
ALB Adelaidės liet, radijas
(V. Baltučio pranešimas 
ALB Adelaidės apylinkės 
metiniame susirinkime)

Neseniai įžengėme į sep
tintuosius lietuviškų radijo 
programų metus. Per šeše
rius metus įgijome daug pa
tyrimo, įgudimo; šiek tiek 
-daugiau pažinome ir supra
tome mūsų klausytojų rei
kalavimus ir nuotaikas.

Adelaidės Lietuvių Radi
jas, manyčiau, kad šis var
das yra tinkamiausias, su
būrė aplink save radijo 
programos paruošėjus ir 
technikus bei talkininkus.
Jų visų darnus bendradar
biavimas, prisiimtų pareigų 
ir užduočių atlikimas ir yra 
tas svarbiausias akstinas, 
kuris įgalina punktualiai, 
kiekvieną šeštadienį, pa
ruošti radijo laidas. Per še
šerius metus neturėjome nei 
vieno rimtesnio sutrikimo, 
nei vienos rimtesnės prob
lemos, kuri būtų grasinusi 
radijo laidų nutrūkimų ąr 
net pavėlavimu. Taip pat iš* 
klausytojų nėra gauta jokių 
priekaištų ar nusiskundimų, 
neskaitant patarimų, smul
kių užmetimų, kas yra su
prantama ir gyvenimiška.

Kas liečia programų turi
nį, galiu tik užtikrinti klau
sytojus, kad stengiamės 
apimti visas mūsų gyvenimo 
sferas, išlaikyti darnumą, 
respektą ir toleranciją visų 
bendruomenės organizacijų 
ir pavienių asmenų atžvil
giu. Kiek mums ši užduotis 
pavyko, spręskite jūs patys - 
klausytojai. Tenka neuž
miršti ir Radijo Tribunolo 
reikalavimų, kurių griežtai 
privalome laikytis. Taip pat 
stengiamės būti kiek galima 
demokratiškesni; nevaržyti 
ir necenzūruoti nuomonių, 
Sikymų, komentarų,

ų, vertinimų ir apžval
gų iki visa tai daroma gera 
valia, nepažeidžia asmenų ar 
organizacijų garbės ir oru
mo. Tai yra pagrindiniai ir 
svarbiausi mūsų uždaviniai,

Adelaidės jaunimas talkina liet, radijui. Iš k. Jonas Mockūnas, Andrius Vitkū- 
nas, Viktoras Vitkūnas. Antroje eilėje Sietynas Kubilius, Robertas Sabeckis ir 
Paulius Dunda.

kas liečia transliacijų lei
dimą ir su juo susijusius 
nuostatus.

Kita mūsų radijo laidų 
tikslo pusė rikiuojasi į mūsų 
visų išeivijos lietuvių siekius 
ir pareigas: išlaikyti lietu
višką sąmoningumą, kalbą, 
kultūrą, tradicijas, jungti 
mus visus į vieną nedalomą 
bendruomenę, siekti mūsų 
tautai laisvės, iškeliant mū
sų krašto okupaciją ir tautos 
naikinimą.

Kaip ir kiekvienoje veik
loje ar darbe yra skirtingų, 
betlo paties tikslo siekian
čių priemonių, būdų ir darbo 
supratimų. Taip, kad ir 
mūsų veikla gali būti kriti
kuojama, aptariama, mėgi
nant įnešti naujų sugestijų, 
idėjų ir sumanymų. Visa tai 
žinant, nesunku priimti nu
rodymus, pasiūlymus ar net 
priekaištais atmieštus pata- 

.jjmus.
Adelaidės Lietuvių Radijo 

vadovybėje, nuo pat pirmų 
dienų, dirba šie asmenys: 
Algis Grigonis, Jurgis Jo- 
navičius ir aš pats. Šiek tiek.

■ vėliau įsijungė Stepas Guš- 
čia, A. Zamoiskis, Česlovas 
Zamoiskis, Bronius Rainys, 
Isolda Davis, Elena Bulienė, 
Leonas Gerulaitis ir kiti. 
Prieš porą mėnesių mūsų 
sąstatą papildė Janina Va- 
bolienė, o po ilgesnės per
traukos vėl į mūsų tarpą ža
da grįžti Genovaitė Vasi
liauskienė, viena iš pačių 
pirmųjų radijo vadovybės 
narių. Jų visų darbu ir pas
tangomis mes kiekvieną 
šeštadienį girdime lietuviš
kas transliacijas.

Praeitų metų paskutiniais 
mėnesiais savo veiklos 
trumpus pranešimus perda
vė sporto klubas Vytis. Po 
trumpos pertraukos jie vėl 
žada įsijungti ir kas mėnuo, 
Jiems skirtoje 10 min. at
karpoje, informuoti mūsų

klausytojus apie sportišką 
gyvenimą ir veiklą.

Kaip žk^me, jauni 
žmėnės yra laBai spontaniš
ki, veržlūs ir ieškantys, to
dėl dažnai nukenčia pasto
vumas, nuoseklumas, už ką 
jiems privalome atleisti, 
prisiminus savo jaunystės 
vingius.
Jaunimas į mūsų radijo 

darbą su savo programomis 
įsijungė praeitais metais 
balandžio mėnesį. Su mažo
mis pertraukomis, jie kas 
mėnesį, paruošė programas; 
vienos iš jų stipresnės, kitos 
silpnesnės ir reikia tikėtis, 
kad įsigydami daugiau 
patyrimo ir subūrę didesnį 
skaičių jaunimo, savo radijo 
laidas padarys įdomesnėmis 
ir visų laukiamomis.

Įvyk
Australijos mi. pirm. Mr. 

B. H awke pakviestas oficia
laus vizito į Graikiją. Tam 
vizitui data nenustatyta.

Napoleonas Butkūnas Rudens popietė (aliejus) 
Aną savaitę autorius mirė Melbourne

Šia proga reiškiame pa
dėką visiems klausytojams 
už moralinę ir materialinę 
paramą, be kurios mūsų 
darbas būtų neįmanomas. 
Kviečiu ir toliau visas orga
nizacijas bei pavienius as
menis naudotis mūsų radijo 
laidomis, perduodant per jas 
įvairiomis progomis sveiki
nimus, pranešimus ar užsa
kant mėgstamą muziką ar 
dainas.

Baigdamas dėkoju Apy
linkės Valdybai ir jos pirm. 
Česlovui Zamoiskiui už 
sklandų ir malonų bendra
darbiavimą. Po tokia valdžia 
lengva dirbti.

V. Baltutis 
ALB Adelaidės Lietuvių 

Radijo vedėjas

• •i a i
Nors kadaise N. Kruščevo 

ir buvo pasmerktas Stalinas, 
bet jis vistiek Sov. S-je te
begalioja. Švenčiant 65 m. 
raudonosios armijos sukaktį 
Maskvoje buvo išstatytas ir 
Stalino biustas. Tas daug 
pasako apie sovietinę vy
riausybės politiką viduje.

Mirė kun.
prof. St. Yla
Pereitą savaitę Ameri

koje mirė kun. prof. Stasys 
Yla, sulaukęs 75 metų am
žiaus, mokslininkas, rašyto
jas, išleidęs visą eilę mokslo 
veikalų, poezijos. Velionis 
plačiai reiškėsi veikloje su 
jaunimu, buvo vokiečių 
nacių kalinamas Stutthofo 
koncentracijos lageryje ir 
išvaduotas karui pasibaigus.

Premija G.E. 
Kazokienei

I
i Kovo 20 telefonu gauta 
i žinia iš New Yorko, kad 
, JAV Liet. B-nės Kultūros 

Tarybos premija už mokslinį 
veikalą lituanistine tema 
3000 dolerių paskirta Syd- 
nejuje gyvenančiai Dr. Ge
novaitei Elenai Kazokie
nei už mokslinį darbą 
”M.K. Čiurlionis — jo gyve
nimas ir kūryba” anglų kal
ba. Konkursui buvo prisiųs
ta penkiolika mokslo darbų, 
iš kurių geriausiu pripažinta

' Dr. E.G. Kazokienės darbas 
ir paskirta $ 3000 premija. 
Vertinimo komisiją sudarė: 
Dr. Kęstutis Keblys (pirm.), 
>rof. Julius Šmulkštys, prof. 
)r. Leonas Sabaliūnas, prof. 
)r. Justinas Pikūnas ir Dr. 
Romualdas Kriaučiūnas, 
’lačiau apie laureatę skaity

sime sekančiame Mūsų Pas
togės Nr.

D. Britanijoje yra pasiū
lymų visame krašte steigti 
atsarginę krašto apsaugos 
kariuomenę. Ji susidarytų iš 
atsargoje išėjusių karių, 
gautų uniformą, ginklų ir 
kartą į metus karinį apmo
kymą.

Amerikos Kongresas at
metė prez. R. Reagan pa
tiektą planą daugiau skirti 
lėšų krašto gynybai. Po 
Kongreso sprendimo prezi
dentas pasakė kalbą per ra
dio ir televiziją atskleisda
mas pasekmes, ką reiškia 
Amerikai likti beginklei, kai 
oponentas - Sov. S-ga. 
karštligiškai ginkluojasi su 
intencija ne tiek gintis, bet 
pulti.
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ALB Metraščio belaukiant
Apie ruošiamą Australijos 

Lietuvių Bendruomenės 
metraštį antrąjį tomą grei
čiausiai jau žino kiekvienas 
lietuvis šiame krašte. Jau 
antri metai metraščio reika
lu nuolat primenama mūsų 
spaudoje, reklamuojama per 
radijo ir kitokiomis progo- 
inis.

Po ilgesnio pasiruošimo 
metraščio išleidimas jau 
įgyja konkrečias formas: 
visa reikiama medžiaga su
rinkta ir jau prasidėjęs 
tekstų rinkimas. Žodžiu, pa
tekęs į rūpestingas ir pati
kimas rankas, metraštis jau 
pajudėjo iš vietos. Visi pa
ruošiamieji darbai, pačių 
mūsiškių atliekami, matosi, 
tikrai bus padaryti, nes čia 
pagrindinį vaidmenį turi 
tiesioginių darbuotojų idea
lizmas, pasišventimas ir 
užsidegimas pastatyti 
nedūžtantį paminklą apie 
mūsų gyvenimą ir veiklą 
šiame krašte. Vis tik galu
tinis metraščio išleidimas, 
t.y. atspausdinimas jau pri
klauso nuo mūsų visų, nes 
atiduodant visa paruoštą 
medžiagą spaustuvei reikia 
ir pinigus mokėti, kurių kaip 
jau skelbta, susidarys 
nemaža suma.

Kaip žinia, Metraščio'lei
dėjas — ALB Krašto Valdy
ba — atsargos kapitalo.ne
turi, kad turėtų pakankamai 
pinigų apmokėti tikintis,
kad išpurdavus Metraštį pi
nigai sugrįš. Reikia tuos pi
nigus turėti jau iš anksto 
sukauptus.

Vienintėlis tam kelias yra 
Metraščio jau dabar užsi- 
prenumeravimas drauge 
įmokant ir pinigus. Tai bus 
pagrindas tolimesniam dar
bui. Šis būdas seniai ne vien 
tik lietuvių praktikuojamas, 
bet sėkmingai vystomas ir 
visame pasaulyje. Juo grin
džiama ir didelės įmonės, 
pastatomi didžiuliai pasta
tai, sukuriamos galingos 
bendrovės. Panašiai ir mes 
Australijoje statėme bend
ruomeninius namus.

Tiesa, metraštis tai nėra 
įmonė, iš kurios akcininkai 
arba įnašų davėjai tikisi 
gražaus pelno. Kitaip su 

A.A.
JUOZUI LEVICKUI

mirus, jo žmoną Jadvygą, dukras, sūnus ir jų šeimas 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Grybų šeima

A.A.
JUOZUI LEVICKUI

mirus, jo žmoną Jadvygą, sūnus, dukras ir jų šeimas 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Izabelė Daniškevičienė
Onutė, Juozas Maksvyčiai ir jų šeimos 
Alvydas Daniškevičius ir šeima

Metraščiu: jį išanksto užsi
sakius gaunama to pinigo 
verta užsakytoji prekė ir 
dar daugiau - bendromis jė
gomis pastatomas mūsų gy
venimo šiame krašte pa
minklas, kuris nenutrūksta
mai liudys, kad mes čia ne 
tuščiai gyvenome, o veikė
me, darbavomės, kūrėme 
savo tautos ir bendruome
nės gerovei ir garbei.

Laikas greitai užtriną ne
paženklintus pėdsakus. 
Slenkant metams ateina 
naujos kartos, naujos 
idėjos, nauji projektai ir už
simojimai ir taip viskas, kas 
buvo nueina užmarštin, nes 
senųjų vietoje stoja nauji 
veikėjai bei kūrėjai. Betgi 
nuėjusiųjų į praeitį darbai 
palieka - darbai ir veikla, 
kuri daugeliu atvejų ir toliau 
vystoma, plečiama ir tobuli
nama, dažnai būdama 
pagrindu* ateičiai. Istorija 
yra visos žmoniškos veiklos 
nenutrūkstama grandinė, 
prie kurios su laiku ir karta 
prisideda vis nauja grandis, 
naujas žiedas, kuriuos vie- 
numon jungia priežastingu
mas, dėl ko ir įmanomas 
praeitį ir ateitį jungiąs tęs
tinumas.

.Iš kitos pusės žmogaus at
mintis palyginamai labai ne
toli siekia. Kad žmogus pri-

ANAPILIN IŠKELIAVO 
NAPOLEONAS BUTKŪAS

Kovo mėn. 13 d. Melbour
ne ligoninėje mirė Napoleo
nas futkūnas, sulaukęs 76 
metų.

N. Butkūnas baigęs Plun
gės gimnaziją 1928 m. įstojo 
į Karo mokyklą ir ją baigė 
jaun. leitenanto laipsniu, o 
vėliau buvo pakeltas vyr. 
leitenantu. Po 1934 nu suki
limo jam teko iš kariuome
nės išeiti ir trumpai dirbti 
civiliu tarnautoju. Tas jam 
atrodo nepatiko ir jis išvyko 
į Klaipėdos Prekybos insti
tutą studijuoti ir 1938 m. jį 
baigė.

Pasitraukęs iš Lietuvos į 
Vokietiją gyveno Meminge- 
no DP stovykloje, vėliau, 
anglų zonoje suradęs savo 
brolį Vaclovą su šeima, ap
sistojo pas jį ir mokytojavo 
lietuviškoje stovyklos mo
kykloje.

simintų ir žiftbtų, kas vykę 
netolimoje praeityje sie
kiant ir tolimą senovę, rei-
kalingos pagalbinės priemo
nės, kaip atitinkami laiko 
nesugriaunami ženklai, pa
minklai, kad ir neįskaitomi 
piešiniai, įrašai, vėliau kro
nikos, metraščiai, knygos, iš 
kurių sudaroma vientisinė 
istorija.

Australijos lietuvių met
raštis taip pat rikiuojasi į 
tokią pagalbinių atminties 
priemonių grandinę.
Jame dar gyvi būdami at
rasime ir kiekvienas save 
jeigu ne kiekvieną vardais, 
tai skaitysime apie veiklą ir 
darbus, kur. kiekvienas iš 
mūsų vienaip ar kitaip prisi
dėjome ir šį tą įnešėme, nes 
kiekviename darbe žmogus 
visados įneša ir palieka ir 
savo paties dalelę, kuri yra 
neišdylanti ir amžinai tave 
liudijanti. Skaitys tą Met
raštį tavo vaikai ar tolimi 
ainiai ir tu būsi tikras, kad 
jie tenai tave atras, nes bu
vai šio mūsų lietuviško gy
venimo statytojas ir bend
radarbis.

Atskiruose pranešimuose 
spaudoje atrasite, kur ir 
kaip užsisakyti ALB Met
raštį. Neatidėliokime ir 
nelaukime, kol kiti prisidės: 
visi būkime ir čia pirmieji 
patys užsisakydami ir kitus 
paragindami. , i

A.a. N. Butkūnas

Į Australiją atvyko 1947 
m. ir galutinai apsigyveno 
Melboure. Karo audros iš
skirti, pasiliko Lietuvoje jo 
žmona ir duktė Liucija.

Steigiantis lietuviškoms 
organizacijoms Napoleonas 
Butkūnas visur buvo akty
vus. Buvo išrinktas Bend
ruomenės Valdybos pirmi
ninku, ėjo Karių Ramovės 
valdyboje įvairias pareigas 
ir-trumpai buvo jos pirmi
ninku. Jis buvo ir dažnas 
ALB Krašto Tarybds narys. 
Taip pat Blaivininkų Drau
gijos steigėjas ir aktyvus 
krikščionių demokratų, 
klubo narys.

Virš 20 metų N. Butkūnas 
vedė lietuvių knygų kioską. 
Buvo plačiai apsiskaitęs, 
plataus akiračio žmogus. 
Kaip žurnalistas parašydavo 
įvairiom temom straipsnių, 
aprašymų.

Būdamas meno mėgėjas 
jis tapydavo aliejiniais da
žais paveikslus ir aukodavo 
juos organizacijų ruošia
moms loterijoms.

Garbės jis netroško. Su 
visais buvo malonus ir san-

PADĖKA

Mirus mūsų brangiai žmonai, dukrai, motinai ir senelei 
a.a. Onai ANDRUŠKIENEI, nuoširdžiai dėkojame 
visiems, prisidėjusiems prie jos laidotuvių ir jose gausiai 
dalyvavusiems.

Ačiū mieliems bičiuliams, pagerbusiems velionę gėlė
mis, vainikais ir vietoj gėlių aukojusiems jos atminimui 
spaudai ir kitiems liet, reikalams.

Nuoširdus dėkui visiems šeimos draugams ir pažįsta
miems, pareiškusiems užuojautų asmeniškai, laiškais ir 
spaudoje.

Neminėdami visų vardais tariame gilią padėką visiems 
mums talkinusiems ir skausmo valandoje guodusiems, 
kas buvo likusiai šeimai didelė reali ir moralinė parama.
Motina Rožė, vyras Antanas, duktė Vida

ir sūnus Gediminas su šeimomis

II PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
1983 m. birželio 25-liepos 4 d.d.

Žemiau spausdinama in
formacija yra teikiama II 
PLD dalyviams ir svečiams, 
kurie norėtų būti apgyven
dinti viešbučiuose.
Suinteresuoti prašomi šią 
informaciją pasilaikyti ir su 
parinktuoju viešbučiu susi
rišti tiesioginiai, nevėliau 
gegužes 15 d.

turus. Paprašytas organiza
cijos, atlikdavo bet kokį jam 
pavestą darbą.

Po rožančiaus, Tobin lai
dotuvių koplyčioje, kovo 15 
d. atsisveikinimo kalbas pa
sakė karių Ramovės pinti' 
V. Šalkūnas, Bendruomenės 
pirm. R. Šemetas, Gyvojo 
Rožančiaus pirm. P. Vaičai
tis, Blaivininkų brolijos var
du Jonė Žitkevičienė, 
Krikščionių demokratų - J. 
Aranauskas. Kaip draugas 
ir Lietuvių Fondo vardu J. 
Normantas.

Sekančią dieną laidotuvių 
pamaldoms į šv. Jono baž
nyčią susirinko daug tautie
čių. Bažnyčioje giedojo vyrų 
choras ir solo Jurgis Rūbas. 
Iš bažnyčios ilga automobi
lių vilkstinė palydėjo jį į 
Fawkner kapines, o iš ten 
grįžo gausus būrys, apie 80 į 
Lietuvių Namus šermenų 
pietums, kuriuos užsakė jo 
Melbourne gyvenantys 
brolvaikiai; Jurgis Rūbas ir 
Danutė Baltutienė.

Alisa Baltrukonienė

TAUTOS FONDUI auko
jo a.a. Napoleono Butkūno 
atminimui:

Po $ 20: Karių Ramovė 
Melbourne ir J. Normantas;

Po $ 10 - Kūr. sav. J. 
Giedraitis, A.L.A. Liubinai, 
Z. Raudys, V. Šalkūnas;
. Po $ 5 - V. Danius, P. 
Dargis, J. Kamarauskas, V. 
Lakickas, S. Lipčius, V. Ma
tulaitis, P. Naujokaitis, P. 
Padagas, kūr. sav. A. Ūselis.

Karių Ramovės Valdyba 
Melbourne

Mirė j. Levickas

Kovo 25 d. po sunkios li
gos ir auto katastrofos 
Wamberal mirė Juozas Le
vickas, 71 metų amžiaus. 
Liūdesy paliko žmona, 
vaikai ir artimieji., Palaido
tas kovo 29 d. Saridgate ka
pinėse.

H PASAULIO LIETUVIŲ 
DIENU NAKVYNIŲ 

KOMISIJOS 
INFORMACIJA

Bismark Hotel
171 West Randolph Street 
Chicago, Illinois 60601 
Tel. 312 236-0123
US $ 20 per parą asmeniui

University of Illinois 
Medical Center Campus 
1933 West Polk Street 
Chicago, Illinois
US$9 per parą studentams

Radisson Hotel
505 North Michigan Avenue 
Chicago, Illinois 60611 
Tel. 312 944-4100
US $ 15 iki 20 per parą asm.

Holiday Inn
7300 South Cicero Avenue 
Chicago, Illinois 60629 
Tel. 312 581-5300
US $ 23 iki 28 per parą asm.

Chicagos pietinėje dalyje, 
netoli' lietuvių gyvenamų 
rajonų, yra dar šie viešbu
čiai:

Sheraton Midway Airport 
Inn
5400 South Cicero Avenue 
Chicago, Illinois 60638 
Tel. 312 581-0500 
US $ 12 iki 19 asmeniui

Best Western - Ceasar’s Inn 
•9001 West 79th Street 
Burbank, Illinois 60459 
Tel. 312,423-1100 
US $ 11 iki 17 asmeniui

Hilton Inn of Oak Lawn 
9333 South Cicero Avenue 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Tel. 312 412-7800 
US $ 30 per parą asmeniui

Įsidėmėtina, kad Sporto 
Šventė, Jaunimo Kongre
sas, Dainų Šventė, Opera ir 
Banketas vyks Chicagos 
centre. Tiems renginiams 
artimiausi yra Bismarck ir 
Radisson viešbučiai ir Uni
versity of Illinois bendrabu
tis.

Seimo posėdžiai, parodos 
*ir jaunimo šokiai vyks Jau
nimo Centre. Į šiuos arčiau 
iš Holiday Inn (Ford City), 
Sheraton Midway Airport 
Inn, Best Western Ceasar’s 
In ir Hilton Inn of Oak 
Lawn. *

Lietuvių žemėlapiai, pieš
ti pasaulinio garso karto
grafų, bus eksponuoti H-se 
Pasaulio Lietuvių Dienose,, 
birželio 27 - liepos 4 d.d. 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje.

Rita Rudaitienė 
informacijos 

vadovė
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TEATRŲ VEIKLOJE
Vaidila: ’’Peilio ašmenimis”

ALB METRAŠČIO IŠLEIDIMAS — MŪSŲ VISŲ 
PAREIGA: PAREMK JO IŠLEIDIMĄ Iš ANKSTO JĮ 
UŽSISAKYDAMAS.

Ne rožėmis kloti mūsų 
išeivijos teatralų takai. 
Labai ribotas pasirinkimas 
aktorių, negausi atranka 
scenos veikalų, kurie tiktų 
išeivijos teatrui ir neskait
linga auditorija. Tai vis’ 
kliūtys, neleidžiančios nor
maliai vystytis scenos me
nui. Bet t rauka scenai nie
kuomet neužgeso mėgėjų 
teatro entuziastuose. Laikas 
nuo laiko jie vis suranda ką 
žiūrovams parodyti, nesi
gailėdami nei darbo, nei su
gaišto laiko. Sumobilizuoja 
vaidintojus, kurių susiranda 
ir žaliojo jaunimo tarpe. Šis 
jaunimo ’’mobilizavimas” 
turi ne vieną meninę, bet ir 
aukojamąją vertę. Jauni 
žmonės, kad ir pirmą kartą 
išėję į sceną turi progos ug
dyti savo sceninius įgūdžius, 
įpranta paklusti režisieriaus 
reikalavimams, pramoksta 
vaidybos ir net pasitobulina 
lietuvių kalboje. Tik gaila, 
kad visos šios pastangos su
dedamos vienam spektak
liui. Antram pritrūksta 
publikos.

Tačiau, nežiūrint visų šių 
negerovių, Adelaidės lietu
vių teatras "Vaidila”, po il
gesnės pertraukos ir ilgoko 
{įasiruošimo, sukvietė ade- 
aidiškius pasižiūrėti Jurgio 

Jankaus dramos ’’Peilio aš- 
*menimis”.

J. Jankų daugelis mūsų 
pažįsta, kaip iškilų mūsų ra
šytoją - prozininką, kuris 
yra išleidęs visą eilę savo 
kūrybos knygų. Tąip pat 
Jankų pažįstame, kaip labai 
įdomų pasakotoją, sugebantį 
suregsti intiguojančias si- • 
tuacijas, sujungti fantaziją 
su tikrove, visa tai perteik
damas skaitytojui paprastu, 
sklandžiu stiliumi. Tačiau ne 
daugelis pažįsta Jankų, kaip 
dramaturgą.

"Peilio ašmenimis” trijų 
veiksmų dramoj pavaizduo
tos netolimoj praeityje vy
kusios kovos tarp mūsų par
tizanų ir okupantų bei jų 
koloborantų, vadinamų stri
bais. Tuo metu beveik visa 
lietuvių tauta vaikščiojo ant 
peilio ašmenų, laviruodama 
tarp partizanų ir enkavedis
tų, bijodami ir vieniems ir 
kitiems nusikalsti. Ir čia au
torius, kaip ir savoj prozoj, 
šalia dramos gyvenimiškų 
elementų neapsiėjo ir be 
mistikos, į veiksmą įjungda
mas žuvusių ir nukankintų 
partizanų dvasias. Visa tai 
sujungęs į viėntisinę, dide
lės įtampos dramą.

Dramos režisierius, 
Vytautas Opulskis buvo 
pastatytas prieš nelengvą 
uždavinį šiuos istorinius 
įvykius atkurti ir juos 
įtikinančiai perduoti žiūro- 

'vui.
Pirmas veiksmas, kaip 

^dramos įvadas, buvo blan- 
Kokas, bet dramatinė įtampa 
augo ir plėtėsi sekančiuose 
veiksmuose ir į pabaigą pa
siekė savo viršūnę.

Pagrindinius veikėjus 
vaidino seni "Vaidilos” vil
kai: partizanų vadas Daug- 
vydas - N. Skidzevičius; vie
tos partorgas, partizanų 
gaudytojas Antanas - V. 
Katkevičius; KGB karinin
kas Karpenko - A. Gutis. Šis 
trejetukas buvusios Teatro 
Studijos — J. Gučiaus auk
lėtiniai. Jie visi savo vaid
menis atliko su profesiniu 
pasitikėjimu. Jų sukurti 
Eersonažai buvo gyvenimiš-

i ir įtikiną.

Iš Vaidilos pastatymo "Peilio ašmenimis”: partizanų va
das Daugyydas (N. Skidzevičius) ir jo žmona Laima (N. 
Vitkūnienė).
Nauja žvaigžde sušvito 

pirmą kartą į sceną išėjusi 
Laima-Nijolė Vitkūnienė, 
pasiėmusi, atrodo, nepake
liamą uždavinį - vaikščiojimą 
ant peilio ašmenų. Paleista 
iš bolševikų kalėjimo, Lai
ma, partizanų vado Daug- 
vydo žmona, yra plėšoma 
tarp ištikimybės savo vyrui, 
prie jos besisukančio Anta
no ir ją šantažuojančio en
kavedisto Karpenkos. Kar
tais situacijos pasiekdavo 
tokią įtampą, jog rodės, kad 
Nijolę suklups. Bet ji nepa
simetė ir savo vaidmenį at-**ę*Ti<# — ...—_> —z—

Aušra: ’’Vyskupo sodas”

Australijoje turime gerus 
chorus, geras tautinių šokių 
grupes, o taip pat trijuose 
didmiesčiuose susikūrė, ga
lima sakyti, nuo pat pirmųjų 
atvykimo dienų ir mėgėjų 
teatrai. Juk teatro darbas, 
tai patriotinė veikla, tautinė 
misija, nuoširdžios pastan
gos dalyvauti lietuvių tautos 
kovoje dėl laisvės ir kultū
ros. Teatras atlieka labai 
svarbų uždavinį išeivijoje. 
Jis buria apie save išeivijos 
lietuvius ir išlaiko lietuvių 
kalbą gyvą ypatingai jauni
mo gretose.

Turėdami tą mintyje, 
Melbourne "Aušros” teatra
lai, su režisiere Aldona Vyš
niauskiene, sekmadienį, 
kovo 20 d. Lietuvių Namuo
se, pastatė Anatolijaus Kai
rio istorinį 9-nių veiksmų 
veikalą, "Vyskupo sodas”, 
kuris sugrąžino mus į 
1863-čių metų sukilimo lai
kotarpį ir kuris priminė 
mums, kokia brangia kaina 
buvo sumokėta už lietuvišką 
žodį, už lietuvišką raštą ir už 
tautos laisvę, kuria mes 
džiaugėmės virš 22-jų metų. 
Tai nuostabiai įdomi drama 
apie didįjį Žemaičių vyskupą 
Valančių.

Šitas ilgas veikalas nebu
vo nuobodus ir artistai su
gebėjo per visą spektaklį iš
laikyti žiūrovų dėmesį, o 
žiūrovų buvo pilnutėlė salė.

Vaidino gana daug 
mėgėjų iš jaunimo gretų, 
kurie gerai savo roles atliko 
palyginus gera lietuvių kal
bos tarsena. Viena mama 

liko pasigėrėtinai iki galo. 
Patikėjimas Nijolei vienos iš 
pagrindinių rolių, neapvylė 
nei režisieriaus, nei žiūrovų. 
Po šios pradžios, tikėkimės 
dar ne kartą Nijolę išvysime 
scenoje. Partizanas Pranas - 
V. Vosylius mielai trupei 
talkina, be pretenzijų į sce
nos meno aukštumas. Jis 
savo kuklią rolę atliko ra
miai ir natūraliai, tartum 
kasdieninę įprastinę 
pareigą, bet jauti, kad ši pa
reiga jam arti širdies. Iš 
Ž'aunimo tarpo išsiskyrė 
lomjaunimo sekretorius... ■ ■ ■   ■<—»» . X*— . W -W.

nustebo išgirdusi savo sūnų 
taip aiškiai ir gerai lietuviš
kai savo rolę atliekant. Tas 
turbūt įvyko režisierės Al
donos Vyšniauskienės pas
tangomis.

Spaudoje
Žvilgsnis į rytus

Prisipažinsiu.
Važiuodamas į Vokietiją at
sivežiau ir vieną iliuziją. Jos 
šaknys pažįstamos bet kam, 
kas yra bandęs amerikiečių 
visuomenėje pradėti kalbą 

’ apie Rytų Europą. Kaip 
žinia, pokalbio temų ratas 
tuoj susiaurėja: raketos, 
kviečių pardavimas arba 
Lenkijos politinė padėtis. Ir 
tos kelios temos lieka abs
trakčios, atsietos nuo tautų, 
jų visuomenių, istorinio 
fono. Pašnekovams akivaiz
džiai trūksta žinių ir, kas dar 
svarbiau, trūksta susidomė
jimo. Pokalbis virsta mono
logu.

Tą visuotinę amerikiečių 
susidomėjimo stoką patei
sindavau istoriniu ir geo
grafiniu nuotoliu. Užtat , 
maniau sau, Vokietijoje bus 
visai kas kita. Tie "Rytai” gi 
čia pat. Už beveik ranka pa
siekiamos mūro ir spygliuo
tų vielų sienos. Prie tos sie
nos kas mėnesį nukraujuoja 
bent vienas lavonas. Ir tai, 
būtent, vokiečio. Už tos sie
nos - gera dalis vokiečių 
tautos ir istorijos. Net šioje 

Algis - V. Vitkūnas, vistiek 
išlikęs lietuviu patrijotu ir 
bandęs saviesiems padėti. 
Jis savo rolę atliko kukliai 
bet i įtikinčiai.

Režisierius V. Opulskis, 
nors šioj srity ir ne naujo
kas, atrodo turėjo gerokai 
padirbėti, kol iš šio mišraus 
savo vaidybiniu pajėgumu 
kolektyvo sulipdė darnų 
vienetą ir per visokias vilk
duobes išvedė į laimėjimą. 
Šiuo pastatymu "Vaidila” 
mus grąžino į ne taip jau ar
timą, bet tragišką mūsų 
tautos istorijos tarpsnį, ku
riame vyko neatiaidi ir daug 
aukų pareikalavusi kova dėl 
tautos likimo. Žiūrovai, ku
rių buvo pilna salė, tikiuosi

Labai įspūdingai atrodė 
Antanas Raudys vyskupo 
Valančiaus rolėje, o jo sek
retorių kunigą Justiną 
Dovydaitį puikiai pavaizda
vo Andrius Vaitiekūnas. Si- 
mano Daukanto rolę gerai 
suvaidino Antanas Bajoras, 
o Papilės klebono Igno Vaiš
vilos rolę, turėjo Jonas Zo- 
nius. Labai karingą sukilėlių 
vadą, kun. Antaną Mackevi
čių pavaizdavo Edvardas 
Šidlauskas, kuris nebe nau
jokas scenoje. Puikiai klieri
ko, poeto Antano Vienožins
kio rolėje pasirodė, jaunes
nės kartos Rimas Skeivys, 
kuris su daina ir armonika 
vaidino veikalo įžangoje ir 
užbaigoje.

Marytė Šidlauskienė, 
kaip ir jos vyras, scenos 
veteranė, motinos rolę 
suvaidino labai įtikinančiai, 
o Viltis Araitė dvarininkės 
rolėje, Vienožinskio simpa
tija, taip pat atliko savo rolę 
sėkmingai.

Ką galima pasakyti apie 
Adomą Adomaitį, kuris net 
tinkamą barzdelę surusėju
sio dvarininko Montvilo ro
lei užsiaugino. Jis scenoje 
nebenaujokas. Kristiną 
Montvilaitę, jo dukterį, lie
tuvaitę patriotę, vaidino 

sienos pusėje virš 20% gy
ventojų yra kilę kaip tik iš 
’’ten”. Turime tad visas 
prielaidas intensyviai susi
domėti. Vyliausi, kad čia 
mano asmeniškas interesas 
ras atgarsio. Kad čia surasiu 
pašnekovų, turinčių plates
nę patirtį, daugiau žinių ir 
tvirtesnių nuomonių. Kad 
čia galėsiu klausytis ir dis
kutuoti, užuot pats aiškinęs.

Sunku iliuzijomis atsikra
tyti, ir gal, is tiesų, tokių 
žmonių dar rasiu. Bet jau ir 
dabar aišlgi, kad jie sudarys 
išimtį, o ne taisyklę. Esu čia 
jau keturi mėnesiai ir kol 
kas aptikau tiktai abejingu
mą Rytų Europos temai. 
Apibūdinti jo ir nereikia, 
nes jis panašus kaip ir 
Amerikoje. Pagaliau, kaip 
abejingumą ir apibūdinsi? 
Žmonėms neįdomu ir viskas! 
Klausimas, kodėl neįdomu, 
yra bergždžias, panašiai 
kaip klausimas kodėl 
nemyli.

Tačiau negaliu šio klausi
mo apeiti. Tad net ir įkyrė
damas kamantinėjau keletą 
savo kolegų, kodėl jie taip 

nebuvo apvilti.
Po vaidinimo bendrome- 

nės pirm. Č. Zamoiskis pa
dėkojo aktoriams už jų pas
tangas ir pasidžiaugė pras
mingai praleistu vakaru. Ta 
proga aktoriams įteiktos 
įvairios dovanos, kaip padė
kos ženklas. Po vaidinimo 
artistai ir jų svečiai pasiliko 
kukliom vaišėm, kurių metu 
padiskutuota šio vakaro te
momis. Pasakyta rimtų ir ne 
taip jau rimtų kalbų. Bet tai 
nesudrumstė geros nuotai
kos. Vaišėse dalyvavusi 
melburniškė A. Butkutė ne 
juokais (rodos) užprašė 
T’Vaidilą” atsivežti peilį su 
visais ašmenimis pas juos, į 
Melbourną. St.

Marytė Vaitiekūnaitė, kuri 
ir gražiai atrodė ir gerai 
vaidino. O ypatingai gerai 
vaidino Mindaugas Siman- 
kevičius Jurgį Bielinį — su
kilėlį knygnešį Jis savo iš
monėm įnešė daug gyvumo 
ir jumoro. ,

Aldona Butkutė buvo vi
sažinanti laikmečio dvasia 
Visgirde, kuri monologų 
forma išryškino veikalo 
eigą.

Artistų rūbais pasirūpino 
Monika Sodaitienė ir Vincė 
Sivickienė. Dekoracijos An
gelės Kristens. Šviesas 
tvarkė Juozas Balčiūnas. 
Technikiniai pagelbininkai 
buvo Irena O’Dwyer ir Ro
mas Vyšniauskas. Režisierė 
- Aldona Vyšniauskienė.

Danutė Baltutienė bend
ruomenės vardu pasveikino 
artistus ir režisierę ir įteikė 
dovaną. Atsirado ir gana 
daug gėlių scenoje.

Artistų rūbų stilius atiti
ko veikalo laikmečiui, tik gal 
sekantį kartą reikėtų at
kreipti daugiau dėmesio į 
moterų plaukų atitinkamo 
periodo nešioseną.

Bendrai veikalas gerai 
pavykęs. Linkėtina ,vAuš- 
ros” trupei nesustingti ir 
scenos meną toliau puoselė-

Alisa Baltrukonienė 

abejingi Rytų Europai, jos 
žmonėms, jos menui, jos 
likimui, skausmams ir troš
kimams? Kodėl čia spau
doje, pvz., daugiau rašoma 
apie palestiniečio arba Det
roito negro vargus bei sieki
mus (neperdedu!) negu apie 
vokietį iš Dresdeno? Su- 
dursčius įvairius numyki
mus ir pasiteisnimus, gau
nasi daugmaž tokio pobūdžio 
atsakymas:

Kad ten pilka, nuobodu, 
vienoda, neelegantiška. Ten 
visko trūksta, visi dejuoja, 
visur tinkas byra ir nieko 
naujo nevyksta...

Žinoma, su tokiais teigi
niais galima nesutikti, ir aš 
nesusivaldęs ginčijausi, bet 
ne tame reikalo esmė. Esmė 
ta, kad vokiečio sąmonėje 
(bijau, kad ir Vakarų euro

piečio sąmonėje aplamai) 
Rytų Europa tarsi neegzis
tuoja - nei kultūrine, nei 
komercine, nei kokia kita 
apčiuopiama prasme.

Nukelta j 4 psl.
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kasdien
žinios iš viso pasaulio pirm. - penkt. 7.30 vai. vak. 

šešt. - sekm. 6.30 vai. vak.
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Laiškas iš Adelaidės
PRADEDAM JUDĖTI

Praėjus Lietuvių Dienoms 
adelaidiškiai beveik rezig
navo nuo visokios veiklos ir 
ramiai įsijungė į vasaros po
ilsiaujančių eiles. Tinginia
vimų iššaukė ne vien vasa
ros sezonas, bet retai šiame 
krašte pasitaiką užsitęsę 
karščiai. Ištisas savaites 
prakaitavome temperatūrai 
laikantis virš 40 laipsnių. 
Kur tu, žmogau, rasi ener
gijos judėti, kai tave dieną ir 
naktį šutina kaip pečiuje. 
Vėsintuvai ir šaldytuvai vos 
pajėgė atlikti savo pareigas. 
Atsibodo valgyti šaltibarš- 
čius ir rūgusį pieną. Tokiose 
sąlygose, kas begalvos apie 
kokias ten veiklas. Veikliau
siai reiškėsi gaisrininkai, kai 
Adelaidės kalnai paskendo 
dūmų ir dulkių debesyse. 
Ačiū Dievui niekas mūsiškių 
nenukentėjo, nors kai 
kurioms sodyboms pavojus 
buvo visai arti. Už poros sa
vaičių du pusdienius iškritęs 
lietus užtvindė didelius že
mės plotus įskaitant ir vyno 
"gimtinę” Barossa Valey. 
Lietaus vanduo nuplovė

Žvilgsnis...
Atkelta iš 3 psl.

NEEGZISTUOJA!

Ten, už tos spygliuotos 
vielos, prasideda kažkokia 
miglota tuštuma. Ji tęsiasi, 
pilka ir nuobodi, iki pat Ko
rėjos ir Hong Kongo. Toje 
tuštumoje nerašoma litera
tūra, nekomponuojamos 
dainos, nesukami filmai, ne
kuriamos mados. Gal net 
svarbiausia - ten negamina
mos jokios prekės. (Tiesa, 
šiuo atveju Vengrija sudaro 
mažą tuštumoje iškilusią 
salą). Ten nėra net miestų! 
Bent tokių miestų, kuriuos 
vertėtų aplankyti.

Vokietis tau gali su en
tuziazmu pasakoti apie 
Paduą ir Florenciją, apie 
Nicą ir Toledo. Tuo tarpu 
apie Leipcigą, Krokuvą ar 
Rygą jis beveik nieko ne
žino. Bent ne mano sutiktas 
vokietis. Ir kas svarbiausia, 
- jam visai neįdomu. Ten pil
ka, lyja, trupa blokiniai na
mai ir trūksta sviesto. Tiek 
tai jis žino. Tad daug įdo
miau skristi į Maroką. Ten 
šviečia saulė, skaidrios spal
vos, o apie sviestą nėra ko ir 
kalbėti. Visur gi yra sviesto 
perteklius. Tik ten už ’’sie
nos” - ne.

Ten už sienos ’’nieko” nė
ra! Bent nieko, dėl ko būtų 
verta ten vykti ar .tuo įdo
mautis.

Ir nelengva dėl to ginčy
tis. Nelengva, jei atsieji 
savo jausmus ir apsižvalgai 
aplinkoje, ieškodamas argu
mentų, kurie prieštarautų 
tamt tuštumos vaizdui. 
Vokietijos ir aplamai Euro
pos gyvenimo aplinka, kul

gaisro pelenus žemyn ir 
juodu dumblu pripildė 
šimtus gyvenamų namų. 
Padaryta milijoninių nuos
tolių. Solidarizuodami aus
tralų visuomenei, per bend
ruomenės valdybą lietuviai 
nukentėjusiems sušelpti su
dėjo 1050 dolerių.

Tačiau visoms šioms 
gamtos rykštėm plakant ir 
vasarai einant į pabaigą, ima 
išsijudinti ir mūsų bendruo
menės gyvenimas. Po Dainų 
Šventės ir ilgesnių atostogų 
pirmosioms repeticijoms 
susirinko choristai. Reikėjo 
pasiruošti Vasario 16 minė
jimui. Sugrįžo beveik visi 
senieji dainininkai. Naujų 
neatsirado. Po daugelio 
.aetų pakeistas repeticijų 
laikas. Jos vykdavo sekma
dienio vakarais ir tai suda
rydavo kai kurių nepatogu
mų. Dabar jos vyks penkta
dienio vakarais ir visas sa
vaitgalis choristam bus lais
vas.

Buvo sunkiai susirgęs 

tūros ir prekių pasiūla kur 
kas labiau tarptautinė negu 
Amerikos. Susidaro įspūdis, 
kad čia, iš tiesų, ’’visam” pa
sauliui atstovaujama. O ka
butės skirtos pabrėžti, kad 
toje ’’visumoje” ano žemės 
ruožo - nuo sienos iki pat 
Hong-Kongo — nėra. Šitai 
suvokti reikia šiek tiek pas
tangų. Pasiūlos margumas 
nepalieka skylių: lengva 
matyti tai, kas yra, bet kur 
kas sunkiau pastebėti tai, ko 
trūksta.

KELETAS PAVYZDŽIŲ

Fiilmų afišose garsinamos 
juostos iš Amerikos (dau
giausia), iš Italijos, Prancū
zijos, Vokietijos. Net viena 
iš Turkijos. Iš Rytų Europos 
- nėra. Atsisukim radiją. 
Gera tikimybė, kad pagau
sim amerikoniškos muzikos, 
bus vokiškos, prancūziškos, 
itališkos dainos, išgirsi net 
arabiškų. Iš Rytų Europos 
dar nieko negirdėjau. 
Plokštelių krautuvių vitri
nose dainos (be jau minėtų) 
Iš Tailando, iš Argentinos ir 
iš Meksikos. Nemačiau so
vietinių. Kelionių biurai 
margais plakatais vilioja 
vykti į Salonikus, į Malorką, 
į Naująją Zelandiją, Šri 
Lanką ir Amerikos Vakarus. 
Į Rytų Europą - plakatų nė
ra. Nusileiskim prie pačios 
paprasčiausios banalybės. 
Moterų žurnalų pasiūla čia 
didelė, o juose nagrinėjami 
skandalai ištiesų tarptauti
niai. Yra čia apie Olandijos 
karalienę, ’’Dalias” serijos 
artistes, Ronny Schneider, 
Šacho žmoną, apie Indirą 
Gandi ir apie ponią Mubarak 
iš Egipto. Bet nėra nieko iš 

mūsų parapijos klebonas 
kun. A. Spurgis. Bet jau 
grįžo iš ligonines ir sveiksta 
namuose Jį pavaduoti iš Ar
gentinos atskrido kun. J. 
Petraitis, kuris nežinia kiek 
ilgai čia svečiuosis. Iš Ame
rikos buvo atvykęs Dr. kun. 
K. Trimakas. Jis pravedė 
adelaidiškiams rekolekcijas. 
Ta proga turėjo susitikimų 
ir pasikalbėjimų su ateiti
ninkais ir jaunimu. Po kelių 
dienų išvyko į kitas lietuvių 
kolonijas, kame taip pat 
praves rekolekcijas.

Artėjant V. Pasaulio Jau
nimo Kongresui, sukruto 
jam ruoštis ir Adelaidės 
Jaunimas. Buvo sušauktas 
’LJ S-gos Adelaidės sky

riaus susirinkimas. Išrinkta 
nauja skyriaus valdyba, ku- 

'rią sudaro: pirm. S. Kubi
lius, iždininkas R. Wilen- 
brecht ir sekretoriai P. 
Dunda ir R. Vitkūnas. Į 
Jaunimo Kongresą numato
ma pasiųsti R. Sabeckį. Pa
rūpinti atstovui kelionės iš-

----------- -------------------------
Rytų Europos. Toje tuštu
moje už ’’sienos” neįvyksta 
net skandalų.

Užeikim į krautuves. Iš 
tiesų, atrodo, kad visas pa
saulis suplaukęs į prekių 
lentynas. Bet ką rasi is Rytų 
Europos? Su jau minėta 
Vengrijos išimtimi, galiu 
viso labo suskaičiuoti dara 
dvi prekes: ’’Karvučių” sal
dainius iš Lenkijos ir medi
nes, viena į kitą telpančias 
skepetuotas lėlytes iš Rusi
jos. Teatre, knygų virtinose, 
televizijoje - visur tos Rytų 
Europos tarsi nebūtų.

Ir būtent šitame nebuvi
me glūdi to taip plačiai 
pasklidusio ' abejingumo 
šaknys. Sunku pasigesti to, 
ko neturėjai; sunku domėtis 
tuo, ko nematai; sunku at
jausti tai, kas tavęs neliečia. 
Kaip toje pasakų knygoje, 
mes (kalbu dabar bendrąja 
prasme) lengvai parduoda
me velniui tai, ko namie 
nepalikome. Tiesa, atrody
tų, kad vokiečių atveju tai 
neturėtų galioti. Jie gi pali
ko! Bet taip nėra. Gal čia 
laikas daro savo, gal dar 
neišspręstas vokiečių kaltės 
jausmas? Nežinau. Tegaliu 
pakartoti teiginį, su kuriuo 
pradėjau. Apibendrintai 
kalbant, — Rytų Europa jų 
neįdomauja. Klausimas ’’ko
dėl” patenka į užburtą ratą. 
Neįdomi ji, kadangi jos ne
pažįsta, o nepažįsta, kadangi 
ji neįdomi.

Ta prasme kur kas arčiau 
nuo Vašingtono iki Karls- 
ruhės, negu nuo Karlsrubės 
iki Leipcigo.

Kazys Almenas

Iš ’’Akiračių” Nr. 2 (146) 

laidas sudarytas lėšom telkti 
komitetas. Reikia tikėtis, 
kad nauja jaunimo vadovybė 
išjudins šiaip jau prigesusią 
mūsų atžalyno veiklą.

Rodos taip neseniai ste
bėjome mūsų savaitgalio 
mokyklų mokslo metų 
užbaigimą. Nepastebimai 
prabėgo vasaros atostogos 
ir mokiniai vėl buvo su
kviesti pradėti naujus 
mokslo metus. Į klases vis 
daugiau įsijungia silpnai lie
tuviškai kalbančiųjų ar visai 
šios kalbos nemokančių vai
kučių. Žymi jų dalis iš mišrių 
šeimų, kurių dažna neturėjo 
galimybės lietuvių kalbą pa
daryti šeimos kalba. Bet 
vistiek reikia pasidžiaugti, 
kad šios šeimos nėra abejin
gos lietuvybei ir ko neatsie
kė savoje šeimoje, bando 
gauti iš savaitgalio mokyk
los. Žinoma, ši aplinkybė už
deda sunkesnę naštą moky
tojams. Tačiau mokytojai 
kantriai dirba su mažiuliais. 
Ir kai metų gale mokykla 
suruošia mokslo metų 
užbaigimą, kiekvienas 
mokinukas scenoje prakalba 
lietuviškai, padeklamuoda
mas eilėraštį ar įsijungda
mas į vaidinimėli Gaila, kad 
mokinių skaičius palaipsniui 
mažėja. Pereitais metais 
bendruomenės savaitgalio 
mokykloj buvo 43 mokiniai. 
Šiais metais susirinko tik 37. 
Bet mokinių skaičius litua
nistiniuose kursuose padi
dėjo iki 9.

Lietuviškų ir mišrių 
šeimų prieauglis nėra ma

Ačiū už paramą
Augsburgo lietuvių kry

žiaus restauracijos vajus 
Australijoje baigtas. Iš viso 
Australijoje surinkta $ 1458, 
iš kurių^$ 931 pasiųsta prieš 
dolerio nuvertinimą ir liku
sieji, jau po nuvertinimo. 
Kryžiaus atnaujinimo darbai 
jau yra gerokai įpusėję ir 
S-eitai bus galutinai baigti.

r. Med. Arūnas Laukaitis, 
kuris vykdo visus šiuos dar
bus Augsburge,, nuoširdžiai 
dėkoja visiems Australijos 
lietuviams už tokią gražią 
paramą šiame kryžiaus 
atstatymo darbe.

Džiugu, kad paskiri as
menys ir kai kurios organi
zacijos, kaip Sydnej'aus 
Žvejų Klubas, Sydnejaus 
Katalikų Kultūros D-ja, 
Sydnejaus Gyvojo Rožan
čiaus būrelis savo aukomis 
prisidėjo prie šio vajaus, 
kunigas mons. P. Butkus 
ir parėmė kryžiaus atstaty- 

‘mo darbą.
šį vajų, Melbourne, su aukų 
lapu, tik Aldona Butkutė iš 
australų surinko 360 dol.

Paskutienieji, anksčiau 
neminėti, vajaus aukotojai: 
Aid. Butkutė iš Melbourne 
surinko iš savo pažįstamų ir 
kolegų 360 dol., $ 100 aukojo 
G. ir V. Patupia! iš Perth; po 
$ 50 R. Cibas, Dr» V. Žygas 
iš Brisbane ir O. Baltrušaitis 
iš Melbourno; po $ 20 A. 

žas, bet ne visi tėvai su
pranta, kokią jie daro žalą 
savo vaikams, neleidžiant jų 
į lietuvių savaitgalio mo
kyklą ir tuo nutraukiant 
savo vaikų ryšį su lietuvybe.

Prie viso bendruomeninio 
judėjimo atsirado naujas 
vienetas - tai moterų rank
darbių mėgėjų būrelis, kuris 
jau kelintas mėnuo regulia
riai renkasi į Lietuvių Na
mus pasidalinti savo žinio
mis ir patirtimi ir tarpusavy 
pabendrauti. Būrelis 
susilaukė pritarimo ir į jį jau 
įsijungė virš 20 moterų. 
Būrelis pasiryžęs' suruošti 
savo rankdarbių parodą ir 
kultūrinę popietę.

Kaip nuostabiai greitai 
bėga laikas pastebime tik 
kai atsigrįžtame į praeitį. 
Rods taip neseniai mūsų 
tarpe buvojo aktyvūs ir taip 
reikalingi mūsų bendruo
menės nariai, o jų jau se
nokai nėra. Neseniai amži
nybėn palydėjom mums ge
rai žinomą režisierių ir kul
tūrininką Juozą Gučių. O jau 
spėjo prabėgti penkeri 
metai nuo jo mirties. J. Gu- 
čius paliko gilius savo buvi
mo Adelaidėje pėdsakus, o 
ypatingai neužmirštinas jo 
rūpesčiu paruoštas aktorių 
kolektyvas, be kurio daugu
ma mūsų kultūrinių paren
gimų būtų žyminiai skur
desni. Va ir dabar taikiame 
’’Vaidilos” naujo pastatymo, 
kuriame, be abejonės, 
pamatysime ir jo auginti- 
nius- B. Straukas

Obeliūnas iš Geelongo, F. 
Šumskienė ir V. Stanevičie
nė iš Sydney; po $ 10 A. 
Černiauskas, A.A.
Bučinskas, Gyvasis Rožan
čius, J. Skuodienė, Syd. Kat. 
Kult. D-ja, visi iš Sydney; B. 
Jonavičienė ir J. Cibulskis iš 
Adelaidės. $ 6 J. Sakalaus
kas iš Sydney. Po $ 5 P. Jo
kūbaitis ir Z. Jokūbaitis iš 
Melbourno, P. Ropė, Gr. 
Grybaitė iš Sydney, V. Rat
kevičius ir V. Marcinkevi
čius iš Adelaidės. $ 3 A. Sa
vickienė iš Sydney. Po $ 2 A. 
Skirka, A. Palcienė, J. 
Stankevičienė, E. Rašimas, 
J. Koliavas, P. Liubinskas, 
J. Grybas, L. Garby - visi iš 
Sydney, R. Andrėkus, Ada- 
monis, A. Morkūnas, V. Ne- 
verauskas, Angelė - visi iš 
Adelaidės. Po $ 1 J. Bočiulis,' 
Straukas, Norkūnas, V. Bal
tutis, S. Vasiliauskienė, V. 
Vasiliauskas ir pavardė 
neišskaitoma. Visi iš Ade
laidės.

Nuoširdi mano padėka vi
siems aukojusiems ir ypa
tingai ačiū aukų rinkėjams: 
Aid. Butkutei Melbourne, E. 
Taparauskuf Adelaidėje, Č. 
Liutikui ir A. Vinevičiui 
Sydnėjuje. Didžioji pinigų 
dalis buvo surinkta Syd- 
nejuje $ 1051.

Ant. Laukaitis
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MELBOURNO LIETUVIŲ
KLUBO SUKAKTIS

tuvos politiniai skersvėjai. 
Atsirado terminai ’’jie” ir 
’’mes”. Gražiai, pradėta 
bendruomeninio turto sėkla 
pateko į politiniai poliari
zuotą dirvą. Po ilgai truku
sių diskusijų spaudoje ir 
privačiuose susibūrimuose 
1956 m. vasario 26 d. įvyku
siame ALB Melbourno Apy
linkės susirinkime Namams 
pirkti Komisija pasiūlė 
steigti legalią, t.y. valdžios 
įstaigoje registruotą lietu
vių organizaciją klubo pavi-

' s. Siūlymas buvo priim
tas ir pavesta Komisijai pa
ruošti klubo įstatų projektą. 
1956 m. rugpiūčio 19 d. 
bendruomenės susirinkime 
klubo įstatų projektas buvo 
priimtas ir 1957 m. spalio 28 
d. paduotas draugijų ir 
kompanijų registraro įstai
gai. Jį pasirašė A. Kabaila, 
A. Mikaila, A. Zubras, A. 
Vingis ir B. Zabiela. 1957 m. 
gruodžio 11 d. įstatai įregis
truoti Lithuanian Club in 
Melbourne vardu. Taip 
įsteigta legali lietuvių orga
nizacija, galinti pirkti ir ad
ministruoti Lietuvių Namus. 
Ji buvo įsteigta ne vieno ar 
grupės žmonių, bet bend
ruomenės susirinkimo, nors 
pradžioje dėl anksčiau

Prieš daugelį metų mūsų 
sukurtos organizacijos viena 
po kitos švenčia savo gyva
vimo ir veiklos sukaktis. Per 
tokius minėjimus peržvel
giamas nueitas kelias, pasi
džiaugiama atliktais darbais 
ir ryžtamasi toliau atlikti 
bendruomenei naudingą 
darbą.

Melbourno Lietuvių Klu
bas jau peržengė savo gyva
vimo dvidešimt penktuosius 
metus. Ši sukaktis sudaro 
progą apžvelgti nueitą kelią, 
pasidžiaugti atliktu bendruo dale, 
j mene i įnašu ir pasimokyti 
iš turėtų klaidų.

Visi organizaciniai viene
tai įskaitant įvairias grupes 
ir sambūrius atsirado vieno 
ar kelių asmenų pastango
mis reikštis kurioje nors 
bendruomeninio gyvenimo 
srityje. Taip atsirado sporto 
klubai, chorai, taut, šokių 
grupės ir 1.1. Jie savanoriš
kai rūpinasi t savo i darbo 
sritimi, savo atliktais dar
bais praturtina bendruo
menę ir visą liet, gyvenimą 
padaro patrauklesniu. Tai 
mūsų pats aktyvusis ele
mentas.

Jau iš pat pradžios mūsų 
kūrimosi Australijoje tuo
metiniai bendruomenės va
dovai įvertino tas bendruo
menę vienijančias pastangas 
ir rūpinosi sudaryti palan
kesnes veiklos ir darbo 
sąlygas. Didžiausia proble
ma buvo patalpų klausimas. 
Daug kartų teko varstyti 
svetimųjų duris su prašy
mais.

1950 m. vasario 16 d. Lie
tuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime iškelta 
mintis įsigyti Melbourne sa
vus bendruomeninius 
namus. Tam reikalui tąsyk 
pravesta rinkliava, iš kurios 
gauta 40 svarų. Tai pirmoji 
mūsų bendruomeninio įsi
kūrimo Melbourne užuo
mazga. Namams aukų rinki
mas perėjo kelis organizaci
nius pasikeitimus, kol prieita 
prie pačios namų pirkimo 
problemos - kieno vardu tas 
bendruomenės turtas bus 
perkamas?

Atvykę į Australiją pir
mieji lietuvių būriai trokšte 
troško būti savųjų, t.y. lie
tuvių tarpe. Per tokius 
bendravimus susidarė be
veik broliški santykiai, vie
nas kitą gerbė ir išsiskyrę 
vėl ilgėjosi susitikti. Tas no
ras bendrauti su savaisiais 
suvedė senus draugus, mez
gėsi naujos pažintys ir 
draugystės. Drauge pradėjo 
aidėti nepriklausomos Lie

Paminklas žuvusiems Melb. 
Liet. Namuose 

minėtų nuotaikų klubo 
kelias buvo sunkus.

1958 m. balandžio 24 d. 
Thornbury priemiesty 12 
Francis Grove nupirkti na
mai už (svarus pavertus do
leriais) $ 13.200. Nuo pat įsi
gijimo dienos Klubo Taryba 
viešai deklaravo - jie yra 
Lietuvių Namai ir kiekvie
nas lietuvis gali nevaržomai 
jais naudotis. Tuojau ten 
įsikūrė visa eilė organizaci
jų, kaip sporto klubas, skau
tai, Moterų Soc. Globos 
draugija ir kt.

Dabar Klubo Tarybos bu
vo didžiausias rūpestis su
telkti lėšų apmokėti susida
riusią skolą ir pačius namus 
pritaikinti bendruomenės 
naudojimui. Remontai vyko 
beveik be pertraukos. Dar
bų vykdymui buvo organi
zuojamos talkos, tačiau dau
giausia pasidarbavo juos 
tvarkant K. Baltokas, J. 
Červinskas, B. Zabiela ir kt.

Šiuos namus išmokėjus ir 
toliau buvo kaupiamos lėšos, 
nes turimi namai nepilnai 
patenkino bendruomenės 
reikalavimus. 1963 m. per 
visuotinį klubo narių susi
rinkimą buv. klubo Tarybos 
pirmininkas. J. Valys iškėlė 
pasiūlymą turimus namus 
parduoti ir nupirkti dides
nius ir geresnėje vietoje. 
Pasiūlymas buvo priimtas. 
1964 m. balandžio mėn. spe
cialiame klubo narių susi
rinkime pirmininkaujant K. 
Baltokui nutarta namus 
parduoti ir jau po mėnesio 
namai buvo parduoti už $ 
16.500. Ir vėl Melb. lietuviai 
paliko be namų. Organizaci
nis bendruomenės gyveni
mas pradėjo apmirti. Ir tik 
tada pastebėta, kokią didelę

Su Melbourno šauliais
D.L.K. Vytenio Šaulių 

kuopa šiais 1983 metais pa
sireiškė dideliu veiklumu. 
Lietuvių Dienų metu šauliai 
turėjo įškilmingą susirinki
mą, kuriame dalyvavo Syd
ney, Adelaide atstovai ir 
svečias p. Rokas šaulių 
atstovas iš Los Angeles. Iš
kilmingas susirinkimas pra
ėjo pakilioje nuotaikoje ir 
vaišingoje draugystėje. Po 
Lietuvių Dienų pailsėję, 
šauliai vasario 5 d. turėjo 
popietę - pikniką p. Praš- 
mutų sodyboj prie jūros.

Prieš pietus šauliai su 
svečiais pasimaudė gražia
me pajūryje.

Melbourne Lietuvių Namai

svarbą namai turi lietuvių 
gyvenime ir veikloje. Klubo 
Tarybai sunkiai sekėsi su
rasti geresnį pakaitalą. Tik 
1965 m. spalio mėn. užpirkti 
dabartiniai Lietuvių Namai 
North Melbourne 44-50 
Errol St. Sumokėta už juos $ 
56.500. Šis pirkinys buvo 
visų Melbourno lietuvių 
maloniai sutiktas, nes galėjo 
patenkinti visus šios apy
linkės lietuvių reikalavimus 
ir ypač geroje vietoje. Šių 
namų pirkimą parėmė visi.

Grįžtant prie pirminio 
Melb. Liet. Klubo uždavinio 
nupirkti Lietuvių Namus 
galime su pasididžiavimu 
teigti, kad klubas jį atliko ir 
.tikimasi ateity atliks ir kitus 
uždavinius.

Į dabartinius Lietuvių 
Namus įdėta daug pinigo ir 
darbo. Turbūt nerasime 
Melbourne lietuvio, kuris 
prie jų nebūtų prisidėjęs

Sugrįžę i Lithuanica so
dybą visi buvo pavaišinti 
pietumis jaunų šeimininkių 
Zitos ir Birutės, o šaulys 
Karolis nuoširdžiai rūpinosi 
kad visi būtų sotūs ir ne
trokštų. Po pietų vyko ofi- 

. dalioji dalis, kurią pradėjo 
pirm. St. Lipčius. Paskaitą, 
Tasmanijos Užtvankos sta
tyba, skaitė Alb. Pbcius. Po 
paskaitos vyko gana įdomios 
diskusijos. V. Pleškūnas pa
deklamavo įdomų eilėraštį. 
Pasirodo, šauliai moka po
pietes praleisti kultūringai, 
padiskutuoti mūsų lietuviš
kais ir Lietuvos laisvės rei
kalais.

Vasario 19 d., šeštadienį, 
Melbourno šauliai dalyvavo 
Vasario 16 — Lietuvos Ne
priklausomybės Dienos mi
nėjime, ruošto Latrobe 
Valley lietuvių Moe mieste.

Sekmadienį, vasario 20 d. 
visi šauliai uniformuoti or
ganizuotai su šaulių, tautine 
ir Australijos vėliavomis 
dalyvavo Lietuvos nepri
klausomybės dienos iškil
mingose pamaldose. Po pie
tų, Lietuvių Namuose, 
vykstant oficialiam aktui, 
padėjo vainiką prie žuvu
sioms už Lietuvos laisvę pa
minklo. Ta proga įteikta 
šaulių kapelionui kun. Pr. 
Vaseriui Šaulių Žvaigždės 
Atžymys.

Kovo 6 d., sekmadienį, 
šauliai šventė 54 metų nuo, 
šaulių įkūrėjo Putvio-Put-' 
vinskio mirties. Minėjimas 

•lietuvių šventovėje pradėtas 

vienokiu ar kitokiu būdu. 
Jeigu klubo ir jo turto - Lie
tuvių Namų idėja pirmai
siais klubo gyvavimo metais 
buvo miglota, tai šiandie ji 
yra kiekvieno lietuvio pa
garboje. Būkštavimai nepa
sitvirtino, nes pasiektas 
tikslas, apie kuri galvota 
1950 metais tautiečiams su
aukojus 40 svarų.

J. Petrašiūnas

iškilmingomis pamaldomis, 
kuriose šauliai dalyvavo or
ganizuotai su vėliava. Lie
tuvių Namuose, 2.30 vai. 
vyko tolimesnis šventės mi
nėjimas.

Pirm. St. Lipčius pakvietė 
kun. Pr. Vaserį sukalbėti in- 
vokaciją. Po to, tylos minute 
pagerbti žuvusieji už Lietu
vos laisvę. Toliau sekė vieša 
šaulių priesaika ir pasiža
dėjimas, kuriuos pravedė 
kapel. kun. Pr. Vaseris ir 
senjoras šaulys Jurgelaitis. 
Dienai pritaikintą paskaitą 
skaitė V. Pleškūnas, tema 
’’Šaulių sąjungos įsteigi
mas”.

Meninėje dalyje su daina 
pasirodė šauliai Lipkevičius, 
Zvinakis ir Popeliučka, pa
dainuodami tris daineles. 
Rita Zoniutė padeklamavo 
Palaimos eilėraštį ’’Mūsų 
lietuvaitė”. Virginija Brma
žytė , akomponuojant Z. 
Prašmutaitei, padainavo dvi 
daineles, A. Žukauskas pa
deklamavo Vabalėlio eilė
raštį ’’Dėl tėvynės”.

Tautinių šokių grupė. 
Malūnėlis pašoko kelius 
tautinius šokius, vadovė 
jaunoji Brigita Karazijienė. 
Visuomenė įvertindama 
šaulių veiklą į minėjimą at
silankė skaitlingai. Minėji
mas baigtas Tautos Himnu.

Šios šventės proga Mel
bourno šauliai, savo lėšomis 
išleido šaulių biuletenio — 
Lietuva Lietuviams — antrą 
numerį. Biuletenio viršelis 
gana patrauklus, Laisvės 
paminklo figūra, tautinio 
rašto juosta ir Vyčio Kry- • 
žius. Redaktorius Br. Gašlū
nas, spaudėjas Juozas Kvie- 
telaitis.

Leidinys spausdintas šau
lių nuosava kopijavimo ma
šina, užpildytas įdomiais 
kultūriniais, politiniais, vi
suomeniniais straipsniais 
bei eilėraščiais. Laidinio 
bendradarbiai patys šauliai.

K. Prašmutas
D.L.K. Vytenio Šaulių 

Kuopos Valdybos vardu
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KUR PATRIOTIZMAS?

Mūsų bendruomenėje jau 
kuris laikas kaip vyksta ne
santaika, visa toji nesantai
ka paremta patriotizmu. Kai 
norime savo patriotizmą 
pabrėžti, tai kitą vadiname 
superpatriotu, mat, tokiu 
būdu iškilusiam ginčui ne
reikia argumentų, užtenka 
pašaipos, ironijos, kad savo 
neabejotiną patriotizmą ga
lėtume apginti, ir tokiu būdu 
neapykanta ne mažėja, o 
plečiasi ir didėja, kaip bušų 
gaisrai.

Pagrindinis klausimas yra 
aiškus ir suprantamas: 
ar mes remiame sovietų biz
nį Australijoje, ar ne?

Aš manau, kad mes kaip 
lietuviai, kaip sąmoninga 
dalis Australijos gyventojų, 
negalime remti sovietų poli
tikos, nei jų kultūrinės, nei 
nei ekonominės, nei bet ko
kios kitos veiklos tol, kol 
Lietuva tebėra okupuota ir 
sovietų engiama.

Važiavimas mūsų sporti
ninkų į Ameriką per Palan
gą yra aiškus sovietų biznio 
rėmimas. Tai kur čia tas 
mūsų sportininkų patriotiz
mas, kurį p. Leonas Baltrū
nas taip nuoširdžiai ir gra
žiai gina, visai neužsiminda
mas apie išvyką per sovietų 
agentūrą? Juk tie tūkstan
čiai sudėtų ir sukalėdotų do
lerių patenka į sovietų biz
nio rankas ir daro propa
gandą. Antanas Laukaitis, 
Išvykos vadovas Mūsų-Pas- 
togėje sausio 31 d., prašo vi
suomenės, kad remtų spor
tininkų išvyką aukomis, gir
di daug pinigų reikalinga 
uniformom ir kt. reikalams, 
o jau vasario 7 d. rašo, toje 
pačioje Mūsų Pastogėje, kad 
uniformas, maišelius ir T 
marškinėlius su visais ženk
lais gauna iš Palangos, žo
džiu, nuo galvos iki kojų ap
rengia mūsų sportininkus, 
palaimina, ir išleidžia kaip 
savo vaikelius ir dar sutvar
ko tokius technikinius daly
kus, kurių jis pats neturi 
teisės atlikti. Tikrai didelis 
’’geradaris” atsirado ir dar 
taip greitai, vos spėjo 
paskelbti, kad visų tų gėry
bių mums trūksta, - Sekite, 
kad neturite kuo apsirengti.

Bet čia ir susipainioja rei
kalai, jeigu važiuojate per 

Qantas, tai kodėl Palanga 
tvarko jūsų dokumentus? 
Kodėl čekius prašote rašyti 
Palangos vardu? Mūsų pa
tarlė sako - toli su melu ne
nueisi.

Ir taip lūūsų vaikai ir 
anūnkai, paženklinti Palan
gos etiketėm, reprezentuos 
lietuvišką Australijos jauni
mą Amerikoje. Tai bus gra
žu’ Sofija Mauragienė

Gerb. p. Redaktoriau,

Sutinku su Leono Balt
rūno (žiūr. M.P. Nr. 12) pa
sisakymu, kad ’’fizinis auk
lėjimas, sportinės varžybos 
ir bendrai sportas nėra tik 
pramoga, fizinis pasitenki
nimas ir vien tik žaidimas”.

Gėriuosi lietuvių sporti
ninkų grupių vadovų pas
tangomis lietuvišką jaunimą 
aprengti tautinės spalvos 
uniformomis su tautiniais 
ženkliukais, bet nesutinku 
su Leono Baltrūno pareiški
mu, kad tūkstančiai lietuvių 
deda pastangų išlaikyti lie
tuviškus sporto klubus, ku
rie garsina Lietuvos vardą.

Reikia atkreipti dėmesį, 
kad šalia kelių sporto klubų
Mūsų Pastogė Nr. 13,1983.4.4, psl. 6

SKAITYTOJAI PASISAKO
turime kur kas skaitlinges- 
nes lietuviškas organizaci
jas, labai veiklius skautus, 
ateitininkus, tautinių šokių 
grupes ir savaitgalio mo
kyklas - lietuviško auklėjimo 
pagrindą.

Ne šimtus straipsnių, bet 
daugiau galima surinkti apie 
plačią jaunimo veiklą lietu
vių bendruomenės ir etninės 
veiklos srityse.

Atsiprašau, mielas Leo
nai, kad šiuo klausimu su 
Jumis nesutinku. Ne sporto 
klubai daugiau duoda lietu
viškam jaunimo auklėjimui 
ir kovai už Lietuvos laisvę.

Šiuo nenoriu sumažinti 
lietuvių sporto klubų lietu
viškos veiklos reikšmės, no
riu tik pabrėžti reikalą ap
saugoti mūsų jaunimą nuo 
okupantui tarnaujančių 
agentų. Mudu abu, Leonai, 
žinome, kad ne visada svei
kame kūne yra sveika siela.

Ava Saudargienė

LEISKITE PASISAKYTI

Gerb. p* Redaktoriau, 
dėkingas gerb. p. L.

Baltrūnui, kad jis atkreipė 
dėmesį į mano rašinį (žiūr. 
praėjusiam M.P. nr. jo 

rjaipsnį ’’Mano pasisaky
mas), nors ir skirtingai jį 
suprasdamas ir komentuo
damas, bet vis tik jaučiuosi 
įvertintas, nes mano rašinys 
buvo skaitomas ir į jį rea
guota. Tačiau nors p. L. 
Baltrūnas ir neprašo atsa
kymo ar pasiaiškinimo, bet į 
jo komentarus tenka įnešti 
Katikslinimų, be kurių abu 

ūsime iškreiptai priimti.
Pilnai sutinku su p. Balt

rūnu, kur jis dėsto sporto 
reikšmę šių dienų gyvenime 
ir pačių lietuvių sportininkų 
atsiekimus ir įnašus dar 
Lietuvoje ir per pirmuosius 
keliolika metų nuo mūsų kū
rimosi Australijoje. Jų kaip 
ir visų lietuvių ar organi
zuotų lietuvių vienetų šiame 
krašte pirminis rūpestis bu
vo garsinti Lietuvą ir lietu
vius kas kaip išmanydami - 
savo sugebėjimais, menu, 
sportu ir t.t. Pagaliau visi, 
buvo dar jokių įtakų nesu
gadinti lietuviai. Juo labiau 
galėjo pagarsėti lietuviai 
sportininkai, nes jie tebuvo 
įsikibę tik į krepšinį, kur jie 
buvo meisteriai, kai tuo tar
pu Australijoje krepšinis 
tebuvo tik užuomazgoje. 
Nežiūrint visų sportininkų 
atsiekimų neilgai jie ir šioje 
srityje išsilaikė viršūnėje. 
Vis tik kokie bebūtų sporto 
atsiekimai, kiekvienu atveju 
iškalbingiau ir garsiau tautą 
reprezentuoja chorai ir tau
tiniai šokiai, nes čia viskas 
tautiškai originalu: tiek rū
bai, tiek dainos, tiek ir 
šokiai. Gi pas sportininkus 
be klubo vardo daugiau nie
ko lietuviško ir neparodoma, 
nes įsisteigus daugybei vi
sokių tautų sporto klubų ir 
pats lietuviškas klubo var
das kitataučiui nieko jau ne
sako. Vėlgi sportinė garbė* 
yra vienadienė: šiandie gal 
esi čempionas, laimėtojas, gi 
rytoj jau užmirštas, nes 
ateina kiti ir nusineša lau
rus.

Savo pasisakyme p. L. 
Baltrūnas primena Lietuvos 
sportininkų priesaiką, po 
kuria ir aš mielai pasirašy
čiau. Bet kas iš sportininkų 
šiandie žino tokią priesaiką 
ir ar jos dabar iš sportininkų 
reikalaujama, kurioje sako
ma, kad ”... prisiekiame būti 

ištikimi amžiniems lietuvių 
tautos siekimams, ugdyti 
jėgas tautos siekimams 
vykdyti, visur ir visada sau
goti ir ginti tautos garbę...”? 
Ar daug tos garbės tautai 
priduoda, kai šiandie tie 
patys sportininkai nuėjo į 
tautos okupanto įstaigą, kad 
būtų nuvežiami į sporto žai
dynes Čikagoje? Garsina
mas!, kad, kaip p. Baltrūnas 
rašo, sportininkai ’’pašven
čia savo laisvalaikio valan
das organizuodami, vado
vaudami, treniruodami ir 
tautinėje dvasioje auklėda
mi savo klubų sportuojanti 
jaunimą”. Kuo pasireiškia 
tas tautinis auklėjimas, kai 
tas jaunimas težino tik ka
muolį net negirdėdamas nei 
treniruotėse, nei žaidynėse, 
nei pagaliau ir pačiuose su
sirinkimuose lietuviško žo
džio, nekalbant apie tautinį 
sąmoninimą, kas yra ne kas 
kita kaip tautinis auklėji
mas. Tad kam tokiais pasi
gyrimais sau meluoti ir kitus 
apgaudinėti?

Gerbiu p. Baltrūną, kad 
jis ištikimas nepriklausomo
je Lietuvoje duotai priesai
kai ir ją iki šiolei nešiojasi 
širdyje. Per savo didelę 
meilę Lietuvai jis deja, ne
bemato tiems idealams abe- 
{’ingumo šio meto sportinin
kuose.

Adelaidinės pabiros
Po ilgesnių atostogų Ade

laidės lietuvių tautinių šokių 
šokėjai ir jų tėvai susirinko 
pasitarti dėl tolimesnės 
veiklos. Tautinių šokių va
dovas B. Sabeckis painfor
mavo susirinkusius, kad dėl 
mažo skaičiaus šokėjų, 
neįmanoma sudaryti vyres
niųjų grupės, o jaunųjų gru
pėje turime tiktai tris ber
niukus.

Vadovas išklausęs tėvų 
sugestijų, nutarė prašyti 
visus buvusius šokėjus ir 
norinčius įsijungti į šokėjų 
eiles susirinkti kovo 26 d. 
Tikimės, kad pavyks suda- 

‘ryti įvairaus amžiaus 
grupes.

*_*
Adelaidės lietuvių teatras 

Vaidila po įtempto darbo 
kovo 12 d. Lietuvių Namuo
se pastatė J. Jankaus trijų 
veiksmų dramą ’’Peilio aš
menimis”. Į spektaklį susi
rinko gražus tautiečių būrys 
ir vaidinimu visi buvo pa
tenkinti, nors publikai 
labiau patinka komedijos. 
Lauksime kaip šį spektaklį 
įvertins mūsų koresponden
tai. Tikimasi, kad kaimynai 
melbourniškiai pakvies pas 
save. Laukiame!

Vienas iš Vaidilos teatro 
aktorių Nikodemas Skidze- 
vičius, vaidinęs paskutinia
me pastatyme, išvyksta į 
’’kaimą”; statosi namus 
Robe miestelyje, netoli Mt., 
Gambier.

Aktorius N. Skidzevičius 
yra vienas iš, pagrindinių’ 
Vaidilos teatro narių, suvai
dinęs daug ir įdomių cha
rakterių. Dalyvauja minėji
mų ir kultūrinių parengimų 
programose, šiupiniuose; 
kur tik reikalingas gražiai 
ištartas lietuviškas žodis.

Atsisveikinant, vaišėse po 
spektaklio, akt. N. Skidze- 
vičiui buvo įteikta graži ir 
didelė tautinė juosta. Akto
rius N. Skidzevičius, be vai-

Kai pavergtoje Lietuvoje 
lietuviai nueina tarnauti 
Maskvai, mes tokius laiko
me parsidavėliais okupan
tui, bet kai lietuviai sporti
ninkai tarptautiniuose susi
tikimuose laimi aukso 
medalius ne Lietuvai, kad ir 
tarybinei, o Sovietų Sąjun
gai, kuri neleidžia prasižioti, 
kad tie laimėtojai yra lietu
viai, tai mūsų sportininkai 
tokius laiko idealiais hero
jais. Neteko girdėti, kad 
Vakarų pasaulio lietuviai 
sportininkai ar jų organiza-' 
cijos bet kur būtų pareiškę 
protestą tuo gindami pagal 
priesaikos žodžius visur ir 
visada tautos garbę”.

Galima būtų išminėti dau
gybę faktų, kurie priešingi 
lietuvio sportininko idea-. 
lams, bet užtenka ir to, kas 
paminėta. Sutinku, kad 
sporto klubai yra subūrę 
daug jaunimo, nes čia visų 
pirma yra žaidimas, kas kaip 
tik patvirtina mano minti, 
kad šiandie (nekalbu apie 
praeitį) sportininko idealas 
yra nieko daugiau, kaip žai
dimas. Tas galiojo nepri
klausomoje Lietuvoje, kur 
viskas buvo lietuviška, net 
ir akmenskaldžio darbas bu
vo lietuviškas, nes viskas 
ėjo Lietuvos ir lietuvybės, 
sąskaitom Bet dabartinėse 
sąlygose tik žaidimo neuž
tenka. Štai dėl ko kalbant 
apie lietuvybės išlaikymą 
dažnai užkliūva sportinin
kai, kaip gausiausia jaunimo 

dybos, mėgsta drožti iš me
džio įvairius lietuviško sti
liaus drožinius, kuriuos žada 
kada nors parodyti ir publi
kai.

Linkime aktoriui Nikode
mui Skidzevičiui gražiai įsi
kurti "kaime” ir nepamiršti 
Adelaidės. Ačiū už daug 
metų propaguotą nuo scenos 
lietuvišką žodį!

*_ ♦

Iš Argentinos atvykęs kun. 
Juozas Petraitis pavaduoja 
sergantį kleb. kun. A. Spur- 
gį. Juozinių proga (kovo 19 
d.) susirinkę parapijos orga
nizacijų atstovai ir Adei. 
Apyl. V-bos pirm. Č. Za- 
moiskis pasveikino vardo 
dienoje ir įteikė dovanėlę. 
Dėkodamas visiems už svei
kinimus ir dovanas, kun. J. 
Petraitis paminėjo, kad jam 
labai patinka Adelaidė ir jis 
mielai pia pasiliktų, bet tai 
ne nuo jo priklausą. Vaišėse 
dalyvavo ir daugiau Juozų, 
kuriems irgi nepagailėta 
gražių žodžių vardo dienoje.

Įdomių.žinių iš Argenti
nos lietuvių gyvenimo su
teikė kun. J. Petraitis. Ar
gentinoje lietuviai paveikti 
Lotynų Amerikos kultūros 
ir dvasios, lengvai prisitaikė 
prie to krašto sąlygų. Įdo
mu tai, kad visi, parengimai 
prasideda ar turėtų prasi
dėti 9 vai. vakare, bet vi
suomet, kaip taisyklė, yra 
vėluojama ir koncertai ar 
kiti parengimai prasideda 
tiktai 10 vai. ar net dar vė
liau. Po to būna vaišės, o po 
vaišių šokiai, kurie užsitęsia 
iki paskutiniųjų gaidžių.

Kun. J. Petraitis stebisi 
mūsų punktualumu (teatro 
spektaklis prasidėjo skelbtu 
laiku) ir gražia lietuviška 
veikla.

ALB Adelaidės Apylinkės 
informacinis susirinkimas 
įvyko kovo 20 d. Lietuvių 
Namuose. Susirinko 63 tau- 

organizacija, iš kurių tiki
masi ir gal turėtų būti rei
kalaujama daug daugiau, 
imant dėmesin tos pačios 
ALFA Sąjungos nuostatus 
’’tautinėje dvasioje auklėti 
jaunimą ir ugdyti tautinį at
sparumą”. Viešpatie, kaip 
baisiai toli nuo šito idealo, 
kuris mums visiems šiandie 
yra gyvybiškai būtinas! 
Vaikui geležėlės užkabini- 
mas ar skudurėlio įteikimas 
laimėjus rungtynes jo lietu
viu nepadaro. Australų mo
kyklose mūsų vaikai tokių 
atžymėjimo ženklų šimtais 
susirenka ir po savaitės ki
tos juos užmiršta.

Jokia organizacija nėra 
tiek tobula, kad neliktų jai 
ko prikišti, lygiai ir sporti
ninkų, o jeigu ji dažniau pa
minima, tai tik dėl to, kad ji 
reikšminga ir iš jos daugiau 
tikimasi.

Pabaigai maža pastabėlė: 
aname savo straipsnyje nie
kur nepaminėjau, kad jauni
mas jungtųsi į Jaunimo Są
jungą. Jaunimo Kongresas 
nėra tik Jaunimo Sąjungos, 
bet iš viso lietuvių jaunimo 
Kongresas, neišskiriant nė 
sportininkų.

(v.k.)

tiečiai. Išklausėme Apyl. 
V-bos pirm. Č. Zamoiskio 
pranešimo, kuriame jis pa
lietė politinę, kultūrinę ir 
visuomeninę veiklą bei Val
dybos funkcijas.

Išklausę įvairių organiza
cijų (atsirado trys naujos) 
pranešimus, užkliuvome už 
sportininkų kelionės į PL 
Žaidynes. Dalis sportininkų 
vyksta su ALB organizuo- 
j’ama išvyka, kiti su Sydne- 
juje sudaryta sportininkų 
išvyka, kurios kelionės rei
kalus tvarko Palangos ke
lionių biuras. Adelaidės 
sporto klubo Vyčio Valdyba 
pareiškė, kad ji tik remsian
ti sportininkus, kurie vyks 
Bendruomenės išvyka. Vy
čio klubo pirm. J. Jonavičius 
paaiškino esamą padėtį ir 
Adelaidės lietuvių nuotai
kas, taip, kad parama ski
riama tiktai per bendruo
menės išvyką vykstantiems, 
nes toks buvo visų organi
zacijų pageidavimas. Šiam 
paaiškinimui susirinkimas 
entuziastingai pritarė.

Per iždininko pranešimą 
paaiškėjo, kad ALB Adelai
dės Apylinkės V-ba per vie- 
nerių metų kadenciją turėjo 
$ 4521 pajamų ir $ 3407 iš
laidų. Didesniąją pajamų ir 
išlaidų dalį sudarė nuo gais
ro nukentėjusiems aukos ($ 
1150), parama lietuviškai 
spaudai ir organizacijoms 
bei Punsko lietuvių gimna
zijai.

♦_ *

Aprašydamas, paskutinė
se ’^pabirose”, Vasario 16* 
minėjimą, paminėjau gudų 
atstovo kalbą, kurioje jis lyg 
tai pareiškė, kad Vilnius yra 
Gudijos dalis. Svečias tokio 
pareiškimo nepadarė ir už 
šią klaidą atsiprašau.

Geros intencijos yra be
vertės jei jos tokiomis ir lie
ka!

Vibaltis

♦♦♦

Švedija išvystė savo teri- 
torialiniiĮ vandenų žvalgybą 
siekdama išsiaiškinti sveti
mus povandeninius laivus 
Švedijos vandenyse. Pernai 
tame ruože buvo pastebėti 
svetimi povandeniniai laivai.

*«*
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Australijos lietuviai spor
tininkai į Toronto, Kanadą, 
atvyksta iš New Yorko bir
želio 17, penktadienį, 11.30 
vai. ryto. Iš aerodromo 
sportininkai bus paimti 
dviems autobusais ir atvežti 
į hotelį, iš kur bus paskirs
tyti pas privačius žmones. 
Vakaras laisvas, šeštadienį 
sporto varžybos nuo 9 v. 
lyto iki 6 v. vak. Landsdown 
ir College mokyklų salėse.

Varžybose , be australie
čių, dalyvaus ir Londono 
’’Tauras”, Hamiltono "Ko
vas”, Montrealio ’’Tauras”, 
Toronto ’’Aušra” ir ’’Vytis”., 
Vakare jaunimo šokiai Pri
sikėlimo salėje. Tuo metu 
ten vyks didysis Toronto 
miesto Karavanas.

Sekmadienį, birželio 19 d. 
11.30 v. ryto pamaldos vi
sose šventovėse. Po pamal
dų iki 6 vai. vak. sportinių 
varžybų tęsinys. Tinklinio 
varžybos vyks Anapilyje. 
Golfininkus į žaliuosius lau
kus išves Toronto Lietuvių 
Golfo Klubo nariai. 6 vai. 
vak. didysis balius Toronto 
Lietuvių Namuose.

Pirmadienį, birželio 20 d., 
nuo 9 vai. ryto iki 5 v.v. iš
vyka į Niagara Falls dviem 
autobusais. 7 v.v. tęsinys 
sportinių varžybų, miesto 
apžiūrėjimas, arba vakaras 
Karavano metu Prisikėliipo 
salėje.

Aritradienį, birželio 21 d., 
priėmimas pas Toronto 
miesto burmistrą ir Toronto 
australiečių bendruomenę. 1 
vai. p.p. atsisveikinimo vai
šės Toronto Lietuvių Na
muose. 4 vai. p.p. autobusais 
kelionė į aerodromą.

Kaip Toronto australiečių 
sutikimo K-tas rašo, austra- 
liečiai lietuviai sportininkai 
Toronte bus sutinkami jau 
trečią kartą (1972 m. lankėsi 
krepšinio rinktinė, 1978 m. 
australiečiai buvo atvykę į 
I-sias Pas. Liet* Sporto Žai
dynes). Šį kartą atvyksta 
žymiai gausesnė grupė. 
Kaip rašoma spaudoje, Aus
tralijos lietuviai sportininkai 
yra gerai susiorganizavę ir 
jų pasirodymas visuomet 
palieka malonų įspūdį. Nuo-, 
širdus ir rūpestngas priėmi
mas sportininkų, viešėjusių 
Australijoje, dar ir dabar 
gyvas mūsiškių atmintyje. 
Taigi, mieli Toronto lietu
viai, kai bus į jus kreiptasi, 
nuoširdžiai paremkite šį 
jaunimo organizuojamą aus
traliečių sutikimą.

P A VYKUSIOS IEŠMINĖS

Kovo 12 d., sportininkų 
išvykos didelių rėmėjų Ma
ricos ir Romo Cibų reziden
cijoje, įvyko iešminė, kurios 
visas pelnas, o jo buvo pa
daryta virš 800 dolerių, ėjo 
sportininkų Išvykos K-tui. 
Apie 100 svečių, tarp jų 
daug jaunimo ir sportininkų 
rėmėjų Sydnejuje, galėjo 
tikrai pasidžiaugti puikiais 
kepsniais ir, kitais įvairiais 
skanymynais, kuriuos pa
ruošė jaunieji M. ir R. Cibai 
ir M. Cibienės tėvai, kurie, 
nors būdami ir graikai, labai 
nuoširdžiai padeda visiems 
lietuviams.

Pasirengimai
išvykai 

į Čikagą
Sportininkų Išvykos 

Komitetas nuoširdžiai dėko
ja Cibų ir Maricos šei
moms už maistą, gėrimus ir 
darbą, o tai pat ir loterijai 
aukojusiems:• T. Dambraus
kienei, B. Paskočimui, 
Daniškevičienei, L. Belkie- 
nei ir B. Sidarienei.

Adelaidėje vykusi iešmi- 
nė, paremti sportininkus, 
vykstančius su bendra 
grupe, M. ir A. Daniškevičių 
namuose, sutraukė gerokai 
virš 100 svečių ir atnešė 
pelno virš 1000 dolerių, kas 
parems vykstančius į Ame
riką sportininkus. Gaila, kad 
Adelaidėje sportininkai vis 
tlar neranda bendros kalbos, 
nors visi važiuoja kartu ir. 
vieningai reprezentuoją 
yjsus Australijos lietuvius.'

METINIS TURNYRAS

Klubo veikloje metinis 
šachmatų turnyras yra vie
nas iš pagrindinių parengi
mų. Lygiai kaip ir kitose 
sporto šakose garbinga būti 
tarpe pirmaujančių. Metinio 
turnyro laimėtojas tampa 
klubo č empionu ir kartu re
prezentuoja klubą žaisda
mas pirmoje lentoje. Pagal 
turnyro sužaistų partijų re
zultatus nustatoma kitų 
šachmatininkų pajėgumas ir 
jų vieta komandose.

Sydejaus lietuvių šach
matų klube V. Patašius at
rodo ir šiais metais apgins 
klubo čempiono titulą ir 
toliau sėkmingai gins lietu
vių šachmatininkų vardą 
žaisdamas pirmuoju repre
zentantu. Turnyrui einant į 
pabaigą po aštuonių žaidimo 
ratų turi laimėjęs 7Vz taško. 
Liko sužaisti keturi ratai. 
Keliems dėl darbo sąlygų iš
kritus iš turnyro dvidešimt 
keturi liko baigminiams žai
dimams. Kitų lietuvių prog
resas: J. Dambrauskas 5Vz 
taško, V. Augustinavičius ir 
J. Jenčius po 5, S. Rimkus 4, 
A. Giniūnas ir V. Šneideris 
3V2, kai naujajam klubo na
riui A. Bučinskui pirmasis 
bandymas teikia vilčių iš 
Easkutinės vietos pralenkti 
eletą jo grupės dalyvių.

PRALAIMĖJOME
KAIMYNAMS

Pagal tarptautinius nuos
tatus Australija priskirta 
prie Azijos zonos. Šioje zo
noje per paskutinius keletą 
metų veikla suaktyvėjo. 
Pravedama daug turnyrų, 
kuriuose dalyvauja ir Aus

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

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

BAIGIAMA TVARKYTIS

Jau baigiama galutinai 
susitvarkyti su paskirais 
Amerikos ir Kanados klu
bais, kurie priims Austra
lijos lietuvius sportininkus. 
Pasiųsti visų važiuojančių 
sąrašai, kurie po truputį vis 
keičiasi, neš australiško do
lerio nuvertinimas atsiliepė 
ir į sportininkus ir keletas iš 
jų jau nevažiuoja. Po balan
džio 1-sios, kada bus sumo
kėta visi pinigai, galutinai 
bus galima žinoti važiuojan
čių tikrą skaičių.

Labai daug darbo į visus 
uniformų, treningų ir kito 
apsirengimo reikalus įdėjo 
komiteto nariai Marija ir 
Don Atkinson’ai, kurie 
tvarko visus šiuos reikalus. 
Tai buvo milžiniškas darbas, 
nes atsiųstos išmieros buvo 
įvairiausiais būdais surašy
tos, pinigai neatsiskaityti ir 
pan., kas sudarė labai daug 
sunkumų. Tačiau viskas 
dabar sutvarkyta ir užsaky- 

tralijos šachmatininkai. 
Prieš savaitę Hong Konge 
įvyko komandinės varžybos. 
Šiuo kartu pasiųsta net trys 
vienetai. Melbourne, Syd- 
nejaus ir Wollongongo. 
Sydnejaus ir Melbourne ko
mandose žaidė geriausi 
šachmatininkai ir buvo tikė
tasi sugrįžti laimėtojais. Vi
sų nustebimui kiniečių Pe
king© komanda išsikovojo 
pirmą vietą. Australijos 
Melbourne dalyviai grįžo 
laimėję tik šeštą vietą ne
žiūrint, kad savo sąstate tu
rėjo du tarptautinius meis
terius.

Buvęs rusų šachmatų 
meisteris Naum Levin re
prezentavo Sydnejų žaisda
mas antroje lentoje. Tai bu
vo pirmas jo žaidimas už 
Australijos komandą.

RINKIMAI

NSW Šachmatų Sąjungo
je paskutiniu metu vyksta 
dažni pasikeitimai Sąjun
gos vadovybėje. Pakartoti
nai esu prašyas paskelbti 
naujų rinkimų datą. Visi lie
tuviai šachmatininkai, pra
eitais metais susimokėję na
rio mokestį NSW Šachmatų 
Sąjungoje, kviečiami daly
vauti valdomųjų organų rin-

VISUR
Daug Australijos lietuvių, 

besilankydami Europoje, 
užsuka ir į Lietuvių Namus 
Londone. Neseniai ten buvo 
pasirodęs ir inž. R. Kaliba- 
tas iš Adelaidės.

Kovo pabaigoje Londone 
įvyko D. Britanijos Liet. 
Jaunimo S-gps suvažiavi- 

ta, laukiant tik galutinio pa
darymo.

ATSISKAITYKITE UŽ 
ŽENKLIUKUS

Visi, gavę Išvykos naujus 
ženkliukus, prašomi kuo 
skubiau už juos atsiskaityti, 
nes Išvykos K-tas turi pada
ryti šių ženklų sąmatą ir už
sakyti naujus, nuvežti į 
Ameriką. Taip pat visi klu
bai, kaip buvo nutarta Mel
bourne, prašomi padaryti po 
vieną parengimą, pelną per
siunčiant Išvykos K-tui, 
sportininkų išlaidų padengi
mui.

SPORTININKUS REMIA

Matydamas gražią sporti
ninkų veiklą, ’’Kovo” Garbės 
narys P. Petronis papildo
mai paaukojo po 50 dol. (viso 
po 100) "Kovo” klubui ir Iš
vykos K-tui. Nuoširdus 
sportininkų rėmėjas iš Syd
ney paaukojo 50 dol. Žinomo 
sydnejiškio sportininko Dr. 
G. Grudzinsko (dabar med. 
profesorius Anglijoje) tėvai 
inž. J. ir O. Grudzinskai iš 
Sydney, linkėdami sėkmės 
ir daug taurių, paaukojo 20 
dolerių.

kiniuose balandžio 9 dieną 2 
vai. Šachmatų Centre 275 
Pitt St., Sydney.

SVEIKINAME
V. MAČIULAITĮ

Visų Australijos lietuvių 
šachmatininkų vardu svei
kinu aktyvų Melbourne 
šachmatininką Virgilijų Ma- 
čiulaitį, laimėjusį trisdešimt 
trečiosios Sporto Šventės 
šachmatų varžybas. Virgili
jus be to aktyvus ir admi
nistraciniame darbe. Jis ke
letą metų ėjo Victorijos 
šachmatų sąjungos iždininko 
pareigas.

Virgilijus Mačiulaitis

VISAIP
mas. Vis tai pasirengimai 
penktajam P.L. Jaunimo 
Kongresui.

Belgijoje surengta Vasa
rio 16 minėjimas, kur prog
ramoje dalyvavo ir austra- 
liečiams jau pažįstama Jo
lanta Vaičaitytė.**♦

Šių metų jau 30-ji Euro
pos Lietuvių Studijų Savaitė 
įvyks liepos 24-31 d-d- 
Augsburge, Vak. Vokietijo
je. *»♦

Danijos žvejai netoli 
Bornholmo salės tinklais pa
gavo sovietų povandeninį 
laivą, kuris prasiveržė pro 
tinklus ir pabėgo, padary
damas žvejams nuostolių.

Sporto žinios
DĖMESIO

SLIDININKAMS

Šių metų Australijos Žie 
mos Sporto Šventę rengia 
Sydnejaus Sporto Klubas 
’’Kovas” Šventė įvyks rug
sėjo 17 d. Smigers Hali kal
nuose. Norį užsisakyti nak
vynę, kuri dviem dienom 
kainuos $ 60, turi tai pada
ryti iki gegužės 30 d., užsi
sakant pas D. Krauceviči 1 
45 Hillcrest Ave., Yagoona, 
2199, tel. 709 8573.

j Australijos lietuviai slidi- 
■ ninkai labai gražiai pasirodė 
' Amerikoje vykusiose pir

menybėse, todėl rengėjai 
kviečia kuo skaitlingiau žie
mos sporto mėgėjus daly
vauti ir Australijos lietuvių 
pirmenybėse.

i
Rengėjai

GEELONG
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad Geelonge 
Lietuvių Sporto Klubo ’’Vy
čio” narių, rėmėjų ir prijau
čiančių metinis susirinkimas 
įvyks gegužės 1 d., sekma
dienį, 2 vai. Geelongo Lie
tuvių B-nės Namuose, 128 
Douro Str., Nth Geelong.

Darbotvarkė: 1. Susirin
kimo atidarymas. 2. Prezi
diumo kvietimas. 3. Manda
tų komisijos rinkimai. 4. 
Praėjusio ’ susirinkimo 
protokolo skaitymas. 5. 
Pranešimai: pirmininko, iž
dininko, Rev. K-jos. 6. Pro
tokolo ir pranešimų diskusi
jos ir patvirtinimas. 7. Nau- 
jos valdybos rinkimai. 8. 
Klausimai ir sumanymai. 9. 
Susirinkimo uždarymas.

Po susirinkimo kavutė. 
Laukiame visų.

G.L.S.L. ’’Vyčio” 
Valdyba

BOLŠEVIKINIO ŪKIO
TRAUKINYS

Teigiama, kad su socialis
tiniu ūkiu yra viskas tvar
koj, tik jam reikia mažytės 
paspirties.

Štai raudonam traukiny 
keliauja Leninas, Stalinas, 
Chruščiovas, Brežnevas ir 
Andropovas. Kiek pavažia
vus traukinys sugenda ir 
sustoja. ’’Sutvarakykit” įsa
ko Leninas. Įgula taiso, bet 
traukinys vis nepavažiuoja. 
Leninas miršta. ’’Sušaudyt 
liaudies priešus!” rėkia Sta
linas. NKVD sušaudo ne
paslankius, bet traukinys nė 
nepajuda. Stalinas miršta.' 
"Rehabilituokit visus!” 
liepia Chruščiovas. Rehabi- 
litacija vykdoma, bet trau
kinys vis stovi. Chruščiovas 
pašalinamas iš valdžios. 
’’Užtraukim uždangą ir 
nuduokim, kad važiuojam” 
patvarko Brežnevas. Brež
nevas miršta. Andropovas iš 
lipa iš traukinio ir spiria va
gonui į ratą. TASS praneša: 
’’Draugas Andropovas, ke
liaudamas garsiuoju Raudo
nosios Pergalės traukiniu, 
susilaužė kojos nykštį”.
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nformacija
ALB PIRMININKAS 

ATOSTOGOSE

ALB Krašto Valdybos 
pirm. inž. V. Bukevičius 
drauge su vicepirm. Dr. B. 
Vingiliu balandžio 9 d. iš
vyksta atostogų ir grįš ba
landžio 24 d. Jiems išvykus 
visais Kr. Valdybos reikalais 
kreiptis į K.V. švietimo ir 
kultūros reikalams narį p. J. 
Maksvytį, 7 Fleming St., 
Carlingford 2118, tel. 
871 6269.

ALIAS PRANEŠIMAS

Balandžio 17 d., sekma
dienį, 2 vai. Lietuvių Na
muose, Bendruomenės Me
nėje, ruošiama Australijos 
Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos, Melbourne 
Skyriaus popietė, metinio 
susirinkimo rėmuose, ku
rios programą atliks mūsų 
jaunieji inžinieriai, būtent: 
1. Alg. Milvydas skaitys 
paskaitą "Kelių projektavi
mo reikšmė eismo nelaimių 
sumažinimui”- 2. Zig. Jokū
baitis skaitys paskaitą ’In

žinieriaus veikla ir svarba 
pramonėje”.

Pasirinktos temos yra iŠ 
jų darbo sričių. Kol. A. Mil
vydas dirba inžinieriaus pa
reigose ’’Country Roads 
Board” įstaigoje, o kol. Z. 
Jokūbaitis dirba kaipo inži
nierius ’’Carlton United 
Breweries” alaus gamyklo
se.

Kviečiame visus skyriaus 
narius, o taip pat svečius ir 
besidomaujancius toje po
pietėje dalyvauti.

Popietės pabaigoje visi 
dalyviai bus pavaišinti kava 
ir pyragaičiais.

Skyriaus Valdyba

MARGUČIŲ POPIETĖ

Pranešu, kad ir šiemet - 
per Atvelykį - balandžio 10 
d., ’’Aušros” stovyklavietė
je, Ingleburne, Bensley Rd., 
yra ruošiama tunto margu
čių popietė.

Tunto nariai renkasi į sto
vyklavietę 1 vai. popiet. Čia 
įvyks tunto sueiga, žaidimai 
- margučių ritinėjimas ir kt., 
bei margučių paroda.

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

Balandžio 9 d., šeštadienį,
SPORTO KLUBO ’KOVO” METINIS 

BALIUS
Pradžia: 7.30 vai. Bilietai $ 5 asmeniui

Balandžio 16 d., šeštadienį,
PAVERGTŲ TAUTŲ KOMITETO Z,

POBŪVIS J
Įdomi programa. Loterija.
Pradžia: 7.30 vai. Bilietai $ 3 asmeniui

Kviečiami gausiai atsilan
kyti svečiai.

Vykstantieji prašomi at
sivežti sumuštinių ar kitos 
užkandos. Gėrimai bus gau
nami vietoje.

Tuntininkas
PERTH

NAUJAS SUSIRINKIMAS

Kovo 21 d. nepavykus 

šauktam apylinkės susirin
kimui skelbiamas naujas 
ALB Perth Apylinkės susi
rinkimas balandžio 17 d. 3 
vai. Liet. Namuose, kur bus 
renkama nauja Apyl. Val
dyba ir Revizijos Komisija.

Vietos tautiečiai maloniai 
prašomi susirinkime gausiai 
dalyvauti.

Susirinkimo Prezidiumas

Pagerbdami a.a. Juozą 
Levicką vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukojame 20 dole
rių. V. ir A. Jakštai. Ačiū.

ALB Metraščio reikalu
KOVO BALIUS 

balandžio 9 d.
Pradžia 7 vai.

Original^ "COWBOY” stiliaus programa su Kovo berniukų choru ir 
CAN—CAN šokėjomis.

Bilietus ir stalus užsisakyti pas J. Karpavičių tel. 78 3348 ir Don Atkinson 
tel. 82 5738.

Su Canberros lietuviais
Sekmadienį, kovo 27 d. 

Lietuvių Klubas turėjo savo 
metinį susirinkimą, kuriame 
išrinkta nauja valdyba: 
pirm. A. Brūzga, sekr. G. 
Genys, ižd. G. Andruška, 
vicepirm. T. Žilinskas ir na
riai A. Kovąlskienė, N. Pilka 
ir G. Howe.

Buvęs pirm. V. Martišius 
savo pranešime pažymėjo, 
kad praeitais metais priimti 
j klubą 289 nauji nariai. Da
bar turima 186 pilnateisių ir 
809 nepilnateisių narių.

Pertvarkyta automobi
liams aikštė, padaryti vi
daus patalpų pagerinimai, 
įrengta iešminei vieta, kas iš 
viso kainavo $ 14.645. Vis- 
tiek per 1982 metus pada
ryta $ 47.253 gryno pelno, 
kas, palyginus su dauguma 
kitų klubų Canberroje, yra 
neblogas rezultatas, atsi
žvelgiant, kad reikėjo sam- 
dyt daugiau tarnautojų ir 
pakilo algos. Taip pat klubas 
parėmė lietuviškas ir aus
tralų organizacijas $ 8.100.

Tad tik belieka padėkot 
buvusiai klubo valdybai už 
gerai atliktą darbą ir palin- 
kėt sėkmės naujajai.

KUN. DR. KĘSTUTIS 
TRIMAKAS CANBERROJ

Kovo 21-22 d.d. pravedė 
rekolekcijas St. Mary’s kop
lyčioje, Braddon. Užbaigai 
buvo pakviestas vakarienei į 
Lietuvių Klubą. Ten kartu 
su dvasinio susikaupimo da
lyviais ir kitais svečiais pra
leistos kelios valandos prie 
stalų. Apylinkės V-bos pirm. 
A. Balsys svečiui nepagailė
jo komplimentų, taip pat 
įteikė porą knygų apie Aus
traliją ir jos sostinę kaip do
vanėlę prisiminimui mūsų 
nedidelio lietuvių būrelio 
Canberroje.

Kun. Dr. Trimakas buvo 
apsistojęs pas Dr. A. Stepa- 
ną. Jam tarpininkaujant, 

Woden Valley ligoninėje 
skaitė dvi paskaitas klinikų 
psichologams, vietos 
universitete susipažino su 
psichologijos skyriaus lek
toriais, dalyvavo lietuvių 
jaunimo sąjungos susirinki
me.

Svečiui miestą parodė čia 
kartu buvęs kun. Pov. Mar- 
tuzas, kuris kovo 25 d. jį iš
sivežė į Sydnejų.

km

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 
VALDYBA 

kviečia visus atsilankyti į

Atvelykio kermošių
Melb'. Lietuvių Namuose balandžio 10 d., 1 vai.

Pardavimui bus pyragų, bulkučių, marmeladų, 
rankdarbių, augalų.

Bus daiktinė loterija ir vaikams "laimės” šulinys ir 
juokdarys.

Tėvai ypatingai kviečiami atsivesti savo vaikučius.
Pelnas skiriamas atstovams, vykstantiems į penktąjį 

Jaunimo Kongresą.
A.L.J. S-gos Valdyba

PAREMKIME ALB
METRAŠČIO IŠLEIDIMĄ!

Šiais metais bus išleista 
antroji ALB Metraščio dalis, 
apimanti 1960 - 1982 metų 
laikotarpį. Visa metraščio 
medžiaga jau yra redakcijos 
rankose ir ruošiama spau
dai.

Metraštyje atsispindės 
visos Australijos lietuvių 
kultūrinis, religinis, tautinis 
ir visuomeninis gyvenimas, 
pailiustruotas gausiomis 
nuotraukomis.

Metraščio išleidimas kai
nuos nemažą sumą, kurią 
mes patys privalome su
telkti. Todėl kviečiame visas 
lietuviškas organizacijas ir 
asmenis, kuriems rūpi mūsų 
pėdsakų įamžinimas, pa
remti šio svarbaus doku
mentinės vertės metraščio 
išleidimą.

Paremti galima pasinau
dojant šiais būdais:

Iš anksto užsiprenume
ruoti, įmokant $ 25

Tapti Garbės prenumera
toriumi, įmokant nemažiau 

$ 50
Ir paremti, tapti rėmėju, 

įmokant nemažiau $ 100
Visų iš anksto užsipre

numeravusių ir parėmusių 
metraščio išleidimą pavar
dės bus atspausdintos met
raštyje, o rėmėjų - nuotrau
ka ir keletas sakinių apie jį.

ALB Metraštį galima 
užsiprenumeruoti: 
ADELAIDĖJE — Lietuvių 
Namų bibliotekoje, 
MELBOURNE — Lietuvių 
Namų klube pas Juozą 
Krikščiūną, 
SYDNEJUJE - Talkos 
raštinėje arba Spaudos 
kioske.

Kitose apylinkėse ir se
niūnijose prašome kreiptis į 
apylinkės valdybą arba se
niūną. Metraščio išleidimo 

Komisija

Prenumeruosite
PMtogę”

PADĖKA

Skautiškas dėkui p. J. Sa
kalauskui už $ 50 auką 65-rių 
metų lietuviškos skautijos ir 
75-rių metų pasaulio skautų 
sukakčių proga. Ačiū!

v.s. B. Barkus 
Lietuvių Skautų Fondo 

įgaliotinis

Maloniai kviečiame visus mielus tautiečius į mūsų

akademinį savaitgalį
balandžio 16-17 d.d. Mt. Eliza, netoli Melbourne prie 
jūros, kur bus progos visiems pabendrauti. Maudymasis, 
nakvynė, maistas, sportas, laisvalaikis, paskaitos ir gera 
nuotaika - viskas už $ 23. Moksleiviams ir studentams $ 
17.

Platesnė informacija ir registravimasis: A. Žilinskas, 
tel. 583 4258, Andrius Vaitiekūnas tel. 379 4258 ir L. Či- 
žauskaitė tel. 370 5173.

Laukiame visų iš arti ir toli!
Akad. Skautų Sąjūdis Melbourne Skyrius

*♦*
Neseniai į Vakarus iš

tremtas už Sov. Sąjungos’ 
ribų atsidūrė disidentinis 
veikėjas Antanas Pranske- 
vičius - inžinierius, rašytojas 
ir visuomenininkas. Perėjęs 
per sovietinius gulagus ir 
kalėjimus jis atsldeidė daug 
faktų apie pogrindžio veiklą 
Sov. S-je. Pagal jo pasisa
kymus Sov. S-je veikia pog
rindžio rašytojų veikla ir 
vyksta pačiose sovietų vir
šūnėse rūgimas. Ryšium su 
tuo ir Lietuvai artėja geres
nės perspektyvos.
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