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LIETUVIŲ KALBA AUSTRALIJOJE
V. Špokevičius

Šitam referate bus bandoma nustatyti, ar lietuvių kal
ba išsilaikys Australijoje. Paskaita padalinta į tokias 
dalis:

a). Teorijos apie kalbos išsivystymą.
* b). Dabartinė padėtis Australijoje.

Kiekvienas vaikas iš pri
gimties turi kalbos išsivys
tymo galimybę (išimtys - iš
sigimę, neišsivystę vaikai). 
Tačiau be atitinkamų aplin
kybių, kurios sustiprintų 
norą bei reikalą išmokti kal

ėj. Padėtis po 50 metų.
d) . Padėtis po 100 metų.
e) . Pasiūlimai tolimesniam kalbos išsivystinimui.
f) . Pabaiga.

Savo jreferatą pradėsiu 
klausimu: ar lietuvių kalba 
išsilaikys Australijoje? Be 
abejo, atsakymai būtų įvai
rūs. Todėl kaip tik ir noriu 
panagrinėti lietuvių kalbos 
išsilaikymo galimybes Aus
tralijoje. Šiam užsimojimui 
atsiekti sustosiu prie kalbos 
išsivystimo teorijos, statis
tikos duomenų Australijoje, 
esamos dabartinės padėties 
ir bandysiu padaryti išvadas 
*iš nagrinėtų duomenų būsi
mos padėties po 50 metų bei 
po 100 metų. Galiausiai ban
dysiu suformuluoti pasiūly
mus lietuvių kalbos išsilai
kymui Australijoje.

KALBOS IŠSIVYSTYMO 
TEORIJA

a) Įgimtoji teorija
Noam Chomsky jau nuo 

1957 metų teigia, kad žmo
gaus smegenys nuo pat gi
mimo yra susiformavę su 
galimybe sugalvoti ar iš
mokti kalbą bei ja tinkamai 
naudotis. Šitą galimybę 
žmogaus smegenyse jisai 
pavadino ’’kalbos išsivysti
mo aparatu”. Žinoma, efek
tingos kalbos naudojimas 
priklauso nuo tinkamai išsi
vysčiusių ir subrendusių 
smegenų ląstelių. Chomsky 
teigia, kad ši įgimtoji gali
mybė įgalina kūdikį su laiku 
išgirstus garsus atpažinti, 
juos suderinti bei sutapatin
ti su situacija ir jais pasi
naudoti. Gi vėliau šiuos iš
moktus garsus ’’žodžius” 
vaikas panaudoja sudaryti 
naujų garsų eilę arba naujus 
sakinius t.y. sudaro tam tik
rą gramatinę sistemą.
b) Sustiprinamoji teorija

B.F. Skinner, tyrinėda
mas kalbos įsigijimo gali
mybes, pritaiko jo pavyzdi
nę elgesio psichologiją. Jisai' 
teigia, kad kalba vaikui išsi
vysto lyg ir atsakymo for
moje. Kitaip sakant, jeigu

vaikui išgirstas garsas - žo
dis yra naudingas, jis jį 
greičiau išmoks ir juo pasi
naudos, tačiau nenaudingų 
garsų - žodžių nesistengs iš
mokti ir sunkiai prisimins. 
Reikalas sustiprina išmoki
mo bei prisiminimo galimy
bę.
c) Socialinė mokymosi 

teorija
Žmogus iš prigimties yra 

socialinės buities sutvėri
mas. Jo kaimyno ar artimo 
elgsena jį dažnai įtaigoja jo 
patieks apsiėjime. Todėl vi- 

-siakui'i^niaostabu, kad vai 
kai nepaprastai daug iš
moksta imituodami suaugu
sius. Todėl didžiausią įtaką 
kalbos išsivystyme turi tė
vai. Ne vien tik kad tėvus 
vaikai pamėgdžioja, bet kad 
tėvai turi galimybę prapla
tinti vaikų žodyną bei patai
syti nevisiškai teisingai iš
tariamus žodžius. Dale 
(1976) teigia kad imitacija 
yra vienas iš svarbiausių 
būdų vaikams išmokti kal
bėti. Kiekvienas vaikas imi
tuoja vyresnį, gi viena iš 
svarbiausių suaugusių sa
vybių yra mokėjimas kalbė
ti. Tad vaikas pradeda mo
kytis kartojimo būdu pa
vyzdžiui: suaugęs pasakys 
’’čia yra vaiko kėdė”, gi vai
kas pakartos ’’kėdė” ar gal 
net vaiko kėdė”, ir taip jo 
kalba vystosi toliau.

Paminėjau tris kalbos 
vystymosi teorijas. Nema
nau, kad bet kuri iš jų yra 
Eranašesnė už kitą, nes 

iekvienas žmogus nuo pat 
gimimo yra skirtingas, tad ir 
kiekvieno vystymosi proce
sas yra skirtingas. Kiekvie
na suminėtų teorijų turi sa
vo stiprius ir silpnus bruo
žus. Todėl, be abejo, nau
dingiausias metodas kalbos 
išvystymui yra pritaikyti 
tinkamuosius kiekvienos te
orijos aspektus pagal indivi
dą bei jo galvojimą.

bą arba imituoti suaugusius 
(’’socialinė mokymosi teori
ja”), vaiko kalbos išsivysty
mas bus silpnas.

Paminėtų teorijų princi
piniais dėsniais stengsiuos 
ištirti bei padaryti atitinka
mų išvadų apie lietuvių kal
bos padėtį dabar didesniuo
se Australijos miestuose, 
kur yra lietuvių kilmės žmo
nių, ir pažvelgti į būsimą 
padėtį už 50 ir 100 metų. 
Padarydamas minėtas priė
jau šių prielaidų:

a) dabartinė gyvenamoji 
aplinka mažai keisis;

b) neatvažiuos įtaigojantis 
skaičius lietuvių apsigyve
nimui iš užjūrių;

c) nebus ypatingai įtaigo
jančio pasikeitimo lietuvių 
apsigyventose v-tose.

Tačiau jeigu nors viena iš 
paminėtų prielaidų pasi
keistų įtaigojančiai, tai 
mano padarytos išvados ne
beturės atitinkamo tikslu
mo.

LIETUVIŲ PADĖTIS
AUSTRALIJOJE
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***
Amerikoje Lietuvių

Fronto Bičiuliai korespon
dentiniu keliu išrinko savo 
naują vadovybę: Bronius 
Nainys (Pasaulio Lietuvio

redaktorius) pirm., J. Bau 
žys vicepirm., ir kitoms pa 
reigoms valdybos nariai - C. 
Grincevičius, S. Džiugas, V, 
Sinkus.

CANBERRA — Australijos sostinė V)
1984 metų pabaigoje J 1
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SOSTINĖ!

Aleksandras Norvilas 
studijavo anglikonų institu
te teologiją ir ją baigė šiais 
metais ir kovo 1 dieną 
įšventintas kunigu Įšventi
nime dalyvavo trys vysku
pai ir daug kunigų anglikonų 
katedroj.

Prieš keletą metų Alek
sandras vedė giliai religingą 
mergaitę ir per ją pažįsta
mas vyskupas gal ir padėjo 
jam apsispręsti ir ruoštis 
kunigystei.

Perthe Norvilų šeima yra 
gerai žinoma. Visa šeima yra 
muzikalūs ir dalyvaudavo 
lietuviškose programose. 
Dėl mokslo sūnūs kiek ati
trūkę nuo lietuviškos veik
los, bet tėvas nuolat rodosi 
programose smuiku ar kitu 
instrumentu ir drauge su p. 
Skroliu sudarydavo kaimo 
kapelą.

Sveikianame kun. A. 
Norvilą naujose pareigose ir 
Dievo tarnyboj ir linkime 
dangaus palaimos ir sėkmės.

Pertiškis

Šv. Kazimiero 500 metų 
minėjimas Romoje
pravestas su didžiule iškil
me dalyvaujant popiežiui 
Jonui Pauliui II-jam, eilei 
aukštų Vatikano dvasiškių, 
dviem išeivijos lietuviams 
arkivyskupams, trims vys-‘ 
kupams ir kelių tūkstančių 
lietuvių ir bendrai apie 200 
tūkstančių maldininkų. Pla
tesnį raportažą iš Romos 
skaitysime sek. M.P. Nr.
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Ar esi lietuvis?
Pastaruoju metu realiai 

pajutus nulietuvėjimo grės
mę išeivijoje, bandoma ieš
koti įvairių naujų receptų ne 
tiek tai grėsmei sulaikyti ar 
ją atitolinti, kiek visokerio
pais būdais save pateisinti, 
kadrhes vis tiek kovojam už 
lietuvybę net ją paaukoda
mi, kad tik nulietuv ėjusius 
atlietuvinus. Ta prasme en
tuziastingai kalbame apie 
dvikalbiškumą arba net lie
tuvių kalbą palikdami už 
durų galvojant tuo patraukti 
ir lietuviškai nemokančius 
tariamus lietuvius savo pu
sėn. Ar tai nėra, kaip tose 
šventose knygose pasakyta, 
velnio išvarymas per Belze
bubą? Šiandie jau visai nesi
varžoma net ir organizacijų 
susirinkimuose viešai 
kalbėti vietine kalba, nes 
esą lietuvių jaunimo, nesu
prantančio lietuviškai arba 
ir vienas kitas jų draugas 
kitatautis. Ir tai skaitoma 
lietuviška veikla, net kartais 
tokia organizacija paside- 
monstruoja su lietuvių tau
tine vėliava arba nuo seno 
pasivadinę lietuvišku vardu, 
kuris lietuviškai nemokan
tiems jau nieko nereiškia.

Yra ir jaunojoje kartoje 
nuoširdžių lietuvių, kurie 
sukūrę lietuviškas šeimas 
visai pagrįstai susirūpinę: 
ką turime daryti ir kaip savo 
vaikus auginti, jeigu jie ne
turės lietuvių vaikų draugų, 
jeigu tie visi lietuviškai ne
moką tariami lietuviai 
kalbės ne lietuvių kalba, 
nieko nebus girdėję apie 
Lietuvą ir jos problemas, 
jeigu nebus nei lietuviškos 
spaudos ? Yra ir toliau pra
matančių, kurie pastudijavę 
šios dienos nuotaikas su 

A.A.
VLADUI DAUDARUI

staiga mirus, jo artimuosius ir gimines Lietuvoje 
nuoširdžiai užjaučiame.

J.P. Mičiuliai

A.A.
VLADUI DAUDARUI

staiga mirus, jo seseriai ir broliams Lietuvoje bei visiems 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia ir velionį kaip sporto 
vadovą ir bendradarbį nuoširdžiai apgaili

Australijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
Sąjungos Valdyba

A.A.
VLADUI DAUDARUI

staiga mirus, jo giminėms ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Cahberros Sporto Klubas Vilkas

A.A.
VLADUI DAUDARUI

ALFAS pirmininkui staiga mirus, jo giminėms, 
pažįstamiems, ALFAS Valdybai reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Geelongo L.S.K. "Vyčio” Valdyba

kartėliu teigia, kad po 50 
metų lietuviškai kalbančių 
ar suprantančių tepaliks tik 
labai mažas procentas, o po 
100 metų lietuvių kalbos 
Australijoje visai neliks 
(žiūr. šiame numery p. V. 
Špokevičiaus straipsnį).

Todėl ir visai pagrįstai 
šiandie klausiame: ar esi lie
tuvis? Gal prieš 30 ar 40 
metų taip paklaustas kiek
vienas būtų skaudžiai įsižei
dęs, bet šios dienos faktai 
net verčia taip klausti. Bū
dami ištikimi ir nuoširdūs 
lietuviai nebūtume niekad 
prie šios padėties prisileidę, 
kad lietuvybės tepatikęs tik 
kiautas, o iš to kiauto išrie
dėję jaunikliai išsiklaidė sa
vais keliais.

Ar esi lietuvis? — klausi
mas taikomas ne tiems, ku
rie tebesidarbuoja lietuvy
bės frontuose, bet gal dau
giau tiems, kurie formaliai ir 
laiko savo lietuviais, bet nei 
kalba, nei užsiangažavimu to 
neparodo.

Vartant istoriją
užtinkame daugybę lietu
viškų vardų, iš kurių retas 
prisipažinęs lietuviu ar bent 
pabrėžė savo lietuvišką kil
mę, kuri, deja, juose nesu
žadino tautinės sąmonės ar 
ambicijos. Panašiai ir šian
die: kiek daug lietuvių yra 
iškilusių į pasaulines viršū
nes tiek moksle, mene, o ta
čiau nedaug prisipažįstančių 
lietuviais. Ir tokios kino

Lietuvių kalba Australijoje
Atkelta iš 1 psl.

MELBOURNAS

Melbourne nuolatinių lie
tuvių gyventojų yra apie 

žvaigždės, kai kurių mūsiš
kių tain su pasididžiavimu 
garbinamos, bet kino pasau
lyje jos figūruoja svetimais 
vardais, tarsi lietuviškas 
vardas pakenktų jų siekia
mai karjerai. Turime visą 
eilę lietuvių, patekusių į 
reikšmingesnes pozicijas, 
kurie pakeitę ir vardus bei 
pavardes, kad viršininkai ar 
bendradarbiai neįtartų jį 
esant ne vietinės kilmės. 
Kiek tas palengvina tokiems 
pakilti karjeros laiptais, 
sunku atsakyti, bet pagrin
de visiškai aišku: pripažini
mą lemia ne kilmė, bet visų 
pirma profesinis pasiruoši
mas, pajėgumas ir asmeni
nės pastangos. Tokiam kelio 
nepastos nei vardas, nei kil
mė. Gi neišsiginant savo 
tautinės kilmės šitas bruo
žas tave pastato žymiai 
aukščiau tarp kitų, nes tas 
parodo tavo charakterį ir 
pastovumą, nes tas sukelia 
tavimi pasitikėjimą, nes nesi 
lankstus ir pataikautojas 
prisitaikėlis, o tvirtas ir 
pastovus savo nusistatyme, 
ištikimas savo tautinei pri
klausomybei ir kilmei. Tokie 
asmenys visados daugiau 
vertinami ir gerbiami, o per 
juos ir visi kiti tavo tautie
čiai įgyja respekto ir aukš
čiau vertinami.

Taigi, ar esi lietuvis, tvir
tas kaip "ąžuols prie Nemu
nėlio’’? Jei taip, tai ir tavo 
vaikai išliks lietuviais gerb
dami ir sava tėvus, ir savo 
tautinę kilmę.

' (v.k.)

2300. Su tokiu skaičiumi lie
tuvių kalbos praktiškas 
naudojimas yra įmanomas. 
Bet nežiūrint to, iškyla įvai
rių problemų praktiškam 
kalbos naudojimui, kurias 
reikia nugalėti.

Pirmiausia susiduriame 
su geografine problema. 
Melbournas yra išsiplėtęs 
miestas maždaug 80 kvad
ratinių kilometrų plote, ir 
lietuviai išsiblaškę po visą 
Melbourną. Tačiau kai 
kuriose vietovėse grupės 
šeimų yra susibūrę netoli, 
viena kitos. Heildelberg, 
Altona ir Mitcham prie
miesčiai yra geri pavyzdžiai. 
Gyvenant išsiblaškius jau
nimas, negauna progos daž
nai sueiti ir reguliariai kal
bėti lietuviškai. Todėl jų lie
tuvių kalbos išsivystymas 
yra ir bus daug silpnesnis.

Toliau palyginamai mažas 
procentas vaikų eina į lietu
vių savaitgalio mokyklą. Vos 
tik 42 vaikai lanko šią mo
kyklą. Šis skaičius yra tik 
trečdalis ar ketvirtadalis vi
sų lietuvių kilmės vaikų, 
kurie galėtų lankyti šią mo
kyklą. Galima daryti išvadą 
kad apie trys ketvirčiai visų 
vaikų užaugs beveik visai 
nemokėdami lietuvių kalbos, 
žinoma bus ir tokių vaikų, 
kur mokyklos nelankę vis- 
tiek kalbės lietuviškai, bet 
tai bus tik išimtys, ir jų kal
ba silpnės su laiku, nes ne
turės stipresnio pagrindo. 
Tik lankant lietuvišką mo-

A.A.
ANTANUI JABLONSKIUI 

staiga mirus, jo liūdinčią žmoną Viktoriją, artimuosius ir 
draugus nuoširdžiai užjaučiu.

Mykolas Petronis

A.A.
ANTANUI JABLONSKIUI

staiga mirus, S.L.M.S. Globos Draugijos narę Viktoriją 
Jablonskienę ir šeimą, didžiame liūdesy nuoširdžiai 
užjaučiame

Draugijos Valdybos narės ir Patikėtinės i

kyklą jie gali gauti dalį rei
kalingo pagrindo ir taip 
stiprinti savo lietuvių kalbos 
žinojimą.

Tačiau lankant mokyklą 
vieną kartą į savaitę dviem 
valandom irgi neužtenka. 
Kad gavus stiprų pagrindą 
kalbai reikia lankyti mokyk
lą mažiausiai šešias valandas 
į savaitę, tą laiką padalinti 
per 3 vakarus. Aišku, mūsų 
sąlygose tas neįmanoma.

Galutinai ir gal net svar
biausiai yra vaikų draugų 
įtaka. Lietuviškos šeimos 
yra taip išsiblaškę, kad di
džiausia dalis vaiko draugų 
yra ne savo tautybės. Tad 
be abejo vaikas daugiausiai 
girdi ir kalba angliškai mo
kyklose, su draugais, klau
sosi anglų kalbos per televi
ziją, radiją ir panašiai. Tuo 
būdu jam anglų kalba tampa 
pirmaeilė, o lietuvių jau pa
sidaro antraeilė, naudojama 
tik namie. Dažnai atsitinka, 
kad namie irgi nekalbama 
grynai lietuviškai - maišoma 
su anglų kalba. O kituose 
namuose - šeimose kalbama 
daugiausiai angliškai ir tik 
retkarčiais lietuvišką žodį 
panaudojant. Jau nedaug 
šeimų, kuriose kalbama 
grynai lietuviškai.

ADELAIDE

Adelaidėje nuolatinių 
lietuvių gyventojų yra apie 
1500. Su tokiu skaičium irgi 
įmanoma kalbą išlaikyti ir 
ją naudoti. Nežiūrint, kad 
Adelaidėje yra mažiau lie
tuvių gyventojų, kalba gali 
lengviau išsilaikyti nes pati 
Adelaidė yra mažesnė ir 
mažiau išsiplėtus. Lietuviai, 
bent teoretiškai gali leng
viau ir dažniau sueiti. Bet 
pažiūrėjus atydžiau atrodo, 
kad padėtis ir ten nėra ge
resnė. Iš apie 150 vaikų mo
kyklinio amžiaus vos 45 lan
ko lietuvišką mokyklą. Dar 
priedo vaikai yra išsikirstyti 
dviejose mokyklose, 17 vie
noje, o kiti kitoje mokykloje.

Turint 2 mokyklas ne tik 
dalinai skaldoma Lietuvių 
Bendruomenė, bet tuo pačiu 
mažina lietuvių kalbos išsi- 
vystimą. Šių dviejų mokyklų 
vaikai labai retai susitinka, 
tuo, sumažinant vaikams 
galimybes susidraugauti, tai 
jie suranda draugų australų 
tarpe. Vaikai pradeda dau
giau naudoti anglų kalbą ir 
mažiau lietuvių, ir jų lietu
vių kalba dar daugiau su
silpnėja.

A.A.
KAZIMIERUI MEŠKAUSKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo dukrą Ireną ir žentą 
Julių Zakarauskus bei visus artimuosius ir kartu liūdime.

Sydnejaus Ateitininkai

Nežiūrint kad Adelaidė 
geografiniai yra palanki lie
tuvių kalbos išlaikymui, taip 
praktiškai nėra dėl to, kad 
bendruomenė yra skilus į 2 
dalis. Vietoj bandant kartu 
laikyti lietuvių bendruome
nę ir kuo daugiau jaunimą 
suburti į vieną vietą, yra 
kaip tik atvirkščiai. Adelai
dėje yra įsisteigę dvi vieto
vės dalinai panašiems tiks-, 
lams su panašiomis patalpo
mis, būtent lietuvių namai ir 
katalikų centras ir abudu 
centrai bando atlikti beveik 
fas pačias funkcijas.

Bus daugiau

w
Žinios

Pastaruoju metu Irako - 
Irano karo fronte veiksmai 
pagyvėjo. Irakas tikisi grei- 

mūšių. Iranas stengiasi išsi
versti savomis jėgomis 
pasitikint Alacho pagalba: į 
frontą siunčia kariniai neap
mokytus jaunuolius menkai 
ginkluotus, tuo tarpu gink
lais ir moraliai irakiečius re
mia Sov. S-ga. Vakariečiai 
šio jau 45 mėnesius vyks
tančio karo nepateisina ir 
oficialiai jo neremia, tik su
sirūpinę, kad karo eigoje 
nenutrūktų iš Irano plau
kianti alyva (nafta) į Vaka
rus.

Japonija sutiko duoti Ki
nijai ekonominės paramos 
22.000 milijonų siekiant pa
gerinti valstybinius santy
kius. Kaip žinom, Japonija 
po karo visą laiką ieškojo 
palankių santykių su komu
nistine Kinija.

**♦
Žydai teroro būdu reika

lauja, kad sovietai paleistų 
iš kalėjimo ir išleistų į užsie
nį disidentą Ščaranskį: ne
seniai Bronxe (New Yorke) 
sovietų diplomatų gyvena
majame rajone išsprogdino 
tris bombas ir skelbiasi, kad 
prieš sovietus panaši akcija 
bus vykdoma ir toliau.

***
Pasaulyje priskaitoma 

apie 182 vienuolijos (kata
likų). Iš jų skaitlingiausi yra 
jėzuitai (26.000), pranciško
nai (20.000), saleziečiai 
(17.000), kapucinai (12.000).
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Kam reikalingi 
jaunimo suvažiavimai?
f -

Rašo Rūta Kavaliauskaitė-Gray

Aš niekad neturėjau pro
gos tokiame suvažiavime 
dalyvauti, ir dėl to labai ap
gailestauju, bet man rodos, 
kad tokių suvažiavimų pats 
svarbiausias tikslas yra su
jungti mūsų jaunimą iš visų 
tolimiausių vietovių, suburti 
jį, kad jis galėtų savo idėjom 
pasidalinti ir vienas iš kito 
ko nors pasimokyti. Svar
biausia jungti visus į vieną 
vienetą, kuriame
jaunuolis/ė jaustųsi lietuviu 
nors ir iš skirtingų kraštų.

Mes Australijoje esame 
labai atitolę ir čia gimę ne
turi tokio glaudaus lietuviš
ko jaunimo bendravimo ir 
net nepažįsta užsienio lietu
vių jaunimo veiklos. Per su
važiavimus patiriama, ką 
kiti veikia, susipažįsta su ki
tų užsimojimais bei idėjom 
ir pajunta, kad jie patys jau 
yra lietuviškoj veikloj, jau 
dirba su visais kitais, kurie 
kovoja už lietuvybę, garsina 
Lietuvos vardą ir kelia pa
saulyje Lietuvos klausimą.

Šiam tikslui reikia orga
nizacijų, ir jaunimo kongre
sai suburia mūsų jaunuo
menę. Čia užsimezga asme
ninės pažintys, vėliau susi
rašinėjimai ir per tat glau
dus tarpkontinentalinis 
bendravimas. Daug leng
viau dirbti su kitų kraštų 
lietuviais, kai jie asmeniškai 
pažįstami.

Jau ne pirmą kartą susi
renka lietuvių jaunimas į 
kongresus padiskutuoti ir 

Jaunime! Tu reikalingas!
Vienintelė išeivijos lietuvių jaunimą apimanti orga

nizacija yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga. V-tame 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese, 1983 metais priim
tas nutarimas stengtis tiksliau sužinoti kiek, kur ir kokio 
amžiaus yra lietuviško jaunimo pasaulyje.

ALJS suvažiavime Canberroje sausio 28-29 dienomis, 
buvo nutarta pravesti jaunimo sąrašų rinkimą. Nutarta, 
netiktai ribotis Jaunimo Sąjungos amžiaus riba nuo 16 iki 
35 metų amžiaus, bet pradėti su naujagimiais iki 35 metų 
amžiaus.

PLJS Valdybos vicepirmininkas Tadas G. Dabšys api
būdina sąrašų rinkimo svarbą sekančiais žodžiais:

’’Jei mes norime palaikyti savo tautinį identitetą gyvą, 
tai reikia vis prisilaikyti prie lietuvybės. Jeigu tautinis 
identitetas grįžta tik kongresų metu, tai tarp kongresų 
atsiranda galimybė prarasti jaunimo iš lietuviško tarpo. 
Todėl, kad lietuvių jaunimui nebūtų taip lengva pasimes
ti savo kasdieniniame gyvenamo krašto gyvenime, mums 
reikia informuoti jaunimą lietuvių žiniomis ir prilaikyti jį 
lietuviškumu. Bet jeigu nėra kaip su jaunimu susisiekti, 
tai mūsų visas darbas veltui.

Reikia surasti tą jaunimą, kuris dėl įvairių priežasčių 
yra atsiskyręs nuo lietuvybės. Yra ypatingai daug jauni
mo tarp 25 ir 35 metų.ąmžiaus, su kuriuo neįmanoma su
sisiekti. Būtų mūsų naudai juos gražinti į veiklos areną, 
nes atpažįstame, kad jie turi daug talentų kurie būtų 
naudingi tėvynei ir išeivijai.”

Miestuose kur veikia Jaunimo Sąjunga, sąrašų rinki
mas jau pradėtas. Per Vasario 16 d. minėjimą Melbourne 
surinkta virš 100 parašų. Jaunimas pats registravosi. 
Visa Gintarao tautinių šokių grupė užsiregistravo. Tėvai 
vaikus užregistravo ir seneliai anūkus. Tai gera pradžia.

Kviečiame visos Australijos lietuvių jaunimą užsire
gistruoti, naudojant šiam Mūsų Pastogės numeryje pasi
rodant registracijos anketą (bus 3 kartus pakartota). Ra- 

‘ ginkite savo brolius, seseris bei draugus užsiregistruoti. 
Jaunime — tu esi reikalingas.

Šiam darbe laukiame paramos iš visos Australijos Lie
tuvių Bendruomenės. Tėvai, registruokite vaikus ir se
neliai anūkus.

ALJS Valdyba iš anksto dėkoja visiems mūsų talkinin
kams. Lauksime anketų iš visų Australijos kampų — iš 
Brisbanės, Pertho, Hobarto, Sale, Sydnejaus bei kitų 
miestų. Šitie sąrašai ypatingai svarbūs Australijos lietu
viams, nes prieš akis turime VI PLJ Kongresą Australi
joje 1987-88 metais.

AUS VALDYBA

pabendrauti, bet pirmą 
kartą toks Jaunimo Kong
resas įvyks 1987 metų pa
baigoje Australijoje. Tai bus 
šeštasis toks pasaulio lietu
vių jaunimo suvažiavimas ir 
dar tuo metu, kai pati Aus
tralija švęs savo 200 metų 
sukaktį. Atrodo, tas laikas 
labai toli, bet tokie suvažia
vimai pareikalauja daug 
darbo, ir jau laikas mūsų 
jaunimui sukrusti ir tokį su- 

■ važiavimą planuoti.
Canberra, Adelaidė ir 

Melbournas jau -turi Aus
tralijos Liet. Jaunimo Są
jungos skyrius, kurie kaip 
tik ir rūpinasi visais lietuvių 
jaunimo reikalais. Tokio 
skyriaus iki šiol Sydnejuje 
nėra ir jau pats laikas jį tu
rėti, ir būtų negražu, jeigu 
Sydnejus negalėtų priimti 
jaunimo, atvykusio į Jauni
mo Kongresą.

Tuo reikalu visos Sydne- 
jaus jaunimo organizacijos 
turi gerai pagalvoti ir ska
tinti jaunimą aiškinantis, 
kaip jis galėtų prisidėti prie 
šio darbo. Svarbu sudaryti 
Sydnejuje jaunimo
Komitetą jaunimo reikalams 
tvarkyti ir juos koordinuoti.

Jaunimo Kongresas susi
deda iš labai daug dalių - in
telektualinių, pasilinksmini
mų bei šeimininių problemų. 
Pirmiausia reikia visus da
lyvius apgyvendinti ir pa
globoti. Paskui turi būti po
sėdžiai, mecenatų parinki
mai, o kitiems parengimams

Ra J±UNIM°
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AUS Valdybos leidinys. Redaktorė Loreta Čižauskaitė, 36 Grosvenor St., 
Moonee Ponds, Vic. 3039

irgi reikės salių, orkestrų ir 
t.t. Kiti Jaunimo S-gos sky
riai jau veikia Australijoje, 
tad svarbu subruzti Sydne
juje ir prisidėti prie to dide
lio darbo.

Šiuo reikalu šaukiamas 
susirinkimas, į kurį kviečia
mas visas suinteresuotas

i

Kvietimas jaunimui
Visi jauni lietuviai virš 18 

metų kviečiami dalyvauti

1984 METŲ LIETUVIŲ 
JAUNIMO STOVYKLOJE

(Jaunatviško gyvenimo ir 
kūrybingumo manifestacija)

KADA:
Nuo sekmadienio birželio 

24 iki penktadienio birželio 
29 - savaitę prieš Vll-ją 
Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
Tautinių šokių šventę

PROGRAMOJE:
Politika
Dainavimas
Lietuvių kalba
Nauja lietuviška muzika 
Sportas

JAUNIMAS POLITIKOJE
Pastarajame Jaunimo 

Kongrese šalia kitokios 
veiklos jaunimas savo 
svarstymuose neaplenkė ir 
politinės srities. Čia paduo
dame Birutės Prašmutaitės 
reportažą iš Jaunimo Kong
reso, kur studijų dienose 
buvo jaunimo svarstyti poli
tiniai reikalai.

Povilas Žumbakis skaitė 
paskaitą "Ateities perspek
tyvos jaunimo veiklai politi

Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
skelbia JAUNIMO REGISTRACIJĄ 
nuo gimimo iki 35 metų amžiaus.

Pavardė, Vardas Adresas Tel. nr. Gimimo data

1.............. . ...................................................................................................................
2..............,...................................................................................................................
3........................................................................ ................................... .

Tėvai / seneliai — užregistruokite vaikus / anūkus.
Jaunime — kviečiame užsiregistruoti.
Anketas siųsti: ALJS Valdybai, P.O. Box 128, Nth. Melbourne. 3051. Vic.
Anketas grąžinti iki gegužės 25 d.

jaunimas; jis įvyks balan
džio 29 d., sekm., 2.30 vai. 
Lietuvių Klube Bankstow- 
ne. Smulkiau bus pranešta 
vėliau.

Dr. R. Kavaliauskaitė-Gray 
Syd. Apyl. Valdybos narė 

jaunimo reikalams

Istorija
Mūsų jaunų muzikantų 

pasirodymai
Lietuviškas maistas
Tautinių šokių grupių pa

siruošimas Šokių Šventei

‘VIETA:
Dainavos stovyklavietėje, 

Manchester, Michigan (ne
toli Detroito). Maždaug 3 V? 
valandų kelionės į Clevelan- 
dą (VII Tautinių Šokių 
Šventę)

KAINA:
Maždaug $ 100 (JAV)

Tolimesnė informacija: 
PLJS Ryšių Centras (312) 
778-0777; Pranas
Pranckevičius (312) 
776-2191 

nėje srityje”. Jis patiekė to
kių minčių. Politika turį dvi 
prasmes: yra plačioji politi
nė veikla, kaip pirmas Ame
rikos lietuvių atvykimas į 
Australiją atvėrė australų 
akis į Lietuvą ir prasidėjo 
didesnis bendradarbiavimas 
tarp Australijos ir JAV lie
tuvių. Tas įvykis buvo poli
tinis momentas. Čikagoje 
Marquette Parke pakeitus 
gatvės vardą iš 69th St. į 
"Lithuanian Plaza” irgi yra 
politinis įvykis.

Kita politikos prasmė yra 
valdžios ir galios srityje. Jos 
yra trys rūšys: tarptautinė, 
tautinė (Australijos) ir lie
tuvių politika, pav., daly
vauti Jaunimo Kongrese 
jaunimo atstovams reiškia, 
kad dalyvauji lietuvių poli
tikos arenoje.

Politika yra praktiškas 
dalykas. Jeigu yra uždavi
nys, tada tenka apskaičiuoti, 

kiek turime energijos, žmo
nių ir pinigų. Yra vienkarti
nių politinių momentų (Simo 
Kudirkos atvejis). Bet poli
tinėje veikloje nereikia di
delių veiksnių, kaip de
monstracijų. Jeigu yra rei
kalas, galima dirbti vie
niems.

Mūsų išeivijoje pagrindi
nis darbas yra laisva Lietu
va. Pirmiausiai turi tapti 
pilnais žmonėmis. Kraštų 
viršūnėse yra pasaulio va
dovai. Jeigu mes negalime 
būti vadovais, turime žinoti, 
kokie jie yra ir juos suprasti. 
Daug žmonių aklai žiūri te
leviziją, skaito spaudą. Rei
kia lavinti save, reikia ste
bėti, žinoti, suprasti. Tada 
gali išanalizuoti, kokie yra 
tikslai ir pradėti veikti.

Kiekvieno krašto lietuvių 
jaunimas turi save pažinti ir 
patį kraštą. Reikia žinoti, 
kas tam jaunimui yra įdomu, 
ir kas’neįdomu. Turime su
rasti būdų įtraukti tuos, ku
rie atitolę nuo lietuvių veik
los.

Joana Lasienė, Kanados 
L.B. Valdybos pirmininkė, 
kalbėjo tema ’’Politinės 
veiklos definicijos”. Įsidė
mėtinos jos mintys.

Visas jaunimas domisi po
litika, bet asmenišku užsi
angažavimu vykdomas poli
tinis darbas. Kiekvienam 
žmogui politika turi vis ki
tokią definiciją. Prelegentė 
siūlė efektingai informaciją 
apie Lietuvą ir jos reikalus 
perduoti nelietuviams, kad 
jie padėtų Lietuvos išsilais
vinime.

Pirmiausia reikia surinkti 
informacijų, ypatingai apie 
dabartinės Lietuvos padėtį. 
Valdžios pareigūnai greičiau 
reaguos į tai, kas dabar 
vyksta Lietuvoje. Reikia ži
noti, kaip perduoti tas infor
macijas lietuviams ir kita
taučiams. Jeigu žmogus 
dalyvaujant demonstracijoj 
paklaustas apie Lietuvą ir 
negali atsakyti, reiškia toks 
politiniai nėra paruoštas. Ar 
jaunimas moka savo gyve
namo krašto kalba įdomiai 
paaiškinti apie Lietuvos da
bartinę padėtį? Politinėj 
veikloje reikia labai gerai 
mokėti vietinę kalbą, kad, 
sakysim, memorandumuose 
nebūtų gramatinių kląidų.

Nukelta į 4 psl.
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Vasario 16-sios Gimnazija 
švenčia savo vardadieni

Po pertraukos prasidėjo 
meninė dalis. Pasigirdo 
akordeonų tonai ir mokyklos 
choro balsai. Pasirodė ir 
spalvinga tautinių šokių 
grupė, kurioje šoka jauni
mas iš Brazilijos, Amerikos, 
Kanados Izraelio, Lietuvos, 
Vokietijos, na, žinoma, ir iš 
Australijos. Buvo malonu 
matyti jaunimą iš įvairių 
pasaulio kraštų šokant toje 
pačioje scenoje ir vienoje 
grupėje. Paskui dainavo 
mergaičių kvartetas, kuriam 
akompanavo mokyklos or
kestrėlis. Po programos, 

nors ir išvargę, bet buvome 
linksmi, nes gražiai sušoko
me ir sudainavome. Sekė 
šokiai visiems. Tai buvo ti
piškas vokiškas balius su 
polkomis ir valsais. Čia buvo 
gera proga susipažinti su 
Vokietijos lietuviais ir pasi
linksminti.

Šventė smagiai užsibaigė 
ir atsiguldama pagalvojau, 
kokia esu laiminga, kad ga
lėjau išvykti ir pamatyti 
svetimą kraštą, o svarbiau
sia atšvęsti, vieną iš di
džiausių lietuvių švenčių, 
Europoje.

Dabar žinau, kad lietuviai, 
nesvarbu kur jie bebūtų, 
dirbs ir vargs už mūsų ma
žąją Lietuvą, tikėdamiesi, 
kad ji bus vėl laisva ir ne
priklausoma.

IŠVYKA Į
STUTTGARTĄ

Vasario 25 d., po pietų, 
Gimnazijos tautinių šokių.ir 

ainų ansamblis išsirengė

Jaunimas 
politikoje 

Atkelta iš 3 psl.
Vienas labai lengvas poli

tinis darbas, kurį bet koks 
individas gali atlikti, yra 
atitaisyti Haidas, girdėtas 
per televiziją, radiją. Daug 
nekainuoja paskambinti į 
stotį. Kiekviename krašte 
turėtų būti žmogus turįs in
formacijų, kurios gaunamos 
iš Lietuvių Informacijų 
Centro New Yorke.

V PLJ Kongreso atstovai, 
išHausę paskaitas ir išdis
kutavę politinę veiHą darbo 
būreliuose ir atstovų sesijo
se, priėjo eilės nutarimų. 
Buvo iškelta politinės infor
macijos sHeidimo svarba. 
Kongresas skatina Jaunimo 
valdybas įvairiais būdais 
sHeisti informaciją apie da
bartinės Lietuvos politinę 
padėtį, pav., lapeliais lietu
viškai ir gyvenamo krašto 
kalbomis,per radijo valan
dėles, savaitgalinėse sto- 
vyHose ir politiniuose dis
kusijų būreliuose.

Iš Joanos Lasienės pa
teiktų minčių sekė toks nu
tarimas: Jaunimo Kongre
sas skatina lietuvių jaunimą 
sekti gyvenimo j o krašto 
spaudą ir Htus leidinius, o 
suradus netikslumų 
Lietuvos reikalais į tai rea
guoti ir stengtis, kad tokie 
netikslumai būtų atitaisyti. 
Tam pasiekti skatiname 
PLJ S Valdybą rūpintis vi
suose kraštuose steigti 
greitos reakcijos būrelių, 
kurie atsilieptų į pasaulyje 
skelbiamas netikslias žinias 
apie Lietuvą. Australijoje 
jau sudarytas toks ’greitos 
reakcijos’ būrelis.

AŠO DANUTĖ BALTUTYTĖ 
Vasario 16 Gimnazijos • mokinė 
vykti į Stuttgartą, dar vie
nam Vasario 16 minėjimui. Į 
miestą apie kurį aš tiek daug 
buvau girdėjusi. Pasipuošė
me išeiginiais rūbais, manė
me galėsime po minėjimo 
pasilinksminti. Tautinius 
rūbus gerai išlyginome, bet 
vėl teko juos netvarkingai 
sumesti autobuso gale. Gaila 
buvo viso vargo. Viskas nu
ėjo niekais. Mokytojai susė
do priekyje ir pra
dėjo plepėti apie kasdieni
nes problemas. Jaunimo 
tarpe staiga pasigirdo gita
ros # ir lietuviškos dai
nelės. Buvome geroje nuo
taikoje ir gerokai išalkę. 
Mums buvo pasakyta, kad 
tuoj nuvažiavę gausime gerą 
vakarienę - tai autobuse vi
siems rinkosi burnoje seilės.

Pro langą matėsi baltu 
apklotu apdengti kalnai. Iš
dygo Stuttgarto senamies
tis. Visų akys nukrypo į lan
gus. Greitai dingo maži na
mukai ir važiavome pro fab
rikų ir geležinkelių rajoną. 
Visai nepalietę miesto cent
ro atvykome į lyg tai kokią 
benzino kolonėlę. Autobusas 
sustojo. Išlipome. Čia kaž
kur turėjo būti mūsų salė. 
Nustebau. Maniau, šoksime 
ir dainuosime didelėje puoš
nioje salėje, o pasirodė, kad 
čia tik gerokai apleistas 
pastatas Stuttgarto prie
miestyje.

Parepetavę ir persireng 
tautiniais rūbais, nuėjome į 
bažnytėlę. Pamaldas laikė 
du kunigai. Bažnyčioje ma
tėsi tiktai Vasario 16 gimna
zijos mokiniai ir mokytojai ir

Kongresas ragina Kraštų 
Jaunimo S-gos Valdybas 
Eastoviai informuotis apie 

ietuvos dabartinę padėtį 
per Lietuvių Informacijų 
Centrą, iš kur informacijos 
siunčiamos angliškai. L.I. 
Centro adresas: 351 High
land Blvd., BrooHyn, N,Y. 
11207, US A., Viename nuta
rime išeivijos lietuvių jauni
mas raginamas lankyti Lie
tuvą: "Mūsų nuomone, toks 
lankymasis yra naudingas ir 
išeivijai, ir Lietuvai. Vykstą 
į Lietuvą turėtų būti geriau 
susipažinę su Lietuvos isto
rija, politine padėtimi ir 
kultūra. PUS Valdyba įpa
reigota išleisti prošiūrą, kur 
pateiktų neiškraipytą infor
maciją apie Lietuvą, kad va
žiuojantis jaunimas susida
rytų apie Lietuvą teisinges
nį vaizdą, apie padėtį Lietu
voje ir kaip nuvykus Lietu
voje laikytis.

Kongrese iškelta mintis 
palaikyti ryšius su kitomis 
politinėmis grupėmis, k.a. 
su pabaltiečiais, ukrainie
čiais ir stengtis vystyti poli
tinę bendrą veiklą.

Yra eilė institucijų, kur 
jaunimas galėtų gilintis po
litinėj veikloj, kaip per Liet. 
Informacijų Centrą New 
Yorke, Ethnic Community 
Services Čikagoje, BAFL 
Los Angeles ir Keston 
College Londone. PLJS 
Valdyba prašyta skatinti PL 
B-nę ir įvairias liet, organi
zacijas skirti stipendijų pa
remti studentus, norinčius 
dirbti toHose institucijose.

Vienas J. Kongreso nuta
rimų lietė OSI (Office of 
Special Investigation) kelia
mų bylų prieš lietuvius 
Amerikoje: "Kongresas
skatina pasaulio liet, jauni

Tęsinys iš pr. M.P. Nr.

vienas kitas Stuttgarto lie
tuvis. Bet vis dar vylėmės. 
Tikėjome, kad daug žmonių 
susirinks mūsų šokių ir dai
nų pamatyti ir pasiklausyti.

Po pamaldų ilgai laukėme 
kol priėjo mūsų eilė pasiro
dyti. Paskaitos tęsėsi virš 
pusantros valandos, kurių 
negalėjau suprasti, nes vis
kas buvo vokiečių kalboje. 
Lietuviškas minėjimas, o nei 
vieno žodžio lietuviškai! 
Kaip tai gali būti? Nejaugi 
visose skirtingose valstybė
se gyveną lietuviai Vasario 
16 šventę švenčia tų kraštų 
kalbomis? Baisu net pagal
voti kas bus už 10 metų! Gal

mą prisidėti prie lietuvių 
teisėms ginti komiteto veik
los, pav., rinkli 1941-1944 m. 
laikotarpio istorinę medžia
gą apie vabaltįjį, ypač Lie
tuvą, iš anksto pasiruošus 
dalyvauti teismo procesuose 
kovojant už neteisėtai ap
kaltintus asmenis, finansi
niai remti gynybos fondą”. 
Lietuviai kaltinami netei
singu anketų užpildymu 
įvažiuojant į Ameriką ir tuo 
remiantis apkaltinami 
bendradarbiavus su naciais 
II karo metu. VLIKas, 
ALTA ir JAV Liet. B-nė 
įsteigė bendrą lietuvių tei
sėms ginti komitetą kovai 
prieš neteisėtus bylų vedi
mus.

Kongreso metu, kada at
stovai buvo Toronte, visų 
kraštų LJS Valdybų pirmi
ninkai susitiko su Lietuvos 
diplomatinės Tarnybos na
riu p. Žmuidzinu tuo paro
dydami Kongreso rūpestį 
Lietuvos Diplomatine Tar
nyba. 1980 m. JAV vyriau
sybė pripažino min. S. 
Lozoraičio ir Dr. S. Bačkio 
skirtus diplomatus. Kong
resas įpareigoja PLJS Val
dybą laišku išreikšti gilų su
sirūpinimą Lietuvos Diplo
matijos tęstinumu.

Pereitais metais vienas 
afganų rezistencijos vadas, 
būdamas Europoje, pasiūlė 
išeivijos lietuviams atiduoti 
10 lietuvių karo belaisvių su 
sąlyga, kad išeivijos lietu
viai jais rūpintųsi ir suda
rytų sąlygas jiems palikti 
Vakaruose, jeigu belaisviai 
to norėtų. Esamose karo są
lygose afganams

neįmanoma ilgai be
laisvius laikyti ir jiems gre
sia sunaikinimas. J. Kong
resas išreiškė: "Jausdami, 

nebereikės nei lietuviškų 
tautinių šokių nei dainelių. 
Vokiečiai patys galės viską 
atlikti.

Pagaliau liepė mums 
rinktis į salę ir pasiruošti 
meninei programai. Įeidama 
į salę tikėjausi rasti ją pilną 
mblikos, arba bent šimtą 
ietuvių. Matėsi tiktai kelio- 
ika žmonių. Visi nervai ir 
susirūpinimas staiga dingo. 
Pagalvojau, kad čia bus tik
tai generalinė repeticija. Bet 
teko labai nusivilti. Tokį 
kelią atvažiavus tikėjausi 
pamatyti ir susitikti lietu
višką jaunimą. Kodėl jie ne
atvyko? Ar jiems Lietuvos 
nepriklausomybės šventė 
neberūpi? Kam mes šoksime 
ir dainuosime? Jei nėra žiū
rovų, kam mes čia atvy
kome? Salė buvo papuošta 
"Fašingo”, t.y. karnavalo

Vasario 26 d. Mykolas ir 
Juzefą Varoneckai atšventė 
60 metų vedybinę sukaktį. 
Tai reta šventė, ypatingai 
kai šiais laikais vedybinė 
jungtis tėra tiktai trumpa
laikės draugystės ryšys. Šių 
dienų šeimos paskirtis vi
suomenėje lyg ir prarado 
turėtą reikšmę, nes daug 
mūsų jaunuolių įją žiūri kaip

kad mūsų pareiga rūpintis 
visame pasaulyje lietuviais, 
siūlome S-gos Valdybai nu
siųsti asmenį į PaHstaną 
tartis su afganais lietuvių 
karo belaisvių reikalu, telkti 
lėšas juos pervežti į Vak. 
Europą ir sudaryti galimy
bes jiems įsikurti.”

Šiais metais įvyksta 
Olimpiniai Žaidimai Los An
geles mieste, JAV. Kongre
sas skatina J. S-gos valdy
bas atkreipti dėmesį į pa- 
baltiečius sportininkus iš 
Sov. S-gos. Per masines ko
munikacijos priemones . ir 
demonstracijas reikėtų in
formuoti gyvenamo krašto 
visuomenę, kad šie sporti
ninkai yra iš pavergtų 
kraštų ir jiems neleidžiama 
atstovauti saviems kraš
tams olimpijadoje. PLJS 
Valdyba, kuri yra Los An
geles, jau pradėjo darbą šiuo 
reikalu su BAFL (Baltų 
Laisvės Lyga).

Minėti nutarimai yra 
PLJS Valdybos ir visų pa
dalinių valdyboms veiHos 
gairės ateinantiems ketve- 
riems metams, t.y. iH VI-jo 
J. Kongreso, kur vyks visų 
nutarimų atskaitomybė.

Paruošė
Birutė Prašmutaitė 

dekoracijomis. Scenoje ka
bėjo vokiečių ir lietuvių vė
liavos ir vytis, bet per visus 
karnavalo papuošalus jų ne
simatė. Tai koHa čia Lietu
vos nepriHausomybės 
šventė?

Meninę dalį pradėjo 
choras. Buvome pasiruošę 
dainuoti šešias dainas, bet 
sudainavę keturias daugiau 
"nepajėgėme” dėl tokio 
mažo žiūrovų skaičiaus dai
nuoti. Sušokome tautinius 
šokius. Iš Štutgarto lietuvių 
pasirodė du jauni trimiti
ninkai. Nors jie bandė atlikti 
rimtus ir gražius muzikos 
dalykus, bet jų atliHmas 
buvo toks vargingas ir men
kas.

Programėlė pasibaigė. 
Salėje daugiau programos 
dalyvių netu žiūrovų. Sep
tintą valandą vakare gavo
me užkąsti. Skanūs šniceliai 
ir bulvės. Tik spėjau pasi- 
gardžioti, kai pradėjo mus 
raginti į autobusą. Gaila. 
Davėme gerą programą, bet 
po jos joHo pasilinksmini
mo. Turėjo išvykti anksti, 
nes buvo labai šalta ir tuoj 
ant kelio galėjo atsirasti le
das.

Grįžome išvargę ir nuliū
dę. Visa diena veltui. Stutt
garto šventės organizatoriai 
bereikalo išnaudojo pinigus 
autobusui. Galėjome išvykti 
anksti rytą ir būtume turėję 
užtektinai laiko apžiūrėti 
bent Stuttgarto miesto įžy
mybes: zoologijos sodą, 
egiptiečių parodą, televizi
jos bokštą ir t.t.

Jaunimas nori ir mėgsta 
dirbti tik reikia juos remti ir 
kuo gausiau dalyvauti jų 
pasirodymuose. Tai ir yra 
jiems atlyginimas už darbą!

į senieną, modernaus gyve
nimo' balastą. - ? . - c.• n

Vis tik šeima yra pagrin
dinė tautos celė, kurioje 
bręsta tautinis sąmoningu
mas, puoselėjamos ir išlai
komos tautinės tradicijos, 
kalba ir kultūra.

Mykolas ir Juzefą sujungė 
savo gyvenimus Dusetų 
bažnyčioje 1924 m. sausio 4 
d. Šiandien iš gražaus vedy
binio gyvenimo išaugo 9 
anūkai ir trys proanūkai. 
Viena dukra baigusi univer
sitete medicinos fakultetą, 
verčiasi gydytojos praktika, 
kita mokytojauja, o anūkas 
Kęstutis Pranckūnas, baigęs 
aviacijos mokslus, skraido 
sprausminiais lėktuvais.

Šio gražaus ir ilgo vedy
binio sugyvenimo paslaptis 
atrodo glūdi tame, kad jie 
abu į gyvenimą žvelgia rea
liai: padeda vienas Htam, 
dalinasi vargais ir džiaugs
mingose valandose dar la
biau sustiprėja vedybine 
santuoka.

Mykolas Varoneckas yra 
vienas iš Adelaidės lietuvių 
parapijos kūrėjų ir už nuo
pelnus bei atsidavimą jam 
suteiktas Garbės nario titu
las. Abu "jaunieji” ir šian
die, Hek leidžia jėgos, (My
kolas' 85 m., Juzefą 79 m.) 
dalyvauja parapijos ir bend
ruomenės gyvenime.

Vasario 26 d., sekmadienį, 
pamaldų metu kun. Heb. A. 
Spurgis "jaunuosius” vėlei 
palaimino, tardamas gražų 
žodį.

Linkime Mykolui ir Juze
fai dar daug šviesių ir 
džiaugsmingų valandų!

VB
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LIETUVIŠKOS
SKAUTYBĖS FONDAS

REMKIME LIETUVIŠKO
SIOS SKAUTYBĖS 

FONDĄ!

"Netekdami gimtosios 
kalbos, netenkame galimy
bės išlikti kaip tauta, išsau
goti kultūrą, savitą dvasinį 
veidą. Mes stovime prie 
duobės, nuo kurios mus gali 
išgelbėti bendras mūsų pa
siaukojimas, nuoširdi visuo
meninių institucijų pagalba” 
- rašė Lietuvoje pogrindžio 
laikraštis "Aušra* 1979 m. 
Manau panašioje būklėje 
esame ir mes, tautos lietu
viško kamieno dalis išeivi
joje. Kiek mes patys ir mūsų 
jaunimas šiandien, rytoj, 
ateityje išliksime sąmoningi 
lietuviškiems reikalams, 
kiek mes ir jie būsime įsi
kibę į lietuvių tautos dvasi
nius lobius, priklausys nuo 
mūsų pačių: nuo šeimų, lie
tuviškų mokyklų, parapijų, 
nuo lietuviškų organizacijų. 
Tai pagrindiniai veiksniai, 
kurie ir lems lietuvišką išli
kimą išeivijoje. Netenka 
abejoti, kad vyresniosios 
kartos nariams lietuvybė 
yra šventas reikalas ir jos 
išlaikymu jie sielojasi, tačiau 
to pilnai nedrįstama pasa
kyti apie mūsų jaunimą. 0 
kad jie išaugtų lietuviškiems 
reikalams sąmoningi i, rei
kia mūsų visų nuoširdžios 
pagalbos. Ko negali duoti ar 
nepakankamai duoda šeima, 
mokykla, parapija, gal pa
jėgs papildysi lietuviškos 
organizacijos? Viena iš tokių 
yra Lietuvių Skautų Sąjun
ga (LSS).

LSS vadovybė, vadovau
damasi šūkiu "Dievui, Tė
vynei ir Artimui” tarnybos 
pagrindais, buria visame 
pasaulyje išsisklaidžiusi 
jaunimą prie lietuviško au
kuro kurstymo. Per įvairias 
skautiškas mokyklas, suva
žiavimus, stovyklas, pasi
šventę vadovai auklėja 
skautiškose gretose esantį 
jaunimą tapti tobulesniais 
žmonėmis, geresniais savo 
tautos vaikais. Jie tiki, kad 
jaunimas išsaugos tautiškąjį 
gyvastingumą ir neliks abe
jingas Lietuvos laisvės 
prisikėlimui. Tačiau šiam 
darbui nepakanka vien tik 
pasišventusių vadovų. Kaip 
jau anksčiau minėta, reika
linga mūsų visų ne tik mo
rali, bet ir materialinė pa
galba. Išeivijos jaunimo tau
tinio ugdymo įgyvendinimui 
pagrindus nutiesė pati LSS, 
1975 m. įsteigdama Lietu
viškosios Skautybės Fondą, 
su pradiniu $ 10.000 įnašu. 
Fondo tikslas - per skautų 
organizaciją rūpintis, remti 
lietuviško jaunimo ateitį, 
kad jis išliktų gyvas lietuvių 
tautai. Ypač reikalinga pa
rama Pietų Amerikos 
džiunglėse išsisklaidžiu- 
siems ir Vokietijoje pasili- 
kusiems. Neįtikėtina, bet ji 
reikalinga ir Australijoje!

Savo trumpame veiklos 
laikotarpyje L.S. Fondas 
išsiplėtė beveik viso laisvojo 
pasaulio lietuvių tarpe, kur 
tik atsirado kilniaširdžių, 
jaunimą mylinčių ir jo atei
timi besisielojančių tautie
čių. Fondo skyriai veikia 
J.A.V., Kanadoje, Anglijoje 
ir Australijoje. Tenka pasi
džiaugti, kad L.S. Fondas, 
dėka nuoširdžių rėmėjų, at
liko nuostabiai didelį ir ver
tingą darbą. Nuo pagrindi
nio kapitalo gaunamų palū
kanų, 1976-82 m. laikotar
pyje jis suteikė įvairioms 
skautiškoms institucijoms 
bei vienetams $ 29.329.20 
paramos: jaunųjų vadovų 
lavinimui - $ 11.053.53; 
skautiškai spąudai - $ 
6.252.18; paskirų rajonų 
vietovių veiklai - $ 5.850.00, 
stovyklų ruošimui - $
5.672.49, suvažiavimams - $ 
500.00. Jų tarpe paremti ir

L.S. Fondas pas mus
ADELAIDE

L.S. Fondo Valdyba iš pe
reitų metų (1982) palūkanų 
paskyrė Adelaidės skau
tams $ 53. Šie pinigai įteikti 
"Vilniaus” tuntui.

1983 jn. L.S. Fondui 
aukojo: po $ 100 - PALMD 
"Moterų Sekcija” Ine. ir V. 
Ilgūnas, po $ 25 - "Vilniaus” 
tuntas ir Liet. Atgimimo 
Sąjūdžio Adelaidėsskyrius, 
jo $ 10 - C. Dubinskas, S. 
’acevičienė, J. Maželienė, 
g. Taunys, L. Vitkūnienė ir 
3. Mockūnienė; $ 5 - G. 
Straukienė, $ 2 - M. Pocius.

Visiems aukotojams LSF 
Valdybos vardu reiškiu 
nuoširdžią padėką. Ypatinga 
padėka PALMD ’’Moterų 
Sekcijai” Ine., kuri turi labai 
didelį ir gražų užsimojimą 
statyti senelių prieglaudą, ir 
jai pinigai yra labai reikalin
gi šiam užsimojimui įvyk
dyti, bet vis dėlto ji, supras
dama ir įvertindama lietu
viško skautiško jaunimo 
auklėjimo reikšmę, rado 
galimybės paskirti net $ 100. 
PALMD ’^Moterų Sekcija” 
Ine. yra pavyzdys ne tik ki
toms organizacijoms, bet ir 
pavieniams asmenims.

Labai ačiū.
Vacys Ilgūnas

LSF Atstovas Adelaidėje

P.S. Atsiprašome brolį s. 
V. Ilgūną kad taip vėlai (per 
neapsižiūrėjimą) užtrukome 
su šio straipsnio atspausdi
nimu. B.Ž.

GEELONG

Geelonge aukos pradėtos 
telkti 1978 m. Lig šiol su
rinkta: 1978 m. - $ 330,1981 - 
$ 250, 1983 - $ 115, 1984 m. 
pirmaisiais pora mėnesių - $ 
125.

Įsisteigus Lietuvių Skau
tų Fondui Australijoje, au
kotojų skaičius sumažėjo. 
Aukotojai pasimetė, neapsi- 
spręsdami kur savo aukas 

’nukreipti - ten ar čia? Kiti 
pasirinko, jų manymu, pato
giausią kebą - niekur! Buvo 
apsunkintas ir atstovų dar
bas. Tokia padėtis tęsiasi iki 
šiol, bet dalis aukotojų ir 
toliau remia L.S. Fondą.

Nors ir kuklus geelongiš- 
kių įnašas, tačiau jis nuošir
džiai lietuviškas, linkintis 

Australijos rajono tuntai.
Australijoje L.S. Fondą 

atstovauja ir aukas priima: 
Sydnejuje - v.s.fil. B. Bar- 
kus, 80 Links Ave., Concord, 
N.S.W. 2137; Melbourne - 
j.v.s.fil. V. Vaitkus, 97 
Carrington St., Macedon, 
Vic. 3440; Adelaidėje - s.fil. 
V. Ilgūnas, 16 Douglas St., 
Parkside, S.A. 5063. Gee
longe - v.s. A. Karpavičius, 
106 Thompson Rd., Nth. 
Geelong, Vic. 3215.

v.s. A. Karpavičius

LS Fondo stiprėjimo ir sėk
mės lietuviško jaunimo auk
lėjime. Norisi tikėtis, kad jie 
liks nuoširdūs Fondo rė
mėjai ir ateityje.

Per Geelongo atstovą L.S. 
Fondą aukomis nuo 1978 m. 
pradžios iki 1984 m. pradžios 
parėmo: $ 155 - A. Karpavi
čius, $ 100 - J. Normantas, $ 
60 - V.J. Mačiuliai, $ 45 - J. 
Rapkauskas, $ 32 - kun. P. 
Dauknys, po $ 30 - K. Sta- 
rinskas, A.J. Medeliai, po $ 
25 - I.J. Gailiai, J. Sedliorius, 
Geelongo Lietuvių Sporto 
Klubas ’’Vytis”,"$ 21 - V. Po
vilaitis, po $ 20 - p.p. Palavi- 
kai (Ballarat), N. Rama
nauskas (Melbourne), ALB 
Geelongo Apylinkės Valdy
ba, A. Baltrūnas, C.P. Vai
čekauskai, C. Valodka, po $ 
10 - Jomantai, snjr., B. Jan- 
kuvienė, A. Jančiauskienė,

Šatrijos stovykla
Jau praėjx> kel;e|as metų, 

kaip skardeno satrijiečių 
linksmas juokas savose sto
vyklose. Ten degė nepa
mirštami laužai, kilo virš 
medžių viršūnių, virš klonių, 
kalvų jaunatviška, galinga, 
lietuviška daina iš jaunųjų 
stovyklautojų širdžių ir 
lūpų. Ir tų stovyklų prisimi
nimai tokie mielai gyvi išliko 
kiekvieno jose dalyvavusio 
šatrijiečio mintyse ir šian
dien. O, rodos, kad tai buvo 
taip neseniai, tik vakar... 
deja, tai buvo prieš keletą 
metų.

Gal šių prisiminimų 
paskatinta, ’’Šatrijos” tunto 
vadovybė šiemet vėl suruo
šė metinę stovyklą.

Stovykla įsikūrė p.p. S.T. 
Šutų ūkyje, maždaug 10 km. 
nuo Geelongo, sausio 4-11 
d.d. Stovykloje, pavadintoje 
"Baltijos” vardu, stovyklavo 
dvi jaunesniųjų skiltys. Va
dovavo s. Vyt. Mačiulis, pa
dedamas Petro Volodkos. Be 
adjuntanto pareigų brolis 
Petras vadovavo ir visam 
stovyklos laivynui, suside
dančiam iš įvairaus tipo ir 
paskilties penkių ’’laivų”. 
Atrodo, kad "laivai” buvo 
skirti taikingiems tikslams, 
neskaitant žūklės, bet ka
dangi skautų įstatuose žūk
lės draudimas nepaminėtas,

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

I. Dargvainis, Geelong Lie
tuvių choras, po $ 5 - A.A. 
Žvirbliai, A. Skėrys, B. Sta- 
rinskienė. Jiems Lietuviš
kos Skautybės Fondo vardu 
tariama nuoširdi padėka. 
Tuo pačiu kviečiami ir kiti 
geelongiškiai jungtis į šio 
Fondo rėmėjų eiles ir savo 
aukomis remti jo kilnų dar
bą.

,v.s. A. Karpavičius 
LSF Atstovas Geelonge

SYDNEY

Praeitais (1983) metais - 
LSS Jubiliejaus proga per 
LSF Sydnejaus įgaliotinį, 
v.s.fil. B. Barkų šiam fondui 
buvo surinkta $ 1093.78 (au
kų lapais - $ 500, vietoj gėlių, 
pagerbiant mirusį a.a. V. 
Kišoną - $ 370 ir dvi asme
niškos aukos - $ 260.78).

Šv. Kazimiero 500 m. su
kakties proga, per Kaziuko 
mugę, p. Vladas Miniotas 
paaukojo Lietuviškosios
Skautybės Fondui $ 200.

Visiems aukotojams, 
skautybės rėmėjams - skau
tiškas ačiū.

• P.S. Liet. Skautybės Fon
das lietuvių skautų Patrono 
500 metų sukaktį minint, iš
leido ženklus - lipinukus su 
šv. Kazimieru. Jų, Sydneju
je, galima įsigyti Lietuvių 
Bibliotekoje, -Bankstowne 
arba parapijos Spaudos 
Kioske.

v.s.fil. B. Barkus 
LSF Sydnejaus Įgaliotinis

tai meškeriojimas čia buvo 
praktikuojamas, kaip 
pagrindinis stovyklos užsiė
mimas. Jei meškeriojimu ir 
buvo kiek nusikalsta 6-jam 
skautų įstatui, tai labai ma
žai, nes jo pažeidimo prie
žastis buvo tik viena kvai
lesnė, piršto didumo žuvelė, 
pakibusi ant brolio Pauliaus 
meškerės...

Stovykla kuo ne kiekvieną 
dieną susilaukdavo pagelbi- 
ninkų - tėvelių, kurie ypač 
nuoširdžiai padėdavo maistą 
gaminant, o p. R. Luscombe 
išdrįso net vieną naktį pra
leisti stovykloje. Kalbant 
apie stovyklos gyventojus, 
tenka paminėti ir nepilnas 
jensininkas, be jokių atsa- 
comingesnių pareigų laiką 
eidęs, senas stovyklų ruoši

mo veteranas, v.s. A. Kar
pavičius. Gi sesių gretas pa
pildė viešnia iš Adelaidės, 
sesė Genutė Starinskaitė.

Svečių lankymosi dieną, 
sausio 8-tą (sekmadienį), 
stovyklautojai dalyvavo pa
maldose Geelongo St. Marys 
bažnyčioje. Stovyklą aplan
kė rajono vadeiva j.s.fil. R. 
Šarkis ir gana gausus gee- 
longiškių svečių būrys, ku
riuos pietumis pavaišino
tunto stovyklų veteranas
virėjas p. P. Vaičekauskas. 
Tą pačią dieną stovykloje.
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Pas skautus
’’KONRADO KAVINĖ” 

BANKSTOWNE?

Mus pasiekė gandai, kad 
gegužio 12 d., Lietuvių Klu
be, Bankstowne, būsiąs su
organizuotas Kauno Konra
do kavinės stiliaus vakaras. 
Jįruošiąs Sydnejaus Skautų 
Židinys.

Vakaras būsiąs labai įdo
mus, kavinė - tikrai iš ’’Kau
no”!

Inf.

AUSTRALIJOS RAJONE

* Canberros ’’Baltijos” tunto 
užplanuota veikla sekančiam 
metų ketvirčiui: kovo 31 - 
balandžio 1 d.d. - skautų ir 
vilkiukų iškylos. Balandžio 2 
d. - tunto sueiga; 4 d. - tauti
niai šokiai; 16 d. - sueiga, 22 
d. - gegužinė, atkeliaus ’’Ve
lykų Bobutė”; 30 d. - repeti
cija Motinos dienos minėji
mui. Gegužės 5 d. Motinos 
Dienos minėjimas.

* Kovo 24-25 d.d. ASS Mel
bourne Skyrius rengia aka
deminį savaitgalį Manyung 
Camp, Mt. Eliza, Vic., vieto
vėje.

* Vasario 26 d. ’’Aušros”
tunto skaiitai-tės dalyvavo 
N.S.W. egzilų skautų sąjun
gos plaukimo varžybose, su
ruoštose Birrongo olimpi
niame baseine. Iš 6 dalyva
vusių tautybių, lietuvaitės 
laimėjo 1-mą vietą, broliai - 
IlI-čią. B.Ž.

įvyko Skautų,. Židinio narių 
bei Lietuviškosios Skauty
bės Fondo Geelongo rėmėjų 
sueigos.

Stovykla baigta sausio 11 
d. vėliavų nuleidimu ir už
baigiamuoju laužu. Stovyk
los uždarymo proga, į 
paskiltininko laipsnį pakel
tas sk. Danius Valaitis bei’ 
padėkota stovyklavietės sa
vininkams p.p. Šutams ir vi
siems talkininkams.

Kalbant apie šią stovyklą - 
užgirtinas vadovybės ryžtas 
stovyklą suruošti ir ją pra
vesti, tačiau abejotina, ar ji 
pateisino eilinius stovyklų 
programinius reikalavimus? 
Žinoma, esant mažesniam ir 
įvairaus amžiaus stovyklau
tojų skaičiui, sunku ką nors 
konkretesnio atsiekti, tačiau 
nereikia pamiršti, kad kar
tais mažesnės stovyklos, 
pagal savo jėgas ir planingą 
darbą, skaitomos geriau pa- 
vykusiomis už dideles ir 
stovyklautojais gausias sto
vyklas. Bet: nebandysi - ne
pasieksi! Todėl ir už šį ban
dymą suruošti savąją sto
vyklą, ’’Šatrijos” tunto 
vadovybei priklauso nuošir
di padėka.

ALKA
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Lietuvaitė į karalienes!
LIETUVAITĖ KANDIDA
TUOJA Į "TAUTŲ KARA
LIENĖS” TITULĄ

Lana Stasiūnaitė yra šių 
metų lietuvaitė kandidatė į 
"Tautų karalienės” titulų. 
Laimėjusi mergaitė vadina
ma ’’Tautų karalienė” todėl, 
kad renkama ne grožio ka
ralienė (nors grožio irgi rei
kia), bet malonaus būdo 
mergaitė, su gražiausiais 
tautiniais rūbais, išlaikiusi 
trumpus egzaminus iš savo 
tautos istorijos ir kultūros ir 
tinkamai reprezentuojanti 
savo bendruomenę. Šį pa
rengimą organizuoja Parali- 
žuotųjų Draugija (The Pa
raplegic and Quandraplegic 
Association of NSW) turė
dama užsibrėžtą tikslą su
rinkti daugiau lėšų parali- 
žuotųjų pagalbai. Šios rūšies 
nelaimingieji beveik išimti
nai yra jauni žmonės per 
sportą ar nelaimingą atsiti
kimą susilaužę nugarkaulius 
ir netekę savo rankų arba 
kojų arba visų galūnių kont
rolės. Kandidatėms statoma 
tik viena sąlyga - surinkti $ 
1000 dolerių. ’’Tautų kara
lienė” bus komisijos ren
kama rugpiūčio mėn., bet 
karūnos iškilmingas įteiki
mas įvyks grandiozinio ba
liaus metu spalio 6 d. Hilton 
hotel, Sydnejuje. Komisiją 
sudaro iškilūs spaudos, 
radijo ir televizijos asme
nys.

Nors Sydney lietuvių 
bendruomenė šiuo metu yra 
stipriai užsiangažavusi rem
ti Lietuvių Klubą - Namus, 
ir rinkti aukas bei paskolas

Gerb. p. Redaktoriau,
Prašau šį mano atsakymą 

įdėti į Jūsų redaguojamą 
"Mūsų Pastogę” be jokių iŠ- 
braukymų ir pataisymų.

Perskaitęs redaktoriaus 
žinutę ’’Mūsų Pastogės” Nr. 
10, negaliu patikėti kad tai 
yra daroma vien tik žurna
listinio profesionalizmo sto
ka. Įtariu, kad žinutė buvo 
parašyta su tikslu pažeminti 
mūsų Sporto Klubą ’’Kovą”, 
bei jo vadovus ir tas jau 
vyksta labai seniai. Jeigu 
yra reikalas pamokinti, tai 
pirmiausiai reikia susipažin
ti su padaryta klaida, ir tas 
jau būtų vienas iš gero žur
nalisto pažymių. Kada mūsų 
redaktorius, neturėdamas 
ką geresnio rašyti, pradeda 
užsiiminėti ’’plektais”, bei 
savo neaiškių tikslų pažemi
nimais Sp. Kl. ’’Kovui”, aš 
norėčiau paaiškinti mūsų 
lietuviškai bendruomenei, 
kurie dar skaito ’’Mūsų Pas
togę”, dėl kurių priežasčių, 
tas mūsų tariamasis ’’balius” 
įvyko.

Tik grįžę iš Hobarto spor
to šventės, savo susirinkime 
nustatėme datas šių metų 
mūsų klubo paruošimams. 
Viena iš tų datų buvo kovo 
10 diena, skirta pagerbimui 
ir atžymėjimo ženklų įteiki
mui sportininkams, dalyva
vusiems toje šventėje ir lai
mėjusiems vyrų ir moterų 
krepšinį, pirmą kartą po 
13-kos metų. Prie šio vakaro 
ruošimo labai daug prisidėjo 
ir Lietuvių Klubas, išsiunti- 
nėdamas savo svetimtau
čiams nariams laiškus, pain
formuodamas laiką ir šio va
karo rengėjus. Ta žinia pa 
sinaudojo latvių žvejų klu 
bas "Bacardi”, paprašyda
Mūsų Pastogė Nr. 11, 1984.3.26, psl. 6

Lana Stasiunaitytė

Klubui - Namams išsilaikyt? 
per šiuos sunkiuosius metus, 
vis dėlto nereikėtų pamiršti 
ir visų kitų progų, kurios 
taip pat iškelia ir lietuvių 
bendruomenę ir jos tam 
tikrą kultūrinį apsireiškimą, 
šiuo atveju - tautinius rūbus.

Lana Stasiunaitytė re
prezentuos lietuvių bend 
ruomenę. Gimusi 1966 m. j; 
1983 m.sėfkmingai pabaigė 
Auburno gimnaziją (Bene
dict Senior College). Besi
mokydama labai domėjos’ 
teatru, o ypač drama ir jos 

LEISKITE PASISAKYTI
mas jiems užrezervuoti 85 
vietas, bei paruošti vaka
rienę viršutinėje klubo salė
je. Klubo vadovybė patarė 
J’iems kreiptis pas mane, 
:aip to vakaro rengėją. 

Gavę mūsų sutikimą, jie pa
darė galutinius susitarimus, 
bei {mokėjimus Lietuvių 
Klubui, kurie matydami, 
kad bus daug žmonių, pa
samdė daugiau tarnautojų ir 
užsakė šokiams muzikos ka
pelą. Šiuos žmones, apie va
karo atšaukimą, dėl laiko 
stokos, nebuvo galima pain
formuoti, be to Lietuvių 
Klubo salė užsakyta šešta
dieniams kelis mėnesius į 
priekį.

Staiga, kovo 5 dieną (pir
madienį), 4 vai. iš ryto, 
miršta mūsų gerbiamas, 
sporto veikloje daug nusi
pelnęs, asmeniškas draugas 
ir tuometinis ALFAS pirmi
ninkas Vladas Daudaras. 
Tik sužinoję apie šią skau
džią nelaimę, tą pačią dieną 
susirišom su laidotuvėmis 
besirūpinančiais Vlado 
draugais A. Laukaičiu ir V. 
Gulbinu. Jie mane painfor
mavo, kad laidotuvės įvyks 
šeštadienį. Juos, valdybos 
vardu, paprašiau, kad laido
tuves darytų anksčiau, bet 
gaila, dėl tam tikrų svarbių 
priežasčių, to padaryti jau 
buvo neįmanoma, nors abu
du suprato ir darė viską, kad 
laidotuvių diena būtų pa
keista.

Sekančią dieną, nuvykęs į 
Lietuvių Klubą, tuo reikalu 
kalbėjausi su mūsų visuo
menės veikėjais, bei priva
čiais asmenimis, kuriems 
paaiškinau mūsų sporto klu
bo nemalonią padėtį ir pra
šiau jų patarimo, bei nuo

svajonė yra įstoti į dramos 
studiją. Dėl nepakankamo 
amžiaus - turi išlaukti dar 
vienerius metus - negalėjo 
pakliūti į ’’Nida” dramos 
mokyklą šiais metais ir, no
rėdama išnaudoti kaip gali
ma naudingiau laukimo lai
ką, džiaugsmingai pasiėmė 
pareigą reprezentuoti lietu
vius ’’Tautų karalienės” 
konkurse. Lana Stasiūnai- 
tytė puikiai kalba lietuviškai 
ir orientuojasi lietuvių kul
tūroje. Lietuvišką mokyklą 
Lidcombeje lankė apie 10 
metų, dalyvaudavo mokyk
los vaidinimuose arba būda
vo parengimų pranešėja. 
Nuo mažų dienų šoko ir da
bar tebešoka ’’Sūkuryje” 
tautinius šokius. Laisvu 
laiku dar spėjo užbaigti Bi
rutės Vingilytės vadovau
jamą ’’Modelig School”.

Lanai Stasiūnaitytei pa
remti balandžio 1 d., sekma
dienį, 2.30 vai. Bankstowno 
Lietuvių Namuose ruošiama 
filmų popietė. Pranas Saka
lauskas rodys video - filmą iš 
’’Grandinėlės” šokių koncer
to.

Visus lietuvius maloniai 
kviečiame atsilankyti į filmų 
popietę balandžio 1 dieną. 
Tuo paremsime savo repre- 
zentantę ir padėsime jai pa
garsinti lietuvių tautinius 
rūbus. Įėjimas 2 doleriai.

Minint 40 metų nuo ali- 
jantų kariuomenės išsikėli- 
mo pereito karo metu į Nor
mandiją Prancūzijoje, šiam 
įvykiui atžymėti Utah Beach 
paplūdimyje statomas pa
minklas, kuris bus atideng
tas birželio 6 d. dalyvaujant 
JAV ir Prancūzijos prezi
dentams.

monės dėl to vakaro rengi
mo. Visi kaip vienas nuošir-. 
džiai patarė vakaro neat
šaukti ir užjautė bei suprato 
mūsų problemą. Jų nuomo
nės ir žodžių padrąsintas, su 
visos valdybos pritarimu, 
nutariau vakarą rengti ir, 
turėdami tuos įsipareigoji
mus, rinkomės į salę su 
skaudančiomis širdimis.

Pagerbimo vakaras nebu
vo ’’balius”, kaip redaktorius 
rašo, bet tik dovanų ir atžy- 
mėjimų įteikimo vakaras. To 
vakaro metu, mūsų mielas 
Vladas buvo pagerbtas tylos 
minutės atsitojimu. Jo var
das buvo minimas su pagar
ba, bei gailesčiu ir tas girdė
josi net iš visų jaunų spor
tininkų, kurie apie Vladą ir 
jo nuveiktus darbus, yra 
girdėję tik iš vyresniųjų ir jo 
draugų.

Tikiuosi, kad šiuo paaiški
nimu išsklaidysiu redakto
riaus mums daromus prie
kaištus, kad stokojame pa
garbos jausmų ir manau, 
kad skaitytojai supras, jog 
daromi užmetimai nėra rim
ti.

Kas liečia anglų kalbą, 
kuri buvo vartojama per 
metinį Sp. Kl. ’’Kovo” susi
rinkimą, tai atsakymas yra 
labai paprastas. Mes visi ją 
mokame, o susirinkime buvo 
žmonių, kurie lietuviškai 
nemoka. Kad to nereikėtų 
karto du kartus, aš savo 
metinį veiklos pranešimą 
padariau angliškai, tuo 
tarpu, susirinkimui pirmi
ninkavęs V. Binkis ir Revi
zijos K-jos nariai, visą laiką 
vartojo tik lietuvių kalbą.

J. Karpavičius 
Pirmininkas

Ir sumainė žiedelius...

Birutė (Šaulytė) ir Girutis 
Kymantai

LIETUVIŠKOS 
VESTUVĖS MELBOURNE

Kovo 3 d. šv. Jono bažny
čioje susituokė Birutė Šau
lytė ir Girutis Kymantas 
Melbourne. Sutuoktuvių iš
kilmėse dalyvavo visa eilė iš 
jaunosios ir jaunojo pusės 
giminių ir bendruomenės 
veikėjų, nes tai buvo tikros 
lietuviškos vestuvės. Abu 
jaunieji nuo pat mažens 
reiškėsi lietuviškoje veikloje 
ir joje ketina pasilikti. Abu 
yra dainininkai Melb. 
Dainos Sambūryje ir jauni
mo veikloje.

Girutis Kymantas yra il
gametis Geelongo Vyčio 
Klubo sportininkas ir Mel
bourne dainuoja Dainos 
Sambūrio chore. Birutė 
Šaulytė nuo anksčiau plačiai 
reiškėsi Melb. lietuvių 
bendruomenės gyvenime 
Jaunimo Sąjungoje ir kaip 
dainininkė bei solistė įvai
riuose pasirodymuose ir 
kaip choristė Melb. Dainos 
Sambūryje. Todėl nenuos
tabu, kad į šias neeilines 
vestuves atkreiptas visos 

■ bendruomenės dėmesys ir 
visi išreiškė pagrįsto 
džiaugsmo naujai susikuriu-.

REDAKCIJOS PRIERA
ŠAS. Skelbiame Syd. sporto 
klubo Kovo pirm-ko p. J. 
Karpavičiaus laišką ištisai, 
kaip kad jis prašė. Bet ne 
viskas, ką p. pirmininkas 
rašo, yra nekvestijonuoja- 
ma. Todėl M.P. Redakcija 
randa reikalo atskirai pa
tikslinti.

Jau laiško pradžioje p. 
Karpavičius redakcijai pri
meta profesinio žurnalizmo 
štoką įtardamas, kad žinu
tėje apie a.a. V. Daudaro 
laiidotuves ir tą patį vakarą 
įvykusį Kovo balių (žiūr. 
M.P. 10 nr.) buvęs tikslas 
pažeminti ’’Kovą”, kas jau 
vykstą labai seniai. Nesigin
čysim dėl žurnalistinio pro
fesionalizmo stokos (niekas 
nėra tobulas ir net ir pas V. 
Krėvę kaimietis kunigą pa
mokė...), bet apie prielaidas, 
kad tuo buvo stengiamasi 
pažeminti Kovą (’’kas jau 
vyksta labai seniai”), p. 
p-kas didžiai apsirinka. Tegu 
p. Karpavičius patiekia nors 
vieną faktą, kur buvo spe
cialiai žeminamas sporto 
klubas Kovas, tada būtų ga
lima su juo rimtai skaitytis. 
Pastarojoje žinutėje apie 
Kovo balių niekur nepada

šia lietuviška šeima, kas 
šiais laikais jau yra reta.

Abu jaunieji yra baigę 
aukštuosius mokslus, akty
vūs lietuviškame gyvenime 
ir tai yra didelis kreditas 
lietuviškai ateičiai. Nėra 
abejonės, kad Girutis ir Bi
rutė paliks ištikimi bend
ruomenei ir tautai. Linkime 
abiem šviesiausios ateities!

Keli Los Ange
les menininkai tapo didelius 
freskus ant Los Angeles 
greitkelių sienų (sieninė ta
pyba). Amerikos Baltų 
Laisvės Lyga koordinuoja 
estų, latvių ir lietuvių pieši
nius ir PLJS apsiėmė pada
ryti lietuvių freską. Jaunas 
dailininkas Saulius Stanči
kas paruošė projektą, ieško
me lėšų įvykdyti projektą — 
Lietuvių Laisvės Piešinį. 
Projektas ir finansinė atsa
komybė tada bus pristatytas 
miestui priimti. Svarbiau
siai, kad kai pasaulio dėme
sys bus Los Angeleje per 
Olimpiadą, šis projektas 
pritrauks daug dėmesio lie
tuviams ir Lietuvai.

ryta kokių priekaištų dėl to, 
tik atskleistos žmonių nuo
taikos ir nuomonės tuo rei
kalu. M.P. korespondentas 
prieš paduodamas minėtą 
žinutę apklausinėjo apie 10 
žinomų Sydnejuje asmenų, 
kurie visi, ir vienas Kovo 
pareigūnas jų tarpe, tokiu 
liūdnu metu Kovo vakaro 
nepateisino. Iš kitos pusės 
Mūsų Pastogė nėra kokia 
viešosios moralės instituci
ja, kuri turėtų teisę dalykus 
smerkti ar teisinti iš morali
nio taško, betgi kiekvieno 
vakarietiškos mokyklos 
laikraščio tiesioginis užda
vinys atskleisti visuomeni
nes nuotaikas niekam nepa
taikaujant. Tuo tarpu rytie
tiška mokykla reikalauja, 
kad visos oficialios instituci
jos esančios visiška tobulybė 
ir jos neturinčios jokių šešė
lių. Daugelis iš mūsų irgi 
prisilaiko šio principo ir iš to 
atsiranda grasinimai 
spaudai ir net sankcijos. 
Kažin, ar toks mūsų nesu
teptas nekaltumas ir padaro 
mus nekaltais? Dėl vartoja
mos susirinkimuose kalbos 
visiems galioja kategoriškas 
principas, kad sąmoninai 
lietuviai kiekvienu atveju 
nepalieka savos kalbos už 
durų. Red.
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Kovo klube
METINIS KOVO 
SUSIRINKIMAS

Kovo 11 d. Sydnejaus 
Lietuvių Klube įvyko sporto 
klubo Kovo visuotinis - me
tinis susirinkimas. Buvu
siam pirmininkui J. Karpa
vičiui atidarius susirinkimą, 
kuriame dalyvavo virš 60 
narių, minutės atsistojimu 
pagerbtas prieš kelias 
dienas miręs Kovo garbės 
narys ir paskutinis ALFAS 
pirmininkas Vladas Dauda- 
ras. Susirinkimui pirminin
kauti pakviestas V. Binkis ir 
sekretoriauti - M. Zakaras.

Savo metiniame praneši
me Kovo pirmininkas J. 
Karpavičius susirinkimo da
lyviams pateikė metų darbų 
eigą, iš ko paaiškėjo, kad vi
sa valdyba dirbo labai daug 
ir atsiekė gražių rezultatų. 
Įvairiuose turnyruose užre
gistruota daug komandų ir 
vien tik krepšininkų klubas 
turi apie 60, įskaitant ir jau
nučius. Be visų kitų paskirų 
sporto šakų, šį mėnesį bus 
atidaryta ir atskiras Kovo 
socialinis golfo klubas, ka
dangi vis daugiau ir daugiau 
atsiranda norinčių žaisti 
golfą. Kovo iškilusis žaidėjas 
A. Svaldenis pakviestas 
žaisti aukščiausioje Austra
lijos National Basketball ly
goje ir su Bankstofono ko
manda važinėja ir žaidžia 
įvairiuose Australijos mies
tuose. Metų eigoje Kovo vy
rai krepšininkai Muswell- 
brook mieste laimėjo pirmą 
vietą, moterys - antrą. Taip 
pat labai gražiai pasirodyta 
Hobarto sporto šventėje ir 
be vyrų ir moterų laimėjimų 
krepšinėje, laimėta bilijarde 
Bei taūko'4 tenise,' kai visas 
Kovo klubas gavo pereina

BALTIC STORES & Co.
VASARINIS PRAKTIŠKAS DOVANŲ SIUNTINYS 

GIMINĖMS LIETUVOJE

Siuntinys No. 1 — 1984 m. 

3 suknelėm įvairi medžiaga (šilkinis aksomas, neper
matomas nylonas, japoniška gėlėta medvilninė medžia
ga), labai gera vilnonė angliška medžiaga eilutei su įrašu 
’’All wool made in England”, 1 sv. mohair vilnonių siūlų 
(Lietuvoje labai pageidaujami), 1 bliuskutė arba vyriški 
marškiniai, 1 pora ’’Wrangler” denim jeans, 1 pora ’’Levi” 
rumbuoto aksomo jeans.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $ 420.
Į šį siuntinį dar galime pridėti 7 svarus įvairių prekių. 
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su

muitu):
Dirbtinio minko kailis paltui, DeLux, sveria 5 sv. $ 100
Jeans, rumbuoto aksomo, ’’Wrangler” arba ’’Levi” $ 42
Vyriškas arba moteriškas megstinis $ 50
Vilnonė arba šilkinė skarelė $ 12
Telescopic lietsargis $ 12
Vyriški arba moteriški pusbačiai $ 48
Puiki suknelei medžiaga $ 40
Šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m. $ 60
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m. $ 76
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. $ 70
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. $ 80
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. $ 100

Šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais: 1 sv. 
arbatos $ 8,1 sv. nescafes $ 12,2 sv. pupelių kavos $ 14,1 
sv. šokolado $ 7, 40 cigarečių $ 5.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti $ 60 per
siuntimui.

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Persiunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
Z. JURAS

1] LONDON LANE, BROMLEY. KENT BRI 4HB, 
ENGLAND.

Tel. 014602592

mąjį' dovaną už tvarkin
giausią pasirodymą sporto 
šventės atidarymo metu. 
Tinkliny vyrai laimėjo pirmą 
vietą antrojoj Sydnejaus 
miesto divizijoj; D. Krauce- 
vičius laimėjo Amerikoj si
dabro medalį už slidinėjimą. 
Žinomas Kovo veikėjas ir 
garbės narys D. Atkinson 
Hobarte buvo išrinktas 
ALFAS garbės nariu.

Pirmininkas, kalbėdamas 
apie Kovo darbus ir veiklą, 
pabrėžė, kad ateityje numa
toma Kovo klubą dar plėsti 
ir įsteigti daugiau paskirų 
sekcijų. Gaila, kad Kovas ir 
sportininkai, būdami di
džiausia jaunimo organizacija 
neturi reikiamo pripažinimo 
mūsų bendruomenės vado
vaujančiuose veiksniuose. 
Kovo krepšininkai ir tinkli- 
ninkai numato kitais metais 
dalyvauti Šiaurės Amerikos 
ir Kanados sporto šventėje 
ir tam jau pradėtas aukų 
vajus. Kovo valdyba, įver
tindama V. Šliterio ir R. 
Kasperaitytės darbus spor
tininkų tarpe, išrinko juos 
naujais Kovo garbės nariais. 
Vietoj mirusio ALFAS pir
mininko V. Daudaro, pagal 
esamą ALFAS statutą, 
nauju ALFAS nariu, Kovo 
valdyba paskyrė D. Krauce- 
vičių. Pirmininkas pranešė, 
kad pavyzdingiausi, metų 
eigoje, klubo nariai buvo M. 
Atkinson ir J. Beikus. Jiems 
įteiktos dovanos.

Revizijos komisija, susi
dedanti iš Č. Liutiko, M. Za
karo ir M. Petronio, patikri
nę visas knygas ir turtą, 
rado viską tvarkoj. Klubas 
šiuo metu turi savo ižde virš 
3500 dolerių; Daugiausiai iš
laidu pareikalauja salitĮ nuo
mos ir čia vis, kaip ir daug 

kur kitur, atsiliepia sporto 
salės nepastatymas prie 
mūsų Lietuvių Klubo.

Į naują Koyo valdybą iš
rinkta ir pareigomis pasi
skirstė: J. Karpavičius - 
Kirm., D. Atkinson - vicep., 

L Atkinson - sekretorė, P. 
Dubauskas - ižd., J. Beikus, 
R. Šliteris, P. Andriejūnas, 
P. Gustafson ir T. Damb
rauskienė - valdybos nariai 
ir paskirų šakų vadovai. Į 
Revizijos komisiją, vietoj 
dėl sveikatos pasitraukusio 
ilgamečio šios komisijos 
pirmininko Č. Liutiko, buvo 
išrinktas V. Šliteris. Naujoji 
klubo valdyba, mano ir kitų 
klubo narių manymu, oficia
liai turėtų pakeisti Kovo 
statuto paragrafą, kuris nu
rodo, kad į valdybą yra ren
kami 5 nariai. Turėtų būti 8 
ir 2 kandidatai, nes visuo
met taip išrenkama, kai bal
suoti tik už 5 yra tikrai per- 
maža.

Metinis susirinkimas pra
ėjo draugiškoje nuotaikoje, 
svarstant ateities sportinius 
darbus ir būdus kaip dau
giau į klubą įtraukti mūsų 
pačių jauniausiųjų. Matant 
tokią gražią klubo veiklą, ti
kiuosi, kad ji bus ir toliau 
taip tęsiama. Geriausios 
sėkmės visai valdybai.

Naujasis Sydnejaus Sp. 
Klubo sekretorės adresas: 
Atkinson Marija 10 Mac- 

Sportas Adelaidėje
VYTIS -
NORTH ADELAIDE 35:27

Mergaitės žemiau 20 metų 
amžiaus pirmenybėse ne tik 
laimėjo reikšmingas rung
tynes, bet tuo pačiu tvirtai 
laikosi pirmenybių lentelės 
viršūnėje. Tačiau prieš akis 
yra dar ilgas ir sunkus kelias 
iki finalini! rungtynių. Mūsų 
silpnybė, tai jaunas mergai
čių amžius, nes keletas iš jų
vos 15 ar 16 metų amžiaus. 
Mes lietuviai galime pasidi
džiuoti, kad šios jaunos 
krepšininkės žaidžia pasiau
kojančiai prieš tituluotas 
varžoves. Taškus pelnė: A. 
Snarskytė 10, I. Petkūnaitė 
8, L. Jablonskytė 6, J. 
Warren 4, S. Vyšniauskaitė 
4, B. Stalbaitė 3.

VYTIS - STURT 36:25

Ir šiose rungtynėse lietu
vaitės pasirodė
pranašesnės. Taškai: A. 
Snarskytė 12, I. Petkūnaitė 
6, J. Warren 6, L. Jablons
kytė 6, S. Vyšniauskaitė 3, 
B. Stalbaitė 3.

Po ilgesnės ligos krepšinio 
stadijone vėl pasirodė Vilija 
Bone, tad ateityje tikimės 
dar geresnių rezultatų. Šias 
jaunas, talentingas krepši
ninkes treneruoja Cris Me- 
rimmer.

VYTIS - FORESTVILLE 
51:28

Mūsų berniukų prieauglis 
žemiau 18 metų žaidžia ne
pastoviai, tačiau šiose rung
tynėse antrame kėlinyje su
žaidė ’’kaip pavėjui...” Ko
manda stokoja Lino Pociaus, 
kurio ūgis nulems ne vienas 
rungtynes ir rezultatus. 
Šiose rungtynėse taškai: L. 
Janonis 17, S. Hunter 14, M. 
Lyle 14, A. Šmitas 4 ir A. 
Snarskis 2.

VYTIS -
NORTH ADELAIDĖ 

38:62 (30:20)

Jei pereitose rungtynėse 
Vyčio jauniai krepšininkai

quirie Ter., Balmain, 2041, 
N.S.W. tel. 810 5738.

PAGERBIAMAS
VLADAS DAUDARAS

Laidojant buv. ALFAS 
pirmininką ir Kovo garbės 
narį V. Daudarą, Australijos 
Lietuvių Fondui buvo su
rinkta 540 dol. Kitas aukas 
gavo Kovas ir ’’Mūsų Pasto
gė”. Koviečių iniciatyva, 
numatoma įsteigti Vlado 
Daudaro vardo fondą ir iš 
gautų procentų padėti 
paskiriems sportininkams. 
Naujoji Kovo valdyba pada
rys šio fondo taisykles ir bus 
pradėtos rinkti aukos. Pir
mieji šiam fondui aukas pa
žadėjo: R. Cbas ir V. Šliteris 
po 500 dol. ir A. Laukaitis 
2oo dol. Yra pasiūlymų Lie
tuvių Klube, kur bus įrengta 
Kovo trofėjų siena, ją pava
dinti irgi V. Daudaro vardu, 
kai ALFAS valdyba, pager
biant savo pirmininką, 
numato įsteigti jo vardo pe
reinamąją dovaną.

A. L-tis

varžovus sutriuškino antra
me kėlinyje, tai šiose rung
tynėse viskas vyko atvirkš
čiai. Pasiguosti galime tuo, 
kad taip gerai žaidžiant mū
sų berniukų man dar neteko 
matyti. Tas pareikalavo ne 
tik daug prakaito, bet ir ne
mažai baudų ir kaip praeity* . 
je mūsų žaidėjų sąskaitom 
tačiau nežiūrint to, mes pir
mavome 10 taškų. Antrame 
kėlinyje dėl 5 pražangų L.

Artėja žiemos sporto šventė
Šių metų Žiemos Sorto 

šventę (pagal eilės tvarką) 
sutiko surengti Neringos 
slidinėtojų klubas. Šventė 
turėtų įvykti rugpiūčio 4 
dieną Mount Buler. Sydne
jaus slidinėtojai daugiau in
formacijų gali gauti pas D. 
Kriaucevičių arba pas V. 
Binkį.

Neringos klubas šventę 
praveda gana gerai, su viso
mis smulkmenomis. Mount 
Buler slidinėtojų kaimelis 
yra nepaprasto grožio, tik 
gaila, kad tą kalną kažkas 
užbūrė. Kada aš tik nuva
žiuoju, kalnas dažniausiai 
paskendęs nepermatomose 
miglose, kartais sniego pū
gose, arba negailestingas 
lietus plauna taip brangų, 
slidinėtojų numindžiotą 
purviną sniegą. Melburniš- 
kiai tvirtina, kad ir ten kar
tais saulutė pasirodo, ir ka
dangi laikas gydo visas žaiz
das, todėl aš ir vėl pasiryžau 
šioje sporto šventėje daly
vauti. Dar kas man labai 
įdomu: keli Neringos slidi
ninkai dalyvaus šioje Sporto 
Šventėje, kadangi pernai kai 
Šventę rengė Sydnejaus 
Kovas, jie sugebėjo atsiųsti 
net vieną slidininką. Kal
bant apie praėjusią šventę, 
vyrų, veteranų, bei berniu
kų grupėse daug staigmenų 
neįvyko, tačiau visai kas 
kita tarp moterų.

Ištisą eilę metų moterų 
lenktynėse dominavo O. Pil- 
kienė, U. Kazokaitė ir sesu
tės Mikalajūnaitės, tačiau 

Janonis turėjo apleisti 
;aikštę už kelių minučių, o 
kėliniui įpusėjus, tas pats 
ištiko ir S. Hunter. Šia pro
ga norėtųsi padiskutuoti, 
kas liečia Pietų Australijos 
krepšinio teisėjavimą. Mes 
stengiamės įtikinti mūsų 
prieauglį, kad teisėjai bando 
pravesti rungtynes neutra
lioje atmosferoje, bet, deja, 
yra tokių, kuriems teisėja
vimas yra tik pramoga ir 
pasipinigavimas. Tačiau kol 
jie turi švilpukus ant kaklo, 
jų sprendimas aikštėse ne- 
užginčytinas ir su tuo faktu 
turime skaitytis... Kartais 
vienšališki teisėjų sprendi
mai yra labai sunkiai suvirš
kinami, tačiau sportininkas 
turi išmokti ne tik laimėti, 
bet ir pralaimėti - garbin
gai!!!

VYTIS - NORWOOD 50:24

VYTIS - WOODVILLE 
21:42

VYTIS - STURT 17:9

Lietuvaitės žemiau 14
metų taip pat tvirtai laikosi 
pirmenybių lentelės viršū
nėje. Šios mergaitės yra ir 
bus mūsų klubo pasididžia
vimas. O dabar kai pradėjo 
treneruoti daug krepšinio 
matęs Arūnas Reivytis, tai 
tikimės dar geresnių rezul
tatų. Šioje komandoje žai
džia: L. Jablonskytė, L. 
Šmitaitė, D. Šmitaitė, C. 
Vyšniauskaitė, R. Pociūtė, 
G. Starinskaitė, S. Mallotis, 
R. Mallotis, M. Raymond.

R.S.

šioje Sporto Šventėje pasi
rodė naujų sniego žvaigž
džių. Ypatingai gerai slidi
nėjo V. Bliokaitė ir K. Co- 
xaitė. Praėjusios 1983 m. 
Lietuvių Žiemos Sporto 
Šventės rezultatai: Moterų 
Slalomas: 1. V. Bliokaitė, 2. 
K. Coxaite, 3. U. Kazokaitė.

Moterų Did. Slalomas: 1. 
V. Bliokaitė, 2. K. Coxaite, 
3. O. Pilkienė.

Mergaičių Slalomas: 1. R. 
Daukutė, 2. D. Mauragytė.

Mergaičių Didysis Slalo
mas: 1. R. Daukutė, D. 
Mauragytė ir A. Bagdonavi
čiūtė.

Vyrų Slalomas: 1. V. Bag
donavičius, 2. A. Vaitekū
nas, 3. N. Pilka.

Vyrų Didysis Slalomas: 1. 
A. Vaitekūnas, 2. V. Bagdo
navičius, 3. N. Pilka.

Veteranų Slalomas: 1. D. 
Kriaučiavičius, 2. V. Binkis, 
3. R. Daukus.

Veteranų Did. Slalomas: 
1. D. Kriaučiavičius, 2. R. 
Daukus, 3. V. Binkis.

Berniukų Slalomas: 1. A. 
Daukus, 2 D. Bagdonavičius.

Berniukų Didysis 
Slalomas: 1. A. Daukus, 2. 
D. Mauragis, 3. D. Bagdo
navičius.

Kadangi slidinėtojų tarpe 
neatsirado drąsuolių, drąsos 
taurę laimėjo Laima Žilins
kienė už drąsumą rogutė
mis.

Jauniausios dalyves 
dovana atiteko A. Bagdo
navičiūtei. V.B.
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Kovo 17 d. Sydnejuje 

staiga mirė Antanas Jab
lonskis, Lietuvoje buvęs ka
rininkas ir išeivijoje aktyvus 
bendruomenės narys. Jo 
palaikai pervežti į Melbour- 
ną ir kovo 20 d. ten palaido
ti. Liūdesy paliko žmona 
Viktorija, posūnis Henrikas 
Antanaitis su šeima ir eilė 
artimųjų.

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad 1984 m. 
balandžio 1 d., sekmadienį, 
2.30 vai. Lietuvių Namuose, 
(Moterų seklyčioje), 44-50 
Errol St., Nth Melbourne, 
šaukiamas draugijos narių 
metinis susirinkimas.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo pirmininkės ir 
sekretorės rinkimas. 3. 
Mandatų komisijos sudary
mas. 4. Pranešimai: a) pir
mininkės, b) iždininkės, c) 
ligonių ko-ordinatorės, d) 
Revizijos komisijos. 5. Dis
kusijos dėl pranešimų. 6. 
Valdybos apyskaitos tvirti
nimas. 7. Nustatymas laiko 
valdybos kadencijai. 8. Rin
kimai: a) naujos valdybos, b) 
Revizijos komisijos. 9. 
Klausimai ir sumanymai. 10. 
Susirinkimo uždarymas.

Susirinkimui pasibaigus 
kavutė ir užkandžiai.

Maloniai kviečiame visas 
draugijos nares, rėmėjas ir 
draugijai prijaučiančias 
skaitlingai dalyvauti ir lau
kiame Jūsų malonios drau
gystės.

Soc. Globos Moterų D-jos 
Valdyba, Melbourne

Pakelta M.P. 
prenumerata

Australijos paštui smarkiai 
pakėlus laikraščio persiun
timo kainą ir nuolat kylant 
kitoms ’’Mūsų Pastogės” iš
laidoms, Lietuvių Bendruo
menės Spaudos S-gos Komi
tetas nutarė padidinti meti
nį ”Mūsų Pastogės” prenu
meratos mokestį 5 doleriais.

Nuo 1984 metų pradžios 
”M.P.” prenumerata yra $ 
25 metams. Proporcingai 
pakeliama ”M.P.” prenume
rata ir užsienyje.

Šis kainos pakėlimas ne
liečia tų ”M.P.” prenumera
torių, kurie jau apsimokėję 
prenumeratą už 1984 metus, 
bei tų, kurie sumokės 
”M.P.” prenumeratą už 1984 
metus iki š.m. liepos 1 die
nos.

L. B-nės Spaudos S-gos 
Komitetas dėkoja ”M.P.” 
skaitytojams ir rėmėjams už 
jų nuolatinę paramą Bend
ruomenės laikraščiui. Jūsų 
paramos dėka buvo galima 
išlaikyti ”M.P.” prenumera
tą nepakilusią nuo 1977 m. 
sausio 1 dienos.

Dabartinis prenumeratos 
mokesčio pakėlimas plačiau 
paskirstys laikraščio leidimo 
naštą tarp visų ”M.P.” pre
numeratorių.

Prenumerata:
Australijoje metams $ 25 
Užsienyje paprastu paštu

$30 
Oro paštu į N. Zelandiją $ 40 
Oro paštu kitur $ 55

Pavienio numerio kaina 
50 c. (iki liepos 1 d.).

Pavienio numerio kaina 60 
c. (nuo liepos 1 d.).

;yd. moterų 
DRAUGIJOS 

PRANEŠIMAS

1981 m. Sydney Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos 
Draugija prašė lietuvius bū- 
ii Lietuvių Sodybos mece
natais įmokant $ 100 ar dau
giau. Tada atsiliepė nemažai 
geradarių ne tik iš Sydne- 
jaus, bet ir iš kitų vietovių.

Lietuvių Sodybos įrengi 
mo darbai jau eina prie pa 
baigos, ir Sodybos užbat 
gimo - atidarymo proga ru<« 
šiama mecenatų lenta. Jeigu 
dar būtų susidomėjusių pa
tekti j Lietuvių Sodybos 
mecenatų lentą, maloniai 
prašome susirišti su Drau
gijos iždininke p. Tamara 
Vingiliene tel. 602 6358 (na
mų adresas: 22 Hilltop Ave., 
Mt. Pritchard, 2170) iki ba
landžio 23 dienos.

S.L.M.S.G. Draugijos 
Valdyba

DAR DĖL ŽIDINIO 
EKSKURSIJOS

Kaip anksčiau skelbta 
’’Mūsų Pastogėje”, Sydne- 
jaus Skautų Židinys savo 
prenešime dėl ruošiamos 
balandžio 7 d. ekskursijos į 
Hunters Valley, minėjo, kad 
jei atsiras pakankamai no
rinčių, bus vykstama dviem 
autobusais. Lig šiol vyks
tančių užsirašė per mažas 
skaičius, tad antrojo auto
buso nebus. Vykstama vienu 
autobusu (kuris jau yra už
pildytas).

Suinteresuotus atsipra
šome!

S.S. Židinys
♦ ♦ ♦

Aną sekmadienį, kovo 18 
d. Adelaidėje įvyko triukš
mingas vietos bendruome
nės susirinkimas. Konfliktas 
įvykęs dėl kunigų paskyri
mo vietinėje liet, parapijoje. 
Išrinkta valdyba iš tokių, 
kurie favorizuoja kun. Dr. 
Savicką vietoj klebonu 
paskirto marijono kun. Pet
raičio iš Argentinos. Keista, 
bendruomenė neturėtų kiš
tis į religinius reikalus ir re
liginę veiklą bendruomenė
je.

VISUR
Amerikos Lietuvių Romos 

Katalikų Federacija pradėjo 
leisti anglų kalba mėnesinį 
laikraštį ’’The Observer”. 
Redaktorius Mykolas Drun- 
ga. Laikraščio pagrindinis 
dėmesys skiriamas okupuo
tos Lietuvos būklei nušvies
ti, išeivijos lietuvių aktuali
joms. Metams kainuos 10 
dolerių. Pirmas numeris pa
sirodė š.m. vasario mėn. Su
sipažinimui arba užsisaky
mui kreiptis šiuo adresu: 
4545 W. 63d. St., Chicago, 
Ill. 60629, USA. Pirmas nu
meris daro rimtą ir pa
trauklų įspūdį. Tikimasi, 
kad jis su laiku tobulės, nes 
yra gerų ir prityrusių spau
dos darbuotojų, ypač jaunų 
su polėkiu, rankose.

* ♦ ♦

Jau kelios savaitės, kai į 
Ameriką išvyko paviešna- 
gėti sydnejiškis Tomas Jab
lonskis, Mūsų Pastogės 
tekstų rinkėjos Aldonos ir 
Adolfo Jablonskio sūnus. 
Kiek patirta, Čikagoje jis 
aktyviai reiškėsi garsiojoje 
skautų Kaziuko mugėje, su-
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t SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414

Kovo 31 d., šeštadienj 
Pradžia 7 vai.

Gera programa 
Gera muzika 
Skanūs vėžiukai 
Įėjimas $ 7

PADĖKA

Vasario 16-sios dienos 
proga Bendruomenės naudai 
surinkta $ 810 aukų, už ku
rias nuoširdžiai dėkojame, 
taipgi dėkojame visiems 
vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems prie tos 
šventės iškilmių. Šventė 
praėjo pasigėrėtinai gerai ir 
todėl, kad tautiečiai nuošir
džiai mus parėmė. Ačiū vi
siems.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

PADĖKA

S.L.M.S.G. D-jos Tradici
nis Blynų Balius — Užgavė
nės, kovo 3 d. Lietuvių Klu
be Bankstown praėjo sėk
mingai. Daug žmonių prisi
dėjo prie Užgavėnių suruo
šimo - atleiskite, kad neiš
minėsime visų pavardžių. 
Dėkojame Lietuvių Sodybos 
gyventojams, Draugijos na
rėms ir prijaučiančioms, ku
rios dovanojo pyragus ir 
fantus loterijoms. Labai ačiū 
visiems atlipusiems vakaro 
programą: p.p. M. Kava
liauskienei ir J. Šarkauskui, 
vaidinusiems senuolius, 
Linksmiesiems Broliams, 
kurie sukėlė daug juoko ir 
praskaidrino nuotaiką. Dė
kojame ’’Sutartinės” po
nioms, kurios šauniai atrodė 
ir padainavo kelias roman
tiškas ir šiam vakarui taip

VISAIP
sitiko su eile jaunimo vie 
netų ir labai patenkintas pa
tekęs į vietinio jaunimo sū
kurį. Tomas grįš į Australiją 
ateinantį mėnesį.

♦ ♦

Iš komunistinės propa
gandos Lietuvoje ir mes iš
mokome naudoti kai kuriuos 
jų įvestus terminus, kurie 
tinka tik sovietinei sistemai, 
bet ne vakarų pasaulyje. 
Kad ir toks žodis ’’valstybi
nis”. Ir mūsų spaudoje daž
nai galima užtikti tą patį - 
’’Vilniaus valstybinis uni
versitetas”, ’’Valstybinė 
muzikos konservatorija”, 
’’Valstybinis technologijos 
Institutas”, ’’Valstybinis 
ūkis” ir t.t. Nežinančiam 
vietinių sąlygų susidaro 
įspūdis, kad Sov. Sąjungoje, 
t.y. ir Lietuvoje šalia vals
tybinių yra kitokių institu
cijų ar organizacijų, nepri
klausomų nuo valstybės. 
Panaudojant tokią termino
logiją kad ir Lietuvos rei
kalu laisvoje informacijoje, 
nežinančiam pilnai sovieti
nių sąlygų susidaro įspūdis, 
kad sovietijoje galiojanti Į

Padėkos
tinkamas dainas, p. K. An- 
kui už tvarkymą garsų, o 
taip pat ir jaunimui A. Sta- 
šionytei ir R. Jurkšaičiui už 
pagalbą dekoruojant sceną.

Dėkojame Lietuvių 
Klubui, visoms ponioms 
pardavinėjusioms loterijos 
bilietus ir tuos bilietus pir- 
kusiems. Dėkui svečiams už 
atsilankymą į mūsų Užga
vėnes.

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba

PADĖKA

Vienas Newcastle apl. lie
tuvis paaukojo N. Apyl. 
Liet. Valdybai $ 220.

Jis pareiškė, kad prieš 
metus laiko (1983 m. balan
džio 23 d.) 30 metų įsisteigi- 
mo minėjime, pietų metu, jis 
minėtą sumą tuometinės N.

AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS

ŠIAURĖS AMERIKOS 
DAINORIAI AUSTRALI
JOS LIETUVIŲ DIENŲ 

PROGRAMOJE

Canberros Lietuvių Dienų 
Komitetas su malonumu 
praneša, kad 13-jų Australi
jos Lietuvių Dienų progra
moje, gruodžio gale daly
vaus svečiai iš Amerikos — 
CLEVELANDO VYRŲ 
OKTETAS.

laisva bendruomenė. Vaka
ruose pabrėžiama valstybi
nė tik dėl to, kad šalia to
veikia aibės įvairių privačių 
institucijų, nepriklausomų 
nuo valstybės.

Į tai reikėtų būti atsar
gesniems, nes kitokių insti
tucijų šalia valstybinių So
vietų Sąjungoje nėra, išsky
rus gal kyšininkavimą, kuris 
irgi valstybės žinioje ir lais
viau toleruojamasir gal net 
kurstomas.

musu Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos adresas: 13 Percy 
t. Bankstown, N.S.W. 2200 
el. 709 8395 

dakcija rašinius taiso ir 
>lbia savo nuožiūra. Už skel- 
nų turinį neatsakoma.

VIETOJ
Gėlių

Reikšdami pagarbą a a 
Vladui Daudarui vietoj pėliii 
p.p. A. ir A. Adomėnai Mūsų 
Pastogei skyrė 15 dolerių 
Nuoširdžiai dėkojame.

A.a. K. Meskausko atmi
nimui jo žmona Elena Syd. 
Dainos chorui paskyrė 100 
dolerių.

Apyl. Liet. Valdybos na
riams buvo pažadėjęs. Au
kotojas prašo jo pavardės 
neskelbti.

Aukotojui nuoširdžiai 
dėkoju.

St. Žukas 
Newcastle Apyl. Lietuvių 

Valdybos pirmininkas

Bendradarbiaujant su 
ALB Krašto Valdyba, Cle
veland© Oktetas buvo 
pakviestas ir sutiko atvykti 
Australijon ir dalyvauti 
Australijos Lietuvių Dienų 
programoje.

Rengimo Komitetas yra 
tikras, kad šis aukšto lygio 
iškilus dainos vienetas pra
turtins Lietuvių Dienų 
programą ir suteiks daug 
malonumo šventės daly
viams.

Po Lietuvių Dienų, okteto 
tolimesnis keliavimas po 
Australiją bus tvarkomas 
ALB Krašto Valdybos.

PATIKSLINIMAS

Pereitande M.P. Nr. skel
biant Bendruomenės vajaus 
rezultatus netyčia praleista 
Sale seniūnija, B-nės naudai 
surinkusi 100 dolerių. Bend
ra iki šiol vajaus proga aukų 
suma įskaitant ir Sale se
niūniją, siekia $ 2870.65.

ALB Krašto Valdyba

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