŠTĮ, NELIKSI BE 
ŽENKLO, KAD ŽMOGUMI BUVĘS...
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VIETOJ M 
GĖLIŲ

Pagerbdami a.a. G. Šap- 
ronienę vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukojame $ 20. 
A.M. Statkai ir R.J, 
Čirvinskai. Ačiū.

ALB KONTROLĖS 
KOMISIJA

ALB Krašto Tarybos su- į 
važiavime išrinktoji Krašto) 
Kontrolės Komisija pasi
skirstė pareigomis: pirmi-; 
ninkas Anskis Reisgys, na- < 
riai — I. Jonaitis ir A. Ado- 
menas.

PRANEŠIMAS

Tautinių šokių grupė Sū
kurys sėkmingai dalyvavo , 
Lietuvių Dienose Melbourne ! 
ir Bankstowno Council 
rengtame koncerte Austrą- Š 
lia Day proga.

Repeticijos vėl prasideda I 
vasario 21 d., pirmadienį, B 
6.30 vai. Lietuvių Klube. ■ 
Kviečiami įsijungti nauji šo- . 
kėjai į grupę: mergaitės pri- S 
imamos nuo 10 metų, ber- 1 
niukai- nuo 12 m. Norint I 
daugiau informacijos prašo- I 
me kreiptis į p. Mariną Cox S 
tel. 631 5539. Valdyba

LIETUVAITĖ IŠ KAUNO

23 metų, baigusi preky
bos mokyklą, supranta ang
liškai, domisi muzika, litera
tūra, istorija, nori susiraši 
nėti su lietuvių jaunimu 
Australijoje tarpininkaujant 
Ditai Svaldenytei 29 
Ormond St., Ashfield 2131, 
N.S.W.

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35
Oro paštu kitur $ 54
Atskiro nr. kaina 50 centų

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