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PA B ĖGO
PABEUO I VAKARUS LIETUVIS

JALTOSsutartis
Kanadoje leidžiamame laikraštyje 

'Tėviškės žiburiai" (Nr.16. bal.16) 
pranešama, kad buvęs VLIKO pirm, ir 
dabartinis jo garbės pirmininkas dr. K. 
Valiūnas savo namuose balandžio 8 
surengė priėmimą slaptai iš sovietų 
diplomatinės tarnybos pasitraukusiam 
ir i JAV atvykusiam Broniui Venc
lovai.

NAUJA VLIKO VALDYBA

š.m. balandžio 20 d. Čikagoje įvykusiame VLIKO Tarybos posėdyje buvo 
Patvirtinta sekanti VLIKO valdyba trijų metų kadencijai:
Pirmininkas - dr. Kazys Bobelis; pirmininko pavaduotojas - dr. D. Krivickas, ir 
valdybos nariai: Dr. Elena Ermanienė, p-lė 0. Barškelytė, inž.L.Grinius, 
Vytautas Jokūbaitis, dr. K. Jurgėla, dr. J. Stikliorius, dr. J. Stukas ir J. Vitėnas.

Valdyba pareigomis pasiskirstys sekančiame VLIKO valdybos posėdyje. 
VLIKO-ELTOS įstaigos vedėja toliau lieka Margarita Samatienė.

(ELTA) 

ISTORINIS TURNYRAS

Amerikos lietuvių šachmatininkų, 
jaunųjų tarpe, kilo sumanymas 

Jtviesti okupuotos Lietuvos šachma- 
[jninkus draugiškoms varžyboms vi- 
.jems laisvojo pasaulio šachmatinin- 
Hains susibūrus į vieną komandą, 
šachmatai idealus žaidimas. Atstumai 
tarp priešininkų nesudaro sunkumų 
pravesti turnyrus. Partijų ėjimus 
galima perduoti per radiją, telegrafu, 
telefonu, bet populiariausias ir pri- 
pinamiausias kelias susirašinėjant. Po 
f jų derybų, visų nustebimui iš 

ietuvos šachmatų vadovybės gautas 
sutikimas pravesti pirmąjį istorijoje 
šachmatų turnyrą susirašinėjimo būdu

MŪSŲ SPAUDOJE
Baltųjų rūmų (JAV prezidentūros) 

>areigūnas Linas Kojelis. Kanadoje 
eidžiamame laikraštyje "Tėviškės 
liburiai" (1985.4.9.) įdėtame pasikal- 
jėjime yra pareiškęs:

"Amerikos baltiečiai per mažai 
iomisi politika, laikosi izoliuotai. Jie 
;oje srityje esą atsilikę nuo kitų 
tautinių grupių. Pvz. Amerikos gral
iai. kurių skaičius maždaug toks pat 
kaip ir lietuvių, praėjusiame kongrese 
parlamente) turėjo du senatorius ir 
tuziną atstovų rūmuose. Lietuviai 
leturėjo ir neturi nė vieno.

; L. Kojelis taip pat pareiškė, kad 
■Amerikos lietuviai savo kilmės kraštui 
riietuvai geriausiai gali pasitarnauti 
[politine veikla, kurioje negali reikštis 
[ Lietuvos lietuviai. Tai esą svarbiau 
nei lietuvių kalbos bei kultūros išlai
kymas Amerikoje. Ta užduotis prik
alanti Lietuvos lietuviams."

Didžiosios Britanijos lietuvių lei- . 
•iiamame savaitraštyje "Europos lie
tuvis” Nr.15, 1985.4.12 tilpo "Skau
tės" pasirašytas laiškas:

"KAS LIETUVIS?
Dažnai tenka išgirsti klausimą: -

Prieš pabėgdamas Bronius Venclova 
buvo prancūzų kalbos vertėju Kongo 
valstybėje. Afrikoje.

Laike priėmimo generalinis Lie
tuvos konsulas A. Simutis jam įteikė 
Lietuvos pasą. Iš JAV vyriausybės 30 
metų amžiaus B. Venclova gavo 
neribotą vizą.

tarp laisvojo pasaulio ir okupuotos 
Lietuvos lietuvių šachmatininkų.

Tai nuopelnas jauno talentingo 
Amerikos lietuvio šachmatininko An
driaus Kulikausko, kuris veda šach
matų skyrių "Draugo" dienraštyje 
Čikagoje. Jam talkininkavo X-tųjų 
Pasaulio pirmenybių susirašinėjant 
čempionas Vytas Palčiauskas, kuris 
eina Vakarų pasaulio komandos 
kapitono pareigas.

Šiuo metu vyksta pirmieji turnyro 
ėjimai. Turnyras gali užsitęsti iki 
dviejų metų.

V.Augustinavičius

Ar supranta lietuviškai? Jeigu atsaky
mas neigiamas, tai jie mums nelietu
viai ir mes juos ignoruojame. 0 aš 
pasakysiu, kad man džiugu išgirsti: - 
Aš irgi lietuvis. - nežiūrint kokia 
kalba tai būtų pasakyta. Mūsų tarpe 
yra tokių, kurie nebenori būti 
lietuviais, save anglais, šveicarais ar 
kitaip vadina. Gaila!"

"Tėviškės žiburiuose" K. Slyžys 
piktinasi mūsų laikraščiuose nau
dojamu svetimų miestų vardų rašy
mu:

"KALBOS NEGERBIMAS?
Vis prikliau ir nemaloniau darosi 

skaitant žodžius, kurių niekad lietu
vių kalboje niekas nevartojo. Niekur 
kitur nesu skaitęs pavadinimų kaip 
Klivlandas, Bruklinas ir pan. Mes 
neturime teisės pavadinti tuos miestus 
lietuviškai. Juk ir mes nenorime, kad 
mūsų miestus vadintų Wilno, Kowno, 
Shauii. MemeL Tas pats su pavardėm. 
Turime pavardes Gromyka, Černenka. 
Gorbačiovas, Šamiras, Reaganas, 
Mulronis, Mileris, Beginąs... Ar jau jie 
pakeitė pavardes, ar mes tokie 
ignorantai kaip rusai, kad nesiskai-

1944 metais įvykusioje Jaltos kon
ferencijoje, kurioje dalyvavo J.A.V. 
prezidentas F. D. Roosevelt. D.Bri- 
tanijos min. pirm. W.Churchill ir 
Sovietų Sąjungos diktatorius J. Stalin. 
Europa buvo padalinta į įtakos zonas, 
bet pareiškiant, "...kad naujoji pa
saulio tvarka bus paremta demo
kratinėmis institucijomis; kad tautos, 
kurių suvereninės teisės užgrobtos, 
jas atgaus ir savivalda bus atstatyta: 
kad kiekviena tauta turi teisę pati 
pasirinkti savo valstybės santvarką." 
(L.E...IX t.. 269p.)

Stalinui šis pareiškimas nieko ne
reiškė ir jis, su Raudonosios armijos 
jėga, rytų ir vidurio Europai primetė 
komunistinius režimus, nepaisydamas 
nei žmonių norų, nei Jaltos nutarimų.

Adelaide lenkų namuose "Dom 
Polski" kovo 30 įvykusiame susi
rinkime, kurį suruošė "Pasmerkime 
Jaltą" komitetas (Renounce Yalta 
Committee), Australijos Imigracijos ir 
etninių reikalų ministeris Chris Hur- 
ford pasakė kalbą, kurios santrauką 
čia spausdiname:

"Visos valstybės padarė klaidų 
užsienio reikalų politikoje. Tai. kas 
įvyko per Jaltos konferenciją, yra 
tragedija, milijonams žmonių atėmusi 
iaisvę.

Kitos vakariečių padarytos klaidos, 
kaip pvz., Sueco invazija, nebuvo 
tokios didelės, kaip Jalta, kurios 
pasėkos yra GULAG salynas (Archi
pelago). Berlyno siena, sunaikinimas 
Lenkijos darbininkų sąjungos Soli
darity ir žudynės Afganistane.

Dabartinės Australijos darbiečių 
vyriausybės užsienio reikalų politika 
nėra neutrali. Australija neremia 
vienapusiško Vakarų nusiginklavimo. 
Australija nesilaiko neutralumo, nes 
mes vertiname savo laisvę ir nebijome 
už ją pasisakyti.

Mes (vyriausybė) nepritariame 
klaidingai idėjai, kad nėra moralinio 
skirtumo tarp tai. ko siekia vakariečių 
vyriausybės ir tarp diktatūrinių rytų 
Europos režimų tikslų. Laisvė ir 
rotalitariškumas negali būti lyginami.

Mes. federalinė vyriausybė, esame 
socialdemokratai. Palaikymas laisvės

tome su tarptautinėm pavardėm? Kas 
mums leidžia pravardžiuoti žmones?...

K. Slyžys.
Čikagoje leidžiamoj "Laisvoje Lie

tuvoje" Nr.l. sausio 10 rašoma:
"Nuo savęs pasakytina, užsienio 

lietuviai stengiasi perduoti okupuotos 
Lietuvos gyventojams, ypatingai jau
nuoliams pageidavimą nevykti į Afga
nistaną ir nekovoti prieš mums 
draugiškus afganistaniečius. Tokiose 
kautynėse, jei galima, stengtis nušauti 
rusus ar politrukus. kas kautynių 
įkarštyje, tam tikrais atvejais galima. 
Tuo būtų atsilyginta, bent iš dalies, už 
rusų-komunistų okupaciją Lietuvoje. 
Stengtis nežūti, bet stengtis žudyti 
rusus-komunistus. Savo rankose turint 
ginklą ir net kautynių aplinkoje - tai

ir demokratijos mums yra tiek pat 
svarbu, kaip ekonomikos augimas ir 
socialinė reforma.

Mes turime viešai, taip kaip jūs 
šiandien darote, kalbėti už laisvę ir 
prieš tironiją...

Tiems, kurie pritaria komunizmui, 
mes negalime leisti užvaldyti žmonių 
galvojimo.

Dabartinė Australijos vyriausybė 
siekia taikos ir visuotino nusi ■ 
ginklavimo, bet reikia rimtai pagal 
votį, kaip tai gali būti atsiekta.

Mes turime remti bendrus Austra
lijos - Amerikos įrengimus, pade
dančius užtikrinti, kad kita pusė 
laikytųsi susitarimų.

Vienašališkas nusiginklavimas reiš
kia nebuvimą jokios gynybos. Tai tik 
paruoštų dirvą karui, nes be ginklų 
balanso tironai galvotų galį laimėti ir 
nesėstų prie derybų stalo.

Atominiai ginklai savaime nedings. 
Nuo jų niekas negali pasislėpti, net ir 
Naujoji Zelandija.
Dauguma australų nepasitiki tais, 

kurie puoia vakariečių ginklavimąsi. 
Jie tam turi pagrindo, nes puolantieji 
"užmiršta" Sovietų Sąjungos nau
jausias SS-20 raketas.

Mes turime būti skeptiški, kai 
puolami vien Vakarai, o užmirštamas 
jau 5 metus vykstąs genocidas 
Afganistane. Apie genocidą jūs žinote 
gerai, nes Jaltos sutartis jį atnešė 
Rytų ir Centrinės Europos šalims.

Istorija moko, kad nusileidimas ir 
vienašališkas nusiginklavimas neat- 
siekia taikos. Pacifizmas trisde
šimtaisiais metais pasiekė savo vir
šūnę Miuncheno konferencijoje. Miun 
chenas sudarė sąlygas, kuriose su
bujojo diktatūros.

Taika gali būti atsiekta tiktai 
būnant vieningais ir stipriais.

Sovietu Sąjungoje ir kitose dikta 
tūtose vidinė taika reiškia vienos 
partijos valdžią ir monopolizavimų ne 
tik gamybinių priemonių, bet ir 
kultūros, istorijos ir žmonių gal
vojimo.

Jaltos sutartis gali būti panaikinta 
tik laikantis savo nusistatymo ir visom 
progom pasisakant už laisvę ir taiką.”

galima. Prieš žūstant reikia stengtis 
nudėti kiek galima daugiau rusų. Jei 
rusai įtars ar žinos, kad Afganistane 
lietuviai šaudo rusus, tada nesiųs 
lietuvių į Afganistaną.

Pasiduoti afganistaniečiams į ne
laisvę, manytina, yra labai sunku. 
Pirma • afganistaniečiai nežino, kuris 
lietuvis, kuris rusas, jei visi aprėdyti 
vienokiomis rusų uniformomis. Gi 
biaurūs rusai, jei pastebėtų nelaisvėn 
pasiduodantį lietuvį, galimas dalykas 
tokį jie stengtųsi nušauti. Net. 
pasidavus nelaisvėn-lietuviams gali - j
būti keblumų išaiškinti, kad jie ne 
rusai. Gi afganistaniečiams daug 
vargo žygiuoti su belaisviais per 
kalnus ir kitaip iki jų didesnių 
stovyklų ar karinių centrų."
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MOTINĖLE MANO!..

J. KRUPAVIČIUS

Taip ir panašiai prasideda daugelis mūsų liaudies dainelių, apie šitame 
gyvenime mums taip brangų asmenį - motinėlę, kurios atminimų šventėme 
mūsų tėvynėje pavasario pilname žiedų gegužės mėnesy. Ir ar tai stebėtina?

Visų mūsų, nuo pat kūdikystės, linksmumuose ir verksmuose, džiaugsmuose 
ir kančiose sukrykščiamas, sušunkamas, suvaitojamas žodis buvo ir pasiliko: 
"Mamai".

Nerasime dienos, kad savo jausmuose ir mąstymuose mes neprisimintume 
Motinos. Kiekvienas savo motinos, to veido, kurį pamatėme pirmiausia, mūsų 
gyvenimui brėkštant...

Mes, kad ir jau baltaplaukiai, žili, su raukšlėtais veidais, metų naštos 
palenkti, savo motinoms, amžinai liekame vaikeliai: gležnučiai ir silpnučiai, 
nuolatos reikalingi jos meilės, globos ir užuojautos, pabarimų ir Įspėjimų bei 
paglostymų už ką nors gerą...

Ir keista, kad mes savo motinas, kad ir kur nors toli esančias nuo mūsų, net 
ir jau seniai palaidotas, vis Jaučiame greta savęs, lydinčias mus visur, kaip 
mūsų gerąsias dvasias... Pajuntame jas greta savęs džiaugsmuose ir savo šių 
dienų karčiuose sielvartuose...

Ar kartais mes netariame patys sau: "Kaip gaila, kad šito nemato mano 
motina... Pasidžiaugtų".

O gal ir: "Gerai, kad šito nemato mama. Kiek jai vargšei būtų skausmo...".
Ir neretai būna, kad mes atsidūrę painiose gyvenimo situacijose, spręsdami 

koki sunkų gyvenimo uždavinį, pagalvojame: "0 kažin kaip dabar pasielgtų 
mano motina? Ką ji man patartų?"

Kiekvienas mes savo jausmuose ir mąstymuose galime rasti kažką gero ir 
labai svarbaus, ką mums įdiegė motinos. Tas "kažkas" labai esminis, ko 
negalėjo duoti jokia mokykla ir jokios gyvenimo pamokos. Tai paveldėjome tik 
iš mūsų motinų. Daug kas mus mokė: mokyklos, knygos, gyvenimas. 0 vis 
dėlto jaučiame; nulemia tie moraliniai ir etiniai pradai, kuriuos iš pat mažystės 
įdiegė mums motinos. Jie, tie pradai pagal savo esmę surikiuoja mums iš kitur 
įgyjamas žinias ir gyvenimo patyrimą, karčias ir malonias gyvenimo pamokas.

Tie pradai mums yra tvirti ir neginčijamo teisumo! Jie mums turėtų būti 
amžina kelrodė žvaigždė, kol esame gyvi. Ir tik tomis gairėmis turėtų būti 
nusmaigstytas mūsų kelias į ateitį.

Bet ar mes mūsų motinėlių nurodytu takeliu einame! Manau, kad ne! Mes 
vis daugiau ir daugiau persisunkiame svetimomis idėjomis, pamirštame tą 
kalbą, kuria jis mus mokė pirmuosius žodelius ištarti ir tą žemę, ant kurios ji 
mus pastatė pirmuosius žingsnelius žengti...

Šios Motinos dienos proga prisiminkime mūsų motinas ir pasižadėkime 
gyventi ir elgtis taip, kad joms nereiktų dėl mūsų lieti ašarų, kad jos galėtų 
drąsiai sakyti: "'Vaikeli, aš tavimi didžiuojuosi!".

MOTINOS DIENAI

MEILĖ GIMDYTOJAMS
Antrojo pasaulinio karo metu kru

vinajam priešui jau antrą kartą arti
nantis prie mūsų namų slenksčio, mes, 
gelbėdami savo vaikų ir savo gyvybes, 
bėgom palikę viską: tėvus, arti
muosius, gimines, brangų savo kraštą. 
Kai kurios šeimos toje baisioje 
maišatyje suskilo, pasimetė. Bet buvo 
ir laimingesnių, kurie prie savęs 
turėjo ne tik savo vaikus, bet net ir 
tėvus. Pasklidę svetimame krašte 
kentėjom karo laiko nedateklius, 
įvairius nepatogumus, bet buvom 
laimingi išgelbėję savo gyvybes.

Visi prisimename, kaip lageriuose 
gyvenom susikimšę vienam kambary 
po kelias šeimas. Bet nesiskundėme. 
Turintieji tėvus, iš jų susilaukė 
pagelbos tokiose sunkiose sąlygose 
auginant vaikus.

Karui pasibaigus dar plačiau iš
siskirstėm pasaulyje pastovesniam 
apsigyvenimui. To meto pagrindiniu 
rūpesčiu buvo įsitaisyti savo pastogę, 
savus namus. Visi kūrėmės kaip kas 
pajėgėm, kaip kas sugebėjom. Ir čia 
tėvai daug padėjo: savo uždirbtu 
pinigu, prižiūrėdami vaikus, ar at
likdami įvairius namų darbus.

Praėjo daug sunkių, rūpesčių pilnų 
metų. Ir štai pasidarėm namų 
savininkais. Ne retas įsigijo puikius 
namus ir automobilius. 0 kas atsitiko 
su atsivežtais tėvais? Kai kurių veidai 
apsiblausė, apsigaubė liūdesiu, nes 
vaikų gražiuose, erdviuose namuose 
nebeužteko vietos tėvams; tėvai 
pasidarė našta ir nebereikalingi. Kai 
kurie pasenę tėvai atsidūrė svetimųjų 
pastogėse. Kai kurie iš jų baigs savo 
dienas vieniši ir liūdni, atskirti nuo

savo vaikų.
Kita grupė tėvų, kurie atvaži 

mažamečiais vaikais, sunkiai i 
kol užaugino vaikus, įsigijo nt 
pastogę. Valkai užaugo, psiekė 
tąjį mokslą, gavo gerus darbus : 
kaip tie paaugę paukščiai, a 
tėvų namus. Ir šiems tėvams < 
skauda širdį, nes vaikai pamir 
neprisiruošia jų aplankyti. E 
veltui žvalgosi pro langą, lauk 
apsilankančių vaikų.

Šie tėvai laimingesni nors tu 
turi nuosavą pastogę. Bet d 
gyvendami toli nuo savo tau! 
gerai nemokėdami svetimos kai 
neturėdami artimesnių ryšių si 
mynais, jie taip pat yra vieni!

Daugelis tėvų, turėdami nui 
namus, skursta, nes dėl aukštų v 
mokesčių, vien iš pensijos yra si 
verstis.

Yra tėvų, kuriuos vaikai ai 
jau su žentais, ar marčiom, 
anūkais. Tuo džiaugdamiesi, 
suruošia kuo puikesnes vaišes, 
turėtų pagalvoti, iš kur tos 
ateina ir palikti tėvams 
dolerių, palengvinimui jų s 
materialinės padėties.

Taip kaip tikėjimas be gerų 
yra miręs, taip ir vaikų meilė t 
be tikro supratimo apie tėvų 
yra ne pilna meilė.

Mylėkite tėvus, kurie juos 
kol dar ne per vėlu. Tuo pare 
pavyzdį ir savo vaikams, kad ir 
taip pat mylėtų. Tada nepasik 
sena, elementoriuje aprašyta pa 
apie lovelį...

V - S.

ATSI MI N KI TE,

r-'j-S-i j.'!".':'::- 1986 sausio mėli.
VHF CHANNEL O 
nustos transliavęs.

SBS TV toliau 
: M transliuos tik per

UHF Channel 28

Nedelsdami 
kreipkitės J vietini 

TV antenos meistrą.

SBS
Bringing the world back home

J.W.T. ENTERPRISE 652P340

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD. N.S.W. 

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per par*

svajonės
Koncertuoj al

BERTH, geKUŽės 12, sekmadienį, 
Lietuvių namuose, 6.00 vai.

BRISBANE, gegužės 19. sekma
dienį, Lietuvių namuose.

Bilietu kaina suaugusiems $6.00, 
vaikams iki 14 m. $3.00.

VI PI. Jauni mo Kongreso Orų.
Ko raritetas.

sssąsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Me! bourne
Pabaltiečių jaunimo ’'Joninių" dai
nų ir šoki ų

S V E N TE
C a mb er well Civic Centre 
Gegužės 1O, penktadienį, 7.45 vai.

Bilietus galima užsisakyti pas 
Dalią Antanaitienę 8577248

Rengėjai 

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

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

TALKA VEIKIA LIETUVIŲ NAMUOSE
ADELAIDE — MELBOURNE — SYDNEY
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I Čičinsko puikų dvarų 
iš Mitriūnų ir Lenčių... 
suvažiavo daug svečių.

(Pagal Maironį)
Sena pabaltiečių svajonė - Pary- 

ži šioje turėti savo "dvarą" - pagaliau 
i&išsipiidė. Svečiai rinkosi ne tik iš 
P Paryžiaus apylinkių, bet ir iš Anglijos, 
S Švedijos, Vokietijos (įskaitant Va- 
s sario 16-tos gimnazijos grupę) ir 
A Amerikos. Kovo 30-tą vyko pabaltie- 
č.čiųnamų atidarymas. Nauja, suomiš- 
kiku medžiu kvepianti salė sutalpino 
d daugiakalbę minią - estus, latvius, 
lt lietuvius, artimai su jais veikiančius 
11 lenkus, prancūzus, olandus. Kalbų 
d mišinys buvo dar didesnis, negu 

1 1 tautybių, bet visi vienas kitą suprato, 
y visi su entuziazmu pustrečios valan- 

■ ddos plojo kalboms ir muzikinei 
j programai, kurią suorganizavo namų 
1 iniciatoriai Jolanta Vaičaitytė ir 
į Maurice Goutt.

1 Per savaitgalį virš 200 svečių 
Į apžiūrinėjo namus, klausinėjo kur, 
f kas, kaip, kodėl...
Į Ar nekyla ir jums klausimai: kas, 
y kaip, kokiam tikslui?
f Gal geriausia būtų žvilgterėjus, be 
f jukių pagražinimų, į keletą Pabaltie-. 
į čių namų statuto pasisakymų. Pabal
iu tiečių namai yra įregistruoti pagal 
•Pancūzijos draugijų įstatymus, kaipo 
dį pino negaunanti organizacija, pava 

dnta Pabaltiečių namais.
t Organizacijos tikslas yra apjungti 
s pbaltiečius ir jiems prijaučiančius, 
: premti jų pastangas atgauti nepri- 
a kausomybę, informuoti kitataučius 
k apie Pabaltijo kraštus, teikti materia- 

liinę, moralinę ir legalią pagalbą į 
Prancūziją atvykstantiems pabaltie- 
čiams, duoti vietą susirinkti Pabaltijo 

jaunimui.
(Iki šiol nei lietuviai, nei latviai, nei 

estai savo namų Paryžiuje neturėjo ir 
rinkdavosi kavinėse ar šiaip atsitikti
nėse vietose).

Pabaltiečių namų veikloje numa
tyta: sukurti informacinį centrą apie 
Pabaltijo valstybes, informuoti pran
cūzų parlamentarus, sekti ir reaguoti 
į prancūzų spaudos pasisakymus apie

Remontuojami Pabaltiečių namai (tas 
pats adresas).

Pabaltijį, organizuoti kultūrinius pa
rengimus, propaguojančius Pabaltijo 
tautas.

Nenuostabu, kad tokiems tikslams 
ir užsimojimams nuoširdžiai pritarė ir 
atidarymo proga sveikino P.L.B. 
valdybos pirm. V. Kamantas ir visa 
eilė svarbių asmenų: Prancūzijos 
latvių bendruomenės pirmininkas, es- 
tų bendruomenės atstovas, Šveica-' 

rijos lietuvių bendruomenės pirm. N. 
Prielaida, Tomas Venclova, Eglė 
Juod vaikė iš Radio Free Europe. Taip 
pat daugybė organizacijų: Baltic 
Assoc, of Great Britain, Assoc, of 
Estonian Students Fund in USA, 
Amnesty International, Prancūzijos 
respublikonų partija, Didž. Britanijos 
lietuvių s-ga, Didž. Britanijos lietu
vių jaunimo s-ga, World Federation

Greta esantis gyvenamas namas.

of Free Latvians ir daugelis kitų.
Atidarymo programoje Jolanta pa

pasakojo, kaip kilo mintis įkurti 
Pabaltiečių namus, Paryžiuje besilan
kant iš Australijos V. Aniuliui ir iš 
Kanados Procutų šeimai. Kitų kalbė
tojų tarpe buvo ir Mr. de Dianoux iš 
Sorbonos universiteto baltiškųjų stu
dijų centro, kuris kalbėjo apie 
Prancūzijos ir Pabaltijo kultūrinius 

ryšius, o atstovė iš Amnesty Interna
tional atpasakojo Balio Gajausko 
smulkią biografiją, kaip konkretų, 
sąžinės laisvės varžymo pavyzdį..

Koncertinę dalį atliko jaunas latvis 
klarnetistas iš Dusseldorfo, lenkas 
pianistas iš Paryžiaus ir olandų 
"Dainos" choro vadovas, kuris pas
kambino Čiurlionio kūrinius. Sekančią 
dieną, po pamaldų senoje XIII a. 
bažnyčioje, Hamburgo tautinių šokių 
grupė "Gintaras" bažnyčios aikštėje 
pašoko keletą lietuviškų tautinių 
šokių.

Atidarymo programa baigėsi vaišė 
mis, dainomis ir neoficialiomis varžy
bomis - kiekviena grupelė norėjo 
parodyti, kad jie gražiau dainuoja 
negu tie lietuviai iš Hamburgo, ar tie 
latviai iš Anglijos...

Pabaltiečių namai yra nedidelis 
dviejų aukštų pastatas su sale ir 
keletu kambarių. Yra vietos draugi- 
josms ir susirinkimams. Jau dabar ten 
įsikūrė B.A.T.U.N. (Baltic Appeal to 
the United Nations).

Artimoj ateity numatoma ten, ir 
greta esančiam gyvenamam name, 
(rengti bent keletą kambarių, kad 
pravažiuojantys pabaltiečiai, ypač 
jaunimas, galėtų ten pernakvoti. Dėl 
to vertėtų visiems užsirašyti adresą: 
J. Vaičaitis-Goutt, 1 rue de la prairie, 
Champigny, Marne. France. Telefonas 
(1) 881-5222.

Prancūzijos lietuviai visuomet buvo 
labai veikli grupė. Dabar, įsikūrę 
kartu su kitais pabaltiečiais, jie dar 
daugiau galės padaryti.

A. KarazijienėVilniuje teisiami disidentai
Pabaiga

POVILO PEČELIŪNO 
APKLAUSA

■ — Kaip, kokiu būdu, iš kur gavote 
straipsnius "Pradedame naują £ta- 
pą", "Lietuva ir disidentai”, "Jau 
penktas šimtmetis, kai pasaulis gy
vena pagal lozungus?”, "Aktuali 
problema”?

. 'JeFeYvūnas aiškina, kad šių 
si straipsnių autoriai jam nežinomi. 
SfStraipsnius rasdavęs prie savo durų 
kibire, skirtame malkoms nešti, ar
ba pašto dėžutėje. Tokiu pat būdu 

> gaudavęs ir kitą nelegalią literatūrą. 
Klausiamas, kokiu tikslu savo bute 
laikė tų straipsnių rankraščius, Pe- 
čkliūnas atsakė, kad juose reiškia
mos mintys jam buvo įdomios. No
rint susidaryti pasaulėžiūrą, reikia 
žinoti viską. Rasti straipsniai buvo 
blogos būklės, todėl juos jis persira
šydavo įvairiomis aplinkybėmis, ne 
vįisada namuose. Originalus sunai- 
ki tindavęs, nes laikė juos savo nuosa- 
v vybe.

Klausinėdamas apie kiekvieną 
s straipsnį atskirai, teisėjas stengėsi 
ii išgauti Pečeliūno prisipažinimą, kad 
p pritaria jų idėjoms, antitarybinėms 
p pažiūroms. Citavo tų straipsnių iš
traukas.

P. Pečeliūnas aiškina, kad be kon- 
tecfeto citatos nieko nereiškia. Tei- 
sėėjo klausimas, ar pritaria straips- 
naio "Aktuali problema” idėjoms, 
Pečeliūnas atsako, kad kiekvieno 
doro žmogaus pareiga yra aplankyti 
,savo tėvynę.

Teisėjas klausia apie Pečeliūno 
p amūras. Kaltinamasis atsako, kad 
jįįis tuo užsiiminėjo visą ilgą pareng- 
tiiinio tardymo laiką, t.y., stengėsi iš
dėstyti savo pažiūras, bet tardymo 
omganai paramos jam nesuteikė, 
noįiors jis kreipėsi net į prokurorą. 

Pečeliūno nuomone, čia ne vieta aiš
kinti politines pažiūras. Tą galima 
daryti namie su draugais, su žmonė
mis, kurie pajėgtų jį suprasti.

Teisėjas (ironiškai):
— Tai matote, kad čia tokių sąly

gų nėra?
— Nėra!

— Ką galite pasakyti apie 
straipsnio ’’Pradedant naują etapą” 
rankraštį. Jis parašytas jūsų ranka. 
Jūs esate jo autorius?

— Kaip suprasti tokį klausimą? 
Ar tai reiškia kad mano rašysena, ar 
kad aš autorius?

Teisėjas susinervinęs sako, kad 
tai nesvarbu, tai vėl sąvokų aiškini
masis.

Paklaustas apie D. Keršiūtės ra
šomąją mašinėlę, Pečeliūnas pripa
žino, kad tai jos mašinėlė. Norėda
mas išmokti spausdinti, jos atostogų 
ar ilgų komandiruočių metu atsineš- 
davęs pas save ir mėginęs mokytis 
pausdinti. Tam pasirinkęs nedidelį 
raštą straipsnelį.

Teisėjas klausia, kodėl rastas 
straipsnis buvo voke. Atsakymas - 
turėdamas maža vietos jis daug ką 
susidėdavo į vokus, ne tik šious 
straipsnius.

— Kodėl vienas straipsnis "Pra
dedant etapą” redaguotas?

— Dirbau mokytoju, kurį laiką 
stilistu redakcijoje. Įsigijau įprotį 
viską taisyti, net laiškus.

— Ar rodėte straipsnius ir leidi
nius kitiems?

— Ne! Laikiau sau.
— Ką galite pasakyti apie straips

nį ’’Jau 5-tas šimtmetis, kai pasaulis 
gyvena pagal lozungus”
. . — Jo turinio nebęatsimęnu. Tik 
tiek, kad kalbama, jog kiekvienas 
amžius turėjo savo šūkį. Visai netei
singai čia man stengiamasi pripiršti 

kad aš pritariąs visoms straipsnyje 
skelbiamoms idėjoms. Pavyzdžiui, 
tekstas ’’Lietuva ir disidentų judė
jimas” sudominęs tuo, kad oficialioje 
spaudoje skelbiama, jog tokio judė
jimo nėra.

Prokuroras klausia apie tekstą 
rusų kalba:
"Kak viesti siebai na doprosie?”.

— Įsigijau, kaip ir kitus ir laikiau 
kaip bibliografinę retenybę, kaip vi
sus kitus straipsnius ir kitą gausią 
literatūrą savo bibliotekoje. Apie 
autorių nieko nežinau.

— Ką pažįstate iš teisiamųjų?
— Besilankydamas Knygų rū

muose girdėjau Iešmanto pavardę. 
Skuodį pažinojau iš matymo, sutik
davau antikvariate, gatvėje. Svei- 
kindavausi. Labai nustebau, kad 
mes, visi trys, sujungti šioje byloje. 
Nelegalios spaudos platinimo tikslu 
susitikęs nebuvau ir tokios pažinties 
nepalaikiau.

— Iš kur pas jus 6 egzemplioriai 
"Alma Mater”. Ir 24 viršeliai šiam 
leidiniui?

— Apie tai nieko nežinojau iki 
kratos 1980 m. sausio 9 d., kada juos 
atrado tardytojas Liniauskas. Po 
pirmos kratos 1979 m. lapkričio 24 d. 
susinešiau iš neužrakinamo sandė
liuko suverstus, suardytus periodi
kos komplektus, kad sutvarkyčiau, 
bet nespėjau.

— "Alma Mater" buvo surasti 
spintoje.

— Nieko apie tai negaliu pasakyti. 
Nežinau, kaip jie ten atsirado.

— Ką galite pasakyti apie straips
nius rusų kalba?

— Juos tai pat laikiau kaip biblio
filas. Didesnių straipsnių rusų kalba 
neskaičiau, nes rusiškai nelabai mo
ku.

— Mokykla, kurioje pastaruoju 
metu dirbote — rusų?

— Taip.
— Jūs joje dėstėte rusiškai ar lie

tuviškai?
— Aš dėsčiau lietuvių kalbą.

— Taip, mes supratome. Bet ar 
lietuviškai, ar rusiškai?

— Aš dėsčiau lietuvių kalbą. į
Kiti teisiamieji klausimų Pečeliū

nui neturėjo.

VĖL (PARTIJOS
VALYMAI ;

p
Naujasis sovietų komunistų partijos 

vadas Michail Garbačiov, sekdamas 
savo pirmataką Andropov, pradėjo 
atleidinėti ir kaitinėti kai kuriuos', 
aukštas pareigas einančius, partijos 
narius.

Atleistas be paprastai į pensiją 
išeinantiems duodamų pagyrų elek
tros jėgainių ministras, kai kurių 
provincijų partijų vadai ir dešimtys 
aukšteniųjų partijos "aparačikų" 
Kirgizijos ir Azerbeidžano respubli
kose. 1

Sovietų Sąjungos komunistų parti
jos organas "Pravda” užsipuolė ang
lies kasyklų ministeriją už korupciją ir 
žemą našumą, o Bratisk miesto 
partijos visas centrinis komitetas 
atleistas.

Atėjus į valdžią Andropov pradėtas 
panašus "valymas" gretai pasibaigė, 
komunistų partijos biurokratams iš 
baimės suglaudus gretas ir priešinan
tis bet kokiems pasikeitimams.

Valdžios dienraštyje "Izvestie" 
ekonomistas Abel Aganbegian ragina 
pereiti prie vakarietiško jaunų pra
monės ir komercijos vadovų apmoky
mo, vietoj pakėlimo į direktorių vietas 
žmonių, prieš tai buvusių darbinin
kais, 

į tai greitai atsakė partijos 
centrino komiteto narys Vadim Zag- 
ladin. žurnale " Novoe vrenia" parei
kšdamas, kad bet kokios prie vakarie
tiško stiliaus ekonominio pluraiizmo 
vedančios kryptys sovietų ekonomikai 
yra nepakeliui.
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Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius 
siųsti: v.s. B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

SESES,
RUGSĖJO

Šiemet skautės visame pasaulyje 
švenCia savo gyvavimo 75 metų 
sukaktį. Kodėl sesėms rugsėjo 4-oji 
diena yra reikšminga? Tą dieną 1909 
metais. Londone, Crystal Palace, 
įvyko skautų sąskrydis. į šį sąskrydį 
suvažiavo 11.000 berniukų pamatyti 
ir pagerbti skautybės įkūrėją, savo 
vyriausią šefą, generolą Sir Robert 
Baden-Poweli. Jie žygiavo saliu 
tuodami pro svečių estradą. Skautu 
šefas, žiūrėdamas į energingus jaunus 
veidus, buvo laimingas ir išdidus, kad į 
jo kvietimą susitikti Londone atvyko 
tiek daug jaunuolių.

Taįiau jo džiaugsmas staiga pasi 
keitė į nustebimą. Mat, pačiame gale 
žygiuojančių skautų, ėjo nedidelis 
būrys mergaičių. Tik ilgi mergaičių 
sijonėliai skyrė jas nuo berniukų, nes

I. A U Z AI
L1 EPS N O J A . . .

Kiek džiaugsmo, kiek jaunatvės 
energijos ir gražios nuotaikos pati
riame prie liepsnojančio laužo. Ne
svarbu ar stovyklą didelė ar maža. 
Mūsų jausmai tokie patys. Dažnai 
nuliūstame prie paskutinio, užbai 
giamojo stovyklos laužo. Galvojame, 
kada ir kur vėl susitiksime prie 
degančio laužo.

Camp Edith Macy stovykloje, 
J.A.Valstybėse. 1926 metais įvyko 
IV-oji Pasaulio skaučių konferencija. 
Buvo šalta, tad konferencija-stovykla 
buvo pastale. Didžiojoje salėje visą 
laiką degė židinys. Kiekviena atvykusi 
atstovė ateidama į laužą, atnešė 
kelias pliauskas, perrištas paparčiais 
ir dėjo į rusenantį židinį. Tuo pačiu 
metu ji pasakė kokią dovaną jos 
kraštas duoda pasauliui.

'Vėliau gimė idėja atsinešti pasku
tinio laužo pelenų. Pakako mažo 
žiupsnelio, nereikėjo gabenti didelio 
maišo pelenų. Tuos pelenus skautės 
dėjo į laužą, pasakydamos iš kokio 
laužo tie pelenai yra.

Pas mus, vienu metu, gyvenant toli 
nuo tėvynės, pirmąjį laužą pradėjome 
uždegti su degtukais iš Lietuvos. 
Atsisveikinant prie paskutinio sto
vyklos laužo rankose laikėme už
degtas žvakutes, kurias po stovyklos 
gaiėjome parsivežti namo. Tas pačias 
žvakutes kai kurie iš mūsų vežėsi į 
kitą, didesnę stovyklą. Vienas brolis 
Australijoje dar turi žvakutę, kuri 
buvo uždegta 1971 liepos 31 Jubilie
jinėje 25-mečio stovykloje Schwet
zingen - Vokietijoje. Ji degė kiek
vienoje Australijos rajono ir abiejose 
LSS Tautinėse stovyklose, (Austra
lijoje ir JAV). Dabar toji žvakutė liko 
tiek maža, kad yra saugoma kaip 
brangus prisiminimas. B.

Informacija ir mintys panaudotos iš 
"Guiding in Australia" 1985. balan
džio mėn. laidos.

PADĖKA .

Salomėjai Zablockienei, paauko
jusiai Australijos lietuvių skautų 
fondui $50, nuoširdžią padėką reiškia 

A.L.SKAUTŲ FONDAS.
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jos irgi dėvėjo skautų skrybėles, 
kaklaraiščius, marškinius, nešė kup
rines ir kitus skautiškus reikmenis. 
Taip pat su savim turėjo lazdas, nes 
tikras skautas - berniukas, ar mer
gaitė, tais laikais nekeliavo be lazdos.

Po parado Skautų šefas Baden 
Poweii priėjo prie mergaičių pasi
kalbėti. " Kas jūs esate-," pasiteiravo 
jis. "Mes esame skautės", atsakė jos. 
"Bet juk nėra jokių skaučių!” 
"Skautės yra", sekė skubus at
sakymas, "nes mes esame skautės!..”

Ir taip BP pakeitė savo nusis 
tatymą. kad skautavimas yra tik 
berniukams. Grįžęs namo jis parašė 
"Gaires mergaitėms skautėms''.

Mielos sesės, didžiuokitės ir prisi
minkite savo gimtadienį.

B.

Pasiruošę vėliavos nuleidimui

S K A U T Al

Sydnėjaus "Aušros" tunto sk. vyčių 
Geležinio Vilko būrelis, Velykų atos
togų metu, balandžio 5-8 d.d., 
"Aušros" tunto stovyklavietėje, Ing- 
leburne, buvo suruošęs instruktorių 
paruošimo kurselius. Būreliui vado
vauja s.v.v.s. Arvydas Zduoba.

D.L.K. Gedimino skautų draugovės 
3dienų stovyklėlė, kurioje stovyklavo 
11 brolių, įvyko balandžio 12-14 d.d., 
ten pat, Ingleburne. Jai vadovavo 
draugovės draugininkas, s.v. Petras 
Kapočius.

Balandžio 14 d., savo stovykla
vietėje, Ingleburne, "Aušros" tuntas 
suruošė nuotaikingą margučių popietį, 
kurio metu premijuoti "gražiausi iš 
gražiausi ų" ir lietu viškiausi margu 
čiai, vyko įvairūs žaidimai: margučių 
ritenimas, lenktynės ir t.t.

Dienos pabaigoje į stovyklavietę 
atvykusi iš Lietuvos "Velykų bobutė" 
visus apdalino velykaičiais.

Tą gražią atvelykio dieną į stovyk
lavietę atvykusius svečius ir viešnias 
(kurių susirinko nemažas būrys) 
dešrelėmis, tušintais kopūstais, kava 
ir pyragais vaišino vyr. skautės ir sk. 
vyčiai. Pravesta ir sėkminga loterija, 
kurios puikūs fantai buvo bematant 
išgraibstyti.

Neoficiali Sydnėjaus skautų Židinio 
sueiga-pasitarimas,įvyko balandžio 14 
d.. Ingleburne, "Aušros" stovykla--

xiv-ji Židinį

Sydnėjaus Skautų Židinys ba
landžio 27 d. vėl suruošė nuotaikingą 
ekskursiją autobusu - šįkart į Goul- 
burn'o apylinkes. Vyko 48 asmenys, 
vadovaujami v.s. Jono Zinkaus.

Išvykta 8 vai. iš Lietuvių klubo 
Bankstown'e. Buvo baimės, kad eks 
kursija gali būti labai "šlapia", nes 
kelias dienas prieš tai lijo. Bet ši 
baimė nepasitvirtino ir, nors saulės 
buvo mažai, bet, išvykus už Sydnėjaus 
miesto ribų, lietaus beveik nepa-
sitaikė. Ekskursantai autobuse laiko 
veltui negaišino: išsipasakojus pasku
tines naujienas, buvo klausomasi 
anekdotų, eilėraščių bei kupletų, 
daugumoje sukurtų pačių eks
kursantų. į "programą" įsijungė visa 
eilė: A. Savickienė, M. Vaškevičienė, 
V. Antanaitienė, rašytojas A. Skirka, 
dr. A. Mauragis, M. Kavaliauskienė ir 
kt. Tą dieną vardadienį švenčiančiai 
E. Laurinaitienei kelionės vadovas 
prisegė raudoną rožę; jai ir neužilgo 
gimtadieni švenčiančiam dr. A. Mau- 
ragiui, sugiedota "Ilgiausių metų..."

Priešpiečiais pasiektas pirmas iš
vykos tikslas: stirnų ūkis ("Black Stag 
Deer Park") Goulbourno apylinkėse. 
Stirnų laikoma apie 400, nors kieme jų 
matėsi tik viena - kita, bet pilna 
kitokių sutvėrimų: kengūrų, (vairių 
ožių ir paukščių - fazanų, emu... Visi 
gyvuliai iš ekskursantų bandė gauti 
kokį skanų kąsnelį (viena ekskursantė 
tik neprarado piršto emu gerklėje) ...

S YD NĖJUJE

vietėje. Pasitarta "Konrado kavinės" 
ir "Pirmojo įsakymo tremty (25.7.45)" 
sueigos reikalais. Dalyvavo 14 židi— 
niečių. Pasitarimą pravedė Židinio 
tėvūnas, v.s. J. Zinkus.

Kovo 23 d. Sydnėjuje skautišką- 
lietuvišką šeimą sukūrė du "Aušros" 
Tunto vadijos nariai - v.s.v.sl. 
Audronė Stašionytė ir s.v.pl. Rai
mondas Jurkšaitis. Ta proga - 
laimingo šeimyninio gyvenimo!

Kovo 22 Lidcombe ligoninėje, 
mirė a.a. Antanas Miliauskas, 69 m. 
amžiaus, bu v. "Aušros" tunto vieno 
pirmųjų skautų tėvų komitetoiurys. 
Ilsėkis ramybėje!

LAIŠKAS IŠ
A MERI K OS

’ LSS garbės skautininkui, v.s. V. 
Šenbergui mirus, Australijos skautų- 
čių vardu buvo pasiųsta užuojauta 
velionio šeimai. Rajono vadas, v.s.fil. 
B.Barkus gavo šį laišką iš Clevelando, 
J.A.V.: "... buvau giliai sujaudinta 
gavusi iš tolimos Australijos užuo
jautą, atsiskyrus nuo mūsų Val
demarui. Išreiškiu Jums, Broli, ir 
visiems Jūsų skautams-tems nuo
širdžią padėKą - buvo tikra paguoda 
man ir visai mūsų šeimai patirti tiek 
meilės ir pagarbos, parodytos Valde
maro atminimui... - rašo velionio 
našlė, v.s.fil. Apolonija Blynaitė- 
Šenbergienė.

O EKSKURSIJA

Pasotiną akis, sugužėjome į salį 
pietums. Besivalšinant savininkas pa
pasakojo apie stirnų ūkį ir jo 
produktus. Pasirodo, stirniena duoda 
tik mažą dalį pajamų, palyginus su tuo 
kas gaunama už stirnų ragus, kurie, 
dar nesukietėjusioje stadijoje, nui
mami ir parduodami Azijos kraštams. 
Ten jie populiarioje medicinoje yra 
varttjjami kaip vaistai nuo visokiausi! 
ligų ir negalavimų.

Papietavę nuvykome į Goulburro
anglikonų katedrą, statytą 19-b 
šimtmečio gale (ir vis dar neužbaigtą) 
garsaus tų laikų architekto E. 
Blackett. Katedrą aprodąs dvasiškis, 
papasakojo ir apie būsimą jos restau
ravimą ir užbaigimą prieš artėjantį 
Australijos 200 metų jubiliejų; val
džia tam reikalui paskyrė 1 milijoną 
dolerių. Labai įdomūs šios, vienos iš 
gražiausių Australijos anglikonų ki- 
tedros vitražai, daryti 5 ar 6- 
dailininkų įvairiais laikotarpiais. /

Nuo čia netoli buvo ir katalikų š. ( 
Petro ir Povilo katedra. Gidas mūs| Į 
nepasitiko, nes, anot kelionės vy-\ 
riausios galvos, "katalikų bažnyčioje 
nepasiklysite..."

Ilgesnį laiką užtrukome "Garroo- 
rigang" sodyboje, kurios pastatai yra 
iš 1857 m.; iš pradžių čia buvo 
(rengtas viešbutis, vėliau - privati 
mokykla ir, pagaliau, ji tapo Austra
lijos tyrinėtojo Hamilton Hume šeimos 
namais, iki šiol esančiais jo palikuonių 
rankose. Kai kurie kambariai yra 
pilnai atkurti. įdomus buvusios pri-l 
vačios mokyklos priestatas, Viktorjos 
laikų miegamieji, valgomasis, įvairos 
atmenos (ypač ginklų kolekcija) iš 
pirmųjų dienų kalinių ir plešku 
gyvenimo. Ponios "žavėjosi" anų 
dienų virtuve...

Prieš užbaigdami vizitą Goulburne, 
dar sustojome prie vienos, galerija 
pavadintos puodų krautuvės ir rank
darbių centro. 0 paskui patraukėme 
namų link. Autobuse vėl skambėjo 
dainos, pravestos Birutės Jablons
kienės, eilėraščiai, atsiminimai ir t.t. 
Buvo paminėtos specialios V. Juzė- 
nienės ir L. Simanavičiaus sukaktys, 
įteikiant jiems po simbolinę dovanėlę.

Pasiekus Sydnėjų pradėjo lynoti. 0 
autobusui sustojus prie Lietuvių 
namų, "uždavė" kaip reikiant... Teko 
išsitraukti skėčius ir lietpalčius.

Grįžome kiek pavargę, bet linksmi 
kad nepabūgome Sydnėjų "apsėdusio" 
lietaus ir įsigiję daug gražių, naujų 
(spūdžių.

Ekskursantas.

R A D Ė K A S
Sydnėjaus skautų Zidūiys nuo į 

širdžiai dėkoja savo bičiulėms. pini-F 
giniai perėmusioms Židinio veiklą:: pol 
$10 - Birutei JablonsKienei, Reginai! 
Ratienei, Valei Stanevičienei! irr 
Salomėjai Zablockienei; po $5 -Į 
Cecilijai Protienei.

Labai ačiū!
Sydnėjaus Skautų Židinys.
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SVAJONĖS
"SVAJONIŲ" PREMJERA MELBOURNE

Balandžio 21 įvyko seniai visų 
lauktas "Svajonių" koncertas. "Sva
jonės", tai merginų muzikinis vie
netas, susidedantis iš Virginijos Bruo- 
žytės, Birutės Kymantienės ir pia
nistės Zitos Prašmutaitės. Kai kurias 
dainas dar būgnais palydėjo Eugenijus 
Baltutis, o gitara Arūnas Bruožys. 
Grupė sudaryta tikslu plačiai parek 
lamuoti ir atkreipti dėmesį į VI—jį 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą, 
kuris įvyks Australijoje 1987-88 
metais.

Visos trys "Svajonių" narės yra 
talentingos. Virginija studijuoja mu
ziką ir dainavimą Melbourne konser 
vatorljoje, Birutė taip pat toliau 
lavinasi dainavime. Zita talentinga 
akomponiatorė pianinu.

Savo koncertų premjerai "Sva
jonės" pasirinko Melbourną. Ir ar 
galėtų būti kitaip: jos gi visos 

l melbourniškės, čia gimė ir užaugo, 
todėl ir jų pasiklausyti susirinko 
bemaž visi jauni ir vyresni Melbourne 
lietuviai. Na, ir jos visus nustebino, 
perviršindamos visus lūkesčius. Tai 
buvo geriausias vietinių pajėgų pasi 
rodymas, kokį iki šiol turėjome.

Prie Virginijos stipraus lyrinio 
soprano, gražiai derinosi Birutės 
mezzo-sopranas. Zita lydėjo pianinu, 
bet, dainuojant visoms trims liaudies 
dainą "Gale lauko toli...", jos lengvas 

Į altas gražiai tiko prie abiejų kitų.
1 Lietuvių namų koncerto salė buvo 
pilna nerimastaujančių, bet kartu 
jaunimo pastangomis pasitikinčių žiū
rovų.

Jaunimo kongreso ruošos komiteto 
pirmininkas Henrikas Antanaitis pa
sveikino susirinkusius ir publikai 
pristatė "Svajones".

Pirmoje koncerto dalyje Virginija ir 
Birutė padainavo duetu šešias dainas.

Solo Virginija padainavo dvi. Vir
ginija, tai žvaigždė, ne idk gražiai 
dainuojanti, bet ir į kiekvieną dainą 
giliai įsijaučianti ir ją giliai iš
gyvenanti.

Birutė ypač jausmingai padainavo 
'Raudą'. Ji giliai Išgyveno žodžių 
mintį. Tą patį galima pasakyti ir apie 
jos dainuotą baladę ąipie "gražią

Zita Prašmutaitė, Virginija Bruožytė 
ir Birutė Kymantienė

paną Ulijoną".
"Mėtaujėlė" nunešė mus į senų 

dienų Lietuvą. Tai rytų Lietuvos 
tradicinė sutartinė dama. Ją pradėjo 
dainuoti Birutė viena, kiek vėliau iš 
salės galo pasigirdo Virginijos balsas. 
Einant per salę link scenos jis vis 
stiprėjo, kol galiausiai scenoje abu 
balsai susitiko. Labai įdomus mon
tažas. Jautėmės nunešti į kitą 
šimtmetį, į kvepiančius Lietuvos 
laukų plotus. O kiek katučių jos gavo 
už šią dainą!

Antroje koncerto dalyje Virginija 
anglų kalba padainavo "Viliją", iš 
Lehar"o kompozicijos, bet ir šią ariją 
ji užbaigė lietuviškai.

Birutė Kymantienė visus pra
linksmino su atitinkama vaidyba ir 
įmantriu apsirengimu, kai ji padainavo 
'Paryžiaus tango'.

Maloniai apsvaigus pamečiau skai
čių antroje dalyje dainuotų dainų. 
Publika pakartotinai "Svajones" iš
šaukė dar dainuoti, dar kartoti.

Klausėmės įvairių šių laikų melo
dijų, apie šių laikų gyvenimą, bet 
girdėjome ir tradicinių dainų, kai dar 
niekas nei žodžių, nei melodijų 
neužrašinėjo. Tos dainos ėjo iš lūpų į 
lūpas ir tapo tautos nuosavybe. 
Entuziastiška publika "Svajonėmis" 
liko sužavėta. Repertuaras buvo 
gausus ir įvairus. Girdėjome linksmas 
ir liūdnas dainas, liaudies ir lengvo 
žanro estradines, o taip pat kelias 
labai įdomias, niekad negirdėtas 
dainas. Tai buvo aukšto meninio lygio 
koncertas. Klausytojai išėjo iš jo 
užburti jaunųjų dainininkių ir jų 
dainavimo. Girdėjosi atsiliepimai: 
"koks puikus koncertas", "dainavo 
tiesiog dieviškai","nesitikėjom, kad 
bus toks žavuigas koncertas - viršija 
visus", "koks gausus repertuaras" ir 
panašiai.

Man į mintį ypač įstrigo naujai 
sukurta daina "Gimtinės padangė", 
žodžiai ir muzika Klajūno. (Galiu tik 
spėlioti kas iš mūsų tas ’Klajūnas'?) 
Tai liūdna daina apie mūsų buitį 
išeivijoje, kurią Birutė ir Virginija 
jausmingai padainavo duetu.

Kad galėtų taip meniškai pasirodyti 
scenoje, "Svajonės" praleido daug 
valandų repetuodamos. Visa eilė 
jaunuolių ir keli vyresnieji prisidėjo 
prie techninių darbų. Tai buvo

pasišventusių melbourniečių talka.
"Svajonės" greitu laiku aplankys 

visas didesnes Australijos lietuvių 
kolonijas. Metų gale jos žada vykti į 
Ameriką ir Kanadą. Gera proga bus 
visiems išgirsti daug gražių, puikiai 
išpildomų dainų. "Svajonių" dainų 
plokštelė bus išleista birželio pabai
goje. Pageidaujama, kad jas jau dabar 
koncertų metu kuo daugiau užsisa
kytų, nes tiržas bus ribotas.

Gastrolių koordinatorė yra veikli 
Melbourne bendruomenės narė Aldona 
Butkutė. Muzikinės direktorės: Dąna 
Levickienė ir Birutė Prašmutaitė. 
Dalia Antanaitienė rūpinasi apranga, 
choreografė - Regina Vaičaitienė.

Daug darbo ir laiko įdėjo Viva 
Alekna ir Petras Aras paruošiant 
garsų efektus, Algis Karazija ir 
Petras Kružas tvarkė šviesas. Visur 
matėsi kruopštus pasiruošimas. Buvo 
ir daugiau pagelbininkų, bet kur čia 
visus išminėsi!

Pernai, Tautos šventės dienoje, 
Australijos lietuvių jaunimas paskelbė 
savo tikslą išlaikyti lietuviškumų ir 
jungti visus lietuvius kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybę. Kongresui 
ruošti reikia lėšų, todėl ir visas 
"Svajonių" koncertų pelnas skiriamas 
kongreso ruošimui. Ten eis ir iš plokš
telių surinktas pelnas.

Žvalus programos pranešėjas Sau
lius Varnas padėkojo publikai, gausiai 
į koncertą susirinkusiai ir tuomi 
parėmusiai Jaunimo kongreso ruošimą.

Visi prisidėję prie šio koncerto 
pasisekimo buvo pakviesti į Moterų 
seklyčią kavutei. Keliant šampano 
taures, PLJ Kongreso ruošimo pirmi
ninkas Henrikas Antanaitis visiems 
padėkojo ir pasidžiaugė dideliu kon
certo pasisekimu. "Svajonėms" jis 
pažadėjo, kad mūsų mintys jas lydės 
visur, kur jos bedainuotų!

Alisa Baltrukonienė

OI, G R Y B AI
Sydney lietuvių parapijos mokyklos 

tėvų komitetas turi daug darbo 
ruošiantis savo metiniam baliui, kuris 
bos gegužės 25, Lietuvių namuose 
Bankstowne. Bet visiem nutarus, 
atsiplėšė nuo savo darbų, nusamdė 
Ktobusą ir vežė savo mažius į mišką 
^grybauti. Balandžio 25 rytą nors 
oras nebuvo palankus, visi rinkomės 
prie lietuvių namų laukti autobuso. 
Autobusui pajudėjus, tėvų komiteto 
«rm. Vytenis Šliogeris, "vaidino" 
toduk torių ir rinko pinigus. Važiuo
sią tarpe matėsi daug buvusių 
šokinių ir mokytojų. Būrys skautų 
tyčių ir sesių, mokyklos globėjas prel. 

P. Butkus, buvęs Bankstown mokyklos 
mokytojas Bronius Stašionis, dabarti
nis M.P. red. Jonas Mašanauskas ir 
iaug kitų palikusių miestą pakvie- 
juoti tyru oru.

Kylant į kalnus, kartais net ir saulė 
pro debesis šyptelėdavo. Sustoję 
Katumboj manėm, kad matysime trijų 
eserų uoias, bet išlipę vos savo 
taikus galėjom matyti dėl tiršto rūko.

Kojas pamankštinę važiavom to 
lau, kol privažiavom norimą mišką, 
flralesiems žvalgams pažiūrėjus, ar 
matosi grybų, griebėm krepšius, 
kibirus ir puolėm į mišką. Po poros 
valandų grįžtam prie autobuso: visi 
šlapi, bet linksmi, o grybų galybės. 
Daugiausia oririnko Viktoras Šliteris, 
jai būt jis ruošiasi skautams virti. 
Redaktorius irgi kibirą vos atneše.

Kaip jau sakoma, lietuvių visur rasi. 
Sutikom Ankus, Zakarauskus ir kitus, 
kurie savo mašinom atvažiavo daug 
anksčiau. Buvo jau pietų laikas, 
pradėjom dalintis viščiukais, silkutėm, 
atpilant vis po lašiuką. Laikas bėgo

G R YB Al...

greitai ir reikėjo ruoštis namo. Mišką 
palikom nukentėjusi, bet lietus taip 
pylė, kad grybus galėjai matyti, kaip 
auga.

Pakeliui sustojom vienam viešbuty, 
kur prie malkinės krosnies buvo proga 
išsidžiovinti. Linksmi sėdom į autobu
są, artėjom prie namų, o tos dainos, 
dainelės, viena už kitą gražesnės. 
Nepajutom, kaip jau namie.

Vaikai džiaugėsi, kad pamatė tikrą 

Balandžio 25 Sydney parapijos moKykla suruošė iškylą į Biue 
Mountains. Virš 40 dalyvavusių įvairių amžių iškylautojų, nepaisant 
nepalankaus oro, parsivežė gerą nuotaiką ir krepšius grybų.

Nuotraukoje prie Katoomba Blue Mountains esanti uolų grupė, vardu 
Trys seserys.

mišką su grybais, kurių buvo mažų ir 
didelių, bet daugiausia šlapių.

Lašiukas.

Sydney lietuvių parap. mokyklos 
baliaus bilietus galite pirkti lietuvių 
namuose Bankstown, arba pas 
mokinių tėvus.

Nesvajokite, gegužės 25 jau arti, 
ten bus "SVAJONĖS"

Newcastle
DISKUSIJŲ KLUBE

Balandžio 21 Juozo Česnaičio 
namuose įvyko Newcastle lietuvių 
diskusijų klubo susirinkimas, kuriame 
įdomią paskaitą tema "Liberalizmas" 
skaitė prof. dr. V. Donieia.

Po paskaitos vykusiose diskusijose 
aktyviai dalyvavo iš Sydney atvykę 
svečiai Rita Juzėnaitė ir "M J>." red. J. 
Mašanauskas. R. Juzėnaitė sutiko 
ateityje atvykti i Newcastle" su savo 
paskaita.

Po diskusijų buvo perskaitytas 
Adelaide atostogaujančios klubo se
kretorės laiškas, kuriame ji pranešė, 
kad dėl savo Ir žmonos pablogėjusios 
sveikatos, ilgametis klubo narys dr. 
Motiejus Šeškus iš klubo pasitraukia. 
Klubo nariai Motiejui yra dėkingi už jo 
praeityje parodytą aktyvumą pa
ruošiant įdomias paskaitas ir daly
vaujant klubo veikloje.

Naujuoju klubo korespondentu su
tiko būti Stasys Butkus.

Sekantis susirinkimas įvyks birželio 
2 Žukų namuose, kur paskaitą skaitys 
pats šeimininkas.

Stasys Butkus.

Melbourne
PADEK A

Socialinės Globos Moterų Draugija 
širdingai dėkoja Karių Ramovei už 
suteiktą nuolaidą, perkant d-jos 
giobojamiems Atvelykio pietus.

Soc. Globos Moterų D-ja 
Melbourne

Mūsų Pastogė Nr, 18,1985.5.6, psl/5
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
JURGIS JANUŠAITIS

PERTH
PERTH' O LIETUVI U NAMAI

Netrukus baigsis žiema, o drauge 
kiek aprims ir lietuviškasis judėjimas, 
kuris žiemos ir pavasario mėnesiais 
buvo labai judrus. Lietuviškoje spau
doje sekant, iš įvairių kolonijų 
aprašymus, galima susidaryti pilnų 
vaizdą apie mūsų kultūrini ir organi
zacini gyvenimą, kuris, ačiū Dievui, 
išlieka stiprus ir nerodo menkėjimo 
žymių.

(vairūs koncertai, meno parodos, 
minėjimai, pagaliau baliai ir baliukai 
su meninėmis programomis liudija 
mūsų tautini gyvastingumą. Tokiame 
judėjime, be abejo, atsiekiami ir 
organizacijų pasistatyti tikslai. Prisi
menant praėjusius nepriklausomybės 
šventės minėjimus matyti, kad esame 
ir dosnūs lietuviškiems užmojams. 
Nuostabiai didelės sumos sutelkiamos 
veiksniams, Lietuvių fondui. Tautos 
fondui, Lituanistikos katedrai, spau
dos vajams. Jeigu viską sudėtume 
krūvon, matytume, kad sudėta milijo
nas dolerių. Džiugu, kad ir po 
daugelio tremties metų išlikome 
jautru.: savajai kultūrai, mokslui, 
menui, politikai.

Tokiomis nuotaikoms gyvendami 
artėjame prie šių metų didžiųjų 
(vykių, ar, tikriau sakant, prie 
didžiųjų užmojų Įgyvendinimo.

Čikagoje jau trečių dešimtmeti 
baigia Lietuvių opera. Lietuviai 
vienintelė etninė grupė, kuri sugebėjo 
(steigti ir trisdešimt metų išlaikyti 
savo operų. Daug ką šis lietuvių 
ryžtas stabina. Tai prestižo reikalas. 
Susibūrę entuziastai, pradėję su vyrų 
choru, nuėjo gražų kelią ir į kultūrinės 
veiklos plotmę (rikiavo Lietuvių 
operą, kuri per tris dešimtmečius 
veiklos pastatė eilę žymių klasikinių 
operų, o jų tarpe keletą sukurtų'mūsų 
kompozitorių. A įsimintina, kad Lietu
vių operų išlaiko visuomenė, sudė
dama keliasdešimt tūkstančių dolerių 
aukų (mecenatai) ir lankydama jos 
spektaklius. Operos vadovybė nieka
da, berods, nėra paskelbusi pajamų ir 
išlaidų apyskaitų, tačiau iš užuominų 
sprendžiama, kad paskutiniais metais 
vienos operos pastatymas kainavo net 
$ 100.000. Keliamas klausimas ar 
apsimoka tokias išlaidas daryti, sta
tant svetimų kompozitorių operas? 
Valia abejoti, tačiau operos vadovybė 
mano kitaip: apsimoka, nes tuo 
parodomas išeivijoj lietuvių kultūrinės 
veiklos pajėgumas.Kol yra mecenatų, 
kol lankomi spektakliai, kol vadovybė, 
kad ir labai sunkiai, suveda galą su 
galu, tol Ir operų pastatymas pras
mingas.

Š( pavasari, balandžio 27 ir 28 
Čikagos Morton East mokyklos audi
torijoje, lietuviškų visuomenę vėl 
pradžiugins Verdi opera DON 
CARLO. Tai bene dvidešimt devintoji 
opera lietuviškoje scenoje. Operos 
vadovybė susiduria su pagrindines 
partijas dainuojančių solistų stoka. 
Todėl ir šioje, kaip ir ankstyvesnėse

ADELAIDE
P AB AI OTŲ VĖS.

Nykų ir darganotą balandžio 13-ios 
vakarų, apie 90 vyresnio amžiaus 
adelaidiškių sugužėjo j Lietuvių 
namus savo metų veiklos užbaigtu- 
vėms - vakaronei.

Prie durų svečius pasitiko pats 
vakaro šeimininkas Kaz. Kaminskas, 
maloniai pasodindamas už stalų, jau iš 
anksto vakaronės dalyvių užsakytų. 
Vaišės buvo suneštinės, o "vaisvan- 
d aniai" - mielo Petriuko Andrijaičio 
veikiai pristatomi iš baro pagal 
Ištroškusiųjų kišenės pageidavimą.

Svečių palinksminimui buvo pak- 
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operose pagrindinę Don Carlo partiją 
dainuos svetimtautis Darrell Rowa- 
der, o operą režisuos amerikietis 
Christian Smith. Kitas partijas opero
je dainuos mūsų operos veteranai 
Jonas Vaznelis, Algirdas Brazis, 
Aldona Slempužienė. Kitas pagrindi
nes roles išpildys Vytautas Paulionis, 
Audronė Gaižiūnienė, Nerija Linkevi- 
čiūtė-Kasparienė, Bronius Mačiuke
vičius. Džiugu pažymėti, kad Lietuvių 
opera, po mūsų veteranų A. Kučiūno,

Dr. K. Ambrozaitis, pelno skirstymo 
komisijos pirm, ir Marija Remienė, 
vajų komisijos pirm. Lietuvių Fondo 
atstovų suvažiavime Čikagoje kovo 
30. Nuotr. J. Tamulaičio.
Vytauto Marijošiaus ir Alvydo Vasai- 
čio, susilaukė naujo talentingo diri
gento Arūno Kaminsko, Amerikoje 
baigusio muzikos ir dirigavimo moks
lus. Kaip tvirtas ąžuolas, nuo pirmųjų 
operos dienų tebedirba chormeisteris 
Alfonsas Gečas ir scenos tvarkytojas 
Kazys Oželis.

Nebesulaukiame mūsų operoje to
kių stiprių pajėgų, kaip Stasys Baras, 
Dana Stankaitytė, kurie, dainuodami 
savoje operoje, atidavė jai savo 
duoklę.

Lietuvių opera savo gyvavimo 
laikotarpyje davė progos daugeliui 
mūsų solistų parodyti savo talentus. 
Joje taip pat išaugo jaunieji kurie 
dabar statomose operose dainuoja 
pagrindines partijas.

Paskutiniu laiku i lietuviškų sceną 
ateina talentų, gražiabalsių solistų. 
Tikimasi, kad su jų pagelba opera 
išsilaikys ir klestės toliau.

Neabejojama, kad operos vadovybė 
atkreips j jaunuosius talentus reikia
mą dėmesį, kad jie galėtų pakeisti 
dabar operoje dainuojančius svetim
taučius.

Operai vadovauja entuziastai: ilga
metis pirmininkas Vytautas Radžius, 
vicepirmininkai - Vaclovas Momkus, 
Eglė Rūkštelytė-Sundstrom, Jurgis 
Vidžiūnas, sekretorė Valerija Ž.adei- 
kienė ir iždininkas Bronius Žukauskas. 
Tik tokių pasišventusių žmonių dėka 
lietuviškoji opera galėjo išsilaikyti tris 
dešimtmečius.

viestas Jonas Jankūnas su savo 
elektroninės muzikos "akordeono an
sambliu". Jono muzika maloniai ir 
labai uoliai kuteno mūsų klausų, nes 
vos pusvalandi "kalbinti" nepajėgėme 
prieš jų atsispirti: teko eiti šokti!

Ir šokome! Vis užmesdami aki, kas 
ką daugiau gali. Ar nepažjstame mes 
savo pažįstamų? Tad ir ūpas neatly
žo norint, lygiomis su kitais "pasirody
ti". O muzikantas, matydamas švy
tinčią nuotaikų, davė, ko tik šokėjai 
pageidavo. Praėjo ir "Ratelis!", dar 
vikraus p. Dumčiaus "suorganlzuo-

Balndžio 14 Įvykusiame visuotinia
me susirinkime buvo sėkmingai išs
pręstas Perth'o lietuvių namų reika
las. Paskolų išpirkimų nutarta atidėti 
penkiems metams, t. y. iki 1990 m. 
birželio 30. Iš virš 80 susirinkusių 
paskolų lapų savininkų, daugiau negu 
trys ketvirtadaliai pasisakė už Lietu
vių namų neabejotinų reikalingumų.

Vyskupas Baltakis atsisveikindamas 
pasakė, kad sekanti kartų vizituojant 
Perth'ų, jis norėtų būti priimtas tuose 
pat Lietuvių namuose. Jo viltis 
išsipildė.

Atidarydamas susirinkimų Lietuvių

N E TE K O ME

MIRĖ DIDELIS LIETUVIŲ 
DRAUGAS

Lietuvių kapelionas Fr. T. Tomich. 
53 metų amžiaus, kroatų kilmės, prieš 
kelis mėnesius žiaurios ligos pakirstas, 
balandžio 15 atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. Palyginti jaunas, kupinas 
energijos, tauraus būdo kunigas Tom 
ich daug darbavosi emigrantų tarpe. 
Lietuvių bendruomenė 1978 metais 
prieš pat Vasario 16 minėjimą neteko 
lietuvio kunigo ir kolonijos dvasinis 
aprūpinimas pakibo tarp dangaus ir 
žemės.

Laimingu supuolimu, tuometinis 
Ap-kės vaidybos pirm. J. Miliauskas 
kun. Tomich pažinojo. Jo prašomas 
kun. Tomich sutiko lietuviams laikyti 
mišias. Bet netekus lietuvio kunigo, 
arkivyskupas atšaukė leidimą naudotis
mums Įprasta SI Francis Xavier 
bažnytėle. Po aplinkiniais keliais 
padarytų pastangų arkivyskupas leido 
kun.Tomich sekmadieniais laikyti lie 
tuviams pamaldas toje pat bažnyčioje.

Lietuviai kun. Tomich pamilo, o 
kunigas pamilo lietuvius. Po poros 
metų. kun. Tomich visas mišias, 
išskyrus pamokslų, jau skaitė lietuvių 
kalba. Tautinių švenčių proga, ben
druomenė aprūpino jj tinkama litera 
tūra ir jo pamokslai tomis progomis 
būdavo persunkti lietuviškos dvasios. 
Jis ragino neapleisti lietuviškų papro
čių, auklėti jaunimų tautinėje dvasio - 
je ir sielotis tautos tęstinumu. Jam 
labai patiko mūsų giedojimas bažny 
čioje ir jis kartais kviesdavo savo 
tautiečius kroatus i lietuvių pamaldas 
pasiklausyti mūsų giedojimo. Vienų 
kitų giesmę jau buvo ir pats pramokęs 
lietuviškai ir giedodavo su visa 
bažnyčia.

Dažnai savo pamoksluose priminda 
vo lietuviams reikalą turėti savo 
centrų, panašiai kaip kitos bendruo 
menės kad turi. Atrodo jo įkalbinėji
mai pagelbėjo, nes lietuviai sujudo ir 
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 
tas"; pasitaikė proga sušokti ir " N oriu 
miego” ir "Pono katinėlio"... "Ar
negaila tamstytėms, "susiedėliai", 
kurie nepajėgėte tų vakarėli iš namų 
pajudėti?"

Loterijos fantų staliukas buvo 
"sklidinai pilnas". Nepagalvojau sus
kaičiuoti visų tų masinančių gėrybių, 
bet mažių-mažiausiai jų turėjo būti 
apie keturias dešimtis. Nenuostabu, 
kad bežiūrint (tą staliukų iš piniginių 
"išslydo" net dėl penketos bilietėlių 
blokiukų!

Šios vakaronės naujove buvo jauni
mo pakvietimas dalyvauti veltui. 
(Suaugusiems $3.09.) Ką pats jauni 
mas galvojo šiuo pakvietimu nepasi
naudodamas, tuo tarpu nesvarbu, bet 
pensininkų žestas yra sveikintinas. 
Kai dažniau pasitaikys ir iš kitų 
rengėjų panašūs pakvietimai, manau, 
jaunimas pradės mąstyti, ir savo 
naudos žiūrėti; matydamas abipusę 
reikšmę, gal atsisakys taip lengvabū
diškai žiūrėti i jiems rezervuojamą

s-gos pirm. E. Stankevičius perskaitė 
trumpą pranešimą apie Lietuvių namų 
tvarkymąsi.ir patobulinimą, praėjusių 
šešių metų laikotarpyje. Susirinkimui 
vesti, prezidiuman išrinkti prof.dr. Z. 
Budrikis ir A. Cižeika. Kalbėtojai kėlė 
Įvairių nuomonių bei siūlymų, bet dvi 
valandas užtrukusiuose debatuose 
pasireiškė daug geros valios ir suma
žėjusio nuomonių skirtumo. Susirinki
mui pasibaigus malonios ponios čia 
pat vaišino dalyvius kava ir skaniais 
pyragais.

V.S.

U Ik A U G O

po daugiau kaip 30 metų gyvenime 
šiame krašte, Įsigijo savo Lietuvių 
namus. Dėkingi lietuviai jau save 
pastogėje surengė kun. Tomich. jo 25 
metų kunigystės sukakties proga 
puošnų parengimų. Kun. Tomich 
pasidarė vienu iš mūsų. Negalima 
buvo Įsivaizduoti, kad vienų dienų mes 
galime jo netekti. Bet ta skaudi diena 
netikėtai atėjo.

"Requiem" mišiose dalyvavo trys 
vyskupai, ir apie 50 kunigų. Didelė 
Redemptionist bažnyčia negalėjo su
talpinti žmonių, norinčių mišiose 
dalyvauti. I kapus procesija nusitęsė 
apie kilometrų. Karstas skendo vaini
kuose ir gėlėse. B-nės v-ba lie tunų 
vardu uždėjo gražų vainiką, bei 
dauguma lietuvių norėdami (amžinti 
kun. Tomich vardą. Australijos lietu
vių fondui, vieton gėlių, suaukojo 
$323.00, kad padėti lietuvių tautai, 
kurių velionis taip pamilo. Kun. 
Tomich atminimas paliks amžinai 
lietuvių širdyse.

Tebūnie jam lengva Australijos 
žemė.... Ilsėkis ramybėje.

V.S.

salės sparnų... Visuomeniškai ma
tant, skaitau, Adelaidės pensininkai,
parodydami ir kitiems rengėjams savo 
pavyzdi, neimti (ėjimo mokesčio U 
organizuoto jaunimo, paskatina jauni
mą atviriau galvoti apie senimo rolę 
b-nėje, jaunimo rolę ryšiuose tarp 
generacijų bei susitaikyti su tikrovę 
kad be Jaunimo visa yra tik tuščia 
pastangos.

Elena Bulienė.

MELBOURNE
N A UJA V AL D YE3 A

Metiniame susirinkime išrinkta ŠA LB 
Melbourne apylinkės valdyba pasis
kirstė pareigomis sekančiai: Pir
mininkas - Ričardas Šemetas, 
vicepirm. ir narė kultūros ir švietimo) 
reikalams - Danutė Baltutienė, se-| 
kretorius - Algis Žilinskas, iždininkė! 
- Danutė Cižauskienė, narys jaumimtj 
reikalams - Andrius Vaitiekūnas..
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sportas
C. O L E AS BE R 1’ H E

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
G0LFIN1NKŲ

VELYKŲ PIRMENYBES PERTHE

Jau trys metai, kai Pertho L.S.K. 
"Tauro" Golfo sekcija ruošia Austra
lijos lietuviams golfininkams varžybas 
Velykų atostogų metu. Šįmet 2 dienų 
vyrų ir moterų golfo varžybose 
dalyvavo 24 asmenys.

Pirmoji rungtynių diena (balandžio 
6) saulėta ir graži. Pertho vyrai 
golfininkai, pripratę prie vietinių 
sąlygų baigė dienos žaidimą geriau už 
atvykusius ir atrodė, kad kova dėl 
laimėjimo bus sunki.

Antrą Velykų dieną pradėta lošti 
anksti. Gražus oras dingo ir prasidėjęs 
smulkus lietutis pavirto pastoviu 
lietumi, kuris neteikė daug malonumo' 
losiantiems, bet žaidimo sustabdyti 
nepajėgė. Baigėme tuoj po vidudienio, 
šlapi, bet patenkinti.

Apie 3 vai. rinkomės Lietuvių 
namuose bendriem pietum, rezultatų 
sužinojimui ir trofėjų įteikimui. Čia 
dalyvavo ir ne golfininkai, norėdami šį 
popietį praleisti drauge. Pavalgius, 
golfo kapitonas A. Čižeika pasveikino 
susirinkusius, palinkėjo visiems atei
nančiais metais vėl čia pasimatyti ir 
pranešė varžybų laimėtojus. Dviejų 
dienų golfo pastangos davė šiuos 
rezultatus: moterų pereinamojo tro
fėjaus laimėtoja O. Pilkienė iš 
Canberros, vyrų pereinamosios taurės 
su išlyginamuoju skaičiumi laimėtojas 
V. Francas iš Pertho, ir vyrų 
pereinamosios taurės be išlyginamojo 
skaičiaus laimėtojas Č.Žilinskas iš 
Canberros. Laimėtojams dalyviai gau
siai plojo.

Padėkojus vietiniams už svečių 
priėmimą, jų išlaikymą ir prižiūrėjimą, 
moterims, savo darbu padariusioms šį 
popietį tokį malonų ir H. Žuromskiui 
lž plokštelių muziką, šį subuvimą 
tąsėme ligi vidunakčio. . .A.C.

SVETINGI VAKARAI
Per praėjusias Velykas, Perth sporto 

klubas Tauras jau trečią kartą

golfo sekcija

Rimas Mickus, dėl tarnybinio per
sikėlimo į Melbourne, pasitraukė iš 
sekcijos sekretoriaus pareigų. Nau
juoju sekretoriumi yra Gil Vičiuiis.

Po pirmųjų trijų ratų klubo 
čempionate pirmas tris vietas užima: 
55 Don Atkinson, 50 Les Burba, 50 
Vytas Burokas.

Pirmajame golfo sekcijos susi
rinkime buvo nutarta, kad visi žaidėjai 
turi priklausyti sporto klubui "Kov
as". Deja, dar yra nesusimokėjusių 
$10 nario mokesčio. Nesusimokėję 
nariai negalės dalyvauti varžybose.

Varžybos dėl KOVO taurės įvyks 
Bowral lapkričio 23-24. Norintieji 
dalyvauti turi pranešti Jerry Belkus 
prieš pradedant gegužės 12 žaidimą. 
Apsigyvenimas (2 naktys) ir aikštės 
mokestis (Green Fees) vienam $50, 
dviem $80.

Sporto klubo Kovas Bankstown 
Lietuviu namuose įrengtoje V. Dau- 
daro atminimo lentoje golfo sekcija 
turi savo garbingą vietą.

Kovo golfo žaidėjai Kostas Bag
donas, Jurgis Karpavičius, laike lie
taus ir audros žaisdami golfą buvo 
įtrenkti žaibo. Laimingu atveju nu
kentėjo tik lietsargio kotas.

Sekančios varžybos vyks:
[i Kovo 12, Liverpool. 7 vai. ryto.
I Birželio 23. Oatlands, 7.10 ryto.
I Liepos .14, Barnwell Park, 6.45 ryto. 

pravedė Australijos lietuvių golfo 
pirmenybes.

Gaila, kad šiose, dabar jau tradici
nėm pasidariusiose pirmenybėse, ne
dalyvavo daugiau lietuvių golfo 
žaidėjų iš visos Australijos. "Vakarų" 
lietuvių svetingumas ir draugiškumas 
yra neįsivaizduojamas, o golfo žaidi
mui sąlygos yra puikios. Žaidimas 
vyksta kasdien. Susidarius didesniam 
žaidėjų skaičiui, atrodo, kad šeimi
ninkai suorganizuotų žaidimą ir naktį 
prie mėnulio!

O. Pilkienė ir Č. Žilinskas su savo 
laimikiais

Canberra Vilko golfo žaidėjai ir jų 
rėmėjai, kurie dalyvavo Perth sporto 
klubo Tauras suruoštose Australijos 
lietuvių golfo pirmenybėse, tvirtai 
siūlo visiems rimtiems (ir nelabai 
rimtiems) golfo žaidėjams, ruoštis jau 
dabar dalyvauti Perth’e vėl, 1986 
metais įvyksiančiose pirmenybėse.

Visiems lietuviams golfo žaidėjams, 
kurie nori savo žaidimo lygį pakelti, 
dalyvavimas šiose pirmenybėse yra 
būtinas, jau nekalbant apie malonų 
pabendravimą su vietos lietuviais.

Canberra sporto klubo Vilkas 
golfo žaidėjai širdingai dėkoja Perth 
sporto klubui Tauras ir visiems jo 
padėjėjams už malonų ir rūpestingą 
priėmimą per šias ir anksčiau buvusias 

■pirmenybes. Vilkas-Č.Ž.

CANBERRA

Sporto klubo "Vilkas" metiniame 
susirinkime kovo 31 buvo Išrinkta 
nauja valdyba:

Jonas Šliogeris - pirmininkas 
Kazys Kemežys - sekretorius 
Vida Howe - iždininkė 
John Kalnins - narys.
Šiuo metu Vilko sportininkai akty

viai dalyvauja A.C.T. Amateur Bas
ketball Association pirmenybėse:

Jaunesnių, kaip 16 metų mergaičių 
komanda.

Jaunesnių, kaip 12 metų mergaičių 
komanda.

Jaunesnių,kaip 18 metų berniukų 
komanda.

Canberros vyrų komanda "Canbe
rra Mazda Cannons" 1983 ir 1984 
metais laimėjo Australijos krepšinio 
pirmenybes. Dėka to Canberroje 
krepšinis labai išpopuliarėjo. Mazda 
Cannons pųlngtynės pritraukia nuo 
3.500 ligi 5.000 žiūrovų ir rungtynių 
aprašymai užima pagrindinę vietą 
Canberros dienraščio "Canberra 
Times" sporto puslapiuose.

Sporto klube 
K O V AS

B R AN EŠI MAS

Jaunių mergaičių (Junior. Girls) 
krepšinio treniruotės vyksta kiek
vieną šeštadienį Condell Park sta
dione, 1.30 vai. Trenerė Snaigė 
Gustafson.

PASIKALBP ’.nMAS SU SVAJONĖM
Jūsų korespondentas turėjo progą pasikalbėti su "Svajonių" dainininkėm. 

Šį pokalbį užrašėme taip kaip jis buvo pravestas.
Korespondentas: Kodėl jūs pasirinkote "Svajonių" vardą?
Svajonė: Labai kvailas klausimas. Pasižiūrėkite į mus, išgirsite mus 

dainuojant ir bus aišku.
K. Jūs man neatsakėte, nes kyla kelios galimos išvados: ar todėl kad jūs 

svajojate, ar esate svajingos, ar todėl kad mes visi pradėjome svajoti jus 
pamatę ir išgirdę?

S. Ha, ha, ha.
K. Ačiū už aiškų atsakymą. Gal galėtumėte papasakoti apie savo 

repertuarą?
S. Vėl nenorime duoti tiesioginio atsakymo, nes turite ateiti ir išgirsti. 

Galime tik pasakyti,kad dainuosim. Labai gražiai dainuosim. Gražias dainas. 
Linksmas ir liūdnas. Lietuviškai. Taip kaip dar niekada negirdėjote. Labai 
aukšto lygio.

K. Ar turėjote problemų,kol pasiekėte tą aukštą lygį?
S. Taip. Birutė ir Virginija turėjo sunkumų, nes Birutė dainuoja apie 30 

centimetrų aukščiau už Virginiją. Repetavome kartais Virginiją pastatyda- 
mos ant kėdės arba Birutei atsiklaupus. Dabar kai susidainavome, tai tų 
priemonių griebtis nebereikia,ypač Zitai padedant skambinant pianinu per 
vidurį.

K. Koks yra jūsų koncertų tikslas?
S. Na ir neapsišvietęs jūs, ypač kaip korespondentas! Turėtumėt žinoti! Mes 

padedame telkti lėšas Vl-tąjam Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui,kuris 
įvyks Australijoje 1978-8 metais. Visas koncertų pelnas yra Kongresui. Mes 
taip pat išleisime ir plokštelę, kurią jau dabar galėsite užsisakyti - aišku, 
plokštelės pelnas irgi yra Kongresui.

K. Kokios yra jūsų svajonės?
S. Atsiekti tikslą - sukelti susidomėjimą, entuziazmą ir lėšas Jaunimo 

kongresui. Aplankysime daugumą lietuvių kolonijų Australijoj ir svajojame, 
visai realiai, sekančiais metais koncertuoti Amerikoj ir Kanadoj.

K. Kada turėsime laimę ir džiaugsmą jus išgirsti?
BERTH, gegužės 12, sekmadienį, 
Lietuvių namuose, 6 vai.
BRISBANE, gegužės 19, sekmadieni. 
Lietuvių namuose

SYDNEY, gegužės 26, sekma- 
dieni. Lietuvių namuose, 3 vai.

CANBERRA, gegužės 3 0, ketvir
tadienį, Lietuvių Įdubę, 8 vial.' "

HOBART, birželio 1, Šešta
dienį,......... ............................. 7 vai.

ADELAIDE, birželi o. .1 5, &e&— £
tądien!, Lietuvių namuose, 7 vai,

K. Ačiū už pokalbį. Su nekantrumu lauksime jūsų dainuojant.
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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I. VENCLOVAS REBREZENT U O.I A 
AUSTRALIJĄ

į turnyrą prieš okupuotos Lietuvos 
šachmatininkus buvo pakviesti daly
vauti R. Arlauskas, turintis tarpt, 
didmeisterio titulą susirašinėjant ir I. 
Venclovas, turįs Australijos meisterio 
titulą. Pakviesti ir visi šio krašto 
aktyvūs lietuviai šachmatininkai. 
Kiekvienam pagal pajėgumą pažadėta 
parinkti varžovą Lietuvoje, bet tik I. 
Venclovas sutiko dalyvauti ir turnyre 
reprezentuoja Australijos lietuvius 
šachmatininkus.

Komandoje jam patikėta trečia 
lenta. Jo varžovas yra Viktoras 
Milvydas, tarptautinis šachmatų 
meisteris, gimęs 1932 metais Šiauliuo
se. Baigęs statybos fakultetą, dirba 
kaip projektų konstruktorius ir gyve
na Vilniuje. Šachmatų varžybose 
dalyvauja nuo 1948 metų. Lietuvai 
1972 metais apsivainikavus Europos 
laimėtojos taurez Viktoras Milvydas 
laimėjo geriausius rezultatus Lietuvos 
komandoje. Sužąidęs 8 partijas, pasie
kė šešis laimėjimus, o dvi partijas 
baigė lygiomis.

Lietuvos pergalė ypatingai reikš
minga. Turnyro galingiausias Rusijos 
vienetas turėjo pasitenkinti antrąja 
vieta. Dalyvavo 9 valstybės. Estai

laimėjo trečią, o latviai liko aštuntoje 
vietoje.

Grįžtant prie I. Venclovo partijos 
prieš V. Milvydą, rezultatą iš anksto 
sunku pranašauti.

Tikiu visi Australijos lietuviai ir 
šahmatininkai linki Irviui kietai kovoti 
ir siekti laimėjimo.
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N AMUOsį

Toliau skelbiame pavardes prisidė
jusių prie vajaus.

Vietoje dalyvavimo metiniame klu
bo baliuje aukojo:

A.ir V. Jakštai $50,
N. Čelkienė $20,
M. Vaškevičienė $20,
V. Saudargas $20.

Skolino neimdami nuošimčių:
J. Krutulis (Tasmanija) $ 1000, 
A. Jablonskis S 150.
Visiems nuoširdžiai dėkojame.
Ir vėl prašome, kad visi pasižadėję 

skolinti, kuo skubiau įmokėtų pinigus.
Kiekviena užtęsta diena mums 

kainuoja mokant nuošimčius.

.16-17 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL.7081414)

C VI E N Ą BE N K T A DI E Nį 
ėdant gegužės 1O d.

ŠOKIAI KLUBE
8 vai.

nariams S 2 nari ams $3

N edelskite

Motinos dienos minėjimas Sydney 
lietuvių parapijoje prasidės gegužes 
11. šeštadieni 4 vai. Rookwood 
kapinėse, lietuviu skyriuje atlaikant 
pamaldas už mirusias motinas. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Gegužes 12. sekmadienį 12 vai. St. 
Joachim bažnyčioje. Lidcombe įvyks 
iškilmingos pamaldos už gyvas ir 
mirusias motinas. Giedos Dainas 
choras. Visi kviečiami priimti šv. 
komuniją ir iš anksto užprašyti mišias.

Po pamaldų parapijos šulėje įvyks 
motinų pagerbimas. Jaunimas išpildys 
dainų ir žodžiu pynę. Po to seks 
kavutė.

Sydney lietuvių kapinėse uždėję 
depozitą už vietų paminklinėje sienoje 
pelenams padėti, nedelsdami nuvykite 
į kapinių raštinę užbaigti formalumus, 
bei pasirinkti dėžulės numeri.

Formalumų užbaigimui kviečiami į 
raštinę užsirašymo eile: pirmiesiems 
to neatlikus, negali susitvarkyti juos 
sekantieji.

r ormaiumams atlikti galima įgalioti 
ir kitus, tik reikia pasku'oėti.

Bus pranešta, kai bus laidojami jau 
mirusių pelenai.

Prei. P. Butkus

I

Britių meno

N.S.W. ART GALLERY
Balandžio 27 birželio 9

pa-

nuo 6 -v;
Didžioje

i k i 8

3d <ame naujo tipo

SMORGASBORD
su naujais įvairi ais, šiltais ir šaltais

$5

SĖK MI N O AS

Parodą sudaro skulptūros, 
veikslai, instaliacijos, video ir išraiš- 
kiniai pasirodymai.

Skulptūra itin stipriai at
stovaujama. Darbai įvairūs, spaivingi. 
dideli ir maži, rodo menininkų 
bandymą suprasti šių laikų chaotinę 
dvasią.

Skulptoriai naudoja įvairiausias 
medžiagas, priemones, temas: spal
vuotas mašinų duris, kėdes, paauk
suotą bronzą, akmenį, šviną, plastiką 
ir t.t.

Tapyboje jaučiasi neo-ekspresio- 
nistinės įtakos. Išrinktieji darbai 
atstovauja vėliausias ir labiausiai 
iššaukiančias meno išraiškas šių dienų 
D.Britanijoj.

Balandžio 28 Lietuvių namuose įvyko 
Kongreso atidarymo Sydnėjuje komi
teto susirinkimas, kuriame padarytas 
pranešmas apie VI PLJK organizaci
nio komiteto suvažiavimą Melbourne. 
Taip pat diskutuota atidarymo reika 
lai ir darbų bei pareigų pasidalinimas.

LITUANISTIKOS KATEDRAI 
V.Augustinavičius $100, 
O. Karkauskienė $10.

B.Stašionis •• įgaliotinis.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDUI

N. ir J. Liutikai, tėvo C.Liutiko
mirties 1 metų prisiminimui - $100.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI
J. Sakalauskas - $30.

Bibliotekos vedėjas

E AS UI O NS

JAU NI MO

21 EMAI
1985 METU

MA D U

visiems $ 8.
8 vai and a. 

■tortinga loterija, 
pamdo šokiai

Balandžio 21 Lietuvių klube Banks- 
towne, Sydney apylinkės vaidybos 
surengtas koncertas praėjo su dideliu 
pasisekimu. Pilnutėlė salė klausytojų 
praleido malonią popietę žavėdamiesi 
operos solistų Henri Wilden ir 
Gregory Martin puikiai sudainuotomis 
dainomis ir operų arijomis. Koncerto 
pelnas skirtas Lietuvių klubui pa
remti.

Lietuvių publikai jau iš ankstesnio 
pasirodymo pažįstamas baritonas G. 
Martin išpildė tris australų kompo
zitorių kūrinius: The Owl and the 
Pussy Cat, Picanniny's Cradle ir The 
Stockriders song, vėliau su
dainuodamas tris dainas lietuviškai. 
Tai St. Šimkaus "Pamylėjau 
vakar"."Lopšinė" bei Br. Budriūno 
arija "Viltie, kur tu” iš "Sidabrinės 
dienos". Galiausiai išgirdome pran
cūziškai Valentino maldą iš Gounod 
"Fausto" bei angliškai Toreadoro 
ariją iš "Carmen". Gregory Martin 
užtikrintai sudainuoti fortissimo ir 
ypač tobula lietuviška tarsena susi
laukė gausių katučių.

Pakaitomis su G. Martin dainavęs 
Henri Wilden klausytojus maloniai 
nustebino savo galingu, gerai ap
valdytu balsu. Pradėjęs dviem prancū
ziškais romansais ir itališka arija iš U. 
Giordano operos "Fedora", solistas 
apstulbino publiką savo puikiai lie
tuviškai sudainuota St. Šimkaus "Kur 
bakūžė samanota". Šią dainą, salei 
reikalaujant, jis turėjo pakartoti. 
Vėliau H. Wilden dar itališkai sudai
navo visomet populiarią "Una furtiva 
lacrima" iš Donizetti operos "Meilės 
eleksyras" bei ariją iš Verdi "Rigo- 
letto", kurias sekė arijos iš Offenbach 
"Hofmano Pasakų” ir iš F. Lehar "Das 
Land des Laechelns". pastarosios dvi 
prancūziškai.

Henri Wilden ir Gregory Maro 
koncertą vainikavo pasigėrėtinai B 
pildytu duetu "Šventovės gilumoje i 
Bizet "Perlų žvejai" operos.

Klausytojai liks dėkingi ables 
lietuvių bičiuliams solistams ir 1 
rūpestingai akompaniatorei Not® 
Williams už aukšto lygio koncertą^ 
už jų paramą Lietuvių kilt 
atsisakant nuo honoraro. Ypatų® 
padėka priklauso Sydney aP^ 
valdybos narei dr. Rūtai K**? 
liauskaitei, kurios iniciatyva 
rangomis 
suorganizuotas.

šis Kon<

V.P.

’’ Mūs u
A. Rackas.

E.Svirklienė. N.S.W.- $25. E. Esto 
tienė, Vic., J. Krutulis, Tas.. tJ? 
fondo ats..N.S.W.po $10. K. Andrį™ 
ka.N.S.W.. S. Gintaliene.N.S.W. į 
Kašauskas. S.A.. K. Peliurytis.N S į) 
S. Statkus. Vic., Z. Taličausįj 
N.S.W.. J. Čukauskas, .. .A. po$5 
Leveris, N.S.W. - $1.

Po $25 S. Jarmalauskas, N.S.W. : 
Šiaučiūnas, Tas.

Po $15 P. Armonas, N.S.W., p.g, 
baila, Vic., P. Morkūnas, Vic.

Po $10 S. Edmonds, N.S.W., V.K® 
pavičius, N.S.W., A.Nekrašius, N.S.į 

Pagerbimui a.a. A. Kaitinto, viet 
gėlių aukojo "M.P" po $10 Adickai,! 
Banelis, Dilbai, V. Mikelaitis, B. Šit 
nius, A. Viknius, visi iš Tasmanijo

Po $5 P.Duoba, S.A. A.Grikšėti 
Vic., J. Jablonskis, N.S.W., S.Kranaj 
Qld., B. Leitonas, Vic., A. Mieliau 
kas. W.A., A. Steponavičius, Vie., V; 
Šabrinskienė, Vic., S. Tamašausta 
Vic. Visiems nuoširdžiai dėkojame

J.A.V. S52.(

geros

I ė Ji m;is 
Pradži a 
Bus 
I»o
muzikos.
Pelnas skiriamas VI Pasaulio lietu
vių kongreso rengimo reikalams.

Balandžio 17 po ilgos ligos Ir sunkios ligos, sulaukęs 73 metų amžiaus, 
mirė mūsų vyras, tėvas ir senelis a.a. PETRAS RIDIKAS.

Dėkojame kun. P. Martūzui, jį lankiusiam ligoninėje, suteikusiam 
paskutinius sakramentus, pravedusiam rožančių, atlaikiusiam gedulingas 
pamaldas ir palydėjusiam į kapus.

Dėkojame visiems laike ilgos ligos jį prisiminusiems laiškais, 
atvirutėmis ir lankiusiems namie bei ligoninėje.

Dėkojame visiems už Skaudžioje valandoje suteiktą pagalbą, išreikštą 
užuojautą, vainikus, gėles, už Jo vėlę užsakytas mišias ir ypač už gausų 
dalyvavimą pamaldose, kapuose ir arbatėlėje.

Ačiū visiems, prisiminusiems kuklų ir taurų lietuvį, mylimą vyrą ir gerą 
tėvą,
Kastė Ridikienė, duktė Danguolė ir sūnus Vidas su šeimomis.

Prenumerata: 
Australijoje metams 
Užsienyje papr. paštu 
Oro paštu j N. Zelandiją 
Oro paštu kitur
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