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Brangūs lietuviai!
Jau keturiasdešimt antrą kartą sėdame prie Kūčių 

stalo ne laisvoje nepriklausomoje Lietuvoje, bet pavergti 
ir išblaškyti po visus pasaulio kraštus. Sėdame skaudan
čiomis širdimis, nes mūsų tautos kančios kelias dar nesi
baigė. Tačiau mus drąsina ir viltingai nuteikia mūsų sesių 
ir brolių nepailstanti kova pavergtoje tėvynėje, pasireiš
kianti pogrindžio spauda ir tyliu, atkakliu pasipriešinimu 
okupanto priespaudai.

Džiaugiamės ir laisvojo pasaulio lietuvių gyvastingu
mu. Sukaktuvinės Australijos Lietuvių Dienos, VILtasis 
Pietų Amerikos Lietuvių Kongresas, Vasario 16-tosios 
gimnazijos 30 metų sukaktis, tradicinė Europos Lietu
viškųjų Studijų Savaitė, IV-tasis Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumas Chicagoje — tai vis tie mūsų gyvenimo 
žiedai, įpinti į praėjusių metų vainiką. Pirmosios Litua
nistikos Katedros laisvajame pasaulyje įsteigimas Chica
goje buvo iškiliausias šių metų užmojis, kurio svarba ir 
reikšmė dar labiau išryškės kelyje į ateitį. Visa tai teikia 
paskatinimo ir drąsos viltingai žiūrėti į 1982-sius metus.

Gimusio Kūdikio džiaugsmas ir ramybė teranda kelią į 
kiekvieno lietuvio širdį. Naujųjų Metų tėkmėje dar stip
riau liudykime savo tautinę ištikimybę pavergtai 
Lietuvai.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

Čia Amerikos galia
Rašo DARŪNAS mūsų 

bendrądarbis Š. Amerikoje

Gal nė viena gyvenimo 
sritis tokiu tempu nepro
gresuoja, kaip kad karo pra
monė. Jos pažanga neįtikė
tina: po trijų ketvirčių šimt
mečio skraido ne tik tris 
kartus už garsą greitesni 
lėktuvai, bet ir tarpkonti- 
nentinės raketos ir erdvė
laiviai, kaip kad Columbia. 
Paskutinysis dar neįskaito
mas į karo mąšinos ilgą są
rašą, bet tai dar nereiškia, 
kad jis tokiu nebus. Prilei
džiama kad erdvėlaivio Co
lumbia amžius būtų labai 
trumpas, jeigu juo nebūtų 
suinteresuotas tuo Penta
gonas. Taip pat sakoma, kad 
kas pirmas užvaldys erdves, 
tas turės galimybės užval
dyti pasaulį arba bent su
drausti neklaužadas.

Lapkričio 11 d. kare žu
vusių prisiminimo dieną 
JAV viceprezidentas G. 
Bush dalyvavo krikštynose 
pirmojo Trident povandeni- 
ninio laivo Ohio, kurio sta
tyba užtruko septynerius 
metus ir kainavo apie 1,2 
milijardo dolerių. Jis bus 
pagrindinis vadovaujantis 
laivas povandeninių laivų 
Trident grupei. Jo dydis kai 
du futbolo stadionai - virš 
560 pėdų ilgio. Jis yra Ame
rikos ne tik didžiausias, bet 
kartu ir galingiausias bei 
geriausias bet kada pasta
tytas laivas, ginkluotas Tri
dent branduolinėm raketom, 
kurių jis turi 24, ir kiekviena 
jų aprūpinta po 17 atominių 
užtaisų (warheads), kurios 
gali būti paleidžiamos į skir
tingus taikinius ir gali tiks
liai pataikyti į taikinius už 

7500 km. Po Ohio pakrikš
tytas povandeninis laivas 
Florida ir gal po metų bus 
pastatytas Michigan. Nau
jieji povandeniniai laivai 
krikštijami valstijų vardais. 
Viceprez. G. Bush lydėjo 
laivyno ministeris J. Leh
man jn., Ohio sen. J.H. 
Glenn jn., buvęs astronau
tas, ir admirolas H. Rick- 
over, kuris laikomas bran
duolinių povandeninių laivų 
tėvu. Pastarasis pastebėjo, 
kad Ohio ir kiti panašūs lai
vai liudija, kad Amerika 
rimtai pasiruošusi gintis. 
Viceprez. G. Bush pabrėžė, 
kad Ohio tikslas atbaidyti 
pajėgius JAV ir pasaulio 
jriešus. Esą, jo misija išlai
kyti taiką.

1979 m. Ohio buvo nuleis
tas į vandenį bandymui. Ta
da jį šampanu aptaškė prez. 
Carterio žmona. Tada tarp 
kita ko buvo taip pasakyta: 
ne bombos ir ne kurie kiti 
ginklai yra mums svarbiau
si. Ohio yra tikrasis Ameri
kos galybės reprezentantas. 
Tuo laiku erdvėlaivis Co- 
lumbija nebuvo dar išban
dytas. Žodžiu, Trident 
povandeninis laivas pripa
žintas pačiu efektyviausiu 
šių laikų ginklu. Jame su
kaupta tiek naikinamosios 
jėgos, kad gali nušluoti visus 
europinės Rusijos didmies
čius. Ekspertai taip pat tei
gia, kad karo atveju jei so
vietams ir pavyktų parali- 
žuoti Ameriką ir jos vado
vybę, ji vis tiek dar nebūtų 
karo laimėtoja, kol vande
nyse bus bent vienas Tri
dent povandeninis laivas. 
Negaunant vyriausybės di
rektyvų laivo kapitonas turi 
teisę veikti savo nuožiūra.

Kun. P. Butkus
M.B.E.

Didž. Britanijos karalie
nės Elizabeth II dekretu 
Naujų Metų proga Australi
jos lietuvių sielovados vado
vas kun. Petras Butkus pa
keltas į ’’Member in the Civil 
Division of the Most 
Excellent Order of the 
British Empire”. Šis ordinas 
teikiamas už ypatingus nuo
pelnus Britų imperijai. Tai 
pirmasis atvejis, kada Aus
tralijos lietuvis civilis gauna 
tokį ordiną.

Australijoj pirmasis lie
tuvis ”in the Military 
Division šį ordiną gavo 1978 
m. Australijos Karo Laivyno 
leitenantas inž. Algis Dičiū- 
nas, M.B.E., kuris dabar pa
keltas į Karo Laivyno majo
ro laipsnį.

Sveikiname kun. Petrą 
Butkų, M.B.E., su jo įverti
nimu už lietuvių sielovados 
darbą ir kartu visi lietuviai 
džiaugiamės šiuo pakėlimu!

RAŠYTOJŲ DRAUGIJOJE

Šiais metais gegužės 22 d. 
numatomas Lietuvių Rašy
tojų Draugijos narių suva
žiavimas Clevelande, Ame
rikoje. Suinteresuoti 
suvažiavimu nariai jau da
bar prašomi painformuoti 
Draugijos Valdybą apie da
lyvavimą suvažiavime. 
Atsiliepimų laukiama iki ba
landžio 15 d.

Suvažiavime numatoma: 
gegužės 22 d. visuotinis na
rių susirinkimas ir atskiri 
mažesni posėdžiai sekcijose.

Gegužės 23 d. iškilmingas 
Maironio minėjimas jo 50 
metų nuo mirties sukakties 
proga. Toliau literatūros 
šventė. LRD metinės ir A. 
Barono vardo novelės kon
kurso premijų įteikimas. 
Veiks knygų mugė, kurios 
metu pirkėjai gaus autorių 
autografus.

MIELI TAUTIEČIAI!
VLIKo Valdyba nuoširdžiai sveikina visus lietuvius 

visame pasaulyje.
Švęsdami džiaugsmingas Kalėdų Šventes ir vėl 

žengdami į Naujuosius metus, sustiprinkime savo viltį ir 
ryžtingumą kovoti dėl geresnės mūsų tautos ateities.

Galimas dalykas, kad nauji tragiški įvykiai Rytų 
Europoje, kurie jaudina visą pasaulį, vienaip ar kitaip 
atsilieps ir mūsų tėvynėje. Budėkime ir būkime pasiruošę 
visokiems netikėtinumams. Mus džiugina kovojančių 
tautiečių ryžtas Lietuvoje, jaudina jų pasiaukojimas ir 
kančios, padėkime jiems kuo galėdami.

Laisvojo pasaulio lietuviai, suglauskime savo eiles, 
nenustokime vilties ir ryžtingai siekime vieno tikslo — 
LAISVĖS LIETUVAI!

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas

DR. K. BOBELIS 
PERRINKTAS VLIKO 

’VALDYBOS PIRMININKU

Gruodžio 12 d. Čikagoje 
susirinkusi VLIKo Taryba 
perrinko Dr. K. Bobelį va
dovauti VLIKo Valdybai se
kančiai trejų metų kadenci
jai. Iš 14 posėdy dalyvavusių 
VLIKą sudarančių organi
zacijų atstovų, už Dr. K. Bo
belį balsavo vienuolika, su
silaikė trys. Artimiausiu lai
ku Dr. Bobelis pristatys Ta
rybai patvirtinti naują 
VLIKo Valdybą.

(ELTA)

PREMIJA EVAI KUBBOS

Drauge su garsiąja 
Archibald metine konkursi
ne portreto paroda N.S.W. 
Meno Galerijoje vyksta ir 
kitos konkursinės dailės pa
rodos, kurios patraukia 
visos Australijos pirmau
jančius dailininkus. Iš lietu
vių šiais metais dalyvavo tik 
Eva Kubbos, kuriai buvo 
paskirta Galerijos patikėti
nių premija už geriausią ak
varelę ir Pring memorialinė 

premija, skiriama tik mote
riai dailininkei už geriausią 
akvarelinį gamtovaizdį.

**♦
Metų pabaigoje sovietai į 

Afganistaną pasiuntė dar 
didelį kiekį kariuomenės ko
voti su Afganistano laisvės 
kovotojais. Dabar Afganis
tane priskaitoma iki 150.000 
sovietų karių.

*♦*
Globalinės apimties ame

rikiečių savaitinis žurnalas 
’’Time” tradiciškai pereitų 
metų žymiausiu pasaulyje 
žmogum pripažino lenką 
Lech Waięsa, nepriklauso
mos Lenkijoje darbininkų 
profesinės sąjungos ’’Soli-. 
darumo” steigėją ir kaip 
laisvės kovotoją.

Amerikos žvalgybos ži
niomis pernai įvykęs pasi
kėsinimas prieš popiežių 
įvykdytas su sovietų žinia. 
Esą dabartinis popiežius tu
rįs būti pašalintas, nes jis 
Lenkijai sudaro perdidelį 
užnugurį.
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Žengiant į naujuosius..
Atrodo, sėkmingai praėjo 

pereitų metų šventinė karš
tinė, ir visi po pertraukos, 
po atostogų bei išvykų ren
kasi į darbus ir prasideda, 
kalbant neperdėtai, norma
lus gyvenimas su kasdienine 
rutina, su senais ir naujais 
rūpesčiais, daugeliu atvejų 
netgii su ryžtu daugiau už
simoti, daugiau atsiekti, 
daugiau laimėti. Ir tai yra 
visiškai natūralu ir supran
tama. Tam suvedami meti
niai balansai, apyskaitos, 
metų pabaigoje išvedami 
pelno ar nuostolio rezultatai 
ir ieškoma priežasčių, kodėl 
nuostolių gauta ir kur pada
rytos klaidos. Taip yra viso
se gyvenimo srityse, tų 
principų laikosi ne tik orga
nizacijos, valstybės bet ir 
pavieniai asmenys. Ir be 
abejo, iš to gaunasi akivaizdi 
pažanga, nes pradedant 
naujus metus pastebėtos 
veikloje klaidos šalinamos, 
taikomi ir įvedami nauji me
todai, išdirbamos naujos 
programos.

Taip ir mes, pradėdami 
naujus metus, stojame į 
darbus ne tik jų tęsti, bet po 
švenčių, po atostogų pail
sėję, atsigavę užimame savo 
pozicijas su šviežia energija, 
jaunais polėkiais ir užsimo
jimais. Kiekvienas turime 
savų planų, siekimų, kuriuos 
tikimės šiais metais įgyven
dinti, atlikti. Juo labiau to
kių planų savo programose 
turi organizacijos, institu
cijos. Norėtųsi tik visiems 
palinkėti ištvermės, sėk
mingo darbo ir jėgų.

Neabejotinai kiekvienas 
aktyvus žmogus pakanka
mai turi savo darbų, įsipa
reigojimų, uždavinių, bet 
sąmoningas lietuvis visados 
jų turi dvigubai daugiau. Ir 
tai nėra perdėtai pasakyta. 
Kai kitas, baigęs dienos 
darbą, dairosi pelnyto ato- 
pūčio, atsipalaidavimo iš 
anksto džiaugdamasis lais
valaikiu, kurį skiria daž
niausiai savo ar savo šeimos 
malonumams, lietuviui tokie 

A.A.
VINCUI ŠIUKŠTERIUI

Adelaidėje mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną 
Marijoną šiukšterienę, dukras Eleną, Emiliją ir jų šeimas 
ir drauge liūdime. 0. ir J. Maksvyčiai

I. Daniškevičienė
R. ir D. Gečiauskai
V. ir M. Broach-Maksvytis

’’VYČIO” Klubo Garbės Nariui
VINCUI ŠIUKŠTERIUI 

mirus, žmoną Marijoną, dukras Eleną ir Emiliją liūdesyje 
giliai užjaučiame ir kartu jautriai pergyvename.
Liūdesio valandoje užjaučiame žentus Alių Daniškevičių 

bei Vytą Klimaitį, ir anūkus Andrių, Gailą, Robertą ir 
Varį.

Adelaidės L.S.K. "Vytis” Valdyba ir sportininkai

dalykai nepasiekiami: jis 
grįžęs iš darbo neturi laiko 
mėgautis laisvalaikio malo
numais, nes jo laukia dau
gybė kitų, neatidėliotinų 
darbų: posėdžiai, repetici
jos, treniruotės, vaikams 
lietuviškos pamokos ir šim
tai kitokių pareigų ir įsipa
reigojimų, kokiomis tik 
apsikrauna gyvas ir veiklus 
lietuvis. Tas, žinoma, labai 
brangiai kainuoja ir pinigo, 
ir laiko, ir sveikatos bei 
energijos. Gal kai kam atro
do, kad mes gyvename kaip 
ir visi kiti. Bet taip nėra. 
Patys gėrimės ir prieš kitus 
didžiuojamės, kiek esame 
padarę ir ko atsiekę, bet vi
sa tai savaime nepasidarė ir 
iš pašalies niekas nepagel
bėjo - nei valstybė, nei baž
nyčia, nei jokia partija.

Visa tai apžvelgiant tenka 
tik stebėtis, koks lietuvis 
pajėgus ir ištvermingas! 
Negalima užmiršti ir to fak
to, kad lietuviškoj veikloj 
nėra užbaigos nei bet kokios 
pertraukos, nes bent kiek 
sulpdavus nesulaikomai vis
kas sustoja arba net gali

Solistas Jonas Vaznelis 
Australijoje

Svečio solisto iš Čikagos 
Jono Vaznelio apsilankymas 
Australijoje visiems buvo 
maloni staigmena. Iškvies
tas ALKF savo suvažiavimo 
proga, solistas pirmiausia 
koncertavo Sydnejaus lietu
viams (gruodžio 19 d.), vė
liau ALKF suvažiavime 
gruodžio 30 d. Melbourne ir 
galiausiai sausio 3 d. Adelai
dėje.

Apie Joną Vaznelį girdė
jome ir žinojome iš anksčiau, 
kad jis kaip solistas plačiai 
reiškiasi Amerikoje, dai
nuoja Čikagos lietuvių ir 
amerikiečių operose, neven
gia išvykų ir į tolimesnius 
kraštus. Dar 1978 m. jis gal
vojo apie galimybes lankytis 
Australijoje, bet praėjo 
trejetas metų, kai tokia pro
ga atsirado. Pats būdamas 
patrauklios išvaizdos ir savo 
dzūkišku charakteriu greit 

griūti ilgų metų darbo ir kū
rybos rezultatai. Taigi, jau 
vien tik palaikymas ir vyk
dymas to, kas yra ir vyksta, 
jau pareikalauja iš lietuvio 
būti nuolat įsikinkius nesiti
kint pamainos, betgi dar yra 
dalykų, kuriuos pats laikas 
padiktuoja, ko programose 
neįrašyta.

Šie metai irgi pareikalaus 
iš mūsų dar didesnio jėgų 
įtempimo ir pasiaukojimo: 
juk metų pabaigoje Mel
bourne įvyks Australijos 
Lietuvių Dienos, kurios yra 
mūsų visos veiklos, galima 
sakyti, akstinas ir atpildas. 
Dar po metų — 1983 m. — 
įvyks Pasaulio Lietuvių 
Dienos, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo penktasis Kongre
sas Šiaurės Amerikoje. Tai 
yra didingi, bet jau virš- 
programiniai užsimojimai, 
kuriuos įgyvendinti teks 
dvigubai įsikinkyti, nes 
dideli uždaviniai pareika
lauja nepalyginamai daugiau 
jėgų ir pasiaukojimo. Tačiau 
dideli žygiai išaugina ir mil
žinus bei didvyrius. Mes to
kiais ir turime būti. Tai ži
nant visados atsiranda ir 
jėgų, valios bei ištvermės. 
To visiems ir linkime.

(v.k.)

įsigijo simpatijų ir didelio 
palankumo bei šilto pritari
mo iš klausytojų koncertų 
metu. Žinoma, jis pasirodė ir 
kaip pajėgus dainininkas, 
dainavęs su dideliu ir šiltu 
nuoširdumu. Bet gal labiau
siai Australijos lietuviai so
listui dėkingi už girdėtas 
lietuvių ir lietuvių kompozi
torių dainas, kurios sudarė 
du trečdalius ar daugiau jo 
atsivežto repertuaro. Kai iš 
anksčiau čia lankęsi solistai 
(ypač solistės), stengėsi mus 
žavėti operų arijomis, Jonas 
Vaznelis šiuo atveju buvo be 
pretenzijų dzūkas tarsi no
rėdamas pabrėžti, kad 
solisto balsą ir pajėgumą 
galima pilnai atskleisti ir 
dainuojant lietuviškas 
dainas...

Sydnejuje jam koncer
tuojant akomponavo plačiai 
žinoma pianistė Virginija 
Inkrataitė, Melbourne - Mrs. 
Angela Dhar ir Adelaidėje 
Nemira Masiulytė - Staple
ton. Reta naujiena austra- 
liečiams dar buvo ir tai, kad 
Jonas Vaznelis buvo vyras 
solistas po ilgokos pertrau
kos, kai čia prieš 10 ar dau
giau metų sėkmingai gas
troliavo dainininkas tenoras 
Stasys Baras.

Jonas Vaznelis yra pajė
gus bosas, galįs drąsiai stoti 
prieš daug reiklesnes audi
torijas. Mes esame kiek 
kuklesni ir džiaugiamės, kad 
esame neužmiršti ir aplan
komi iš daug visokiais at
žvilgiais pajėgesnių koloni
jų, kurių rankose sukauptas 
beveik visas išeivijos lietu
vių kultūrinis ir politinis gy
venimas ir veikla bei vado
vybė. O gal mes patys per 
ilgesnį laiką net nejausdami 
pasidarėme labai svarbūs, 
kad visokiomis priemonėmis 
stengiamasi laimėti mūsų 
palankumą... Gal, gal. Tų gal

Padėka
Mylimam ir niekad neužmirštamam vyrui ir tėvui, mus 

palikusiam ir Amžinybėn iškeliavusiam, dėl to mūsų ne
nusakomą širdies skausmą supratusiems ir mus atjautu- 
siems, dalyvaujant paskutiniame atsisveikinime bei kito
kiu būdu pareiškusiems velionio pagerbimą ir mums 
užuojautą, dėkojame: kun. P. Butkui už įspūdingas laido
jimo apeigas, jautrius, gilios prasmės atsisveikinimo žo
džius bei mirusiojo aplankymą paskutinėje jo gyvenimo 
valandoje su Šv. Sakramentais; kun. P. Martuzui už kar
tu su kun. P. Butkum atnašautas laidojimo mišias ir kartu 
atliktą jautrų giedojimą; pasakiusiems turiningas atsi
sveikinimo kalbas: A. Kramiliui, poetui J.A. Jūragiui, 
Dr. A. Mauragiui, poetei A. Prižgintaitei, rašytojui A. 
Skirkai; D. Bartkevičienei už lietuviškos žemės saują, 
palengvinusią Atsiskyrusiam pakelti sunkų australišką 
molį; kunigams Dr. P. Bačinskui, P. Daukniui, St. Gaide
liui, aukojusiems šv. mišias savo vietovėse; visiems mie
liems tautiečiams, dalyvavusiems atsisveikinimo rožinia
me; visiems, skyrusiems šv. mišioms auką už a.a. miru
siojo vėlę; visiems, pareiškusiems savo meilę ir pagarbą 
mirusiajam gėlių vainikais bei puokštėmis; visiems, da
lyvavusiems pamaldose, palydėjusiems į kapus, jautriai 
sugiedojusiems atsisveikinimo giesmes; nuoširdi padėka 
A.J. Jūragiui ir B. Žaliui už, nušvietusiems kilnų ir tauti
niai prasmingą velionio gyvenimą, spaudoje paskelbtus 
nekrologus; nuoširdi padėka D. Bartkevičienei ir jos 
vyrui už rūpestingą velionio kapo aptvarkymą ir papuo
šimą gėlėmis; jautriai dėkojame už didelį lietuvišką nuo
širdumą, pareiškiant mums užuojautas spaudoje, laiš
kais, kortelėmis, žodžiu. Ypatinga padėka Dr. R. Zakare
vičiui už mirusiojo ir jo laidojimo apeigų įamžinimą foto
grafijose; labai draugiška padėka D. Bartkevičienei, A. 
Laukaitienei, A. Prižgintaitei-Spykers už man pareikštą 
didelį rūpestį ir globą skaudaus atsisveikinimo dienose; 
dėkojame už velionį pagerbiant pinigines aukas paverg
tos Lietuvos, taip karštai mirusiojo mylėtos ir dėl jos 
daug dirbusio, vadavimo reikalams: lietuviškai spaudai, į 
liet, organizacijoms kultūriniems reikalams.

Dar kartą dėkojame visiems tautiečiams, pagerbu
siems ir apgailėjusiems mirtį mano mylimo, neužmiršta
mo gyvenimo draugo ir vyro, rašytojo Juozo Slavėno, o 
Rasos, kenčiančios skaudų netekimą, tėvelio.

M.M. Slavėnienė ir 
duktė Rasa

o tačiau viena aišku, kad 
mes savo svečių neapviliam, 
mokam juos ne tik gražiai 
priimti ir pagloboti, bet ir 
tinkamai įvertinti.

Apie svečio solisto Jono 
Vaznelio koncertus ir daina
vimą tikimės išgirsti iš tos 
srities autoritetų, bet ir be 
to solistas buvo gražiai įver
tintas klausytojų gausa ir 
šiltu priėmimu. Tikimės, 
kad svečias irgi neapsivylė 
nei savo klausytojais, nei 
Sačia Australija. Atšvęsti 

kalėdas po šaltosios Čikagos

Pirmaujantį sportininką ir iškilųjį kovietį Don 
A t k i n s o n, jo brangiai mamytei mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime.

Sporto Klubo KOVO Valdyba ir 
sportininkai

Mielai Sesei, v.s. Elenai Laurinaitienei buvusiai 
ilgametei LSS Australijos Rajono Vadeivei, ’’Aušros” 
tunto skaučių organizatorei, gavusiai žinią iš Lietuvos, 
kad ten mirė jos sesuo a.a. Janina Petkūnienė, nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir drauge liūdi

LSS Australijos Rajono Vadija 
ir

Sydnejaus Skautų Židinys

Mūsų mielą narę Danutę Simankevičienę, jos brangiam 
broliui

A.A.
DONATUI MATULAIČIUI 

mirus, giliai nuoširdžiai užjaučiame skausmo
valandoje ir artimuosius, ir kartu liūdime.

Melbourno Soc. Globos Moterų D-ja,
Valdyba ir narės

tropiniame kontinente, tiki
me, jam ir jo žmonai buvo 
taip pat reta ir maloni per
maina. n.n.

Kalifornijoje mirė didelis 
lietuvių draugas, buvęs JAV 
pasiuntiniu Lietuvoje, Dr. 
Owen Norem. Jis 1937 me
tais prezidento Roosvelto 
buvo paskirtas pasiuntiniu 
Lietuvai ir šias pareigas ėjo 
iki rusų okupacijos.
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AUSTRALIJOS LIET. FONDUI 10 METŲ
Australijos lietuvių bend

ruomenės ribose 1972 m. 
pabaigoje sukurtasis Aus
tralijos Lietuvių Fondas 
(Australian Lithuanian 
Foundation Inc.) yra ypa
tingai svarbi institucija. 
Gruodžio mėnesį jam sueis 
10 metų.

Fondo tikslas - remti kul
tūrinį ir visuomeninį mūsų 
reiškimąsi. Trumpai - mūsų 
gyvybinį pulsą čia Australi
joje. Ir ne tik organizacinį, 
bet ir paskirų asmenų 
individualinį, jei kūrybinė jų 
iniciatyva pasitarnauja lie
tuviškosios kultūros ugdy
mui ar jos propagandai. Ne- 
simatant lietuvių tautos iš
silaisvinimo galimybių arti
moje ateityje, gyvenamosios 
valandos pagrindinis užda
vinys darosi tautos išliki
mas. Išeivijoje gi talka jos 
išlikimui. A.L. Fondo 
darbai, jo skiriamos sumos 
mūsų organizacijoms, pre
mijos paskiriems asmenims

Liet. Moterų Klubų Federacijos suvažiavimo prezidiumas 
spalio 24 d. Iš k.: M. Samatienė, J. Banaitienė, J. Simutienė, O. 
Baužienė (kalba), M. Marcinkienė, M. Noreikienė, E. Treima- 
nienė. Suvažiavimas vyko Brooklyne, N.Y.

Australijos Lietuvių Fonde
Fondo vajų parėmė: 

(skliausteliuose bendra su
ma paaukota Fondui)

$ 520 Juozas Jasulaitis 
Vic. (675)

$ 200 Juozas Ramanaus
kas NSW (2830)

Po $ 100 — D.L.K. Vyte
nio Šaulių Kuopa Melbour
ne, L.K.V.S. Ramovė Ade
laide (400), Adelaidės Apy
linkės Valdyba (325), Ant. 
Laukaitis (244) ir I.E. Jonai
čiai (440) - NSW, S.V. Bar- 
tuškai (115) ir P. Morkūnas 
— Vic., A.J. Šereliai - S.A., 
J. Voveris ACT (240).

$ 60 M.D. Didžiai Vic. 
(222)

Po $ 50 — Melb. Soc. Glo
bos Moterų D-ja (165) - a.a. 
L Aleknos atminimui, Mel
bourne Lietuvių Klubas 
(305), A. Gudelis S.A. (170), 
P. Šiaučiūnas Tas. (270), O. 
Baužienė ir L. Simanauskas 
NSW (55), Vyt. Pažereckas, 
A. Krausienė (330) - motinos 
atminimui, P.D. Baltučiai 
(105), J. Balbata (145) ir 
M.S. Tamašauskai (60) - visi 
iš Vic.

$.40 P. Launikaitis S.A.
Po $ 30 A. Eskirtas (86) ir 

A. Blechertas - Vic., P. Dai
lidė NSW.

Po $ 25 J. Krygeris, Pr. 
Pusdešris (30) ir «E Žygienė - 
visi S.A.

Po $ 20 J. Ivoška, J. Jona- 
vičius (90), kun. A. Spurgis 
(62) ir J. Poškus - S.A., B. 
Dambrauskas NSW, A. Ka- 
minickas W.A., D.A. Žilins
kai (45) - a.a. I. Aleknos at
minimui, R. Leknienė, A. 

už jų įnašą mūsų bendruo
menėje, manau, visiems iš 
spaudos gerai žinoma^ Tikiu, 
kad Fondo paskelbtą ir dar 
pratęsiamą vajų visi pagal 
išgales paremsime. Tegu 
Fondo dešimtmetį apvaini
kuoja $ 100.000 suma, tegu 
tai būna palikimas po mūsų 
ateinančiai kartai. Esam 
kiek nusivylę jaunąja karta. 
Manau, tačiau, kad kiekvie
nas lietuvių kilmės asmuo 
anksčiau ar vėliau pajus, 
kad jo lietuviškoji kilmė yra 
jo asmenybės, jo identiteto 
neatskiriama dalis. Jei 
jaunimas kiek nuošalus da
bar, tai gal ir mūsų vyres
niųjų kaltė. Nesupratome 
nei jaunimo idėjų, nei jų 
skonio ar neskyrėm tam dė
mesio. Norėjom, kad jie bū
tų kaip mes, galvotų kaip 
mes. Taip niekad nebūna.

Keli priekaištai A.L. 
Fondo vadovybei. Vienas 
antras suabejoja dėl Fondo 
skiriamų premijų reikšmės.

Miškinis ir M. Varanius - visi 
Vic., M.A. Statkai NSW - 
vietoj gėlių mirus K. Griškui 
USA.-'--"3,
” $15<A.‘ Zinkevičius NSW 
(25)/

Po $ 10 J. Džiaugys, V. 
Janulis (12), V. Patašius 
(16), J. Stankevičius, V. Ur
bonienė (60) ir A. Morkūnas 
(60). K. Pocius (89), A. Pet
ruškevičienė ir S.J. Bagdo
nai - a.a. J. Rackaus atmini
mui - visi iš S.A., E. Karb- 
lane, E. Stundžėnas, O. 
Aleknienė (325), L.E. 
Chmieliauskas (40) - a.a. I. 
Aleknos atminimui, A. Ga- 
becas - a.a. V. Krauso atmi
nimui ir E. Zdanavičius - visi 
iš Vic. Alfa Savickienė (35), 
A. Mauragis (135 - vietoj 
fėlių a.a. J. Slavėnui ir P. 

itkauskas (30) - visi NSW.
Po $ 5 J. Siurblys S.A., A. 

Strunga, J.P. Šėkai (25) ir Z. 
Kalpokienė - Vie., a.a. V. 
Krauso atminimui: K. Kuz
mickas (10), F.M. Sodaičiai 
(93) ir $ 4 P. Vaičaitis - Vic.

Pagerbdami a.a. Vincą 
Adomavičių, vietoj gėlių:

$ 20 T. Bikulčienė (570)
Po $ 10 J.E. Kalnėnai (90), 

K.L. Bartaškai (20), J.E. 
Balčiūnai (130), E. Korsa
kaitė (210), J.S. Meiliūnai 
(477) ir B.Z. Savickai (45) - 
vic., K. Kalnėnas NSW.

Po $ 5 V.A. Baltrukoniai 
(95), J. Paragienė (81) ir E. 
Šeikienė (20) - Vic.

Geelongo lietuviai per 
mūsų įgaliotinį A. Obeliūną:

Po $ 20 S. Urbonavičius, 
S.S. Karpalavičiai (29), B. 

Akademinė premija tikrai 
skatinančiai yra veikusi 
Eraeityje. Iki šiol parašyta 

tuanistine tema 5 darbai 
akademiniam laipsniui. Apie 
paskutinįjį greitai išgirsime. 
Skatinančiai veikia ir litera
tūrinė premija, nors ji dar 
nebuvo paskirta. Yra para
šytos 4 apysakos. Mokytojai 
labai teigiamai atsiliepia 
apie premijas besimokan
čiam jaunimui. Iškilusis me
tų jaunuolis/ė turėtų susi
laukti didesnio dėmesio iš 
mūsų spaudos ir bendruo
menei vadovaujančių valdy
bų. Turėtų tai būti viešumos 
asmenybė.

Nusiskundžiama, kad 
Fondo valdyba nepasirūpina 
dėl teisių nurašyti nuo tak
sos Fondui skirtų sumų. 
Šiuo reikalu Fondo valdyba 
1978 m. gegužės 26 d. per 
advokatą buvo kreipusis į 
mokesčių įstaigą. Australian 
Taxation Office 1978 m. 
liepos 7 d. rašte, susipažinus 
su Fondo įstatais, atsakyk 
mas buvo neigiamas. Fede
ralinės valdžios mokesčių 
nuostatai išimtį tedaro tik 
labdaros organizacijoms ir 
grynai mokslinimuisi remti 
institucijoms. Gaila, bet taip 
yra Australijoje. JAV ir 
Kanadoje visos nesiekian
čios pelno institucijos nau
dojasi ta joms labai palankia 
privilegija. Kiekvienam 
krašte kiti įstatymai.

A. Zubras

Jakaitis, A. Jakubauskas 
(30) ir S. Šutas (48).

$ 15 M. Kymantas (64)
Po $ 10 V< Braželis, V. 

Paškevičius (20), E.V. 
Stuikevičiai, J. Lipšys, F. 
Andrikonis (25), P.L. Obe
liūnai (35), A. Žvirblis (107), 
A.E. Jomantai (35), V. Ma
čiulis (12, T. Ženk, Č. Volod
ka (32), A. Jančiauskienė 
(15) ir V. čerakavičius (19).

Po $ 5 E. Aleksiūnas, S. 
Speičys, V. Aukštiejus (25), 
M. Davalga, M. Anskaitis, 
O. Šrėderis (41), A. Volko- 
vickas (10), C. Vaicekaus
kienė (7), P. Vaičekauskas 
(26), P. Šimaitis, B. Gasiū- 
nas, L. Bungarda, M. Gru- 
žauskienė, A. Benulis, J. 
Manikauskas (15), L. Kosze- 
la, A. Volodkienė, L. Volod
ka (12), O. Gvildienė (7), J. 
Každailis, J. Norvidienė, S. 
Slavickas, G. Bučkis ir V. 
Bindokas.

Po $ 2 P. Šileris, J. Bur- 
žinkas, J. Medelis (3) ir R. 
Geralavičius

Po $ 1 P. Varanka ir E. 
Maternas.

Canberros lietuviai ka

A. Liet. FONDO Vajus 
pratęsiamas

Australijos lietuviai, nebūkime abejingi savajam 
Australijos Lietuvių Fondui - jo pajėgumas priklauso be 
išimties, nuo mūsų pačių.

Bronius Stašionis

Paremk Australijos Lietuvių Fondą, jis padės Tavo 
vaikams ir vaikaičiams išlikti lietuviais

Bronius Straukas

Kam rūpi lietuvybės išlaikymas, tas remia Australijos 
Lietuvių Fondą.

Juras Kovalskis

Dėl pašto streikų ir kito
kių susitrukdymų Redakci
jos nepasiekė ir į Mūsų Pas
togės prieššventinį numerį 
nepateko eilė šventinių 
sveikinimų, kuriuos skelbia
me dabar. Red.

Nuoširdūs sveikinimai bei linkėjimai bičiuliams ir 
pažįstamiems Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga.

Sofija ir Jonas Meiliūnai

Bičiuliams ir pažįstamiems malonių KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ širdingai linki 

Ona ir Vladas Jakučiai

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ 
linki visiems draugams ir pažįstamiems

Makaravičių šeima

Geelongo Lietuvių Sąjungos Klubo nariams, rėmėjams 
ir visiems geros valios lietuviams daug džiaugsmo Šv. 
KALĖDOSE, o NAUJUOSE METUOSE daug geros 
sveikatos ir visokeriopos laimės linki

Juozas ir Imgarda Gailiai

Linksmų Šv. KALĖDŲ švenčių ir laimingų NAUJŲ 
METŲ linkime giminaičiams, draugams ir visiems 
bičiuliams. ' •

Juozas ir Marija Manikauskai
Geelong

AUSTRALIAN TAXATION OFFICE

Dear Sirs

INCOME TAX

AUSTRALIAN LITHU
ANIAN FOUNDATION

With reference to your 
letter dated 26 May 1978, it 
is advised that, briefly 
stated, section 78 (1) (a) of 
the Income Tax Assessment 
Act 1936 as amended, 
authorizes the allowance of 
deductions for gifts made to 
such funds, authorities or 
institutions as public and 
non-profit hospitals, public 
benevolent institutions, 
public funds for the relief of 
persons in Australia who 
are in necessitous circum
stances, universities, 
scientific research institutes 
school buildings funds, art 

riuomenės šventės proga:
$ 20 G. Pečiulevičius
Po $ 10 B. Minius (25) ir E. 

Laurinonis (20)
Po $ 5 F. Panks (15), M. 

Pužienė, A. Brūzga (15), L. 
Vrubliauskas (30), P. Dab- 
riega (10) ir B. Knieželienė

Po $ 4 S. Skukauskas ir J. 
Antanaitis (9)

$ 3 J. Gocentas
Po $ 2 M. Labutienė (22), 

L. Budzinauskas (20), O.. 

; i ..įij'm-g .,,............Mūsų Pastogė Nr.-l-Sr,

galleries, museums, 
libraries, marriage guidance 
organizations, colleges of 
advanced education and 
institutions referred to 
specifically by name.

From the information in 
the possession of this office, 
it is considered that the 
Australian Lithuanian 
Foundation could not be 
classified as a fund, 
authority, organization or 
institution for the purposes 
of section 78 (1) (a). 
Accordingly, gifts to the 
Foundation would not be 
allowable deductions in the 
income tax assessments of 
the donors.

Yours faithfully
K.P. Brady 

Deputy Commissioner of 
Taxation

Butavičienė, K. Kučinskienė 
(7), L. Venslovas (16) ir J. 
Dehn (6).

Sveikiname naujus 
narius: D.L.K. Vytenio Šau
lių Kuopa Melbourne, L. Si
manauskas ir Pr. Pusdešris.

Naujus šimtininkus, kurie 
yra: A. Žvirblis, S.V. Bar- 
tuškai, A.J. Šereliai, P.D. 
Baltučiai, J. Balbata ir P. 
Morkūnas.

Širdingas ačiū visiems 
parėmusiems Fondą.

V. Ališauskas
AL Fondo iždininkas

PASIKEITIMAI
SYDNEJAUS LIETUVIŲ 

KLUBE

Vos porą mėnesių pabu
vęs pasitraukė iš klubo ve
dėjo pareigų Leonas Šilas. 
Naujuoju klubo vedėju 
pakviesta p. Elena Birkma- 
nienė, iki šiol buvusi klubo 
valgyklos vedėja. Teko pa
tirti, kad valgyklai vado
vauti ir ją vesti sutiko p. 
Jane Šarkauskienė.

I 4.++4-+J Wtt+t+WMt i 4;< rf ii ii
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Namie
PERTH

Gruodžio 5 d. pas p.p. Či- 
žeikas įvyko ’’Tauro’’ golfi- 
ninkų sezono užbaigtuvės. 
Dalyvavo 39 žmonės, kurie 
čia atvyko gražiai praleisti 
vakarą ir drauge pasi
džiaugti golfininkų atsiek
tais laimėjimais.

Pavalgius ir pailsėjus 
grupės vedėjas A.Čižeika 
išsamiai apžvelgė metinę 
veiklą, džiaugėsi narių skai
čiaus didėjimu, iškylomis ir 
tarpusavėm varžybom. La
biausiai pasižymėję šiame 
sporte, būtent A. Cižeika už 
daugiausia laimėjimų metų 
bėgyje gavo ”Tauro” perei
namą trofėją, V. Klimaitis 
už į skylę iš vieno šūvio iš 
146 metrų atstumo ir A. Da
na, kaip naujasis narys, už 
šios dienos laimėjimą, gavo 
nuolatinius trofėjus, gražiai • 
padarytus p. Susterio iš J 
Adelaidės, už Už šios dienos ; 
laimėjimą seniorų tarpe V. • 
Francas laimėjo pereinamą ' 
trofėją, jo paties gražiai i 
padarytą ir atkovotą iš pe
reitų metų laimėtojo. G. Pa- 
tupis gavo mažą dovanėlę 
skirtą sekcijos už pasižymė
jimą lošime kaip grupės 
draugiškiausias narys. Šiuos 
trofėjus ir dovanas jiems 
įteikė P.S.K. ’’Tauro” pirmi
ninkas p. E. Klimaitis.

Padėkojus šeimininkei už 
skoningai ir gražiai paruoš
tus stalus, pranešta golfo 
vadovybės pasikeitimas. 
Pagal sekcijoje nusistovėju
sią tvarką, grupės vedėjas 
renkamas vieniems metams, 
todėl ateinančių metų vado
vas, jam sutikus, bus p. V. 
Klimaitis ir jam palinkėta 
laimingai su visais čia esan
čiais sulaukti šios šventės 
kitais metais.

Baigus oficialią dalį sekė 
lengvas pokalbis ir bendra
vimas ligi vėlyvos nakties.

A.Č.

SAUSIS

24 d. Melb. teatras ’’Aušra”, spektaklis Liet. Klube
31 d. Dainos choro gegužinė

VASARIS

14 d. ALB Apyl. V-ba Vasario 16 minėjimas Liet. Klube
20 d. Moterų D-jos tradicinis blynų balius Liet. Klube
21 d. Sporto Klubo Kovo metinis susirinkimas L. Klube

KOVAS

7 d. Šiaulių kuopos VI. Putvinskio minėjimas L. Klube
13 d. Taut, šokių gr. Sūkurio tėvų balius L. Klube
20 d. Žvejų klubo balius - vakaras L. Klube
27 d. ALB Apyl. V-ba (Žmogaus teisių) vakaras L. Klube

BALANDIS

3 d. Sporto klubo Kovo iešminė
18 d. Skautų margučių popietė Ingleburne skautų žemėje
24 d. Carito — Dainos choro balius Liet. Klube

GEGUŽIS

8 d. Ramovėnų balius Liet. Klube
16 d. ’’Atžalos” teatro spektaklis Liet. Klube
30 d. Ateitininkų Kuopos min. Liet. Klube

BIRŽELIS

6 d. Išvežtųjų minėjimas - Tautos Fondas
13 d. Išvežtųjų minėjimas - Jungtinis Baltų Komitetas
27 d. Moterų D-jos popietė - paskaita Liet. Klube

ir svetur
GEELONG

BAIGĖME MOKSLO 
METUS

Kadangi Geelonge lietu
vių nedaug, todėl ir mūsų 
mokyklėlė neskaitlinga mo
kiniais. Praėjusius mokslo 
metus pradėjome su 12 mo
kinių, skirtingo amžiaus ir 
ne vienodo išsilavinimo. To
dėl reikėjo juos suskirstyti į 
3 grupes: visai arba labai 
mažai mokančių lietuviškai, 
šiek tiek pažengusių ir jau 
anksčiau mokyklą lankiusių - 
vyresniųjų.

Mokykloje dirbo 3 moky
tojai: Aldona Scano - su pra
dedančiais, Elena Vaiče
kauskaitė - su šiek tiek lie
tuviškai mokančiais ir B. 
Gasiūnas - su vyresniaisiais. 
Dviejų valandų pamokos 

Geelongo savaitgalio mokyklos mokslo metų užbaigtuvės su Kalėdų Seneliu

t
LIEPA

10 d. Pavergtų Tautų Komitetas
17 d. Sporto klubo Kovo metinis balius L. Klube
18 d. Dariaus ir Girėno minėjimas šauliai Liet. Klube

RUGPIŪTIS

1 d. Ateitininkų popietė
8 d. Skautų Židinio literatūrinė popietė Liet. Klube

14 d. Skautų Kaukių balius Liet. Klube
21 d. Ramovėnų iešminė
28 d. Dainos choro vakaras Liet. Klube

RUGSĖJIS

4 d. Sporto klubo Kovo vakaras Liet. Klube
12 d. Tautos Šventė - Apyl. V-ba Liet. Klube
19 d. Moterų D-jos popietė Liet. Klube
25 d. MŪSŲ PASTOGĖS SPAUDOS BALIUS 1. Klube

SPALIS

2 d. Žvejų klubo - Gintaro šokių g. balius Liet. Klube
10 d. Ramovėnų iešminė
17 d. ASS Skyriaus metinė šventė Liet. Klube
23 d. Tėviškės Aidų balius Kat. Kult. D-ja L. Klube
31 d. Teatro ’’Atžala” spektaklis Liet. Klube

LAPKRITIS
6 d. Sporto klubo Kovo vakaras

14 d. Mot. Soc. D-jos iešminė Engadine
21 d. Kariuomenės Šventė - ramovėnai Liet. Klube
27 d. ’’Dainos” choro metinis balius koncertas .

GRUODIS

Parengimai Sydnejuje 1982 metais

vykdavo šeštadieniais Lie
tuvių Bendruomenės Na
muose.

Praėjusiais mokslo metais 
mokykla buvo gavusi iš vie
tinės valdžios mažą piniginę 
paramą, kurios dėka galėjo
me įsigyti reikalingų vado
vėlių bei nusipirkti rašomos 
medžiagos. Mokykla dau
giausia rūpinosi Tėvų Ko
mitetas, kasmet renkamas iš 
3 asmenų.

Beveik visi mokyklą lanką 
mokiniai priklauso skautų 
organizacijai ir sporto klu
bui. Be to, jie dažniausiai 
dalyvauja meninėje progra
moje, pasirodydami muzika 
ir deklamacijomis, mūsų 
tautinių švenčių minėjimuo
se. Praėjusiais mokslo me
tais mokykla buvo suruošusi 
Motinos Dienos minėjimą, 
kuris, daugelio nuomone,

ouvo vienas iš gražiausių 
minėjimų Geelongo apylin
kėje. Šiuos mokslo metus 
užbaigėm gruodžio 6 pamal
domis šv. Jono bažnyčioje. 
Gražiai giedant mūsų cho
rui, mišias už lietuvišką mo
kyklų klestėjimą atnašavo 
kun. P. Dauknys, pasakyda
mas gražų, tai dienai pritai
kintą, pamokslą. Mišiose 
patarnavo, aukas atnešė ir 
prie vėliavos stovėjo mo
kyklos mokiniai, o skaity
mus atliko pats mokyklos 
vedėjas. Po pamaldų visi 
rinkomės į Lietuvių Bend
ruomenės Namus iškilmin
gam, prie gražiai papuoštos 
Kalėdų eglutės, mokslo me
tų užbaigimo aktui. Mokyk
los vedėjas, apžvelgęs 
mokslo metų eigą, padėko
jęs mokytojams, Tėvų Ko
mitetui ir visiems, kurie šią 
mokyklą rėmė. Šiais metais 
mokyklą baigusiam mokiniui 
Algiui Bindokui įteikė 
mokslo dienoms lietuviškoje 
mokykloje prisiminti gražią

Melb. Kat. Moterų D-ja
Vic. $ 60

E. Vilkinienė Qld. $ 5
J. Grybas NSW $ 10
E. Reisonienė Vic. $ 30
Adei. Lietuvių S-ga

SA$ 50
Adei. Moterų Sekcija

SA$ 25
P. Sakalauskas NSW $ 10
S.K. Katiliai Vic. $ 20
A. Giliauskas NSW $ 10
V.A. Vitkūnai SA$ 20
K. Kaminskas SA$ 20
Dr. S. Statkus Vic. $ 5
A. Krausas Vic. $ 10
K. Rašinskas Vic. $ 200
V.J. Rekešiai Vic. $ 10
P. Keršulis ACTS 5
Ą. Jantauskas NSW $ 8
A..L.B. Adei. Apyl.

V-ba $130 
J. Beinoravičius SA$ 5 
V. Stasiūnaitis NSW $ 15 
J. Kapočius NSW $ 20 
M. Zakaras NSW $ 10 
J .E. Laurinaičiai NSW $ 10 
Tautos Fondo atstovybė

Mieliems skaitytojams ta
riame nuoširdų ačiū.

NSW $ 20
J. Černiauskas NSW $ 10
A.J. Jasaitis NSW $ 5
N. Čelkienė NSW $ 10
O. Makarovienė nsw$ 10
E.K. Meškauskai NSW $ 10
S. Venskus NSW $ 20
Pr. Šalkauskas Vic. $ 10
O.I. Aleknai Vic. $ 50
J. Voveris ACTS 10
J. Šimaitis WAS 10

lietuvišką knygą. Atkelia
vus Kalėdų seneliui, mo
kyklos auklėtiniai pasirodė 
su savo menine programa. 
Buvo pasakyta eilėraščių, 
padūduota dūdelėmis, 
paskambinta gitara ir piani
nu. Pabaigai mokiniai, pri
tariant gitara, visiems susi
rinkusiems padedant, 
sugiedojo ’’Tyli naktis, rami 
naktis”. Po to Kalėdų sene
lis, pamatęs tokį gražų mo
kinių pasirodymą, gausiai 
apdovanojo juos dovanomis. 
Pasibaigus programai ir iš
dalinus dovanas, Tėvų Ko
miteto pirmininkas V. Bin- 
dokas, padėkojęs mokyto
jams už jų nenuilstamą lie
tuvybei išlaikyti svetimame 
krašte darbą, pakvietė visus 
vaišių. Besivaišinant ir besi
šnekučiuojant pravesta ir 
mokyklai paremti loterija. 
Tai buvo graži ir nuotaikin
ga šeimos šventė, suteikusi 
neišdildomo prieškalėdinio 
džiaugsmo vaikams ir jų tė
veliams. b.g.

Aukos
Mūsų Pastogei
’’MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO:

K. Garbaliauskienė SA $ 10
V. Šliogeris NSW $ 100
B. Steckis WA $ 10
Sale Seniūnija Vic. $ 39
Geelongo Liet. S-gos

Klubo V-ba $ 25
Geelongo Liet. S.K.

’’Vytis” V-ba $ 25
Geelongo A.L.B. Apyl.

V-ba$ 25
’’Šatrijos” tunto Glob.

Komitetas $ 10
J. Gailius Vic. $ 16.90
Just. Žemaitis NSW $ 5
A. Reisgys NSW $ 10
A. Klimaitis WAS 10

’’Mūsų Pastogės” 
Administracija

vwvwwwwvwwwm
Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
MVWVVWWWVmW
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SKAITYTOJAI PASISAKO
DĖL STRAIPSNIO
’’GAILA LAIKO,

GAILA PASTANGŲ”.

Perskaitęs Genovaitės 
Kazokienės straipsnį ’’Gaila 
laiko, gaila pastangų”, tilpu
si M.P. (1981 gruodžio 7 d.), 
negali nutylėti nepadaręs 
šio straipsnio reikalu keleto 
pastabų.

Straipsnio pradžioje G. 
Kazokienė, kalbėdama apie 
K. Ostrausko ’’Čičinsko” 
pastatymą ’’Atžalos” teatre, 
baigia pirmąjį skirsnelį sa
kiniu: ’Ir svarbiausia veika
las atskleidė lietuvių istori
jos puslapius”. Kokius lietu
vių istorijos puslapius? Ne
jaugi legendarinis asmuo 
lenkų bajorėlis Sicinskis, 
žmonių pramintas Čičinsku, 
yra toks jau svarbus didvy
ris mūsų tautos istorijoje? 
Nejaugi K. Ostrausko vei- 
kaliukas ’’Čičinskas” netu
rėdamas jokių pretenzijų į 
istorinę dramą, ir būtų vie
nas iš tų straipsnio autorės 
siūlomų ’’vaizdingiausių is
torinių vadovėlių lietuviš
koje scenoje?

Kalbant apie statomų vei
kalų moralinę pusę, pažiū
rėkime, kaip yra su ’’Čičins
ku”. Į Upytės bažnyčios kle
boniją atvyksta nusigėręs 
rusų armijos pulkininkas 
jatikrinti Upytės bažnyčioje 
aikomą nepalaidotą Čičins
ko lavoną. Atvyksta jis su 
savo meiluže, autoriaus va
dinama pana. Pernakvojęs 
su ja klebonijoje ankstį rytą 
jis ateina į bažnyčios rūsį. 
Pana pusbalsiu zakristijo
nui, o šypsodamasi pulki
ninkui sako: ’’Pulkininkas 
Aleksandras Ivanovičius ne 
tik pats mažai miegojo, bet 
ir man akių sumerkti nelei
do.” Zakristijonas nesusi
gaudydamas sako: ’’Pasitai
ko... Ką? Klebonijoj?.. Jėzus 
Marija!..” Pana tapšnodama 
zakristijonui per žandą at
sako: ’’Nepavydėk, balandė
li, nepavydėk.” Pulkininkas 
praleidęs nemiego naktį, 
nuvargęs, nusigėręs, taip 
susijaudina, kad išsigąsta 
mirusio Čičinsko, ir Čičins
kas daro su juo ką nori - lie
pia jam išsirengti ir pulki
ninkas likęs su apatinėmis 
kelnėmis ir marškiniais ne
jaukiai jausdamasis išbūna 
scenoje kuone iki veikalo 
pabaigos.

Trečiame paveiksle paro
dyta pakelės karčiama, ku
rioje randasi Čičinskas, da
bar jau nebe lavonas, ”raz- 
baihikas”, jo meilužė ir 
karčiamnikas. Ši trijulė pa
naudodama nešvankias 
gudrybes apvogia Čičinską 
ir jį apkūlę išmeta lauk. Ar 
bereikia ryškesnės hedonis- 
tų grupės?

Nesutinku, kad su Čičins
ku ’’Atžalos” teatras pasiekė 
savo teatrinio darbo zenitą, 
o teigimas, kad su režisavi
mu S. Skorulis pasiekė per- 
fekciją(yra perdėtas. Reži
sūrinės perfekcijos dar nėra 
pasiekęs nei vienas režisie
rius ir toks įvykis dar nebu
vo užregistruotas pasaulinio 
teatro istorijos puslapiuose. 
Taip pat nesutinku, kad Neil 
Simon veikalas ’’Tariamasis 
Meilužis” yra lėkštas ir tuš
čias. Sutinku, kad Neil Si
mono veikalas gali nevi- 
siems patikti lygiai kaip ku
riems nepatinka garsusis 
Šekspyras, bet lyginti jį, 
populiariausią amerikiečių 
dramaturgą, su žemos, he
donistinės moralės vienkar
tiniai pasirodžiusiais auto
riais yra nesąmonė, o kartu

ir visiškai nesiorientavimas 
tarptautinio teatro klausi
muose. Garsus australų te
atro kritikas H.G. Kippax 
recenzuodamas tą pačią 
komediją ’’The Last red hot 
Lover” (lietuviškai pakeistą 
"Tariamuoju Meilužiu”), 
1979 m. sausio 24-tą d. Syd
nejaus ’’Ensemble” teatro 
pastatyme, dienraštyje 
’’Sydney Morning Herald” 
ilgame kritikos straipsnyje 
tarp kitko rašo: ”Ši seniai 
rašyta gyva komedija, šian
dien jau virtus klasikine, J. 
Ewing elegantiškoje režisū
roje, kreipiant didelį dėmesį 
į N. Simon komedijoje pa
reikštus humanistinius 
žmogaus išgyvenimus, buvo 
puiki, civilizuota atgaiva šių 
dienų nuobodžiame gyveni
me.” O G.K. pasakymas, 
kad su ’’Tariamuoju meilu
žiu” Atžalos teatras išgyve
na nuosmukį,dvelkia siauru 
puritanizmu. Atvirkščiai, 
’’Tariamuoju meilužiu” teat
ras dar kartą pademonstra
vo savo pajėgumą ir įrodė, 
kad moka susidoroti su vei
kalais, kuriuos vaidina tik 
profesionaliniai teatrai.

Toliau straipsnio autorė 
skųsdamasi šių dienų hedo
nistinio pasaulio negerovė
mis (lyg tai hedonizmas būtų 
tik vakar atkasta nauja dok
trina) sako, kad šiais laikais 
gero veikalo reikia ieškoti su 
žiburiu. Netiesa, svetimomis 
kalbomis gerų veikalų yra 
daug, bet lietuviškų scenos 
veikalų, tiesa, kad ir šlamšto: 
reikia ieškoti su labai dideliu 
žiburiu.

Nesitikėjau, kad man rei
kės kalbėti apie K. Ostraus
ko ’’Čičinską*’, bet nenorė
čiau šito klausimo aplenkti, 
kada Paulius Rūtenis, 
vienas iš pagrindinių aktorių 
tame veikale, prašyte to iš
siprašė.

Kosto Ostrausko ’’Čičins
kas” yra simbolinis veikalas, 
skaitomas keliaprasmiškai. 
Liaudis jį gali priimti realis
tiškai, pažodžiui, taip kaip 
Paulius Rūtenis kad ir pri
statė. Toks veikalo priėmi
mas nesuteikia daug reikš
mės jokiom situacijom. Ta
čiau simbolinį veikalą reikia 
Eriimti ir skaityti simboliš- 

ai. Tada smuklės merga po 
dviejų šimtų metų įžengusi į 
sceną jau kaip pana, simbo
lizuoja miesčioni ją ir bajori
ją; smuklės šeimininkas vė
liau tapęs zakristijonu - baž
nyčią, o razbainikas, virtęs 
generolu, simbolizuoja val
džią. Todėl visi dialogai turi 
keleriopą prasmę ir reiškia 
įvairias politines situacijas. 
Pauliaus Rūtenio pacituota 
vieta ir yra viena iš tokių si
tuacijų, kur valdžia susi
kompromituoja (lieka be 
kelnių) beatodairiškai flir
tuodama su bajorija. Pau
liaus Rūtenio aprašytoji 
scena, kur Čičinskas apku- 
liamas ir apvagiamas, klai
dingai vadinama ’’hedonisti
ne grupe” ir tik parodo au
toriaus nesusigaudymą 
sąvokose. Jie nebuvo hedo- 
nistai dėl to, kad jų tikslas 
nebuvo malonumas, bet val
džios siekimas ir materiali
nis gėris (hedonizmas yra fi
losofinė doktrina, kuri aukš
čiausiu gyvenimo tikslu ir 
vertybe stato malonumą).

Iš kitos pusės K. Ostraus
ko, veikalas atskleidžia mito,

Tolimesnėje straipsnio ei
goje G.K. aiškindama išeivi
jos teatro rolę, žarstydama 
patriotinius žodžius, nepa
tiekia jokių konkrečių re
ceptų ar konstruktyvių pa
siūlymų. Atrodo, kad anot 
G.K.,išeivijos teatras turėtų 
būti atitvertas nuo tarptau
tinio teatro, aklinai uždary
tas lietuviškame gette ir pa
verstas subordinuota peda
gogine institucija. Turbūt 
nesuklysiu pasakęs, kad 
G.K. išeivijos teatrą norėtų 
suplakti su etnografiniu lie
tuvišku teatru. Turėti išei
vijoje etnografinio teatro 
grupę, mano manymu, būtų 
didžiausia iš dangaus siųsta 
malonė. Tačiau etnografinis 
teatras yra visiškai atskiras 
ir specifiškas reikalas. Ste
biuosi, kad Sydnejuje niekas 
nepasirūpino įsteigti tokį 
teatrą. Mūsų tautiniai pap
ročiai, specifinės liaudies 
dainos, sutartinės, kvieslio 
oracijos, lietuviškos vestu
vės, vakaronės etnografi
niame teatre galėtų sužibėti 
vaivorykštės spalvomis ir 
niekas nedrįstų kritikuoti iš 
mūsų liaudies kultūrinių 
aruodų pasemtų deimančiu
kų ir pabertų žiūrovui. Gi, 
išeivijos lietuvių teatras rū
pindamasis lietuviškuoju 
repertuaru, gražiu lietuviš
ku žodžiu, tautiniu sąmonin
gumu nenusidės suvaidinęs 
vieną kitą verstinį veikalą. 
Ir, iš viso, visiškas užsida
rymas ir nesidomėjimas kitų 
kraštų teatru lietuviško te
atro lygio tikrai nepakels.

Nuo 1974 metų Atžalos 
teatras yra pastatęs aštuo
nis veikalus, tris verstinius, 
penkius lietuvių autorių. Nei 
vienas iš jų nebuvo komu-

karalius vistiek nuogas ponai!
kaip tokio, gimimą. Le- 
gendarinės figūros tampa 
didelėmis tik praėjus tam 
tikram laiko tarpui. Dėl to 
K. Ostrausko veikalą ir lai
kau giliu ir atskleidžiančiu 
lietuvių istorijos puslapius 
plačiąja prasme. Žiūrint iš 
dabartinio taško, atrodo, 
veikalą būtų reikėję panag
rinėti spaudoj arba bent 
programose prieš pastaty
mą, kad išryškėtų pagrindi
nė prasmė tiek žiūrovams, 
tiek ir kai kuriems akto
riams.

Labai klysta Paulius Rū
tenis tapatindamas liet. 
teatrą išeivijoje su etnogra
finiu ansambliu. Pirmieji 
naudojasi individualių rašy
tojų bei dramaturgų origi
naliais veikalais, tuo tarpu 
etnografiniai arba tautiniai 
ansambliai perteikia kolek
tyvinę, etnografinę, laiko 
jau užgrūdintą ir persijotą 
liaudies kūrybą. Išeivijoje 
mes ir turime tokius skir
tingus vienetus, atsklei
džiančius lietuvišką kultūrą 
iš skirtingų aspektų. Pau
liaus Rūtenio pastaba, kad 
niekas nedrįstų kritikuoti iš 
mūsų liaudies kultūrinių 
aruodų pasemtų deimančiu
kų” nėra rimta, nes kiekvie
nas galvojantis žmogus pri
valo kritiškai viską priimti, 
o tuo labiau menininkas, 
siekiąs tobulumo. Jei žmo
gus kritikuoja valdžią, tikė
jimą, tėvą motiną, kodėl jis 
turėtų nekritikuoti liaudies

Kiekvienas paaukotas doleris Australijos Lietuvių 
Fondui yra tiesioginė parama mūsų kultūros ir kalbos 
išlaikymui.

Viktoras Baltutis

Kokie bus 1982-ji metai?

T he Sydney Morning Herald

MOLHAt?
I. l. 82

nistinis, antilietuviškas ar 
nemoralus. Atžalos teatras 
šios linijos turėtų laikytis ir 
ateityje. Paulius Rūtenis

Gerbiamas Pone
Redaktoriau,

Perskaitę 1981 gruodžio 7 
dienos ’’Mūsų Pastogėje” 
tilpusi Genovaitės Kazokie- 
nės ’’Tariamojo Meilužio” 
spektaklio proga parašytą 
straipsnį ’’Gaila laiko, gaila 
pastangų”, įvertinam auto
rės domėjimąsį lietuvišku 
išeivijos teatru.

Norime tačiau pareikšti, 
kad, mūsų supratimu, kriti
ka (ypač savanoriškos veik
los sąlygose) tol yra vertin
ga, kol ji skatina ir ugdo

ansamblio pasirodymo? Tik
ram menininkui kritikas yra 
draugas ir talkininkas, pa
dedąs surasti patį save, aks
tinas ieškoti ir siekti tobu
lesnių išraiškos formų. Kri
tiškas galvojimas yra kelias 
į tobulėjimą mene ir pažan
gą moksle.

Tolimesnės Pauliaus Rū- 
tenio pastabos dėl ’’Taria
mojo meilužio” populiarumo 
ir kritiko gero atsiliepimo 
australiškame teatre mums 
negalioja, nes aš kalbėjau ne 
apie teatrą normaliose sąly
gose, bet apie lietuviško te
atro išeivijoje veikalų pasi
rinkimą. Kokios buvo re
cenzijos ir kokie kritikai 
kaip gerai būtų apie tai atsi
liepę, priklauso grynai nuo 
gyvenamojo momento, nuo 
tų kritikų filosofijos ir pa
žiūrų į ’’šių dienų nuobodų 
gyvenimą”. Lietuviškoje 
galvosenoje pareigos princi
pas visados statomas virš 
viso kito. Tačiau hedonisti
nėj aplinkoj hedonistiniai 
kritikai teigiamai ir recen
zuoja sau artimus veikalus. 
Tokie kritikai net nėra gir
dėję apie teatrą išeivijoje, 
apie tragišką, o ne ’’nuobodų 
gyvenimą”, apie situacijas, 
kurios noroms nenoroms te
atrą paverčia tautinės kul
tūros puoselėjimo institucija 
siekiant užtikrinti lietuviš
kos kultūros tęstinumą. Be 
šito tikslo visos mūsų pas
tangos tampa bereikšmė
mis. Todėl kas toleruojama 

kūrybingumą. Šonų vanoji- 
mas už pasirinktą veikalą ir 
aštrus teigimas, kad to vei
kalo pastatymas ’’tebuvo tik 
Sydnejaus lietuviško teatro 
nuosmukis), daug darbo ir 
pastangų įdėjusiems ir visai 
neblogą spektaklį sukūru- 
siems režisieriui ir- akto
riams tą kūrybingumo aks
tiną kaip tik neužtarnautai 
smukdo ir darniai ’’Atžalos” 
veiklai daro didelę žalą.

Su pagarba,

Atžalos Teatro MenoTaryba

S. Skorulis
J. Dambrauskas
K. Dauguvietytė
P. Rūtenis

normaliose sąlygose, laisvo
je, materialiniame pertek
liuje gyvenančioje valstybė
je, kur siekiama ’’nuobodų 
gyvenimą” paįvairinti sek
sualiniais nuotykiais, tampa 
neracionalu mažoj išeivijoj, 
kur privalu bet kokį darbą 
dirbant turėti prieš akis 
pagrindinį tikslą - lietuvių 
kultūros išlaikymą.

Niekur nesu pasakiusi, 
kad lietuviškas teatras turi 
užsidaryti į getą, bet pabrė
žiau, kad lietuviškame teat
re menkaverčiams versti
niams veikalams negali būti 
vietos. Aukšto literatūrinio 
lygio nelietuviškų veikalų 
statymas mano nuomone 
irgi būtų tik antrinis pasi
rinkimas dėl pačios papras
čiausios priežasties: tokius 
lengvai galima pamatyti 
vietiniuose teatruose. Būtų 
idealu, jeigu mūsų teatro 
darbuotojai domėtųsi sve- 
timšališku teatru kaip tota
liniu menu, stengtųsi iš
nagrinėti autoriaus intenci
jas (o ne vien atmintinai iš
mokti žodžius), išstudijuotų 
jų pastatymus, perteikimus 
ir visas tas žinias atneštų į 
lietuvišką teatrą ir tuo jį . 
praturtintų. Tačiau kuo 
pateisinti tokio pigaus, ero
tinio veikalo kaip "Tariama
sis meilužis” pastatymą, ku
rį net patys rengėjai 
apsprendė netinkamu mūsų 
jaunimui? Ar logiška dabar 
teigti jo tinkamumą ir vertę, 
kai tai buvo jau seniai, nors 
netiesioginiai, paneigta 
pačių rengėjų?

Norint visados galima 
pririnkti tuščių žodžių apie 
eleganciją, gražias išvaiz
das, juokingas scenas ir taip 
kalbėti be galo apie tą nuos
tabų karaliaus drabužių 
grožį, kada iš tikrųjų kara
lius buvo nuogas, ponai!

Genovaitė Kazokienė
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Adelaidinės
Šiais metais kalėdinis lai

kotarpis Adelaidėje buvo 
labai ramus. Sportininkai 
išvyko į Geelonge vykstan
čią sporto šventę, kiti į Mel
bourne Australijos Lietuvių 
Katalikų Federacijos suva
žiavimą. Suvažiavime ypa
tingai gausiai buvo atsto
vaujamas mūsų jaunimas, 
kuris E. Varnienės paruoš
tas pasirodė Jaunimo 
vakare.

♦ _ *
Adelaidėje Kūčias valgė

me dviejose vietose: šv. Ka
zimiero parapijos salėje ir 
Lietuvių Namuose. Vienur 
ir kitur vis mažiau atsiranda 
tautiečių, norinčių Kūčias 
valgyti salėje. Šeimoje Kū
čios yra daug intymesnės, o 
pakvietus porą vienišų as
menų, Kūčių vakaras įneša 
ir artimo meilės aspektą.

Lietuviška kelionių agen
tūra kas metai, prieš Kalė
das, kviečia savo klijentus ir 
šiaip bendruomenėje akty
vius asmenis prieškalėdi
niam išgėrimui. Teko nu
girsti, kad šiemet atsilankė

Įvykiai 
Lenkijoj

Ištisus metus įsikūrus ir 
veikus nepriklausomai dar
bininkų sąjungai Solidaru
mui, Lenkijos reikalai prak
tiškai šokiravo visą pasaulį. 
Atsimenant, kad (komunistai 
nepakenčia jokios opozicijos, 
Solidarumo unijos toleravi
mas buvo baisi žaizda visa
me rytų bloke ir pačioje So
vietų Sąjungoje. Vakariečiai 
spėliojo, kad sovietai mili- 
tariškai įsikiš, tačiau reika
lai baigėsi visai nelauktai: 
gruodžio 13 d. Lenkijos ka
riuomenė perėmė krašto 
kontrolę, kurios priekyje 
Lenkijos vyriausybės galva 
gen. W. Jaruzelski ir įvedė 
griežčiausią karinę padėtį. 
Bet kokia komunikacija 
krašto viduje ir su užsieniu 
nutraukta, nepriklausomoji 
unija Solidarumas parali- 
žuota, unijos vadai suimti ir 
izoliuoti, kad bet koks pasi
priešinimas iš viso neįmano
mas. Užsienis išreiškė pro
testų dėl panaudotų prie
monių, bet vis tiek ir be 
kraujo praliejimo liko krašto 
kontrolė komunistų rankose 
ir atrodo be rusų interven
cijos. Ar šis planas buvo nu- 
.kaltas Maskvoje, ar pačių 
lenkų iniciatyva, tačiau, kaip 
;tvirtina gen. Jaruzelski, to
kia padėtis krašte truks tol, 
kol bus atstatyta tvarka ir 
drausmė ir nebus grįžtama 
prie senos buvusios tvarkos.

Nepritardami įvykusiam 
perversmui dalis Lenkijos 
ambasadorių svetur pasi- 
.traukė iš pareigų ir pasipra
šė azylio teisės, jų tarpe 
Lenkijos ambasadoriai JAV 
ir Australijoje.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą
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pabiros
tiktai porą tautiečių. Gal 
spaudoje kilusi polemika, 
gal įvykiai Lenkijoje atbai
dė, kad tautiečiai pasidarė 
abuojus bizniui, kuris tiesio
giniai atstovauja mūsų oku
panto oro liniją?

♦ _*
Melbourne skautų tuntas 

Džiugas sausio 2-10 d.d. su
ruošė Gillwell Park vasaros 
stovyklą, kurioje stovyklavo 
virš 70 skautų ir skaučių. Jų 
tarpe ir keturios skautės iš 
Adelaidės, nes Adelaidės 
Vilniaus tunto vadovybė ne
pajėgia suruošti vasaros 
stovyklos Adelaidėje.

Jaunimo, norinčio 
stovyklauti Adelaidėje, yra 
nemažai, trūksta vadovų; 
tad kartais išgirdus kritiš
kus, dėl jaunimo veiklos, 
priekaištus, tenka susimąs
tyti kur glūdi tikroji mūsų 
neveikios problema?

*_ *
Nors sakoma, kad lietu

viai nėra biznieriai, bet pa
sitaiko ir mūsiškių tarpe, 
kurie pabando laimę ir biz
nyje, apie kurį retas iš mūsų 
pagalvos.

Odeta ir Povilas Stimbu
riai, netoli Adelaidės, Gaw- 
ler, įsigijo arabiškų arklių 
farmą. Farmoje laikomi ara
bų veislės arkliai, daugiau
sia pasijodinėjimui.

Ūkis yra gražioje, prie 
upelio, šalia kelio iš Gawler į 
Two Wells. Nors ir toliau 
gyvendami Stimburiai
nepamiršta lietuviškos
veiklos ir kiek sąlygos lei
džia, dalyvauja mūsų bend
ruomenės gyvenime.

♦_ *
Paskutinėse ’’pabirose” 

rašiau, kad Adelaidėje įsi
kūrė Šiaulių kuopa ir jau turi 
du narius. Kiek teko girdėti, 
narių skaičius paaugo iki 16.

Pas Newcastle lietuvius
SUSITIKIMAS NAUJŲ

METŲ IŠVAKARĖSE

Naujų Metų išvakarėse 
Apylinkės Valdyba surengė 
labai šiltą ir jaukų vakarą 
liuteronų parapijos salėje, 
Broadmeadow. Gausiai 
susirinkę svečiai su šeimo
mis ir draugais erdvioje ir 
gražiai ' parengtoje salėje, 
grojant Petro Kuto gerai 
disco aparatūrai lietuviškų 
ir kontinentalinių šokių 
plokšteles, turėjo puikią 
progą labai draugiškoje 
nuotaikoje palydėti
senuosius metus ir sutikti 
naujuosius, gi išmušus Nau
jų Metų valandai vald. pirm, 
pasveikino visus svečius po 
ko spontaniškai sugiedotas 
Tautos Himnas.

Svečių tarpe matėsi 
Antanas Talantis atvykęs 
čia iš Gosfordo. Taip pat 
gražu buvo matyti ir prof. 
Dr. V. Donielą su pažįsta
mais.

Justinas ir Margareta Že
maičiai atrodo jau paskutinį 

Vistik yra abejotinas, turint 
veiklią ramovėnų organiza
ciją, naujos panašios orga
nizacijos reikalingumas. Juo 
mažiau mūsų lieka, tuo mes 
smulkiau skaldomės.

*_♦
Adelaidiškiai Naujus 

Metus sutiko Lietuvių Na
muose. Apie 150 lietuvių 
prie geros muzikos ir gražiai 
padengtų stalų, sutiko Nau
jus Metus. Vienas tautietis 
po himno ir šampano kamš
čių šaudymų apsisprendė 
mesti rūkyti ir šį kartą, ne 
juokais. Jis tvirtina, kad no
rint mesti rūkyti reikia su
rasti nerūkantį, kuris per
imtų iš tavęs šį blogą įprotį. 
Tautietis džiaugės ir gyrėsi, 
kad tokį suradęs ir visus rū
kymo ’’įtaisus” jam jau per
davęs. Pagyvensime, pama
tysime!

♦_*
Adelaidiškis Kazimieras 

Kaminskas išleido savo eilė
raščių rinkinį ”Po svetimu 
dangum”. Šio rinkinio pris
tatymą ruošia Adelaidės Li- 
tuania choras.

♦_♦
Solisto Jono Vaznelio 

koncertas Adelaidėje įvyko 
sausio 3, sekmadienį, para
pijos salėje. Koncerte daly
vavo virš dviejų šimtų tau
tiečių. Dalyvavę koncerte 
nesigailėjo, nes solistas, 
akompanuojant Nemirai 
Stapleton, puikiai dainavo. 
Solistui ’’atsipūsti” Bronius 
Rainys gražiai paskaitė poe
to Oskaro Milašiaus poe
zijos.

*_*
Prezidentas Franklin yra 

pasakęs: ’’Anksti gulk, 
anksti kelk, būsi išmintingas 
ir turtingas”... Bet niekuo
met nebūsi gerai išsimie
gojęs...

Vibaltis

kartą dalyvavo Newcastelio 
lietuvių tarpe, nes nugirsta, 
kad jau šį mėnesį persikelia į 
Engadino Lietuvių Sodybą.

Gražu, kad Regina Ula- 
nienė ir Valentinas ir Erna 
Kutai atvyko su savo duk
romis ir sūnumis ir jų jau
nais draugais ir tuo pagyvi
no pobūvio eigą, kur di
džiumą svečių sudarė jau 
’’pensininkų klasės” atsto
vai.

Valdyba dėkoja visiems, 
praturtinusiems loteriją 
(turėta apie 20 laimikių), ir 
tuo įrodžiusiems kaip pagei
daujama išlaikyti Naujų 
Metų sutikimo tradiciją šio
je apylinkėje. Elektronikos 
studentas Petras Kutas šį 
kartą ne tik puikiai valdė 
savo disco instrumentus, bet 
taip pat plokštelių parinki
mu sugebėjo prisitaikinti 
prie šokėjų nuotaikos bei 
pageidavimų.

* * *
Tenka paminėti, kad 

Naujų Metų dieną ’’New
castle Herald” aprašydamas 
Naujų Metų sutikimo įvy
kius Newcastelyje nepami
nėjo parengimų didžiuose 
klubuose kitų etninių gru
pių, bet labai gražiais žo
džiais išryškino lietuvių po
būvio tautinių tradicijų ir 
meliodijų nuotaikoje šį 
gražų vakarą. Taip pat se
kančios dienos šios laikraš
čio leidinyje buvo įdėtos net 
dvi fotografijos iš lietuvių 
pobūvio.

Ir sumainė žiedelius...
Pasižadėjome vienas kitam..

Tai įvyko gruodžio 16 d. 
šv. Juozapo bažnyčioje Can- 
berroje.

Ranką rankai padavę mes 
tik abu 

varge ar džiaugsme keliau
sime gyvenimo keliu.

Tai buvo džiaugsmingos 
Gintros Alytaitės ir Viktoro 
Makaravičiaus vestuvės. 
Kun. P. Butkaus jautrūs žo
džiai palietė visus dalyva
vusius, o Sydnejaus lietuvių 
oktetas gražiai ir darniai 
giedojo ir be pertraukos vi
sus dainomis linksmino vai
šių metu.

Po bažnytinių apeigų jau
nieji neskubėjo į Lietuvių 
Klubą vestuvinėn puoton, 
bet su palyda aplankė Gint

Gintra (Alytaitė) ir Viktoras Makaravičiai

ŠEIMŲ SĄSKRYDIS

Veronika Barštienė susi
laukė savo dukrų Viktorijos 
Kristensen, Janinos Vabo- 
lienės ir Zinos Zakarauskie
nės su jų gausiomis šeimo
mis ir sūnaus Juozo suva
žiavime Newcastelyje. Vik
torija ir Zina su šeimomis ir 
Juozas gyvena čia pat New
castelyje, išskyrus Viktori
jos sūnų Steen, kuris su 
žmona atvyko iš Pertho, o 
jos duktė, žinoma menininkė 
Veronika - iš Sydnejaus. Ja
nina su sūnum Ramūnu at
vyko iš Adelaidės, gi jos sū
nus Šarūnas iš Brisbano.

Kūčių vakare suvažiavę 
trys generacijos - viso 18 as
menų - susėdo prie vaišingo 
stalo Viktorijos ir Ewaldo 
Kristensen rezidencijoje ir

Kas remia Australijos Lietuvių Fondą, tas remia 
lietuvių tautos gyvastingumą.

Aleksandras Mauragis

GINTARO VAKARAS

Prieš pat Kalėdas Sydne
jaus taut, šokių grupė Gin
taras turėjo bendrą vaka
rienę tarsi atšvęsdami savo 
metinę veiklą ir ryždamiesi 
naujiems užsimojimams 
■^teinančiais metais. Daly
vavo visi Gintaro šokėjai, 
meno vadovė ir choreografė 
A. Saudargienė ir dvi vieš
nios: viena iš Vak. Vokieti
jos ir kita iš Melbourno. Ge
roj nuotaikoj praleistas gra
žus , vakaras palinkėta 
džiaugsmingų švenčių ir su 
nauja energija susitikti tau
tinio meno reprezentacinia
me fronte jau 1982 metais! 

ros tėvelio kapą, norėdami 
jam išreikšti pagarbą ir dė
kingumą. Jaunieji sudėjo 
ant mirusio kapo visas ves
tuvines gėles. Tai buvo 
jautriausias ir gražiausias 
momentas.

Po to visi svečiai sugūžėjo 
į Lietuvių Klubą, o jų susi
darė iš arti ir toli virš šimti
nės. Jaunieji buvo sutikti 
senu papročiu su duona ir 
druska ir vyno taure.

Puotos metu pasakyta 
kalbų kalbelių, paskaityta 
sveikinimų ir telegramų su 
gražiausiais linkėjimais jau
niesiems. Taip ir išleidome į 
naują gyvenimą jauną susi
pratusią lietuvišką porą. 
Visas vestuvines iškilmes 
gražiai ir sąmojingai pra
vedė Antanas Andruška.

Antanas

praleido džiaugsmingą, ilgai 
šioje šeimoje prisimintiną, 
vakarą.

ZINOS IR HENRIKO ZA
KARAUSKŲ SIDABRINĖ 

VEDYBŲ SUKAKTIS

Kalėdų antrą dieną Zina ir 
Henrikas Zakarauskai at
šventė savo vedybų sidabri
nę sukaktį (25 m.). Šalia 
aukščiau minėto Veronikos 
Barštienės šeimos suvažia
vimo, iš Sydnejaus atvyko 
Henriko tėvas Balys Zaka
rauskas, Ankų ir Burokų 
šeimos. Taip pat svečių 
tarpe buvo daug vietinių Zi
nos ir Henriko draugų. Lai
mingo ir darnaus šeimos gy
venimo ateičiai sukaktuvi
ninkams. a.Š.

*♦*
Lietuvos Nepriklausomy

bės Fondas, vadovaujamas 
Emilijos Čekienės, kuris jau 
eilę metų tyliai dirba Lietu
vai naudingus darbus ir 
išleidęs nemažai vertingų 
leidinių, tarp jų ir ’’Lithua
nia 700 Years”, numato iš
leisti Lietuvos diplomatijos 
istoriją. Jau pradėta aukų 
rinkimas ir pradžią padarė 
buvęs Lietuvos kariuome
nės pulkininkas Viktoras 
Sutkus su žmona Veronika, 
prisiųsdami 5000 dolerių.
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32—JI SPORTO ŠVENTĖ GEELONGE ^PORTAW
32-ji Australijos Liet. 

Sporto šventė įvyko Gee- 
longe gruodžio 27 — 31 d.d. 
Šventę pravedė vietinis 
Geelongo Sporto Klubas 
”Vytis, kuriam vadovauja 
Eirmininkas ir Australijos 

etuvių vyrų krepšininkų 
treneris Stasys Šutas.

Jau gruodžio 26 Geelongo 
Lietuvių Namai pilni jauni
mo. Atvyksta pirmieji spor
tininkai, registruojasi, gau
na nurodymus ir dalmasi 
įspūdžiais su vietiniais ir iš 
kitur atvykusiais sportinin
kais.

Gruodžio 27 dieną šv. 
Jono bažnyčioje vyksta pir
masis oficialus šventės pa
rengimas—sportininkų pa
maldos, kurias laiko Aus
tralijos lietuvių sportininkų 
dvasios vadas kun. Petras 
Butkus iš Sydnejaus, pade
damas Melbourne klebono 
kun. Prano Vaserio. Bažny
čioje pilna jaunimo, net visi 
ir sutilpti negali. Altoriaus 
gale visų klubų vėliavos su 
garbės palydovais. Pamal
dose gieda vietinis Geelongo 
lietuvių choras. Ypatingai 
gražus ir sportininkams pri
taikintas kun. P. Butkaus 
pamokslas, kuriame jis 
iškelia sporto ir sportininko 
lietuvio reikšmę, skatinda
mas ir toliau lietuviškąjį 
jaunimą nepamesti savųjų 
lietuviškųjų sportinių tradi
cijų ir idealų.

Pirmosios dienos popietė
je, puikiame krepšinio ir 
tinklinio stadione, įvyksta 
32-sios Sporto Šventės ofi
cialus atidarymas. Lietuviš
kiems maršams aidint, į sta
dioną įžygiuoja: Adelaidės 
’’Vytis”, Hobarto
’’Perkūnas”, Canberros
’’Vilkas”, Geelongo ’’Vytis”, 
Melbourne ’’Varpas”, Syd
nejaus ’’Kovas”. Pertho 
’’Tauro” sportininkai į 
šventę neatvyko. Garbės 
tribūnos priekyje sustoja 
sportininkai, nešą Sporto 
Švenčių, Australijos ir Lie
tuvos vėliavas. Šventės ofi
cialus pranešėjas K. Sta- 
rinskas pakviečia rengėjų 
komiteto pirmininką St. Šu-

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
”Ir (taip) ateis Viešpats, mano Dievas, ir (taip) visi 

šventieji (bus suvienyti) drauge su juo”. (Žak. 14:5). 
Kuomet Dievo paskirtasis laikas bus pilnai atėjęs, kuo
met pagonių viešpatavimo laikas bus pilnai pasibaigęs, 
kuomet didžiosios suderinimo dienos (Evangelijos am
žiaus) aukavimas bus pasibaigęs, tada kai Vyriausias Ku
nigas bus pabaigęs daryti permaldavimą nevien už savo 
kūną”, t.y. bažnyčią, bet ir už visą ’’namą”, ir už ’’visus 
žmones”, tuomet jis ateis laiminti visus. Jehovos pas
merkimas arba mirties bausmė tuokart bus atimta nuo 
žemės ir jo kojų suolelio padangtė vėl bus įsteigta ir pri
pažinta; auklėjimas tiesoje ir teisingume ir šventoje mei
lės dvasioje bus vykdomas, kol, Tūkstantmeties pabaigo
je, visi, kurie norės būti teisingais, bus pasiekę tobulumą 
ir susivienyję su Jehovu, visi gi nepaklusnieji jau tuomet 
bus sunaikinti. — Ap. Darb. 3:23, Apr. 20:9.

Vartodamas prilyginimo prasmės kalbą Pranašas dar 
pasakė daugiau ką apie aną dieną, kurioje žemė bus išpa- 
lengvo padaryta garbingu Jehovos kojų suoleliu: — 

’’Aną dieną atsitiks, kad šviesa nebus visai šviesi, nei 
nebus tiršta tamsa. Bet ta diena bus žinoma Viešpačiui, 
kuri bus nei diena, nei naktis; vakaro metu bus (aiški) 
šviesa”. — Žak. 14:6, 7.

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bačinskas, 16 Burlington St r., Holland Park, Qld. 4121

tą, kuris lietuviškai ir ang
liškai pasveikina atvykusius 
ir svečius, palinkėdamas 
daug asmeninės ir sportinės 
sėkmės. Sportininkus svei-. 
kiną Australijos Liet. Jau
nimo S-gos pirmininkė B. 
Prašmutaitė, kviesdama 
jaunimą dalyvauti ir busi
majame Jaunimo Kongrese. 
Žodį taria Geelongo L.B. 
Apyl. pirmininkas Dr. S. 
Skapinskas, sveikindamas 
atvykusius sportininkus ir 

MS

Sydnejaus koviečiai sporto šventės atidaryme Geelonge. Stovi 
iš k.: L. Belkienė, R. Mickus, R. Gakienė. Prieky P. Gustafson 
su ’’Kovo” talismanu

linkėdamas jiems sportinės 
laimės. Australijos Krašto 
V-bos vardu sveikina J. Ta
mošiūnas, buvęs I-sios 
krepšininkų viešnagės 
Amerikoje vadovas. Jis 
sako, kad mūsų sportinis 
jaunimas yra stiprus ir jis 
dar ilgai gyvens ir sportuos. 
Jis perduoda sportininkams 
ir visiems geelongiškiams 
PLB pirmininko inž. V. Ka- 
manto sveikinimus ir linkė
jimus. Paskutinį oficialų

Lapkričio mėn. Los 
Angeles neolituanai buvo 
surengę savo filisterio, ra
šytojo Romualdo Giedrai
čio - Spalio kūrybos prista
tymą. Dr. E. Jarašūnas su
pažindino su R. Spalio gy
venimu ir jo darbais. Ištrau
kas iš jo kūrybos skaitė, 
Australijoj su teatru viešė
jusi Ramunė Jurkūnaitė - 
Vitkuvienė, R. Mockutė - 
Aneliauskienė, D. Čeka
nauskaitė, S. Mikutaitytė, 
B. Nausėda, A. Pečiulis. 
Pagrindinis šio pristatymo 
kalbėtojas buvo Bronys 
Raila, plačiai ir gražiai api
brėždamas savo prieteliaus 
ir kolegos gyvenimą ir dar
bus. Visas minėjimas praėjo 
labai gražioje kultūrinėje 
nuotaikoje.

Lietuvos Laisvės Komite
tas, kuris susideda iš Lietu
vos piliečių, paskutiniu laiku 
buvo sustiprintas naujais 
nariais: Simu Kudirka, Vla
du Šakaliu, Tomu Venclo
va ir Bronium Kvikliu. Iš 
ankstyvesniųjų narių, šiame 
komitete yra Bronius Bie- 
liukas, Viktorija čečetienė, 
Paulius Jurkus, Dr. Bronius 
Nemickas ir Vytautas Vai
tiekūnas. 

sveikinimą taria ALFAS 
Eirmininkas R. Ragauskas, 

uris taip pat paskaito iš 
Amerikos gautą sveikinimą 
ir linkėjimus naujosios ŠAL 
FASS Valdybos iš Čikagos. 
Perskaitoma ir visos naujo
sios valdybos narių pavar
dės bei jų pareigos. Visi kiti 
ir, ypatingai šis sveikinimas, 
pasitinkamas sportininkų 
gausiais plojimais.

Šventės invokaciją 
paskaito kun. P. Butkus ir 
šventės sportininko priesai
ką perskaito geelongiškis 
sportininkas A. Bindokas. 
Oficialiai šventę atidaryti 
pakviečiamas šios vietovės, 
kuriai priklauso šis puikus 
stadionas, burmistras H. 
Smith, savo žodyje iškelda
mas lietuvius ir statydamas 
juos pavyzdžiu daug dides
nėms imigrantų bendruo
menėms, kurios, jo many
mu, vietoj tarpusavio politi
nių ginčų, geriau sektų lie
tuvius ir suruoštų savo 
sporto šventes.

Atidarymą stebėjo ir fo
tografavo vietinių laikraščių 
atstovai ir vėliau ne vieną 
kartą, vietos dienraštyje ir 
kituose laikraščiuose, tilpo 
didžiulės šventės nuotrau
kos ir aprašymai.

Po oficialaus atidarymo, 
vyko sportinės rungtynės.

Po visų varžybų įvyko 
šventės uždarymas, kuria
me, kaip ir per atidarymą, 
dalyvaja visos komandos ir 
klubai, nešini savo vėliavo
mis. Dovanas įteikia 
ALFAS pirmininkas ir 
paskiri dovanų davėjai. Be 
visų komandinių ir indivi
dualinių laimėtojų, paskiras 
dovanas gauna ir: 
geriausias ir pavyzdingiau
sias krepšinio žaidėjas (H.

Šventės rezultatai
vai pjoM

KREPŠINIS a
'i. w

Vyrų: 1. Geelongas, 2. 
Melbournas, 3. Hobartas.

Moterų: 1. Geelongas, 2. 
Melbournas, 3. Sydnejus.

BERNIUKŲ: 1. Sydnejus,
2. Adelaidė. 3. Melbournas.

MERGAIČIŲ: 1. Mel
bournas, 2. Adelaidė.

TINKLINIS

VYRŲ: 1. Sydnejus, 2. 
Hobartas, 3. Melbournas.

Moterų: 1. Sydnejus, 2. 
Adelaidė, 3. Melbournas.

STALO TENISAS

VYRAI KOMANDINIAI: 
1. Hobartas, 2. Melbournas,
3. Adelaidė.

MOTERŲ 
KOMANDINIAI: 1. Sydne
jus, 2. Geelongas, 3. Ade
laidė.

INDIVIDUALINIAI: 
vyrai: 1. C. Andrikonis jnr., 
ir 2. A. Andrikonis (Hobart), 
moterų: 1. O. Pilkienė (Can
berra) ir 2. V. Laukaitienė 
(Sydn.). Vyrų dvej.: 1. C. ir 
A. Andrikoniai (Hobart), 2. 
A. Balnionis ir J. Ablonskis 
(Melb.). Moterų dvej.: 1. O. 
Pilkienė - V. Laukaitienė, 2. 
N. Wallis - R. Sankauskienė. 
Mišrus dvej. C. Andrikonis - 
V. Laukaitienė, 2. N. Wallis - 
A. Andrikonis.

Šalkausko) — P. Urnevičius 
iš Adelaidės ir moterų J. 
Obeliūnienė iš Geelongo. 
Jaunių - M. Wallis iš Sydne
jaus ir D. Steel iš Mel
bourne. Vyrų tinklinio A. 
Noble iš Sydnejaus ir mo
terų tinklinio S. Landrigan 
iš Sydnejaus.' Pereinamąją 
R. Giedrio taurę geriausiam 
krepšininkui - P. Urnevičius 
(Adei.).

Geriausiai ir pavyzdin
giausiai pasirodžiusio 
klubo pereinamą taurę gavo 
Hobarto ’’Perkūnas”.

Po dovanų įteikimo, šven
tės pereinamoji trofėja ir 
švenčių vėliava perduota 
Melbourne Varpui, * kurie 
bus 1982-jų metų Sporto 
Šventės Melbourne rengė
jai.

Kaip šventės atidarymas, 
taip ir uždarymas, pradėtas 
ir užbaigtas Australijos ir 
Lietuvos himnais.

Paskutiniąją šventės 
dieną paskiros Australijos 
lietuvių rinktinės sužaidė 
rungtynes su Geelongo vyrų 
ir moterų rinktinėmis. Mo
terų tinklinyje mūsų rinkti
nė pralaimėjo 3:0, kai vyrai 
laimėjo prieš Geelongą 5:4.

Berniukų krepšinio rink
tinė, nors pirmąjį puslaikį ir 
laimėjo 24:14, antrajame 
puslaikyje atsileido, jautėsi 
taip pat ir nuovargis, tačiau 
laimėjo 37:35. Moterys su
žaidė su Geelongo lygiomis 
po 30. Vyrų rinktinė žaidė 
prieš Geelongo profesionalų 
rinktinę, kuri dalyvauja 
Australijos pirmenybėse. 
Pralaimėta 56:39 australų 
naudai.

Ant. Laukaitis

LAUKO TENISAS

Vyrų - A. Pečiulis (Adei.), 
moterų - L. Pocienė (Adei.), 
vyrų dvej. - P. Urnevičius - 
A. Pečiulis (Adei.), mišrus 
dvej. L. Pocienė - A. Pečiulis 
(Adei.).

GOLFAS

Vyrų ’’Gross” R. Berzins 
(Melb.) rez. 166. "Net” - V. 
Binkis (Sydn.) rez. (20) 
178 (138). Moterų ’’Gross” 
Kr. Zenkevičiūtė (Geelong), 
’’Net” R. Zenkevičienė 
(Geel.).

ŠACHMATAI

V. Mačiulaitis (Melb.), 
’’Žaibo” A. Rakštelis (Melb.)

PLAUKIMAS

Plaukimas surengtas 
įvairiose rungtynėse ir re- 

.zultatai bus duoti su plauki
mo aprašymu.

SQUASHAS
Vyrų: J. Clayton - Smith 

(Adei.), moterų: O. Šimai- 
tytė (Geel.).

BILIJARDAS
A. Kritinis (Hobart).

VETERANŲ KREPŠINIS
1. Melbournas, 2. Sydne

jus, 3. Geelongas.
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PRANEŠIMAS

Sausio 23 d. Newcastle 
organizuojama demonstra
cija prieš Lenkijoje dabar
tiniu metu įvestą karinę 
diktatūrą. 10 vai. renkamasi 
Pacific Parke priešais Royal 
Newcastle ligoninę su pla
katais ir taut, vėliavomis. Iš 
čia bus žygiuojama į Mali, 
Hunter St., kur oficialūs as
menys ir politikai pasakys 
kalbas. Kviečiami ir lietuviai 
šioje demonstracijoje gau
siai dalyvauti.

PAV. TAUTŲ
PRANEŠIMAS

Į rengiamą Newcastle 
mieste demonstraciją ry
šium su padėtimi Lenkijoje 
sausio 23 d., iš Sydnejaus 
organizuojamas autobusas į 
Newcastle. Sydnejiškiai 
kviečiami greitai registruo
tis šiai išvykai. Kelionė ten 
ir atgal — $ 6. Skambinti A. 
Kramiliui tel. 727 3131.

Sausio 30 d., šeštadienį, 
lenkų bendruomenė organi
zuoja pamaldas 11 vai. ryto 
St. Marys katedroje ir po to 
¥ recesija per miestą. Prie 

'own Hall įvyks mitingas ir 
kalbos. Už pavergtas tautas 
pakviestas kalbėti P.T. 
Sirm. A. Kramilius. Kvie- 

iami visi pavergtų tautų 
žmonės dalyvauti pamaldose 
ir mitinge su vėliavomis ir 
taut, drabužiais.

A. Kramilius
Pav. Tautų K-to pirm-kas

’’AUŠROS" TUNTO 
PRANEŠIMAS

1982 m. sausio 24 - 30 d.d., 
Ingleburne, Bensley Rd., 
’’Aušros” stovyklavietėje 
ruošiama tunto stovykla, į 
kurią kviečiami visų šakų 
skautai-tės.

Stovyklos mokestis už 
pilną laiką: jei 1 iš šeimos - $ 
20, jei du ar daugiau - $ 15 
nuo asmens.

Registruojamasi iki sausio 
20 d. pas: s. M. Cox 6315539, 
ps. A. Bučinską 7097542, 
s.v.v.sl. V. Šliogerį 508846.

Stovyklautojai į stovyklą 
atvyksta savo priemonėmis. 
Dėl kitos informacijos - 
skambinti duotais telefo
nais.

ps. V. Gaidžionis 
’’Aušros” tunto tuntininkas

NEAPSIMOKA MIRTI

Nuo šių metų sausio 1 d. 
Sydnejuje Rookwood kapi
nių lietuvių sekcijoje vietos 
pabrango nuo 295 dol. iki 
355 dol. žodžiu, net ir mirti 
darosi sunkiau...

i Nuoširdžiai sveikinu Sydnejaus lietuvių kapelioną kun. 
Petrą Butkų karalienės Elžbietos II M.B.E. ordinu 
apdovanojimo proga. Tas mums visiems lietuviams teikia 
garbės ir kelia pasididžiavimo.

Ona Baužienė
i

i
Sydnejaus lietuvių kapelioną ir mūsų Dvasios Vadą

kun. PETRĄ BUTKŲ, MBE,
karalienės Elzbietos apdovanotą M.B.E; ordenu, 
nuoširdžiai sveikiname ir kartu džiaugiamės.

Sydnejaus skautų ’’Aušros” tuntas ir 
Arkivyskupo Jurgio Matulaičio 

Ateitininkų kuopa
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PRATĘSIAMAS A.L.
FONDO VAJUS

Dėl nepramatytų sunku
mų gruodžio mėn. ir dėl 
pašto streikų,skelbtojo A.L. 
Fondo vajaus reikalai kiek 
nukentėjo. Dėl to A.L. Fon
do vajus pratęsiamas iki ko
vo mėn.

A. Staugaitis 
A.L. Fondo pirmininkas

PRANEŠIMAS

Sąryšyje su pora patiektų 
pasiūlymų Melbourne Apy
linkės Valdybai ir pravesti 
dalykus, kurie liečia visus 
lietuvius ir organizacijas, 
vasario 2 d., antradienį 
kviečiamas organizacijų 
atstovų pasitarimas 7.30 vai. 
vak. Melb. Liet. Namuose. 
Maloniai kviečiame visas 
organizacijas atsiųsti savo 
atstovus.

Melb. Apylinkės Valdyba

MELBOURNO TEATRAS SYDNEJUJE!

Sausio 24 d., sekmadienį, 3 vai.
Sydnejaus Lietuvių Klubo salėje Melbourno ’’AUŠROS” Teatras vaidina

Balio Sruogos
3-jų veiksmų komediją

UOŠVĖ
.jut 

Režisierius— E. Šidlauskas

»
Bilietų kaina $ 5. Moksleiviams ir pensininkams $ 3. Bilietai gaunami prie 

įėjimo. Vietos nenumeruotos.
’’Aušros” Teatro išvykos reikalais Sydnejuje rūpinasi Sydnejaus Lietuvių 

Teatras ’’Atžala" ir kviečia visus Sydnejaus ir apylinkių tautiečius nepraleisti 
retos progos pamatyti ’’Aušros” Teatro spektaklio.

VISUR VISAIP
BRONIAUS URBŠIO

PALIKIMAS

Bronius Urbšys, kuris mi
rė 1981 m. balandžio 18 d. 
Melbourne Western General 
ligoninėje, paliko testamen
tu pusę savo palikimo — 
4397 dol. 39 c., Melbourne 
Lietuvių Klubui.

Pinigai gauti per ’’The 
Equity Trustees” testamen
to vykdytojus ir kol kas lai
komi ’’Talkoje”.

Klubo Taryba numato jo 
atminimui padaryti įrašą su 
jo nuotrauka ir išstatyti 
klubo patalpose, o už paliktą 
sumą bus įsigyta jo vardu 
kas nors naudingo klubui.

s. 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414
Sausio 23 d., šešt., 7 vai.
Sydney Lietuvių Klubo Garbės Nariui, 
kun. P. Butkui jo M.B.E. gavimo 
proga, Klubas ruošia

PAGERBIMO VAKARIENĘ
Klubo Auditorijoj.

Įėjimas $ 10 asmeniui įskaitant 
maistą ir gėrimus. Po vakarienės pasi
linksminimas grojant Klubo kapelai.

Bilietai gaunami Klube, kuriuos pra
šome įsigyti ne vėliau sausio 21 d.

Sausio 24 d., sekm., 3 vai.
MELBOURNE LIETUVIŲ TEATRO 

’’AUŠROS” SPEKTAKLIS
Įėjimas $ 5 asmeniui, pensininkams 

ir moksleiviams $ 3.

Vasario 6 d., šešt., 7.30 vai.
HAVAJŲ VAKARAS

Įėjimas su bilietais, $ 5 asmeniui 
įskaitant havajišką vakarienę. Įdo
miausiai apsirengusiems, dūrinės ir 
kitos premijos.

LIETUVIŠKA KNYGA

Melbourne Lietuvių Bib 
liotekai aukojo: $ 10 kun. 
Dr. P. Bačinskas, $ 5 Dr. J. 
Kunca. Knygų bei žurnalų ■ 
S. Bortkevičienė, S. Kra
sauskas, E. Petravičius, A. 
Žvirblienė.

Didelis jiems ačiū.
Melb. Liet. Biblioteka

Galutinio nutarimo dar 
nepadaryta.

Toks netikėtas tauraus 
lietuvio Broniaus Urbšio pa
likimas sujaudino Klubo Ta
rybą ir jo atminimas liks 
klubui visam laikui artimai 
brangus.

MLK Taryba

ŠAULIŲ POPIETĖ

Susirinkę gruodžio 27 d. 
Melbourne šauliai p.p. Lip- 
čių sodyboje pagerbė veiklią 
ilgametę šaulę dar Lietuvo
je ir čia p. Emą Lipčienę. 
Dalyvavo apie 30 šaulių. 
Kuopos vadas Lipčius atida
rė popietę, susirinkusieji 
šauliai sugiedojo p. Lipčie- 
nei "Ilgiausių metų”. P.p. 
Lipčiai pernai suorganizavo 
Melbourne šaulių kuopą ir 
jai vadovauja.

Gražiai pasivaišinę šau
liai, K. Prašmutui pasiūlius 
skirti laiką lietuviškam žo
džiui, visi tam pritarė. P. 
Mažylis padeklamavo Mai
ronio ’’Čičinską”, Kelly - Žu
kauskas dekl.”Partizanų ko
va”. E. Lipčienė - eilėraštį 
’’Birutė” ir Karolis Prašmu- 
tas paskaitė savo kūrybos 
eilėraščių.

Šios popietės metu pa
gerbtas miręs pirmasis kuo
pos narys Antanas Rama
nauskas. Visa popietė praėjo 
smagiai ir kultūringai.

Šaulys

NORIMA
pirkti pilnas Lietuvių Enci
klopedijos komplektas - 35 
tomai. Skambinti tel. (03) 
2113775 Birutei Prašmutai- 
tei. Taip pat norį atostogauti 
privačiai prie jūros Mel
bourne kreipiasi aukščiau 
minėtu telefonu.

SYD. ŽVEJŲ DĖMESIUI

Primename visiems na
riams, kurie įsirašo į sąrašą 
sekančiai išvykai žvejoti, 
prašomi tuoj pat įmokėti iš
vykos mokestį $ 15 Syd. 
Liet. Klube budinčiam tar
nautojui, kitaip jie nesiskai- 
tys užsiregistravę. Šito bus 
griežtai laikomasi ateityje.

Vadovybė

DĖMESIO!

Išnuomuojamas vien
gungei lietuvaitei kambarys 
palankiausiomis sąlygomis 
pačiame Bankstowne. 
Skambinti tel. 709 1857.

mfisu Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN W

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W. 2200
Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: V. Bukevičius, A. Dudai- 
tis, I. Jonaitis, A. Reisgys, V. 
Patašius.
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 
TeL 709 8395
Administracijos adresas:
P.O. Box 550
Bankstown. N.S.W. 2200 
Administracijos tel 709 4846

VIETOJ M 
GĖLIŲ

Pagerbdamas a.a. Vincą 
šiukšterį, vietoj gėlių V. 
Valodka (iš Vak. Australi
jos) Mūsų Pastogei skyrė 20 
dolerių. Ačiū.

PRAŠOMI SKUBIAI
ATSILIEPTI

Buvusieji Vytauto Di
džiojo Universiteto studen
tų atsargos karininkų korp! 
’’Ramovės” korporantai 
prašomi skubiai atsiliepti 
šiuo adresu: Mr. J. Karka, 
54 Burrows Ave., Islington, 
Ont., M9B 4W7, Canada.

Leidinys apie korp! ’’Ra
movę” beveik paruoštas 
spaudai su 60 nuotraukų. 
Kad leidinys būtų pilnesnis, į 
įdomesnis, dar kartą krei- ’ 
piamės į kolegas ir prašome I 
aktyvesnio bendradarbiavi- 
mo suteikiant žinių apie 
korporantų likimą, prisimi
nimų iš korporacijos gyve
nimo. Turime virš 200 ra- 
movėnų pavardžių, bet tik 
dalies jų žinome adresus ir 
šiek tiek apie juos.

Mažai žinių turime apie 
ramovėnus kalintus, išvež
tus, nužudytus ar žuvusius 
komunistų bei nacių okupa
cijose, mirusius išeivijoje.

Atsiliepdami pažymėkite, 
kas jūsų laikais buvo valdy
boje, ar dalyvavote chore, 
kokiose ekskursijose, kokias • 
Ramovės valdybas prisime
nate, kada Ramovė persior
ganizavo į korporaciją — 
1932.X.21 ar 1933.X.21?

Laukiame greito atsaky
mo.

Jonas Karka 
Leidinio vyr. redaktorius

Prenumeruokite
“Mūsų Pastogę”

acH'.t

PRENUMERATA:
Australijoje metams $ 2 
Užsienyje paprastu paštu $2 
Oro paštu i N. Zelandiją $ 3 
Oro paštu kitur $5
Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso » 
skelbia savo nuožiūra. Už skel 
bimų turini neatsakoma.

PwinittH Kv Rzitnr Press Ltd.
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