
Metų 
permainoje
Per ištisus metus įtampa 

pasaulio politikoje augo. 
Nežiūrint dedamų pastangų 
per metus pasaulyje nera
mumų židiniai žiebėsi vis 
nauji o senieji plėtėsi. Ir 
tarp didžiųjų galybių - Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos 
santykiai taip pat tempėsi 
kartais prieidami arti kritiš
ko taško. Ir nenuostabu: kai 
anerikiečiai stengiasi viską 
stabilizuoti, sovietai dar la- 
tiau kursto savomis ir sve
timomis rankomis neramu
mų židinius. Pagaliau Ame
rika įsitikino, kad pataikavi
mais ir nuolaidomis nieko 
gero nelaimima, tad pasirin
ko kietesnę politiką. Prieš 
sovietų puolamuosius gink
lus, išstatytus ir nukreiptus 
į Vakarų Europą, Amerika 
atsako savo moderniausio
mis raketomis, kurios.jjau 
gabenamos ir įtvirtinamos 
Europoje. Norėdami pastoti 
tam kelią sovietai išvystė 
milžiniško masto akciją už 
taiką smerkiant Ameriką 
kaip karo kurstytoją. Bet 
tas nei Amerikos, nei vak.

A.A.
STASYS LOZORAITIS 

1898 -1983
Lietuvos Respublikos vyras: Užsienio reikalų ministeris 
(1934-1938), Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas 
ministeris Italijoje (1939-1940), Lietuvos Respublikos 
diplomatinės tarnybos užsienyje šefas (1940-1983).

Lietuvių tauta pagarbiai prisimena ir liūdi netekus 
iškilaus valstybininko.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė reiškia nuoširdžią 
užuojautą velionio žmonai p. Vincentai Lozoraitienei, 
sūnui, Lietuvos atstovui prie Šv. Sosto, Stasiui 
Lozoraičiui, jr., sūnui Kaziui Lozoraičiui su šeima, ir 
visiems giminėms bei artimiesiems.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

A f A STASYS LOZORAITIS

Europos valstybių vyriau
sybių nepaveikė. Į šitą tai
kos akciją sovietai sugebėjo 
įjungti ir religinius sąjū
džius, kurių vadai, vyskupai 
tam pritarė tuo talkindami 
sSov&SSĮriš. rNet Amerikos 
katalikų vyskupai išleido 
ganytojišką laišką tikintie
siems reikalaujant kad 
Amerika nusiginkluotų, ne
atsižvelgiant, su kokiu

Vasario 16-ji —
BENDRUOMENĖS VAJUS

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba, 
remdamasi V ir VI Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Sei
mų nutarimais, skelbia VASARIO 16 MINĖJIMUS — 
LĖŠŲ RINKIMO BENDRUOMENEI VAJAUS DIENA.

Kiekvienais metais Vasario 16 dienos minėjimo proga 
visoje Australijoje bus renkamos aukos Lietuvių Bend
ruomenei ir visos kitos organizacijos prašomos tą dieną 
jokių aukų nerinkti.

Lietuvių Bendruomenė — tai Laisva Lietuva Išeivijoje 
— ir jai išlaikyti turime nepagailėti lėšų ir gausiai aukoti 
mūsų Bendruomenės politiniams, kultūriniams bei švie
timo reikalams; tuo mes, Australijos lietuviai, parodysi
me savo susiklausymą, supratimą Bendruomenės reikalų 
ir padėsime lietuvybės išlaikymui ir mūsų laisvės kovos 
tęstinumui visame laisvame pasaulyje. Todėl visi kaip 
vienas aukokime Vasario 16 d. proga Lietuvių Bendruo
menei.

Visos Lietuvių Bendruomenės apylinkės ir seniūnijos 
įpareigojamos Vasario 16 d. minėjimų proga pravesti 
aukų rinkimą Lietuvių Bendruomenei.

Surinkti pinigai bus skirstomi taip: 50 % pasilieka 
apylinkių bei seniūnijų kultūriniams bei švietimo reika
lams, 50% siunčiama Krašto Valdybai, iš kurių 30% bus 
persiųsta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybai, o 
20% liks Krašto Valdybos reikalams.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybai lėšos labai 
reikalingos ne tik politiniam veikimui, pogrindžio spaudai 
iš Lietuvos spausdinimui ir platinimui, laisvės bylos ve
dimui, bet ir kultūriniams bei švietimo reikalams, o ypač 
pagalbai Pietų Amerikos lietuviams, kur ekonominės 
krizės metu gręsia visiškas lietuvybės išnykimas.

Todėl visos apylinkės ir seniūnijos prašomos tuoj pat 
pradėti parengiamuosius darbus ir suorganizuoti lėšų 
telkimą Vasario 16 d. minėjimų proga.

AUKODAMI BENDRUOMENEI IŠLAIKYSIME 
LIETUVYBĘ IR UŽTIKRINSIME LAISVĖS KOVOS 
TĘSTINUMĄ LAISVAME PASAULYJE.

V. Bukevičius
ALB Krašto Valdybos Pirmininkas

nuožmumu sovietai perse
kioja tikinčiuosius.

Skaudžiausi šių metų pa
likimo židiniai yra Lebano- 
nas ir Vid. Amerika. Vargu, 
ar čia bus rastas sprendimas 
be didesnių** ^pasekmių. 
Abiejuose taškuose vyksta 
kieta dviejų pasaulinių ga
lybių konfrontacija. Iki šiolei 
per visą sovietų istoriją bol
ševikai, sutikę kietesni pa
sipriešinimą paprastai nusi
leisdavo, bet turėdami gink
luotą persvarą parodo dau
giau agresyvumo, nors į at
vyrą konfliktą nedrįsta leis
tis. Savo staigiu ėjimu 
pastojus kelią sovietiniam 
įsigalėjimui Karibų, jūroje 
(invazija Granadoje) ir sten
giantis izoliuoti Kubą - išti
kimiausią sovietų satelitą 
amerikiečiai parodė, kad 
daugiau nuolaidų nebus tuo 
pačiu įsigydami pasitikėjimo 
ne tik Europoje, bet ir visur 
kitur pasaulyje.

Ypač sovietų prestižą nu- 
smukdė korėjiečių keleivinio 
lėktuvo numušimas, kur žu
vo 269 žmonės. Visokie so
vietų pasiteisinimai pasaulio 
neįtikino. Sovietų - ameri
kiečių nutrukusios jau ket
verius metus trunkančios 
derybos Genevoje dėl bran
duolinių ginklų apribojimo 
pasitraukus iš konferencijos 
sovietų atstovams, ameri
kiečių neišgąsdino.

Amerikai atgaunant pasi
tikėjimą ir savigarbą prez. 
Reagano prestižas ypatingai 
pakilo krašto viduje ir atei
nančių metų įvykstančiuose 
prezidento rinkimuose jis 
gali laimėti. Sovietai savo 
propagandoje neriasi iš kai
lio jį padaryti pavojingu pa
sauliui, bet ta propaganda 
jau neturi amerikiečiams tos 
įtakos, kokia vyravo prieš 
Reaganą.

Ateinantieji metai perims 
senųjų metų kraitį, prikrau
tą pilną sprogstamos me
džiagos. Iš visų nuotaikų 
matosi, kad pasaulis bręsta 
didesniems įvykiams. Vieną 
kartą bus prieita, kad šioje 
įtampoje turės įvykti lūžis.

STASYS LOZORAITIS, Lietuvos Diplomatijos Šefas

DIPLOMATIJOS ŠEFUI - STASIUI LOZORAIČIUI 
MIRUS

Kūčių dieną Australijos Lietuvių Bendruomenę pasie
kė liūdna žinia, kad Romoje mirė Lietuvos Diplomatijos 
Šefas, buvęs Lietuvos Užsienio Reikalų ministeris Stasys 
Lozoraitis.

Per paskutinius 44 metus Stasys Lozoraitis vadovavo 
Lietuvos diplomatams laisvame pasaulyje. Jis buvo taip 
kaip nepriklausomos Lietuvos švyturys, kuris švietė ir 
vedė mūsų diplomatus painiais ir vingiuotais keliais išei
vijoje. Jis buvo vienas iš tų kuris nuoširdžiai siekė visų 
mūsų veiksnių bendradarbiavimo ir vieningos kovos ve
dimo prieš mūsų krašto okupantus, nepažeidžiant statuso 
mūsų Lietuvos diplomatų, kuris buvo ir yra simbolis Ne
priklausomos Lietuvos.

Šiame ’’Mūsų Pastogės” numeryje paskelbtas dialogas 
ir susitarimas bendram darbui tarp Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi- ’ 
teto (VLIK’o) tartum vainikuoja Stasio Lozoraičio 
pastangas ir siekimus vieningam laisvinimo darbui. Su jo 
mirtimi, mes, Australijos lietuviai, tarsi nustojome dale
lytės Nepriklausomos Lietuvos.

Australijos Lietuvių Bendruomenė lenkia galvą prie 
tauraus lietuvio kapo ir tikisi, kad Stasio Lozoraičio sie
kimai ir troškimas laisvės Lietuvai sustiprins mus visus 
bendram darbui.

Likusiems šeimos nariams žmonai ir sūnui Australijos 
Lietuvių Bendruomenė reiškia giliausią užuojautą.

V Bukevičius
ALB Krašto Valdybos pirmininkas
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Pradedant naujuosius
Įžengėme į 1984-sius me

tus. Neskaitant nebaigtų 
pernykščių darbų naujieji 
metai savo eigoje patieks ir 
daugybę nepramatytų 
staigmenų arba posūkių, 
kurie dažnai turės lemiamos 
reikšitiės žmonijai, tautoms, 
bendruomenėms ir tuo pačiu 
atskiriems individams.

Pasaulinius įvykius nule
mia ir sprendžia politinių 
galiūnų nuosprendžiai ir ėji
mai. Jie gali būti ilgesniam 
laikui pastovūs, bet gali ir 
labai greitai keistis priklau
somai nuo padarytų spren
dimų išdavų, ekonominių ar 
politinių aplinkybių arba 
nuo nepramatytų faktorių, 
kurie gali iškilti kaip kokie 
uraganai, gaisrai ar žemės 
drebėjimai.

Lygiai tokių, sakytume, 
pradėtų ar suplanuotų iš 
anksto reikalų turi ir ma
žesnės apimties junginiai, 
kaip atskiros valstybės, 
tautos, įvairios organizacijos 
bei bendruomenės, o taip 
pat ir atskiri asmenys ar 
šeimos. Bet šalia to įvairias 
staigmenas padiktuoja bė
gamasis laikas, ką tenka 
labai dažnai tuojau pat 
spręsti, ieškoti naujų išeičių 
arba viską pametus griebtis 
naujų žygių. Tai ir yra daly
kai, ką priimtais terminais 
išreiškiant atneša nauji 
metai arba laiko reikalavi
mai.

Mums pirmiausia rūpi 
mūsų lietuvių bendruomenė, 
jos pramatyti bei užsibrėžti 
šiais metais įsipareigojimai 
jau nekalbant apie bet ko
kius laiko iššauktus netikė
tumus, kurių nežinome ir 
todėl apie juos netektų ir 
kalbėti.

Mielam bičiuliui, veikliajam Bendruomenės nariui 
A.A.

LIUDUI BARKUI 
mirus, jo žmonai Janinai Barkienei, jų dukrai Ramunei 
Griganavičienei ir šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia 

Ona Aleknienė
Marija ir Jonas Antanaičiai 
Teresė Bikulčienė 
Marija Birietienė 
Emilija Dudėnienė 
Ona ir Vladas Jakučiai 
Sofija ir Jonas Meiliūnai
Bronė ir Emanuelis Pankevičiai 
Jadvyga ir Vaclovas Rekešiai

A.A.
LIŪDUI BARKUI 

mirus, liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia 
žmonai Janinai ir dukteriai Ramunei su šeima

Stefa ir Vytautas Bartuškai
Juozas Šniras

A.A.
LIŪDUI BARKUI

mirus, jo žmoną Janiną ir dukrą Ramunę su šeima, 
luoširdžiai užjaučiame gilaus skausmo valandoje.

Soc. Globos Moterų D-ja Melbourne
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Atrodo, ir be nepramaty
tų dalykų bendruomenės 
bus pilnos rankos darbo išti
sus metus. Juk šių metų pa
baigoje jau kalendoriuje 
įrašytos Australijos • Lietu
vių Dienos, ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimas, nekal
bant apie įvairius minėjimus 
ir sukaktis, kurių artimiau
sios yra Mūsų Pastogės 
35rių metų sukaktis ir šv. 
Kazimiero 500 metų jubilie
jus, Vyr. Lietuvos Išlaisvi
nimo K-to 40 metų veiklos 
kelias ir gal net eilė kitokių, 
kurie išryškės vėliau. Visa 
tai liečia ne vien tik atskiras 
religines ar politines grupes, 
bet lygiai ir visus lietuvius, 
nes kiekvienu atveju galioja 
ir lietuvio vardas. Štai lietu
vių katalikų vyskupai išeivi
joje šiuos metus paskelbė 
šv. Kazimiero metais, VLI- 
Kas taip pat šiuos metus 
skelbia VLIKo metais. Gal ir 
PL Bmė irgi kokia nors in
tencija pašvęs šiuos metus , 
kaip kad pernykščius 
paskelbė "Aušros" metais. 
Šiemet sukanka graži ir Dr. 
Vinco Kudirkos įsteigto 
"Varpo" 95 metų sukaktis, 
nes "Varpo", o tuo pačiu ir 
Vinco Kudirkos įnašas lietu
vių tautai ir būsimai Lietu
vai buvo nemažiau reikš- 
.mįngas, kaip kad ir "Auš
ros1'. Nežinia, kas bus po 
penkerių metų tad nelau
kiant "Varpo” šimtmečio ar 
negeriau minėti dabar, kol 
dar turime pakankamai jėgų 
ir entuziazmo. Pagaliau bet 
koks didesnio ar mažesnio 
masto subruzdimas ar tai 
minėjimo forma, ar net ne
kasdieniško vakaro bei iš
vykos suorganizavimas jau 
yra akstinas neapsnūsti, ne

pasiduoti abejingumui, apa
tijai, kas tiesioginiai ar ne
tiesioginiai užkliudo ir tuos, 
kurie niekur nesirodo ir ak
tyviai nedalyvauja. Štai pe
reitų metų pabaigoje su
rengtas Sydnejuje Teatrų 
festivalis -* kaip jis išjudino 
ne tik vietinius sydnejiškius, 
bet patraukė eilę tautiečių 
net ir iš tolimesnių vietovių. 
Visa tai parodo mūsų ryžtą 
ir valią nenuleisti rankų. 
Valingas ir ryžtingas žvilgs
nis į ateitį visados sukelia 
kūrybinę kibirkštį ir pri
duoda energijos net ir pa-
vargusius išjudinti ir apsnū
dusius prižadinti.

Kaip minėta, šalia prog
raminės veiklos nežinome, 
ką padiktuos pats gyvena
masis laikas, tačiau ypatingą 
dėmesį reikia skirti ir spon
taniškai iniciatyvai, kuri 
dažnai būna pirminiu varik
liu ne tik bet kokiai veiklai, 
bet net dideliems sąjū
džiams. Tokiam teigimui 
paremti pavyzdžių netrūks
ta ir mūsų pačių nedidelės 
apimties pasaulėlyje.

Žodžiu, nauji metai pasta

PLB Valdyboje
PLB Švietimo ir Tautinio 
Auklėjimo Komisija skelbia

JAUNIMUI SKIRTO 
ROMANO / APYSAKOS

KONKURSĄ

Konkurso premija - $ 
1.000. Premijos mecenatė 
Rožė G. Jasinskienė.

Romano / apysakos Kon
kurso temos bruožai:

Įvykiai
Popiežius Jonas Paulius II 

aplankė Romos kalėjime sė
dintį pasikėsintoją prieš po
piežių turką M.A. Agca, ku
ris pereitų metų gegužės 13 
bandė popiežių nužudyti. 
Oficialiai popiežius viešu 
pareiškimu jam atleido. 
Apie ką jie kalbėjo, nežino
ma. Pasikėsintojas nuteistas 
kalėti iki mirties.

***
Pereitų metų pabaigoje 

įvyko palestiniečių laisves 
kovotojų tarpe nepasitenki
nimas savo vadu J. Arafatu, 
prieš kurį įvyko palestinie
čių sukilimas ir jis turėjo 
bėgti.

Argentinoje perėmus de
mokratiškai vyriausybei pa
reigas atidengta buv. kari
nės vyriausybės nusikalti
mai. Prez. Alfonsin atleido iš 
pareigų eilę aukštų kariškių, 
o arčiausiai prie valdžios 
buvusiems keliamos bylos. 
Naujos vyriausybės teigimu 
Argentinos karinė vyriau
sybė, krašte įvykdžiusi per
versmą 1976 metais, atsa
kinga už 15.000 politinių ka
linių, nužudytų kalėjimuose 
ar tardymų metu.

*♦*
Iš Sibiro tiekiamų dujų 

planas jau pasiekė Europą. 
Prancūzija pirmoji pradėjo 
naudotis, įsipareigojusi iš
naudoti iki 8 milijardų kub. 
metrų dujų kiekvienais me
tais.

BADEKA

Mūsų mylimai mamytei ir senelei Uršulei 
Ališauskienei mirus, nuoširdžiai dėkojame prel. P. 
Butkui, lankiusiam ją ligoninėje ir suteikusiam paskutinį 
palaiminimą. Kun. P. Martuzui, pravedusiam maldas 
laidojimo koplyčioje, už gedulingų mišių auką, pamokslą 
ir maldas kapuose. ’’Dainos” chorui - už giesmes pamaldų 
metu.

Taip pat didelė ir nuoširdi padėka visiems draugams, 
kaimynams ir pažįstamiems, lankiusiems velionę ligoni
nėje, o jai mirus - už gėles, užprašiusiems mišias, užuo
jautas kortelėmis, žodžiu ir spaudoje. Jūsų visų parody
tas nuoširdumas, pasiliks mums amžinai brangus ir ne
pamirštamas.

Dukra Anelė Pauliukonienė su šeima

to mus ne tik tęsti senus įsi
pareigojimus, bet juo labiau 
prieš naujus uždavinius. 
Neturėtume baidytis, jeigu 
su laiku kas iškyla naujo. 
Tas kaip tik liudija, kad esa
me veržlūs ir nepasitenki
name vien tiktai turimu.

Su pasitikėjimu ženkime į 
naujus metus, kaip artojas 
pavasarį į dirvą: mūsų pas
tangų ir darbo vaisiais gėrė- 
simės metų pabaigoje.

(v.k.)

1) Kūrinio tema, kurią pa
sirenka autorius / autorė, 
turi būti suprantama, ati
tinkanti šių dienų jaunimui, 
mielai jo skaitoma; skirta 
jaunimui tarp 13 metų hm48 
metų (aukštesniosios mo
kyklos) amžiaus;

2) Premijos mecenatė pa

Mylimai mamai, uošvienei ir močiutei
A.A.

ALEKSANDRAI BARKAUSKIENEI 
mirusiai Lietuvoje, užjaučiame mielus draugus Balį, 
Valentiną, Laimą ir Ritą Barkus. Užjaučiame Balio seserį 
Ramutę Grybienę ir jos šeimą, gyvenančius Kauno 
rajone.

Vida, Algis, Paulius, Susette, 
Rima ir Amanda Kabailai 
Milda ir Peter Dulhunty

A.A.
ALEKSANDRAI BARKAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų Balį 
Barkų su šeima ir visus artimuosius.

Elena ir Izidorius Jonaičiai

Mylimai motinai ir močiutei
A.A.

ALEKSANDRAI BARKAUSKIENEI 
Lietuvoje mirus, jos sūnų Balį, marčią Valę, vaikaites 
Laimą ir Ritą bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Tamara ir Benius Vingiliai

A.A.
ALEKSANDRAI BARKAUSKIENEI 

mirus Lietuvoje, jos liūdinčiam sūnui Baliui Barkui su 
šeima (Sydney) ir mirusiosios dukrai Ramutei su 
šeima ^Lietuvoje) reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Dr. Irvis Venclovas su šeima 
Romualdas ir Jadvyga Venclovai

A.A.
ALEKSANDRAI BARKAUSKIENEI 

mirus, jos sūnų Balį Barkų, dukrą Ramutę ir jų šeimas 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

C. ir P., L. ir K. Protai
Birutė Nagulevičienė

geidauja, kad kūrinyje būtų 
iškelta jaunimo kilnumo, 
grožio pamokoma mintis.

Konkursui kūrinio 
įteikimo taisyklės:

1) Kūrinys turi būti rašy
tas mašinėle, pasirašytas 
slapyvarde.

2) Slapyvarde užrašoma 
ant. kartu su kūriniu siun
čiamo užklijuoto voko. Voke 
įdedamas lapas su šiomis ži
niomis: kūrinio pavadini
mas, tikras vardas ir pavar
dė, pilnas adresas ir telefo
nas.

3) Konkursiniai kūriniai
yra atsiunčiami PLB Švieti
mo ir Tautinio Auklėjimo 
Komisijai iki 1985 m. vasario 
16 d. (pašto anspaudas), šiuo 
adresu:

PLB Jaunimo Romano / 
Apysakos Konkursas 

PLB Būstinė 
5620 S. Claremont Ave. 

Chicago, Ill 60636
Premijuotas kūrinys tam

pa PLB Švietimo ir Tautinio 
Auklėjimo Komisijos nuosa
vybė. Vertinimo Komisija 
bus paskelbta vėliau.
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PIRMASIS TEATRO FESTIVALIS
AUSTRALIJOJE

G.E. KAZOKIENĖ

Melbourne teatras ’’Aušra” pastatė Keturakio 3 veiks
mų komediją ’’Teta iš Amerikos”. Aktoriai: A. Adomai
tis, M. Šidlauskienė, A. Butkutė, E. Šidlauskas, R. Maka- 
ravičiūtė, V. Lipkevičius, A. Vyšniauskienė, A. Gabas, P. 
Maikauskas, R. Vyšniauskas. Režisierius Edvardas Šid
lauskas, rūbai M. Sodaitienės, apšvietimas - A. Dudaičio.

Sydnejaus teatras ’’Atžala” pastatė A. Domanto-Saka- 
lausko 5 veiksmų komediją "Pūkio pinigai”. Aktoriai: A. 
Kramilius, O. Maksvytienė, E. Lašatis, R. Gečiauskienė, 
V. Stasiūnaitis, J. Šarkauskas, K. Dauguvietytė, A. Vin
gienė, J. Dambrauskas, K. Stašionis, A. Kapočius, V. 
Šliogeris, L. Cox, J. Maksvytis. Režisierius - Julius 
Dambrauskas, scenografija - J. Jonavičienės, dekoracijų 
išpildytojai A. Adomėnas ir J. Janavičius, apšvietimas A. 
Dudaičio, garsai K. Ankaus, rūbai E. Kubbos ir N. Baue- 
rienės „ administratorius J. Maksvytis.

Abi premjeros įvyko Sydnejaus Lietuvių Klube 1983 
m. gruodžio 28 ir 29 dienomis.

NEW SOUTH WALES 
DEPARTMENT OF EDUCATION

Etninių kalbų 
šeštadienio mokyklos

Šios mokyklos prieinamos visiems valdiškų ir privačių 
vidurinių mokyklų (gimnazijų) mokiniams, kurie nori 
mokytis kalbų, kurių nėra jų lankomų mokyklų progra
mose.

LIETUVIŲ KALBA 
dėstoma Ashfield Boys High School

Mokiniai, norį įstoti į Savaitgalio Mokyklą, privalo 
minėtoje mokykloje registruotis vasario 4 d., šeštadienį, 
nuo 9 iki 11 vai. ryto. Dešimtų ir dvyliktų metų mokiniai 
nebus registruojami 1984 metams be švietimo komisijos 
pritarimo.

Dėl tolimesnių informacijų kreiptis į koordinatorių tel. 
20 584, ext. 8544.

D. SWAN, Director-General of Education

1983 metus Sydnejaus 
lietuviai užbaigė teatrų fes
tivalio ženkle. Tai buvo pir
ma tokio pobūdžio šventė, 
kuri, reikia tikėtis, virs tra
dicija ir taps dar viena iškil
minga mūsų kultūrinio gy
venimo apraiška. Gal čia 
reikėtų prisiminti, kad lie
tuviškas teatras gimė ne 
Lietuvoj, bet išeivijoje: pir
mas pastatymas pasirodė 
1889 m. J.A.V., Plymoute, o 
antrą surengė Petrapilyje 
susispietusi šviesuomenė 
1892 m. Pačioj Lietuvoj, dėl 
spaudos draudimo ir viso- 
kiariopo kultūrinių pasireiš
kimų persekiojimo teatras 
nors ir slaptai, bet gausiai 
pasireiškė kluonų gadynėje 
visu dešimtmečiu vėliau, kol 
perėjo į profesionalinį teatrą 
dar prieš nepriklausomybės 
atgavimą. Jei išsipildys pla
nuojamos svajonės, tai 
tokios Teatrų šventės Aus
tralijoje turėtų įvykti kas 
antri metai, kaip tik į tarpą 
tarp Lietuvių Dienų. Pradi
nė šventė tebuvo tik dviejų 
teatrų suvažiavimas, bet 
vėliau, įsitraukus ir kitų ko
lonijų teatrams, šventė virs 
tikraisiais teatro festiva
liais, didele kultūrine mani
festacija, viliojančia mases 
žiūrovų ir iš kitų miestų. 
Tada važiuosim į Adelaidę, 
Melbourną, Canberrą ne 
vien tik pramogavimui, bet 
kultūringam atsigaivinimui, 
nes teatro paskirtis yra kur 
kas gilesnė ir galingesnė: tai 
ne tik pramoginė, bet ir 
auklėjamoji, įtaigojamoji 
institucija. Tokią teatro 
galią nuo senų senovės žmo
nės pažinojo, ir teatras buvo 
vienasiš pačių svarbiausių 
valdovų manipuliuojamų 
vienetų. Be jų neapsiėjo jo
kie karaliai, imperatoriai, 
religijos. Totalitarinėse 
valstybėse teatras ir jo dar
buotojai yra ypač proteguo
jami, nes jie yra patogūs 
įrankiai smurtui ir melui 
pridengti, įbauginti, įtikinti, 
vaizdžiai parodyti nuklydu- 
siųjų bausmes. Tokie patys 
siekiai buvo ir imperatorių 
ir religijų jų valdymo galy
bėje. Ir nebūtinai scena turi 
būti uždara :graikai ir romė
nai turėjo atvirus amfiteat
rus, o inkviziciniai laužai, su 
būgnais ir fanfarais pri
traukdavo minias žmonių, 
sukeldami nemažiau baimės 
ir išreikalaudami nemažiau 

paklusnumo, kaip ir Lietu
vos turgaus aikštėse ant 
stulpų kabantys pakaruok
liai po antrojo pasaulio karo.

Įvairiose kultūrose, sant
varkose, įvairiais amžiais, 
teatraskeitė savo formas ir 
paskirtį. Laikui bėgant ir
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bendruomenėms demokra
tėjant keitėsi ir teatrų po
būdis, bet iki šių dienų yra 
užsilikęs dar iš primj ty- 
viausių kultūros pasireiški
mų troškimas suteatralinti 
mūsų kasdieninį gyvenimą: 
ir dabar bet koks parlamen
tas, bažnyčia ar net ir 
teismo salė yra miniatiūrinis 
teatras: savotiškos dekora
cijos, savotiški kostiumai, iš 
seno išsilikusieji archajiniai 
tekstai nuteikia žmogų ne
kasdieniškai, priduoda žo
džiams svorio ir įtaigumo. 
Teatro įtaigumo paslaptis 
glūdi pačioje jo sandaroje, 
nes teatras yra visų menų 
sintezė: jame telpa žodis, 
kartais išsakomas, kartais 
išdeklamuojamas, išdainuo
jamas,' telpa muzika, deko
racijos, kostiumai, grimas, 
šviesos, mimika, judesiai ir 
šokis. Geras teatras visada 
siekia ką nors pasakyti, at
skleisti, duoti vertybių matą 
aukštoje meninėje formoje.

Lietuvių kultūriniame
gyvenime teatras vaidino 
žymų vaidmenį. Galima drą
siai pasakyti, kad Lietuvoje 
teatras klestėte klestėjo. 
Aktoriai buvo studentų ido- 
liai, nes gabūs vaidintojai 
pajėgia uždegti žiūrovus ko
vai, aukai, pasiryžimui, gali 
įskiepyti meilę ir neapy
kantą, gali juokinti ir virk
dyti. Meilė teatrui lydėjo 
mus ir už Lietuvos ribų. Dar 
būnant Vokietijoj kiekviena 
stovykla turėjo ir savo šiokį 
tokį teatrėlį, o didžiosios su
sibūrimo vietos - tikrus te
atrus, su pripažintais mūsų 
aktoriais, kurių spektakliai 
būdavo kimštinai prisiplūkę 
žiūrovais. Ar prisimenate, 
kai mums čia atvažiavus į

SYDNEJAUS TEATRAS"ATŽALA" 
artistai ir technikinis personalas

Sėdi (iš kairės): J. Maksvytis, R. Gečiauskienė, J. Janavičienė, K. Dauguvietytė,
J. Dambrauskas, O.JVIaksvytienė, A. Kramilius, A. Vingienė.
Stovi (iš kairės): J. Šarkauskas, J. Janavičius, L. Cox, A. Adomėnas,
K. StaŠionis,,V. Šliogeris, A. Kapočius, V. Stasiūnaitis, E. Lašaitis.

MELBOURNO TEATRAS "AUŠRA"

Sėdi (iš kairės): A. Gabas, M. Šidlauskienė, E. Šidlauskas, R. Makarevičiūtė, 
L. Lipkevičienė. Stovi (iš kairės): P. Maikauskas, A. Adomaitis, A. Butkutė, 
R. Vyšniauskas, A. Vyšniauskienė, V. Lipkevičius.

Sydnejų ieškojote tikrų te
atrų laikraščiuose, kurių il
giausios skiltys buvo pava
dintos ’’theatre”? O ten, 
išsitiesęs visu ilgumu mus 
apgaudinėjo paprasčiausių 
kinų sąrašas! Ir kai galų gale 
susiradome milijoniniame 
mieste vieną vienintelį ’’gy
vą” teatrą, kiek ten buvo 
žiūrovų? Dešimt, dvidešimt? 
Tai tik maža kultūrų skirtu
mo iliustracija, primenanti 
mūsų meilę ir prisirišimą 
Erie teatrų. O mūsų pirmas 

etuviško teatro spektaklis 
Sydnejuje, surengtas Syd
nejaus Lietuvių teatro Mė- 
Šėjų Būrelio 1954 metais žy- 

ų salėje Darlinghurste! St. 

Paulauskas pastatė Antano 
Rūko ’’Slidų pusmilijonį”, į 
kurį sugūžėjo tūkstantinė 
lietuvių minia, tuo laiku ne
turėjusi nei mašinų, nei pi
nigų nei savų namų. Sugū
žėjo’ vedami meilės savo 
menui ir toje didžiulėje ma
sėje jauteisi ne kaip sveti
mųjų jūrose plūduruojan- 
čioje saloje, bet kaip pačioje 
Lietuvoje. Tos meilės vedini 
mūsų teatralai ir teatro my
lėtojai didžiuosiuose išeivių 
centruose įsteigė teatro 
grupes: Sydnejuje ’’Atžalą”, 
Melbourne ’’Aušrą”, Adelai
dėje - ’’Lietuvių Teatro My
lėtojų Grupę”. Teatrai išei
vijoje dirbo ištisai, kartais 

stipresniu, kartais lėtesniu 
tempu, priklausant nuo re
žisieriaus temperamento. Jų 
darbo rezultatus mes 
paprastai matydavom per 
Lietuvių Dienas, tačiau idė
ja suruošti "Teatrų Šventę”, 
kaip vėliau išgirdau, kilo iš 
Pauliaus Rūtenio. Ameri
koje tokie teatro festivaliai 
jau ruošiami keleri metai ir 
andai mes patys turėjom 
progos pamatyti premijuoto 
lietuviško teatro lygį, kai jis 
gastroliavo Australijoje.

Taigi, idėja suruošti Te
atrų Šventę jau yra tapusi 
realybe. Keistu sutapimu, 
Melbourno ir Sydnejaus te
atrai pasirinko šį kartą maž
daug to pačio laikotarpio 
lietuviškus veikalus, pačią 
nepriklausomo Ligtuvos gy
venimo pradžią. Ir dar keis
čiau, kad abu tie veikalai yra 
komedijos, kiek retesnis 
žanras lietuviškame reper
tuare, nes mes visgi esame 
labiau linkę žiūrėti į gyveni
mą iš dramatiškesnės pusės.

Melbourno teatras ’’Auš
ra” pastatė mieste vykstan
čią Keturakio komediją 
’’Teta iš Amerikos”. Bendrai 
paėmus, Melbourno teatras 
sveikintinas: gabumų yra, 
entuziazmo yra, veikalo pa
sirinkimas geras. Režisie
rius Edvardas Šidlauskas 
taip pat atliko ir vieną iš 
pagrindinių rolių - Luko
šiaus, profesionalinio akto
riaus. Rolė sukurta dviguba, 
nes Lukošius, staiga situaci
jai pakitus, turėjo pavirsti į 
advokato Kairio žmoną. Iš

Nukelta į 7 psl.
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LIETUVIŲ POLITINĖJE VEIKLOJE VLIK’o ir PLB Valdybos 
susitarimai

VLIKo nueitas kelias
VLIKO SEIMAS

išklausęs pran- 
šimus apie 40-ties metų 
VLIKo veiklą, skelbia, kad:

1. 1943 m. lapkričio 25 d. 
vokiečių okupuotoje Lietu
voje sudatytas VLIKas. 
Paskelbus 1944 m. Vasario 
16 d. deklaraciją ir išleidus 
keletą atsišaukimų į lietuvių 
tautą, 1944 m. balandžio 
29-30 dienomis areštuoti 
VLIKo Valdybos nariai ir 
artimi bendradarbiai: A. 
Damušis, B. Gaidžiūnas, J. 
Katilius, K. Brunius, A. Tu
mėnas, K. Valiulis, J. Deks- 
nys ir B. Bieliukas. Artėjant 
naujai bolševikų okupacijai 
buvo sudaryta VLIKo Vo
kietijoje delegatūra: M. 
Krupavičius, R. Skipitis ir

1945 m. balandžio 8 d. 
Wuerzburge, Vokietijoje, 
atnaujintas VLIKo
veikimas. 1955 m. VLIKas 
persikėlė į Jungtines Ame
rikos Valstybes ir 1964 m. 
persitvarkęs, tęsia savo

2. VLIKo Valdyba, kei
čiantis tarptautinėmis sąly
goms, bendradarbiaudama 
su diplomatine ir konsulari- 
ne tarnyba, Amerikos Lie
tuvių Taryba, Lietuvos 
Laisvės Komitetu, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomene, at
skirų kraštų bendruomenė
mis ir organizacijomis, me
morandumais, laiškais ir as
meniniai be atvangos kreipė 
laisvojo pasaulio vyriausy
bių, tarptautinių organiza
cijų ir institucijų dėmesį į 
Sovietų Sąjungos įvykdytą 
Lietuvos aneksiją kaip tarp
tautinį nusikaltimą
reikalaudama, kad būtų 
imamasi priemonių, kad so
vietai pasitrauktų iš Lietu
vos ir būtų atstatytas Lie
tuvos suvereninių teisių 
vykdymas.

3. Vienas iš svarbiausių 
dalykų laisvinimo veikloje 
buvo ir yra informacijos 
darbas. Sovietų Sąjungos 
imperialistinei ir genocidinei 
politikai nušviesti ir nuola
tiniams žmogaus teisių pa
žeidimams okupuotoje Lie
tuvoje registruoti ir skelbti, 
VLIKas leido ir leidžia 
ELTOS biuletenius lietuvių, 
anglų, prancūzų, ispanų, 
italų, vokiečių kalbomis ir 
leidinius susijusius su Lie
tuvos problemomis, rėmė ir 
remia finansiniai Vatikano ir 
Romos radijo tarnybų bend
radarbius (anksčiau Madri
do ir Filipinų radijo).

4. VLIKo pirmininkai — 
St. Kairys, M. Krupavičius, 
J. Matulionis, A. Trimakas, 
V. Sidzikauskas, K. Valiūnas 
ir K. Bobelis lankė JAV, 
Kanados, Pietų Amerikos, 
Australijos, Europos kraš
tus supažindindami tų 
kraštų lietuvių visuomenę 
su Lietuvos laisvinimo 
problema ir megzdami ry
šius su užsienių tarnybomis. 
Žymesnės delegacijos buvo 
suorganizuotos į Helsinkio ir 
Madrjdo konferencijas ir 
Europos Parlamento sesiją.

5. Lietuvos laisvės byla 
•išlaikyta gyva tarptauti
niuose forumuose:

a. Daugelis laisvojo pa
saulio vyriausybių nustatė, 
kad Lietuva, Latvija ir Esti
ja ne pačios laisvai savo no
ru pasirinko sovietinę sant- 

okupavus, prievarta įjung
tos į Sovietų Sąjungą ir 
laiko, kad šis sovietų veiks
mas yra agresija, smurto 
aktas, įvykdytas pasire
miant Molotovo —- Ribben- 
tropo paktu.

b. Nežiūrint Sovietų Są
jungos pastangų išgauti 
tarptautinį pripažinimą Pa
baltijo valstybių įjungimui į 
Sovietų Sąjungą, daugelis 
vadovaujančių laisvo pasau
lio valstybių nepripažįsta šio 
įjungimo, pav. JAV, Kana
da, Australija, D. Britanija, 
Vokietijos Federalinė Res
publika, Prancūzija, Belgija 
Airija, Vatikanas ir eilė kitų.

c. Šio nepripažinimo dėka, 
nepriklausomos Lietuvos 
valstybės diplomatinės ir 
konsularinės tarnybos vei
kia eilėje kraštų, išlaikyda
mos Lietuvos valstybingu
mo tarptautinį pradą.

6. Paskutiniame dešimt
metyje laisvame pasaulyje 
padidėjo susidomėjimas Pa
baltijo valstybių būkle. Šio 
susidomėjimo pagrindiniai 
pasireiškimai yra:

a. 1975 m. gruodžio 17 d. 
Australijos vyriausybė at
šaukė 1974 m. rugpiūčio 3 d. 
padarytą pripažinimą 
Pabaltijo valstybių įjungimo 
į Sovietų Sąjungą.

b. 1975 m. rugpiūčio 23 d. 
45 pabaltięčiai paskelbė 
Maskvoje memorandumą 
adresuotą Jungtinių Tautų 
Generaliniam Sekretoriui, 
■Sovietų Sąjungos, Rytų ir 
Vakarų Vokietijos vyriau
sybėms. Jame reikalaujama 
pasmerkti Molotovo — Rib- 
oentropo paktą, laikyti jį 
niekiniu ir atitraukti sovietų 
kariuomenę iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos.

Mūsų reikalais
AMBASADORĖ
KIRKPATRICK PRIMENA
TERORĄ PABALTIJE

Liepos 18 d., Pavergtųjų 
Tautų Savaitės proga, JA 
V-bių ambasadorė Jungtinės 
Tautose, Jeane J. Kirkpat
rick, pasakė svarbią kalbą 
apie Rytų Europos pavergi
mą. Šios kalbos tekstas buvo 
išspausdintas Congressional 
Record rugpiūčio 3 laidoje. 
Ambasadorė taip pasakė 
apie Pabaltijį:

”Po Pabaltijo užėmimo, 
sovietai pradėjo nuožmiai 
sovietizuoti šias šalis, ir tai 
iššaukė visuotinę opoziciją. 
Vieną ’siaubo naktį’ — 1941. 
birželio 14 — sovietai de
portavo į Sibirą beveik visą 
Pabaltijo inteligentiją, kur 
dauguma jų žuvo. Pabaltijo 
tautoms buvo ’nukirsta gal
va’, panašiai kaip Katyne 
buvo giljotinuota lenkų tau
ta. Kai po savaitės vokiečiai 
įsiveržė į Sovietų Sąjungą, 
visose trijose Pabaltijo 
valstybėse įvyko masiniai, 
spontaniški sukilimai ir di
delė jų teritorijos dalis buvo 
išvaduota iš sovietų dar 
prieš naciams jas užimant. 
Bet Raudonoji Armija even
tualiai, vėl užėmė Pabaltijo 
valstybes ir tuomi paskatino 
200.000 žmonių masinį 
išvykimą, nes jie bijojo so
vietų valdžios sugrįžimo... 
Sovietai vėl konsolidavo 
savo kontrolę Pabaltyje žu-

c. JAV Atstovų Rūmai 
1979 m. lapkričio 13 d. ir Se
natas gruodžio 20 d. priėiiiė 
sutartinę rezoliuciją Nr. 200, 
kurioje pareiškė nuomonę, 
kad prezidentas, tikrai tai
kai Pabaltijo srityje ir 
bendrai Europoje pasiekti, 
duotų instrukcijas JAV de
legacijai Madrido konferen
cijoje, kad būtų siekiama 
pilnai įgyvendinti Helsin
kio Baigminio Akto prin
cipus, liečiančius tautų ly
gias teises apsispręsti ir kad 
JAV siektų kitų valstybių 
paramos ir bendradarbiavi
mo Pabaltijo valstybių ne
priklausomybei įgyvendinti.

d. 1982 m. gruodžio 14 d. 
Australijos Senatas priėmė 
rezoliuciją, raginančią Aus
tralijos vyriausybę paremti 
Pabaltijo valstybių klausimo 
iškėlimą Jungtinėse Tauto- 
sc.

e. 1982 m. liepos 28 d. 100 
Kongreso narių kreipėsi į 
Brežnevą ragindami, kad 
būtų baigta Pabaltijo vals
tybių neteisėta sovietų oku
pacija.

f. 1983 m. sausio 13 d. Eu
ropos Parlamentas priėmė 
rezoliuciją siūlydamas Eu
ropos bendruomenės užsie
nių reikalų ministeriams 
perduoti Pabaltijo valstybių 
klausimą Jungtinių Tautų 
Dekolonizacijos pakomisei.

g. 1983 m. birželio 14 d. 
JAV prezidentas paskelbė 
Pabaltijo valstybių Laisvės 
Dieną ir 1983 m. liepos 29 d. 
įpareigojo JAV atstovę prie 
Jungtinių Tautų perduoti jo 
specialų pareiškimą apie 
Pabaltijo valstybių būklę 
Jungtinių Tautų nariams.

h. 1983 m. spalio 27 d. se
natorius R. Dole pasiūlė Se
natui priimti (pritariant At
stovų Rūmams) rezoliuciją 
nukreiptą į Jungtines Tau-

dynėmis, represija ir masi
nėmis deportacijomis. Ap
skaičiuojama, kad tarp 1944 
ir 1949 metų 600.000 pabal- 
tiečių buvo deportuoti į Si
birą. Partizaninis pasiprie
šinimas sovietinei okupacijai 
tęsėsi iki 1952 m., aštuone- 
riems metams praėjus po 
Raudonosios Armijos sugrį
žimo. Nuo to laiko, sovietai 
tęsė savo sąmoningą kultū
rinio rusinimo politiką, bet 
iki šios dienos nėra nė ma
žiausio įrodymo, kad jiems 
būtų pavykę surusinti 
pabaltiečius, ar juos įtikinti, 
kad sovietinė valdžia teisė-

(ELTA)

PRAŠYMAS
JUNGTINĖMS TAUTOMS

Tarptautinė politiniais 
kaliniais besirūpinanti orga
nizacija AMNESTY IN
TERNATIONAL gruodžio 
9 d. įteikė Jungtinių Tautų 
Organizacijos (UNO) 
įstaigai prašymą su milijonu 
parašų, kad būtų paleisti bet 
kur pasaulyje kalinami dėl 
savo įsitikinimų sąžinės ir 
politiniai kaliniai.

Amnesty International 
išvystė šiuo reikalu plačią 
akciją daugelyje kraštų ir 
tikimasi surinkti apie 10 mil. 
parašų, kas liudytų pasaulio 
sąžinės atbudimą. Vykdant 
parašų akciją rengiamos de
monstracijos už žmogaus

VLIKo ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Valdybų 
sudarytų komisijų nariai 
1983 m. gruodžio 17 d. turė
jo Čikagoje pirmą pasitari
mą tų veiksnių -santykiams 
išlyginti ir darbams sude
rinti.

Komisijų pasitarimai 
vyko tautos laisvei atgauti 
didelio rūpesčio dvasioje.

Pasitarimų dalyviai suta
rė:

1. VLIKas ir PLB savo 
tarpusavio santykius grin
džia lietuviško solidarumo 
dvasia ir abipuse pagarba jų 
vykdomiesiems darbams.

2. VLIKas ir PLB nesikiša 
į vienas kito organizacijų 
pagrindus.

3. VLIKo ir PLB pareigū
nai vengia žeminti vieni ki
tų garbę ir autoritetą.

4. VLIKas ir PLB Valdy
bos, reikalui esant, tariasi 
Lietuvos laisvinimo klausi
mais ir su tuo surištos veik
los derinimu.

tas, kad būtų imamasi- 
priemonių išvesti Sovietų 
kariuomenę iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, ir leisti 
joms laisvai pašoms nusta
tyti savo valdymo formą.

i. Švedijos ir Danijos Par
lamentuose buvo padaryti 
paklausimai apie šių kraštų 
vyriausybių pažiūrą į Pabal
tijo valstybių okupaciją.

j. Padaryti pakartotini 
pareiškimai Madrido konfe
rencijoje ir Jungtinėse Tau
tose, smerkiantys Sovietų 
Sąjungos agresiją prieš Lie
tuvą, Latviją ir Estiją ir 
nuolatinius žmogaus ir tautų 
teisių pažeidimus Pabaltijo 
valstybėse.

7. Žymiųjų politikų pa
reiškimai liečiantys Pabalti
jo valstybių ir Rytų Europos 
būklę:

a. JAV prezidentas Pa
baltijo Laisvės Dienos pa
reiškime, 1983 m. birželio 14 
'^-Pažyniėįo: . . . .

JAV žmones jungiasi 
prie teisingų Pabaltijo žmo
nių siekimų. Mes negalime 
likti nebylūs akivaizdoje te
besitęsiančio Sovietų Są- 
j’ungos atsisakymo . leisti 
jiems būti laisvais. Mes pa
laikome jų teisę nustatyti 
savo likimą, laisvai be sveti
mųjų valdymo”.

b. Vokietijos Federalinės 
Respublikos užsienio reikalų 
ministeris Genscher pasisa
kė prieš esamą padėtį So
vietų hegemonijos sferoje: 

teises išskyrus totalistinius 
kraštus.

Šioji akcija už parašų rin
kimą plačiai vykdoma ir 
Australijoje. Keista, kad iki 
šiol šiuo reikalu specialūs 
lietuviški veiksniai apie tai 
niekur neprasitarė, nei 
Žmogaus Teisėms Ginti 
Draugija Sydnejuje, nei 
Friends of the Captives 
Tasmanijoje.

Dokumentinis filmas ”The 
Baltic Tragedy”, trankąs 
apie 150 mm. galima gauti 
už $ 130 užsakant: P.O. Box 
29035, Chicago, DI. 60629, 
U.S.A. Filme atskleidžiama 
Pabaltijo okupacija.

♦ ♦♦

JAV Lietuvių Fondas ar
tėja prie trečio milijono. Pe
reitų metų pabaigoje Fon
das jau turėjo $ 2.610.000.

5. VLIKo ir PLB bendra
darbiavimas ir veiklos deri
nimas vykdomas per jų Val
dybas ar Valdybų atstovus.

6. VLIKo ir PLB Valdybų 
sutarimu kviečiamos veiks
nių konferencijos White 
Plains konferencijos 1974 
metų tvarka.

Komisija paliko eilę klau
simų svarstyti kitam pasita
rimui.

Šie susitarimai perduoda
mi tvirtinti VLIKo ir PLB 
Valdyboms.

Pasirašė:
VLIKo Komisijos nariai: 

Liūtas Grinius, pirmininkas, 
Teodoras Blinstrubas 
Vladas Šoliūnas

PLB Komisijos nariai: 
Alg. S. Gečys, pirmininkas 
Kazys Ambrazaitis 
Juozas Danys

VLIKo Valdyba šių metų 
gruodžio 21 d. šį pareiškimą 
patvirtino.

"Palaikymas status quo 
Sovietų Sąjungos hegemo
nijos sferoje sudaro grėsmę 
taikingam tautų sugyveni
mui Europoje. Vakarų de
mokratijos, išeidamos iš 
laisvės idealo bazės, negali 
ir neturi likti nebylios ma
tydamos laisvės suvaržymus 
Rytų ir Centro Europoje. 
Jos turi reikalauti žmogaus 
teisių įgyvendinimo ir jų 
teisės apsispręsti... Senoji 
dominavimo ir subordinaci
jos sistema atominiame am
žiuje yra atgyvenusi. Ji turi 
būti pakeista visų kraštų ly
giomis teisėmis ir tautų ap
sisprendimo teise”. (Foreign 
Affairs, FaD, 1982).

c. Buvęs D. Britanijos už
sienio reikalų ministeris 
(1979-1982) Lordas Carring
ton iškėlė Vakarų moralinę 
ir politinę prievolę Rytų 
Europos atžvilgiu:

’’Mes turime stačiai žiūrė
ti į sudėtingas moralės ir 
politikos problemas, kurių 
vystymasis Rytų Europoje 
iškelia Vakarams... Mūsų 
pirmas rūpestis turi būti 
pačios šių kraštų tautos. 
Mes turime istorinę prievolę 
ir politinę ir moralinę atsa
komybę palaikyti jų teisę į 
laisvę ir apsiprendimą”. 
(NATO Review, No. 2, 
1983).

d. Šie pasisakymai pakar
toja ir praplečia Summer 
Wells, JAV pasekrėtoriaus 
1940 metų liepos 23 d. pa
reiškimą, kad jeigu šios tei
sės nebūtų atstatytos, tai 
’’moderninės civilizacijos 
bazė negalės būti išsaugo
ta”.

Pabaltijo valstybių prob
lema yra integralinė visos 
Europos problema, ir liks 
tarptautine problema iki bus 
atstatytas suvereninių tei
sių vykdymas šiuose kraš
tuose.

8. Aukščiau minėtos rezo
liucijos ir pareiškimai yra 
Lietuvos laisvinimo bylos 
nauji politinės krypties 
ženklai. Jie nesitenkina pa
syviu aneksijos nepripaži
nimu, bet siūlo imtis žygių, 
kurie vestų prie sovietų ka
riuomenės atitraukimo iš 
Lietuvos ir sudarytų gali
mybę laisvai, be jokio sveti
mos valstybės grąsinimo ar 
spaudimo nustatyti savo 
valdymosi formą.

Ši nauja kryptis turėtų 
būti visuose kraštuose stip
rinama.

(ELTĄ)
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Jaunimo Kongresas 
Australijoje

Kaip jis buvo pripažintas?

IV-jo Jaunimo Kongreso 
metu, kuris įvyko Europoje, 
daugelis norėjo, kad V-sis 
Jaunimo Kongresas vyktų 
Australijoje. JAV ir Kana
dos jaunimas norėjo kong
resą turėta pas save. Pama
tę, kad jei jie atskirai bal-

sekantis kongresas turįs 
vykti Australijoje. Pagaliau 
sprendžiant būsimo kongre
so vietą balsavimo keliu visi 
pasisakė, kad VI-sis Jauni
mo Kongresas įvyks Aus
tralijoj.

Donata Sadauskaitė

JAUNIMO

žodis
ALJS Valdybos leidinys. Redaktorė Loreta čižauskaitė, 36 Grosvenor St., 
Moonee Ponds, Vic. 3039 _________________ ___

suos, nei vieni, nei kiti ne
laimės, tai JAV ir Kanados 
atstovai susidėję nubalsavo 
sekantį kongresą turėti JAV 
ir Kanadoje.

V-jo kongreso metu Aus
tralijos atstovai nuvyko į 
V-jį kongresą geriau pasi
ruošę ir buvo pasiryžę Vl-jį 
kongresą rengti Australijo
je. Iš anksto pasirūpinta tu
rėti Australijos Liet. B-nės 
sutikimą ir palankumą ir 
buvo nusivežę taip pat ALB 
Krašto Valdybos p-ko laišką. 
Pernai per Velykas Jaunimo 
Dienų metu Canberroje 
pravesta provizorinė prog
rama, paruošta ’’propagan
dinė knyga” kiekvienam 
kraštui, pasisakymai iš vie
tinių laikraščių ir t.t. Nuo 
pat pirmos dienos kongreso 
stovykloje pradėta vesti 
propaganda.

Nuvažiavus į Studijų Die
nas iškabinom daug plakatų. 
Išgirdę gandus, kad Pietų 
Amerikos jaunimas taip pat 
kėsinasi į sekantį kongresą, 
mes suteikėm žinių apie 
Australiją ispaniškai. Taip 
nuo pat V-jo Kongreso pra
džios mes tikinom visus, kad

Penktojo Jaunimo Kongreso atstovai
Nuotrauka St. Dabkaus

- ■ *»« ■ >■ - -a.. i- . .. - 4)r , j.

Visuomeniniai svarstymai J. Kongrese

Mano uždavinys yra pri
statyti V-jo Jaunimo Kong
reso nutarimus visuomeni
nėje srityje. Čia noriu pirma 
papasakoti, kaip tie nutari
mai buvo paruošti.

Atvykę į Trento universi
tetą Studijų Dienom žino
jom, kad turėsim nustatyti 
gaires P.L. Jaunimo S-gos 
veiklai, kurių ji turės laiky
tis iki kito kongreso. Regis
tracijos metu buvo kiekvie
nam įteikta balsavimo kor
telė, be kurios mes būtume 
bebalsiai.

Prasidėjo Studijų Dienos. 
Paskaitos, simpoziumai, 
diskusijos, pokalbiai, disku
sijų būreliai ir darbo būre
liai. Darbo būreliuose buvo 
pristatyti visokiausi pasiū
lymai.

Redagavimo Komisijos 
darbas visus tuos siūlymus 
perskaityti, suskirstyti ati
tinkamoms sritims, sureda
guoti ir t.t. Tada prasidėjo 
tikras darbas. Visi siūlymai 
buvo persvarstyti ir išnag
rinėti. Kartais užtrukdavom 
ilgesnį laiką prie vieno žo
džio, kartais kiti būreliai no
rėjo pasisavinti tą patį siū
lymą ir jį ginti, o kartais ne
atsirasdavo nė vieno būre
lio, kad prisipažintų, jog tas 
ar kitas siūlymas yra jų dar
bas.

Diskutuodavom iki išnak
tų. Rodos nutarta, nuspręs
ta, o rytą vėl kas nors iškelia 
siūlymą persvarstyti. Vėlgi 
kai kurie siūlymai atrodė 
tinkami vidurnaktį, jau nebe 
taip gerai skambėjo iš ryto. 
Taip pat siūlymus labai ati
džiai sekė naujasis Jaunimo 
S-gos pirm. Gintaras Gru
šas. Jam buvo aišku, kad

Donata Sadauskaitė

tuos siūlymus turės įvykdyti 
jo valdyba, ir jeigu kiti at
stovai buvo pasiruošę 
griauti kalnus, Gintaras pa
reikšdavo, kad tai neįmano
ma.

Kongreso nutarimai su
skirstyti įpareigojančiais ir 
skatinančiais. PLJ S-gos 
V aldyba įpareigota:
reguliariai leisti žiniaraštį, 
išleisti pokongresinį leidinį, 
suruošti vadovų kursus, iš
ryškinti atstovo pareigas, 
parūpinti lietuviškai nekal
bantiems atstovams vertė
jų, duoti raštu veiklos pra
nešimą VI-jo J. Kongreso 
Studijų Dienų pradžioje, 
kartu su VI-jo PLJK Ruošos 
Komitetu ištirti būdus pa
lengvinti studijų dienų dar
bo eigą.

ŽINIARAŠTIS. Buvo 
jaučiama, kad reikia palai
kyti ryšius tarp jaunimo po 
visą pasaulį. Kiekvienas 

PLJ S-gos kraštų pirmininkai su Lietuvos konsulu Kana
doje p. J. Žmuidzinu

kraštas taip pat turi paskirti 
ryšininką tiesioginiams ry
šiams su PLJS Valdyba. Šių 
ryšininkų pareiga yra taip 
E at ir versti visas svarbias 

etuvių žinias į gyvenamojo 
krašto kalbą bei jas platinti.

PLJS Valdyba įpareigoja 
leisti reguliariai žiniaraštį, 
kuris apibūdintų valdybos 
veiklą, teiktų informacijas iš 
įvairių kraštų, skelbtų žinias 
iš Lietuvos pogrindžio veik
los, iškeltų Lietuvai ir lietu
viams svarbius įvykius, tu
rėtų valdybos ideologinio 
Eobūdžio vedamąjį, turėtų 

ultūrinį priedą, kuriame 
būtų išeivijos ir Lietuvos 
naujų literatūros leidinių 
sąrašai bei kultūrinių įvykių 
apibūdinimai.

Kiekvieno krašto LJS yra 
atsakinga platinti šį žinia
raštį savo nariams ir spau
dai. Taip pat PLJS Valdyba 
įpareigota išleisti kongresinį 
leidinį apie V J. Kongresą ir 
jo nutarimus. Šis leidinys 

bus plačiai platinamas , jau
nimo tarpe visame pasauly
je.

VADOVŲ KURSAI. PLJ 
S Valdyba įpareigota suor
ganizuoti vadovavimo kur
sus, kurie būtų prieinami 
jaunimui iš įvairių kraštų, 
nes buvo jaučiama kad 
trūksta prityrusių jaunimo 
vadovų.

ATSTOVŲ PAREIGOS. 
Kitas Valdybos uždavinys 
bus išryškinti atstovo parei
gas prieš ir po kongreso. 
Atstovai turėtų 'jaustis at
sakingi vykdant kongreso 
nutarimus. Ypatingai Val
dyba prašoma nustatyti už
davinius, įvykdomus per 
vienerius metus.

VERTĖJAI. Kadangi lie
tuviškai nesuprantančių da
lyvių skaičius tikriausiai di
dės per ateinančius kongre
sus, PLJS Valdyba per 
Kongresų Ruošos Komite
tus įpareigota parūpinti lie
tuviškai nekalbantiems at
stovams vertėjus iš dalyvių 
tarpo, kad atstovai galėtų 
programoje pilnai dalyvauti 
ir savo pareigas sąžiningai 
atlikti.

VEIKLOS PRANEŠI
MAS. V Jaunimo Kongresas 
įpareigojo naująją valdybą 
pristatyti raštu savo veiklos 
pranešimą ir veikimo ap
žvalgą VI-jo J. Kongreso 
pradžioj.

STUDIJŲ DIENŲ EIGA. 
PLJS Valdyba kartu su 
VI-jo J. Kongreso Ruošos 
Komitetu yra įpareigoti iš
tirti būdus palengvinti Stu
dijų dienų darbo eigą, kad 
būtų sklandžiau pravesti 
darbo būreliai ir išvengta 
laiko gaišinimo atstovų su
važiavimo sesijose.

Šalia įpareigojimų buvo ir 
visa eilė siūlymų.

Ruošiant radijo progra
mas jaunimui skatintina per 
jas skleisti žinias apie PLJS 
veiklą, kitų kraštų jaunimo 

veiklą, Lietuvą ir pogrindžio 
veiklą Lietuvoje.

KOMUNIKACIJA SU 
LIETUVA.^ Per pogrindžio 
spaudą žinoma, kad radijo 
transliacijos yra svarbios ir 
jos klausomos iš Vakarų ir 
taip pat žinoma, kad jos rusų 
trukdomos. Prašymas bus 
duotas radij'o stotims, kurios 
transliuoja į Lietuvą, kad jos 
stengtųsi tobulinti techniką 
ir programų kokybę. Taip 
pat siūloma išnagrinėti gali
mybes transliuoti progra
mas į Lietuvą per vokiečių 
stotis.

DVIKALBIŠKUMAS.
MIŠRIOS ŠEIMOS. Kong
resas patvirtino, kad lietu
vių kalba yra svarbiausias 
junginys ir lietuvių kalbos 
tobulinimas yra būtinas. 
Tačiau matome, kad nemo
kančių lietuviškai arba silp
nai mokančių vis didėja. 
Svarbu pritraukti atitolusį 
jaunimą ir reikalui esant 
vartoti gyvenamojo krašto 
kalbą.

Taip pat mišrių šeimų 
skaičius didėja. Mūsų visų 
atsakomybė mišrias šeimas 
įjungti į lietuvių bendruo
menę ir veiklą. Norėdami 
palengvinti jaunom šeimom 
lietuviško auklėjimo darbą 
pasiūlyta kiekvienam kraš
tui ištirti galimybes įsteigti 
lietuviškus vaikų darželius 
bei vaikų globos centrus. 
Būtų galima kreiptis į ne
dirbančius, vyresnio am
žiaus žmones, patyrusius 
šioje srityje.

TALKININKAI KRAŠ
TAMS. Gerai paruošti t'alki- 
ninkai labai naudingi Jauni
mo Sąjungos veiklai. Tą la
bai gerai įrodė Laimos Ber- 
žinytės kelionės į Australiją. 
Deja, ne visi talkininkai taip 
gerai atliko savo uždavinius. 
Ateityje talkininkai, prieš 
juos išsiunčiant kitur turėtų

Nukelta į 6 psl.
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MIRUSIEJI
LIŪDO BARKAUS 

NETEKUS

Jei šiandieną įstengiame 
savus tautinius, socialinius, 
kultūrinius, taip pat ir eko
nominius poreikius pilnai ar 
dalinai patenkinti, tai tik 
dėka veikliųjų tautiečių pa
sišventimo kitų labui ir nau
dai.

Tokių pasišventėlių tarpe 
buvo ir Liudas Barkus, mi
ręs praėjusių metų gruodžio 
23 dieną, palaidotas 27 d. 
Melbourne. Paliko jis žmoną 
Janiną, dukterį Ramunę su 
šeima Amerikoje.

Velionis buvo aktyvus 
bendruomenės narys, dirbęs 
visur, kur buvo reikalingas 
ne tiktai organizacinis suge
bėjimas, bet ir išmintingas 
patarimas, pakantumas luto 
nuomonės, taktas kritikos 
žodį skelbiant.

Šviesų atminimą palikęs 
Liudas Barkus buvo Gee
longo, Melbourne bendruo
menės valdybos narys, Aus
tralijos kultūros fondo vy
riausios valdybos narys, 
Melbourne Lietuvių klubo 
valdybos pirmininkas, Koo
peratinės kredito draugijos 
’’Talkos” steigėjas ir pirmi
ninkas, ALB Krašto tarybos 
narys per kelias kadencijas, 
Pasaulio Lietuvių seimo 
narys, dalyvavęs jo posė
džiuose New Yorke.

Bendradarbiavo Mūsų 
Pastogėje, rašė užjūrio lie
tuvių spaudoje - dalinosi lie
tuviškojo gyvenimo rūpes
čiais, svarstė bendruomeni
nius reikalus.

Liudas Barkus gimė Vyžių 
kaime, Tauragnų valse., 
Utenos apskr. 1905 m. gruo
džio 6 dieną.

Labai jaunas iš kaimo at
vykęs miestan, dienomis 
pelnė duoną, vakarais siekė 
mokslo. Ilgainiui baigė Mo-

Netekus brangios mamytės
A.A.

ALEKSANDROS BARKAUSKIENĖS 
mirusios Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos 
sūnui Baliui Barkui ir visai šeimai bei artimiesiems.

Danguolė Bogušienė ir
Julija

Mylimai vyrui ir tėvui
A.A.

JONUI BRAZAUSKUI
mirus, jo žmonai, dukroms Virginijai, Vidai ir Danutei, 
sūnui Eugenijui su šeimomis ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Tamara ir Beniuą Vingiliai

A.A.
JUOZAS BLAŽONIS

daug metų pažįstamas ir šeimos draugas mirė 1984 m.
sausio 18 d. Sacred Heart ligoninėje Melbourne

Palikusiai žmonai Margarete ir šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

A. ir P. Rukšėnai
J.J. Metrikų šeima

—

Gilią užuojautą reiškiame Imgardai Gailiuvienei, 
šeimai ir artimiesiems mirus jos mylimai mamytei 
Vokietijoje.

Geelongo Lietuvių Sąjungos
Valdyba

kytojų profesinės sąjungos 
gimnaziją Kaune, stojo uni
versitetan teisės mokslų 
studijuoti.

Pradėjęs dirbti Lietuvos 
pašto žinyboje, tolydžio 
gaudavo vis atsakingesnių 
pareigų. Antai, 1940 metais 
iš Raseinių pašto viršininko 
posto buvo nukeltas atgau
tam Vilniun centrinio pašto 
viršininko padėjėju.

Liūdo gyvenimas - darbas 
ir mokymasis - reiškė savi- 
discipliną, pareigingumą, iš
tvermę, įsitikinimą, kad už
sibrėžtą tikslą pasiektų.

Tos prigimtos ar išsiug
dytos būdo bei elgsenos sa
vybės itin pravertė, kai jis 
įsijungė bendruomeninin 
darban.

Vienas iš Barkaus didelių 
bei išliekančios vertės darbų 
yra - jo paties mintimi, triū
su ir rūpesčiu drauge ir ki
tiems talkinant - kredito in
stitucijos įsteigimas bend
ruomenėje.

Tuo buvo užpildyta ligi tol 
buvusi spraga - negalėjimas 
patenkinti bendruomenės 
narių ūkinių poreikių.

Melbourne lietuvių 
kooperatinė kredito draugi
ja ’’Talka”, šiandieną api- 

manti ir bendruomenes 
Sydnejuje ir Adelaidėje, 
teikia naudą ne vien savo 
nariams.

Jos steigėjas įsirašydino į 
Australijos lietuvių bend
ruomenės istoriją.

Istorikas, rašydamas apie 
Liūdo Barkaus įkurtąją 
”Talką” ir jos reikšmę lietu
vių gerbūviui palaikyti, ma
nau, didžiai neklystų, jei į 
steigėjo lūpas įdėtų žodžius: 
’’Pasistačiau paminklą, kurio 
rūdys nesugrauš”, - graikų 
poeto prieš 2000 metų rašy
tus.

Vladas Jakutis

ATSISVEIKININT SU 
IRENA VOSYLIENE

Mirties skaisrė supa mus 
nuo pat gimimo dienos, bet 
visuomet ji atrodo kažkur 
toli; ne mūsų artumoje, iki 
jos juodas šešėlis neapgau
bia vieną artimiausių šeimos 
narių ar brangių bičiulių. 
Adelaidės lietuvių bendruo
menėje mirties apsilanky
mai perdažni, vien tik gruo
džio mėn. mirė trys lietu
viai.

Iškankinta sunkios ligos 
gruodžio 12 d. amžinybėn 
pasitraukė Irena Vosylienė. 
Gimė 1922 m. vasario 1 d. 
netoli Platelių ežero, Žemai
tijoje. Baigusi pradžios 
mokslą, dirbo vienoje šei
moje. Palikusi karo audros 
supamą tėviškę, atsidūrė 
Vokietijoje. Stojo į Seedorfo 
stovykloje įsisteigusius mo
kytojų kursus, pradžios mo
kyklos mokytojams, mokėsi 
iki kursai užsidarė.

Atvykusi Australijon dir
bo įmonėje, laisvalaikiu ak
tyviai dalyvavo lietuvių 
bendruomenės gyvenime. 
Vyrui mirus (Antanui Ga- 
veliui), po dviejų metų iš
tekėjo už Vytauto Vosy
liaus.

Irena daug metų dainavo 
Adelaidės lietuvių chore 
’’Lituania” ir Šv. Kazimiero 
bažnytiniame chore. Buvo 
labai jautri mūsų bendruo
menės reikalams ir niekuo
met neatsisakydavo padėti 
bet kuriam bendruomenės 
organizuojamam parengi
mui. Vyrui Vytautui Vo
syliui būnant įvairių organi
zacijų valdybose, Irena jam 
nuoširdžiai talkininkavo, 
nors jos sveikata šlubavo. 
Jos lietuviškas sąmoningu
mas ir lietuviškos veiklos 
supratimas buvo nuoširdus 
ir paprastas. Nesidomėjo 
lietuvių ’’politinėmis” pažiū
romis, todėl ir nors dirbda
ma ir remdama organizacijų 
darbą, nare nebuvo.

Prieš porą metų sveikata 
pablogėjo. Gydytojų patari
mu padaryta operacija, bet 
jos sveikata negrįžo ir išsi
liejus smegenyse kraujui, 
liepos 4 d. tapo paraĮyžuota, 
neatgaudama sąmonės iki 
mirties. Nuolatinėje vyro

A.A.
IRENAI VOSYLIENEI 

mirus, jos mylimą vyrą Vytą giliame skausme užjaučiame 
ir kartu liūdime

Vincė, Pranas, Gailius ir Renius
Antanaičiai

Po sunkios ir ilgos ligos IRENAI VOSYLIENEI 
mirus, vyrą Vytautą Vosylių nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Adelaidės Lietuvių Teatras
VAIDILA

priežiūroje ir reto pasiauko
jimo apsupta, baigė gyveni
mo kelią, nors turėjo daug 
vilčių ir lūkesčių.

Gruodžio 14 d. atvežti jos 
palaikai į Šv. Kazimiero 
koplyčią, kur atkalbėtas ro
žinis, o kitos dienos rytą, 
dalyvaujant gausiam lietu
vių būriui, kun. kleb. S. 
Spurgis atlaikė gedulingas 
pamaldas, pasakydamas pa
mokslą. Koplyčioje su Irena 
atsisveikino ALB Apylinkės 
Valdybos pirm. Č. Zamois- 
kis, parapijos Tarybos 
vardu A. Kubilius, ’’Litua
nia” choro - G. Vasiliauskie
nė, Ramovėnų ir Šv. Kazi
miero bažnytinio choro var
du - J. Jaunutis. Kapinėse 
paskutinį sudiev pasakė Vy
tautas Neverauskas.

Parapijos Taryba ir Šv. 
Kazimiero bažnytinis choras 
suruošė šermenis, kuriose 
dalyvavo daug Irenos drau
gų ir pažįstamų. Į laidotuves 
iš Melbourne atvyko E.J. 
Balčiūnai ir B. Butkai.

Miela Irena, tegul Amži
noji Ramybė gaubia Tave, 
kad ir toli nuo tėviškės so
dybos, kurią tik prieš porą 
metų aplankei.

V. Baltutis

MIRĖ ARVYDAS PŪKAS

Sausio 17 d., savo namuo
se, Marrickvilleje, rastas 
miręs a.a. Arvydas Pūkas, 
buvęs įvairių lietuviškų or
ganizacijų narys. Mirties 
priežastis - nusilpusi širdis.

Arvydas, gimęs 1941 m. 
sausio 23 d., Kaune, moky
tojų Balio ir Rosinos Pūkų 
šeimoje. Tėvai, 1949 m. at
vykę į Australiją, Sydnejaus 
priemiestyje Marrickvilleje 
nusipirko namus ir čia visą 
laiką gyveno. Tėvams mirus 
Arvydas liko vienas. Dirbo 
Australijos

Ilgus metus išbuvęs Aus
tralijos Country Party va
das Mr. Antony pasitraukė 
į pensiją ir jo vietoje išrink
tas Mr. Ian Sinclair.

♦♦♦

Amerikoje ruošiama iš
leisti Čiurlionio Ansamblio 
monografija. Ansamblį įkū
rė ir per visą laiką jam va
dovavo muz. A. Mikulskis, 
miręs pereitais metais.

Telekomunikacijų Tarnybo
je, kaip techniko asistentas.

Jaunas Arvydas dar bene 
1956 m. įstojo į Sydnejaus 
’’Aušros” tunto skautų 
draugovę, buvo nuolatinis 
metinių stovyklų dalyvis. Be 
skautų, priklausė Sydnejaus 
ateitininkų kuopai, vėliau - 
šauliams ir skautams - židi- 
niečiams. Dainavo ’’Dainos” 
chore, o paskutinius pora 
metų talkino žurnalui 
’’Readers Digest — Interna
tional”, kaip iždininkas.

Palaidotas sausio 19 d. 
Kemps Creek katalikų kapi
nėse, šalia savo tėvų. Gedu
lingas Mišias už a.a. Arvydą 
atlaikė prel. P. Butkus. Lai
dotuvėse gausiai dalyvavo 
tautiečių.

Prie kapo, atsisveikinimo 
žodį tarė ALB Sydnejaus 
Apylinkės pirm., Dr. A. 
Mauragis - bendruomenės ir 
skautų vardu, p. St. Pačėsa - 
šaulių ir p. J. Kedys - 
’’Readers Digest - Interna
tional” redakcijos - adminis
tracijos vardu.

Tebūnie tau lengva Aus
tralijos žemė, Arvydai!

B.Ž.

Visuome
niniai...

Atkelta iš 5 psl.

pasirašyti sutartį su kraštu, 
kuris juos kviečia ir su PLJS 
Valdyba. Taip pat po kelio
nės talkininkai turėtų pa
tiekti savo darbo ir finansų 
apyskaitą, o kvietusieji taip 
pat turėtų patiekti raštu jų 
atliktų darbų įvertinimą. 
Taipgi buvusieji talkininkai 
raginami tapti patarėjais 
sekančio kongreso ruošoje.

ORGANIZACINIAI RŪ
PESČIAI. V Jaunimo 
Kongresas siūlė kraštams 
per šešis mėnesius paruošti 
dvejų metų veiklos planą 
nutarimams vykdyti ir pri
statyti jį PLJS Valdybai bei 
kitiems kraštams.

Kongreso metu daugelis 
tvirtino, kad jau laikas PLJ 
Sąjungai įsteigti sau fondą ir 
tuo tapti finansiškai savis
tovia. Tai galimybei ištirti 
vienas Valdybos narys bus 
paskirtas lėšų telkimo koor
dinatorium. Jo atsakomybė 
per vienerius metus suda
ryti ad hoc komisiją tirti ga
limybėms steigti PLJS Fon
dą, kuris būtų inkorporuotas 
JAV. Šis narys taip pat rū
pinsis komisijos išvadų įgy
vendinimu. PLJS Fondo 
paskirtis būtų: 1/ telkti lė
šas Jaunimo Kongreso ruo
šai, 2/ telkti lėšas PLJK nu
tarimams vykdyti.

Paskutinis bet gal ir svar
biausias šios srities nutari
mas, kad Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo šeštasis Kongresas 
įvyks Australijoje 1987 m. 
gruodžio mėn. -1988 m. sau
sio mėn.
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Lietuviai Čikagoje Viršūnės sveikina
Malonus Redaktoriau,

Taip reikaliukai susiklos
tė, kad nebesuskubau anks
čiau ir dažniau Jūsų aplan
kyti. Mat, šeštojo teatro 
festivalio reikalai kiek spus
telėjo ir mano, kaip spaudos 
bendradarbio, pečius. 0 be 
to, ir asmeniniai reikalai 
pavogė liuoslaikius. 0 noro 
skubėti pas Jus, pas mielus 
Australijos lietuvius, nesto- 
'kojo. Tad šiandien vėl skubu 
dalintis mintimis su Mūsų 
Pastogės mielais skaityto
jais.

Šiuo metu, rašydamas, 
žvelgiu pro dideli savo buto 
langą į gražų Marquette 
Parką. Vakaras. Gatvėse 
spindi, sakyčiau spinksi gat
vių apšvietimo lempos. Šal
toka, Iš dangaus krinta mili
jonai didesnių ir mažesnių 
snaigių, tyliai glaudžiasi prie 
žemės ir gatvės keičia savo 
veidą. Apšarmoja augaloti 
gatvių medžiai, šakos pasi
puošia baltu sniego dra
bužiu. Mūšų padangėn su
grįžo žiema...

Televizijos ekranuose ir 
radio bangomis sklinda ka
lėdinė muzika ir giesmės. 
Gyvename prieškalėdinėmis 
nuotaikomis. Tikiu, kad ir 
pas Jus Kalėdų nuotaikos. 
Tik dabar pati vasara, žydi 
gėlės, o tėvynainiai taip pat 

Pirmasis 
teatro festivalis... 

Atkelta iš 3 psl.
svarba nenuneigiama. Jeigu 
šių dienų teisėjas randa rei
kalo užsidėti peruką ir apsi
siausti juoda skraiste, ką gi 
galvoja aktoriai, išeidami 
Kaip stovi”, šių dienų rū

buose į laiką ir madą galio
jančias prieš 60 metų? Po to, 
kas ’’Aušros” teatro jau pa
siekta, kostiumų užsidėji- 
mas tėra tik smulkmena, 
kuri tačiau nepaprastai pa
gyvintų ir priduotų daug 
autentiškumo visam veika
lui.

Sydnejaus Teatras ’’At
žala” išėjo su Domanto - Sa
kalausko penkių veiksmų 
komedija "Pūkio pinigai” ir 
sušvito keturiolikos žvaigž
džių spindėjimu (tiek buvo 
aktorių). Režisierius Julius 
Dambrauskas nėrėsi iš kai
lio, nes jo aktorių sąstate 
žmonės, nebuvę scenoje, sa
vo gausa persvėrė mums jau 
pažįstamus scenos darbuo
tojus. Ko galima ir tikėtis iš 
tokios nežinomos grupės? 
’’Pūkio pinigai” Sydnejaus 
bendruomenei buvo pasku
tinioji senųjų metų dovana - 
šedevriukas. Scena kupina 
įtampos (o tai juk komedija), 
veiksmas vejamas be atsi
kvėpimo, kupinas konden- 
sacijos, nes prieš akis du 
kambariai pilni akcijos, tik 
spėk sekti. Dekoracijos ir 
kostiumai pagirtini, atran- 

_____ ~ t....................kūs, kurie jau patys per sa
ne jo draugai ’’antifeminis- ve užlieja žiūrovą reikiamo- 

____ _______________ . mis laiko nuotaikomis. Vete
ranai aktoriai - Ksana Dau
guvietytė ir Julius 
Dambrauskas - visad puikiai 
atlieka savo vaidmenis, bet 
to visi ir tikisi. Bet tie nau
jieji, tie nežinomi, tie nuste
bino visus sužibėdami su- 
spindėdami ir žodžiuose ir 
veiksmuose ir pauzose. Kai 
samdinė Morta (A. Vingie-

tikrųjų, šioje komedijoje 
buvo ir daugiau ’’dvigubų” 
rolių, pavyzdžiui advokatas 
Kairys. Autorius mėgaujasi 
advokato dviguba asmeny
be: jis įstatymų apsaugotas 
profesionalas teisininkas ir 
ir tuo pačiu metu jis krimi
nalistas, įstatymų žinojimu 
apeinąs įstatymus. Dėl tos 
priežasties plėšikas Riekus, 
kaip parodė juos sujungusi 
praeitis ir laiko Kairį savo 
sėbru. Riekus irgi dvigubas: 
jis netik moka plėšikauti, 
moka jis ir verkiantį kūdikį 
pasupti, randa švelnių žo
džių meilindamasis tetai 
Antaninai. Lukošius ir 
Riekus (A. Gabas) gal ir 
buvo patys ryškiausi perso
nažai, nors visi aktoriai 
stengėsi. Dar jutosi, kad 
kaip grupė, turėjo turėti 
daugiau bendrų repeticijų, 
bet mūsų sąlygomis taip to
bulai susitvarkyti nevisada 
pavyksta. Tačiau viena gali
ma Melbournui priminti, 
nes, kaip jau praktika mums 
parodė iš anksčiau, teatras 
’’Aušra” daugiausia dėmesio 
kreipia į tekstą ir užmiršta 
užkrauti darbu kostiumų 
projektuotojus, dekorato
rius, ir garsų bei šviesų ope- 
ruotojus. Tikriausiai advo
katas Kairys galėjo turėti 
kokį gramafoną, telefoną, jo 
virtuvėj tikriausiai barškėjo 
indai, o prieškambaryje jei 
i
tai”, tai bent patenkinti ar 
nepatenkinti advokato kli
entai galėjo turėti progos 
belstis į duris - juk vardinės 
Lietuvoje nėra uždara šven
tė. Juk teatre veiksmas 
vyksta ne vien per žodžių 
grandinę, bet ir per mizan
scenas, garsų projekciją, 
kurios supina, pratęsia ir 
sutirština įvykius. Kostiumų

Rašo Jurgis Janušaitis

planuoja jaukiai švęsti Ka
lėdų šventes.

Tad mielas Redaktoriau, 
šia proga priimkite Jūs ma
no ir mano šeimos gražiau
sius linkėjimus savo šeimai 
ir visiems mieliems Austra
lijos lietuviams bei Mūsų 
Pastogės skaitytojams. Te
gul Jūsų rankose ’’Mūsų 
Pastogė” išlieka ir atsku
bančių metų grandinėje to
kia pat jauki ir miela, kurio
je Australijos lietuviai su
rastų sau dvasinių vertybių 
ir kuri žadintų kiekvieno 
lietuvio tautinį ’sąmoningu
mą. Tegul kiekvienas mielas 
Australijos lietuvis glau
džiasi Mūsų Pastogėje, ją 
prenumeruoja, skaito ir 
aukomis remia. Spausdintas 
žodis juk ir yra gyvoji lietu
vių išeivijoje jungtis, dvasi
nė atgaiva, susiraminimas, 
susižinojimas. Tad besibai
giant ’’Aušros” šimtmečio 
minėjimams, likite naujieji 
aušrininkai, besisieloją 
mūsų pavergtos tėvynės rū
pesčiais, lietuviškosios gy
vybės išeivijoje išlaikymu ir 
savosios spaudos išlikimu. 
To nuoširdžiai linkiu Jums, 
mielas Redaktoriau, redak
ciniam kolektyvui, Mūsų 
Pastogės bendradarbiams ir 
visiems mieliems Australi
jos lietuviams. Tegul Nau
jieji .metai būna naujo ryžto 
ir lietuviškosios veiklos su

aktyvinimo metai. Tuo, be 
abejo, džiaugsis ir pavergtos 
mūsų tėvynės broliai ir se
serys.

Tad kokiomis gi nuotaiko
mis gyvena Čikagos lietu
viai, Kalėdų ir Naujųjų Me
tų šventėms artėjant.

Jau prigijo labai gražus 
paprotys Kalėdų šventėm 
artėjant ruošti bendras, 
viešas Kūčias. Jas ruošia 
skautai, ateitininkai, šauliai, 
buvę Lietuvos paštininkai, 
Vilniaus krašto lietuviai, 
Jaunimo Centras ir kitos or
ganizacijos. Į tokias Kūčias, 
paprastai susirenka tų 
organizacijų nariai, bet ne
stokojama ir visuomenės. 
Stipresnės, gausesnės na
riais organizacijos tokiose 
Kūčiose duoda ir labai gra
žią, prasmingą, lietuviškų 
Kūčių tradicijas primenan
čią programą. Ypač gražiai 
reiškiasi ateitininkai ir 
skautai.

Kūčiose sėdama prie 
bendro didelio stalo, dalina
masi tradiciniais kalėdai
čiais, vyrauja Kūčių tradici- 
niąi valgiai. Gi meninėse 
programose prisimenama 
mūsų kenčianti lietuvių tau
ta, jos vaikai išblaškyti pla
čiame pasaulyje. Kūčių da
lyviai nuvedami į mūsų tau
tos gražias tradicijas, praei
tį, dabarties lūkesčius ir vil
tis. O kokia graži nuotaika, 
kiek daug lietuviškos šir
dies, jaučiamas toks malo
nus pabendravimas. Daly
vaujant tokiose Kūčiose, iš
gyvenant nuotaikas mąstai - 
o kaip būtų gera, kad žo
džiai: ’’Ramybė geros valios 
žmonėms žemėje” įsiviešpa
tautų ir mūsų tarpe, mūsų 
širdyse. Kad arčiau pamil- 
tume žmogus žmogų, lietu
vis lietuvį. Kad tarpe mūsų 
būtų didesnė toleracija, pa
garba. Tada nereikėtų 
verkšlenti apie vienybės 
stoką, apie jos reikalingumą. 
Ji savaime sugrįžtų į mūsų 
tarpą. Tada ir mūsų darbai, 
mūsų ryžtas, mūsų pastan
gos bus daug prasminges
nės. Tokiomis mintimis da
bar gyvename čia, čikagiš- 

nė) tylėdama valė stalą, - o, 
o! - aš raminausi besėdinti 
salėje saugiame atstume. 
Kai piršlys Aimanas (J. 
Šarkauskas trindamas ran
kas atidarė savo saldžiakal- 
bę burnelę, džiaugiausi gali
mybe atšokti vestuves, o 
skrudžio Pūkio (A. Krami- 
liaus) pinigų skaičiavimo 
trūkumus pergyveno ne 
vien ’’Talkos” bankininkai, 
bet ir visi jų nariai. Kiek 
veidų, tiek autorių apibend
rintų, o režisieriaus išnag
rinėtų personažų gražiai 
perpintų mizanscenų, sugal
votų situacijų sukosi be per
stojo tartum ratelis, sukel
dami juoką pro ašaras. Pasi
rodo, geras dalykas gali būti 
komedija talentingo režisie
riaus rankose! Jaunimui 
pastatymas labai patiko, nes 
suteikė jiems progos pa
žvelgti į tą ’’jūsų seną kraš
tą”, susitikti paprastus, bet 
universalius gerus žmone- 
lius su visomis mažomis 
silpnybėmis. Juliui Damb
rauskui, už jo sudėtingą 
darbą, kaip veikalo pastaty
mą, naujų teatro žvaigždžių 
pagaminimą didelis ačiū.

Smagu buvo pirmoje Te
atro Šventėje, tikimės, kad 
toliau bus dar geriau.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba sveikina po platųjį pasaulį 
išsiblaškiusius lietuvius, linkėdama, kad išsipildytų 
kiekvieno asmeniniai ir mūsų visų bendri tautiniai 
troškimai.

Šių bepraeinančių ’’Aušros” metų vasarą džiaugėmės 
II Pasaulio Lietuvių Dienomis. Šia didinga menifestacija 
įrodėme, kad tebesame gausūs, gyvi, stiprūs. Tačiau 
džiaugsmą temdė faktas, kad šventėme tas šaunias 
dienas ne laisvos, o pavergtos tėvynės akivaizdoje — 
tėvynės, kurioje sunkios okupacijos sąlygomis kenčia, 
dirba ir kovoja mūsų tautos pagrindinė dalis. Prieš tą jos 
kančią, darbą ir kovą nublanksta mūsų patogaus 
gyvenimo pastangos.

Bet tegu tie kuklūs mūsų, išeivių, darbai jungiasi su 
mūsų tėvynės brolių ir sesių kraujo auka, idant iš jos — 
tokia mūsų viltis — vieną dieną mūsų tautai išdygtų 
laisvės medis!

To ilgimės Dievo gimimo šventėje.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba 
Vytautas Kamantas, pirm.

Tomas Remeikis 
Algimantas Gečys 
Birutė Jasaitienė 
Raimundas Kudukis

VLIKO SVEIKINIMAS

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas sveikina 
visus lietuvius gyvenančius pavergtoje tėvynėje, 
vargstančius tremtyje, kenčiančius Sovietų kalėjimuose 
ir psichiatrinėse ligoninėse ir gyvenančius laisvame 
pasaulyje linkėdamas jiems, kad Kalėdų švenčių dvasia 
sustiprintų visų širdis pasiryžimu, palengvintų kančias ir 
ilgesį laisvės. Su sustiprinta ištverme, ryžtu ir viltimi 
ženkime į Naujuosius Metus.

VyriausiasLietuvos Išlaisvinimo Komitetas

kiai, tokiomis mintimis, be 
abejo, gyvena ir laisvojo pa
saulio lietuvis. Tad ir Kalė
dų džiaugsmas teįsikūija ir 
visų mūsų tarpe.

Po Kalėdų čia pat ir Nau
jieji 1984 Metai. Tai diena, 
kada kiekvienas iš mūsų su- 
simąstysime apie nuskubė
jusias dienas, metus. O susi
mąstyti verta. Reikėtų dau
giau žvilgtelėti patiems į 
save. Ar prasmingai buvo 
gyventa praėjusiais metais. 
Ar savus įsipareigojimus vi
suomenei, lietuvybei, orga
nizacijai, spaudai, radio kul
tūrai ir politikai atlikome 
prideramai. Ar kartais ne- 
numojame į visus tuos rei
kalus ranka, tardami, kad 
tai ne mūsų reikalas. Ar pa
kankamai dalyvavome ak
tyviai lietuviškajame gyve
nime? Ar dėjome pastangų, 
kad lietuviškasis jaunimas 
jungtųsi į lietuviškos veiklos 
kelią, ar bandėme perduoti 
veiklos vairą į jaunimo ran 
kas? To paties rei.ka klausti 
ir mūsų jaunimo, apie kurį 
tiek daug, taip dažnai ir taip 
jautriai kalbame. Čia turėtų 
tuo susirūpinti ir jaunimo 
vadai. O jaunimo turime ga
baus, veiklaus, sumanaus. 
Gal stokota jam pasitikėji
mo, gal nesurasta į jį keliai. 
Štai ir būtų ateinančių metų 
darbo keliai. Tada tvirčiau 
pajudėtų ir kitos veiklos ir 
gyvenimo šakos.

Čikagoje nestokojame 
gražių, gerai organizuotų 
Naujų Metų sutikimų. Šiais 
metais taip pat šampano 
taurės pakils ir gražiausi 
linkėjimai aidės Lietuvių 
Operos, Dainavos ansamb
lio, Korp’ Neolithuania, 
ateitininkų, šaulių ruošia
muose sutikimuose. Naujųjų 

Mykolas Drunga 
Gintaras Grušas 
Stasys Jokubauskas 
Milda Lenkauskienė

Metų sutikimuose, papras
tai, vyrauja puiki nuotaika. 
Ponios ir ponai gražia* pasi
puošę, salės dekoruotos 
Naujųjų Metų nuotaikoms 
pritaikytais motyvais. Ne
daug tebūna kalbų. Gal tik 
organizatoriai pasveikins 
svečius, linkėdami sėkmin
giausių metų, pakyla šam
pano tostai, juos palydi ma
lonūs bučiniai, o kartais su- 
giedama ir Lietuvos himnas.

Kalėdų naktį Bernelių šv. 
Mišios dabar būna įspūdin
giausios Gimimo Šv. Merge
lės Marijos lietuvių bažny
čioje, Marquette Parke, kur 
pamaldų metu ir dar valan
dėlę prieš šv. Mišias įspū
dingai kalėdines giesmes 
gieda šios parapijos puikus 
choras, vadovaujamas muz. 
Antano Lino. Ankstyves
niais metais įspūdingos pa
maldos Kalėdų naktį ir per 
Kalėdas būdavo šv. Kry
žiaus lietuvių bažnyčioje, 
tačiau dėl gyventojų kaitos 
ši lietuvių kolonija pakeitė 
savo veidą ir nebeturi tokios 
geros progos ir taip įspūdin
gai pasireikšti čia ilgus 
metus giedojęs Dainavos 
ansamblis. O vis tik gaila, ši 
parapija buvo viena iš gy
vastingųjų, ypač kai čia re
zidavo vikaru kun. Adolfas 
Stašys ir klebonai buvo pa
lankesni lietuviams.

Mielas Redaktoriau, tad 
tokiomis nuotaikomis pasi
tinkame šv. Kalėdas ir Nau
juosius metus mes, čika- 
giškiai.

Apie kultūrinio gyvenimo 
apraiškas šnektelėsiu 
sekantį kartą. O dabar dar 
kartą linkiu malonių švenčių 
ir laimingų 1984 metų.

Nuoširdžiai Jūsų
Jurgis Janušaitis
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Namie ir svetur
Gyvenimas Geelonge

Jau taip gyvenime yra, 
kad kantrus žmogus tyli, tyli 
bet jau kai prabyla tai 
greitai ir nenutyla lyg norė
damas atsikalbėti už visą 
tylėjimo laiką. Panašiai 
vyksta ir bendruomeninia
me gyvenime. Štai, kad ir 
mažoje Geelong lietuvių 
apylinkėje. Tik retkarčiais 
Australijoje išleidžiamoje 
lietuviškoje spaudoje buvo 
aptinkama viena kita kukli 
žinutė, liečianti šios apylin
kės gyventojų lietuvišką 
veiklą, lyg iš vis čia ir lietu
vių nebūtų. O štai, baigian
tis praeitiems metams, 
gruodžio mėnesį, geelongiš- 
kiai sujudo, sukruto. Na ir 
prasidėjo didesnės ar ma
žesnės apimties parengimai, 
iškylos, išleistuvės, sutiktu
vės, kad ir laikas neleido 
juos visus aplankyti, visur 
dalyvauti.

Judrusis parengimais 
gruodis prasidėjo savaitga
lio mokyklos mokslo metų 
užbaigimo švente, gruodžio 
4 d. Šventė pradėta šv. Mi- 
šiomis, kurias St. John baž
nyčioje atnašavo kun. P. 
Vaseris. Tolimesnė šventės 
dalis buvo tęsiama Geelong 
Lietuvių Namuose, kur mo
kyklos auklėtiniai išpildė 
kuklią programėlę o atvykęs 
Kalėdų Senelis (J. Gailius) 
apdalino vaikučius dovanė
lėmis.

Didesnį parengimą Lietu
vių Namuose gruodžio 10 d. 
suruošė Geelong Lietuvių 
Sąjungos Klubas. Kaip jau 
įprasta šio klubo parengimai 
Geelonge laukiami ir gausiai 
lankomi, todėl ir nenuosta
bu, kad ir į šį prieškalėdinį 
atsilankė gausus geelongiš
kių lietuvių ir net kitataučių 
skaičius.

Prieššventinės nuotaikos 
žodžiais parengimo daly
vius sveikino Sąjungos Klu
bo valdybos pirmininkas p. 
J. Gailius, o darbščiųjų 
klubo šeimininkių paruoštas 
vaišes pradėjo Geelong 
Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas p. V. Stuikevičius ir 
ponia. Prie gražiai papuoštų 
stalų, apšviestų Kalėdų eg
lutės šviesomis, besiklausy
dami iš plokštelių kalėdinių 
giesmių bei muzikos, daly
viai praleido to vakaro ke
letą valandų tikrai pakilioje 
nuotaikoje. Lietuviai mėgs
ta dainą, todėl ir šis paren
gimas neapsiėjo be lietuviš
kos sutartinės, o taip pat 
dalyviai savąją laimė-išmė
gino turtingoje loterijoje.

Po savaitės ir vėl paren
gimas, kurį gruodžio 17 d. 
suruošė Geelongo Lietuvių 
Sporto Klubas ’’Vytis”. Nors 
į parengimą buvo kviečiama 
visas senimas ir jaunimas, 
tačiau senimo matėsi vos 
keletas ir tai tik sportuojan
čio jaunimo tėvai ar valdy
bos nariai. O visgi gaila, kad 
nesusirinko didesnis vyres
nės kartos žmonių skaičius 
atsisveikinti ir palinkėti 
sėkmės saviesiems sporti
ninkams.

Atsisveikino parengimą 
atidarė ir dalyvius su artė
jančiomis šventėmis sveiki
no sporto klubo pirmininkas 
p. S. Šutas. Ta proga, pirmi
ninkas atžymėjo laimėjusių 
ir net nelaimėjusių pergalių 
komandų visus žaidėjus žy
miniais - trofejomis. Ilges
nėje, anglų kalba, klubo 
veiklos apžvalgoje, supažin
dino dalyvius su atsiektais 
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laimėjimais, nesėkmėmis ir 
trūkumais. Tuo pačiu per
davė Klubo Valdybos vardu 
sportiškiausius linkėjimus, 
vykstantiems į Australijos 
Lietuvių Sporto šventę.

Po išleistuvinio sportinin
kų parengimo, gruodžio 18 
d., po visų parengimų, lyg 
atgaivos iškylą į gamtą, 
Uquhart apylinkėj suruošė 
’’Šatrijos" skautų tuntas. 
Nors diena savo žavingumu 
tikrai buvo maloni ir skati
nanti išvykti į gamtos prie
globstį, tačiau tos malonios 
atgaivos mylėtojų teatsira
do gan negausus būrelis. 
Negausiau gamta pasinau
dojo ir tikrieji jos gerbėjai - 
skautai, tačiau dalyvavusieji 
tikrai maloniai praleido to 
sekmadienio popietę.

Pačias Kalėdų šventes 
Geelongo lietuviai praleido 
be didesnio atgarsio, gal tik 
tuo, kad į kalėdines pamal
das atsilankė gausesnis 
maldininkų skaičius. 
Šventojo Kūdikėlio užgimi
mo šventės dienoje, Šv. Mi
šias atnašavo ir tai dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. P. Vaseris, kuris, be 
savo tiesioginių pareigų

Pas Newcastle lietuvius
GRAŽIAI SUTIKTI 

NAUJIEJI METAI

Darbšti ir darniai dirbanti 
dabartinė Nele Apylinkės 
Valdyba ne tik sukvietė vi
sus į prieškalėdinį pikniką - 
iešminę prie Maquarie 
ežero, bet taip pat surengė 
Naujų Metų sutikimą liute
ronų parapijos salėje. 
Broadmeadow. Gražiai 
dekoruoti stalai visi buvo 
užimti. Gražu, kad čia New- 
castelyje pas tėvus bei 
draugus viešėję - daugiausia 
jaunoji karta - svečiai iš 
Sydnejaus, Canberros, Mel
bourne ir net iš tolimo 
Pertho atvyko ir įsijungė į šį 
labai nuotaikingą ir bičiuliš
ką vakarą. Gausiai suvažia
vo ir vietiniai.

Sklandžią vakaro eigą 
paįvairino dainininkų grupė, 
akomponuojant fortepionu 
Stasiui Žukui. Repertuare 
parinktos dainos (viso 11) 
buvo naujos ir populiarios 
Lietuvoje, vadinamo estra
dinio žanro, dabartinių 
kompozitorių ir lyrikų su
kurtos pačioje Lietuvoje. 
Vyrų kvartetas (Algis Baja- 
lis, Juozas Česnaitis, Sigitas 
Daugėla, Česlovas Zaka
rauskas) ir moterų trio (Bi
rutė Gasparonienė, Marta 
Zakarauskienė, Zina Zaka
rauskienė) po keletą dainų 
atliko pasikeisdami, bet ke
letą ir kartu. Visiems daini
ninkams esant vyresnio am
žiaus šio stiliaus dainoms 
trūko jaunystės ugnies, ta
čiau Zinos Zakarauskienės 
solo daina ’’Skrido paukščiai 
Lietuvoje” ir Martos Zaka
rauskienės su Juozu Česnai- 
čiu duetas išpildant ” Tu 
ateik į pasimatymą” buvo 
pasigėrėtini. Stasio Žuko ir 
visų dainininkų darbas sve
čių buvo teigiamai įvertin
tas.

Valentinas Kutas savo 
plokštelėmis groti aparatais 
sį kartą davė gerai parinktą 
šokių muziką, kuri išjudino 
senus ir jaunus.

Artėjant metų permainai 
stilizuotoje eglutėje įsižiebė 

Melbourne, atvyksta ir ap
tarnauja geelongiškius, kun. 
P. Daukniui išvykus į Romą.

Kadangi visos Geelonge 
veikiančios lietuviškos or
ganizacijos suruošė savo 
prieškalėdinius renginius, 
tai A.L.B. Geelongo Apylin
kės Valdyba lyg juos užan- 
spaudavo, suruošdama 
gruodžio 31 d. Naujųjų Metų 
sutikimo pobūvį. Nors dalis 
geelongiškių buvo išvykę į 
Australijos Lietuvių Sporto 
Šventę Hobart, tačiau ir 
šiame pobūvyje dalyvavo 
gan skaitlingas dalyvių 
skaičius. Prie žvakėmis nu
šviestų stalų, kaimyniškai 
besivaišindami suneštiniais 
valgiais, užsigerdami širdį 
raminančio skystimėlio la
šeliu, geelongiškiai palydėjo 
Senuosius Metus.

Naujieji Metai sutikti su 
putojančio šampano stiklais, 
Apylinkės Valdybos pirmi
ninko p. V. Stuikevičiaus 
sveikinimais ir Lietuvos 
Himnu. Visi sveikinosi, lin
kėjo, bučiavosi.

Linkėtina, kad ši Naujųjų 
Metų sutikimo nuoširdi lie
tuviška bičiulystė ilgai ir vi
suomet išliktų geelongiškių 
širdyse. ALKA

’’šaltoji ugnis”, dažnam pri
minusi panašų efektą gim
tajame krašte. Valdybos 
pirm. St. Žukas pakvietęs 
prisiminti čia su mumis ne
sančius, sveikino susirinku
sius ir linkėjo laimės. Su
skambėjo šampano stiklai,. 
širdingi linkėjimai Naujiems 
Metams, dažnai bučkiais už- 
anspauduojami.

SVEČIAI
NEWCASTELYJE

Prieš Kalėdas Newcaste- 
lyje lankėsi visiems gerai- 
pažįstamas Kostas Pauliu- 
kėnas, kuris su šeima gy
vendamas čia dirbo porą 
metų Apyl. Valdyboje vice
pirmininku, jo sūnus daly
vavo tautinių šokių grupėje. 
Malonus svečias praleido 
keletą dienų pas Ali. Šerną 
ir prisijungus čia prof. Dr. 
V. Donielai turėta gražių 
valandų prisimenant įvykius 
ir žmones dar taip iš netoli
mos praeities.

* *
Jonas Lizdenis, dabar gy

venąs Canberroje, Kalėdų 
šventėms atvyko pas savo 
dukterį Violetą su šeima, 
New Lambton. Čia būdamas 
aplankė Alf. Šerną, su ku
riuo apie 7 metus darniai 
dirbo Apylinkės Valdyboj, o 
Naujus Metus sutiko kartu 
su Violetos šeima bendrame 
Naujų Metų sutikime.

* *
Alfonso ir Donatos Bajalių 
duktė Zina su šeima iš Izra
elio pakeliui į Australiją bu
vo sustojusi pas savo sesutę 
Daną Los Angeles, o jau 
Prieš Kalėdas pasiekė savo 
tėvus, New Lambton. Zinos 
vyras paskirtas prekybos 
firmos atstovu čia Australi
joje ir šeima įsikūrė Mel
bourne dviems metams. Ka
lėdų šventėms visa šeima 
atvyko vėl pas tėvus, ir taio 
pat atsilankė į Naujų Me
tų sutikimą ir visiems buvo 
malonu su Zina susitikti.

* *

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA“ LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 9% metinių palūkanų.
Už terminuotus indėlius:

aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 
nustatytas sumas.

NuoSlOO iki $ 10.000 —12 % 
nuo $10.000 iki $20.000 —13% 
nuo $ 20.000 ir daugiau —14%

TALKA nuo 1984 m. sausio 1 d. sumažina Vi % už pasko
las.

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

• Teikia paskolas iki $ 30.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 vai. p.p. iki 3 vai. p.p., Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

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

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

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 vai. iki 3 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St. Norwood, S.A. 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16-18 East Terrace, Bankstown, N.S.W. 
2200.

Pašto adresas: ’’TALKA”, Box 4051, GPO, Melbourne, 
Vic. 3001.

Viktorijos ir Evan Kris
tensen sūnus Steen su šeima' 
atvyko iš Pertho, kur dirba 
kaip geologas, o dukros Ve
ronika ir Rima iš Sydnejausi 
Šventes praleido visi šeimos 
ratelyje, tačiau Naujus Me
tus ’sutiko visa šeima bend
rame lietuvių parengime.

SVEČIUOSE KITUR

Patirta, kad Alf. Šernas 
atliko forsuotą - skubią ke
lionę Kalėdų dienose. Kūčių 
vakarą praleidęs J. ir V. Šli- 
terių šeimoje ’’Ąžuolapily- 
je”, tris paras svečiavosi pas 
Eriką ir.Praną Jakavičius 
Katoomboje (trijų seserų 
pašonėje), o grįždamas su
stojo Sydnejuje, dalyvavo 
Teatrų festivalyje ir suspėjo 
Naujiems Metams grįžti į 
Newcastelį.

Prof. V. Doniela atostogų 
dienas praleido artimųjų 
tarpe Sydnejuje.

Po Naujų Metų C. ir St. 
Žukai lėktuvu nulėkė į Ade
laidę ir jau yra grįžę atgal į 
Newcastelį.

VYTAUTAS ALINSKAS
GRĮŽO IŠ LIGONINĖS

Pereitą savaitę grįžo iš 
Royal Nele ligoninės į namus 
Vytautas Alinskas. Šiuo 
metu namuose ligoninės se
sutė ir Vytauto žmona Bro
nė tęsia jo amputuotos kojos 
gydymą. Po septynių savai
čių Vytautas jaučiasi neblo
gai ir tikisi, kad šio mėnesio 
pabaigoje jau bus pritaikyta 
jam ’’nauja” koja.

A.Š.

TABITHA ANDRIŪNAITĖ 
PROGRESUOJA

Paskutinėse dviejose sa
vaitėse Tabitha Andriūnaitė 
dalyvavo plaukimo varžy 
bose Warringah Aquatic 
Centre, įsigydama du aukso 
ir vieną sidabro medalius. 
Šią savaitę yra išvykusi į 
plaukimo varžybas 

Brisbane. Ilgametis Tabi- 
thos treneris turi vilties pa
siųsti šią entuziastingą 
plaukikę į šių metų pasaldi
nę Olimpiadą,-Los Angeles, 
U.S.A.

ALGIS ULANAS GRĮŽO 
IŠ U.S.A.

Žinomas mokyklų orkest
rų organizatorius ir dirigen
tas Newcastelio rajone Algis 
Ulanas su 157 asmenų grupe 
’’Marching Koalas”, kaip 
vienas iš trijų šios grupės 
direktorių ir dirigentų, buvo 
išvykęs į U.S.A., kur ši gru
pė dalyvavo Pasadena Rožių 
Parade (sausio 2 d.), po to 
koncertavo Disney Land ir. 
Arcadia Kiwana klube, kur 
pradžioje ’’Marching 
Koalas” dirigavo žinomas 
artistas Danney Kay. Ką tik 
grįžęs į Newcastelį Algis 
Ulanas pareiškė, kad ši iš
vyka pareikalavo daug 
energijos, tačiau pasibaigus 
įsipareigojimams lankėsi 
Las Vegas, New Port saloje, 
ir Meksikoje.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems pensininkų Įdubo na
riams - narėms, prisidėju- 
siems darbu ir produktais 
surengiant sėkmingą pensi
ninkų popietę pereitų metų 
gruodžio 11 d. Ačiū progra
mos dalyviams, ypač p. V. 
Zablockienei - programos 
dalyvei ir pravedėjai, taut, 
šokių grupei Sūkuriui, 
Linksmiesiems Broliams, 
įnešusiems gyvumo.

Negalima praleisti nepa
dėkojus mūsų kvartetui ir 
deklamuotojoms. Tuo pačiu 
reiškiame padėką ir aukoju
siems pinigais: p.p. Zabloc
kienei - $ 18, V. Stanevičie
nei - $ 17, p. N.N. $ 12, M. 
Kopcikienei - $ 10, Heinin- 
gienei ir Kutkaitei po $ 5, 
Storpirštienei $ 2. Ačiū vi
siems už aukas ir gėrybes.

Valdyba
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Sukruto broliai Geelonge
* Spalio 23 d. Geelongo Lie
tuvių Namuose įvyko bend
ra "Šatrijos” Tunto ir Skau
tų Židinio sueiga, kurios 
metu paminėta Lietuviško
sios Skautijos 65-metis. Sa
lėje išstatyta gausi skautiš
ko gyvenimo vaizdų parodė
lė, apimanti skautavimą

Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius 
siųsti: v.s. B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

Lietuvoje, Amerikoje ir 
Australijoje; ypač plačiai 
pavaizduota ’’Šatrijos6 Tun
to veikla. Vaizduose atsi
spindėjo buvusių tautinių, 
jubiliejinių ir Australijos 
rajoninių stovyklų žymesni 
įvykiai, vadovų veidai bei 
atlikti darbai.

Iškilmingą sueigą atidarė 
v.s. A. Karpavičius. Tylos 
minute prisiminti mirusieji 
bei okupantų nukankinti 
LSS nariai. Išklausyta A. 
Karpavičiaus turininga pas
kaita, nukėlusi visus į Lie
tuviškosios Skautybės pra
eitį ir jos tolimesnę raidą. 
Baigdamas paskaitininkas 
išreiškė viltį, kad jaunesnio
ji karta tęs toliau tautos gy
vastingumo prievolę ir ne
liks abejinga tėvynės švie
sesniam likimui.

Antroje sueigos dalyje 
’’Šatrijos” Tunto tuntinin- 
kas, s. V. Mačiulis, padarė 
išsamų pranešimą iš tunto 
veiklos. Tuntas, be dažnų 
iškylų į gamtą, dalyvavo 
įvairiuose minėjimuose, 
šventėse. Trys šatrijiečiai - 
i.s. Dr. R. Šarkis, ps. P. Vo
lodka ir s.v.sl. A. Bindokas 
reprezentavo tuntą Jubilie-

Aušros Tunte
’’DARIAUS - GIRĖNO” 
STOVYKLĄ UŽBAIGUS

Sausio 4-14 d.d. Sydne- 
jaus ’’Aušros” tunto ’’Da
riaus - Girėno” stovykla, 
Ingleburne, N.S.W., nuosa
voje stovyklavietėje, sėk
mingai užbaigta. Stovyklą 
globojo s. Marina Cox, jai 
vadovavo s.v. Rikis Šliteris, 
talkinamas labai aktyvaus 
adjutanto s.v. Tomo Pulli- 
nen. Ūkiu - virtuve rūpinosi 
s.v. Algis Kapočius, pade
damas s.v. Raimundo Vingi
lio.

Stovyklavo apie 30 jau
nesnio amžiaus brolių - se
sių, išskyrus savaitgalius, 
kai čia suskrisdavo vyr. am
žiaus skautai-tės.

Stovyklauti šiemet buvo 
gera - stovyklavietė žalia, ir 
ją vis dar, karts nuo kaito, 
palaistydavo lietutis, kar
tais net su perkūnijom... 
Galėjome kas vakarą kurti 
laužus (kurie šiemet ypač 
Šri pavykdavo, gal dėl to, 

d jie yyko be gaisrų bai
mės - dideli ir kibirkščiuo
jantys!..).

Užsiėmimų stovykloje 
netrūko. Buvo ruošiamasi iš 
patyrimo • laipsnių progra
mų. Čia daug darbo įdėjo 
jaunosios vaaovės-vai, vyr. 
skautės: Linda Bieliūnaitė, 
Virginija ir Marina Coxai- 
tės, Kristina Virgeningaitė 
ir Tomas Pullinen. Nemažai 
pasidarbavo ir Skautų Vyčių 
Geležinio Vilko būrelio bro
liai, įruošę ’’comando 
course”, ’’skraidančią lapę”, 
pravedę "Lituanicos kelionę 
iš New Yorko į Kauną” ir kt. 
Stovyklautojai darė "Litua
nicos” ir laužų modelius, 
"Dariaus — Girėno” stalą ir 
t.t.

jinėje Stovykloje, Kanadoje. 
Tunto Vadija daug energijos 
Saskyrė įkuriant Geelongo 

kautų Židinį. Numatoma 
po Naujų Metų, suruošti 
tunto stovyklą Geelongo 
apylinkėse. Lietuvių Na
muose talkinant rėmėjui J. 
Medeliui, tuntui įruoštos
spintos. Rugsėjo 8-ją minint, 
tunto vadovybė, drauge su 
globos komitetu, skautų 
mamytėms suruošė pietus 
Lietuvių Namuose. Trijų 
šimtų, dolerių dovana tuntą 
parėmė Liet. Kooperatinė 
Draugija ”Talka”.

Pabaigai Jubiliejinės Sto
vyklos dalyviai R. Šarkis ir 
P. Volodka su sueigos daly
viais pasidalino savo įspū
džiais iš šio didžiojo skau- 
tų-čių sąskrydžio.

Sueiga baigta tradicine 
giesme ’’Ateina naktis...”

Sekė kavutė, paruošta ži- 
diniečių.

* Spalio 23 d. ’’Šatrijos” 
Tunto Globos Komitetan iš
rinkti: p.p. Vytautas Bindo
kas, Genutė Valaitienė ir 
Juozas Gailius.

* Jau laikas pratęsti ”Sk. 
Aido” prenumeratas 1984 
metams!. Jas priima v.s. A. 
Karpavičius. Per jį galima 
pasiųsti ir aukas Lietuviš
kosios Skautybės Fondui, o 
taip pat įsigyti gražių, lietu
viškų kalėdinių bei proginių 
atvirua'1- A. Karpavičius

Vėliavos pakėlimas Baltijos tunte...

Apie Darių — Girėną sto
vyklautojams papasakojo 
atvykęs į stovyklą v.s. fil. B. 
Barkus, "Rentokill” firmos 
instruktoriai supažindino su 
nuodingais vabzdžiais (vo
rais) ir kaip nuo jų saugotis.

Sportuota ir žaista, o 
karštomis dienomis vykta į 
artimą Jurgio upę maudytis.

Stovyklautojų religiniu 
gyvenimu rūpinosi dvasios 
vadovas, v.s. fil. prel. P. 
Butkus, šeštadieniais atlai
kęs dvejas Mišias, į kurias 
jis sugebėjo įjungti ir jau
nuosius stovyklautojus bei 
pasakydamas jiems gražių 
pamokslų.

Sausio 13-14 naktį sto
vyklos apylinkėse vyčio įžo
dį davė du kandidatai - Edis 
Barila ir Danius Hornas.

Išalkusius maitino brolis 
Algis Kapočius. Prie stalo 
visus šaukdavo toks įrankis, 
vadinamas "trimitu”. Deja, 
jo ’’pūtėjai” iš jo teišgau- 
davo labai panašų garsą į 
asilo... Tad, porą kartų, su
maišę signalus, jaunieji pri
sistatė į valgyklą be eilės, 
galvodami, kad Algis vėl ką 
nors skanaus "sukombina
vo”...

BALTIJOS TUNTE
VYR. SKAUTŲ SUEIGA

Lapkričio 28 d. įvykusioje 
"baltijos” tunto vyr. skau- 
tų-čių sueigoje peržvelgę 
praėjusių dvejų metų veiklą, 
išsirinko naują tuntininką - 
ps. Mindaugą Mauragį - ir 
diskutavo ateities veiklą.

Buvęs tuntininkas, s.v. 
Ridas Daukus, baigdamas 
savo kadenciją, pareiškė, 
kad praėjusių dvejų metų 
tunto veikla buvo labai sėk
minga. Tunto vienetų suei
gos buvo šaukiamos Can
berros Lietuvių Klube kiek
vieną pirmadienį, išskyrus 
mokyklų atostogas; vienas 
pirmadienis buvo skiriamas 
skautiškai veiklai, kitas - 
tautinių šokių repeticijoms. 
Be sueigų, kasmet buvo su
ruošta maždaug po 10-tį 
įvairaus pobūdžio skautiškų

Stovykla užbaigta sausio 
14 d., gausiai susirinkus tė
veliams ir bičiuliams, kurių 
daugumas pasiliko ir tikrai 
gerai pavykusioje laužo 
programoje, pravestoje L. 
Bieliūnaitės ir V. ir M. 
Coxaičių. (Tenka pastebėti, 
kad šios stovyklos laužų pa
sirodymai, pravesti jaunųjų, 
buvo labai skoningi, išven
giant neretai pasitaikančio 
ciniškumo).

Paskutinio vėliavų nulei
dimo metu, LSS Tarybos 
narys, v.s. fil. Balys Barkus, 
perdavė LSS Tarybos pir
mininko v.s. fil. Sigito Mik- 
naičio sveikinimus stovyk
lautojams. Ta pačia proga 
stovyklautojai pasveikino 
tik ką gimimo dieną atšven
tusį savo dvasios vadovą, 
prel. Petrą Butkų.

Žinoma, apie tuos, kurie 
stovykloje daugiausia dirba 
ir rūpinasi, mažiausiai kal
bama: tai stovyklos globėja, 
s. Marina Cox, stovyklos 
viršininkas - s.v. Rikis Šlite
ris ir nepavargstantis sto
vyklos adjutantas, instruk
torius ir visų kitų darbų 
vykdytojas, s.v. Tomas 
Pullinen, ant kurių pečių 

parengimų: savaitgalio sto
vyklų, iškylų - kurių vienos 
vyko miškuose, kitos dvira
čiais po apylinkes ar baida
rėmis upėmis, gegužinių 
prie ežero ir skautiškų va
karonių.

Visuomeninėje veikloje 
tuntas pasirodė suruošda- 
mas Motinos Dienos minėji
mus, Kaziuko muges ir pa
dėdamas Canberros bend
ruomenės apylinkės valdy
bai suruošti tautinių švenčių 
minėjimus ir kalėdines eg
lutes. Tunto tautinių šokių 
grupė sėkmingai pasirodė 
įvairiuose parengimuose 
Canberroje ir Lietuvių Die
nose Melbourne.

Jaunesniųjų tunto narių 
skaičius išaugo iki 37, regu
liariai lankančių sueigas ir 
kitus parengimus. Veikia 
Sk. Vyčių ’’Šventaragio” 
būrelis, kuris padeda tunto 
štabui įvairiuose parengi
muose.

Brolis Ridas pareiškė, kad 
sėkminga tunto veikla nėra 
nuopelnas kurio nors vieno 
asmens, bet grupės pasi
šventusių ir darbščių žmo
nių, įdėjusių labai daug dar
bo į skautišką veiklą. Tuntas 
visą laiką bandė įtraukti į 
vadovų eiles buvusius skau
tus, kurių vaikai pradėjo 
skautauti. Sėkmingas tėvų 
įjungimas į tuntą - vadovais 
ar rėmėjais - labai padėjo 
vienetui išlaikyti aktyvią 
veiklą.

Už sąžiningai atliktas pa
reigas eilė vadovų pristatyti 
apdovanojimui garbės žy
menimis.

MIRĖ
SK. VYČIŲ VADOVAS

* Spalio 23 d. Adelaidėje, 
mirė s.v.v.sl. Jonas Neve- 
rauskas, buv. Sk. Vyčių Ša
rūno būrelio vadu 1964 m., 
talkinęs "Vilniaus” tunto 
stovykloms, kaip nepamai
nomas ūkio skyriaus vedė
jas, virėjas ir t.t.

Tebūnie jam lengva šio 
krašto žemė!

* Gruodžio 23 d., Kaune, 
mirė Aleksandra Barkaus
kienė, sulaukusi 84 m., Syd- 
nejaus ’’Aušros” tunto 
vadovo, v.s. fil. Balio Bar- 
kaus motina. Ta proga Syd- 
nejaus skautai-tės broliui 
Baliui ir jo šeimai reiškia 
nuoširdžią skautišką užuo
jautą.

Velionę, prieš pat jos mir
tį, Kaune aplankė anūkė, 
v.s.v.sl. Rita Barkutė.

B.Ž.

gulė visa atsakomybė.
Stovykla pasisekusi.-Nors 

ir turėta problemų, bet jau
nieji vadovai (su vyresniųjų 
’’pastūmėjimais”) ją pravedė 
labai gerai. -v.s. B.Ž.

NAUJAS TUNTO ŠTABAS

1983 m. gruodžio 6 d. įvy
kusiame tunto štabo posė
dyje buvo pasiskirstytos 
pareigos ir sudaryta prog
rama 1984 m. tunto veiklai. 
Taip pat pradėtas organiza
cinis darbas rajoninės sto
vyklos, įvyksiančios 1985 m. 
sausio mėn., Canberros 
apylinkėse, suruošimui. 
Stovykla numatyta pava
dinti "Baublio Aido” vardu.

Tunto štabo naujasis sąs
tatas yra: tuntininkas - ps. 
Mindaugas Mauragis, adju
tantas ir skautų d-vės drau
gininkas - s.v. Ridas Dau
kus, skaučių draugininke - 
v.sk. Rasa Mauragienė, sek
retorė ir paukštyčių vadovė 
- v.sk. Audronė Stepanienė, 
iždininkė ir tautinių šokių 
grupės vadovė - v.sk. Vida 
Howe, vyčių vadas - s.v. 
Audrius Miniotas.

R.D.

SVEIKINIMAS LSS 
65-MEČIO PROGA

Metų pabaigoje, Australi
jos Bendruomenės Krašto 
Valdybos pirmininkas, v.s. 
fil. Vytautas Bukevičius 
LSS Australijos Rajono va
dui, s. Albinui Pociui pa
siuntė šio turinio sveikini
mą:

”ALB Krašto Valdyba 
sveikina Lietuvių Skautų 
S.ąjungą 65 metų Jubilie
jaus proga.

Per visus tuos metus Jūs 
ištikimai stovėjote lietuvių 
jaunimo auklėjimo sargybo
je. Per Jūsų rankas perėjo 
tūkstančiai jaunuolių, kurie 
dabar užima vadovaujančias 
vietas ne tik bendruomenė
je, bet taip ir mūsų politi
niame, kultūriniame ir so
cialiniame gyvenime. Mes, 
Australijos lietuviai, tikime, 
kad dar ilgus metus Jūs ve
site mūsų išeivijos jaunimą 
DIEVO, TĖVYNĖS ir AR
TIMO MEILĖS keliu.

Mes Jumis didžiuojamės!

ALB Krašto Valdybos vardu 
V. Bukevičius - pirmininkas”

SKAUTIŠKOJI SPAUDA 
APIE JUBILIEJINĘ 

STOVYKLĄ

Australiją (oro paštu) pa
siekė spalio ’’Skautų Aidas”, 
skirtas Jubiliejinei Stovyk
lai prisiminti. Gausiai iliust
ruotas jubiliejinės vaizdais. 
Nemažai Australijos brolių 
straipsnių.

Taip pat oro paštu gautas 
akademikų skautų žavus 
žurnalo "Mūsų Vyčio” ru
dens nr. (3-čias). Jame irgi 
gausu australiečių brolių - 
sesių straipsnių, bet apie 
Jubiliejinę žinių nedaug. Už 
tai Seserijos leidžiama "Ga
bija” daugumoje skirta Ju- 
bil. Stovyklos paminėjimui 
aprašymais ir iliustracijo
mis.

Inf.
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Parengimai Adelaidėje 
1984 metais

VASARIS

4 d. ALSK "Vyties” iešminė
5 d. LKVS "Ramovės” metinis susirinkimas LN (Lietu

vių Namuose)
19 d. Vasario 16-sios minėjimas - Apylinkės Valdyba LN.
26 d. ALTŠA "Žilvino” mūgė ir pietūs LKC (Liet. Katali

kų Centre)

KOVAS

3 d. Užgavėnių balius - Parapijos Taryba LKC.
10 d. Šv. Kazimiero minėjimas - akademija LN.
11 d. Šv. Kazimiero minėjimas LKC.
18 d. ALB Adelaidės Apylinkės metinis susirinkimas LN.
24 d. Privatus parengimas LN.
25 d. V. Putvio minėjimas - Adelaidės šaulių būrys LN.

BALANDIS

1 d. LAS Adelaidės Skyriaus loterijos traukimas LN.
8 d. Ateitininkų išvyka i gamtą

20 d. Didysis penktadienis
21 d. Didysis šeštadienis
22 d. Velykų diena
28 d. Šiupinys - Liet. Kat. Moterų Draugija LKC.
29 d. LKVS "Ramovės” informacinis susirinkimas LN.

GEGUŽIS

6 d. Procesija šv. Marijos garbei Morialtoje
13 d. Motinos diena - ’’Moterų Sekcija” LN.
13 d. Motinos Diena - Liet. Kat. Moterų Draugija LKC.
27 d. ALSK ’’Vytief ” metinis susirinkimas LN.
27 d. LKB Kronikoms paremti popietė - Parapijos Taryba

Liet. Katalikų Centre

Australijos 
Lietuvių Fonde 

Atkelta išlipsi.

A.a. Liudui BARKUI 
Melbourne mirus, jį pagerb
dami vietoje gėlių aukojo 
A.L. Fondui:

$ 100 Melbourne Sociali
nės Globos Moterų Draugija 
(315).

$ 50 D. ir P. Griganavičiai, 
Čikaga, J.A.V.

Po $ 20 J. ir E. Balčiūnai 
(440), J. ir E. Kalnėnai (120), 
G. ir A. Karazijos (95), V. 
Pošiūnas (45), J. Šniras 
(210) ir G. ir D. Žemkalniai 
(125).

Po $ 10 O. Aleknienė 
(424), V. ir G. Ališauskai 
(370), J. Balbata (155), T. 
Bikulčienė (620), V. ir A. 
Dumskiai (40), V. ir O. 
Jakučiai (224), P. ir G. La
zutkai (60), E. Mackevičie
nė, P. ir J. Mažyliai (14), M. 
Medei,šiene (20), J. ir S. 
Meiliūnai (677), P. Morkū
nas (110), J. Normantas 
(205), M. ir F. Sodaičiai 
(128), A. Zubras (453) ir R. 
Žvinakis (20).

Po $ 5 Kazys Kazlauskas 
(62), V. Lazauskas (27), J. 
Makulis (45), E. ir P. Mar- 
koniai (17), J. Mikštas (133), 
J. Paragienė (127), K. Praš- 
mutas (160), A. ir A. Rama
nauskai, Forest Hill (69) ir 
V. Stuikevičius (38).

Gauta iš A.L. Fondo įga
liotinio Adelaidėje $ 25.90, 
likutis iš 1980 m. apyskaitos.

PATIKSLINIMAS
Praėjusių metų ”M.P.” nr. 

42 tūpusiame skelbime 
Aukos A.L. Fondui pager
biant a.a. Petrą Šėką įsibro
vė klaida, kurią šia proga 
norime atitaisyti: buvo klai
dingai paskelbta ’’Pranui 
Šėkui mirus”. Taip pat skel-

MIRĖ
ONA LUKAUSKAITĖ - 

POŠKIENĖ

Gruodžio 4 d. Šiauliuose 
mirė Ona Lukauskaitė-Poš- 
kienė, palaidota gruodžio 6 
d. Šiaulių - Ginkūnų kapinė
se. Gimusi 1906 m. sausio 29 
d., Lukauskaitė-Poškienė 
buvo viena iš steigėjų Lie
tuvos Helsinkio Grupės ir 
visą laiką aktyviai reiškėsi 
jos veikloje iki mirties. Ji 
buvo paskutinioji iš Helsin
kio Grupės, gyvenusi oku
puotoje Lietuvoje. Nuteista 
25 metams kalėjimo ir iš
vežta į Sovietų Sąjungą, 
Stalinui mirus 1955 metais 
grįžo Lietuvon. Jos du 
sūnūs, Erdvilis ir Vytenis 
Poškai, abu žuvo partizanų 
kovose.

Lukauskaitė-Poškienė 
buvo poetė ir laisvoje Lietu
voje išleido du eilėraščių 
rinkinius, ’’Brangiausios Pė
dos” 1933 m., ir ’’Eilėraščių 
kraitis” 1938 m.

(ELTA)

biant Adelaidės lietuvių au
kas Fondui Tautos Šventės 
proga (”M.P.” nr. 42) klai
dingai paskelbta P. Duoba 
(15), o turi būti P. Duoba 
(35). p. J. Šėkienės ir arti
mųjų, o taip pat ir p. P. 
Duobos maloniai atsiprašo
me dėl įvykusių netikslumų 
skelbimuose.

A.L. Fondo Valdyba svei
kina naują Fondo tūkstanti
ninką p. Vaclovą Grigonį, 
Moe, Vic. ir naują Fondo 
šimtininką p. Povilą Jurgutį, 
Qld. Nuoširdi padėka vi
siems talkininkams ir auko
tojams.

Vaclovas Rekežius 
A.L. Fondo iždininkas

BIRŽELIS

3 d. LKVS "Ramovės” metinė šventė LN.
17 d. Trėmimų minėjimas - Baltų Taryba, Adelaide Town

Hall
.23 d. Vardinių balius - ALSK "Vytis” LN.
24 d. ’’Šventadienio Balso” popietė - Parap. Taryba LKC.

LIEPA

1 d. Kultūrinė popietė - ALB Apylinkės Valdyba LN.
14 d. ALTŠA ’’Žilvino” metinis balius LN.
15 d. Kultūrinė popietė - Lituania choras, LN.
29 d. Parapijos metinis susirinkimas LKC.

RUGPIŪTIS

5 d. ’’Tėviškės Aidų” kultūrinė popietė - Parapijos Ta
ryba, LKC.

11 d. Liet. Kat. Moterų Draugijos šventė, LKC.
12 d. Liet. Kat. Moterų Draugijos šventė, LKC.
19 d. Adelaidės Liet. Sąjungos, Ine. metinis susirinkimas

Lietuvių Namuose
25 d. Parengimas - Teatras ’’Vaidila” LN.
26 d. Jaunimo šventė - šv. Kazimiero kūno perkėlimas

Lietuvių Katalikų Centre

RUGSĖJIS

2 d. Liet. Kat. Moterų D-jos metinis susirinkimas LKC.
8 d. Jaunimo koncertas - ateitininkai, LKC.
9. Tautos Šventė - ALB Apylinkės Valdyba, LN.

16 d. Kultūrinė popietė - Moterų Rankdarbių Būrelis, LN.
23 d. Madų paradas - ’’Moterų Sekcija” Ine., LN.
29 d. Pavasario balius - Liet. Kat. Moterų D-ja, LKC.
30 d. ALTŠA ’’Žilvino” koncertas, LN.

SPALIS

14 d. ’’Moterų Sekcijos”, Ine. metinis susirinkimas LN.
20 d. Adelaidės Liet. Sąjungos, Ine. metinis balius LN.
21 d. Literatūros vakaras - Ateitininkai Sendraugiai LKC
28 d. Choro ’’Lituania” metinis koncertas, LN. 
LAPKRITIS

11 d. Kultūrinė popietė - ALB Apylinkės Valdyba, LN.
18 d. Liet. Kariuomenės šventės minėjimas — LKVJS

"Ramovė”, LN.
24 d. Kristaus Valdovo šventė, LKC.
25 d. Kristaus Valdovo šventė, LKC.

GRUODIS

1 d. Šv. Kazimiero M-los mokslo metų užbaigimas LKC.
2 d. Sportininkų diena - ALSK ’’Vytis”, LN.
8 d. ALB Savaitgalio M-los mokslo metų užbaigimas LN.

16 d. ALSK ’’Vyties” susirinkimas, LN.
24 d. Kūčios - PALMD "Moterų Sekcija” Ine., LN.
24 d. Kūčios Parapijoje - Liet. Kat. Moterų D-ja, LKC.
31 d. Naujųjų Metų balius - ALB Apylinkės Valdyba, LN.

Žinelės
PENSININKŲ POBŪVIS

Adelaidės pensininkai 
Guodžio 29 d. buvo susirnkę 

et. Namuose savo pobū
viui. Suėjo apie 30 asmenų 
surengę suneštines vaišes.

Pobūvį pradėjo pensinin-

T, ATAKAS 
REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,
’’Adelaidinėse Pabirose” 

p. Vibaltis, aprašynėdamas 
Pensininkų Klubo įsteigimą, 
pažymėjo, kad to Klubo ini
ciatorius yra V. Dumčius. Iš 
tiesų Pensininkų Klubo ini
ciatorius yra K. Kaminskas.

Ponas Vibaltis susirūpi
nęs Pensininkų Klubo veik
la. Užtikrinu, kad jokia or
ganizacija dėl jo veiklos ne
nukentės. Klubo tikslas yra 
labai paprastas: duoti pro
gos vyresniesiems tautie
čiams prasmingai ir kultū
ringai praleisti savo laisva
laikį. O jei atsitiktų, kad mes 
nerastume ką veikti - tuo
met kreipsimės į mūsų ge
ruosius patarėjus, įskaitant 
ir p. Vibaltį.

G. Straukienė 

kų klubo pirm. K. Kamins
kas, pasveikinęs susirinku
sius ir vėliau paskaitęs sa
vos kūrybos. Porą feljetonų 
perskaitė p. A. Gučiuvienė. 
Pasiklausėme gražaus A. 
Kaminskienės ir A. Urnevi- 
čienės dueto. Pobūvyje ne
trūko smagių pašnekėsiu bei 
anekdotų.

Kas be ko, išsišnekėta ir 
apie pastarauosius įvykius 
mūsų parapijoje bei bend
ruomenėje. Pensininkai 
džiaugiasi praleidę keletą 
valandų be autoritetų prie
žiūros. Pobūvį gražiai pra
vedė p. K. Vanagienė.

Pensininkas

Keista Lenkijos prekyba. 
Siekdama gauti vakarietiš
kos valiutos Lenkijos vy
riausybė gauna skolon iš Li
bijos naftos ir ją parduoda 
Vakarams žemesne kaina.

| Spaudos bičiuli, 
prisimink ir Mūsų Pastogę

I savo testamente!

pas Pertho 
lietuvius

Ir vėl labai greitai prabė
go vieni metai. Per tuos 
metus Pertho lietuvių bend
ruomenė vėl sumažėjo: 5 
tautiečiai nukeliavo į amžino 
poilsio vietą, o viena šeima 
išsikėlė. Kai kurie tautiečiai, 
nors ir gyveną Perthe, lie
tuviškuose parengimuose 
nebepasirodo. Tai ir suruoš
ti įvairių metinių švenčių 
minėjimai bei kiti parengi
mai dalyvių skaičiumi yra 
neskaitlingi.

Metų pradžioje Jaunimo 
S-gos pradėtas leisti anglų 
kalba biuletenis ’’Kas 
naujo?” buvo sutiktas jaunų 
ir senų su dideliu entuziaz
mu; jo pasirodymas kas mė
nesį buvo laukiamas visų 
tautiečių. Bet jau kelintas 
mėnuo ’’Kas naujo?” nepa
sirodo. Argi jo jau nebema
tysime?

*
Atrodo, kad per 3 metus 

vykęs, gana sėkmingas fi
nansiniai Bingo irgi užsida
rys dėl pravedėjų stokos. 
Žaidėjų skaičius niekad ne
buvo labai didelis, bet gau
tas pelnas apmokėdavo salės 
mokesčius.

KALĖDŲ EGLUTĖ

Gruodžio 16 d. 6 vai. vak. 
lietuvių salėje B-nės V-ba 
suruošė vaikams Kalėdų 
eglutę. Kalėdų Senelis išda
lino vaikučiams dovanas, o 
vaikučiai padainavo, padek
lamavo, paskambino pianinu 
ir t.t.

Susirinko apie 20 vaikučių 
ir apie 30 tėvų, senelių ir'’ 
kitų.

ABITURIENTAI

Keletas lietuvių jaunuolių 
baigė mokslus ir įsigijo spe
cialybes: Angelė Paščekaitė 
ir Angelė Plučaitė - mokyto
jos; Edmundas Repševičius - 
inžinieriaus; Jonas Stanke
vičius - Bachelor of 
Commerce (Management). 
Baigė gimnaziją (senior 
high) ir išlaikė egzaminus 
Petras Lingė.

IŠKELIAVO...

Baigėsi senieji metai ir 
kartu baigė savo gyvenimo 
dienas Stasys Ačas, 63 m. 
Mirė sausio 2 d. ir palaidotas 
sausio 4 d. šalia savo žmo
nos, mirusios prieš porą 
metų. Abu buvo pareigingi 
bendruomenės nariai, bet 
pastaraisiais metais sveika
tai pablogėjus Stasys niekur 
nesirodė.

♦♦♦

Žinome, kad PLB Valdyba 
prieš keletą metų buvo susi
tarusi su Illinois universi
tetu Čikagoje įsteigti litua
nistinę katedrą, kuri lietu
viams kainuos $ 600.000. 
{mokėjimai išdėstyti rato- 
mis pirmasis įmokėjimas $ 
200.000 įmokėtas lapkričio 4 
d. pereitais metais. Ko tiki
masi iš tos katedros dar vis 
Amerikos liet, spaudoje 
vyksta kontraversiniai pasi
sakymai.
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34-ji Sporto Šventė Hobarte /PORTALE

Jau 34-tą kartą Australi
jos lietuviai sportininkai su
sirinko į Hobartą, dalyvauti 
savo tradicinėje metinėje 
sporto šventėje. Šioje šven
tėje dalyvių skaičius buvo 
mažesnis, negu paprastai, 
nes dalyvavimas Pas. Liet. 
Dienose ir Sporto Šventėje 
Čikagoje, buvo gana bran
gus ir daug kas finansiniai 
buvo nepajėgūs skristi į 
Tasmanijos sostinę Hobartą. 
Tačiau vis vien šventėje da
lyvavo apie 200 sportininkų, 
žaisdami vyrų, moterų ir 
jaunių krepšinį, lauko teni
są, golfą, bilijardą, squašą, 
šachmatus ir parodomąsias 
stalo teniso ir tinklinio 
rungtynes. Iškyrus jaunius, 
visi sportininkai ir svečiai 
gyveno koteliuose ir mote
liuose.

Šventė pradėta pamaldo
mis St. Theresa bažnyčioje, 
kuriose visi sportininkai iš
kilmingai dalyvavo su vėlia
vomis. Pamaldas laikė Ade
laidėje laikinai gyvenąs 
sydnejiškis kun. Dr. A. Sa
vickas. Savo sportininkams 
pritaikintame pamoksle, 
anglų ir lietuvių kalbomis jis 
pabrėžė, kad lietuviškųjų 
sporto švenčių metu yra 

bendra sportinė kūno kalba ir 
žaidžiama tam, kad būtų lai
mima, bet ir pralaimėjimą 
reikia mokėt priimti su 
meile.

Po pamaldų, parapijos sa
lėje vyko bendri pietūs ir po 
jų, gražiame ir netoli esan
čiame krepšinio stadione, 
įvyko Šventės oficialus ati
darymas.

A. Taškūnui ir R. Tarvy
dui akordeonais per garsia
kalbį grojant lietuviškus 
maršus, į gausiai prisipil
džiusią sporto salę, įneša
mos Australijos, Lietuvos ir 
Sporto Švenčių vėliavos, 
kurias, sportiškai ir gražiai 
pasipuošę seka: Adelaidės 
Vyčio, Canberros Vilko, 
Geelongo Vyčio, Melbourno 
Varpo, Sydnejaus Kovo ir 
Hobarto Perkūno sportinin
kai ir vadovai. Išsirikiavus 
prieš garbės svečius, atida
rymo iškilmes pradeda 
Šventės Rengimo pirminin
kas A. Kantvilas, pakvies
damas Hobarto Perkūno 
pirmininką P. Stanwix tarti 
žodį. Savo lietuviškame ir 
angliškame žodyje jis pa
sveikina visus sportininkus 
ir palinki visiems sportinės 
sėkmės. Šventės atidarymo 
garbės svečiu'buvo Tasma
nijos valstijos sveikatos, so
cialinio aprūpinimo ir etni
nių reikalų minister is J. 
Cleary, kuris labai gražiai 
atsiliepė apie lietuvius ir 
džiaugėsi, kad buvo pa
kviestas į tokį puikų šventės 
atidarymą, statydamas lie
tuvius kitoms etninėms 
grupėms pavyzdžiu. Krašto 
V-bos atstovas Dr. K. Bag
donavičius perdavė Krašto 
Valdybos sveikinimus 

ir palinkėjo visiems 
daug laimės varžybose. 
Kun. Dr. A. Savickas, per

skaitęs invokaciją, taip pat 
gražiu žodžiu sveikino visus 
sportininkus.

Sportininį šventės pasiža
dėjimą lietuvių kalba per
skaitė R. Krutylytė-Share ir 
anglų kalba V. Radzevičius. 
Oficialiai šventę atidarė 
ALFAS pirmininkas VI. 
Daudaras. Savo žodyje jis 
padėkojo visai Hobarto 
bendruomenei ir sporto 
šventės rengėjams už šven
tės gražų parengimą, 
džiaugdamasis, kad nežiū
rint didelių finansinių sun
kumų ir ši sporto šventė 
dalyvių skaičiumi gausi. Po 
oficialaus šventės atidary
mo, buvo sugiedoti Austra
lijos ir Lietuvos himnai. Pa
likus vėliavas specialiai 
įrengtuose stovuose, kurie 
stovėjo prie kiekvieno klubo 
herbo, sportininkams išžy
giavus, prasidėjo sportinės

Hobarto burmistras D. Shield su sporto šventės rengėju A. Kantvilu (kairėje), 
burmištro sekretoriumi ir ALFAS pirm. V. Daudaru

Australijos Lietuvių Fonde
STAMBUS PALIKIMAS 

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDUI

Praėjusiais metais miręs 
Melbourno lietuviams gerai 
pažįstamas visuomenininkas 
Napoleonas Butkūnas savo 
testamentu paliko A.L. 
Fondui apie 30.000 dolerių. 
Testamento vykdytojas p. 
Jurgis Rūbas neseniai įteikė 
Fondui du čekius. Vienas jų - 
1000-čiui dolerių, tai velio- 
nies Butkūno skiriama pre
mija autoriui leidinio apie 
Australijos lietuvius; kitas 
čekis $ 22.797.06 sumai įmo
kėtas į bendrąją Fondo sąs
kaitą. Be šių sumų velionis 
Butkūnas Fondui dar paliko 
3 akrus miško, kuris yra 
N.S.W. Pagal testamentą 
tvarkančio advokato infor
maciją, to miško vertė šiuo 
metu esanti apie $ 7.500.

Velionis Napoleonas But
kūnas bus bene pirmas iš 
Australijos lietuvių, palikęs 
tokią stambią sumą Austra
lijos lietuvių kultūrinei

KREPŠINIS

Vyrų krepšinio nugalėto
jais tapo Sydnejaus Kovas, 
nugalėjęs Canberros Vilką 
106:44, Hobarto Perkūną 
72:68, Adelaidės Vytį 45:44 
ir Melbourno Varpą 66:39.

Antrą vietą laimėjo Ho
barto Perkūnas, nugalėjęs 
Canberra 81:5;, Adelaidę 
64:38 ir Melbourną 90:69.

Trečią vietą laimėjo Ade
laidės Vytis, nugalėjęs Mel
bourną 80:77 ir Canbarrą, 
kuri žaidė tik draugiškas, 
dėl svetimtaučių, rungty
nes, pralaimėjo 54:56. Can
berra taip pat laimėjo drau
giškas rungtynes prieš Mel
bourną 68:62*.

Pasibaigus varžyboms, 
sudaryta Australijos lietu
vių vyrų rinktinė, kurią su
daro: A. Svaldenis, M. Še- 
pokas, M. Wallis, R. Šliteris 
- visi Sydnejaus Kovo, V. 
Radzevičius, W. Stanwix, D. 
Stanwix - visi Hobarto Per
kūno, R. Leknius - Melbour
no Varpo, E. Paškevičius - 
Hobarto Perkūnas, A. 
Vieraitis ir R. Baškus - Ade
laidės Vyčio. Treneris P. 
Andriejūnas - Sydney.

Šventės pabaigoje jaunių, 
moterų ir vyrų rinktinės 
žaidė draugiškas rungtynes 
su Hobarto rinktinėmis. 
Mūsų vyrų rinktinė turėjo 

veiklai paremti. Pagarba 
jam. Jo vardas bus įamžin
tas A.L. Fondo atminimų 
knygoje, jis liks šviesiu pa
vyzdžiu mums visiems kaip 
reikia rūpintis lietuvybės 
išlaikymu išeivijoje.

A.L. Fondo Valdyba

AUKOS A.L. FONDUI:

$ 100 V. Grigonis, Moe, 
Vic. (1015)

$ 50 P. Jurgutis, Qld. 
(100), naujas A.L. Fondo 
narys.

$ 25 H. Petrauskas, Qld. 
(45), naujas A.L. Fondo na
rys.

$ 20 R. čiuras, Qld. (3.5 )
$ 5 J. ir J. Ruzgiai (151)
Canberros lietuvių aukos 

A.L. Fondui Kariuomenes 
šventės proga: .

Po $ 10 J. Voveris (350), 
V. ir K. Biveiniai (35).

Po $ 5 J. Antanaitis (14),. 
V. Keraitien.ė (207), P. Ki
nas, J. ir A. Kovalskiai (87), 

ypatingai stiprų priešą: nes 
Hobarto rinktinėje žaidė 
trys profesionalinės Na
tional League rinktinės žai
dėjai amerikiečiai negrai, 
kurių ūgis buvo maždaug po 
2 su virš metrų. Lietuvių 
rinktinė, nors paskiri žaidė
jai tą dieną ir turėjo po ke
lias rungtynes ir jautėsi 
nuovargis, sužaidė ypatingai 
gerai. Visą laiką kova vyko 
vieno dviejų taškų persvara 
tai vienos, tai kitos koman-. 
dos ir pilnutėlis stadionas 
žiūrovų, griausmingais plo
jimais ir paramos šauksmais 
suteikė daug moralinės pa
ramos mūsų rinktinei, kuri 
pirmąjį puslaikį laimėjo 
37:34. Ilgą laiką ir antraja
me puslaikyje mūsų vyrai 
pirmavo, tačiau pabaigoje 
gal nuovargis ir labai gražūs 
negrų metimai ir praėjimai, 
atsiekė Hobarto rinktinei 
laimėjimą 74:67.

Moterų krepšinį taip pat 
laimėjo Sydnejaus Kovas, 
nugalėjęs Hobartą 45:40, 
Adelaidę 63:39 ir Melbourną 
67:11. Draugiškose rungty
nėse pralaimėjo Canberra! 
43:39.

Antrą vietą laimėjo Ade
laidės Vytis, nugalėję Ho
bartą 45:40, Melbourną

J. Lizdenis (20), S. Ratas 
(13) ir L. Venclovas (21).

$ 2.50 E. Laurinonis 
(22.50).

Po $ 2 G. Petys (27) ir S. 
Skukauskienė (6).

A.a. Uršulei ALIŠAUS
KIENEI Sydnejuje mirus, 
ją pagerbdami vietoj gėlių 
aukojo A.L. Fondui $ 20 P. ir 
B. Ropės, NSW (130).

A.a. Edmundui VISOC- 
KIUI Adelaidėje mirus, ji 
pagerbdami vietoj gėlių 
aukojo A.L. Fondui:

$ 25 P. Smolskis (51) ir 
$ 2 M. šiukštėnienė (6).

A.a. Irenai VOSYLIENEI 
Adelaidėje mirus, ją pa
gerbdami vietoje gėlių 
aukojo A.L. Fondui:

Po $ 20 J. ir E. Balčiūnai, 
Vic. (420), V.M.D. ir V. Ne- 
verauskai (75), I. Taunys 
(260) ir O. ir Č Zamoiskiai 
(65).

Po $ 10 Adelaidės lietuvių 
choras ’’Lituania” (30), V. 
Baltutis (80), B. Buikai, J. 
Jaruševičius, B. ir J. Jona- 
vičiai (150), V. Patašius 

56:17 ir draugiškose rung
tynėse pralaimėję Canberra! 
56:42. Trečią vietą laimėjo 
Hobartas, nugalėjęs Mel
bourną 47:20 ir pralaimėjęs 
Canberrai 45:28.

Moterų rinktinę sudaro: 
R. Kasperaitytė, J. Šepo- 
kaitė, R. Andriejūnienė, V. 
Laukaitytė - visos iš Sydney, 
V. Kalnins, I. Petkūnaitė - 
Adelaide, D. Balnionytė, R. 
Pilkelytė - Melbourne, A. 
Kaitinytė, G. Radzevičiūtė - 
Hobart, R. Gružauskaitė - 
Canberra. Treneris M. Wal
lis - Sydney.

Moterų rinktinė žaidė 
prieš Stiprią Hobarto rink
tinę. Ir čia pradžioje jautėsi 
didelis komandos nesusižai- 
dimas, kas atnešė pirmo 
puslaikio pralaimėjimą net 
23:9. Tačiau antrame pus
lankyje mūsų merginos pa
rodė daug geresnį susižaidi- 
mą ir kovingumą ir šį pus- 
laikį laimėjo 27:16, tačiau 
pergalė teko australėm 
39:36.

Berniukų krepšinyje nu
galėtojais tapo Adelaidės 
Vytis, nugalėjęs Sydnejų 
52:49. Hobartą 65:28, Gee
longą 76:27, 
57:47.

Antroji vieta 
bourno Varpui, 
Sydnejų 77:47, 
60:24 ir Hobartą

Trečioji vieta teko Gee
longo Vyčiui, nugalėjus Ho
bartą 51:37 ir Sydnejų 
42:40.

Berniukų rinktinę sudarė: 
L. Pocius, R. Willenbrecht, 
L. Janionis - Adelaide, E. 
Kasperaitis, D. Siutz, R. 
Vaišutis - Sydney, P. Verbi- 
la, D. Sadauskas, A. Lipšys - 
Melbourne, M. Brenner, F. 
Bindokas - Geelong, P. Ado
mavičius - Melbourne. Tre
neris A. Talanskas - Ade
laide.

Jaunių rinktinė sužaidė 
labai gerai ir Hobarto jau
niai, nors ir kaip kovojo, ne
galėjo pralaužti mūsų jaunių 
puikaus gynimo ir gražių 
praėjimų. Lietuviai laimėjo 
55:44.

Bus daugiau)

Melbourną

teko Mel- 
nugalėjus 
Geelongą 

67:36.

(160), J. Pečiulienė (14), J. 
Poškus (84), kun. A. Savic
kas, A. Visockienė (57), J. 
Zakarevičius ir A. Zamoiskis 
(72).

Po $ 5 F. Kazlauskienė 
(15), M. Stasaitienė (15), B. 
ir G. Straukai (44) ir V. Šul
cas.

$ 3 A. Gučiuvienė (33).
Po $ 2 V. Dumčius ir J. 

Storpirštis.
Nukelta į 10 psl.

Pereitais metais Maskvo
je radijo pranešėjas skaity
damas žinias per radiją pa
reiškė kalbėdamas apie Af
ganistaną, kad sovietai turį 
atitraukti savo karinius da
linius iš Afganistano, nes su 
sovietine okupacija nesutin
ka vietiniai krašto gyvento
jai. Komentatorius V. 
Dančevas apie derybas su 
Amerika dėl atominių ginklų 
pareiškė, kad sovietai susi
rūpinu ne jų apribojimu, bet 
pačių1 sovietų ginklavimosi 
srityje pranašumu. Už tai V. 
Dančevas buvo pašalintas iš 
radiofono ir vėliau uždary
tas psichiatrinėje ligoninėje.
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^SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE^*MIRĖ POETAS
ANTANAS MIŠKINIS

Pasiekė žinia, kad gruo
džio 16 d. pavergtoje Lietu
voje mirė poetas Antanas 
Miškinis, sulaukęs 78 metų. 
Plačiau apie ji skaitysime 
kita proga.

MINISTERIS SVEIKINA

Pavėluotai gautas šventi
nis sveikinimas etninėms 
grupėms iš Imigracijos ir 
Etniniams Reikalams minis- 
terio the Hon. Mr. Stewart 
West, MP,.

Sveikinime ministeris iš
reiškia pasigėrėjimą dau- 
giakultūriniais etninių gru
pių poreiškiais, kas ypač 
praturtina Australijos kul
tūrą.

Ir ateinančiais metais Mi
nisteris numato remti ir 
plėsti ateivių kultūrinę 
veiklą.

GEELONG

Vasario 16 minėjimas 
įvyks vasario 12 d. Minėjimą 
pradėsime pamaldomis šv. 
Jono bažnyčioje 9 vai. r. Or
ganizacijos dalyvauja su vė
liavomis uniformuoti. Tuoj

SYDNEJAUS LIETUVIŲ TEATRAS ’’ATŽALA” 
vasario 4 d., šeštadienį, 5 vai. Syd. Lietuvių Klube 

kartoja Domanto ir Sakalausko 5 veiksmų komediją

’’PŪKIO PINIGAI”
Režisuoja Julius Dambrauskas.

Bilietai dirbantiems $ 5, pensininkams ir studentams $ 3. 
Salėje vietos nenumeruotos

Vasario 16-ji Sydnejuje
KAIP ŠVĘSIME

VASARIO 16-JĄ?

Vasario 16-ji yra didelė ir 
reikšminga mūsų valstybi
nio atgimimo data, kurios 
lietuviui nevalia užmiršti. 
Stengsimės ir šiais metais ją 
paminėti iškilmingai, gra
žiai, susikaupę, kaip dera 
geriems tautos sūnums ir 
dukroms. Tad visus iš anks
to prašome dalyvauti tos 
šventės parengimuose, o jų 
turėsime kelis.

Vasario 17 d., penktadie
nį, 7 vai. vak. Lietuvių Na
muose, didžioje salėje, turė
sime lietuvių ir estų — 
RECEPTION — priėmimą, į 
kurį esame pakvietę vyriau
sybės ir opozicijos atstovus, 
senatorius ir parlamentarus, 
dvasios vidus, spaudos at
stovus, TV. reporterius, et- 
nikų, bei draugingų tautų 
vadovus ir mūsų tautos ge
rus bičiulius.

Tą pačią dieną Dr. G. Ka- 
zokienė ruošia trijų Baltų 
tautų meno parodą viršuti
nėje salėje, paroda tęsis 
šeštadienį ir sekmadienį.

Kadangi priėmime 
Reception - visi svečiai bus 
aptarnaujami valgiais ir gė
rimais, tai įėjimas bus tik su 
bilietais: vienam asmeniui - 
$ 15, o porai - $ 25. Užsira
šyti ir bilietus galima gauti 
pas A. Mauragį, tel. 77 6707, 
A. Giniūną tel. 787 4596, A. 
Stašionį tel. 84 6866. Prašo
me skaitlingai dalyvauti, nes 
čia yra gera proga mums 
susitikti su tais žmonėmis, 
kurie gali daug padėti mūsų 
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po pamaldų minėjimas vyks 
Lietuvių Namuose.

Paskaita skaitys Dr. 
Kunca- iš Melbourne. Pa
kviestas iš Melb. parapijos 
oktetas ir solistė B. Bruožy- 
tė giedos bažnyčioje ir daly
vaus minėjimo programoje.

Apylinkės Valdyba ruošia 
pietus ir kviečia visus skait
lingai dalyvauti.

ALB Geelongo Apyl. 
Valdyba

Ir šiais metais organizuo
jamas Shell Folkloric festi
valis, kuris prasidės Mel
bourne vasario 25-26 dieno
mis. Paprastai šiuose festi- 
Tįąliuose dalyvauja ir lietu
viai. Sydnejuje Shell tauty
bių festivalis kasmet vyksta 
birželio pradžioje.

♦ ♦ *

PRANEŠIMAS

1984 m. vasario 5 dieną, 
44 Errol St. North Mel
bourne Lietuvių Namuose 
Bendruomenės kambaryje 
2.30- vai. šaukiamas šaulių 
visuotinis susirinkimas. Bus 
renkamas kuopos pirminin
kas ir valdyba, šaulės ren
kasi sau Moterų sekcijos 

kovoje už tautos laisvę, o 
taip pat padėsite mums iš
laikyti reikalingą prestižą 
kitataučių tarpe.

Kitą šventės dieną turėsi
me vasario 19 d., sekmadie
nį, įprastine tvarka. Pradė
sime pamaldomis Lidcombe 
bažnyčioje, visos organiza
cijos prašomos su vėliavo
mis dalyvauti. Po pamaldų, 
3 vai. Lietuvių Namuose 
Vasario 16-sios minėjimas. 
Vėliau pranešime apie prog
ramą ir tvarką.

Mieli tautiečiai nesakyki
te, kad tai perdaug parengi
mų, perdaug laiko reikalau
ja, per daug pinigų teks iš
leisti. Atminkite, kad jūsų 
broliai ir sesės Lietuvoje, 
aukoja lietuvybės išlaikymui 
ne tik laiką ir išteklius, bet 
neretai savo karjierą, laisve 
net ir gyvybe. Gėda būtų 
mums tokia proga niekuo 
neprisidėti, arba teisintis 
laiko ar pinigų neturėjimu. 
Visi, kurie būsite paprašyti, 
ateikite į talką, ir visi daly
vaukite Vasario 16-sios 
šventės parengimuose.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

Apmokėdamas prenume
ratą tautietis Anglijoje rašo: 
’’Siunčiu 15 svarų už Mūsų 
Pastogės prenumeratą. 
Laikraštį gaunu reguliariai, 
nors ir pavėluotai. Vis tiek 
gera sužinoti, kas naujo jūsų 
pasauly. Puikus laikraštis. 
Linkiu sėkmės ir ištvermės.
K. Vilkonis (Anglija).

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-14141

VASARIO 11 d., ŠEŠTADIENĮ

Havajų vakaras
ĮDOMI HAVAJETIŠKA PROGRAMA, DAINOS IR 
ORKESTRAS.
UŽKANDŽIAI ( BUFFET).
KAINA $ 7 asmeniui.
PRADŽIA — 8 vai.
BILIETUS ĮSIGYTI KLUBO RAŠTINĖJE.

vadovę visiems šauliams- 
ėms Melbourno, Geelongo ir 
Latrobe Valley ir Moe. Da
lyvavimas būtinas.

Kuopos pirm. S. Lipčius 
ir Valdyba

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Liet. Pensinin
kų Klubo narių susirinkimas 
įvyks vasario 2 d. (ketvirta
dienį), 2 vai. Syd. Lietuvių 
Namuose Bankstowne. Na
riams dalyvavimas būtinas. 
Norį pensininkų ' kluban 
įstoti nauji asmenys taip pat 
mielai laukiami.

Valdyba

MOTERŲ DRAUGIJA 
PRAŠO

Mielos Draugijos narės,
Ir vėl ateina Syd.

L.M.S.G. D-jos metinis bly
nų balius kovo 3 d. Ir šį 
kartą ruošiama loterija, ku
riai reikalingi fantai. Paieš
kokit po stalčius ir pamaty
sit, kiek atrasit užmirštų 
lobių. Fantus įteikti kiek
vienai Draugijos Valdybos 
'narei be kur ir bet kada.

Taip pat primename, kad 
vasario 22-ji yra paskutinė 
data platinti T.V. loterijos 
bilietus. Prašome atsiskai
tyti iki minėtos dienos. Lo
terijos traukimas įvyks 
blynų baliaus metus kovo 3 
d. Iki pasimatymo blynų ba- 
UuJe! Valdyba

LITUANISTINIAI KURSAI SYDNEJUJE

Pranešame, kad Australijos Švietimo Ministerijos pa
tvarkymu lietuvių kalba įvesta į abitūros egzaminus 
(H.S.C.) lygiateisiai su visais kitais Švietimo Ministerijos 
nustatytais privalomais dalykais. Kiekvienas lietuvis 
jaunuolis-lė gali baigti australišką gimnaziją su lietuvių 
kalbos pažymiu. Taip pat turi progos giliau susipažinti su 
lietuvių tautos kultūra ir istorija.

Norintieji studijuoti lietuvių kalbą registruojasi vasa
rio 4 d., šeštadienį. Registracija vyks Ashfield Boys’ High 
School, Liverpool Rd., Ashfield, 9-11 vai. ryto.

Mokslas prasideda vasario 11 d., šeštadienį, 8.30 vai. 
ryto, ten pat.

Lituanistinių Kursų mokytoja

SKAITYTOJŲ
DĖMESIUI

Maloniai atsiprašome 
mielus skaitytojus, kad šis 
Mūsų Pastogės numeris išė
jo kiek pavėluotai: redakto
rius buvo išvykęs atostogų 
ilgesnei kelionei ir kiek už
truko. Vardan to išleidžiame 
padidintą M.P. numerį.

Drauge apgailime, kad vi
sa eilė šventinių sveikinimų 
Redakciją pasiekė pavėluo
tai ir nepateko į pereitų me
tų šventinį numerį. Ateityje 
patariame laikytis redakto
riaus nurodytos datos.

M.P. Redakcija

PAS MENININKUS

Sydnejuj rengiamose
kasmetinėse Archibald©, 
Wynne ir Sulman meno pa
rodose yra ir Pring skyrius, 
skirtas tik moterim akvare- 
listėm. Geriausias akvareh- 
nis gamtovaizdis premijuo
jamas 200 dolerių premija, 
kurią šiais metais laimėjo 
lietuvė dailininkė Eva 
Kubbos.

Melbourne gyvenantis 
dailininkas Juozas Baukus- 
Banks laimėjo 100 dolerių 
pirmą premiją Essendone 
suruoštoje Anglican 
Grammar School meno pa
rodoje už akvarelinį darbą 
’’Vakaro vėsuma”.

Lietuvius laimėtojus 
sveikiname ir linkime atei
tyje daug kūrybingos sėk
mės.

ĮVERTINTAS LIETUVIS

NSW valstijos policijos 
Komisionierius apdovanojo 
lietuvį Viktorą Rimkų, pir
mos klasės policininką, dip
lomu už drąsą ir sumanumą 
išgelbėjant pamišusio žmo
gaus gyvybę, kuris norėjo 
nusišauti. Staiga išmuštas 
šautuvas iš bepročio rankų 
išleido kulką, kuri laimingu 
būdu nepažeidė lietuvio ir 
savižudžio. Viktoro tėvai 
Lidija ir Stasys Rimkai gy
vena Sydnejaus priemiesty
je Fairfielde. Sveikiname 
drąsų ir sumanų lietuvį.

mūsą Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

Published
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W., 2200
Administracijos adresas:
P.O. Box 550 Bankstown 2200
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 20 
Užsienyje paprastu paštu $ 24 
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35 
Oro paštu kitur $ 50

Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395

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

VIETOJ M 
-4^ GELIŲ
Pagerbdami a.a. Liudą 

Barkų vietoj gėlių ir vainikų 
Mūsų Pastogei aukojo: V. ir 
S. Bartuškai $ 25; po $ 10: E. 
Dudėnienė, J. ir M. Anta
naičiai, V. Pumputis, M. Bi- 
rietienė, V. ir J. Rekešiai. 
Nuoširdžiai dėkojame.

$ 1000
Mūsų Pastogei

Pernai Melbourne miręs 
didelis spaudos mylėtojas ir 
platintojas Napoleonas But- 
kūnas savo testamente pri
siminė ir Mūsų Pastogę jai 
paskirdamaslOOO (tūkstantį) 
dolerių, ką gavome per ve
lionio testamento vykdytoją 
p. J. Rūbą. Ačiū a.a. N. But- 
kūnui ir drauge primename, 
kad ir kiti Mūsų Pastogės 
skaitytojai ir bičiuliai prisi
mintų Mūsų Pastogę savo 
testamentuose.

Taip pat mirus a.a. Liudui 
Barkui jo našlė žmona Jani
na paskyrė Mūsų Pastogei 
100 dolerių velionio vyro 
Eagerbimui. Nuoširdžiai dė- 

ojame.
Metų Sąvartoje didelis 

skaičius M.P. skaitytojų, at- 
, naujindami prenumeratas 
savanoriškai prideda keletą 
ar keliolika dolerių auką 
Mūsų Pastogei paremti. 
Nuoširdžiai visiems dėkoja
me. Tik tokių sąmoningų 
skaitytojų dėka Mūsų Pas
togės prenumerata paliko 
nekelta ir šiems metams, 

. nors išleidimo išlaidos nesu
laikomai kyla. Kaip žinia, 
Mūsų Pastogė leidžiama ne 
pasipelnymo tikslais, o skai
tytojų informacijai ir patar
navimams.

M.P. Administracija

Printed by Rotor Preae Ltd.
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