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ALB Krašto Tarybos
18-sios sesijos rezoliucijos

endroji veiklos 
rezoliucija

v0 iošo' Krašto Taryba sa- 
kreiL, metų sesijoje at- 
tnos ama dėmesį į netoli- 
si‘uatifaemi-es issivy^iusia 

musU bendruome- 
ia£e S?5r^yje su organizuo- 

išvyka į laisvojo ”Pą- 
Lietuvių Sporto Zai- 

f “*į°- bei "Pasaulio Lietu
ty" Dienas" įvykstančias 
,983 metais Chicago J.A.V. 
£ atsižvelgdama i A.L.B. 
hpndruomenes statutą bei 
lietuvių Chartą, jaučia pa- 
ieira priminti visiems savo 
Yriams bei bendruomenės 
ribose veikiančiom organi- 
įcijom. kad mes savo 
“jgmuose ir darbuose pn- 
vaį0Ijfepamiršti, kad tokia 
išvyka bei jos dalyviai ar tai 
jaunimas ar vyresnieji yra 
nedaloma A.L.B. dalis ir jie 
“Ta A.L.B. reprezentantai 
tokioje išvykoje, o ne daly
viai vien tik savo atstovau
jamos organizacijos.

2 Organizuoti išvyką, bei 
surasti keliavimo būdą kuris 
neprasižengtų ir nekirstų 
kelio mūsų tautinėm aspira
cijom ir nesukeltų neramu
mo ne tik mūsų pačių tarpe 
bet ir gyvenamo krašto vy
riausybės akyse.

3. Nepamiršti, kad bet 
koks neapgalvotas veiks
mas, sukeliąs nesantaiką 
mūsų bendruomenėje, yra 
pasitarnavimas Lietuvos 
okupantui ir jo siekiams.

4. Atsiminti, kad mūsų 
veiksmai bei darbi yra kel
rodis mūsų jaunimui ir mo
kykla jų veiklai ateityje.

Todėl Krašto Taryba ra
gina ir apeliuoja, kad visos 
A.L.B. ribose veikiančios 
organizacijos bei pavieniai 
nariai veikloje nepamirštų 
savo tautinės pareigos, bei 
Lietuvos laisvės siekių, ir 
kad jų darbai ir veiksmai su 
šiom pareigom bei siekiais 
sutaptų, o nebūtų pasitar
navimas Lietuvos okupan
tui

GARBĖS PAŽEIDIMO
REIKALU REZOLIUCIJA

A.L.B. Krašto Tarybos 
nariai aštuonioliktoje sesi
joje kreipiasi į visus Aus
tralijoje gyvenančius lietu
viussąryšyje dėl tariamai ar. 
faktiškai užgautos garbės. 

. Bendruomenės narys, ku
ris jaučiasi, kad jo garbė yra 
pažeista ir tuo reikalu pa
duodamas į australišką teis.- 

bet kokį lietuvišką or
ganizuotą vienetą ar bet 
Kolų bendruomenės narį, 

ignoruoja esančius 
etuviskus garbės teismui 

r ii?0 Pa“u save pastato už 
rih UV't-, Bendruomenės

b- Iškilusiems garbės 

klausimams spręsti yra su
kurti lietuviški garbės teis
mai, kuriais sąmoningas lie
tuvis turi naudotis ir jų 
sprendimams paklusti.

SVEIKINIMAS
PAVERGTAI LIETUVAI
Australijos Lietuvių 

Bendruomenės Krašto Ta
ryba, suvažiavusi Melbour
ne 1982 metais gruodžio 
28-30 dienomis, sveikina 
brolius ir seseris pavergtoje 
Lietuvoje, nuoširdžiai už
jausdami ypatingai tuos, 
kurie dėl savo viešai reiš
kiamų tautinių ar religinių 
įsitikinimų kenčia sovieti
niuose kalėjimuose, koncen
tracijos stovyklose ar 'psi
chiatrinėse ligoninėse.

Su pagarba ir nuostaba 
gėrimės mūsų tautos sūnų ir 
dukrų darbais bei pastan
gomis atgauti okupanto pa
neigtas žmogaus prigimti
nes teises. "Katalikų Bažny
čios Kronika” ir kiti pogrin
džio leidiniai iškalbingai ro
do lietuvių tikėjimą pagrin
dinėmis laisvėmis, nušvie
čiančiomis kelią mūsų tautos 
savarankiškam gyvavimui.

Mes, Australijos lietuviai, 
iš savo pusės pasižadame 
visais mums prieinamais 
būdais remti jūsų bekom- 
promisinę ir ryžtingą kovą 
su sovietine priespauda ir

pasaulyje
Skelbiama užsienio spau

doj, kad pereitais metais 
Vilniuje suimti keli aukšti 
pareigūnai apkaltinti Sov. 
S-gos išdavimu, nes per ra
diją bandę nuteikti visuo
menę, kad Lietuva išstotų iš 
Sov. S-gos.

Japonijoj pasirodė rinkoj 
rankinio laikrodžio televizi
jos priimtuvai kurių ekranas 
3 cm dydžio. Jų klausomasi 
ausinių pagalba.

**•
Australiją nusiaubė gais

rai ir tebekankina sausros, 
bet tuo pačiu metu ir kitur 
pasaulyje įvyko nenumatytų 
didelių nelaimių: Amerikos 
rytinius pakraščius užvertė 
sniego pūgos, potvyniai 
JAV pietiniuose pakraš
čiuose ir vidurio Amerikoj, 
didžiulės sausros pietinėje 
Azijoje. Tuos reiškinius aiš
kinama atmosferiniais vir
pėjimais.

***
Vak. Vokietijos vyriausy

bė pareiškė protestą Mask
vai už tiesioginį kišimąsi pa
veikti ateinančius rinkimus, 
kurie įvyks kovo 6 d. Mask
va spaudžia, kad Vak. Vo

neteise, ir tuo dėtis prie 
bendrojo siekio - nepriklau
somos Lietuvos valstybės 
atstatymo.

REZOLIUCIJA
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

FONDO REIKALU
Krašto Taryba, savo 18-je 

sesijoje išklausiusi Austra
lijos Lietuvių Fondo 10-ties 
metų (1973-1982) apžvalginę 
ataskaitą, įvertina A.L. 
Fondo svarbų bendruome
nės darbą ir ragina 
bendruomenės narius burtis 
A.L. Fonde ir jį remti įna
šais ir kitais būdais, tuo di
dinant išteklius, naudoja
mus Australijos lietuvių 
kultūriniams reikalams ten
kinti.

Gausėjančius protesto 
veiksmus įdomiai aiškina 
praėjusį rudenį. Paryžiuje 
politinį azilį pasirinkęs 
aukštas Estijos kultūros mi
nisterijos pareigūnas, Aarne 
Vahtra. 'Laisvės Radijo” 
transliuotame pasikalbėjime 
jis pareiškė, kad Estijoje 
išaugo karta, nepatyrusi 
1940-1950 m. masinių išveži
mų, kuri jų tėvus "sukaustė 
baime”. Si karta mažiau bi
josi demonstruoti prieš 
savo teisių pažeidimus.

(ELTA)

kietija neįsileistų amerikie
čių raketų.

**»
Vasario 25 d. New Yorke 

mirė rašytojas dramaturgas 
Tennessee Williams, sulau
kęs 71 m. amžiaus. Jis pri
pažintas kaip vienas iš stip
riausių dramaturgų šiame 
amžiuje. Jo dramą "Staiga 
pereitą vasarą” pakartotinai 
pastatė Sydnejaus Atžalos 
teatras Syd. Liet. Namuose.

Maskvoje vėl atnaujintos 
derybos su Kinija siekiant 
sunormuoti abiejų kraštų 
santykius, tačiau diplomati
niuose sluogsniuose nesiti
kima, kad bus preita pozity
vių rezultatų.

***
Popiežius birželio vidury

je numato oficialiai vizituoti 
Lenkiją, žinoma, jeigu 
sovietai sutiks ir jei lenkų 
komunistinė vyriausybė 
įsileis.

***
N.S.W. valstijoje sausra 

tebetrunka jau penktus me
tus. Ir ši vasara yra viena iš 
sausiausių. Nors Sydnejaus 
didmiestis, aprūpinamas 
Warragamba užtvankos

Dail. DAGYS: Jonas Basanavičius
skelbia Lietuvos nepriklausomybę

-j

SKIRTINGOS VYSKUPŲ NUOMONĖS

Prieš keletą metų vysk. 
V. Brizgys, gyvenąs JAV, 
paskelbė spaudoje oficialų 
atsišaukimą, kuriame tau
tiečiai buvo įspėjami ne
remti kun. K. Kuzminsko 

vandeniu, dar nejaučia van
dens trūkumo pavojaus, bet 
jeigu sausra ilgiau užtruks, 
yra pavojaus, kad teks van
denį normuoti.

»♦»
Ateinančių metų pabaigo

je įvyks Amerikos prezi
dento rinkimai. Spėjama, 
kad iš respublikonų kandi
datuos dabartinis prez. R. 
Reagan. Demokratų partijos 
kandidatu stosiąs senatorius 
A. Granston, labai nusista
tęs prieš atominius ginklus.

Imtasi priemonių ir su
mažinti estų ryšius su Suo
mija. 1982 m. rudenį iš vie
šose vietose esančių televi
zijų aparatų išimtos dalys, 
kurių dėka buvo galima žiū
rėti Suomijos televizijos 
programų. Nutraukti tiesio
giniai telefoniniai pasikalbė
jimai su Suomija. Nuodug
niau kratomi Estijoje besi
lankantys suomių turistai.

ELTA 

knygomis leisti Lietuvos 
pogrindžio spaudos — Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikų atskiromis knygo
mis.

Kun. (dabar Msr. Sydne- 
juje) P. Butkus patyręs, kad 
kun. K. Kuzminskas at
vyksta L.K.B. Kronikų rei
kalais į Australiją (pernai), 
garašė oficialų raštą Kunigų 

ekretoriato vardu Krašto 
Valdybai, kad bendruomenė 
neremtų kun. K. Kuzminsko 
vizito. Taip pat koncerto 
metu Sydnejuje kun. P. 
Butkus bandė sukritikuoti 
kun. K. Kuzminsko veiklą.

Šitokia vysk. V. Brizgio ir 
kai kurių kunigų veikla mū
sų tautiečiams atrodė keis
ta. Čia į pagalbą atėjo kitas 
lietuvis vysk. Vak. Europos 
lietuviams - vysk. Antanas 
Deksnys, kuris kun. K. 
Kuzminskui parašė tokį 
laišką (ištraukos):

"Nuoširdžiai sveikinu L. 
K.B.K. leidėjus dešimtmečio 
proga. Jūsų leidiniais... pa
saulis sužino, kad ne bom
bomis, atentatais lietuvis 
gina savo teises, bet at
skleisdamas tiesą.

Jankiu Liet. Kat. Baž. 
Kronikos Leidimo Komisijai 
ištvermės ir meldžiu Vieš
patį suteikti jums ir jūsų 
kilniems tikslams palaimos”.
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Aušros” nuotaikomis
Šiaip metais švenčiame 

"Aušros" 100 metų sukaktį. 
Lygiai prieš šimtą metų dar 
spaudos draudimo laikais 
1883 metais kovo - balandžio 
mėn. Ragainėje, Maž. Lie
tuvoje pasirodė Dr. Jono 
Basanavičiaus leistas ir 
redaguotas pirmasis "Auš
ros" numeris. Tai buvo 
didelis įvykis to meto lietu
viams ir lietuvių šviesuome
nei. "Aušra”ėjo nuo 1883 iki 
1886 metų ir buvo išleista 40 
numerių. Nors ano meto lie
tuvių tauta ir nebuvo tokia 
"tamsi ir juoda", anot poeto, 
bet vis tik buvo didelis 
spaudos trūkumas, ir todėl 
naujo laikraščio pasirody
mas buvo kertinis įvykis 
mūsų tautos istorijoje. Tie
sa, lietuviškas laikraštis ano 
meto lietuviams nebuvo di
delė naujiena ir prieš "Auš
rą", bet tie laikraščiai buvo 
labai siauros apimties, dau
giausia religiniai. Priešingai 
"Aušra”. Šis laikraštis užė
mė visai naują - tautinio są
moningumo kryptį net su 
politinėm užuominom siekti 
dalinės ar net visiškos ne
priklausomybės. To meto 
kad ir negausi, bet labai su
siskaldžiusi lietuvių švie
suomenė iš karto nepagavo 
revoliucinės "Aušros" min
ties apjungti visą tautą 
bendra nacionaline idėja, ir 
to meto kiekviena grupė 
pirmoj eilėj žiūrėjo savų 
interesų, kas sudarė nepa
lankią atmosferą ir vykstant 
smulkiems nesutarimams 
"Aušra" po trejų vietų su
stojo.

Tačiau su "Aušra” įžieb

A.A.
ONAI ANDRUŠKIENEI 

mirus, liūdesy nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui 
Aritanui, velionės motinai Rozai, sūnui Gediminui ir 
dukrai Vidai su šeimom ir visiems artimiesiems.

Daiva ir Dan Bieri
Marija Labutienė 
Vidas ir Sue Labučiai

Mirus mūsų draugei ir krikšto motinai
ONUTEI ANDRUŠKIENEI, 

jos vyrą Antaną, dukrą Vidą, sūnų Gediminą ir mamą p. 
Jesėnienę giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Genovaitė, Jurgis, Alfredas ir Dalia Vasiliauskai, 
Česė Paliulienė, Jūratė Naujalienė ir 

Albina Stanaitienė

A.A.
ONAI ANDRUŠKIENEI

mirus, jos vyrą Antaną ir visą šeimą skausme giliai 
užjaučiu.

Drauge liūdinti Birutė Valienė

A.A.
ONAI ANDRUŠKIENEI

Canberroje mirus, nuoširdžiai skausmo valandoje 
užjaučiame jos motiną Rozaliją Jessen, vyrą Antaną, 
dukrą Vidą ir sūnų Gediminą su šeimomis.

Angelė ir Stasys Montvidai

Musų Pastogė Nr.'9,' 1983:3.7; psl.' 2

toji tautinio atbudimo ugnis 
neužgeso. Ji ir buvo aksti
nas tolimesnei tautinei ir 
patriotinei veiklai. "Aušrai" 
sustojus ir jaučiant didelę 
spragą po trejų metų (1889) 
’’Aušros" idėjas perėmė ir 
jas dar plačiau išvystė Dr. 
V. Kudirka, pradėjęs leisti 
"Varpą". Taip prieš 100 me
tų sušvitusi "Aušra" lietuvių 
gyvenime buvo ir paliko 
tiesiogine, perkeltine ir 
simboline prasme toji aušra, 
pastūmėjusi visą tautos 
gyvenimą nauja vaga, nauja 
kryptimi su naujais sieki
mais ir idealais. To pasėkoje 
sparčiai išsivystė lietuvių 
tautinis - nacionalinis sąjū
dis, privedęs prie nepri
klausomybės.

Prisiminti Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
ir jos atgavimo aplinkybes 
yra vienas dalykas, bet įsi
rikiuoti į kovotojų eiles už 
Lietuvą vėl yra kitas daly
kas. "Aušra"prieš 100 metų 
išbudino lietuvių tautinę są
monę ir to rezultate stojosi 
nepriklausoma Lietuva.

Dabar po 43-jų nepriklau
somybės praradimo metų 
vėl esame apytikriai tokioje

DIPLOMATINIS 
PRIĖMIMAS

Berods jau aštunti metai 
kai Melbourne Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą 
minint ruošiamas diplomati
nis priėmimas. Ir šiais 
metais veikli ir sumaniai 
bendruomenės reikalus 
tvarkanti Apylinkės Valdy
ba, ieškodama atramos ir

pačioje padėtyje, kaip kad 
Lietuva buvo prieš 100 metų 
- susiskaldę, pasimetę, gal 
net neįsisąmoninę pagrindi
nės minties, kad gyvenimas 
tai nėra vien savo gerbūvių 
rūpinimasis, bet yra ir di
desnių dalykų. Jeigu vi
siems būtų galiojęs tas as
meninio gerbūvio principas, 
tai niekad nebūtų pasiro
džiusi "Aušra", niekad ne
būtų buvusi nepriklausoma 
Lietuva, niekad nebūtų 
įvykę pasaulinių permainų 
istorijoje. Gaila, ieškodami 
ramybės ir patogumų dau
gelis tautiečių taikosi prie 
turimų aplinkybių tiek oku
puotoje Lietuvoje, juo 
labiau šio prisitaikymo lai
kosi ir daugumas lietuvių 
išeivijoje. Jeigu būtų kitaip, 
šiandie nereikėtų skųstis 
nutautėjimu, nereikėtų 
abejoti tiek Lietuvoje, tiek 
ir išeivijoje tautiniu išliki
mu, bet lygiai būtina kovoti 
ir už daugelį kitų dalykų 
šalia asmeniškų interesų - už 
įsitikinimus, už tikėjimą, už 
tautą ir tėvynę, už laisvę ir 
ateitį ir dar už daugelį ki
tokių reikalų, kurių kiekvie
nas turi arba susikuria as
meniškai, įskaitant savus 
polinkius, gabumus, sieki
mus.

Vasario 16-ji Melbourne
užtarimo Lietuvai, suruošė 
vasario 18 d. vakare puikų 
priėmimą.

Dalyvavo: Federalinis se
natorius D. Hamer, Hon. V. 
Wilcox CBE ir QC. Viktori
jos opozicijos vadą atstova
vo Jeff Kennett. Taip pat 
Hon. T. Templeton - Vikto
rijos parlamentaras, Mr. 
Bruce Skeggs - buvęs parla
mentaras, Mr. James White 
- consul general USA, Mr. B. 
Ruxton - valstijos RSL pir

mininkas, A. Blashkai MBE - 
Australijos karių veteranų 
valstijos pirtnininkas, Mr. J. 
Gaily ’’Freedom coalition” 
pirm., Mrs. Ryan Amnesty 
International pirm., Mrs. B. 
Remby, Heidelbergo 
councelor.

Melbourne katalikų arki
vyskupas savo atsilankymu 
ir kalba pagerbė lietuvius. 
Dalyvavo ir Rev. _ John 
Murphy, katalikų imigraci
jos direktorius.

Iš draugiškų bendruome
nių dalyvavo: Mr. E. Delins - 
Latvijos garbės konsulas, 
Mr. Brenners - latvių bend
ruomenės pirm., Mr. S. Ly
senko - ukrainiečių bend
ruomenės pirm. Estų bend
ruomenė sveikino raštu.

Dėl priešrinkiminės kam
panijos eilė kviestųjų poli
tikų atsiprašė.

Priėmime įžanginį žodį 
tarė Melb. Apyl. pirm. Ri
chardas Šemeta. Pirmiausia 
pirmininkas pranešė, kad ir 
lietuviai prisidės nuo gaisrų 
nukentėjusiems ir atidarė 
skubų piniginį vajų, svečius 
apšvietė apie Lietuvos 
nelaimę ir kančias ir pareiš
kė pasitikėjimą Jungtinėmis 
Tautomis, kurios gina silp
nesnių tautų teises. Jis pra
šė Jungtinių Tautų per 
Australijos vyriausybę, 
dekolonizuoti Sovietų Są
jungą, paleisti politinius ka
linius ir duoti ilgai laukto

PADĖKA
a.a. REGINAI ONUŠKEVIENEI—JACYNA

Mielai mamytei, sesutei, tetai ir močiutei mirus, dėko
jame prel. kun. P. Butkui už religines apeigas, p. Janavi
čiui už tartą gražų žodį kapinėse.

Ačiū visiems aukotojams už mišių aukas ir dalyvavu
siems laidotuvėse, dėkingi už gėles ir vainikus.

Visiems minėtiems ir neminėtiems nuoširdžiai dėko
jame.

J.V. Onuškevičius-Jacyna
N. Poškus, R.J. Remt, J .E. Juškevičiai

"Aušros" šimtmečio su- 
■ kaktis tai nėra tik paprastas 
istorinio įvykio paminėji
mas, kadaise savu laiku tu
rėjęs lemiamos reikšmės. 
"Aušra" visa savo pilnutine 
prasme galioja ir šiandie vi
siems lietuviams visame pa
saulyje ir okupuotoje Lietu
voje. Nenuostabu, kad 
"Aušros" nuotaikų apimti 
Lietuvoje pogrindžio veikė
jai jau kelinti metai pradėjo 
leisti pogrindžio "Aušrą”, 
tuo primindami ne tik vieti
niams, bet juo labiau ir sve
tur esantiems lietuviams, 
kad ir po 100 metų lietu
viams reikalinga aušra, auš
ra galinga, žadinanti, užde- 
9anti- (v.k.) 

laisvo apsisprendimo teisę 
visiems Sovietų Sąjungos 
okupuotiems kraštams.

Tostui už karalienę pak
viestas Algis Šimkus. Jis ir
gi pasakė svarią kalbą, api
būdino laisvės trūkumą Lie
tuvoje. Taip pat paminėjo 
vietinių žmonių už menkes
nes pastangas vis didesnio 
atlyginimo reikalavimą, kas 
Australijos problemas pagi
lina. ’’Šitos utopiškos idė
jos”, sakė jis, "yra gvildena
mos žmonių, kuriems nerūpi 1 
šio krašto interesai”.

Nuoširdų žodį tarė arki
vyskupas Dr. Little.

Australijos ministerio 
pirmininko linkėjimus per
davė Hon. David Hamer ir 
jis pažadėjo, kad Australijos 
vyriausybė su kitomis pa
lankiomis vyriausybėmis, 
pagal galimybes padės Lie
tuvai ir kitoms rusų oku
puotoms tautoms atgauti 
nepriklausomybes.

Mrs Ryan, iš Amnesty 
International savo kalboje 
kvietė lietuvius įsijungti į 
darbą padėti visiems, ku
riems reikalinga laisvo pa
saulio pagalba.

Mr. Wilcox po rimtos pra
kalbos pakėlė tostą už Lie
tuvą ir sušuko tris kart va
lio.

Gerai svečius aptarnavo 
Soc. Globos moterys. Atski
rai buvo stalas su įvairiais 
gėrimais, kurį aptarnavo 
šauliai.
IŠKILMINGO

MINĖJIMO DIENA
Nepriklausomybės šven

tės minėjimas Melbourne 
pradėtas sekmadienį, vasa
rio 20 d. 11 vai. ryte, specia
lia radio laida, kurią paruošė 
ir perdavė lietuviškų radio 
laidų koordinatorius Gab
rielius Žemkalnis.

Iškilmingos pamaldos 
prasidėjo 12 vai. Sv. Jono

bažnyčioje. Žmonių buvo 
daug ir malonų įspūdį P8' 
darė su vėliavomis unifor
muoti skautai, ramovėnai 
šauliai. Mišias aukojo kuo- 
Pr. Vaseris ir jis pasakė tu
riningą pamokslą. Giedojo 
parapijos choras vad. Petro 
Morkūno.

Po pamaldų, Lietuvių N8' 
muose vyko pietūs, o ofici8' 
lūs minėjimas prasidėjo 2.3d 
vai. Buvo pilnutėlė Lietuviu 
Namų teatro salė. Daugelį 
pasigedo buvusio Krašto 
Valdybos pirmininko. Jį 
nedalyvavo diplomatiniai^ 
priėmime, nors buvo kvies. 
tas, nebuvo minėjime Lietu, 
vių Namuose, nors parna). 
dose dalyvavo.

Prieš minėjimą ir pasibąj. 
gus minėjimui. Viktorijoj 
padegėliams mūsų tautiečiai 
suaukojo virš 1300 dol.

Minėjimą pradėjo apyį 
vicepirm. Algis Žilinskai 
Šauliai įnešė vėliavas ir n^ 
nešė padėti vainiką prie pa. 
minklinės lentos Lietuvių 
Namų koplyčioje. J. Rūbas 
perskaitė Nepriklausomy. 
bės Atstatymo Nutarimo 
Aktą. Kun. Vaseris paskaitė 
invokaciją ir maldelę už vi- 
sus dėl Lietuvos laisvės žu- 
vusius. Taip pat pagerbti 
dar trys Melbourne gyveną 
savanoriai kūrėjai: Vyčio 
Kryžiaus kavalierius A. Ta
mulevičius, savanoris kūrė 
jas Giedraitis ir savanoris 
kūrėjas Ūselis. Bendruome
nės Valdybos ir visos Bend
ruomenės vardu juos pager
biant įteikė jiems po simbo
linę dovaną.

Andrius Vaitiekūnas 
skaitė paskaitą. Savo kalbo
je jauna kalbėtojas, studen
tas Andrius Vaitiekūnas pa
lygino Lietuvos ir šiandieni
nės išeivijos lietuvių niūrią 
padėtį. Jis priėjo išvados, 
kad reikia ką nors daryti, 
kad tą padėtį čia išeivijoje 
pagerinus. Skaudžiai nu
švietė situaciją, kad lietuvių 
kalba nėra lietuvių jaunimo 
kalba, bet nežiūrint to jau
nimas nori būti dalimi 
lietuviško gyvenimo. Jie 
nors ir angliškai tarp savęs 
kalbėdami, jaučiasi labai iš
didūs, kad yra lietuvių kil
mės. Jis mano, kad sekanti 
Jaunimo Kongresą reikėtų 
suorganizuoti Australijoje.

Po paskaitos p. Žilinskas 
pakvietė Australijos Lietu
vių Fondo atstovą ir šaulių 
pirm. S. Lipčių pravesti 
savo dalis.

Fondui atstovavo Marty
nas Didžys. Fondas remia 
jaunimą visokiais būdais 
skirdami premijas jauniems 
žurnalistams ir t.t. Šios 
šventės proga jis įteikė pre
mijas Virginijai Bruožytei, 
geriausiai baigusiai lietuviu 
kalbos kursus šeštadieninė 
je mokykloje. Jauniems 
žurnalistams: Vilijai Tamo
šaitytei, Arūnui Klupšui. 
Broniui Zumeriui ir Jonui

Nukelta į 4 psl.
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’’AUŠROS” ŠIMTMEČIO PROGA
Juozas Alinis Jūragis

Dr. Jonas Basanavičius, 
1883 m. ruošdamasis išleisti 
lietuviška laikraštį, pasirin
ko jam J. Šliūpo pasiūlytą 
tikrai įspūdingą vardą 
Aušra". Nepaprastu ryš

kumu tas vardas visiems 
laikams įsirėžė į lietuvių są- 
jnonę. Nėra kito lietuviško 
“Jkraščio, ėjusio prieš 
Aušros” pasirodymą, ar iš

leisto vėliau, "Aušrai" su
stojus, kurį lietuviai su tokiu 
romantišku pietizmu prisi
mintų, kurtų apie jį legen
das ir priskirtų jam tietuviš- 
įtosios dvasios atbudimą ir 
atsinaujinimą XIX a. pabai
gos paskutiniuose dešimt
mečiuose.

Aušra, kaip vardas žmo
gaus galiomis nesulaikomo 
samtos vyksmo, mums tapo 

magišku simboliu 
Pabundanfios lietuviškos 
?^®ones. Simboliu tautinio

f10 gyvastingo, kad prieš jį 
kovojusia priešų jėgos neį- 

jo sulaikyti. Aušros 
«nka mums primena ir 

gamtini faktą - būtent, 
kad tamsiausia buna prieš 
aušrą. Analogijos keliu del 

daug kas turi susidaręs “omofe.kadprieš.Miraš- 
g0 "Aušra” pasirodymą 
Lietuvoje viešpatavo visiš- 
kas lietuviškos savimonės 
nraradimas, visiška tautinė 
tamsybė. Ne kartą tenka 
skaityti spaudoje ar girdėti 
paskaitose naivius ir istoriš
kai nepagrįstus tvirtinimus, 
kad "Aušra” pabudinusi lie; 
tuvių sąmonę ir pradėjusi 
tautinį atgimimą. Tokiuose 
pasisakymuose vaizduo
jama, kaip tautinis mūsų at
minimas ėjo sklandžiai ir 
įerai: sušvito "Aušra”, su
skambėjo "Varpas” - kelkite, 
kelkite, kelkite! - visi lietu
viai pašoko iš miego, pasi
trynė akis, pasikasė vienur, 
pasikasė kitur, puolė visi į 
darbą ir šmaukšt šmaukšt - 
stebuklas: stojosi Lietuva
laisva.

Ir šitaip šmaukšt šmaukšt 
nurašoma beveik pusketvir
to šimtmečio Lietuvos kul
tūros istorijos.

Tiesa, anais laikais mūsų 
priešai lenkai leido gandus 
Europoje, kad lietuvių tauta 
baigianti išnykti. Lenkiškoji 
kultūra Lietuvos bajoriją 
buvo jau prarijusi. Sodietis 
lietuvis nebuvo laikomas 
žmogumi ir su juo nebuvo, 
skaitomasi. Kai kurie užsie
nio mokslininkai, tų gandų 
paveikti, susidomėjo ta būk 
tai nykstančia lietuvių kal
ba. Lietuvos vardui kenkė 
tie gandai. Atsitiko taip, kad 
net vėlesnių laikų lietuviai 
ėmė jais tikėti, ir tų gandų 
aidai prasimuša iki mūsų 
laikų.

Žvelgdami į platesnę 
priešaušrinę lietuvių tautos 
istorinę panoramą, matome, 
kad tauta buvo gyva, nenu- 
tautėjusi, neužmigusi, neuž
miršusi savo vardo. Anų 
laikų sąlygos vertė tautą 
užsisklęsti savyje, kad 
savyje išsaugojus tautos 
dvasią. Po šiaudiniais pirkių 
stogais gimę ir augo tie be
vardžiais likę Lietuvos ge
nijai, kurie kūrė pasakas, 
padavimus, legendas, 
dainas; kurie tautos išmintį 
sukaupė patarlėse, sukūrė 
tautodailės lobius. Kiekvie
nas .sodiečių vaikas, vos 
Padėjęs šliaužioti ant 
plūktinės aslos, iš suaugu
siųjų kalbų jau susipažinda

vo su tuo specifiniu dvasin
gumu lietuviškojo pasaulio, 
pilno laumių, kaukų, aitva
rų, raganų, senovės karžy
gių dvasių ir senovinės lie
tuvių tikybos dievų, turinčių 
įtaką žmogaus gyvenimui, 
net ir katalikybes skelbia
mam Dievui užvaldžius lie
tuvių sielas ir širdis.

Tad argi galima lietuvių 
tautą, nuo krikščionybės 
įvedimo Lietuvoje (1387 m.) 
svetimų įtakų ir svetimos 
prievartos katile per penkis 
šimtmečius išsaugojusią 
savo kalbą, papročius ir iš 
senovės lietuvių kartų pa
veldėtą pasaulio supratimą, 
laikyti lietuvybę užmiršusią 
ar jos kaip nors nustojusią? 
Ar kokio nors pabudinimo 
reikalingą?

Prieš 100 metų išleistos "Aušros” pirmo Nr. viršelis

’’Atžala” kartoja...
Vasario 27 d. Bankstowno 

Lietuvių Namuose Sydne- 
jaus teatras Atžala pakarto
tinai suvaidino pries pusme
tį matytą Tennessee Wil
liams veikalą ’’Staiga perei
tą vasarą". Tai buvo graži 
kultūrinė šventė, nes tokiu 
pastatymu kiekvienas gali 
pagrįstai pasigėrėti ir pasi
didžiuoti.

Jau nuo seno galioja meno 
pasaulyje taisyklė, kad 
antrą kartą matytas veika
las ar skaityta knyga at
skleidžia žiūrovui ar skaity
tojui nepalyginamai daug 
daugiau, negu gaunama iš 
pirmo karto.

Nesileidžiant į veikalo ar 
pastatymo analizę tenka 
pripažinti, kad ne tik 
veikalas brandus, bet ir 
ypač pastatymas, ko galėtų 
pavydėti ne vienas profe
sionalinis teatras. Jeigu pir
mą kartą statant ir jautėsi 
scenoje kai kurių trukumų, 
ta šį kartą jokių trūkumų 
nesijautė ir tikrai pastaty
mas vertas geresnės scenos 
ir gausesnės auditorijos.

Ir kaip tyčia į spektaklį 
žiūrovų susirinko apgailėti
nai mažai. Gal čia ne vietoje 
priekaištai, nes iš tikrųjų

Nuo to laiko, kai Marty
nas Mažvydas išleido pir
mąją lietuviškąją knygą, iki 
"Aušros" beveik tris su puse 
šimtmečio buvo kuriama 
lietuvių literatūrinė kalba, 
rašytuoju lietuvišku žodžiu 
gydoma ir gaivinama sodie
čių lietuviškoji sąmonė. 
Kaip epochiniai šviesūs tau
tinės kultūros rėmėjai iškilo 
didieji rašytojai Martynas 
Mažvydas, Mikalojus Dauk
ša, Kristijonas Donelaitis, 
Simonas Daukantas ir vysk. 
Motiejus Valančius. Šalia jų 
įvairiais laikais tiek Prū
suose, tiek Lietuvoje veikė 
lietuvių kalbos tyrinėtojai, 
tautosakos užrašinėtojai, 
gramatikų, žodynų, elemen
torių rašytojai, maldų kny
gų, giesmynų ir kalendorių 

net' nežinia kam priekaiš
tauti: ar laikas netinkamas, 
ar vasaros kaitra, ar paga
liau žmonės atbukę aukštes
nio lygio parengimams.

Betgi juk nesame milijoe 
ninė bendruomenė ir gal ne
tiktų laukti tūkstančių į 
kiekvieną parengimą, visgi 
teatro spektaklis nėra eilinis 
ar kasdieniškas, ir todėl į 
gerą teatro spektaklį antrą 
kartą ateiti kiekvienam būtų 
labai naudinga ir gal net bū
tina. Tik paskaičiuokime, 
kiek per metus įvyksta įvai
rių balių, ir į kiekvieną jų. 
gausiai prisirenka žmonių.. 
Betgi esmėje visi baliai yra 
panašūs ir visi balių dalyviai' 
ateina beveik tie patys, ir nė 
vienas jų nesiteisina, kad 
neseniai baliuje buvęs ir 
nėra ko į kitą eiti. 0 vis tik 
ateina net nesiskaitydami, 
kiek tas kainuoja. Tačiau 
ateiti antrą kartą į kultūrinį 
parengimą, šiuo atveju 
teatro spektaklį, visados 
atsiranda nenugalimų kliū
čių... Keista, bet šitoks atsi- 
nešimas tikrai kultūros dar
buotojų nepaskatina. Paly
ginimui sugretinkime: kiek 
darbo ir pasišventimo kai
nuoja surengti vidutinį ba-

Malonu pasveikinti mielą visuomenininką ir šeimos 
bičiuli Matą Gailiūną 65-rių metų sukakties proga. 
Linkime gražiausių metų, sveikatos ir geriausios sėkmės.

Daina, Gintas, Jūratė ir David 
Fraser

sudarinėtojai ir leidėjai, 
grožinės pasaulietinės lite
ratūros kūrėjai D. Poška, S. 
Valiūnas, S. Stanevičius, A. 
Strazdelis, A. Baranauskas - 
jei paminėsime tik pačius 
svarbiausius.

Jau XVI a. mokslas ir 
tautinė mintis sklido iš Vil
niaus akademijos, vėliau iš 
Vilniaus universiteto, iš mo
kyklų, paplitusių visame 
krašte. Prieš "Aušros” pasi
rodymą pasireiškė kūrybin
gas lituanistinis Žemaitijos 
bajorų sąjūdis, praėjo vysk. 
Valančiaus .autoritetu 
pažymėtas Lietuvos blaivi
nimo ir švietimo laikmetis, 
kada vienoj kitoj parapijoj 
jau nebebuvo neraštingų 
žmonių. Lietuvių tauta buvo 
išmokusi ne vien tik lietu
viškąją kultūrą kurti ir ja 
naudotis, bet, atsiradus rei
kalui, spaudą uždraudus, už 
ją ir kovoti. Lietuviškoji są
monė sunkiose spaudos per
sekiojimo sąlygose tekėjo 
kaip gili požeminė upė, kar
tais savo teisių reikalaujan
čiu balsu prasimušdama į 
viešumą rusų ar lenkų ano 
meto laikraščiuose, subur
dama slaptus studentų, 
klierikų ir moksleivių būre
lius, slaptas knygnešių or
ganizacijas, sodžiuose pa
saukdama į darbą slaptus 
mokytojus.

Atviras žvilgsnis į istoriją 
mums pasako, kad "Aušra” 
atsirado ne gūdžioje užge
susios lietuviškos sąmonės 
tamsoje, bet gyvame, jud
riame lietuviškos dvasios 
sraute, kaip natūrali, istori
nio vyksmo iššaukta lietu
viškosios visuomenės tauti
nių siekimų išdava.

"Aušra" rėmėsi tvirtomis, 
lietuviškomis sodietiškomis 
šaknimis ir Lietuvos švie
tėjų išaugintu kultūriniu 
stiebu. Ji buvo lietuviškųj'ų 
pastangų žiedas, tautinės 
veiklos naujo baro pradžia.

XIX a. pabaigoje, kaip jau 
buvo minėta, Laetuvos bajo
rija buvo nuo tautos kamie
no atsiplėšusi. Sodžiuje, 
Balio Sruogos žodžiais ta
riant, po stora miline galin
gai plakė Lietuvos širdis, 
bet lietuviškas jaunimas, ei
nantis mokslus nelietuviš
kuose universitetuose, lie
tuviškoji jaunoji inteligentų 
karta, dirbanti nelietuviš: 
koje aplinkumoje, buvo iš
statyta nutautėjimo pavo

lių, ir kiek darbo, pastangų 
ir darbuotojų reikia pasta- 
tyti tokio lygio teatro spek
takli, kaip kad neseniai ma
tytas, jau nekalbant apie re
žisieriaus bei aktorių talen
tingumą bei pasiruošimą. Ir 
visa tai ne jų pačių naudai ar 
malonumui, bet priešingai - 
visa tai mums žiūrovams ir 
palyginamai už dyka, nes už 
tokį spektaklį kitame teatre 
tektų mokėti didelius pini
gus.

Gal ir ne vietoje taip kal
bėti, bet kai toks neįkainuo
jamas spektaklis rodomas 
tuščiai salei, apima graudu
lys ir apmaudas. Ačiū atža- 
liečiams už visa tai, ką da
vėte ir tuo pačiu norėtųsi 
jūsų atsiprašyti už tuos, ku
rie jūsų pastangų neįverti
no. 

jum "Aušra” turėjo mažinti 
tą pavojų, svyruojančius 
tvirtai pakreipti tautine 
linkme, sustiprinti tautinės 
dvasios spinduliavimu.

’’Aušra'’ nepaskelbė įsak- 
minių programų, bet pagei
davimo ir linkėjimo forma 
reiškė mintis, kurios buvo 
svarbios ir rūpėjo lietuviš
kai galvojančiai šviesuome
nei - būtent: burtis į bendrą 
darbą, atsigręžti į garbingą 
Lietuvos praeitį, gerai pa
žinti lietuvių kalbos groži ir 
vertę, suprasti laiko dvasią 
ir taip, iš lengvo įsisąmoni
nus hetuvio uždavinius bei 
pareigas tautai ir pačiam 
sau, imtis didesnių darbų, 
lemiančių Lietuvos likimą.

Iki "Aušros” visi lietuviš- 
■kos kultūros puoselėtojai 
dirbo savo jėgomis - pavie
niui. ’’Aušra”, subūrusi apie 
save virš 70 bendradarbių, 
pasivadinusių tėvynės 
mylėtojais, parodė, kaip 
galima dirbti tautinį darbą 
bendrai, sutartinai. Iki tol 
visa lietuviškoji veikla buvo 
daugiau defensyvinė, susi
koncentravusi tik į lietu
viškąją kūrybą ir tautinio 
išlikimo pastangas okupaci
jos politinių galimybių rė
muose. "Aušra” jau skatino 
ofensyvinę veMą, ragino 
lietuviškoje dvasioje augti, 
atgauti tai, kas prarasta, 
rūpintis tautos reikalais. 
Tautos reikalai iškilo į pirmą 
planą.

Laikraštis "Aušra” istori
niame mūsų tautinių aspira
cijų išsivystyme reikšmin
gas tuo, kad jo pasirodymas 
buvo naujas etapas lietuviš
kame judėjime, naujas 
žingsnis iš vysk. Valančiaus 
pradėtos ir vadovautos reli
giniai tautinės bet vis tik 
pasyvios rezistencijos į ak
tyvesnį, rusų valdžiai opozi
cinį tautai besidarbuojančių 
žmonių sąjūdį. ’’Aušra" pra
skynė lietuviškai spaudai 
naujus idėjinius kelius, ku
riais ėjo, "Aušrai” sustojus, 
kiti vėliau leidžiami lietu
viški laikraščiai.

Minėdami "Aušros” šimt
metinę sukaktį, su pagarba 
prisimename jos redakto
rius ir leidėjus: dr. Joną Ba
sanavičių, Jurgį Mikšą, Joną 
Šliūpą, Martyną Jankų ir jų 
bendradarbius, kurie anais 
sunkiais mūsų tautai laikais 
lietuvių toškimams ir sieki
mams davė naują kryptį.

Ta proga maža pastabėlė: 
dieną prieš spektaklį Ame
rikoje mirė vaidinto veikalo 
autorius Tennessee
Williams. Prieš spektaklį gal 
būtų labai likę žiūrovams ši
tą faktą priminti ir bent tuo 
autorių pagerbti. n;n.

Vak. Vokietija numačiusi 
pravesti tarp Dunojaus ir 
Reino upių kanalą, kuris jas 
abi jungtų. Kokios reikšmės 
toks kanalas turėtų, taip ir 
neaišku.

***
Pereitais metais Japoni

joje buvo 2.4% bedarbių, 
kas sudaro 1 milijoną 
300.000. Nedarbo priežastis 
daugiausia į įmones ar įstai
gas įvesti robotai ir automa
tizacija.
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VASARIO 16-sios

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
ADELAIDĖJE

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas Adelaidėje 
pravestas vasario 20 d. Pa
gal nusistovėjusia tradiciją 
tą dieną iškeltos vėliavos 
prie Lietuvių Namų ir Lie
tuvių Katalikų centre. 11 
vai. atlaikytos šv. Mišios šv. 
Kazimiero bažnyčioje, kur 
dalyvavo organizacijos su 
vėliavomis.

Minėjimas su menine 
programa įvyko 2 vai. Lie
tuvių Namuose. Į pilnutėlę 
salę susirinkusių adelaidiš- 
kių lietuvių ir kitataučių 
svečių įneštos organizacijų 
vėliavos. Trumpu įžanginiu 
žodžiu minėjimą atidarė 
valdybos vicepirmininkas V. 
Vosylius. Choras Lituania 
sugiedojo žuvusiems už Lie
tuvos laisvę "Kovoje jūs žu- 
vote...” D. Baltutytė padek
lamavo savo kūrybos "Pa 
sakų kraštas”. "Vasario 16 ir 
mes" tema kalbėjo Č. Za- 
moiskis. Paskaitininkas, 
apibūdinęs vasario 16 reikš
mę Lietuvai, taip pat išmi
nėjo ir kiekvieno mūsų pa
reigas tautai.

Tolimesnėje programoje 
jauna muzikos studentė Ve- 
nessa Playford (jos mama 
savo laiku išgarsėjusi stalo 
tenisininkė A. Snarskytė) 
pianinu paskambino ir pa- 
smuikavo keletą klasikinės 
muzikos kūrinių, akompo- 
nuojant N. Stepleton.

Šventės proga mus svei
kino mūsų kaimyninių tautų 
atstovai: latviai, estai, 
ukrainiečiai, gudai ir lenkai, 
perduodami savo bendruo
menių linkėjimus. Ukrainie
tis T. Paczyszynskiy kalbėjo 
lietuviškai ir prisipažino, 
kad nutaręs gerai išmokti 
lietuviškai. Susirinkusieji 
gausiai jam paplojo.

Po pertraukos S. Kubilius 
padeldamavo M. Slavėnie
nės "Nežinomi keleiviai”. 
"Eglučių” choras padainavo 
tris dainas. Jam vadovavo 
N. Stepleton. Pianistė M. 
Dumčiuvienė paskambino 
Beethoven "Sonatą” ir 
pabaigai moterų ir jungtinis 
choras, diriguojamas G. Va
siliauskienės ir akomponuo- 
jant M. Dumčiuvienei pa
dainavo keturias dainas.

Didžiąją meninės progra
mos dalį atliko mūsų jaunieji 
menininkai. Visi programos 
dalyviai savo pareigas atliko 
pasigėrėtinai

Po minėjimo visi pakviesti 
į Lietuvių Namų sodelį, kur 
prie žuvusiems už Lietuvos 
laisvę paminklo, ramovė- 
nams išsirikiavus, nuleistos 
vėliavos, giedant Tautos 
Himną ir Marija, Marija...

Atsilankiusieji kitų tau
tybių svečiai buvo pakviesti 
kukliom vaišėm, kurias ta 
proga suruošė apylinkės 
valdyba. Vaišių metu pasi
kalbėta, apžiūrėtas Lietuvių 
Namų muziejus.

Minėjimo metu buvo ren
kamos aukos Vasario 16

Geros naujienos!
Nuo balandžio 1-mos dienos, 
visos ’TALKOS" paskolos busį% pigesnės...

...o procentai už indėlius paliekami tie patys.
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MINĖJIMAI
gimnazijai ir Tautos Fondui.

Ir taip atšventėm 65-tą 
kartą lietuvių tautai neuž
mirštamą Vasario 16, kuri, 
deja, vis dar nėra džiaugsmo 
šventė. Lietuva vis tebe- 
kenčia svetimųjų okupaciją 
ir priespaudą. Ne vienas 
mūsų suabejoja, ar bėra 
prasmės šią datą minėti ir 
kartoti tą patį dešimtme
čiais, kai ši data beliko tik 
tolimos praeities įvykis, 
istorinis faktas, kai Lietuvos 

likimas yra dras
tiškai pasikeitęs, kartu pa
keitęs ir Vasario 16 d. pras
mę. Kai Lietuva kuomet 
nors vėl prisikels, kuo mes 
neabejojame, aišku atsiras 
ir šio prisikėlimo nauja data, 
kuriai skirsime vietą savo 
istorijoje. Bet kol kas Va
sario 16 d. mūsų tautos isto
rijoje turi ypatingą reikšmę. 
Rusinimas ir lenkinimas 
šimtmečių eigoje buvo nu
stelbęs lietuvybę, kad jeigu 
1918 m. vasario 16 d. nebūtų 
atkurta nepriklausoma Lie
tuva, ir nebūtumėm ginklu

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS AUSTRALUOS

LIETUVIŲ FONDUI
A.a. Anelei Reimerienei 

Melbourne mirus, ją pa
gerbdami vietoje gėlių 
aukojo A.L. Fondui:

Po $ 50 Melbourne Socia
linės Globos Moterų Drau
gija (215) ir G.R. Statkai.

Po $ 20 T. Bikulčienė 
(590), G.B. Kunčiūnai, J.S. 
Meiliūnai (632), S.H. Statkai 
(95), P. Šarkis ir V.B. Vait- 
kai (95).

Po $ 10 J.E. Balčiūnai 
(300), A.V. Boveiniai (20), 
J.E. Krikščiūnai (137). J.

PABALTIJO KLAUSIMAS 
AUSTRALIJOS SENATE

Tarptautinės Žmogaus 
Teisių Dienos (gruodžio 10 
d.) proga, Australijos Lietu
vių Bendruomenės Kraštų 
Valdyba, kartu su Australi
jos Baltų Taryba, išsiunti
nėjo vyriausybės nariams, 
parlamentarams, vysku
pams ir spaudai Žmogaus 
Teisių Dienos atsišaukimą, 
kuriame prašoma iškelti Pa
baltijo tautų klausimą 
Jungtinėse Tautose, kuri 
kritikuojama už tylą Lietu
vos, Latvijos ir Estijos 
klausimu. Senatorius Austin 
Lewis, žinomas lietuvių bi
čiulis, šia tema pasisakė 
Australijos parlamente. Jis 
pasiūlė, kad Australijos Se
natas formaliai paragintų 
savo vyriausybę paveikti 
J.T. Generalinę Ansamblė- 
ją, kad ši atkreiptų dėmesį į 
"pavergtų pabaltiečių balsą” 
ir "pripažintų Šių anksčiau 
nepriklausomų tautų teisę 
laisvai apsispręsti”.

(ELTA) 

jos laisvės apgynę, šiandien 
greičiausia bebūtų likęs tik 
Lietuvos vardas, be lietuvių 
tautos. Dvidešimt dveji 
laisvės metai nuostabiai 
išjudino lietuvių tautą, su
teikė jai naujo kūrybinio 
impulso, uždegė troškimą 
gyventi nepriklausomai. Šio 
laisvės laikotarpio sukauptu 
kapitalu besąlyginiai tebesi- 
naudojame ir išeivijoje, ir 
tėvynėje. Per tuos pora de
šimtmečių sėkmingai 
apsivalėme nuo lenkiškumo, 
išsiauginome naują genera
ciją šviesių ir sąmoningų 
lietuvių, kurie beveik 
dešimt metų ginklu neatlai- 
džiai priešinosi šimteriopai 
gausės niam priešui. O ir 
šiandien pasyvus visos tau
tos pasipriešinimas okupan
tui vyksta toliau. Tai Va
sario 16 d. išdava.

Ateidami į Vasario 16 d. 
minėjimą nesitikėkim čia 
rasti pramogų ar teatro. Su
sirenkame ne pasilinksmin
ti, bet susimąstyti, pade
monstruoti savo solidarumą 
su tauta ir įrodyti, kad tau
tos nesame pamiršę ir jos 
rūpesčiais tebegyvename.

S.B.

Pranckūnas (195), A.F. 
Savickai (94), R.R. Skeiviai 
ir, R.E. Šemėtai (120).

Po $ 5 H.D. Antanaičiai 
(65), A.E. Bakaičiai (55), 
A.V. Bladzevičiai (60), A. 
Grikepelienė, S. Ivaškevi
čienė (30), O. Kazlauskienė 
(15), J. Kemėšis (27), R. Kli- 
mienė (63), J. Paragienė 
(107), V.L. Petruševičiai 
(10), V.D. Simankevičiai 
(235), E. Šeikienė (35), E. 
Zdanavičienė ir J.V. Žitke- 
vičiai. Visi aukotojai iš Vik
torijos.

A.a. Marijai Cibulskienei 
Perthe mirus, vietoje gėlių 
papildomai aukojo Fondui $ 
20 S J. Kuzmickai (40),W.A.

A.a. Gertrūdai Šapronie- 
nei Sydnejuje mirus. vietoje

TAUTOS FONDE

SYDNEY

Per Tautos Fondo Valdy
bos narius V. Patašių ir A. 
Giniūną Vasarios 16-sios 
proga Lietuvos laisvės rei
kalams aukojo:

$ 100 Jonas Sakalauskas
$ 50 A. Klemenienė iš 

Newcastle
Po $ 25 - prel. P. Butkus, 

J. ir E. Černiauskai iš Port 
Kembla.

Po $ 20 - E. Rašimas, Č. 
Liutikas, V. Patašius, J. 
Skuodas, S. Jarmalauskas, 
J. ir V. Venclovai.

Po $ 10 - P. Grosas, A. 
Zinkevičius, A; Giniūnas, P. 
Andriukaitis, Pr. Žukaus
kas, M. Šumskas, J. Bagas- 
lauskas, Jz. Ramanauskas, 
O. ir J. Grudzinskai, V. La- 
dyga, A. ir L. Kramiliai, A. 
Žilys, A. Lėveris, E. Šliteris,

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
SYDNEJUJE

Vasario 16 minėjimas 
Sydnejuje, surengtas vieti
nio sporto klubo Kovo su 
Apylinkės Valdybos žinia ir 
pritarimu, įvyko vasario 20 
d., sekmadienį. Lietuvos ne
priklausomybės šventė pra
dėta pamaldomis Lidcombe, 
kurias atlaikė prel. kun. P. 
Butkus ir pasakė dienai pri
taikintą pamokslą. Pamal
dose giedojo Dainos choras, 
diriguojamas B. Kiverio, or
ganizacijos dalyvavo su vė
liavomis. Toliau sekė pats 
minėjimas Sydnęjaus Liet. 
Namuose Bankstowne, pra
sidėjęs 3 vai.

Tenka psidžiaugti, kad 
šiose iškilmėse dalyvavo 
ypatingai apsčiai žmonių, 
Matėsi ir tokių, kurie retai 
pasirodo bet kokiuose lietu
viškuose subuvimuose. Gal 
daugelį paskatino žinia, kad 
minėjimą rengia sportinis 
jaunimas ir tikėtasi ko nors 
nekasdieniško. Bet kaip vi
sada tokiose šventėse, taip 
ir šį kartą to jaunimo ypač 
pasigesta. Bent galėjo nors 
pats rengėjas - sporto klu
bas Kovas savo narius su 
vėliava išrikiuoti ir parodyti 
- štai mūsų kovingasis jau
nimas! Bet kaip tyčia tokio 
parado nesulaukėme nei 
prie vėliavos pamaldose, nei 
minėjimo salėje.

Pats minėjimas pravestas 
įprastiniu būdu be ypatingo 
originalumo. Kukliai deko- 
tuotoje scenoje (Jolanta 
Janavičienė) minėjimą pra
dėjo sporto klubo Kovo pir
mininkas p. J. Karpavičius 
pakvietęs invokacijai Msr. 
kun. P. Butkų. Toliau mi
nėjimo eigą vedė Dr. N.

gėlių aukojo'Fondui $ 25 Dr. 
I.N. Venclovai (125), N.S.W.

Australijos Lietuvių Fon
do Valdybos vardu nuošir
dus ačiū visiems aukoto
jams.

Vaclovas Rekežius
A.L. Fondo iždininkas

T. Amber, A. Jokantas, J. 
Paltanavičius, Pr. Uubins- 
kas.

$ 8 A. Paulėnienė.
$ 6 P. Antanaitis.
Po $ 5 - Ant. Kutka, A. 

Juodgalvis, A. Jakštas, A. 
Lokys, V. Simanavičienė, 
W. Birett, O. Kavaliauskie
nė, V. Račiūnas, B. Ropienė, 
M. Vaškevičienė, A. ir V. 
Jablonskiai, A. česnavičius, 
V. Jaras ir P. Burokas.

Po $ 4 - J. Koliavas, E. 
Dryža.

$ 3 p. Jasaitis.
Po $ 2 - J. Sirutis, K.L. 

Ankus, O. Tamašauskas, 
V.V. Šliogeris, K. Eirošius, 
A. Mauragis, A. Jablonskis, 
V. Doniela, J. Gudaitis.

Kiti mažesnėmis sumomis 
- viso $ 634.60.

Visiems nuoširdus ačiū.

Tautos Fondo Atstovybė 
Sydnejuje 

Grincevičiūtė-Wallis. Gražų 
ir taiklų žodį tarė iškviestas 
ALB Krašto Valdybos pirm, 
inž. V. Bukevičius, kuris ta 
proga įteikė Krašto Valdy
bos ir A.L. Fondo skirtas 
premijas geriausiai lituanis
tinius kursus baigusiai Lin
dai Bieliūnaitei.

Sekė brandi ir suglaustai 
turininga prof. Dr. Vytauto 
Donielos paskaita (jo žodį 
skaitėme praėjusiame M.P. 
Nr. Red.). Aušra Juškienė 
padeklamavo V. Kazoko 
eilėraštį ir scenoje pasirodė 
dainininkų grupė "Tie 
patys”, kurie sudainavo ke
letą dainų intarpuose dekla
muojant V. Asevičiui ir 0. 
Maksvytienei. Jiems akom- 
ponavo Darius Gečiauskas- 
Gakas. Minėjimas baigtas 
visiems sugiedojus Tautos 
Himną.

Minėjimas glaustas, ne
perkrautas. Gausūs klausy
tojai skirstėsi kiek nuste
binti: kur čia išskirtinai pa
sireiškė sporto klubas, kaip 
minėjimo rengėjas? Tad ir 
kalbos bei pareikštos padė
kos jaunimui už minėjimo 
surengimą kažkaip prieši
nosi faktams.

Vasario 16 proga taip pat 
Sydnęjaus Liet, namų nau. 
jojoje salėje įvyko Melbour- 
ne gyvenančio dailininko 
Juozo Baukaus-Banks kuri- 
nių ir tuo pačiu lietuviškų 
audinių paroda. Parodą su- 
organizavo ir skoningai 
eksponavo meno istorikė 
Dr. G.E. Kazokienė. Parodą 
aplankė keli šimtai žmonių į < 
buvo labai sėkminga. Kiti 
apgailėjo, kad tokia paroda i 
truko vos vieną dieną. Dail, 
J. Baukus-Banks savo 
darbus Sydnejuje parodė 
pirmą kartą, nors Viktorijo
je jis kaip dailininkas yra 
plačiai žinomas, (rikiuotas 
Viktorijos meno pasaulyje 
kaip vienas iš rinktinių dai
lininkų.

Melbourne
Atkelta iš 2 psl.

Rukšėnui. Visų vardu Jonas 
Rukšėnas padėkojo Austr. 
Lietuvių Fondui už dovanų 
paskyrimą, taip pat padėko
jo Tėviškės Aidų vyr. re
daktoriui, kun. Daukniui ir 
Ateities Žingsnių redakto
riai p. Žitkevičienei už pri
statymą.

Didžiausia premija 500 
dol. paskirta labiausiai vi
suomeniškoje veikloje pasi
žymėjusiam, jaunesnės kar
tos atstovui. Ta premija 
paskirta Jaunimo Sąjungos 
V-bos pristatytam kandida
tui Algiui Karazijai.

Šaulių kuopos pirm. S. 
Lipčius įteikė šaulių kuopos 
kapelionui kun. Pr. Vaseriui 
garbės šaulių žvaigždės me
dalį ir dokumentą.

Vėliavas išnešus sekė me
ninė dalis.

Petras Šiurna 
paskambino pianinu, solistas 
Jurgis Rūbas padainavo dvi 
dainas, J. Mikštas paskaitė 
savo kūrybos, Virginija 
Bruožytė padainavo dvi 
dainas. Melbourne tautinių 
šokių grupė "Klumpakojis" ’ 
vad. A. Morkūnienės, atliko ? 
du šokius.

Melbourne Dainos . 
Sambūris dirig. B. Prašmu- ? 
taitei padainavo tris dainas.

Apyl. pirm. Richardas 
Šemeta padėkojo visiems - į 
oficialios dalies dalyviams ir j 
meninės dalies atlikėjams.

Minėjimas baigtas TautosI 
Himnu.

Alisa Baltrukonienė 1

4



Pažintis su dail. J. Baukum-Banks
JUOZAS BAUKUS SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE 

Ava Saudargienė 
Juozas Baukus-Banks 

gimė 1909 m. Sintautuose. 
Mokėsi Šiauliuose pas daili- 
ninką Janusą ir pas savo dė
dę Dabkaitį bažnytinio me
no. Vokietijoje lankė Vaclo
vo Rato meno studiją Augs
burge. Vėliau studijavo 
Stuttgarte.

Meninės karjeros pra
džioje J. Baukus reiškėsi 
kaip realistas, o vėliau pe
rėjo į abstraktą. Jį patraukė 
akvarelė, aliejus, taip pat 
domėjosi ir grafika.

Dr. G. Kazokienė pa
klausta, kaip vertinanti jo 
kūrybą, profesionališkai at
sakė: "Man jo darbai patin
ka, ypač abstraktai, kuriuo
se jaučiasi elegancija ir ly
riškas vientisumas, gera 
technika, daug nuotaikos ir 
spalvingumo; o akvarelėje 
nuosaikumas. Yra ir mono- 
chromų”.

Artėjant Vasario 16 mi
nėjimui Dr. Genovaitė Ka- 
zokienė triūsėsi Sydnejaus 
lietuvių Namų naujoje sa
lėje. Nors ir labai užimta, 
skyrė laiko supažindinti 
mane su Juozo Baukaus ta
pybos ekspozicija ir pačiu 
dailininku.

"Būdama Melbourne Lie
tuvių Namuose pastebėjau 
Juozo Baukaus kelis dar
bus,” prisipažino Genovaitė, 
"ir nusprendžiau su juo ir jo 
darbais arčiau susipažinti, 
nes rengdama knygą apie 
lietuvius dailininkus Aus
tralijoje, nenorėčiau apleisti 
nė vieno gero dailininko 
Radau jį negaluojantį, vie
nišą, tarp savų darbų, su
krautų pasieniais ir palovė
je. Pasiūliau suruošti jo 
individualią parodą 
oydnejuje, Vasario 16 pro
ga .

Iš dail. J. Baukaus-Banks parodos Syd. Liet. Namuose

POKALBIS SU JAUNIMO 
RADIJO VALANDĖLĖS 
PREVEDĖJAIS ALGIU 
KARAZIJA IR PETRU 
KRUZU

Jaunimo radijo valandėlės Melbourne

Birutė: Spalio 11 buvo 
transliuota speciali jaunimo 
radijo programa. Kodėl pra
dėjote jaunimo radijo prog
ramas?

Petras: Aš jau nuo 1976 
m. pradėjau domėtis radijo 
programomis. Tada prisidė
jau prie radijo stoties uni-

I versitete ir man labai pa
tiko. Pernai sužinojau, kad 

, Algis planuoja pradėti lietu
višką jaunimo radijo prog
ramą.

Algis: 1981 m. rugpjūčio 
mėn. įvyko jaunimo susirin
kimas su lietuviškų radijo 
programų koordinatorium 
G. žemkalniu. Kalbėta apie 
jaunimo radijo valandėle. Aš 
jau buvau pravedęs keletą 
lietuviškų radijo programų. 
Jaunimui radijo programa 
nutarta įvesti kartą per mė
nesį.

Birutė: Ko jūs siekta to
mis programomis?

Algis: Norėjome
išbandyti naują pravedimo 
formą, pristatyti ką nors 
naujo kiekvienu kartu. Mū
sų noras atskleisti naujų ta
lentų lietuviškai publikai.

Petras: Su šiomis progra
momis norime patekti į 
kiekvieno klausytojo namus, 
sėsti su juo prie stalo ir pa
sikalbėti. Mūsų programos 

yra kaip pasikalbėjimai, ne 
kaip paskaitos.

Birutė: Ir kaip tas jums 
sekasi?

Petras: Įsitikinome, kad 
reikia platesnių horizontų. 
Neužtenka ribotis vient tik 
Australijos jaunimu, bet 
pristatyti talentų iš viso pa
saulio.

Algis: Mūsų kriterijus, 
kad jaunimas yra lietuviai.

Petras: Taigi, programoje 
grojom plokštelių, kur 
dainininkai dainavo angliš
kai, latviškai, vokiškai, bet 
atlikėjai buvo lietuviai.

Birutė: Kokius Australi
jos liet, jaunimo talentus 
pristatėte savo programose?

Algis: Iš melburniškių 
pristatėme Virginiją ir Arū
ną Bruožius, Dainavos gru
pę, Birutę Šaulytę, Šarūną 
Žiedą ir Tomą Baltutį. Iš 
Adelaidės - Sietyną Kubilių, 
skaičiusį savo brolio Sau
liaus poeziją. Telefoninį pa
sikalbėjimą turėjome su 
Kajum Kazoku iš Sydne
jaus.

Petras: Retai išvykstame 
į kitus Australijos miestus, 
tad vargas su įrekordavimu. 
O nedaug kas turi savo įre- 
kordavimų, kuriais galėtu
me pasinaudoti. Prižadėjo iš 
Sydnejaus. Norime kuo 

J. Baukaus darbai pasiekę 
aukšto lygio. Jis nuolat 
kviečiamas išstatyti savo 
kūrinių Melbourne Moder
niojo Meno Draugijos ko
lektyvinėse parodose Jndivi- 
duahnės parodos iki šiol ne
turėjęs. Sydnejaus parodai 
pristatė 32 darbus.

Parodos parengimas yra 
didelis, atsakingas darbas, 
taip kaip režisonaus, statant 
veikalą scenoje. Spektaklio 
statytojas gali veikalą iškel
ti, arba pražudyti. Genovai
tė dailininko J. Baukaus kū-

žiūrint nedėkingos parodai 
salės, kurią menišku skoniu, 
profesionališkai Genovaitė 
pavertė tartum katedrą, ką 
pastebėjo daugelis

Katedros įspūdį sudarė 
>ecialiai įrengtos nišos 
itališkai suskaldžiusios tu

rimą erdvę, geras apšvieti
mas ir meniskai panaudoti 
fonui nuo lubų nuleisti lietu
viškos tautodailės audiniai, 
kurie pačiai parodai suteikė 
tautinį koloritą, reikalingą 
Vasario 16 minėjimui.

Įrengimus, be kurių salėje 
nebuvo įmanoma iškabinti 
eksponatų, ir apšvietimą 
suprojektavo pati rengėja. 
Tai ne vieno žmogaus dar
bas!. Genovaitei talkino El
vyra Belkienė ir Danutė 

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

GERA PROGA SAVE ĮAMŽINTI METRAŠTYJE.

daugiau pristatyti jaunimo.
Kaip galvojate šią prob

lemą išspręsti?
Algis: Per Lietuvių Die

nas, kada suvažiuos daug 
jaunimo į Melbourną, nori
me išnaudoti progą ir įre- 
korduoti jaunimo poreiš- 
kius, ypatingai tuos, kurie 
dalyvaus Jaunimo Vakare. 
Tada padidės mūsų dainų, 
poezijos skaitymų, muzikos 
pasirinkimas.

Birutė: Kas klauso jūsų 
jaunimo programos?

Algis: Atrodo, neturime 
didelio skaičiaus jaunimo 
klausytojų tarpe, kaip tikė
jomės. Daugiausia klausy
tojų iš vidurinės kartos ir 
vyresniųjų.

Petras: Labai daug jauni
mo yra atbaidyti klausytis 
lietuviškos radijo valandė
lės, nes ji yra lietuvių kalba. 
Be to, šiais laikais jaunoji 
karta ne tiek daug klausosi 
radijo, nes naudojasi "audio 
- visual” priemonėmis. Mūsų 
programos yra kartą per 
mėnesį - antrą mėnesio pir
madienį 6.30 vai. vakare ir 
sutampa su žinių laiku tele
vizijoje. Tas irgi labai ne
palanku.

Birutė: Ar ilgai užtrunka 
paruošti programą?

Petras: Vieno pusvalan
džio programą paruošti 
mums užtrunka apie 6 va
landas neįskaitant talentų 
įrekordavimu, kurie vyksta 
atskirai.

Algis: Viską, ką kalbame, 
turime užrašyti, nes trūksta

Dail. J. Baukus-Banks Pavasario vėjelis (akvarelė)

Gulbinienė. Jos dvi dienas 
lygino lininius audinius ir 
žalumynais puošė salę. Vy
tautas Tarvydas įrengė ap
švietimą. Kazys Belkus ir 
Jurgis Reisgys dvi dienas 
darbavosi, o A. Kutka prisi
dėjo transportu.

Švelni lietuviška muzika 
parodos salėje davė lietu
višką nuotaiką, kurios siekė 
Genovaitė.

Estetiškai surengta paro
da užtruko tik vieną dieną, 
bet ir to užteko geriausioje 
įmanomoje šviesoje ir aplin
kybėse pavaizduoti Juozo 
Baukaus kūrybą, dėka me
niškai paruoštos ekspozici
jos ir profesionalinio panau
dojimo modemiškų efektų.

pasitikėjimo mūsų lietuvių 
kalbos sklandumu.

Birutė: Ar. ilgai užtruko 
paruošti pirmąją programą?

Petras: Prie jos dirbome 
apie 12 valandų. Pirmoji 
programa buvo mūsų radijo 
valandėlės kaip ir šventė. 
Čia dalyvavo liet, radijo 
programų koordinatorius G. 
Žemkalnis, Jaunimo S-gos 
pir-kė B. Prašmutaitė, R. 
Makaravičiūtė. Su šampanu 
atšventėme pirmus metus.

Birutė: Ar yra jaunimo 
radijo programų kitur?

Petras: Susidomėjimas 
pakilo ir kituose miestuose. 
Adelaidės jaunimas panorė
jo savo programų ir dabar 
jas reguliariai ruošia. 
Pertho jaunimas praveda 
savo programas.

Algis: Planuojame pa
ruošti programų ir užsienio 
lietuviams. Clevelandas 
(USA) susidomėjęs gauti 
programų iš Australijos.

Petras: Norime paruošti 
programą, kur dalyvautų tik 
Australijos jaunimo meni
nės pajėgos.

Birutė: Ar atsiranda nuo
monių skirtumų ruošiant 
programas?

Petras: Kur jų nėra! Tu
rime atskiras nuomones, bet 
jas deriname taip, ka<j abu 
būtume patenkinti.

Birutė: Ar turite sunku 
mų ruošiant programas?

Algis: Kaip jau minėta, 
didžiausia kliūtis yra, kad 
nepajėgiame laisvai kalbėti 
lietuviškai. Norėtume 
išvystyti tokį metodą, kurį 
sekdami galėtume kalbėti 
tiesiog.

Lietuvių mugė II-jų Pa
saulio Lietuvių Dienų metu 
įvyks birželio 25 d., šešta
dieni, 69-je gatvėje. Lietu
vių Plazoje. Mugę globos 
Illinois Valstybės senatorius 
Frank Savickas.

Petras: Aš kas savaitę 
pravedu jaunimo programą 
per 2 EA angliškai kalbėda
mas be jokio skripto. Bet 
lietuviškai taip nepajėgiu. 
Pastebėjau, kad ruošiant 
lietuviškas programas mūsų, 
lietuvių kalba yra gerokai 
pasitaisiusi.

Birutė: Ar turite talkinin
kų iš jaunimo ruošiant prog-
rainas?

Algis: Yra prisidėjusios 
Laima Rubaitė ir Brigita 
Szentimrey. Yra ir kitų 
susidomėjusių, bet
neįsivaizduoja, kiek daug 
darbo reikia įdėti ruošiant 
programą.

Petras: Norėtumėm su
daryti grupelę jaunimo, ku
ris būtų linkęs pradėti radijo 
darbą nuo pat pradžios, tai 
būtų kaip šioje srityje moki
niai. Jie padėtų programas 
užrašyti, surasti talentų ir 
reikalui esant net mus 
galėtų pavaduotu

Algis: Pradedant šias 
programas mums abiems 
buvo lengviau, nes mudu jau 
turėjome patyrimo. Ilgai 
trunka, kol nugali nervuo- 
tumą atsistojus prie mikro
fono. Norėtume ir jaunimą 
po truputį pripratinti. Kas 
domisi, tesikreipia į mus.

Birutė: Kokią muziką 
grojate?

Algis: Pradžioje grojome 
muziką, kuri patiktų jauni
mui. Dabar grojam įvairią 
muziką, kuri ne vien tik jau
nimui, bet ir vyresniesiems 
patiktų.

Petras: Vienoj programoj 
grojome orkestrinę lietuviš
ką muziką iš 1920 -1930 me
tų laikotarpio. Jurgis Kra
sauskas paskolino mums se
nų plokštelių dar 78 greičio.

Birutė: Kokie jūsų toli
mesni planai?

Algis: Stengsimės ir 
toliau klausytojams prista
tyti vietinių talentų.

Petras: Gal įvesime ir 
kiek jumoro.

Pokalbį pravedė Birutė 
Prašmutaitė
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žinios iš viso pasaulio
kasdien

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

Namie ir svetur
MELBOURNE

LIET. KNYGA

Aukojo Melbourne Lietu
vių Bibliotekai: $ 10 S. šiuš- 
kus. Knygų ir žurnalų: V. 
Sidabrą, S. šiuškus, A. 
Skirka, V. Vaitiekūnienė, J. 
Vizbaras, Jiems nuoširdus 
lietuviškas ačiū.

Besidomintiems, ”kas 
naujo bibliotekoje?”, skel
biamas sąrašėlis naujai už- 
kartotekuotų vertingesnių 
knygų Šaltinių Bibliotekoje: 
Kulikauskas, P. Užnemunės 
piliakalniai I-XII a. Riman
tienė, R. Šventoji / Pamarių 
kultūros gyvenvietės. Ri
mantienė, R. Šventoji / 
Narvos kultūros gyvenvie 
tės. Morkūnienė, E. Lietu
vių liaudies choreografijos 
bruožai XIX a. pabaiga - XX- 
a. pirmoji pusė. Vilniaus 
Universitetas (1579-1832) 
katalogas. Lietuvos TSR 
Istorijos ir Etnografijos 
muziejus / 1855 - 1980 ka
talogas (su eksponatų at
spaudais). Mažeikienė, O. 
XIV - XIX a. ginklai / Liet. 
Istor. - Etnograf. Muziejaus 
leidinys (su archeologinių 
iškasenų atspaudais). Ner- 
man, Birger. Die Verbin- 
dungen Zwischen Skandi- 
navien und dem 
Ostbaltikum in der Juenge- 
ren Eisenzeit. Stockholm 
1929. (Ryšiai tarp Skandi
navijos ir Rytų Baltijos 
kraštų ankstyvuoju geležies 
laikotarpio metu su arch, iš
kasenų atspaudais). Gimbu
tas, J. Das Dach dės Litau- 
ischen Bauernhauses aus 
dem 19. Jahrhundert / ein 
Beitrag zur Geschichte dės 
Holzbaues (Liet, medinės 
statybos stogai). Tumo, J. 
Lietuvių literatūros paskai
tos (draudžiamasis laikas) 
"Apžvalgos” grupė - Jonas 
Maironis - Mačiulis, Kaunas; 
"Dirvos” b-vės leidinys 
1924.

Melb. Liet. Biblioteka

PERTH
Jaunimas sugrįžęs iš Lie

tuvių Dienų, kuriomis visi 
liko sužavėti, sukruto pagy
vinti savo veiklą naujame 
bare - spaudoje. Prieš Vasa
rio šešioliktąją, išleistas tri
jų puslapių, anglų kalba lie
tuviškoje dvasioje, biulete
nis, pavadintas "KAS NAU
JO?*

Biuletenis redaguojamas 
jaunuolio, ilgalaikio ’’Šatri

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikli 24 valandas per parą
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jos” grupės šokėjo Ričardo 
Repševičiaus, kuris įžangi
niame (išvertus į lietuvių 
kalbą) tarp kitko rašo: ”... 
Aš manau, kad jau laikas 
gerinti lietuviško jaunimo 
tarpusavio komunikaciją, 
ypač su nemokančiais lietu
vių kalbos, kurie neturi su
pratimo, kas vyksta aplink 
juos, nes vienintelė jiems 
pasiekiama informacija yra 
lietuvių kalba. Praeitą mė
nesį, grupė suinteresuotų 
lietuvių jaunuolių nutarė tą 
spragą užpildyti ir įsteigė 
spaudos komitetą. Jų tikslas 
informuoti, kas vyksta 
-Perthe, Rytinėse valstybė
se ir-bendrai pasaulyje...”

Užsimojimas svarbus ir

Auksinė sukaktis
Vasario 19 dieną Adelai

dėje, savo 50-ties metų ve
dybinio gyvenimo jubiliejų 
atšventė Ona ir Albertas 
Kelertai, jaunimo ir, ypatin
gai sportininkų draugai, bei 
ilgamečiai "Mūsų Pastogės” 
skaitytojai.

Sukaktuvininkai Lietuvo
je gyveno Marijampolės 
mieste, kur A. Kelertas bu
vo statybininkas ir turėjo 
savo mažą ūkelį. Karo aud
roms artėjant, visa šeima 
persikelia gyventi į Vokieti
ją ir 1950 metais atplaukia į 
Australiją. Čia nuolatiniam 
gyvenimui įsikuria Adelai
dės mieste, greitai įsigy
dami savus namus ir augin
dami tris dukras Skirmun- 
dą, Olgą, Mariją ir sūnų 
Romą.

Jau nuo pat pirmųjų dienų 
Adelaidėje Kelertų namai 
pasidaro lyg ir jaunimo na
mai, nes visos trys dukros 
aktyviai įsitraukia j lietu
višką sportini gyvenimą, re
prezentuoja Adelaidės Vytį 
ir ne vieną kartą visos Aus
tralijos lietuvių rinktines. 
Gaila tik, kad prieš keletą 
metų, žiauri vėžio liga, iš - 
šeimos tarpo atėmė Skir- 
mundą. Patys tėvai visuo
met buvo jaunimo ir ypatin
gai sportininkų, rėmėjai ir 
mecenatai.

Gausi šeima, vaikai, anū
kai ir artimieji draugai va
sario 19-tą dieną susirinko į 
jubilijatų namus jų pagerbti, 
Atkinsonų šeimai atskridus 
net iš Sydnejaus. Prie pui
kiai paruošto stalo, buvo 
prisiminta jaunystės dienos,

naudingas. Mūsų A-kės 
B-nės V-bos pirmininkas p. 
E. Stankevičius, gal buvo 
vykusiai apibūdinęs savo 
Vasario 16-sios minėjimo 
kalboje, kur jis taip pasakė: 
”... Mūsų jaunimas, jausda
mi savo kilmę, garsina Lie
tuvos vardą, menu, tauti
niais šokiais ir sportu. Per
nai pradėti lietuvių kalbos 
kursai jaunimui šiemet nu
matomi tęsti; taipogi pradė
tas leisti jaunimo biuletenis, 
kad ir anglų kalba bet lietu
viškoje dvasioje. Tai vis žy
mės nerimstančių jaunų šir
džių, kurios kas žino - vieną 
dieną gali pasukti tautos 
likimo ratą, atgimimo kryp
timi”. s-s 

Ona ir Albertas Kelertai

sūnui Romui pasveikinus 
šeimos vardu. Sportininkų ir 
draugų vardu, gražų žodį 
tarė E. Taparauskas, padė
kodamas už viską, ką Keler
tai yra padarę jaunimui ir 
sportininkams.

Sveikinant mielus jubili- 
jatusjų sukaktuvių proga, 
visų sportininkų ir artimųjų 
vardu, linkiu jiems geros 
sveikatos ir daug, daug gra
žių ateities gyvenimo dienų, 
nepamirštant, kad jų išau
gintas jaunimas ir jų vaikai, 
šiandien taip pat labai gra
žiai reprezentuoja Australi
jos lietuvius. A. L-tis

ADELAIDE

Antanas Krivickas vasa
rio 5 d. atšventė savo 65-tą 
gimtadienį ir, kaip šiame 
krašte priimta, pasidarė 
"nebedarbingas". Antanui 
nuobodžiauti nereikės, nes’ 
jis jau daug metų dirba Šv. 
Kazimiero parapijos tary
boje, talkininkauja sporti
ninkams ir aktyviai dąly-

Atsiųsta 
paminėti

Vakarus pasiekė Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
kos 55 Nr. Šis laikraštis lei
džiamas Lietuvos pogrindy
je nuo 1972 metų, kur regis
truojama dokumentacija 
apie tikėjimo persekiojimą 
visame lietuviškame gyve
nime įskaitant ir mokyklas 
nuo vaikų darželių. Ir kuo 
daugiau šis laikraštis perse
kiojamas, juo atkakliau jo 
leidėjai stengiasi, kad jis 
nesustojų neatsižvelgiant į 
jokias aukas. Kiekviename 
L.K.B.K. numeryje atiden
giama vis nauji atvejai, kur 
tikintieji skriaudžiami pra
silenkiant su galiojančia 
krašto konstitucija.

Taip pat Vakarus (ir Aus
traliją) pasiekė ir naujas 
Aušros 32 Nr. Aušra bazuo
jasi daugiau lietuvių tauti
niu sąmoninimu drauge iš
keliant akivaizdžius faktus

PADĖKA

Australijos Lietuvių Jau
nimo Sąjungos Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie yra mums padėję ar 
parėmę: Antanas Rama
nauskas - padarė jaunime 
skelbimo lentelę, kurią p. 
Beržanskas iškabino Melb. 
Liet. Klube; S. Muceniekie- 
nė - prieš Australijos Lietu
vių Dienas pasiuvo naujas 
užuolaidas jaunimo kamba
riui;. Baltic Council of Aus
tralia - $ 50 (lapk. 1982), V. 
Grigonis - Moe - $ 200. Apo
lonija Čelnaitė - Melb. - $ 
1000.

vauja mūsų bendruomenės 
gyvenime.

Sveikiname Antaną su
laukus brandaus amžiaus ir 
linkime dar daug metų dar
buotis mūsų visuomenėje. 

okupantui persekiojant na
cionalinius pasireiškimus.

Pasaulio Liet. Jaunimo 
Sąjunga išleido Lietuvos 
pogrindžio spaudos "Alma 
Mater” 1 Nr., Lietuvoje iš
leistą 1979 m. - Vilniaus uni
versiteto sukaktuviniais 
metais. Šio laikraščio iš viso 
pasirodė pogrindyje keturi 
numeriai. Jo leidėjai buvo 
saugumo susekti ir pas; 
merkti ilgų metų katorgai 
Sibire. Jaunimo Sąjunga 
pasiryžusi išleisti atskirais 
leidiniais visus Alma Matėt 
numerius atskiromis knygo
mis. Nr. 1 išleistas knygos 
formato 103 psl. Kaina $ 3, 
Užsisakyti šiuo adresu: 
PLJS Valdyba, Alma Mater 
Nr. 1,5620 South Claremont 
Chicago, BĮ. 6%36, U.S.A.

LAIŠKAI 
REDAKOJAI

Gerb. p. Redaktoriau,

Jūsų pranešimas apį 
melboumiškio Algio Vaitie. 
kūno IH-čios vietos laimėjį 
mą vyrų atviroje klasėje 
(slalome ir didžiajame sla- 
lome) pasaulio lietuvių žię 
mos slidinėjimo varžybose 
Holiday Valley, New Yorke 
valstyjoje, yra netikslus. 
(Slidinėjimo rezultatai Mūsa 

Pastogėje 21.2.1983 Nr. 7)
1) D. Kriaucevičius, vete

ranų klasėj’e, laimėjo antrą 
vietą tiktai didžiajame sla- 
lome, bet buvo diskvalifi. 
kuotas slalome, antrame 
nusileidime.

2) Antrą vietą klubų var
žybose laimėjo New Yorkas, 
o ne "australiečiai”.

Su pagarba,

J. Zaikauskas

Ųaiškas Redakcijai

Sausio 28 d. "Tėviškės 
Aidų” tilpo žinelė, kad Aus
tralijos senatorius (pavardė 
nepažymėta) Australijos 
Dienos proga, bandė vieną ii 
žymesnių lietuvių veikėju 
Albiną Pocių, pristatyti ap
dovanojimui ordenu.

Tuo reikalu apklausinėti 
aštuoni lietuviai visuomenės 
veikėjai: iš jų šeši pasisakė 
neigiamai. Sis reikalas yra 
itin svarbus ir liečia ne vien 
tuos šešis veikėjus, bet visos 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės narių garbę. Todėl 
išvengiant sufabrikuotų ir 
iškraipytų gandų, būtų pa
geidaujama neatidėliojant 
atvirai išsiaiškinti: 1) Kas 
tas senatorius? 2) kas tie še
ši lietuviai - veikėjai? ir 3) 
kuo jie rėmėsi, prieštarau
dami p. Pociaus kandida
tūrai?

Jei mes sugebėjome atvi
rai išsiaiškinti dėl nesklan
dumų įvykusių tarp VLlKo 
ir Bendruomenės, atrodo 
kad šiuo atveju paslapčių 
neturėtų būti.

V. Skrolys
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PAS. LIET. SPORTO 
ŽAIDYNĖS PRASIDĖJO

"Lietuviška olimpinė 
liepsna užsidegė Holiday 
Valley pašlaitėje”, rašo 
mums Vytautas Grybauskas 
iš Čikagos. Pažįstame jį 
labai gerai, kaip buvusį 
Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinės trenerį, Australi
jos lietuvių sportininkų va
dovą važinėjant po Ameriką 
1978 metais ir dabar spau
dos atstovą ir mums daug 
padedantį mūsų būsimoje 
išvykoje po Ameriką.

Vasario 5 d. 34 slidininkai 
iš visos Amerikos, Kanados 
ir Australijos nekantriai 
laukė savo eilės prie slalomo 
vartų. 2200 pėdų slalomas 
turėjo 30 vartų ir buvo už
dengtas jau gerokai apšalu
siu dirbtiniu sniegu Turė- 

(cross
country) varžybos buvo at
šauktos, nes iškritęs snie
gas kitą dieną lietaus buvo 
nuplautas. Gaila, nes dar 
maždaug tiek pat slidininku 
liko be varžybų.

Ta olimpinė liepsna (žino
ma, tik visų sportininkų ir 
organizatorių širdyse) 
keliaus į Torontą, Kanadoje, 
kur gegužės mėn. įvyks ledo 
rutulio varžybos. O iš ten 
jau pagrindinei šventei 
atkeliaus į Čikaga. Žiemos 
šventėje iš Australijos daly
vavo Algis Vaitiekūnas iš

Laiškai Redakcijai
Gerb. Redaktoriau,

Nuo pat įsisteigimo Bend
ruomenė Australijoje buvo 
ir tebėra viso lietuviško gy
venimo ir veiklos atrama ir 
autoritetas. Kaip ir visur, 
taip ir čia yra atsišakojimų, 
nepasitentikinįmo , bet 
su laiku vėl viskas išsilygina 
ir bendruomenės autoritetas 
vėl galioja bent esminiuose, 
visus Australijos lietuvius 
liečiančiuose reikaluose. 
Ypač greit apsižiūri padarę 
klaida tie arba tos grupės, 
kurios reikalingos bendruo
menės pagalbos.

Štai dar nuo 1981 metų 
pabaigos iškilęs aštrus kon
fliktas sportininkų tarpe dėl 
pasirinkto išvykai į pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes ke
lionių biuro Sydnejuje. Su
darytasis sportininkų išvy
kos organizacinis Komitetas 
susitarė ir pasirinko išvykos 
reikalams kelionių biurą Pa
langą, kuris atstovauja ir 
išimtinai propaguoja Aus
tralijoje Sovietų Sąjungos 
turizmą. Prieš šitą pasirin
kimą pirmiausia pasiprieši
no Adelaidės sporto klubas 
Vytis ir drauge ALB Ade
laidės Apylinkės Valdyba. 
Pernai per Velykas (balan
džio 9-10 d.d.) Melbourne 
įvykusiame bendruomenės 
atstovų suvažiavime šis rei
kalas buvo iškeltas ir vien
balsiai priimta speciali rezo
liucija, kad lietuviui o juo 
labiau organizacijai nedera 
naudotis Lietuvos okupanto 
• sovietų interesams dirban
čių įstaigų patarnavimais. 
Gaila, sporto organizacija su 
tokiu bendruomenės nutari
au nesiskaitė, tarsi jo nie
kad nebūtų buvę. Po poros

Pasirengimai 
išvykai 

į Čikagą
Melbourno ir Dimitrijus 
Kraucevičius iš Sydnejaus. 
Vyrų atviroje klasėje laimė
jo R. Dičius (Nepriklauso
mas) padaręs du privalomus 
nusileidimus per 29.95 ir 
30.57 ir slalomą per 60.52. 
Algis Vaitiekūnas laimėjo 
šioje klasėje trečią vietą, 
padaręs per 37.52 ir 35.39 ir 
slalomą per 72.91.

Veteranų klasėje R. 
Dičius laimėjo per 36.77, 
37.07 ir slalomą per 74.64, 
tuo laimėdamas pirmą vietą. 
Antruoju tapo D. Kraucevi
čius iš Sydney, laimėdamas 
per 37.57, 37.07 ir slalomą 
per 74.64. Jeigu australiečiai 
būtų vertinami Šaltas s-gos 
rėmuose, būtų surinkę 9 
taškus ir gavę antrą vietą. 
Pažymėjimus, prie kurių 
vėliau bus prisegti medaliai, 
įteikė Centro V-bos vicepir
mininkas A. Bielskus ir Ohio 
valstijos Liet. B-nės dova
notą trofėjų, kaip geriausia 
slidininke, gavo V. Kijaus- 
kaitė ir JAV Liet. B-nės 
dovana geriausiam slidinin
kui teko Raimundui Dičiui.

VIENA SPORTININKŲ
GRUPĖ

Dar ir dabar paskirų žmo
nių yra skleidžiami gandai, 
kad Australijos sportininkai 
atstovaus šio krašto lietu
vius dviem grupėmis. Tai 
neteisingos žinios. Viskas 
yra granai tarp klubų susi
tarta, ir Australijos lietuvių 
sportininkų bus tik viena 
grupė, su tais pačiais išvy

mėnesių įvykusiame sporti
ninkų Sąjungos suvažiavime 
pradėta išvykos komiteto 
užsimojimai bei užsiangaža
vimai buvo palaiminti tuo 
parodant, kad visiškai nesi
skaitoma su bendruomene.

Ne gana to, pereitų metų 
rugpjūčio 30 dienos Mūsų 
Pastogės nr. 34 sportininkų 
išvykos organizacinio komi
teto sekretorius V. Dauda- 
ras paskelbė komiteto vardu 
pasisakymą, kuriame 
pašaipiai primena, kad vie
nas Įdubas susirgęs "madin
ga bendruomenės liga”. Ki
taip sakant, bendruomenės 
nutarimai komiteto nesais
to, o tik tas vienas sporto 
klubas, pasiduodąs bend
ruomenės autoritetui, tebe
sergąs bendruomenės liga...

Betgi štai neseniai lazda 
atsisuko antru galu. Sporti
ninkų išvykai prireikė pini
gų ir išvykos komiteto pir
mininkas paskelbė atsišau
kimą (MJ*, š.m. Nr. 4) - 
remkite ir aukokite, mes iš
vykę reprezentuosime 
bendruomenę! Koks dvigu
bas žaidimas: iš vienos pu
sės mums su bendruomene 
nepakeliui, iš kitos pusės 
bendruomenės parama labai 
reikalinga.

Reikia atsiminti, kad 
bendruomenė iki šiolei ano 
per pereitas Velykas nuta
rimo neatšaukė ir jis tebe
galioja! Todėl doro bend
ruomenės nario ir lietuvio 
gal ir pareiga šitą faktą pri
minti. Juo labiau, kad ne kas 
kitas, o bendruomenė šiame 
krašte reprezentuoja tautos 
interesus ir bet koks santy
kiavimas su Lietuvos oku
pantui dirbančiomis įstaigo

kos vadovais ir tomis pačio
mis uniformomis. Tik maža 
dalis Adelaidės sportininkų 
skrenda iki San Francisco su 
Krašto V-bos organizuojama 
grupe, o vėliau jis prisijun
gia prie visos sportininkų 
grupės ir su ja skraido po 
visą Ameriką ir Kanadą.
B—B—Q SYDNEJUJE IR 

ADELAIDĖJE

Sportininkai kviečia kuo 
skaitlingiau dalyvauti jų 
ruošiamose iešminėse, tuo 
paremiant vykstančius į 
Ameriką sportininkus. Syd- 
nejiškiai kviečiami atvykti į 
Maricos ir Romo Cibų puikią 
rezidenciją 65 Huntleys 
Point Rd. Huntleys Point 
šeštadienį kovo 12 d. kur 
prie skanių kepsnių ir mau
dymus baseino, praleisime 
gražų laiką ir tuo paremsime 
vykstančius į Ameriką 
sportininkus. Pradžia 5 vai. 
vakaro.

Adelaidės sportininkai, 
vykstantieji į Ameriką su 
bendra grupe, kovo 19 d. 
šeštadienį, žymiųjų adelai- 
diškių sportininkų Milės ir 
Aliaus Daniškevičių namuo
se, 6 Wright St., Edwards- 
town, rengia iešminę, kur 
taip pat prie kepsnių ir šalto 
alučio bus galima gražiai 
praleisti laiką ir padėti ade- 
laidiškiams sportininkams, 
reprezentuojantiems Aus
tralijos lietuvius. Pradžia 3 
vai. po pietų.

NEVĖLUOKITE

Visi sportininkai ir sve
čiai, važiuoją su sportininkų 
Išvykos Komitetu, prašomi 
visą savo likusią kelionės pi
nigų sumą susimokėti iki 
balandžio 1 d., čekius išra
šant "Palanga Travel”, nes 
Išvykos Komitetas neturi 

mis nežiūrint kokiais moty
vais jau esmėje yra smerk
tinas.

O kad kelionių biuras Pa
langa yra tiesioginėje sovie
tų tarnyboje, liudija Palan
gos skelbimai australų 
spaudoje, kur išimtinai siū
loma kelionės po Sovietų 
Sąjungą, reklamuojami ne
mokami filmai apie turizmą 
Sovietų Sąjungoje, nors 
pats Palangos vykdomasis 
direktorius tvirtina, kad 
Palanga prekiauja su viso 
pasaulio komercinėm bend
rovėm, "tuo pačiu prekiau- 
jam itin mažu masteliu ir su 
sovietų Aeroflotu” ( žiūr. 
Palangos direktoriaus pasi
sakymą Mūsų Pastogėje 
1982 m. liepos 12 d. Nr. 27). 
Čia gaunasi nesuderinami 
priešingumai: Palangos di
rektorius teigia viena, o Pa
langos skelbimai australų 
spaudoje liudija visai ką 
kitą!

Čia tenka tik viena pri
minti: kokias sąlygas ar 
lengvatas Lietuvos okupan
tui tarnaujanti įstaiga bepa- 
siūlytų, lietuviui nedera jo
mis naudotis, net jeigu ir 
nebūtų kito pasirinkimo.

Justas Staniulis

Vasario 19 d. įvykę rinki
mai Vakarų Australijoj iš 
valdžios darbo partija išstū
mė liberalų partiją, kas pa
darė neigiamos įtakos libe
ralams federaliniuose rinki
muose. Dabar iš septynių 
valstijų tik dvi paliko libe
ralų kontrolėje - Siaurės Te- 
rit-ja ir Queenslandas. Prieš 
metus darbo partijos žinioje 
tebuvo tik N.S.W. ir Tas- 
manija. Kokia nepastovi po
litika...

galimybių ir sąlygų tokias 
dideles pinigų sumas tvar
kyti. Čekius siųsti 18 Miller 
Ave., Ashfield, 2131, išvy
kos vadovui A. Laukaičiui. 
Nesusimokėjus laiku visos 
sumos, ji automatiškai pa
kils ir bus didesnė taip, kad 
f>rašome ilgai negaišti ir ga
utinai susitvarkyti.
UNIFORMOS

Jau galutinai susitarta dėl 
žaidimo uniformų, kurios 
gaunama per Australijos 
Krepšinio Centrą. Treningai

Sportas Adelaidėje
KREPŠINIS

Kadangi aukščiausios kla
sės Australijos krepšinis jau 
eilę metų gyvuoja pagrįstas 
grynai komerciniais pagrin
dais ir be stambesnių biznio 
kompanijų paramos. Ade
laide District klubas atsi
dūrė finansiniuose sunku
muose, o prie to dar net ir 
keli lietuviai klubo valdybos 
nariai krepšinį pastatė 
aukščiau lietuviškos bend
ruomenės veiklos, "Vyčio” 
klubo valdyba nutarė su šiuo 
klubu nutraukti santykius ir 
ateityje veiks grynai lietu
viško prieauglio labui.

Jau ilgais metais nusi
stovėjusia tvarka jauniai iki 
14 m. amžiaus pirmenybes 
žaidžia šeštadienio rytais, o 
nuo žemiau 16 m. iki 20 m. - 
penktadienio vakarais. Pra
džiai mes užregistravome 
mergaičių žemiau 12 m. 
aukščiausioje klasėje, mer
gaičių žemiau 16 m., berniu
kų žemiau 18 m. ir mergaičių 
žemiau 20 metų amžiaus.

VYTIS - N.S.T. 32:26

Mergaitės žemiau 20 m. 
šias rungtynes pradėjo lyg 
ir sukaustytos, buvo paste
bimas įtempimas, nes pir
moje savaitėje visos lietuvių 
komandos pralaimėjo. Ta
čiau o truputį mergaitės at
sipalaidavo, pradėjo diktuoti 
žaidimą, kas joms suteikė 
moralinės paspirties. Pagy
rimo užsitarnavo visos Arū
no Reivyčio treneruojamos 
mergaitės, kurios yra dar 
tik 17 m. amžiaus. Lietuvai
tėms taškus pelnė: S. Vyš
niauskaitė 10, A. Snarskytė 
8, T. Lockhart 8, V. Bone 4, 
I. Petkūnaitė 2, K. Mikalai- 
nytė O.

Po to pralaimėta pirmau
jančiai komandai North 
Adelaide 28:50.

VYTIS - SOUTH
ADELAIDE 45:47(17:16)
Ir šiose rungtynėse Liu

das buvo neuždengiamas, 
tad pelnė 27 taškus, M. Lyle 
10, A. Snarskis 4, P. Stri
maitis 4. Rungtynės pralai
mėtos, nes prieš rungtynių 
pabaigą P. Strimaičiui su 5 
pražangom apleidus aikštę, 
netuvių prieauglis žaidė ke
turiese. Ši komanda yra 
"mobilizacijos stovyje”, tad 
ateityje tikimės žymiai ge
resnių rezultatų.

VYTIS - ADELAIDE 17-15
Tai buvo vienos iš atkak

liausių rungtynių, nes 
pereitais metais visos mer
gaitės žaidė Adelaidės klu-., 
be. Abi komandos kovojo 

yra ypatingai geri, lygiai tie 
patys, kuriuos turėjo Bris- 
banėje Britų Bendrijos 
sporto varžybose Australi
jos rinktinė. Išeiginės uni
formos moterims yra visai 
naujos ir kitas modelis, kai 
vyrams nutarta siūti tą 
pačią kaip kad buvo pra eitą 
kartą, nes daugumas spcrti- 
ninku dar turi jas nuo praei
to karto. Visi žaidėjai ir va
dovai turės būtinai įsitaisyti 
išeigines uniformas, nes no
rima ir šį kartą labai gražia* 
pasirodyti.

pasiaukojančiai, tad rezul
tatas svyravo per visas 
rungtynes. Tačiau pabaigoje 
lietuvaitės sužaidė sėkmin
giau ir iškovojo pergalę. Po 
rungtynių lietuvaitės L. 
Jablonskytė, L. Šmitaitė, B. 
Stalbaitė, Loreta Jablons
kytė, A. Maksvytytė.

Paskutinėse rungtynėse 
pralaimėta prieš North 
Adelaide 10:16.

VYTIS - WEST
ADELAIDE H 27:9

Mūsų mergaitės žemiau 
12 metų šiose rungtynėse 
pademonstravo tikrai labai 
gražų žaidimą. Nepaprastai 
taikliai taškus medžiojo 
Dana Šmitaitė, o taip pat 
Loreta Jablonskytė, K. 
Vyšniauskaitė, M. Ramo- 
naitytė. R. Pociūtė, G. Sta- 
rinskaitė, A. Krivickaitė. 
Bendrai pasakius pagyrimo 
užsitarnavo visos lietu
vaitės, kurias treneruoja 
Eugenijus Pocius ir Valdas 
Ramonaitis. R.S.

MELBOURNE
VARPO SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, vasario 6 d. 
Lietuvių Namuose įvyko 
Melbourno Sporto Klubo 
Varpo metinis susirinkimas. 
Dalyvavo apie 40 narių.

Susirinkimą pravedė 
Romas Vyšniauskas ir 
sekretoriavo Rasa Statku
vienė. Padaryti pranešimai 
valdybos pareigūnų apie pe
reitų metų vešią ir sporto 
šventę, kuri, atrodo, gerai 
pasisekė.

Sekė trenerių apdovano
jimas. Jie šiuo metu yra: 
Angelė Kristens, Ricky 
Leknius, Saulius Balnionis, 
David Crook ir Dita Bucky- 
tė.

Susirinkime diskutavo 
"Kelionę į Ameriką” ir kitus 
einamus reikalus. Atrodo 
kad į Ameriką vyksta 13 
sportininkų iš Melbourno ir 
klubas stengsis prisidėti 
kiek įmanoma.

Į naują valdybą įeina ir 
jau pasiskirstė pareigomis: 
V. Adomavičius - pirm., A. 
Lynikas - vicepirm., R. 
Statkuvienė - sekr., R. Mu- 
ceniekas - ižd„ V. Makaravi- 
čius - turto globėjas, V. Bal- 
nonienė ir L. Piggott - pa
rengimų vadovės.

Visą korespondenciją 
Varpo Klubui siųsti: 12 
Greive St. Nth. Balwyn, Vic.

Rasa Statkuvienė
' "V arpo"sekretorė
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Informacija
DĖMESIO!!!

Kovo 20 d., sekmadienį, 
"Aušros" Teatras Melbour
ne stato vaidinimą 

"VYSKUPO SODAS”. 
Autorius Anatolijus Kairys.

Veikalas iš 1863 metų su
kilimo.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus dalyvauti.

Aušros Teatras

PRANEŠIMAS

Kovo 13 d., sekmadienį, 3 
vai. Syd. Lietuvių Namuose 
Bankstowne rengiamas Lie
tuvos Šaulių Sąjungos įkū
rėjo VLADO PUTVIO — 
PUTVINSKIO minėjimas. 
Paskaitą skaitys prelegen
tas iš Melbourno.

Tautiečiai maloniai kvie
čiami gausiai dalyvauti. 
Rengėjas - Sydnejaus šau
liai.

DAINOS CHORE

Dainos choro reguliarios 
repeticijos vyksta penkta
dienio vakarais Lietuvių 
Klube. Pakartotinai ape
liuojame į tenorų balsus, 
kurie iki šio laiko tos Dievo 
dovanos neišnaudojo. Atei
kite į Dainos chorą. Čia ne 
tik atliksite tautinę pareigą, 
bet tuo pačiu rasite ir naujų 
vienminčių draugų. Lietu
viška daina yra mūsų gink
las garsinant Lietuvos var
dą. Pasistenkime, kad ji 
skambėtų gražiau ir galin
giau.

Pranas Liubinskas savo 
brandaus gimtadienio proga 
linkėdamas Dainos chorui 
dainingų metų, paaukojo 
Dainos choro reikalams $ 30. 
Ilgiausių metų Pranui Liu- 
binskui.

A. Kramilius 
Dainos choro pirmininkas

Vasario 12 d. Melbourne 
sukūrė lietuvišką šeimą ži
nomas lietuvių jaunimo tar
pe veikėjas Algis Karazija 
su Brigita Szemtimrey irgi 
gyvai pasireiškusią lietuvių 
veikloj nors ir iš mišrios šei
mos. Po bažnytinių apeigų 
vestuvinės vaišės .surengtos 
Melb. Liet. Namuose daly
vaujant gausybei svečių.

Australiją pasiekė jau šių 
metų antrasis - vasario mėn. 
PASAULIO LIETUVIO 
numeris. Malonu, kad pas
taruoju metu P .L. regulia
riai išleidžiamas ir skaityto
jus patenkina. Šiame nume
ryje irgi gausu informacijos 
apie Australijos lietuvių gy
venimą - rašo V. Baltutis ir 
I. Davis, abu iš Adelaidės.

PADĖKA

Sydney Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos 
Valdyba dėkoja visoms narėms, rėmėjams bei talkinin
kams, kurie valdybai taip gausiai prisidėjo prie mūsų Už
gavėnių Blynų Baliaus gražaus pasisekimo. Ponioms: Al- 
mazienei, Baravykienei, Baltramijūnienei, Marašinskie- 
nei, Montvidienei, Palaitienei, Šidlauskienei, Stanevičie
nei, Vaškevičienei už gražius fantus loterijai; p.p. T. 
Dambrauskienei ir D. Gulbinienei ypatingas ačiū už tor
tus. Ačiū p.p. Almazienei, Mikutavičienei, Petniūnienei ir 
E. Kiverienei už talkininkavimų baliaus metu. Svečiui iš 
U.S.A, p. J. Rūteniui, maloniai prisidėjusiam loterijos 
traukime. Didelis ačiū p.p. K. Ankui, A. Mikalauskui, 
Ramanauskui.

Visiems programą atlikusiems didelė padėka: Moterų 
ansambliui ’’Sutartinė”, kurios taip žavingai sudainavo, 
p. Pauliui Rūteniui, Vyteniui Šliogeriui ir mūsų mielai 
visada mums padedančiai p. J. Viliūnienei pranešėjai. 
Didelis ačiū visoms ir visiems.

Valdyba
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APYLINKĖS
SUSIRINKIMAS

A.LJB. Pertho Apylinkės 
Valdyba praneša, kad kovo 
20 d., 3 vai. Lietuvių Na
muose šaukiamas visuotinis 
bendruomenės susirinki
mas, kuriame bus renkama 
nauja valdyba ir svarstomi 
įvairūs bendruomenės rei
kalai.

Primenama, kad rinkti ar 
būti renkamais galės tik 
užsimokėję solidarumo mo
kestį.

V. Kasputis 
Už sekretorę

Jaunimo Dienos Canberroje
KUR JOS BŪSITE PER VELYKAS?

Aišku, Canberroje, JAUNIMO DIENOSE!
Kam? Susitikti, padiskutuoti, pabendrauti su Australi

jos lietuvių jaunimu, ypatingai su Australijos atstovais į 
V. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą (PLJK) ir su ki
tais Kongreso dalyviais.

Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos (ALJS), Can- 
berros Skyrius ruošia Lietuvių JAUNIMO DIENAS, ba
landžio 1-4 d.d., Canberros Lietuvių Klube. Šių Jaunimo 
Dienų tikslas yra duoti Australijos Lietuvių Jaunimo 
Kongreso atstovam progos pristatyti savo mintis, bei su
sipažinti geriau su Australijos lietuvių jaunimu, su jų 
pažiūrom, nuotaikom, galvosena, nusivylimais, troški
mais. Taip pat proga arčiau susidraugauti prieš išvyks
tant į V PLJK.

Akademinė programa bus pačių Kongreso atstovų pri
statyta. Šiuo metu atstovai: Birutė Prašmutaitė (ALJS 
pirm.), Laima Barkutė (Sydnejus), Loreta Čižauskaitė 
(Melbournas), Saulius Malijauskas (Melb.), Vida Pužaitė- 
Howe (Canberra), Robertas Sabieckis (Adelaide), Dona 
Sadauskaitė (Melb.), Jonas Šliogeris (Canb.),.Eugenijus 
Stankevičius (Perthas), Audronė Stepanienė (Canberra).

Australijos jaunimas kviečiamas gausiai dalyvauti, 
tiek rimtuose užsiėmimuose - diskusijose; tiek lengves
nėje programoje kuri atsižvelgs į Velykų tradicijas ir taip 
pat duos progos pasilinksminti kartu.

Jaunimo Dienų kaina - $ 25 asmeniui. Nakvynės bus 
parūpintos lietuvių šeimose jei reikalinga. Prašome užsi
registruoti pas Vidą Howe, vienu ar kitu žemiau duotu 
adresu su mokesčiu, nurodant ar reikia surasti nakvynę.

8 Want Place, Latham. A.C.T. 2615. Tel. (062) 54 8106.
Lithuanian - Australian Club Wattle Str., Lyneham. 

A.C.T. 2602. Tel. (062) 49 1801.
Jau laikas jaunimui prabilti. Tad, atvažiuokite į ’’lais

vų - liežuvių” sostinę - pasisakyti!
Iki greito pasimatymo, Canberroje.

PLJS Canberros Skyrius

Pagalbon padegėliams
PRANEŠIMAS

Pasiekė žinia, kad Mel
bourne yra gaisro nelaimės 
ištiktų lietuvių, tuo tarpu 
žinome tris: Juozas Žukaus
kas, buvęs Mūsų Pastogės

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE * 
* * t

16—18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (tel. 708 1414)

Kovo 12 d., šešt., 7.30 vai.
VĖŽIUKŲ VAKARAS

Skanūs švieži vėžiukai, puiki prog
rama: DUO CAROL’S talentingas in
ternacionalinis akrobatinis duo. Įėji
mas $ 7 asmeniui. Bilietus įsigyti iki 
kovo 10 d.

Kovo 20 d., sekm., 2.30 vai.
TURGUS

Pirmasis šiais metais TURGUS Lie
tuvių Klube. Daug laimikių.

Ateikite - nesigailėsite!!

paskolų — aukų vajus
* TEBETĘSIAMAS. PRISIDĖSEKE VISI!
4rA"frArfr*'AAAAA A A A A-AA A A AA A A A A*******

redaktorius, Vytautas Vait
kus, skautininkas, ir p. Ma- 
lakūnas. Užjausdami juos 
nelaimėje, esame pasiryžę 
jiems padėti moraliai ii 
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

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

PADĖKA

Vasario 16-sios minėjimas 
Sydnejuje praėjo pasigėrė
tinai gerai. Dėkojame vi
suomenei, skaitlingai daly
vavusiai abejuose parengi
muose, o ypatingai dėkoja
me sporto klubui Kovui, pa
rengusiems programą. 
Bibliotekos Vadovybei, su
organizavusiai knygų ir lie
tuviškų pašto ženklų paro
dėlę, ponioms G. Kazokienei 
ir J. Janavičienei už dekora
vimą salių. Taip pat nuošir
dus ačiū ponioms, paaukoju
sioms tortus ir pyragaičius 
svečių priėmimo vakarienei 
- O. Baužienei, SMSGD pir
mininkei, M. Migevičienei, I. 
Dudaitienei, Medelienei, A. 
Skirkienei, O. Kavaliauskie
nei ir M. Kavaliauskienei.

Vasario 16-tai gimnazijai 
surinkta aukų $ 371.oo. 
Ačiū.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

MMWVWVWVWWWWV

Daug sužinosi 
skaitydamas

Musę Pastogę!

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 Melbourno 
Apylinkės iždininkui p. A. 
Barojui P.O. Box 128 North 
Melbourne, arba asmeniškai 
prie bažnyčios ir Lietuvių 
Namuose. Kas norės, pini-

musu Pastoge
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Pagerbdami a.a. Oną 
Andruškienę vietoj gėlių 
Mūsų Pastogei aukojame 15 
dolerių. K. ir V. Biveiniai. 
Ačiū.
A.a. Onos Andriuškienės 

atminimui, vietoj gėlių Mū
sų Pastogei aukojo:

$ 50 - N. ir D. Bižys.
Po $ 20 - Z. Sipavičius, G. 

Danta, A. ir S. Bižys, R. ir 
G. Bižys, V. ir V. Maželis, D. 
ir A. Jankus, V. ir A. Bie
liauskas.

Po $ 10 - T. Žilinskas, V. 
Danta, R. Katauskas, F. 
Trohn, V. Genys, J. Jab- ■ 
lonskis, P. ir V. Gružauskas, 
R. ir B. Šilinis, A. ir M. Bal
sys, A. Danta, G. ir R. Aly- 
ta, O. Pilka, D. ir M. Mill- I 
woon, pavardė neišskaito- I 
ma.

$ 6 J. ir E. Perlibachas.
Po $ 5 - K. Makūnas, B. 

Baltramijūnienė, P. Dabrė- ' 
ga, J. ir E. Ženteliai, P. • 
Keršulis, R. Katauskas, E. 
Balčiūnas, L. Venslovas, M. 
Martišienė, P. ir S. Darius, 
A. Švedas, V. Žilinskienė, J. 
ir A. Kovalskis, L. Budzi- 
nauskas.

Po $ 4 - E. Daubarienė, B. 
Grušienė.

$ 3 V. Keraitienė.
Po $ 2 - L Butavičienė, J; 

Lizdenis, S. Lapienė, S. 
Skukauskienė, G. Petys, L. 
Sedaitis.

$ 1 E. Baltaragienė.
Ačiū.

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

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

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

Printed by Rotor Press Ltd!
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