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Minint Lietuvos 
^priklausomybės sukaktį

Prof Dr. Vytauto Donielos žodis 
Vasario 16-sios minėjime Sydnejuje 
vasario 20 d. Syd. Liet. Namuose

m?. .enčiant nepriklauso- 
kyla®s Paskelbimo sukaktį 
kvla Įvairiu minčių bei jaus
mu Graži šešiasdešimt pen- 
kerių metų sukaktis liudija 
augančia politinę tautos są
monę, o ja sutvirtina prisi
minimas, jog nepriklauso
mybės laikotarpis šiame 
šimtmetyje buvo ne tiek 
pirmu impulsu išsiskleidęs 
trapus augalėlis, kiek ver
giau atkakliai sulapojusi 
šaka seno, daug mačiusio 
betgi nepalūžusio, medžio 
kamieno- . . ,

Tačiau ši naujai sulapojusi 
šaka tapo nukirsta, ir me
džio gyvastingumas, nega
lėdamas prasiveržti natūra
liais būdais, turi skverbtis 
daugialypėn erdvėn jau ap- 
varžytomis formomis. Tokia 
yra lietuvių tautos istorinė 
padėtis, nuolat siekianti sa
vaimingumo ir nuolat susi
laukianti priespaudos iš kai
mynų pusės.

Be kaimynų negyvena nei 
viena tauta, ir todėl mintys 
apie nepriklausomybę nebus 
realios, jei tarptautiniai rė
mai ■ naudingi ar pavojingi - 
bus ignoruojami akių už
merkimu. Kaimyninių bei 
net tolimesnių jėgų sąranga, 
jų natūrali dinamika ir są
moningi tikslai, turi rasti 
vietos tokiame nepriklauso
mybės galimybių svars
tyme, kuris būtų patvares
nis negu svajonė ar utopija.

Perdidelė užduotis būtų 
analizuoti pasaulinę jėgą 
konsteliaciją. Pergyvenę 
pusšimčio metų politinės 
kaitos zigzagus, negalime 
lengvabūdiškai išsakyti 
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ateities kryptį, kai net di
džiosios galybės nepajėgia 
saugiai pramatyti sekančio 
dešimtmečio.

Bet jei nė viena tauta, nė 
viename amžiuje nėra gyve
nusi vienišumo izoliacijoje, 
kiekviena tauta turi betgi 
savo potencialą, daugiaplot- 
mes išraiškas, kurios savis
tovumą stiprina ar žaloja. 
Jei tauta negali būti atsa
kinga už kaimynus, ji visgi 
lieka atsakinga už savo pa
čios elgesį.

Nepriklausomybės sąly
gas todėl sudaro ne tik pa
saulinių jėgų žaismas, bet ir 
pačios tautos charakteris. 
Šiandien matome dešimti
mis naujai sukurtų valsty
bių, kurios, nors saugomos 
ir šelpiamos, visgi chaotiškai 
-mėtosi savo vidaus politi
koje, nerasdamos tos lygs
varos, be kurios visuomeni
nis gyvenimas tampa išsta
tytas neramumams, pasi
kartojančiam kerštui ir gal 
valstybinei savižudybei.

Lygsvara ir susipratimas, 
be abejo, negali garantuoti 
valstybinio išsilaikymo, nes 
betkuri tauta visgi yra tik 
ratas daug platesniame ge
ografiniame mechanizme. 
Bet lygsvaros ir susipratimo 
nebuvimas ar praradimas 
yra gana užtikrintas kelias į 
valstybinę pražūtį.

Tačiau kaip šią lygsvarą ir 
susivokimą suprasti? Atsa
kymas buvo lengvas se
novės laikais, gal ir mūsų 
kunigaikščiams, kada vie
nybę sudarė militarinio po
tencialo sutelkimas kaimy
nams nustelbti, ar apsiginti

Karo muziejaus vaizdas Kaune nepriklausomybės laikais 
Vyt. Maželio nuotrauka

nuo panašių tikslų iš priešų 
pusės. Atsakymas buvo 
palyginti lengvas ir prieš 
porą šimtmečių, kai Europos 
tautoms atsipalaiduojant 
nuo dirbtinai užmestų teri
torinių padalinimų bei lygiai 
dirbtinų dinastinių priklau
somumų, vienybė susidarė 
iš tokio išsilaisvinimo, ku
riame daugiau ar mažiau 
spontaniškai dalyvavo visa 
tauta. Lietuvos nepriklau

pasaulyje
Ispanijoje mirė kun. Ka

zimieras Patalavičius. Jis 
darbavosi tarp ispanų, bet 
plačiai veikė ir Lietuvos rei
kalais: bendradarbiavo is
panų spaudoje net buvo iš
rūpinęs ir vedęs per Madri
do radio lietuvių kalba radio 
valandėlę.

* * *
Lituanistikos Instituto 

suvažiavimas šiais metais 
numatomas Toronte, Kana
doje rugsėjo 3-4 d.d. Insti
tuto branduolys yra Čikago
je ir jame suburta lituanisti
kos darbuotojų - mokslinin
kų. Instituto pirmininkas 
šiuo metu yra prof. R. Šilba
joris.

* * *
Izraelis paskelbė, kad 

pastarojo karo metu su pa
lestiniečiais per invaziją Le- 
banone žuvo 466 Izraelio ka- 
riai'ir 2567 sužeisti.

***
Bolivija išdavė Prancūzi

jai po karo pabėgusį nacinės 

somybės paskelbimas 1918 
metais įvyko kaip tik to
kiuose rėmuose, kai mūsų 
tauta norėjo ir sugebėjo nu
mesti pančius, užmestus iš 
rytų, pietų ir vakarų.

Bet istorija, o kartu ir po
litinis sąmoningumas, 
žengia pirmyn. Jeigu sukili
me prieš kitataučius paver
gėjus svarbų vaidmenį vai-

Nukelta į 2 psl.

■Vokietijos Gestapo pareigū
ną Klaus Barbie, kuris vo
kiečių okupuotame prancūzų 
Lyons mieste buvo Gestapo 
viršininku ir kaltinamas 
4000 žmonių nužudymu ir 
išsiuntęs apie 7000 žydų į 
Vokietijos mirties
stovyklas. Jam gresia 
kalėjimas iki gyvos galvos, 
nes nuo praeitų metų Pran
cūzijoje mirties bausmė pa
naikinta.
ATGARSIAI APIE

BALTIJOS KRAŠTUS

Europos parlamentui pri
ėmus rezoliuciją, kad laikas 
panaikinti kolonializmą ir 
Europoje reikalaujant Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai 
laisvo apsisprendimo ir ne
priklausomybės, Vak. 
Europos spauda šitą žinią 
labai palankiai priėmė pla
čiai ją komentuodami. Ta 
proga spaudoje nepagailėta 
priekaištų Sovietų Sąjungai, 
kuri labai kietai savu laiku 
kovojo prieš bet kokį kolo

nializmą pasaulyje, bet ji 
pati tą kolonializmą be ato
dairos vykdo pačioje Euro
poje ir apie tai bijoma prasi
tarti tarptautinėse konfe
rencijose bei Jungtinėse 
Tautose.

Europos parlamento re
zoliucija Pabaltijo tautų rei
kalu bus perduota Jungti
nėms Tautoms reikalaujant 
jai atitinkamos eigos.

* * *
Vasaros sausrų pasėkoje 

skaudžiai Pietų Australiją ir 
Viktoriją nusiaubė miškų 
gaisrai. Sudegė eilė gyven
viečių netoli Adelaidės ir 
Melbourne. Viktorijoje su
degė ištisas Macedon mies- 
itelis, apie 70 km nuo Mel
bourne. Čia nukentėjo ir lie
tuviai: Macedon miestelyje 
pelenais virto Juozo ir Ta
nios Žukauskų graži gyven
vietė, kur jie buvo įsikūrę 
daugiau kaip prieš 20 metų. 
Abu išliko gyvi, bet liko kaip 
stovi. Juozas Žukauskas yra 
Mūsų Pastogės steigėjas ir 
pirmasis jos redaktorius. 
Salia jų sudegė ir žinomo 
skautų veikėjo Melbourne 
V. Vaitkaus naujai kuriama 
gyvenvietė.

Neskaitant nuostolių, 
kurie siekia šimtus milijonų 
dolerių, priskaitoma ugny 
žuvusių apie 70 žmonių.

***
Amerikos viceprezidentas 

Mr. G. Bush vasario pra
džioje lankėsi Vak. Europoje 
ir turėjo pasimatymų su eile 
vyriausybių. Vizitų intencija 
sustiprinti Vakarų santarvę 
akivaizdoje sovietinės grės
mės.
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Kur baigiasi mūsų misija?
Net iki šiandie po daugiau 

kaip 30 metų gyvenimo išei
vijoje (čia turima galvoje 
lietuvių išeivijos karta po 
antrojo karo, kuri politiškai 
ir tautiniai laikytina pačia 
sąmoningiausia) atrodo, 
neįsitikinta ir neperprasta, 
kam ir kokiais tikslais Pra
amžius arba Tvėrėjas suda
rė tokias sąlygas, kad lietu
viai pasklistų po visą pa
saulį, o tėvynę aklinai at
skyrė, kad nebūtų pagundos 
grįžti į namų ir šeimos jau
kumą ir čia užsidarius neži
nomais tūnoti, ir kad toji tė
vynė ne tik išeiviams, bet 
lygiai ir namie pasitikusiems 
būtų ne kasdienybe virtus 
realybė, bet kaip šviesus 
siekiamasis idealas.

Iš tikrųjų, Vasario 16-ją — 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę nors ir kasmet parei
gingai minime, bet minime 
tarsi atbūtą ir nepakartoja
mą istorinį įvykį be jokio 
tęstinumo ateičiai, nors po 
įvykusių ir tebetrunkančių 
okupacijų Lietuvos nepri
klausomybės idealas paliko 
lygiai toks, kaip ir prieš 
1918-sius metus, kada toji 
Lietuvos nepriklausomybė 
buvo paskelbta. Yra du 
skirtingi dalykai minėji
muose: minėti kaip ypatin
gai reikšmingą tautai istori
nį faktą, kuris nebepakarto- 
jamas ir kuris savo misiją 
atlikęs ir prisimenamas vien 
tik dėl jo svarbos praeityje, 
ir iš kitos pusės lygiai isto
rinį faktą, kuris, tiesa, buvo 
įgyvendintas tačiau dėl dau
gelio aplinkybių svetimų 
jėgų suspenduotas ir jo tęs
tinumas bei įgyvendinimas 
paliktas mums ar ateinan
čioms kartoms. Šita ir kaip 
tik šitoji minėjimų pažiūra 
ypač tinka ir yra tiesioginė 
ne tik išeivių, bet ir visų lie
tuvių užduotis - ne tik minė
ti, kas buvo ir kas anuo metu 
atsiekta, bet juo labiau 
siekti to, kas prarasta.

Atsimenant susidėjusią 

A.A.
ONAI ANDRUŠKIENEI 

mirus, skausme nuoširdžią užuojautą reiškiu jos vyrui 
Antanui, motinai, vaikams ir artimiesiems.

Mykolas Petronis

ONAI ANDRUŠKIENEI
staiga mirus, jos motiną Rozą, vyrą Antaną, dukrą Vidą, 
sūnų Gediminą su šeimomis ir visus artimuosius liūdesy 
giliai užjaučiame.

Canberros Apylinkės Valdyba

A.A.
ONAI ANDRUŠKIENEI

staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdesy palikusius 
jos vyrą Antaną, jos motiną, sūnų Gediminą ir dukrą 
Vidą su šeimomis.

Canberros Lietuvių Klubo Valdyba
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dabartinę politinę padėtį 
galbūt ir yra tasai už Lietu
vą kovos laukas ne iš mažy
čio geografinio taškelio, kuo 
ribojasi Lietuva, bet tasai 
kovos laukas visas pasaulis 

nuo ašigalio iki ašigalio, nuo 
rytų ir vakarų. Tai yra ne
aprėpiamas frontas, kurį dar 
reikia suorganizuoti.

Galbūt tasai tolimųjų dis
tancijų ir laiko Strategas 
viską pramatydamas, ir iš
sklaidė lietuvių tautą po 
visus kraštus, kad jie tuos 
frontus organizuotų, pa
lenktų žmones, tautas ir jų 
vadus, pasisakytų, užtartų, 
gal net prisidėtų kovoje už 
lietuvių tautos teisingus 
siekius ir aspiracijas. Čia ir 
vėl neišvengiamai peršasi 
žydų pavyzdys, iškilus tokiai 
galybei, kaip prieškristinė 
Romos imperija žydams pa
sipriešinti ir atsilaikyti buvo 
absoliučiai neįmanoma. Ta
čiau didžiojo Stratego plane 
žydų sukilimas prieš romė
nus 70 m. A.D. buvo tasai 
akstinas, kuris išsklaidė žy
dus po visą pasaulį, kad jie 
"įvykus laiko pilnybei vėl 
triumfaliai grįžtų į Jeruza
lę". Kelias buvo ilgalaikis, 
bet po 2000 metų šiandie žy
dai jau sėdi Jeruzalėje!

Galbūt ir mums skirtas 
panašus ano didžiojo Stra
tego likimas. Kaip ten be
būtų, bet jau tikrai ne dėl to 
šiandie lietuvių tauta yra iš
sklaidyta po visą pasaulį, 
kad atsidūrę tautiečiai už 

Minint Lietuvos...
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dina bendras tautos intere
sas, savistovumą gavus ar 
atgavus, pasirodo, jog tauta 
nėra vienalytė vienybė, bet 
kad joje yra skirtingų inte
resų, įvairių pasaulėžiūrų, 
nevienodo supratimo apie 
politinę savitvarką ir savi
valdą. Ne tik klaidinga bet ir 
pavojingai iliuziška yra ma
nyti, kad tauta yra absoliu
čiai vienalytė masė ir kad 
joje nėra ir neturėtų būti vi-

Lietuvos ribų tegu ir sunkiai 
uždirbtą sočiai valgytų duo
ną arba tik kitataučiams 
vaikus gimdytų! Galbūt 
šitdkio masinio ištrėmimo 
uždavinys ir prasmė yra vi
sai kitokia, negu vien tik 
apsirūpinti savo gerbūviu. 
Ir kaip tik šioje vietoje ir 
būtina kiekvienam kiek 
giliau ir susimąstyti ir gal 
net pasidaryti atitinkamų 
išvadų: yra vienas dalykas 
gyventi tik sau ir savo nau
dai be jokių aukštesnių sie
kimų, kas pareikalauja iš 
žmogaus įtemptų pastangų, 
aukos ir pasišventimo. Vėl 
gi kitas dalykas gyventi lie
tuviu, t.y. šalia kasdieniškų 
rūpesčių dar turėti ir aukš
tesnių idealų, dėl kurių ga
lėtų ir turėtų būti pašvęstas 
visas gyvenimas. Mūsų 
sąlygose tiek čia, išeivijoje, 
lygiai tiek ir pavergtoje 
Lietuvoje gyventi ir būti 
lietuviu yra nepalyginamai 
daugiau, prasmingiau ir net 
sunkiau, negu tik gyventi ir 
džiaugtis gyvenimu. Betgi 
gyvenimas tik sau visados 
yra tuščias ir bevertis. Būti 
ir gyventi kuo nors ir yra 
tai, kas tave iš tikrųjų ir pa
daro žmogum. Juo labiau 
gyventi lietuviu, kas yra 
tikrai nepigu ir nelengva. 
Per istoriją kiek žuvo žydų 
vien tik dėl to, kad jie buvo 
ir norėjo išlikti žydais. Šian
die matosi tų pastangų re
zultatai. Lygiąi.ir mes bent 
turėtume gyventi lietuviais 
jau vien tik dėl to, kad tuš
čiai dulkėmis nenusėstume 
svetur. (V.k.) 

dujinės diferencijos.
Kaip žinome iš istorijos, 

prieš porą šimtmečių Di
džioji Prancūzų Revoliucija, 
atmetusi monarchinę sant
varką ir paskelbusi demok
ratiją, užgavo jautriai pri- 
imlią stygą visoje Europoje 
ir, tarp kitko, sukėlė nepap
rastą entuziazmą lietuvių 
šviesuomenėje, kurią tuo 
laiku erzino neseniai uždėtas 
caristinis jungas. Bet deja, 
Prancūzų Revoliucijai, ne
žiūrint jos kilniausių idealų, 
trūko valstybinės patirties 
bei konkrečios demokrati
nės praktikos: kartu su išsi
laisvinimo mintimi keliavo ir 
prielaida, kad nusikračius 
monarchijos jungo, visi gal
vos ir elgsis vieningai. Bet 
tikėto vienalytiškumo neat
sirado, ir ideologiniai vado
vai jautėsi įpareigoti tokį 
vienalytiškumą įvesti prie
vartos būdu. Rezultate, 
idealistiškai grįsta Prancūzų 
Revoliucija išvirto į terorą.

Politinėje teorijoje šis is
torinis epizodas yra klasi
kinė pamoka, kad vietoj ieš
kojus visuotinio vienodumo, 
reikia verčiau žiūrėti į vi
suomenę kaip į interesų, pa
žiūrų, pasaulėžiūrų įvairybę. 
Vienybės vargiai pasieksi 
per prievartą. Bet vienybės 
galima prieiti per toleranci
ją, suprantant, kad skirtinga 
nuomonė gali būti lygiai 
nuoširdi, ir kad yra skirtin
gų kelių tam pačiam tikslui

PADĖKA

Mylimai žmonai, motina ir senelei Gertrūdai Šapronie- 
nei mirus, reiškiame gilią padėką prel. P. Butkui už ro
žančių koplyčioje, šv. Mišias ir laidotuvių apeigas.

Dėkojame p. B. Kiveriui ir Dainos chorui už giesmes 
bažnyčioje.

ASū visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems už 
velionės intencija aukotas šv. Mišias, paguodos žodžius, 
užuojautas, pareikštas žodžiu ir per spaudą.

Ačiū visiems už gėles ant velionės kapo ir aukas liet, 
reikalams.

Nuoširdi mūsų padėka visiems, palydėjusiems velionę į 
jos amžinojo poilsio vietą.

Vyras Petras ir duktė Renata

siekti. Čia prisimena evan
gelijos žodis "Mano tėvo na
muose yra daug buveinių”.

Kaip vienalytė ideologija 
yra brukama, ir kaip toks 
brukimas yra žalingas, ma
tome kaip tik ten, prieš ką 
susikaupia išeivijos politi
niai tikslai. Kai išgirstame 
apie grupę, kuri suteikia sau 
ekskuuzyvias valdymo pri
vilegijas ir draudžia kriti
kus, prisimename tokias at
gyventas politines formas 
kaip vadinamąją dievišką 
karaliaus teisę valdyti neat
sižvelgiant į piliečių troški
mus. Reikia džiaugtis, kad 
tokio stipraus, brukimo ne
turime savo, t.y. išeivijos, 
tarpe. Bet visgi reikia su
prasti, kad pavojų kelia ir 
mažiau intensyvi prievarta - 
toksai elegesys, kuris nuo
monių ar metodų skirtume 
pergreit įžiūri ne tik priešą, 
bet netgi principinį priešą. 
Peraštrus, nejautrus vieny
bės įgyvendinimo noras, ir 
būtent toksai noras, kuriam 
galioja tik savasis receptas 
sukelia kaip tik vienybės 
priešingybę. Nuomonių bei 
metodų skirtumas virsta 
neproduktyvia kova, aštriu 
ginču, kuris atstumia ne tik 
bendradarbius bet gal net 
sutepa pačius tikslus. Pa
žiūra, skaitanti, kad tik ji 
esanti teisinga santarvės 
įgyvendinimui, bus viena iš 
pirmųjų sukelianti nesutari
mą ir suirutę. Be abejo, bru
kimas yra neretai mėgina
mas pateisinti gerais norais, 
bet brukimo natūrali dina
mika kaip tik parodo, kad 
gerais norais ir pragaras 
grįstas.

Nenormalioje padėtyje 
natūralu, kad skirtumus pa
lydi stipresnės emocijos. 
Mūsoji padėtis išeivijoje, 
siekiant laisvės, yra inten
syvi padėtis, lengvai persi
metanti į pergreitą gyrimą 
ir peikimą. Tuomi sukuriami 
plyšiai ar net prarajos, kurių 
būtų galima išvengti jausmų 
suvaldymu - apskritai, su
pratimu, kad pažiūrų ir 
būdų skirtumas nėra būtinai 
piktybinis bet verčiau nuo
latinis ir natūralus elemen
tas bet kurioje bendruome
nėje.

Siekiant laisvės tautai, 
perpigu galvoti, kad galų 
gale viskas susiklos mūsų 
naudai. Tarptautinių jėgų 
sūkuryje nei viena valstybė, 
nei viena tauta, neturi iš
skirtinės privilegijos nuola
tinei egiZstencijai. Kaip tos 
jėgos apsprendžia mus, taip 
ir mes turime stengtis tas 
jėgas paveikti. Bet dar 
svarbiau yra nesunaikinti 
savęs pačių, jausmingai už
metant vienas kitam savo 
receptus. Daug dabarties 
tautų yra laimingos ta pras
me, kad, kaip jos besipeštų 
vidujiniai, joms nors nerei
kia kovoti už valstybinį sa
varankiškumą. Mums gi šita

Žinios
Ateinantį mėnesį įvedus 

bankų ilgesnes aptarnavimo 
valandas, bus didesnis tar
nautojų pareikalavimas. Ti
kimasi tuo įdarbinti apie 
11.000 darbininkų.

*•»
Ameriką ištiko per virš 30 

metų sniego griūtis. Dėl 
sniego pusnių sustojo bet 
koks susisiekimas. Iš New 
Yorke dėl sniego negalėjo 
pakilti ar nusileisti pusę 
dienos lėktuvai, nekalbant 
apie vieškelius ir geležinke
lius.

»»»
Vak. Vokietijoje generali

niai rinkimai įvyksta kovo 6 
d., tuo tarpu Australijoje 
kovo 5 d. Be abejo tas nieko 
bendro neturi, bet tik įdo
mus sutapimas, juo labiau, 
kad Vak. Vokietijoje buvo 
išreikštas nepasitikėjimas 
socialistine vyriausybe.

i ***
Bene pirmą kartą Sydney 

Apylinkės Valdyba vasario 
18 d. drauge su estų bend
ruomene surengė Liet. Na
muose Bankstowne politinį 
susitikimą, kur dalyvavo 
visa eilė aukštų australų po
litikų ir organizacijų va
dovų. Gaila, iš lietuvių pusės 
šiuo parengimu didelio susi
domėjimo nesulaukta.

kova visą laiką dar prieš 
akis, ir todėl vietoj ieškoję 
priešų savo tarpe, verčiau 
supraskime, kad politiniai 
naudingą lygsavarą nulemia 
suvokimas, kad reikia ieš
koti ne absoliučios vienybės, 
kuri yra utopinė, bet verčiau 
kurti VIENYBĘ ĮVAIRY
BĖJE, kurią galima pasiekti 
per šaltesni žvilgsnį bei di
desnę tarpusavio toleranci
ja-

Vyt. Doniela

MIRUSIEJI
A A

MARIJA CIBULSKIENĖ

Ir vėl Perthe išdygo nau
jas kapas - sausio 26 d. sun
kiai sirgusi mirė Marija Ci- 
bulskienė, 83 m. Kilusi nuo 
Alytaus. 1944 m. su visa 
šeima pasitraukė į Vakarus. 
1949 m. atvyko į Australiją 
ir apsigyveno Perthe.

Velionė Marija po gedu
lingų pamaldų, kurias 
atlaikė kun. T. Tomich, pa
lydėta tautiečių ir artimųjų 
prisiglaudė amžinojo poilsio 
Karrakatta kapinėse. Liū
desy paliko dvi dukros ir 
sūnus. Ilsėkis ramybėje.

B. St.
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’’SUPRASK, IŠ KUR KI
LĘS, KAD ŽINOTUM KAS 
ESI, KAD ŽINOTUM KUR 
EITI IR KAIP TEN PA
TEKTI”.

Pasiruošimai
Jaunimo Kongresui

Penktasis Pasaulio Lietu- 
VIU Jaunimo Kongresas 
vyks 1983 metų liepos 1-24 
dienomis. Liepos 1 d., II Pa
saulio Lietuvių Dienų metu 
Čikagoje, vyks Kongreso 
atidarymas. Stovykla ruo
šiama hepos 4-10 d.d. 
?^erįn College, netoli Cle- 
o, Jaunimo Kongre
sas toliau tęsiamas Trent 
Universitete prie Toronto 
v ‘ k?.r atstovai daly- 
ii oa .diju Dienose liepos 
jU’JO d.d. Liepos 22-24 d.d. 
Montrealyje įvyks vietinės 
sPaudos konferencija, kon
certas, banketas ir oficialus 
Kongreso uždarymas.
KONGRESO STOVYKLA

jau nuo 1982 metų vasa
ros prasidėjo paruošiamieji 
V-sios PMK stovyklos dar
bai Stovykla įvyks Oberlin 
Kolegijoje, Ohio, nuo liepos 
4 d iki liepos 10 d. Stovyklos 
akademinės Programos 
Rengimo Komisiją sudaro 
šie asmenys: Birutė Baltru- 
šaitytė-Bublienė iš Detroito 
(Komisijos pirmininkė ir 
bendras koordinavimas vi
sos akademinės programos); 
kun. A. Saulaitis iš Čikagos 
(dieninių programų koordi
natorius); seselė Igne Man- 
jošiūtė iš Putnamo (Dienot
varkės koordinatorė); ir 
Viktutė Lenkauskaitė iš 
Clevelando (užsiėmimų 
būrelių koordinatorė). Taip 
pat prie komisijos prisideda 
Rūta Giedraitytė iš Cleve
lando (vakarinių programų 
koordinatorė). Šios V-sios 
PLJK stovyklos programos 
tikslas supažindinti stovyk
lautojus su Lietuvos istorija, 
kad dalyviai pajustų ir pa
žintų savo kilmę. Pirmoji 
stovyklos diena LIETUVIŲ 
KILMĖS DIENA. Šią dieną 
bus nagrinėjama lietuvių 
tautos kilmė. Šios dienos te
ma bus toliau skirstoma į 
tris dalis: (1) Senovės lietu
vių tikyba; (2) Lietuvių san
tykiai su kaimyninių tautų 
žmonėmis; (3) Svetimų kal
bų įtaka lietuvių kalbai ir 
lietuvių pastangos kalbą ap
valyti nuo svetimžodžių. 
Vakare bus linksmo pobū
džio Viduramžio laužas. 
Antra diena pavadinta 
TAUTINIO ATGIMIMO 
DIENA. Šios dienos temos 
apibūdins ir analizuos tauti
nio atgimimo laikotarpio už
davinius ir sunkumus: kas 
motivavo lietuvius atkovoti 
tautos nepriklausomybę; 
kokios idėjos veikė to laiko 
lietuvius pasipriešinti lietu
vių tautos pavergėjams; 
tautinio atgimimo žymes
nieji veikėjai ir jų įtaka tų 
laikų jaunimui. Vakaro 
programai pramatyta 
skaidrių montažas ir tauti
niai šokiai. LAISVOSIOS 
LIETUVOS DIENA ■ tai 
trečioji stovyklos diena. Šią 
dieną stovyklautojai atkurs 
Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpį. Stovyklautojams 
bus duota proga aktyviai 
patiems išvaidinti ir įsigilin
ti į šios dienos temą ir pa
justi, kokį milžinišką darbą 
lietuviai tais laikais atliko 
per tokį trumpą laikotarpį. 

Vakare pramatyta atkurti 
sporto olimpiadą. Ketvirtoji 
diena ŽMOGAUS TEISIŲ 
DIENA. Šios dienos tikslas: 
supažindinti jaunimą su da
bartinio jaunuolio padėtimi - 
galimybės ir apribojimai da
bartinėje okupuotoje Lietu
voje. Vakare pramatoma at
žymėti tautos tragedijos lai
kotarpį - trėmimus. Stovyk
lą baigsime TAUTINIŲ 
RYŠIŲ DIENA. Stovyklau
tojai nagrinės įvairių kraštų 
lietuvių charakterį ir ypaty
bes ir visus rišantį solidaru
mą. Vakarą baigsime links
mu laužu ir šokiais. Stovyk
loje taip pat ir bus užsiėmi
mų būreliai kurie duos pro
gos susipažinti su tautinės 
išraiškos pavyzdžiais ir kū
ryba.

ATIDARYMAS

Oficiali atidarymo dalis 
tus liepos 1 d. University of 
Illinois at Chicago patalpose. 
Jaunųjų menininkų paroda 
įvyks nuo birželio 21 iki lie
pos 9 d. Oficialus atidarymas 
birželio 24 d. Talentų Vaka
ras liepos 2 d. Talentų vaka
ro reikalais rūpinasi J. 
Kapačinskas iš Čikagos.

STUDIJŲ DIENOS

Studijų dienos įvyks 
Trent Universitete liepos 
11-20 d.d. Visi JAV atstovai 
jau išrinkti. Per studijų die-

Tautosakos - literatūros vakaras Liet. Dienose Melbourne. Dainuoja grupė 
jaunimo su vadove Dr. K. Brazaitiene

Jaunimo vajus!
ALJS Valdybos vardu 

skelbiu V. PLJK lėšų rinki
mo vajų. Australija siunčia 
10 atstovų į V. PLJK. Kelio
nė kainuoja $ 1270, ir Kong
reso kaina (be visų nakvy
nių) yra maždaug $ 600. 
Kviečiame visus, asmeniškai 
arba per organizacijas, pa
remti Australijos atstovų 
kelionę į V. PLJK.

Čekius galima siųsti tie
siog ALJS Valdybos iždi
ninkui Andriui Vaitiekūnui - 
2 Schofield St., Essendon. 
3040 Vic., arba į Talką, Mel
bourne, ALJS Valdybos 
sąskaiton.

Kaupiant lėšas Melbourne 
bus pravedamos loterijos

AUS Valdybos leidinys. Redaktorė Loreta Čižauskaitė, 36 Grosvenor St.,
Moonee Ponds, Vic. 3039

nas bus diskutuojama, kaip 
pagerinti visuomeninę veik
lą bei kitas svarbias temas. 
Taip pat studijų dienų metu 
bus išrinkta nauja Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Valdyba.

V PLJ Kongreso Jaunųj'ų 
Talentų Vakaras bus II-jų 
PLD metu, liepos 2 d., Čika
gos centre, Bismarck vieš
bučio Pavilion teatre. Šiuo 
metu vyksta dalyviu regis
tracija. Registracijos anke
tas galima gauti iš Jaunimo 
Sąjungos ryšininkų arba 
kreipiantis į Talentų vakaro 
direktorių Juozą Kapa- 
činską, 6811 S. Maplewood, 
Chicago, Illinois 60629, 
USA, tel. (312) 778 1840. 
Registracija ir pavyzdinė 
medžiaga turi būti įteikta 
Talentų vakaro rengimo ko
mitetui ne vėliau balandžio 
1 dienos.

*
Dariaus — Girėno trans

atlantinio skrydžio 50 metų 
minėjimas bus liepos 4 d., 2 
vai. prie Dariaus - Girėno 
paminklo, Marquette parke, 
Čikagoje, II-jų PLD metu.

Ritonė Rudaitienė
II PLD informacijos 

vadovė

bei kiti įdomūs parengimai. 
Prašome sekti spaudą.

Andrius Vaitiekūnas 
ALJS Valdybos iždininkas

*♦*
Vasario 8 d. laidoje britų 

’’Times” vėl paskelbė išsamų 
straipsnį apie Pabaltijo pa
vergtas valstybes ir jų vei
kiančias nepriklausomas at
stovybes Londone. Diplo
matų sąraše šiuo metu figū
ruoja tik Lietuvos atstovo 
V. Balicko pavardė, nes nei 
latvių, nei estų atstovų neli
ko gyvų.

Nuoširdžiai sveikiname mūsų valdybos narį ALGĮ 
KARAZIJĄ sukūrus lietuvišką šeimą su BRIGITA 
SZENTIMREY. Tegul jūsų vedybinis gyvenimas būna 
pilnas laimės, meilės, džiaugsmo ir savitarpio 
susipratimo.

Australijos lietuvių Jaunimo
Sąjungos Valdyba

Jaunimas Perthe
Šiandienajnan yra didelė 

proga čia Melbourne būti su 
jumis, o taip pat ir visam 
Pertho jaunimui. Perthe 
jaunimo yra nemažai, tik ne 
visi nori visur dalyvauti. 
Mes turime dvi veiklias 
grupes, tai tautinių šokių 
grupę ’’Šatriją” ir sporto 
grupę ’’Taurą”; abidvi gru
pės dalyvavo Melbourne 
Liet. Dienose.

Mūsų buvusi vyresnioji 
grupė (tautinių šokių) jau 
sukūrę šeimas, jie pasirodo 
tik retkarčiais, daugiausia 
per Kalėdas ir Velykas, ka
da jie suvažiuoja į bažnyčią 
arba Lietuvių Namus; dar 
vistiek turi noro aplankyti 
savo senus draugus ir jiems 
gal ir padėti, bet jaunoms 
šeimoms yra kiek sunkiau 
prisijungti. Daugumoj miš
rios šeimos. Mes vasaros 
metu rengiame kas mėnesį 

iešmines ir daug jaunimo 
susirenka, turime daug įvai
rių sumanymų, tik neatsi
randa, kas pradėtų.

Dabartinė Pertho jaunimo 
grupė yra daugiausia stu
dentai arba tie, kurie savo 
profesijoje dirba pirmus 
metus; daugumas yra spor
tininkai arba tautinių šokių 
šokėjai. Bet abidvi grupės 
turi ir svetimtaučių, kurie 
nori prisidėti prie lietuvių. 
Ir yra tokių, kurių tik vienas 
iš tėvelių yra lietuvis. Pa
vyzdys mūsų šokių grupė, 
kur tik keturi gryni lietu
viai, o kiti maišytų šeimų. 
Užtai labai mažai mūsų jau
nimo kalba lietuviškai. Bet 
šiai problemai surasta išei
tis: mūsų mielas profesorius 
p. Z. Budrikis pradėjo lietu
vių kalbos kursus, kur dau-
gelis jaunimo pradėjo lan-
kyti kas pirmadiėhį.'
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Mūsų tautinių šokių grupė 
pasirodo ne tik pas Pertho 
lietuvius, bet ir pas kitus 
svetimtaučius ir įvairiuose 
festivaliuose. Jau virš metų 
kaip neturime mokytojo ir 
muzikanto, čia yra mūsų di
džiausia problema. Užtai ir 
norėjau labai padėkoti p. V. 
Straukui kuris atvažiavęs į 
Perthą parodė mums 
pagrindinius žingsnius ir 
sustatė šokius. Taip mūsų 
grupė mokinasi be mokyto
jų, visi kartu šokame ir vie
nas kitam padedame, tik ne
matome savo klaidų. Taip 
pat ir muzikanto neturime, 
tik šokame pagal muziką iš 
juostelės.

Naudojamės Lietuvių Na
mais repeticijoms, lietuvių 
kalbos kursams ir t.t. Turi
me radio prograrrią, kurią 
veda p. Skrolys. Čia irgi da
lyvauja dalis jaunimo. Taip 
pat turime ir Baltic Melodies 
programą kur dalyvauja 
latviai ir estai kartu su mu
mis. Abejos programos vei
kia kas trečią antradienį.

Siekiame turėti daugiau 
jaunimo, kuris prisidėtų prie 
lietuviškų organizacijų.

Daug kas iš mūsų nori va
žiuoti į kongresą, bet neturi 
išeities, nes negauna atosto
gų, vyksta vidury metų ir 
visiems beveik patys egza
minai.

BŪTŲ GERAI TURĖTI 
TOKĮ KONGRESĄ ČIA 
AUSTRALIJOJE, PER 
ŠVENTES, KADA VISI 
GALĖTUME ATSILAN
KYT.

Taip pat mūsų siekimas 
yra mūsų tėvelių kalba, jų 
papročiai ir žinoti, kas esa
me.

KOKIA MŪSŲ ATEITIS:

Mūsų ateitis yra išlaikyti 
lietuviškumą, palaikyti 
draugyste su lietuviais, lan
kyti lietuviškus suėjimus ir 
suvažiavimus, kad galėtume 
vieną dieną aplankyti mūsų 
tėvynę. Bet tam Perthe esa
me labai silpni, užtai pra
šome vyresniųjų pagalbos 
mums padėti, kad mūsų 
grupė neišnyktų, bet su
stiprėtų. O dabar noriu pa
sakyti, ir tikiuosi, kad visas 
jaunimas jaučia, kad mes 
labai laimingi turėję progos 
atvykti į Liet. Dienas, ku
rios visuomet mums priduo
da lietuviško jausmo ir dva
sios.

Angelė Paščekaitė 
ALJS Valdybos įgaliotinė

Perthe
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Jaunimo žodis
ALJS Valdyba pasisako

Australijos Lietuvių Die
nos Melbourne sėkmingai 
praėjo. Pereitų metų gruo
džio 30 d. Melb. Liet. Na
muose įvyko trečiasis Aus
tralijos Liet. Jaunimo S-gos 
suvažiavimas. Dalyvavo iš 
■Adelaidės, Canberros, Mel
bourne. Pertho ir 
Sydnejaus, taip pat JAV 
LJS Valdybos narys V. Ra- 
zutis. Australijos LJS Val
dyba Melbourne pradėjo 
savo kadenciją 1981 m. rug
sėjo mėn.

Ką Valdyba yra per tą lai
ką nuveikusi? Valdybos na
riai Algis Karazija ir Birutė 
Prašmutaitė laimėjo PLB 
Valdybos skelbto spaudos 
vajaus konkursą, kurie gau
tas premijas ($ 440 or $ 220) 
paskyrė ALJ Sąjungai.

Pas Adelaidės jaunimą
ADELAIDĖS LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGA 

1981 -1982 m.
Per paskutinius dvejus 

metus Jaunimo Sąjunga 
Adelaidėje ieškojo naujų 
veiklos būdų. Trumpai per- 
žvelkim padarytus bandy
mus. Iš jų nesunku pastebė
ti, kad jaunimas turi ten
dencijos aktyviau reikštis 
lietuviškame gyvenime, 
naudojant naujesnes formas 
ir modernesnį perdavimą. 
Pagrindinė kliūtis aktyviai 
reikštis buvo stoka jaunimo 
organizacinio branduolio 
arba valdybos. Adelaidės 
skyriaus valdybai anksčiau 
iširus, vietinio ryšininko 
darbą 1981-82 m. atliko Jo
nas Mockūnas.

Prieš dvejus metus įvy
kusios Lietuvių Dienos 
Adelaidėje paveikė ir išju
dino jaunimą. Susipažinus 
su svečiais iš kitų Australi
jos kolonijų bei užsienio 
kraštų, susipažinta ir su jų 
lietuviška veikla bei veiklos 
būdais. ALJS suvažiavime 
Adelaidėje, PLB pirminin
kas Vytautas Kamantas
nuoširdžiai domėjosi LJS 
skyriaus veikla ir proble
mom, o po metų apsilankiusi 
Čikagos ’’Grandis” dar 
labiau lietuvybės dvasią su
stiprino. Buvo užmegsta ne
mažai naujų draugysčių. 
’’Grandies” šokėjams Adel- 
laidės JS nariai suruošė su
sipažinimo / šokių vakarą 
viename Adelaidės viešbu
tyje.

1981 m. liepos mėnesį 
Adelaidę pirmą kartą aplan
kė Jaunimo Sąjungos talki
ninkė iš Kanados Laima 
Beržinytė. Informuodama 
apie PLJS, Laima turėjo 
progos asmeniškai pažinti 
didelį būrį Adelaidės jauni
mo, su jais išsišnekėti,, pa
diskutuoti įvairius klausi
mus. Proga Adelaidės jau
nimui atidžiau pagalvoti 
apie praktiškus veiklos pla
nus. Neužilgo tie paskatini
mai ir pavyzdžiai, girdėti iš 
Laimos, pradėjo įgauti kon
kretesnę formą. Lapkričio 
mėnesį paruošta ir per radio 
stotį 5 EMI-FM transliuota 
pirma jaunimo radio prog
rama. Per 1982-sius metus 
jaunimo radio programos 
buvo transliuojamos regu
liariai, maždaug kas penktą 
savaitę, Toms programoms 
paruošti buvo susidaręs bū- 
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Nuo 1981 m. spalio mėn. 
Algis Karazija ir Petras 
Kružas kas mėnesį praveda 
jaunimo radio valandėles 
Melbourne per 3 EA radiją. 
Jie kreipia ypatingą dėmesį 
į jaunimo talentus. Valdybos 
narė Loreta Čižauskaitė re
daguoja ’’Jaunimo Žodį” 
Mūsų Pastogėje.

1982 m. Jaunimo S-gos 
Valdyba suruošė dvi gegu
žines, per Velykas įvyko 
Studijų Dienos, kur paskai
tas skaitė p.p. D. Baltutienė, 
J. Tender ir A. Karazijienė. 
Liepos mėn. Australijoje 
lankėsi Jaunimo Kongreso 
viena iš organizatorių iš Ka
nados Laima Beržinytė, 
susitikusi su ALB Krašto 
Valdyba Melbourne, prave
dė jaunimui "mini kongresą” 

relis talkininkų, kurie pas
kutiniu laiku apsiėmė atlikti 
ir kitus kūrybinius darbus.

Talkininkų ir idėjų 
užteko suruošti visai eilei 
įdomių programų.

Šių metų kovo mėnesį 
Bronius Sabeckis išrinktas į 
ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdybą. Bronius perėmė 
nario Jaunimo reikalams 
pareigas ir ryšiai tarp Apy
linkės V-bos ir jaunimo šiek 
tiek pagerėjo. Tačiau jauni
mas dažnai jaučia, kad no
rėtų gauti daugiau paramos 
iš bendruomenės organų. 
Jei Adelaidėje veiktų LJS 
skyriaus v-ba, tikriausiai 
būtų daugiau skaitytąsi su 
jaunimo nuomonėm.

Gegužės mėnesį LSKV 
"Ramovės” kviečiami, jau
nimas dalyvavo Kalantos 
10-ties metų mirties minė
jimo programoje. Dėkojam 
AL J S Valdybos pirmininkei 
Birutei Prašmutaitei mums 
suteikus medžiagos progra
mai išpildyti.

STUDIJUOJANT
ANTRĄ KARTĄ

Buvau užklausta, koks yra 
skirtumas studijavime ir 
bendroj nuotaikoj antru 
kartu grįžus į universitetą 
pilnalaikėms studijoms. 
Sunkus, atrodo, klausimas, 
sunku, rodos, jau beprisi
minti pačius pirmuosius iš
gyvenimus. Na, bet reikia 
tik pasidairyti ir rasiu 
vaikščiojančių pavyzdžių.

Naujieji abiturientai iš 
mokyklos dažnai ateina į 
universitetą su klaidinga 
nuotaika. Naudojant popu
liarų anglišką išsireiškimą - 
ateina su žibančiom akim ir 
papūstom uodegaitėm... At
rodo, atsikratė mokytojų, 
stovinčių su botagu už nu
garos ir štai atsivėrė naujas, 
laisvas gyvenimas. Gulsj - 
kelsi kada nori, šoksi - gersi 
kada nori, o jei laiko liks, tai 
gal ir į kokią paskaitą nueisi, 
kokią knygą pasakaitysi, ar 
vieną - kitą egzaminą pa
bandysi laikyti. Ir kaip grei
tai atsimušama į kietą rea
lybę! Gy venimas tai atsivėrė 
naujas, bet be vedžiojimo už 
rankutės, jau reikalaująs 
asmeniškos drausmės, 
disciplinos, užsispyrimo ir 
darbo. Darbo intensyvumas, 

>, psl. 4 

ir kalbėjo per radiją. Spalio 
mėn. Valdyba suruošė pie
tus ir vakarienę Baltic Se
minaro dalyviams, iš kur 
gautas pelnas paskirtas 
atstovų išvykai į Jaunimo 
Kongresą. Ačiū ponioms už 
pagalbą.

ALJS Valdyba prisidėjo 
rengiant Australijos Lietu
vių Dienas Melbourne: A. 
Karazija ir B. Prašmutaitė 
priklausė LD Rengimo 
Komitetui. Suorganizuota ir 
sėkmingai praėjo Jaunimo 
talentų vakaras, Disco 
vakaras, pusryčiai jaunimui 
ir ALJS suvažiavimas. ALB 
Krašto Tarybos suvažiavi
me referavo B. Prašmutaitė 
siūlė Vl-jį Jaunimo Kongre
są suorganizuoti Australijo
je ir siūlymas priimtas.

’’Važiuoti į Jaunimo Kongresą ar nevažiuot...
V. Araitės piešinys

Liepos mėnesį Adelaidę 
vėl aplankė Laima Berži- 
nytė, dabar V-to Jaunimo 
Kongreso ruošos ' komiteto 
narė, tikslu painformuoti 
jaunimą apie artėjantį 
kongresą. Sėkmingai pavy- 
kusiame savaitgalyje, Laima 
'vėl iškėlė įdomių diskusijų 
bei idėjų, kuriomis jaunimas 
buvo suįdomintas. Liepos 

Sydnejaus universitetuose
žinoma, dalinai priklauso 
nuo pasirinktos studijuoti 
šakos. Mano pirmosios stu
dijos gal kaip tik nereikala
vo tiek daug intensyvaus 
darbo, tai gal ir liko šiek tiek 
daugiau laiko žvilgtert į 
šoną, paaugt ir subręst. 
Antra - tai buvo prieš penkis 
- šešis metus, kada ekono
minis klimatas buvo daug 
palankesnis - ne tokia aukšta 
kompeticija. Dabar gi visi 
pradedą studijas tikrai turi 
palikti spalvotas linksmo 
gyvenimo viltis už durų ir 
būti pasiruošę kietam 3-4 ar 
net 5 metų darbui.

Dažniausiai per pirmuo
sius metus pasirodo, kam 
toks gyvenimas yra persun
kus ar beprasmiškas ir tie 
atkrinta. Pasakos, kad uni
versitetas yra narkotikų ar 
paleistuvių lizdas ir yra tik 
pasakos ir mitai. Šitos pro
fesijos gal gali užsimegsti 
universitete (taip kaip ir bet 
kur kitur), bet aukštos kla
sės vystimuisi jos savo "ofi
sus” turi iškelti kitur...

Nesigailiu įsigijusi pirmą 
profesiją (fil. V. Viliūnaitė 
yra baigusi farmaciją, dabar 
studijuoja mediciną - Red.). 
Visų pirma ji mane įgalino 
šiandie užsidirbti kasdieninę 
duoną. Be to gi - dėka patir

Jaunimo S-gos suvažiavi
me pranešimus padarė su
važiavimo atstovai. Austra
lijai skirta 10 atstovų. Jie 
yra: R. Sabeckis (Adei.), G. 
Genys, V. Pužaitė-Howe, J. 
Šliogeris, A. Stepanienė 
(Canberra), L. Čižauskaitė, 
S. Malijauskas, B. Prašmu
taitė, D. Sadauskaitė 
(Melb.), L. Barkutė (Syd.). 
Nutarta šaukti Jaunimo 
S-gos kongreso atstovų su
važiavimą Canberroj Velykų 
metu. ALJS Valdyba per
rinkta Melbourne dar dve
jiems metams.

ALJS Valdyba 
KVIETIMAS

Australijos Lietuvių Jau
nimo Sąjungos (ALJS) Val
dyba ir Melbourne atstovai į 
V. Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresą (PLJK) kvie
čia visus Melbourno lietuvių 
jaunimo vienetų, lituanisti
nių kursų ir sekmadienio 
mokyklos vadovų / atstovų 

mėnesį taip pat pradėta pla
nuoti ir svarstyti, kuo ir 
kaip pasirodyti per Lietuvių 
Dienas Melbourne. . Iš 
tuometinių diskusijų ir gimė 
idėja statyti pasirodymą 
Melbourne Jaunimo vakare.

Kiek vėliau buvo siūlyta 
išrinkti Jaunimo Sąjungos 
Valdybą Adelaidėje, kuri 
galėtų koordinuoti ir tęsti 

ties, antru kartu grįžau į 
universitetą be jokių ”ruža- 
vų” iliuzijų. Į klausimą ką 
ten darom, tegaliu atsakyti
— mokomės, truputį paval
gom, pamiegam ir vėl 
mokomės, egzaminus laikom 
ir vėl pavalgom, pamiegam 
ir t.t. Medicinos studentai 
per tai laikomi vaikščiojan
čiom nuobodybėm. Ar verta, 
ar apsimoka - paklausit. Pati 
sau kėliau tą klausimą ir 
priėjau išvados, kad verta, 
nes ruošiuosi, tikiu, ilgalai
kiam tikslui ir, manau, mė
giamam darbui.

Užšvis gi vasaros saulutė, 
ateis atostogos, atšildys su- 
pliuškintą ego, leis trumpai 
pasidairyti, kas darosi pla
čiam pasauly ir jau su at
naujintom jėgom bus galima 
pradėti ateinančius metus...
— mokytis, pavalgyti - pa
miegoti ir vėl mokytis...

Vida Viliūnaitė

Liudviko XIV laikais (17 
a.) buvo prigijusi mada, kad 
moterys ružavai dažė tik 
vieną skruostą, o kitas ne
būdavo paliečiamas, net ne- 
pųdrųojamas.

posėdį.
KADA? Sekmadienį, kovo 

6 d. 3 vai.
KUR? Lietuvių Namuose.
KAS GALI DALYVAU

TI? Vieneto vadovas ir 2 na
riai tarp 16 ir 35 metų am
žiaus.

Australijai skirta 10 
atstovų į V. PLJ Kongresą. 
4 yra iš Melbourno - Loreta 
Čižauskaitė, Saulius Mali
jauskas, Birutė Prašmutaitė 
ir Dona Sadauskaitė. Stebė
toja - Zita Prašmutaitė. Visi 
Australijos atstovai suva
žiuoja per Velykas Canber- 
roje.

Prieš tai, atstovai norėtų 
sužinoti apie kiekvienos 
jaunimo organizacijos Mel
bourne narių skaičių, tiks
lus, veiklą, problemas ir 
ateities planus.

V-tame PLJ Kongrese 
atstovai atstovauja visą 
Australijos jaunimą.

Mielai kviečiame pranešti 
ALJS Valdybos sekretorei 
Gailei Muceniekaitei - 349 
Richardson St., Middle 
Park 3206. Vic. Tel. 
534 4868, apie jūsų organi
zacijos dalyvavimą posėdy
je.

ALJS Valdyba 

pradėtus darbus. Numatyti 
asmenys pakviesti ir daugu
ma mielai sutiko įeiti į Jau
nimo Sąjungos Valdybą, ku
rios kadencija baigtųsi šių 
metų gale. Deja, Valdyba 
liko tik sąraše.

Tenka pažymėti ir pasi
džiaugti, kad kitos jaunimo 
organizacijos Adelaidėje irgi 
stengiasi išeiti iš nusistovė
jusių vagų ir kviečia organi
zacijoms nepriklausantį jau
nimą dalyvauti parengi
muose. Ypatingi pavyzdžiai 
yra ateitininkai ir tautinių 
šokių grupė ’’Žilvinas”.

Jonas Mockūnas 
Adelaidės LJS Valdybos 

pirmininkas

ASS SUEIGA IR IEŠMINĖ 
MELBOURNE

Pasibaigus Lietuvių Die
noms Melbourne, akademi
nės skautijos nariai, Sąjū
džio įgaliotinio Australijai - 
fil. Alg. Žilinsko - buvo su
kviesti sausio 1 d. sueigai 
pas fil. Dr. A. Staugaitį.

Sueigoje dalyvavo 18 na
rių iš Melbourno, Sydne
jaus, Adelaidės ir Los An
geles ("Spindulio” Ansamb
lio nariai).

Po pranešimų ir bendro 
pasitarimo, j.s. Dr. Riman
tas Šarkis priimtas nariu į 
Korp! Vytis ir jam suteiktos 
spalvos. Naujas korporantas 
visiems gerai žinomas per 
aktyvų skautavimą: jis yra 
dabartinis LSB Australijos 
Rajono vadeiva, Jubiliejinės 
Stovyklos adjutantas. 
"Ąžuolo” Vadovų Mokyklos 
Australijos Rajono įgalioti
nis ir t.t.

Sueiga baigta Gaudeamus 
Igitur ir Dievui, Tau, Tėvy
ne ir Žmonijai giesmėmis.

Apgailestauta, kad fil. inž. 
I. Jonaitis negalėjo daly
vauti sueigoje staiga jam 
susirgus.

Po sueigos sekė iešminė, 
kurioje dalyvavo apie 30 
akad. skautų ir jų šeimų na
rių. Šeimininkai A. ir B. 
Staugaičiai labai vaišingi, 
dalyvaujant įvairiu vietovių 
asmenims, šis dvigubas pa
rengimas praėjo labai sėk
mingai. Koresp.
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MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS
PAKĖLĘS SPARNUS

Skambiai ir įspūdingai 
praūžė XII Australijos Lie
tuvių Damų šventė, kurių 
rengėjai ir šeimininkai buvo 
Melbourno Dainos Sambū
ris. Daug dirbta, daug 
pašvęsta laiko ir daug at
siekta nes, neskaitant Dainų 
Šventės, 1982-ji metai sam- 
būriečiams buvo vieni iš 
darbingiausių jų veiklos 
istorijoje:^ dalyvauta visų 
tautinių švenčių minėjimų 
Programose, bendrauta su 
J®*r estais ir dalyvauta 
didžiuliame pabaltiečių kon
certe, pasirodyta įvairiuose 
etniniuose _ parengimuose, 
pravestas iškilmingas meti
nis Sambūrio koncertas, la- 
Pai draugiškoje nuotaikoje 
Bendrauta ir koncertuota su 
Kaimynais geelongiškiais, 
.cuarmršti buvo ir mūsų 
šauliai ir dalyvauta jų or- 
rĮnizuotame koncerte ir da- 

daugiail d choristai, dar 
būrio valritbo turėj° Sam‘ 
dai’ęj-vaidybos nariai, o 
Sausiai pasidarbavo 
dirigentės, kurios turėjo 
ab\;k pravesti visas repeti- 
n.e bet ir parinkti dainas, 
clja,,nšti gaidas, mokinti at- 
P?f os balsus, ir dėti visas 
štangas, kad Sambūris 
Sa būtų pasiruosęs tin
kamai išeiti į viešumą.
K Tš šalies stebint šių pasi
šventėlių ir dainą mylinčių 
įmonių darbą, jų gįų uzsi- 
Snmą, kyla nusistebėjimas 
aėl iu sugebėjimo atsisakyti 
,®vu reikalų ir pasiaukoti 
tam kad gražiai skambėtų 
lietuviška daina.

Peilio ašmenimis

Scena iš J. Jankaus dramos "Peilio ašmenimis”: Laima 
(N. Vitkūnienė) ir partizanų vadas Daugvydas (N. Ski- 
dzevičius). Nuotrauka V. Vosyliaus

Rašytojas Jurgis Jankus 
yra gerai pažįstamas vi
siems išeivijos lietuviams, 
kurie dar paima lietuvišką 
knygą ar laikraštį į rankas.

Jurgis Jankus yra labai 
geras pasakotojas; puikiai 
supinąs įvairias intrigas, su- 
kuriąs įdomius ir stiprius 
fabulos charakterius. Jis 
skaitytoją nuo pat pirmos 
savo kūrinio eilutės "priri
ša" ir neatleidžia iki pasku
tinio sakinio.

Dramą "Peilio ašmenimis" 
Jis skyrė Lietuvos valstybės 
50 metų sukakčiai atžymėti

Leonas Baltrūnas
Nenuostabu, kad Sambū

rio koncertai visada būna 
sėkmingi.

Kai kurie mokslininkai ir 
muzikos kūrėjai sako, kad 
daina yra muzika, o muzikos 
atskiri elementai turi įtakos 
skirtingoms žmogaus fizio
loginėms sistemoms: ritmas 
veikia į kūno motoriką (ju
desius), meliodija - veikia 
žmogaus emocijas
(jausmus), harmonija - geri
na vidaus organų veiklą. Ki
ti sako, kad dainos melodija 
ir intonacija yra pirmieji 
muzikos pavyzdžiai, kurie 
atsirado dar nesusidarius 
kalbai. Tai buvusi žmonių 
bendravimo priemonė, susi-'

Melb. Dainos Sambūrio dirigentės: B. Prašmutaitė (kai
rėje) ir D. Jokūbauskaitė-Levickienė

(1918-1968). Dramoje vaiz
duojamos Lietuvos partiza
nų kovos. Dramos veiksmas 
labai gyvas ir intriguojantis. 
Ši drama, kiek žinoma, pir
mą kartą išvys rampos švie
sas.

Režisierius Vytautas 
Opslskis šiai dramai yra 
subūręs jaunus Adelaidės 
scenos mėgėjus, kurie pri- 
tyrusiųjų padedami, sukūrė 
įdomų ir įspūdingą spek
taklį.

Reikalinga pastebėti, kad 
Vytautas Opulskis jau yra 
gerai užsirekomendavęs 

jusi su žmogaus jausmais, 
kaip meilė, pasitenkinimas, 
džiaugsmas, liūdesys, per
galė ar priešiškumas. Ne
nuostabu, kad šiandieną 
mūsų chorų koncertuose, 
dažnai matome klausytojus 
verkiant, šypsantis arba 
giliai susijaudinusius.

Ne tik lietuviai, bet ir lat
viai, estai ir australai gėrisi 
mūsų skambiomis lietuviš
komis dainomis. Štai pasku
tiniame Dainos Sambūrio 
pasirodyme, kuris įvyko 
naujojoje Melbourno kon
certų salėje, virš 2000 įvai
riausių tautybių klausytojų 
gražiai įvertino mūsų liau
dies dainų grožį. Tai virš

musų scenoje su A. Kairio 
”Ku—kū” ir V. Krėvės 
"Uošve”. Be to, yra prave
dęs keletą Adelaidės Lietu
vių Katalikių Moterų D-jos 
šiupinių. Jo pastatymai įdo
mūs, įnešą naujų idėjų ir in
terpretacijų.

Šiandien lietuvių scenos 
pastatymai vis retesni, todėl 
privalome juos remti, ypa
tingai atsilankydami į spek
taklius, tuo padrąsindami 
tęsti svarbų lietuviškos kul
tūros pasireiškimą išeivijo- 
ie- Vibaltis

Vasario 16-ji Sydnejuje
Šiais metais Lietuvos ne

priklausomybės šventė pa
minėta dviem atvejais: va
sario 18 d., penktadienį va
kare lietuvių ir estų bendro
mis pastangomis surengtas 
jungtinis Estijos ir Lietuvos 
nepriklausomybių 
paskelbimo bendras pami
nėjimas dalyvaujant eilei 
aukštų australų politikų ir 
kitų kviestinių svečių. Ta 
proga Syd. Apyl. Valdybos 
pastangomis surengtas vi
siems gražus priėmimas. 
Visa tai vyko Syd. Liet. 
Klubo naujojoje salėje, kuri 
ta proga buvo dailiai deko
ruota lietuviškais audiniais.

Šio priėmimo oficialią dalį 
pasigėrėtinai gražiai prave
dė estų bendruomenės pir
mininkė T. Kroll-Simmul, 
kuri jautriai pristatė pa
vergtų Pabaltijo tautų 
padėtį su viltimi, kad jos 
vieną dieną bus laisvos. 
Nors ir pavergtos jos vis te- 
befigūruoja pasaulio dėme
sy. Tai liudija ir Europos 
parlamente priimtoji rezor 

30-ties etninių grupių įvairių 
meninių pasirodymų kon
certas, kur lietuviams buvo 
suteiktos sąlygos, nes šio 
koncerto rengėjai per visą 
eilę repeticijų aukštai įver
tino Sambūrio pajėgumą 
gražiai perduoti lietuviškų 
dainų skambesį, taip ir ne
paprastai charakteringi mū
sų moterų tautiniai rūbai ir 
gintariniai papuošalai 
puikiai rekomendavo mūsų 
tautos skonį.

Vasario 16-sios minėjime 
Dainos Sambūris vėl atidavė 
savo duoklę, ką gausiai susi
rinkę tautiečiai ir kitų tau
tybių oficialūs atstovai susi
kaupę išklausė.

Po tokių Dainos Sambūrio 
pasirodymų, Sambūrio 
administratoriaus, valdybos 
ir abiejų dirigenčių nutari
mu Sambūris ruošiasi dide
liam koncertų "turnė", kur 
koncertuos Canberroje, 
Sydnejuje, Newcastelyje ir 
Brisbanėje. Tai dviejų sa
vaičių koncertinė iškyla, ku

Pasipriešinimai Estijoje
Pastarųjų mėnesių bėgyje 

padažnėjo žinių apie re
zistencijos ir protesto pasi
reiškimus Estijoje. 1982 m. 
gruodžio 8 d. Stokholme 
paskelbtas trylikos estų 
disidentų pasirašytas "atvi
ras laiškas” (1982.X.1) adre
suotas "Suomių respublikos 
piliečiams”. Jame nurodo
ma, kokius pavojus estų 
tautai kelia naujo uosto sta
tymas Muuga įlankoje, ne
toli Talino; šiame projekte 
dalyvauja ir kelios suomių 
firmos bei darbininkai. 
Laiške rašoma, kad naujam 
uostui reikės apie 100.000 
darbininkų - apie 90 proc. jų 
atvyks iš kitų Sov. Sąjungos 
sričių, ypač iš Rusijos. Imi
grantų skaičius, įskaitant jų 
šeimas, pasieks 150.000 — 
200.000. Toks antplūdis su
mažintų estų skaičių iki 35 
proc. Talino gyventojų. 
Laiško autoriai pabrėžia, 
kad niekas neatsiklausė estų 
tautos apie šį projektą; 
"Kažin ar kokia tauta bal
suotų už savo egzistencijos 
sunaikinimą". Jie prašo "gi
miningos suomių tautos” 
supratimo ir paramos.

Praėjusių metų spalio 2 d. 
Švedijoje leidžiamas estų 

liucija, reikalaujanti lietu
viams, latviams ir estams 
laisvo apsisprendimo ir lais
vės.

Po pirmininkės žodžio 
gražią kalbą pasakė, drauge' 
atstovavęs ir min. pirminin
ką Mr. Fraser, senatorius 
Mr. Baume, kalbėjo atsto
vavęs opozicijos lyderį Mr. 
Hawke darbo partijos atsto
vas Dr. Klugman, MP, NSW 
Pavergtų Tautų K-to pirm. 
Mr. B. Smith, MP, atstova
vęs NSW opozicijos vadą 
AiMr Dowd, NSW Ethnic 
Council atstovas, Banks- 
town City burmistro atsto
vas ir Baltic Council pirm. 
Mr. Ritenis. Oficialią dalį 
užbaigė Syd. apyl. pirm. Dr. 
A. Mauragis visiems padė
kodamas ir pakviesdamas 
vaišintis.

Šis tokio masto parengi
mas yra bene pirmas tokios 
apimties ir laikytinas ypač 
pavykusiu. Nežiūrint rinki
minio įkarščio dalyvavo mi
nėti politikai iš Canberros ir 
visa eilė aukštų svečių, kas

Mūsų 

rią numato užbaigti penkių 
dienų poilsiu Australijos 
auksiniame pajūryje "Sur
fers Paradise".

Pagal sudarytą programą 
liepos 16 d. išvykstama au
tobusu iš Melbourne ir nu
matoma būti Canberroje 
liepos 16 ir 17 dienomis, 
Sydnejuje 18 ir 19 d.d., 
Newcastlyje - 20 ir 21 d.d. ir 
Brisbanėje 22 ir 23 dieno
mis. Auksiniame pajūryje 
numatoma išbūti iki liepos 
29 d. ir jau 30-tą dieną sam- 
būriečiai vėl grįžta į Mel- 
bourną.

Melbourne Dainos Sam
būris jau seniai yra užsitar
navęs tokios gražios kon
certinės kelionės ir mažo 
poilsio auksiniame pajūryje. 
•Iš visos širdies norisi jiems 
palinkėti geros sėkmės ke
lionėje ir, nė kiek neabejoju, 
kad visose vietovėse, kur 
jie koncertuos, tautiečiai su 
malonumu ir pasitenkinimu 
juos priims, globos ir išklau
sys. Laimingos kelionės.

laikraštis Teataja išspausdi
no anoniminį 15-kos estų in
telektualų laišką, adresuotą 
suomių dienraščio Helsingin 
Sanomat korespondentui 
Seppo Heikinheimo. Laiške 
atmetami dienraštyje anks
čiau išspausdinti sovietinę 
sistemą teisinantys penkių 
estų intelektualų argumen
tai; tvirtinama, kad jie pasi
rašė jiems valdžios parei
gūnų iš anksto suredaguotą 
pareiškimą. Nurodoma, kad 
per pastaruosius dvidešimt 
metų, rusiškai kalbančių 
imigrantų skaičius peršoko 
Estijos natūralų prieauglį - 
tarp 1970 ir 1979 metų Esti
jos gyventojų skačius padi
dėjo 110.000 žmonėmis, bet 
tik 22.655 jų tebuvo estai. 
Pasak laiško autorių, estai 
prarado bet kokias iliuzijas, 
kad sovietinė sistema taps 
liberalesne ir estai įsigys 
daugiau savivaldos. Šian
dien Estijoje vadovaujan
čius postus užima "nekviesti 
svečiai”. Apsupti svetimša
lių, kurie atsisako kalbėti 
estiškai, estai pergyvena 
"psichinę traumą” ir klausia 
savęs: "Kur aš esu? Ar tai iš 
tikrųjų mano gimtasis mies
tas? Mano šalis?” (ELTA) 

liudija, kad pabaltiečių rei
kalas Australijoje yra aktu
alus ir turi svorio. Dalyvių 
susirinko apie pora šimtų, 
kas paliko visiems gerą 
įspūdį.

Ta proga Sydnejaus Liet. 
Klubo bibliotekos vadovybė 
drauge su estais turėjo su
rengę patrauklią knygų pa
rodą, kur buvo išstatyti lei
diniai daugiausia anglų kal
ba apie Lietuvą, Estiją ir 
bendrai apie Pabaltijo kraš
tus, kas irgi turėjo reikš
mingą įnašą į visą parengi
mą, nes minėtai knygų pa
rodai parodyta didelio dė
mesio.

***
Praeitą savaitę per Vikto

rijos valstiją persirito pasi
baisėtina dulkių audra, už
kliudžiusi ir Melbourną. 
Dulkių audra su smarkiu 
vėju padarė milijoninių 
nuostolių. Apskaičiuojama, 
kad kiekvienam gyvenamam 
sklypui Melbourne teko apie 
10 kg žemių dulkių pavidale. 
Nors audra įvyko dienos 
metu, bet atrodė, kad buvo 
pilnas saulės užtemimas.

astogė Nr. 8, 1983.2.28, psl. 5
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kasdien
žinios iš viso pasaulio pirm. .* penkt. 7.30 vai. vak.

šešt. - sekm. 6.30 vai. vak.

Namie ir svetur
GRAŽI

REPREZENTACIJA

Apie 120 km į pietus nuo 
Sydney kalnuose yra gražus 
Mittagong miestelis, kur 
kasmet vasario vidury ren
giamas jurginų festivalis. Ta 
proga vyksta meno ir amatų 
parodos. Jau antri metai jas 
atdaryti kviečiamas ten pat 
apylinkėje gyvenąs lietuvis 
dail. Leonas Urbonas. Dar 
1981 m. po tokio atidarymo 
vietinėj spaudoj stipriai pa
sisakė apie žemą tokių paro
dų lygi. Anot jo, spalvingi 
kaspinai gal ir labai gerai 
tinka žemės ūkio parodose 
avinams, karvėms ar 
arkliams atžymėti, tačiau 
ambicingesni menininką la
biau patraukia ir paskatina 
čekis su doleriukais.

Jau šių metų parodos ati
daryme dail. L. Urbonas 
įteikė atitinkamiems meni
ninkams ir čekius, ir įverti
nimo pažymėjimus. Aiškiai 
L. Urbono kadaise padary
toji pastaba susilaukė at- 
Sarsio - net 8 firmos prisi

ėjo...
Parodos lygiui pakelti ir 

pats L. Urbonas buvo išsta
tęs 9 savo kūrinius, bet kon
kurse dalyvauti atsisakė. 
Tas irgi vietinėje spaudoje 
buvo labai palankiai priimta.

Kaimyniniame Bowral 
miestelyje irgi rengiami 
metiniai tulpių festivaliai, 
kurių atidarymui jau porą 
kartų buvo kviestas dail. L. 
Urbonas. Tokiom progom 
dailininkas randa tarpų 
įterpti vieną kitą žodį ir apie. 
savo tėvynę Lietuvą, jos 
okupantą ir jo grėsmę vaka- 
ramš.

ADELAIDĖS RAMOVĖNŲ 
VEIKLA

LKVS "Ramovės” Ade
laidės skyrius vasario 6 d. 
sukvietė narių metinį susi
rinkimą. Susirinkimo pirmi
ninku išrinktas V. Statnic- 
kas, sekretoriumi A. Mike- 
liūnas.

Susirinkimą atidarė val
dybos pirm. V. Vosylius, pa
daręs platų pranešimą apie 
skyriaus veiklą, kuri buvo 
tikrai įspūdinga. Tylos mi
nute pagerbti mirusieji na
riai.

Australijoje veikia keli 
"Ramovės” skyriai. Tačiau 
adelaidiškiai be abejonės 
priskirtini prie pačių veik
liausių. Jie imponuoja ne tik 
savo skaičiumi (90 narių), 
vidujine drausme, bet ir 
darbų apimtimi. Iškalbingai 
apie ramovėnų veiklą liudija 
ir jų finansinė apyvarta, ku
ri tikrai verta dėmesio.
' Per praėjusius metus 
Skyriaus valdyba turėjo 
3646 dolerių pajamų ir 3457 
dolerių išlaidų. Pagrindinė 
pajamų poziciją sudarė val
dybos narių ir ramovėnų 
žmonų Lietuvių Namuose 
ruoštų pietų gautas pelnas, 
sumoje 1400 dolerių. Par

duota k'ųygos "Kovos už 
Lietuvos nepriklausomybę" 
II t. už 970 dolerių. Tai tik 
pora įspūdingesnių pozicijų. 
Turėta ir kitokių pajamų.

Išlaidose ilgu sąrašu 
tęsiasi įvairių vietinių ir 
bendrųjų kultūrinių, visuo
meninių organizacijų bei in
stitucijų piniginė parama. 
Gana stambios sumos 
paskirtos įvairiems laikraš
čiams, fondams ir k. Taip 
pat pasiųsta 300 dolerių 
’’Kovos dėl Lietuvos nepri
klausomybės" III t. išleidi
mui paremti. Ne viena ade- 
laidiskė lietuvių organizacija 
nėra per vienus metus tokių 
sumų išdalinusi. Ir nepa
sakysi, kad visos šios pašal
pos būtų nereikalingos ar 
beprasmiškos. Po visų 
apdovanojimų skyriaus ka
soje liko apie 200 dolerių. 
Susirinkimo metu pasiūlyta, 
kad valdyba baigdama savo 
kadenciją, turėtų skyriaus 
kasoje palikti stambesnę 
pinigų sumą skyriaus rei
kalams, nes ne visi metai 
gali būti tokie "riebūs’ . Gali 
atsirasti nenumatytų 
svarbių reikalų, kurie ne vi
suomet išsprendžiami tuščia 
kišene. Valdybos veikla pa
tvirtinta. Į skyriaus valdybą 
išrinkta: V. Vosylius, J. 
Jaunutis, Z. Stankus, D. 
Krivickas ir J. Jaruševičius.

Ramovėnas

PRISIMINKIME KALINIUS
PRISONER RELEASES 

AND CASES

ČEKANAVIČIUS, Mr. 
Arvydas. B. 1949. Arrested 
fourth time on November 6, 
1979. His trial for theft and 
falsification of documents 
under Arts. 205,207 and 208 
took place on January 4, 
1980 in Kaunas. Signatory 
to appeal for self-determi
nation in the Baltic states. 
Forcibly interned in psy
chiatric hospital: USSR, 
Kaliningradskaya oblast, 
238100 g. Chernyakhovsk, 
Uchr. OM-216/st. 2. Mother: 
Pranė Vasiliauskienė of 
Kaunas, tel. no. 61706.

JANULIS, Mr. Anasta
zas. B. 1917. Arrested on 
January 29,1980 in Kaunas. 
Tried on November 24,1980 
in Kaišiadorys for repro
ducing and disseminating 
Lithuanian samizdat. 
Sentenced to 3l/a yrs. strict 
regime camp under Art. 68.

A.A. 
GERTRŪDAI ŠAPRONIENEI

mirus, nuoširdi skausme užuojauta jos vyrui Petrui, 
dukrai Renatai ir visiems artimiesiems.

Albertina Nekrošienė

LIETUVA KONGRESO 
LEIDINYJE APIE

HELSINKIO SUTARTĮ

Išsamų pranešimą (255 p.) 
apie Helsinkio Akto įgyven
dinimą, praėjus septyne- 
riems metams po jo pasira
šymo, praėjusių metų lap-, 
kričio mėnesį išleido kong
resinė Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Komisi
ja. Pranešimo išvada - So
vietų Sąjunga ir toliau me
todiškai tebelaužo pagrindi
nius Helsinkio sutarties 
punktus. Europos "saugumo 
ir bendradarbiavimo proce
sas” pasiekė krizę ir gali vi
sai iširti. Rašoma, kad "mili
jonai nerusų priešinasi ofi
cialiai rusinimo politikai. 
Pranešime plačiai informuo
jama apie padėtį Lietuvoje, 
cituojama lietuvių savilaida, 
spausdinamas suimtų Hel
sinkio Grupės narių sąrašas. 
Pabrėžiama, kad kai 
aktyvistus stipriai remia vi
suomenė, kaip Lietuvos 
katalikų kunigų atveju, So
vietų valdžia mėgina atsta
tyti kontrolę "smurto ar 
grąsinimų pagalba".

(ELTA)
**•

Australijoje prasidėjo arši 
rinkiminė kampanija prieš 
kovo 5 d. rinkimus. Pašalie
čiui, stebinčiam Australijos 
federalinius rinkimus nuo

Church organist, former 
missionary and political 
prisoner. Camp address: 
USSR, 618263 Permskaya 
oblast, Chusovskoi raion, 
pos. Kuchino, Uchr. 
VS-389/36-2.

JAŠKŪNAS, Mr. Henri
kas. B. 1927. Arrested third 
time on December 22, 1976. 
Sentenced on November 28, 
1977 to 10 yrs. special 
regime camp and 5 yrs. 
exile. Tried for dissemina
ting "anti-Soviet literature”. 
His address in camp: USSR, 
618263 Permskaya oblast, 
Chusovskoi raion, st. Polo- 
vinka, Uchr. VS-389/36-2. 
Wife: Monika Jaškūnienė 
and two daughters, Lithua
nia, Jonava, 30-mečio g. 
25-18.

KARALIŪNAS, Mr. Vol
demaras. B. 1950. Arrested 
1975 for organizing a strike 
in a Kaunas factory. Tried 
crossing the Polish border 

1949 metų, susidaro keistas 
vaizdas: rinkimų metu nė 
viena partija pagrinde 
nededa Australijos kaip 
tokios gerbūvio ir ateities, 
bet remiasi tik kova tarp 
pirmaujančių partijų. Gal 
taip demokratiškai reikia, 
bet nepolitiko akimis, rinki
muose partijos turėtų sta
tyti visų pirma krašto ge
rovę ir ateitį, o ne siaurus 
partinius interesus. Idea
liausia gal būtų tokia išeitis: 
kokia belaimėtų partija, 
atėjus į valdžią pirmoj eilėj 
turėtų rūpintis visu kraštu 
— Australija, o ne savo par
tijos užtikrintais kreditais.

Per eilę metų daug kartų 
pastebėjome, kad prie kraš
to vairo stovinčios partijos, 
lygiai ir opozicijoje esančios, 
daugiau rūpinasi vien parti
niais interesais, o ne krašto 
gerove. Kiek buvo parla
mentuose iškelta pozityvių 
dalykų, gyvybiškai naudin
gų visai Australijai, bet jie 
nepraėjo, nes tai iš vienos 
pusės, tai iš kitos nepatiko 
dominuojančioms partijoms. 
Ar ne Įsakas būtų kelti rei
kalavimą, kad kartą atėjus į 
valdžią kokios bebūtų parti
jos žmonės užmirštų arba 
paliktų už durų partijos in
teresus ir rūpintųsi tuo, dėl 
ko jie įleisti — Australijos 
gerove!

twice. Transferred from 
Chernyakhovsk PH to Kau
nas PH. Hospital address: 
Lithuania, Kaunas, Kuzmos 
g. 75. Parents live in Lithu
ania, Kaunas 25-mečio g. 
71-25.

TERLECKAS, Mr. Anta
nas. B. 1929. Arrested on 
October 30, 1979 in Vilnius. 
Sentenced on September 
15-19, 1980 to 3 yrs. strict 
regime camp and 5 yrs. exile 
for "anti-Soviet agitation 
and propaganda". Engineer 
and economist, who served 2 
yrs. in labor camp under 
trumped up charges of 
"theft, of state property”. 
Camp address: USSR, 
618263 Permskaya oblast, 
Chusovskoi raion, pos. 
Kuchino, Uchr. VS-389/36. 
Wife: Elena Terleckienė, 
Lithuania, Vilnius Nemenči
nės pl. Nr. 68.

VAIČIŪNAS, Mr. Vytau
tas. B. March 9, 1930. 
Arrested March 25, 1981 in 
Kaunas. Sentenced on June 
25-26, 1981 to 2Vz yrs. 
general regime camp under 
charges of ’’violating public 
order" by allegedly orga
nizing a religious procession 
to Šiluva. Engineer, 
member of Lithuanian Hel
sinki Group. Camp address: 
USSR, 456902 Chelyabins- 
kaya oblast, g. Bakai 2, 
Uchr. p/ch JAV 48/9-10-100. 
Wife and family live in 
Lithuania, Kaunas, Hipo
dromo g. 46-35.

VAIVADA, Mr. Antanas. 
B. 1900. Sentenced in 1968 
to 15 yrs. strict regime camp

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,
’’Mūsų Pastogė” radijol 

bangomis pasiekia Lietuvą 
Vasario 7 d. Laisvės Radijas 
(Radio Liberty) perdavė' 
Mūsų Pastogės nr. 4 vedami 
mojo "Aušra ir Vasario 16 
santrauką, o Vasario 16-sios 
išvakarėse tas pats Laisvės 
Radijas panaudojo minėtąjį j 
Mūsų Pastogės straipsni 
plačiai pristatydamas klau-i 
sytojams Australijos lietu- 
vių savaitraštį Mūsų Pašto-j 
gę ir jos redaktorių, kaip 
straipsnio autorių.

A. Lokys, Warrawong

MŪSŲ PASTOGĖS
prenumeratos ir visais kitau Į 
reikalais prašome kreptis; |

GEELONGE pas Juoz.1 
Gailių kiekvienu metu na’ 
muose ar jį sutikus.

ADELAIDĖJE pas R 
Pocių, Lietuvių Namų bib! | 
liotekoje arba pas A. Kubilių' 
Parapijos kioske.

MELBOURNE pas p, 
Sodaitį Parapijos kioske ar!; 
ba "Talkoje” darbo valando. 
mis Liet. Namuose.

SYDNEJUJE pas 
Lietuvių Klubo vedėją arba 
Liet. Klubo bibliotekos ve-! 
deją Lietuvių Namuose 
Bankstowne.

Mielus skaitytojus malo
niai prašome pratęsti Mūsą 
Pastogės prenumeratą 
šiems metams. Ačiū.

Administracija

under ’Art. 64. Camp 
address: USSR, 431200 
Barashevo, Mordovskaya 
ASSR, Tengushevsky raion, 
Uchr. ZhKh 385/3-5.

LAPIENIS, Mr. Vladas, 
RELEASED on July 3, 1981 
after serving full sentence of i 
3 yrs. strict regime camp 
and 2 yrs. exile for associa
tion with the underground 
publication, the Chronicle.

PAULAITIS, Mr. Petras. 
B. June 29, 1904. Arrested 

' October 30, 1957. Sentenced 
April 12, 1958 to 25 yrs. 
strict regime camp under 
Art. 58. Theologian, philo
sopher and teacher, who 
was active in anti-Nazi and 
anti-Soviet resistance via 
underground publishing) 
activity. Amnestied from a | 
25 yr. sentence in 1956, but 
arrested a year later and 
sentenced to remaining 15 
yrs. of previous term and 10 
yrs. for fostering religious 
and national ideas among 
students. Camp address: 
USSR, 431200 Barashevo, | 
Mordovskaya ASSR.
Tengushevsky raion,
Uchr.ZhKh 385/3-5.
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Tinklinio rinktinė Melbourne

Sausio 29-31 d.d. visa 
Australija švenčia savo tau
tinę dieną, iš viso krašto į 
Melbourną suvažiuoja pajė
giausios tinklinio komandos 
ir dalyvauja tradiciniame 
australų "Wallabies" tinkli
nio klubo turnyre. Jau ke
linti metai, šiame turnyre 
dalyvauja Sydnejaus Kovo 
tinklininkai, o šiais metais, 
Kovo klubo vardu dalyvavo 
Australijos lietuvių tinklinio 
rinktinės (moterų ir vyrų), 
kurios numato vykti i Pa
saulio Lietuvių Sporto 
Šventę Čikagoje. Kadangi 
“ūsų tinklinio rinktines su
daro žaidėjai iš Sydnejaus, 
Adelaidės, Melbourne ir 
Hobarto, tai čia, mūsų tink- 
luunkams buvo labai gera 
Pr°ga, tris dienas vykusia
me turnyre, susicementuoti, 
Sermu pažinti vienam kitą, 
išbalansuoti žaidimo taktiką 
“ galutinai nustatyti atskirų 
^dejų pajėgumą.

. * SU vyrų rinktinę suda- 
e: Algis Laurinaitis (Adei.), 

Far es ir Edis Zduobos, 
Nnki Karpavičius, Alan 
fįoole jvisi Sydn.), Jonas 
Mašanauskas, Šarūnas Žie- 
j t Vigis Žilinskas, Dovy- 
aas’Cr<x>k (Visi Melb.). Ko
mandos treneris - Jeronimas 
naikus ir vadovas Darius 
Gajauskas (abu Sydn.).

Turnyre dalyvavo 22 vyrų 
komandos ir 15 moterų ko
mandų. Vyrų komandos su
skirstytos i tris grupes, ir 
mūsų vyrai buvo paskirti į 
antrąją grupę, kur dalyvavo 
viso 7 komandos. Šios rung
tynės vyko prie Monash 
universiteto, Rusden State 
College sporto salėse.

Kiekvieną dieną mūsų 
vyrams teko lošti po dvejas 
rungtynes, kas davė mūsų 
treneriui Jeronimui Belkui 
pakankamai laiko ir progos 
išbandyti ne tik žaidėjų pa
jėgumą, bet ir nustatyti 
kiekvienam žaidėjui tinka

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 pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. Dirželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorini mėnesi finansinių metų 
gale ir įrašomi j einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
ud 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 
Eastry St. Norwood, SA 5067.

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

miausią poziciją ir sudaryti 
pagrindini komandos sąsta
tą. Nors ir nebuvo galima ti
kėtis, kad mūsų vyrai lai
mėtų rungtynes prieš gerai 
žinomas, aukšto standarto ir 
klasės komandas, kurios jau 
buvo gerai susižaidžiusios ir 
patyrusios, bet buvo labai 
miela matyti mūsų vyrus 
garbingai kovojant ir, be
veik, kiekvienose rungty
nėse buvo laimėta po setą. 
Ypatingai tenka net pagirti 
mūsų tinklinio rinktinę, kai 
žaidžiant prieš Adelaidės 
pajėgią ’’Austrais" koman
dą, sužaista lygiomis.

Keliais žodžiais norėčiau 
iškelti mūsų tinklininkų 
stipriąsias ir, taip pat, 
silpnesnes vietas, kad bent 
kiek pagelbėjus jų pasiruo
šimui diažiąjai Sporto Šven
tei Čikagoje.

Malonu pabrėžti, kad visi 
rinktinės žaidėjai turi stiprų 
elementarini pagrindą ir visi 
yra gerai išvystę kamuolio 
valdymo techniką. Atrodo, 
kad ir fizinis pajėgumas nė
ra blogas, nes iki paskutinių 
rungtynių nepastebėjau nei 
vieno žaidėjo, kuris būtų fi
ziniai nepatvarus. Didelis 
pasiryžimas, noras ir akylu
mas gerai išlaikytas. Kartais 
norėtųsi didesnės koncen
tracijos, ypatingai servuo
jant. Yra nepateisinama, 
kada sunkiai iškovotas ka
muolys yra taip lengvai ati
duodamas. Užtikrintam ser
vui galima paskirti daugiau 
laiko susikoncentravimui. 
Neabejotina, kad mūsų 
tinklinio rinktinės silpniau
sia vieta yra pozicijų keiti
mas aikštėje, bet norisi ti
kėtis, kad po šio gražaus 
turnyro Melbourne, mūsų 
tinklinio rinktinės treneris 
suras būdą, kaip šią silpnybę 
ištaisyti.

Malonu buvo matyti gra
žius sviedinio iškėlimus kir
timams, dar maloniau buvo

sekti mirtinus kirtimus ir čia 
neabejotinai vyrauja mūsų 
Arvydas Zduoba, Dovydas 
Crook ir Edis Karpavičius. 
Norėtųsi kiek pastovesnio 
pasisekimo kirtimuose iš 
mūsų Vigio Žilinsko ir Jono 
Mašanausko. Gražu buvo 
sekti sydnejiškio Alan Noble 
visapusišką sugebėjimą gin
tis ir pulti ir gelbėti padėtį 
sunkiose padėtyse.
Brangintinas yra jo kairės 
rankos naudojimas kirti
mams. Pasigėrėtina yra 
mūsų tinklininkų drausmė. 
Nesigirdėjo nereikalingų 
šūkavimų, ginčų. Gražu, kai 
laimėjus sviedinį arba tašką, 
visi žaidėjai laksto ratu ir 
sumuša rankomis ragindami 
vienas kitą dar daugiau su
siimti.

Mūsų tinklinio rinktinės 
dalyvių kultūringas elgesys 
ir aukštas jų žaidimo lygis ir 
didelis noras gražiai laimėti 
rungtynes, yra gero lietuvio 
sportininko ženklas ir mes 
visi Australijos lietuviai ga-

Koviečių garbei
Sugrįžusi iš Melbourne 

sporto šventės, Kovo valdy
ba surengė, jau tradicija 
virtusį savųjų sportininkų 
pagerbimą. Graži šeštadie
nio popietė sutraukė daug 
jaunimo ir koviečių rėmėjų į 
puikią p. Šepokų rezidenci
ją. Šiuose vaišinguose na
muose jau ne kartą rengia
mas sportininkų B-B-Q — 
lešminė. Nuo savo iškiliųjų 
krepšininkų vaikų, neatsi
lieka ir tėvas Arminas, gerai 
žaisdamas bilijardą, kai p. 
Šepokienė, nors ir neaktyvi 
sportininkė, bet visuomet 
jiems nuoširdžiai padeda. 
Saulutei šiltokai kepinant, 
jaunimas randa atsigavimo 
baseine, kai vyresnieji, di
deliame šeimininkų kieme, 
radę pavėsį, gurkšnodami 
šaltą alutį, džiaugiasi, kad

Newcastle Diskusijų Klube
Paskutinis 1982 m. Dis

kusijų klubo posėdis įvyko 
spalio 31 d. p.p. Žukų na
muose. Paskaitą skaitė pats 
šeimininkas p. Stasys Žukas 
tema "Muzikinis ratas”. Tai 
išsami muzikinė studija, 
apimanti visas muzikos sri
tis: istorinę raidą, rašybą, 
teoriją, muzikines formas ir 
periodus. Tai muzika bend
rai. Šalia to prelegentas 
specialiai pakalbėjo ir apie 
lietuvišką muziką. Pagal au
torių vakarų muzika į Lie
tuvą atėjo su krikščionybe 
per Lenkiją, daugiau turė
jusi atgarsio bajorų luome. 
Liaudis pasiliko prie seno
viškų lietuviškų dainų.

PRANEŠIMAS

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

Rašykite "Vyteniui”. 
Pridėkite adresą su slajjy- 
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

ęjPORTAĮ.,^
lime didžiuotis turėdami to
kius puikius reprezentantus, 
kurie sugebės mus gražiai 
atstovauti Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynėse Čikagoje.

Negaliu nepaminėti 
vienos Melbourne lietuvių 
šeimos, kuri didžiai pasi
švenčia priimant apnakvy- 
dinti ir globoti sportininkus. 
Kartais turime bėdų surasti 
apgyvendinti kelis sporti
ninkus, o čia aštuoniolika 
tinklininkų priimti, apnak- 
vydinti ir pamaitinti vienos 
garbingos lietuvių šeimos. 
Pagarba ponų Mockų šei
mai, kuriai priklauso aukso 
medalis, nes tai irgi yra sa
vos rūšies rekordas.

Leonas Baltrūas 

sportiniame Kovo gyvenime 
ir veikloje, dar nesimato 
nuovargio ir jaunimo skai
čius vis didėja, šiuo metu jau 
įtraukiant ir nuo 10-ties 
metų vaikus, kurie žaidžia 
krepšį ir daro labai gražią 
pažangą.

Pasivaišinus geru mėsos 
kepsniu ir kitais skanumy
nais, kuriuos šį kartą jau 
kepė jaunieji krepšininkai 
(ir tarp kitko visai gerai), 
troškulį numalšinus kilniai
siais gėrimais, besimaudan- 
tiems atsigaivinus baseine, 
Kovo pirmininkas J. Karpa
vičius pradėjo oficialią dalį. 
■Savo trumpame žodyje jis 
pasveikino visus sportinin
kus, taip gražiai pasirodžiu
sius Melbourne ir padėkojo 
visiems, kurie remia klubą. 
Praeitais metais klubo val

Liaudies muzikai dėmesys 
buvo atkreiptas tik šio 
šimtmečio pradžioje: imta 
rinkti dainos, jų melodijos, 
jų harmonizavimas. Šioje 
srityje ypač pasižymėję 
M.K. Čiurlionis ir A. Vana
gaitis. Paliesta nepriklauso
mybės periode spartus visų 
muzikinių žanrų suklestėji
mas. Ypač prelegentas pab
rėžė muzikinius atsiekimus 
Lietuvoje po antrojo karo 
chorų veikloj ir estradinės 
muzikos srityje. Pagal pre
legentą jaunieji lietuviai 
kompozitoriai kaip Klova, 
Gorbulskis ir kiti apeina vi
sas kliūtis siekdami dviejų 
tikslų: išlaikyti lietuvišką

Australijoje prasidėjo arši 
partijų kampanija prieš ar
tėjančius rinkimus. Atrodo, 
šių rinkimų dėmesy yra mo
kesčių (taksų) reikalas. Abi 
besivaržančios partijos ope
ruoja bendromis sumomis - 
milijardais, kas eiliniam 
taksų mokėtojui nieko nesa
ko. Jeigu sakytų, kiek dar
bininkas ar tarnautojas mo
kesčių sąskaiton per savaitę 
praranda, iš karto būtų aiš
ku, prie kokios valdžios ir 
kiek bus prarasta. Pagaliau 
rinkiminiai pažadai sau, o 
atėjus valdžia, kokia ji be
būtų - vėl sau. 

dyba, geriausiu ir daugiau
siai prie klubo veiklos prisi
dėjusiu nariu išrinko ir ap
dovanojo R. Šliterį ir B. Si- 
darienę.

Jau daug metų kaip Kovą 
ypatingai dosniai remia 
klubo Garbės Narys Pr. Mi
kalauskas. Jis ir šį kartą, su 
nauju ALFAS V-bos pirmi
ninku VI. Daudaru, buvo 
pakviesti įteikti geriausiems 
ir daugiausiai praeitais me
tais Kovui nusipelniusiems 
sportininkams, dovanas. Jas 
gavo: vyrų tinklinio - J. Er- 
zikov ir daugiausiai pažan
gos padaręs M. Landrigan. 
Moterų - C. Noble ir R. Ga- 
kienė. Vyrų krepšinio - M. 
Šepokas ir P. Kapočius. Mo
terų krepšinio: R. Kasperai- 
tytė ir J. Šepokaitė. Jauniai 
iki 18 metų: A. Svaldenis ir 
G. Atkinson. Jauniai iki 16 
metų: R. Gaidžionis ir R. 
Červin. Jauniai iki 14 metų: 
P. Šumskas ir S. Ankus.

Specialiomis dovanomis 
atžymėti 10-ties metų 
jaunučiai krepšininkai, ku
rių komandą sudaro: P. 
Gustafson, P. Šliogeris, A. 
Bieri, A. Griškaitis, P. Vai- 
čiurgis ir M. Payne. Jaunu
čius treniruoja Ph. Gustaf
son.

Po oficialiosios dalies, iš 
suaukotų fantų, buvo trau
kiama loterija, atnešusi ko- 
viečiams gražaus pelno. Pa
našūs sportiniai subuvimai 
labai suartina sportiškąjį 
jaunimą su klubo rėmėjais ir 
pačia valdyba, kuri ir šį 
kartą įdėjo daug darbo ir 
visą iešminę padarė labai 
sėkmingą. Visi koviečiai ir 
valdyba nuoširdžiai dėkoja 
už dovanas, aukas ir sporti
ninkams duotą paramą, 
ypatingai p. Šepokų.

muzikos charakterį ir sykiu 
sekti laisvojo Vak. pasaulio 
muzikines linkmes.

Paskaita buvo iliustruoja
ma pianinu įvairių kompozi
torių darbų fragmentais, o 
kalbant apie lietuvišką mu
ziką pademonstruota net iš
tisos dainos dainuojant p. Z. 
Zakarauskienei ir pianinu 
palydint p. S. Žukui.

Diskusijose daugiausia 
paliestas įvairių tautų na
cionalinis chrakteris.

Sekantis Diskusijų Klubo 
narių susirinkimas numato
mas kovo 6 d. p.p. Z. ir H. 
Zakarauskų namuose. Pas
kaitą skaitys p. Butkus tema 
"Seksas ir jaunimas”.

V. Kristensen

Buvo įsitikinta, kad Ka
nados laukinės žąsys tegali 
laikytis ir veistis tik šiaurė
je. Bet kai JAV gamtininkai 
įtaisė dirbtinus lizdus JAV 
ežeruose, tos pačios žąsys 
apsigyveno ir čia išsiperėję 
žąsiukai kasmet grįžta į tas 
pačias vietas.
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Informacija
SYDNEY RAMOVĖNAMSCANBERROS

LIETUVIAMS

Kovo 2 d. 7.30 vai. vak. 
Lietuvių Klube šaukiamas 
Canberros lietuvių susirin
kimas pasitarti ateinančiu 
Australijos Lietuvių Dienų 
reikalais, kurios numatomos 
1984 m. pabaigoje. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti.

Viktoras Martišius
MIRĖ

ONA ANDRUŠKIENĖ

Vasario 21 d. širdies prie
puolio ištikta Canberroje 
staiga mirė Ona Andruškie- 
nė, plačiai žinoma kaip labai 
sociali ir draugiška asmeny
bė. Liūdesy paliko vyras 
Antanas, jos motina, sūnus- 
Gediminas ir dukra Vida su 
šeimomis.

nariu 
Syd.

PRANEŠIMAS
Pensininkų klubo 

susirinkimas įvyks 
Lietuvių Namuose Banks
towne kovo 3 d. 2 vai. Kvie
čiami visi dalyvauti.

Valdyba.

PRANEŠIMAS
Pasiekė žinia, kad Mel

bourne yra gaisro nelaimės 
ištiktų lietuvių; tuo tarpu 
žinome tris: Juozas Žukaus
kas, buvęs Mūsų Pastogės 
redaktorius, Vytautas Vait
kus, skautininkas, ir p. Ma- 
lakūnas. Užjausdami juos 
nelaimėje, esame pasiryžę 
jiems padėti moraliai ir 
materialiai. Jiems paremti 
Sydnejaus Apylinkės Val
dyba renka aukas. Aukas 
galima įteikti bibliotekos 
vedėjui Lietuvių Namuose 
Bankstowne darbo valando
mis. Čekius prašome siųsti: 
A. Mauragis, 82 Victor Ave., 
Picnic Point, NSW 2213.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

Aną savaitę Amerikoje 
mirė žinomas veikėjas inž. ir 
miškininkas Vincas Žemai
tis, sulaukęs 86 m. amžiaus.

PRANEŠIMAS
DĖMESIO ŠAULIAMS

D.L.K. Vytenio Šaulių 
kuopos pirm, praneša:

Kovo 6 d. Šv. Jono bažny
čioje bus paminėta VI. Put- 
vio-Putvinskio 54 m. mirties 
sukaktis. Visi šauliai-lės 
renkasi 11 vai. iškilmingų 
pamaldų Šv. Jono bažn. 
aikštėje uniformuoti ir su 
vėliavomis. Visiems dalyva
vimas būtinas

Kviečiame visus geros 
valios lietuvius, ypatingai 
jaunimą skaitlingai daly
vauti bažnyčioje ir Lietuvių 
Namuose, kur 2.30 vai. 
įvyks šauliams kandidatams 
Eriesaika. Ją praves šaulių 

apelionas klebonas Pr. Va- 
seris. Po to meninė dalis.

Pastaba: visiems kandi
datams pranešimo lapeliai 
išsiuntinėti.

S. Lipčius 
Šauliu kuopos pirm.

PAREMK ALB METRAŠČIO IŠLEIDIMĄ 
PASKIRDAMAS ŠIMTINĘ JO IŠLEIDIMUI. TUO 
PAČIU ĮAMŽINSI IR SAV.O LIETUVIŠKĄ SĄMO
NINGUMĄ.
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Pranešame, kad kovo 20 
d. 3 vai. Lietuvių Klubo ma
žoje salėje šaukiamas narių - 
ramovėnų informacinis 
susirinkimas.

Darbotvarkė: 1) Susirin
kimo atidarymas. 2) Valdy
bos pirmininko pranešimas. 
3) Įvykusio Australijos "Ra
movė” skyrių atstovų suva
žiavimo Melbourne proto
kolo skaitymas. 4) Diskusi
jos dėl pranešimo ir proto
kolo. 5) Einamieji reikalai, 
klausimai ir sumanymai. 6) 
Susirinkimo uždarymas.

Prašome visus narius, 
susirinkime dalyvauti.

Iš Centro Valdybos gauta 
nario ženkliukų ir naujai iš
leista Dr. A. Rukšos knyga 
’’Kovos Dėl Lietuvos Nepri
klausomybės" III-čias 
tomas. Kovos su lenkais 
1920-1923 m. Labai vertinga 
istorinė knyga.

Remiantis Skyrių atstovų 
suvažiavimo nutarimu.

Adelaidės Lietuviu Teatras VAIDILA
kovo 12 d., šeštadieni, 7.30 vai. Lietuvių Namuose stato rašytojo Jurgio 
Jankaus trijų veiksmų dramą

’’peilio ašmenimis
Režisierius Vytautas Opulskis
Visi Adelaidės lietuviai yra kviečiami į spektaklį
Bilietų kainos $ 3 (visiems)
Bilietai gaunami spektaklio vakarą prie įėjimo arba iš anksto rezervuojant 

pas V. Baltutį, tel. 42 2093.
A.L. T. VAIDILA

VISUR
SVARBUS PRANEŠIMAS

MELBOURNO
LIETUVIAMS

Kaip jau visi žinote iš 
spaudos ir televizijos. Vik
torijoje ir Pietų Australijoje 
siautė milžiniški gaisrai, 
liepsnose žuvo 68 asmenys, 
sudegė daugiau kaip 1400 
namų. Tūkstančiai žmonių 
liko be pastogės, praradę 
visą savo turtą. Tai tautos 
tragedija, kuri paliks am
žiams Australijos istorijoje.

Federalinė ir visos kitos 
valstijų vyriausybės pasky
rė dideles sumas padegė
liams šelpti.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba skelbia skubų 
piniginį vajų visiems nuken- 
tėjusiems nuo gaisro. Pra
šome visas organizacijas ir 
pavienius asmenis aukoti, 
nes kiekvienas centas atneš 
paguodą ir viltį pakliuvu- 
siems į didelį vargą.

Aukas siųsti Melbourne 
Apylinkės iždininkui p. A. 
Barojui P.O. Box 128 North 
Melbourne, arba asmeniškai 
prie bažnyčios ir Lietuvių 
Namuose. Kas norės, pini
gus galės siųsti "Tėviškės 
Aidams”, kurie sutiko tarpi
ninkauti šiame vajuje. Visi 
surinkti pinigai ir jų aukoto
jai bus skelbti "T.A.” ir 
"Mūsų Pastogėje".

A.L.B. Melbourne 
Apylinkės Valdyba 

Australijoje visiems ramo- 
vėnams nario mokestis yra $ 
4 metams.

Įsigyti nario ženklelius, 
minėtą knygą ir susimokėti 
metinį nario mokestį galima 
sekmadieniais prieš pamal
das prie Lidcombe bažnyčios 
spaudos kioske pas p. A. Vi- 
nevičių, arba vakarais - 
Lietuvių Klube pas p. V. 
Kondrecką.

Skyriaus Valdyba

Turbūt viena iš turtin
giausių Australijoje 
sėkmingai veikia Syd. Liet. 
Klubo Biblioteka, sukaupusi 
ne tik retų ir sunkiai gau
namų knygų, bet ir tautinių 
išdirbinių. Bibliotekos vitri
nose galima matyti išstaty
tus nepriklausomos Lietu
vos piniginius pavyzdžius 
banknotais ir monetomis, 
įvairių liaudies išdirbinių ir 
t.t. Užtenka tik atvykti į 
biblioteką, ir tuoj patenki į 
kitą pasaulį.

VISAIP
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO MINĖJI
MAS CANBERROJE

Vasario 17 d. per lietuvių 
radijo pusvalandį J. Kovals
kis atžymėjo šią šventę, 
perduodamas anglų kalba 
kiek Lietuvos istorijos ir 
muzikos.

Vasario 20 d., sekmadienį, 
rinkomės į St. Marys bažny
tėlę, kur kun. P. Martuzas

DĖMESIO!!!
Šeštadienį, kovo 5 d. Australijos federaliniuose 

rinkimuose balsuokite už 1 i e t u v į
ANDRIŲ KASPARIŪNĄ 

kaip kandidatą į senatą atstovauti Viktorijos valstiją ir 
joje gyvenančius lietuvius ir kitus pabaltiečius.

Autorizuota: A. Kaspariūnas, 75 Victoria Av.
Albert Park, Vic.

SVEČIAS SODYBOJE

Brolio Pauliaus Rūtenio 
lydimas Sodyboje lankėsi 
Australijos Lietuvių Fondo 
literatūros premijos laimė
tojas dailininkas - rašytojas 
Jonas Rūtenis iš Cape Code, 
U.S.A.

Apžiūrėję Sodybą visi sė
dome prie pietų stalo Sekly
čioje, kur kelias valandas i 
praleidome besikalbėdami | 
su mielu svečiu, kuris mūsų I 
Sodyba buvo labai sužavėtas 
ir pripažino, kad Amerikos 
lietuviai tokios Sodybos ne
turi. Atsisveikindamas sve- I 
čias pasirašė svečių knygoje j 
linkėdamas, kad "Telydi jus | 
visus laimė, sveikata ir Am- į 
žinojo Palaima”. į _____ ____

Linkime mielam svečiui t Administracijos tel. 709 4846 
. sėkmės ir geros kelionės na-—- 

mo. Sodybietė

Syd. Lietuvių Namuose 
paskolų — aukų vajus

Po kalėdinių švenčių per
traukos vajus vėl atsigavo. 
Yra asmenų, kurie supratę 
vajaus svarbą, papildomai 
aukoja bei skolina. Tik keis
ta. kad senais laikais turė
jome eilę entuziastų, kurie 
visokeriopai rūpinosi 
Bankstowno "Dainavos”
Namais bei Sydnejaus Lie
tuvių Klubu, kartais ir aš
tresniu žodžiu vieni su kitais 
persimesdavo, tai šiandieną 
jau ne tik žodžiais, bet ir 
darbais nutilo. Jeigu mano
te, kad namų valdyba ne tuo 
keliu eina, ateikite su savo 
patarimais bei pasiūlymais, 
juk ne kartą buvo to prašo
ma.

Susijungus pagrindą 
sudarė taip vadinamieji 
"foundation members",
kurių šiandieną dar turime 
205. Pavarčius sąrašus, su 
gailesčiu reikia pripažinti, 
kad didesnė pusė šių narių 
nerado reikalo prisidėti.

atnašavo šv. Mišias su pa
mokslu, primindamas mūsų 
tautos buvusias ir dabarti
nes pastangas gyvent 
nepriklausomai.

Po pamaldų susibūrėm 
Lietuvių Klubo salėje. Ten 
Apylinkės Valdybos pirm. 

A. Balsys atidarė ir pravedė 
iškilmingą minėjimą. 
Pagerbti žuvusieji už laisvę 
tylos minute. Po to R. Dau- 
kus ir M. Mauragis pravedė 
Baltijos tunto skautų sueigą.

Sekė svečio iš Newcastle 
A. šerno paskaita, nuosek- 
lus mūsų istorijos raidos 

misi Pastogė
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Kodėl!.. Valdybos nariai nu
mato patys asmeniškai 
kreiptis į juos ir išsiaiškinti 
šio reikalo priežastis.

Neleiskime lietuvišką 
namų židiniui gesti, nes jaa 
prigesus visi be išimties pa
jusime šalčio dvelkimą.

Skelbiame tolimesnes pa
vardes prisidėjusių prie va
jaus. Aukojo po $ 500: D. 
Bogušienė, Juozas
Kapočius, S. Narušio atm. ir 
J. Sakalauskas (papildoma 
auka). Mažesnėmis sumomis 
aukojo - K. ir M. Burneiki® 
(S 100). V. Liūgą ($ 50). 
Pensininkų Klubas ($ 50) it 
Liet. Arch, ir Inž. D-ja ($ 20)

Skolino neimdami nuo
šimčių: Juozas Kapočius - 5 
2409, V. Brilingas, V. Naru- 
šiene ir ALB Sydnejaus 
Apylinkės Valdyba po $ 
1000. P. Burokas ir A. Žilys 
po $ 500 (papildomos pasko
los).

Nuoširdžiai visiems dėko- m A T int it clr n 421^jame. Lietuviška dosni sr 
dis mus jungia vieninga® 
darbui. Vajaus reikalais 
kreiptis į valdybos iždininM 
A. Migų arba į bet kurį val
dybos narį. Aukos bei pas
kolos priimamos bet kokw 
dydžio.

Sydnejaus Lietuvių
Namų informacių

Pagerbdami a.a. G. ša, 
ronienę vietoj gėlių aukrZĮ 
me Mūsų Pastogei $ 20. ta, 
ir A. Balsiai. Canberaį 
Ačiū.

Pagerbdamas a.a. Gerti 
rūdą Šapronienę Australijai 
Liet. Fondui aukoju $ iq 
Drauge užjaučiu bičiulį p 
Šaproną bei visus artimu^į 
sius. Juozas Kapočius.

paminėjimas su viltimi 
čiai. Ačiū svečiui už ats 
kymą.

Gera lietuvių draugė s 
M. Reid tarė keletą žodži 
Sekė Dr. K. Kemežio p 
Šimas apie buv.
V-bos atstovų suvažia 
Melbourne ir V. M 
pranešimas dėl būsim 
Lietuvių Dienų Canbe 
1984 m.

Pabaigai dalyvavusį 
pakviesti pietų, kur 
buvo praleista valandėlė sa
vųjų tarpe. km

S!
1 SI

Atskiro nr. kaina 50 centų £

Redakcija rašinius taiso 
skelbia savo nuožiūra. Už s 
bimų turinį teatsakoma.

■Printed by Rotor Preet
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