
ALB KRAŠTO VALDYBOS 

I NFO RMACIJA

1. Paskutiniu metu į mūsų bendruo 
menės gyvenimą nemaža rūpesčio 
įnešė du žymesni įvykiai: bandymai 
pradėti nacių karo nusikaltėlių me
džioklę Australijoje ir Černobylio 
branduolinės energijos jėgainės nelai
mė.

Dėl pirmo - bandymų pradėti nacių 
karo nusikaltėlių medžioklę Australi
joje - susirūpinimą kelia ne tai, kad 
mūsų tarpe kas tokių nusikaltėlių 
atrastų, bet tai, kad tų nusikaltėlių 
medžioklės vardu, kaip parodė JAV ir 
Kanados patirtis, yra bandomi 
kompromituoti aktyvieji mūsų ben
druomenės veikėjai, o nepagrįstais 
(dažnai sufalsifikuotais) apkaltini

mais sukeliamas nerimas ir baimė 
visoje bendruomenėje.

ALB Krašto Valdyba, veikdama 
kartu su latvių ir estų Krašto 
Valdybomis, yra susirišusi su Fede- 
raline Baltų Tarybą ir per ją palaiko 
ryšį su Australijos Federaline Vyriau
sybe ir su atskirais senatoriais ir 
parlamentarais. Yra sueita į kontaktą 
su žydų bendruomenės atstovais ir su 
atitinkamais asmenimis JAV ir Kana 
doje, siekiant jų patarimo ir pasidali
nimo patirtimi.

Dėl antrojo - Černobilio bran
duolinės energijos jėgainės nelaimės - 
ALB Krašto Valdyba tiesioginiai ir 
taip pat per Baltų Tarybą kreipėsi į 

Australijos Minister} Pirmininką ir į 
Užsienio Reikalų Minister}, prašy 
dama tarpininkavimo sužinoti, kaip 
sunkiai to sprogimo pasekmės palietė 
Lietuvą ir jos gyventojus. Laukiama 
atsakymo.

2. Krašto Valdyba yra išsiuntinėjus! 
aplinkraštį Apylinkėms ir Seniūnijoms, 
ragindama nedelsiant išrinkti atstovus 
į Krašto Tarybą sekančiai dviejų 
metų kadencijai.

Krašto Valdyba ragina bendruo
menės narius atlikti savo bendruome
ninę pareigą, sutinkant kandidatuoti į 
Tarybą ir dalyvaujant ALB Krašto 
Tarybos rinkimuose ir suvažiavime.

3. Šeštasis Pasaulio Lietuvių Jau

nimo Kongresas artėja. ALB Krašto 
Valdyba remia Kongreso ruošą Aus
tralijoje ir Kongresui rengti sudarytą 
Organizacinį Komitetą ir pritaria jo 
veiklai mūsų bendruomenėje.

Krašto Valdyba ragina Australijos 
lietuviu jaunimą visomis jėgomis 
ruoštis Jaunimo Kongresui, įvyksian
čiam Australijoje 1987-88 metais, bei 
jame skaitlingai dalyvauti, o visus 
bendruomenės narius kviečia visoke
riopai jaunimui talkininkauti.

ALB KRAŠTO VALDYBA

ELTA praneša:
VYSKUPAS BALTAKIS PRAŠO PA
RAMOS "KRONIKOS" LEIDĖJAMS.

Vyskupas PAULIUS A. BALTAKIS 
kreipėsi į tautiečius išeivijoje, prašy 
damas paramos LIETUVOS KRONI
KOS SĄJUNGAI, baigiančiai ruošti 
L.K.B. Kronikos anglų, ispanų ir 
prancūzų kalbomis šeštuosius t.omus ir 
lietuvių kalba devintąjį tomą. Kroni
kos paskelbimu laisvajame pasaulvie 

Irena Vakarytė

JONINIŲ LAUŽAI

Mano tėviškės kalnuose
Degė Joninių laužai,
Linko varpos ten laukuose.
Šlamėjo beržai.

Skambios dainos ten aidėjo, 
Skrido per žalias girias, 
Derlių, meilę tam žadėjo 
Kas paparčio žiedą ras.

Tolimoj, svečioj šalyje
Nėra Joninių laužų.
Nei smūtkelių pakelyje
Paparčio žiedų.

Man, rudens jau saulė teka 
Artinas šalna.
Žiemos pasaką jau seka 
Dalužė...dalia.

Gal atrasi tu, dukrele.
Paparčio žiedus?
Gal tėvynėn rasi kelią, 
Joninių laužus?

taip pat rūpinasi LIETUVIŲ KATA
LIKŲ RELIGINĖ ŠALPA NewYorke. 
Pasak vyskupo, KRONIKA "iškelia 
lietuvių tautos herojizmą. jos drąsą ir 
ryžtą kovoti už religinius bei tautinius 
idealus...parodo tikrąjį komunizmo 
veidą”. Aukas prašoma siųsti: The 
society of the Chronicle of Lithuania, 
Inc. - 6825 S. Talman Ave., Chicago, 
IL 60629, USA. (ELTA)

Linas VAlCTULEVIČTUS Rita BAR KŪTĖ

AL Fondo premijos
laureatai

Australijos Lietuvių Fondo Premija 
(1985 m.) Jaunimui buvo paskirta 
lygiai Ritai Barkutei iš Sydnėjaus ir 
Linui Vaičlulevičiui iš Hobarto. A L 
Fondo valdyba nutarė abiem jaunuo 
liam skirti po $400. Čia pateikiame 
truputį žinių apie šiuos veiklius 
jaunuolius.

Daktarė Rita BAR KŪTĖ 1984 
metais baigė Odontologijos fakultetą 
Bachelor of Dental Surgery laipsniu. 
Ji šešius metus lankė lietuvių parapi
jos sekmadienio mokyklą Sydnėjuje ir 
vėliau du metus lituanistikos kursus. Ji 
gerai kalba lietuviškai.

Nuo pat mažens Rita dalyvauja 
lietuvių jaunimo orgaiftzacijose ir 
bendroje lietuviškoje veikloje. Ji yra 
aktyvi skautė, dalyvavo lietuvių 
tautinių šokių grupėse.

Nuo 1985 metų Rita sumaniai ir 
aktyviai vadovauja Sydnėjaus Lietu
vių Jaunimo Sąjungos valdybai. Ji taip 
pat yra Sydnėjaus VI Pasaulio 

Lietuvių Jaunimo Kongreso rengimo 
'komiteto pirmininkė.

Sydnėjaus Apylinkės valdybos pre
mijai skirti komisijos rekomendacijoje 
Rita Barkutė buvo apibūdinta kaip 
'sumani, darbšti ir lietuviškai veiklai 
pasišventusi lietuvaitė'.

Linas VAlClULEVlClUS, gimęs 
1952 metais, užaugo susipratusių 
lietuvių šeimoje. Jis gerai kalba 
lietuviškai. Hobarto Universitete Li
nas 4 metus mokėsi skulptūros ir baigė 
geru pažymiu. —-

Linas dabar priklauso skautams, 
kalinių bičiulių draugijai ir HELLP 
Sąjungai. Apylinkės valdyboje jis eina 
jaunimo atstovo pareigas ir aktyviai 
dalyvauja Hobarto lietuvių veikloje.

Savo skulptūros kūrinius Linas buvo 
išstatęs Canberroje per Lietuvių 
Dienas, 1985 m. Sydnėjuje ir šiais 
metais jo kūriniai bus išstatyti 
Melbourne.
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LIETUVIAI PASAULYJE__________
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Sibiro lietuvaičių maldaknygė
Brazilijos Respublikos Prezidentas, 

balandžio 24 švęsdamas savo gim
tadienį, susilaukė tikrai netikėtos 
dovanos - Sibiro lietuvaičių Mal
daknygę. Ir visa tai įvyko atsi
tiktinai, be jokių ankstyvesnių planų.

Balandžio 18 d. kun.Pranas Gavėnas 
(kartu su kun. P.Urbaičiu) nuvežė į 
Brazilijos Vyskupų Konferencijos 
būstinę Itaici sodyboje (130 km nuo 
Sao Paulo) Italijoje gražiai išleistą 
Sibiro lietuvaičių maldaknygę, užvar
dintą "Preghiere" su Msgr. Vinco 
Mincevičiaus įvadu.

Po ilgiau užsitęsusio spaudos ir TV 
žurnalistų pokalbio su Vyskupų Kon
ferencijos viršūnėm, kuriame ir aš 
norėjau dalyvauti, teko pietauti su 
B V K-jos pirmininku kard. Ivo Lor- 
scheiter ir generaliniu sekretorium 
vysk. Dorn Luciano. Po pietų pas
tarasis paklausė, ar negalėtumėm į 
artimą miestą nuvežti vieną ponią, 
kuri prisistatė kaip "asmeninė Dom 
Luciano sekretorė". Bevažiuojant 

paaiškėjo, kad tai Brazilijos Gene
ralinio Konsulato Genevoj, Italijoj, 
vicekonsule, laikinai sugrįžusi dėl 
brolio ligos. Ji palaiko nuolatinius 
ryšius su Vyskupų Konferencijos 
generaliniu sekretorium. Ap
dovanojau ir ją Sibiro lietuvaičių 
maldaknyge. Užsimezgė kalba apie 
Lietuvą. Prieš atsisveikindama pasi
sakė esanti dabartinio Brazilijos 
Prezidento studijų kolegė ir kaip tokia 
pakviesta į sostinę Prezidento gimta 
dienio proga (balandžio 24 d.).

Man dingtelėjo mintis: "Ar nega
lėtum Ponui Prezidentui nuvežti iš 
lietuvių pusės nors šią kuklią dovanėlę 
- Sibiro lietuvaičių maldaknygę ?

Ji mielai prisiėmė. O aš įrašiau 
dedikaciją Prezidentui gimtadienio 
proga ir įteikiau poniai Lucy de Jesus 
Teisceira.

Nesinorėjo tikėti, kad knygelė 
Prezidentą pasieks; o jei pasiektų, ar

prezidentui
jis, gimtadienio proga gavęs daugybę 
sveikinimų ir dovanų, atkreips į ją 
dėmesį?

O vis tik po trijų dienų jis rašo, 
asmeniškai, ranka, laiškutį: "Kun. 
Pranui Gavėnui dėkoju už knygą 
"Preghiere", kurią buvot toks geras 
man pasiųsti per Lucy Teisceira. 
Sveikinimai ir pagarba - Jose Sarney 
Federatyvinės Brazilijos Respublikos 
Prezidentas.

Kai poniai Lucy pranešiau gavęs 
Prezidento laišką, ji, visa nušvitusi, 
pasakojo: kalbėjosi su Prezidentu, jam 
papasakojo apie atsitiktiną susitikimą 
su lietuviais, asmeniškai įteikė do
vaną, kalbėjo apie Lietuvą, lietuvių 
kančias ir jų didvyriškumą.

Prezidentas liko sužavėtas. Pri
ėmė knygutę, paskaitė dedikaciją, 
prašė "kad tik už mane melstųsi". 
Dar pridūrė: "Skaitysiu ... ir as 
meniškai padėkosiu".

kun. Pranas GAVĖNAS.

Lak. Carlos Alejandro Didžiulis, 
Argentinos karo aviacijos kapitonas, 
vientūris Alekso ir Valle Greta Di
džiulių sūnus, pasižymėjęs Malvinas 
karė, laipsnio pakėlimo proga Argen
tinos Lietuvių Balso Redakcija, pasi
žymėjusi lakūną apdovanoja Dariaus 
ir Girėno albumu. Kuomet kapito
nas Didžiulis buvo Kordobos aviaci
jos akademijoje, ji globojo A. L. Bal
so bendradarbio, velionies Petro Mei
lučio šeima ir jis labai vertina lietu
vius ir visuomet geru žodžiu mini 
Meilučių šeimą. Kadangi Dariaus 
ir Girėno albume yra ir angliškas 
tekstas tai mūsų draugas Carlos Di
džiulis turės galimybę supažindinti 
argentiniečius lakūnus su Dariaus ir 
Girėno nemariu žygiu.

"Argentinos lietuvių balsas"

a.ą. B. Baltramijūnienė

Š.m. gegužės 30d. Wollongongo 
ligoninėje po sunkios operacijos pasi 
mirė B.Baltra mi,ūnienė. Velionė 
gimė prieš pirmąjį pasaulinį karą

SUDIEV Slavai Baltramijūnienei
Ukrainoje. Karui pasibaigus, su tė
vais grįžo į Lietuvą. Lietuvoje dirbo 
"Pieno Centre", čia susipažino su 
Stasiu Baltramijūnu, ištekėjo už jo, 
susilaukė sunaus Raimundo. An
trajam pasauliniam karui baigiantis 
Baltramijūnai pasitraukė į Vokietiją.

Apsigyveno Luebecko 
D.P.stovykloje, iš kur emigravo į 
Australiją. Kurį laiką gyveno Ca- 
bramatoje, vėliau persikėlė į pietų 
pajūrį - Thirouli. Čia bangų ošime 
ramiai leido paskutines dienas.

Gedulingas pamaldas Lidcombės 
bažnyčioje už a.a. Bronislavą atlaikė 
kun.P.Martflzas. Velionė palaidota 
Rookwoodo Lietuvių kapinėse. At 
sisveikinimo žodį wollongiškiŲ vardu 
tarė M.Gailiūnas, draugų vardu kal
bėjo p.S.Skorulis ir iš Canberos 
atvykęs A.Andruška, L.S.L.M. 
Draugijos p.V.Kabailienė. Visi kal
bėtojai iškėlė velionės dosnią širdį ir 

puikią asmenybę. Baltramijūnai tu
rėjo daug draugų ir visų buvo mylimi. 
Laidotuvėse dalyvavo draugai iš 
Canberos, Uollongongo ir plačios 
Sydnėjaus apylinkės. Po laidotuvių 
dalyviai buvo pakviesti šermenims į 
Raimundo namus Paddingtone. Gilios 
užuojautos Raimundui netekus taip 
brangios motinos.

Matas GAILIUS

STASIO SKORULIO ATSISVEIKI
NIMO ŽODIS

Miela Slava,
Tuo sutrumpintu vardu arčiau 

pažinoję Tave vadindavom. Tuo vardu 
kreipiuosi į Tave šiandien, tardamas 
draugų ir bičiulių vardu paskutinį 
sudiev.

Mūsų atmintyje Tavo skaidrus 
atspindys ilgai išliks neaptemęs. Buvai 

šviesi asmenybė, pilna šilumos ir 
didžiaširdiškumo, kurio mums nešykš- 
tėjai.

Pirmojo Pasaulinio karo pabaigoje, 
tragiškai žuvus tėvui, ar ne aštuo- 
nerių metų būdama, tapai savo šeimos 
maitintoja. Tokia likai visam gyveni
mui. Savo asmeniškų reikalų, atrodo, 
neturėjai. Gyvenai kitiems: savo 
šeimai, iš Sibiro grįžusiai seseriai ir 
jos dukrom, pasaulyje pasklidusiems 
kitiems artimėsniėms ir tolimesniems 
giminaičiams, o nemažiau ir mums 
visiems, turėjusiems laimę čia, Aus 
tralijoje.Tave pažinti. Kam reikėjo - 
buvai draugė, antroji motina, bičiulė, 
prieglobstis ir patarėja.

Tiek Tavo širdis, tiek Tavo namai 
buvo visuomet kievienam atviri. Tavo 
nuoširdumas ir Tavo noras padėti 
artimui buvo tas didysis, iš tėviškės 
atsivežtas lobis, kuriuo Tu su mumis 
nesiliaudama dalinaisi. Ačiū Tau.

E. Z ALI N K E VI C AI TEI -
PET RA USK1 E N EI

mirus , dr. L. ir p. PETRAUSKAMS reiškiu nuoširdžią užuojautą.

A. ANDRIEJŪNIENĖ POGIRSKIENĖ

A. a. Elenai PET R A USKI E N EI -
2 AT.l N K E AZI C Al TEI

■' -i u- ■ ar-■■■ . ■
Lietuvoje mirus, dr. Liuką ir Gražiną Petrauskus. Guodą ir Aušrą 
Petrauskaitės nuoširdžiai užjaučiame.

A. ir M. WtSGiAj

■ . Liuda APINYTĖ . .

Mylimai mamytei
a-a. E. Za.linkesvi^ai'tei-

Pet:raiiskienei
Lietuvoje iškeliavus amžinybėn, jos sūnui dr. Liukai Petrauskui su p. 
Gražina, dukrai Guodai Petrauskaitei • Linden su šeimomis reiškia 
gilią užuojautą

O. OSINIENĖ
M.L. COX'AI

LIETUVIŲ 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 kplendorinį 
mėnesį finansinių metų gale ir įrašomi. į einamąsias sąskaitas. Už 
įnašus (shares) iki 17% dividendo.

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

* įstaiga veikia:
MELBOU RNE 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.

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 
patalpose; 16-18 Eašt Terrėce, Banks!own.NSW 220'0:

Mūsų pastogė Nr.24 1986.6.23 psl.2

2



A. BINKEVIČIŪTĖ- 
GUČIUVIENĖ

(tęsinyš)
Jis pastatė romantišką J. 

Štrauso baletą "Vienos džiaugsmas". 
1943 m. išbandė savo šokio statytojo 
jėgas, sukūręs choreografiją J. Pa 
kalnio lietuviškam baletui "Sužadė
tinė". Jungdamas klasikinį baletą su 
liaudies šokiams būdingais judesiais, 
teatralizavo scenoje lietuvių vestu
vinius papročius. Pokario laikais 
Vilniuje B. Kelbauskas pradžioje pats 
šoko, o vėliau atsidėjo vien balet
meisterio ir pedagogo darbui. Mirė 
Vilniuje 1974 m.

Karo audra išblaškė po visą pasaulį 
Kauno artistus, tame skaičiuje ir 
šokėjus. Tad nenuostabu, jog teatro 
veikla Lietuvoje kuriam laikui buvo 
aprimusi, bet neužsnūdusi. Pokario 
metais išaugo naujos jaunų, talen
tingų šokėjų kartos, lietuviškus bale 
tus praturtino muzikos kūrėjai ir 
lietuviai baletmeisteriai. Baletas ypač 
suklestėjo, kai 1974 m. įsikūrė 
naujuose Vilniaus operos ir baleto 
rūmuose ir plačiai išsiskleidė erdvioje 
teatro scenoje. Šalia baletmeisterio - 
veterano B. Kelbausko, meniniais 
gabumais išryškėjo jauni choreografai 
-lietuviai. Lenkijoje balete dirba 
kaipo baletmeisteris A. Pernlytis. 
Vilniuje J. Gudavičius, č. Žebrauskas, 
E. Bukaitis ir kiti. Tačiau iškiliausia 
vieta priklauso Vytautui Grivickui, 
kuris savo kūrybiniais šokio sugebėji
mais pirmą kartą atkreipė dėmesį, 
šokdamas vyriausią fauną " Fausto" - 
operoje, Valkyrijos nakties šokių 
bakchanlijoje.

E*i etuvf 14 k>ei] etas
Šioje vietoje prašosi pastaba: kai 

nepriklausomybės laikais mūsų baletui 
vadovavo baletmeisteriai svetimtau
čiai, dabar gražų jaunų choreografų 
būrelį sudaro lietuviai, bet, skaitlin
game šokėjų kolektyve Vilniuje mir
ga... ne viena ir rusiška pavardė.

Baleto repertuaras plačiai pasipildė 
naujais pastatymais. Šioje, trumpoje 
apžvalgoje paminėsime tik "naujagi
mius"- lietuviškus baletus.

Pokario metais -scenoje ilgokai 
laikėsi vienintelis J.Pakalnio baletas 
"Sužadėtinė". Kaip anksčiau minėta, 
jam šokius buvo sukūręs dar Kauno 
scenoje B.Kelbauskas. Dabar vienas 
po kito lietuvių baletams muzika 
parašė kompozitoriai - J.Juzeliūnas, ir 
I.Indra. Pirmas - "Ant marių kranto", 
antras - "Audronė". Abiem siužetus ir 
turtingus lietuviškos dvasios šokius 
sukūrė V. Grivickas. Propaguodamas 
lietuvių šokio meną abu baletus 
nuvežė į Maskvą, Rygą, Taliną ir 
Lvovą. Baletui "Audronė" 1956 m. 
Pabaltijo respublikų teatrų festiva 
lyje paskirta pirmoji premija, o 
Maskvoje "Audronė" apdovanojama 
pirmo laipsnio diplomu. Abu baletai 
1958 m. visą mėnesį buvo rodomi 
Leningrade.

Netrukus komp E. Balsys parašo 
muziką ir siužetą baletui "Eglė žalčių 
karalienė", kuriam , vėl lietuviško 
folkloro kolorito choreografiją nusta
to V. Grivickas.Visus tris baletus, ir 
pats šokdamas, demonstruoja Maskvos 
Didžiajame teatre. Rimtų ir vertingų 
įvertinimų susilaukė net tik muzika, 
bet ir išraiškinga, originali lietuviška 
choreografija. Žymus sovietų kom

pozitorius Chačiaturianas apie juos 
spaudoje taip atsiliepė: "Tai baletai, 
kuriuose susilydė klasikos principai ir 
nacionalinės choreografijos motyvai, 
kur daug fantazijos ir meninės 
išmonės."

Per dvidešimt teatrinės veiklos 
metų V. ‘ Grivickas pasižymėjo ne 
vien kaip iškilus choreografas, bet ir 
kaip jaunųjų šokėjų auklėtojas ir 
produktyvus klasikinių baletų staty
tojas. Penkis metus jis ėjo ir Vilniaus 
teatro vyriausio operos režisieriaus 
pareigas.

Trumpai paminėsime pokario šokėjų 
ryškiausius atstovus. Tame laikmetyje 
ypač sužibėjo talentu Gražina Saba 
liąuskaitė, kuri su nuolatiniu didelio 
temperamento partneriu H. Baniu 
gastroliavo Prancūzijoje, Turkijoje ir 
kt. 1970-72 m.m. G. Sabaliauskaitė 
buvo Čilės sostinėje Santjago teatro 
trupės vadovė ir baletmeisterė. Kita 
pirmaujanti pora - T. Sventickaitė ir 
H. Kunavičius gastroliavo Lenkijoje, 
Bulgarijoje ir Rumunijoje. Č. Žeb
rauskas su L. Aškelovičiūte - Vokie 
tijoje, Jugoslavijoje ir Če
koslovakijoje. Šalia šokėjų -solistų 
gastrolių, baletas dažnai išvyksta į 
daugelį kraštų pilnu sąstatu.

1971 m. lietuvių baletas praturtėjo 
dar viena lietuvių muziko premjera - 
A. Rekašiaus "Aistros”. Tačiau, kaip 
galima spręsti iš paties pavadinimo, 
šokiai nepriklauso lietuvių folklorui.

Šiuo metu pasisekimo laurus savo 
teatre ir išvykose skina Petras 
Skirmantas. Meno kritikai ypač pa 
brėžia jo išorinį grožį, eleganciją, 
aukštus šuolius ir šokio kultūrą. Jo

Petras Skirmantas ir Nelė Beredina

meistriškumą pripažįsta ir žiūrovai ir' 
specialistai žinovai, šioje vietoje 
norisi (terpti jį liečiantį sceninį 
epizodą. Maskvoje, šokių konkur
suose, šokdamas su Loreta Bartusevi
čiūte scenoje ...susilaužė koją, bei 
numerį užbaigė, o tų pačių metu 
rudenį, sugebėjo šokti Leningrade 
pagrindinį, atsakingą Alberto vaidme
nį A. Adamo balete "Žizel".

60 metų baleto sukaktis Vilniujt 
buvo pažymėta klasikiniu, poetinh 
veikalu "Silfidės" (vadinamu ir "Šo- 
peniana"), kuriame dar Kauno teatre, 
puikų poeto vaidmenį buvo sukūręs B. 
Kelbauskas.

(bus daugiau)

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

PREMIJOS
I R

ARCHYVAR AS
Australijos Lietuvių Fondas savo 

programoje yra įsirašęs skirti: 1) 
veiklos premija, 2) mokslinio darbo 
premiją ir 3) literatūrinę premiją.

Veiklos premija skiriama ryškiai 
lietuviškoje veikloje metų bėgyje 
pasireiškusiam-iai jaunesniosios kar
tos (iki 35 m.) atstovui-ei. Kandidatus 
pasiūlo krašto ir apylinkių valdybos, o 
išrenka asmenį premijai specialiai tam 
reikalui krašto valdybos sudaryta 
komisija. Iki šiol tokia komisija 
kasmet buvo naujai sudaroma. Krašto 
valdyba turi sudaryti nuolatinę trijų 
asmenų veiklos premijai skirti komisi 
ją. Premijos dydis iki šiol buvo $500. 
Siūlau Fondui padidinti šią premiją iki 
$1000.

Mokslinio darbo premija iki šiol 
skiriama už lituanistinės temos moks
linę studiją moksliniam laipsniui gauti 
ar už atspausdinimą lituanistinės 
temos apybraižos moksliniame žurna
le bei išleidimą atskiru leidiniu. 
Premijos dydis svyruoja tarp $300 
$1000. Siūlau tokią premiją skirti 
lietuvių kilmės asmeniui už bet kurios 
temos darbą, bet tik aukštesniam 
moksliniam laipsniui - magistro ar 
daktaro. Tuo bus skatinama kilti 
mokslinėje pakopoje, imtis mokslinio 
tyrinėjimo. Žinoma, lieka ir seniau 
nusakyti lituanistinės temos darbai 
bet kuriam laipsniui. Mokslinės litua
nistinės apybraižos žurnale dar ne
same matę, Atskiru leidiniu atspausta 
studija premijuotina tik tada, kai yra 
išleista rimtos organizacijos ir žino

mos leidyklos. Nesvarstytinu, kai pats 
autorius yra leidėjas. Šiai premijai 
A.L.Fondas yra sudaręs nuolatinę 
komisiją. Darbai siųstini Fondo adre
su. Premijos dydis tegu būna svyruo 
jantis tarp $500-$1000. Temą ruo
šiant gali autoriui susidaryti išlaidų, 
kurioms padengti jam per sunku. Tuo 
atveju, atskiru mokslinio darbo premi
jos komisijos sprendimu, A.L.Fondo 
valdyba gali skirti specialią darbui 
ruošti paramą.

Literatūrinė premija tik kelis kar 
tus iki šiol tebuvo paskirta. Nuolatinė 
komisija taip pat būtina. Krašto val
dyba galėtų ją sudaryti. Darbus 
premijai pasiūlo uždarai patys auto 
riai; išspausdintus gi darbus- ben
druomenės valdybos bei paskiri asme
nys. Galima siūlyti padėti išleisti 
rankraštinius darbus. Ši premija iki 
šiol buvo $500. Siūlau padidhiti tarp 
$500-$1000.

Archyvas ir metraštininkas būtina. 
Jau daug kartų esu kėlęs spaudoje ir 
susirinkimuose šį reikalą. Tam reika
lui, kiek žinau, Melbourno lietuvių 
klubas'surastų patalpą, o Fondo 
valdyba jau senai nutarusi paremti 
nedegamos spintos pirkimą. Iki šiol šio 
uždavinio nesiėmė jokia krašto valdy 
ba. O reikia. Dingsta dokumentai, 
fotografijos. Metraštininkas bei 
archyvaras būtina. Kiekvienas Aus
tralijos miestelis bei rimtesnė organi- 
zacijaturi savo istoriką.

A.ZUBRAS

______ . Vietoje
Žmogus gyveni, džiaugies viskuo, 

atrodo, esi sveikas, linksmas. Ir tik 
staiga, kaip perkūnas iš giedro 
dangaus, kažkas trenkia j tave, 
krūtinę pradeda spausti ir. ta tavo 
širdelė staiga sustreikuoja. Panašiai 
buvo ir man. Puikiai pradėjau atos
togas, aplankiau neseniai supirštų 
draugų naujai pastatytą puikų namą, 
pasivaišinom už jų laimę ir, po 
gražaus savaitgalio, sakau, reikia 
savo seną namą truputį padažyti. 
Pradėjau intensyviai valyti stogo 
rūdis, tačiau, po geros valandėlės, 
pajutau lyg tai ir skausmą krūtinėje. 
Sakau, praeis. Tačiau nieko panašaus, 
o tuo tarpu namo grįžęs mano darbų 
vadovas ir Sydnėjaus pensininkų 
išganymas Gedas, dar apibarė, kodėl 
tiek mažai padariau. Sakau, krūtinę 
suskaudo. Jis širdies skausmus, tikrus 
ir moteriškus, gerai pažindamas, 
pasakė: "Einam pas gydytoją". Gydy
tojas dr. P. Razvan - geras lietuvių 
draugas; iki jo kabineto tik kelios 
minutės kelio nuo mano namų. Po 
trumpo patikrinimo, gydytojo veidas 
surimtėja ir jis iššaukia ambulansą, čia 
pat paskambina į Lidcombės ligoninę 
kitam geram lietuvių draugui, širdies 
ligų specialistui dr. R. F. Dunn ir 
praneša, kad toks jų prietelius 
Antanas gavo širdies supurtinimą.

Atvykus į ligoninę, jau gal 10 
gydytojų ir kitokio personalo laukė ir 
tuoj pat kibo į darbą. Vieni kraują, kiti 
adatas leido, deguonį davė, vaistus 
liepė gerti, o kiti įvairiausius klau
simus uždavinėjo. Šiame specialiame 
skyriuje aparatų apatėiių ir visokių 
kitokių instrumentų, kaip kad mėnulio 
erdvėlaivyje.

Pagaliau po poros valandų, atsi
randu specialioje palatoje, kur auto
matiškai kas 15 minučių tikrinamas

p adė kos
kraujo spaudimas, širdies plakimas ir 
tur būt visa kita kas pas žmogų plaka. 
Mano specialistas dar duoda velnių, 
kad neprisižiūrėjau, ir kad dabar 
reikės pradėt naują gyvenimą, o kokį 
priklausys nuo to, ką parodys tyrimai, 
kiek tas mano variklis yra nukentėjęs. 
Palatoje pirma naktis baisi. Vyrai ir 
moterys kartu. Dejavimai, šauksmai 
kuo ne visą naktį. Tačiau priežiūra 
puikiausia. Antroji naktis panaši, 
miegot negaliu. Paprašau miego vais
tų. Duoda net dvi seselės. Užmiegu ir, 
nežinau po kiek laiko, sapnuoju ( o gal 
tikrai taip buvo?), kad kapoju galvas 
Ispanijos Don Kichotams ir kardais 
kariauju su jais. Nusigandau, sakau, 
policija pamatys ir suims mane. Šoku 
iš lovos ir noriu tas galvas spintoje 
paslėpti. Tačiau, bešokant iš lovos, 
mano nugaros ir pilvo raumenys taip 
suskausta, kad aš pats pradedu iš 
skausmo rėkti ir prašyt vaistų nuo 
skausmo. Atbėga seselės, paskui jas 
jauni gydytojai, duoda vaistų. Tačiau 
jie neveikia. Prašau, kad susirištų su 
mano specialistu, kuris duoda kitų 
vaistų, ir po keletos minučių skausmai 
praeina.

Vėliau, gerai išsimiegojęs, klausiu 
mane prižiūrinčio jauno gydytojo, kas 
čia buvo atsitikę su manim. Pradžioj 
jis nenorėjo sakyti, tačiau vėliau 
paaiškino, kad tai buvo tas pats širdies 
smūgis, vaistų sulaikytas ir atsimušęs 
į mano stiprius nugaros ir pilvo 
raumenis, kas neleido paliesti nei 
rankos, nei kojos, nei galvos, o kitaip 
būtų buvę daug blogiau. Tačiau po to 
ar tai miego tabletės, ar kas kita, 
leido šiam smūgiui prasiveržti, kaip jis 
sakė "expanded" į nugaros ir pilvo 
raumenis, kurie jį sulaikė, bet buvo 
labai skausminga.

nukelta į psl. 7
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BI N G AS
Geelongiškiai gyvena kaip ir dau

gelis. Skuba, dirba, kas dar gali ir 
turi ką dirbti. Bet dauguma jau vien 
tik belaukia valdiško vokelio, iš kurio 
šypsodamiesi atsargiai išsitraukia rus
vos spalvos lapelį su vienokios ar 
kitokios dolerinės vertės įrašyta 
skaitline. Jis toks mielas, gražus, 
raminantis pavargusią širdį. Tačiau, 
yra proga ir pakeiksnoti. Žinoma, ne 
tą rausvos spalvos lapelį, o jame 
įrašytų skaitlinę.

0 visgi atsiranda progų, padedan
čių už.miršti ir darbus ir skaitlines. 
Tokią progą geelongiškiams š.m. 
gegužės 31 d. suteikė Geelongo 
Lietuvių Sąjungos Klubo valdyba, 
suruošdama metinį balių. Sąjungos 
baliai kiekvienais metais nekantriai 
laukiami, tai ir nenuostabu, kad jie 
susilaukia gausingo dalyvių skaičiaus 
ne tik iš geelongiškių tarpo, bet ir iš 
tolimesnių apylinkių. Ir šiame ba
liuje gausiai dalyvavo tiek vyresnės; 
tiek jaunesnės kartos dalyviai. Jau
nimas net atliko baliaus programą, 
nuotaikingai nuteikdami gerokai šim
tinę prašokantį dalyvių skaičių. Ma 
tesi ir svečių iš Melbourne, Dayles- 
fordo bei kitų vietovių, jie užpildė 
nepaslankesniųjų geelongiškių vietas.

Linksmino Novados keturių asmenų 
kapela, skanumynais lepino darščio- 
sios Sąjungos narės-šeimininkės. 
Rimtu veidu pasirodė ir pats baliaus 
ruošimo kaltininkas - valdybos pirmi
ninkas p. J.Gailius, pasveikindamas 
dalyvius ir palinkėdamas vakarą 
praleisti su linksma šypsena. Šokių 
mėgėjų nuovargiu pasinaudojo p. 
Birutės Liebich vadovaujama tautinių 
šokių šokėjų grupelė. Ji pašoko 
"Malūną" (kuriam trūko dviejų spar 
nų) ir atliko plastikos judesius pagal 
dainelės muziką "Mano draugas". 
Grupelė maža, žengianti pirmuosius 
žinksnelius, gal todėl pasitaikė ir 
paklaidėlų, tačiau tai pragiedrulėlis 
Geelongo lietuvių kolonijos gyvenime. 
Linkime vadovei Birutei pasišven 
tusios ištvermės, o pačiai grupei 
skaičiumi daugėjimo ir darbe tobulė 
jimo.

Antroji, tos pačios Birutės vado 
vaujama vyresnių mergaičių grupė, 
pasipuošusios drugelių margumo spal

vų suknelėmis, pašoko tris Rock-N- 
Roll šokius. Ypač vykęs buvo pasku 
tinis, mergaitėm laikant rankose 
Boppers vėduokles.

Melagiui laikrodžiui pranašaujant 
artėjančią baliaus pabaigą, dar buvo 
pravesta gal ne tiek turtinga, kiek 
vertinga loterija. Tačiau iš kai kurių 
dalyvių palysusių veidų, matėsi, kad 
ne visi bilietai buvo laimingi...

L.S.S. Australijos Rajono Geelongo 
Skautų Židinio narių visuotina metinė 
sueiga buvo sušaukta š. m. birželio 1 
d. Geelongo Lietuvių Namų salėje. 
Dalyvavo 16 židiniečių. Sueigą ati- 
drė v.s. A.Karpavičius, pirmininkauti 
pakviesdamas židinietį V.Bindoką.

Židinio veiklos pranešimą padarė 
tėvūnas s.vyt. L.Bungarda. Bene 
daugiausiai darbo iš Židinio vado
vybės ir visų židiniečių pareikalavo 
"SvajoniŲ" koncertas ir Melbourne 
lietuvių teatro grupės "Aušra" gas 
trelės Geelonge. Be šių platesnės 
apimties renginių, buvo suruoštos dvi 
išvykos į gamtą. Viena praeitų metų 
pabaigoje į Otway Rangers vietoves, 
antroji - šių metų balandžio mėn. į 
Phillip salą. Keliolika židiniečių 
dalyvavo "Šatrijos" skautų tunto 
suruoštoje iškyloje prie Bolac ežero. 
Metų bėgyje sušauktos dvi paprastos 
ir viena metinė sueigos. Skautų 
Sąjungoje užregistruoti 25 Židinio 
nariai. Atskirų posėdžių neturėta.

Iš v.s. A. Karpavičiaus pranešimo, 
kas liečia Židinio kasos stovį, gavosi 
vaizdas, kad kasa bemaž tuščia. 
Pajamos susidaro iš nario mokesčio bei 
renginių. Nors ir tokiai padėčiai 
esant, buvo paskirta kukli paramėlė 
J.E.vysk. P.Baltakio kelionei Austra
lijoje paremti, o kiek anksčiau, ir 
vietinio skautų tunto reprezen
tantams, . vykstantiems į Rajoninę 
Stovyklą Canberroje. Per visą Židi
nio gyvavimo laikotarpį, kasos knyga 
buvo du kartus patikrinta AI.B 
Geelongo Apylinkės Kontrolės Komi
sijos. Pinigai laikomi Commonwealth 
Savings banke.

Išklausius šiuos pranešimus, sueigos 
dalyviai veiklą užgyrė. o finansinę 

padėtį priėmė ir patvirtino. Viene- 
rių metų kadencijai į Židinio vado
vybę perrinkta buvusi vadovybė: 
židiniečiai A. Karpavičius, L.Bun
garda, V.Mačiulis. P.Čerakavičienė. 
Šioje sueigoje Židinio gretas papildė 
du nauji nariai: A. Žvirblienė ir 
A. Žvirblis.

Svarstant einamuosius reikalus, 
pasisakyta apie išvykas bei kitus 
parengimus. Numatyta suruošti Ži
dinio gyvavimo trimečio jubiliejų; orui 
atšilus, išvyką i Healesville miestelio 
botanikos sodą; ruošti renginius pagal 
laiko aplinkybes.

Sueigai baigiantis, Židinio vardu 
v.s. A.Karpavičius išreiškė užuojautą 
židiniečiams IJ. Gailiams ir jų sūnaus 
Romo šeimai, netekus tėvo ir uošvio.

Sueiga baigta Maironio daina " Lie
tuva brangi". Po sueigos pasivai
šinta kavute.

**********

Tuojau po Židinio narių sueigos 
toje pačioje salėje įvyko Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos Geelongo 
skyriaus steigiamasis susirinkimas. 
Dalyvavo ir keturi Melbourne A.L.J.S. 
skyriaus atstovai. Nors susirinkimas 
ir nepasižymėjo dalyvių gausumu, bet 
pradžia džiuginanti. į skyriaus val
dybą išrinkti: Danius VALAITIS - 
pirmininkas, Teresė BUNGARDAITĖ 
- sekretorė, Algis BINDOKAS - 
kasininkas.

Po susirinkimo buvo rodoma pabal- 
tiečių Laisvės Žygio Baltijos jūra 
vaizdajuostė. Klimą žiūrėjo ir dalis 
Skautų Židinio sueigos dalyvių. Ta 
pačia proga, židinietis Jurgis SED- 
LIORIUS paaukojo $100.00 sumą 
P.L.J.S VI-jo Kongreso ruošos reika
lams. Dosniajam aukotojui padėką 
išreiškė židinietis K.Starinskas.

Sėkmės Geelongo lietuviškam jau 
nimui 1

REMIA LIETUVIŠKOS SKAUTYBĖS 
FONDĄ

Gražioji Lietuviškoji Skautija yra 
tobulesnio, geresnio jaunuolio auklė
jimo sąjūdis. Jo eilėse jaunuoliai 
įgauna pagrindą reikštis aukštesniems 

tikslams, kad ateinanti karta būtų 
dvasiniai tvirtesnė, tautiniai sąmoni
ngesnė. Jaunuolis, išauklėtas pagal šio 
sąjūdžio nuostatus, tikrai bus veiklus 
lietuvybės išlaikymo darbo gretose, 
didžiuosis ir grožėsis lietuvių kalba, 
istorija, lietuviškais papročiais ir 
neliks abejingas mūsų pavergtos 
TĖVYNĖS PRISIKĖLIMUI.

Kad šis tobulesnio jaunuolio auklė
jimo sąjūdis palankia bei naudinga 
linkme klestėtų, būtina jį išlaikyti tiek 
moraline tiek ir materialine parama. 
Šiam tikslui, Lietuvių Skautų Są
jungos vadovybė yra įsteigusi Lietu 
viškosios Skautybės Fondą, kuris ir 
sielojasi šio sąjūdžio gyvastingumo 
išlaikymu. Jo vadovybė ypač atidžiai 
seka lietuviško išlikimo siekius jau 
nimo, gyvenančio vargingesniuose 
pietinės Amerikos kraštuose, o taip 
pat Vokietijoje, Anglijoje ir kitur.

Suprasdami šio kibinus darbo reikš 
mę, mūsų gražiosios lietuviškosios 
skautybės gerėjimui, neatsilieka mi
nimą L.S.Fondą aukomis paremti ir 
Geelongo kolonijos lietuviai. Pir
mieji šiais metais aukojo:-

$30.00 - v.s.Algirdas Karpavičius
Po $25.00 - s. Vytautas Mačiulis, 

p.Juozas Rapkauskas.
Po $20.00 - s.fil.kun.dr.Pranas 

Dauknys, p.Jurgis Sedliorius.
$15.00 - p.Česlovas Valodka.
Po $10.00 - p.Elena Vaichas, 

p.Liudas Bungarda, p.Juozas Medelis.

Geelongo Lietuviškosios Skautybės 
Fondo atstovas nuoširdžiai dėkoja 
pirmiesiems šių metų aukotojams, 
kartu kviesdamas į talką ir kitus 
mielus geelongiškius pasekti pavyz 
džiu. Lai Jūsų nors ir kukliausia 
paramėlė stiprina bei tobulina Lietu 
viškosios Skautybės Fondo kilnų 
darbą, lietuviško jaunimo išlaikymo 
gerovei.

Su nuoširdžia padėka ir skautiška 
pagarba.

v.s. Alg. KARPAVIČIUS
GEELONGO L.S.FONDO 

ATSTOVAS

| ASMENINĖS DOVANOS
| GIMINĖMS LIETUVOJE
g
S Po pakeitimo taisyklių siuntiniams į Lietuvą siųsti, dabar.muitą 
it turi sumokėti siuntinių gavėjai, siūlome praktiškus mažus siuntinius, 

IA kurie yra siunčiami oro paštu ir pasiekia Lietuvą per labai trumpą 
laiką.
1986 - 3

Sportinis kostiumas, vyriškas arba moterikškas, "Adidas" firmos, 
vyriškas arba moteriškas bliusonas, labai pageidaujami Lietuvoje, 
puiki bliuskutė arba išeiginiai marškiniai, gėlėta vilnonė skarelė, $200. 
1986 - 4

Sportiniai batai, vyriški arba moteriški, vyriškas arba moteriškas 
. nertinis, bliusonas - striukė. $190.

1986 - 5

Anorakas-striukė, šiltas, vyriškas arba moteriškas, tp. velvetinių 
džinsinių kelnių, įvairių spalvų vyriškas arba moteriškas megstukas. 
nailoninė skerelė. $200.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu PAVELDĖTOJUI 
BŪDU.

Dėl visų informacijų rašykite:
Z. JURAS

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB., England. 
Telef. 01 460 2592
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Sydnėj tis_____________________ _____ __________
PABALTIJO IŠVEŽTŲJŲ ATMINIMUI

Sydney baltai pradėjo 45 tąsias 
birželio trėmimų metines vigilija 
miesto centre šeštadieni, birželio 14 
d. Visą rytą Martin Place ir George St. 
praeivių dėmesį kreipė juodas kryžius, 
lietuvių, latvių ir estų vėliavos, 
didesnis vigilijos dalyvių skaičius, 
moterų tautiniai rūbai, degančios 
žvakutės rankose. Ilgas plakatas 
bylojo apie baltų holokausto aukas, gi 
platesnius paaiškinimus apie Pabaltijo 
kraštų tragediją suteikė skleidžiami 
lapeh'ai bei patys vigilijos dalyviai 
gyvu žodžiu.

Dvyliktą valandą, nuaidėjus trimito 
garsams ir prelatui Petrui Butkui 
MBE, perskaičius invokaciją, baltų 
atsargos kariai padėjo tris vainikus 
prie Cenotaph, australų paminklo 
žuvusioms kariams, įsijungus visiems 
vigilijos dalyviams.

Šių metų vainikų dėjimo iškilmes 

filmavo SBS etninė televizijos stotis. 
Vėliau tos pat dienos vakare filmą 
buvo padmonstruota, suteikiant žinių 
apie deportacijas ir baltų kraštų 
likimą. Ačiū dr. Rūtai Kavaliaus
kaitei, padėjusiai daug pastangų, kad 
SBS atsilankytų į šias iškilmes.

Sekančią dieną, sekmadienį, įvyko 
antr Ji trėmimų minėjimo dalis Lat
vių Namuose, Strathfiėlde. Be gausiai 
susirinkusių baltų dalyvavo daug 
australų bei kitų etninių grupių 
atstovų. Pažymėtini dalyvavę par
lamentarai NSW senatorius Peter 
Baume, fed. atstovų rūmų narys Phil 
Ruddock bei buvęs NSW etninių 
reikalų ministeris R. Clough.

įvadinėje kalboje NSW Jungtinio 
Baltų K-to pirmininkė Simmul- 
Kroll iškėlė būtiną reikalą garsinti 
baltų tautoms daromas skriaudas ir 

neužmiršti tebesitęsiančio baltų ho
lokausto aukų. Kai nacių karo 
nusikaltėliai aktyviai paieškomi ir 
šiandien, baltų tautų naikinimas 
užmirštamas, jo kaltininkai nenu
bausti. Jie dar ir šiandien terorizuoja 
baltus ne tik jų gimtuose kraštuose ir 
Sibiro gulage, bet ir laisvame pa
saulyje.

Pagrindinis minėjimo kalbėtojas P. 
Ruddock, MHR, kuris pernai įnešė 
baltų rezoliucijos projektą federal!- 
niame parlamente, nušvietė šios 
rezoliucijos eigą. Jis ir eilė kitų 
parlamentarų deda visas pastangas, 
kad šios rezoliucijos projektas būtų 
pilnai apsvarstytas ir kad ši rezoliu
cija būtų priimta "nesušvelnintoje" 
formoje. Phil Ruddock pilnai parėmė 
Jungtinio Baltų K-to pirmininkės 
išreikštas mintis.

Gražiai praėjo baltų meninių pa

jėgų koncertas. Minėjimo dalyviai 
ypač žavėjosi Virginijos Inkrataitės 
tobulai išpildytais dviemis Scriabino 
etiudais. Užsieniečių akį patraukė 
choro "Daina" spalvingi rūbai. Vie
ninga minėjimo dalyvių nuomone, 
mūsų choro damos gal dar niekad 
nebuvo taip gražiai ir darniai suskam - 
bėję. Ačiū choristams ir nepailstan- 
tiems dirigentams Broniui Kiveriui ir 
Birutei Aleknaitei.

įspūdingo finalo metu Kastytis 
Stašlonis padeklamavo estės poetės 
specialiai šiam minėjimui sukurtą 
poemą apie baisiojo birželio trėmimus.

Gražiai su mūsų tautine vėliava 
pasirodė mūsų skautės-skautai. Šį 
kartą, rengėjų paparašyti, jie da
lyvavo su tautiniais rūbais vietoje 
įprastinių skautiškų uniformų.

V. PATAŠIUS

Adei ai ęlė

Baltai xxiixii Bais 14 Ji birželi
Birželio 8d., Adelaidės Rotušės 

koncertų salėje suorganizuotas jau 
34-tasis išvežtųjų į Sibirą minėjimas.

Oranizatoriai. kaip visada, Pietų 
Australijos Baltų Taryba, ir, kaip 
visada, didžiulėje salėje visos vietos 
buvo užimtos.

Jaudinantį momentą sukėlė trys 
mergaitės tautiniais rūbais: estukė, 
latvaitė ir lietuvaitė prie avanscenos 
užžiebusios po tris tautinių spalvų 
žvakes.

Oficialioji minėjimo dalis pradėta 
trijų tautų jungtiniam chorui su- 
giedant Australijos himną "Advance 
Australia Fair". Dirigavo G. Vasi
liauskienė.

įžanginį žodį tarė S. Pacevičienė, 
šiais metais emanti Baltų Tarybos 
pirmininkės pareigas.

Susirinkusieji giliai susikaupę, sto 
vedami išklausė A. Topmano 
"Reguiem", atliekamą jungtinio cho
ro. Daugelio akyse spindėjo ašaros, 
prisimenant tuos žiaurius, skaudžius 
(vykius.

Šį kartą minėjime buvo reikšmingas 
.įnašas- 1985 m. Laisvės ir Taikos 
Žygio atvaizdavimas. Aptemdytoje 
salėje, vien žvakių šviesoms mirgant, 
didžiuliame ekrane buvo rodomos to 
istorinio žygio vaizdų skaidrės, jas 
paaiškino per mikrofonus trys jauno
sios latvių kartos atstovai dalyvavę 
Žygyje.

Šį kartą kiek pasigedome prele
gentų - valdžios atstovų, kurių 
vietoje išklausėme ilgoką, bet pras
mingą, progai pritaikytą paskaitą 
Australijos Nacionalinės Moterų Ta

rybos pirmininkės Necia Mocotta. 
Oficialios dalies užsklandai žodį tarė 
irgi jaunos kartos atstovas latvis 
l.V.Ozols.
-Po pertraukos sekė meninė dalis.
Trijų tautų mišrus choras dainavo 

savo kraštų muzikos kūrėjų veikalus. 
Dainų tekstai - "leitmotyvai” - meilė 
ir ilgesys savo kraštams.

Solo numeriuose pasireiškė mūsų 
tautietis P. Račkauskas, skambiu, 
laisvai plaukiančiu baritonu atlikęs 
dvi dainas, ir estų fleitistė Kadri 
Auvaart. Ji žavėjo fleitos aukštai 
profesiniu valdymu, puikiai pagrojus 
tris techniškai sudėtingus veikalus.

Mūsų mišrus choras šį kartą buvo 
paruoštas nepaprastai gerai. Darbš 
čios vadovės G. Vasiliauskienės 
pastangomis papildytas vyrų sąsl.a 

tas (kurio chorui taip trūksta), ir tuo 
išbalansuotas ansamblio sąskambis. 
Ištrauka iš Br. Budriūno kantatos 
"Tėviškės namai” ir C. Sasnausko 
"Kur bėga Šešupė" pasižymėjo rūpes
tingu frazavimu ir niuansuotu šli
fuotume. Dar kartą matėme, kiek 
darbo ir atsidėjimo atiduoda vadovė 
mūsų chorui, ji išlaikydama , kaip šiuo 
reprezentaciniu atveju, pavyzdingoje 
aukštumoje.

Jungtiniam trijų tautų chorui 
giedant tautos himnus, trims dirigen
tėms pasikeičiant, baigtas tas puikiai 
suruoštas skaudus Pabaltijo tautų 
sovietinių deportacijų minėjimas.

A. BINKEVICIŪTĖ-
gučiuvienė

LIETUVIAI PASAULYJE

Didžiosios Britanijos LIETUVIAI
Zigmas JURAS Didžiosios Britani 

jos Lietuvių Sąjungos Centro Valdy 
bos narys, ilgametis Sąjungos pirmi 
ninkas, Londono Apylinkės Valdybos 
pirmininkas. Lietuvių Namų Bendro 
vės direktorius. Tautos Fondo valdy
bos narys, Didž. Brit. lietuvių 
atstovas tarptautinėse organizacijose 
politiniam reikalam. Kas trečia savai
tė "Mūsų pastogėje" matome p. Juro 
bendrovės paslaugų reklamą, o štai 
dabar matome ir jį patį, palydint 
dukrą į naują gyvenimo etapą Sydne- 
juje. Neperseniausiai p. Juras su ponia 
ir vėl lankėsi Australijoje. Jam būnant 
Sydnejuje, pasikalbėjome apie Angli
jos lietuvius. Štai ką jis papasakojo:

Šiuo metu Didž. Britanijoje priskai- 
toma apie 6000 lietuvių. Daugiausiai 
jie gyvena didesnėse kolonijose Lon
done. Nottingame, Derby, Bradforde. 
Manchesteryje ir kitur. Labai stipri 
lietuvių kolonija yra Škotijoje, 
Matherwell.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
junga su centru Londone ir su skyriais 
provincijoje įsteigta 1947 m. Vienu 
metu veikė net 78 skyriai.

Po 1952 m. kada buvo galima 
lengviau išemigruoti į kitus kraštus, 
Didž. Britanijos lietuvių skaičius 

sumažėjo ir registruotų skyrių liko 
apie 40.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
junga yra Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės narys, atstovauja visus I).B. 
lietuvius, dalyvauja PLB seimuose, 
taip pat glaudžiai bendradarbiauja ir 
su VLIKu.

D.B.L. Sąjunga yra teisinis viene 
tas. gali turėti nuosavybes ir kitokį 
turtą. Visi D.B. lietuviai yra atsto
vaujami per DBL Sąjungą. Tie, kas 
pageidauja dirbti valdybose ir būti 
renkami į centrinius organus, yra 
registruoti ir moka nustatytą nario 
mokestį.

1950 m. D.B. Lietuvių Sąjunga 
nutarė steigti Lietuvių Namų Bend
rovę kaip ekonominį vienetą, finan
suoti ir remti Sąjungos veiklą. Sąjunga 
ir Lietuvių Namų Bendrovė glaudžiai 
kooperuoja, kartu leidžia savaitraštį 
"Europos Lietuvis", spausdina knygas 
ir atlieka kitą reikalingą darbą 
lietuviškai veiklai. Liet. Namų Bend
rovė kasmet paremia "Europos Lietu
vio" leidimą 30.000 dolerių suma.

Šiuo metu veikia 3 chorai, 3 
tautinių šokių grupės, mažesni meno 
vienetai.

Taip pat, kiek sąlygos leidžia, 

bandoma pasikviesti menininkų iš kitų 
kraštų kaip iš Vokietijos, Kanados, 
Amerikos.

Gana aktyvi yra skautų veikla, 
kurie kasmet stovyklauja nuosavoje 
Liet. Namų Bednrovės Sodyboje. 
Kartu su skautais kviečiami dalyvauti 
ir kiti Didž. Britanijos lietuviai 
jaunuoliai.

Turime Jaunimo Sąjungą, kuri dirba 
ir veikia kartu su D.B.L. Sąjunga ir 
aktyviai prisideda prie bendros lietu
viškos veiklos, tiek tautiniame tiek 
politiniame darbe.

Britanijos lietuvių jaunimas akty
viai dalyvavo Laisvės ir Taikos ryžto 
žygyje Baltijos jūra.

Anglijoje veikia Katalikų Bendrija, 
centras Nottinghame. Jai vadovauja 
kun. S. Matulis. Bendrija leidžia 
žurnalą "Šaltinis" ir įvairiais būdais 
prisideda prie religinės ir tautinės 
veiklos.

Škotijos lietuviai, daug jų yra 
trečios ir ketvirtos kartos lietuviai, 
aktyviai dalyvauja lietuviškoje veik 
loję per D.B.L. Sąjungos Škotijos 
skyrių ir Škotijos Lietuvių Klubą. Turi 
chorą, tautinių šokių grupę ir 1.1.

D.B.L. Sąjungos Centro Valdyba 
koordinuoja politinę veiklą. Darbus, 

kur liečiami tik grynai lietuviški 
reikalai, atlieka Centro Valdyba. Kur 
liečiami visų pabaltiečių reikalai, 
dirbama per Pabaltiečių Tarybą. 
Baltų Tarybos pastangomis pavyksta 
patekti' j didžiąją britu spaudą, 
informuojant apie padėlį Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje.

Didžiausias politinis darbas ir 
veikimas vyksta per European Liaison 
Group. Joje yra atstovaujamos visos 
Rytų bei Vidurio Europos ir Kaukazo 
valstybės. Ši organizacija palaiko 
glaudžius ryšius su Britų parlamentu, 
su organizacijomis, kurios dirba dėl 
žmogaus teisių, tautinių teisių ir 
siekia atstatyti nepriklausomybę ir 
demokratinę sistemą sovietų paverg- 
tuose kraštuose. Tris metus šios 
organizacijos pirmuūnku teko ir man 
būti.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
jungos finansinis veikimas yra užtik
rintas, kaskart daugiau jaunimo jun
giasi į bendrą lietuvišką veiklą 
Britanijoje, ir kaip atrodo, į ateitį 
galime žiūrėti optimistiškai.
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Sovietų Sąjungos komunistų parti
jos. oficiozas vadinasi "Pravda", 
išvertus lietuviškai - "tiesa". Sovietų 
Sąjungos vyriausybės, kuri yra nieko 
daugiau, kaip komunistų partijos 
padalinys, spaudos organas vadinasi 
"Izvestije", lietuviškai - "žinios". 
Maskvoje esantieji vakariečiai žurna
listai juokauja sakydami, kad "Prav
doje" nėra žinių, o "Izveštijose" - 
tiesos.

Atėjus į valdžią naujam komunistų 
partijos sekretoriui Michailui Gorba
čiovui, jis paskelbė, kad spauda turi 
pasidaryti atviresne, kritiškesne, (do
mesne. Jis pareiškė norą, kad laikraš 
čiai daugiau dėmesio skirtų sovieti
niame gyvenime pasitaikančioms blo
gybėms, skelbdami ne vien tik 
valdžios (sakus ir entuziastiškus 
pranešimus apie viršplaninę gamybą, 
produktyvias karvių melžėjas ir 
nenuilstančius kiaulių šėrikus, nekal
bant apie nesulaikomai kylančią 
plataus vartojimo prekių gamybą. 
Savaime suprantama, sunku kalbėti 
apie rožėmis nuklotą rojų, kada ir prie 
menkai prekėm aprūpintų krautuvių 
stovi ilgiausios eilės.

Dal ar apie "Pravdoje" esančią (at
nešam i ią) tiesą galės sužinoti ir 
pasiskaityti ir vakarų pasaulis. Aus 
tralijos ir viso pasaulio laikraščių 
parduotuvėse ir kioskuose pradėta 
pardavinėti "Pravda”, išversta i anglų 
kalbą. Vertimas darytas ir patvir
tintas Maskvoje. Pirmasis Australijoje 
išleistas "Pravdos" numeris yra gegu
žės 5 dienos. Mačius ir skaičius 
ankstyvesnių laikų "Pravdą", šis 
numeris atrodo daug įdomiau, geriau 
laužytas, daugiau nuotraukų, didelės 
antraštės. Gal būt tokia laikraščio 
išvaizda yra paruošta tik užsieniui - 
sunku pasakyti, nematant tos pačios 
laidos rusų kalba, bet jei jis toks yra ir 
Maskvoje, tai matytis pasikeitimas į 
gerą pusę, bent išviršinis.

Kitaip su turiniu. Pirmajame pusla
pyje vietoje politbiuro dekretų yra 
didelė Lenino nuotrauka. Po ja 
vedamasis apie spaudos rolę komu
nistiniame pasaulyje.

Pats pirmasis sakinys sako, kad 
"spauda yra partijos sąjungininkas 
komunizmo statyboje ir nepavargs 
tantis marksizmo idėjų propaguoto
jas".

Toliau tame pačiame vedamajame 
sakoma, kad spauda tarnauja partijai 
kaip kolektyvinis propagandistas, agi
tatorius ir masių organizatorius. 
Partija radiją, televizijų ir spaudą 
laiko galingu instrumentu masių 
socialiniame.' kontroliavime. Apie 

spaudos laisvę visai neužsimenama.
Taip pat pirmame puslapyje, ly

giagrečiai su Lenino nuotrauka yra 
straipsnis akivaizdžiai nusakantis so
vietinio gyvenimo realybę: Volgo
grado provincijoje sąlygos auginti 
įvairias daržoves yra idealios, daug 
saulės, daug vandens, bet miesto 
gyventojai daržovėmis pasidžiaugti 
negali. Kodėl? Ogi trūksta šiltnamių, 
trūksta kuro jų apšildymui, plastikinė 
plėvelė patiekiam<> daržovių apsau
gojimui nuo šalčio yra prastos 
kokybės, greitai plyšta, rėmai su
griūva, pagaliau, patys rėmai yra 
senoviški, nėra pakankamos ventilia 
cijos. Visos šios problemos tęsis iki 
valstybinio plano penkmečio galo, t.y. 
berods iki 1989 m. Žinoma, tai 
nereiškia, kad tada tos problemos bus 
išspręstos - seks kitas penkmečio 
planas.

Žinios iš Aukščiausios tarybos 
prezidiumo, kurios anksčiau domi
nuodavo pirmą puslapį, dabar yra 
antrame puslapyje. Prezidiumas pa
brėžia "reikalingumą toliau stiprinti 
valstybės tarnautojų ir darbininkų 
darbo discipliną, suaktyvinimą kovos 
prieš girtavimą ir alkoholizmą. Šiame 
penkmetyje per pravaikštas, nea
tėjimą į darbą ir panašiai prarasta 
400,000 darbo dienų, kas sudarė 200 
milijonų rublių vertę." Atrodo, kad ir 
sovietinė aritmetika nelabai kokia, 
nes padalinus 200 milijonų į prarastas 
dienas, išeina, kad sovietinis darbi
ninkas į dieną uždirba 500 rublių, kai 
tikrumoje jis gauna mažiau kaip 
penkis rublius.

Cernobylo katastrofos aprašymas 
užima tik mažą antro puslapio dalelę. 
Apatiniame kampe rašoma, kad So
vietinė vyriausybė dėkoja visiems 
pareiškusiems užuojautą dėl šio įvy 
kio. Pusė straipsnelio paskirta puo
limui "gandų ir prasimanymų skel
biamų vakariečių spaudoje". Čer- 
nobylas paminėtas taip pat penktame 
puslapyje, cituojant, čekų ir meksikie
čių spaudą ir iškeliant Amerikos 
atominių elektros jėgainių problemas. 
Savaitę po katastrofos sovietų pilie 
čiai dar nebuvo informuoti apie 
padėties rimtumą.

"Pravdos" koespondentas Vilniuje 
D. Šiliukas penktame puslapyje prane
ša apie džiaugsmingai atšvęstą spau
dos dieną.

Atrodo, kad nežiūrint visų Gorba
čiovo raginimų, "Pravdoje" nėra nei 
tiesos, nei žinių.

J. D1GRYS

JAUNIMO SKILTYS 
------------------------

JF PASAULIO LIETUVIU 
jaunimo kongresas

Vėl skamba
S V AJ O NI

Visa Austalijos lietuvių bendruo
menė turėjo progos išgirsti talen
tingas Melbourne dainininkes, "SVA 
JONES", joms koncertuojant visose 
Australijos valstijų sostinėse. Savo 
dainomis "SVAJONĖS" žavėjo mūsų 
širdis, savo jaunatve jos rodė Austra
lijos lietuvių bendruomenės tęsti
numą. savo užduotimi jos laikė VI 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
minties skleidimą.

Po vertingai ir kūrybingai praleistos 
pertraukos, "SVJONĖS" vėl stojo 
darban. Globojamos VI Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso ruošos 
komiteto, jos rengia naują repertuarą, 
su kuriuo aplankys pagrindines lietu
vių gyvenamas Australijos vietoves.

Bet šį kartą "SVAJONĖS" bus ne 
vienos: su jomis koncertuos kylanti 
Adelaidės vokalinė žvaigždė, bari
tonas Petras Račkauskas. Kai kurias 
dainas Petras dainuos vienas, kai 
kurias kartu su "SVAJONĖMIS".

"SVAJONIŲ" muzikiniam pasiruo
šimui vadovauja Melbourno Dainos 
sambūrio vadovė Danutė Levickienė, 
kuri padėjo paruošti ir pereitos 
koncertų kelionės repertuarą. Šį 
kartą "SVAJONĖS" su Danute ruošia 
visiškai naują dainų rinkinį, su kuriuo 
šių metų pabaigoje jos lankysis JAV ir 
Kanadoje. Ten "SVAJONĖS" garsins 
lietuvišką dainą ir skleis VI Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso idėją jau
nųjų tarpe.

REMK.

australuos lietuviu

Jo tikslas - skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrų, 
mokslų, švietimų, menų ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.

Fondų stiprinsime Ir jį ugdysime, jei (vairiomis progomis jam 
aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami 
testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo 
pavadinimų ir adresų:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC. 
50 Errol Street. 

North Melbourne, Victoria

A.L. FONDO VALDYBA

dainos
"SVAJONIŲ" kelionės po Austra

liją organizuoja Aldona Butkutė, o 
visą ruošos reikalą Melbourne praveda 
Dona Sadauskaitė.

Pirmais "SVAJONIŲ" ir Petro 
Račkausko koncertas įvyks Melbourne 
liepos 13 d. Melburniškiai kviečiami tą 
dieną atvykti pietum į Lietuvių namus 
ir, garai pasimaitinus, skaitlingai 
dalyvauti teatro salėje (vyksiančiame 
koncerte.

Sekantį sekmadienį, liepos 20 d.,. 
"SVAJONĖS" ir Račkauskas savo 
muzikinius sugebėjimus parodys syd- 
nėjiškiams, kur jie koncertuos Bank- 
stowno Lietuvių namuose.

"SVAJONĖS" ir Račkauskas Ade
laidę pasieks liepos 26 dieną, šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Tik
riausiai, visi norintieji Išgirsti mylimo 
Adelaidės sūnaus, skaitlingai suplauks 

į parapijos salę pasiklausyti Petro, 
dainuojančio solo ir kartu su "SVAJO
NĖMIS".

Laiko iki koncertų nedaug. Jau 
dabar savo kalendoriuose pasižy
mėkime koncertų dienas. "SVAJO 

• NĖS" su Račkausku patieks įdomią ir 
turtingą muzikinį lobį, kuris ras 
atskambį visų širdyse.

Laike koncertų bus galima įsigyti ir 
"SVAJONIŲ" dainų plokštelę, taip 
pat ir įvairių suvenyrų, už kuriuos 
gauti pinigai eis į kongreso ruošos

Spaudos ir Informacijos 
komisija

Nutautėjimo raida
(tęsinys)
Pareiginiams b-je visai 

nesvarbu pąprastuolio sveikata: tuo’ 
jis pats turi rūpintis; nesvarbu jo 
nuotaika: turi pats susiprasti; nesvar 
bu jo pojūčiai yra kas turi gerą 
skonį: nelaimingas? - tai ko elgiasi, 
kaip žioplys! O kai lazda atsisuka 
antru galu - paprastuolis visko 
reikalauja kuo puikiausio ir kuo 
ypatingiauslo, ir jei tik atsiranda kas 
veža • tai jau krauna ant jo viską; 
paskui Ieško progų nagrinėti, teisti ir 
šaipytis... Vadinasi, savo veikloje mes 
mylime pavydėdami ir niekiname 
grobuoniaudami. TAI NELIETU 
VIŠKA!.. nes uedidvyriška.

» Vieni kitų netinkamu vertinimu mes 
kildiname dvasinį nuotolį b-nėje..

Seniai ignoruodami save KULTŪ
RINIO PRAŠMATNUMO SĄSKA1- 

*I'ON, mes džiaugiamės DALYKŲ 
PIRMAVIMU. Kodėl ne asmenų? Mes 
- vadų tauta kodėl biikštaujame būti 
padoriais žinovais - vadais kiekvienas 
savo vietoje? Kas trukdo mums darbu 
ir dvasia jungtis į ŠVENTŲJŲ - 
lygiųjų, vieningųjų, išradingųjų - 
BENDRAVIMĄ? Ne šventovėm ar 
organizacijom reikia galybės, bet, tam 
gyvąjam kraujo lašui, kuris turi išlikti 
gyvu ir gaju, kad išlaikytų visa kita!

Mūsų nesantarvė, ideologinės nuo
skaudos, karikatūrinės garbės nesi- 
baidymas. jaunimo išlakstymas iš 
serumo renginių - tai ženklai to 
šalčio, kuris nugnybia asmenybių 
pumpurus - reikšmę. Bet koks keistas 

sutapimas, kad laužydami savo lietu
višką pašaukimą, mes visai nelaužome 
Dešimt Dievo įsakymų, nelaužome 
bažnyčios įsakymų, o tarptautinėje 
tautų tirpinimo srovėje esame pirmos 
klasės piliečiais! Atrodo, aisčiu ai
niams reikia aistiško garbės tako, kad 
ne tik išeivijoje', bet ir savo šalyse 
gyvenant, jie nepasimestų ir turėtų 
gaires. Pavyzdžiui: 1. Brangink gy
vybę. 2. Gerbk gėrio versmes. 3. 
Džiaukis gyvastingumu. 4. Būk dėkin
gas broliams ir Dievui. 5. Paklusk 
autoritetui tėvuje ir motinoje. 6. Junk 
garbę su atsakomybe. 7. Esi atsa
kingas už save. 8. Tavo brolis - tai tu. 
9. Visų priešas yra gėda ir nežino
jimas. 10. Darbštieji visada turi.

Tautoje ir b-je tiek dideli - tiek 

maži, tiek stiprūs - tiek silpni, visi yra 
geri ir naudingi, turi savo pareigas ir 
savo laisves. Visi yra reikalingi, visi 
atsiliepia amžių pašaukimui. Tokia 
santarvė yra galima, nes kadaise ji 
gyvavo PALAIMOS SODE tobulame 
SANSKRITE! Jei žmonija galėjo iš jo 
išeiti - nusižengti - ji gali ir sugrįžti - 
pakilti. Dievas mūsų niekada neat- 
stūmė, ir vis dar šaukia sugrįžti į 
šventumą.

Jei nesugrįšim į namus, statytus iš 
tyrų amžinybės plytų - niekas 
neišgelbės iš prapulties liūno...

(■pabaiga )

Elena BULIENĖ
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ADEL Al DĖS 
• VYTIS’

Gegužės 25 d. Adelaidės Lietuvių 
Namuose įvyko Sporto klubo "Vytis" 
metinis - visuotinas klubo narių 
susirinkimas. Dalyvavo 40 narių. 
Susirinkimą atidarė klubo pirmininkas 
Sigitas Visockis. Pasveikinęs daly
vaujančius, į prezidiumą siūlė Jurgį 
Jonavlčių susirinkimui pirmininkauti ir 
Stasį Urnevičių - sekretoriauti. 
Pasiūlymui vienbalsiai pritarta.

J. Jonavičius, padėkojęs už pasi
tikėjimą, perskaitė Klubo valdybos 
pateiktą darbotvarkę, S. Visockiu! 
pasiūlius, darbotvarkė papildyta, susi 
rinkimas tam pritarė ir nutarta reikalą 
sutvarkyti perskaičius Apylinkės 
Kontrolės Komisijos aktą

Mandatų komisija išrinkta sekančio 
sąstato: V.Marcinkevičius, B.Ne- 
meika ir J.Donėla.

Sekė klubo pirmininko pranešimas. 
S. Visockis apibūdino klubo svar
biuosius parengimus metų bėgyje, 
kaip išvyką į Sporto Šventę Sydnėjuje 
ir metinę Sporto Dieną. Apgai
lestavo, kad mūsų jaunimo sporto 
komandų, dalyvaujančių vietinėse 
varžybose, metų bėgyje kaip ir 
neturime, išskyrus vieną mišrią krep
šinio komandą. Vis dėl to pasku
tinėje Sorto Šventėje Sydnėjuje Ade
laidės "Vytį" atstovavo keturios 
krepšinio komandos, sudarytos iš po 
Australiją išsibarsčiusių " Vyčio" 
sportininkų ir iš tų, kurie žaidžia 
Adelaidėje už klubus. Jų pasirodymą 
Sydnėjuje reikia įvertinti teigiamai, 
nes mergaitės užėmė pirmą vietą, 
moterys ir jauniai berniukai antrąsias 
vietas, tik vyrams teko kuklesnė vieta 
pirmenybių lentelėje.

Kitose sporto šakose mūsų jaunimas 
nesireiškia, nežiūrint to, kad tinklinio 
sporte už vieną moterų komandą 
žaidžia net keturios lietuvaitės, bet 
atstovauti mūsų klubą Sorto Šventėje 
noro neparodė. Pabaltiečių Žai
dynės 1987 m. bus pravestos Ade
laidėje gegužs 16, 17. ir 18 d.d. į 
Žaidynių rengimo komitetą įeina du 
latviai, du estai ir iš "Vyčio” klubo 
A.Talanskas ir R.Sidabras.

1988 m. Adelaidėje įvyks IH-čios 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės. 
Pranešimą baigdamas pirminikas 
pabrėžė kad klubas turi gražų būrį 
pagelbininkų, ypač ponių, kurios 
nenuilstamai gamina ir gelbsti ruo
šiant parengimus. Pirmininkas kreipėsi 
į sporto klubo narius, ragindamas 
verbuoti prieauglį "Vyčio" sporto 
klubui.

Užklaustas, kodėl Sydnėjuje vyrų 
krepšinio pirmenybėse komandos buvo 
išskirtos' į du pogrupius, Ė. Visockis 
pareiškė, kad Sporto Šventės rengėjai 
teisinosi, jog musų Sporto Švenčių 
įstatuose niekur nenusakoma: "kiek

Sportas

- — Vilniaus "Žalgiris", žaisdamas 
aukščiausioje Sov. S-gos futbolo 
lygoje. paskutiniąsias rungtynesd 
prieš Leningrado "Zenit" laimėjo 2:1. 
Šiuo metu geriausiai šioje lygoje stovi: 
Leningrado “Zenlt” 12 tšk.. Vilniaus 

viena komanda turi žaisti prieš 
kiekvieną".

Tenka apgailestauti, kad Šventės 
rengėjai nukrypo nuo mūsų Sporto 
Švenčių statuto, kur 17 paragrafas 
skamba sekančiai: "Visų sportų šakų 
varžybos pravedamos pagal tarp
tautines - olimpines taisyklės".

Apie krepšinio pirmenybių sistemos 
pakeitimą kiti klubai sužinojo tik po 
to, kai jau buvo atspausdinta Sporto 
Šventės programa.

Pranešimą apie iždo stovį padarė 
Petras Andrijaitis perskaitydamas 
pajamų ir išlaidų sąrašus. Didžiau
sias pajamas atnešė Bingo bilietai 
$924, pietų ruoša $674, vardinių 
balius $610, aukomis gauta $495,me
tinis Quiz $400, prie to dar pridėjus 
iešminių pelną, procentus "Talko
je",ir nario mokestį bei smulkesnės 
pajamas susidarė $4.331 sumą.

Išlaidų turėta $4.125: stambiausios 
sumos pareikalavo "Vyčio" klubo 
reprezentacija Sporto Šventėje Syd
nėjuje $2.567 į išlaidų sąrašą yra 
įtrauktos paskolos $500 P.L.S.Ž. 
komitetui ir $100 Pabaltiečių Žai
dynių rengėjams, kurios bus klubui 
gražintos. Taigi per paskutinius me
tus turėta $806 pelno.

Apylinkės Kontrolės Komisijos aktą 
perskaitė Vytas Vosylius, kur kasos 
knyga ir pateisinamieji dokumentai 
rasti tvarkoje.

Iš Adelaidės išvykus I.Petkūnaitei, į 
klubo valdybą buvo Išrinktas Romas 
Pocius. Susirinkimas vienbalsiai pat
virtino klubo valdybos veiklą.

Jurgis Jonavičius, IlI-čių P.L.S.Ž. 
organizacinio komiteto
pirmininkas,susirinkimui pateikė in
formaciją apie pasiruošimo darbus. 
Žaidynės, kurios 1988 m. gruodžio 26 
- 31 d.d. įvyks Adelaidėje pareikalaus 
labai daug darbo, tad kvietė "Vyčio” 
narius neatsisakyti nuo talkos organi
zaciniam komitetui. į šį pirmininko 
kvietimą susirinkimas atsiliepė šiltai 
bei darbingai, tad tuoj pat buvo 
sudaryti šie pagelbiniai komitetai: 
lėšų - J.Donėla, P. Andrijaitis ir 
R.Sidabras: Parengimui - U.Jucienė. 
A.Krivickienė, B. Jablonskienė,
A.Vieraitienė, Z.Vabolienė, V.Sko 
beikienė, O.Kalnins ir I.Lyle. Sve
čių apgyvendimo - V.Vosylius, E.Ta- 
parauskas, R.Jablonskis ir O.Bone; 
Transporto tarnybos - V.Pątupas ir 
J.JaruseVIČius.

S.Visockiui pasiūlas "Vyčio" klubo 
nario mokestis pakeltas iki 5 dol.

Prezidiumo pirmininkas J.Jonavičius 
. padėkojo klubo nariams už darbingą 
1 dalyvavimą. Susirinkimas buvo 'už

baigtas sugiedant Tautos Himną.

R. SIDABRAS

Lietuvoj;.

"Žalgiris" 10, Kijevo "Dinamo", 
Dnepropetrovsko "Dnepr”, Tiblisi 
"Dinamo” taip pat po 10 taškų ir 
Odesos "Černomorec” 9 tšk. Tai 
vienas geriausių "Žalgirio" rezul
tatų.

" V arpas"
D one asteryj e
Jau treti metai, kai Doncasterio 

rajono" Varpo" jauniai žaidžia krepšį 
nį šeštadieniais. Berniukai lošia Jau
nesnių nei 11 metų skyriuje B klasėje 
ir šiuo metu priklauso pirmoj ketver- 
tukėj.

Doncaster - tai naujai besikuriantis 
priemiestis maždaug 30 km nuo 
Melbourne. Per paskutinius keleris 
metus vis daugiau atsiranda jaunų 
lietuvišku šeimų šioj gražioj kalnuotoj 
apylinkėje.

Apsigyveno čia ir mūsų senieji 
"Varpo” "vilkai" t.y. Vytas Levickis, 
Šarūnas Žiedas ir Arūnas Skimbi- 
raūskas su šeimomis. Pastebėję, kad 
vaikams aktyviai priklausyti centri
niam "Varpui" susidaro didelių sun
kumų, nutarė įkurti "Varpo" klubo 
šaką savo apylinkėje.

Galvojama, kad jeigu vaikai susitiks 
su kitais lietuvių kilmės vaikais du 
kartus per savaitę, be abejo, tai tik 
sustiprins jų lietuvišką dvasią.

Sumanymą įvykdyti nebuvo lengva. 
Reikėjo per draugus ir iš telefono 
knygos sužinoti, kas čia iš lietuvių 
gyvena. Po to visiems paskambinti. 
Buvo ir tokių atsitikimų, kai mama 
atsiliepė ir pat virtino, kad turi vaikų, 
bet jauniausias yra 55...metų.

Dana Levickienė, mokytojaudama 
E. Doncaster gimnazijoje gavo teisę 
mūsiškiams naudotis apšildoma gim
nazijos krepšinio sale. Tėveliai sąži
ningai at veža vaikučius į treniruotes 
ir rungtynes. O juos atseka ir jaunesni 
broliukai. Iš jų galvojama sudaryti 
antrą jaunių komandą.

Taip pat yra sekamos krepšinio 
rezulfąlų formos ir kai tik pasirodo 
lietuviška pavardė,tuoj tėveliai už
kalbina tą šeimą.

Jei gyvenantieji Doncaster- 
Tempelstowe apylinkėse norėtų, kad 
jų vaikučiai sportuotų lietuviško 
klubo eilėse, prašome skambinti:

Vytui Levickiui 848 8836
Šarūnui Žiedui 848 4171

V. K.K.

Vietoje padėkos

atkelta iš psl.3
lai buvo mano pirmas ir, tikiuosi, 

paskutinis širdies smūgis. 5-kios 
dienos specialioje palatoje ir savaitė 
bendroje, tikrai puikių gydytojų ir 
ligoninės personalo geroje priežiūroje, 
po įvairių mažesnių ir paskutinių 
dviejų labai sunkių širdies pajėgumo ir 
širdies sužeidimo egzaminų, kuriuos 
"išlaikiau” labai gerai, buvau pa
leistas namo, nors dar reikės 3 
mėnesius gydytis, kol širdis atsistatys 
i seną padėtį, 0 čia tai jau sunkiau, 
nes pirmų pirmiausiai reiks' išmesti 
visus skubėjimus, bėginėjimus ir viską 

.daryti pamažu, pamiršti, kad yra toks 
prieskonis kaip druska, toks Aus
tralijos’ tautinis gėrimas kaip alutis. 
Vėliau lietuviškasis "Jonas vaikš 
čiotojas" gal ir nebus visai už
draustas.' Ką darysi, pradėsiu naują 
gyvenimo etapą.

Būnant ligoninėj, šį kartą jau su 
rimta priežastimi, pamačiau ką reikš- 
kia turėti gerų draugų ir kas yra tie 
geri draugai. Lankytojų buvo tikrai 
labai daug ir seselė pasakė, kad šioje 
ligoninėje dar nė vieno žmogaus nėra 
tiek daug žmonių lankę. Ji net 
specialu užrašą prie mano lovos 
uždėjo, kad vienu metu negali būti 
daugiau kaip 4-ri lankytojai. Tačiau, 

.kas to žiūrės, kai seselės nebūdavo, tą 
užrašą aš paslėpdavau ir vėl gerai. 0

V. Patašius 
lygus

čLidmeisteriui?
NSW ŠACHMATU S-GOS SYDNEY 
MIESTO TARPKLUBINfiS VARŽY
BOS

Vytas PATAŠIUS - lygus geriau- 
sieems šachmatininkams Australijoj. 
Šiose varžybose pirmame rate sužaidė 
lygiomis (0.5:0.5) prieš buvusį NSW 
čempioną Fr. Flatow ir IV-tame rate 
tą savo pasisekimą pralenkė suloš 
damas lygiomis (0.5:0.5) su vienin
teliu Australijoj gyvenančiu did- 
meisteriu Ian Rogers. Kuone žingsnis 
į žingsnį su Vytu žengia dr. I. 
VENCLOVAS. IV-tame rate dakta
ras laimėjo prieš stiprų žaidiką 
Richard Farleigh (2069 rating). Jis 
dar nepralošė nei vieno žaidimo. Iš 4- 
rių žaidimų turi 3.5 taškus, vieną 
sulošė lygiomis. Po 4-rių ratų (11 -kos 

>ratų varžybos) lietuvių trys koman
dos laikosi gana gerai:-

1- ma komanda (1-moj divizijoj) 
turi 9 prieš 7 taškus. "East Rules 
No.l" komanda pirmauja su 13 taškų.

2- tra lietuvių komanda (3-čioj 
divizijoj) išlošė 8.5 žaidimus, pralošė 
6.5 Trečioj divizijoj veda "Manila" 
(Filipinų klubas) komanda su 11 
taškų.

Trečioji lietuvių komanda (5-toj 
divizijoj) turi 6 laimėjimus ir 6 
pralošimus. 4-tame rate iš šios 
divizijos pasitraukė "Sydney Univer
sity" komanda. Lietuviai, galima 
prileisti, būtų laimėję vieną antrą 
žaidimą ir padidinę savo taškų 
skaičių. Šioj divizijoj pirmoj vietoj 
stovi "North Rocks No.l" komanda su 
12-ka taškų.

S. RIMKUS

gėlių, gėlių, vaisių, telefoninių lin
kėjimų, kopė iš visos Australijos ir 
Lietuvos, kaip ir pagijimo kortelių 
buvo, taip pat kuo ne iš visų 
Australijos kampų. Pasijutau, kad dar 
esu nepamirštas ir šiek tiek kam nors 
ręikalingas, o mano Bose "M.P." 
redaktorė net ir paišelį su popierium 
atgnešė ir priminė, kad atrodau gerai, 
o sporto skyriaus medžiaga jau 
baigiasi...

Šiandien, sėdėdamas jau namuose ir 
rimtai galvodamas apie šį buvusį 
"pirmą skambutį", neabejoju, kad ir 
vėl viskas bus gerai., Lyg spalvotame 
ekrane slenka draugų ir prietelių, 
mane lankiusių veidai, jų siųsti 
linkėjimai ir sveikinimai. Nuoširdžiai 
dėkoju mano priėteliams gydytojams, 
visam Lidcombe ligoninės personaliu 
už gydymų. Ypatinga padėka visai 
mano Šeimai su dukra Viktorija 
priešaky, kurie taip rūpinosi manimi ir 
taip daug padėjo. Širdingas ačiū ir 
visiems draugams ir prieteliams, taip 
gausiai laukusiems mane, dovanomis, 
gėlėmis, kortelėmis, telefoniniais lin
kėjimais teikusiems man pasveikimo 
jėgų. Žmogus tik tada pamatai ir 
pajunti, kas yra tavo draugas ir tau 
artimas, kai pats atsiduri nelaimėje. 
Dar kartą ačiū visiems.

Ant. LAUKAITIS
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Aukos Pi? aneši m. ai
AUKOS "MŪSŲ PASTOGEI"

A. JAKŠTAS, NSW $5, K. ir N. 
BUTKAI, NSW $250, M. KYMANTAS, 
Vic. $5, V.GRIGONIS, Vic. $100, L. 
BUČE!,IS, Vic. $25, E. SVIRKIENĖ, 
NSW $25.

Vietoje gėlių mielos a.a. Slavos 
Baltramijūnienės atminčiai "M.P." $10 
skiria Vanda NARUŠIENĖ.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.

AUKOS "BALTIC NEWS”
Jonas GATAVIČIUS $10.
A.a. B. BALTRAMIJŪNIENĘ pa 

gerbti vietoje gėlių Jonas RAMA
NAUSKAS aukojo $20.

Per knygyno vedėją A. VINEVIČIŲ 
aukojo: Alf. ŠLIOGERIS Ėll.

Per Bibliotekos vedėją Br. STA 
ŠION( aukojo M.A. STATKAI $20.

AUKOS
VI Pasaulio lietuvių jaunimo kon 

greso ruošai:
V. PATUPAS $100, I. DAVIS $50, 

A. GUDELIS $15, Agota VISOC- 
KIENĖ $10. Visi iš Adelaidės. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Adelaidės lietuvių jaunimo sąjungos 
skyrius prisiuntė jaunimo suruoštų 
pietų ir baliaus pelną sumoje $425. 
Ačiū!

VI PLJK Ruošos komiteto 
finansų komisija

AUKOS
(Gauta per Sydnėjaus klubo Biblio
teką)

Lituanistikos Katedrai 
V.P. ŽITKAUSKAI $20.

Vasario 16 Gimnazijai
N.K. BUTKAI $1500, N. LIU- 
TIKAITĖ $100.

Australijos Lietuvių Fondui 
NžKž BUTKAI $1500, Br. ŠIDLAUS
KAS $25.

Vardan tos Lietuvos...

Br. STAŠIONIS 
Bibliotekos vedėjas

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJU GARSINIMAS-

Povilo Išsiilgimas ir- Troškimas

(tęsinys)

"Žodį analusai randame Luko 12:36, ir čia jis yra išverstas 
^''Sugrįžtančio," ’Būkite panašūs į žmones, laukiančius savo valdovo 
sugrįžtančio,' ir t.t. Jėzus buvo pasakęs savo mokytiniams, kad jis vėl 
ateis arba sugrįš....Povilas tikėjo tiems pažadams ir skelbė tą patį 
kitiems, ir ilgėjosi bei laukė Išganytojo sugrįžimo iš dangaus, nes po to 
jis galės būti "su Viešpačiu amžinai."

Bet jei kai kurie ir laikytųsi nuomonės, kad mūsų paprastas 
vertimas yra tikras, tai visgi negalima įrodyti, kad Povilas tikėjosi 
nueiti į dangų tuojau po mirties. Buvo tik du dalykai, kurių vieną jis 
galėjo pasirinkti: vienas buvo ilgiau pagyventi ir tarnauti tiesai ir 
broliams, o antras dalykas buvo užmigti mirties miegu. Tačiau buvo 
dar kitas dalykas, "daug geresnis" už anuo du, ir tai buvo būti su 
Kristumi; bet jis žinojo, kad tuo laiku dar nebuvo galima. Jis žinojo, 
kad Kristaus "sugrįžimas" turėjo įvykti tolimoje ateityje; ir jis taip 
pat žinojo, kad jam, kaip krikščioniui, bus atsilyginta prisikėlime, 
paskutinėje dienoje. - 2 Tim.4:7,8

(bus daugiau)

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite: P. Bučinskas, 16 
Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

Po biršelio trėmimų minėjimo Syd
ney birželio 8 d. Sydnėjaus Lietuvių 
žmogaus Teisėms Ginti Draugija 
suruošė laiškų rašymą lietuviams 
sąžinės kaliniams, įkalintiems Sovietų 
Sąjungoje. Buvo parašyta 90 laiškų; 
rašiusieji 'paaukojo $27 pašto iš
laidoms padengti. Visiems, prisimi
nusiems mūsų kenčiančius ir kovojan
čius brolius ir seses Lietuvoje, 
nuoširdžiai dėkojame.

ŽMOGAUS TEISĖMS GINTI 
DRAUGIJOS KOMITETAS

Visuotinis metinis Australų-Lietu
vių Žmogaus Teisėms Ginti Draugijos 
susirinkimas (vyks sekmadieni, bir
želio 29 d., 4 vai. popiet Lietuvių 
Klube Bankstowne.

Visi tautiečiai, kurie domisi žmo
gaus teisių kova mūsų pavergtoje 
Tėvynėje, nuoširdžiai kviečiami daly
vauti.

AUSTRALU- LIETUVIU 
ŽMOG AUS TEISĖMS GINTI 
DRAUGIJOS KOMITETAS

Melbourne Pensininkams
Pensininkų Sąjungos valdyba organizuoja dešimties dienų išvyką į 

"Surfers Paradise”. Numatoma išvykti liepos mėn. 10 d. ir grįžti atgal 
liepos mėn. 20 d. Kelionė į ten ir atgal ir apsigyvenimas 
(accomodation) kainuos 270 dolerių asmeniui. Kelionės detalės 
galima sužinoti iš J. Petrašiūno tel. (03) 232 5034.

Šį išvyka yra organizuojama Sąjungos nariams, tačiau yra nemaža 
galimybių ir ne nariams.

Prašom norinčius registruotis iki liepos 18 skambinant virš paminėtu 
■telefono numeriu.

M. L. Pensininkų Sąjungos Valdyba

Melbourne Apylinkės Valdyba pra 
neša:

Melbourne Apylinkės Valdybos sek
retorius, Algimantas Žilinskas, at
sistatydino iš valdybos dėl asmeniškų 
priežasčių. ( jo vietą (stoja valdubos 
kandidatas Zigmas Augaitis. Sekre
toriaus pareigas darbar veda Andrius 
Vaitiekūnas.

A. VAITIEKŪNAS 
Melbourne Apylinkės 
Valdybos sekretorius

SYDNĖJAUS LIETUVIU 'į 
<! NAMUOSE ;!4f /
Į; 16 III KAST TEH RACE, BANKSTONS (Tėl. 7011 1414)

I;----------------------- ---------------------------------------------- -- į;
'I Birželio 28 d., šeštadieni, 8 vai. ?

SAVAITGALIO MOKYKLOS ;J 
? METINIS BALIUS jj
i; !
4 Birželio 29 d., sekmadieni, 2.30 vai. K

Jį TURGUS j

J< Liepos 5 d., šeštadieni, 8 vai. Klubas rengia į

5} * L A TI N A ME RICAN NIGHT * Į
ž ;
;< i
j. Gros geras orkestras Į
4 U žkandėliai Į

Lucky door prize j
K (ėjimas $4 J

S Y D NEJUSME L B O U R N AS

REIKALINGI DAINININKAI
Melbourne Dainos Sambūrys, atli

kęs kelionę į Perthą, pradeda ruoštis 
metiniam koncertui ir Dainų Šventei 
metų gale Sydnėjuje.

Choro sąstato geresniam išlyginimui 
darbar reikalingi pirmieji sopranai ir 
daugiau vyrų.

Mes žinome ir skelbiame, kad 
dalyvaujant chore prisiimama pareiga 
pastoviai lankyti repeticijas, kurios 
vyksta kiekvieną trečiadieni nuo 7.30 
iki 10 vai. vakaro. Tas pastovus 
repeticijų lankymas gali ne vieną 
baidyti. Antra vertus turime progos 
atitrūkti nuo pilkos kasdienybės, 
sukurti tai dienai visai kitą aplinką, 
tarpusavyj pabendrauti ir, svar
biausia. pamėgti gražiai paruoštas 
dainas, kuriomis ne tik mes patys, bet 
ir svetimtaučiai gėrisi. Ne paslaptis, 
kad Melbourne yra daug balsingų 
tautiečių, kurie dėl apsisprendimo, 
ryžto stokos ir iš kuklumo nepri
siruošia paaukoti vieno vakaro savai
tėje, kad lietuviška daina dar skam
biau ir darniau skambėtų. Prašome 
pasiryžti. Mes jus kviečiame. Dabar 
KVIEČIAME!

Dainos Sambūriui aukojo:
Vincė S1VICKIENĖ, išvykdama nuo
latiniam apsigyvenimui Auksiniame 
Pajūry,Queenslande - $20. Petras 
DRANGINIS - $50.

Aukavusiems nuoširdus ačiū.

GRAŽUS PAVYZDYS

Manau, visi gerai žinome, tik, gal 
kartais nenorime žinoti, kad kiek
vienai valdybai, vadovaujančiai bet 
kokiai organizacijai susidaro ir ata
tinkamos išlaidos. Nemažai išlaidų 
susidaro ir apylinkių valdybom, tuo 
labiau, kad prieš akis du svarbūs 
(vykiai: šių metų gale (vykstančios 
Australijos lietuvių dienos ir vėliau - 
jaunimo kongresas.

Tie, kurie lankosi vasario 16 d. ir 
rugsėjo 8 d. minėjimuose, žino, kad 
minėtomis dienomis apylinkės v-ba 
renka aukas. Be to, renka ir metinj 
lietuvio mokestį. Bet! Šiuos pinigus 
turi dalintis su Krašto V -ba, kuri savo 
dal( dalinasi su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomene. Bet kokia kita proga 
gautos aukos pilnai lieka vietos 
apylinkės v-bai.

Aplamai mes visi, pagal savo 
išgales, finansiniai remiame visas 
lietuviškas organizacijas ar insti
tucijas. Šį kartą Sydnėjaus apylinkės 
valdybą $250 dolerių auka parėmė 
Lietuvių Laidojimo Biuro savininkai 
p.p. N. ir K. Butkai. Už nuoširdų 
lietuviškų reikalų supratimą p.p. 
Butkams esame didžiai dėkingi.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

PADĖKA

Sydnėjaus Jaunimo Sąjunga nuošir
džiai dėkoja Funerals of Distinction 
Pty. Ltd. (p.p. K. ir N. BUTKAMS) už 
$1500, "SUTARTINEI" UŽ $250 ir p. 
P. ARMONUI už $50 aukas Jaunimo 
Kongresui paremti.

Sydnėjaus Jaunimo ■ 
s-ga
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