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PLB Valdyboje
BUS PAGERBTI AUKOTOJAI PASAULIO JAUNIMAS

LITUANISTIKOS KATEDRAI AUSTRALIJON !

visų paaukojusių $1 ar 
vardai ir pavardės bei 
sumos bus surašytos i dvi 
Lituanistikos katedros au- 

kurių viena bus

I PLB Fondo vadovybė nutarė, kad 
’risi Lituanistikos katedros aukotojai 
(būtų tinkamai įvertinti ir pagerbti. 
1 Katedros steigimą baigus ir surinkus 
J $600,000. 
d daugiau, 
į galutinės 
s specialias 
1 kotojų knygas.

į 11 laikoma Illinois universitete Čikagoje, 
op antra PLB raštinėje. Jaunimo 
ccentre. Čikagoje.

Paaukoję nuo $1 iki $999 
vadinami rėmėjais, nuo $1,000 
$4.999 mecenatais, nuo $5,000 

o $10,000 
daugiau, garbės steigėjais.

$50 ar daugiau paaukoję rėmėjai.

bus 
iki 
iki
arg i$9.999 steigėjais,

d
■ ______________ _______ . .
f n aecenatai. steigėjai ir garbės stei

gėjai gaus atitinkamus pažymėjimus-
« ddipiomus.

8

$500 ar daugiau paaukojusių vardai 
ir pavardės bus įrašytos į dvi 
specialias garbės lentas, kurių viena 

t bus pakabinta Illinois universitete

PLB VALDYBA SIEKIA VEIKSNIU 
KONFERENCIJOS

PLB seimas 1983 metais nutarė, kad 
dėl skirtingos atskirų veiksnių kilmės 
Bgimties, šiuo metu tinkamiausia 

nacijos forma yra atnaujintos 
inės veiksnių konferencijos.

paskutinės 1974 m. White 
konferencijos pavyzdžiu kvies- 
B ir V LIKo valdybos. Atnau- 
konferencijas sudarytų White 

PPIains palyvavę veiksniai. Jos vyktų 
taa pačia tvarka, kol bendru susitarimu 
ji J nebus pakeista..

t PLB valdybos pirm. Vytautas Ka
mantus praėjusių metų rugsėjo mė
nesį žodžiu pasiūlė V LIK o valdybos 
piirm. D r. K. Bobeliui, kad abi 
valdybos (PLB ir VLIKo) sekančią 
veiksnių konferenciją šauktų 1985 

'maetų rudenį Šį siūlymą PLB 
pįirmininkas pakartojo VLIKo pirmi 
i|ninkui kovo 17. pasiūlydamas veiksnių 

lonferenciią sušaukti 1985 metų 
laito pabaigoje Dainavos stovykla- 
vįnetėje, Michigan valstybėje. VLIKo 
liįrmininkas pažadėjo šį klausimą 

išBkeiti sekančiame VLIKo valdybos 
tossėdyje.

S EI M O

ŠAUKIAMAS PLB SEIMO
KGOXESPON DENCINIS POSĖDIS 

i I PLB V aidyba nutarė šiais 1985 
* aetetais sušaukti PLB Seimo kores- 
’‘•“Aondencirų posėdį, kurio metu vaidyba 

■eime nariams patieks savo dviejų 
Lėtų veiklos apyskaitą ir atsiklaus jų 
fcomonės keliais klausimais. Seimo 
kariai pasisakys dėl seimo nutarimų 
lituanistikos katedros reikalu ir 
tekančio seimo datos.

Čikagoje, o antra - PLB raštinėje, 
Jaunimo centre. Čikagoje.

Jei atsirastų asmuo, šeima ar 
organizacija, kuri paaukotų $250,000 
ar daugiau, jų vardu būtų galima 
pavadinti ir pačią katedrą.

Visos aukos JAV ir Kanadoje gali 
būti nurašomos nuo mokesčių. Čekius 
ir testamentinius palikimus rašyti 
LITHUANIAN WORLD
COMMUNITY FOUNDATION vardu 
ir 5620 So. Claremont Ave., Chicago, 
111 60636.

Šiais metais visame pasaulyje 
vyksta vajus Lituanistikos katedrai 
surinkti likusią $240.000 sumą. Iki šiol 
iš dosnių lietuvių, jų draugų ir 
organizacijų jau yra gauta $360,000. 
Lituanistikos katedra jau veikia nuo 
praėjusių metų rugsėjo mėnesio, jai 
vadovauja prof. dr. Broknius Vaškelis.

PLB inf.

Svei ki n<i me su atgi mi mo Sverti.e. 
Šventom Velykom!

JAUNIMO SĄSKRYDŽIAI
AUSTRALIJOJE

Praėjusių metų pabaigoje PLB 
valdybos pirm. Vytautui Kamantui, 
vicepirm. Rimantui Dirvoniui ir PLJS 
pirm. Gintarui Grušui lankantis 
Australijoje buvo sutarta su Aus
tralijos lietuvių bendruomene. 
Australijos lietuvių jaunimo sąjunga ir 
Australijos lietuvių sporto vadovais, 
kad VI - sis Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas ir III - sios Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynės vyks Austra
lijoje. Jaunimo kongresas prasidės 
1987 m. gruodžio pabaigoje. Pasaulio 
lietuvių bendruomenė pažadėjo savo 
paramą abems įvykiams.

PLB VALDYBOS NARIAI 
AKTYVIAI DIRBA

Kovo 9 d. PLB vicepirm. Algi
mantas Gečys Toronte tarėsi su 
Kanados lietuvių bendruomenės ir 

VLIKo atstovais apie tinkamą lie
tuvių pasiruošimą Žmogaus teisių 
ekspertų konferencijai, kuri įvyks 
gegužės 7 - birželio 17 Ottawa 
mieste Kanadoje, kaip Madrido konfe
rencijos išdava ir pasiruošimas Vienos 
konferencijai 1986 metais.

Kovo 15 - 18 dienomis PLB pirm. 
Vytautas Kamantas lankėsi St. 
Petersburge Floridoje, ten davė 
pranešimą lietuvių visuomenei apie 
PLB veiklą, Australijos lietuvių die
nas. kalbėjosi su LB darbuotojais apie 
Lituanistikos katedros aukų vajaus 
sustiprinimą. OSI problemas ir atei
nančius JAV LB tarybos rinkimus. Su 
ten gyvenančiu VLIKo pirm. dr. K. 
Bobeliu pasitarė apie bendrą veiksnių 
memorandumą JAV Valstybės sekre
toriui dėl OSI reikalų ir apie veiksnių 
konferencijos šaukimą šių metų 
rudenį.

Kovo 23 d. PLB vicepirm. Mykolas 
Drunga dalyvavo Baltų laisvės lygos 
suruoštoje žmogaus teisių konfe
rencijoje Los Angeles mieste ir 
kalbėjosi apie PLB darbus bei planus 
žmogaus teisių gynime.

Vasario mėnesio viduryje PLB 
vicepirm. Milda Lenkauskienė lankėsi 
Šveicarijoje ir susitiko su Šveicarijos 
LB krašto valdybos pirm. Narcizu 
Prielaida, su kuriuo pasitarė bendruo
meniškais reikalais.

Balandžio - gegužės mėnesiais PLB 
vicepirm. Birutė Jasaitienė vyks 
aplankyti Pietų Amerikos lietuvių ir 
ten sustiprinti lituanistinio švietimo 
reikalus.

VIPL JAUNIMO 
KONGRESAS

Balandžio 5 6 dienomis Melbourne 
įvyko VI Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso organizacinio komiteto su
važiavimas.

Suvažiavime dalyvavo komiteto 
nariai ir komisijų pirmininkai iš 
Canberra. Adelaide. Sydney ir Mel
bourne. kurie padarė pranešimus apie 
savo komisijų veiklą.

Šiuo metu yra numatyta kongresą 
pradėti Sydney mieste, kur taip pat 
vyks Studijų dienos. Kongreso ati
darymo komisija jau sudaryta. Jai 
vadovauja Rita Barkutė.
Tikimasi, kad su kongreso atstovais į 

Australiją atvyks ir didelis būrys 
stebėtojų, bei turistų. Kongresui 
vykstant, jiems bus suorganizuotos 
kelionės po Australiją.
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ANTRA PUSE LIETUVIŲ DI E N Ų gimtajame krašte
Pilnai sutinku su V. K oru, kad į 

l.ietuvių dienas "privalome žvelgti 
objektyviai ir, pastebėję nesklan
dumus, juos kritiškai peržvelkime, kad 
galėtumėm ateityje jų išvengti"- 
.("M.P." Nr. 8 ir 9, straipsnis 
"Gyvastingos Lietuvių Dienos".)

Lietuvių dienų Canberroje ati
darymo mišias V. Koras pripažįsta 
kaip įspūdingas "tik gal trūko koordi
nacijos". Deja, nepaaiškina kokios 
koordinacijos jis pasigenda. Pagal 
V. Korą, Lietuvių dienų atidarymo 
iškilmėse "šiek tiek banalumo įnešė 
žvakutės tamsioje scenoje". Daug su 
manim po atidarymo kalbėjusių yra 
nuomonės, kad paprastumas padarė 
įspūdį. Visi buvo nuomonės, kad į šią 
ceremoniją įtraukus giesmes, poeziją 
ar ką nors kito, pagerbimas būtų 
buvęs banalus.

Nepatenkintas V. Koras ir susi
pažinimo gegužine, nes susipažinti 
reikėjo savo paties iniciatyva.

Nežinau ko reikalaujama. Galvoju, 
kad esame visi vienos, didelės šeimos 
nariai ir turime drąsos vienas prie kito 
prieiti, pasisveikinti bei pabendrauti.

Visus kultūrinius parengimus Lie
tuvių dienose Canberroje V. Koras 
nurašo, "kad jie neprilygsta anksty - 
vesniems savo dalyvių skaičiumi ir 
atlikimu". Sunku rimtai atremti tokią 
nuomonę. Panašią vertę turėtų pa
reiškimas, kad per Lietuvių dienas 
Canberroje visi parengimai buvo 
geresni ir daugiau juose dalyvavo 

Vilniuje teisiami disidentai
LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDA Nr. 12

PERSPEKTYVOS, Nr. 22(1981) 
tęsinys 

Toliau Iešmantas apklausiamas 
apie kiekvieną straipsnį: kas auto
rius, kada parašytas, kokios para
šymo aplinkybės. Iešmantas savo 
autorystę pripažįsta. Dėl parašymo 
aplinkybių atsakė, kad jos tiksliau 
nurodytos tardymo dokumentuose. 
Dabar nelabai tiksliai galėtų atsa
kyti. Eilėraščius rašo nuo 17 metų 
amžiaus. Jų yra daugiau kaip 1100. 
Keletas rinkinių. Teorines studijas 
rašo nuo 1977 metų. Dalis rašyta 
1978-1979 metais.

Teisėjas: Kam perduodavote savo 
kūrinius?

Iešmantas: Apie tai neatsakysiu.
— Iš ko gaudavote nelegalius lei

dinius?
— Apie tai neatsakysiu.
— Ar visos jūsų poemos parašytos 

ranka?
— Ranka. Mašinėlės neturėjau. 

Spausdinti nemoku.
Teisėjas sako, kad balandžio 1 d. 

Iešmantas prisipažinęs, jog savo 
straipsnius davė Skuodžiui, bet pas
kui tą paneigęs, sakydamas, kad da
vė leidėjams, o dar vėliau aiškino, 
kad davė "Perspektyvų” redakcijai 
(čia teisėjas Ignotas reikšmingai 
žvilgteri į V. Skuodį.).

— At tai, kad Skuodžio bute per 
kratą rastame sąraše yra jūsų kūri
nių pavadinimai ir yra rastas laiškas 
su prašymu atspausdinti jūsų eiles 
’’Perspektyviose” neįrodo, kad jūs 
perdavėte visą tai Skuodžiui?

Iešmantas: Ne. Visiškai neįrodo.
— Ar pažinote Skuodį?
— Ne. Aš su juo susipažinau tik 

dabar prieš teismą. Anksčiau aš jo 
nepažinau. Net nežinojau apie žmo
gų tokia pavarde.

— Ar pažinojote Pečeliūną?
— Ne. Tik girdėjau pavardę.
— Ar jūs partijos narys?
— Taip. Buvau partinės organiza

cijos sekretorius.
— Kaip būdamas partijos nariu, 

jūs rašote, jog Lietuvoje tarybų 
valdžia faktiškai yra fašistinė? 
— Žurnale "Innostrannaja litera-
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negu ankstyvesniose dienose.
Dainų šventės pranešėja, pagal 

Korą įdėjo perdaug "jausmo". Čia taip 
pat asmeniško skonio reikalas ir 
abejotina, ar tokie komentarai ką nors 
konkretaus atsiekia.

Parengimuose, į kuriuos šalia lie
tuvių yra kviečiami ir svetimtaučiai, 
naudojimas lietuvių ir anglu kalbų yra 
parodymas mandagumo. Kitaip netu
rėtumėm 
kviesti lietuviškai nekalbančių į 
atidarymo iškilmes ar pardavinėti 
jiems bilietus į koncertus.

Literatūros vakaro Canberroje nu
tarėme nerengti, nes neturėjome 
tinkamo asmens šį darbą apsiimti. Be 
to, šiek tiek pasiteiravus, gavome 
įspūdį, kad jo ruošimui didelio 
entuziasmo nerodė nei jaunimas, nei 
su mumis kalbėję vyresnieji.

Be abejo, mūsų literatai ir poetai 
pageidauja progos susitikti ir pade
monstruoti savo kūrybą. Dėl to buvo 
siūlyta kai kuriems žmonėms pravesti 
tokią popietę mūsų parūpintose pa
talpose, per Lietuvių dienas Ca
nberroje. Aišku, buvo praktiškų 
kliūčių suorganizuoti tokią popietę 
gyvenant kitame mieste.

Mano komitetas bei padėjėjai ne
laukia saldžių ir perdėtų pagyrimų 
apie Lietuvių dienas Canberroje, bet 
taip pat nesitiki ir nepagrįstos 
kritikos.

Viktoras Martišius
L.D.C. Ko-ordinacijos Kom. pirm.

tūra” buvo diskusija apie demokra
tines laisves. Ten vienas iš tarybinių 
mokslininkų tvirtina, kad ten, kur 
laisvės paminamos, užgniaužiamos, 
ten režimas fašistinis.

— Iš kur ėmėt medžiagą kūrybai?
— Poezijos medžiaga - gyvenimas. 

Tai gryna tiesa. Dirbdamas respub
likinio laikraščio skyriaus vedėju, 
gerai mačiau,kaip ir kokia informa
cija patenka į spaudą.

— Iš kur ėmėt medžiagą teori
niams darbams?

— Iš tarybinės spaudos, periodi
nių leidinių.

— Kaip suprantate spaudos 
laisvę?

— Jos nėra, greitai nenusimato 
kad būtų, todėl ir kalbėti neverta.

— 0 vis gi— susidomėjo ir proku
roras Bakučionis. — Jūs teigiate, 
kad jos nėra. Tai pasakykit, kaip ją 
įsivaizduojate? Ar ją suprantate tai 
kad visi grafomanai galėtų spaus
dinti savo rašinius? Ar kad tokia li
teratūra galėtų būti spausdinama 
viešai? Kokia gi būtų materialinė 
bazė?

— Laisvę suprantu taip, kad tiesa 
galėtų išvysti dienos šviesą.

— Kas nustatys, kad čia tiesa? 
(ironiškai) ar redakcija?

— Žmonės, kurie gyvena pagal 
sąžinę ir sugeba tiesą suprasti.

— Kokia gi būtų meterialinė bazė? 
Pavyzdžiui, kapitalizme yra klasės. 
Kieno kapitalas, to ir spauda.

— Komunistų partija neturi fab
rikų, gamyklų. 0 pinigų turi.

— Kodėl jūs manote, kad Karteris 
- demokratinių teisių gynėjas?

— Aš taip nemanau.
— Bet jūs rašėte?
— Iš konteksto ištrauklos frazės 

iškraipo esmę. Tai liečia ir frazę apie 
tai, kad JAV Karterio politikai dėl 

' demokratinių laisvių nepritaria kai 
kurios sąjungininkės — Vakarų 
valstybės. Teismas mano, kad aš tuo 
faktu piktinuosi, o ištikrųjų, tai fra
zė ištraukta iš konteksto. Į tokį 
klausimą aš neatsakinėsiu.

— Kodėl parašėte ’’Rubikoną”.
— Mintis, susiformavusias poeti-

"PRARAJA "

Okupuotosios Lietuvos ki- 
nostudijoje pastatytas filmas 
"Medaus mėnuo Amerikoje". 
Scenarijaus autorius - kom
partijos oficiozo, vadinamo 
"Tiesa", redaktorius Albertas 
Laurinčiukas. Šiam filmui jis 
pats ekranizavo savo pjesę 
"Paskutinis prašymas", kuri 
pastatyta Vilniaus teatre pa
vadinimu "Praraja". Dabar šią 
pjesę, dar nežinia kokiu pa
vadinimu, stato, o gal jau ir 
pastatė, vienas Maskvos te
atrų. Režisieriumi pakviestas 
įžymusis Panevėžio teatro 
■įkūrėjas Juozas Miltinis. Kodėl 
toks pripažinimas menko me- 
ninio lygio scenos veikalui? 
Lietuvos pogrindžio žurnalas 
"Aušra" 74-jame numeryje 
duoda gana išsamų atsakymą į 
šį klausimą.. Manome, kad 
straipsnio autoriaus A. Riau
bos mintys bus įdomios ir mūsų 
skaitytojams.

Filmas prasideda Lietuvos vaizdais. 
Po daugiau negu 30 metų skaudaus 
išsiskyrimo Morta gauna leidimą vykti 
pas savo vyrą į JAV, kur jį,kaip 
priimta sakyti, nubloškė karo audra. 
Ekrane, prieš išvykstant - paskutinis 
jos apsilankymas į tylias lietuviškas 
kapinaites, kur amžinam poilsiui 
atsigulė artimieji... Paskutinė pagarba 
jiems. Sudėtinga psichologinė si
tuacija - reikia sietis su dukra, kuri 
ilgus metus buvo jai viskas. Dukra su' 
savo vyru lieka Lietuvoje, laukia 
kūdikio. O Morta - ji karštai mylėjo 
Jurgį. Teberusenančios meilės skati
nama ji išvyksta pas Jurgį, kuris ten, 
užsienyje, jau yra tapęs Džordžu 
Št.ikeriu.

Žiūrovai nekantriai laukia to nepa 
prasto susitikimo, iš tiesų, kaip turi 
jaustis, ką turi vienas kitam pasakyti 
žmonės po tokių skaudžių išgyvenimų 
ir negailestingai prabėgusio laiko? 
Ką? O gi nieko. Cezūra, pauzė 
scenarijaus autorius šios scenos mums 
net nepateikia. Prieš akis prabėga tik 
keletas banalių buities scenų ir 
veikiai parodoma Amerika, kokia ji 
rodoma jau 40 metų:
žiauri, suniekšėjusi, pamynusi visa, 
kas žogiška ir tauru. O toliau? Toliau 
įprastinė laikraštinė banalybė, štam
pas. Demoralizuota išeivija, liūdnai 
bebaigianti nutautėti ir politiškai 

susikompromitavusi. Jurgis - talent 
tingas, žinomas chirurgas. į jį krepiii, 
du nepagydomi ligoniai. Abi open! 
cijos nesėkmingos... Čia ir prasidėt 
šantažas. Jo auka tampa ir Morta}.! 
Nepakėlusi įtampos, ji nusiimi: < 
Paskutinis jos prašymas - pervežti h ■ 
palaikus į Lietuvą. Filmas baigiami I 
kelione, tik šį kartą jau su palaikes i 
gimtinėn. i

Sį kartą net oficialioji kritika niekt s 
palankaus negalėjo pasakyti. ’ 

Vienas kritikas juokaudamas » 
pasakė, kad Mortos nusižudymo mot?, 
vas - tai suvokimas, kaip beprasmiški 
prabėgo jos gyvenimas sovietijojei 
kaip būtų buvę galima kitaip gyvent 
Amerikoje. Ir vis dėl to, film® 
nekeliantis jokių aktualių problem}, 
yra demonstruojamas visoje Soviet 
Sąjungoje.

Scenarijaus autorius Laurmčiukt 
keletą metų išgyveno Amerikoje, i 
be abejo, šiek tiek pažįsta tuo 
kuriuos vaizduoja, taip pat ir Abi 
rikos gyvenimą. Atrodo, galėtų te 
santūriau ir įtikinamiau bent meluot

Dešimtys tūkstančių dorų lietai, 
dėl teroro turėjo bėgti iš gimto, 
krašto.

Pasitraukdami į Vakarus palil 
tėvynėje artimus žmones. Iširo ds 
gybė šeimų. Bet ar daug jų vėlia 
susijungė? Gal keliasdešimt - nedai 
giau! Tad ir šis Mortos ir Jurg 
ekranizuotas susijungimas nėra tipi * 
kas. Priešingai - tipiška yra, h 
tūkstančiai žmonių negavo leidii * 
net pasimatyti ir taip mirė vietf 
kito nebeišvydę.

Dabartinių Lietuvos šeiminiti ( 
nejaudina, kad tūkstančiai Lieta 
išeivių dirba ir kuria svetur, kadį 
teikia didžiulę naudą svetimiel 
kraštams. Ryšių su jais glaudinti u 
nesirengia. Neskaudina jų ir išeivlj •, 
nutautėjimas. Argi galėtų taip vi 
žyti. kad ir knygų siuntimą, bei kit. 
kultūrinius mainus žmonės, kuriei ( 
rūpėtų išeivių likimas?

Išeivija gali padėti tautai, skei ( 
dama pasauliui tiesą, pasakoto { 
apie skaudžius nutautinimo fokti j 
kultūrinį genocidą, apie ekono«f 
išnaudojimą, jaunimo žudymą Aff ( 
nistane ir kt. Štai ta rakštis! t 
reikia ją ištraukti. Reikia pasitelk į 
talentingus artistus, režisierius, nų 
dojantis kino meno psiekimais suku [ 
"veikalą", kuris ardytų ir grieti j 
tautos ryšius su ta jos dalimi, h j 
buvo priversta palikti tėvynę, į te 
ji ir šiandien negali sugrįžti.

nėję kūryboje, panorau išdėstyti te
orinėje studijoje.

Į daugelį klausimų Iešmantas at
sako: ”Į šjtą klausimą neatsakysiu”. 
Iš esmės tai buvo klausimai kam, 
kada, kokiu tikslu perdavė ar gavo 
literatūrą.

Teisėjas:
— Kas čia dabar per atsisakinėji- 

mas?
— Aš turiu teisę neduoti paro

dymų.
— Ar įdėjote Rabačiauskaitei į 

stalčių ’’Perspektyvas"? Per akista
tą to neneigėte.

— Taip. Sffjos parodymais sutin
ku. Įdėjau aš.

— Ką galite pasakyti apie straips
nį "Rubikoną”?

— Aš autorius.
— Ką dar parašėte?
— Lietuvos komunistų sąjungos 

programą ir Judėjimo už išstojimą iš 
TSRS programą.

— Kokios organizacijos vardu 
veikėte?

— Savo nuožiūra.
-- Kokios jūsų politinės pažiūros?
— -- Pritariu eurokomunizmo 

idėjoms..
— Kam ir kada pavesdinote savo 

straipsnius spausdinti?

— Aš neturiu jokios teisės pava, 
ti. Aš tik prašiau juos paskelbti, k j 
kuriuos straipsnius gaudavau r 
spausdintus.

Prokuroras klausia, kodėl Ir 
mantas manąs, kad R. Kalanta su1 
degino sąmoningai protestuodami’ 
— Prie bylos pridėta, kad Kalatl J 
buvo psichinis ligonis? į

— Tas aktas kaip tik įrodo mil | 
teisumą. Tikros žinios spaudos dų 
buotojus pasiekdavo iš partijos G ( 
ir kitus. ,

— Kodėl turėjote išeiti iš ”Kci 
jaunimo tiesos” redakcijos? 1

— Buvau įskųstas už eilėraščiuir
— Kodėl neduodavote savo ei 

raščių į tarybinę spaudą? 1
— Nebūtų spausdinę. Būtų iš kip 

to pasodinę. t
— Kodėl savo kūrinius pasini, 

nėjote keliais pseudonimais. c
— Tai ir taip aišku.
— Atsakykite į klausimą.
— 19 amžiaus lietuvių poetai į 

pasirašinėdavo keliais vardai' 
Pasirašęs tikru vardu būčiau bilų1 
griebtas iš karto.

— Reiškia konspiracijos sumei 
mais? į

— Taip.
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Jei dar tebestovi obelis, kuri buvo 
pasodinta didžiausiame ir gra
žiausiame R adviliškio- Nemunėlio 
kaimo sode. Biržų apskrityje, kai 
Panevėžio teisėjo Prano Dauguviečio 
ir olandės Lidijos Van Fonderfiias 
šeimoje gimė vienintelis sūnus Bori
sas, šiemet ta obelis yra šimtametis 
medis.

B. Dauguvietis gimnazistas.

Tas, kurio garbei ji buvo pasodinta, 
viename iš daugelio savo nepaskelbtų 
straipsnių rašė: "Kaip kilometriniai 
stulpai, slenka praeitin metai po 
metų. Daug jų praėjo pro mane mano 
gyvenimo kelyje ir štai aš prisiartinu 
prie 64-jo savo gyvenimo stulpo, ir 
ant jo užrašyta: 19491...Daugelio, 
daugelio metų man negaila, ir daugelį, 
daugelį metų aš norėčiau pamiršti, 
rasai pamiršti.” Šiandien niekas rimtai 
reims spręsti, kuriuos būtent savo 
jyvenimo metus norėjo pamiršti 
darbiausias tuo metu Lietuvos teatro 
taugus - režisierius, aktorius, teatro 
direktorius, rašytojas - dramaturgas 
ir poetas, vyras, pro kurį nė viena 
moteris nepraėjo neatsisukusi.

Gai jis norėjo pamiršti linksmą ir 
riukšmingą vaikystę senelio ūkyje (jų 
roseneiiai buvo iš Latvijos, nuo 
jauguvos - iš čia ir kilo Dauguviečių 
lavadinimas tiek iikiui. tiek ir visai 
įminei). Tėvui vedus antrą kartą, 
aikų beveik padvigubėjo, pamotė 
iuvo prancūzė (senelis patardavo 
ekreipti į tai dėmesio). Gal jam 
įprėjosi ištrinti iš atminties mokyklos 
rietus, kai jis mokėsi tik penketais ir... 
kuolais, kurių niekuomet ne- 
amfršdavo ištaisyti į ketvertus, prieš 
įduodamas tėvui pasirašyti dienyną, 
ieštadieniais už tai jį mušdavo 
specialiai tam tikslui samdomas tar- 
lautojas. Iš "egzekucijų" kambario 
sklisdavo širdį veriantys garsai, se- 

gailesčio raudojo. Kaip 
setruko paaiškėti, visai be reikalo: 
mat, "budelis", kuris labai mylėjo 
Borisą, įnirtingai plakdavo šlapią 
pagalvę, o busimasis aktorius genialiai 
kaukė... Atostogų metu Dauguvie
čiuose vykdavo nepertraukiamas vai
dinimas, kuriame kartais dalyvaudavo 
visos tikros ir netikros seserys; visi 
artistai turėjo patys susigalvoti savo 
poles . . .
Į Gal būt jis gailėjosi metų, praleistų 
'Mintaujos vokiečių realinėje moky
kloje, kur tėvas tikėjosi jį ąpsi- 
taminsianti bent kol sūnelis išmoks 
vokiškai. Bet sūnelis žaibiškai įsi
savino ne tik vokiečių, bet ir latvių 
kalbą. Kai. pasimokęs Rygos poli
technikume girininkijos, parvažiavęs į 

pasidarydavo garsiojo 
jo paragavęs, eidavo 
per Nemunėli su kai- 
Peterburge niekas ne- 

serys iš

Biržų alaus, 
‘pasikalbėti" 
mynu latviu, 
abejojo, kad šis vaikinas su auskaru
ausyje, grynas rusas, labai gerai 

’mokąs prancūsiškai. O kai vėliau

metų nuo Boriso Dauguviečio gimimo.

Kaune jį pakvietė statyti spektaklį 
žydų teatre, jis ant artistų šaukė 
gryna jidiš kalba. Visi Dauguviečiukai 
skambino pianinu, išskyrus Borisą, 
kuris mokėsi groti violančele. Kaip ir 
visų kitų dalykų, mokslas truko 
neilgai, nes jis turėjo absoliučią 
klausą, galėjo bet ką groti iš klausos 
ne tik violančele, bet ir pianinu ir 
gitara. Turėjo gerą balsą, kol... 
bestudentaudamas Rygoje ne
susižavėjo mitingais ir, būdamas iš 
prigimties puikus oratorius (kelintas 
jau čia talentas iš eilės?) ėmėsi 
aistringai ir, aišku, labai garsiai juose 
kalbėti. Balsas užkimo visiems laikams 
ir betiko tik čigoniškiems romansams 
dainuoti ("Ak...".dūsaudavo ne viena 
ponia ir panelė). O tėvui per pažintis 
teko traukti jį iš kalėjimo už tuos 
mitingavimus.

Gal tuos metus jis laiko praėjusiais 
veltui, nes po to patraukė į Peter
burgą, kur jo dvi seserys, vėliau 
įžymios muzikantės, mokėsi konser
vatorijoje. Nesėkmingai pabandęs 
įstoti į Marijos teatro chorą, parėjęs į 
viešbutį negalėjo užmigti, kadangi už 
sienos kažkas įnirtingai taip kalė 
eilėraščius. Ant rytojaus turėjo prasi
dėti stojamieji egzaminai į Impera
torinę teatro mokyklą. Istorija nutyli 

B. Dauguvietis pasKutiniaisiais gyvenimo metais.
apie tolimesnį to viešbučio kaimyno 
likimą, tačiau Boriso komisija neno
rėjo priimti - perdaug jau iššau
kiančiai tas aukštas šviesiaplaukis 
jaunuolis, dar su . auskaru ausyje, 
laikėsi. Deklamavo savos kūrybos 
eilėraštį "Miškas" (laisvai atsirėmęs į 
kėdę), o kai reikėjo "pavaidinti", taip 
mostagavo rankomis, judėjo visu kūnu, 
žodžiu "persivaidino", kad busimieji 
pedagogai V. Davydovas ir S. Jakov
levas jį vos-ne-vos "atkovojo". Beje, 
vėliau jo mokytojas V. Davydovas 
dažnai estradoje skaitydavo Daugu
viečio eilėraštį "Miškas".

Tuo pačiu metu egzaminus išlaikė ir 
aktore tapti panorusi generolo I. 
Kuzmino duktė Olga, nė nenu
jausdama, kad čia susitiks didžiausią 
savo gyvenimo laimę ir nelaimę - 
būsimą vyrą, savo penkių dukrų tėvą .

Dauguvietis be visų kitų Dievo 
dovanų turėjo ir fenomenalią atmintį. 
Jau daug vėliau, tapęs Kauno dramos 
teatro režisieriumi, jis po kelių 
repeticijų mintinai mokėjo visų akto 
rių roles. Vieną kartą, perskaitęs 
puslapį teksto, jis jį įsimindavo visiems 
laikams. Tačiau pats vaidindavęs tik 
su sufleriu. Ne dėl to. kad savo repliką 
būtų bijojęs pamiršti, o dėl to, kad 
nesuvaldomas temperamentas "nenu
neštų" jo į šo'ną...

1913 metais teatro mokyklą Dau
guvietis baigia su dviem diplomais - 
aktoriaus ir režisieriaus. Vargu ar jam 
buvo gaila ten praleistų metų, ar 
vėlesnių, kai dirbo Dailės ar Suvorino 
teatruose, kur jis "iškilo" ir kur 
mokėsi ir kitas žymus mūsų teatro 
vyras Konstantinas Glinskis.

Išsitraukęs po Charkovo, Nižni- 
Novgorodo, Penzos, Petrazovodsko 
teatrus, po revoliucijos dirbęs visokius 
neįtikėtinus darbus (net kariuomenės 
tiekimo įstaigose), Dauguvietis su vis 
gausėjančia šeimyna grįžo į Nepri
klausomą Lietuvą. Jo gyvenimo 
stulpas tuomet rodė skaičių 37. Ties 
tuo stulpu matėsi pusininko nualintas 
senelio ūkis, kurį jis gana gretai 
"prikėlė", tuo pat metu suspėdamas 
dar ir girininkauti, alaus pasidaryti, 
suvilioti kas antrą apylinkės merginą 
ir ... su Biržų teatro mėgėjų draugija 
spektaklius statyti. Ši idilė truko, kol 
vieną gražią dieną iš Kauno vežiku 
atvyko delegacija kviesti jo į pagalbą 
besikuriančiam V alstybės dramos 
teatrui. Vargu bau, ar jis norėjo 
pamiršti 1923-iuosius, kai atvykęs į 
Kauną, ėmė statyti spektaklius, įkūrė 
dramos studiją, iš kurios išėjo tokie 
mūsų scenos meistrai kaip Alfonsas 
Radzevičius, Aleksandras Kernagis.

Balys Lukošius. Elena Hindokaitė, 
Bronė Kūmytė, Stasys Petraitis, 
Vanda Lietuvaitytė ir daug kitų...

Šis visokius "prajovus" ir ekstrava
gancijas mėgęs žmogus (pvz., dar 
Peterburge, kai dabartinių mūsų 
"pankų" (punks) net seneliai dar 
nebuvo gimę, jis plikai nusiskuto 
galvą, palikdamas tik ilgą siaurą 
plaukų kuokštą, taip pat ir tą auskarą 
nešiojo, ot tik taip sau, norėdamas 
išsiskirti...) skyrėsi nuo kitų žvėriška 
energija ir darbštumu, kurie, sudėti 
kartu su neišsenkama fantazija ir 
išradingumu, leido jam jauname, 
neseniai susikūrusiame teatre statyti 
tokius sudėtingus klasikų - G. 
Hauptmano, M.Meteriinko, V. Šekspy
ro. K. Goldonio, L. Pirandelo, F. 
Šilerio, Ž. Moljero veikalus.

Bet gi koks lietuviškas teatras be 
lietuviško repertuaro? Taigi, jau 1924 
metais Dauguvietis stoto V. Krėvės 
"Skirgailą", Maironio trilogiją "Kęš 
tučio mirtis", "Vytautas pas kry
žiuočius" (1925), " Vytautas karalius" 
(1930), S.Santvaro "Žvejus" ir daug 
kitų. Tarp jų, ir Sydney "Atžalos" 
pernai pastatytus "ihikio pinigaus”. 
Režisierius kaip išmanydamas įvairino 
spektaklius kunigaikščiai kartais net 
įjodavo į sceną ant gyvų arklių. Pats 
vaidino A.Puškino "Šykščiajame rite 
ryje" Baroną, kuris laikomas vienu iš 

geriausių jo vaidmenų, kaip ir Keleris 
"Skirgailoje". Iš įvairaus meninio 
lygio spektaklių (kuriuos kartais 
reikėdavo, paties Dauguviečio žo
džiais tariant, kepti vieną po kito kaip 
blynus), gerąja prasme išsiskyrė Petro 
Vaičiūno ir Kazio Binkio veikalai.

Antrojo pasaulinio karo metu B. 
Dauguvietis vėl ėmėsi ūkininkauti 
tėviškėje. Jo antroji žmona, aktorė 
Petronėlė Vosyliūtė, frontui trau
kiantis, atsidūrė Vokietijoje, bet 
apsigalvojus grįžo. Galbūt, tuos metus 
režisierius laikė išbrauktinais iš savo 
gyvenimo? Vienok po karo, sovietams 
antrą kartą okupavus Lietuvą, jį vėl 
kažkas girių surado girių glūdumose ir 
parsikvietė į Vilnių. Čia jis energingai 
ėmėsi darbo, surinkęs aktorių likučius 
statė naujas pjeses, kurių pirmąsias 
(pagal naujus reikalavimus) pats ir 
parašė. Tai "Nauja vaga". "Moky
toja", "Uždavinys" ir nepaprastai 
juokinga komedija "Žaldokynė", kurią 
rašant labai pravertė autoriaus paty
rimas alų daryti... Berods, pjesė ir 
dabar tebeeina Vilniuje, jos socia
listinio realizmo reikalavimai kiek 
apibluko, tačiau komiškumas išliko ir 
tikro talento kibirkštėlės žiba nely
ginant auksas pelenuose.

Už M. Gorkio pjesės "Priešai" 
pastatymą Borisui Dauguviečiui su
teikiama Stalino premija, o jis pats 
gauna taip vadinamą TSRS liaudies 
artisto vardą, kas yra aukščiausias 
įmanomas titulas teatro žmogui So
vietų Sąjangoje.

Stulpas su užrašu 1949 buvo 
paskutinis jo gyvenimo kelio stulpas. 
Jį praėjęs tas neišsenkamos energijos 
žmogus staiga sustojo. Visos jo 
nebaigtos įgyvendinti idėjos, kartu su 
juo atsigulė gražiosiose Vilniaus Rasų 
kapinėse. Petro Vaičiūno ir Balio 
Sruogos kaimytystėje. tarp geriausio 
draugo ir didžiausio priešo... O mes su 
tavimi, mielas skaitytojau, taip ir 
likome nesužinoję, ką gi jis taip labai 
norėjo pamiršti iš savo gyvenimo...

Neturime tikslių žinių apie tuos 
šimtametės Dauguviečių sodo obels 
vaisius - saldūs jie ar kartūs ir kaip 
toli riedėjo. Tačiau Dauguviečių 
šeimos obuoliai nuriedėjo toli, toli net 
per vandenynus...

Bet ar tikrai? Juk viena yra 
geografinis atstumas, o visai kita - 
dvasinis. Vietoj tuščiai spėliojus. 
galime paties "Obuolio" pasiklausti. 
Štai jums šio rašinėlio pavadinime

Prie Kauno teatro 1937 metais iš 
kairės stovi M. Mironaitė, B.Dau
guvietis, K. Kymantaitė; priekyje: K. 
Caikauskas, K. Dauguvietytė ir J. 
Gustaitis.

žadėtasis interviu su "obuoliu".
Ksaną Dauguvietytę-Šniukštienę 

Sydnėjaus lietuviai pažįsta kaip ne
prilygstamą "Atžalos" teatro aktorę.
Nukelta i 4 pusi.
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Atkelta IS
Ji ne tik kad paveldėjo iš savo tėvų 
artistės talentą, bet. ypaC iš tėvo, jo 
neišsenkamą energiją, šmaikštumą, 
gyvą vaizduotę, sąmojų. Ji ir teatro 
mokėsi tėvo studijoje, kurion, kaip ji 
pati yra spaudoje pareiškusi pateko ne 
tiek dėl ko nors kito, klek dėl savo 
pavardės.

Ponią Ksaną aplankiau Šniukštų 
rezidencijoje Riverwood ir, pir
miausia. apžiūrėjusi visus Napoleono 
Bonaparto portretus (kurių bent po 
vieną yra kiekviename kambaryje), 
susipažinusi su "karališkos" kilmės 
katinu Maksimilijanu, peržiūrėjusi 
gausius šeimos albumus, ponui Vik
torui Šniukštai kantriai laukiant 
vakarienės, užklausiau dukters apie 
tėvą, būtent, ar gera visą gyvenimą 
būti savo tėvo dukra (Man asmeniškai 
tėvo pažinti neteko, bet tikiu, dukters 
aštrus liežuvis iš jo paveldėtas).

ir gera, ir bloga, atsakė ponia 
Ksana. Gera buvo, kai stojau į dramos 
teatrą, linksma būdavo namuose. Bet 
bloga, kad kiekvieną sutiktą gyvenime 
žmogų lyginau su savo tėvu ir gal už 
tai visi vyrai atrodo nuobodūs... Šiaip, 
aš esu labai panaši į savo tėvą: pirma 
padarau, paskui pagalvoju; sakau 
tiesiai savo nuomonę, patinka kam ar 
nepatinka. Jis perdaug negalėjo man 
"pamokslauti", aš tuoj atsakydavau: 
’’Papa, aš tavo duktė." Bet aš ir 
skiriuosi nuo jo. Mano tėvas buvo 
nepaprastai prieštaringas žmogus. Jei. 
pavyzdčiui, reikėdavo viščiuko pie
tums. jis nė už ką jo nepapjautų. 
Užsidarydavo, užsirakindavo, užsi
dėdavo pagalvę ant galvos, verkdavo, 
nevalgydavo. Bet per generalinę 
repeticiją atimti rolę iš jam nepa 
tikusio aktoriaus ir tuo sugadinti 
žmogui visą karjerą, jam nieko 
nereiškė. Arba viešai pajuokti, ži
noma. teatro labui. Kartą jis statė P. 
Čaikovskio "Eugenijus Oneginas". 
Gerai žinomas solistas Juozas Ma
žeika, kuris kaip tik dainavo Oneginą, 
išėjo i sceną apsimovęs, kaip reikalavo 
to laiko mada, aptemptomis getromis. 
bet pamiršo pasivilkti po apačia kai ką 
specialaus. Dauguvietis staiga su
stabdo įsigrojusį orkestrą, dainininkai 
nutyla, ir iš salės sugriaudžia gerai 
visiems pažįstamas baisas: "Išbėgai. 
Mažeika, kaip juodbėris į sceną! Marš 
užsidėti suspensatorių!"

- Ar jis buvo geras tėvas?
- Ne. Kaip tėvas jis buvo niekai, 

mumis visai nesirūpino, paliko mano 
mamą su penkiomis dukromis dėl kitos 
moters. Bet, reikia pasakyti, atva
žiuodavo i Šiaulius padėti jai statyti 
spektaklių ir net pats juose vai
dindavo. Aš su juo gyvenau tik. kai 
buvau maža, o paskui, jis atvažiavo i 
Biržus manęs "traukti” ir pasikalbėti 
apie ateitį rimtai. Jis atkalbinėjo nuo 

3 pusi.
meno studijų, sakydamas, kad būsiu 
piešimo mokytoja užkampyje, taip pat 
nuo istorijos studijų. Dėl tos pačios 
priežasties liepė važiuoti į Kauną, 
stoti i dramos studiją ir likti "po jo 
sparneliu". Aš taip ir padariau. Kol 
mokiausi, gyvenau jo naujoje šeimoje. 
Mano tėvai nežinojo, kad aš ruošiausi 
ištekėti ir tik po civilinių vedybų 
paskambinau mamai, pasakiau, kad 
ištekėjau. Ji paklausė, ar už aukšto su 
tamsiom akim ar už to mažesnio 
mėlynom akim. Pasakiau, kad už to su 
mėlynom akim. Ji nudžiugo, nes jai 
patikdavo mėlynakiai vyrai. Tuo tarpu 
tėvas primygtinai klausė, kas tas 
mano vyras. Kai pasakiau pavardę, jis 
subambėjo: Jeigu tai generolas 
Šniukšta, tai jis jau ir be tavęs 
vedęs..." Viskas.

Bet jis buvo toks nepaprastas, 
prigalvodavo visokių juokų, pokštų, 
valandomis deklamuodavo Lermon
tovo eilėraščius, Puškino eilėraščius, 
sakydavo ištisus monologus iš visokių 
veikalų, pasakodavo nebūtus dalykus 
taip įtikinančiai, pavyzdžiui, apie 
mūsų giminės karališką kilmę iš 
vikingų, kad net laikraščiai pakar
todavo juos kaip tikrus. Su juo buvo 
taip įdomu, kad visa kita galėjai 
atleisti.

- Jums teko dirbti su juo ir 
profesinėje scenoje. Koks jis buvo 
režisierius?

- Labai užsidegdavo spektaklio 
idėja, nepaprastai vaizdžiai išaiš
kindavo ką koks vaidmuo reiškia, kaip 
jį atlikti. Jei jo mintį iš kart 
pagaudavai, užsirašydavai ir pagal tai 
dirbdavai, jis tave palaikydavo, su 
tavimi irgi dirbdavo, Jei ne. praras
davo susidomėjimą, repeticijų metu 
visai nekreipdavo dėmesio. Jei man 
asmeniškai vaidmuo pavykdavo, di
džiuodavosi ir sakydavo: "Tu mano 
duktė! Tu mano duktė!" O jei mano 
vaidyba spektaklyje jo nepaten
kindavo. ant viso teatro šaukdavo: 
"Tu ne mano duktė! Pagal jo režisūros 
būdą, kai reikalaujama iš karto viską 
suprasti, jis galėjo pasitikėti tik 
prityrusiais aktoriais ir jaunimui šansų 
neduodavo...

B. Dauguviečio anūkė - Maja Šniukštaitė Potter.
- Pagal amžininkų prisiminimus, 

tiek Kaune, tiek Vilniuje jis buvo 
daugelio gatvėje atpažįstamas, tik 
riausiai turėjo daug draugų?

- Kaip tik ne! Jo vienintelis 
geriausias draugas buvo Kazys Binkis, 
su kuriuo dar Biržuose susipažino, 
galima sakyti supiršo su antrąja 
žmona Sofija ir net kartu visi 
vaidindavo. Paskui jis labai draugavo 
su tokiu Petru Variakoju, grafo 
Tiškevičiaus rūmų administratoriumi, 
draugavo ir su dramaturgu Petru 
Vaičiūnu. Bet šiaip pas juos namuose 
beveik niekuomet nebūdavo svečių. 
Jis tik kartą į savaitę pasikviesdavo 
savo draugą žurnalistą, kuriam tuo 
metu nekaip sekėsi. Jie sulošdavo 
šachmatais ir tai buvo proga pamai-

- Ar teko jums vaidinti savo tėvo 
pjesėje?

- O taip, "Kovoje už laisvę", tai 
buvo veikalas iš lietuvių savanorių 
gyvenimo. Važinėjome su gastrolėmis 
po poligonus, vaidinome Lietuvos 
kareiviams...

- 1966 metais Lietuvoje yra išėjusi 
knygą apie Borisą Dauguvietį. Ar teko 
ją skaityti?

- Taip skaičiau. Ir net su autore. 1. 
Aleksaite, susipažinau pas senų laikų 
kolegę aktorę T. Vaičiūniennę. Aš 
nenorėjau knygos autorei į akis kriti
kuoti. tik pasakiau, kad datos ir 
pastatymų pavadinimai teisingi, bet 
savo tėvo Aleksaitės knygos tekste aš 
nepažinau...

- Ką pasakytumėte, jei kas apkal
tintų Borisą Dauguvietį prisitai
kėliškumu?

- Aš nieko nesakyčiau. Mano tėvas 
buvo tikras teatro fanatikas, jam už 

viską svarbiau buvo, kad jis galėtų 
dirbti teatre.

- Kai jūsų tėvas priėjo paskutinį 
savo gyvenimo stulpą, jo paties 
vaizdingais žodžiais tariant, jūs jau 
buvote Australijoje. Kada matėte jį 
paskutinį kartą?

- Tai buvo Vilniuje prieš pat mums 
pasitraukiant. Tėvas atvyko su rei
kalais iš Kauno ir pas mus apsistojo 
trims dienoms. Paruošiau vakarienę. 
Kaip dabar atsimenu iškepiau kotletų, 
ir pasiūliau vakarieniauti, nelaukiant 
mano vyro. Nešdama keptuvę pa 
slydau ir išpyliau taukų ant parketo. 
Greitomis laikraščiu pavaliau ir mes 
sėdome valgyti. Netrukus parėjo namo 
vyras ir kai aš. nuėjusi jo pasitikti, 
grįžau į kambarį, tėvas gulėjo ant 
grindų, lyg niekur nieko, nonšalan 
tiška! pasirėmęs ranka smakrą, iyg 
gulėtų ant sofos. Mes, aišku, puolėme 
klausinėti, kas yra, ko jis guli ant 
grindų, bet jis tik kartojo: "Duok jam 
valgyti, duok jam greičiau valgyti.” 
Vyrui pavakarieniavus, jis atsikėlė, 
parodė plėmą, sakydamas "Matai, ką 
padarėme, bet tu dabar jau nepyksi, 
nes esi sotus...", po to jis greitai 
atsisveikino.

Jam išėjus pamačiau, kad jis 
pamiršo savo sidabrinį portcigarą, 

kurį. kiek aš atsimenu nuo trijų metų 
amžiaus, visuomet nešiodavosi kiše
nėje. Štai jis: nuoširdūs padėkos 
žodžiai kolektyvo vardu išgraviruoti 
vieno iš daugelio teatrų, kur jam teko 
dirbti. Aš niekada su tuo portcigaru 
nesiskiriu, kas dvi savaites išvalau...,- 
papsakojo Ksana. Jei man kas leistų 
pasirinkti po mirties susitikti du 
žmones, tikrai tai būtų mano tėvas ir 
... Napoleonas.

- Bet gal dar grįžkime prie kitų 
"obuolių", jūsų seserų, gerai?

- Vis dėl to galima pasakyti, kad nė 
vienas obuolys per daug toli nenu 
riedėjo. Mano sesuo Marija Bu- 
dreckienė paveldėjo gražų balsą, ilgą 
laiką dirbo Vilniaus operos chore 
artiste, vėliau tapo režisieriaus padė- 

teatruose, vėliau ilgus metus naudoj 
iš tėvo paveldėtus organizacliniu 
gabumus, vadovavo iš New lYorl 
radijo "Liberty" programom. Toliiau- 
šiai gal nuriedėjo mano sesuo IDar 
Hanfman. Ji labai jaunutė ištekėjui u! 
profesoriaus lingvisto (jai, gal Ibūt 
atiteko tėvo kalbiniai gabumai) 
gyvena Kanadoje. Na, kas čia ddai 
liko? Elena! Kudabienė - Kanunc 
laikais buvo dramos ir opereltėi 
artistė, šiuo metu Kanadoje, Hamil
tono mieste vaidina charakterines 
roles televizijos pastatymuose, o talj 
pat veda lietuvių "Aukuro" teatrą 
Šeštoji mano tėvo duktė Gailia 
Dauguvietytė, kuri yra tik pusiiau 
sesuo, gyvena Vilniuje Ir yra popu
liarių komiškų TV serijų autorė ir 
režisierė.

- Nemažiau nei Napoleono port
retų. jūsų namuose matau ir duktter 
Majos, arba kaip jūs sakote Majuko, 
nuotraukų... Tai juk irgi tos pačio: 
obels obuolys.

- Taip, taip, tikras rojaus obuo
liukas! Majukas irgi yra aktorė. Šta 
Threshold teatro programėlė - "Miaya 
Potter, actress of : Lithuanian anc 
Russian origin”. Ji mokėsi modernaus 
baleto mokykloje, paskui dirbo mode
liu. Vaidybos mokėsi "Ensemble” 
teatro studijoje, o vėliau pas Bryan 
Syron. Roles gauna nedideles, bet vis 
vaikšto į perklausas ir tikisi nukon
kuruoti dvidešimt kitų pretendenčių j 
rolę...

Interviu su "obouliu” tikriausiai 
būtų niekad nepasibaigęs, bet pasi
baigė šiaip laikoma neišsenkama pone 
Viktoro Šniukštos kantrybė ir jii 
pastatė ultimatumą: "Arba vakarie
niaujame. arba..." Jam labai aktyvia 
pritarė karališkasis katinas Maksimi 
iijanas.

Atsisveikindama prieškambarjje 
stabtelėjau ties savotišku paveikslu 
Nenorėdama pasirodyti neišprususi 
nesiryžau spėlioti kas autorius. "Pa
tinka?". paklausė šeimininkė. "Nie
kada neatspėsi kieno. Visi svečiai 
spėlioja, prieina prie Utrillio. 0 tai 
Majukas man nupaišė, kai jai buvo 
penkiolika metų..."

Aš nesistebiu, juk jos diedukas 
puikiai piešdavo teatro dekoracijas. 0 
kadangi "obuolys nuo obels..." Bet 
daugiau skaitytojo nebevarginsime

Rita Juzėnaitė

JUOZAS ALMIS JŪRAGIS
Nekviestu vasaros 

grėbėjos

Pasaulis rudeniu aptvino, 
O vakarai ilgi be galo... 
Širdis, tamsos prislėgta, šąla. 
Teikiąs gyvybę saulės vynas, 
Mane pavasariais gaivinęs, 
Nebeatšiido man krūtinės. 
Kai sėdžiu prie vienatvės stalo, 
Širdis, tamsos prislėgta, šąla...

Sugrubęs aš. kaip rudens vėjas.- 
Ar seną kas mane mylėtų? 
Ar einanti per žiaudrų lietų 
Pakviestų vasaros grėbėjos 
Sušilti prie ugnies, užėjus 
Pastogėn, kur jauni kalbėjos? 
Ar kviestų, einantį per lietų? 
Ar seną kas mane mylėtų?—

Jau nebekviestų, siaučiant liūčiai; 
Nekviestų, dangui išgiedrėjus. 
Linksmutės vasaros grėbėjos... 
Praeivis joms bevardis bučiau. 
Kaip lapas, vėjų skintas žūčiai... 
Kam gaila vasaros likučių, 
Kuriais užsiima tik vėjas?— 
Nekviestų vasaros grėbėjos...
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I3END RUOMENES STATUTAS

Priimtas devynioliktoje Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Sesijoje, įvykusioje 

Canberra mieste 1984m gruodžio 26-31 dienomis.

I Skyrius 
BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Australijos Lietuvių Bendruomenė jungia visus 
Australijoje pastoviai gyvenančius lietuvius.
2. ALB nariai yra visi lietuviai ar lietuvių 
kilmės žmonės bei lietuvių mišrių šeimų nariai be 
amžiaus, lyties, tikėjimo ar pažiūrų skirtumo, 
jeigu jie pildo ALB statutą ir moka nustatytą ALB 
lietuvio mokesti. Kol musų tautos kamienas yra 
pavergtas ir Lietuvos valstybės suverenumo vykdy
mas sustabdytas, kiekvienas ALB narys reiškia 
lietuvių tautos ryžtą būti laisva ir nepriklau
soma ir aktyviai dalyvauja Lietuvos laisvinimo 
darbe.

3. Krašto Taryba trijų ketvirčiu balsų dauguma 
gali pakviesti garbės nariais asmenis, bet ne ALB 
narius, kurie yra pasitarnavę Lietuvos laisvės 
bylai arba Lietuvių Bendruomenei. Šie. garbės 
nariai neįeina i Krašto Tarybą (ex officio).
4. Asmenys minėti antrame straipsnyje išvykę iš 
Australijos pastoviai gyventi j kitą kraštą ar 
sąmoningai nusikaltę ALB statutui, nustoja būti 
ALB nariais.
5. ALB nariai bendruomenėje veikia per savo 
tikybines, kultūrines, ekonomines, socialines, 
sporto, jaunimo ir kitokias organizacijas, drau
gijas ar kitokius sambūrius,
6. ALB tikslas yra jungti Australijoje gyvenan
čius lietuvius, rūpintis jų kultūriniais ir so
cialiniais reikalais.
7. ALB tikslai siekiami, jos narių interesai 
ginami ir Bendruomenė atstovaujama pagal šio 
statuto nuostatus, ■'aKfe .-nš, j u.

II Skyrius 
KRAŠTO TARYBA

8. Vyriausias ALB reikalų tvarkytojas ir jos 
valios reiškėjas yra Krašto Taryba. Ji:

a. paruošia ALB statutą, ji keičia ar papil
do,

b. renka Krašto vykdomuosius organus:
Krašto Valdybą
Krašto Kontrolės Komisiją ir
Krašto Garbės Teismą,

c. renka Australijos lietuvių atstovus 1 PLB 
seimą,

d. nustato Australijos lietuvio metinio 
mokesčio ir kitų rinkliavų dydi,

e. tvirtina Krašto Valdybos sąmatą ir Krašto 
Kontrolės Komisijos patikrintą sąmatos vykdymo 
apyskaitą,

f. sprendžia visus ALB li.ečiančius klausimus

9. ALB Krašto Tarybą sudaro:
ALB garbės nariai.
Krašto Valdybos nariai,
Krašto Garbės Teismo pirmininkas arba jo 

pavaduotojas,
Krašto Kontrolės Komisijos pirmininkas arba 

jo pavaduotojas.
Apylinkių pirmininkai arba jų pavaduotojai.
Seniūnijų seniūnai,
Australijos Lietuvių Fondo pirmininkas arba 

jo pavaduotojas,
Lietuvių Spaudos Sąjungos pirmininkas arba 

jo pavaduotojas,
Atstovai į Pasaulio Lietuvių Seimą,
Apylinkės slaptu balsavimu išrinkti atsto

jai. Vienas atstovas renkamas nuo šimto (100) 
turinčių ir galinčių turėti teisę balsuoti narių, 
gi nuo likučio didesnio negu 50 - vienas atsto
vas. Apylinkė neturinti 100 turinčių ar galinčių 
turėti teisę balsuoti narių, renka vieną atstovą.
10. Krašto Valdyba nustato ir paskelbia kiek- 
kuriai apylinkei atitenka Tarybos atstovų.

11. Tarybos atstovui mirus, persikėlus gyventi i 
kitą apylinkę ar atsisakius būti Tarybos atstovu, 
jo vieton į Tarybą įeina jo atstovaujamoje apy
linkėje per rinkimus daugiausia balsų gavęs kan
didatas .
12. Atstovai į Pasaulio Lietuvių Seimą renkami 
keturiems (4) metams paskutinėje ALB Krašto Tary
bos sesijoje prieš sekantį Pasaulio Lietuvių 
Seimą. Kuris nevyksta į Pasaulio Lietuvių Seimą, 
automatiškai nustoja būti Seimo atstovu. Krašto 
Valdyba, jeigu nėra išrinktų . kandidatų, skiria 
Pasaulio Lietuvių Seimo atstovus savo nuožiūra.
13. Krašto Taryba yra renkama dviems metams. Jos: 
rinkimų datą nustato Krašto Valdyba antrais savo 
kadencijos metais. Senosios Krašto Tarybos kaden
cija baigiasi ir naujosios Krašto Tarybos kaden
cija prasideda keturias (4) savaites prieš sekan
čią Krašto Tarybos sesiją.
14. Krašto Taryba paprastai sesijai kviečiama 
kartą per dvejus metus. Krašto Valdybai, ar Tary
bos Prezidiumui nutarus, arba bent ketvirčiui 
Krašto Tarybos atstovų raštu pasiūlius. Krašto 
Taryba šaukiama nepaprastai sesijai. Si sesija 
sprendžia tik tuos klausimus, kurie buvo sužymėti 
sesijos darbotvarkėje. Susirinkimą praveda Tary
bos Pirmininkas - jam neesant - Vicepirmininkas. 
Kvorumui reikia absoliutinės (pusė plius vienas) 
atstovų daugumos. Jos nesant po pusės valandos 
susirinkimas įvyksta, jeigu jame dalyvauja ket
virtis Krašto Tarybos atstovų.
15. Krašto Valdyba gali, nekviesdama nepaprastos 
sesijos, atskirus klausimus pavesti Krašto Tary
bai spręsti korespondenciniu balsavimo būdu. Tokį 
balsavimą pravesti, balsus patikrinti ir viešai 
paskelbti, Krašto Valdyba sudaro komisiją, susi
dedančią iš vieno Krašto Valdybos nario, Krašto 
Garbės Teismo nario, vietos Apylinkės Valdybos 
nario, vietos Apylinkės Garbės Teismo nario ir 
vieno Krašto Tarybos atstovo, kuris nėra Krašto 
Valdybos narys.
16. Krašto Taryba paprastoje sesijoje renka Tary
bos Prezidiumą, kuris pasiskirsto pareigomis: 
Tarybos Pirmininkas ir du Vicepirmininkai. Tary
bos Pirmininkas kviečia posėdžių sekretorių ir du 
jo pavaduotojus Tarybos posėdžių protokolams 
surašyti. Protokolus pasirašo Tarybos Prezidiumas 
ir sekretorius.

s 17. Krašto Taryba sprendžia klausimus paprasta 
balsų dauguma, jei šis statutas nenumato kitaip. 
Balsuojama viešai. Jei bent vienas Tarybos narys, 
nurodęs motyvus, prašo kurį klausimą balsuoti 
slaptai. Tarybą nutaria balsavimo būda.
18. Tarybos atstovai į sesiją kviečiami raštu ne 
vėliau kaip keturias savaites prieš sesijos susi
rinkimą, nurodant vietą, laiką ir darbų tvarką.

III Skyrius
ALB VYKDOMIEJI ORGANAI 

ALB KRAŠTO VALDYBA
19. Australijos Lietuvių Bendruomenei atstovauja 
ir jai vadovauja Krašto Tarybos rinkta Krašto 
Valdyba. Ji:

a. palaiko ryšius su PLB Valdyba,
b. rūpinasi lietuvybe ir lietuvių vardo 

orumu,
c. rūpinasi lietuvių kultūros, švietimo, 

sporto ir jaunimo reikalais.
d. atstovauja lietuvius Australijos valdžios 

ir kitose įstaigose,
e. rūpinasi ALB veiklai lėšų sudarymu,
f. palaiko ryšius su kitų kraštų lietuvių 

bendruomenėmis ir kitomis lietuvių organizacijo
mis,

g. parengia savo sąmatą ir sąmatos vykdimo 
apyskaitą ir jas patiekia- Krašto Tarybai tvirtin
ti.,

h. vykdo Krašto Tarybos nutarimus,
i. vykdo kitus šiuo statutu jai skiriamus 

uždavinius,
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j. kviečia Krašto Tarybos sesiją ir nustato 
jos laiką, vietą ir darbotvarkę.
20. Krašto Valdyba instruktuoja, derina ir 
prižiūri Apylinkių Valdybų veiklą. Krašto Valdy
bos potvarkiai Apylinkių Valdyboms privalomi.
21. Krašto Valdybos potvarkiai, šio statuto 20 
str.ribose, gali būti skundžiami Krašto Garbės 
Teismui dviejų savaičių laikotarpyje nuo jų pas
kelbimo ir pranešimo dienos.
22. a. Krašto Valdyba renkama dviems metams iš 
penkių (5) narių. Pirmame posėdyje po rin
kimų, Krašto Valdyba iš savo tarpo išsirenka 
primininką ir pasiskirsto pareigomis.

b. Papildomai j Krašto Valdybą įeina Austra
lijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos Pirmininkas ar jo 
atstovas ir vienas Krašto Valdybos kooptuotas 
asmuo.
23. Krašto Valdybos, . Krašto Garbės Teismo ir 
Krašto Kontrolės Komisijos kadencija baigiasi 
naujai valdybai pareigas perdavus. Perdavimas 
turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų naują 
valdybą išrinkus.
24. Krašto Valdybos būstinė yra paeiliui Adelai
dėje, Melbourne ir Sydnėjuje, bet reikalui esant, 
Krašto Taryba nustato jai kitą būstinę.
25. Krašto Valdybos nariui mirus ar dėl kitų 
priežasčių nustojus būti Valdybos nariu, jo vie
ton įeina per Krašto Valdybos narių rinkimus 
daugiausia balsų gavęs kandidatas.
26. Visi Krašto Valdybos nutarimai surašomi 
posėdžių protokolų knygoje ir dalyvavusių po
sėdyje narių pasirašomi. Krašto Valdyba sprendžia 
paprasta balsų dauguma. Posėdis teisėtas, kai 
jame dalyvauja bent keturi nariai. Balsams pasi
dalinus lygiomis, sprendimą nulemia posėdžiui 
pirmininkaujančio balsas.

IV Skyrius 
APYLINKE IR APYLINKES VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS
27. Vietovėje, kur gyvena nemažiau šimto (100) 
lietuvių, steigiama Australijos Lietuvių Bendruo
menės Apylinkė. Reikalui esant. Krašto Valdyba 
gali leisti įsteigti Apylinkę ir mažesniam lietu
vių skaičiui. Apylinkės ribas nustato Krašto 
Valdyba.28. Apylinkės reikalus sprendžia Apylinkės Vi
suotinis Susirinkimas. Jis

a. renka Apylinkės vykdomuosius organus- 
Valdybą, Apylinkės Garbės Teismą, Apylinkės Kon
trolės Komisiją ir Apylinkės atstovus į Krašto 
Tarybą.

b. tvirtina metinę sąmatą ir Apylinkės 
Kontrolės K-jos patikrintą sąmatos vykdymo apys
kaitą .

c. sprendžia visus Apylinkę liečiančius 
klausimus.
29. Apylinkės susirinkimas kviečiamas bent kartą 
per metus. Apylinkės Valdyba gali kviesti susi
rinkimą kiekvienu metu. Ketvirtadaliui Apylinkės 
narių turinčių teisę balsuoti arba Apylinkės 
Kontrolės Komisijai raštu pasiūlius ir svarstyti
nus klausimus nurodžius, Apylinkės Valdyba turi 
sukviesti Apylinkės susirinkimą, nevėliau dviejų 
savaičių siūlymą gavus.
30. Apylinkės Valdyba, kviesdama susirinkimą, 
bent prieš keturiolika (14) dienų skelbia Apy
linkės nariams susirinkimo vietą, laiką ir darbo
tvarkę .
31. Susirinkimas įvyksta dalyvaujant nemažiau 
pusei plius vienam turinčių teisę balsuoti tos 
Apylinkės narių. Kviečiamu laiku reikalaujamam 
skaičiui nesusirinkus, po pusvalandžio susirinki
mas įvyksta, nežiūrint dalyvių skaičiaus.
32. Susirinkimą pradeda Valdybos pirmininkas 
arba jo pavestas kitas Valdybos narys. Susirinki
mui vadovauja susirinkimo išrinktas pirmininkas.
33. Susirinkimo protokolui surašyti susirinkimo 
pirmininkas pakviečia sekretorių.
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34. Susirinkimas sprendžia paprasta balsų daugu
ma. Balsuojama viešai. Jei bent vienas susirinki
mo narys, nurodęs motyvus, prašo kurį klausimą 
balsuoti slaptai, susirinkimas nutaria balsavimo 
būdą.

V Skyrius 
APYLINKES VALDYBA

35. Apylinkei vadovauja visuotinio susirinkimo 
išrinkta Apylinkės Valdyba. Ji:

a. vykdo Apylinkės susirinkimo nutarimus, I
b. organizuoja lietuvių auklėjimo ir švie

timo įstaigas ir rūpinasi jų išlaikymu,
c. Apylinkės kultūrinei ir socialinei veik

lai skatinti organizuoja, globoja ir remia vietos 
kultūrines, sporto, savišalpos ir kitas lietuviš
kas organizacijas ir paskirų asmenų ar jų sambū
rių iniciatyvą tose srityse,

d. remia lietuvius moraliai ir materialiai 
nelaimės atveju,

e. rūpinasi lietuvio vardo orumu,
f. renka Australijos lietuvio mokestį ir 

rūpinasi lėšų sudarymu Apylinkės reikalams,
g. atstovauja lietuvius vietos valdžios ir 

kitose įstaigose,
h. vykdo Krašto Valdybos pavedimus ir šio 

statuto uždedamas pareigas,
i. parengia ir patiekia Apylinkės susirin

kimui patvirtinti Apylinkės sąmatą ir sąmatos’ 
vykdymo apyskaitą.
36. Apylinkės Valdybos narių skaičių nustato 
apylinkės susirinkimas. Pirmam posėdyje po rin
kimų Apylinkės Valdyba iš savo tarpo išsirenka 
Pirmininką ir pasiskirsto pareigomis.
37. Apylinkės Valdybos, Apylinkės Garbės Teismo 
ir Apylinkės Kontrolės Komisijos kadencija bai
giasi naujai valdybai pareigas perdavus. Perdavi
mas turi įvykti ne vėliau kaip per 15 dienų 
naują valdybą išrinkus.
38. Apylinkės Valdyba renkama dviems metams.
39. Visi Apylinkės Valdybos nutarimai surašomi į 
posėdžių protokolų knygą,y ir dalyvavusiųjų po
sėdyje pasirašomi. ■ a* '

40. Apylinkės Valdybos nariui mirus ar dėl kitų 
priežasčių nustojus būti Valdybos nariu, jo vie
ton įeina per Valdybos narių rinkimus daugiausia 
balsų gavęs kandidatas.
41. Apylinkę likvidavus, jos turtas ir dokumentai 
perduodami Krašto Valdybai, ar jai pavedus, kitai 
Apylinkei.

VI Skyrius
SENIŪNIJOS

42. Vietovėse, kur dėl mažo lietuvių skaičiaus 
negali būti sudaryta Apylinkė, organizuojamos 
seniūnijos.
43. Seniūnijai vadovauja visuotinio susirinkimo 
išrinktas seniūnas.
44. Seniūnijos kasą ir atskaitomybės dokumentus 
seniūnas kasmet patiekia patikrinti artimiausios 
jai Apylinkės Kontrolės Komisijai.
45. Seniūnas renkamas dvejiems metams, ir jo 
veiklai atitinkamai taikomi šio statuto 35 ir 41 
straipsniai.

VII Skyrius 
BENDRUOMENES TURTO IR LESU KONTROLE

46. Apylinkių Krašto Valdybos ir kitų ALB-nės 
įstaigų kasai, turtui ir atsiskaitimui prižiūrėti 
ir tikrinti yra Apylinkių ir Krašto Kontrolės 
Komisijos.
47. Krašto Kontrolės Komisija ir Apylinkės Kon
trolės Komisija renkamos iš trijų asmenų dviems 
metams.
48. Kontrolės Komisijos nariui mirus ar dėl kitų 
priežasčių nustojus būti Kontrolės Komisijos 
nariu, jo vieton įeina per Kontrolės Komisijos 
narių rinkimus daugiausia balsų gavęs kandidatas.
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49. Krašto ir Apylinkių Kontrolės Komisijos turi 
teisę daryti Krašto Valdybos ir Apylinkių Valdybų 
(atitinkamai) turto, kasos ir atskaitomybės pa
tikrinimus kiekvienu metu, jei jos randa tai 
reikalinga, bet ne rečiau vieną, kartą per metus.
50. Visi Kontrolės Komisijų nutarimai daromi 
balsų dauguma.
51. Patikrinimų aktus Kontrolės Komisijos nedel
siant patiekia atitinkamoms Valdyboms.
52. ALB narių organizacijos, draugijos ar kito
kie sambūriai, kurie savo veiklai renka lėšas iš 
ALB narių, rinkliavų, pramogų ar kitu būdu, bet 
jų sunaudojimo ir atskaitomybės patikrinimui 
neturi savo kontrolinių organų, patiekia bent 
vieną kartą per metus vietos Apylinkės Kontrolės 
Komisijai patikrinti savo apyskaitas, kasą ir 
pateisinamus dokumentus.
53. Apylinkių Kontrolės Komisijos patikrinimo 
aktus nedelsiant patiekia atitinkamom tų organi
zacijų valdybom, kurios tuos aktus turi pateikti 
savo narių metiniam susirinkimui, o aktų nuorašus 
siunčia Krašto Valdybai .

VIII Skyrius
KRAŠTO IR APYLINKIŲ GARBES TEISMAI

54. ALB-nėje veikia Krašto ir Apylinkių Garbės 
Teismai. Jie nagrinėja ir sprendžia:

a. garbės bylas tarp atskirų asmenų,
b. garbės bylas ir ginčus tarp paskirų asme

nų ir bendruomeninio pobūdži organizacijų bei 
institucijų,

c. ginčus tarp paskirų bendruomeninio pobūd
žio organizacijų bei institucijų.

55. Krašto Garbės Teismą sudaro Krašto Tarybos 
rinkti penki nariai. Jie:

a. sprendžia skundus revizine tvarka dėl 
Apylinkių Garbės Teismų sprendimų, nutarimų ir 
veiksmų,

b. sprendžia kompetencijos ginčus kilusius 
tarp bendruomeninių organizacijų bei institucijų, 
o taip pat tarp bendruomeninių organizacijų ar 
institucijų ir paskirų bertdruomenės narių,

c. prižiūri ir instruktuoja Apylinkių Garbės 
Teismų veiklą,

d. aiškina visus jam kilusius arba bendruo
menės organų patiektus bendruomenės teisės klau
simus ,

e. Krašto Garbės Teismo sprendimai ir teisės 
klausimų aiškinimai yra galutini ir bendruomenei 
privalomi.
56. Krašto Garbės Teismas renkamas dviems metams.

57. Apylinkės Garbės Teismą sudaro visuotinio 
susirinkimo rinkti penki nariai. Jis:

a. nagrinėja ir sprendžia apylinkės narių 
garbės bylas ir skundus,

b. Apylinkės Garbės Teismo sprendimai ir 
nutarimai Įsiteisėja per keturiolika dienų juos 
paskelbus. Minėtu laiku juos galima skųsti revi
zijos tvarka Krašto Garbės Teismui.
58.

1. Apylinkių Garbės Teismai gali:
a. pareikšti papeikimą,
b. pareikšti viešą papeikimą spaudoje.

2. Krašto Garbės Teismas gali:
a. pareikšti papeikimą,
b. pareikšti viešą papeikimą spaudoje,
c. atimti aktyvias ir pasyvias bendruo

menės nario teises ligi dviejų metų, paskelbiant 
apie tai spaudoje.

IX Skyrius 
KULTŪROS IR ŠVIETIMO REIKALAI

59. Kultūros ir švietimo darbui ugdyti, planuo
ti, koordinuoti ir ALB vykdomiems organams arba 
organizacijoms padėti sudaromos Krašto ir Apylin
kių Kultūros ir Švietimo Tarybos.
60. Kultūros ir Švietimo Tarybas sudaro Valdybos 
narys kultūros ir švietimo reikalams ir kviesti 
nariai dviems ( 2 ) metams .
61. Valdybos narys kultūros ir švietimo reika
lams yra Kultūros ir Švietimo Tarybos pirminin
kas.

62. Krašto ar Apylinkės Valdyba nustato Kultūros 
ir Švietimo Tarybos narių skaičių ir darbo 
gaires.
6.3,.. ALB kultūros ir švietimo darbą finansuoja: 
Krašto ir Apylinkių Valdybos, Australijos Lietu
vių Fondas, aukos ir kitos pajamos.

64. Kultūros ir Švietimo Tarybos savo veiklos 
planą ir apyskaitą patiekia Krašto ar Apylinkų 
Valdyboms.

X Skyrius 
BENDRUOMENES LIESOS

65. Bendruomenės lėšas sudaro:
a. ALB narių mokamas lietuvio mokestis,
b. ALB vajus vasario 16 dienos proga,
c. Australijos Lietuvių Dienų pelno dalis,
d. aukos ir kitos pajamos.

66. a. ALB narių mokestis skirstomas:
apylinkės ir seniūnijos reikalams 40%
Krašto Valdybos reikalams 40%
PLB Valdybos reikalams 20%

b. Vasario 16 Dienos vajaus pelnas skirsto
mas :

apylinkės ir seniūnijos reikalams 40%
Krašto Valdybos reikalams 30%
PLB Valdybos reikalams 30%

67. ALB lietuvio mokesčio dydį nustato Krašto 
Taryba. Šis mokestis yra privalomas kiekvienam 
ALB nariui be išimties. Rinkliavų ir atskaito
mybės tvarką nustato Krašto Valdyba.

XI Skyrius 
BENDRUOMENES TURTAS

68. Australijos Lietuvių Bendruomenė gali įsigy
ti kilnojamą ar nekilnojamą turtą.
69. ALB turtas prižiūrimas Krašto Valdybos, 
Apylinkių Valdybų ir Seniūnų, pagal sudarytus ALB 
Apylinkių ar Seniūnijų nuostatus.

jy *70. Pagal tuos ALB Apylinkės ar Seniūnijos pri
imtus įstatus, Apylinkės ar Seniūnijos Valdyba 
gali Sudaryti sutartį su trimis lietuviais neju- 
domo turto patikėtiniais arba su Union Fidelity 
Trustee Company, kuri, patikėtinio teisėmis, 
atstovauja turto savininkę, Bendruomenę, valdžios 
įstaigose.

XII Skyrius 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDAS

71. AL Bendruomenėje veikia Australijos Lietuvių 
Fondas pagal savo statutą įregistruotą 1977 me
tais gruožio 1 dieną. Registruotas fondas, Aus
tralian Lithuanian Foundation Incorporated in 
Victoria, perėmė iš Australijos Lietuvių Fondo 
kurio metmenys buvo priimti 1972 metais ALB Kraš
to Tarybos sesijoje, Bahkstown, NSW.
72. Australijos Lietuvių Fondas patiekia savo 
veiklos apyskaitą ir pranešimą ALB Krašto Tarybos 
sesijai.
73. Australijos Lietuviu Fondas remia lietu
višką, kultūrinį, švietimo ir auklėjimo darbą 
Australijoje ir glaudžiai bendradarbiauja su 
Krašto Valdyba.
74. Australijos Lietuvių Fondo Valdyba skirdama 
stambesnę finansinę paramą arba auką siekia Kraš
to Valdybos pritarimo.

XIII Skyrius 
LIETUVIU BENDRUOMENES SPAUDOS SĄJUNGA

75. AL Bendruomenėje veikia Lietuvių Bendruo
menės Spaudos Sąjunga pagal savo statutą įre
gistruota 1977 metais spalio 5 dieną kaip Lithua
nian Community Publishing Society Ltd., incorpo
rated in NSW.
76. Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga rūpi
nasi ALB laikraščio "Mūsų Pastogė" leidimu ir 
glaudžiai bendradarbiauja su Krašto Valdyba.

Mūsų Pastogė Nr.14-15, 1985.4.8, psl.7
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SpaūSos Sąjunga kasmet 
skelbia savo finansine apyskaita "Musu Pastogėj’e" 
ir daro pranešimą ALB Krašto Tarybos Sesijoje.
78. Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga spren
džiant susidariusias didesnias problemas siekia 
Krašto Valdybos pritarimo.

XIV Skyrius
AUSTRALIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS ORGANU RINKIMAI
79. Balsavimu sprąsti bendruomenės reikalus ir 
jos organus turi teise kiekvienas bendruomenės 
narys, suėjės 18 metų amžiaus ir sumokėjęs Aus
tralijos lietuvių mokesti.
80. Renkamais gali būti bendruomenės nariai, 
suėję 18 metų amžiaus ir sumokėję Australijos 
lietuvio mokesti.
81. Asmenys, dirbą ALB padaliniuose ir gauną iš 
jų pastovų atlyginimą, negali būti renkami i ALB 
vykdomuosius organus.

82. Prieš rinkimus skelbiama renkamų narių 
skaičius ir rinkimų tvarka.
83. Kandidatus gali siūlyti kiekvienas balsavimo 
teise turis ALB Bendruomenės narys.
84. Kandidatai siūlomi žodžiu arba raštu. Jei 
siūlomasis kandidatas posėdyje ar susirinkime 
nedalyvauja, jo sutikimas būti renkamu turi būti 
patiektas raštu.
85. Renkant bendruomenės organus ar Tarybos 
atstovus, balsuojama slaptai. Išrinktais laikomi 
daugiausia balsų gave kandidatai.
86. Jei balsuojant kandidatai gautų po lygiai 
balsų, išrinktu laikomas jaunesnis amžiumi.

XV Skyrius
ALB STATUTO KEITIMAS IR PAPILDYMAS

87. Statutą keisti ar papildyti reikia 2/3 Tary
bos posėdyje balsavusiųjų Tarybos narių balsų 
daugumos.
88. Tarybos posėdyje dalyvaujančių atstovų 3/4 
reikalaujant, statuto pakeitimo klausimas Įrašo
mas darbotvarkėn, nors susirinkimas buvo pradėtas 
neturint kvorumo, nusakyto 14 straipsnyje.

A P Kabaila (Dr), ALB Tarybos Pirmininkas
A Stepanas (Dr), ALB Tarybos Vicepirmininkas
V Straukas , ALB Tarybos Vicepirminkas

Reikia baldų?
Visur galite gauti didelę nuolaidą 
mokėdami grynais pinigais!

TALKA jums gali duoti lengvai išmokamą paskolą; tokiu būdu 
daug sutaupysite...

TALKA VEIKIA LIETUVIŲ NAMUOSE
ADELAIDE — MELBOURNE — SYDNEY

MELBOURNE DAINOS SAMBŪRIS

Kviečiame melburnišklus ir sveCiu.s iŠ 
toliau atsilankyti Melbourne Dainos 
Sambūrio ruošiamoje

VAKARONĖJE,
kuri (vyks balandžio 27 Lietuviu 

nemuose. North Melbourne.
Proccr moję: Visa eilė dar negirdėt u 
choro dainų

Šilta vakarienė 
Šoki ai

[Vadžia 7 vai. Įėjimas visiems S 8.
Ivi. S. D. Valdyba

RUNGTY NES

Rašant apie koncertą, politiką, 
meną, literatūrą, ekonomiką, švietimu 

ar iš viso apie bet ką. yra labai 
pravartu šį tą apie tai žinoti. TaCiau 
nebūtina. Tai įrodžiau daug kartą ir 
aš pats ir kiti 'žurnalistai" laiks nuo 
laiko rašantys i mūsą laikraščius.

Šį kartą rašau apie sportą. Daug 
nenusimanydamas, bet visdėlto jau
nystėje esu žaidęs šaškėmis, šachma
tais, kvadratą ir mėgau meškerioti. 
Tiesa, slidinėjau. Žiemą Kaime kas 
vakarą eidavau LFLS čiuožyklą. Ne 
todėl kad labai mėgau ar mokėjau 
čiuožti, bet todėl kad ten čiuoždavo 
tokia mergaitė su raudonu aksominiu 
baltu kailiuku užbaigtu sijonu. Tokios 
kvalifikacijos: jei ne sportininkas, tai 
bent sporto mėgėjas.

Mano vėl atrastą susidomėjimą 
sportu sužadino kovo 23 matytos 
krepšinio rungtynės, kurias laikau 
svarbiausiomis mūsą išeivijos sporto 
gyvenime.

Eltham sporto stadione, žūtbūtinėje 
finalo kovoje susigrūmė mūsą "Var
pas" ir Eltham Wildcats. "Varpas" iš 
karto paėmė iniciatyvą i savo rankas 
ir gražiai padavus kamuolį priekin. 
Petras Aras prasiveržė iki priešą 
krepšio tik. deja, jo metimas buvo 
užblokuotas. Perėmus priešams ka
muolį tas pats Petras Aras tuoj 
sumaniai perėjo į gynybą ir kartu su 
Steponu Levicku du kartus apgynė 
mūsą krepšį. Nepaprastai vikriai pro 
daug didesnius oponentus nekartą 
prasiveržė Lukas Skimbirauskas. Tre
neriui Šarūnui Žiedui iššaukus Petrą 
Arą trumpam poilsiui ir pasitarimui 
aikštėn išėjo Eugenijus Klimas paro
dydamas savo agresyvumą ir sportinės 
kovos talentą darant spaudimą opo 
nentams po ją pačią krepšiu. Pirmojo 
puslaikio viduryje sužeistas Danny 
Žiedas atsigavo gan greitai ir grįžo 
aikštėn kovoti už "Varpo" spalvas. 
Darius Aras ir Gabrielius Žemkalnis 
atliko savo uždavinius tiksliai, suda
rydami oponentams nuolatinį pavoją.

Nežiūrint į herojiškas pastangas ir 
"Varpo" aiškiai didesnius taktinius ir 
strateginius sugebėjimus, nesisekant 
mėtyti krepšin, pirmasis puslalkis 
baigėsi 0:11

Antrasis puslaikis vėl prasidėjo

Petro Aro prasiveržimu, bet. deja, 
nepasisekė pelnyti tašką. Tuč tuojau 
Paulius Sanders ir Lukas Skimbiraus
kas perėjo į efektingą gynybą, 
priešams atnešus kovą prie mūsą 
krepšio. Eugenijus Klimas drąsiais 
bandymais pereiti iš gynybos į puolimą 
sugriovė oponentą koncentraciją ir 
kartu su Luku Skimbirausku, Petru 
Aru ir Paulium Sanders kurį laiką buvo 
dominuojantys kovotojai.kai praėjus 9 
minutėms treneris iškvietė Stepą

Levicką taktikos pasitarimui.
Antrojo kėlinio 11-tą minutę Petras 

Aras pelnė "Varpo” pirmuosius du 
taškus. Susirinkusieji lietuviai, kurią 
tarpe buvo Canberros atstovai, savo 
džiaugsmą Išreiškė triukšmingu ploji
mu. Girdėjosi šūkiai: "Varpas, pir
myn!". "Vyrai, nepasiduokit", "1 
kašę!" ir panašiai. Jaunos lietuvaitės, 
apsirengusios sportiniais rūbais, moja
vo spalvotą popierią šluotomis įelek
trintoje atmosferoje.

Už pusantros minutės dar du taškai 
- Levickas! Dar už minutės. Petrui 
Arui metus į krepšį ir sviediniui 
atsimušus nuo lentos, jį (sviedinį) 
pagavo ir metimą sėkmingai pakartojo 
Stepas Levickas. Netrukus po Levicko 
įmetimo galimybę turėjo Lukas Skim
birauskas, bet nepasisekus, už pusės 
minutės. Stepas Levickas dar kartą! 
pelnė du taškus. Septynioliktą minutę 
ir dvidešimt sekundžią prasiveržusiu i 
Danny Žiedo kamuolį gauna Steponas | 
Levickas ir - vėl krepšis.

17.30 - smūgis "Varpui". Aikštę 
apleidžia Petras Aras, kurio iki šiol į 
vestą kovą ir nuopelnus plojimais i 
pagerbė susirinkusieji.

18.00 - Paulius Sanders mesdamas i 
baudas pelno dar du taškus.

19.00 - Paulius Sanders sužeistas! i
19.44 Šešiolika sekundžią prieš l 

pabaigą Danny Žiedas įmeta dar į 
vieną krepšį "Varpo" garbei.

20.00. Švilpukas. "Varpas" - Elt
ham Wildcats 14:27. Finalo rungtynės į 
pralaimėtos, bet "Varpo" garbė t 
apginta. Jaunesnią kaip 10 metą t 
berniuką komandą pirmenybėse pirmi t 
kartą dalyvavęs "Varpas" gavo ant- 1 
tąją vietą. n

Šios rungtynės turėjo daug didesnę 
prasmę, negu tik išsikovojimą"sidabre s 
medalio". Grupė jaunų lietuviu tėvų K 
vežė savo vaikus į treniruotes, 
bendravo, rūpinosi. Vaikams padidėjo 
ją lietuvių kilmės draugų ratas. Ji< 
išmoko ir toliau mokosi dirbti ir kovoti 
drauge, vienas kitą paremdami. I! 
Canberros atvykę seneliai su pasidi- r

l 
džiavimu matė savo anūką paskutinė- į 
se žaidimo sekundėse nenuleidžiantį 
rankų Ir pelnantį " Varpui" du taškus, , 
nors galutinio rezultato tai jau j. 
nebegalėjo pakeisti.

Gal kilo jiems, kanberiškiams, t 
mintis, kad jei yra užtenkamai vaikų, 
tokią komandą galėtų suorganizuoti ir T 
Canberra, ir Sydnėjus. ir Adelaidė, ir . 
Geelongas... Sekančioje sporto šven- 
tėję galėtumėm turėti dar vienas , 
varžybas!

Šarūnui Žiedui, komandos treneriui, 
sujungusiam jauniausius "Varpo” vy
rus į kovojantį vienetą - ačiū!

G. Žemkalnis.

Business Holiday Travel Pty Ltd.
620 St Kiida Rd. Melbourne 3004. Tel (03) 51 1478.
Vienintelė lietuvių pilnai akredituota kelionių įstaiga Australijoj

organizuoja
SPECIALIĄ GRUPINĘ KELIONE 1 LIETUVĄ 1985 METAIS: 8 NAKTYS
VILNIUJE IR 2 NAKTYS RYGOJE,

kuri
išvyksta š.m. rugpiūčio mėn. 30 dieną (penktadienį) ir grįžta rugsėjo mėn. II 
20 dieną (penktadienį).
Maršrutas: Sydney - Melbourne - Bangkok - Hannover - Vilnius Riga - 
Hannover - Amsterdam - Bangkok - Melbourne - Sydney.
Kaina: S 2950 asmeniui, (įskaitant visą transportą ir pirmos klasės 
viešbučius su sustojimais apsipirkimui ir ekskursiniams turams).
Registracija: dėl vietų ribotumo, siūlome registuot is anksti, įmokant $ 200 
užstato. Pilnesnės ekskursijos detalės bus išsiuntinėtos užsiregistravusiems 
keliautojams.

Skrisime THAI INTERNATIONAL, viena pirmaujančią oro linijų su 
pačiais moderniausiais lėktuvais.
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Rašo Jurgis Janušaitis
Ir praėjusią žiemą Dėdės Šamo 

temėje lietuviškoji išeivija stipriai 
jndėjo. Didesnėse ir mažesnėse lietu
vių kolonijose nestokota gerų kon
certų, menininkai pasirodė su savo 
dailės kūriniais, vokalistai keliavo j 
didesnes kolonijas koncertuoti. Orga
nizacijos ruošė (vairius sukaktuvinius 
unėjimus, na, pagaliau, ir baliukų 
tavo apstu. Šiais metais, atrodo, ir 
^priklausomybės šventės minėjimų 
išgausėjo, o didesnėse kolonijose, 
taip Čikagoje, jų buvo ruošta net po 
keliolika. Iš spaudoje pasirodžiusių 
■prašymų matyti, kad ir dosnumas 
mūsų veiksniams padidėjo, mažesnės 
kolonijos ypač puikiai užsirekomenda- 
n, suklodamas gana gražias sumas.

Sakysime pensininkų miestas St. 
fetersburgas, kaip spauda rašo. Vasa
rio 16 proga veiksniams pagal laisvo 
apsisprendimo principą suaukojo virš 
12,000 dol. Nepergausi Los Angeles 
lietuvių kolonija, sako, sudėjo net 
17,000 dol. Miami pensininkai ir 
švedai virš 5,000 dol. Net ir mūsų 
nedidelė Daytona Beach su apylinkė
ms kolonija veiksnius parėmė sūdė 
dama arti 2,300 dol.

Panašiai (vyko ir kitose kolonijose, 
lik tuo tarpu dar nepasiskardeno 
Čikagos A LT A, kiek Ji surinko 
pagrindiniame minėjime. Greičiausia 
rebus pralenkt; Los Angeles.

Taigi, stebint Dėdės Šamo žemėje 
įsikūrusių lietuvių gyvenimą, matosi, 
tad lietuviai yra jautrūs savosios 
tėvynės rūpesčiams, atkakliai ugdo ir 
gina visas savo kultūrines vertybes. 
Tai liudija ir gausa (vairiausių 
renginių.

Negana to, šiais metais ypač 
susirūpinta ir sava lietuviška spauda. 
Kaip žinia, "Draugas" baigia atšvęsti

Kartu su visos Australijos lietu
viais, hobartiškiai džiaugiasi naujojo 
vyskupo apsilankymu. Nuogastavimai 
ir rūpestis, kas vadovaus laisvojo 
pasaulio lietuviams katalikams religi
niuose reikaluose, atrodo, bet kuriam 
laikui turi praeiti, nes popiežius jau 
iabar paskyrė naują vadą ( bepasi- 
trauklančių vyskupų vietas. Aš ma
nu. kad šis paskyrimas bus populiarus 
visų lietuvių tarpe. Kurie susipažino 
si vyskupu Baltakiu, mato malonų, 
paprastą ir mielą lietuvį, tikrą
aikštaitį. Šeštadienį ir sekmadienį, atlikęs

Krutulytės - Share duktė Indra.

Pietų Australijos karščių išvargin
tas ir adelaidiškių prikankintas, 
mečias, vos nusileidęs Hobarte tuoj 
ubo į darbą. Tą patį vakarą dalyvavo 
Kalinių bičiulių" draugijos susirinki 
te ir mielu žodžiu sustiprino ir 
edrąsino šios darbščios ir pasiauko- 
ančios. prieš penkeris metus Algio 
faškūno įkurtos, jaunų žmonių grupės 
ižsidegimą ir ryžtą padėti nelaimin- 
iems sąžinės kaliniams Sovietų 

savo 75 metų egzistencijos sukakti. 
Savaitraščiai "Dirva" ir "Darbinin
kas" mini savo 70 metų sukaktis. 
Sukaktys labai reikšmingos, liudijan
čios, kad lietuvis savo spausdintą žodį 
brangina, juo rūpinasi ir visomis 
išgalėmis stengiasi jį išlaikyti.

Šių sukakčių proga vykdomi ir 
specialūs vajai. "Draugas" skelbia 
vajų "Draugo projektas 85", kurio 
tikslas per pusmetį sutelkti 75,000 
dol. ir už tuos pinigus įsigyti naujas 
spausdinimo priemones, nes dabarti
nės yra jau pasenusios. Vajui vykdyti, 
iš aktyviųjų visuomenininkų ir orga
nizacijų atstovų sudarytas stiprus 
komitetas, kuriam vadovauja tokie 
visuomenės šulai, kaip operos solistas 
ir visuomenininkas Stasys Baras ir LF 
(steigėjas, aktyvus visuomenininkas 
dr. Antanas Razma.

Vajus jau pradėtas ir vyksta 
sėkmingai. Tai matyti iš dienraštyje 
"Draugas" skelbiamo aukotojų sąra
šo.

Savo likimu susirūpino ir Vilties 
draugijos leidžiama savaitinė "Dir
va". Ir “Dirva" eina labai sunkiu 
keliu. Susidėvėjo mašinos, sudegė 
daug priemonių spausdinimui. Dideli 
ankstyvesni nuostoliai " Dirvą" slėgė 
iki šių dienų. Problemas išspręsti, 
Vilties draugija su Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos centro valdyba 
susitarė, visuomenėje jieškant para
mos, vykdyti platų vajų, tikslu 
sutelkti 50,000 dol. Taip pat iš 
visuomenininkų buvo sudarytas platus 
spaudos žmonių komitetas, kuriam 
vadovauja energingus visuomeninin
kas, ALT s-gos pirminikas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas.

Šis vajus vykdomas einant į plačiąją 
lietuvių visuomenę, neapsiribojant

HOBART
Vysk. Paulius Baltakis Hobarte

Sąjungoje.
Kitų rylą jis turėjo pasikalbėjimą su 

spaudos ir televizijos koresponden
tais, pietavo Parlamento rūmuose su 
geru lietuvių draugu, buvusiu ministe- 
riu Brian Miller, bei susipažino su 
kaikuriais tautiečiais.

Būdamas Hobarto arkyvyskupo Sir 
Guilford Young svečiu, turėjo progos 
gerai susipažinti su šiuo dideliu 
lietuvių draugu, pamatyti jo prielan 
kumą ir patirti jo žinojimą Lietuvos 
reikalų ir mūsų tautos istorijos.

savo ganytojiškas pareigas rekolekci
jų pamokslais ir pamaldomis, garbin
gasis svečias susitiko su, sakyčiau, 
visa Hobarto lietuvių bendruomene 
parapijos salėje, kur jį pasveikino 
Apylinkės pirmininkas Juozas Paške
vičius ir Launcestono seniūnijos 
seniūnas Jonas Krutulis, kuris čia 
atvyko su būreliu lietuvių iš Tasmani
jos šiaurės ir padidino vietinių 
skaičių, bei praturtino pamaldas

Dirvos' skaitytojais.
Vajus jau pradėtas. Čikagoje buvo 

suruoštas specialus koncertas, ir 
balius Lietuvių tautiniuose namuose. 
Kur jie egzistuoja, vajų vykdo ir 
ALTS-gos padaliniai. Taip pat tam 
tikslui yra sudaromi specialūs komite
tai.

Atrodo, kad ir "Dirvos” vajus 
vyksta sėkmingai. Net ir mūsų mažoje 
Daytona Beach apylinkių kolonijoje, 
kovo 10 suruoštame "Dirvos" minėji
me. vajaus proga buvo suaukota net 
1,300 dol., kas pagal mūsų kolonijos 
pajėgumą yra gana daug.

Kiek tyliau ir kukliau vajų vykdo- 
savaitrštis "Darbininkas", kol kas 
pasitenkindamas užuominomis spau
doje ir pageidavimais "Darbininką" 
sukakties proga paremti aukomis. Gal 
ateityje ir "Darbininkas" plačiau išeis 
j visuomenę ir tam tikslui sutelks 
iniciatorių ir talkininkų.

35 metų sukaktį mini ir žurnalas 
"Laiškai lietuviams", kur( beveik 
visą laiką (su 6 metų pertrauka), 
redaguoja stipri žurnalistinė asmeny 
bė, lietuvių kalbos žinovas, kun. 
Juozas Vaišny s S.J.

Atrodo, kad kol kas "Laiškai 
lietuviams" išsiverčia iš prenumera 
tų ir skaitytojų aukų. Specialaus 
vajaus šiais metais, atrodo, nebus.

Kaip matote, Dėdės Šamo žemės 
lietuviai sujudo padėti savąjai spau 
dai. Čia jos yra apsčiai, tačiau ji labai 
ir reikalinga. Ir, palyginant mūsų 
sąlygomis, ji gera. Spaudos svarbos 
netenka aiškinti. Be jos sustotų visas 
lietuviškas gyvenimas, visa veikla. 
Tad meilė savąjai spaudai, einančiai 
sunkiais keliais, būtina. Būtina ir 
visokeriopa parama. Manau, kad 
Australijos lietuviai šias problemas 
sprendžia kiek kitaip.

vargonų muzika ir giesmėmis. Po 
gražių vaišių, kurias paruošė ponios

E. Vaškevičienė, L Jurevic, K. 
Domkuvienė, J. Kaitinienė ir B. 
Wojcik su savo vyru, ir geriausių 
linkėjimų, mielas svečias, kaip ženklą 
pagarbos ir ištikimybės, priėmė kuklią 
dovanėlę, kurią visos bendruomenės 
vardu įteikė Až Kantvilas.

Vyskupo vizito komitetas, nors 
pasižadėjęs nevarginti svečio, atrodo 
be pasigailėjimo jį išnaudojo, pridėda
mi tai valandėlę šen, tai valandėlę 
ten: mokyklose su mokiniais ar su 

studentais. Visur jam reikėjo kalbėti, 
atsakinėti į klausimus, paaiškinti. Tai, 
žinoma, keliautoją nemažai išvargino. 
Hobartiškiai ganytojui lieka labai 
dėkingi už tokį ambasadoriaus darbą 
ir galvoja, kad svečias atleis už 
priespaudą ir išnaudojimą. Hobartiš- 
kiai taip pat prisimena ir laucestoniš- 
kius. kurie savo dalyvavimu padidino 
vietinių skaičių, ypač Jonui Krutuliui, 
be kurio vargonų muzikos ir giesmių, 
pamaldos būtų neturėjusios tiek 
malonaus iškilmingumo.

Ganytojui Hobarte teko padirbėti 
svetimų avelių tarpe, tačiau darbas 
tuo labiau tapo naudingesnis. Pripratę 
visą laiką guostis viens kitam savųjų 
tarpe, gal ir gerai, kad retkarčiais 
išeiname pas svetimuosius ir jiems 
papasakojame apie mūsų siekimus ir 
norus.

Mažas tautiečių būrelis palydėjo 
mielą vyskupą iš Hobarto tolimesnėn 
kelionėn, palinkėjus Dievo palaimos ir 
paprašius vėl greitu laiku čia atsilan
kyti.

A. Kantvilas

VIEŠI VYSK.

F*. BALTAKIS

J.E. VYSKUPO P.A. BALTAKIO 
VIEŠNAGĖ ADELAIDĖJE

Australijos lietuviai vis dažniau 
susilaukia mūsų išeiviško gyvenimo 
aukštųjų svečių. Štai neseniai Lietu
vių dienose lankėsi lietuvių bendruo
menės vadovai, o dabar susilaukėme 
J.E. vysk. P.A. Baltakio, kuris 
pasiryžęs aplankyti visas lietuvių 
kolonijas Australijoje, susipažinti ne 
vien su mūsų religine, bet ir tautine 
būkle.

Tikiuosi, kad suinteresuoti asmenys 
nepraleis progos plačiau aprašyti 
aukštojo svečio kontaktų su mūsų 
parapijos, o taip pat ir bendruomenės 
vadovaujančiais asmenimis. Čia noriu 
tik suglaustai paminėti, kiek man yra 
žinoma, kur ganytojas buvo apsilankęs 
ir su kuo turėjęs pokalbių.

Vienas iš pirmųjų priėmimų įvyko 
Lietuvių namuose, kuriame dalyvavo 
apie 200 musų bendruomenės narių. 
Šv. Kazimiero bažnyčioje vysk. P. 
Baltakis pravedė rekolekcijas ir po jų 
dalyvavo parapjos vadovybės suruoš
tose iškilmingose vaišėse. Vyskupas 
taip pat dalyvavo ALB Krašto 
vaidybos posėdyje pas v-bos pirm. V. 
Neverauską. Ganytoją pasikvietė ar
čiau susipažinti ir iš jo sužinoti apie 
Amerikos skautų veiklą, skautai 
akademikai. Pobūvis įvyko dr. S. ir A. 
Pacevičių vasarvietėj. Gerbiamas 
svečias rado laiko aplankyti ir musų 
šimtametę Mariją Butauskienę.

Vyskupas turėjo keletą grynai 
asmenišku susitikimų. Visus aukštasis 
svečias žavėjo savo paprastumu ir 
draugiškumu, bei mūsų reikalų ir 
rūpesčių supratimu. Gal labiausiai 
svečiui įkyrėjo adelaidiškiai su savo 
prašymais ir skundais, kurių vietoj 
nebuvo galima lengvai išspręsti. Bet 
buvo gera proga vietoje su esama 
padėtimi susipažinti ir išklausyti abi 
puses. Tikimės, kad bus surastas 
visiems priimtinas sprendimas, ir kad 
šis apsilankymas nebus paskutinis.

Adelaidiškis

GEELONG
G EEL O N G

MA R G U C I U
popi etė

Balandžio 14, 12.30 vai. per 
Atvelykį. Geelong'o Lietuvių na
muose choro valdyba ruošia margučių 
popietę - suneštini.

Kviečiami visi chroristai - choris
tės ir visi Geelong'o bei apylinkės 
lietuviai gausiai dalyvauti. Kadangi 
yra suneštinės vaišės, tai įėjimas 
nemokamas. Visi susirinkime bendram 
pobūviui ir lietuviškų tradicijų palai 
kymui.

Po pietų bus pravestas margučių 
ridenimas, tai reta proga margučių 
prisilošti.

Paįvairinimui Atvelykio šventės, 
kviečiame visus buvusius choro daly
vius - dalyves ir visus sugebančius, 
atsinešti rankdarbių parodėlei. Bus 
gera proga parodyti savo meną ir 
pasidžiaugti kitų gabumais.

Nepamirškite, kad tik už gražiau
sias margučių pintinėles bus skiriamos 
premijos. Kiaušiniai - margučiai turi 
būti šių Velykų švenčių.

Iki malonaus pasimatymo per Atve
lykį.

Geelong'o lietuvių 
choro valdyba.
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ži m Ni o METINE SUEIGA

Vyt.Šiaurys

vėl v k u
BROLIAI

ar Jūs jaučiate artėjančias Velykas 
ir ką Jums primena šis žodis?

Kai aš tik sukaupiu mintis tardamas 
"Velykos", man menasi Lietuvos 
pavasarėjantys laukai, tirpstančiu 
sniegu patvinę upeliai, gelsvos purie
nos, beržų žirginiai ir melsva padan
gė, skambanti vieversių giesmėmis, 
žaliuojančios palaukės - pempių 
ilgesingu klyksmu "gyvi!"

Verbų sekmadienis tėviškės bažny
čioj, kvepia kadugių šakomis ir 
uogomis. Didysis tridienis ir jo taip 
vaizdžios ir prasmingos apeigos: 
Kristus kalėjime, Kristus ant kry
žiaus, Kristus karste. Ir tas velyknak- 
čio budėjimas su kareiviais prie karsto 
ir ilgesingai graudžiom giesmėm ir tie 
širdį virpinu būtinai velyknakčio 
mišparams, ir pagaliau Velykų rytas - 
rausvam saulėteky Prisikėlimo proce
sija - su galingu Aleliuja, su būbnų ir 
vargonų garsais, su spindančia mons
trancija, su varpais ir varpeliais, su 
visa šventiška ir neišsakoma tyro 
džiaugsmo nuotaika, kurios negalima 
išsakyti, kuri tik išgyvenama ir kurios 
niekad negalima pamiršti, nors ji ■ 
kaip jaunystė butų tolimoj praeity, 
nors nukeliautum taip tolį,: kaip 
Australija... p, ;

Nežiūrint nuotaikų įvairumo ar jų 
pakitimo šiame amžinosios vasaros 
krašte - Velykų prasmė ir jų

BE LAUKIAM T
IR SESĖS

džiaugsmas yra visur ir visiems mums 
tas pats: tai užbaigto atpirkimo 
džiaugsmas per kančią ir mirtį ant 
kryžiaus, kuria "nuodėmes mūsų 
nuplovė", tai džiaugsmas trečią dieną 
prisikėlusio Kristaus, kuris mus išva
duoja iš amžinos mirties - "aš gyvenu 
ir noriu, kad ir jūs gyventumėt”. Ši 
vienintelė ir taip didinga pergalė prieš 
nuodėmę ir mirtį ir yra pagrindu tos 
džiaugsmo šventės, to didingo Aleliu
ja, kuris skamba per visą krikščionišką 
pasaulį, nebodamas nei amžiaus, nei 
laiko, nei karų, nei taikos, kurio 
nesukausto nė vergija už baisios 
geležinės uždangos.

Sveikindams Jus, Broliai ir Sesės, 
šių švenčių metu, linkiu Jums visiems 
to didžiojo ir tyrojo Velykų džiaugs
mo, neaptemdyto piktos nuodėmės 
vyliais, nė jos kartėlio apsunkinto 
kančios kryžiumi ar mirties baime, 
kuri prisikėlusio Kristaus šviesoje yra 
tik kelionė į Tėvo namus.

Tedžiugauja jauna, tyra širdis 
šviesiu prasmingu džiaugsmu susijun
gusi su prisikėlusiu Kristumi, Aleliuja!

Su tikėjimu ir viltimi, kad tas, kuris 
"pragaro vartus išgriovė", sugriaus ir 
geležinę uždangą, Aleliuja!

Jūsų
v.s. fil. prel. P. Butkus 
Australijos rajono dvasios vadovas

Kovo 24 d. sušauktoji Sydney 
skautų židinio metinė sueiga praėjo, 
palyginti, labai darbingoje nuotaikoje.

į gražią Lietuvių klubo auditoriją, 
Bankstown, susirinko nemažas būrys 
židiniečių ir jų bičiulių: jų tarpe 
viešnia, sesė Aliutė Karazijienė iš 
Melbourne. Sueigoje taip pat dalyvavo 
nuoširdi Židinio bičiulė, a.a. židinie- 
čio Povilo Proto našlė, Cecilija 
Protienė, kaip ji pati išsireiškė 
"atstovaudama savo (mirusį) vyrą".

Sueigos pradžioje tylos ir susikau
pimo minute pagerbti mirę Židinio 
nariai.

Sekė brolio s. fil. Vytauto Bukevi- 
čiaus įdomus pašnekesys - "Lietuvių 
kalba ir jaunimas" (gaila, kad jo 
negirdėjo visi skautų tėvai!), papildy
tas eilės sesių-brolių, sueigos daly
vių, pastabomis iš savo šeimų 
gyvenimiškos patirties.

Rajono vadas, v.s.fii. Balys Bankus, 
paaiškinęs apie LSS išleistą naują 50- 
mečio ženklą, juo apdovanojo eilę 
židiniečių-veteranų, išbuvusių, be 
pertraukos (neskaitant karo metų) 
penkiasdešimt metų sąjungoje. Ženk
lai įteikti s.fil. V. Bukevičiui, v.s.fii. 
prel. P. Butkui, v.s.f'ii. A. Jakštui, v.s. 
E. Laurinaitienei, v.s.fii. M. Milienei, 
ps. L. Veteikienei. fil. J. Viliūnienei,

ir v.s. J. Zinkui (ženklai taip p 
paskirti ps. V. Deikui, s. A. Dudaiči 
ps. A. Jablonskienei, ps.fil. E. Jom 
tienei, v.s.fii. I. Jonaičiui, v.s.dr. 
Mauragiui - daugumas jų buvo išvyk 
užsienį, įteikimas jiems atidėtas kiti 
kartui).

į naująją Židinio vadiją išrink 
tėvūnu - Jonas Zinkus, kanclere 
Milda Karpavičienė.

Židinio reikalų svarstymas pradi 
tas kadenciją baigiančių vadovu 
tėvūno B. Žalio ir kanclerės / 
Adomėnienės - pranešimais, sueigc 
dalyvių priimtais rankų papiojimu i 
Rajono vado specialia padėka.

Einamuose reikaluose apsvarstę 
Židinio veiklos bėgamieji reikalai 
balandžio 27 d. į Goulburn’o apylinke 
ruošiama Židinio ekskursija (referate 
J.Zinkus), žiemos-pavasario metu at
matom! suruošti antrasis "Konrado 
kavinės" vakaras ir literatūrinė po
pietė ir kt.

Sueiga užbaigta posmeliu giesmi 
"Lietuva, brangi..." Bet ir po to da 
gana ilgai salėje vyko gyvas bendravlį 
mas: kas bandė pasidalinti įspūdžiais 
su senokai nesimatytu bičiuliu-ie. kas 
susimokėti nario mokestį, o buvę ir 
naujieji vadovai - perduoti- perimti 
Židinio raštus, iždą ir t.t.

kr o li jos-sese Ruoš 
PARENGIMAI 198 5 M.

Prityrusių skautų - skaučių suva
žiavimas Dainavoje, J.A.V.. gegužės 
25-27. ■

Sk. Vyčių - vyr. skaučių, jūros 
budžių - gintarių suvažiavimas - 
Dainavoje, J.A.V., gegužės 25--27.

Ąžuolo-Gintaro vadovų-vių mo
kyklų kursai vyks Bolton. Ma., J.A.V., 
rugpjūčio 10-17.

Turitininkų-kių bei aktyvių va
dovų-vių sąskrydis vyks Cleveland ar

MA R G U C I U
POPI ETĖ

Sydnėjaus "Aušros" tunto broliai- 
sesės, Atvelykio sekmadienį 
(14.4.85), " Aušros" stovyklavietėje, 
Bensiey Rd;, Ingleburne,ruošia nuo
taikingą margučių popietį, i kurį, be 
skautų-čių, kviečiamas ir visas kitas 
Sydnėjaus lietuvių jaunimas, skautų 
tėveliai, rėmėjai ir visi geros valios 
tautiečiai-tes ir jų svečiai-viešnios.

Atvykite tuoj po pamaldų, o mūsų
virėjai parūpins karšto maisto - 
dešrelių, tušintų kopūstų, kavos ir 
pyragų... Skautų tėveliai pasirūpins, 
kad niekas nemirtų troškuliu!..

Popiečio programoje: margučių 
premijavimas, ritenimas, bei įvairiausi 
žaidimai jauniems (ir ne taip jau
niems), loterijos. Praves vyresnieji 
broliai-sesės.

Atvykite visi ir visos ir atslvežkite 
margučius!

"AUŠROS" TUNTAS

AUSTRALIJOS

SYDNEY

R AJ ONE

MELBOURNE

"Aušros" tuntas šv. Kazimierą 
paminėjo iškilminga sueiga kovo 6 
suruošta Lietuvių namuose. Banks- 
town’e. Dalyvavo jaun. skaučių-tų 
"Šešupės", skaučių "Živilės", vyr. 
skaučių Šatrijos Raganos, DLK Gedi 
mino skautų draugovės ir sk. vyčių 
Geležinio Vilko būrelis. Oficialioj 
tunto sueigos dalyje pristatyti bro- 
liams-sesėms rajono vadas ir abu 
vadeivos, supažindinant skautus -tęs 
su jų darbo sritimis. Sueigos metu

Šv. Kazimiero šventę "Džiugi" 
tuntas paminėjo organizuotai, d- 
iyvaudamas kovo 3 pamaldose, kt 
skaitymus, aukų atnešimą ir sai 
kurtas tikinčiųjų maldas atliko ska
lai-tės.

Kaziuko mugę Lietuvių namuos 
suruošė vyr. skautės. Ji buvo turtirg 
įvairiais kepsniais, gėlių vazonėliais 
skaniom uogienėm. Tunto sueigo 
dalyvavo 46 skautai-tės. Kazimii 
rinių proga tuntą sveikino visa a!

Toronto, spalio 12-14.
Australijos rajono tuntininkams- 

kėtns išsiuntinėtos, LSB paruoštos 
" LSB Skiltininkų kursų gairės" ir L.SB 
Skautų skyriaus vedėjo raštas dėl 
pasisakymo specialybių reikalu.

Skaučių seserijos "Aplinkraščiai 
vadijos narėms ir vienetų vadovėms" 
Nr. 1 ir Nr. 2 jau pasiekė Australijos 
rajoną. Jnf

B. Žalys
VELYKOS

U Ž UŠI LI U OS

Margučiai!.. Ir šypsenos linksmos!..
Tas gaudimas Velykų varpų!..-
Vis prisimena man 
iš laikų senai dingusių, 
iš vaikystės dienų tolimų.

Apaščia, jau išvarius ledus, 
išdidi, sūkuriais kunkuliuoja, 
o pulkeliai jaunų, 
jos krantuose slesnūos, 
krykščia, šūkauja, juokias, dainuoja —

Ak, Velykos - pavasario šventė, 
atgimimas danguj, širdyje ir laukuos!.. 
Prie sūpynių būrys - 
kuo aukščiau įsisupti- 
lai rugiai aukšti augs ir bujos!..

Tų Užušilių kaimo Velykų 
niekada neužmiršiu, turbūt .....  ,
Ir margučių gražių, 
jauno juoko, triukšmingo 
iš vaikystės auksinių dienų.

pašnekesius apie šv. Kazimierą pra
vedė v.s.v.sl. R. Blansjaar ir tunti-
ninkė s. M. Cox. Lauželio metu vyr. 
skautės suvaidino vaizdelį iš Nijolės 
Sadūnaitės gyvenimo (suėmimą).

Kovo 10 d.-- šv. Kazimiero pamal
dose tuntas dalyvavo organizuotai.

Kovo 23 d. įvykusiose s.v. Rai
mondo Jurkšaičio ir v.sk. Audronės 
Stašionytės vestuvėse, dalyvaujant 
gausiam būriui svečių ir visai tautinių 
šokių grupei "Sūkurys" vestuvių 
puotos metu, jaunuosius sveikino 
rajono vado vardu v.s. B, Žalys, tunto 
- s. M. Cox.

Paukštyčių-vilkiukų "Šešupės" 
draugovės sueiga įvyko kovo 24 d.; ją 
pravedė draugininke v.s.v.sl. Kristina 
Cox.

Naujuoju "Aušros" tunto sk. vyčių 
Geležinio Vilko būrelio vadu neseniai 
išrinktas s.v.v.sl. Arvydas Zduoba.

"Aušros" tunto vadijos posėdžiai 
įvyko kovo 17 ir 27 d.d. Svarstytas 
Atvelykio margučių popiečio pra- 
vedimas ir kt. reikalai.

B.Ž.

SKAUTU
S Ą J U N G OS

BARU OSE

LSS AUKŠTOJI VADOVYBĖ

LSS Tarybos pirmininkas (Pirmijos 
pirmininkas) - v.s. Petras Moiis:

Skaučių seserijos vyr. skautininke - 
v.s. Stefa Gedgaudienė;

Skautų brolijos vyr. skautininkas - 
v.s. Kazys Matonis;

Akademinio skautų są jūdžio vadijos 
pirmininkas - s.fil. Kęstutis Jėčius.

pareigūnų. I vyr. laipsnius pake! 
jaunesnieji tunto vadovai: į paskilb 
ninkės laipsnį Kristina Baškytė, 
skiltininkės-ko - Daina Bainionyj 
Darius Alekna. įžodį davė levui 
Brovedani. Laužą pravedė sk. vyči 
kandidatai.

Tunto štabo posėdis įvyko kovo 9 
Po vienetų vadovų pranešimų svai- 
tyti tunto einamieji reikalai.

"Džiugo” tuntui (iki gegužės 
vadovauja v.s. Danutė C ižąuskien 
Tuntą sudaro šie vienetai: skauč 
skyrius - paukštytės, skautės, prityr 
skautės (d kė ps. Jūratė Šimkienė 
vyr. skaučių draugovė (vad. Lorel 
Čižauskaitė), skautų skyrius - vi 
kiukai, skautai (d-kas Algis Šimkus 
sk. vyčiai (vadas Linas Prašmutas 
jūrų budžiai (vadovas - Algis Vaitii 
kūnas). p, o.

STOVYKLA
SKAUTŲ SAVAITGALIO 

STOVYKLA

Bal lūžio 12-14 d.d., D.L.! 
GEDIMINO SKAUTŲ DRAUGOV 
ruošia savaitgalio stovyklą jaunesni, 
siems tunto nariams - berniukam 
Ingleburne.

Norintieji stovyklauti skubi; 
skambina draugininkui s.v. Petr 
Kapočiui (tel.: 72 9749) arba s.i 
Tomui Jablonskiui (tel.: 709 4031)

Į stovyklą priimami ir ne skautai, s 
sąlyga, kad jie paklus skautiške 
stovyklos drausmės.

Žiema artėja - paskubėkite stovy 
klauti!

D.L.K. GEDIMINO
DRAUGOVĖ

Mūsų Pastogė Nr.14-15, 1985.4.8, psl.10

10



SYDNEY SPORTO KLUBE ‘KOVAS*
"KOVO" METINIS
SUSI RI NKI MAS

Sydney sporto klubo "Kovas" 
metinis susirinkimas įvyko kovo 31 
Lietuvių namuose, Bankstowne. Susi
rinkime dalyvavo 50 narių. Pirmi
ninkauti buvo pakviestas J, Dam
brauskas, o sekretore buvo N. Wallis- 
Grincevičiūtė.

"Kovo" pirm. J.Karpavičius 
pranešė apie klubo veiklą, įvairių 
sporto šakų atsiektus laimėjimus 
vietiniuose turnyruose bei paskutinėje 
lietuvių sporto šventėje, Canberoje.

Apie slidinėtojus pranešė V.Binkis. 
Susirinkimo metu narių dėmesys 

buvo atkreiptas j tas sporto šakas, 
kurios metų bėgyje nėra aktyvios 
klubo ribose, bet lietuvių sporto 
Šventėse būna atstovaujamos.

Pirmininkas savo pranešime išreiškė 
usirūpinimą. kad jaunųjų sportininkų 
ėvai nepakankamai bendradarbiauja 
u sporto klubo valdyba. Tėvai turėtų 
ktyviau įsijungti į sportininkų veiklą, 
nesitenkinti vien vaikų atvežimu į 
reniruotes ar rungtynes.
Pirmininkas padėkojo treneriams, 

ėmėjams ir nariams už "Kovo" labui 
lėtą darbą. "Kovo” valdybos vardu 
iuvo padėkota ilgamečiams sporto 
arbuotojams: D. Atkinson ir J. 
elkui, kurie sutiko pravesti šiais 
lėtais sporto šventę Sydnėjuje.

Iš valdybos pasitraukusiems na- 
iams buvo padėkota už pasiaukojimą 
porto gerovei. į jų vietą buvo 
rinkti: ponia Cobb, E. Lašaitis, ir V.

Buvo padėkota Dr. Irviui ir Nijolei 
enclovams, taip pat ir V. ir L. 
iogeriams, sutikusiems aktyviai 
likti plaukimo sekcijoje.
Susirinkimas pavedė valdybai tvar-

Nauju Melbourne
Vasario 24 įvykusiame Melbourne 

lietuvių sporto klubo "Varpas" met.i- 
lame narių susirinkime buvo išrinkta 
aųfa sporto klubo valdyba, kuri 
ireigomis pasiskirstė sekančiai: 
Raimondas Muceniekas - pirminin- 
S, tel. 03 534 1029
Judita Dagienė - vicepirmininkė, 
Petras Oželis - parengimų vadovas, 
Eduardas Ragauskas - sekretorius,

KELI O NĖ I
Choras I.ituania, grįžęs iš Lietuvių 
enų Canberroje ir atidainavęs 
tsario 16 minėjime, išėjo ilgesnėm 
astogom., kol bus gautas sekančios 
inų šventės repertuaras. Po ilgų 
!tų įtempto darbo atsirado palanki 
oga pailsėti ir papramogauti. Choro 
idovybė nutarė suburti choristus ir 
N šeimas išvykai į gamtą. Po kelionės 
į Dainų šventę, atsargoje liko šiek 
tiek dolerių, tad buvo pasmadytas 
autobusas, kuris visus iškylautojus 
nuvežė ir parvežė be asmeniškų 
išlaidų.

Šeštadienio rytą iškylautojų pri
gūžėjo pilnas Lietuvių namų kiemas. 
Buvo patogu saugiai palikti savo 
Hisisiekimo priemones, kol autobusas 
grįš iš tolimos kelionės. Iš tiesų, 
kelionė nebuvo jau taip tolima. Vos 

virš šimto kilometrų. Bet adelaidiš- 
kiams pratusiems visą laiką sukinėtis 
trumpomis distancijomis, ši kelionė 
tao ne kasdieniška.
Buvome užprašyti apsilankyti cho

ristės ir choro administratoriaus 
Šerelių dvare. Kaliutės vietovėje, 
prie didžiausios Australijos upės 
Murray. Šį upės pavadinimą atsimenu 
dar iš jaunystės. Tik dabar ją 
miname Mari, o mano geografijos 
taikytojas dr. Šliogeris buvo išmokęs 
ją vadinti Murąjus.

Taigi prie šio Murajaus drumstų 

kyti pinigus, suaukotus a.a. 
V.Daudaro fondui; taip pat priėmė 
valdybos pasiūlymą fondui daugiau 
pinigų neberinkti.

Susirinkimo metu pavyzdingiesiems 
"Kovo" nariams: T. Dambrauskienei 
ir D. Atkinson buvo įteiktos trofėjos, 
kurias taip pat gavo iškilieji lietuvių 
sporto šventės sportininkai.

"KOVO ” MA U tj 
1’A R A O AS

Supažindinimui Sydney lietuvių 
visuomenės su 1985 metų žiemos 
sezono madomis, Sydney lietuvių 
sporto klubas "Kovas" balandžio 20, 
šeštadienį, 7.30' Bankstown lietuvių 
namuose ruošia įdomų

madų paradą ir 
šokių -vakarų

Pirmoje programos dalyje vidurinio 
amžiaus lietuvės ponios demonstruos 
aukštos kokybės aprangą.

Antroje dalyje sporto klubo "Ko
vas" merginos modeliuos rūbus, tin 
kančius jaunesnei, gerai šių dienų 
madas suprantančiai, kartai.

Laike programos ir šokių gros geras 
orkestras. Koviečiai tikisi ir laukia į šį 
vakarą visų gausiai atsilankant.

Gera muzika, įdomūs rūbai, gražios 
ir grakščios rūbų pristatytojos užtik
rins smagią nuotaiką. įėjimas tik $4, 
tad ateikite su draugais, apsirengę 
kaip jums patinka.

Bilietus galima įsigyti klube tel. 
7081414 ir pas Trudy Dambrauskienę, 
tel. 7093814.

"Kovo" valdyba.

V ART’O” Valdyba

Arūnas Skimbirauskas - iždininkas, 
Vytautas Šalkiinas - jaunių berniu 

kų krepšinio vadovas,
Stasys Vaitkus - turto vedėjas.
Visą korespondenciją prašome 

siųsti šiuo adresu:

M.L.S.K. "VARPAS"
15 Tenham Grove, Cheltenham, 

3192. Vic.

K E R N A
vandenų aną šeštadienį ir sugūžėjo 
visa dainuojanti Adelaidė. Vaišingi 
šeimininkai jau kelias dienas triūsė 
daug ką perrikiuodami ir pritaikydami 
svečių antplūdžiui. Išsirikiavo ilgi 
stalai, apsupti eilėmis kėdžių. Atsira
do net papildomi stogai, saugoję 
svetelius nuo kaitrios saulutės. Nenu
rimstantis choro žynys Šulcas maišėsi 
visuose kampuose, paskirstęs (vairias 
tarnybas, bet spėjęs daugelį šių 
tarnybų pats atlikti, nesigraudinda- 
mas ir nesibardamas.

Atvyko ne vien choristai. Svečia
vosi ir gražus būrys mūsų ištikimų 
draugų. Tačiau jautėmės kaip viena, 
darni šeima. Pasistiprinus kepsniais ir 
juos nuplovus įvairiom gaivom, atsira
do linksmesnė nuotaika. Čia pat 
griaudėjo ir Jankūno elektroninis 
orkestras, neabejotinai šias nuotaikas 
padirginęs. Pasigirdo dainos o žalioji 
veja nukentėjo nuo neramių kojų.

Pasisvečiavimui įpusėjus, žynys di
džiu balsu pranešė, kad netrukus bus 
paskelbtas svarbus nutarimas. Girdi, 
visi žinome, kad Lietuvoj bajorų 
dvarai turėjo vardus. Tik mūsų bajorų 
Šerelių dvaras jokio vardo neturi. O 
jis vertas garsaus ir garbingo vardo. 
Po ilgų svarstymų ir pasitarimų, 
daugumos tautiečių pageidavimu, šis 
dvaras ant Murajaus upės kranto 
pavadintas Kernavė.

AUSTRALUOS L 

-- a
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buvo paskelbtas Australijos lietuvių 
dienoms ' rengti komiteto sąrašas. 
Arčiau pažiūrėjus, susidaro labai 
geras įspūdis. Beveik visi komiteto 
nariai yra jauni, arba geriau pasakius, 
vidurinės kartos žmonės su dideliu 
patyrimu ne tik ALB veikloje, bet ir 
Lietuvių dienų rengime. Trys šio 
komiteto nariai yra dalyvavę Lietuvių 
dienų rengime 1972 ir 1978 metais. 
Pajauta Pullinen buvo vicepirmininkė 
1972 m. Lietuvių dienų komitete. 
Dabartinis pirmininkas A. Migus 
puikiai suorganizvo parengimų patal
pas, įskaitant Grandinėlės koncertams 
Sydney,1978 metais. J. Zinkus jau 
trečią kartą iš eilės eina "propagan
dos ministerio" pareigas. Ateityje su 
pasigėrėjimu skaitysime jo įdomius ir 
išsamius straipsnius. L.Cox buvo ALB 
Krašto valdyboje, dabar atstovauja 
lietuvius Baitų Taryboje ir t.t. K. 
Protas ir J. Karpavičius yra buvę 
Lietuvių klubo direktoriai ir aktyvūs 
veikėjai. Trumpai, komiteto sudėtis 
yra puiki. Tikiu, kad visi Sydney 
lietuviai, reikalui esant, ateis jums į 
pagelbą. Linkiu komitetui sklandaus 
darbo ir neabejoju, kad 1986 metų 
Lietuvių dienos bus pačios gražiau
sios.

BENDROS PASTABOS DĖL 
LIETUVIŲ DIENŲ

Per eilę metų Lietuvių dienų 
programa buvo nusistovėjus. Ją sudarė 
literatūros ir muzikos vakaras, teatro 
spektaklis, jaunimo vakaras, tautinių

IETUVIŲ DIENOS
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šokių ir dainų šventės. Pradėjus 
kviesti svečius iš užjūrio, literatūros 
ir muzikos vakaras, dėl laiko stokos- 
buvo išleistas. Kartas nuo karto 
pasigirsta nusiskundimų, kad "lietu
viškas žodis" yra pakeičiamas į 
linksmesnius parengimus. Dažnai tas 
įvykdavo ir su teatro spektakliu? 
Praėjusi Krašto valdyba suorganizavo 
Australijos Lietuvių teatrų šventę 
kalėdų - naujų metų laike, kada nėra 
Lietuvių dienų. Tokia šventė su 
dideliu pasisekimu įvyko Sydney 1983 
metais. Literatūros ir muzikos vakarai 
galėtų būti suruošti Velykų švenčių 
laikotarpiu kiekvienais metais, jeigu 
mūsų literatai pageidautų.

Canberra Lietuvių dienose buvo 
įtrauktas naujas parengimas - GEG U - 
ŽINĖ, kuri sutraukė į vieną vietą 

jaunimą, senimą ir vidurinius bendram 
pasilinksminimui ir pabendravimui. 
Mano manymu, gegužinė labai pasise
kė ir turėtų tapti pastoviu Lietuvių 
dienų parengimu.

Pradžioje Lietuvių dienų ir Sporto 
šventės atdarymas buvo bendras. 
Dabar Lietuvių dienų atidarymas 
tapo politine manifestacija, o Sporto 
šventės atidarymas vyksta atskirai. 
Kadangi Lietuvių dienos vyksta 
kalėdų - naujų metų laike, žymesnieji 
politikai išvažiuoja atostogų, o at
siųsti "klapčiukai" neturi jokios 
praktiškos naudos. Siūlau grįžti prie 
bendro Lietuvių dienų ir Sporto 
šventės atidarymo.

Dr. B. Vingilis

Kun. dr. A. Savickas paprašytas ape 
tai paskelbti visiems susirinkusiems, 
tai tuojau ir padarė. Taigi, po daugelio 
metų, šis saulės nukankintas kraštas 
pasipuošė lietuvišku vietovardžiu, 
lietuvišku dvaru (deja be baudžiau
ninkų, kurių pareigas gražiai atlieka 
patys savininkai).

Linksmybės užtruko iki pavakarių, 
kai autobuso vairuotojas paprašė 
užimti vietas kelionei atgal.

Tai buvo tikrai maloni išvyka, 
paįvairinusi kaitrios vasaros kasdie
nybę. Esame už ją dėkingi choro 
administracijai ir J. ir A. Šereliams, 
dėl šios pramogos tiek rūpesčių ir 
vargo patyrusiems.

Esame pratę pagerbti nusipelniusius 
mūsų bendruomenės narius, dažnu 
atveju jau brandžiame amžiuje, spėju
sius pasidabinti žilu plauku. Bet būna 
ir išimčių. Štai vieną sekmadienio 
popietę į Lietuvių namus sugūžėjo 
apie šešiasdešimt rimto amžiaus 
tautiečių pagerbti nespėjusį nuopel 
nais pasidabinti mūsų bendruomenės 
narį. Už stalo kukliai sėdėjo skaista
veidis jaunuolis su nuostaba žvelgęs į 
šį netikėtai atsiradusį adelaidiškių 
būrį, atėjusį kažką jam pasakyti. Jis 
žinojo, kad nėra pelnęs jokių nuopel
nų, nes tikrai dar labai jaunas. Galėjo 
čia susirinkusius užimponuoti tik savo 
išimtinu ūgiu. Nenugyenęs nei dvide
šimt mtelių, o jau prastiebęs du 
metrus. Šis jaunuolis tai Lydijos ir 
Romo Pocių sūnus Linas, mūsų 
bendruomenei seniai pažįstamas, kaip 
tautinių šokių šokėjas, sportininkas, 
deklamuotojas, lituanistikos uolus 
studentas, bet svarbiausia, visuomet 
gražiai kalbėjęs lietuviškai. Linas 
išaugo jaunosios kartos šeimoje, kuri 
buvo apsisprendusi savo vaikus išau
ginti lietuviais. Šioj šeimoj kasdieninė 
kalba yra lietuvių. Niekas neįrodinėja 
vaikams, kaip svarbu mokėti lietuvių 
kalbą, niekas nebaudžia už angliškų 
žodžių į lietuvių kalbą maišymo. Tik 
šeimoj niekas kitaip nekalba, kaip 
lietuviškai. Argi vaikai gali šeimoj 

naudoti kitokią kalbą, negu jų tėvai? 
Štai kodėl Linas kalba lietuviškai, be 
akcento, tartum neseniai iš Lietuvos 
čia atsikėlęs.

Šios kelios pastabos tenebus už
skaitytos kaip panegyrika Lino tė
vams. Joks tėvų nuopelnas, jei jie 
vaikus išaugina natūraliais savosios 
tautos nariais. Ar gali būti kitaip? 
Tačiau gal verta bus sužinoti kitiems 
jauniems tėvams, kaip savo vaikus 
išauginti lietuviais. Atsimenu vienas 
Studijų dienas Melbourne. Inteligentė 
motina vos ne pro ašaras prašė 
susirinkusiųjų patarimo, kaip vaikelį 
išauginti lietuviuku. Ji berniuką leidu
si į svaitgalio mokyklą, buvo nusive - 
žūsi ir į Lietuvą, bet tai nieko 
nepadėjo. Jis kalba tik angliškai. Iš 
tiesų, jis lygiai gerai kalbėtų ir 
kinietiškai, jei šia kalba kas jį nuolatos 
šnekintų. Dievaž, koks paprastas 
receptas. Kokia kalba su vaiku nuo jo 
kūdikystės kalbėsi, tokia ir bus jo 
gimtoji kalba. Ir šia kalba jis kalbės 
taip gerai, kaip ir jo tėvai.

Linas nesitenkina vien lietuvių 
kalbos mokėimu. Jis nutarė savo 
lituanistines žinias praturtinti Vasa
rio 16 gimnazijoje, j kurią išvyko 
vieniem metam. Šį jo planą remia ne 
tik jo tėvai ir seneliai, bet ir į šią 
popietę susirinkę adelaidiškiai. Visi 
palinkėjo Linui laimingos kelionės. 
Prie linkėjimų ne vienas pridėjo ir 
vokelį, kuris tikriausiai nebuvo tuš
čias. Linas visiems gražiai padėkojo.

Prieš keletą metų adelaidiškiai 
pirmieji pradėjo domėtis Vasario 16 
gimnazija, pasiuntė iš čia pirmąjį 
mokinį Andrių Rinkevičių. Pereitais 
metais ten mokėsi kita adelaidiškė, 
Dana Baltutytė. Susidomėjimas šia 
lietuviško švietimo institucija auga. 
Šiais metais iš Australijos išvyko 
berods keturi studentai. Palinkėkime 
jiems visiems sėkmės ir laimingai vėl 
grįšti pas mus.

B. Straukas
Musų Pastogė Nr.14-15, 1985.4.8, psl.11
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SYDNEY
REKOLEKCIJOS SY

Vyskupas P. Baltakis Sydnėjaus 
lietuviams rekolekcijas pravedė kovo 
1-3 dienomis. Tikintieji jose gausiai 
dalyvavo, nes i jas traukė ne tik 
sąžinės pareiga atlikti metinį priešve- 
iykinj religinį atsinaujinimą, bet ir 
noras pamatyti ir išgirsti naująjį 
lietuviams katalikams išeiviams pa
skirtąjį ganytoją, aplankantį Aus
tralijos lietuvius pirmą kartą.

Vyskupo giliai išmąstyti ir mal
dingumo dvasioje subrandinti pamo
kymai leido klausytojams įsigilinti į 
žmogaus asmeniną vertę Dievo akyse, 
į jo svarbią savybę - vieninteliškumą, 
nes visoje žemėje nėra panašaus kūno 
ir panašios sielos individų, ir 
pasvarstyti kiekvienam Dievo skirtą 
ypatingą uždavinį, kurį žmogus, 
įgyvendamas žemėje, turi atlikti, kad 
įvyktų Dievo valia. Ganytojas plačiau 
iškėlė Dievo Motinos Marijos 
išskirtinę, paklusnumu laimėtą, vietą 
Bažnyčioje ir žmonijos išganymo 
vyksme ir priminė eilę kitų amžinųjų 
tiesų, žemės keleiviui amžinybės 
siekime reikalingų.

Vyskupo sėjamoji Evangelijos žo
džio sėkla regimai krito į gerą dirvą, 
nes visomis rekolekcijų dienomis 
dideli būriai žmonių ėjo prie šv. 
Komunijos, ypač sekmadieni, kada 
bažnyčios sienas drebino pakilios.

ŠAUNIOS V ĖST U VP.S 
B A N K S T O WN E

Jau prieš mėnesį ar du, ponios 
siūdinosi naujas suknias ir gandai 
skrido po Sydnejų, kad būsią vestuvės 
Bankstowno mieste kokių seniai 
nebuvo...

Kovo 23 d. kun. P. Martūzas, šv. 
Joachimo bažnyčioje, Lidcombe, ve
dybiniam gyvenimui palaimino jau 
ną, lietuvišką porą - Audronę 
Stašionytę, visuomenininkų Nijolės ir 
Kastyčio Stašionių dukrą ir Raimondų 
Jurkšaitį, vienintelį Nijolės ir Viliaus 
Jurkšaičių sūnų.

Jungtuvių apeigų metu giedojo iš 
Adelaidės atvykusi sol. Genovaitė 
Vasiliauskienė, akomponuojant var
gonais Justinui Ankui. Jaunąjį moraliai 
"stiprino" pabroliai Jonas Barila, 
Arūnas Stašionis ir Robertas Gaidžio- 
his; jaunąją, atlydėtą prie altoriaus 
tėvo Kastyčio Stašionio, supo pamer
gės Julija Stašionytė, Daina Mauragy- 
tė ir Belinda Horn, iš bažnyčios 
išeinančią porą sutiko "Sūkurio" šokių 
grupės šokėjai, iš tautinių juostų 
sudarę garbės arką.

Jaunoji Audronė Stašionytė nuo pat 
mažens lankė lietuvišką savaitgalio 
mokyklą, dalyvavo skautų "Aušros” 
tunte (paskutinių poros metų laiko
tarpy priklausė tunto vadijai), buvo 
lietuvių skaučių atstovė Egzilų 
skautų sąjungoje, šoko tautinius 
šokius "Sūkurio" grupėje. Nuo pat 
mažens pasireiškusi pamėgimu į meną, 
baigė Sydnėjaus Meno Koledžą baku - 
taurės laipsniu, ir dirba N.S.W.

Syciri<?y lietuvių bendruomenės 
valdyb n

Sekmadienį, balciricLžto 21. 3 vai.
Bankstown lietuvių namuose r-ttošict

KONCERTĄ.

Dainuos oporos ssoiistcri HENRI 
WIL D E N ir O R E C O R Y MARTIN, 
akompanuos NORMA WI L EI A M S.

fėjinias $ 5. pensininkams ir mokslei
viams 3 3. 
Visos pelnas skiriamas lietuviu 
narncuns — menininkai cttiKopi o savo 
IrxiKci -ir- Vilentus.
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skambios Dainos choro giedamos 
lietuviškos gavėnių giesmės ir J. E. 
vysk. P. Baltakis laikė iškilmingą 
koncelebracinę sumą su prel. Butkumi 
ir kun. Zadro, Sydnėjaus arkivys
kupijos katalikų imigracijos įstaigos 
direktorium.

Mišių metu Sutvirtinimo sakra
mentą priėmė 17 jaunuolių: Darius 
Ankus, Aistis Bieri, Elytė, Peter ir 
Rasa Blansjaar, Andrius Cobb, Jonas 
ir Povilas Gudaičiai, Andrius Lašaitis, 
Kay ir Yvonne Leveris, Audrė, 
Markus ir Rasa Venclovai, Edmund ir 
Juiie Viržintai ir Algis Lenčius.

Po paskutinio rekolekcijų pamokslo, 
vyskupas suteikė dalyviams visuotinus 
atlaidus ir padėkojo už gausų dalyva
vimą. Klebonas prel. P. Butkus 
ilgesniu, poetišku žodžiu padėkojo J. 
E. Ganytojui už dvasią atgaivinančias 
tiesas ir mintis, pasėtas parapijiečių 
sielose rekolekcijų metu, o vaikučiai 
vyskupui įteikė prel. Butkaus dova
nėlę, "Australijos lietuvių metraščio" 
pirmąjį tomą.

Nuaidėjus paskutiniesiems giesmių 
aidams, rekolekcijų dalyviai skirstėsi 
iš bažnyčios susikaupę - dalyvavę 
Šventosios Dvasios veikimo mūsų 
tarpe šventėje.

J.A.Jūragis

Švietimo departamente kaip "Visual 
Arts Officer".

Raimundo Jurkšaičio biografija yra 
paraleli Audronės biografijai: lankė 
savaitgalio mokyklą, šoko tautinių 
šokių grupėje, kaip skautas vytis 
priklauso "Aušros“ tunto Skautų 
vyčių Geležinio Vilko būreliui, yra 
lietuvių skautų atstovas Egzilų 
skautų sąjungoje. Baigė Technikos 
Koledžą. Profesija - elektrikas.

Vestuvių puota vyko Lietuvių 
klubo salėje, Bankstowne. Ją pravedė 
Mindaugas Mauragis.

Iš fotografavimosi iškylos miesto 
parke atvykusius jaunuosius, prie 
klubo durų pasitiko sūkuriečiai, rei
kalaudami "išsipirkimo". Salėje juos 
pasitiko tėvai su duona ir druska.

Vaišių stalus palaiminus kun. P. 
Martūzui, ir užkandus, savo džiaugs 
mą ir linkėjimus naujai sukurtai šeimai 
išreiškė visa eilė kalbėtojų: jaunosios 
tėvas K. Stašionis, jaunojo - V. 
Jurkšaitis, ir kiti artimieji bei bičiuliai 
dr. A. Mauragis, Br. Stašionis ("už
miršęs žmonos rašytą kalbą namuose" 
savais žodžiais ragino jaunuosius, kad 
nereikėtų ilgai laukti atšvenčiant 
krikštynų ir kad jų šeimos atžalos 
išliktų lietuviais), kun. P. Martūzas, 
jaunimo vardu V. Cox (įteikusi taurę 
kaip pirmiesiems iš sūkuriečių- skautų 
grupės laimėjusiems lenktynes prie 
altoriaus!), LSS Australijos rajono 
vado vardu B r. Žalys, "Aušros" 
tunto ir "Sūkurio" grupės vardu M.

SYDNĖJAUS LIETUVIU 
NAMUOSE

16 18 E AST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414*
’ Sekmadienį, balandžio 7, Velykų pirmą dieną,
• KLUBAS RENGIA
>

VELYKINĮ PASIŠOKIMĄ

■ Gros gera kapela Įėjimas $3 Pradžia 7.30 vai.
>
>
> Gegužės 4 d., šeštadienį, 8 v. vakaro visi kviečiami į klubo rengiamą

METINI BALIŲ
. Bus karšta vakarienė, šampanas
> gera programa, patarnavimas prie stalų, šokiai iki 1 v. nakties. 
*
’ Apsirengimas - vakarinis

įėjimas $20 asmeniui. 
A > A A A 4 *- -*■ -*• A -*• **444 > * A A 4 i Ąfr,

Cox (palinkėjusi ir toliau "eiti 
kelionės ženklais...") ir jaunųjų 
palydos vardu - J. Barila. Tėvams ir 
svečiams padėkojo jaunasis R. Jurk
šaitis.

įdomia programa perpintas vakaras 
nusitęsė iki paryčių: "Sūkurio" grupės 
nariai išpildė pora tautinių šokių: 
"Sadutę" ir "Regztinėlę", Į juos 
įtraukdami ir abu jaunuosius. Vyres
niosios skautės apdainavo jaunuosius 
savo rūšies linksmų kupletų "pot- 
pouri" ir kt.

Po jaunųjų valso sekė šokiai ir 
žaidimai, į kuriuos įsijungė ir visi 130 
svečių!...

Jaunieji kovo 25 išskrido poros 
savaičių povestuvinei kelionei į Fiji. 
Grįžę apsigyvens savo namuose, 
Bankstowne.

Šia proga - šviesaus, saulėto 
gyvenimo jauniesiems, žengiant bend
ruoju taku!

B.Ž.
Į GYVENIMĄ

Kovo 24 Lidcombe pakrikštyta 
Tara, duktė Petro ir Ritos Eismontai- 
tės Andriejiiriu - Podgirskių. Krikšto 
tėvais buvo Alvit Dulinskas ir Kim 
Dryžienė.

Krikštjo prel. P. Butkus, kuris 
naujagimės tėvus sutuokė ir pakrikš
tijo jų pirmagimį sūnų Petrą. Tėvams 
jis palinkėjo neprarasti gyvastingumo.

Telaimina Viešpats.

M.P.B.

DIDELĖ AUKA

Kovojančiai ir kečiančiai Lietuvos 
katalikų bažnyčiai, Bronė Žilinskie
nė, per prel. P. Butkų, paaukojo $400.
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Ml R USI EJI
Kovo 22, sulaukęs 69 m. amžiaus 

po ilgos ir sunkios ligos, Lidcombe 
ligoninėje , mirė Antanas Miliais - 
kas, kilęs iš Šėtos (Kėdainų 
apskr.). Liko nuliūdus žmoa 1 
Liucija, sūnus Ramūnas ir dutė 
Vida su šeimomis. Laidojo ir v,ų 
vardu atsisveikino prel. P. Butks.

Ramybės Viešpatyje!

Kovo 26 St. Vicents ligoninėje 
po 15 mėn. plaučių vėžio mirė 
Pranas, Vincas Lelis, prieš 77 
metus gimęs Aukštaitijoj.

Po gedulingų pamaldų Lidcombe 
bažnyčioje, jį Sydney lietu-ių 
kapinėse palaidojo prel. P. Butus. 
Palydėjo nuliūdusi žmona Dorohy 
ir būrelis tautiečių bei benda- 
darbių.

Amžino atilsio ir Viešpates 
gailestingumo!

M.P.B.

BASI T ARI MZ>.S

Kovo 30 Sydney Lietuvių nanuc 
įvyko pasitarimas, kuriame datva 
iš Adelaide atvykusi AL B valybi 
narė švietimo ir kultūros reikahns 
Vabolienė, Sydney lietuvių apylnk 
valdybos nariai ir XIV Lietuvių dei 
ruošimo komiteto nariai.

J.Vabolienė, Krašto valdybos [ 
vesta, žada aplankyti visus Aust r; 
jos lietuvių centrus ir peržvel 
švietimo bei kultūrinio veikimo pac 
tį.

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negražinami ir nesaugomi. No
rintieji nepanaudotus rankraščius 
atgauti, siųsdami turi pridėti sau 
užadresuotą voką su pašto ženklu. 
Už skelbimų turinį redakcija neat
sako.

Printed by Rotor Ltd
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