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BRONĖ. MOCKŪNIENF.

STUDIJŲ DIENOS 
Adelaidėje

1986 m. kovo mėn. 28-29 d.d. 
Adelaidės Lietuvių ncenuose A LB 
Krašto v- bos pastangomis (vyko Vi
stas Studijų dienos.

Didžiojo Penktadienio rytą prieš 
dešimtą valandą prie Adelaidės Lie
tuvių Namų matėsi neįprastas judėji
mas; trinksėjo uždaromos automašinų 
durys ir (vairaus amžiaus tautiečiai, 
vietiniai ir svečiai, negaišdami traukė ( 
Lietuvių namus. Salėje jau girdėjosi 
prislopintas ūžesys, lyg bičių dūzgimas 
prie avilio. įėjusi apsidairiau; koks 
pusšimtis tautiečių linksmai šneku
čiavosi, jautėsi pakili nuotaika. Salės 
priekyje, prie scenos stovėjo didelis 
stalas, užtiestas gaižia, lietuviškais 
raštais austa staltiese, prie jo kėdės, 
mikrofonai. Dešiniame salės pakraš
tyje Tautodailės paroda (apie ją bus 
kalbama atskirai).

Nespėjus net su svečiais pasisvei 
kinti, pasigirdo skambutis: Krašto v- 
ba punktuali, kviečia užimti vietas, 
prasideda Studijų dienos.

Kr. v-bos narė kultūros ir švietimo 
reikalams Janina Vabohenė pasveikina 
Studijų dienų dalyvius ir pristato 
sekančią darbotvarke;

Did. Penktadienį, Kovo 28 d.
Paskaitos;
AUSTRALUOS LIETUVIŲ KUL

TŪRINIS GYVENIMAS IR JAUNO
SIOS KARTOS VEIKLA MŪSŲ 
BENDRUOMENĖJE. Pristato: Da
nutė Baltutienė (Melboumas) ir 
Leonus Gerulaitis (Adelaidė). Mode- 
ratorė: Isolda I. Davis (Adelaidė).

VYRESNIOSIOS IR JAUNESNIO
SIOS KARTOS POLITINĖ VEIKLA. 
Pristato: Albinas Pocius (Adelaidė) ir 
Jonas Mašanauskas, jnr.(Melboumas). 
Moderatorius Andrius Vaitiekūnas 
(Melboumas).

TAUTOSAKOS VAKARAS

Did. Šeštadienį Kovo 29 d.
Paskaitos:
LIETUVIŲ TAUTINIAI RŪBAI. 

Pristato: Dr. Genovaitė Kazokienė 
(Sydnėjus). Moderatorius: Elena 
Varnienė (Adelaidė).

Per savaitę
Atsakydamos į nesiliaujančius tero

ristinius Libijos išpuolius, JAV bom
bardavo strateginius taikinius Libijoje 
š.m. balandžio 15 d. Atakuota Tripoli 
ir Bengazi miestai, taip pat teroristų 
treniruočių stovyklos visame krašte. 
Specifiniai taikiniai buvo vadovavimo, 
kontrolės, žvalgybos ir teroristų 
ruošimo įrengimai. JAV gavo NATO 
sąjungininkų pritarimą karo veiks
mams, po to, kai buvo tikrai (rodyta, 
kad Libija atsakinga už disco išsprog
dinimą Vakarų Berlyne, kur žuvo 
vienas amerikiečių kareivis ir turke 
moteris, o 200 žmonių buvo sužeista.

LIETUVIŲ KALBOS PA GILINIMO 
KURSAI JAUNIMUI - PLANAS ir 
JAUNIMO KONGRESAS. Pristato: 
Birutė Prašmutaitė (Melboumas) ir 
Jonas Mockūnas (Adelaidė). Prane
šimai: Dr. A. Stankevičius ir dr. R. 
Bačkutė. Moderatorė: Elena Var
nienė.

T A RPBEND R U OMENINIS 
KULTŪRINIŲ RYŠIŲ PAGYVINI
MAS. Pristato: Birutė Radzivanienė 
(Perthas) ir Algis Šimkus (Melbour- 
nas). Moderatorius: Martynas Pocius 
(Adelaidė).

Toliau seka sveikinimai. A LB Ade
laidės Apylinkės v-bos pirm. Jonas 
Stačiūnus nuoširdžiausiais žodžiais 
pasveikina susirinkusius ( šią kultūriną 
šventą ir palinki darnaus bendravimo.

A LB Krašto v-bos pirm. Vytautas 
Neverauskas savo sveikinimo žodžiu 
oficialiai atidaro šias Studijų dienas. 
Jis pastebi, kad jau šeštą kartą 
(vyksta Australijoje tokia kultūrinė 
apraiška: dvejos Studijų dienos (vyko 
Melbourne ir jau ketvirtą kartą 
vyksta Adelaidėje.

Pirmos dienos paskaitininkai ir 
moderatoriai užima vietas prie stalo. 
Prasideda paskaitos.

1-JI PASKAITA.

Danutė Baltutienė, vidurinės kartos 
atstovė, savo paskaitą, "Australijos 
lietuvių kultūrinis gyvenimas ir jau
nosios kartos veikla mūsų bendruo
menėj" pristatė lobiai išsamiai ir 
vaizdingai, kurios, deja, neįmanoma 
išsamiai atpasakoti. Būtų malonu jei 
paskaitininke sutiktų paskelbti savo 
paskaitą spaudoje ištisai. Čia ban
dysiu iškelti tik jos pagrindines 
nrintisž

Pirmiausiai D. B. aptaria pagrindinio 
termino "jaunimas" reikšną. Australų 
valdžia jaunuolio amžių definuoja 14- 
26 m. Kalbant apie lietuvių jaunimą, 
kurio išeivijoj turim taip nedaug, 
priimtina naudoti terminą "Jaunimas" 
pačioj plačiausioj prasmėj, būtent 
įskaitant visus jaunus žmones tarp 14 
ir 35 m. amžiaus.

Maskvos oficiali TASS'o telegramų 
agentūra apie Amerikos ofenzyvą, 
piktai ją smerkdama, pranešė praėjus 
vos dviem valandom po puolimo.

Vyriausybinė krizė vėl susidarė 
Izraelyje, ministeriul pirmininkui Pe
res atleidus finansų minister,. Neno
rėdamas visiškai suardyti ir taip 
nestabilios savo vyriausybės koali
cijos, jis buvo priverstas finansų 
ministeriu paskirti Likud partijos 
vadovą, buvusi minister, pirmininką 
Shamir.

Studijų dienų paskaitininkai ir moderatoriai

Kiek šitokio amžiaus žmonių turime 
savo bendruomenėje? Charles Price 
savo 1978 m. leidinyje "Australian 
Immigratoipon bibliography digest 
No.4" priskaito lietuvių antros kurtos 
prieaugliui 3792 asmenis. "Tačiau kur 
jie visi randasi, kodėl tiek mažai jų 
matome savo kultūriniuose parengi
muose?" klausia paskaitininke. 
Norėdama rasti atsakymą į šiuos 
klausimus D. Baltutienė bando pasekti 
vidurinės kartos nueitą kelią šiame 
krašte.

Šiandien Australijoje yra liką 
Lietuvoje gimusių asmenų apie 5800 
(1981 m. census). Trisdešimt metų atgal 
Lietuvoje gimusių turėjom 9000. Tie 
9000 lietuvių atvyko į Australiją 
būdami (vairaus amžiaus: vieni buvo 
dar vaikai, kiti jaunuoliai treti 
subrendą. Tėvai stengėsi siųsti savo 
vaikus ( lietuvių mokyklas, kurios buvo 
gausios mokiniais, pav., Melbourne 
tarp 1960 65 m. mokinių skaičius siekė 
150. Be mokyklų veikė skautai, 
ateitininkai, tautinių šokių grupės. 
Veikė virš 30 (vairių organizacijų ir 
jaunimas turėjo puikią progą susipa
žinti su savo tėvų kultūra, kalba ir 
tradicijomis. Lietuviško identiteto 
vystymosi stadijoje, šis jaunimas 
tačiau susidūrė ir su neigiamomis 
aplinkybėmis mokyklose ir australų 
bendruomenėje. Tuometinė valdžios 
politika propagavo griežtą asimilia 
cijos liniją. Australų nuolatinis 
priminimas "kalbėk angliškai", padarė

Popiežius Jonas Paulius II lankėsi 
svarbiausioje Romos sinagogoje. Tai 
pirmas toks (vykis nuo krikščionių 
bažnyčios (sikūrimo. Pontifikatas iki 
šiol atsisako pripažinti dabartiną 
Izraelio valstybę ryšium su neiš
spręstu palestiniečių klausimu.

Australijos ir Indonezijos santykiai 
pasidarė gerokai (tempti po to, kai 
staiga buvo atšauktas Indonezijos 
mokslo ministerio dr. H abide vizitas, 
Australiją. ‘Indonezijos vyriausybė 
įsižeidė dėl straipsnio tūpusio "Syd
ney Morning Herald", apie korupciją 

įtakos jaunuolių tarpusavio bend
ravime ir net šeimose, kur palaipsniui 
pradėjo skverbtis anglų kalba. Lietu
vių kalbos vartojimas jaunimo tarpe 
sumažėjo, jaunimas tiesiog drovėjosi 
kalbėti lietuviškai tarp savąs, nes tai 
buvo nepriimtina. Su laiku ir kai kurie 
tėvai ėmė kreiptis ( savo vaikus 
angliškai.

Prie asimiliacijos proceso prisidėjo 
ir lietuvių gyvenimo stilius. Atliką 
darbo sutartis, lietuviai išsibarstė po 
didmiesčių priemiesčius, nebandydami 
kurtis šalia savo giminaičių ar tau
tiečių, kaip darė italai ir graikai. 
Tokiu būdu lietuvių kalba liko tik 
savaitgalinė ir proginė.

Kaip anksčiau minėta to meto 
Jaunimo tėvai buvo pristeigę daug 
lietuviškų mokyklų ir organizacijų, 
kuriose jaunimas turėjo tik dalyvautu 
Joms vadovavo profesiniai pasiruošė 
asmenys, vyresnioji karta. Vadovų iš 
vyresniosios kartos buvo daug ir jie 
bendruomenėse vadovavo virš 20 metų, 
nesirūpindami pritraukti ir vadova
vimui paruošti įpėdinių iš viduriniosios 
kartos. Tuo tarpu vidurinioji karta 
baigė mokslus, sukūrė šeimas ir nors 
savo laikė lietuviais, lietuvybės reika
lais mažai domėjosi, arba pyko dėl 
nuolatinių ginčų taria vykusių Sėtuvių 
bendruomenėse.

nukelta į 2 psl.

Indonezijoje. Straipsnyje prezidento 
Soeharto vyriausybė ir šeimos nariai 
lyginami su buvusio Filipinų prezi
dento Marcos veikla. Indonezija, kur 
nėru spaudos laisvės, apkaltino Aus 
tralijos vyriausybę netaktiškumu ir 
pareiškė, kad joks australų žurna
listas daugiau negaus vizos ( Indone
ziją. Tai jau antras kartas, kai 
žurnalistai sugadina šių dviejų val
stybių tarpusavio santykius, neseniai 
vos-ne-vos atstatytus po ABC televi
zijos programos apie Rytinį Timorą ir 
Irian Jaya. Tam tikri valstybių sienų 
ir jūros klausimai lieka neišspręsti.
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BRONE MOCKUNIENĖ

STUDIJŲ DIENOS
Adei aidėję

atkelta iš 1 psl. LEONAS GERULAITIS, vyrerūo-

Įsitrauką į australišką 
gyvenimą jie nesistengė net savo 
vaikų supažindinti su lietuvių kalba ir 
kultūra. Tokiu būdu per dvidešimt metų 
netekom ne tik viduriniosios kartos, 
bet ir jų vaikų.

Tik paskutiniame dešimtmetyje mūsų 
bendraomenė pamatė, ant kokių pavo
jingų pamatų lietuvybė Australijoje 
stovi. Vyresnioji karta pradeda išnir
ti, o jaunoji karta yra neparuošta 
vadovavimui, jų lietuvių kalbos žino
jimas menkas.

Imtasi organizuoti lituanistikos kur
sus, pasirūpinta gauti HSC pripažinimą 
lietuvių kalbai. Apie tą patį laiką 
gyviau pradėjo veikti Jaunimo są
junga, kuri JA V-se veikia nuo 1966 m.

Australijos valdžia pakeitė savo 
politiką ir vieton asimiliacijos pradėjo 
vertinti etnikų kalbas ir kultūrą. "Bet 
tur būt didžiausią nuopelną tenka 
pripažinti Pasaulio Jaunimo sąjungai", 
samprotauja prelegentė. Per 20 metų 
Australija yra pasiuntusi 73 jaunus 
žnonęs į PLJ kongresus. Su kiekvienu 
kongresu jaunimo veikla auga ir 
stiprėja. Būvą kongresų dalyviai 
beveik visi yra įsijungę į LB kultūriną 
veiklą: vadovauja tautiniams šokiams, 
diriguoja choras, leidžia savo laik
raštį "Jaužinias".

Jei vyresnysis jaunimas lietuviškumo 
impulsą gauna iš PLJ kongresų, tai 
jaunesnysis jaunimas jį parsiveža iš 
Vasario 16 gimnazijos. Paskaitininke 
jautriais žodžiais kreipiasi į lietuvių 
bėndraomeną, prašydama investuoti 
daugiau pinigų, laiko ir pastangų į 
savo antrąją kartą, remti PLJ kong
resus, ypač V I-jį, įvyksiantį Austra
lijoje, siųsti jaunimą į kongresus ir 
Vasario 16 gimnaziją. Aplamai reika
linga sudaryti jaunimui sąlygas daly
vauti visur, kur tik yra stiprinamas 
lietuviškus sąmoningumas. Aplinkybės 
darosi palankios atitaisymui klaidos, 
kuri buvo padaryta per pirmąjį 
dvidešimtmetį šio krašto lietuviškoj 
veikloj. 

sios tartos atstovas, kalbėjo ta pačia 
tema tik daugiau iš vyresniųjų taško 
žiūrint. Jis prisimena, kai prieš 35 
metus, atvykąs į Australiją, dar 
būdamas jaunuolis, įsijungė į lietuvių 
visuomeniną veiklą. Gi tuometinė 
vyresnioji karta turėjo nukalusi 
patarimą jaunimui: "Jūs šokit Lenciū
gėlį, dainuokite choruose, o bendruo- 
meniną veiklą palikite mums - išmanan
tiems". Tačiau paskaitininkas ne
smerkia tų neapdairiųjų "filosofų", o 
kreipiasi į Studijų dienų dalyvius, 
sakydamas - "Bandykime užkasti per 
ilgus metus susidariusią spragą..." Ta 
spraga dar tebeegzistuoja, nors ban
doma ją užkasti. Vyrenieji vis dar 
tebesijaučią pranašesni ir nenori 
nusileisti jaunimui, nežiūrint, kad šie 
yra jau suaugą, baigą mokslus, įsigiję 
profesijas ir šiame krašte traktuo jami 
su respektu. L.G. nurodo pavyzdį, 
kaip vienoje bendruomenėje vyres
niosios tartos atstovas turėjo susi
tikti su jaunimo vadovu svarbiam 
apsitarimui. Abu atvyko į paskirtą 
vietą, bet nesusitiko. Taip pasitarimas 
ir neįvyko, dialogas neužsimezgė. 
Skamba kaip anekdotas, bet įvykis yra 
tikras ir sukelia liūdną šypseną.

Paskaitininkas kelia klausymą kodėl 
lietuvių jauninas taip neskaitlingai 
dalyvavo Baltiečių Tribunole Kopen
hagoje ir Laisvės Žygyje Baltijos 
jūra? Čia jis linkąs apkaltinti 
vyresniuosius, kurie neigiamai pasi
sakė spaudoj prieš žygį Kaip pavyzdį 
nurodo V. Čiuprinsko rašinį "Ar tai 
apgalvotas žygis?".’Pasaulio Lietuvis? 
1985 /3 nr.

Kaip priešingybą V. C. skepticizmui, 
prelegentas pacituoja Kanados LJS 
pirm. Sigitos Bersėnaitės laiško ištrau
kas. Tarp kitko ji rašo:..."pajutome 
didelį pasitenkinimą, tad tokiame 
jautriame laikotarpyje - Helsinkio 
akto dešimties metų sukakties išva
karėse - mes paskelbiame tarptautinei 
spaudai sovietų labai globojamą 
paslaptį apie savo nusikaltimus baltie
čių tautoms".

Studijų dienų paskaitininkai: iš k. D. Baltutienė, A. Vaitiekūnas
(moderatorius), J. Mašanauskas jnr., A. Pocius.

L. Gerulaitis nepritaria vyres
niosios tartos negatyviems sampro
tavimams ir pasenusiam patriarcha
liniam tonui santykyje su jaunaja 
tarta. Pabaigoje jis pacituoja poeto 
Henriko N agio kalbą, pasakytą I-me ’ 
PLJ kongrese Čikagoje: ,

"Visų kovų priekyje žygiuoja 
jaunimas. Jaunimas neša kovų vėliavas, 
Jaunimas pirmas pastebi ir reaguoja į 
netiesą, klastą, apatiją, žmogaus 
išnaudojimą, idėjų išniekinimą. Visos 
pasaulio vergiją bastilįjos buvo 
puolamos jaunų žmonių. Visų kartuvių 
stulpai buvo verčiami jaunųjų ran
komis. I Laimės Žiburį nuolat kopė tik 
jauni ir drąsus žmonės. Tokie, kurie 
žino gyvybės ir mirties kainą, kurie 
pažįsta gyvenimo entuziazmą ir todėl 
žino, kiek daug drąsos ir tikėjimo 
reikia, tad galėtumsavąsišsižadėti"...

DISKUSIJOS: moderatorė Isolda 
Pavis.

Paskaitininkų pareikštas mintis da
lyviai priėmė šiltu plojimu. Šios dienos 
paskaitose dalyvauja apie 70 asmenų, 
jų tarpe 17 jaunimo atstovų.

jonas Mašanauskas, jnr. sako Lie
tuvoj girdėjus iš jaunimo, kad jie 
Laisvės Žygiui daug reikšmės neteikiu, 
jį laikų daugiau provokacija.

Janina Vabolienė atsakė girdėjusi 
iš Lietuvos, kad Laisvės Žygis ten 
buvo labai atidžiai sekamas ir būvą 
pasiųsti sveikinimai iniciatoriams.

Leonas Gerulaitis: "Ir Lietuvoj yra 
visokio jaunino. Gal Laisvės Žygis 
kitiems reiškia provokaciją. Tas 
laisvės Žygis nebuvo skirtas Lietuvos 
jaunimui. Jis buvo skirtas užsienio 
korespondentams, kurių apie 40 lydėjo 

laivą ir siuntė pranešimus savo 
spaudai, jis buvo skirtas mūsų pačių 
Jaunimui, kuris taip drąsiai ir išdidžiai 
dalyvavo protesto žygyje".

'‘ Viena jauna lietuvaitė pasisakė, 
tad jai įdomi čia .suruošta parodėlė, 
medžio drožiniai, vaikų piešti pa
veiksliukai ir Velykų margučiai, bet 
tos diskusijos jai esančios nuobo
džios...

IŠVADA:
Jaunimo veikla pasireiškia:
i) Tautinių šokių tąstinumų
ii) Laisvės Ryžto žygiu Baltijos 

jūroj.
Ui) Jaužiniomis.

II-JI PASKAITA

ALBINAS POCIUS savo paskaitą 
"Vyresniosios ir jaunesniosios tartos 
politinė veikla" suskirsto pastraipo 
mis.

1. POLITINES VEIKLOS PRASMĖ.
Kai kas mano, kad tauta tam tikrą 

laiką gali išsilaikyti ir savo valstybės 
neturėdama, jei ji išlaiko sava kalbą, 
tautinius bei religinius papročius ir 
nepraranda vilties. Tačiau gyvuoti ir 
klestėti tauta gali tik sukūrusi savo 
nepriklausomą valstybą. Atgauti savo 
valstybės nepriklausomybę siekia visa 
lietuvių tauta ir tėvynėje gyvenan- 
tiejiirišeivįjoje. Išeivijoj gyvenan
čių tautiečių tikslas yra parengti 
dirvą nepriklausomybės atgavimui: 
supažindinti pasaulį su neteisėta 
dabar vykstančia Lietuvos okupacija,

nukelta į 3 psl.

Tragiškai žuvus

Viktorui RAULĮ C KI UI — LINDEN,

šioje skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame jo tėvą Vytautą Rauličkį, 
motiną, brolius ir artimuosius.

Albinas GINIŪNAS su šeima.

A. A. JUOZUI RUZ GI UI

mirus, jo žmoną JULIJĄ ir sūnų RIČARDĄ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame.

SAGAČIŲ šeima,
Elena VILKINIENĖ ir Stasys KRANAS

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandų per parą

Mūsų pastogė Nr.15 19Ū6.4.21 psl.2

| LIETUVIŲ KOOPERATINE KREDITO DRAUGIJA

TALKA LTD.
t * Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.
| Už terminuotus indėliui:
| nuo $100 iki $20,000 - 13 %
I nuo $20.000 Iki $50,000 - 14 K
I nuo $50,000 ir daugiau - 15 %
| Aukštesni procentai Mokami automatiškai pasiekus nustatytas
I 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 - 0%. Procentai užskaitomi už kiekvienų pilnų kplehdorinl 
| mėnesi finansinių metų gale ir įrašomi l einamąsias sąskaitas. Už 
| (našus (shares) iki 17% dividendo.

i * Telkia paskolas Iki $30,000 įkeičiant nekfl. turtą, asmenines 
| paskolas su garantuotojais iki $5000 ir be jų iki $2000. Procentai už 
f visas paskolas užskaitomi kas 3 mėnesiai.

| * Įstaiga veikia:
j 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 telkiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. 
Iryto iki 2 vai. pp.

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

ADELAIDĖJE sekmadieniais nuo 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 
j patalpose, 16-18 East Terrace. Bankstown.NSW 2200.
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atkelta is 2 psi.

-įsigyti gerų draugų politiniuose 
sluoksniuose, kad, laikui atėjus, būtų 
gaunama moralinė parama ir pasaulis 
būtų tinkamai informuojamas apie 
tautos balsą, apsisprendimą. Šiuo 
momentu turime rūpintis kalbos išlai
kymu ir kultūros tęstinumu, rūpintis 
kad konsulatai būtų neuždaryti, 
tinkami žemėlapiai paruošti.

2. KAS MUS IGALIAVO?
Kartas nuo karto okupantų spauda, 

apakinta pykčio dėl išeivijos veiklos, 
meta šūkį "Kas jus įgatiavo ka;lbėti 
tautos vardu?" Atsakyti galime, kad 
mus įgatiavo ir net prašo kalbėti ir 
skelbti pasauliui apie nelegalią oku
paciją, kriminalinius okupanto nusi
kaltimus prieš Lietuvių tautą ir visą 
žmoniją. Pogrindžio "Aušroj" tėvy
nainiai rašo: "Mūsų širdys jau 
nebeatlaikytų, jei ir jūs nutiltumėt." 
Jaunimo leidžiamas pogrindžio laik
raštis "Lietuvos Ateitis" Nr.7, rašo 
"Išeivijos lietuviai gali ir turi tautai 
daug padėti. Reikia padaryti, kad 
mūsų tautos budeliai neliktų neži
nomi ir bevardžiai. Tegul pasaulis 
budi..."

3. IEŠKOJIMAS DRAUGŲ
Beveik visa mūsų išeivijos politinė 

veikla yra ieško jimas Lietuvos bylai 
draugų, kurie parlamente, vyriausybėj 
ir spaudoj galėtų iškelti pavergtų 
tautų reikalus ir padėtų mums mūsų 
kovoje dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo. įtakingų draugų ieškojimas 
vyksta Australijoje kiekviename 
mieste skirtingai: Melbourne Vasario 
16 išvakarėse kviečiami parlamentarai 
ir diplomatinio korpuso svečiai į 
pobūvį; Adelaidė - po birželio 
išvežimų minėjimo rengiamos vaišės 
ypatingiems svečiams. Dar dauginiu 
draugų galina rasti įsijungus į politinį 
krašto gyvenimą.

4. POLITINIS ĮŽVALGUMAS-
Visi, kurie dalyvauja politinėj 

veikloj turi būti gerai susipažinę su 
Lietuvos istorija, politine bei ekono
mine geografija. Turi pažinti kaimyni
nių kraštų istoriją ir domėtis gyvena
mojo krašto reikalais. Iškilus Lietuvos 
atstatymo klausimui, visi turi žinoti, 
kad mes būsimai Lietuvai siekiame mažų 
mažiausiai 1920 metų Taikos sutartyje 
su Sovietų Sąjunga nustatytų sienų.

KurtB. MARTŪZ UI -
60

Krašto v-bos narė kultūros ir 
švietimo reikalams 
Janina Vabolienė

Prieš 3 ar 4 metus Amerikos valdžia 
Pabaltiečių Tarybai prašant, pa
žadėjo spausdinti valdiškus žemėla
pius, kur Estija, Latvija ir Lietuva 
būtų išskirtos iš Sovietų Sąjungos. 
Latviams ir estams pasiūlius, Lietuvos 
atstovas sutiko, kad žymimos prieš
karinės sienos, 1939.IX.1 d., prasi
dedant karui Vilnius ir Klaipėda 
nepriklausė Lietuvai. Išspausdintame 
žemėlapy trūko pusė Lietuvos. Mūsų 
atstovas nežinojo Lietuvos geogra
fijos ir istorijos.

5. PABALTIEČIŲ KOMITETAI IR 
TARYBOS

Whitlamui mus išdavus, mes jungėmės 
su bendro likimo draugais - estais ir 
latviais ir bendromis jėgomis išsiko- 
vojom pripažinimo atšaukimą. Tada 
pa jutom, kad vienybėje galybė ir nuo 
to laiko trys Pabaltijo valstybės 
pradėjo veikti lyg federacijoje. Mums 
yra prielankūs ukrainiečiai bet neži
nia kodėl mes vengiame sueiti su jais į 
glaudesnius santykius ir kartu dirbti 
Mes turime visomis išgalėmis remti 
Tasmanijos HELLP organizacijos lei
džiamą Baltic News. Mes turime 
aktyviai įsijungti į Pavergtų Tautų 
organizaciją.

(bus daugiau)

AUSTRALIJOS. LIETUVIU
die

Mūsų tautinės atgaivos ir paskati
nimo šventė - ALD - sparčiai artėja. 
Joms ruošiasi, vienu ar kitu būdu, 
beveik visi Australijoje gyvenantieji 
lietuviai. Bendruomeninės organiza
cijos, chorai, tautinių šokių grupės ir 
sporto klubai savo pasiruošimus yra 
pavarę toli į prieki. Jų darnus 
dalyvavimas programose užtikrintas. 
Judriau negu kitais^kartais, reiškiasi 
A.L.J. S-gos skyriai, kurie tikriausiai 
įdomiai užpildys Jaunimo vakaro 
programą. Reikia tikėtis įdomių vaikų 
vaidybos bei iškilesnių jaunuolių 
talentų pasirodymo scenoje. Spren
džiant iš paskutiniaisiais metais 
išleistų Australijoje gyvenančių au
torių knygų skaičiaus, galime džiaug
tis, turėdami tiek poetų ir rašytojų. 
Taigi, ir jų dalyvavimas ruošiamoje 
literatūrinėje popietėje bus pilnas 
naujos kūrybos. Literatūrinės popie
tės programon įtraukti ir jauni 
literatai. Turint tiek gražios progra
mos, tegul nelieka nė vieno nedaly
vaujančio ALD, kuriam sąžinė pri
mena lietuvišką prigimtį ar kilmę.

Ruošiantis dalyvauti ALD, susidu
riame ir su didesnėmis išlaidomis. 
Kartais keliamas klausimas ar atsle- 
kimai pateisina išlaidas. Bet ar tie 
atslekimai gali būti vertinami pini
gais? Kiek asmeniško džiaugsmo 
pajuntame sutikę seniai matytą drau
gą? Gal ieškojome dešimtmečiais, o 
dabar jis čia. Nematytas nuo išsisky
rimo apkasų kasimo darbuose, stovyk
linio gyvenimo barakuose, ar sėdėjusio 
šalia, tėviškės kaimo mokyklos suole. 
O kiek tokių susitikimų būna ALD 
metu!

Mes visi trokštame išlaikyti jaunimą 
lietuviškai sąmoningą. Per tokius 
didelius lietuvių ssusibūrimus pasie
kiame daugiau, kaip per pamokymus 
namuose ar paskaitas salėse. Ypač 
tautini atgimimą pajunta jaunuoliai, 
atvykę iš mažesnių- kolonijų. Jų 
ratelyje buvo matomi net šimtinės 
žmonių nesutraukiantieji minėjimai. 
Kitas reikalas, kai toks jaunuolis 
pamato susirinkusią tūkstantinę mi
nią; tai daro didelį įspūdį. Štai vienas 
pavyzdys iš praėjusių ALD Can- 
berroje. Su tėvais atvyko ne taip Jau 
labai lietuvybe besidominti paauglė iš

Alius Migus, 
ALD rengti komiteto pirmininkas.

mažos lietuvių bendruomenės. Ja 
nustebino lietuvių organizuotumas, 
programos, labiausiai - dalyvių skai
čius. Jos atsidavimas lietuvybei pasi 
keitė dar nepasibaigus "atlaidams'' 
Canberroje. Grįžusi į namus, ji 
išjudino kitus savo amžiaus vaikus, 
tėvus ir vadovus. Ji, kad ir su nedidele 
grupe, į ateinančias ALD atvyks jau 
ne kaip žiūrovė, o kaip dalyvė. 
Panašių pavyzdžių rastume ir dau
giau.

Mūsų vyresnioji karta, jau pasiekė 
brandaus amžiaus, užsitarnavo poil
sio, bet į ALD dar pajėgia atvykti. 
Tačiau pastebėta, kad kas kart vis 
daugiau suvažiuoja jaunimo. Paskuti
nioji sporto šventė Sydnėjuje parodė, 
kad ne tik sportuojančių, bet ir 
žiūrovų vis daugiau atvažiuoja. Tai 
jau irgi girtinas reiškinys.

Sydnėjuje, ALD rengimo komitetas 
dažnai posėdžiauja ir tariasi, kaip 
padaryti, kad ateinančioji šventė 
praeitų sklandžiai ir įspūdingai. Daug 
dėmesio skiriama jaunimui pasireikšti. 
Šį kartą ir AL D R komiteto sudėtyje 
yra daug vadovų iš jau čia augusios 
kartos. Komiteto pirmininkas Alius 
Migus, ruošiant pirmąją Dainų šventę 
1960 m., buvo tik bręstantis jaunuolis, 
o dabar vadovauja visam ALD 
rengimo darbui.

Sekantis mūsų pranešimas bus 
apgyvendinimo reikalais.

ALDRK informacija

Balandžio 8 d. Sydnėjaus Lietuvių 
Parapijos kunigui Povilui Martūzui ir 
parapijiečiams - atmintina diena - 
kun. Povilo 60-ties metų sukaktis. 
Pats solenizantas, labai kuklus žmo
gus, tikriausiai būtų ją praleidęs 
tylomis, bet jau praeitą sekmadienį, 
prel. P. Butkui, pamaldų metu 
"išdavus paslaptį" jį pasveikinant, 
suūžė visa prarapija... To pasėkoje, 
balandžio 9 d. Lietuvių klube Banks- 
towne šios šventės paminėjimui su
ruošta Iškilminga vakarienė.

Šia proga šiek tiek duomenų apie 
solenizantą.

Gimęs 1926.4.8, Berčiūnų km., 
Naujamiesčio vlsč., Panevėžio apskr. 
Panevėžy baigė 4 skyrių pradžios 
mokyklą. Vėliau gyveno Skynimų km., 
Panevėžio vlsč,. .. . .

1944 m. tiūo užeinančios antrukart ■' 
karo bangos pasitraukė į Vokietiją. 
Dirbo karo pramonėje įvairiose vieto
vėse. Pasibaigus karui, jis buvo 
Prahoje, iš kur grįžo į Vokietiją; 
gyveno Manheime, dirbo-pas ameri-" 
kiečius.

1947 m. buvo išvykęs į Belgiją. 
Dirbo Fontaine leVeque, prie Char
leroi, anglių kasykloje. Iš čia, po 
metų, grįžo atgal į Vokietiją. Atgavęs 
DP statusą, bet be stovyklinės globos, 
trumpą laiką gyveno vokiečių lage
ryje. Vėliau dirbo pas amerikiečius 
Langendiebach, prie Hanau. 1949 m. 
emigravo į Australiją, kurią pasiekė 
1949.1.22 (Fremantle). Darbo sutartį 
atliko Vakarų Australijoj: 1 metus 
Pembertone - geležinkelio priežiūros 
darbuose, kitus - Pertho priemiestyje 
Belmont - vištų ūkyje. Baigęs sutartį 
atvyko į Melbourną. Dirbo "Nestle" 
fabrike.

1952 m. įstojo į Šv. Sakramento 
Tėvų vienuolyną Melbourne; iš ten 
išsiųstas į Bowral, NSW, šio vienuo
lyno novicijatą, kur išbuvo pusantrų 
metų juvenatė- ir beveik 2 metus 
novicijate. Prieš pat vienuolio įžadus, 
susirgo džiova. Išbuvęs 6 mėn.. 
ligoninėje ir metus sveikatos pataisos- 
namuose, pakviestas prel. L. Tulabos, 
išvyko į Romą, šv. Kazimiero-Kole-Į 
gijon. Teh studijavo 6 metus. į kunigus ' 
įšvęstas 1962,12:22. Studijas" baigė 

1963 m. birželio mėnesį. Po to buvo 
išvykęs i JA V, kur buvo East St. Louis 
lietuvių parapijos svečiu, globojamas 
kun. Antano Deksnio (dabar vyskupo), 
į Sydnėjų atvyko 1963.12.25 ir nuo to 
laiko iki dabar čia dirba pastoracinį 
darbą.

Kun. P. Martūzo darbo laukas labai 
platus: kas mėnesį lankosi Canberroje 
ir Newcastlyje, Wollongonge (pasi
keisdami drauge su prel. P. Butkum), 
atlaikydamas pamaldas ir teikdamas 
kitus religinius patarnavimus vietos 
bendruomenių nariams.

1963-66 m.m. iki sunkaus sužeidimo 
eismo nelaimėje, aktyviai dirbo su 
Sydnėjaus ateitininkais.

Šiuo metu, intensyvus pastoracinis 
darbas ir neperstipriausia sveikata 
prie visuomeninio darbo.jo nebeprilei- 
džia.

60-mečio proga kun. Povilui .Mar
tūzui palinkėkime Dievo palaimos ir 
toliau dirbant Jo vynuogyne!

-• B. ŽALYS. ' 'Kuri. P. Maftūzas " "
Lietuvių sodyboje Engadinėje.

• '“h. ..t.ę, ... ... 4 - .
Mūsų pastogė Nr.15 1986.4.21 psl.3
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DAINOS SAMBŪRIS t Perthą

Priekyje klūpo iš k. į d.:
Eva Brovedani, Tomas Aras, Rita Bruožytė, Raimondas Bruožis ir Gabrielė 
Staugaitytė.
l~ma eilė, iš k. į d.:
Monika Žiogienė, Jadvyga Vingrienė, Jane Petrašiūnienė, Venta Dagytė, 
Birutė Prašmutaitė (dirigentė), Jurgis Rūbas (sofistas), Danutė Levickienė 
(dirigentė), Virginija Bruožytė (solistė), Marija Šidlauskienė ir Roma 
Eskirtaitė.
2-ra eilė iš k. i d.:
Eliutė Dainutienė, Eugenija Mackevičienė, Elzė Bakaitienė, Aldona 
Baltrūniėnė, Danguolė Baltutienė, Zita Prašmutaitė (akonipaniatorė), 
Bronė Staugaitienė, Jonė Žalkauskienė, Eleonora Balčiūnienė, Irena 
O'Dwyer ir Monika Sodaitienė. Trūksta Emilijos Šeikienės.
Vyrai iš k. į d.:
Vincas Ališauskas (išvykos vadovas), Antanas Bajoras, Antanas Bakaitis, 
Jonas Kvietelaitis, Petras Morkūnas, Kęstutis Lynikas (Sambūrio 
Pirmininkas), Alfonsas Kontvainis, Arūnas Staugaitis, Vincas Danius, 
Povilas Kviecinskas, Raimondas Dagys, Aleksas Brovedani, Rudolfas 
Galinis, Pranas Aukštikalnis, Juozas Bruožis, Kazimieras Mieldažys, 
Vincas Lazauskas, Juozas Petrašiūnas ir Juozas Balčiūnas (apšvietimas).

Mintis aplankyti Pertho tautiečius 
iškilo jau 1983 metais, bet dėl įvairių 
priežasčių išvyka atidėta iki dabar. 
Dainos Sambūris savo gražiomis 
dainomis ne tik žavi Melbourne ir jo 
apylinkės lietuvius, bet ir suteikia 
progos jas išgirsti ir tolimesnėse 
lietuvių kolonijose. Su gerai paruoš
tais koncertais yra aplankęs visus 
didesnius Australijos miestus - Ade
laidė, Balaratą, Brisbane, Canberrų, 
Geelongą, Hobartą, Newcastlj ir 
Sydnėjų. Iš atminties neišdildomos 
gastrolės 1978 metais po Šiaurės 
Ameriką, Kanadą ir dalyvavimas 
Pasaulio lietuvių Dainų Šventėje 
Toronte. Tas viskas galima buvo 
atsiekti tik talentingų ir energingų 
Sambūrio dirigenčių - Danutės Le
vickienės ir Birutės Prašmutaitės dėka 

- garbė Joms! 0 kur pasiruošimai 
metiniams koncertams ir Dainų Šven
tėms. Užsiminant apie dainų Šventes, 
labai gaila, kad ateinančioje šventėje 
Sydnėjuje jau nebus atskirų chorų 
pasirodymų. Kodėl? Juk turime dar 
tris didesnius veikiančius chorus. 
Nėra abejonės, kad Dainų Šventė be 
atskirų chorų pasirodymų daug nustos 
savo vertės. Atskirų chorų dalyva
vimas ne tik išryškina kiekvieno diri
gento gabumus, bet ir pakelia 
kiekvieno choristo ūpą - pareigos’ 
jausmą, o tuo pačiu ir viso choro 
prestižą. Ypač tai didelis moralinis 
smūgis Melbourno Dainos Sambūriui, 
kuris yra tvirtas-galingas ir puikiai 
reprezentavo Melbourno lietuvių 
bendruomenę visose Dainų Šventėse. 
Pasiaiškinimai, kad jungtiniame chore 
galės dalyvauti ir iš kitų vietovių 
mažesni chorai arba net pavieniai 
dainos mėgėjai yra be pagrindo. Jiems 
to niekas netrukdė padaryti ir 
ankstyvesnėse Dainų Šventėse. Prie
žastis glūdi kur tai kitur.

Mieli Pertho - Vakarų Australijos 
tautiečiai. Mes atvažame Jums lietu
višką dainą, kad ją galėtumėte išgirsti 
visi, o ypač tie, kurie dėl įvairių 
priežasčių negalėjote dalyvauti Dai
nų Šventėse.

Didžiausias atsilyginimas bus mums, 
jeigu jus visi atsilankysite koncerte 
š.m. gegužės 10 d. Iki malonaus 
pasimatymo!

V. ALIŠAUSKAS

Balius su marguCi ai s
Imi ir pagalvoji, kad taip visada 

būtų - stiprios, maištingos pajėgos 
liudijančios gyvybingas potencijas 
ateitų į organizacijas. Tokias poten
cijas turi dabartinė Melbourno klubo 
valdyba, su dinamišku, plačiomis 
ieškojimų proskynomis pirmininku - 
Petru Sungaila.

O turėjo klubo valdyba rūpestį prieš 
akis - kiekvienais metais Atvelykio 
šeštadienį Lietuvių namuose ruošiamą 
Margučių balių. Šiais metais jame 
dalyvauti visi nariai buvo pakviesti 
nemokamai. Ši staigmena sukėlė gyvą 
susidomėjimą, gerą nusiteikimą ir kas 
tik galėjo, nariai ir ne nariai, į balių 
atvyko.

Atvelykiniai margučiai - vieni 
gražesni už kitus. Margučių įver
tinimo komisiją sudarė: viešnia iš 
Lietuvos p. Jankevičienė, Dalia Di- 
džienė ir šių eilučių autorė. Margučiai 
- atskirų asmenų meniško darbo 
išdava, skirtingu metodu išgrąžinti.

Lietuvoje margučius pirmą kartą 
mini 1549 m. Martynas Mažvydas. 
Kokį ilgą kelią jie atkeliavo! Premi
juoti keturi margučiai. Pirma vieta 
teko įvairiom spalvom vašku išrašy
tam margučiui,kurį išmargino Antanas 
Bajoras (dovanojo Joanai Erminienei). 
Antrą vietą užėmė du margučiai, 
išskutinėti Danutės Čižauskienės ir 
Gedimino Statkaus. Trečią premiją 

gavo už įvairių ramių spalvų derinio 
margutį Monika Žiogienė.

Pirmininkas buvo numatęs premi
juotus margučius išstatyti Klubo 
patalpoje visiems pasižiūrėti, 
bet....premijuoti margučiai ir šalia 
stovėjusi šampano bonka dingo.

Tas negarbingas kažkieno poelgis, 
vienok, nesustabdė geros nuotaikos 
susirinkusius linksmintis ir šokti prie 

’i lietuviško orkestro muzikos. Šokio 
sūkury, prie Loretos Čižauskaitės ir 

> Algio Karazijos muzikos, palydint 
dainomis, šokėjų linijos susiliejo su 

’ žėrinčiais sidabrinės folijos, brokato 
ir įvairių kitų medžiagų spalvų 
blyksniais.

Vakarienę gal reikėtų laikyti 
smulkiu dienos pareikalavimu, bet 
šitame Margučių baliuje buvo be 

priekaištų.’Mačiau daug šeimininkių 
darbavosi, bet daugiausiai viskuo 
rūpinosi p. Juozapavičienė. Ačiū joms 
visoms.

O pyragų gražumas, o skanumas! 
Buvo jų daug. Visus juos klubui 
suaukojo sumanios kepėjos: L. Marga- 
navičienė, D. Didžienė, St. Butku
vienė, B, Prašmutaitė, M. Sodaitienė, 
N. Žemaitienė, I. Jokubauskienė, V. 
Jablonskienė ir Ivaškevičienė. Ir joms 
ačiū.

Taip pat ačiū jaunoms ;ponioms už 
atydų svečių aptarnavimą.

Visų Melb..Liet, klubo narių vardu, 
manau, reikia ir dabartinei klubo 
Valdybai už tokį puikiai surengtą 
Margučių balių padėkoti!

ALISA
BALTiRUKONIENĖ

ATVELYKIS Geelonge

Nors jau prabėgo ilgesnis laiko 
tarpas nuo Velykų švenčių, tačiau jų 
prisiminimai vis dar ryškūs geelongiš- 
kių atmintyje.

...Kristaus prisikėlimo šventės ryto 
pamaldose dalyvavo gausus vietos 
lietuvių maldininkų skaičius, matėsi ir 
svečių. Šv. Mišias atnašavo kun. dr. P. 
Dauknys. Maldininkai giedojo prisi- 

'kėlusio Kristaus garbei velykines 
giesmes. Pamaldos baigtos Tautos 
Himnu, prašant Aukščiausiojo šia 
tautine giesme palaimos, kad su 
prisikėlusiu Kristumi, keltųsi laisva ir 
mūsų tėvynė Lietuva.

Sekmadienį, balandžio 6 d., Gee 
olngo Lietuvių Namuose, buvę Gee- 
longo Lietuvių Choro nariai, prisimin
dami lietuviškas tradicijas, pra
tęsdami Velykų šventes, suruošė 
Atvelykio margučių popietę. Šios 
popietės dalyviai, lyg Velykų Bobutės 
pyragais, ją praturtino suneštinėmis 

vaišėmis, prie kurių jaukiai praleido 
laiką.

Buvusio choro valdybos vardu 
popietę pradėjo p. P. Cerakavičienė. 
Jai už šį gražų renginį padėkojo ALB 
Geelongo Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas p. O. Schrėderis. Nors ir 
negausi "Geelongo lietuvių kolonija, 
popietėje dalyvavo virš trisdešimt 
geelongiškių ir svečių.

Dalyviai - daugumoje raukšlėmis 
Išvagotais veidais, sniego baltumo 
plaukais ar ir be jų. Nežinom, kaip 
kitose kolonijose, tačiau čia, Geelon
ge, apgailestaujama, kad jaunimas 
panašiems renginiams yra abejingas. 
Artėjant Jaunimo Kongresui, kuris 
įvyks Australijoje, plačiai apie jį 
rašoma spaudoje, renkamos jam pa
remti aukos bei vienaip ar kitaip jis 
garsinamas. Čia ir kyla klausimas, ar 
jis atsieks tikslą, jei ten susirinks 
jaunimas nemokėdamas ar ir silpniau 

mokėdamas lietuvių kalbą, nežino
damas lietuvių tautos istorijos, tauti
nių papročių, tradicijų. Seneliukams 
visa tai žinoma iš tėvynės lininės 
padangės. 0 kaip su jaunimėliu, kurie 
visa to nematė, nežino? Manoma, 
panašūs renginiai juos tikrai sustiprin
tų tiek kalbos pasitobulinime tiek 
tradicijų išlaikyme. Eidami į panašius 
renginius, tėveliai galėtų atsivežti ir 
savo prieauglį, kuris vėliau gal ateis 
jau ir pats. Juk tėvų pavyzdys jaunuolį 
nukreipia vienokiu ar kitokiu gyve
nimo keliu.

Bet grįžkime prie margučių popie
tės. Kur tik akį beužmestum. matosi 
linksmi dalyvių veidai, besišypsantys 
kaimynui ar kaimynei. Vaišinamasi 
Velykų skanėstais. Šykštesnleji bando 
laimę margučių ridinėjime, tikėda
miesi jų prisirinkti tiek, kad užtektų 
iki sekančių Velykų. Nežinoma tikrai, 
bet atrodo, šiems "gobšeliams" ragu
čius aplaužė jaunutė viešnia iš 
Melbourno. Gal įdomiausias žaidimas 
buvo bėgimas įsikandus šaukštų su 

jame besivartančiu kiaušiniu. Nors 
šios rungtynės dažniausiai baigdavosi 
nesėkmingai, bet visgi geriausiu 
bėgiku pripažintas p. V. Mačiulis. 
Geriausia ir greičiausia kiaušinio 
valgymo mene pasireiškė p. I. 
Gailiuvienė. Margučių išdailinimo 
konkursą laimėjo p. P. Bandža, kuris 
buvo išryškintas labai iškilmingai. Net 
slaptu balsavimu. Pravestos loterijos 
laimingus bilietus ištraukė viešnia iš 
Melbourno. Loteriją laimėjo p. G. 
Valaitienė, p. A. Karpavičius ir p. L. 
Bungarda.

Besiklausant lietuviškų dainų iš 
juostelių ir besivaišinant Velykų 
skanėstų likučiais, praleista ši Atve 
lykio margučių popietė. Ją tenka 
įvertinti teigiamai, nes tikrai prabėgo 
lietuviškoje draugystėje. Padėka pri
klauso buvusiems choristams.

Nors choro dainuojamų gražiųjų 
dainų Geelonge nesigirdi, bet tikima
si, kad ne už kalnų laikas, kuomet jis 
pateisins mūsų lūkesčius.

ALKA
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ADEL AI D E
BRONIUS STRAUKAS

TAUTINIO KŪRYBA Studijų dienose

Tautodailės parodėlėje

Dvi dienas svarsto mūsų bendruo
menės problemas ir ateities planus, 
susikaupime klausę paskaitų ir daly 
vavę gyvose diskusijose, jautėmės 
gerokai įsitempę, išsisėmę ir reikalingi 
ne vien fizinės, bet ir dvasinės 
atgaivos. Juk sakoma, kad žmogus ne 
vien duona gyvas. Kūrybingas .žmogus 
negali tenkintis vien savo kūrybine 
veikla. Jam taip pat reikalingas 
atokvėpis, atitrūkimas nuo įtempto 
tgalvojimo ir ji supančios aplinkos.

Atrodo, kad Studijų Dienų organi 
zatoriai apie tai buvo pagalvoję, nes 
šiame laikotarpyje buvo dalyviams 
(Patiekti du širdžiai ir akiai patrauklūs 
renginiai. Tai tautodailės parodėlė ir 
tautosakos vakaras.

Tautodailės parodėlė (nevadinu još 
paroda dėl kuklios apimties) buvo 
pritaikyta priešvelykiniam laikotar
piui, nes vyko Didįjį Savaitgalį. Joje 
matėme velykinius margučius ir reli 
gintus medžio drožinius, kryželius, 
koplytstulpius, koplytėles, keletą rū 
pintojėlių ir kt., ■ kurie šimtmečiais 
puošė mūsų sodybas ir pakeles, 

Kapines ir kalnelius. Dauguma šių 
religinių simbolių dingo iš turėtos 
teritorijos, kaip brutalumo aukos arba 
tapo muziejiniais eksponatais. Išei
vijos naujieji dievdirbiai tegali paga
minti šių meno šedevrų tik minia
tiūras ir bent tuo būdu išlaikyti gyvą šį 

,„. ųiūsų, liaudies meną. Tikrai, buvo 
išstatytas gausus ir įvairus kryželių 
rinkinys, stebinęs žiūrovus darbo 
kruopštumu ir gražiu apipavidalinimu. 
Neįtikėtina, kad Adelaidės lietuviai 
turi savo pastogėse tiek daug liaudies 
meno darbų, žinant, kad pamatėme 
tik mažą dalį, nes nebuvo užsimota 
juos visus surinkti. Ir taip parodos 
rengėjai J. Vabolienė ir Leonas 
Gerulaitis gerokai pavarstė adelai- 
dlškių duris, kol surinko ir tuos, 
kuriuos turėjom progos pamatyti.

Nemažiau dėmesio vertas buvo Ir 
velykinių margučių rinkinys, kuriame 
suaugusių, ir savaitgalio mokyklos 
mokinukų dažyti margučiai buvo 
išdėstyti. Velykinių kiaušinių da
žymas plačiai praktikuotas Lietuvoje,

dabar varžant religinę praktiką ir 
draudžiant švęsti bažnytines šventes, 
neišvengiamai turės išnykti. Šis gra
žus paprotys gali greičiau sunykti 
išeivijoje, nes jaunesnioji karta nebe- 
brangina mūsų tautinių tradicijų. 
Dailininkai Tamošaičiai išeivijoje yra 
išleidę vertingą velykinių margučių 
albumą. Žinoma gerai, kad margučių 
pavyzdžiai liks įamžinti spaudos 
leidiniuose. Bet jie niekuomet ne
atstos "gyvų" margučių mūsų Seimo 
se, ant velykinio stalo. Manding ta 
dinkstimi Studijų/ Dienų rengėjai 
sugalvojo atgaivinti margučių dažymo 
tradiciją išeivijoje, pirmiausia margu 
čius dažyti "uždegę" savaitgalio 
mokyklos mokinukus, o prie jų ir visus 
kitus.

Vaikų klasėje už gražiausius mar 
gučius Rasa Pociūtė gavo pirmą 
premiją, Loreta Jablonskytė - antrą ir 
Nijolė Benaltytė - trečią. Suaugu
siųjų klasėje lietuviškiausiai margutį 
nudažė A. Bajoras, kruopščiausiai 
išmargino Dana Binkienė ir įdomiau
siai - Kazimiera Dienienė.

Prie šios parodėlės buvo iškabinti 
vaikų piešiniai Velykų tema. Už 
piešinius pirmą vietą laimėjo Kristina 
Gudaitytė, antrą - Aldona Pretty ir 
trečią David Visockis.

Pirmosios Studijų dienos vakarą 
vietinė lietuviškoji publika buvo 
sukviestai Lietuvių Namus ypatingam 
parengimui, niekuomet mūsų scenoj 
neregėtam. Iš Melbourno buvo "išra
šytas" Alenos Karazijienės vadovau 
jamas meninis vienetas, kuris čia 
surengė tautosakos vakarą. Mūsų 
tautosakos burtai neaprėpiami. Jau 
yra archyvuose surinkta apie 200,000 
dainų, 25,000 pasakų ir sakmių, 
85,000 mįslių ir tūkstančiai kitokių 
tautosakos vienetų. Tik maža dalis šio 
turto yra atspausdinta ir mums 
prieinama. Visas kitas tautosakos 
lobis guli sandėliuose be jokios naudos 
ir ne visiems pasiekiamas. Gerai, kad 
pastaruoju metu pradedama daugiau 
kreipti dėmesio į šią mūsų liaudies 
kūrybą ir ji bandoma iškelti į dienos 
šviesą. Gerai, kad turime su vizija 
entuziastų, kurie pastebi daiktus 
mums dažnai neįžiūrimus ir tarp 
akmenėlių suranda deimančiukų. Prie 
tokių asmenų, sugebančių išsiskirti iš 
aplinkos, priklauso ir Aliutė Karazi
jienė. Ji, tartum koks burtininkas, ims 
ir ištrauks iš rankovės ko tu visas! 
nesitiki ir pristatys savaip, originaliai.

Ir šį kartą Aliutė, kaip tikra 
liaudies pasakorė pasekė mums pasa

ką, kaip įvadą i šio vakaro programą. 
Andrius Vaitiekūnas nuotaikingai 
perskaitė "piršlio testamentą". Tikras 
žemaitis, plungiškis Juozas Keblys 
paskaitė "iš senų knygų" apie senovės 
Žemaitijos kaimo jaunimą. J. Keblys 
tai jau labai retai sutinkamas auten 
tiškas žemaitis, dar sugebantis su 
nuostabiu muzikalumu perduoti že 
maičių šneką.

Skaitant tekstą, du jauni žmonės, 
vyrukas ir mergina suvaidino žavingą 
žemaičių jaunavedžių . porelę. A p 
ranga, grimas ir vaidyba buvo 
nuostabūs. 0 kaip su žemaitiškomis 
medinkutėmis jaunoji sušoko polką! 
Rietaviškis klumpdirbys būtų apsvai 
gęs iš pasidžiavimo, matydamas į 
kokias tolybes ir aukštybes jo rankom 
darytos klumpikės buvo iškilusios. 
Aplodismentai kilojo lubas, kaip 
padėka už retą reginį. Atrodo 
laiminga buvo ir ši jauna pora, Astrida 
ir Tomas Baltučiai, spėję priiminėti 
pagyrimus.

Nemažiau publiką sužavėjo ir 
Adelaidės moterų oktetas. Daini
ninkės ir vadovė G. Vasiliauskienė 
išėjo į sceną pasipuošusios tautiniais 
rūbais su nuometais. Šis kolektyvas 
jau ne pirmą kartą scenoje. Jis spėjo 
nuvykti ir į tolimąjį Perthą ir 
tenykščiams lietuviams paruošęs ma 
lonią staigmeną.

Šio vakaro programoje dainininkės 
išėjo į sceną dainuodamos "Ausk, 
dukrelė, plonas drobes". G. Vaši 
liauskienė padainavo solo "Apynėlis" 
ir "Šaltas rudenėlis". Ir vėl visas 
oktetas: "Tu mano motynėlė, J. 
Maželienei dainuojant solo "Plaukė 
antelė", "Užu kluonio ant upės” ir 
pabaigai komišką zanavykų dainą 
"Kūmutė širdelė" (patarimas,- kaip 
nubausti negerą vyrą). Tai vis senos 
mūsų liaudies dainos, nedažnai dai
nuojamos ir girdimos. Gerai pasiruošęs 
oktetas šį repertuarą išpildė nuotai
kingai ir be priekaištų. Visi mėgstame 
savasias dainas, todėl nesigailėjome 
aplodismentų mūsų dainininkėm, ku
rios paskutinėj dainoj, kiekviena pasi 
reiškė, kaip solistė.

Dar kartą grįžtant prie Studijų 
Dienų ir jose vykusių kultūrinių 
parengimų, turėtumėm pasirūpinti, 
kad Šios rūšies įvykiai būtų kuo 
dažnesni ir apimtų visas apylinkes. 
Išėjimas su liaudies kūryba i mūsų 
kultūrinį gyvenimą ir j sceną turėtų 
būti kaip galima dažnesnis. Turime 
neįkainojamą tautinį palikimą ir juo 
privalome pasuiaudoti.

Adelaidės moterų oktetas Tomas ir Astrida Baltučiai tautosakos vakaro programoje: 
žemaitis iš Rietavo vežasi nuotaką namo.
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Vilnius
V ATI K A NE

Nejmanoma tylomis praeiti pro 
"Tėviškės Aiduose" pagarsintą prel. 
L. Tulabos atkirtį į užmetimus 
Vatikanui dėl užsienio politikos Vil
niaus klausimu ir šv. Sostui dėl jo 
laikysenos Vilniaus arkivyskupijos 
negrąžinimo, kuris jau užsitęsė beveik 
pusę šimto metų.

Mūsų folosofas A. Maceina, nagri
nėdamas "Aiduose" nepasaulėžiūrinę 
politiką, pakartojo įdomų palyginimą: 
"Vanduo yra geras daiktas ir žemė 
yra geras daiktas, o kai sumaišai juos 
abu ir gauni • purvą." Supratau, kad 
profesorius šį palyginimą taikė pasau
lietinei ir religinei valdžioms, kurios 
susimaišę politikoje pavirsta į "purvy
ną". §| kartą atrodo, kad lietuviams 
katalikams tenka vieniems tuo "pur
vynu" klampoti, nes dvasiškija išeivi
joje bijosi savo patriotizmą išpažinti. 
Dabartinis popiežius nesigėdina savo 
tautybės. Keista, mūsų dvasiškija 
bando dangstytis įrodinėjimais, kurie 
tą "purvyną" tik paverčia Į "pelkę".

Prel. L. Tulaba nėra oficialus 
Vatikano užsienio politikos kalbėtojas 
ar šv. Sosto įvairių kraštų religinių 
reikalų administratorius, todėl jo 
pareiškimai yra laikytini asmeniška 
nuomone, kuri gali dalykiškai prasi
lenkti su Vatikano užsienio politika 
praktikoje. Taip pats jis gali "neži
noti", ką šv. Sostas galvoja Vilniaus 
arkivyskupijos grąžinimo ar negrąži
nimo reikalu. Pavyzdžiui, dar iš 
atminties neišdilo lietuvių ir katalikų 
susijaudinimas, kai Vatikane buvo 
staiga "numatyta" Lietuvos minlste- 
rio St. Lozoraičio vietą panaikinti. 
Tik dėka atitinkamo lietuvių veiklumo 
Vatikanas savo "numatymą" pakeitė. 
Lietuviams katalikams buvo gėda 
sužinojus, kad Vatikano atstovas 
Helsinkyje pasirašė sandėri, jog Lie
tuva pripažįstama Sovietų Sąjungai. 
Jų ir dabar neguodžia prel L. Tulabos 
užtikrinimai, kad popiežius tėviškai 
jais rūpinasi. Visi spėliojimai, ką kada 
nors Vatikanas darys, ar ko negalės 
daryti, kad jis turįs dar laukti, yra, 
tarkim, panašūs j oro spėliojimą 
Vilniuje.

Hitleris ir Stalinas savo sandėryje 
Vilnių priskyrė Lietuvai. Šio sandėrio 
nei taip vadinamos demokratiškosios 
valstybės, nei teokratiškasis Vatika

nas nematė reikalo atšaukti. Be to, 
joks tarptautinis sandėris nėra Vil
niaus pripažinęs Lenkijai, kuri, užgro
busi Vilnių, dar kurį laiką gėdinosi j| 
pasisavinti.

Iš tikrųjų mūsų ginčai su Vatikanu, 
kuris vėliau už Lietuvą įsikūrė ir yra 

KEJVTK.

AUSTRALUOS LIETUVIŲ

FONDĄ

Jo tikslas - skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.

Fondą stiprinsime ir ji ugdysime, jei (vairiomis progomis jam 
aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo sutašydami 
testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fomjo 
pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC. 
50. Errol Street,

North Melbourne, Victoria

A.L. FONDO. VALDYBA

mažesnis už Vilnių, tėra tik politiniai. 
Bet be šių ginčų lietuviai katalikai, 
šiapus ir anapus geležinės uždangos, 
turi atsiradusių skirtumų su šv. Sostu, 
kuris dažnai ignoruoja lietuvių kata
likų patriotinius jausmus ir jų 
religinius reikalavimus. Pavyzdžiui, 
buvo "numatyta" šv. Kazimiero 
minėjimą švęsti Romoje - Vatikane 
lenkiškai. Ačiū "Akiračių" propa
gandai tas dalykas baigėsi lietuviškai! 
Negana to atsirado dabar kitas 
"numatymas" švęsti 600 m. krikšto 
sukaktį Kaune. Kodėl ne Vilniuje? 
Prel. L. Tulaba nepaiškino, o tik 
skundėsi, kad kai kas siūlo boikotuoti 
šį "numatymą" ir reikalauti šv. Sostą 
pirma sutvarkyti Vilniaus arkivys
kupijos grąžinimą Lietuvai.

Labai neįtikinantis prel. L. Tulabos 
argumentas buvo, kad nereikia popie- 
čiaus "laivelio siūbuoti", keliant 
Vilniaus arkivyskupijos klausimą, nes 
išsprendimas lietuvius ir lenkus suer
zintų, o Maskva to tik ir laukianti. 
Tiesa ir teisė yra lietuvių katalikų 
pusėje, tik lenkai gali likti nepaten
kinti ir tada sukeltų arba patvirtintų 
lenkų katališkumu abejojimą, nes jie, 
pridarę politinių ir religinių skriaudų 
lietuviams, net nejaučia sąžinės 
graužimo. Tuo turėtų susidomėti šv. 
Sostas, kurio tyla, galvojimas šimtme
čiais, kelia lietuvių katalikų nusi
vylimą, kuris prasidėjo prieš tryllką 
metų, kai buvo paskirtas kardinolas 
protestantiškai Latvijai, o ne kata
likiškai Lietuvai. Gal būt dėl to ir 
dabar tas "purvynas" ne tik nesi
baigia, bet išvirsta | "pelkę".

Nepriklausomos Lietuvos mokyk
loje gavau iš kunigo Lenkijos užgrobto 
Vilniaus Aušros vartų Marijos pa
veikslėli su malda atgauti Vilnių ir 
Aušros Vartus. Tą maldą kalbėjau ir, į 
atgautą Vilnių nuvykęs, aplankiau 
Aušros Vartų Mariją. Prel. L. Tulaba 
savo atkirčio užbaigoje neragino 
lietuvius katalikus melstis, kad Vil
niaus arkivyskupija būtų grąžinta 
Lietuvai, o tik tarkim užkrovė 
tikintiesiems naštą BE JOKIOS PAS
KATOS:

Reikalauti vysk. J. Steponavičių 
sugrąžinti | Vilnių, kad Vilniaus 
katedra būtų atiduota tikintiesiems 
naudotis, kad šv. Kazimiero palaikai 
būtų pernešti atgal j katedrą, kad 
vyskupams būtų leista laisvai pa
laikyti santykius su šv. Sostu, ir kad. 
šv. Tėvui sukakties proga būtų leista 
aplankyti Lietuvą.

J. ARAS

JAUNI MO SKI LT YS

Brigita Karazijiene.

ATSISVEI KI N SI 3VIE 
Melbourne

Prasidės Sydnėjuje, pasibaigs Mel
bourne. Jaunimo Kongreso dalyviai 
bus aplankę tris Australijos valstijas 
prieš atsirasdami paskutinėje su
stojimo vietoje - Melbourne. Brigita 
Karazijienė, Kongreso uždarymo ko
misijos pirmininkė sako, kad Melbour- 
nas sugebės kongresantų energiją 
išlaikyti iki pat galo. Jie neturėsią 
laiko nė pagalvoti apie nuovargi.

Brigita pati labai energinga jauna 
lietuvaitė. įsivaizduokite - nuo 10 
metų amžiaus ji dainuoja Dainos 
Sambūryje. Su juo dalyvavo gastrolėse 
po Ameriką. Aktyvi vyresnė skautė. 8 
metus šoko "Gintaro" tautinių šokių 
grupėje. Jau 5 metus mokina "Malū
nėlio" tautinių šokių grupę. Dabar 
prisijungė prie "Šokdavos", kuri 
pasirodys per sekančias Lietuvių 
Dienas. Nežiūrint šios intensyvios 
lietuviškos veiklos, Brigita baigė 
aukštesniuosius mokslus, įslgydama 
taikomųjų mokslų bakalaureatą. Ji

Gerbiama Redaktore,
Š.m. "M.P." 12-me numeryje, mano 

straipsnyje apie A. Stankevičių yra 
maža klaida, kurios aš nepadariau. 
Yra pasakyta: "gilindamas DRAMOS 
studijas". Aš to nerašiau. Aš manau, 
kad jis pats nustebs tai paskaitęs. 
Nesu tikra, bet manau, kad jis gilina 
studijas odontologijoje. Nebūdama 
tikra, to nerašiau visai, tik psakiau 
paprastai "studijas".

Ačiū už ištaisymus ir mano kalbos 
pagerinimą. jūsų j Arienė

NUO REDAKTORĖS: šios klaidos 
atsiradimas gali būti įdėtas | žurna
listikos vadovėlį kaip klasiškas pavyz
dys. Autorės buvo parašyta: "Nors jis 
yra dantų gydytojas su dvejais 
kabinetais ir dar vakarais gilina 
studijas, jis randa laiko su pilnu 
atsidėjimu vadovauti Jaunimo kongre
so stovyklos techninės ruošos komi
tetui". Aš suredagavau: "Kad ir 
dirbdamas dviejuose kabinetuose ir 
dar vakarais gilindamas studijas, jis 
randą laiko, pilnai atsidėjęs vado
vauti" toliau kaip buvo. Perrašant 
tekstą, ranką neaiškiai prirašyta 
priesąginė galūnė "damas" žodyje 
"gilindamas" pavirto | "dramos”. 
Skaitant korektūrą, visos raidės buvo 
vietoje ir - nemaloni klaida laikraš
tyje. Gerb. p. Arienę, dr. Stankevičių 
ir skaitytojus atsiprašome. 

dirba tyrinėtoja St. Vincents ligoninės 
mediciniškų archyvų administracijos 
skyriuje.

Kongreso uždarymo programa jau 
maždaug sustatyta. Tikimasi suruošti 
talentų pasirodymą, koncertą, ofi
cialų uždarymą, atsisveikinimo balių, 
uždarymo pamaldas. Taip pat norima 
sydaryti sąlygas kongresantams pa
matyti šiek tiek Viktorijos gamtos. 
Norėtųsi viską parodyti, bet teks kiek 
apsiriboti, nes visi šie dalykai turi 
"tilpti" į sausio 8-10 dienas. Sausio 
U-tą svečiai išvyksta.

Kaip matote, atsisveikinimas pa
reikalaus daugiau energijos iš ren
gėjų, negu iš pačių kongresantų. 0 
pasiruošimo darbai sparčiai vyksta jau 
šiandien. Būkite pasiruošę ir jūs 
prisidėti, jei Brigita paprašys.

IEVA ARIENĖ
Jaunimo Kongreso Informacijos 

Komisijos bendradarbė.

Tai Įdomu

Žurnalizmas — gan 
pavojingas darbas
New Yorkas. — Raporte, 

kurį paskelbė „Freedom 
House” teigiama, kad žurna
lizmas tapo pavojinga profe
sija. Smurtas prieš laikraš
tininkus pasaulyje padažnėjo, 
šiais metais 30 žurnalistų 
žuvo 11 valstybių, pusė jų — 
Filipinuose. Trylika buvo 
pagrobti ar dingo be žinios, 
dar 76 buvo užpulti, sužeisti, 
primušti ar kitaip persekio
jami. Kalėjimuose sėdi 109 
laikraštininkai. Pernai tokių 
buvo 72.

Spaudos persekiojimas, 
cenzūra labai sustiprėjo: 

' Liberijoj, Nikaragvoj, Pana
moj, Paragvajuj, Filipinuose, 

■ Pietų Afrikoj, Taivane ir 
Zimbabvėje, sakoma raporte. 
Padėtis pagerėjusi Nigerijoj ir 
Pietų Korėjoj.

"Dirva"
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Golfas FERTHE

Sportas Melbourne

Mūsų pasiryžimo dalyvauti Pertho 
lietuvių golfo varžybose nenugalėjo 
nė ANSETT darbininkų streikas. Porą 
valandų užtrukęs Sydney aerodrome 
mūsų lėktuvas pakilo i padanges. 
Trumpai sustojus Melbourne, nė nepa
jutome, kad esame Perthe, kur mūsų 
laukė seniai nematyti draugai. Gerai 
išsimiegojus, iš ryto kelis kartus 
(traukus j plaučius švelnaus Vakarų 
Australijos oro, susirinkome prie golfo 
aikštės, susipažinti su pertiškiais 
golfininkais ir išbandyti Pertho golfo 
aikštes. Susipa.inti su golfininkais 
ilgai netruko, pažinti golfo aikštes 
truko daug ilgiau. Nustebino gausus 
dalyvių skaičius. Užsiregistravo 24 
vyrai ir 14 moterų, prie to skaičiaus 
dar prisidėjo O. Pilkienė, Gestus ir 
Tadas Žilinskai iš Canberros, Kostas 
Bagdonavičius ir Vincas Binkis iš 
Sydnėjaus.

Pertho ’lietuvių golfo kapitonas 
Vytas Klimaitis, kitų padedamas 
organizavo viską kuo puikiausiai. Ne 
tik golfą, bet ir kitokius žaidimus.

Vieną vakarą praleidome naujai 
pastatytame Pertho Casino. Laimę 
bandėme visi, visiems labai sekėsi, 
tačiau (Kosto patreniruotas) su plačia 
šypsena iš Casino išėjo vienintelis 
Cesius. Nežinia kiek jis ten išlošė, tik 
žinome, kad kitą vakarą, patamsyje 
nusėdęs be šešių, visai nesijaudino.

Golfą bandėme ir didįjį penktadienį, 
tačiau lietus ir vėjas mus nugalėjo. 
Turėjo būti labai blogai, kadangi 
sužaidus 6 skyles, net ir Onutė toliau 
žaidimo tęsti nenorėjo. Nežinau 
kodėl, gal, kad didįjį penktadienį 
vakare, dalis golfininkų pasimeldė 
bažnyčioje, o gal, kad už mus 
pasimeldė, jaunas Pertho lietuvių 
kunigas, šeštadienį, kada turėjome 
pradėti golfo pirmenybes, oras buvo 
kuo puikiausias. "Tauro" suruoštos 
golfo pirmenybės pravestos per dvi 
dienas 36 skylių "stroke", Pirmą dieną 
geriausiai pasirodė atvykę svečiai. 
Moterų pirmą vietą užėmė O. 
Pilkienė, vyrų "Gross" C. Žilinskas, 
"Net" - V. Binkis.

Vakare visi 
susirinkome Pertho latvių salėje 
bendrai vakarienei. Numalšinus troš
kulį ir alkį, Vytas išdalino tos dienos 
laimėtojams dovanas. Pasidalinus nau
jausiais golfo anekdotais (Tadui jų 
niekad netrūksta), susitarėme Velykų 
rytą susitikti bažnyčioje.

Po pamaldų 
teko susitikti Pertho lietuvių kunigą 
dr. A. Savicką. Jam perdavėme 
draugų linkėjimus iš Sydnėjaus ir 
užklausiau, kaip jam ten sekasi? Su 
šypsena atsakė; "Aš čia esu nepa
prastai laimingas", ir perdavė linkė
jimus sydnėjiškiams. Pirmadienį, 
pabaigus Pertho lietuvių velykines 
golfo pirmynybes, rezultatai mažai 
pasikeitė.

SPORTO MARGUMYNAI_________

- - - Naujasis pasaulio nuo kalnų 
nusileidimo trasos rekordininkas yra 
Vak. Vokietijos slidininkas Fr. Fer- 
stie. Slidinėjimo trasose jis praleido 
virš keturių parų. Trimis, specialiai

Moterų: - 1. O. Pilkienė 211, 2. 
Pajauta Patupienė 215 ir 3. Evi 
Budriklenė 234. Vyrų: "Gross" C. 
Žilinskas 164, 2. V. Binkis 167, 3. T. 
Žilinskas 177. "Net" V. Binkis 189, 2. 
Č. Žilinskas 140, 3. T. Žilinskas 143. 
Iš Pertiškių geriausiai pasirodė A. 
Gižeika, užimdamas ketvirtą vietą. 
K. Bagdonavičius iš Sydney liko 
penktas. Perthe yra gana daug 
neblogų golfo mėgėjų. Šiose varžy
bose sužibę jo J. Jasas, V. Klimaitis, Z. 
Budrikis, V. Cibulskis, H. Žuromskisir 
kiti. Tačiau golfe sužibėjimų neuž
tenka.

Atsisveikinimo vakarą praleidome 
Pertho lietuvių namuose, kur vietiniai 
lietuviai suruošė suneštinę. Oficialią 
dalį pravedė V. Klimaitis, įteikė 
dovanas laimėtojams, o pertiškiams už 
šiltą priėmimą ir pastangas svečių 
vardu padėkojo V. Binkis Sydney, Č. 
Žilinskas Canberros vardu. Tuo pačiu 
V. Binkis visus pakvietė dalyvauti 
sekančiose Lietuvių Dienose ir Sporto 
Šventėje Sydnėjuje. Toliau sekė 
šokiai, bei golfo įspūdžių pasidali
nimas prie šviežiai atkimštos Vakarų 
Australijos alaus bačkutės.

Ši savaitė man prabėgo kaip viena 
akimirka, tačiau ji labai ilgai neišdils 
man iš atminties. Suspėjau aplankyti 
keletą senų draugų bei pažįstamu. 
Bendrai paėmus, Pertho lietuviai 
įsikūrę labai gerai, ir daugumas turi 
puikius namus. Kiti gyvena net 
didelėje prabangoje, pavyzdžiui 
"Euclos" valdovai ponai Patupia! (pas 
Juos praleidome Velykų vakarą). 
Namas ant Swan upės kranto. Iš kito 
kranto atsispindi miesto žiburiai, sodo 
bei namo vidus prabangus, tačiau 
skoningas ir jaukus (Pajautos deko
ravimas), priverčia pasijusti kaip 
sapne.

Aplankiau ir gražesnes Pertho 
vietas: Kings Park, katedrą, Vakarų 
Australijos universitetą ir t.t. Geo
grafine padėtim Perthą galima paly
ginti su Sydnėjumi. Miestas pastatytas 
ant Swan River, labai daug moder
niškų pastatų, prie kai kurių iš jų 
statybos ir projektavimo prisidėjo 
Perthe gerai žinomas lietuvis inži
nierius Anatolijus Kateiva.

Šiuo metu Fremantle pilnu tempu 
vyksta restauravimo darbai, būtent 
kavinės, barai, viešbučiai - visas 
uostas švarinasi - ruošiasi būsimoms 
"America Cup" jachtų varžyboms.

Baigdamas, nuoširdžiai dėkoju Per
tho lietuviams už šiltą priėmimą ir 
globą. Jums ir toliau linkiu nepavargti 
ir tęsti šią gražią tradiciją. Taip pat 
prašau Pertho lietuvius kuo skait- 
lingiau dalyvauti ateinančioje Sporto 
šventėje Lietuvių Dienose Sydnėjuje.

V. BINKIS

paruoštomis trasomis (kiekviena po 30 
vartų), jis be sustojimo leidosi nuo 
kalno 96 vai. 30 min. Per tą laiką jis 
nusileido 102 kartus, įveikdamas 
30060 vartų.

**

"VARPAS” ATGYJA

Sugrįžę iš Sydnėjaus sporto šventės 
ir pailsėję po ilgų atostogų, varpiečiai 
nutarė vėl susiburti ir atgaivinti 
paskutiniu laiku truputį "pavargusį" 
savąjį sporto klubą. "Varpo" pirmi
ninkės Birutės ir Viktoro Adomavičių 
rezidencijoje, kovo 15 d. susirinko 
gražus būrys varpiečių, pasidalinti 
praėjusios šventės nuotaikomis, ap
svarstyti ateinančių metų sportinę 
veiklą, arčiau susipažinti jauniesiems 
varpiečiams. Gražioje nuotaikoje su
sidarė komandos ir prasidėjo drau
giškos rungtynės. Gerai pasirodė 
naujieji klubo narierf Arų, Glowacki ir 
Kazlauskų prieauglis. Atrodo, kad 
"Varpas" neužilgo sporto aikštėse vėl 
turės savo sportinių "žvaigždžių". 
Ypač gerai pasirodė jaunieji Arai.

Naujoji valdyba šio subuvimo metu 
dirbo net suprakaitavusi. Birutė kepė 
skanumynus, Petras gėrimus šaldė, 
Daina ruošė salotas ir daržoves, Edis, 
nors ir su išsukta ranka, organizavo 
komandas, Jo draugas Dovydas tuoj 
pat sudarė ir naują komandą. Pava
kary prisidėjo gražus būrys tautinių 
šokių šokėjų, kurie atvyko baigę 
repeticiją. Saulutei leidžiantis sporti
ninkai palengva skirstėsi į namus.

SPORTINė VEIKLA

Šiuo metu "Varpo" klube aktyviai 
veikia šios komandos: vyrai - Viktori
jos trečioj divizijoj ir Business House 
A klasėje krepšinyje. Berniukai Vik
torijos Iki 20 metų A klasėje, 
berniukai iki 12 metų Doncaster 
varžybose ir Albert Park pirmeny
bėse, moterys žaidžia Viktorijos B 
klasėje.

Kiekvieną mėnesį rungtyniauja gol- 
fininkai. Lauko ir stalo tenisininkai, 
šachmatininkai paskirose turnyruose 
dalyvauja pavieniai. "Varpo" sudėtis 
paremta lietuvių jaunimu. Ne lietuvių 
kilmės sportininkų yra tik dvi lat- 
vaitės, žaidžiančios už moterų krep
šinio komandą.

"KOVO" Sporto Klubas sveikina įžymų sportininką

AUDRIU SVAEDENJ

sulaukus 21-nų metų ir linki Jam laimės gyvenime ir sėkmės sporte.

Klubo Valdyba

Savo mielą narį

Vytautą ir- Jadvygą BUROKUS

sveikiname 25 metų vedybinio gyvenimo sukakties proga. Linkime gražaus 
ir laimingo tolimesnio gyvenimo.

Sporto klubas "KOVAS"

* * J(:

Mūsų kaimynystėje esančioje Bali 
saloje (Indonezijoje) surengtos įdo
mios tarptautinės aitvarų varžybos. 
Aitvarai buvo įvairių formų, kaip 
žuvėdrų, valčių, senoviškų drakonų ir 
pan. Visi padaryti iš popieriaus. Pirmą 
vietą laimėjo 100 metrų aitvaras, 
vaizduojantis Singapūro drakoną. 
Antroji vieta teko aitvarui - para
šiutui. kuris į orą galėjo pakeiti vaiką, 
trečiąją vietą laimėjo Thailande

Aikštėse turime ir lietuvius trene
rius Saulių Balnionį, Vincą Sohą ir 
Dainą Balnionytę. Pasklaidžius mūsų 
spaudą, matyt, kad prieš 33 metus 
"Varpo" vyrų krepšinio komanda 
buvo laimėjusi Business House A 
klasės krepšinio meisterių vardus. 
Tais laikais į jų krepšinio rungtynes 
susirinkdavo net apie 400 tautiečių, 
tačiau šiandien, nors mūsų komandos 
yra neblogesnės, rėmėjų skaičius 
žymiai sumažėjęs.

Naujojo "Varpo" valdyba ir spor
tininkai kviečia melbourniškius į 
varpiečių žaidžiamas rungtynes, pasi
džiaugti savųjų laimėjimais. Didieji 
klubai, kaip: KURSĄ, LATVIA, M.L.S 
ir TRIESTINA liko tik istorine 
statistika.

Melbourne nestinga lietuviškojo 
jaunimo, susipratusių tėvų ir diedukų. 
Susikalbėkime, pasitarkime ir-sudary
kime galimybes lietuviškam prieaug
liui sportuoti savajame "Varpo" 
klube, būti lietuvių tarpe.

Norintieji įstoti į "Varpą" prašomi 
kreiptis į pirmininkę Birutę Adomavi
čienę tei. 578 3825 arba į kitus 
valdybos narius.

V.K.K.

Redaktoriaus prierašas. Malonu 
spausdinti šį gražų pasisakymų apie 
vieną didžiausių sporto klubų - "Var
pa", kuris, vadovaujamas naujos 
pirmininkės Birutės Adomavičienės, 
vėl pradėjo puikiai veikti ir, nea
bejoju, greitu laiku bus ir vėl 
vadovaujantis sporto klubas Austra
lijoje. Sveikinu naująją "Varpo" 
valdybą ir linkiu gražios ir sėkmingos 
ateities. Gi kai kuriems mūsų klu
bams, "sergantiems" savo veikloje 
ar nereikėtų priimti gražų pavyzdį iš 
Melbourno ir savo "bosu" padaryti 
gabią moterį, kuri tikrai per trumpą 
laiką išvarinėtų visas esamas klubuose 
ligas ir apatiją darbui.

sukonstruktuori modeiiai - du šokėjai, 
vyriškos ir moteriškos aprangos, kurie 
ore šoko tautinį šokį.

» * *

Šveicarijoje praeitais metais žie
mos sezono metu kainuose žuvo 218 
žmonių, tarp jų 93 užsieniečiai. 
Drauaimo įstaigos yra smarkiai susi 
rūpinusios, nes turi išmokėti miiijonus.

« * *
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SY D-N ĖJUS

Geelongiškius

Soft j n ir Adolfą OBELIŪNUS,

švenčiančius 40-ties metų vedybinio gyvenimo Jubiliejų, sveikiname ir 
linkime daug džiaugsmingų ir laimingų ateities metų.

Į SYDNĖJAUS LIETUVIU
| NAIVIUOSE

J 16 III EAST TERRACE, BANKSTOWN (Tel. 708 1414)__ _

PARAPIJOS 
ŽI NI OS

ŠTAI IR VĖL GEGUŽIS - MARIJOS 
MĖNUO

Nuo senų laikų mūsų pamiltasis 
gegužis, nors jis čia daugiau rudens 
spalvose, bet ir čia jis Marijos garbei 
skirtas!

KVIEČIU ŠEIMOSE AR BŪRE
LIUOSE girdoti ar kalbėti GEGU
ŽINES PAMALDAS - ypač - sujun
giant mūsų maldas su broliais tėvy
nėje.

UŽPLANUOTA VIEŠŲ PAMALDŲ 
TVARKA:

KIEKVIENĄ SEKMADIENI Lid 
combe tuojau po Šv. Mišių St. 
Joachim's bažn. 11.30 vai.

KIEKVIENĄ PENKTADIENI visą 
mėnesi Bankstowne Lietuvių Na
muose 7.15 vai. vakare (prieš choro 
repeticiją).

Jau tradicija tapo ŠEŠTINĖS EN- 
GADINĖJE, kurios šiais metais išpuo
la gegužės 8 d. ketvirtadienį. Kadangi 
šventė privaloma, tai bus Šv. Mišios 12 
vai. Lietuvių Sodyboje, o po jų ir 
gegužinės pamaldos. Kviečiami kai
mynai ir svečiai.

SUSITARUS SU KUNIGU, GA
LITE IR ŠEIMOJE ar draugų ratelyje 
turėti gegužines pamaldas. O esant 
svarbiam reikalui, ar šeimos šventei - 
gali būti atnašaujamos Šv. Mišios 
namuose.

Besiruošiant Lietuvos krikšto 600 
m. Jubiliejui - šiais SĄMONINGO 
TIKĖJIMO METAIS ypač jautriau ir 
uoliau Įsijunkime j maldą.

MOTINOS DIENA SYDNĖJUJE - 
GEGUŽĖS 10-11 D.D.

Gegužės 10 d. šeštadieni lankymas 
mirusių motinų Sydnėjaus Lietuvių 
kapuose Rookwoode 4 vai. p.p.

Gegužės 11 d. sekmadieni pamaldos 
už gyvas ir mirusias Motinas St. 
Joachim's bažn. Lldcombe 11.30 vai.

P.S. Plačiau skelbiama ateinančią

REKOLEKCIJOS SYDNĖJUJE

Nuo seno nusistovėjusia tvarka 
rekolekcijas pravesdavo atvykęs sve
čias kunigas.

Šlubuojant sveikatai ir negalėjus 
atvykti i Sydnėjų kun. dr. P. 
Bačinskui, mūsų rekolekcijas sklan
džiai pravedė mūsų pačių mlsijonie- 
rius kun. Povilas Martūzas.

Rekolekcijos pradėtos kovo 21 d., o 
baigtos Verbų sekmadieni kovo 23 d. 
Per visas tris dienas atsilankė nemažai 
parapijiečių susikaupimui ir pasiruo
šimui skaistesne siela sutikti prisikė
limo šventę Velykas.

Kun. Povilas pasirinko temą "Žmo
gaus gyvenimas ir jo prasmė". 
Pavyzdžiais įrodė, kad žmogus, kuris 
neturi Dievo baimės, neturi vietos 
savo širdyje ir religijai; nors ir 
milijonus susikrovęs, gyvenimą kartais 
baigia savižudybe. Dėkojame kun. 
Povilui už taip gražiai pravestas 
rekolekcijas. Verbų sekmadienį šv. 
Mišias atnašavo ir suteikė palaiminimą 
Prel. P. Butkus. Mišių metu giedojo 
"Dainos" choras, vadovaujamas B. 
Kiverio. KR
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Regina ir Jonas Obeliūnai 
Ona ir Jurgis Karpavičiai

Valė, Viki ir Antanas Laukaičiai

R a movė n u 
metinis 

susirinki m as
sydnėjaus skyriaus "Ramovė" me

tinis susirinkimas (vyko balandžio 13 
d. Lietuvių klube, dalyvaujant arti 50 
narių. Skyriaus pirm. Ant. Skirka 
atidarydamas susirinkimą tylos minute 
pagerbti pakvietė jo kadencijoje 
mirusius narius: A. Jablonski, A. 
Paškevičių, VI. Miniotą, V. Abarauską 
ir N. Z.aborskį.

Susirinkimui pirmininkauti iškvietė 
atsargos kapitoną Jablonski ir sekre 
toriauti A. Vinevičių.

Pagal dienotvarkę padaryti ata
skaitiniai pirmininko, iždininko ir 
revizijos , pranešimai. Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad kadencijos metu buvo 
suruoštas kultūrinis parengimas, kur 
programą Išpildė atvykę svečiai 
dainininkai iš Newcastlio. Visas pel
nas, virš $500 dolerių, paskirtas 
Lietuvių klubui paremti. Taip pat 
valdybos iniciatyva buvo paremtas 
"Kario" žurnalas. Kai dauguma sky 
riaus narių skaito "Karlo" žurnalą, 
kiti, atrodo, galvoja jį užsisakyti. 
Finansiniai pajėgūs organizacijos na
riai turėtų šį žurnalą užsisakyti be 
didelių raginimų.

Senoji valdyba susidedanti iš pirm. 
A. Skirkos, vicepirm. ir sekretoriaus 
A., Vinevičiaus ir ižd. V. Kondrackio 
oficialiai atsistatydino, bet sutiko 
būti perrenkama sekančiai kadencijai. 
Tai buvo atlikta rankų pakėlimu Ir 
nuplojimu. Revizijos komisijoje irgi 
paliko tie patys: M. Petronis, A. 
Kramilius ir K. Eirošius.

Susirinkimas pasiūlė rekomenduoti 
Centro Valdybai i garbės narius: Ant. 
Skirką ir majorą Antaną Kutką.

Diskusijose platesnį pranešimą pa
darė A. Kramilius apie paskutiniu 
metu prasidėjusią žydų organizuo
jama akciją - nacių medžioklę. A. 
Kramilius surinkęs Sydnėjaus spaudos 
iškarpas, pateikė svarbesnių punktų 
vertimus ir komentarus. Pranešė, tai 
pat apie ABC radijo programą "Nazis 
in Australia", kuri tęsis keturis 
sekmadienius nuo 10.15 iki 11 vai. 
ryto. Programą paruošė Mark Aarons, 
komunistų organo "Tribūne" redak
toriaus sūnus. Susirinkimas įgaliojo 
valdybą tuo reikalu informuoti Krašto 
Valdybą ir galimai imtis akcijos 
užkirsti kelią žydų šmeižtams, kurie 
daugumoje taikomi Pabaltijo ir Ukrai
nos kraštų em^rantams Australijoje.

Susririnkimas praėjo draugiškoje ir 
darbingoje nuotaikoje. Buvo baigtas 
Tautos himnu.

a.k.

sJ BALANDŽIO 27 D., SEKMADIENI, 2.30 VAL.

/*j) Z_ DAUG LAIMIKIŲ i
GERA NUOTAIKA ! <
LAUKIAME ATEINANT I

PAKVIETIMAS
Sydnvjatih Lietuviu Klubu Valdyba maloniai kviečia 

)us ir )ii.su draugus dalyvauti klubu

METINIAME POBŪVYJE
GEGUŽĖS 3 D.ŠEŠTADIENI.

Sydnėj aus

LIETUVITJ NAMUOSE

"VELYKŲ GĖRYBIŲ KREPŠĮ" - EASTER BASKET laimėjo Klubo narys 
p. J. Kaltinis. Laimingasis bilieto numeris buvo B26, žalias.

KLUBO METINIS BALIUS.
Gegužės 3 d. šeštadienį Sydnėjaus Lietuvių Klubas rengia iškilmingą 
KLUBO METINI BALIŲ ir kviečia Sydnėjaus ir kitų miestų ir apylinkių 
lietuvius su savo svečiais jame dalyvauti. Praėjusiais metais šis balius 
praėjo su dideliu pasisekimu. Ir šiais metais Klubo valdyba nori neapvilti 
savo svečių. Klubas prašo visus norinčius dalyvauti pasiskubinti su vietų 
užsakymu, nes svečių skaičius ribojamas dviein šimtais. Tai daroma, kad 
salėje jaustųsi tikra baliaus nuotaika ir, kad svečiai galėtų patogiai ir 
maloniai, nesusigrūdę pasilinksminti.

Apsirengimas vakarinis. Bilietai gaunami klubo raštinėje. Bilietų kaina 
$20 asmeniui.

Už tai Jūs būsite pavaišinti karšta vakariene ir šampanu - vynu. 
Programoje (domios ir grakščios šokėjos. Gros tikrai gera kapela ir pagal 
jūsų pageidavimą - NEPER GARSIAI

Valgiai ir gėrimai bus patarnaujami prie stalų. Patarnavimą atliks Klubo 
valdybos nariai, talkininkai ir ponios - pagelbininkės. Tikrai reta proga ne 
tik pabrendrauti savųjų tarpe, bet ir, atsivedus svečius kitataučius, 
parodyti kaip mes jaukiai ir maloniai mokame linksmintis.

Skubėkite įsigyti bilietus ir užsisakyti vietas, kad vėliau netektų 
nusivilti. KVIEČIAME IR LAUKIAME.

LOTERIJA. Lietuvių Klubo Metinio Baliaus loterijos bilietai yra jau 
platinami. Jų kaina $ 1 ir jie gaunami Klube ar pas Klubo valdybos narius. 
Loterija bus traukiama laike Klubo Metinio Baliaus, gegužės 3 d.
Galėsite laimėti:
1. PAVEIKSLĄ mūsų žymios menininkės LIKOS KR1AUCEVIC1ŪTĖS- 
GRUZDEFF.
2. Kavos "DR1PULIAT0RIŲ"..
3. Tortą "NAPOLEONAS" (p. A. Adomėnienės).
4. Stalinę Lempą (p. V. Jasulaičio iš Viktorijos).

Jau dabar dėkojame už praturtinimą mūsų loterijos.
Kviečiame įsigyti bilietus, kviečiame remti mūsų pastangas ir darbą 
tolimesniam ir geresniam šio lietuviško židinio išlaikymui.

A. DUDAITIS 
Sekretorius

AUKOS "BALTIC NEWS”

V.R. $22,
V. Vinevičius $10, 
V. Miežis $5. 
Nuoširdus ačiū.

A. GINIŪNAS
"Baltic NEWS" 
Atstovas NSW
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