
ETNINĖ POLITIKA
Kad Australijos gyvento

jų skaičius nuo 1947 metų 
pagal imigracijos programą 
padidėjo daugiau negu tri
gubai, tenka pripažinti Aus
tralijos fed. vyriausybės rū
pestį, kad tuščias kontinen
tas reikalingas gyventojų. 
Jos pasėkoje ir mes 
visi patekome į Australiją. 
Be abejo, buvusios ir vėles
nių vyriausybių politikos 
programoje galiojo ’’baltoji 
Australija”, t.y. įsileisti į 
Australiją tik baltosios ra
šės gyventojus, bet pasauli
niams įvykiams riedant 
Australijos vyriausybė tu
rėjo skaitytis su realiais 
faktais ir šiandie Australijos 
gyventojus sudaro ne tik 
daugiakultūrinė, bet ir dau- 
giarasinė gyventojų bend
ruomenė. Tiesa, kalbama 
pastaruoju metu apie dau- 
giakultūrinę Australiją, bet 
greitu laiku teks skaitytis ir 
apie daugiarasinę visuome
nę, kuri pastaruoju metu 
ypatingai gausėja. Drauge 
su tuo pakėlė galvas ir Aus
tralijos vietiniai gyventojai - 
aboridžinai, kurie visokių 
sąjūdžių išbudinti reikalauja 
ne tik sau lygių teisių, bet 
teisių ir į teritorijas, ypač 
tose vietose, kurios turtin
gos mineraliniais turtais.

Vietiniai ’’aboridžinai” 
formaliai turi lygias teises, o 
dėl reikalavimų teisės į teri
torijas yra peržengimas įsta
tyminių ribų ir jeigu Aus
tralijos vyriausybė skaitosi 
su jų reikalavimais ir vienur 
kitur perveda plačias terito
rijas aboridžinų žinion, tai 
greičiau jiems pataikavimas, 
negu jų reikalavimų paten
kinimas.

Vykdant daugiakultūrinę 
politiką susikūrė galybė et
ninių institucijų ir komuni
kacinių priemonių, kaip 
radijas ir televizija valdžios 
lėšomis, vyriausybės remia
mos etninės mokyklos, etni
niai kultūriniai vienetai ir 
t.t. žodžių, iš pašalies žiū
rint, Australijos politika 
bendrai pakrypo etninių 
bendruomenių naudai. Gali
mas daiktas, kad šioji politi
ka yra laikino pobūdžio, nes 
valstybei išlaikyti tokią dvi
gubą politinę programą 
atsižvelgiant į dabartinę

AUSTRALŲ PERGALĖ

Daug įtampos sukūlusios 
buriavimo varžybos tarp 
amerikiečių ir australų bai
gėsi australų pergale. 130 su 
viršum metų šiose varžybo
se amerikiečiai buvo nenu- 
galimi, bet šįmet ’’American 

up” pergalės taurė atsidū
rė australų rankose. Dauge
lis ir Australijos lietuvių 
naktį tarp rugsėjo 26-27 die
nos nemiegojo per televiziją 
sekdami finalines varžybas. 

krašto ekonominę padėtį, 
tikrai yra sunku. Ar ilgai to
kia etninė politika truks, 
sunku atsakyti, bet šalia 
daugybės įsipareigojimų dar 
vesti ir vidinę politiką, eko
nomiškai nėra lengva. Jau 
dabar girdisi balsų, kad 
tokia vidaus politika nepa
teisinamą.

Iš kitos pusės etninėms 
bendruomenėms arba tauti
nėms mažumoms sudaromos 
ypač palankios sąlygos jų 
identitetui išlaikyti ir kultū
riniams poreikiams puoselė
ti. Galbūt ne visos etninės 
grupės šias pastangas ir tei
kiamas sąlygas tinkamai 
vertina, nes daugeliui jų 
pirmoj eilėj rūpi ne tiek savo 
tautinės kultūros išlaiky
mas, kiek sotus ir užtikrin
tas gyvenimas. Kiti ateiviai 
patys skuba įsilieti į vietinį 
gyvenimą ir tapti tik šio 
krašto gyventojais be etni
nių skirtybių. Tokiems šio 
krašto autoritetų dėmesys 
etninėms grupėms ir teikia
mos lengvatos galioja kaip 
nereikalingos pastangos ir 
tuščias pinigų švaistymas. 
Tokios nuotaikos pasiekia ir 
atitinkamus krašto organus, 
kas sukelia abejonių valdan
čiuose sluogsniuose tokia 
vykdoma etnine politika. Tą 
ypač paliudija specialios et
ninės mokyklos, išlaikomos 
valstybės lėšomis, kuriose 
mokinių skaičius kasmet 
mažėja.

Ar nėra panašiai ir su lie
tuviais? Štai Sydnejuje pra
džioje buvo dvi šeštadienio

’’Quadrant”
Įtakingame Australijos 

politiniame ir kultūriniame 
žurnale ’’Quadrant” liepos 
numeryje paskelbtas Gin
tauto Kaminsko laiškas apie 
Lietuvos ir Pabaltijo bylą. 
Čia skelbiamas to laiško 
vertimas:

”Gerb. Redaktoriau,
Buvo įdomu skaityti Jūsų 

žurnalo balandžio laidoje R. 
Krygerio atsiminimus apie 
vadinamus ’’rinkimus” Lie
tuvoje 1940 metais rusams 
ją okupavus. Tikri rinkimai 
įvyko vėliau, kai tūkstančiai 
lietuvių balsavo kojomis, 
pasitraukdami į Vakarus.

1941 m. birželio 14 d. rusų 
slaptoji policija ir kariniai 
daliniai Lietuvoje suėmė 
dešimtis tūkstančių nekaltų 
vyrų, moterų ir vaikų (o taip 
pat ir Latvijoje ir Estijoje) 
ir juos gyvuliniais vagonais 
išvežė į Sibiro katorgas. Jų 
daugumą numarino baisios 
sąlygos. Išlikusių saujelė te
galėjo grįžti į Lietuvą tik po 
Stalino mirties 1953 m. ar 
vėliau. Tuo tarpu rusai Lie
tuvą pavertė vergų kolonija: 
ją kolonizavo rusais ir siste-

lituanistinių kursų klasės, 
bet pritrūkus mokinių prieš 
porą metų viena klasė tapo 
uždaryta. Tas kaip tik liudi-
ja mūsų pačių abejingumą 
savo tautiniam identitetui, 
kas mums kaip mažai tautai 
jokiais motyvais nepateisi
nama. Ar jaunos šeimos vai
kų neturi? Ar tie lituanisti
niai kursai jiems nepasie
kiami, ar kitose mokyklose 
jie taip apkrauti darbu, kad 
nelieka laiko skirti kelių va
landų lituanistinėm studi
jom? Betgi kitur - pramogi
niuose dalykuose vaikų 
stoka nesiskundžiama.

Jeigu lituanistinis švieti
mas iš tėvų ar net valstybės 
pusės būtų priverstinis rei
kalas, vaizdas pasikeistų. 
Suprantama, dėl to prie
kaištaujama pirmiausia tė
vams, nes tai jų būtų tiesio
ginė pareiga, kad vaikai 
išaugtų sąmoningais lietu
viais. Tačiau to neužtenka: 
šioje srityje reikalinga mūsų 
visų kooperacija. Kodėl ne
galėtų ir organizacijos, ypač 
jaunimo, atkreipti į tai dė
mesį, kad jų jauni nariai 
lankytų tokius lituanistinius 
kursus, gal net statyti sąly
gas, reikalauti iš tėvų, kad 
jų vaikai kursus išeitų. Juk 
galima sudaryti tokias sąly
gas, kad ir mišrių šeimų vai
kai pramoktų lietuviškai.

Patys susirūpinę lietuvy
bės ateitimi. Šio krašto ve
dama etninė politika taip pat 
teikia palankias sąlygas ir 
nesistengia etninių grupių 
nustelbti, o tačiau etninis 
sąmoningumas blėsta. 
Kodėl? Atsakymas glūdi 
mumyse pačiuose.

apie Lietuvą
mingai bandė sunaikinti vis
ką kas lietuviška.

Sovietai dabr remia sepa
ratistus visuose pasaulio 
kraštuose (norėdami susilp
ninti ir suskaldyti Vakarus), 
bet pas juos pačius separa
tizmo nėra: anos 16 ’’sovie
tinių respublikų” negailes
tingai rusinamos. Sovietai 
nesilaiko jokių pasirašytų 
sutarčių: nėra laisvės išsi
reiškimų (nėra partijų, nėra 
rinkimų, nėra demokrati
jos), nėra judėjimo, susisie
kimo ir nėra religijos lais
vės.

Lietuviai klausia, kodėl 
Vakarų spauda taip retai at
siliepia apie Lietuvą? Kodėl 
niekad neminimi nei Simas 
Kudirka, nei Romas Kalan
ta, nei Viktoras Petkus — 
kam jie žinomi? Ar nors 
kartą Australijos laikraštis 
paskelbė žinių apie lietu
vius, nubaustus kalėti 25 
metams •Sibire už tokius 
’’nusikaltimus”, kurie visiš
kai neegzistuoja už Sovietų 
Sąjungos ribų (pvz., bandy
mas emigruoti, vaikų moky
mas religijos, bendravimas

Mūsų kasdieninė duona.
Nuotr. Edm. Jakaičio

su svetimtaučiais, ’’valsty
bės šmeižtas” ir t.t.)? Daug 
rašoma šiomis dienomis apie 
Lenkiją ir kartais Lenkija 
vainikuojama kaip kraštas, 
daugiausia nukentėjęs nuo 
kaimynų imperialistų. Bet 
teisybė, kad Lietuva yra 
daug daugiau nukentėjusi 
(įskaitant ir lenkus) ir dar 
tebekenčia. Lenkija nors 
turi teisę garsintis savo 
raudona-balta vėliava ir da
lyvauti tarptautinėje areno
je — jiems neįdeginta į kailį 
tas gėdos ženklas ”CCCR", 
kaip lietuviams. Nors lenkų 
kunigai nepersekiojami nei 
kišami kalėjimah ir vaikai 
neprievartaujami rusinimu 
nuo vaikų darželio dienų. 
Lietuviams neleidžiama 
pavadinti gatves ar miestus

PLB SEIMO
Tęsinys

3. LIETUVIAI KARIAI 
BELAISVIAI

AFGANISTANE

Būtina užmegzti ryšius su 
Afganistano laisvės kovoto
jų organizacijomis, kad lie
tuviai, latviai ir estai karo 
belaisviai, ar į laisvųjų afga
nų pusę perbėgę kariai, būtų 
laikomi draugiškų kraštų 
piliečiais ir kad jiems būtų 
sudarytos sąlygos pasiekti 
laisvąjį pasaulį.

Mindaugo, Gedimino ar Vy
tauto vardais, o vaikai ver
čiami mokyklose deklamuoti 
’’Mūsų tėvynė Sovietų Są
junga”, ’’mūsų tautos didvy
ris Leninas”. Niekas neiškė
lė protesto riksmo, kas ra
šoma sovietiniuose mokyklų 
vadovėliuose, kaip kad ne
seniai pasipylė protestai dėl 
japonų mokyklinių vado
vėlių tekstų. Rusai stengiasi 
ištrinti visas žinias apie Pa
baltijį ir kitas jų pavergtas 
sritis, kaip Ukrainą, Bielo- 
rusiją, Armėniją, Gruziją. 
Tos tautos kenčia rusų jun
gą, bet atrodo, kad Vakarų 
spaudą labiau domina pales
tiniečių, vid. Amerikos ir 
Numibijos reikalai. Įdomu, 
kodėl?

G. Kaminskas”

NUTARIMAI
4. LIETUVAI SKIRTA 

INFORMACIJA

Svarbu toliau plėsti Lie
tuvai skirtą tikslią ir objek
tyvią radijo ir kitomis susi
žinojimo priemonėmis infor
maciją apie pasaulio įvykius 
ir idėjas.

Nukelta į 2 psL

1



PLB SEIMO NUTARIMAI
Tęsinys

Atkelta iš 1 psl.
5. SANTYKIAI SU

LIETUVA

Lietuvių tautai sovietų 
primesta izoliacija yra labai 
kenksminga, todėl naudoti
nos visos paveikios priemo
nės bei tinkamos progos 
plėsti išeivijos lietuvių ry
šius su tėvynėje gyvenan
čiais tautiečiais.

6. INFORMACIJA APIE
LIETUVĄ

Išeivija turi pareigą plėsti 
informacijos skleidimą apie 
Lietuvą, sovietinę priespau
dą, žmogaus ir tautos teisių 
pažeidimus ir lietuvių tautos 
pasiryžimą išsivaduoti iš 
okupacijos. Svarbu taip pat 
informuoti pasaulį apie Ryt
prūsių ir Mažosios Lietuvos 
sunaikinimą po Antrojo pa
saulinio karo ir apie dabar 
sovietinės administracijos 
vykdomus lietuvių perse
kiojimus Gudijai priskirta
me Gardino — Breslaujos 
krašte ir Karaliaučiaus sri
tyje.

7. KARO METŲ NUSI
KALTIMŲ DOKUMEN
TACIJA IR ATSAKOMY
BĖ UŽ JUOS 

Seimas prašo PLB valdy
bą ir kitas organizacijas bei 
įstaigas organizuoti doku
mentinės medžiagos rinki
mą, objektyvių mokslinių 
studijų organizavimą bei 
skelbimą apie Lietuvoje 
Antrojo pasaulinio karo 
metu ir vėliau, Stalino tero
ro laikais, sovietų, nacių ir 
lenkų vykdytas masines žu
dynes, išvežimus ir kitus 
glataus masto nusikaltimus.

varbu ištirti tų nusikaltimų 
bendrininkų lietuvių ir Lie-
tuvos tautinių mažumų da
lyvavimą ir surinkti duome
nis apie tuos kilnius asme
nis, kurie nusikaltimams 
priešinosi, jiems trukdė ir 
gelbėjo jų aukas.

Seimas atmeta lietuvių ir 
bet kurios kitos tautos ko
lektyvinę atsakomybę už 
nusikaltimus - už juos yra 
atsakingi juos įvykdę asme
nys, vis tiek, kuriai tautai jie 
priklausytų.

8. VILNIAUS ARKIVYS
KUPIJA IR PAMALDOS 
SEINŲ KATEDROJ

Seimas ragina atskirų 
kraštų Lietuvių Bendruo
menes kreiptis į Šventąjį 
Sostą ir reikalauti, kad Vil
niaus arkivyskupija būtų 
prijungta prie Lietuvos baž
nytinės provincijos ir kad 
Seinų lietuviams būtų už
tikrintos tos pačios teisės 
melstis savo kalba ir naudo
tis Seinų katedra - bazilika, 
kaip ir lenkams.

9. BENDRADARBIAVI
MAS SU KAIMYNINIŲ 
TAUTŲ IŠEIVIJOMIS

Mūsų išeivijai svarbu 
bendradarbiauti su latvių, 
estų ir ukrainiečių išeivijo- 
mis ir siekti didesnio pavei
kumo mūsų pastangoms pa
dėti mūsų tautoms išsiva
duoti. Būtina pažinti kitas 

VISI MŪSŲ DARBAI, SIEKIAI IR PASTANGOS 
ATSISPINDĖS ALB METRAŠTYJE.

AR JAU PARĖMEI METRAŠČIO IŠLEIDIMĄ?

mūsų kaimynines tautas - 
lenkus, rusus, gudus ir vo
kiečius. Tikslinga bendra
darbiauti su mums draugiš
komis jų grupėmis, bet ryž
tingai pasipriešinti toms, 
kurios siekia pažeisti gyvy
bines lietuvių tautos teises 
ar taikosi užgrobti Lietuvos 
.žemes.

10. DĖL BRANDUOLINIŲ 
GINKLŲ ŠIAURĖS

EUROPOS ZONOJE

Seimo nuomone, mums 
tikslinga remti Baltijos 
kraštų pogrindžio reikalavi
mą, kad branduolinius gink 
lūs pašalinti iš Baltijos 
kraštų ir Karaliaučiaus sri
ties.

11. KLAIDŲ APIE LIETU
VĄ ATITAISYMAS

Sėimas siūlo PŲB valdy
bai ir kraštų Sf'rt^-’.omen'Ų 
valdyboms organizuoti sis- 
tematišką klaidų ir klaidin
gos informacijos apie Lietu
vą atitaisymą įvairuose lei
diniuose - enciklopedijose, 
metraščiuose, atlasuose, va
dovėliuose, periodinėje 
spaudoje.

12. EUROPOS
PARLAMENTAS

PLB valdyba koordinuoja 
kraštų valdybų politinę ak
ciją, siekiančią iškelti bei 
apginti Europos Parlamento 
rezoliuciją Jungtinių Tautų 
Nukolonizavimo komitete ir 
ragija jas šį užmojį vykdyti 
kartu su BATUN organiza
cija.

V. VOKIETIJOS DIEN
RAŠTIS KRITIKUOJA 
REAGANO KALBĄ

PABALTIEČIAMS

Vakarų Vokietijos dien
raštis Stuttgarter Zeitung 
neseniai kritikavo preziden
to Reagano Pabaltiečių 
Laisvės Dienos proga pasa
kytą kalbą. Opozicijos So
cialdemokratų partijai arti
mas laikraštis tvirtina, kad 
Reagano pažadas Pabaltie- 
čiams nepripažinti jų paver
gimo primena ’’šaltojo karo” 
šūkius, nepadeda pagerinti 
santykių tarp didžiųjų galy
bių, ir stato pavojun taiką. 
Šie tvirtinimai susilaukė to
kio komentaro ELTOS biu
letenio anglų k. rugpiūčio 
numeryje:

’’Liūdni, menki, ir grau
džiai pažįstami žodžiai. Pa
vergtosios tautos turi likti 
pavergtos, laisvosios vals
tybės turi sutikti su dalies 
Europos pavergimu, nes jo 
paminėjimas gali suerzinti 
totalitarinį milžiną. Taip 
skamba tautų pardavimo ir 
pataikavimo tironams evan- 
gplija. Ir kokia iliuzija, kad 
tokia skurdi galvosena bei 
elgsena padeda apsaugoti 
’taiką’! Britanijos ministeris 
Eirmininkas Chamberlainas 

adaise patarė savo tautie
čiams nesirūpinti mažais, 
tolimais kraštais, kurių var-

B. KULTŪRINĖJE
SRITYJE

VISOMS LB KRAŠTŲ 
VALDYBOMS —

a) Organizuoti lietuviškos 
spaudos ir knygų platinimo 
tinklą;

b) remti mokslininkus, 
dirbančius lituanistinių stu
dijų srityje;

c) kooperuoti su PLB val
dyba, organizuojant kultū
rinę talką kitų kraštų; Lie
tuvių Bendruomenėms ir 
tam tikslui sudaryti savo 
krašto lietuvių; kultūrininkų 
ir mokslininkų sąrašą, ku
riuo galėtų naudotis visų 
kraštų LB valdybos.

d) rūpintis informacijos 
apie lietuvių kultūros sklei
dimą savo krašto visuome
nėje.

PLB VALDYBAI -

1. DĖL SPAUDOS 
KOMITETO

Sudaryti Lietuviškos 
spaudos komitetą, kuri:

a) per kraštų valdybas or
ganizuotų efektyvią spau
dos, knygų ir audiovizionali- 
nių priemonių platinimo 
tinklą;

b) su laikraščių leidėjais, 
knygų leidyklomis bei Lie
tuvių Fondu tardamasis, 
ieškotų galimybių už dyką 

_ar stambiom nuolaidom pa
rūpinti pagrindinius kultū
ros žurnalus, laikraščius ir 
knygas lietuviams, gyve
nantiems "brangaus dolerio” 
kraštuose, pvz., Argentinoj, 
Brazilijoj, Urugvajuj;

Replika vokiečių spaudai
dus sunku ištarti. Taip jis 
atnešė ’taiką mūsų lai
kams’...

Nuolanki baimė, užuot 
padėjusi išsaugoti taiką, 
tiktai padrąsina totalitari
nius agresorius imtis neat
sakingų veiksmų. Stuttgar
ter Zeitung bendradarbiai 
mano, kad atiduodami išti
sas tautas Kremliaus malo
nei, jie užsitikrins savo ger
būvį ir laisves, taip kaip 
1938 metais Hitleriui nuo
laidžiaujančios politikos 
vykdytojai Vakaruose tikė
josi, jog išduodami Čekoslo
vakiją, jie garantuos ’biznį 
be pasikeitimų’ likusioje 
Europos dalyje.

Stuttgarter Zeitung ko
mentarai taip pat pailius
truoja Vakarų Vokietijos 
socialistinio sąjūdžio mora
linę krizę. Dalis vokiečių so
cialistų lieka ištikimi savo 
demokratinei tradicijai ir 
remia teisėtus pavergtų 
Europos tautų siekius, kaip 
buvo matyti Europos Parla
mente diskutuojant Pabalti
jo klausimą; kiti, tačiau, 
stengiasi ’finlandizuoti’ Va
karų Vokietiją, dalyvaudami 
Maskvos rengiamuose ’tai
kos’ cirkuose, atsiprašinė- 
dami už sovietinę valdžią, ar 
kartodami Kremliaus liniją 
apie JA V-bių vyriausybės 
’pavojingą’ politiką, kaip 
Stuttgarter Zeitung skilty
se.

Koks skirtumas, palygi
nant su ankstyvesnių yokie- 
,čių socialistinio sąjūdžio 
laikmečiu 19-me šimtmety
je, kai rusų imperializmo 
engiamos tautos buvo gina
mos iš principo, o moraliniai

L.B Spaudos S-gos 
susirinkimas

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių meti
nis susirinkimas įvyks Sydnejaus Lietuvių Klube, 16 
East Terrace, Bankstown, lapkričio 13 d. sekmadienį, 2 
vai.

L.B.S. Sąjungos nariai kviečiami siūlyti kandidatus į 
Sąjungos Komitetą. Nominacijos Komitetą turi pasiekti 
ne vėliau spalio 23 d. Nominacijos patiekiamos raštu su' 
bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomojo kandidato pa
rašais. Komiteto adresas: P.O. Box 550, Bankstown, 
NSW 2200.

Dabartinį L.B.S. Sąjungos Komitetą sudaro: pirminin
kas V. Patašius, vicepirmininkas V. Bukevičius, iždinin
kas A. Milašas, sekretorius K. Stašionis ir nariai A. Du- 
daitis, V. Jaras ir Dr. B. Vingilis.

Pagal Sąjungos įstatus trys dabartinio komiteto nariai, 
A. Dudaitis, K. Stašionis ir Dr. B. Vingilis turi atsistaty
dinti per šį metinį S-gos narių susirinkimą, bet jie gali 
būtį vėl renkami į naująjį Komitetą. K. Stašionis ir Dr. B. 
Vingilis yra sutikę kandidatuoti į naujojo komiteto na
rius, be to, yra gautas V. Augustinavičiaus sutikimas 
kandidatuoti (siūlė V. Patašius, siūlymą parėmė V. Bu
kevičius).

Šia proga L.B.S. Sąjungos Komitetas krepiasi į visus 
lietuvių spaudos bičiulius, kurie dar nėra Sąjungos na
riais, kviesdamas juos įsijungti į Sąjungos narių gretas. Į 
Sąjungą galima įstoti padavus prašymą ir sumokėjus 
vienkartinį $ 25 mokestį. Metinių nario mokesčių nėra. 
Stojamasis mokestis padaro asmenis nariais iki gyvos 
galvos, nebent jie patys paduotų pareiškimą iš Sąjungos 
išstoti.

L.B.S. Sąjungos Komitetas norėtų matyti kiekvieną 
sąmoningą Australijos lietuvį Sąjungos narių šeimoje.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Komitetas

c) per Pasaulio Lietuvį ar 
vietinę spaudą informuotų 
apie naujas pasirodančias 
svarbiausias knygas ir jų 
įsigijimo galimybes;

d) organizuotų medžiagi
nę ir intelektualinę paramą 
mažesnių Bendruomenių 
spaudai;

e) stiprintų skleidimą 
laisvojo pasaulio lietuvių 

kompromisai buvo laikomi 
konservatorių specialybe! 
Bet ’’finlandizuojančių’ so
cialistų atmintis taip toli ne-, 
siekia. Jie jau pamiršo, kad 
demokratiniai socialistai 
buvo tarp pirmųjų aukų 
Maskvos viešpatijoje. Tei
sybę pasakius, jų atmintis 
sustoja prie Ostpolitik — 
Federalinės Vokietijos Res
publikos kompromisinės 
politikos Rytų Europos at
žvilgiu - ribos. Toji Ostpo
litik jiems nebėra paprasta 
politika, kurią galima per
žiūrėti ir pakeisti, bet virto 
fetišu.

Čia būtina pabrėžti dar 
vieną svarbų faktą, kuris iš
slydo iš Stuttgarter Zeitung 
redaktorių atminties. Da
bartinė Pabaltijo kraštų pa
dėtis, kurią tie redaktoriai 
norėtų užšaldyti, yra tiesio
ginė 1939 m. rugpiūčio 23 d. 
sudaryti Hitlerio — Stalino 
pakto pasekmė. Dienraštis 
faktiškai siūlo, kad reikia 
laikytis to pakto slaptų pro
tokolų. Ar Stuttgarter Zei
tung nori įamžinti tą nese
nos vokiečių istorijos paŪki-

Vasario 16 pmn. 1983 m. abiturientai, išlaikę egzaminus.
Nuotr. M. Šmitienės

spaudos bei knygų okupuo
toje Lietuvoje.

2. DĖL MOKSLINIO 
DARBO ORGANIZAVIMO

Užmegzti tamprius ryšius 
su pagrindinėm lietuvių 
mokslo organizacijom, pvz., 
Lituanistikos institutu, Liet, 
katalikų mokslo akademija, 
siekient:

a) į bendrą darbą įtraukti 
visas laisvojo pasaulio lietu
vių intelektualines pajėgas;

b) skatinti įvairių kraštų
lietuvių mokslininkų betarpį 
bendradarbiavimą ir suda
ryti jiems sąlygas dalyvauti 
didesnėse konferencijose, 
pvz., Mokslo - kūrybos sim
poziumuose, Lit. instituto 
suvažiavimuose;

c) gvildenti lietuvių liau
dies kultūros, tautinių dra
bužių, šokių, tautodailės bei 
dainų savitumo klausimus;

d) su Šiaurės Amerikoj 
bei kitur veikiančiais lietu
vių archyvais bei kitom 
panašiom įstaigom bendra
darbiaujant, rūpintis lietu
vių archyvinės medžiagos 
planingu telkimu ir doku
mentacija visų kraštų Bend
ruomenėse.

Bus daugiau 

mą? O gal Vakarų Vokietijos 
vyriausybė, su abiejų di
džiųjų politinių partijų pri
tarimu, turėtų viešai 
paskelbti Hitlerio — Stalino 
paktą nebegaliojančiu, kaip 
& anksčiau atmetė 1938 m.

uencheno sutartį?” 
(ELTA)
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KALBA, MOKYKLA IR MES

Melbourne veikia lietuvių 
kalbos sekmadienio mokykla 
prieš lietuvių pamaldas, Šv. 
Jono parapijos mokyklos 
patalpose, East Melbourne. 
Jos apimtis yra pradžios 
mokyklos rėmuose. Tačiau 
mokinių lygis klasėse yra 
nepaprastai skirtingas, kas 
sudaro didelių sunkumų 
mokytojams. Baigę šią mo
kyklą, o gal teisingiau pasa
kius lankę atitinkamą metų 
skaičių, gali toliau tęsti lie
tuvių kalbos mokinimąsi va
dinamoje šeštadieninėje 
mokykloje, University High 
School patalpose, Parkville.

Pažymėtina, kad sekma
dienio mokykloje mokytojai 
dirba be atlyginimo. Šešta
dieninėje mokykloje moky
tojai yra valdžios pripažinti 
ir apmokami, nes šis lietuvių 
kalbos kursas yra švietimo 
departamento užskaitomas 
kaip viena iš dėstomų kalbų 
gimnazijos lygyje.

Rugsėjo 18 d., sekma
dieni, buvo sušauktas lan
kančiųjų šeštadieninės mo
kyklos kursą, jų tėvų, asme
nų kursu susidomėjusių ar 
besirūpinančių susirinkimas 
painformuoti apie esamą 
padėtį ir bendrai padisku
tuoti lietuviško švietimo 
reikalais. Šiam susirinkimui 
pirmininkavo Dr. K. Zda
nius, šeštadieninės mokyk
los tėvų komiteto pirminin
kas. Susirinkime dalyvavo 
penkiasdešimt penki asme
nys.

p. A. Karazijienė eilę me
tų mokytojavusi ir dabarti
nė kurso nustatymo komite
to narė (Curriculum Com
mittee Member) ir pagrin
dinė egzaminuotoja (Chief 
Examiner) paaiškino, kad 
lietuvių kalbos kurso pripa
žinimas kaip vienos kalbų 
brandos atestato lygyje (H. 
S.C.) baigiasi 1985 metais. 
Vėl reikalinga pristatyti ge
rai paruoštą, dokumentuotą 
pareiškimą ’’Viktorijos 
Gimnazijų Institutui” (Vic
torian Institute of Seconda
ry Education — VISE), kad 
būtų lietuvių kalbos pripaži
nimas pratęstas toliau. Tam 
tikslui išdalintos apklausi
nėjimo anketos, kurios 
dalyvių buvo užpildytos, p. 
Karazijienė pageidavo, kad 
šias anketas užpildytų kiek 
galint daugiau susidomėju
sių žmonių, tačiau tai reika
linga atlikti per tris savai
tes. Taip pat pabrėžta, kad 
pareiškimas turi būti gerai 
ir tvirtai paruoštas, nes iki 
šiol visa dokumentacija, su
sijusi su lietuvių kalba, buvo 
gera ir gerai įvertinta, už tai 
didelė padėka p. P. Sungai- 
lai, ilgamečiu! kursų vado
vui.

Sekė Dr. I. Brazaitienės, 
dabartinės brandos atestato 
kurso dėstytojos ir taip pat 
kurso nustatymo komiteto 
narės (Curriculum Commit
tee Member) pranešimas, 
bei paaiškinimas kurso su
dėties. iš Dr. Brazaitienės 
paaiškinimo matėsi, kad 
kurso programa nesiriboja 
vien tik kalbos mokymu, ta
čiau per kalbą įtraukiama 
Lietuvos istorija, geografija, 
literatūra, bei kultūrinės 
apraiškos. Be jokios abejo
nės matėsi, kad tai gana 
platokos apimties lituanisti
nis švietimas, kuris būtų 
sunkiai atsiekiamas nelan
kantiems šių kursų. Čia no
rėtųsi pabrėžti šios mokyk
los nepaprastą vertę ir rei-

Rašo A. Šimkus
kalingumą visapusiško dė
mesio iš visos lietuvių bend
ruomenės, kad šių kursų 
tęstinumas būtų užgaran
tuotas. Tam užtikrinti būti
nai reikalingas atitinkamas 
mokinių skaičius, kurį suda
ryti paskutiniais keliais me
tais buvo reikalinga įdėti 
nemažai pastangų; gi 
ateityje reikės imtis naujų 
priemonių sukelti ryžtą lie
tuviškumo srityje apsnūdu
siose šeimose, kad jų vaikai 
siektų geresnio lietuvių kal
bos ir bendrai lituanistikos 
žinojimo. Manau neklysiu 
teikdamas, kad tai bus di
desnis individo
išsilavinimas, praplečiantis 
jo pasaulėžiūrą, kuri be jo
kios abejonės atneš naudos 
jo tolimesniame gyvenime. 
Tad kodėl neduoti progos 
savo vaikams atsiekti, ypa
tingai kai valdžia suteikia 
tam sąlygas iš finanasinės 
pusės. Nejaugi esame taip 
surambėję ir paskendę savo 
materialistiniame gyveni
me, kad visiškai nebeįverti- 
name nei savo tėvų kalbos, 
nei bendro išsilavinimo? 
Kartais tenka suabejoti!
, Štai Dr. Brazaitienės toli
mesni pareiškimai nukreipti 
į dabartinį kursų lankymą ir 
lankytojų bei jų tėvų ’’taria
mą” pažiūrą šia linkme. Pa
mokos prasideda devintą 
valandą ryto, gi kursantų 
dalis atvyksta dažnai pusę 
valandos vėliau. Nejaugi 
mūsų vaikai vėluojasi pusę 
valandos į gimnaziją savai
tės eigoje? Abejoju! Tad ko-

Pranas Domšaitis AFRIKA
Spalio 16 d. Syd. Liet. Namuose apie dailininką kalbės svečias J. Žvironas iš 
Havajų

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS A.L. FONDUI

Melbourne lietuvių aukos 
A.L. Fondui Tautos Šventės 
proga:

$ 25 B. Prašmutaitė (50)
Po $ 20 - D. Baltutienė 

(125), V. Ročienė (50), V. 
Stagis (250) ir J. Šniras 
(190).

Po $ 10 - V. ir G. Ališaus
kai (360), I. Arienė (15), A. 
Butkutė (60), S. Erminas, J. 
Grigaitienė (65), A. Grike- 
pelienė (15), V. ir O. Jaku
čiai (209), I. ir R. Kaunai 
(100), T. ir J. Kesminai (65), 
K. Lynikas (130), J. ir S. 

dėl vėluotis į lietuvių kalbos 
pamokas? Jos yra lygiagre
čio lygio su bet kokiais kitais 
dėstomais dalykais gimnazi
joje, pripažintais Viktorijos 
Gimnazijų Instituto. Vienas 
skirtumas - dėsto išimtinai 
lietuviai mokytojai, bet val
džios apmokami. Kaip gaila, 
kad mes taip menkai verti
name savo kalbos dėstymą, 
bei mokytojus, dirbančius šį 
lietuviams svarbų darbą. 
Negana vien tik vėlavimosi į 
pamokas, mes dar dažnai 
duodam didesnę vertę vaikų 
neprivalomiems

' užsiėmimams kasdieninėse 
mokyklose, ar įvairiems ki
tiems abejotinos vertės 
užsimojimams šeimos ribo
se. Prie gerų norų viską ga
lima suderinti, reikia tiktai 
nustatyti užsiėmimų 
svarbos eigą ir ryžto nusi
statymus įvykdyti.

Dr. Brazaitienė toliau iš
reiškė nusivylimą menka 
bendruomenės parama bei 
įvertinimu šio darbo. Čia tik 
dalinai sutikčiau su jos tei
gimu. Aš neturiu jokios 
abejonės, kad jos bei jos ko
legų darbas yra labai įverti
namas ir bendruomenė yra 
nepaprastai dėkinga jai bei 
visiem mokyktojambet ko
kioje lietuvių kalbos moky
mo institucijoje. Gal tik sto
ka komunikacijos bei infor
macijos, surištos su vykdo
mu darbu bei jo kiekiu, neį- 
galina pilnai įvertinti žmo
nių šiuose užsimojimuose. Iš 
kitos pusės negalima ir tikė
tis, kad visi veiksniai mūsų 
bendruomenėje pajėgtų

Meiliūnai (667), I. O’Dwyer 
(25), Z. Prašmutaitė (70), Br. 
Sadauskas (29), R. Šemetas 
(130) ir J. Zonius (15).

$ 6 A. Bajoras (66)
Po $ 5 - M. Birietienė 

(101), S. Ivaškevičienė (35), 
M. Kymantas (101), V. La- 
kickas (60), S. Lukaitis, J. 
Stankevičius (15), A. Savic
kas (89), E. Stundžėnas (15), 
P. Švambarys (25), P. Šau
lys (9), P. Valionis (10) ir J. 
Steponavičius (15).

$ 5.10 I. Savickienė
$ 4 M. Verbylienė (10)
Po $ 2 G. Kairys ir A. Vol- 

kienė

ALB Metraščio reikalu
AR JAU PARĖMEI AUSTRALUOS LIETUVIŲ 

METRAŠČIO IŠLEIDIMĄ?

AL Metraščio paruošimas spaudai sklandžiai vyksta ir 
tikimės, kad metraštis pasieks visus prenumeratorius ir 
rėmėjus dar šiais metais. Malonu pranešti, kad šiuo metu 
už prenumeratas jau yra surinkta virš $ 7000. Kaip žino
te, šios sumos metraščio išleidimui nepakanka. Todėl 
kviečiame visus Australijos lietuvius AL Metrašti iš 
anksto užsisakyti ir paremti jo išleidimą; tai yra mūsų 
visų bendra pareiga.

AL Metraščio išleidimą galima paremti pasinaudojant 
viena iš šių trijų sąlygų:

Iš anksto užsiprenumeruoti $ 25.00
Garbės prenumerata $ 50.00
Rėmėjo prenumerata $ 100.00

Visų iš anksto užsiprenumeravusių pavardės bus 
atspausdintos metraštyje, o rėmėjų - nuotrauka ir kele
tas sakinių apie jį.

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

Mažesnėse apylinkėse ir seniūnijosei kreiptis į 
apylinkės valdybas arba seniūnus, arba tiesiog į AL Met
raščio Leidimo Komisiją:

V. Baltutis
1 Belinda Street, 

EVANDALE, S.A. 5069.
Čekius, pašto perlaidas prašome išrašyti: 

AUSTRALIAN LITHUANIAN CHRONICLE vardu.

Australijos Lietuvių Metraščio Išleidimo 
Komisija

pilnai įsigilinti į kurso deta
les. Jie taip pat dirba ver
tingą darbą savo srityje be 
jokio atlyginimo ir jiem daž
nai pritrūksta laiko bei 
energijos pilnai įsigilinti ir

$ 1 N.N.
A.a. Dr. Vytautui Kišonui 

Sydnejuje mirus, jį pagerb
dami vietoje gėlių aukojo 
A.L. Fondui šie asmenys: $

$ 20 A. ir S. Obeliūnai 
(535), Vic.

Po $ 10 - A. ir D. Bajaliai 
(65) N.S.W., R. Lapinskas 
(125) N.S.W. ir J. Vingrienė 
(260) Vic.

A.a. Adolfui Juzėnui Sale, 
Vic. mirus, vietoje gėlių 
A.L. Fondui aukojo:

$ 20 V. Grigonis (915)
Po $ 10 A. ir E. Eskirtai 

(131) ir J. ir A. Šabrinskai
(289).

A.a. Pauliui Rūteniui 
Sydnejuje mirus, jį pagerb-
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įvertinti kitų dirbamą
darbą.

Sąryšyje su iškeltom 
mintim ar gal pavadinsiu 
Dr. Brazaitienės nusiskun
dimu, pilnai sutinku su susi
rinkimo išneštom rezoliuci
jom, kad būtų glaudesnis 
ryšys tarp bendruomenės 
valdybų ir lietuvių ’’švieti
mo” institucijų, nes ten 
glūdi mūsų bendruomenės 
ateitis. Mes negalime tikėtis 
naudingos bendruomenės be 
lietuvių kalbos, tai būtų tik
tai klaidinantis miražas be 
jokio tikrovės pagrindo. 
Ypatingai reikalinga turėti 
moralinę bendruomenės 
paramą šioje nedėkingoje 
veiklos srityje, nes darbo 
vaisiai nevisuomet yra vilio
jantys, ypatingai kai matosi

Nukelta į 4 psl.

darni vietoje gėlių aukojo 
A.L. Fondui:

$ 20 J. ir E. Balčiūnai 
(380), Vic.

$ 10 Juozas Kapočius 
(107), N.S.W.

A.a. Valerijai Baltokienei 
Melbourne mirus, ją pa
gerbdami vietoje gėlių au
kojo A.L. Fondui šie asme
nys:

$ 20 T. Bikulčienė (610)
Po $ 10 - V. ir A. Baltru- 

koniai (130), J. ir E. Kalnė
nai (100). E. Korsak (220), V. 
ir J. Rekežiai (90), D. ir D. 
Sanghvi, N. ir E. Volkai

Po $ 5 - J. ir M. Antanai
čiai (65), V. ir O. Jakučiai 
(214), K. Kazlauskas (47), J. 
Kemėšįs (42), A. Lastas (9) 
A. ir A. Ramanauskai (64).

A.L. Fondo valdyba nuo
širdžiai sveikina naujus 
Fondo šimtininkus: M. 
Birietienę, Vic., J. ir E. Kal
nėnus, Vie., Dr. I. ir R. Kau- 
nus, Vic., M. Kymantą, Vic. 
ir J. Kapočių, N.S.W.

Valdybos vardu dėkoju 
visiems aukotojams.

Vaclovas Rekešius
A.L. Fondo iždininkas
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IŠ n—JŲ PLB DIENŲ ČIKAGOJE

Malonus Redaktoriau,

Laisvojo pasaulio lietu
viai, visuose kraštuose, o 
taip pat ir okup. Lietuvoje 
liepos mėnesį paminėjo 
mūsų tautos didvyrių — Da
riaus ir Girėno — skrydžio 
per Atlantą ir jų tragiško 
žuvimo penkiasdešimties 
metų sukaktį. Tai, be abejo, 
žymi sukaktis, tuo labiau, 
kad tie du tautos sūnūs, sa
vo ryžtu ir drąsa įveikė 
klastingąjį Atlantą ir netoli 
savo tėvynės, Soldine, am
žiams suglaudė sparnus, 
Jaunąjai Lietuvai palikę ne
mirtingą testamentą, skati
nantį ir ateityje ryžtis, ko
voti ir laimėti Lietuvai pri
pažinimą.

Šią sukaktį iškilmingai 
paminėjo ir Čikagos lietuviai 
liepos 5 d. Šis minėjimas 
buvo laikomas II PLD ren
ginių tąsa, nors minėjimą 
ruošė Dariaus ir Girėno le
giono posto vadovybė, va
dovaujama komandieriaus 
Jono Paukščio. Tad kaip gi 
praėjo pats minėjimas?

Minėjimas sakytą dieną 
pradėtas 1 vai. iškilmių pa
radu, kuris tęsėsi apie vieną 
valandą Lithuanian Plaza 
gatve, vėliau California 
gatve ir parado dalyviai ri
kiavosi Marquette Parke, 
kuf stovi monumentalus 
Dariaus ir Girėno garbei 
pastatytas paminklas.

Parade žygiavo organiza
cijų atstovai su vėliavomis. 
Jie nešė puošnius gyvų gėlių 
vainikus, kurių susidarė 
apie 60. Vežimuose važiavo 
įvairūs pareigūnai, grojo, 
orkestrai, žinoma, ameri
kiečių ir jų jaunimo, nes mes 
savo orkestrus teturime 
groti vestuvėse ir baliuose.

aila, kad parade labai ma
žai tesirodė mūsų jaunimė
lio, o taip pat organizacijų 
vėliavas ir vainikus telydėjo 
tik po keletą žmonių. Nežiū
rint to, paradas darė malonų 
įspūdį. Ypač buvo malonu 
matyti jauno advokato Kup
rio visą šeimą. Tėvas ant 
rankų nešė mažytį berniuką, 
o motina vežimėlyje vežė jo 
dar jaunesnįjį broliuką.

Pačios iškilmės, parado 
dalyviams ir miniai susirin
kus, prasidėjo prie Dariaus 
ir Girėno paminklo. Tribū
noje Dariaus ir Girėno legi- 
jono posto pareigūnai, Lie
tuvos generalinė konsule 
Juzė Daužvardienė, vysku
pas Vincentas Brizgys, II 
PLB vyr. komiteto pirmi
ninkas Dr. Antanas Razma 
ir kiti garbės svečiai. Daina
vos choras, vėliau padaina
vęs keletą dainų, drauge su 
sol. Algirdu Braziu sugiedo- 
SJAV ir Lietuvos himnus.

aidą sukalba vysk. Vin
centas Brizgys. Legijono 
narių kariškas saliutas, sal
vės šūvių nuaidi šių tauriųjų 
Lietuvos sūnų šviesiam at
minimui. Organizacijos su
deda vainikus prie Dariaus 
ir Girėno paminklo, kurie iš
tisu dideliu vainiku apjuosia 
paminklą ir pražysta mar
gaspalviais žiedais."

Visa eilė kalbėtojų prisi
mena Dariaus ir Girėno di
dingą žygį ir tragišką mirtį, 
iškelia jų nuopelnus Jau
najai Lietuvai.
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RAŠO JURGIS JANUŠAITIS
Stebint šias iškilmes, šir

dyje atgimė praeities prisi
minimai, anų metų visos 
tautos liūdesys, o drauge ir 
pasididžiavimas tokiais vy
rais, kaip Darius ir Girėnas, 
kurie savo tėvynę mylėjo, ją 
gynė nuo priešų ir kurie už 
ją paaukojo savo gyvybes ir 
jų šviesų atminimą bei pa
vyzdį, kaip reikia mylėti 
savo tėvynę, minės kartų 
kartos.

Šia proga, mielas Redak
toriau, norėtųsi žvilgtelėti ir 
į pačią sukaktį, ką jos proga 
išliekančio mes paliekame. 
Pasibaigė paradai, nuaidėjo 
kalbos, išsiskirstė minios, 
užgęso vyravę pakilios nuo
taikos. 0 vis tik Dariaus ir 
Girėno šviesiam atminimui 
reikėjo padaryti daugiau. 
Atrodo, mūsų, berods 
vienas veiksnys, buvo pasi
šovęs išrūpinti iš JAV val
džios, pašto ministerijos 
Dariaus ir Girėjo skrydžiui 
įamžinti pašto ženklą. Be
rods, parašė ir memorandu
mą. O vienas puikus, pasi
šventęs tautietis Juozas Ža- 
deikis tiesiog entuziastiškai, 
sava iniciatyva stengėsi ju
dinti pašto ženklo išleidimo 
reikalą. Jis rinko parašus po 
prašymu, ragino' rašyti

Tautos 
Fonde

Tautos šventės proga 
Lietuvos laisvės kovą parė
mė aukodami Tautos Fon
dui:

$ 100 P. Pivariūnas.
$ 25 Mons. P. Butkus.
Po $ 20 - Č. Liutikas, E. 

Rašymas, V. Patašius, V. ir 
B. Barkai, S. Jarmalauskas.

Po $ 10 - J. Makūnas, Pr. 
Andriukaitis, A. ir L. Kra- 
miliai, A. Žilys, A. Giniūnas, 
B. Paskočimas, J. Skuodas, 
L. Karvelis, (V.K. pavardė 
neįskaitoma), P. Grosas, 
June Dambrauskas.

$ 7 J. ir P. Tallat-Kelpšai.
$ 6 P. Burokas.
Po $ 5 - A. Savickienė, A.

MOTERŲ VEIKLOJE

Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos 
Valdybos Pavasario Madų 
Paradas jau praeityje. Kaip 
malonu buvo sulaukti tiek 
daug apsilankusių - žiūrėto
jų svečių ypač matyti ne
mažą skaičių mūsų vyrų.

Labai dėkingos esame po
niai Birutei Vingilytei-Ham- 
mill, kurios dideliu rūpesčiu 
ir iniciatyva paradas sėk
mingai praėjo. Taip pat di
delė dėka mūsų nuolatinei 
pranešėjai mielai p. Jadvy
gai Viliūnienei, kuri kaip vi- • 
suomet puikiai pravedė.

Gražioms modelistėms - 
lietuvaitėms p.p. Birutei 
Hammill, Danutei Karpavi- 
čienei, Renatai Migienei, 
Lanai Stasiūnaitytei, Ditai 
Svaldenytei, Elenutei Žu
kauskaitei už jų, grakštumą 

’’Marve” saliono. Visoms 
dėkui! Loterijai tortą auko
jusiai p. V. Petniūnienei ir p. 
Aldonai Stasiūnaitienei už 
lenciūgėlį dėkui. Visoms tal
kininkėms vienokiu ar kito
kiu būdu prisidėjusioms prie 
parado pasisekimo neaplei- 
džiant ir svečių nuoširdžiai 
dėkojame! Valdyba 

pašto ministerijai prašymus, 
laiškus. Juozas Žadeikis tik
rai krutėjo, sugaišo daug 
laiko, išleido ir pinigėlio. Gi 
rezultatas - pašto ženklo ne
sulaukėme. O vis tik toks 
pašto ženklas būtų buvęs 
tam tikra prasme paminklas 
mūsų didvyriams, likęs isto
rijoje ir Amerika būtų pa
gerbusi savo piliečius už 
ypatingą drąsą.

Stebint pašto ženklo išlei
dimo reikalus buvo numanu, 
kad iš to nieko neišeis, nes 
ne tuo keliu einama, ne taip 
daroma, o mūsų visus veiks
nius, užsiėmusius savitarpio 
ginčais o gal ir garbę, rei' 
ketų gerokai pabarti. Nei 
paprasto piliečio Juozo Ža- 
deikio, nei trafaretikšo pra
šymo vieno veiksnio niekas 
neklausys. O vis tik buvo 
gera proga. Reikėjo tuo rei
kalu susirūpinti prieš porą 
metų. Mūsų veiksniai dedasi 
turį gerų pažinčių su sena
toriais, kongresmanais, po
litikais, tad tik jų dėka ir jų 
parama galimi tokie dalykai. 
Kodėl mūsų visi pagrindi
niai, save dideliais veiks
niais vadiną, drauge susita
rę neparuošė pašto ženklų 
projektų, nesurinko reikia
mų dokumentų, nepateikė

Šutas, A. Pečiulis, A. Lingė, 
Pr. Žitkauskas, A. Paulė- 
nienė, V. Skeivys, 0. ir V. 
Jonušai, A. Lokys, V. ir A. 
Jablonskiai, A. ir V. Šutai, 
E. Šliteris, V. Račiūnas, 
Ant. Kutka, A. Šliogeris, V. 
Narušienė, L. Simanauskas, 
M. ir K. Eirošiai, A. Skirka, 
M. Vaškevičienė, P. Ropė.

$ 4 J. Koliavas.
Po $ 3 - J. Jasiulis, M. 

Migevičienė.
Po $ 2 - J. Žukauskas, 

K.L. Ankus, E. Dryža, 0. 
Palaitienė, S. Juraitis.

$ 1 A. Pūkas.
50 c. Mark Sveeney, jau

nas, mišrios šeimos skautu
kas, kuris reguliariai aukoja 
Tautos Fondui.

Viso $ 496.00
Vietoj gėlių įnirusiems 

Dr. V. Kišonui ir Ž. Sima- 
nauskienei, reikšdamas šei
moms užuojautą aukoju 
Tautos Fondui $ 40 Mykolas 
Petronis.

Nuoširdus ačiū visiems 
aukotojams.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje 

Sydney 

REMK AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

mena ir kitas lietuvių
Jo tikslas — skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 

kultūrą, mokslą, švietimą, 
kultūrines apraiškas.

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

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

A.L. Fondo Valdyba

svarbios medžiagos, pagal 
kurią būtų buvę galima 
spręsti ir prašto ženklo iš
leidimo reikalą.

Vien rašto toli gražu ne
užtenka. Čia be senatorių, 
kongresmanų ir politikų 
tikslo niekas neatsiekė ir 
neatsieks. O proga buvo 
ypatingai gera. Dabar 
šaukštai po pietų. Berods 
Dariaus ir Girėno pašto 
ženklo reikalas buvo iškilęs 
ir anksčiau, taip pat daugiau 
vieno asmens iniciatyva, ir 
eita ne tuo keliu ir pasekmės 
buvo liūdnos.

Tad ši reikšminga sukak
tis nuėjo istorijon, nepaliku
si nieko atmintino, išskyrus 
gražius paradus, minėjimus 
ir kalbų sriautą. Grįžtant 
prie pašto ženklo, tenka pa
minėti, kad JAV paštų mi
nisterija kasmet išleidžia 
daug, įvairių, įvairiems įvy
kiams pažymėti pašto ženk
lų, kartais jau labai juokin
gų, kaip ožio galva, gražių 
įvairių valstijų miškuose su
tinkamų paukščių ir t.t. Ži
noma, ir tokie pašto ženklai 

Kalba, mokykla...
Atkelta iš 3 psl.

įvertino Dr. Brazaitienę šia
me darbe ir pareiškė kad 
būdami jos klasėje jie išmo
ko daugiau, negu bet kada ir 
jaučia kad ji būtų sunkiai 
pamainoma. Koks puikus 
įvertinimas savo mokytojos 
šešiolikos metų jaunuolių. 
Aš manau, kad šiame įverti
nime neatsilieka ir bendruo
menė.

Kalbant apie bendruome
nę nereikia pamiršti kad ją 
sudaro įvairaus išsilavinimo, 
pažiūrų bei pakraipų lietu
vių kilmės žmonės ir negali
ma tikėtis, kad jie visi vie
nodai suprastų ir įvertintų šį 
lietuvių kalbos švietimo 
darbą. Man peršasi mintis, 
kad dirbantiems šioje srity
je reikia klausyti savo sąži
nės balso, kad būtų nugalimi 
visi nusivylimai ir su asme
nišku užsigrūdinimu darbas 
būtų tęsiamas. Gi šis darbas 
yra būtinybė tolimesniam 
lietuviškumui šiame krašte.

Po Dr. Brazaitienės pra
nešimo sekė įvairūs pasi
sakymai ir diskusijos, kaip 
būtų galima verbuoti dau
giau kursantų ir kaip jiems 
įdiegti tą norą gilintis lietu
vių kalboje. Vyravo mintis, 
kad tai bus galima atsiekti 
tik su pagyvinimu propa
gandos šia linkme, ne tik iš 
kursų vadovų, bet ir iš visų 
bendruomenės veiksnių. 
Neabejotina, kad tai" parei
kalaus intensyvaus darbo, 
ypatingą dėmesį atkreipiant 
į asmeniškus kontaktus. 
Manoma kad nemažai tau
tiečių mūsų spauda, radijo 
valandėlės ar kitokie prane
šimai nepajėgs jų pasiekti ir 
pabudinti iš tautinio apsnū
dimo.

Šiam tikslui įgyvendinti 
buvo susirinkimo išneštos 
šios rezoliucijos:

1. Šio susirinkimo dalyviai 
kreipiasi į A.L.B. Melbourne 
Apylinkės Valdybą su pra
šymu, kad vėl būtų atnau
jintas švietimo komitetas, 
kuris remtų sekmadienio ir 
šeštadienio mokyklas padė
damas joms verbuoti moki
nius visomis priemonėmis.

2. Susirinkimo dalyviai 
įvertina šeštadienio mokyk
los mokytojų darbą, ypatin
gai Dr. Brazaitienės kaip 
vedėjos ir prašo Dr. Brazai
tienę ir kitus mokytojus pa
silikti ir tęsti darbą 1984

. metais.

silpnas pareigingumo jaus
mas netik iš lankančių kur
sus, bet ir iš tėvų.

Galiausiai Dr. Brazaitienė 
pareiškė, kad ji šių metų 
gale numato pasitraukti iŠ 
savo pareigų dėl ’’svarbių” 
asmeniškų priežasčių. Ta
čiau teigė, kad medžiaga to
limesniam lietuvių kalbos 
pripažinimui bus paruošta 
(šią medžiagą ruošia visas 
kurso nustatymo komitetas - 
Curriculum Committee, ku
riam priklauso Dr. I. Bra
zaitienė, p. E. Karazijienė, 
p. J. Tender ir p. Jonas Mei
liūnas jnr.). Jeigu Dr. Bra- 
zaitienei tikrai bus neįma
nomą tęsti šio darbo toliau, 
tai būtų didelis nuostolis 
šeštadieninei mokyklai. 
Buvo malonu girdėti šį tei
gimą iš dviejų jaunuolių, 
lankančių šiuos kursus, bū
tent Jono Rukšėno ir Lino 
Šeikio. Jų teigimu, jie mo
kosi lietuvių kalbos jau nebe 
tėvų verčiami, bet kad nori 
geriau ir giliau susipažinti 
su savo tėvų gimtąją kalba 
ir jaučia, kad nemokėjimas 
tėvų gimtos kalbos būtų lyg 
savo kilmės niekinimas. Iš 
praktiškos pusės žiūrint jie 
pareiškė, kad būtų neįma
noma susikalbėti su lietu
viais gyvenančiais ne ang
liškai kalbančiose valstybė
se ar Lietuvoje. Jie labai 

ugdysime, jei įvairiomis 
stosime jo nariais ir 

turi savo istorijas ir jie išlei
džiami su tam tikru tikslu. 
Tad JAV piliečių, nugalėju
sių Atlantą ir tragiškai žu
vusių atminimui, manytina, 
būtų tikrai buvę pravartu 
tokio ženklo susilaukti.

Čikagoje Dariaus ir Girė
no garbei ruoštas prisimini
mas, žinoma, vertintinas ta 
prasme, kad dar kartą turė
jome progos prisiminti mūsų 
tautos sūnus, kurie savo 
šviesiu pavyzdžiu, ryžtu, 
darbais ir auka lieka mūsų 
širdyse ir tautoje amžinai 
gyvi.

Sis minėjimas priskirtinas 
prie II PL D-nų geresniųjų 
renginių, nors šį kartą pa
dangėse nebepasirodė, kaip
anksčiau, JAV karo aviaci
jos eskadrilės, nepastebėjo
je ir aukštųjų amerikiečių 
pareigūnų pačiame parade 
ar minėjime.
' Su tokiomis mintimis gy

venome užbaigdami didin
gas II PL D-nas Čikagoje.

Jums ir MP skaitytojams, 
mano geriausi linkėjimai 

Nuoširdžiai
Jūsų Jurgis Janušaitis
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Choras Lituania
svečiuose pas vokiečius

Vokiečiai, skaitlingiausia 
ir ankstyviausiai įsikūrusi 
Australijoje tautinė grupė, 
rugsėjo 17 d., Adelaidės 
puošnioje 1200 vietų (pilno
je) Rotušės salėje, atšventė 
savo choro "Adelaider Lie- 
dertafel -1858”, veiklos 125 
metų sukaktį.

Programoje dalyvavo vo
kiečių chorai: ’’Arion -1860” 
iš Melbourne, vyrų choras 
"Sanssouci - 1963” iš
Wollongong, "Tanunda Lie- 
dertafel - 1861”, "Deutcher 
Volksliederchor - 1954”, 
”Chor der Donauschwaben - 
1972”, "Adelaider Junior 
Liedertafel - 1980”, ir 
pagrindinis ’’Adelaider Lie
dertafel -1858”. Pastarasis - 
37 choristai - su šeimomis tik 
ką grįžo iš Hamburgo, kur 
dainavo 18-je Vokiečių 
Dainų Šventėje 60.000 žmo
nių auditorijai iš Vokietijos 
ir kitų kraštų. Be to, atskirai 
surengė koncertus kituose 
astuoniuose Vokietijos 
miestuose.

Be suminėtų chorų, kaipo 
svečiai, buvo pakviesti da
lyvauti programoje austrų 
choras "Alpenfrieden” ir 
mūsų "Lituania” ir Pietų 
Australijos dūdų orkestras.

Iš to aišku, kad tai buvo 
retas, iškilmingas renginys. 
Salės vargonai, papuošti 
milžinišku sukaktuviniu už
rašu, prie kitų dekoracijų, 
scenos apačioje ir mūsų 
"Vytis” su "Lituania” choro 
emblema: kanklės, rūtų

Gyvenimas 
Hobarte

Neseniai buvo pasklidusi 
žinia, kad Tasmanijos ’’ABC 
NATIONAL WIDE” prog
rama parengė reportažą 
apie pabaltiečių H.E.L.L.P. 
(Help Estonian, Latvian and 
Lithuanian People) Draugi
jos veiklą ir biuletenio ’’Bal
tic News” leidimą. Nudžiu-. 
gome galvodami, kad paga
liau pavyko prasiskverbti į 
Australijos TV galėdami 
paskleisti žinių apie mūsų 
kovą prieš okupantus rusus.

Neilgai džiaugėmės: ra- 
portažas, kurį paruošė Na
tional Wide reporterė Sha
ron Sargent padėta į”už- 
mirštų programų” sandėlį ar 
gal ir išmestas.

Paaiškėjo, jog programos 
vedėjas nusprendė, kad pa
baltiečių veikėjai yra tik 
"šaltojo karo kurstytojai” ir 
apie jų veiklą bei "Baltic 
News*’ leidimą Tasmanijos 
visuomenei nėra reikalo ži
noti. Kitais atvejais paaiš
kinta, kad programa esą ne
pilnai užbaigta ir negali būti 
rodoma.

Perdaug . organizatoriai 
nebuvo nustebinti, nes tokią 
pabaigą buvo irgi pramatę. 
Reiškia viešosios informa
cijos centruose tebesėdi 
mums nepalankių, ar kad 
mes vis nežinome, kaip prie 
tokių žmonių prieiti. Pamo
ka ir mums, kad vis dar ne
galime nuleisti rankų, o 
stengtis dar labiau neatsi
žvelgiant į šimtus nepasise
kimų.

Šis atsitikimas Hobarte 
gali būti ir savotiškas skati
nimas, nes ABC susidomėji- 

šaka ir kryžius. Papuošimas 
pagamintas "Vaidilos” teat
ro aktoriaus - režisieriaus V. 
Opulskio.

Vokiečiams būdingu 
drausmingumu, koncertas 
pradedamas lygiai 2 vai. p.p. 
Iškilmingai suaidėjo dūdų 
orkestro dirigento tinkamai 
parinkti F. v. Suppė ir W. 
Loeffner veikalai ir bema
tant užkrėtė šventiška nuo
taika visą auditoriją. Gausi 
visų choristų minia, vokiečių 
kalba, jaudinančiai atlieka 
’’Gruess Gott*. Po to - orga
nizatorių sveikinimai atvy
kusių pareigūnų ir atsilan
kiusiųjų ir vėl masinis cho
ras dainuoja L. v. Beetho- 
veno ’’Lied an die Freude”.

Pirmoje dalyje dainuoja 5 
paskiri chorai. Nustebino, 
aplamai kalbant, apie visus 
chorus, jų drausmingas, iš- 
šlifuotas, turtingas niuan
sais atlikimas. Sakytum, lyg 
jie visi atlieka dainai ’’šven
tą pareigą”.

Turint galvoje, kad vo
kiečių tauta davė pasauliui 
genialius muzikos kūrėjus, 
lyg ir natūralu, kad ta tauta 
gyva meile ir pagarba muzi
kai, dainai. Kai atlikėjai gy
vena kūrėjo jausmais, jie 
tampa pagauti ir atlikimo 
įkvėpimo... Ir tas ryškėjo 
kiekvienoje dainoje. Diri
gentai sugebėjo išgauti iš 
kolektyvų tobulą harmoniją, 
turtingą jausmų, kontrastų 
ir niuansų vaivorykštę, nuo 
muzikos pakilimo bangų iki

Adel. Katalikų Centro koplyčios altorius su šv. Kazimiero vitražu

įvykius. Čia nereikia didelių 
studijų ar tyrinėjimų. Liet. 
Kat. Bažnyčios Kronika, 
Elta, latvių ir estų informa
cijos yra šaltiniai apie įvy
kius okupuotoje Lietuvoje. 
Pakankamai žinių yra ir Va
karų pasaulio spaudoje, jei 
tik mes vertinsime ir tas ži
nias seksime. Reikia, kad 
daugiau mūsų tautiečių rū
pintųsi mūsų krašto laisvi
nimu, ne vien tik laikraščių 
redaktoriai ar valdybų 
nariai. Tyla nėra gera byla, 
kaip neseniai buvo rašyta 
Mūsų Pastogėje; reikia ginti 
savo tėvynės teises, užstoti 

turi palaikyti ryšius su poli- nekaltus ir persekiojamus, 
tikais, spaudos darbuotojais, pasmerkti melą ir neteisybę. 
TV ir radijo reporteriais, Tokiais atvejais, sakyčiau, 
kad progai pasiteikius pain
formuotų, patartų, paska
tintų. Tam reikia būti pasi
rengus, reikia žinoti mūsų 
tautos bylą, sekti pasaulio

mas buvo nuolatinių pastan
gų ir bandymų vaisius pra
silaužti pro tylos sieną. Ne
paliaujamas klabenimas, 
trumpas skelbimas spaudo
je, žinia per radiją, gabalėlis 
filmo ir demonstracijos, 
laiškas redaktoriui ir gal net 
malda bažnyčioje galėjo pa
galiau iššaukti susidomėji
mo, kad ABC paskyrė re
porterę, du padėjėjus, prie
mones; žmonės dirbo, pra
leido 4 valandas beruošdami 
programą.

Veiklesni mūsų tautiečiai, 
ypač jaunesnieji ir šviesuo
liai, moką gerai angliškai, 

švelniausių išraiškos viršū
nių.

Kievienas choras dėvėjo 
skirtingas, bet ne tautines, 
uniformas.

Mūsų ’’Lituania”, be daly
vavimo masiniame chore, 
išėjo antroje dalyje į sceną 
savistoviai demonstracijai. 
Jutau pavojingą stiprios 
konkurencijos atmosferą... 
Tautinių rūbų spalvų žaidi
mai darė gražų vaizdą... 
Audringų plojimų sveikini
mas paliudijo, kad mūsiškiai 
jau turi gerą vardą! Diri
gentė G. Vasiliauskienė pa
rinko tris dainas: A. Bra
žinsko "Nemunėlis”, K.V. 
Banaičio "Po aukštus kal
nus” ir B. Budriūno "Pradės 
aušrelė aušti”.

Prie fortepiono muzikos 
mokytojas A. Laurinaitis.

Gražiai išbaigti muzikos 
sakiniai laisvai pradėjo 
plaukti į salę... Dirigentė ir 
jos kolektyvas puikiai egza
miną vykdo... Suaidi mūsų 
kompozitorių, tautiniais at
spalviais dvelkianti
muzika... Apstu ir mūsų vo
kalinėje kūryboje skirtingų 
muzikinių minčių ir spalvų! 
Jubiliejaus "garbės” svečiai 
- mūsų choras - garbingai 
reprezentuoja mūsų vokalinį 
meną. Tą pripažino karštos 
susirinkusiųjų katutės.

Antroje dalyje dalyvauja 
dar kiti 4 chorai ir koncertą 
baigia vėl visas junginys 
dainomis: ’’Jaegerchor” iš 
C.M. v Weber ’’Freischuetz” 
ir šiltai nuotaikinga E. Han
sen daina ’’Heimat”.

Koncertas baigtas. Diri
gentėms, ponioms, G. Vasi
liauskienei ir A. Miller iš

gali ir turi prabilti kiekvie
nas ar tai parašydamas laiš
ką į spaudą, ar kalbėdamas 
su kaimynu, ar atsistodamas 
su demonstracijos vėliava, 

nešami krepšiai gėlių.
Vakare, vokiečių Klube, 

puikiose patalpose - vaka
rienė, kurios metu visiems 
koncerto dirigentams įtei
kiamos dovanos. Suvenyras 
- meninės lentos su vokiečių 
ir australų herbais ir sukak
tuvinio koncerto įrašais. Tą 
dovaną mūsų choras žada 
perduoti Adelaidės Muzie
jui.

Aktyvus mūsų choras 
dažnai žengia į sceną. Malo
nu buvo mūsų dainorius ma
tyti ir klausytis taip pat 
Tautos Šventės minėjime, 
pamainom diriguojant 
dviem vadovams G. Vasi
liauskienei ir Vyt. Straukui. 
Šioje vietoje pravartu pažy
mėti, kad G. Vasiliauskienė 
savo iniciatyva jau praeityje 
buvo užmezgusi ’’meno bi
čiulystę” su kitais chorais, 
kviesdama dalyvauti ’’Litu
ania” choro metiniuose kon
certuose. Girdėjome estus, 
ukrainiečius, austrus, tuo 
vadovė populiarindavo mū
sų vardą kitataučių bend
ruomenėse.

Minėsime šv. Kazimierą
Sydnejaus parapijos or

ganizacijų nutarimu nutarta 
ruošti šį minėjimą dar šiais 
metais, lapkričio 6 d. Tokios 
yra vietinės sąlygos Sydne- 
juj ir rengimo komitetas 
prie to turi taikintis.

Minėjimas bus pradėtas 
iškilmingomis pamaldomis 
11.30 vai. ryto St. Joachims 
bažnyčioje, Lidcombe, 
kurias laikys prel. P.

ar užeidamas maldai į baž
nyčią.

HELLP organizacija Ho
barte su ’’Baltic News” laik
raštėliu vis daugiau ir toliau 
pasiekia informuodama apie 
Pabaltijo kraštus ir Rusijos 
imperialistinius tikslus. Lie
tuviai skaitytojai ir rėmėjai 
galėtų padėti tą tinklą plėsti 
vis plačiau per mokyklas, 
bažnyčias, bibliotekas. Tau
tiečiai taip pat galėtų padėti 
redaktoriui ir leidėjams su
rasdami fotografijų iš oku
puotos Lietuvos, suteikdami 
autentiškų žinių apie perse
kiojimus ir priespaudą ar 
dar kitokia parama.

A. Kantvilas

PARĖMĘS ALB METRAŠTĮ, NELIKSI BE 
ŽENKLO, KAD ŽMOGUMI BUVĘS...
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Paminėjus Tautos Šventę 
dar norisi pridurti, kad jos 
išvakarėse Adelaidės Kata
likų Centro salėje įvyko tra
dicinis Jaunimo koncertas. 
Organizacijos nuopelnas 
priklauso mūsų žinomam 
jaunuoliui Sietynui Kubiliui, 
kuris ir savo dalyvavimu 
praturtino turtingą jaunimo 
programą. Ypatingai 
įdomiai vakare pasireiškė šį 
kartą sesutės Baltutytės 
humoristiniame muzikinia
me numeryje.

Grįžtant prie vokiečių, 
pravartu yra pažymėti, kad 
jų skaitlinga ir turtinga 
bendruomenė yra Pietų 
Australijoje pagarsėjusi 
skaitlingais vyno gamybos 
fabrikais: Barossa Valley, 
Tanunda... Hahndorfo kolo
nija yra įkūrusi labai vertin
gą muziejų. Tos vietovės 
sudaro atrakciją turistams. 
Vyno gamybos - puikios so
dybos - ir jų šeimininkai be
silankančius turistus dosniai 
vaišina savo gaminiais...

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė 

Butkus, dalyvaujant popie
žiaus vietininkui Australijo
je, Pro-Nuncijo archivysku- 
)ui Luigi Barbarito, D.D. 
).C.L. N.S.W. Catholic 
mmigration direktoriui 
tev. Phil Zadro, Msgr. John 
Meaney ir kitiems dvasiš
kiams. Pamaldų metu giedos 
dainos choras.

Visos Sydnejaus organi
zacijos kviečiamos dalyvauti 
organizuotai su vėliavomis.

Tuoj po pamaldų bus Šv. 
Kazimiero 500 metų mirties
minėjimas prie bažnyčios 
parapijos salėje, su paskaita 
anglų kalba ir menine prog
rama.

Šia proga organizuojami 
ir bendri pietūs kartu su ar- 
chivyskupu Barbarito ir ki
tais svečiais. Norintys daly
vauti šiuose pietuose užsi
moka po $ 5 suaugę ir $ 2 
vaikams. Registruotis pra
šome iki spalio 30 d. pas Da
nutę Bižienę 567 9937, A. 
Kramilių 727 3131, prel. P. 
Butkų 560 8989 ir A. Vine- 
vičių parapijos kioske sek
madieniais. Registruojantis 
prašome sumokėti pinigus. 
Vietoj pinigų bus priimamas 
ir maistas, pranešant regis
tratoriui detales.

Amerikoje buvo paga
minta Šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukakčiai at-
žymėti specialus medalis. Jų 
tik 5000 viso pasaulio lietu
viams. Pavyzdį turi Sydne- 
juj A. Vinevičius, jo kaina 
bronzos $ 12 ir sidabro $ 35. 
Norį įsigyti šį medalį prašo
me registruotis labai skubiai 
pas A. Vinevičių, nes jie bus 
labai greitai išgraibyti.

Tad pakartotinai ragina
me ir kviečiame ruoštis ir 
dalyvauti šioje šventėje mi
nint mūsų šventojo, Lietu
vos patrono Šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukaktį.

Rengimo Komitetas

t
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Laiškas iš Adelaidės
TAUTOS ŠVENTĖ Numatote keliauti?

Turime įvykių, kurie me
tai iš metų kartojasi, o vie
nok išlieka kaip nauji. Tai 
mūsų tautinės šventės. Jas 
kasmet švenčiame su tuo 
pačiu dvasiniu pakilimu, ir 
niekam į galvą neateina, kad 
jos kada nors nustos pras
mės ir bus užmirštos.

Kokiame krašte lietuvis 
begyventų, ras būdų Vasa
rio 16 ir Rugsėjo 8 šventes 
tinkamai paminėti. Iš 
tikrųjų šiomis dviem dato
mis remiasi mūsų tautinė ir 
valstybinė praeitis. Jomis 
grindžiama ir ateitis. Visuo
se Australijos kampuose, 
kur tik yra susitelkusių lie
tuvių, šios tautinės šventės 
iškilmingai paminimos. Šiuo 
atžvilgiu neatsilieka ir ade- 
laidiškiai.

Rugsėjo 8 d. Adelaidėje 
buvo paminėta šiai datai jau 
praėjus. Jau keleri metai, 
kaip minėjimas pravedamas 
per dvi dienas. Paprastai 
šeštadienio rytą turime spe
cialią šventinę radijo prog
ramą. Vakare moksleiviai 
ateitininkai Katalikų Centre 
suruošė jaunimo koncertą, 
kur mūsų jaunimas atsklei
dė sayo muzikinius, vaidy
binius ir žodinius talentus. 
Tai vienintelis parengimas, 
kur jaunimas turi progos 
pasireikšti ne vien meniniu, 
bet ir tautiniu požiūriu.

Sekmadienio rytą buvo 
pakeltos vėliavos prie Liet. 
Namų ir Kat. Centro, kur 
buvo atlaikytos šventinės 
pamaldos, dalyvaujant or- 
fanizacijoms su vėliavomis.

vai. visi rinkomės į Lietu
vių Namus minėjimui. Jį 
atidarė apylinkės valdybos

”A U Š R O S” STOVYKLOJE
B. Žalys Tęsinys

JUBILIEJINĘ STOVYKLĄ. PRISIMENANT
SKAUTININKŲ

VAKARONĖS

Vadovių-vų susipažinimui, 
Jubiliejinės Stovyklos Vadi- 
jos patalpose buvo suruoš
tos trys vakaronės.

Rugpiūčio 4 d. vakare, 11 
vai., įvyko vakaronė, su
ruošta v.s. Irenos Kerelie- 
nės ir ps. Gražinos Talan- 
dienės iniciatyva.

Vakaronės programą atli
ko aktorė Elena Dauguvie- 
tytė-Kudabienė iš Hamilto
no. Ji paskaitė - padeklama
vo eilę ištraukų iš lietuvių 
rašytojų raštų. Programą 
užbaigė Atlanto Rajono va
dovės linksma dainelė kup
letų formoje Jubiliejinės te
momis.

Programą sekė kavutė ir 
pabendravimas.

Antrosios vakaronės me
tu - rugpiūčio 9 d. - po v.s. L 
Kerelienės pristatymo, 
pasirodė Toronto ’’Aitvaro” 
teatro grupės pasirodymas: 
aktoriai (visi skautai) Č. 
Senkevičius, V. Senkuvienė, 
M. Rusinas ir VI. Kalinaus
kas interpretavo nežinomo 
autoriaus "Molį”.

Ir trečią vakaronę, įvyku
sią rugp. 11 d., suruošė v.s. 
I. Kerelienė. Programoje 
v.s. Č. Senkevičiaus feljeto
nas, o po to - dainos ir rate
liai.

"SPINDULIŲ”
REDAKCIJA

JS viename, netoli virtu
vės prisiglaudusiame kam
bary, įsikūrė stovyklos laik-
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vicepirm. V. Vosylius, 
trumpai apibūdinęs šventės 
reikšmę. B. Rainys padekla
mavo B. Brazdžionio ’’Gim
tosios žemės ilgesys”, 
paskaitą skaitė kun. Dr. A. 
Savickas tema ”Tu didvyrių 
žemė”, kurioje prelegentas 
klausytojus pervedė per 
mūsų legendas ir legendari- 
nius herojus atskleisdamas, 
kad visa tai nebuvo ir nėra 
beprasmiai pasakojimai. Tas 
formavo mūsų tautinę są
monę.

Meninėje dalyje J. Vabo- 
lienė deklamavo P. Vaičiai- 
čio ”Rambyną”, Lituania 
choras atliko kelias dainas 
diriguojant G. Vasiliauskie
nei ir V. Straukui. Keletą 
šokių pašoko Žilvino šokėjai.

Programai išsibaigus visi 
šventės dalyviai rinkosi 
Liet. Namų sodelyje prie 
žuvusiems paminklo, kur 
ramovėnams išsirikiavus 
nuleistos vėliavos, sugiedota 
malda ir Tautos Himnas.

Nežiūrint, kad vyresnio
sios kartos eilės retėja, bet 
tautinių švenčių metu Liet. 
Namų salė vis pilnutėlė.

♦ _*
Džiaugiamės, kad mūsų 

kultūriniai sambūriai, kaip 
chorai, išsilaikė virš 30 metų 
ir tebėra gajūs. Štai, nese
niai Lituania choras buvo 
pakviestas dalyvauti P. 
Australijos seniausio vokie
čių choro ’’Adelaider Lie- 
dertafel” 125 metų sukak
ties šventėje. Šventėje da
lyvavo keli vokiečių chorai iš 
kitų Australijos vietovių, 
tarp jų ir Lituania. Tuo būdu 

rašČio ’’Spindulių” redakcija, 
kur karaliavo s. Birutė Ki- 
dolienė, talkinama techninio 
personalo: v.s. Irenos Pet- 
rutienės, vargusios prie ra
šomosios mašinėlės ir dviejų 
’’spinduliukų”, sesės Birutės 
dukterų - Linos ir Reginos, 
tankiai ateinančių padėti. 
Nuolatiniais bendradarbiais 
buvo v.s. Alė Namikienė, 
v.s. B. Žalys, v.s. Sofija Je- 
lionienė ir nemažai kitų. Bet 
didžiausią darbo naštą 
tempė pati redaktorė sesė 
Birutė. Ją redakcijoje matei 
nuo 9 vai. ryto iki dievai žino 
kelintos valandos sekančio 
ryto. Čia ji rašė, taisė, kar- 
Eė, klijavo, instruktavo

endradarbius... Už tai laik
raštukas, kurio išėjo 7 nr., 
tikrai išsamiai pavaizdavo 
stovyklos gyvenimą.

’’Spinduliai” buvo spaus
dinami v.s. Č. Senkevičiaus 
spaustuvėje, Toronto, 1000 
tiražu.

’’AUŠROS” ir ’’SKAUTŲ’ 
AIDO” SUKAKTUVĖS

"Aušros” 100-mečio ir 
’’Skautų Aido” 60-mečio su
kaktuvių minėjimas įvyko 
sekmadienį, rugp. 7 d. JS. 
Vadi jos pastato kiemelyje. 
Paskaitą apie "Aušrą” 
skaitė kun. Dr. Pranas Gai
da, S.J., Toronte leidžiamo 
’"Tėviškės Žiburių” laikraš
čio redaktorius, o apie 
’’Skautų Aidą” prisiminė 
buvęs jo redaktorius, v.s. 
Česlovas Senkevičius. Ta 
proga Toronto ’’Skautų Ai-
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mūsų choras buvo tinkamai 
įvertintas ir pagerbtas.

Visi jau senokai grįžo iš 
’’didžiųjų atlaidų" Siaurės 
Amerikoje ir palengva įsi
jungia į vietinę kasdienybę. 
Iš ilgokų atostogų grįžo ir 
Viktoras Baltutis, nors ir 
sakosi dar pasimetęs, kad 
pradėtų sukti užrūdijusius 
ratus. Geroje nuotaikoje 
grįžo iš užjūrių ir mūsų apy
linkės pirm. Česlovas Za
moiskis, bet grįžus sveikata 
kiek pašlijo. Dėl širdies ne
galavimų pabuvęs kiek ligo
ninėje sveiksta namuose. 
Tikimės, kad jį vėl netrukus 
matysime judrų bendruo
menėje ir chore.

Saulė vėl atkopdama bu
dina svietą. Per visus ply
šius į mūsų kasdienybę ver
žiasi pavasaris su žiedais ir 
šilima. Po žiemos negandų, 
kosulių ir slogų vėl jaučia
mės atsigavę ir atjaunėję.

B. Straukas

Adelaidinės pabiros
Adelaidės lietuviai praei

ta vasarą pergyveno gais
rus, tvanus, net ir mažą že
mės drebėjimą, o viduržie
mį, įsisukusi mirtis, pasiėmė 
septynis mūsų bendruome
nės narius. Gal pavasaris 
bus laimingesnis, nors rim
tai sergančių netrūksta. 
’’Veteranų” eilės pamažu 
retėja, o mūsų jaunimas lyg 
tai lūkuriuoja nedrįsdamas 
pilnai įsijungti į bendruo
menės eiles.

Labiausia pasigendama 
mūsų akademikų, kurie bai
gę mokslus pasitraukia iš 
bendruomenės, sudarydami 
lyg ir atskirą grupę, kurios 
tikslas - geras, sotus ir 
linksmas gyvenimas.

Adelaidės Lietuvių Radi
jas yra vienas iš svarbiausių 
mūsų komunikacijos - susi
žinojimo priemonių; nenu
ilstamai mus informuoja, 
linksmina ir palaiko tamprų 
ryšį, ne tik tarp klausytojų, 
bet apjungia visus Adelai
dės lietuvius, kuriems 
bendruomenės gyvenimas 
dar rūpi. Nuo balandžio 
mėn. radijui vadovauja Leo
nas Gerulaitis. Jis įnešė 
naujų minčių, šiek tiek nau
jovių, bet radijo laidos, ly
giai kaip ir prieš tai, yra 
laukiamos ir klausomos.

do” skilties skiltininkė, s. 
Birutė Abromaitienė, įteikė 
”Sk. Aido” administratorei, 
v.s. Malvinai Jonikienei, $ 
1000 čekį.

Sekė sveikinimai Jubil. 
Stovyklai ir pasikeitimas 
dovanėlėmis. Jubil. 
Stovyklos vadovams dova
nėles Australijos Rajono 
vardu įteikė Dr. R. Šarkis ir 
B. Barkus. Australiečiai pa
gerbė seselę, s. Ignę Mari- 
jošiūtę, jai įteikdami ’’Gau
ruoto Koalos ordiną”...

Bus daugiau

Į LIETUVĄ ir atgal (per Varšuvą, Tokijo, Frankfurtą) 
nuo $ 1600

Į EUROPĄ ir atgal (per Tokijo ir Vilnių) nuo $ 1625
Į J A V ir atgal nuo $ 1080

Skraidymai po JAV / Kanadą 14 dienų $ 250 
45dienosi 300
60 dienų $ 349

Į KANADĄ ir atgal (iš Sydney) nuo $ 1050
Iš LIETUVOS ir atgal nuo $ 2300

* Skriskite Jūsų mėgiamais lėktuvais: Qantas, Luft
hansa, Singapore Airlines, Japan Airlines, Continental, 
Pan American, Swissair, British Airways, Canadian 
Pacific ir t.t.
* VILNIUJE galima viešbutyje apsistoti tik 6 dienas (5 
naktis).
* Giminėms iš Lietuvos apmokėjus kelionę čia, jie gali 
skirsti bet kokiu lėktuvu: Qantas, Lufthansa, JAT, KLM 
ir kt.
* Parūpinu visus kelionės dokumentus į Lietuvą ir iš Lie
tuvos be papildomų mokesčių.
* Parūpinu kelionės čekius, vizas, draudimą, traukinių • 
bilietus ir t.t.

ALG. ŽILINSKAS (nuo 1960 m. kelionių biznyje) 
CONCORDE INTERNATIONAL TRAVEL, IATA

AFTA
541 KING STREET, WEST MELBOURNE
(prie Lietuvių Namų)
Telef. 328 3665 vak. 583 4258

Adeląidiškiai grįžę iš JAV 
parsivežė įvairių įspūdžių. 
Vienus kankino karštas ir 
drėgnas oras Čikagoje, kitus 
nuvargino ’’svečiavimasis”, 
treti džiaugėsi grįžę į ’’bal
tųjų žemę” Australiją. Kiek 
teko spaudoje skaityti, aus
traliečiai gražiai reprezen-. 
tavo savo bendruomenę ir 
drąsiai pareiškė savo mintis 
ne tik seime, bet ir už jo 
ribų. Atrodo, kad VLIKas su 
PLB išsigandę australiečių 
padavė vienas kitam rankas.

Adelaidės Apylinkės Val
dybos pirm. Č. Zamoiskis po 
kelionės grįžęs pakilusia 
nuotaika staiga apsirgo, bet 
jau grįžo iš ligoninės ir pa
mažu taisosi. Linkime greit 
pasveikti ir grįžti į bendruo
menės darbą.

Aktyvi ir drabšti mūsų 
bendruomenės narė Irena 
Vosylienė, po kraujo išsilie
jimo smegenyse, jau trečias 
mėnuo guli paralyžuota li
goninėje ir labai pamažu 
sveiksta. Linkime sveikatos.

*_ ♦
Adelaidės Rankdarbių 

būrelis vadovaujamas G. 
Straukienės/ rugsėjo 11 d., 
sekmadienį, Lietuvių Na
muose suruošė rankdarbių 
Sarodą ir kultūrinę popietę.

e gražiai išstatytų rank
darbių, meninėje dalyje jos 
parodė, kad ir scenos menas 
joms nėra svetimas. V. Bal
tučio ’’Linksmą posėdį” re
žisavo Birutė Jonavičienė; 
vaidino Angelė Dainienė, 
Salė Vasiliauskienė, Agota 
Kaminskienė ir Birutė Jo
navičienė. Į popietę atsilan
kė stebėtinai daug tautiečių. 
Kviečiame Rankdarbių bū
relį dažniau pasirodyti.

*_♦
Tautos šventės išvakarė

se Adelaidės jaunieji ateiti
ninkai suruošė jaunųjįf ta
lentų vakarą. Jame turėjo 
progos pasirodyti visas 
Adelaidės talentingasis jau
nimas. Kaip ir visuomet, žo
džio meistras Sietynas Ku
bilius vakarą užbaigė dviem 

lietuviškais eilėraščiais. 
Programoje vyravo instru
mentalistai, ypatingai piani
nas. Adelaidės lietuviško 
jaunimo menines pajėgas 
reikia pozityviai vertinti ir 
tikėtis, kad jie tobulinsis 
pasirinktoje srityje ir džiu
gins mūsų klausytojus. Va
karą paruošė Sietynas Ku
bilius.

*_ ♦
Tautos Šventę adelaidiš- 

kiai šventė net dvi dienas, 
šeštadienį su specialia radi
jo programa ir jaunimo va
karu, sekmadieni, pamaldo
mis, vėliavų pakėlimu ir 
paskaita su menine progra
ma Lietuvių Namuose.

Pamaldas laikė kleb. A. 
Spurgis, pamokslą pasakė 
kun. Dr. A. Savickas, kuris 
ir salėje tarė pagrindinį žo
dį, kuriame išryškino mito 
vertę ir vietą mūsų tautos 
gyvenime.

Šventės programą paruo
šė Apylinkės Valdybos 
pirm, pareigas einąs Vytau
tas Vosylius.

Meninėje dalyje girdėjo
me Janiną Vabolienę ir Bro
nių Rainį, gal kiek minori
nėje pasirinktų eilėraščių 
temoje. Vyrų, moterų ir 
bendras Lituania choras, 
vadovaujamas G. Vasiliaus
kienės ir V. Strauko, gražiai 
padainavo keletą dainų.

♦_ ♦
Aktyvus mūsų bendruo

menės narys, Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos Valdy
bos, Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio Valdybos narys ir 
Lietuvių Namų baro vedėjas 
Stepas Gusčia atšventė savo 
60 m. amžiaus sukaktį. Ste-‘ 
pas visur suspėja ir niekada 
neatsisako padėti: jis ope
ruoja elektroniniais garsų 
aparatais, kai reikalinga 
muzika, garsesnis žodis ar 
kiti garso efektai.

Sveikiname Stepą sulau
kus brandaus amžiaus ir lin
kime, ir toliau nepavargs- 
tant darbuotis mūsų bend
ruomenės labui!

•_ ♦•
Dažnai yra lengviau 

kovoti už principus, negu jų 
gyvenime laikytis.

(A.S.)

Vibaltis
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Veda V. Augustinavičius

VIEŠAS TURNYRAS

Viešas lietuvių turnyras 
per devynerius metus pasi
darė vienas iš populiariausių 
australų-lietuvių tarpe. Prie 
esamų sąlygų dešimtasis, 
atrodo, gali būti ir paskuti
nis. Paruošimo ir pravedimo 
išlaidos kasmet didėja, gi 
aktyviųjų lietuvių šachma
tininkų skaičius mažėja. Sa
vanorių šiame darbe beliko 
vos keletas ašmenų. Klubo 
sekretoriaus pastangomis 
dešimtajam turnyrui rastas 
finansinis rėmėjas - Perma
nent Building Society. 
Kartu gauta aukų ir iš aus
tralų, dalyvaujančių turny
re. Sydnejaus Apyl. Valdy-

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau!

Jūsų redaguojamo laik
raščio Nr. 35 R. Sidabras 
aprašė (tarp kitų dalykų) 
Sportininkų išvykos į JAV / 
Kanadą vadovų netinkamą 
elgesį kelionėje ir JAV.

Ponas Laukaitis ”MP” Nr. 
37 aprašo viską iš savo pu
sės ir tarp kitko grąsina p. 
Sidabrui šitaip: ”... jei išdrįs 
į ten (Hobartą AŽ) atva
žiuoti tai jis galės pats apie 
visas išlaidas ir pajamas iš
girsti”, Ar tai ne grąsini- 
mas?

Atseit, p. Sidabras.kad iš
girstų apie sport, išvyką. į 
Pasaulio Lietuvių Dienas fi
nansinę atskaitomybę,turės 
atvykti su apsauga (šar
vais?) arba iš viso negalės 
pasirodyti. Būtų juokinga, 
jei nebūtų taip arogantiška.

Apie p. Laukaičio neman
dagumą su JAV sporto va
dovais jau girdėjau prieš 
keletą mėnesių kai gavau iš 
draugų iškarpą laikraščio 
’’Draugas” nr. 54 (18.3.1983) 
kuriame visiems žinomas 
sporto vadovas Vyt. Gry
bauskas nusiskundžia Aus
tralijos sporto išvykos ko
miteto nemandagumu, nesi
skaitymu su rengėjų pagei
davimais. O juk tai nerei
kalinga!

Straipsnyje pavadinimu 
"Nežinia, kur taikė A. Lau
kaitis” p. Grybauskas rašė: 
"Pereitame skyriuje citavo-’ 
me ištrauką iš Australijos 
išvykos vadovo Laukaičio 
laiško rašyto org. komiteto 
sekretoriui A. Bielskui. Ra
šydamas apie australiečių 
gastroles jis pabrėžė, kad 
maršrutą turėjo pats su
tvarkyti, ŠALFAS Valdybai 
nieko nepadedant, ko anks
čiau nebuvę... nežinia ką no
rėjo pasakyti A. Laukaitis ir 
kur taikė. Negi sėkmingai 
užbaigęs kontraversinį karą 
savo kieme, ieško kito?” To
liau V/Girybauskas aprašo 
organizatorių didelį ir sunkų 
darbą ir taip baigia "...tačiau 
A. Laukaitis su "Palangos” 
kelionių biuru ir lėktuvų 
kompanijomis tą maršrutą 
pakeitė, nelabai atsižvelg
dami į geografinę padėtį ar 
kolonijų didumą...”

Jeigu jau V. Grybauskas 
rado reikalą rašyti viešai 
apie p. Laukaičio nemanda
gumą tai jau tikrai reikia at

ba žadėjo prisidėti auka už- 
baigtuvėms. Šachmatų 
klubo nariai S. Rimkus, V. 
Patašius, Dr. I. Venclovas ir 
V. Augustinavičius taip pat 
skyrė dalį aukų.

Turnyro pradžia spalio 19 
d., trečiadienį, 7.30 vai. Re
gistruotis ir sumokėti tur
nyro mokestį pas klubo 
kasininką V. Šneiderį.

Tarpklubinių turnyro žai
dynių datos: spalio 5 d., 
treč., 7.30 v. atvyksta St. 
George klubo šachmatinin
kai. Visiems klubo nariams 
dalyvavimas būtinas. Ko
manda iš 20 žaidėjų. Spalio 
11 d., antradienį, paskutinė 
išvyka, Žaisime prieš 
Chatswood šachmatų klubo 

kreipti į tai dėmesį, kadangi 
kiek pažįstu jį iš Vokietijos 
laikų, p. Grybauskas labai 
santūrus žmogus.

Užgirsti atsiliepimai apie 
išvykos vadovų elgesį JAV 
iš pačių dalyvių ir čikagiečių 
Eatvirtina p. Sidabro pasta- 

as apie netinkama elgesį ir 
nemandagumą, 
nesiderinantį su vadovo pa
reigomis ir pavyzdžiu.

Štai gautas laiškas iš Či
kagos tarp kitko šitaip 
skamba ’’...Laukaitis iškriti
kavo spaudoje Amerikos 
lietuvius, ypač čikagiečius, 
kad nepakankamai dėmesio 
gavo, kad per mažai apdo- 
vanojom...” Štai dar vienas 
neutralus pasisakymas!

Iš viso p. Sidabro iškeltas 
atskaitomybės reikalas yra

Syd. Liet. Namuose
PO METINIO

SUSIRINKIMO

likime, kad apie šį mūsų 
klubo visuotinį narių metinį 
susirinkimą plačiau parašys 
kas nors iš dalyvavusių be
šališkai stebėdamas šio su
sirinkimo eigą.

Pagal patiektą Rinkimi
nės Komisijos aktą į naują ią 
klubo valdybą išrinkti: A. 
Dudaitis, A. Migus, V. Bu
rokas, J. Karpavičius, V. 
Simniškis, A. Senokas ir P. 
Andriukaitis. Kandidatais 
liko: G. Sauka, R. Damb
rauskas, Dr. A. Viliūnas ir 
L. Šilas.

Sveikiname naujuosius 
valdybos narius atėjusius ir 
pasiryžusius dirbti. Gi, atsi
sveikindami su išėjusiais 
valdybos nariais B. Barkum 
ir K. Protu, reiškiame jiems 
nuoširdžią padėką už pasi
šventimą ir įdėtą darbą ir 
tariame tik iki pasimaty
mo...

Susirinkime padaryti 
Ekonominės Patariamosios 
Komisijos pasiūlymai nau
josios valdybos bus priimti 
■dėmesin ir kiek sąlygos leis 
bus įgyvendinti. Taip pat ti
kime, kad ši Komisija ir 
toliau tęs savo darbą ir 
bendradarbiaudama su 
klubo valdyba pajėgs įnešti 
reikiamų patobulinimų bei 
naujovių klubo prekybiniam 
gyvąstingumui pakelti. Šios 
Komisijos nariams p.p. V. 
Šliogeriui (pirm.), K. But
kui, L. Cox ir A. Milašui 

patalpose. Klubo sekreto
rius registruoja norinčius 
dalyvauti išvykoje.

NETEKOME LIETUVIŲ 
DRAUGO

Australijos šachmatų 
žurnalo redaktorius ir savi
ninkas B.H. Johnson dėl 
sveikatos turėjo parduoti 
laikraštį ir spaustuvę. Lie
tuviai neteko mums palan
kaus šachmatų spaudos dar
buotojo. Bernie kiekvienais 
metais dalyvaudavo mūsų 
viešo turnyro atidaryme ir 
jo užbaigime. Dažnai mūsų 
šachmatininkams tekdavo 
prieš jį žaisti turnyruose. 
Mielam lietuvių bičiuliui lin
kime daug saulėtų dienų.

LIEPOS STAIGMENA

Mūsų klubo narys Iman
tas Liepa dalyvaudamas 
Wolongongo šachmatų tur
nyre laimėjo prieš šios vals
tijos pajėgiausius šachmati
ninkus ir išsikovojo turnyre 
antrą vietą. Sveikiname!

visos Bendruomenės reika
las, nes Išvykos Komitetas 
rinko iš visų pinigus, prašė 
remti (nors daug kas nerė
mė dėl jau žinomų priežas
čių!), todėl reikalautum, kad 
atskaitomybė būtų vieša, 
šalia to,kas bus patiekta Ho- 
bartą į kur ne visiems (!) bus 
galima atvykti.

Tarp kitko labai įdomu 
būtų sužinoti, kiek nemoka
mų bilietų buvo gauta iš 
Qantas ir kaip jie buvo išda
linti, nes tokius juk gauna 
grupės. Šis reikalas taip pat 
liečia ir Bendruomenės gru
pę. Manau, kad tai nėra pas
laptis.

Su pagarba

Alg. Žilinskas

reiškiame padėką už įdėtą 
kruoštų darbą.

Taip pat ir Dr. A. Maura- 
fio pasiūlymas, sušaukti 

ydnejaus lietuviškų orga
nizacijų vadovų ar jų atsto
vų pasitarimą, bus artimoje 
ateityje įgyvendintas. Jau 
dabar kviečiame visų lietu
viškų vienetų vadovybes 
svarstyti galimybes, būdus 
bei priemones, kuriomis ga
lėtumėm užtikrinti šio lietu
viško židinio tęstinumą.

Susirinkime priimtas pa
siūlymas, kad visi klubo na
riai savanoriškai įsipareigo-' 
ja skolinti klubui po $ 250 
penkeriams metams 
neimant nuošimčių. Tik ką 
priėmus šį pasiūlymą, tuoj 
pinigai pradėjo plaukti au
kų, paskolų bei {našų pavi
dale. šia proga kviečiame 
visus, ypač tuos, kurie daly
vavo ir priėmė šį pasiūlymą, 
kuo skaitlingiau įsijungti į šį 
vajų. Išpildykime savo sa
vanoriškai užsidėtą įsiparei
gojimą! Pinigus, ąr čekius

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDEl 

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

Sportas Adelaidėje
KREPŠINIS

VYTIS - NORTH
ADELAIDE 54:32 (24:11)

NEPAPRASTAS NARIŲ
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 18 d. Lietuvių 
Namuose įvyko Adelaidės L. 
S.K. ’’Vyčio” klubo narių su
sirinkimas. Šio susirinkimo 
pagrindiniai tikslai buvo ap
svarstyti naujai paruoštus 
klubo įstatus ir jų patvirti
nimas bei Hobarto sporto 
šventės finansinės proble
mos.

Valdyba parūpino klubo 
pareiškimo formas ir tuo 
norima sužinoti, kiek ir ko
kių klubo narių dabar suda
ro Adelaidės L.S.K. ’’Vytį”.

Pagaminti nauji klubo 
ženkliukai, kurie nesiskiria 
nuo senų, tik šiek tiek di
desni. Garbės nario ženkliu
kas bus toks pat, tik pa
puoštas ąžuolo lapais.

Susirinkimas pradėtas 
tylos minute, tuo pagerbė
me garbės narius Joną Ka
zėną ir Alfonsą Remeikį, 
kurie neseniai su mūsų klu
bu atsiskyrė amžinai.

Priimant naujus klubo 
įstatus, kiekvienas punktas 
buvo svarstomas atskirai ir 
be didesnių diskusijų. Susi
rinkimas naujus Adelaidės 
L.S.K. ’’Vyčio" įstatus pa
tvirtino vienbalsiai ir jie ga
lioja nuo 1983.9.18. Klubo 
pirmininkas J. Jonavičius 
susirinkimą painformavo 
apie išlaidas norintiems da
lyvauti Hobarto sporto 
šventėje. Kelionė lėktuvu, 
viešbutis ir kuklios išlaidos 
suaugusiems kainuotų apie $ 
430, o jauniams iki 18 m. $ 
275 kiekvienam. Dėl šių iš
laidų Adelaidės reprezenta
cinė grupė Hobarto sporto 
šventėje bus labai apribota.

Klubo valdyba susirinki
mui rekomendavo už nuo
pelnus krepšinio sekcijoje 
Romui Petkūnui ir Arūnui 
Reivyčiui suteikti garbės 
nario titulą. Susirinkimas 
šiam pasiūlymui vienbalsiai 
pritarė.

Susirinkimui sumaniai 
pirmininkavo Viktoras Bal
tutis, sekretoriavo Vladas 
Marcinkevičius. Reikia 
pasidžiaugti tautiečių pa
rodytu dėmesiu sporto klu
bo veiklai. jj g 

siųsti klubo (LITHUANIAN 
CLUB LTD.) vardu arba 
kreiptis į A. Migų ar bet 
kurį valdybos narį.

Skelbiame tolimesnes pa
vardes prisidėjusių prie va
jaus.

AUKOJO: V. Patašius $ 
4028.23, Juozas Ramanaus
kas $ 1875.46,V. Narušienė 
(a.a. S. Narušio atm.) $ 500, 
B. Pivariūnas $ 200, A. Va- 
guša $ 100.

SKOLINO: E. Slonskis $ 
1000, Juozas ir Jane Kalgo-

j

Mergaitės žemiau 20 metų 
amžiaus smarkiai progre
suoja ir yra vilčių patekti į 
ketvertukę ir tuo pačiu žais
ti finaluose. Taškai: S. Mar- 
rimer 12, T. Lockhart 10, I. 
Petkūnaitė 9, S. Vyšniaus
kaitė 8, A. Snarskytė 8, J. 
Warren 7. Mergaites trene- 
ruoja Arūnas Reivytis.

VYTIS - NOARLUNGA 
38:47 (22:18)

Lietuvaitės gana gražiai 
sužaidė pirmame kėlinyje, 
tačiau po pertraukos varžo
vės pasirodė pranašiau, kas 
joms užtikrina pirmą vietą 
šios grupės pirmenybėse.

VYTIS - WOODVILLE 
43:36 (20:18)

Berniukai žemiau 18 metų 
iki šiol buvo pralaimėję tik 
vienas rungtynes. Taškai: L. 
Janonis 22, S. Hunter 13, A. 
Snarskis 4, A. Šmitas 4.

VYTIS - S.A. CHURCH 
28:26 (12:17)

Berniukai šias rungtynes 
sužaidė pasiaukojančiai, at
sirevanšavo už pirmo rato 
pralaimėjimą ir tuo pačiu 
atsidūrė šios grupės pirme
nybių lentelės viršūnėje. 
Taškai: L. Janonis 13, S. 
Hunter 11, M. Lyle 4. Ber
niukus treneruoja Romas 
Petkūnas.

VYTIS - CENTRALS 
33:11

Mergaitės žemiau 12 metų 
yra pavyzdingiausia mūsų 
komanda, ką parodo ir 
rungtynių rezultatai. Šioje 
komandoje žaidžia L. Jab- 
lonskytė, D. Šmitaitė, L. 
Šmitaitė, K. Vyšniauskaitė, 
G. Starinskaitė, R. Pociūtė, 
S. Malliotis, R. Malliotis, A. 
Krivickaitė ir M. Raymond. 
Mergaites treneruoja V. 
Ramonaitis-Raymond ir E. 
Pocius. R.S.

vai $ 700, R. ir L. Baravykai 
$ 600, Sydnejaus Filisterių 
Būrelis $ 333.47, R. Kalėda $ 
250.

Atitaisymai: ponia Juzėnie- 
nė ir E. ir D. Bartkevičiai 
a.a. V. Juzėno atm. aukojo $ 
500 (per klaidą p. Juzėnie- 
nės pavardė buvo praleista).

E. ir A. Zinkevičiai aukojo 
(buvo skelbta kad skolino) $ 
500.

Nuoširdžiai visiems dėko- 
i'ame ir atsiprašome už įvy- 
:usius netikslumus. Laukia

me jūsų tolimesnės para
mos. Aukos bei paskolos 
priimamos bet kokio dydžio.

Sydnejaus Lietuvių 
Namų informacija

Kada gi pekloj velnių 
pritrūko?
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NAUJOJI "AUŠRA KULT. POPIETĖ

Šįmet minimos, prieš 
šimtą metų lietuvių tautą 
žadinusios "Aušros” pėdo
mis šiandien seka Lietuvos 
pogrindžio leidžiama ”Auš-

Akademinio Skautų Sąjū
džio Sydnejaus Skyrius šį
met savo metinę šventę ski
ria Sydnejaus lietuvių arti- 
mesniam supažindinimui su 
šiuo brangiu Lietuvos pog
rindžio leidiniu.

Minėjimas įvyks spalio 9 
d., sekmadienį, 3 vai. Lietu
vių Klubo viršutinėje salėje. 
Minėjimą praves ffl. J. Vi- 
Eūnienė.

Užbaigai visų dalyvių 
draugiška kavutė.

Maloniai kviečiame visus 
Sydnejaus lietuvius atsilan-

Akademinio Skautų
Sąjūdžio Sy dnejaus

Skyrius

Kviečiame visus ir visas į spalio 15 d. (šeštadienį), 7.30 vai. vakare, Lietuvių 
Klube, Bankstowne, įvykstantį Sydnejaus "Aušros” Tunto tradicinį

KAUKIŲ BALIŲ
Baliaus tema: "SENOVĖS LIETUVIAI TRAKŲ PILYJE", tad prašome 

visus gamintis ir atitinkamas baliaus tema kaukes. Už geriausias kaukes bus 
skiriamos piniginės premijos.

Baliaus metu vyks didžioji ir mažoji (kurios kiekvienas fantas bus pilnas) 
loterijos, kaukių paradas, bus geras bufetas su kava ir pyragais, įdomi prog
rama. Gros geras orkestras.

Bilietų kaina - tik $ 5 suaugusiems, $ 3 pensininkams, studentams ir 
vaikams.

Bilietus ir stalus užsisakyti Lietuvių Klube, Bankstowne.
VISŲ LAUKIAME! VISUS IR VISAS KVIEČIAME!

"Aušros” Tuntas

VISUR
CANBERRA
TAUTOS ŠVENTĖ

Šiemet Tautos Šventė 
buvo švenčiama rugsėjo 18 
d., sekmadienį. Prasidėjo St. 
Marys koplyčioje, prel. P. 
Butkui atnašaujant Šv. Mi
šias. Dalyvavo uniformuoti 
Baltijos tunto skautai su vė
liava ir daug canberriškių. 
Prelatas savo pamoksle, 
kaip ir visuomet, įpinant po
ezijos, šį kartą ir truputį 
kritikos įpynė.

1 vai. p.p. rinkomės į 
Klubo salę. Iškilmingas mi
nėjimas pradėtas Apyl. 
V-bos pirm. A. Balsiui 
pakvietus prie garbės stalo 
svečius iš Sydnejaus Krašto 
V-bos pirm. V. Bukevičių, 
prel. P. Butkų, K. Stašionį ir 
mūsų klubo pirm. A. 
Brūzgą.

Notice
THE BALTIC COUNCIL OF AUSTRALIA is 

seeking two suitable young graduates or undergraduates 
available for six veeks’ work during university vacations. 
The applicants should be able to demonstrate an interest 
in politics, an aptitude for research work and be well 
presented.

It is envisaged that the appointees will do research 
work regarding the guaranteeing of human rights to 
people in occupied territories and colonies and visit 
Federal Parliamentarians in Canberra to generate 
support for the Baltic peoples.

The appointees will be offered suitable accomodation 
in Canberra, return fares to Canberra and a stipend of 
$ 600.00 each.

Suitable persons are requested to indicate their in
terest in writing to the Secretary of the Baltic Council of 
Australia, Mr. J. Liepins, LL.B., 14 The Boulevarde, 
Strathfield, N.S.W. 2135 before 20th October 1983.
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Spalio 16 d., sekmadienį, 3 
vai. Sydnejaus Lietuvių 
Klubo auditorijoje rengiama 
"KULTŪRINĖ POPIETĖ 
SU DAILININKU

P.DOMŠAIČIU” 
Jo darbus pristatys dail. J. 
Žvironas iš Havajų. Taip pat 
jo žmona ADELHIDE 
ARMHOLD padainuos ke
letą dainų. Įėjimas laisvas.

PRANEŠIMAS

Sydnejaus "Aušros” tunto 
spalio 15 d. ruošiamo Kaukių 
Baliaus loterijoms dar rei
kalingi fantai.

Maloniai prašome vyr. 
skautus-tes, skautų tėvus, 
rėmėjus ir bičiulius šiame 
reikale mums padėti.

Fantus priima s. Marina 
Cox (tel. 84 6276), ps. Vikto
ras Gaidžionis (tel. 709 5581) 
ir s.v.v.sl. Vytenis Šliogeris 
(tel. 50 8846); fantus galima

VISAIP
Prelatas paskaitė invoka- 

ciją, A. Balsys pasakė įžan
ginį žodį, iškeldamas šios 
šventės reikšmę. Tylos mi
nute pagerbti mūsų žuvu
sieji. Toliau sekė Krašto 
V-bos pirm. V. Bukevičiaus 
paskaita: Lietuva prieš 100 
metų ir dabar. Be užrašų, 
bet labai įdomiai ir su opti
mizmu nušvietė mūsų tautos 
padėtį tais laikais ir dabar.

Po to M. Mauragis ir R. 
Daukus pravedė Baltijos 
tunto skautų sueigą, kurios 
metu keli skautukai davė 
įžodį.

Meninėje dalyje p-lė Ke- 
mežytė gražiai pagrojo flei
ta, o skautai-tės, persirengę 
tautiniais rūbais, pašoko tris 
tautinius šokius. Šokių 
mokytoja Vida Howe.

Pabaigai Tautos Himnas. 
Arbatėlė užsitęsė ligi pava-

SŪKURIO 
SUSIRINKIMAS

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

Spalio 8 d., šešt., 7.30 vai. 
Blau Weiss Colonias rengia 
Vokišką karnavalą

GERMAN OKTOBER FEST 
Įėjimas $ 5 asmeniui

Spalio 15 d., šešt., 7.30 vai.
Visi į ’’Senovės Lietuvių Tema” 
ruošiamą

SKAUTŲ KAUKIŲ BALIŲ
Įėjimas: $ 5 asmeniui,

Spalio 16 d., sekm., 3 vai. 
"KULTŪRINĖ POPIETĖ SU DAIL.

P.DOMŠAIČIU’
Įėjimas laisvas

perduoti vienam iš šių as
menų prieš ar po pamaldų 
šventoriuje Lidcombe arba 
susitarti asmeniškai.

Iš anksto dėkinga 

"Aušros” Tunto Vadija

kario. Baltijos tunto vado
vai, skautų tėvai tikrai yra 
verti pagyrimo už darbą ir 
pastangas, kad ta lietuviška 
liepsnelė neužgęstų. km.

DĖKOJAME

Canberros Lietuvių Klubo 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Sydnejaus Lietuvių Klubo 
knygyno vedėjui p. Č. Liuti
kui už padovanojimą mūsų 
klubo knygynui didelio pun
do knygų. Tai jau nepirmas 
kartas, kad p. Liutikas pa
deda mums papildyti mūsų 
lentynas.

Ta pačia proga reiškiame 
padėką ir poniai L. čeičienei 
ir p. S. Ratui už jų dovano
tas knygas.

Canberros Lietuvių 
Klubo Valdyba

WVWVVVWI ĄWWWVWI 
Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 33 
(1983.8.22) straipsnyje "Vė
jas iš rytų” įsivėlė nemaloni' 
klaida: straipsnio autorius, 
išvardindamas autorės Avos 
Saudargienės išleistas kny
gas, jų tarpe paminėjo ir 
leidinį ’’Tolimieji miražai”, o 
turėjo būti "Tolimų kraštų 
miražai”. 'Tolimieji miražai” 
vardu 1964 m. Sydnejuje 
buvo išleista Juozo Alinio 
Jūragio eilėraščių knyga.

Dėl šios klaidos abu auto
rius maloniai atsiprašome. 
Red.

Sūkurio tėvų, rėmėjų ir 
narių metinis susirinkimas 
įvyks spalio 5 d., trečiadienį, 
.7.30 vai. Syd. Lietuvių Klu
be Bankstowne. Bus renka
ma nauja valdyba ir apta
riami nauji ateities planai. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Sekantis Sūkurio paren
gimas numatomas lapkričio 
13 d. Sekite pranešimus 
spaudoje.

Vietoje gėlių aukojusiems 
p. Protienei a.a. Dr. V. Ki- 
šoną pagerbiant ir p. Ridi- 
kienei pagerbiant a.a. Ž. Si- 
manauskienę tariame nuo
širdų ačiū.

Valdyba

MELBOURNO MOTERYS
REMIA MŪSŲ PASTOGĘ

Neseniai Melb. Soc.
Globos Moterų Draugija 
prisiuntė Mūsų Pastogei 100 
dolerių auką. Taip pat gauta 
50 dolerių ir iš Melb. Katali
kių Moterų Draugijos.

Palyginamai abi Šios or
ganizacijos savo veiklai ne
daug naudojasi Mūsų Pasto
gės puslapiais, o vis tik mū
sų spaudą reikšmingai kas
met paremia, tuo tarpu kai 
kitos organizacijos gauna 
savo reikalams ištisus pus
lapius ir net nesiteikia pasa
kyti nė ačiū.

Didelė pagarba ir padėka 
Melbourno moterims už jų 
palankumą ir aukas.

M.P. Administracija

VIZOS PAUKŠČIAM!

Andropovas išleido naują 
įsakymą erdvės sargybai. 
Kad visi paukščiai iš kapita
listų kraštų į sovietų erdvę 
būtų sustabdyti ir patikrin
ti, ar turi vizas, taip pat, kad 
neturėtų šnipinėjimo apara
tų. Nesustojus patikrinimui 
raketomis nušauti.

Maskva

mū$n Patus*
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by the Lithuanian Community 
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bimų tunnj neatsakoma. Oro paštu kitur $ 50

Pagerbiant a.a. Ž. Sima- 
nauskienę vietoje gėlių Mū
sų Pastogei aukojame 20 
dolerių. Irena O’Dwyer. 
Ačiū.

DAINOS CHORE

Pranešame, kad dėl 
susidėjusių aplinkybių Dai
nos choro metinis koncertas 
nukeliamas į gruodžio 3 d. 
Koncertas bus Lietuvių 
Klube viršutinėje salėje, o 
šokiai po koncertų vyks 
apatinėje salėje. Plačioji 
Sydnejaus visuomenė pra
šoma atkreipti dėmesį į da
tos pakeitimą.

Mirus Žibutei Simanaus- 
kienei vietoj gėlių aukojo $ 
10 Dainos choro reikalams 
E. ir J. Bartkevičiai senj. 
Choristo Jono Jarmalavi-
čiaus 8-tose mirties metinė
se, jo atminimui našlė Ona 
paskyrė Dainos chorui $ 25.
NUOŠIRDUS AČIŪ MŪSŲ 

RĖMĖJAMS

Primename, kad dar ne
vėlu stoti į Dainos chorą. 
Ypatingai reikalingi tenorai 
ir bosai. Repeticijos vyksta 
7.30 vai. vak. penktadienių 
vakarais Lietuvių Klube. 
Lietuviška daina ir mūsų 
gražūs tautiniai rūbai yra 
Sūriausias įrankis garsinant 

etuvos vardą. Padėkite 
mums tai atlikti gražiau ir 
efektyviau.

Dainos choro informacija

REIKALINGA PAGALBA 
APIE NAMUS?

Išvežiu šiukšles ir atlie
kas, aptvarkau namus ir 
kiemą, nuplaunu žolę, ap
karpau medžius, sutaisau 
kas reikalinga namuose ir 
apie namus. S. & B. Rott- 
mann, tel. 789 1157
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