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ALB KRAŠTO VALDYBOS 
PRANEŠIMAI

Visoms apylinkių valdyboms, seniūnijoms 
ir A LB organizacijoms.

ALB Tarybos narių suvažiavimas (vyks š.m. gruodžio 29-30 d.d. 
Sydnejuje. ALB Krašto valdyba ruošia savo veiklos ir atskaitomybės 
pranešimus, kuriuos, dar prieš suvažiavimą, išsiuntinės visiems Tarybos 
nariams, kad jie galėtų iš anksto susipažinti su pranešimų turiniu.

Kviečiame visas apylinkių valdybas, seniūnijas ir ALB organizacijas 
paruošti trumpus savo veiklos pranešimus, kuriuos prijungsime prie ALB 
Krašto valdybos pranešimų.

Pranešimus prašome prisiųsti ALB Krašto valdybos sekretoriui V. 
Baltučiui iki š.m. rugsėjo 30d.

Vėliau gautais pranešimais negalėsime pasinaudoti.

V.BALTUTIS
ALB Krašto valdybos sekretorius

MOKYTOJŲ KONFERENCIJA

ALB Krašto Valdyba, Lietuvių Dienų metu, šaukia visų savaitgalio 
mokyklų bei lituanistinių kursų Australijoje MOKYTOJŲ 
KONFERENCIJĄ. Konferencija (vyks š.m. gruodžio mėn. 29., tarp 9.00 - 
16.30 vai., Sydnejaus Lietuvių klubo mažojoje salėje.

Konferencija sudaryta iš šešių seminarų, kuriuos praves Sydnejaus 
savaitgalio mokyklų pareigūnai, vadovaujant J.Lašaitienei.

Seminarų temos (vairios ir aktualios, todėl kviečiame visus 
susidomėjusius lietuvišku švietimu, o ypač mokyklų mokytojus bei 
lituanistinių kursų dėstytojus, dalyvauti šioje konferencije. Jos metu bus 
progos pasidalinti savo patyrimais, pasiklausyti kitų mokytojų nuomonių, 
išgvildenti visus teigiamus Ir neigiamus mūsų lietuviško švietimo aspektus 
ir grįžti j savas Apylinkes dvasiniai sustiprėjus.

Norintys šioje konferencijoje dalyvauti ar smulkiau sužinoti apie pačią
konferenciją. yra prašomi rašyti konferencijos administratoriui V. 
Šliogeriui, 51 Tallawalla st., Beverly Hills N.S.W. 2209 arba skambinti 
telefonu 02 508846.

Tolimesnę informaciją per spaudą perduos, Krašto valdybos (galiota, 
Mokytojų konferencijos administracija.

Janina Vabolienė
ALB Krašto valdybos narė 

kultūros ir švietimo reikalams.

P L B DELEGACIJA 
VALST. DEPARTAMENTE

Iškilus visai eilei aktualių politinių 
klausimų, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos atstovai, kartu su 
JAV LB Krašto valdybos atstovais, 
š.m. liepos 18 d. lankėsi JAV 
Valstybės Departamente. Dalyvavo 
PLB valdybos pirmininkas Vytautas 
Kamantas, pirm, pavaduotojas dr. 
Tomas Remeikis, JAV LB Krašto 
Valdybos pirm. Algimantas Gečys ir 
JAV LB Krašto valdybos ryšininkas 
Washingtone Algimantas Gureckas. 
Delegaciją priėmė Pabaltijo ir Ven
grijos skyriaus vedėjas H. Snell ir 
Valstybės Departamento teisės pa
tarėjas James G. Bergen.

Pagrindinė pokalbių tema lietė 
JAV-ių Pabaltijo kraštų okupacijos 
nepripažinimo politiką ir jai kylančią 
grėsmę iš galimų vadinamų "karo 
nusikaltėlių" deportacijų i Sovietų 
Sąjungą. LB atstovai teigė, kad 
pabaltiečiai negali būti deportuojami į 
Sovietų Sąjungą, nes tai nesiderina su 
nepripažinimo politikos esme. Nors 
Kongreso (statymas tuo reikalu labai 

suvaržo vyriausybės rankas, buvo 
teigta, kad (statyme deportacijų 
atveju yra išeitis, kuri derinasi su 
nepripažinimo politika. Valstybės De
partamento atstovai sutiko su šia 
argumentacija ir pažadėjo tuoj pat 
susisiekti su OSI įstaiga. Sutarta, kad 
šiuo reikalu LB taip pat palaikys ryšį 
su Teisingumo Departamentu. Buvo 
iškelta nauja galimybė, kuri gali duoti 
šiokių tokių vilčių apkaltintiesiems 
pabaltiečiams išvengti deportacijų ( 
Sovietų Sąjungą. PLB š( klausimą 
toliau vysto.

Pokalbyje buvo paliesti ir kiti 
klausimai. Valstybės Departamentas 
pasižadėjo išsiaiškinti priežastis, ko
dėl yra daromos kliūtys iš JAV 
vyriausybės pusės Lietuvos žmonėms, 
ypač kultūrinei inteligentijai, viešėti 
Amerikoje. Buvo pastebėta, kad 
technologinės srities specialistams 
nedaromos jokios kliūtys vykti ( 
Ameriką, kai tuo tarpu kultūrininkams( 
yra taikomi kitokie standartai. Vals
tybės Departamento atstovai užtik
rino, kad šis reikalas yra nuodugniai 
peržiūrimas.

LB delegacija išreiškė susirūpinimą 

dėl prie Rygos įvykstančios "Privačių 
asmenų" konferencijos, kurioje daly
vauti žąda aukšti JAV pareigūnai, nes 
tai irgi pažeistų nepripažinimo politi
ką. Deja, šis klausimas yra išspręstas: 
JAV delegacija ten dalyvaus, (skai
tant aukštus pareigūnus. Latviai buvo 
Valstybės Departamento dėl šios 
konferencijos iš anksto atsiklausti ir 
sutiko neprotestuoti, jei tam tikros 
sąlygos bus išpildytos. Lietuvių Ben
druomenės delegacija š( "fiat acom- 
pli" negalėjo pakeisti, todėl išreiškė 
susirūpinimą, kad JAV vyriausybės 
atstovų pažadai latviams būtų pilnai 
išpildyti.

Dar buvo kalbėta apie Ignalinos 
branduolinės energijos jėgainės okup.. 
Lietuvoje pavojų lietuvių tautai ir 
prašyta JAV siekti tarptautinėje 
plotmėje saugumo standartų užtikri
nimo.

Lietuvių Bendruomenės atstovai 
taip pat dalyvavo tą pačią dieną 
Valstybės Departamente ambasado
riaus Zimmerman sukviestame pasita
rime Vienos Konferencijos reikalu.

KOMUNISTAI NEPAGEIDAUJA 
POPIEŽIAUS

Vokietijos laikraštis DIE WELT 
(VII.15) pranešė, kad sovietinės 
Lietuvos ministrų tarybos pirmininko 
pavaduotojas Cesnavičius pasakė 
Lietuvos vyskupams, jog popiežiaus 
vizitas Vilniuje yra nepageidaujamas.

Lietuvos vyskupų konferencija dar 
prieš dvejus metus buvo pakvietusi 
popiežių Joną Paulių II atvykti ( 
Lietuvos krikšto 600 metų sukakties 
iškilmes. 1987 m. Popiežius norėtų 
aplankyti 80 • katalikiškąją respu
bliką.

Cesnavičius pareiškė, kad popie
žiaus pakvietimas nėra nei vyskupų,- 
nei komunistinės Lietuvos vyriausybės 
kompetencijoje. Tai esąs reikalas tarp 
Maskvos'ir Vatikano. Bet tarp jų nėra 
diplomatinių santykių, pasakęs komu
nistinis pareigūnas pasikalbėjime su 
Lietuvos vyskupais.

Toliau jis pasakė: "Kaip galima 
pakviesti ( Sov. Sąjungą žmogų, kuris 
pavadino komunizmą ir socialistinę 
santvarką XX-ojo amžiaus gėda. Be 
to, jis priėmė audiencijoje pagarsėju
sią antikomunistę žydę, Sacharovo 
žmoną".

Cesnavičius taip pat paminėjo, kad 
pagal dabartinę tvarką kunigais 
neregistruojami tokie asmenys, kurie 
komunistinei santvarkai yra nenau
dingi.

Liepos 16 d. tas pats vokiečių 
laikraštis išspausdino žinomo rašytojo 
Carl Gustaf Stroehm pasisakymų dėl 
Cesnavičiaus pareiškimo. Jis priminė 
komunistų pareigūnui, kad Karlas 
Marksas taip pat buvo žydas. Gal ir jis 
nuo dabar bus Maskvai nepriimtinas?
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE JUBILIEJINIAI PAŠTO ŽENKLAI

Rašo Jurgis Janušaitis

didįjį darbą užbaigiant

Vis dažniau ir dažniau išeivijos 
lietuvių tarpe nubanguoja aimanos, 
kad mes, lietuviškoji išeivija, metams 
skubant visapusiškai menkė jame: pa
kalnėn, esą rieda visas kultūrinis 
gyvenimas, menkėja menas, literatū
ra, renginiai, kūrybiniai polėkiai 
visose darbo srityse. Tiesa, po Antrojo 
pasaulinio karo laisvajame pasaulyje 
pasklydę lietuviai stipriai sujudino 
minėtų sričių vandenis. Visokeriopa 
veikla buvo dinamiška, nestokota 
didelių ir mažesnių projektų, sukles
tėjo menas, literatūra. Didieji rengi
niai ir Įvairūs seimai liudijo lietuviš
kosios išeivijos gyvastingumą.

Tad kaip gi laikomės dabar, po 
ketvertos desėtkų metų?

Atydžiau stebint lietuviškojo gyve
nimo raidą, atliekamus Įvairiose 
srityse darbus, matome, kad dar ir 
šiandien esam gana stiprūs, kad 
didžiųjų užmojų Įgyvendinimui nesto
kojame nei lėšų nei pajėgų.

Šiam teigimui patvirtinti turime ir 
duomenų. Dar vis teberuošiamos 
Tautinių šokių ir Dainų šventės, dar 
tebešaukiami didžiųjų ir mažesniųjų 
organizacijų seimai, kultūros kongre
sai, ruošiami teatrų festivaliai, Moks
linės konferencijos, Mokslininkų su
važiavimai, nebekalbant apie lokali
nę, lietuvių telkiniuose, vykstančią 
gana gyvą organizacinę veiklą.

Tokie didesni veiklos bangavimai 
ypač reiškiasi Dėdės Šamo žemėje, 
nors veiklos nestokojamą Kanadoje, 
Australijoje, Europoje ir kitose lais
vojo pasaulio šalyse.

Šį kartą noriu stabtelėti ties vienu 
iŠ didžiųjų užmojų - Lituanistikos 
katedros Įsteigimo. Tai istorinės 
reikšmės įvykis ir pats didysis išeivijos 
lietuvių atsiekimas.

Lituanistikos katedros įsteigimo 
mintis kilo PLB Seime, Kanadoje, 
prieš keletą metų. Seimas įpareigojo 
PLB valdybą ištirti tokios katedros 
įsteigimo galimybes Amerikoje ir imtis 
darbo šį nutarimą įgyvendinti. 
Žinoma, toks nutarimas, daugelį 
nustebino. įsteigti Lituanistikos kate
drą svetimame krašte, svetimame 
universitete! Čia, kaip ir paprastai, 
kilo daug abejojimų. Vieni kritiškai 
žiūrėjo į tokį nutarimą, kiti gynė šią 
mintį. 0 PLB valdyba tyrinėjo sąlygas 
tokiai katedrai įsteigti prie kurio nors 
gero Amerikos universiteto. Po 
visų tyrinėjimų buvo sutarta su 
Illinois valstijoje, Čikagoje esančiu 
vienu iš geriausių universitetų tokią 
katedrą įsteigti. Buvo pasirašyta 
sutartis. Įsipareigota iš PLB pusės

Rugpjūčio 6 d. Australijos paštas 
išleido keturis jubiliejinius (Bicen
tennial) pašto ženklus, kuriais pažy
mimas baltųjų įsikūrimas New South 
Wales valstijoje, Botany Bay srityje 

Pašto ženklai vaizduoja: Anglijos 
karalių George III, lordą Sydney, 
kapitoną - gubernatorių Arthur 
Phillip ir kapitoną John Hunter. Šie 
keturi vyrai nulėmė aborigenų ir iš 
Anglijos atvežtų kriminalinių nu
sikaltėlių ateitį Australijoje.

laike šešerių metų Įmokėti 600.000,- 
dol. Po to pradės veikti pati katedra. 
Ji bus amžina. Universitetas pridės 
150.000,- tokiu būdu bus nuolatinis 
katedros vedėjas, kuris rūpinsis moks
line programa. Pati katedra steigiama 
ne tik studijuojantiems siekti mokslo 
laipsnių, bet taip pat bus ir lituanisti
kos mokslų centras. •

Po visų ginčų ir ginčelių štai 
priartėjome prie šio didžiojo darbo 
užbaigtuvių. PLB valdyba įsteigė 
specialų tam reikalui fondą. Fondas, 
vadovaujamas PLB pirmininko Vytau
to Kamanto, talkininkaujant visai 
fondo valdybai dirbo išsijuosę. Didelės 
talkos susilaukta iš visuomenininko, 
Švietimo tarybos buv. pirmininko Jono 
Kavaliūno,, tam tikslui paaukojusio 
daug darbo valandų.

Nežiūrint kritikos, neigiamų nusi
teikimų, lietuviškoji visuomenė Li
tuanistikos katedros steigimą rėmė 
gausiomis aukomis.

Arti trijų tūkstančių aukotojų jau 
suklojo beveik 600.000 dol. PLB pirm. 
Vytautas Kamantas savo paskuti
niame atsišaukime į brolius ir seses 
lietuvius šaukia visus paskutiniam 
mūšiui - sumesti, palyginant nežymią, 
apie 40.000, -dol. sumą

Rudeni norima suruošti šaunų 
užbaigtuvių banketą, kurio, metu 
universiteto vadovybei būtų įmokėti 
paskutinieji 200.000 dol. ir tuo 
garbingai užbaigtas tas didysis, istori
joje pirmasis, savos katedros įsteigimo 
darbas.

Tad argi šis įvykis nerodo išeivijos 
gyvastingumo, jautrumo lietuviškam 
darbui. L-"- ou-.

Šiuo metu katedrai vadovauja prof. 
Bronius Vaškelis. Aukštųjų mokslų 
laipsnių siekia bene 9 aspirantai. Tai 
tik pradžia, o entuziastų teigimu, 
katedroje sutiksime ir daugiau lietu
vių, bestudijuojančių ir mokslo laips
nių siekiančių iš Lituanistikos.

Šia proga tenka pastebėti, kad prie 
Lituanistikos katedros įsteigimo pri
sidėjote savo aukomis ir jūs, mieli i 
Australijos lietuviai. Be abejo di
džiausią duoklę šiam tikslui atidavė 
Lietuvių Fondas, veikiąs JAV ir 
paskyręs 100.600,- dol.

Taigi Lituanistikos katedrą turime. 
Tai šviesus mokslo žiburys gūdžiose 
tremties naktyse. Tik istorija įvertins 
dabartinės lietuvių kartos pastangas. 
Tikėtina, kad šioje mokslo institucijo
je išaugs ne vienas geras lituanistas, 
kuris jungsis į lietuviškosios išeivijos 

Anglijos karalius George III pa
skyrė reikalingą suma pinigų kapitono 
Čook kelionėms ir po to davė 
parėdymą Įkurti NSW valstijoje nauja-

išlikimą ir visokeriopą veiklą. 

kurių rajoną bausmės atlikimui.
Lordui Sydney teko rūpintis at

vežtų kriminalinių nusikaltėlių patal
pinimu ir tvarkos palaikymu.

Kapitonas Arthur Philip buvo pa
skirtas pirmuoju gubernatorium. Jis 
buvo prityręs žemės ūkyje ir žemių 
tvarkyme.

Kapitonas John Hunter asistavo 
gubernatoriui ir jam susirgus ir grįžus 
į Angliją, tapo antruoju guber
natorium.

Karaliaus George III ir Arthur 
Phillip portretai kabo Londone, tauti
nėje galerijoje. Lordo Sydney ir John
Hunter portretai kabo Dixon gale

rijoje, NSW valstijos bibliotekoje.

«: Z • • • • •:

A. A. ANTANUI SKIRKAI

mirus, nuoširdžiai užjaučia liūdesyje likusius, žmoną ir visą šeimą.

Antanas BRUNK AS

* Mastą Pastogrės *
* SPAUDOS BALIUS *
* Rugsėjo 27 d. *
* Sydnejaus Lietuvių Klube >

LIETUVIŲ KOOPERATINE 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. Temlnuoti indėliai priimami tik pilnais $100 ir turi išbūti iki 
finansinių metų galo, Ly. birželio 30 d. Už atsiimtus term. ind. metų 
bėgyje - 8N. Procentai užskaitomi už kiekvienų pilnų kplendorinl 
mėnesi finansinių metų gale ir įrašomi l einamųsias sąskaitas. Už 
įnašus (shares) iki 17* dividendo.

* Teikia paskolas iki $30,000 (keičiant nekil. turtų, issmentnee 
paskolos su garantuotojeis iki $5000 ir be jų Iki $3000. Procentai už 
visas paskolas užskaitomi kas 3 mėnesisi.

* (staiga veikia:
MELBOURNE šeštadieaiato 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 teikimuos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: 'TALKA*. Bok 4051. GPO. Melbourne 3001.

ADELAIDĖJE sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių Namuose,
8 Knstry St.. Norwod. S.A. 5007

SYDNEJUJE sekmadieniais nuo 2 viii, iki 4 vai. pp. Lietuvių Klubo 
putubose; 18-18 ESM Termce. BuiikstbWu.NSW 2200.

AUSTRALIAN LITHUANIAN

Published by Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Čekius if pašto perlaidas prašome rašyti Lithuanian Community 
Publ. Soc. Ltd. arba "Mūsų Pastogės" vardu.

Redakcinė Kolegija: V.Patašius, Br.Žalys ir V.Augustinavičius- 
redaktorius

•

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550
Bankstown, 2200 N.S.W. v '

..Telefonai: administracijos - 7094846; Redakcijos - 70-3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai 
negražinami ir nesaugomi. Už skelbimų turini redakcija neatsako. 
Prenumerata metams:
Australijoje $ 25 Užsienyje paprastu paštu $ 30
N.Zealandijoje (oro paštu) $ 40 Užsienyje oro paštu $ 55
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SU RAŠYTOJU A. SKIRKA 
ATSISVEIKINANT

Tik prieš savaitę laiko tarėmės su 
Antanu dėl Lietuvių Dienų Literatū
ros vakaro programos...Tik prieš 
pamaldas kalbėjomės šventoriuje...0 
rugpiūčio 7 d. - nepatikima! - trumpas 
pranešimas, kaip kardo kirtis, telefo
nu: "Mirė Antanas!..- Antanas Sklrka 
mirė!!!

Ir nesinori tikėti, kad jo jau nėra 
mūsų tarpe, kad jis jau niekad tvirtu, 
stentoriniu balsu neskaitys savo 
kūrybos literatūrinių popiečių metu, 
netvarkys ramovėnų dalinio šventinė
se procesijose, nebešposaus, nejuo
kaus įvairių subuvimų metu!.. D ėja, 
Antanas, palikęs šeimą, palikęs mus 
visus, palikęs nebaigtus darbus ir 
užsimojimus, iškeliavo į Amžinybę!

Antanas Jonas Skirka gimė 
1914.4.23 d., Kižiškių km., Sasnavos 
valsčiuje, Marijampolės apskrityje - 
pačioje savo mylimos Sūduvos širdyje, 
apie kurią jis kalba rinktiniais 
žodžiais:

"Gimtąjį sodžių iš trijų pusių supo 
tamsūs ir tankūs miškai. Saulė tekėjo 
ir leidosi miškuose. Niekur kitur man 
neteko matyti tokių užburiančiai 
šviesa žėrinčių saulėtekių ir tokių 
didingų sulėleidžių, kaip mano gimta
jame sodžiuje, anais vaikystės laikais. 
Vėliau daug mačiau įvairių kraštų ir 
vietų, bet niekur nėra gražesnio 
krašto, kaip Sūduva ir sodžiaus - kaip 
mūsiškis" - rašo jis savo biografijoje. 
Vėliau ta gimtinės meilė atsispindės jo 
raštuose, eilėraščiuose.
. Pirmuosius mokslus - kaip jis pats 
sakosi - gavo iš savo senelio Adomo 
Skrinskos, jį pramokiusio skaityti ir 
rašyti. Vėliau mokinosi Gudelių 
pradžios mokykloje ir Veiverių pro
gimnazijoje. Gimnazijos kursą tęsė 
toliau neakivaizdinio mokymo institu
te - Kalbaneum.

Antanas buvo ūkininko sūnus. Bet 
jam esant gabiam jaunuoliui, ūkyje 
dirbti teko neilgai. Dirbo valsčiaus 
savivaldybės raštinėje, baigęs kariuo
menės tarnybą, ilgesnį laiką tarnavo 
7-to pėstininkų pulko ūkio skyriuje; 
buvo išsitarnavęs viršilos laipsnį.

1937 m. Antanas vedė, sukurdamas 
šeimą su Adele Sinkevičiūte, susilauk
dami trijų sūnų - Algio, Vytauto ir 
Kęstučio, dabar gyvenančių Sydneju- 
je.

1944 m.Skirkai pasitraukė į Vokie
tiją nuo antrukart užeinančios karo 
audros. Gyveno Bamberge, Garmischo 
ir Schwebische Gmuendp tremtinių 
stovyklose. Iš pradžių dirbo vokiečių 
ūkyje, o pasibaigus karui - įvairiose 
pareigose stovyklų administracijoje.

1949 m. Antanas, su jauna šeima, 
atsikėlė į Australiją. Pradžioje tarna
vo Bathursto emigrantų stovykloje. 
Atsikėlęs į Sydnejų - ilgus metus, iki 
išeinant į pensiją, dirbo Liverpoolio 
ligoninėje.

Visuomeninį patyrimą Antanas įsi
gijo nuo pat jaunystės dalyvaudamas 
įvairiose organizacijose: an
gelaičiuose, pavasarininkuose, jaunų
jų ūkininkų rateliuose, skautuose, 
šauliuose, daugiausia eidamas įvairias 
pareigas vienetų valdybose, beveik 
visur jam būdavo duodamos ir kores
pondento pareigos. Gyvendamas Tau- " 
ragėje ir Marijampolėje buvo šaulių 
kuopų švietimo vadovu - rūpinosi 
bibliotekų ir skaityklų reikalais.

Gyvendamas pokarinėje Vokieti
joje, priklausė Žemės Ūkio Darbuoto
jų sąjungai, buvo Garmischo skyriaus 
pirmininku, o vėliau Centro Valdybos 
įgaliotiniu Vokietijai. Lietuvių Trem

tinių Amatininkų ir Darbininkų Pro
fesinėje s-goje, paskutinėje centro 
valdyboje, buvo narys spaudos ir 
švietimo reikalams.

Antano visuomeninis darbas nesi
baigė ir Australijoje, nors ir jį, kaip 
visus čia emigravusius, spaudė įsikū
rimo vargai. Tik atvykęs -1949 m.- 
buvo išrinktas į Australijos Lietuvių 
d-jos Bathursto skyriaus v-bą. Vėliau, 
persikėlęs į Sydnejų, 1952.12.14d.

kairės: Kęstutis, Vytautas, AdelėSkirkų šeima apie 1956 - 58 m. Iš 
Skirkienė, Antanas Skirka ir Algis.

įsteigė ALB Cabramatos apylinkę, 
kurį laiką buvo apylinkės valdybos 
narys, o vėliau jai ir pirmininkavo. 
Priklausė Sydnejaus literatų būreliui, 
Plunksnos klubui (buvo 3 metus jos 
pirmininku), mokytojavo Cabramatos 
savaitgalio mokykloje ir Bankstowno 

PASKUTINI KARTĄ ATSISVEIKINDAMI MIELĄ DRAUGĄ 
RAŠYTOJĄ, ŽURNALISTĄ IR VISUOMENĖS VEIKĖJĄ

STAIGA IR NETIKĖTAI IŠĖJUSI I 
PASAULIŲ KŪRĖJO KARALYSTĘ - 
PALIESTAI NAŠLEI, MŪSŲ BIČIULEI 
VELIONIO SŪNUMS ALGIRDUI, VYTAUTUI IR KĘSTUČIUI, JŲ 
ŠEIMOMS IR KITIEMS ARTIMIESIEMS REIŠKIAME NUOŠIR
DŽIAUSIĄ UŽUOJAUTĄ. GILIAI SUJAUDINTI, MES DALINAMĖS 
SU JUMIS JŪSŲ SKAUSMU.

Užgeso žvakė jo čia Žemėje, kad amžinybės saulėj 
Išblėstų jo skaudus Gimtosios Žemės ilgesys, 
Kad Amžinoj Šviesoj, naujos būties pasauly, 
Liepsnotų jo dvasia, nurimusi, šviesi...

Aga ir Viktoras Skeiviai
Elena Badauskienė
Elena ir Pranas Nagiai
Marija ir Jonas Zinkai 
Stasė ir Juozas Almis Juragiai
Lidija ir Bronius Žaliai

Antanui S KIRK AI

mirus žmoną Adelę ir sūnūs su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Antanui' Skirk ai

mirus žmoną Adelę, sūnus Algirdą, -Vytautą ir Kęstutį bei jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

lituanistiniuose kursuose. Bet gal 
didžiausios jo pastangos ir daugiausia 
darbo įdėta vadovaujant Lietuvių 
Veteranų Karių "Ramovės" Sydne- 
jaus skyriui, kurio pirmininku jis buvo 
nuo 1979 m. iki pat savo mirties.

Priklausė Lietuvių Rašytojų ir Liet. 
Žurnalistų sąjungoms (buvo ilgametis 
žurnalistų s-gos Sydnejaus skyriaus 
pirmininkas).

Antaną žavėjo spausdintas , lietu
viškas žodis ir jis nuo pat jaunystės jį- 
puoselėjo. Dar pradžios mokyklą 
baigdamas parašė vaizdelį "Pavasaris 
ateina", suvaidintą mokyklos išleistu
vių proga, redagavo mokinių kūrybos 
laikrštėlį "Lietuvytį", spausdintą ša-

DIDŽIOJO AMŽINŲJŲ 
AMŽINYBĘ, SKAUSMO 
ADELEI SKIRKIENEI,

Z. ir A. Pauliukoniai

Grybų šeima, 
St. Ives, NSW 

pirografu, bet stipriau spaudoje pra
dėjo reikštis apie 1930-sius metus. 
Tais metais, Laukų Žvangučio sla
pyvardžiu buvo išspausdintas "Šalti
nėlyje" ir jo pirmasis eilėraštis. 
Lietuvoje bendradarbiavo visoje eilė
je laikraščių - Žvaigždutėje, Šalti
nyje, Suvalkietyje, Pavasaryje, Jauna
jame Ūkininke, Ūkininko Patarėjuje, 
Trimite ir Karyje. Tarnaudamas 
kariuomenėje 7-me pėstininkų pulke, 
1937-38 m. suredagavo pora numerių 
neperiodiniai leidžiamo pulko leidinio 
- "Butegeidininkas". Gyvendamas 
Australijoje bendradarbiavo Mūsų 
Pastogėje, Tėviškės Aiduose, Drauge, 
Lietuvių Dienose, Laisvojoje Lietu
voje, Karyje, Pėdsekyje irkt. Dalyva
vo "Lietuvos Keliu" laikraščio, leisto 
Sydnejuje, redakcinėje kolegijoje.

Yra parašęs ir išleidęs eilę pasako
jimų - legendų knygų: Kur bėga 
Šešupė, (Sydney, 1964), Ilgiuosi Tavęs . 
(Sydney, 11971), Iš mano draugų 
paukščių gyvenimo (Čikaga, 1982), 
Be tėviškės (Sydney, 1984), Sūduvos 
krašto padavimai ir legendos (Čikaga, 
1985) Tautos keliu (Sydney, 1986) ir 
du eilėraščių rinkinius : Tu esi 
nepamirštama (Sydney, 1975) ir 
Mintimis į Tėvynę ( Sydney, 1982). 
Jo kūrybos yra ir keliuose kolektyvi
niuose rinkiniuose : Australijos lietu
vių metraštyje (Sydney, 1961), alma
nache Plunksna ir žodis (Sydney, 
1966) ir poezijos rinkinyje Tretieji 
vainikai (Čikaga, 1971). Daug jos 
atspausdinta įvairioje periodikoje. Jo 
ilgesni atsiminimai iš kariuomenės 
laikų spausdinti 1985 - 86 m. 
"Karyje".

Antanas Skirka mirė rugpiūčio 6 d. 
sulaukęs 72 metų amžiaus. Su jo 
mirtimi vėl netekome vieno įžymaus 
visuomenininko, spaudos - literatūros 
darbuotojo. Ir kas užims jo vietą 
praretėjusiose mūsų gretose?

Ilsėkis ramybėje, Antanai!
B. ŽALYS.

A.A. A. SKIRKOS LAIDOTUVĖS

Mirusio rašytojo Antano Skirkos 
laidotuvės įvyko rugpiūčio 12 d. 
Gedulingas pamaldas šv. Joachimo 
bažnyčioje, Lidcombe, atlaikė prel. 
Petras Butkus, asistuojamas kun. 
Povilo Martūzo. Karstą, į bažnyčią 
atnešta velionio sūnų, atlydėjo ramo- 
vėnai. Pamaldų metu giedojo "Dai
nos" choras. Ramovėnai, kurių sky
riaus pirmininku buvo velionis, prie 
tautine trispalve papuošto karsto nešė 
garbės sargybą. Pamokslą, peržvelg
damas mirusiojo gyvenimą, pasakė 
prel. P. Butkus, jį pradėdamas 
žodžiais: "Nejaugi šis mažas namelis 
- karstas - gali apimti milžino kūną, 
kuriuo buvo velionis?”

Velionio palaikus atlydėjus į kre
matoriumą, atsisveikinimo žodžius 
tarė visa eilė asmenų: Lietuvių 
Rašytojų Draugijos vardu - B. Žalys, 
ALB Sydnejaus Apylinkės vardu, 
valdybos pirm. A. Giniūnas, "Minties" 
spaustuvės bendradarbių vardu - P. 
Nagys, "Dainos" choro - A. Krami- 
lius, ramovėnų - A. Vinevičius, 
šeimos vardu - sūnus Algis Skirka.

Šeimos artimiausių draugų vardu 
atsisveikinimą su velionu padarė 
poetas Juozas Almis Jūragis praeitą 
sekmadienį (10—8—86) vykusio rožinio 
metu Fairfielde.

Apeigos užbaigtos Tautos Himnu.
Vėliau, vykusių šermenų vaišių 

metu Lietuvių klube Bankstowne, 
perskaityta visa eilė prisiųstų užuo
jautų - paskirų asmenų ir organi- 
zacijų - iš Australijos ir užjūrių.

į laidotuves, atsisveikinti su mirusiu 
rašytoju, buvo labai gausiai susirinkę 
Sydnejaus ir apylinkių tautiečiai. 
Buvo atvykusių ir iš toliau.
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SUDIE TARIANT

kūniškieji reikalai. Jo dvasia visa buvo 
pasinėrusi Lietuvoje. Ten buvo jo 
tikrasis gyvenimas, jo dingusi laimė, jo 
gražiausi prisiminimai, jo žmogiš 
kosios būties pagrindas. Savo kūryboje 
jis atgimdė Tėvynės vaizdus, kad jais, 
kaip skydu, pats prisidengtų ir 
atsigintų nuo australiškos aplinkumos 
svetimumo ir kad kiekvieno jį skai
tančio lietuvio širdyje pakurstytų 
Gimtosios Žemės, kaip parastojo 
rojaus, ilgesį. Paliko jis savo kūrybos 8 
knygas. Dalis jų išleistos mažu tiražu 
savilaidos būdu. Kiekvienos knygos 
vardas paliudija autoriaus prisirišimą 
prie gimtojo krašto.

1980 m. po Lietuvių Dienų litera
tūros vakaro vysk. Vincentas Brizgys 
rašytojams pasakė: "Jūs esate Lie
tuvos turtas”. Kaip rašytojas, velionis 
Antanas Skirka yra Lietuvos turtas ir 
jo kūryba yra Lietuvos turtas. Kaip 
tautos turtas ji yra brangintina ir 
pasiliks dvasiniu lietuvių lobiu visiems 
laikams, jei sugebėsime ją išsaugoti 
Lietuvos laisvės dienai.

Ką veliolnis norėjo ir ką galėjo 
mums pasakyti žmogiškuoju balsu ar 
rašytojo plunksna, tą jis mums jau 
pasakė ir daugiau nebepasakys nieko. 
Atsiminkime jo žodžius. Iš naujo 
paskaitykime jo knygas ir jis vėl bus 
arti mūsų, ir mes būsime su juo. 
Dėkokime Dievui, kad tokį žmogų 
turėjome savo tarpe, kad turėjome jį 
kiekvienas savo būdu • kaip mylimą 
žmogų, kaip tėvą, kaip draugą, kaip 
laisvės kovos bendražygį, ar kaip 
kūrybinio darbo bendramintį. Visiems 
jis paliko savo dvasios, savo asme
nybės dalelę ir prabėgančių dienų 
srovėj jis nebus užmirštas.

Kai mums dabar širdis skaudina 
atsiskyrimo liūdesys, raminkime ir 
stiprinkime savo Kristaus mums pri
žadėto prisikėlimo viltimi. "Mes 
žinome, kad mūsų žemiškosios padan
gės būstui suirus, mūsų laukia Dievo 
būstinė, ne rankomis statyti amžinieji 
namai danguje.” (2 Kor. 5:1)

Dievas pasišaukė mums brangų 
Antaną Skirką pas save į amžinąją 
ramybę. Toji pati Dievo ramybė 
teapgaubia ir Jus, Antano artimieji, ir 
tepagydo jūsų širdis. Teapgaubia ji ir 
mus visus čia esančius, kai mes 
susikaupę apsvarstome gyvenimo 
prasmę ir žmogiškosios būties tra
pumą.

Atsisveikindamas su velioniu, arti
miausių šeimos draugų ir buvusio 
literatų būrelio narių vardu, reiškiu 
užuojautą velionio našlei poniai Ade
lei, sūnums Algiui, Vytautui ir 
Kęstučiui ir jų šeimoms.

Neliūdėkime. Vis atsiminkime, kad 
Antanas dabar yra Dievo globoje. 
Atsiminkime, kad ir mes, mūsų 
valandai išmušus, gyvensime amžinai.

' ..... .. F A S K UTĮ NJ'

JUOZO ALM10 JCRAGIO

Atsisveikinimo žodis 
rašytojo

ANTANO SKIRKOS laidotuvėse

Bičiuli Antanai, buvai žmogus, kaip 
ąžuolas tvirtas. Tiesus ir su tipiška 
savo vertę žinančio suvalkiečio šyp
sena žvelgei aplinkui. Ir atrodė, kad 
esi nepajudinamas. 0 štai - reikia man 
atsisveikinti su Tavim jau mirusiu.

Buvai pilnas gyvybės, sumanymų ir 
siekimų. Savo darbus, kūrybą ir veiklą 
rūpestingai planavai iš anksto. Bet 
Dievas tavo ateičiai turėjo kitus 
planus. Dievas tėviškai pamojo tau 
audringą naktį ir pašaukė, palikus 
viską, ateiti pas save.

Dievo valia mums nėra pilnai 
suprantama. Jo planai iš anksto 
nenuspėjami. Bet mūsų širdis jaučia, 
kad Jis nei vieno žmogaus netaiku pas 
save nešaukia. Dievas, kaip Visatos ir 
žmogaus Kūrėjas, kiekvieną mūsų 
pasišaukia prieš amžius numatytai 
valandai atėjus, kada žmogus jau yra 
pribrendęs amžinybei.

Mirtis nėra nugrimzdimas į nebūties 
tamsybes. Ji atveria vartus į naujos 
nemirtingumo dienos aušrą, į visišką 
žmogaus priklausomybę Viešpačiui. 
"Nė vienas iš mūsų negyvena sau, nė 
vienas sau nemiršta. Ar gyvename, 
Viešpačiui gyvename, ar mirštame, 
Viešpačiui mirštame. Taigi, ar gy
vename, ar mirštame - mes esame 
Viešpaties". Taip rašo apaštalas 
Paulius laiške romėnams. (Rom.l4:7- 
8)

Velionis Antanas Skirka gyveno ne 
sau. Jis gyveno tiems idealams, tiems 
tikslams, kurie jam buvo brangūs. Jo 
gyvenimas buvo savanoriškas ištisinis 
tarnavimas Lietuvai. Nuo ankstyvos 
jaunystės jis tarnavo Lietuvos ka
riuomenei, o per kariuomenę tarnavo 
lietuvių tautai. Subrendęs, jis tarnavo 
šeimai, kol užaugino ir išauklėjo tris 
sūnus, o per šeimą jis tarnavo lietuvių 
tautai. Čia Australijoje jis veikė 
lietuviškose organizacijose, būdamas 
valdybose, dažnai ir pirmininku, nes 
buvo gimęs būti vadu. Dirbantiems 
visuomeninį darbą Australijoje aiškiai 
išsipildo Kristaus paraginimas - "Kas 
iš jūsų nori būti didžiausias, turi 
pasidaryti visų tarnas". Taip ir 
Antanas Skirka, dirbdamas lietuviš

kose organizacijose, buvo jų tarnas ir 
per tas organizacijas tarnavo lietuvių 
tautai.

Velionis mėgo ginklą, karišką 
tvarką, mėgo kariškus dalykus. Mylėjo 
laisvą, nepriklausomą Lietuvą. Ka
riauti jam niekur neteko, nors buvo 
karo valdininkas - tarnautojas 7 
pėstininkų pulko štabe. Bet pareigą 
tautos laisvei ginti jis jautė labiau, 
negu ją jautė nelaimės metu mūsų 
ponai generolai. įsipareigojimas lais
vei buvo jo dvasinė būtinybė, sakyčiau 
net jo pašaukimas. Iš šitokio patrio
tinio sąžiningumo kilo jo tautinė 
veikla ir darbai Lietuvos laisvės 
reikalui. Už šitokį patriotinį sąži
ningumą kalėjo ir buvo kankinamas 
bolševikų kalėjime.

Atradęs savyje Kūrėjo duotą li
teratūrinį talentą, velionis su didele 
ištverme ir nepailstančiu darbštumu 
stengėsi jį išvystyti, kad savo kūryba 
galėtų tarnauti lietuvių tautai. Ma
nyčiau, kad plunksną ir rašomąją 
mašinėlę jis labiau brangino negu 
šautuvą, kurį kaip praeities relikviją 
laikė savo kambaryje. Su plunksna 
taikos metu jis galėjo daugiau 
nuveikti.

Savo dvasia, visais savo širdies 
jausmais jis gyveno Lietuvoje. Aus
tralijoje tebuvo tik jo kūnas ir
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a. a. Česlovas Gedgaudas

Amerikoje, Los Angeles mieste, 
liepos 19-tą mirė istorikas - kal
bininkas Česlovas Gedgaudas. Jis 
buvo gimęs 1909 Kaune. Giliame 
liūdesyje liko žmona, sūnus ir jo sesuo 
Marija Bukienė su šeima. Gedgaudai, 
tai buvo labai sena lietuvių aristo
kratų giminė.

C. GEDGAUDAS

Česlovas Gedgaudas 20 metų dirbo 
kartu su užsienio reikalų ministeriu 
Stasiu Lozoraičiu egzilinėje Lietuvos 
pasiuntinybėje, Romoje. Mokėdamas 
daug kalbų, Č. Gedgaudas ieškojo 
žinių apie lietuvių tautą gilioje 
senovėje. Romoje jam buvo prieinma 
Vatikano biblioteka ir įvairių kronikų 
bei senų dokumentų skyriai. Taip pat 
jis skaitė istorinius veikalus įvairiomis 
kalbomis.

Prisirinkęs daugybę medžiagos ir 
persikėlęs į Ameriką, parašė veikalą - 
"Mūsų praeities beieškant", kurį 
išleido savo lėšomis 1972 m. įvairių 
kritikų ir skeptikų apšauktas fan
tastu, super- patriotu, svajotoju ir kt. 
Tik po keliolikos metų kiti tautiečiai 
Č. Gedgaudo paskelbtas žinias apie 
lietuvių tautą pradeda patvirtinti. 
Pavz. jo teigimas, kad lietuvių tauta 
yra labai sena, siekianti kelis tūkstan
čius metų prieš Kristų, taip pat jo 
nurodymas, kad senovėje baltai buvo 
vadinami įvairių genčių vardais ir 

A. A. ANTANUI SKIRKAI

mirus, žmoną Adelę, sūnus su šeimomis užjaučiame ir drauge liūdime.

B. P. ROPĖS

A. A. ANTANUI SKIRKAI

Sydnejaus Ramovėnų pirmininkui netikėtai mirus, žmonai Adelei, 
sūnums Algirdui, Vytautui, Kęstučiui ir jų šeimoms bei visai giminei 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Sydnejaus L. K. V. "RAMOVĖ" skyrius.

Staiga iškeliavus Amžinybėn buvusiam choristui ir "Dainos" choro 
pirmininkui

A-A. ANTANUI SKIRKAI

skaudžiose valandose, nuoširdžiai užjaučiame mielą choristę Adelę 
Skirkienę ir kartu liūdime.

Dainos choro dirigentai ir choristai.

A. A. Antanui SKIRK AI

mirus, Adelei Skirkienei, sūnums ir jų šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime

Tamara ir Benius Vingiliai
ir Emilija Bliokienė

užėmė didžiulį plotą Europoje (nuo 
Oderio upės vakaruose ir Juodosios 
jūros pietryčiuose), yra patvirtinami 
įvairių svetimtaučių veikalų ir arabų 
, senslavių, Bizantijos imperijos 
kronikų. Mūsų šviesaus proto archeo
logė Marija Gimbutienė tą patvirtina 
savo moksliškais veikalais bei paskai
tomis.

Kritikai Ir skeptikai ypatingai 
netikėjo Č. Gedgaudo teigimu, kad 
980 m. po Kr. Lietuvos imperija 
oficialiai suskilo į dvi dalis: Lietuvą ir 
Rusiją, kai Šventasaulavio (Sviato
slavo) sūnus Vladimiras, vedė seserį 
abiejų Bizantijos imperatorių ir iš 
arijų tikėjimo perėjo į ortodoksų.

Net ir sovietinėje Rusijoje pripa
žįstama, kad Rusijos valstybės pra
džia buvo maždaug prieš 1200 metų. 
Sovietai oficialiai skelbia apie Vladi
miro tėvą Sviatoslavą (Šventasau- 
lavį), kad jį nužudė pečengai.

Č. Gedgaudas domėjęsis runų raštu 
priėjo išvados, kad runų raštas, tai 
lietuvių raštas, likęs iš senų laikų. 
Šiuo metu Lietuvoje mūsų profe
soriai: kalbininkai ir istorikai tvirtina 
tą patį, nes nesenai buvo atrasti net 
keli runų rašto varijantai, lengvai 
išskaityti, nes žodžiai yra lietuviški.

Č. Gedgaudas savo veikale pa
skelbė, kad sanskritas Indijoje atsi
rado, kaip baltų emigracijos pada 
rinys. Kai kurie mūsų profesoriai 
išeivijoje iš to teigimo išsišaipė. Gi 
šįmet, šiaurės Indijoj gyvenąs kunigas 
D. Slapšys, S.J. žurnale "Laiškai 
lietuviams" (1986m. vasario 
mėn.)skatina tautiečius atsiųsti kokį 
jauno amžiaus lietuvį, kad studijuotų 
sanskritą (labai artimą lietuvių kal
bai) ir paliktų nuodugnią studiją.

Neabejoju, kad Č. Gedgaudo tei
gimai, vienas po kito, pasitvirtins esą 
teisingi. Česlovas Gedgaudas savo 
veikalu "Mūsų praeities beieškant" 
liks mūsų tautoje amžinai gyvas, 
pastatęs spindintį kelrodį, rodantį, 
kaip reikia iššaukti iš tolimos praeities 
mūsų prabočių nueito kelio detales, iš 
kurių susidėsto ryškus vaizdas kadaise 
buvusios gausios ir labai veržlios 
baltų tautos.

Agnė Lukšytė
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SYDNEJUS SYDNEJUS
SY D NEJAUS APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

PER SAVAITĘ 
★ ★★★★★★★★★■j

Nežiūrint blogų oro sąlygų, į Syd
nejaus apylinkės susirinkimą bend
ruomenės nariai gausiai atsilankė.
A. Giniūnas apylinkės valdybos pirmi
ninkas atidarydamas susirinkimą 
trumpu įžanginiu žodžiu pasveikino 
susirinkusius. į prezidiumą pakvietė' 
dr. I. Venclovą pravesti susirinkimą ir 
V, Augustinavičių sekretoriauti.
Mandatų komisija, susidedanti iš : V. 
Šliogerio, L.Cox ir I.Dudaitienės buvo 
daugumos balsų patvirtinta.
Apylinkės pirmininko pranešimas apė
mė veiklą nuo 1985 m. rujjjūčlo 18 iki 
šių metų rugpjūčio 10. Valdyba turėjo 
trylika posėdžių. Metų bėgyje su
organizavo ir pravedė Tautos Šven
tės, Vasario 16-tos ir Dariaus ir 
Girėno minėjimus ir Margučio popietę. 
Tautos šventės ir Vasario 16-tos 

Sydnejaus apylinkės valdyba posėdžio metu.
Iš kairės: K.Kazokas, D. Bižienė, dr.R. Kavaliauskaitė, A. Giniūnas - 
pirm.,E.Badauskienė ir V. Augustinavičius - "Mūsų Pastogės" redaktorius.

minėjimų metu buvo suruoštos meno 
parodos šiam darbui pasišventusios dr. 
Genovaitės Kazokienės su Lietuvių 
dailininkų ir tautodailininkų draugijos 
parama.
Valdyba palaikė glaudžius ryšius su 
vietos lietuvių,pabaltiečių ir australų 
organizacijomis. Aktyviai prisidėjo
prie "Baltic News" leidinio platinimo 
ir jo išlaikymui lėšų telkime. Valdybos 
vicepirmininkė dr. R.Kavaliauskaitė 
Tautos Šventės ir Vasario 16-tos 
proga anglų kalba paruošė vienos 
valandos programą, kuri buvo trans
liuojama per 2MBS-Fm radio stotį. 
Punsko lietuviams buvo pasiųsti 
vartotų rūbų 28 siuntiniai. Pasiuntimo 
išlaidoms susilaukta iš mūsų tautiečių 
aukų. A. Savickienė atliko rūbų 
surinkimo darbą. Gauta padėkos 
laiškų iš Punsko lietuvių už jiems 
suteiktą paramą.
Apylinkės valdyba reagavo į septinto 
televizijos kanalo paskleistas ne
teisingas, sensacingas žinias kurios 
palietė mūsų Bendruomenę.
Laiškai buvo parašyti federalinės 
valdžios parlamentarams, daugumoje 
darbiečių partijos, prašant paremti 
Baltų rezoliucijos pravedimą atstovų 
rūmuose.
Buvo susirašinėta su radio stoties 2EA 
vadovybe dėl uždraudimo skelbti 
Sąžinės Kalinių pavardes ir adresus. 
Rezultate: negauta teigiamo at
sakymo.

Pareikšta padėka Nadieždai ir Kaziui 
Butkams dosniai jau eilę metų 
teikiančius finansinę paramą mūsų 
lietuviškoms organizacijoms ir An
tanui Kramiliui, kuris atstovauja 
lietuvius Pavergtų tautų komitete. 
Iždininkė E. Badauskienė detaliai 
išvardino apylinkės kasos pajamas ir 
išlaidas.
Revizijos komisijos pirmininkas V. 
Patašius savo pranešime parėmė 
iždininkės pranešimą pareikšdamas, 
kad knygos vestos tvarkingai ir 

nerasta klaidų. Apvaliomis sumomis 
paryškino apylinkės finansinį stovį. 
Suteikta paskola licenzijuotam klubui 
$ 5858, už paskolą neatsiimtos 
palūkanos $ 2040 ir šiuo metu kasoje 
yra $ 1381 grynais.

ALB Tarybos rinkimai

Prieš pradedant šiuos rinkimus iškilo 
klausimas Pasaulio lietuvių Seimo 
atstovų kadencijos laiko pakeitimo. 
Buvo gauta iš Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos pranešimas, 
kad vyksta balsavimas pratęsti Seimo 
atstovų kadencijos laiką iki 1988 
metų. Iki nebus paskelbti balsavimo 
rezultatai ta padėtis lieka pagal 
Bendruomenės statutų nuostatus.

Žinant, kad Krašto Tarybos narių 
'šfivažiavimas šiais metais vyks vie
toje,tai kandidatų nestigo ir sąrašas 
buvo sudarytas iš 17 asmenų

gautų balsų skaičių:
60 balsų
52,
51,
49,

42,

Sąrašas pagal
1. J. Zinkus
2. V. Patašius
3. B.Barkus
4. R.Barkutė 
5.S.Skorulis
6. Dr. G.Kazokienė 41 
7.V. Bukevičius 40,
S.E.Jonaitienė 39,
9.Iz.Jonaitis 39,
10. A. Adomėnas 38,
11. J.Reisgys 38,
12. D.Kairaitis 37,
13. R.Zakarevičius 36,
14. Dr.B.Vingilis 34,
15. K.Kazokas 31,
16. J.Fraser-Reisgytė 29 
17J.Ramanauskas 22.
Pirmieji dvylika sąraše išrinkti į 

Krašto Tarybą. Kartu su jais Syd- 
nėjaus apylinkę atstovaus vietiniai 
Pasaulio lietuvių Seimo atstovai: V. 
Augustinavičius, A. Dudaitis, J. Maks
vytis ir Br.Stašionls.
Po to sekė:
Organizacijų pranešimai

A. Kramilius- Pavergtų tautų ko
miteto ir "Dainos" choro vardu.
V. Bukevičius - licenzijuoto klubo.
V.lnkrataitė - Sydnejaus jaunimo 
sąjungos.

Dr. G. Kazokienė - radio valandėlės ir 
Sydnejaus lietuvių dailininkų ir tau
todailininkų draugijos.
V. Šliogeris - lietuvių skautų "Auš
ros" tunto.
S. Rimkus - šachmatų klubo
Iz. Jonaitis - Cjarbės Teismo 

"Apylinkės Garbės Teismas darbo 
neturėjo, bylų nebuvo.

Būtų maloniau jeigu galėčiau pasa
kyti, kad mūsų apylinkėje metai buvo 
ramūs ir taikingi. Taip tačiau nebuvo.

Pereitais metais spaudoje viešai 
vykę žalingi nesutarimai tarp Krašto 
V-bos ir Spaudos Sąjungos giliai 
palietė Sydnejaus Apylinkės narių 
tarpusavį sugyvenimą.

Tik spaudoje užbaigus pasisakymus 
dėl nesutarimų, palaipsniui sugyveni
mas gerėjo. 0 šiandien ir priežasts dėl 
kurių tie nesutarimai vyko jau 
nebeegzistuoja."

Artėjant Lietuvių Dienoms ir 
Krašto Tarybos sesijai Sydnejuje, 
kviečiu visus narius, kurie dar jaučia 
nuoskaudą ir kartumą, pamiršti visa 
tai, kad galėtume šviesiais veidais 
priimti iš visos Australijos suvažiavu
sius lietuvius ir visi drauge patirti 
nesklandumais nesudrumstų 
šventišką nuotaiką.
Išklausius pranešimus patirta keletas 
ryškesnių ir svarbesnių veiklos trū
kumų bei pasikeitimų.
Radio valandėlės vedėja Dr. G. 
Kazokienė teigė kad sunku prisi
prašyti talkininkų, kas padėtų paruo
šime programos. Mūsų kolonijoje tu- 
rlmežmonlų kurie šiam darbui tiktų, 
bet pagal jos pareiškimą atsiranda ir 
tokių kurie net atkalbinėja su
interesuotus. Tenka apgailestauti, jei 
tokie dalykai pasitaiko žinant dr. G. 
Kazokienės pasišventimą šiam darbui. 
Klausydami jos kruopščiai paruoštą 
programą, jaučiame pastangas klau
sytojus supažindinti su lietuvių tautos 
lobynu. Kramilius ragino gausiai 
dalyvauti Pavergtų tautų komiteto 
ruošiamose demonstracijose. Kartais 
jam tenka nusivilti pamačius negausų 
mūsiškių skaičių demonstracijose. Šia 
proga tenka ne vientik Apylinkės bet 
ir visų šios kolonijos lietuvių padėka 
Antanui Kramiliui, kuris pasiaukoja 
atsisakydamas net savaitės darbo 
atlyginimo. Jis pasišvenčia pasi
ruošimui demonstracijoms gaminda
mas plakatus, paruošdamas vežimus ir 
papuošimus.
Iš ’'Dainos" choro veiklos pranešimo 
paaiškėjo, kad choristų turime net 53! 
Vienok jaunimas kviečiamas jungtis i 
dainininkų gretas kurie savo dai
nomis mum primena gimtąjį kraštą. 
Pasitvirtino jau spaudoje minėtas 
pranešimas, kad skautai ketina par
duoti savo žemę esančią Ingleburne ir 
bandyti nupirkti kitą greta upės, ar 
ežero.
Diskusijose, vienas iš svarbiausių 
pareiškimų, buvo licenzijuoto klubo 
pirmininko V. Bukevičiaus para
ginimas dėti pastangas, kad Lietuvių 
Dienų dalyviai ir svečiai būtų priimti, 
kaip broliai ir seserys, teikiant jiems 
visokeriopą pagalbą.
Susirinkimas užbaigtas Tautos Himnu.

"k
Rugpjūčio 13 d. suėjo 25 metai 

nuo Berlyno sienos statymo pradžios. 
Prisimindamas šią dieną JAV prezi
dentas Ronald Reagan pavadino 
Berlyno sieną akibrokštu žmogau 
sielai. Jis viešai kreipėsi į tos sienos 
statytojus ją nugriauti. Prezidento 
pareiškimu jokia valdžia neatsieks 
legalumo savo žmonių akyse, jei ta 
valdžia su savo žmonėmis elgiasi, kaip 
su kaliniais.

Čia saugumo policija užtiko 
slaptą komunistų pogrindžio ginklų 
sandėlį 60 km į šiaurę nuo Santiago. 
Smėlyje rasta 348 šautuvai, 21.000 
šovinių, 30 tonų granatų ir sprogsta
mos medžiagos bei keletas raketsvai- 
džių. Sandėlys prie pat Ramiojo 
vandenyno ir ginklai buvo suvežti į 
krantą mažais motoriniais laiveliais iš 
sovietų žvejybos laivų.

Grupė piktadarių, pasivadinusių 
Australijos kultūrinias teroristais, 
rugpjūčio 2 d. pavogė Picasso pa
veikslą "Verkianti moteris" iš Vikto
rijos Meno Galerijos. Jie šantažuoja 
vyriausybę gąsdindami paveikslo su
naikinimu.

Šis paveikslas Galerijai kainavo 1.6 
milijono dolerių. Viktorijos vyriausy
bė paskyrė $ 50.000 už informacijas, 
vedančias prie vagių arešto.

*

Sovietų valdžia sutiko išleisti į 
Izraelį disidento Anatolio Šeranskio 
motiną ir brolį su šeima. Pats Anatolis 
išleistas šių metų vasario mėn. po 9 
metų kalėjimo.

Australijos prekybos ministeris J. 
Dawkins, užpykęs ant JA V dėl kviečių 
pardavimo Sovietų. S-gai papiginta 
kaina, kreipėsi į Sovietų prekybos 
ministrą Aristov, siūlydamas Austra
lijos valdžios paramą reklamuojant 
rusų traktorius Australijos ūkinin
kams. Reikia manyti, kad australų 
ūkininkai dar gerai prisimena paskuti
nį nepasisekusį sovietų bandymą 
iškišti traktorius "Brelorus".

4
Edward Howard, 1983 m. atleis

tas iš amerikiečių žvalgybos (ČIA) 
paaiškėjus jo kriminaliniai praeičiai, 
pabėgo į Sov. S-gą. Bijomasi, kad jis 
gali išduoti eilę asmenų, padedančių 
amerikiečių žvalgybai Sov. S-goje, 
nes 1983 m. jis buvo numatytas siųsti 
agentu į Maskvą ir tapo supažindintas 
su ČIA Maskvos operacijomis.

? * • ■

Du Sovietų cirko artistai, vyras 
ir žmona, dešimt metų laukę progos 
išvykti į užsienį su cirku, pasiprašė 
amerikiečių politinio prieglobsčio cir
kui atvykus į Buenois Aires. Jie dabar 
pasiekė Miami- USA.

Jungtinių Tautų pareigūnai nu
siskundė neproporcingai maža finan
sine parama besivysiantiems pasaulio 
kraštams iš Sovietų bloko valstybių. 
Kai Vakarai 1984 m. besivysiantiems 
kraštams parūpino 86^jparamos, iš 
Sovietų bloko per Jungtines Tautas 
gautas tik vienas procentas. Likusieji 
13 procentų parūpinami tų pačių 
besivystančių kraštų.

Maskvos gyventoja, ekonomistė 
įneša Flerova, nesėkmingai bandė 
gauti leidimą vykti į Izraelį ir 
operacijos būdu gelbėti leukemija 
mirštantį brolį jam perkeliant dalį jos 
kaulo smegenų. Jos prašymą parėmė 
amerikietis chirurgas dr. Robert Gale, 
prižiūrėjęs kaulų smegenų perkėlimo 
operacijas Cernobilo katastrofos au
koms. Sovietai atmetė šį prašymą 
ignoruodami dr. Gale.

JAV ir Australija priėjo prie 
susitarimo gynybos klausimais sau 
Francisco konferencijoje. Australija 
ir JAV pasilieka ANZUS sutarties 
partneriais, gi Naujoji Zealandija 
neteko šios sutarties saugumo 
garantijų dėl savo laikysenos JAV 
karo laivų vizitų klausimu.

★
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B. Žalys

PAVASARIS GIMTINĖJE

Sesut - 
papasakok man vėl 
apie gimtinę žalį, 
kai ten - pavasariais - 
ledonešiams praėjus, , /
pirma žibutė 
kalas iš po sniego, 
kaip mėlynas žiedelis 
Saulėn stiebias, 
kaip Nemuno srauni srovė, 
numetus pančius šalto ledo, 
laisva ir išdidi laukais vingiuoja, 
ir želia vėl žalia veja 
panemunių krantuos stačiuos - -

... baletų baltą 
vyšnios šoka sode, 
švilpia, lyg patrakęs 
obelyje špokas, 
o saulė pila šilimą lyg midų - 
nebe ąsočiais, kibirais liepiniais - 
ant metūgių rausvų, 
ant pumpurų gėlių ...
Ir šaukia prasiskėtęs lapas, 
vaivorykštės spalvomis apsipylęs žiedas: 
- Ateiname gyvent ir šviesa džiaugtis!.. 
Ir skamba jųjų juokas žalias 
po pamiškes, po sodus, 
po lygumas žalias, tartum aksomas, 
gimtinės mano!

Papasakok, sesute, man apie pavasarį, 
kaip jis, žiedų vainikais apsikaišęs, 
žengia vėl laukais gimtaisiais 
batais šimtamylials, 
kaip vejas jį linksmučių bičių spiečiai 
ir vaikų juokas paupyje - -

Dėl paprasčiausio taško susibarėme 
su Argusiene; mudu į gyvenimo 
dalykus žiūrime iš skirtingų taškų. 
Aišku, taškas taškui nelygus, saky
čiau; yra svarbių taškų ir, žinoma, ne 
tokių svarbių.

- Paimkim raidę I; be taško ji tiktai 
pagalys, o su tašku, prašau tamsta, į 
alfabetą įrikiuota raidė, lygi su 
lygiom. - Sakau.

0 jeigu istorijoj paieškoti 
žymesnių taškų, tai va, bene Heraklis 
sakė: - Duokit man atramos tašką ir 
aš pakelsiu žemę. - Sakyčiau visą 
pasaulį galėjo išversti iš klumpių su 
tašku.

- Ką tu čia kalbi, - šoko Argusienė, 
- visai ne Heraklis, o Archimedas. Aš 
tau galiu net graikiškai pakartoti ką 
jis sakė.

- Nereikia, širdyte, graikiškai. Ar 
svarbu kuris graikas tą sakė. Svarbu, 
kad jam taško būtų užtekę. Gal ir 
gerai, kad jam nedavė to taško. Nors 
iš kito taško žiūrint, pasaulis ir be to 
Archimedo taško nelabai stipriai savo 
klumpėse stovi.

Mes lietuviai dar nesame taip 
užsiėmę su tuo tašku. Bet australai, 
sakyčiau, be taško nė iš vietos nejuda. 
Jeigu tau ką pasakoja, tai tuojau ir 
klausia: "Do you see my point?" arba 
"my point of view". Nagi tų taškų 
galima būtų krepšius pririnkti. Tik, 
matote, Argusienei aš niekaip negaliu 
savo pažiūros taško įpiršti. Ji laikosi 
savo pažiūros ir pasaulėžiūros taškų. 
Mėginau jai gramatiškai ir sintaksiškai 
išdėstyti, išvertęs iš anglų kalbos.

- Tiek su tavo gramatika, - sako 
Argusienė. - Australiškai taškas yra 
ne taškas, o smaigalys.

Še tau, bobut, ir devintinės. Jeigu 
mano "point of story" yra ne taškas, o 
tik pasakos smailumas, tai kaip čia 
yra? Čia iš tokio taško gaunasi nei 
velnias nei gegutė, kaip tas priežodis 
sako; nei gramatikškai, nei sin- 
taksikškai prie mano pasakojimo 
negali jokio taško bepridėti. Jeigu dar 
mėginčiau versti "he got a point 
there", tai Argusienė ir vėl sakytų, 
kad aš vien tik. " bliuznerstvom" 
užsiimu. Visdėlto mano pažiūros 
taškas yra toks, jog geriau likti prie 
taško, bet ne prie kokių ten smailumų 
ar smaigalių, nelyg kokia yla ar 
pieštuko galas. Juk negali sakyti, kad, 
va, tokios ylos tašką pagalandai. 
Beveik ateina mintis, kad geriau 
neversti visus australų "pointus" į 
lietuvių kalbą, nes nevisada išeis į 
gerą.

Grįžtant prie to graiko Archimedo. 
Sako jis taip labai apsidžiaugęs 
suradęs, jog tik atramos taško tereikia 
žemei pajudinti, kad labai mažai 
betrūko ir būtų pajudinęs.

- Ot įdomu, - sakau, - kodėl jis 
nepajudino? 0 jeigu jau Archimedui to 
taško nedavė, tai galėjo Einšteinas su 
savo giminiškumais jį pats atrasti. 
Matyti ne taip lengva pagauti tinkamą 
tašką. Juk žemės bet į kokį tašką 
atsirėmęs nepakelsi. Negi galima 
lyginti Archimedo tašką su... na, kad 
ir tokiu tašku, kokį musės ant stiklo 
palieka.

- Cha, cha, cha, - nusikvatojo 
Argusienė. - Tavo smegenys jau, 
atrodo, yra musių nutaškyti, kad tik 
tokius palyginimus išgalvoji!

Matote patys koks man su Argu
siene vargas. Mudviejų pasaulėžiūros 
taškai labai nevienodi.

ARGUS

... o mano eilėraščio ritmais ir rimais 
ir tujen atbėgi iš tolių linksma, 
ir tavo širdyje pavasaris aidi, 
o lupose - linksma daina

NEW C ASTLE

Mielą klubo talkininką - narį Algį SKIRKĄ jo tėveliui

a. a. Antanui Skirkai

staiga mirus, giliai užjaučia ir kartu liūdi

Sydnėjaus Lietuvių Klubo valdyba

A. A. Antanui Skirkai

mirus, žmoną Adelę, sūnus Algį, Vytautą ir Kęstutį ir jų šeimas iš 
visos širdies užjaučiame ir kartu liūdime.

Vaidas,. Virginija, Klemensas 
ir

Petrutė Stankūnai.
Brisbane, Qld.

Antanui Skirkai

ūs sūnų Algį ir šeimą užjaučiame ir kartu lūdime

Sporto klubo "Kovo" golfo sekcija

Antanui Skirkai

Mielam jaunystės dienų draugui

staiga mirus, jo žmoną Adelę, sūnus Algį, Vytautą ir Kęstutį ir jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame gilaus ir netikėto skausmo valandoje ir 
kartu liūdime

Katarina ir Vincas Melnikai

'.8.18 1.6

DISKUSIJŲ KLUBE

Paskutinis Newcastle diskusijų klu
bo susirinkimas įvyko liepos 20 d., 
Jūratės Ivinskienės namuose. Paskaitą 
skaitė pati šeimininkė, tema "Istori
nė, teoretinė bei praktiška Australijos 
vynų apžvalga."

Australijos vyno pramonė prasidėjo, 
tiesa nesėkmingai, Farm Cove, NSW, 
kur buvo pasodinti pirmieji vynuogių 
krūmeliai gubernatoriaus A. Phillips 
laikais. Praėjus 100-tui metų NSW 
turėjo 13.000 akrų vynuogynų, dau
giausia Pokolbine ir jau 19 šimt. vidury 
Australijos vynas laimėjo premiją 
Industrinėje parodoje, Paryžiuje.

Paskaitoje buvo plačiai aptarta 
vynuogių auginimas ir, ypatingai 
nuodugniai, pats įvairių vynų gamini
mo procesas; šampano atveju šis 
procesas yra ypatingai preciziškas ir 
ilgai trunkantis (7 metus).

Australijos vynuogynai yra susikon
centravę žemyno pietiniuose plotuo
se, kur jiems yra palankios dirvos ir 
klimato sąlygos t.y. Pietų Australi
joje, Queenslande, Viktorijoje ir NSW. 
Jų bendras plotas - 3200 kv.km (kas 
apima visus Europos kraštų vynuogy
nus!); juose auginama virs 50 rūšių 
vynuogių. Australijos vynai pasi
žymi grynumu ir aukšta kokybės ir 
higienos lygiu, dėka įvestos griežtos 
kontrolės; jie dažnai premijuojami 
pasaulinėse vyno parodose.

Nežiūrint viso to, Europos vyno 
rinkos laikysena yra labai rezervuota. 
Paskaitininke tam nurodo dvi priežas
tis: 1) nusistatymą prieš australų 
pasisavinimą klasiškų Europos vynų 
pavadinimų (ši padėtis jau keičiasi) ir 
2) tvirtinimas, kad Australijos vynai 
yra blogi "keliautojai" - konku
rencijos baimė?

Vaizdžiai, beveik grafiškai pas
kaitininke apibūdino vyno ragavimo ir 
įvertinimo techniką ir davė pavyzdžių 
iš su laiku išsivysčiusio, turtingo vyno

žodyno. Šalia labiau preciziškos 
terminologijos (kaip: aštrus, išba
lansuotas. saldus, sausarūkštis ir t.t.) 
vyno žinovai ir mėgėjai dažnai 
prabyla apie vyną poetiškais, net 
lyriškais išsireiškimais. Kartais ši 
vyno "kalba" yra perdėta, bereikšmė 
ir jau tapo įamžinta švelniai ironiška 
pajuoka; vienas pavyzdys " Šis naivus 
vietinės gamybos vynelis neturi jokių 
ypatingų savybių, bet, galbūt, jo 
nepagrįstas pasitikėjimas savim galės 
jus savotiškai palinksminti.”

Vyno populiarumui augant, Austra
lijoje atsirado profesionalūs žinovai - 
ragautojai ir šiaip mėgėjai entu
ziastai, kurie į šį , australams 
palyginus naują dalyką, žiūri labai 
rimtai. Iš viso,- tikrų vynų žinovų 
nuomone, gurkšnoti vyną, pirma jo 
tinkamai neištyrus ir neįvertinus 
mums Dievo duotais uoslės ir skonio 
pajautimais, yra beveik barbariškas 
dalykas.

Paskaita buvo savotiškai įdomi, 
stipriai informacinė ir su intencija, 
skyrėsi savo lengvu turiniu nuo 
šįmet skaitytų politinių, paskaitų.

Po paskaitos sekusiose vaišėse buvo 
praktiškai pritaikyta vyno ragavimo 
technika. Gan "profesionaliai" ( tik 
prasilenkiant su paskutine taisykle!) 
buvo išragautos kelios įvairaus vyno 
bonkos - atsineštos klubo narių su 
paslėptais vyno pavadinimais. Nesi- 
stebėtina, kad neužilgo įsivyravo 
linksma, net entuziastiška nuotaika. 
Skubu pridurti, kad santūrumo riba 
buvo tik labai nežymiai peržengta ir 
dalyviai išsiskirstė , linksmi, bet 
blaivūs.

Sekantis susirinkimas įvyks rugsėjo 
mėn. 14 d. pas J. Česnaitį. Paskaitą, 
apie Machiavelli, skaitys Dr. V. 
Doniela.

Viktorija K.
susirinkimų reporterė
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Redaguoja: Antanas Laukaitis
Adresas: 18 MILLER AVE. ASHFIELD, 2131, TEL. 7980306.

1936-jų metų prieškarinės Vo
kietijos Berlyno olimpiadoje, 1500 
metrų nuotolyje, kolumbietis 
P.Tores užėmė 8-tą vietą, tačiau ir 
dabar, nors jam jau sukako 79 metai, 
jis su bėgimo startukais nesiskiria ir 
dalyvauja vyresniųjų bėgimuose.

Rugsėjo mėn. Prancūzijoje (vyks 
pasaulio vyrų tinklinio pirmenybės į 
kurias pateko: Brazilijos, Argentinos, 
Čekoslovakijos, Amerikos, Lenkijos, 
Bulgarijos , Sov. S-gos, Japonijos, 
Kinijos, Venecuelos, Prancūzijos, 
Kubos, Italijos ir Graikijos rinktinės.

GEELONGO "VYČIO" KĖGLIŲ 
VAKARAS.

Metinės "Ten Pin Bowling" varžy
bos, kurias kas metai suruošia 
"Vyties" valdyba, darosi vis populia- 

‘ resnės, tai nenuostabu, kad šiais 
: metais aktyviai dalyvavo net 53 
’ kamuolio ritintojai, nuo pačių mažiu
kų, kurie vos tik kamuolį pakelia, iki 
pensininkų. Aišku, dar atėjo ir 
žiūrovų paraginti savuosius.

Po rungtynių, visi varžovai ir 
- stebėtojai susirinko i Lietuvių Namus 
šiltai vakarienei, kurią paruošė valdy
bos narės Giedrė ir Genė.

Valdybos pirmininkas Stasys Šutas 
džiaugėsi šio vakaro pasisekimu ir 
savo kalboj padėkojo visiems atsilan
kiusiems. Pasveikino visus laimėtojus, 
o nelaimėjusiems palinkėjo geresnės 
laimės sekančiais metais. Sekė dova
nų ir trofėjų įteikimas čempionams:

1 Jauniausiai dalyvei Alytei Obeliūnai- 
' tei; jaunučių berniukų laimėtojui 
"veteranui" Mikui Obeliūnui, kuris jau 
treti metai iš eilės apgina savo 
"karūną" ir kelias savaites prieš 
varžybas praktikavosi namuose. Jau
nučių mergaičių laimėtoja Lina Ren- 
kauskaitė, merg.žem. 16 metų; Ne
ringa Lnscombe; bem, žem. 16 metų; 
Edis Starinskas; merg. žem. 21 metų; 
Kristina Ženk - Zenkevičiutė ir bern. 
žem. 21 metų Tomas Bindokas. Šiais 
metais nauja čempionė moterų sekci
joje - Marilyn Kratofil, o vyrų 
sekcijoj - Brad Porter. Pensininkų 
grupėje moterų laimėtoja Ema Schre- 
derienė, o vyrų Liudas Bungarda.

‘ Vakaro metu vyko tradicinis klubo 
' 'Quiz" loterijos didžiųjų prizų trau- 
' kimas, kurį pravedė Liudas Bungarda.
Padėkojęs visiems loterijos agentams 
ir dalyviams jis pakvietė Juozą 
Manikauską ištraukti trečios premijos 
numerį - $20 laimėjo Pranas Vaiče

kauskas; antra $40 premija teko 
'Juozui Čeponui, kurią ištraukė Angela 

■ Bungardaitė. $100 pirmą prizą ištrau
kė pats vedėjas - laimėtojas David 
Šutas.

Buvo pravesta speciali to vakaro 
loterija, laimėtojais išėjo Ema Šchre- 
derienė, Imgard Gailiuvienė ir Brad 
Porter.

Vakaro metu žodį tarė Geelong 
Apylinkės pirmininkas Oto Schrederis, 
pasveikindamas susirinkusius, pasi
džiaugė sporto klubo veikla ir 
palinkėjo visiems sėkmės, o ypač 
klubo valdybai. Buvo džiugu, kad jos 
pastangos yra įvertintos bendruo
menės veikloje.

Tad iki sekančių metų "Bowling" 
Vakare!

"Vytis" S-ius

Geros Valios
Ž aidynės

Septyniolika dienų Maskvoje, Esti
jos sostinėje Taline ir Latvijos 
Jūrmaloje vyko tarptautinės Geros 
Valios žaidynės, kur vienas iš rengėjų, 
neskaitant Sov. S-gos. buvo Amerikos 
televizijos TBS prezidentas T. Tur

ner. Jis yra buvęs kapitonas jachtos 
"Courageous" , anksčiau laimėjusios " 
American Cup".

Šių žaidynių pagrindinis šūkis: 
"Nuo draugystės sporte - į draugystę 
žemėje" Ž aidynėse dalyvavo daugiau, 
kaip 3000 sportininkų iš visų penkių 
kontinentų, atstovavusių 80 paskirų 
kraštų. Varžybų laimėtojais tapo 
sportininkai iš 22 kraštų. Buvo 
rungtiniaujamasi 18-je sporto šakų 
dėl '346 apdovanojimų komplektų. 
Šiose žaidynėse buvo pasiekti 6 nauji 
pasauliniai rekordai.

Sekančios Geros Valios žaidynės 
įvyks 1990 metais Amerikos Seattle 
mieste, kurios atstovai buvo Maskvoje 
ir stebėjo šias žaidynes. Tikimės, kad į 
būsimas žaidynes atvyks virš 5000 
sportininkų. Seattle mieste prieš 
keletą metų vyko pasaulinė paroda ir 
jie anuomet priėmė virš 40.000 
svečių.

Geros Valios žaidynėse dalyvavo 
nemažas skaičius Lietuvos sportinin
kų, iš kurių aukso medalius laimėjo : 
Romas Ubartas - lengv. atletika, 
Gintautas Umaras, Vasilijus Špun- 
,dovas - dviratininkai, Voldemaras 
Novickis ir Raimondas Valuckas - 
rankininkai, Vida Česiūnaitė, Laima 
Daneikaitė ir Sigitas Kučinskas - 
akademinis irklavimas. Sidabro meda
lius gavo: Rimvydas Bilius - boksinin
kas, Ramutė Šidlauskaitė ir Vitalija 
Tuomaitė - krepšininkės. Jonas Pins- 
kus ir Jonas Narmontas - irkluotojai. 
Bronzos : Regina Nyderytė, Benjami
nas Viluckis - lengvaatletai.

Šiose žaidynėse dalyvavo ir Aus
tralijos sportininkai, laimėję paskirus 
varžybų medalius.

SPO R T AS 

pasaulyje

Šiuo metu Amerikos ir Kanados 
lietuvių tarpe, bet taip pat ir 
Australijos, labai populiarus darosi 
golfo žaidimas, kurio žaidėjai, nebo
dami šalčio, lietaus ir vėjo, tą mažą 
sviedinukų iš paskos vaikosi po lygius 
ar kalnuotus golfo žaidimui paruoštus 
laukus. Golfo žaidime tikslas yra 
sviedinuką nuvaryti į nurodytą skylę, 
tai daroma su specialia lazda. Pilnas 
rinkinys susideda iš 14 lazdų, kurios 
yra pritaikintos mušimui iš įvairiausių 
distancijų. Kiekvienas golfininkas turi 
odinį ar medžiaginį maišą, kuriame 
visas lazdas su savimi nešioja. Su 
ilgiausia lazda, kurios galva yra 
medinė, golfininkas gali numušti 
sviedinuką virš 200 metrų. Paprastai 
trys ilgiausios lazdos yra medinėmis 
galvomis, o visos kitos geležinėmis. 
Viena nuo kitos jos skiriasi ilgiu, 
galvos dydžiu ir palenkimu. Pati 
trumpiausia vartojama ant pievelės, 
mušant sviedinuką į skylę. Sviedinuko 
skersmens dydis yra 2,5 cm.

Liepos viduryje, eidamas 92-sius 
metus mirė žymus pasaulinio futbolo 
vadovas, buvęs FI FA pirmininkas, 
vėliau gavęs Garbesjlrezidento titulą, 
anglas S. Rouse. Jis buvo atvykęs į 
paskutiniąsias Pas. futbolo pirmeny
bes Meksikoje, tačiau tuoj po jų mirė. 
Pasauliniam futbolui jis yra labai daug 
pasitarnavęs.

Šiuo metu vyksta pasaulinės 
krepšinio pirmenybės Ispanijoje. Ma
drido ir Malagos viešbučių savininkai 
turėjo problemų su lovomis, nes jų 
turimos lovos buvo per trumpos 
aukštiesiems krepšininkams. Buvo 
specialiai užsakyta apie 100 lovų, 
turinčių 2.2m.ir 2,5m. ilgio! Taip 
pat viešbučių durų ir koridorių 
aukščiai irgi turėjo būti pakelti.

Viso pasaulio muzikos mėgėjai 
gerai žino garsųjį Herbert von 
Karajan. Tačiau mažai kas žino, kad 

jis yra ir garsus buriuotojas, užėmęs 
pirmą vietą regatoje kuri buvo 
surengta prie Sardinijos salos, Italijo
je.

Jeigu kas sako, kad maratono 
bėgimas yra labai sunkus, tai Kinijoje 
yra suorganizuotas " supermaratono" 
bėgimas, kuris tęsis 52 dienas ir bus 
nubėgta 2.800 kilometrų. Bėgikų 
amžius nuo 28 iki 56 metų. Laimėtojai 
dar nežinomi.

Jeigu australams vyrams buvusiose 
Pas. krepšinio pirmenybėse Ispanijoje 
labai blogai sekėsi, tai Australijoą 
invalidų krepšininkai, dalyvavę "In
validų Olimpiadoje", kuri vyko Stoke 
Mandeville, Londone, laimėjo aukso 
medalį, baigmėje nugalėję Anglijos 
komanda 39:35

Stovi iš kairės: Brad Porter, pirm. Stasys Šutas, Tomas Bindokas, Edis 
Starinskas, Marilyn Kratofil, Neringa Luscombe, Liudas Bungarda. 
Lina Renkauskaitė, Alyta Obeliūnaitė, Mikas Obeliūnas. Sėdi Ema 
Schrederienė. Tai visi turnyro laimėtojai.

Naują pasaulio disko metimo vyrų 
rekordą pasiekė Rytų Vokietijos 
sportininkas J. Schulz, numesdamas 
diską 74.08 ir pagerindamas ruso 
Dųmčevo rekordą 71.86m.

.’ Buvusi Italijos moterų rinktinės 
vartininkė P. Rimoldi yra pirmoji 
moteris futbolo tarptautinė teisėja, 
kuriai patikėta vadovauti Italijos 
moterų čempionato ir tarptautinėms 
moterų futbolo rungtynėms.

Baltijos regatos, vykusiose "Solin- 
gau" varžybose, lietuvio R. Andre- 
jausko įgula laimėjo trečią vietą ir 
gavo bronzos medalį.

Orio) mieste vykstančiose sklandy
mo tarptautinėse varžybose latvė 
D. Vilne dviviečiu sklandytuvu su 
keleiviu atsiekė naują pasaulio rekor
dą. 500 klm. ji nuskrido vidutiniu 96,1 
klm. per valandą. Ji taip pat pagerino 
ir Sov. S-gos rekordą, dviviečiu 
sklandytuvu LAK-12R 100-to klm. 
distanciją išvysčiusi 100,5 kilometro 
greičiu per valandą.

Pavasarinėse atletikos varžybose 
bulgarė S. Kostadinova peršoko 2.07 
metrų ir pakartojo jos tautietei L. 
Andonovai priklausantį pasaulio re
kordą, nors po mėnesio laiko Sofijoje ji 
peršoko 2.08m. ir pastatė naują 
pasaulio moterų rekordą.

Oriole mieste vyko Sov. S-gos 
sklandymo pirmenybės, lietuvis Anta
nas R ūkas, laisvos klasės sklandytuvų 
varžybose laimėjo aukso medalį. 
Komandiniai Lietuvos rinktinė turėjo 
nusileisti ukrainiečiams, laimėdami 
sidabro medalį. Individualiai geriau
siai pasirodė estė sklandytoja. Lietu
vis Vyt. Sabeckis gavo bronzos 
medalį.

F U T B O L AS
Australia - Čekoslovakija 1-1 
Čekoslovajija - Australia 1-0 
Čekoslovakija - Australia 3-0

Ačiū •

jajjsil ankyiną.

Mieli Sydnėjaus ir Canberros spor 
tininkai ir vadovai, ilgai nepamiršime 
jūsų apsilankymo.

Atnaujintos senos ir užmegsta eilė 
naujų pažinčių, pinančių gražų lietu 
viško bendravimo žiedą.

Po jūsų išvykimo mūsų jaunosios 
merginos susiorganizavo į krepšinio 
komandą, kuri tikisi dalyvauti sekan
čioje sporto Šventėje.

A. PERMINĄS 
"Baltia" sporto klubo 

vardu.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE H

i oooooooooooooooocoooooooooecooooocooooooooooooooooooooooocii

DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖS FILMAS

Penktadienį, rugpjūčio 22 dieną 7.30 vai. vakare Canberros lietuvių 
klube bus rodomas TV filmas iš 1985 metų Vilniuje įvykusios Dainų ir 
Šokių Šventės. įėjimas veltui. Kviečiame nepraleisti retos progos.

Filmas užsitęs apie dvi valandas. ;

Canberros klubo valdyba

:ik 16 18 EAST TEH RACE, BANKSTOWN (Tel. 7011 1414)

•ię Rugpjūčio 24 d. sekmadienį 3 v.p.p. įvyks

LOS ANGELES VYRŲ KVARTETO

Melbournas KONCERTAS

LKVS RAMOVĖ

Lietuvoje kiekvienas sveikas vyras,, 
sulaukęs dvidešimts vienų metų am
žiaus, privalėjo atlikti dviejų metų 
karinę tarnybą, kur buvo mokoma ne 
tik įvairios karinės gudrybės, bet buvo 
stengiamasi įvairiausiais pratimais 
užgrūdinti kiekvieną tautietį, kad jis 
ir fiziniai ir dvasiniai būtų pasiruošęs 
tėvynės gynybai. Mūsų kariuomenė 
daug kam buvo auklėjamoji mokykla, 

V. Bosikis,
LKVS Ramovės pirmininkas 

kur buvo stengiamasi visokeriopai 
paruošti karį ateities gyvenimui. Mūsų 
tautoje buvo net priimta sakyti, kad 
tas ne vyras, kas nėra ištarnavęs 
nustatytą laiką kariuomenėje. Ir 
tikrai, po dviejų metų karo tarnybos 
vyrai grįždavo namo fiziniai sustiprė-' 
jusiais, dvasiniai subrendusiais ir 
tautiniai susipratusiais tautiečiais, 
kuriuos namiškiai visada traktuodavo 
su pagarba. Beveik nerasite lietuvio, 
kuris nebūtų atidavęs savo kraštui 
šios dviejų metų karinės tarnybos 
duoklės ir šiandieną gyvendami emi
gracijoje, taip kaip kiekvienas lietuvis 
automatiškai priklauso lietuviškąja! 
Bendruomenei, taip ir mūsų buvę 
kariai automatiškai turėtų priklausyti 
buvusių lietuvių karių organizacijai 
RAMOVEI. Daugumoje susipratę tau
tiečiai, branginą praeitį ir nori 
palaikyti ryšį su kitais lietuviais, 
buvusiais kariais, yra dabartiniai 
ramovėnai ir, retkarčiais dalyvaudami 
Ramovės ruošiamuose parengimuose 
arba subuvimuose, randa progų prisi-- 
minti buvusius karinės tarnybos lai
kus.

Kiekvienoje lietuvių skaitlingiau 
apgyventoje vietovėje Australijoje 
yra įsisteigęs RAMOVĖS skyrius, 
kuris teikia progų, buvusiems kariams 
sueiti į krūvą ir draugiškai bendrauti. 
Džiugu pabrėžti, kad jau kelinti metai 
taip gražiai veikia Melbourne lietuvių 
buv. karių organizacija Ramovė, kuri 
savo suakyvintos veiklos dėka susilau
kia vis naujų narių.

Šių metų birželio 22 d., laike 
metinio visuotinio LKVS Ramovės 
Meib. Skyriaus susirinkimo, buvo 
išrinkta nauja valdyba, kuri pa
siskirstė pareigomis sekančiai: V. 
Bosikis - pirmininkas, V. Lazauskas -. 
vicepirmininkas, V. Anglinskas - 
sekretorius, F. Sodaitis - iždininkas, J.
Gylys - parengimų vadovas, V. 
Sivickas - narys; kandidatas. Atrodo, 
kad šioji valdyba, vadovaujama paty
rusio pirmininko dės pastangas dar
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daugiau pagyvinti Melb. ramovėnų 
veiklą ir, neabejoju, kad visi tie buvę 
lietuviai kariai, kurie iki šiol kiek 
pasyviau laikėsi ir nerado reikalo 
įsijungti į ramovėnų tarpą, suras 
būdų, kaip savo įsijungimu sustiprinti 
Melb. ramovėnų gretas ir dar labiau 
pagyvinti atbundantį Melbourne Sky
rių.

Naujoji valdyba nedelsdama su
šaukė savo ramovėnus, jų antrąsias 
puses ir artimuosius į šaunią vakaronę, 
kuri įvyko liepos 19 d. Lietuvių Namų 
svetainėje. Prie iškilmingai paruoštų 
nemokamų pietų, skyriaus pirminin
kas Vladas Bosikis pasveikinęs susi-/ 
rinkusius pareiškė, kad su tikslu 
geriau vienas kitą pažinti skyriaus 
valdyba nutarė dažniau rengti pana
šius subuvimus. Šia proga buvo 
pagerbti garbingą amži pasiekę ramo
vėnai.

Gražiai buvp paminėti ilgamečiai 
Ramovės skyriaus talkininkai, kurie 
įvairiomis progomis nesigailėjo paau
koti darbo ir laiko. Valgant, gurkšno
jant vynelį ir besikalbant buvo 
iškeltos gražios mintys dėl ateities 
veiklos ir pasidžiaugta, kad surastas 
kelias aržiau bendradarbiauti su 
panašius tikslus siekiančia Šaulių 
Sąjunga. Pabaigai buvo pakviestas 
mūsų poetas ramovėnas Juozas Mikš- 
tas perskaityti šiai progai pritaikytus 
eilėraščius, kuriuos nuotaikingai ir 
įdomiai perskaitęs poetas pralinks
mino susirinkusius. Malonią staigmeną 
suteikė Melbourne vis daugiau pasi
reiškianti poetė ir dainininkė Irena 
O’Dwyer savo eilėraščiu "Jaunas 
karys".

Kreipiuos į visus Melbourne gyve
nančius tautiečius, buvusius karius, 
nedelsiant registruotis pas p. Vladą 
Bosikį, 43 McCrae Rd., Rosanna 3084, 
tel.458 1637 ir įsirašyti nariais į 
Melbourne ramovėnų tarpą, nes kur 
du stos visados daugiau padarys.

ELBE

Pagerbdami šviesų a.a. Česlovo 
GEDGAUDO atminimą, $40 "Mūsų 
Pastogei” aukoja

Elena Zenkevičius 
Agnė ir Henrikas Meiliūnai

PADĖKA

Sydnejaus Parapijos savaitgalio mo
kyklos Tėvų komitetas dėkoja

L.ir A. CElClAMS už $10 auką 
mokyklos reikalams.

VIETOJ M
GELIŲ

A.a. Juozą BERNOTAVlClŲ pa
gerbdamas, vietoj gėlių ant kapo 
aukojo $10 "Mūsų Pastogei"

V.Šablevičius

Pagerbdami a.a. Adelę Jurkšaitienę 
vietoj gėlių aukojo " Mūsų Pastogei" 
$20,-

Elena ir Adolfas Sručiai, Sydney

Bilietai $8 asmeniui, vaikams iki 14 m. $2.

Rupjūčio 31 d. sekmadienį, 2.30 p.p. įvyks

i

¥: 
k

Puikūs laimikiai!
Nepraleiskite progos juos išlošti!

Klubo nariams primename, kad jau laikas apsimokėti nario mokestį už 
1986-87 metus.

Tarp gausių ir veiklių Adelaidės 
organizacijų turime ir tokią, kurią 
sudaro: vyras, žmona ir vėliava.

*

AUKOS "BALTIC NEWS"

A.L.B. Canberros Apyl.V-ba $ 300 
A.C.T. Doorland - N. Pilka $ 50 
Po $ 25: A.Andriuška, Dr. G. Danta - 
Canberra.
O.ir A. Leverial (St.Marys) pagerb
dami a.a. Antaną SKIRKĄ vietoj 
gėlių.
J.Reisgys - $ 20 (NSW) 
tcVisiems aukotojams nuoširdus ačiū.

A. Giniūnas
"Baltic News" atstovas NSW ir ACT

VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso organizacinis komitetas 
kviečia jus praleisti keletą malonių valandų su

UOS ANGELES VYRU KVARTETU

koncertuojančiu -

ADELAIDĖJE Rugpjūčio 22 d., penktadienį, 7 vai. ė 
Lietuvių namuose.

SYDNĖJUJE Rugpjūčio 24 d., sekmadienį, 3 vai.
Lietuvių klube.

Bilietai $8 asmeniui, $2 vaikui.

Visą koncerto pelną kvartetas skiria jaunimo kongresui

Los Angeles kvartetas, 'iš kairės: Rimtautas Dapšys, Antanas 
Polikaitis,Bronius Seliukas ir Emanuelis Jarašūnas.
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LIETUVIŲ RADIJO 
VALANDĖLĖS

ADELAIDĖ: 5EBI -FM šeštadieniais 
nuo 9-10 vai. ryto.

CANBERRA: 2 XX ketvirtadieniais
7.30 vai vak.

MELBOURNE: 3EA sekmd. 11 vai.
ryto, pirmd. 6.30 p.p.

SYDNEY: 2EA šeštadieniais 10-11 
vai. ryto.

BRISBANE 4EB ketvirtadieniais
4.30 p.p.

PERTH: 6NR kas trečią antradienį
6.30 vai. vak.
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