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AUSTRALIJOS DIENA

Iki Australijos kolonijoms susijungiant 1901 m., Sausio 26—ji buvo 
švenčiama tik NSW. Ta diena buvo europiečių įsikūrimo Sydney Cove 
pradžia; visur kitur į tai nebuvo kreipiamas dėmesys. Tasmanija, 
Queenslandas ir Viktorija kas sau šventė atsiskyrimą nuo metropolijos. 
Pietų Australija ir Vakarų Australija didžiavosi savosios nepriklauso
mybės įkūrimu.

Tomis dienomis būdavo ruošiami piknikai, regatos, sporto karnavalai 
ir oficialūs pietūs. Šios valstybinės šventės populiarumu varžėsi su 
Kalėdų šventėmis ir Karalienės gimimo diena. New South Wales 
gyventojai sausio 26-ją vadino Sukakties diena (Anniversary Day), 
1818 metais gubernatorius Macąurie ją paskelbė valstybine švente.

Buvusieji kaliniai, ypač prasigyvenusieji, sausio 26-ją laikė savo 
laisvės diena ir gerdavo, sakydami "Už šalį, vyrai, kurioje mes 
gyvename!" Sportą mėgstantiems kolonistams sausio 26 d. buvo 
mielesnė negu Karalienės gimimo diena Gegužės 24 d., kai jau per šalta 
švęsti atvirame ore. Jiems taip pat atrodė, kad Sukakties diena geriau 
tinka šventėms negu kitos valstybinės šventės.

Po Federacijos, 1901 m. iškilo reikalas tokios dienos kaip Amerikos 
liepos 4—ji, žyminčios savarankiškos tautos pradžią. Tokia visuotine 
tautine šventė ir tapo sausio 26—ji, Australijos diena.

Pasirinkta Pirmojo laivyno atvykimo diena, o ne Federacijos įkūrimo. 
Nuo to laiko prisidėjo daug kitų svarbių tautai dienų, įskaitant Anzac ir 
Paliaubų (Armistice) vėliau Atminimo (Remembrance) dienas. Daug 
festivalių išaugo į australiškas tradicijas, išreiškiančias australų 
požiūrį į save kaipo tautą. Tokie yra Melburno Viktorijos futbolo lygos 
grand finalas, Melburno taurė ir Adelaidės Menų festivalis.

Taip daug visko įvyko prieš ir po 1788 m. sausio 26 d., kad Australijos 
diena dabar reiškia daug daugiau negu tik Pirmojo laivyno išsilaipinimo 
metines. Tai pasirinkta diena. Ji tinkama švęsti pasiektus laimėjimus ir 
padūmoti apie tai, kas mūsų laukia ateityje. Kai Australijos dieną 
švenčia visi australai, pati Australija padidėja. Tai gera diena atsisukti 
ir pažvegri, į šalį, kiyioje „tres gyvename, pasidžiaugti laisve ir 
privilegijomis, kurias čia turime.

VLIK O SEIMAS FLORIDOJE

Praėjusių metų gruodžio 6-8 
dienomis VLIK O Seimas posėdžiavo 
St.Petersburge, Floridoje. Seimui 
rengti komiteto pirminininkė dr. Irena 
Mačionienė pasveikino dalyvius ir 
pakvietė VLIKO pirmininką dr. Kazį 
Bobelį atidaryti Seimą. į Seimo 
prezidiumą buvo pakviesti: pirmininku 
- A. Misiūnas, ir vicepirmininkais - dr. 
L. Kriaučeliūnasir dr. St. Kuzminskas 
(iš Anglijos); į sekretoriatą - dr. J. A. 
Stikliorius, M. Pranevičius ir A. 
Skirius. Invokaciją sukalbėjo kun. V. 
Zakaras.

Seimą sveikino žodžiu: Vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM, ALTOs pirmi
ninkas T. Blinstrubas, Kanados Tautos 
Fondo Atstovybės pirm. A.Firavičius, 
VLIKO įgaliotinis Venecueloje ir 
Venecuelos L.B. Krašto Valdybos, 
pirm. H. Gavorskis, D. Britanijos Liet. 
S-gos atstovas dr. S. Kuzminskas, 
Amerikos Liet. Tautinės S-gos pirm 
dr. L. Kriaučeliūnas, Lietuvių So
cialdemokratų Partijos pirm M. Pra
nevičius (atvežęs VLIKO Seimui ir 
$300 auką), Lietuvos Darbo Fe
deracijos atstovas dr. V. Šimaitis 
(įteikė VLIKO seimui Federacijos 
vardu $500), Reorg. Lietuvių Bend
ruomenės atstovė p-ia Kačinskienė, 
Amerikos Liet. Tautinės s-gos St. 
Petersburgo skyr. pirm. V. Gruzdys, ir 
kiti. Raštu Seimą sveikino Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos Šefas dr. 
Stasys A. Bačkis, ir diplomatinės bei 
konsularinės tarnybos atstovai: A. 
Simutis, dr. J. Žmuidzinas, J. Daudž- 
vardienė, V. Balickas, V. Če
kanauskas ir prof. J. Baltrušaitis; 
vysk. Vincentas Brizgys ir vysk. 
Antanas Deksnys; Pasaulio Liet. 
Bendruomenės pirm. V. Kamantas, 
JAV, Kanados, V. Vokietijos ir 

Šveicarijos Liet. Bendruomenės, 
VLIKO garbės pirm. dr. K. Valiūnas, 
keliasdešimt lietuvių organizacijų ir 
pavieniu asmenų. Kor. Neo-Lithuania 
pirmininkė K. Brazdžionytė su svei
kinimais atsiuntė $100 auką.

VLIKO Seimui rengti komitetas 
išleido gražų specialų leidinį su 
nuotraukomis ir sveikinimais VLIKO 
Seimui.

Pranešimus apie VLIKO veiklą 
padarė: VLIKO Tarybos pirm. V. 
Šoliūnas, VLIKO Valdybos pirm. dr. 
K. Bobelis, ir vicepirin.’V. Jokūbaitis. 
Tautos Fondo vardu pranešimus davė 
T.F.Tarybos pirm. J. Valaitis, T.F.- 
Vaidybos pirm. J. Giedraitis ir 
Kanados T.F. Atstovybės vardu - A. 
Firavičius, kuris įteikė Seimui stambią 
$100,000 Kanados lietuvių auką. A. 
Firavičius už jo nuopelnus Seimo 
išrinktas VLIKO garbės nariu.

Simpoziumo " Kopenhagos Tribu
nolo, Baltijos Taikos ir Laisvės Žygio 
atgarsiai besikeičiančioje Europos 
politikoje" dalyvių pranešimai - dr. K. 
Bobelio, dr. D. Krivicko, dr. J. 
Stikiioriaus ir inž. L. Griniaus - buvo 
sekami su dideliu susidomėjimu. Jie 
buvo paįvairinti vokiečių filmu apie 
Taikos ir Laisvės Žygį. Diskusijų 
metu buvo ypatingai atkreptas dėme
sys į 1986 m. Vienoje įvyksiantį 
•Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijos peržiūros su
važiavimą.

Gruodžio 8 d. sekmadienį vyko 
VLIKO Seimo uždaromasis posėdis, 
kurio metu buvo gyvai diskutuoti 
okupuotos Lietuvos reikalus lie
čiantys klausimai. Po to buvo priimtos 
rezoliucijos. Seimas baigtas Lietuvos 
Himnu. 1 vai. p.p. iškilmingas pa
maldas atnašavo ir pamokslą pasakė

PER SAVAITĘ

Pasaulyje
Padėtis Pietų Jemene (South 

Yemen) rimtai pablogėjusi ryšium su 
neseniai įvykusiu perversmu prieš 
marksistinę vyriausybę. Sovietų 
Sąjunga jaučiasi taip nesaugiai, kad 
evakuoja savo piliečius iš Pietų 
Jemeno.

Didėjant tiek išoriniam tiek vidaus 
spaudimui p.'eš PIETŲ AFRIKOS 
vyriausybę, baltieji kvalifikuoti dar
bininkai pradėjo apleisti šalį. Dalis jų 
atvyksta į Australiją.

AMERIKOS KONGRESAS ėmė 
tirti, kaip yra su tariamais dideliais 
turtais, kuriuos Amerikoje laiko 
Filipinų prezidentas Ferdinandas 
Markos.

Praėjusią savaitę JAV buvo šven
čiama valstybinė šventė - Martyno 
Liuterio Kingo diena. Tėvas M. L. 
Kingas kvietė Amerikos negrus su
siimti, šviestis, tapti kultūringais, 
taupyti pinigus ir nustoti dėl savo 
nelaimių kaltinti baltuosius. Jis buvo 
nužudytas 1968 m.

■ rt
Didžiausias žmonijos istorijoje lėk

tuvas Konkordas (Concorde) šventė 
dešimties metų gyvavimo jubiliejų.

Persekiojamas PLO lyderis Jasaras 
Arafatas (Yasser Arafat) vėl yra 
remiamas Saudi Arabijos ir galės 
toliau išsilaikyti vado pozicijoje. 
Keletą valandų prieš gaudamas tą 
paramą, jis vėl grasino atnaujinsiąs 
terorizmo bangą prieš JAV (žinoma!) 
ir Vakarų interesus Viduriniuose 
Rytuose.

VIETNAMAS pasiūlė amekiečių 
stebėtojams ištirti vietoves, kur 
įtariama, kad komunistai iki šiol laiko 
JAV karo belaisvius.

SOVIETŲ piliečiams greitu laiku 
bus leista pasižiūrėti į siurrealistinius 
Salvadoro Dali paveikslus. Iki šiol jo 
darbai buvo "buržuaziniai ir reak
cingi". Dabar nei iš šio nei iš to jie 
pasidarė priimtini.

BRITŲ ir PRANCŪZIJOS vyriausy
bės galutinai susitarė tiesti tunelį po 
Lamanšu (La Manche arba English 
Channel). Pirmasis pastatyti tokį 
tunelį pasiūlė Napoleonas prieš 200 
metų.

Po perversmo LESOTE (LESOTHO) 
komunistuojantis vadas Džonatanas 
(Chief Jonathan) pasitraukė be kraujo 
praliejimo. Nauja valdžia atrodo 
būsianti daug palankesnė Pietų Afri
kos interesams.

vyskupas Paulius Baltakis, OFM, 
taipgi pamoksią pasakė Evangelikų 
Kun. E. Gerulis. Vėliau Lietuvių 
Klube papietavus, trumpai apie 
VLIKO darbus kalbėjo dr. K. Bobelis, 
dr. D. Krivickas ir inž. L. Grinius. 
Apie ALTOS Tarybos veiklą kalbėjo

Australijoje
Tuo metu, kai prezidentas Rea- 

ganas svarsto, ką daryti su pulkininku 
Kadafiu (Gaddafi) ir Libijos tero
ristais, Australija turi problemų visai 
arti namų dėl Kanakų nepriklausomy
bės sukilėlių NAUJOJOJE KALEDO
NIJOJE (New Caledonia). Federalinė 
vyriausybė šiuo metu tiria laikraščių 
pranešimus, kuriuose įtikinamai įro- 
.doma, kad Libija remia Kanakus prieš 
Prancūziją.

LORDŲ RŪMAI patvirtino įsta
tymą galutinai nutraukiantį konstitu
cinį ryšį tarp Australijos ir Didžiosios 
Britanijos.

Neseniai paskelbti tyrimų duome
nys parodė, kad kas penktas Australi
jos vaikas gyvena SKURDE. Prieš 
dešimtį metų šis santykis buvo 
vidutiniškai vienas iš vienuolikos. Šie 
skaičiai paaiškina, kodėl tokios milži
niškos sumos išduodamos pašalpoms. 
Be abejo, "skurdas" suprantamas 
australiškais standartais.

Australijos užsienio reikalų minis
tras p. Heidenas (Haydęn) vėl 
pademonstravo neapsisprendimą dėl 
JAV ir Vakarų Sąjungininkų, nors jis 
ir pasmerkė Libijos terorizmą, 
Heidenas ir Vyriausybė deramai 
neparėmė vieningų ekonominių sank
cijų, kurias prieš Libiją pasiūlė JAV.

Moterys - valstybės tarnautojos, 
pasiryžusios kopti karjeros laiptais, 
atrodo, gali pasiekti aukštų pareigų 
MINISTRO PIRMININKO departa
mente, tačiau turi mažai šansų kitose 
valstybės įstaigose.

Ryšium su stichinėmis nelaimėmis 
Kolumbijoje ir kitose kavą augi
nančiose valstybėse KAVA Aust
ralijoje netrukus gali pabrangti dvi
gubai.

Ketvirtadienį, sausio 23 d., Sydnė- 
juje prie miesto Rotušės Pavergtų 
Tautų Komitetas pažymėjo Pasaulio 
laisvės dieną. Ši diena primena mums, 
kad prieš 32 metus 21,809 kinų 
Raudonosios Armijos "savanoriai" 
patekę į Jungtinių Tautų pajėgų 
nelaisvę Korėjoje ,tapo LAISVAIS 
piliečiais šalyje, kurią jie siekė 
"išvaduoti". Plačiau apie Pasaulio 
laisvės dieną - rašysime vėliau.

Sidnėjuje Domaino parke atviroje 
estradoje pasaulinio masto dainininkė 
(sopranas) Joana Sutherland atliko 
Džildos partiją operoje "Rigoletas". 
Nežiūrint nepastovaus oro, jos klau
sėsi (veltui) 16 tūkstančių žmonių.

jos pirmininkas T. Blinstrubas ir buvęs 
pirm. dr. K. Šidlauskas.

VLIKO Seimas praėjo darbingoje ir 
pakilioje nuotaikoje.

(ELTA)
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J. MASANAUSKAS.

Senovėje atsiradimas ar pasiro
dymas prieš tai nematytų dangaus 
kūnų paprastai būdavo aiškinamas 
kaip ženklas ateinančių nelaimių. 
Šiais laikais dauguma dangaus kūnų 
yra žinomi ir jų periodinis pasi 
rodymas nesukelia baimės, nebent kai 
kuriuose tamsesniuose žmonėse. An
tai prieš keletą metų Pietų Austra
lijos premjeras Don Dunstan turėjo 
atsistoti Glenelg priemiesčio pajūryje, 
kad įrodytų Adelaidės gyventojams, 
jog pranašystė apie ateinančią didelę 
bangą, nušluosiančią tą šaunų miestą 
nuo žemės paviršiaus, neišsipildys.

Tad ir Halley kometos pasirodymas 
daugiausia sujudino kelionių organi
zatorius. Halley kometa bus matoma 
vasario - kovo mėnesiais. Geriausia 
vieta - Australijos centras - Alice 
Springs. Ten ir oras tyresnis, ir nėra 
didmiesčio šviesų, ir daugiau gali
mybių, kad nebus debesuota. Jau 
dabar kelionių biurai, lėktuvų linijos 
organizuoja ekskursijas ir norintiems 
pamatyti maždaug kas 76 metus 
pasirodančią kometą, pataria nelaukti 
ir užsisakyti vietas, nes Alice Springs 
hotelių - motelių neperdaugiausia, o 
lauke, palapinėje, miegant gali nekaip 
pasibaigti, kaip kūdikiui, dingo "nusi
neštam" be pėdsakų.

Tarp kitko, "mūsų mokslininkai 
nustatė", kad Halley kometa nebuvo 
žvaigždė, kuri tris išminčius iš Rytų 
nuvedė i Betliejų. Apie tą laiką ji 
buvo kitoje saulės pusėje ir tik po 30 
metų vėl buvo matoma žemėje.

Atmetus kometos jėgas išpra
našauti ateities nelaimes ir negandus, 
verta atsigrįžti atgal ir pažiūrėti kas 
pasaulyje įvyko praėjusiais metais.

Tarptautinėje plotmėje turbūt 
svarbiausiu įvykiu buvo Amerikos 
prezidento Ronald Reagan sisitikimas 
su naujausiu Sovietų Sąjungos vadu 
Michailu Gorbačiovu. Jų susitikimas 
buvo pradėtas planuoti dar neatšalus 
Kremliuje pašarvotam Konstantinui 
Cernenko, kurio trumpas viešpa
tavimas pasibaigė po labai ilgos 
"slogos".

Laidotuvėse dalyvavę viceprez. 
George Bush ir užs. reik. sekr. G. 
Shultz jau tada užmetė meškerę 
stebėtinai greitai išrinktam naujam

Bronius Jakaitis
Praeitais metais mirtis gerokai 

praretino Geelongo lietuvių bend
ruomenę. Paskutiniąja metų auka tapo 
Bronius Jakaitis. Nors jau žengė 71 
metelius, jautėsi gana stiprus. Lapkri
čio 19 dieną pasiruošė važiuoti į 
miestą ir staiga prie vartų pasijautė 
blogai, grįžo į kambarį ir užmerkė akis 
amžinybėn.

Už a.a. Bronių gedulingos pamaldos 
buvo laikomos naujoje Kristaus Kara
liaus (Christ the King) bažnyčioje. 

Sovietų Sąjungos komunistų partijos 
generaliniam sekretoriui Gorbačiovui. 
Neužilgo po laidotuvių buvo pa
skelbta, kad taip vadinamas "viršūnių 
susitikimas" įvyks lapkričio mėnesį. 
Lapkritys atėjo ir praėjo, susitikimas 
įvyko, bet dar ir dabar pasaulis žino 
daugiau ką kalbėjo susitikusiųjų vadų 
žmonos, negu patys vadai, kurie 
susitarė ir toliau nesusitarti.

Sovietų Sąjungos valdžią perėmęs 
pagal jų paskutiniųjų 20 metų 
standartus jaunas (54-rių metų) 
vadas, energingai griebėsi, bent žo
džiais. parodyti, kad Kremliuje yra 
nauja šluota. Pirmieji jo išleisti ediktai 
suvaržė alkoholio pardavimą ir išger
tuves darbovietėse. Jis taip pat 
pareikalavo iš savo piliečių didesnės 
darbo disciplinos, per kurią bus 
pakeltas darbo našumas, o kartu ir 
gerbūvis. Pažadų, kaip jo pirmtakas 
Chruščiovas, kad per 20 metų, tai yra 
maždaug šiuo laiku, Sovietų Sąjunga 
pasivys ir pralenks kapitalistinius 
kraštus, jis nedarė. Bet jis nedarė ir 
jokių reformų, kurios sudarytų gali
mybes sovietiniams piliečiams page
rinti savo būklę. Žodžiu, Gorbačiovo 
receptas paliegusiai sovietinei eko 
nomikai pakeiti yra pasiūlymas ma
žiau gerti ir daugiau dirbti. Neatrodo, 
kad šie jau 20 metų žinomi "vaistai" 
ką nors padėtų.

Jungtinių Amerikos Valstybių eko
nomika stabilizavosi. Amerikos do
leris praėjusių metų pradžioje iškilęs 
labai aukštai, vėliau krito. Kai kurių 
ekonomistų nuomone jis turėtų kristi 
dar daugiau. Dolerį palaiko 200,000 
milijonų deficitas ir to pasėkoje 
mokami aukšti nuošimčiai už Vais-ū 
lybės paskolas. Bet jau dabar per 
senatą bandoma pravesti įstatymas, 
įpareigojąs JAV vyriausybę biudžetą 
subalansuoti iki 1991 metų.

Paskutiniaisiais praeitų metų mė
nesiais nuo terorizmo žuvo daugiau 
žmonių, negu bet kada anksčiau. Nors 
dar nėra galutinai patvirtinta, bet 
daviniai rodo, kad Air India lėktuvas, 
nukritęs Atlante su keliais šimtais 
keleivių ir įgula, irgi buvo teroristų 
bombos auka. Maltos saloje per 
pagrobto Egipto lėktuvo išvadavimo

ES R ONI US .JAKAI TJ S»

Atnašavo Geelongo miesto katalikų 
bažnyčios galva monsinjoras James 
Murray, jis pasakė pamokslą ir 
palydėjo į Rytų Geelongo miesto 
kapines.

Laidotuvėse dalyvavo gražus būrys 
tautiečių, draugų ir kaimynų. Apei
goms pasibaigus monsinjoras šeimos 
vardu pakvietė šermenų pietums į 
velionio namus.

Bronius paliko liūdinčią žmoną 
Irene, dukrą Rūtą, sūnus Petrą ir 
Romą.

Bronius Jakaitis, Vinco sūnus, gimė 
1915 m. kovo 23 d., Šingalių kaime, 
Josvainių valsčiuje, Kėdainių apsk. 
Daviniai iš Lietuvos paso 1935 - V - 3 
d., Valsčiaus viršaitis C. Ančere- 
vičius.

1945 m. rusams vėl okupuojant 
Lietuvą, pasitraukė į vakarus. Iš 
Vakarų Vokietijos 1948 m. emigravo į 
Australiją, 2-jų metų sutartį atliko 
Queensiando valstijoje. Čia 1950 m. 
balandžio 28 d. vedė Irene Huzar. 
Tais pačiais metais atsikėlė į Gee- 
longą. 

misiją žuvo 60 žmonių. Naujiena buvo 
italų keleivinio laivo pagrobimas, kai 
teroristai nužudė luošą Amerikos 
žydą. Kaip atsimename amerikiečių 
aviacija privertė iš Egipto bėgančių 
teroristų lėktuvą nusileisti Sicilijoje. 
Teroristai buvo italų policijos areš
tuoti. Tai pirmas atvejis, kai ameri
kiečiai, nepaisydami grąsinimų po 
kiekvieno terorizmo akto, ėmėsi 
tiesioginio žygio prieš teroristus.

Izraelis, kaip žinoma, nepraleidžia 
neatsilyginęs už prieš jį vykdomą 
terorizmą. Rugsėjo mėnesį Izraelio 
aviacija perskrido didelę dalį Vidur
žemio jūros, kad sunaikintų Tunizijoje 
esančią Palestinos išvadavimo orga
nizacijos būstinę. PLO vadas Arafatas 
vos vos išvengė mirties.

Tiesioginės akcijos, gal ir ne 
perdaug išmintingos, griebėsi ir pran
cūzai prieš organizacijos "Žalioji 
taika" laivą "Vaivorykštės karys" 
(Rainbow Warrior), iš Auckland uosto 
N.Zelandijoje besirengiantį plaukti j 
atominių bombų bandymo zoną. 
Pradžioje paneigę bet kokį įsivėlimą 
laivo susprogdinime, kurio metu žuvo 
vienas žmogus, prancūzai vėliau prisi
pažino, bet N.Zelandijos reikalavimą 
sumokėti 16 milijonų dolerių kompen
sacijos, jie pavadino absurdišku.

Betgi gruodžio pradžioje Jungtinės 
Tautos vienbalsiai pasmerkė tero
rizmą sutardami, kad visi terorizmo 
aktai yra nusikaltimas ir negali būti 
pateisinami. Už šią rezoliuciją bal
savo ir Lybija, ir Izraelis, ir 
Prancūzija, o Palestinos išvadavimo 
organizacijos stebėtojas rezoliuciją 
pavadino istorine gaire. Belieka tik 
laukti pasekmių.

Irako - Irano karas tebevyksta. 
Nors reikia manyti, žmonės ten, kaip 
ir Afganistane, žūsta kiekvieną dieną, 
pasaulinei televizijai ir spaudai tai jau 
yra atsibodę. Televizija minta tuo, kas 
jos vadovų nuomone yra naujienos. 
Šešis metus besitęsią konfliktai, 
nesvarbu kokie jie bebūtų žiaurūs, 
atsibosta. Per paskutinius keletą 
mėnesių naujiena tapo riaušės Pietų 
Afrikoje. Beveik kas vakarą galima 
buvo televizijoje stebėti botagais 
ginkluotus baltus policininkus, gainio- 
jančius juoduosius. Dabar Pietų Af
rikos vyriausybė užsienio žurna
listams uždraudė dalyvauti ir perduoti 
riaušių vaizdus. Neatrodo, kad tai 
būtų sumažinę demonstracijas, tačiau

Bronius, būdamas darbštus statybi
ninkas. greitai įsikūrė patogiam gyve
nimui, kiek vėliau namą pakeitė į ūkį 
Geelongo priemiestyje Moolap kur 
išgyveno virš 16 metų.

Niekad nenutraukė ryšių su sta
tyba. o iikiu džiaugėsi tik po darbo. 
Svajojo vieną dieną išdalyti ūkį į 
sklypus, nes miestas išsiplėtė jau už jo 
žemės, bet įvairūs savivaldybės reika
lavimai ir suvaržymai neleido įvykdyti 
planų.

Jausdamas senatvės naštą, ūkį 
pardavė už gražią sumą ir šalimai 
pasistatė naują namą ir čia smagiai 
leido pensininko dienas. Tik netikėta 
mirtis pastojo kelią grįžti į Josvainius. 
A.a. Bronius gyvendamas Geelonge 
talkininkavo ir rėmė Lietuvių Namus, 
prenumeravo "Mūsų Pastogę" ir 
glaudžiai bendradarbiavo su lietu 
viais.

Mielas Broniau, ilsėkis ramybėje. 
Iki pasimatymo amžinybėje,

J. GAILIUS.

nebematome jų televizijoje.

Prieš dvyliką metų arabų - Izraelio 
karo pasėkoje naftą eksportuojantys 
kraštai susiorganizavo į naftos 
eksporterių organizaciją, kuri "bau
dė" kai kuriuos vakarų pasaulio 
kraštus, suvaržydama naftos ekspor
tą. Septynis - aštuonis metus naftos 
kaina nuolat kilo. Pasaulis buvo 
gąsdinamas, kad apie šį laiką dėl 
kylančio pareikalavimo, naftos kaina 
bus tiek aukšta, kad vidaus degimo 
varikliams kurą (benziną, spiritą) 
apsimokės gaminti iš anglies, cukrinių 
švendrių, įvairių organinių produktų 
ir 1.1. Dabar naftos kaina dėl 
mažėjančio pareikalavimo krinta. 
Naftos eksporterių organizacija 
(OPEC) kainą bandė palaikyti įpa
reigodama narius sumažinti pro
dukciją. Bet kai kurių narių, kaip 
Nigerija, ambicingi ekonominiai pla
nai, arba reikalas finansuoti karus, 
kaip Irako ir Irano, priverčia juos 
eksportuoti daugiau. Tas iššaukė 
perprodukciją. Tai yra įrodymas, kad 
kapitalistinės sistemos stipriausias 
bruožas yra jos lankstumas ir suge
bėjimas greitai prisitaikyti, kad ir prie 
staiga atsiradusių radikalių suvar
žymų.

Australijos ekonomika pernai per
gyveno žymų Australijos dolerio 
nuvertinimą. Iki darbiečių atėjimo 
valdžion dolerio vertė buvo nusta
toma Rezervinio banko - bankas 
garantavo, kad jis supirks svetima 
valiuta australiškus dolerius jo paties 
nustatyta kaina. Pereitais metais 
Australijos iždo ministeris Paul Kea
ting paskelbė, kad Australijos doleris 
bus paleistas "plaukti" tarptautinėje 
finansinėje rinkoje - rinka nustatys, 
kiek jis yra vertas. Kartu tai bus ir 
rG'dlklis.’kaip pasaulfš vertina Austra
lijos ekonomiką.

To pasėkoje nuo maždaug 95 
amerikoniškų centų vertės mūsų 
doleris nukrito iki 65 centų. Rezul
tatas, dėl kurio stebėtis perdaug 
nereikia ir kurio iždo ministeris 
tikėjosi. Mažesnė dolerio vertė reiškia 
žemesnes Australijos eksportines kai 
nas, daugiau eksporto, daugiau ga
mybos, daugiau darbų, daugiau pi
nigų. Iš kitos pusės tai reiškia 
aukštesnes importuotų prekių kainas,

A I .. B I N A S *

B E R N O T AS

Vėl vieną tautietį Brisbanėje nuly- 
dėjome į kapus - ALBINA BER
NOTĄ. 66 m. amž.. atkeliavusį 1949 
m. iš Sydnėjaus, per Bathursto 
stovyklą. Goodnoje įsikūrusį, čia 
gyvenusį ir mirusį.

Mirė vėžio ligos iškamuotas. Palai
dotas tapo 1986 m. sausio 3 d. 
Goodnos Central Cemetery.

Goodnos mažutėj, jaukioj Romos 
katalikų bažnytėlėj gedulingas pa
maldas atlaikė, į kapus nulydėjo ir 
laidojimo apeigas atliko nuoširdus tos 
parapijos kunigas - australas.

Apeigose dalyvavo mirusiojo našlė 
Petronėlė ir abu sūnus: Jonas ir 
Stasys, dvylika australų ir vos du 
mūsų tautiečiai.

Vienuolė - seselė grojo gedulingus 
maršus.

Atleisk, Viešpatie, už mūsų ap- 
lūžimą, juk esame tiek pensininkų, 
kurie apie laidotuves žinojome, bet 
nedalyvavome.

Tu pats, brangus Albinėli, kantriai 
ilsėkis ir lauk manęs.

POV. K.
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mažiau importo, mažiau pinigų iš
plaukia užsienin. Kol kas rezultatai 
nelabai drąsinantys. Spalio mėnesio 
prekybinis balansas parodė, kad 
Australijos importas perviršijo eks
portų 1,600 milijonų dolerių. Lap
kričio balansas buvo geresnis, tik (!) 
800 milijonų deficitas.

Darbiečių vyriausybės ir darbi
ninkų sąjungų susitarimas sako, kad 
pakilus kainoms, atitinkamai turi būti 
pakelti atlyginimai. Valdžia bandė 
(kalbėti sąjungas, kad kainų pakilimas 
dolerio kritimo pasėkoje neturėtų būti 
kompensuojamas algų pakėlimu. Są
jungos su tuo nesutiko ir lapkričio 
mėnesi visi gavo 3.8 proc. pakėlimą. 
Pakeltos algos reiškia aukštesnę 
gamybos kainą, mažesnį eksportą. Tad 
Australijos dolerio nuvertinimas dėl 
algų pakėlimo gali nesudaryti leng
vesnių sąlygų eksportui.

Labai netikėtai Australijos liberalų 
partijoje pasikeitė vadovybė. Buvęs 
lyderis Andrew Peacock, negavęs 
parlamentinės liberalų partijos pri
tarimo savo pasirinktam padėjėjui, 
atsistatydino ir jo vietą užėmė 
Malcolm Fraser laikais buvęs iždo 
ministeris John Howard. Ekonomi
niuose reikaluose, darbiečiams užė
mus daugelį anksčiau liberalų laikomų 
pozicijų, kaip užsienio bankų įsilei
dimas, nuošimčių nereguliavimas, li
beralai dar yra pasimetę ir nevisai 
žino, kuria kryptimi eiti, kad į save 
patrauktų balsuotojus. Manoma, kad 
dabar vykdoma politinių gairių per
žiūra liberalams rekomenduos par
davimą kai kurių valstybės nuosa
vybių, kaip Telecom, Qantas, TAA, 
sumažinimą valstybinių tarnautojų, 
perorganizavimą sveikatos apsaugos 
ir mažesnį valdžios kišimąsi į ekono
minius reikalus. Svarbiausia jų plat
formos dalis būtų panaikinimas cent
rinės algų nustatymo sistemos.

Susumuojant galima pasakyti, kad 
1985 metai didelių pasikeitimų pa
saulyje neatnešė, bet tai nereiškia, 
kad pasikeitimai visados yra į gerą. 
Pamažu atsiekti pasikeitimai išsilaiko 
ilgiau.

Tikėkimės jų bus dauguma šiais, 
1986-siais!

V MEŠKĖNAS
ARCHBALD’ O

B AR O D OJE

Praėjusiais metais prieš pat Kalėdas 
NSW Meno Galerijoje atidaryta 
metinė Archibald. Sulman ir Wynne 
paroda.

Iš 1000-čio įteiktų darbų vertinimo 
komisija atrinko ir iškabino 98, tarp jų 
mūsų iškilaus portretisto Vlado Meš
kėno darbą.

į šį kompoziciniai stiprų ir spalvi
niai įspūdingą Vlado Meškėno sukurtą 
menininko Donald Friend portretą 
spaudoje dėmesį atkreipė žymiausi 
Sydnėjaus meno kritikai.

Parodoje taip pat dalyvauja 
Australijoje garsėjantys latvių me
nininkai Reinis Zusters ir Venita 
Salnajs.

Prestižinę Archibald premiją laimė
jo sidnėjiškis menininkas Guy Warren.

J.V.J.

"keli o nė
I LIETUVĄ”

PLJS išleido brošiūrą, " Kelionė į 
Lietuvą" tikslu padėti keliaujantiems 
i Lietuvą. Brošiūra lietuvių ir anglų 
kalbomis. Norintieji šią brošiūrą 
užsisakyti, kreipkitės į PLJS valdybą. 
Už didesnius brošiūros egzempliorių 
kiekius PLJS prašo aukų.

RA VERGTŲ 
T A U T U

K O NU TE TE
S.m. sausio 14 d. NSW Pavergtų 

Tautų Komiteto posėdyje atsilankė 
atstovai iš Katalikų Jaunimo or
ganizacijos T.F.P. (Tradition, Family, 
Property). Jų veikla nukreipta prieš 
matksistinės ideologijos plėtimąsi uni
versitetuose ir aukštosiose mokyk
lose.

šios organizacijos centras yra 
Amerikoje. Leidžia savo "T.F.P. 
Newsletter" ir eilę kitų informacinių 
knygų. Tai mums labai artima orga
nizacija, kuri gerai supranta komuniz
mo grėsmę laisvam pasauliui.

A. K.

Kvieči ame 
užsiprenumeruoti 
"BAS AULI O

LIETU VI "

Visi žinome, kad gyvenant išeivijoje 
labai reikalingas spausdintas žodis. 
Ypač reikia tokio, kuris mus, išsklai
dytus po visą pasaulį, informuotų apie 
mūsų veiklą, darbus, puoselėtų vi
siems bendrus siekius, nuolat primintų 
mūsų tikslus, pareigas Lietuvos lais
vei, ir jungtų į vieną lietuvišką šeimą.

"Pasaulio Lietuvis" nuo 1963 metų 
propaguoja aukščiau minėtus siekius. 
Iš biuletenio per keletą metų virto į 
patrauklų mėnesinį žurnalą. Žurnalo- 
ieidėja Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė deda pastangas, finan
suodama, išlaikyti žemą prenumeratos 
kainą, kad žurnalas būtų prieinamas 
užsiprenumeruoti kiekvienam lietu- 
viui bet kur pasaulyje.

Dabartinis "P.L." redaktorius Bro
nius Nainys gerai pažįsta Australijos 
lietuvių gyvenimą ir veiklą, Eidamas 
PLB pirmininko pareigas jis čia lankėsi 
ir paliko geriausius prisiminimus.

šiuo metu šis populiarus Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės žurnalas turi 
virš 3,000 skaitytojų iš 28 laisvojo 
pasaulio kraštų. Žurnalui talkinin
kauja pajėgiausi žurnalistai, tarpe jų 
ir iš Australijos. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba nuoširdžiai 
kviečia Australijos lietuvius jungtis į 
vieną šeima ir tapti "PASAULIO 
LIETUVIO" skaitytojais.

Australijoje "P.L." platina ir pre
numeratą priima:
Br. Stašionis, P.O. Box 205, Banks- 
town, NSW 2200.
F. Sodaitis, 28 Argyle St., Chadstone 
Vic.3148.
A. Karpavičiuj, 106 Thompson Rd., 
No’rth Geelong, Vic.3215.
J. Normantas, 35 Malcolm St., Bell 
Park, Vic.3215.
V. Pocius, 18 Torrens Ave., Fullarton. 
S. A. 5063.
"Pasaulio Lietuvio" metinės pre- 
numeraytos kaina SUS 10.

V. AUG USTIN A VIC lUS

GEELONGE
Geelongo Lietuvių Sąjungos Klubo 

valdybos gruodžio 7-tą suruoštas 
prieškalėdinis pobūvis - švediškas į 
stalas - praėjo su labai geru : 
pasisekimu. Dalyvavo apie 70 žmonių. 
Vakarienės maldą sukalbėjo mokytoja 
Birutė Liebich.

Iškilmingas vaišes paruošė šeimi
ninkės I. Gailiuviėnė, A. Jančiaus- 

.kienė ir M. Manikauskienė.
Valdybos vardu sveikino pirm. J. 

Gailius.

Židiniečiai, vadovaujami Alg. Kar
pavičiaus ir L. Bungardos, suruošė 
ekskursiją į gamtą.

Geelongo Dr. V. Kudirkos savait
galio mokyklos metų užbaigimas įvyko 
gruodžio 8 dieną Lietuvių Namuose.

Suruošė mokinių tėvai: K. Starins- 
kas, Irena Lascombe, Aldona Scano ir 
G. Valaitienė.

Muzikinę programą paruošė M. 
Kymantas, o tautinius šokius Birutė 
Liebich.

A.L.B-nės Apylinkės Valybos pirm. 
O.Schrėderis pasveikino mokytojus ir 
mokinius, palinkėjo ištvermės sekan
čiais metais

A.L.B-nės Geelongo Apl. Vald. vado
vaujama O.Schrėderio, suruošė Naujų 
Metų sutikimą Lietuvių Namuose.

Nors vaišės buvo suneštinės ir 
dalyvavo daugumoje pensininkai, su
traukė gražų būrį tautiečių, kurie 
sutiko Maujus Metus pakilioje nuotai
koje ir lietuviškoje aplinkumoje prie 
plokštelių muzikos.

Šv. Kalėdų pamaldos įvyko Sv. Jono 
bažnyčioje, atnašavo kun. dr. P. 
Dauknys.

Retas dalykas, kad geeiongišklai 
pripildo savo bažnytėlę, gal būt tik 
todėl, kad tą dieną pas tėvus kūčioms 
suvažiuoja jaunimas, o sekančią dieną 
visi kartu keliauja į bernelių mišias. 
Matėsi net iš Adelaidės atvykę Marytė 
ir Arvydas Dumčiai, o iš tolimo 
Brisbane - Čerakavičių šeima.

J. GAILIUS

SPAUDOS SĄJUNGOJE
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungos narių metinis susirinkimas, 
įvykęs 1985 m. gruodžio 15 d. 
Bankstowne, viršutinėje Sydney Lie
tuvių Klubo salėje, sutraukė rekordinį 
narių skaičių.

Iš Sąjungos sąrašuose še išvardinto 
151 nario susirinkime dalyvavo 119, 
t.y., 79 proc. Asmeniškai atvyko 58 
nariai, gi likę 61 dalyvavo per savo 
įgaliotinius. Paminėtinas p. Vi. Dum
čius, "Mūsų Pastogės" artimas bičiulis 
iš labai senų laikų, nepatingėjęs iš 
Adelaidės specialiai atvykti į šį 
susirinkimą ir gyvai įsijungęs į 
diskusijas.

Minutės tyla prisiminti mirę Sąjungos 
nariai. Deja, jau dvylika S-gos narių 
yra pasitraukę iš gyvųjų tarpo.

Susirinkimui pirmlnmkavęs dr. B. 
Vingilis Sąjungos Komiteto veiklos 
pranešime aptarė svarbesnius įvykius 
Sąjungos gyvenime 1984-85 finansi
nių metų bėgyje. Paminėti S-gos 
Komiteto sąstato bei redaktorių 
£asikeitimai, naujos kompiuterinės 
tekstų rinkimo mašinos įsigijimas, 

redakcijos įsikūrimas Sydney Lietuvių 
Klubo patalpose. Dr. Vingilis išreiškė 
ypatingą padėką dr. A. Kabailai, be 
atlyginimo suprojektavusiam lietuviš
ką raidyną kompiuteriui ir išmokiu
siam "Mūsų Pastogės" personalą ir 
talkininkus naudotis naująja mašima.

"Mūsų Pastogė” turi 1121 pre
numeratorių, kurie valstijose pa
siskirstę sekančiai: N.S.W. - 40.7 
proc..Viktorija - 27.8 proc.. Pietų 
Australija - 10.3 proc., A.C.T. - 5.5 
proc., Vak. Australija - 3.2 proc., 
Tasmanija - 1.9 proc., likę - 
užsienyje.

Sp. S-gos iždininkas A. Milašas 
pranešime, iliustruotame statistiniais 
duomenimis ir diagramomis, nušvietė 
"Mūsų Pastogės" finansinį stovį ir 
ateities perspektyvas.

"Mūsų Pastogės" leidimas komerci
niai neša nuostolį. Laikraštis išsilaiko 
padedamas narių įnašų, skaitytojų 
aukų, investicijų, spaudos balių ir 
loterijų. Rezultate Spaudos Sąjungos 
kapitalas auga, net ir atsižvelgiant j 
infliaciją.

Susirinkimas didele balsų daugumą 
priėmė A. Reisgio pasiūlytą rezoliuci
ją: "Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungos nariai dėkoja esantiems ir 
buvusiems šios kadencijos Valdybos 
nariams už sumanų vadovavimą Są
jungai, įvedant modernias spausdinimo 
priemones, teigiamai išsprendžiant 
redaktorių pasikeitimus, padidintą 
Sąjungos fondą ir užtikrintą "Mūsų 
Pastogės" išleidimą."

Rinkimai į vakuojančias Spaudos S- 
gos Komiteto vietas pravesti mandatų 
komisijos priežiūroje. Komisija susi
dėjo išdr. R. Zakarevičiaus (pirm.) ir' 
narių K. Bagdonavičiaus. B. Barkaus 
ir L. Cox . Iš aštuonių kandidatų 

RRAN EŠI MAS

Laiškai ir pareiškimai "Mūsų Pastogės redakcijai, liečiantys 
dabartinės redaktorės paskyrimą, nebus daugiau spausdinami. 
Manome, kad šis klausimas buvo plačiai ir išsamiai išdiskutuotas 
pereitais metais.

"M.P." skaitytojai, norintys išreikšti nuomone šiuo klausimu, prašom 
rašyti Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos valdybai. ( laiškus 
atsakysime asmeniškai.

Adresas: L.B. S. S. Valdyba,
P.O. Box 550,

Bankstown, N.S.W. 2200

Lietuvių Bendruomenės
Spaudos Sąjungos Valdyba
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reikėjo išrinkti keturis. Balsai pa
siskirstę sekančiai:

Br. Žalys 94, A. Milašas 92, A. 
Adomėnas 89, V. Jaras 89. dr. G. 
Kazokienė 9. Br. Stašionis 9, M. 
Zakaras 6, M. Gailiūnas 3.

Išrinkti pirmieji keturi. Spaudos 
■Sąjungos komitetas sekančią kaden
cija pradeda sename sąstate.

Antroje susirinkimo dalyje plačiai ir 
atvirai išdiskutuoti opiausi Spaudos 
Sąjungai ir bendrai visai lietuvių 
bendruomenei rūpimi klausimai ir 
problemos.

V. P.
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NEMUNO DŪK K O S

"Nemuno dukros" po koncerto
4A. Budrio nuotr.

Kalėdų skuboje ir varginančių 
krautuvių reklamų šviesų mirgėjime, 
malonų atodūsi atrado žiūrovai, atėję 
i Lietuvių Katalikų Centro salę, kur 
"Nemuno dukros" su nuostabiu leng
vumu sugebėjo atpalaiduoti žmogų 
nuo kasdieniškų šio krašto rūpesčių.
Prieš devidešimt metų susikūręs 

kvartetas, laikas nuo laiko išeidavo i 
scenų, savo dainomis papuošdamas 
parengimus. Jų gerai parinktos dainos 
visuomet skambėdavo darniai, gražiai.

Nors jų sąstatas dvidešimties metų 
laikotarpyje keitėsi, o paskutinių 
dviejų metų laike išaugo iki kvinteto, 
vienetas išliko stiprus balsų darnumu 
ir savo kūrybingumu.

Uždangai prasiskleidus SIETYNAS 
KUBILIUS gera dikcija ir gražia 
lietuvių kalba nusakydė "Nemuno 
dukrų" nueitų kelių, meilę lietuviškai 
dainai, ryžtų bei ištvermę ruošiant šio 
vakaro koncertų, i programos vainiką 
įpinant net 25 dainas. Tai milžiniškas 
darbas, ypač žinant, kad dainininkės 
SAULENE PUSDEŠRIENĖ (vadovė). 
BIRUTĖ BUDRIENĖ. AGUTĖ KA
MINSKIENĖ, JUDITA NEKROŠIENĖ 
IR ZINAIDA VENCIENĖ turi daug 
kitų visuomeninių įsipareigojimų.

Scenos fone - puošnios PRANO 
PUSDEŠRIO dekoracijos: žvilgantis 
Nemunas - jo krantų vingiuose, ant 
kalnelio malūnėlis, belaukiantis vė
jelio. Rodos, vėl sugrįžom ten. kur 
Nemuno slėniai purienų žiedais pa
tvinę, krantai žemuogėm pakvipę. 
Didžiojo medžio pavėsyje prie suolelio 
susibarusios - "Nemuno dukros", 
gražiais tautiniais ■ rūbais. Baltijos 
gintaru išsipuošusios. Puikus V. VO.

SYLIAUS apšvietimas sudarė rei
kiamų nuotaikų.

į tų tylos minutėlę įsiveržė pirmieji 
pianino akordai, prie jų darniu baisų 
deriniu jungėsi auksiniai dainos žo
džiai.

Kaip žiūrovas, esu sužavėtas dainų 
grožiu. Dainininkės meniškai, subti
liais judesiais nukėlė klausytojus į 
"Vilniaus sapnus", tylius žvaigždynus 
ir saulėlydžius tėviškėje. Akom 
poniatorės DALIOS KAMINSKIENĖS 
piano garsai jungėsi bendrame dainų 
spalvingume, vedžiojo klausytojus 
nutilusiais vakarais, pašaukdami mo
tinėlę rasotom pievom, žiburėliais 
sužibusiom. Ar žiburėlis per tėviškės 
langeli spindulėliu ves į namus iš 
vėlesnių vakaronių?

Besiklausant, norisi užmiršti da
bartį. kyla noras vėl piemenėliu lėkti 
tyškančiom pievom, suskinti glėbį 
varvančių purienų ir atnešus sakyti - 
tai jums, sesės dainininkės.

Programoje įvesti du poezijos 
(tarpai pirmoje ir antroje dalyje. 
Poetai PRANAS PUSDEŠR1S JR 
KAZIMIERAS KAMINSKAS skaitė 
savo kūrinius. Abu gerai žinomi ne tik 
adelaidiškiams, bet ir visai plačiai 
lietuvių visuomenei. PRANAS 
PUSDEŠRtS - tai plačios apimties 
rašytojas - poetas, gvildenąs įvairias 
temas. Jo poezija individuali, jausmų 
skalė plati, išraiškos forma nemono- 
toniška, priverčianti klausytojus susi
mąstyti.

KAZIMIERO KAMINSKO poezija 
patriotinė - nostalgija prarastai 
tėvynei, romantika praeities laikams. 
Daug gražių jausmų telkiasi poeto 
širdyje.

...Dainininkės vėl išeinu į scenų 
"siauru Nemuno pakrančių takeliu", 
rodos, jomis džiaugiasi prietakos 
Gėlės. Jų apranga derinosi prie 
dangaus mėlynės ir žalių gojelių, o jų 
dainos sklido aidų aidais pakrančių 
kalneliais. Švelnūs judesiai puošnios 
suknios.

Daugiausiai katučių dainininkės 
susilaukė išėjusios su paskutiniųjų 
koncerto apranga, šį kartų jų suknios 
- raudonos, lyg sauja pabertų smulkių 
deimantų, kurie lyg rasos lašai 
šviesoje spinduliavo įvairiais žaismais. 
Ši apranga nuostabiai derinosi dainoje 
"Lauksiu tavęs ateinant", su rau
donomis rožėmis rankose. Taip ir 
sunku atskirti, kur rožės žiedas, kur 
puošni "Nemuno dukra". Užplūdo 
nesibaigiančios katučių bangos - 
daugiau, daugiau, daugiau.

Taip mielos sesės, lenkiu savo žilų 
gnlvų jums. Ačiū už tų nuostabų 
vakarų.

VYTAUTAS JANULIS

Iš kairės į dešinę: Birutė Stalbaitė, Anita Baltutytė. Lina Jablonskytė.

Kaip malonu mokytojams pristatyti 
stropias mokines bendruomenei! 
Tiesa, jų pirmieji "daigeliai" jau 
išdygo "Mūsų pastogės" skiltyse. Tad 
jos jau pažįstamos! Žinome, kad 
mokėsi Lituanistikos Kursuose 
Adelaidėje! Žinome, kad laikė lietu
vių kalbos valstybinius egzaminus! 0 
dabar, žinome, jau ir rezultatus! Jų 
puikiu pasisekimu malonu pasidalinti 
su bendruomene. Anita, Birutė ir Lina 
sėkmingai išlaikė brandos atestato 
egzaminus ir gavo PAVYZDINGUS 
pažymius iš lietuvių kalbos. Nors 
Danutės Baltutytės rekordas 100/100 
prieš keletu metų dar nėra pasiektas, 
bet jau beveik, beveik ranka 
pasiekiamas. Nore visos trys merginos 
gabios, bet oi, kaip jos dirbo!

Sveikinu Birutę Stalbaitę gavusių 
"labai gerai" (distinction), Anitą 
Baltutytę 97/100 (high distinction) ir 
laimėjusią Adelaidės Lietuvių Sąjun
gos premijų ir Linų Jablonskytę 

•98/100 (top distinction), laimėjusią 
Pulgio Andriušio ir Australijos Lietu
vių Fondo premijas Pietų Australijoje. 
Kadangi me rginos pasiryžo pagilinti 
lietuvių kalbos žinias Vasario 16 
gimnazijoje, linkime Joms sėkmės, 
gero vėjo ir už metų, tikimės, kad 
sugrįžusios energingai įsijungs į lie
tuviško jaunimo veiklų Australijoje. 
Valio, Jums!

Lituanistinių Kursų vedėja 
Adelaidėje.

PENSININKU KLUBAS

Adelaidės Pensininkų Klubas pra
ėjusių metų gruodžio 19 d. surengė 
prieškalėdinį subuvimą su programa. 
Klubo pirmininkas p. K. KAMINSKAS 
maloniai pasveikino svečius pasa^ 
kydamas šventėms atitinkamą kalbų. 
Kun. J. PETRAITIS taip pat maloniai 
pasveikino svečius.

Programa prasidėjo p. K. 
VANAGIENĖS įdomia paskaita apie 
Kūčių tradicijas. Sekė visiems žinomo 
aktoriaus V. RATKEVIČIAUS įspu 
dingas eilėraštis, p.p. GENE VENS ir 
RACKIENĖ skaitė savo kūrybos 
feljetonus, p.p. A. KAMINSKIENĖ ir 
A. URNEV1ČIENĖ duetu puikiai 
išpildė keletą dainų, p. A. ŠERELIS 
prisidėjo savo kūrybos feljetonu, p. G.

VASILIAUSKIENĖS vadovaujamas 
populiarus moterų oktetas puikiai 
išpildė repertuarų ir, baigiant, kartu 
su pįublika sutartinai sugiedojo Ka
lėdų, giesmes.

Neseniai klubui 
pavyko gauti valdžios subsidijų 
($2,000) ir įsigyti kopijavimo mašinų, 
kuri labai reikalinga mėnesiniam 
biuleteniui "Pensininkų bičiulis" 
išleisti. Sveikinu!

Išsiskirstėme pakilios nuotaikos. 
Dėkui klubo valdybai, gabioms šeimi- 
ninkėms-talkininkėms. ir programos 
dalyviams.

O. BAUŽ1ENĖ. B.E.M.

a. a. JOKŪBUI ElPŠiUI

mirus, nuoširdžių užuojautų reiškiam jo dukrom Aldonai ir Onai, jo 
sūnums Juliui ir Edvardui, bei jų visų šeimoms.

G.L.S.K. "VYTIS" Sekretorius

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parų

LIETUVI!) KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

TALKA LTD.

* Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.
Už terminuotus indėlius:

nuo $.100 iki $20,000 - 13 %
nuo $20,000 iki $50,000 - 14 %
nuo $50,000 ir daugiau - 15 %

Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas 
sumas. Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $100 ir turi išbūti iki 
finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsiimtus term. ind. metų 
bėgyje - 6%. Procentai užskaitomi už kiekvienų pilnų kalendorinį 
mėnesį finansinių metų gale ir įrašomi ( einamąsias sąskaitas. Už 
įnašus (shares) iki 17% dividendo.

* Teikia paskolas iki $30,000 įkeičiant nekil. turtą, asmenines 
paskolas su garantuotojais iki $5000 ir be jų iki $2000. Procentai už 
visas paskolas užskaitomi kas 3 mėnesiai.

* įstaiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sekmadieniais nuo 

1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namuose, 50 Errol St., North 
Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: "TALKA". Box 4051, GPO, Melbourne 3001.

ADELAIDĖJEsekmadieniaisnuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių Namuose, 
6 Eastry St., Norwod, S.A. 5067

SYDNĖJUJE sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių Klubo 
patalpose, 16-18 East Terrace, Bankst.own.NSW 2200.
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MELBOURNE PUIKI VIEŠNAGĖ

iš kairės: K. Lynikas ir svečiai iš Kanberos Audronė ir Juras Kovalskiai.

Rimtų svarstybų netrūko ir Naujųjų 
metų naktį. Prel. P. Vaseris ir 
straipsnio autorė Isolda I. Poželaitė - 
Davis.

Kaip smagu, per šventes, nusikra
tyti savojo miesto dulkes ir patraukti į 
kitos valstijos sostinę! Smagu pama
tyti gerų parodų turtingoje Meibourno 
Meno galerijoje ir skoningai pastatytą 
linksmu operetę puošniame Arts 
Centre. 0 dar smagiau yra pasisve
čiuoti pas draugus, gimines ir pažįsta 
mus. Kitos pažiūros, kiti siekiai -- 
įdomūs pašnekesiai. Visi lepina, 
linksmina svečius ir jie nejučiomis 
tampa dėmesio centru. 0 svečiai, 
palikę pilkus rūpesčius, šildosi šeimi
ninkų prielankume. Laimingi, kurie 
sugeba tą parodyti ir Įvertinti. Tada ir 
apsiniaukęs Meibourno dangus 
■nebeatrodo toks nesvetingas.!

dramos festivalio iniciatoriams - 
steigėjams: a.a. Pauliui Rūteniui, 
Juliui Dambrauskui ir Juozui Maksvy
čiui ir visiems "atžaliečiams", kurie 
su entuziasmu pritarė šiam 
sumanymui. Už dviejų metų įvyks 
trečiasis. Kyla klausimas, ar 
nevertėtų .jį sinchronizuoti su jaunimo 
sporto švente? Tiesa, gal nedaug 
jaunimo ateitų į spektaklius, bet 
tikrai daugiau negu pereitais metais 
Melbourne. Geras, aktualus veikalas, 
kompetetingai suvaidintas patrauks ir 
jaunimo dėmesį. Jei nėra dramos 
sąstatui tinkamo ir įkandamo 
lietuviško veikalo, tai ne nuodėmė 
pastatyti gerai išverstą kitataučio. 
Juk svarbi, jei ne svarbiausia mūsų 
užduotis yra jaunimo raginimas arti 
gilesnę vagą lietuvybės baruose. O jei 
kartais nepavyksta, tai ar reikia 
atsisakyti ir nuleisti rankas? K ažin ką 
tokiu atveju atsieksime?

šoko "su figūromis" arba žarstės! 
komplimemntais.

Nors ir daug rūpesčių, bet nuotaika 
gera. Melburno apylinkės pirmininkas 
R. Šemetas, teatrų festivalio koordi
natorė D. Baltutienė ir Melburno 
skautų vadovė, ALB veikėja D. 
Čižauskienė.

Dailininkas V. Simankevičius turėjo naudingų patarimų "Mūsų pastogės" 
redaktorei. Tai pralinksmino kitą sidnėjiškį - A. Adomėną (kairėje).

Svčias iš Kanberos Viktoras Martišius (kairėje), D. Simankevičienė ir G. 
Karazija

Ponia R. Pumputienė kaip visada 
maloniai prižiūrėjo savo svečius 
sidnėjiškius Mildą ir Vytautą Bukevi- 
čius.

Atvykus iš Adelaidės į Melbourną 
pasijuntame didmiestyje: atstumai 
didesni, kelionės ilgesnės. Laimei 
turime automobilius. Kaip be jų 
suspėtum dienos metu apžiūrėti mies 
to įdomybes, aplankyti priemiesčiuose 
išsisklaidžiusius draugus, o vakare 
suskubti į teatrą Lietuvių namuose? 
Apie antrąjį dramos festivalį nemažai 
pasikeista nuomonėmis privačiai ir 
pasisakyta spaudoje. Norėtųsi tik dar 
kartą paploto katučių Sydnėjaus 
teatrui "Atžala", kuris, nežiūrint "tų 
mūsų sąlygų", sugeba išlaikyti aukštą 
lygį. Norėtųsi, taip pat, padėkoti šio

Dėl tų lietuviškų sporto varžybų, 
kurių svarba yra nepaneigiama, ne
simatė jaunimo ir Naujų Metų 
sutikime, nors salė lūžte lūžo svečiais. 
Tiesa, vienas atstovas, visą dieną už 
dešimtį atidirbęs, padėjo tautiečiams 
susirasti stalus ir nepasipuikavo 
peleninių ištuštinti. 0 kur buvo visi 
kiti? Gaila, gaila! Raute dalyvavo 
beveik vieni "blondinai". O balius 
neeilinis: skoninga salė šventiškai 
papuošta, orkestras su "cinku", bet 
nerėžiantis ausų, skani vakarienė iš 
dvidešimt patiekalų! Sumokėję pigiau 
grybų už bilietus, svečiai linksminosi,

Smagu buvo matyti Meibourno 
dvasiškąją ir pasaulietinę vyresnybę, 
susėdusią vienoje salėje, prie vieno 
stalo, linksmai besišnekučiuojančią.

Smagu buvo stebėti tautiečius 
kilnojančius taureles, bet saikiai ir tik 
pamažu begirkšnojančius vynelį ir 
stipresnius... Kažin, ardė! amželio, ar 
dėl to papūtimo į policijos maišelį...?

Tokioj jaukioj aplinkoje nepastebi
mai priartėjo ir paskutinės 1985 metų 
minutės. ALB Meibourno apylinkės 
pirmininko maloniems linkėjimams 
nuskambėjus, pykštelėjo šampano 

Vienas iš jaunesnių vakaro dalyvių - 
geelongiškis Jonas Jurevičius su drau 
gėmis, sumodernizavęa "um-pa-pa" 
šokius.

kamščiai ir smagūs bučiniai.
Ačiū melbourniškiams už puikią 

viešnagę ir nuotaikingai sutiktus 
Naujus Metus!

isolda I. Poželaitė-Davis

A. Karazijienės nuotraukos.

NAUJI METAI

Jaukioje liuteronų bažnyčios salėje 
Broadmeadow susirinko nemažas skai
čius lietuvių, estų ir australų sutikti 
Naujus Metus.

Nauja salė gražiai papuošta spal
votais balionais ir užrašais, linkinčiais 
laimingų Metų.

Dalyvavo ir svečių iš toliau p. J. 
LIZDEN1S su dukra DANA iš 
Canberros ir p.JONAS AB R OMAS iš 
Sydnėjaus. Visus linksmino p. KUTAS 
stipria plokštelių muzika. Veikė gausi 
loterija, kurią pravedė BIRUTĖ GAS- 
PARONIENĖ. Darbščios ponios vai
šino skaniais tortais ir kavute.

Naujųjų metų proga sveikinimo

NEWCASTLYJE
žodį tarė Newcastelio Lietuvių apy
linkės pirmininkas Stasys Žukas. Po 
vidurnakčio garsiai sugiedoti lietuvių, 
estų ir Australijos himnai.

S. BUTKUS.

Tolesnėje į kairę nuotraukoje matome 
p.p. J. Cesnaitį ir Z. Zakarauskienę 
pardavinėjančius loterijos bilietus. 
Artimesnėje nuotr. - N.L.K. pirmi
ninkas Stasys Žukas su ponia.
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LAtSKAS Į LIETUVĄ

Mielas ... ir Taviškiai,

Man patiko Tavo darbštumas isto
rijos druni ziynuose, o ypač tas 
amžinas klausimas: kodėl žmogus 
žmogui yra žvėris? {Ne visai tiksius 
pasakymas, nes žvėrys savo rūšies 
neėda!) Trumpai sakant, kur meilė 
dingo?

Gal skaitei F.M.D. "Brolius Kara-- 
mazovus", kur Ivanas pasakoja Alio
šai poemą-legenda (gal dar neiš
plėštą) apie trys gundymus dykumoje, 
įvykusius Naujų laikų pradžioje ir 
tebevykstančius kiekvieno žmogaus 
istorijoje. Be žmogaus supratimo 
negalima jo istorijos suprasti. Turime 
daug žmogaus sampratos teorijų ir net. 
utopijų, kurios žmonių sukurtos lyg 
receptai ligoniui. Bet prieš 20 šimtų 
metų atsirado sukilėlis, kuris žmogaus 
gilios esmės paslaptis ne teorijoje ir 
ne utopijoje atskleidė, bet prak
tiškame savo gyvenime ir pavyzdyje 
įrodydamas, kad žmogus gali būti 
laisvas (ir vergijoje ar kalėjime!), nes 
jo sielos be jo pačio pritarimo, 
apsisprendimo niekas negali atimti.

Kaip paprastai sukilėliams tenka 
kur nors dumti. Jis išėjo į tyrus ir ten 
buvo surastas dykumų dvasios, kuri, jį 
apklausinėdama, pasiūlė kitokią žmo 
gaus sampratą, gal pataisytą, praktiš
kesnę, negu jo aiškinamoji ir skel
biama.

Pirmiausia ji siūlė akmenis paversti 
į duoną, nes jie ir taip esą panašūs į 
kepalus. Sotūs žmonės bus ramūs, 
taikingi ir laimingi. Tad kodėl neįkurti 
didžiulius akmenų perdirbimo fa
brikus, kombainus, fermas, kolek
tyvus, jėgaines; iškasti ilgus kanalus, 
nutiesti per neišvažiuojamas vietas 
kelius? Tada nereikės kruvinų ekono
minių karų, plėšikavimų ir nekaltų 
kūdikių žudynių. Tai bus galas karui, 
badui ir marui. O žmogelis bus 
laimingas, pagamindamas duoną ir 
dėkos tiems, kurie ja išdalins ir jam 
pačiam duos.

Antras pasiūlymas buvo, kad reikia 
žmones nustebinti galingumu, nepa
prastais įvykiais, kad ir nušokant nuo 
bokšto ir kaulų nesusiiaužant; kad ir 
nusileidžiant mėnulyje ir grįžtant 
atgal arba pasidarant atominę bombą, 
kuri žemę į gabalėlius galėtų su
draskyti, sukonstrųktuojant. stebuk
lingą elektroninį aparatą ir pan. 
Žmonės paslaptims nusilenkia, pasi

duoda ir jų klauso. Stebukladariams 
jie atiduoda savo laisvę, valią ir 
sąžinę ir patį save, savo asmeniškumą, 
ir jie lyg banda seka burtininkus, nes 
šie juos ne tik maitina, saugo, bet ir 
lengvatų duoda, apmoka abortus, 
išlaiko paleistuvių namus, ruošia 
žaidimus, šokius, pramogas, eisenas; 
duoda leidimus ką mylėti, ko neap
kęsti, kokių kalba kalbėti, Įdek vaikų 
turėti, kur ir kokį darbą dirbti, į kokią 
bažnyčią eiti ar neeiti ir pan.

Dykumų dvasia, pastebėjusi išba
dėjusio sukilėlio menkumą, trumpai 
pasiūlė trečią, tai yra, jei jis puls po 
jos kojų, nusilenks ir pagarbins, tai ji jį 
išaukštins, padarys galingu, duodama 
kardą žmonių skruzdėlynui valdyti.

Sukilėlis būtų nesukilėlįs, jei jis 
nenorėtų būti laisvas. Jis būtų savęs 
išdavikas, jei užuot laisvinęs pa
vergtų. Kas myli žmogų, tas negali 
sutikti su jo pavergimu, o taip pat jis 
negali pasiimti žmogų sau tarnu ir tik 
iš paskos sekančiu. Sukilėliui žmogus 
yra laisvas ir ne iš paskos einantis, o 
šalia. Laisvės, lygybės, brolybės ir 
laimės, meilės idealai, nors ir pil
nybėje neįgyvendinami žemėje, bet 
susiduria žmoguje su dykumos dvasios 
gundymais ir vienaip ar. kitaip jo 
istorijoje pasijrodo.

Sukilėlis (kaip ir visi kiti sukilėliai) 
už tuos idealus mirė negarbinga 
mirtimi: ant kryžiaus, ant laužo, nuo 
kardo, nuo kulkos, iš bado ar šalčio, 
nesvarbu, nes garstyčių grūdu prasi
dėjęs idealas turi savo atbaigą anapus 
mirties!

Todėl, kaip Ivanas gale savo 
pasakojimo išsireiškė, Sukilėlis pabu
čiavęs budelį, tyliai išėjo...

Blogio problemos dar niekas neiš
sprendė šioje ašarų pakalnėje, nes tie 
gundymai tebsitęsia ir žmogus nuo
latos turi apsispręsti savo istorijoje.,

Linkėdamas Tau geresnių minčių 
tavo istorijos filosofijoje,

Tavo "Ivanas".

Prierašas:
prof. A. Maceinos "Inkvizitorius" 

komunistų partijos Lietuvoje nepa
geidaujamas, todėl šiame laiške auto
rius nepaminėtas, nors jo mintys ir 
panaudotos.

Eglė Žižytė

VILNIUJ

Nešina daugašmeniais ledo kalavijais 
skubi tolyn, Nerie, o mano upe, 
sutikti užslėpto likimo, 
ieškoti dar paslaptingesnės nežinios.

O senos moterys prie Aušros Vartų vis dar laukia. 
Legendos kūdikis po Katedros kolonom kali.
Tik tu, manoji upe sopulinga, 
viena tolyn keliauji. Tiktai kur?

SVETIMŠALIAI

Retkarčiais sutinku žmones, 
kurie nesistebi, kad vis užsimenu 
apie žemėlapyje pamirštą mažytį kraštą. 
Neišmanydami mes ginčijamės 
apie gyvenimą už jo, 
apie panašumus ir skirtumus.
Ir tiktai netikėtai nusileidusi tylos minutė 
staiga mus priverčia mylėti 
tą atplaušėlę tolumos.
Ir - būdami svetimšaliai - 
pasijaučiame vienas kito dalimi.

KŪNO IR D V ASI OS B AL A NS AS

Leonas Baltrūnas

Neperseniausiai, Melbourne Uni
versitete, daktarė Hansa RAVAL, 
Indijos Spiritualinio "Mount Abu" 
universiteto profesorė, laikė paskai
tas apie Kūno ir Dvasios ryšį žmogaus 
pakrikusio organizmo atstatyme, kur, 
ji aiškino, kad vakarų pasaulio 
daktarai mažai vertina dvasinių 
funkcijų veikimą į susirgusį žmogų. 
Jos pasakojimu, Texaso kariuomenės 
Brooks medicininiame centre (Ameri
koje), yra sakoma Rajos Yoga, kuri 
yra viena iš seniausių sistemų 
naudojant tam tikrą meditavimo 
techniką, kuri tvirtina, kad žmogaus 
fizinė struktūra negali būti išskiriama 
nuo metafizinio protavimo, ką Rytų 
kraštų medicinos darbuotojai laiko 
gydymo pagrindu.

Daktarė Hansa Raval sako, kad 
daugumoje Vakarų pasaulio daktarai 
nepripažįsta, kad jėga išeinanti iš 
protinės galvosenos galėtų pagelbėti 
žmogaus fiziniam gydymui ir tokia 
galvosena, lyg "šaltasis karas", skiria 
Rytų ir Vakarų medicinos darbuo
tojus. Jos manymu, rytiečių daktarų 

yra naudojama moderniška medicinos 
gydomoji technologija, kuri pripa
žįsta, kad daugumos fizinių ligų 
priežastimi yra žmogaus dvasinė 
nuotaika - psiche.

Vakaruose daktarai turi didžiausią 
problemą su vėžio ir širdies ligomis, 
kurios beveik nėra pagydomos ir nuo 
jų daugiausia mirštama, nors tokių 
ligonių susirgimo priežastys dažniau
siai nebūna fizinis sužalojimas.

Šiuo metu, dr. Hansa Raval, 
vadovauja vienai iš didžiausių pasau
lyje vėžio (cancer) gydymo klinikų 
San Antonio, Texase, kur ji priėjo 
išvados, kad medicinos profesija 
ignoruoja ryšį tarp ligos ir žmogaus 
dvasinės nuotaikos, nors moksliniai šis 
ryšys jau seniai yra pripažintas.

"Mes galime , nustatyti dvasinio 
nusiteikimo ir įtampos veikimą į kūno 
sąnarius ir šioji tikrinimo sistema, per 
hypothalamus (smegenyse), veikia į 
imunitetą ir į hormonų gaminimo 
centrus. Medicinoje yra žinoma, kad 
neišbaiansuota, šioji sistema, ir suma
žėjęs imunitetas, veda prie rimtų 

susirgimų. Apie 90% susirguių vėžio 
liga pajunta esamos nuotaikos pasi
keitimą dar prieš šios ligos pasireiš
kimą. Dažniausiai žmonės nekreipia 
pakankamai dėmesio į šį "pirmąjį 
skambutį", nors tai ir yra pats 
geriausias laikas pradėti ką nors 
daryti ir ieškoti mediciniškos pagal
bos" .

Dr. Raval sako, kad daug daktarų 
netiki į jos meditavimo sistemą, pagal 
kurią ji pašalina pirmuosius vėžio ligos 
simptomus, arba net apsaugo nuo šios 
ligos pasireiškimo, bet, jos pakarto
tinis pasisekimas vėžio ligos gydyme, 
įrodė kad per sugebėjimą atatinkamai 
dvasiniai nuteikti ligonį, jai pasiseka 
sukelti sergančiajam didelį norą 
kovoti ir atgauti sveikatą. Ji sako, kad 
čia nėra nieko mistiško ir visai 
nenuostabu, nes dėka sveikos galvo
senos (common sense), susikaupimo, 
gilaus apmąstymo ir meditavimo yra 
įmanoma atstatyti žmogaus imunitetą 
ir sugrąžinti sveiką balansą tarp kūne 
veikiančių įvairių sistemų. Meditacija 
daugiausiai būna sėkminga, jeigu tai 
daroma pradinėje ligos stadijoje, kada 
būna lengviausia atstatyti sveikatos 
balansą, bet kitokiu atveju, ligonio 
likusį gyvenimo laiką reikia taip 
išbalansuoti, kad jis lengvai susitai

kintų su mintimi, kad kitos išeities 
nėra.

Daktarė Raval sako, kad tais 
atvejais, kada vėžio liga jau yra 
pasiekusi kritišką stadiją, pas ligonį 
atsiranda didelė baimė ir nusivylimas 
ir giliu meditavimu yra įmanoma 
nuraminti ligonį ir paruošti jį nežiniai. 
San Antonio ligoninėje ji praleidžia 
daug laiko su tokiais, beviltiškais 
ligoniais aiškinant jiems apie mirtį ir 
apie atsidavimą tolimesniam likimui. 
Ji juos mokina naujo galvojimo 
sakydama, kad liga yra apėmusi tik 
ligonio kūną, bet unikaliai jų dvasia 
yra sveika. Kūnas yra tik laikinas 
"vežimas" iš kurio kiekvienas turi, 
anksčiau ar vėliau, išlipti ir tik dvasia 
lieka tolimesnei kelionei...

Giliai užimponavo mane daktarės 
Hansos Raval paskaitos, nes jos 
mintys sugrąžino mane į studijų 
laikus, kada Aukštuosiuose Kūno 
Kultūrpos Kursuose Kaune, profeso
rius Dausa mums aiškino per savo 
psichologijos paskaitas, kad fiziniame 
auklėjime ir sporte, norint atsiekti 
ypatingai gerų rezultatų, neužtenka 
turėti fiziniai gražiai nuaugusį ir 
raumeningą kūną, bet būtina yra 
turėti stiprią valią, pasiryžimą, didelį

nukelta į 9 psl.
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Bronius Žalys

KAS YRA EILĖRAŠTIS

Eilėraštis - 
tai saulės spindulys 
į vyšnios žiedą kritęs 
ankstų rytą, 
rasas pavertęs deimantais 
ir nematytom vaivorykštėm 
akimirkai sušvitęs - -

...senų legendų posmai 
perduoti lūpomis senelio žilo: 
kaip gynė aukšti milžinai
gimtinę Aukštaitiją, j
kaip amžių ūkanoms bešvintant 
kalnus aukštus pylė, 
kaip laumės taškės sietuvoj 
pavirtusios jaunom merginom - -

Eilėraštis - 
svaja jaunos mergaitės 
dainuojančios apie berneli liekną, 
atjojanti ant žirgo bėro 
per laukų marias žalias 
lankyt jos vėlų vakarėlį - -

... tai aro skrydis 
virš kalnų aukštųjų 
ir žvaigždžių žaismas 
naktį žvainą, 
perkūnijos auksinis žaibas 
į girią mėlyną •- kažkur - 
dundėdamas - nukritęs

Eilėraštis - tai saulės varsos, 
ištirpusios vitražuose senos bažnyčios, 
rugiagėlė beplaukiančių kviečių laukuos, 
dainos manosios posmas naujas 
suskambęs vakare vėliam —

... eilėraštis - 
poeto širdies kraujas----

Vytautas Kernagis Nuotr. Daivos L. Blynaitės

"Kolorado vabalų karalius Čikagoje", taip pavadintas straipsnis apie 
garsųjį dainininką iš Lietuvos Vytautą Kernagį, atspausdintas "Draugo" 
kultūriniame priede. V. Kernagis praeitą rudenį koncertavo Amerikos 
lietuviams. Kaip gali įsitikinti tie, kas jį matė ar bent girdėjo jo paskutinę 
plokštelę, Kernagis yra tikras mūsų lengvosios muzikos karalius.

Nepagalvokit, jog Kunigas manęs 
paprašė šliūbus pareklamuoti, ar tie 
vestuvių puotų ruošėjai man kokį 
nuošimtį moka. Ne, visai ne. Reikalas 
liečia grynai asmeniškai mane: dėl to, 
kad esu viena, viengungė moteris. Esu 
subrendusi, bet prie pavardės vistiek 
rašau "Miss", o ne kokį ten "Ms". 
Viskas, ką aš gyvenime pasiekiau, o 
tai yra gana daug, mano ka 
tastrofiškos padėties nepakeičia. 
Ach, žinoma, kad katastrofiška pa
dėtis. Aš turiu pinigų, aš aukštai 
stoviu savo karjeroje. Aš galiu 
nusipirkti minko paltą savo gimimo 
dienai, aš galiu pirkti Kalėdoms 
automobilį, naujesnį už tą, kuriuo 
dabar važinėju, aš galiu...bet ką čia 
kalbėti, ir apie kelnerių žvilgsnius, 
kai vėlesnę valandą užeinu į restoraną 
geresnės vakarienės pavalgyti, nes 
dirbau iigiau ir sūrio ar sardinių 
sumuštinis namuose nėra jau toks 
viliojantis. Ir apie tai nenoriu kalbėti.

Noriu kalbėti, jog man iabai 
reikalingas šiiūbinis žiedas, kuris man 
visais atžvilgiais labai, iabai padėtų; 
ir ne vien tiktai kelionėse, kai hoteiių 
porteriai nugrūda mane į kambarį 
greta lifto, iš kurio per iangą matosi 
tik virtuvės kaminas ir iškabintos 
indaši uostės.

Galvojat, galbūt, kad iabai savo 
daiia apkartus? Aišku! Aš tikiu, jog 
galiu kalbėti tūkstančių moterų 
vardu, kurioms buvo ir yra daroma tas 
pats, kas kelias paskutines savaites' 
buvo daroma man.

Nusipirkau savo nuosavą butą. 
Tokį, kokio visada norėjau ir tikėjais; 
tereikėjo mažų pataisymų. Aš esu 
teisinga ir nenoriu be išimties pra
keikti visus amatininkus, prekybi
ninkus ir draudimo firmas su visais jų 
agentais.Aš, pavyzdžiui, net su di
desniu jausmingumu galėčiau nurodyti 
65 metų senuką stikiiorių, kuris

VEDUSIAI GERIAU

Jumoreska

punktualiai atėjo, įdėjo iangą, ir 
nepaėmė brangiau negu buvo susi
tarta. Bet čia galbūt yra galimybė, 
kad jis tuo herojišku žygiu norėjo savo 
profesinį kelią apvainikuoti. Jis man 
sakė, jog mano langas esąs paskutinis 
jo darbas, nes išeina į pensiją.

Tie kiti amatininkai visi buvo 
žydinčioj profesinėj jaunystėje ir aš 
jiems tikriausiai buvau ta jų išsvajota 
durnelė su kuria gali daryti ką nori;

nelaikyti pažadų, darbą atlikti bile 
kaip ir panašiai. Vienu žodžiu jie 
jautėsi jog gali ant mano gaivos kuolą 
tašyti ir tuo pačiu kuolu dar mane 
aplupti. Firma, kuri turėjo įdėti naują 
kilimą ir išpoliruoti nekilimuotas 
grindis, tą darbą atliko net su tam 
tikrą elegancija - dviejų savaičių 
pavėlavimu. 0 dažytojas, turėjęs 
ateiti prieš kilimą, atvyko mėnesiu 
vėliau ir mano grindys tapo reika
lingos dar vieno amatininko - išva

lytojo. Ar gali daug rėkauti ant beveik 
dviejų metrų aukščio dažytojo, kuris 
priedo dar turi stiprų boso baisą. Gal, 
jeigu būčiau vyrišką palt ą ar lietsargį 
prieškambary pakabinus iš draugės jos 
vyro paskolinto, gal būtų nereikėję to 
pažeminimo kentėti.

Elektrikas atėjo pirmadieni ir 
pradėjo gręžti mūre skyię, kad 
nereikėtų gadinti sienos viduje. Per 
pietus jis man su ašarom akyse (tikrom 

ašarom) pasakė, kad jo mama sunkiai 
susirgo ir jis turi vežti ją į ligoninę ir 
paprašė iš anksto sumokėti sąskaitą. 
Jis pasiėmė 150 dolerių ir išbėg- 
daamas dar sušuko:- Prieš keturias aš 
vėl būsiu čia! Taip. Jis grįžo antrą 
valandą, bet sekantį penktadienį.

Jeigu turėčiau vyrą, tai jis su tokiu 
elektriku perdaug nesipeckiotų. Ach, 
kaip būtų gerai būti kokio sportininko 
žmona. Tokio boksininko, kaip Moha
med Ali. Mano vyrui nereikėtų jokio 

nokauto dėti j elektriko ar kito 
meistro pasmakrę. Visos mamos nė 
tik, kad greitai pagytų, bet gal būtų 
nė nesusirgusios. Visoms vedusioms 
moterims šiandien noriu pasakyti:- 
Nors ir kaip tie vyrai netikę, vistiek 
nemeskite!

Meilužis, ar tas vadinamas "boy
friend" nėra tas pats. Jam trūksta tos 
oficialios gaiios. Nors ir iabai jis 
norėtų būti riteriu, legali gynėjo rolė 
priklauso vedusiam vyrui. Nagi tik 
įsivaizduokit, negi dabar mylimasis, 
sau tyių romantišką vakarą supla
navęs, eis baladotis į kaimynų duris, 
reikalaudamas nustoti kelti triukšmą 
arba pats dar ant jų užrėktų:- Kas 
čia, po vedliais, ar nenustosi! triukš
mą kėlę?...Mylimajam nevalia maišytis 
į kaimynų reikalus, o vyras privaio.

Tos bėdos su draudimo kompanija 
irgi nubūtų buvę. Mano vyras būtų 
nepriėmus to agent o rankos numojimo. 
jog tas smulkus raštas yra tik 
smulkmena. Jis būtų tikriausiai net 
padidinamą stiklą atsinešęs ir viską 
atidžiai perskaitęs prieš man pasi
rašant.

Viengungė moteris visais atžvil 
giais yra ne vien tik apgaudinėjama, 
bet jai net tinkama pagarba nėra 
duodama. Pavyzdžiui, iaikraščių skel
bimuose išnuomojami kambariai vi
sada daugumoje "gentieman'ams". 
Visas pasaulis yra nusistatęs prieš 
senesnes viengunges moteris ir ne
laiko jų net už lygius žmones. Mano 
raštinės valdytoja yra įsitikinus, kad 
tokia Barbara Hutton ar Elizabeth 
.Tayior vedasi po septynius kartus vien 
dėl problemų su amatininkais.

Veronikos S. mintis

užrašė ARGUS
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XIV AUSTR ALJJOS^KAUTŲ
J A IMIBO R E E

Apie 90 km. į pietus nuo Sydnėjaus 
yra Katarakta (Cataract) Skautų 
Parkas.

Tai Australijos Skautų Sąjungos 
nuosavybė - nauja, didelė stovyk
lavietė. Jos plotas yra .160 hektarų ir 
ji gali priglausti apie 20,000 stovyk
lautojų. Stovyklavietė įsigyta su NSW 
valdžios pagalba 1983 metais. Ši 
didžiulė stovyklavietė yra Wed- 
derburn valstybiniame miške, netoli 
Katarakto užtvankos. Iškilmingai ati 
daryta 1985 m. gegužės 15 d. Pertuos 
kelius metus skautai telkė lėšas ir 
dirbo stovyklavietėje. Jiems j talką 
atėjo kariuomenė, firmos, specialistai 
ir amatininkai, nutiesdami kelius, pra- 
vesdami vandentiekį, kanalizaciją, 
įvesdami elektrą ir kt.

XIV Australijos Skautų Jamboree 
prasidėjo 1985 m. gruodžio 29 d., o 
baigėsi 1986 m. sausio 9 d. Iš visų 
Australijos kampų autobusais, trau

ĮŽODIS - "AUŠROS” TUNTE

Iš kairės: skautų kaklaraištį skautui 
Robin Cobb riša draugininkas s.v. 
Petras Kapočius. Paukštytė Elenutė 
Šliogerytė, skautai Aistis Bieri ir 
Algis Griškaitis laukia.

Gruodžio 4 d., sutemėlėmis, į 
Lietuvių Namus, Bankstown'e, skubė
jo automašinos, vis išlaipindamos po 
vieną, du ar daugiau uniformuotų 
berniukų, mergyčių... Tai Sydnėjaus 
'Aušros" tunto skautai-tės rinkosi 
savo prieškalėdinei sueigai.

Salėje, komanduojant adjutantei, 
v.sk. Belindai Hornaitei, išsirikiavo 
"Šešupės" draugovės paukštytės - 
vilkiukai, "Živilės" draugovės skau
tės, DLK Gedimino d-vės skautai, 
Šatrijos Raganos vyr. skaučių ir Sk. 

kiniais ir lėktuvais susirinko apie 
16,000 vilkiukų, skautų, skautų vyžių 
bei 2000 vadovų. Taip pat dalyvavo 
virš 400 užjūrio svečių - Britanijos, 
Fiji, Japonijos, Korėjos, Nauru, Nau 
josios Zelandijos. Nepalo, Solomono 
Salų ir USA skautų. Stovyklavietėje 
yra Tarptautinio Draugiškumo cent
ras.

Stovyklautojai naudojosi gausiais 
patarnavimais ir patogumais, veikė 
ligoninė su pilna medicinos priežiūra, 
pirmosios pagalbos punktai, skautiškų 
reikmenų krautuvė, bankai, atgaivos 
krautuvėlės, telefonai, stovyklos laik
raštis ir paštas. Jamboree pašto 
įstaiga antspaudavo laiškus specialiu 
tai progai pagamintu antspaudu. Sto
vykloje veikė įvairių tikybų centras 
(R.O.C. - Religion Observance Cent
re). Be įsikūrimo ir užbaigimo darbų 
stovykloje kiekvieną dieną vyko 
žaidimai, sporto varžybos, koncertai,

Iš kairės: Vytenis Šliogeris, v.s.fil. B. 
Barkus, v.s. Br. Žalys, skauto įžodį 
duoda Aistis Bieri.

D. Bieri nuotraukos'.

Vyčių Geležinio Vilko būrelio atsto- 
vai-vės. Sueigoje dalyvavo rajono 
vadas, v.s.fil. B. Barkus, rajono 
vadeivė, s.fii. P. Pullinen ir pora kitų 
rajono vadijos narių.

Po raportų, tuntininkės pasisveiki
nimo ir vienetų šūkių, sekė kelios,, 
bendrai padainuotos dainos, o po jų - 
tuntininkės, s. Marinos Cox praneši
mas apie lygšiolinę ir tolimesnę tunto 
veiklą. Tuntininkė paminėjo jaunųjų 
vadovų stoką ir kvietė į tunto veiklą 
galimai daugiau įsijungti tėvus. 

pasirodymai, laužai ir susižinimas su 
Sydnėjumi. Jamboree iškilmingai ati
daryta Naujų Metų išvakarėje.

Ši stovykla buvo lyg generalinė 
repeticiją ruošiantis 16-ajai Pasaulio 
Skautų Jamboree, kuri įvyks šioje 
stovyklavietėje 1987 m. gruodžio 30 
- 1988 m. sausio 10 dienomis. Tai bus
pirmoji Pasaulio Skautų Jamboree 
Australijoje. Tąja pasaulinio mąsto 
stovykla prasidės Australijos 200 m. 
Jubiliejaus minėjimo programa.

Be 16-osios Pasaulio Skautų Jam
boree Australijos 200-siuose metuose 
bus dar du skautijai reikšmingi 
įvykiai: 1988 m. sausio 11-17 d.d. 
Pasaulio Skautų Konferencija Mel
burne ir 1988 m. gruodžio 28 - 1989 m. 
sausio 7 d.d. Tarptautinis Skaučių 
Sąskrydis - Appin, NSW.

B. B.

metų pradžioje tunto stovyk
los nebūsią, nes jai pravesti dėl 
susidėjusių sąlygų, neatsirado vado
vų. Vietoj to bus daugiau ruošiama 
naktinių iškylų - žygių. Ji kvietė 
tunto brolius - seses, dalyvauti egzilų 
skautų džiamboretėje ateinančių me
tų sausio 24-26 d.d. vykstančius prašė 
sutvarkyti - suvienodinti savo unifor 
mas. Ateinančiais metais būsianti 
ruošiama, drauge su kitomis organi
zacijomis, Kaziuko mugė'; tikra data 
dar nežinoma - vasario pabaigoje ar 
kovo pradžioje.

Po sudainuotos "Atgimė tėvynė..." 
dainos, perskaityti tunto įsakymai, 
liečią tunto skautų-čių gyvenimą: 
Skautų d-vės draugininkas, s.v. Petras 
Kapočius pakeltas į skiltininko laipsnį, 
Sk. Vyčių Geležinio Vilko būrelio 
broliams - Petrui Kapočiui ir Arvydui 
Zduobai - už darbą ilgojo savaitgalio 
stovykloje, išreikšta tuntininkės pa
dėka; eilė skaučių - Regina Coxaite, 
Betina Migutė, Monika Migutė, Lisa 
Skirkaitė ir Danutė Stasiūnaitytė 
išlaikė egzaminus į U-rą patyrimo 
laipsnį, o keli skautai kandidatai - į 
III-čią patyrimo laipsnį.

įnešus tunto vėliavą vyko įžodis, 
kurį davė jaun. skautė kandidatė 
Elytė Šliogerytė ir skautai kandidatai 
- Aistis Bieri, Robinas Cobb, Algis 
Griškaitis, Povilas Nagulevičius ir 
Paulius Šliogeris. įžodį davusius 
jautriais žodžiais sveikino tuntininkė, 
s. M. Cox, ir rajono vadas v.s.fil. B. 
Barkus.

Vėliau, prie vidury salės degančios 
žvakutės, tuntininkė paaiškino bro
liams - sesėms apie Advento ir 
Kalėdų švenčių prasmę, ta proga 
primindama nepamiršti ir savo tėvų 
žemės - Lietuvos.

Sugiedojus "Lietuva, brangi...", 
sustota į ratelį ir - drauge įjungiant ir 
sueigoje dalyvavusius skautų-čių tė
velius - sugiedota tradicinė "Ateina 
naktis..." giesmė.

B.Ž.

Jautėmės kaip Guliverai tarp 
nykštukų... v.s. B. Žalys ir ps.v. V. 
Gaidžionis Australijos skautų 
Džiamborėje.

v.s. B. Barkaųs nuot.r.

Egzilų skautų 
parengi mai

* N.S.W. Egzilų Skautų Sąjunga 
(Australian Association of Scouts in 
Exile) sausio 24 -27 d.d. - ilgojo 
savaitgalio metu ruošia bendrą sto
vyklą šios s-gos nariams (S-gai 
priklauso estų, latvių, lietuvių, rusų, 
ukrainiečių ir vengrų vienetai, esą 
N.S.W.). Manoma, kad stovykla vyks 
Colo River vietovėje ukrainiečių 
skautų stovyklavietėje. Paskirų tau
tybių skautai-tės įsirengs atskiromis 
stovyklavietėmis, bet bent dalis 
užsiėmimų būsią bendri. Maistą kiek
viena pastovyklė gaminsis atskirai.

Stovyklos metu būsią pravestas 
tarpskiltinis konkursas - skiltys būsią 
maišytos. “

* Egzilų skautų plaukimo karna
valas įvyks vasario 23 d. vakare 
Birrongo olimpiniame plaukimo basei
ne.

Mirė 
skautų vado vas

Mus pasiekusiomis žiniomis iš Ame
rikos ten, prieš kurį laiką, mirė jūrų 
vyr. skautininkas Leonas Knopfmi- 
leris, žymus lietuviškosios jūrų skau
tuos veikėjas.

Skautų spaudos 
rei kalu

jau renkama prenumerata LSS 
leidžiamam "Skautų Aido" žurnalui, 
išeina 10 numerių per metus. Kritus 
Australijos dolerio vertei, "Skautų 
Aido" prenumerata dabar yra A$7 ' 
70. Prenumeratą galima įmokėti 
Australijoje iki kovo 2 d. per 
skautiškos spaudos platintoją J. Zin- 
kų, 84 Victor Ave.. Picnic Point, NSW 
2213 (tel.:(02) 774 2914). Atskirų 
pranešimų "Sk.A." reikalu nebus 
daroma.

Smarkiai pakilusios pinigų per
siuntimo išlaidos (kurias apmoka 
Sydnėjaus Skautų Židinys) verčia 
tenkintis tik visų surinktų pinigų 
išsiuntimu kartą metuose.

"Mūsų Vyčio" prenumeratos rin
kimas atidedamas vėlesniam laikui.

Sydnėjaus Skautų Ždinys

SKAUTAS

NE TIK SKAITO, 
BET IR RAŠO

į SAVO SPAUDĄ
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PALAPINIŲ MIESTE BRISBANE KELETAS ŽINUČIŲ IŠ APYLINKĖS

Kokio amžiaus bebūtų skautas, 
džiamborė jam - kaip mahometonui 
Meka... Ne stebuklai tad. jog sausio 4 
d. rytą trys nebe pirmos jaunystės 
židiniečlai - Balys, Viktoras ir 
Bronius - patraukė XIV-jo Aus
tralijos Skautų Sąskrydžio vietovėn - 
Katarakto Skautų Parkan.

Kaip uniformuotus, pro vartus 
praleido be bilieto. Vikrūs austra- 
liokai sk. vyčiai tuoj visus apdalino 
stovyklos planais, be jų tikrai 
nesusigaudysi stovykloje vidutinio 
provincijos miesto dydžio, išsidrieku
sioje retais eukaliptais apaugusioje 
lygumoje. Sako čia įsikūrė 18,000 
skautų ir vadovų.

Stabtelime prie Queenslando skau 
tų paštovyklės vartų pirmai foto
grafijai. Kaip tyčia, prisistato pats 
kontingento vadovas, skautininkas 
Bill Brisbane, kviesdamas apsilankyti. 
Bet mes skubame: norime visur 
pabūti, viską pamatyti, tad mandagiai 
atsiprašą, Crabtree alėja, patrau
kiame į centrą... Automašinų nedaug, 
matyt, tik būtiniausioms tarnyboms 
skirtos, bet pėsčiųjų, pėsčiųjų...- 
minios plaukia i abi puses. Ypač daug 
atvyksta vilkiukų, mat, diena jiems 
skirta. Sutiktieji labai mandagūs - 
nespėjame atsakyti į sveikinimus (tai 
truko visą dieną - nežinia, ar mes 
buvome tokie ''gražūs", ar mūsų 
uniformos taip skyrėsi, nes kai kurie 
net paklausė iš kurios JAV valstijos 
esame atvykę!..).

Sustojome prie Religinio Centro. 
Vidutinio amžiaus skautas, perskaitęs 
ant mūsų uniformų užrašą, kad mes 
esame lietuviai, prisistatė esąs ameri
kietis kapelionas (kun. Frank Basa) ir’ 
tuoj užklausė, gal mes pažįstame jo 
bičiuli, v.s. Vyt. Jokūbaitį. Draugystė 
užsimezgė kaip mat... Supažindino su 
dar vienu kapelionu - Ray Stevenson 
- ir jų abiejų lydimi apėjome centrą, 
apžiūrėjome čia daromus rankdarbius, 
pasiklausėme T.V. ekranėlyje tei
kiamų paaiškinimų ir, padėkoję, 
keliavome toliau.

Dabar - gatvės ir aikštės, kuriomis 
ėjome beveik sausakimšai prigužėję

V ikIoviį 

atžymėji mai

Pakelti į vyresniškumo laipsnius.

L apkričio 1 d. proga LSS Tarybos 
Pirmijos nutarimu į paskautininkio 
laipsnį pakelti šie Australijos Rajono 
nariai:

v.sl. Rasa Mauragienė (Kanberos 
"Baltijos" Tuntas),

v.sl.fil. Tadas Žura.uskas (ASS 
Adelaidės Skyrius);

v.sl.fil. Bronė Mockūnienė (A SS 
Adelaidės Skyrius);

į skautininkės laipsnį:
ps.fil.dr. Janina Maželienė (ASS 

Adelaidės Skyrius);
į vyr. skautininkės:
s. Jonė Žitkevičienė (Melburno 

Skautininkų Ramovė).

LSS Lelijos Ordinu apdovanotas: 
v.S.fil. Izidorius Jonaitis.

Pakeltuosius į vyr. laipsnius bei 
apdovanotąjį Brolį sveikiname.

LSS Australijos 
Rajono Vadiją

SKAITYK

"SKAUTŲ AIDA" IR
"MŪSŲ VYTI" 

vilkiukų ir mes (o ypatingai ilgasis 
brolis Balys) atrodėme lyg guliverai 
nykštukų mieste. Gražūs, šviesia
plaukiai, brunetai, raudonplaukiai 
berniukai, vedami vadovų ar tėvų 
nenustygsta vietoje - taip jiems viskas 
įdomu, taip neįprasta... Daugelis, kaip 
tikri, seni skautai, su kuprinėlėmis, iš 
kurių traukia limonado bonkutes ir 
buterbrodus. Vieną pastebėjau se
miant ranka kelio dulkes ir pilant jas 
ant savo švarutėlio kaklaraiščio - 
turbūt, kad atrodytų, kaip senokai 
stovyklaujančio skauto šlipsasl...

Trumpai stebtelime prie užsiė
mimams skirtų palapinių: radijo, 
kompiuterių, elektronikos projektų, 
kur jaunieji gali išbandyti savo 
sugebėjimus ar juos "atrasti” savyje... 
Čia ir parodėlės, traptautinis drau
gystės centras, krautuvės, paštas, 5 
bankai, pašto ženklų keitimo punktas, 
vienoje stovyklos pusėje, parengties 
stovyje sustatytos ugniagesių mašūios 
ir - vyresnio amžiaus piliečiams - 
baras.

Susipažįstame su trim, vyresnio 
amžiaus sk. vyčiais iš Kroydono 
(Croydon, Vic.). Pagirdą ištroškusius, 
mus nuvedė prie vieno jaunesniesiems 
skirto vandens žaidimo - milžiniško 
plastikinio lovio, nutiesto į pakalnę, 
kurio dugnu leidžiama stiproka van
dens srovė, o ja - vadovų prižiūrimi - 
dešimtys berniukų "čiuožia" žemyn. 
Iš lovio srovė juos įmeta tiesiog į 
vandens baseiną, kad iš čia vėl, guma 
išklotu taku, grįžtų i viršų... Prie 
vartų vadovai reguliuoja įeinančių 
skaičių. Buvo pasiūlyta ir mums gultis 
į lovį. Atsakėme, kad gal kitą kartą!..

Diena jau ėjo vakarop. Vilkiukų 
būriai traukė į stovyklos arenos pusę, 
kur turėjo įvykti Didžiojo Kauksmo 
programa, žinoma, skirta vilkiukams.

O mes su maišais suvenyrų, 
skubėjome prie mašinos, paliktos 
kažkur, už poros kilometrų kitame 
stovyklos pakraštyje.

B. Ž.

Rajono Vadas, v.s.fil. B. Bankus, 
vizito Adelaidėje metu, lanko 

ps. Česlovą Zamoiskį.
Iš k. į deš.: B. Bankus, p. 

Zamolskienė ir v.s.fil. Vyt. Neveraus- 
kas.

Priekyje ps. č. Zamoiskis, ta proga 
apdovanotas LSS 50-mečio ženklu

Po gerai pasisekusio pabaltiečių 
koncerto Brisbanės City Hali, buvo 
nutarta suruošti visų trijų tautų 
pabendravimo vakarų. Gruodžio 7 d. 
Railway Institute salėje susirinko 
gražus būrys pabaltiečių. P. V. 
Lorencui grojant buvo linksmai pasi
šokta. Moterys paruošė skanią vaka
rienę ir visi dalyviai buvo pavaišinti.

Vaikų Kalėdų eglutė, gruodžio 8 d.
Brisbanės apylinkės vaidyba su

ruošė vaikams Kalėdų eglutę, kurią 
pravedė p. JAKAV1ČIENĖ. Atvykęs 
Kalėdų senelis p. MUSTEIKIS apdo
vanojo vaikučius dovanėlėmis. Su 
sirlnko daug tėvų ir vaikų. Visi 
pavaišinti šiltais pietumis.

Gruodžio 15 d. tuojau po lietuviškų 
pamaldų lietuvių namuose buvo 
didelis balius. Tai mūsų chorvedžio p. 
JUOZO KIŠKŪNO gimtadienis ir 
darbo užbaigimo šventė. Svetainėje 
susėdo apie šimtas sukviestų svečių. 
P. BRONIUI BUTKUI pravedant 
vaišes, kalbėjo daug draugų ir 
pažįstamų australų. Visi kalbėtojai 
linkėjo jam sėkmės, geros sveikatos ir 
taip pat apibūdino JUOZO charakterį 
kaip žmogaus su auksine širdimi. 
Nerasi tos šeimos Brisbaneje, kad p. J. 
KIŠKŪN AS nebūtų vienu ar kitu būdu 
padėjęs įsikurti, ar tai dujas įvesti, ar 
vandentekį sutaisyti. Gero, ramaus 
būdo žmogus rasdavo dar laiko ir

Mūsų kapelionas kun. dr. P. 
BAČINSKAS sirguliuoja. Kai kada 
neatvyksta į bažnytėlę mišias atna
šauti.

P.p. STANKŪNAI jau įsikūrė "Auk
siniame pakraštyje". K. Stankūnas 
patalpintas į slaugymo namus. Namai 
esantys Sandgate paduoti pardavimui. 
Poiūa STANKŪNIENĖ jau apsigyveno 
naujame bute, iš kur jai bus patogu 
lankyti savo vyrų KLIMELį. Daug 
sekinės!

Nesveikuoju JUOZAS LUCKUS. 
Sausio mėnesį vyks į ligoninę apžiū
rėjimui - peršvietimui.

Darosi vis sunkiau sudaryti pro
gramas ir sutvarkyti techniškus musų 
radijo valandėlės dalykus.

Atsiranda nuomonių, kad gali tekti

SYDNĖJUJE

Nepaisant 83-jų metų Julija Gražienė pakilo iš Clayton, Vic. ir nusileido 
Canley Vale pas sūnų Adomą Laukaitį ir prie marčios Marytės puikiai 
papuošto stalo pakėlė taurę už sūnų sulaukusį 60 metų. Nuotraukoje: J. 
Šatkauskienė. J. Gražienė, S. Šatkauskas. Dalyvis

Kūno ir dvasios.,,

atkelta iš 6 psl.

Borą, dvasinį užsispyrimą ir pasišven
timą.

Šiandieną sekdami geriausius pa
saulio atletus, matome jų gilų dvasinį 
pasiruošimą prieš pradedant rungtį. 
Ypatingai lengvoje atletikoje, sek
dami sportininką besiruošiantį šuoliui į 
tolį, šuoliui į aukštį arba šuoliui su 
kartimi, visada jis susikaupia ir kaž ką 

mūsų chorelį pamokyti naujų dainų. 
Pats daug metų dainuoja vokiečių 
vyrų chore. Pirmininkas p. BAG
DONAS įteikė JUOZUI ciioro dovaną 
- auksinį laikrodį, p. LUCKIENĖ 
atnešė į salą didžiausią tortą. 
Sudainuota daug dainų; p. V. LO
RENCUI grojant vaišės tąsėsi iki 
vėlyvos nakties.

Lietuvių namų komitetas suruošė 
bendras Kūčias lietuvių namuose, 
kuriose dalyvavo virš penkiasdešimt 
tautiečių. Matėsi ir nematytų svečių. 
Prie įvairiom žuvim ir kitais ska 
nėšiais apkrauto stalo susėdusioms 
svečiams, namų šeimininkas p. JUO
ZAS LUCKUS priminė apie šio švento 
vakaro reikšmę ir papročius. Esant 
nemažai angliškai kalbančių svečių p. 
JUOZAS PLATKAUSKAS angliškai 
paaiškino Kilčių prasmę, plotkelių 
reikšmę šioje iškilmūigoje vakarienėje 
ir apie įvairius burtus, kurie buvo 
praktikuojami senovės Lietuvoje. 
Kun. P. BAČINSKUI palaiminus stalų 
visi laužė plotkelius ir ragavo 
skanumynus, kuriuos paruošė mūsų 
namų nuolatinės šeimininkės p. 
FILOMENA LUCKIENĖ ir 
MARGARITA BUTKIENĖ. Esant 
labai karštam orui, tai buvo tikras 
pasišventimas. Virėjoms didelis ačiū.

Brisbanietė R. P.

E«risL>tiiio kronika 

sustabdyti radijo valandėlės veiklų.

KAROLINA KACIŪNIENĖ virš 8 
mėnesių išbuvusi ligoninėje, grįžo 
namo. Dėl kojos arterijų užsiblo
kavimo jai atliktos 5 operacijos. 
Šeštoji operacija buvo žiauri - neteko 
kojos. Du kartus į savaitę važiuoja į 
ligoninę apžiūrėjimui.

Netoli Brisbanės su šeima gyvenk 
JUOZAS ANDRIULIS, žinomas gra
žiais medžio išdirbiniais. Pabaltiečių 
parodoje buvo išstatęs gražių dir
binių. Daug kas jų įsigijo. Lietuviai 
net Arkivyskupui dovanojo lietuviškų 
koplytėlę. JUOZAS yra ir lietuviškų 
kanklių meistras. Teko matyti kankles 
su 40 stygų ir lietuviškais raštais. Jei 
kas domėtųsi tel.265 3328.

V.K.

giliai apmąsto ir apgalvoja ir tai ir yra 
toji sportininko vidujinė meditacija, 
kada jis bando sujungti visas savo 
fizines ir dvasines galias.

Taigi, tenka pilnai pritarti daktarei 
Hansa Raval, kad mūsų laikinajame 
gyvenime, norėdami atsiekti pasise
kimo ir laimingesnės ateities, turime 
dėti visas pastangas balansuoti mūsų 
fizines ir dvasines savybes.

Leonas Baltrūnus
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Nesibijokite leisti vaiku

i VASARI O 16 gimnaziją

Kai kurie gimnazijos rėmėjai prašė 
manęs spaudoje pasisakyti dėl gimna
zijai daromų priekaištų. Tai ne
lengvas uždavinys, nes dažnai mes 
paskutiniai sužinome gandus, kurie 
apie mus kursuoja. Atsiranda žmonių, 
kurie nei iš šio nei iš to susigalvoja 
kokių nors istorijų, jas paskleidžia, ir 
žmonės tiki.

Vienas iš geriausių pavyzdžių, yra 
įvykis vienoje Vokietijos LB apylin
kėje prieš daugelį metų. Ten apy
linkės pirmininkas per susirinkimų 
paragino vaikus siųsti į lietuvių 
gimnazijų ir čia pat parinkti aukų. 
Atsistojo vienas tautietis ir pareiškė, 
kad jis savo vaikų į gimnazijų nesiųs ir 
neaukos nė cento, nes pats direktorius 
savo vaikų į lietuvių gimnazijų 
nesiunčia. Ir pasipiktino žmonės tuo 
direktorium ir išsiskirstė nepaaukoję 
gimnazijai. Tačiau niekas iš tų 
žmonių nežinojo ir net nepagalvojo, 
kad tas direktorius negalėjo siųsti 
;savo vaikų į gimnazijų, nes jų iš viso 
neturėjo. Taigi tas tautietis neme
lavo, bet teisybės irgi nepasakė ir 
suklaidino žmones. Kaip tik tokios 
rūšies kalbos pavojingiausios.

Laisvalaikiu.

Panašiai yra su vienos mergaitės 
atveju, kurios mama, nesigailėdama 
dukters, skelbia pasauliui apie dukters 
nelaimę. Kur toji mergaitė dar gali 
pasirodyti.

Deja, kaip gydytojas neturi teisės, 
svetimiems pasakoti apie savo pa
cientų ligas, taip mokytojas, bent 
pagal Vokietijos įstatymus, negali 
viešai kalbėti arba rašyti apie savo 
mokinio prasižengimus. Žmogus savo 
jaunystės subrendime kartais padaro 
klaidų, dėl kurių vėliau pats gėdijasi.

Todėl ir gimnazija negali rašyti apie 
atskiro mokinio elgesį, minint pavardę 
ir t.t. Dėl pasklidusių žinių apie tų 
mergaitę galiu skaitytojams tik užtik 
rinti, kad tai vienintelis atvejis visoje 
gimnazijos istorijoje. Tos mergaitės 
mama Vokietijoje pasisamdė advo
katus, kurie apskundė gimnazijų 
vokiečių švietimo ir jaunimo įstai
goms. Valdžios įstaigos, patikrinusios 
visus daromus priekaištus, pranešė, 
kad lietuvių gimnazijos mokytojai ir 
auklėtojai savo pareigas atliko be 
priekaištų ir sąžiningai ir visi daromi 
priekaištai nepagrįsti.

Gimnazija nėra kalėjimas ar pa
taisos namai. Tėvai daro didelę klaidų, 
jeigu vaikus atsiunčia mums tik tada, 
kai su jais niekas nesusitvarko. Tokie 
vaikai ir pas mus ilgai neišsilaiko.

Deja neturime jokios galimybės iš 
anksto patikrinti vaiko. O kokios nors 
rekomendacijos nedaug pasako. Kar
tais tėvai užregistruoja vaikų, o 
kaimynas, giminė arba net koks 
bendruomenės veikėjas visai nepra
šytas praneša, kad tas vaikas toks ar 
kitoks ir, kad geriau būtų jo nepriimti 
arba bent ypatingai griežtai prižiū

rėti. Kai tas vaikas atvyksta, pasirodo 
jis visai normalus ir tvarkingai elgiasi 
bei mokosi. Atvirkščiai, geros šeimos 
vaikas atvažiuoja, matome, kaip jis 
elgiasi ir, jeigu su juo neįmanoma 
susitvarkyti, siunčiame namo, nors 
tėvai ir dar kiek grasintų gimnazijai 
pakenkti blogom kalbom arba straips
niais. Tokių grųsinimų būna, o kartais 
net nepasilieka prie grųsinimų.

Bet iš viso yra klaidinga iš tų 
mokinių, kurie dėl blogo elgesio 
šalinami iš gimnazijos, spręsti apie 
pačių gimnazijų. Tokių mažai ir 
tepasitaiko. Pavyzdžiui, per pasku
tinius 2 metus gimnazijoj mokėsi arba 
mokosi 150 vaikų ir nė vieno iš jų 
nereikėjo pašalinti dėl blogo elgesio.

Žinoma, jie nėra angelai, kaip visi 
vaikai. Reikia nepamiršti, kad gimna
zija auklėja jaunimą nuo 10 iki 20 
metų amžiaus. Taigi, kaip tik čia 
būdami, jie pereina neramųjį paauglio 
amžių, kuriame bandoma pirmoji 
cigaretė, pirmasis stikliukas ir pa
prastai pergyvenama pirmoji meilė. 
Taip pat ir visokiausios išdaigos 
susigalvojamos. Tačiau visa tai nepra
leidžiama pro pirštus. Kalbame su 

mokinials, nubaudžiame juos, o kai 
didesni prasižengimai pasitaiko, arba 
nuolat kartojasi mažesni, infor
muojami tėvai, duodami įspėjimai, ir, 
jeigu niekas nepadeda, mokinys siun
čiamas namo.

Tėvai gali būti tikri, kad jų vaikai 
yra gerai prižiūrimi. Tai nereiškia, 
kad kiekvienam vaikui pastatytas 
sargas. Bet visuomet bendrabutyje 
arba gimnazijos rajone yra berniukų ir 
bendrabučio vedėjai, o kai jų nėra, 
dirba jų pavaduotojai. Jie prižiūri, kad 
vaikai laiku keltųsi, susitvarkytų 
kambarius, eitų pusryčių, į pamokas, 
pietų, ruoštų pamokas ir pavalgytų 
vakarienę, laiku grįžtų į bendrabutį, 
laiku eitų gulti, o taip pat užmeta akį, 
kų mokiniai laisvalaikiu veikia. Prieš
piet vyksta pamokos. Po pietų nuo 
1.45 iki 4 vai. visi mokiniai laisvi, jeigu 
neturi popietinių pamokų. Tuo metu 
jie gali išeiti iš gimnazijos į kaimelį ir, 
pasiprašę, gali išvykti į kaimyninį 
miestelį apsipirkti. Nuo 4 vai. - 
pamokų ruoša. Vyresni ir geresni 
mokiniai pamokas gali ruošti savo 
kambariuose bendrabučio vedėjų 
priežiūroj. Iki 10 klasės mokiniai 
pamokas ruošia klasėse arba valgy
kloje mokytojo priežiūroj. Po vaka
rienės, nuo maždaug 6.30 vai., į kaimą 
išeiti gali tik mokiniai virš 16 metų 
amžiaus. Kiti turi pasilikti gimnazijos 
rajone, t.y. bendrabutyje arba parke. 
8.15 vai. visi mokiniai turi grįžti į 
bendrabutį. Tik šeštadieniais mokiniai 
virš 16 metų gali išeiti iki 10 vai. 
vakaro, jeigu turi tėvų leidimą.

Alkoholiniai gėrimai gimnazijoj ir 
bendrabutyje visiškai uždrausti. Rū
kyti gali tik mokiniai virš 16 metų

Vasario 16 gimnazijos bibliotekoje.

amžiaus, turintys tėvų raštišką lei
dimą. Tačiau ir tuo atveju rūkyti 
galima tik rūkorių kambaryje arba 
parko kampe.

Pagal Vokietijos įstatymus jaunuo
liai nuo 16 metų gali viešai gerti alų ir 
vyną. Jeigu mokinys tam gauna 
raštišką leidimą iš tėvų, tai jis gali, 
išėjęs iš gimnazijos, šia teise naudotis. 
Bet jeigu jis grįžta matomai išgėręs, 
jam ši teisė tam tikram laikui 
atimama.

Kaip kiekviena mokykla, taip ir 
mūsų gimnazija turi įvairaus elgesio ir 
mokslo pajėgumo mokinių. Tačiau 
bendras mokslo lygis gana aukštas. 
Vokietijoje mokyklos suskirstomos į 
tris rūšis. 1. Liaudies mokykla, kurią 
po 9 metų baigi ir kuri yra menko 
mokslinio lygio. 2. Vidurinė mokykla. 
Jos mokslo lygis žymiai aukštesnis. Ją 
baigi po 10 metų. 3. Gimnazija. Tai 
yra paties aukščiausio lygio mokykla. 
Ją baigi po 13 metų, išlaikę abitūros 
egzaminus.

Mūsų mokykla yra gimnazija. Abi
tūros egzaminai vyksta valdžios 
komisijos priežiūroj ir atsiekiami geri 
rezultatai. Pavyzdžiui, praeitais me
tais buvo pasiekti geresni rezultatai 
negu kaimyninių gimnazijų.

Laisvieji klausytojai, pernai pravedą birželio trėmimų minėjimą. Iš kairės: 
M.Cox, O. Rutkauskas, L. Pocius, J. Lipšys, D. Kesminas, N. Ruplėnas, R. 
Rosales.

Taigi, tėvams nereikia bijoti savo 
vaikus siųsti į mūsų gimnaziją. 
Nereikia taip pat bijoti, kur jie dings 
per atostogas. Tiesa, per atostogas 
bendrabutis paprastai uždaromas, nes 
mokiniai išvyksta į namus. Vyresni 
mokiniai iš užsienio keliauja po 
Europą, o tiems, kurie nenori keliauti, 
arba jaunesniems mokiniams, suran
dame lietuviškas šeimas arba gimna
zistai iš Vokietijos juos pasiima į 
namus. Paprastai niekas nenori čia 
likti, nes per atostogas čia nėra ką 
veikti. Tačiau kartais atsiranda viena 
kita mergaitė, kuri įsižiūrėjusi į kokį 
bernelį kaime ir per atostogas bijo jį 
prarasti, todėl mieliausiai pas jį 

apsigyventų. Ir tik tokios mergaitės 
lig šiol keldavo didžiausią triukšmą, 
kad per atostogas jos galėtų čia 
pasilikti. Kadangi per atostogas ir 
personalas atostogauja, tai mes nesu
tinkame tokių mergaičių palikti, nes 
nėra kas jas prižiūrės. Nors per 
atostogas bendrabutis oficialiai užda
romas, bet visuomet kas nors iš 
personalo lieka. Visi vaikai turi 
gimnazijos telefono numerį. Jeigu tik 
kas nors keliaujantiems įvyktų, ar 
pinigai išsibaigtų, ar susirgtų, jie gali 
paskambinti arba tiesiog grįžt į 
gimnaziją. Visuomet jie priimami ir 
aprūpinami. Ir kasmet tokių pasitai
kydavo. Dar niekas nebuvo paliktas 
gatvėje arba išmestas į gatvę.

Ypač mokiniai iš Australijos, kurie 
čia lieka vasaros atostogom, lig šiol 
visi kada nors atostogų metu grįž
davo, apsiskalbdavo, susitvarkydavo 
rūbus ir vėl iškeliaudavo.

Iš tikrųjų būtų gaila, jeigu iš 
tolimos Australijos atvykusieji visus 
metus tame pačiame kaimelyje pra
tupėtų. Tegul naudojasi proga pake 
liauti po Europą, nes gal daugiau 
niekad jos neturės. Mes padedame 
sudaryti kelionės maršrutus, reika
lingus dokumentus ir t.t.

Kaip tik dėl to labai naudinga 
jaunuoliui iš Australijos pas mus metus 
pasimokyti. Jis pagerina savo lietuvių 
kalbą, pagilina lituanistines žinias ir 
pamato Europą.

Lig šiol mokiniai iš Australijos buvo 
geri ir visi buvo verti paramos. 
Dauguma jų labai aktyviai įsijungė j 
gimnazijos gyvenimą, daug pamatė, 
daug išmoko. Labai džiaugsimės, jeigu 
gausime jų daugiau.

A. ŠMITAS
Vasario 16 gimnazijos direktorius
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36—JI SPORTO ŠVENTĖ

Atstovų suvažiavimas

Sporto klubų atstovų susirinkime 
dalyvavo Adelaidės, Melbourno, Gee- 
longo, Hobarto, Kanberos ir Sydnė- 
jaus sporto klubų atstovai. Raštiška 
pranešimą ir sveikinimą šventės 
rengėjams ir dalyviams, atsiuntė Perto 
sporto klubas. Gaila, kad Melburno 
"Neringos'' žiemos sporto klubas, 
kuris yra pilnateisis ALFAS S-gos 
narys, nedalyvavo posėdžiuose. 
Abiem posėdžiam pirmininkavo 
ALFAS pirmininkas J. Dambrauskas, 
sekretoriavo A. Liutackienė.

Išklausyti pranešimai apie veiklą, 
kuri, visur, išskyrus Melburną, yra 
gera. Finansiniai klubai stovi gerai. 
Didžiausia bėda yra su jauniais, nes 
tėvai nelabai nori vežioti juos į 
treniruotes ir rungtynes, sunku rasti 
jauniams trenerius. Sportininkai, kurie 
dar taip neseniai patys gynė lietuviš
kųjų sporto klubų spalvas ir gaudavo 
iš jų visokiausią paramą, šiandien yra 
gerokai atitolę nuo jų ir juos sunku 
priprašyti padėti jaunuoliams. Tačiau 
visuomet atsiranda pasišventusių ve
teranų, ant kurių pečių gula visas tas 
sunkus darbas ir sporto klubai dar 
gyvuoja gana gerai. Ateitis, žiūrint 
šiandieninėmis akimis, yra gana šviesi, 
nors kai kurios anksčiau buvusios 
populiarios sporto šakos ir pakeičia
mos kitomis, šiandien populiaresnė
mis.

Melburno "Varpo” atstovas, kal
bėdamas. pareiškė pareiškė viltį, kad 
jų metiniame susirinkime bus išrinkta 
nauja valdyba, kuri atstatys šio. 
kadaise vieno didžiausio Australijos 
lietuvių sporto klubo gražią veiklą. 
Klubų atstovai palinkėjo Melburnu! 
sėkmės.

Raštiškame pranešime Pertas pra
nešė. kad jie vėl rengia tradicinį golfo 
turnyrų Velykų švenčių metu. 
Australijos lietuviai golfininkai kvie
čiami dalyvauti.

Sekanti 37—Ji Sporto Šventė, kartu 
su Lietuvių Dienomis. įvyks Sydnėju- 
je. 38—ji Sporto Šventė 1987-iais 
metais pavesta surengti Geelongo 
Sporto Klubui "Vytis".

Kiekvienais metais į ALFAS Gar
bės Narius išrenkama po vieną asmenį. 
Šiais metais kandidatus pasiūlė: 
Adelaidė - P. Andrijaitį, Geelongas - 
St. Šutą, Melburnas - R. Ragauską ir 
Hobartas - P. Stanwix. Slaptu 
balsavimu išrinktas St. Šutas.

ALFAS iždininkas A. Šepokas ir 
Sydn. Apyl. Rev. K -ja pranešė.kad 
ALFAS kasoje yra $4584. Jie laikomi 
"Talkoje".

Po savo metinio pranešimo ALFAS 
pirm. J. Dambrauskas perskaitė raštą 
iš Brisbanės, kuriame pranešama, kad 
Brisbanėje įsisteigė naujas lietuvių

NUT1 KI MAI...

— - Šventės atidarymo metu gaila 
buvo žiūrėti į kadaise taip garsų 
didžiausią sporo klubą "Varpą". 
Eisenoje jo narių buvo mažiau už 
tolimojo Habarto perkūniečius ir tik 
vienu daugiau už sostinės vilkus. Oi, 
oi, oi, ar nereiks tik pradėt kitais 
varpais skambint, ir sportininkams 
sutartinai užtraukti " Kelkitės, kelki
tės. kelkitės".

b. d. 

sporto klubas, pasivadinęs "Baltia" 
Jie jau turi berniukų ir mergaičių 
krepšinio komąndas, taip pat šoka ir 
tautinius šokius. Rašte "Baltia" klubo 
vadovybė prašėsi priimama į ALFAS 
S-gą, norėtų jau šiais metais daly
vauti 37-je sporto šventėje ir Lietu
vių Dienose. Klubų atstovai su dideliu 
pasitenkinimu sutiko naujo klubo 
atsiradimą ir vienbalsiai jį priėmė į 
ALFAS.

Susirinkime aptarti 1987 Pabaltie- 
čių Sporto Šventės reikalai. Ją 
surengti pavesta Adelaidės "Vyčio" 
sporto klubui, o jeigu jie negalėtų, - 
Melburno "Varpui, kuris, kaip atstovai 
tikisi, iki to laiko jau bus pilnai 
atsigavęs.

Ilgiausiai apsistota prie III-jų P.L. 
Sporto Žaidynių 1988 gruodžio 26-31 
d.d. Adelaidėje. Šiai šventei rengti 
Adelaidėje buvo sudarytas specialus 
Organizacinis Komitetas, suvažiavi
mui atsiuntęs platų 10-ties paskirų 
punktų pianų. Organizacinį K-tą 
sudaro: J. Jonavičius - pirm., nariai - 
St. Urnevičius, S. Visockis, A. 
Skiparis, R. Sidabras ir P. Andrijaitis. 
Ryšininku tarp Australijos įstaigų ir 
Komiteto pakviestas R. Ramonaitis. 
Pranešime apžvelgiamos galimybės, 
kaip geriau pravesti šią istorinę 
sporto šventę. Numatoma, kad atvyks 
apie 200 sportininkų (kai kurie 
atstovai pasisakė, kad skaičius per 
didelis). Provizorinėje sąmatoje Ko
mitetas numato, kad jiems reikės apie 
$32,000. Ši suma turės būti surinkta iš 
paskirų klubų, parengimų, bei aukų. 
Dėl sąmatos ir gana didelių mokėjimo 
sumų, uždedamų sporto klubams, 
iškilo diskusijos ir, negalint jų pilnai 
išaiškinti, buvo pavesta ALFAS V-bai 
tartis su Org. K-tu.

Žvelgiant į patiektą provizorinį 
planą, matosi, kad šis komitetas, nors 
dar laiko yra gana daug, kruopščiai 
parengė žaidynių ir su jomis susijusių 
parengimų ir kitų reikalų smulkų 
planą, kurį įvykdžius III—ji P.L. Sporto 
Šventė Australijoje, be jokių abe
jonių, turėtų gerai pavykti.

Suvažiavime iškilo ir loterijos 
klausimas. Buvo siūloma ją rengti 
kiekvienoje valstijoje. Tačiau, smul
kiai viską apsvarsčius, prieita bendros 
nuomonės, kad loterija turi būti viena, 
turint ne pirktus, o dovanotus prizus. 
Bilietus turės platinti visi klubai 
Australijoje. Techniškai loterijos 
klausimą turėtų išspręsti Org. Ko
mitetas.

A. L.

Blogos ir geros žinios

Bloga žinia yra, kad pošventinis B.B.Q., kuris turėjo būti keptas 
1986 sausio 25 d., neįvyks. Sporto Klubo "Kovas" vaidyba dėl to 
atsiprašo. Gera žinia yra tai, kad kepimas atidėtas iki vasario 15 d. 
Visi kviečiami pas p.p. Jutą ir Viktorą Šliterius į Killarą. Jųjų gražioj 
vietovėje galėsite pabendrauti su jaunais ir ne taip jaunais 
sportininkais.

Daugiau žinių - vėliau.

"Kovo" valdyba.

Jaunieji Sūkurio" šokėjai, nešusieji klubų pavadinimus. Iš kairės: A. Bieri, 
A. Venclovaitė, V. Protaitė, E. Šliogerytė, R. Venclovaitė ir M. 
Venclovas. D. Bieri nuotr.

Treti metai eilės Vyt. Burokas ir D. 
Atkinsonas laimi biljardo dvejetų 
rungtynes. V. Burokas yra ir indi
vidualių varžybų nugalėtojas

Sporto švetės atidarymas. A. Sval- 
denis skali sportininkų priesaiką. 
Dešinėje -I. Grincevičiūtė - Wallis.

Vyrų krepšinio varžybų nugalėtojai Hobarto "Perkūnas"
M. Atkinson nuotr.

ATI T AISYMAS

"M.P." š.m. Nr.l 'Sporto' skyriu
je Sporto šventės aprašyme įsibro
vė klaida.

Tenise moterų vienetų varžybas 
laimėjo JOLITA BURNEIKYTĖ, o 
mišrių dvejetų - JOLITA IR 
ARŪNAS BURNEIKIAI.

Visus suinteresuotuosius at
siprašome.
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Sydnejus
Svei ki ni mas

Nuoširdžiai sveikiname Reginą Bernotaitę, Miką Buroką, Ričardą 
Červiną, Edmundą Stąitį ir Raimundą Stašionį pasigėrėtinai aukštais 
pažymiais baigusius 1985 metų Lituanistinius kursus.

Ypatingi sveikinimai Ričardui Cervinui gavus šimtą taškų iš galimo 
šimto.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

Vasario 16 n.jnėjimas

vasario 16 Sydnėjųje minėsime 
sekmadienį, vasario 16 d.

Pradėsime iškilmingomis pamaldo
mis Šv. Joachimo bažnyčioje Lid- 
combe 11.30 vai. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti organizuotai su 
vėliavomis.

Oficialioji ir meninė dalis vyks 
lietuvių Namuose Bankstowne.

’j 2 vai. Lietuvių Dailininkų Sąjungos 
parodos atidarymas.

" D AI N OS"
•Šiuo metu "Dainos” choras atosto

gauja. Repeticijos penktadienio vaka
rais prasidės Lietuvių klube vasario 
14 d. Kviečiame grįžti senus choristus 
ir tuo pačiu prašome stoti i Dainos 
chorą naujus dainininkus.

Kalėdini ai 
sveikini m ai

Pirmoji "Dainos" choro seniūnė Ona 
Groslenė Kalėdų dieną nuoširdžiai 
sveikino choristus ir dirigentus, pridė
dama $50 choro reikalams. Persikėlę 
gyventi į Colaundrą, Qld., choristai 
Ema ir Edis Šliteriai siunčia chorui 
linkėjimus ir $25 auką. Visomis 
progomis remianti "Dainos” chorą 
Valė Stanevičienė ir šį kartą paskyrė 
$10 kalėdinę auką. Prel. P. Butkus 
antrąją Kalėdų dienos rinkliavą 
pąskyrė "Dainos" chorui. Surinkta 
$440.82. Nuoširdus ačiū mūsų rėmė
jams.

Prisi
. mix-ašie ji

Sausio 19 d., sekmadienį, gedulin
gose pamaldose , kurias laikė prel. P. 
Butkus, maldomis ir giesmėmis buvo 
prisimintas prieš metus miręs ilgame
tis choristas Povilas Protas. Ta pačia 
proga sutapo ir "Dainos" choro 
rėmėjų Vinco Juzėno ir Anastazijos 
Klemenienės mirties metinės. Arti
mieji ir draugai aplankė jų kapus. 
Pašventintas Anastazijos Klemenie 
nės antkapis. Religines apeigas atliko 
prel. P. Butkus MBE.

A tįsi S aaki mas
1 j aurii mą.

Šiais metais įvyks Lietuvių Dienos 
ir Dainų šventė Sydnėjuje. Ateinan
čiais, 1987, metais Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrasas Australijoje. 
Kviečiu jaunimą ir ypač Jaunimo 
Sąjungos vadovybę daryti žygių, kad 
jaunimas ateitų į "Dainos" chorą. 
Nemanau, kad pasaulio lietuvių jauni
mas bus labai sužavėtas matydamas 
choristų eilėse tik vyresnio amžiaus 
žmones. Pagalvok, jaunime, apie šį 
reikalą labai rimtai!

A. Kramilius 
"Dainos" choro vald. pirm.

AUKOS,
. " U ALT! C"“n EWS"

Praplėsti "Baltic News" skaitytojų 
NSW tinklui $160 aukojo "Lietuvių 
žmogaus teisių gynimo draugija" 
(Sydnėjus) ir Juozas Ramanauskas - 
$20. Nuoširdus ačiū.

"Baltic News" NSW 
administracija.
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3 vai. minėjimas. Programoje: V. 
Patašiaus paskaita, jaunimo pa
sirodymai (deklamacijos, jaunimo 
kapela) ir "Dainos" choras.

Maloniai kviečiame visus tautiečius 
pamaldose ir minėjime kuo skait- 
lingiau dalyvauti.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

CHORE

DAINOS CHORAS DĖKOJA

Metinio koncerto proga "Dainos" 
choras susilaukė ne tik moralinės 
paramos, kai rekordinis skaičius 
svečių atsilankė į koncertą, bet ir 
stambios finansinės paramos.

"Dainos" choro reikalams aukojo: 
$200 - Kredito Draugija "Talka", po 
$100 - Jonas Sakalauskas, ALB 
Sydney Apylinkės valdyba, po $50 
L.H. Karveliai, O. Palaitienė, po $20 - 
E. Rašymas, dr. V. Barkienė, E. 
Slonskis, B.L. Žaliai, H. Meiliūnas, O. 
Abramavičlenė, V. Narušienė ir J. E. 
Bartkevičiai sen., $2 -V. Juzėnienė.

Valė Stanevičienė savo mamos 
Julės Dambrauskienės 20 metų mirties 
metinėse, jos atminimui paskyrė 
"Dainos” chorui $100.

Loterijai vertingus fantus aukojo: 
Aldona Kolbakienė, V. Si- 
manavičienė, Janina Šidlauskienė, A. 
Cesnavičius, Ona Abramavičienė ir 
p.p. Mišeikiai. Ne visi fantai buvo 
panaudoti šioje loterijoje. Jie bus 
mums naudingi sekančioje loterijoje. 
Laimingus bilietus traukė Colletė 
Žukienė iš Newcastle ir p. Kerienė - 
viešnia iš Anglijos.

Ačiū mūsų jaunosios kartos tal
kininkams Lanai Stasiunaitytei, Lo
retai Šarkauskaitei, Justinui Ankui, J. 
Viržintaitei, Danutei Ankienei už 
pranešinėjimą, Vincui Binkiui už durų 
kontrolę ir visiems kitiems bet kuo 
prisidėjusiems prie šių metų koncerto 
ruošimo ir jo pasisekimo.

Visiems mūsų rėmėjams Sydnėjaus 
ir apylinkių tautiečiams dėkojame už 
paramą ir linkime laimingų Naujųjų 
Metų.

DAINOS CHORO VALDYBA 
IR DIRIGENTAI

PADĖKA

nuoširdžiai dėkoju visiems mane 
lankusiems ligoninėje ir namuose, už 
korteles vaikams, vienokiu ar kitokiu 
būdu užjautusiems mane.

Ypatingą padėką reiškiu dr. I. 
Venclovui padėjusiam sunkiose die
nose.

Onutė Leverienė

ATITAISYMAS

Praeitų metų paskutiniame "M.P." 
numeryje Kalėdiniuose sveikinimuose 
praleista p. S. Jankausko pavardė.

Atsiprašome.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 7084414)

Vasario 8 d., šeštadienį 7 v.v.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos

Užgavėnių vakaras

Įėjimo kaina $5 (įskaitant pyragaičius).

Vasario 23 d., sekmadienį,

TURGUS
Kaip visuomet, dideli laimikiai! Laukiame.

:• Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija ruošia :Į 
j: Užgavėnių Vakarą į
•: vasario 8 d., šeštadienį 7 v.v. Lietuvių Namuose Bankstowne į'

į įėjimo kaina 5 doleriai, įskaitant pyragaičius. ■:

Jūsų laukia linksma programa, kurią ruošia p.DANA SKORULIENĖ 
į ir p. JULIUS DAMBRAUSKAS, choreografija - p. REGINOS S 
į RATIENĖS. -j
į Prisiminsime senąjį Kauną, pasijusime lyg būtume "Metropolyje", 
į vėl klausysimės DOLSKIO ir šešių žavingų Lolitų. į
į Stalus užsisakyti Lietuvių Klube, tel. 708 1414 -į
>: Lankiame visų, visų ! ! ! į

Sydnėjaus Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
kviečia visus tautiečius

atsilankyti SEKMADIENI, VASARIO 2d. 1986 m. 3 VAL. p.p. į Lietuvių
Klubą Bankstowne pasižiūrėti Melbourne jaunimo koncerto video filmą

"SEKMADIENIO SPEKTAKLIS"

Įėjimas: $3 suaugusiems, $2 vaikams iki 15 metų

Pelnas skiriamas Vl-ąjam t>LJ Kongresui

Kas tas
" Sekmadienio Spektaklis" ?

1984 metų gale, Melburno jaunimas 
surengė koncertą - talentų pasi
rodymą, paremti sekantį jaunimo 
kongresą.

Programoje - šokiai, dainelės, 
sovietus pajuokiančios satyros ir daug 
įdomių vaizdelių.

Pe nsinink u

Sydnėjaus Lietuvių Pensininkų 
klubo narių metinis susirinkimas 
įvyks vasario 6 d., ketvirtadienį, 12 
vai., Lietuvių Namuose, Banks
towne.

Bus renkama nauja valdyba, tad 
kviečiame visus narius, senus ir
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Spektaklis buvo nufilmuotas. Vasa
rio 2 d. 3 vai. p.p, Lietuvių Klube 
Bankstowne, Sydnėjaus Lietuvių Jau
nimo Sąjunga rodys "Sekmadienio 
Spektaklio" video filmą.

Nepraleiskime progos pamatyti šį 
įdomų koncertą!

susirinki mas

naujus, norinčius įsijungti į mūsų 
eiles, atvykti.

Dalyvavimas būtinas.

Sydnėjaus Liet. Pensininkų 
Klubo Valdyba.

70-3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Norintieji nepanaudotus rankraščius 
atgauti, siųsdami turi pridėti sau 
užadresuotą voką su pašto ženklu. 
Už skelbimų turinį redakcija neat- 
saito.
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