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LIETUVOS KARIUOMENĘ MININT
Rašo Balys Steckis

Kariuomenės minėjimo 
šventė yra toji diena, kada 
gyvieji lietuviai pagerbia 
žuvusius už tėvynę, atsi
dūrusius kalėjimuose ar Si
biro taigose, kad nerėjo iš
laisvinti pavergtą Lietuvą, 
atstatyti jos laisvę ir nepri
klausomybę.

Šiandieną kiekvienas lie
tuvis, kuris dirba Lietuvai 
išlaisvinti, yra tautos karys 
ir jį kartu mes turime pa
gerbti.

Kariuomenės vaidmuo 
Lietuvos valstybės istorijoje 
yra nepaprastas. Senais is
torijos laikais jis gynė Lie
tuvą nuo kalavijuočių, kry
žiuočių ir besiveržiančių į 
vakarus puslaukinių totorių, 
mongolų, grąsinančių užimti 
Rytų Europos sritis. Besi- 
grumdama su visais tais pa- 
vojąis. lietuvių kariuomenė 
dar turėjo jėgos išplėsti 
Lietuvos ribas rytuose. Jos 
rūbežiai rytuose siekė be
veik Maskvos vartus, o pie
tuose buvo pasiekę net Juo
dąją Jūrą.

Reikia pažymėti, kad iš
plėtimas Lietuvos teritori
jos nebuvo grobuoniškas. 
Kur valdė lietuviai, ten buvo 
tvarka ir teisingumas. Kol 
Lietuvos vadai buvo susiję 
tampriais dvasiniais ryšiais 
su kariais, tol valstybės plo
tai ir galybė didėjo. Įsigalė
jus unijai su lenkais ir mirus 
Vytautui Didžiajam, buvę 
geri Lietuvos politikai pa
laipsniui pavirto politikie
riais. Buvusi didi galybė 
pradėjo mažėti, kol, paga

liau, 1795 m. įvyko trečiasis 
Lietuvos — Lenkijos padali
nimas ir laisvė visai išnyko.

Po visos eilės reikšmingų 
iškilmių - minėjimų tautinio 
ir kultūrinio gyvenimo, 
lapkričio 23 d., visi patrijotai 
lietuviai prisimins Lietuvos 
ginkluotosios jėgos kariuo
menės 64 metų sukaktį.

Visi kultūringi kraštai pa
sauly savo kariuomenės gy
venimo sukaktį atskirai 
reikšmingai pamini dides
nėmis ar mažesnėmis iškil
mėmis.

Lietuvos nepriklausomy
bės kovų ugnyje atgijusi 
mūsų garbingoji kariuome
nė, kuri senosios Lietuvos 
ginkluotąją pajėgą labai 
brangino ir Vytauto Didžio
jo idėjomis kariavo už Lie
tuvos laisvę. Dėl to, kiek
viena pasitaikiusia proga, 
jautrioji lietuvių tautos vi
suomenė savajai kariuome
nei ne tik parodė nuoširdžių, 
kilnių, kariams stiprinančių 
ir paskatinančių jausmų, bet 
dar ir kuo galėdami ginkluo
tąsias pajėgas stiprino 
realiu darbu, medžiaginėmis 
aukomis. Tai atsitikdavo to
dėl, kad kiekvienam sąmo
ningam lietuviui buvo aišku, 
jog pakankamai gerą gink
luotą pajėgą gali sudaryki ne 
vien kariuomenė, bet visa 
tauta. Daugeliui buvo aišku, 
kad nepriklausomos Lietu
vos kariuomenė tarsi buvo 
visa tauta.

ISTORIJOS
REIKŠMINGAS ĮVYKIS
Lietuvos nepriklauso

mybės metais, be kitų bend
rų tautos švenčių bei progų, 
kariuomenė su visuomene 
kartu minėjo jos istorijos 
reikšmingiausią momentą, 
tai Lietuvos kariuomenės 
kūrimosi — 1918 m. lapkri
čio 23-ją dieną. Minėdami šią 
didžiai reikšmingą amžiais 
besigrumiančios tautos isto
rijos dieną, savo jausmais ir 
visa širdimi siejomės su se
nosios, galingosios Lietuvos 
kariuomenės dvasia, jos 
gražiomis, prasmingomis 
tradicijomis, su didingomis 
mūsų kunigaikščių ir karo 
vadų asmenybėmis. Amžių 
glūdumoje besislepianti 
Lietuvos kariuomenės įsi
kūrimo pradžia uždegė mus 
neužgesinama didybės ir 
lietuviškojo pasiryžimo ug
nimi, - tęsti garbingai toliau 
neišmatuojamam istorijos 
labirinte lietuvių atgaivintos 
senosios ginklo pajėgos di-

Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Valdybos 
naujuoju pirmininku išrink
tas Dr. Antanas Butkus iš 
Cleveland miesto. Prieš jį 
JAV lietuvių bendruomenei 
sėkmingai vadovavo inž. V. 
Kutkus. 

džius žygius, kurti karžy- 
giškumo pavyzdžius ir 
gyventi tėvynės meilės, 
saugumo tradicijomis.

ŠAUKLIŲ TRIMITŲ 
BALSAS

Kai pirmasis Lietuvos 
laisvės šūkis, paskelbtas iš 
Lietuvos sostinės Vilniaus 
pasklido po pasaulį, jis pa
siekė net tolimiausius kraš
tus. Pradėjo rinktis visi ge
riausi ir ištikimiausi lietuvių 
tautos vaikai. Iš kaimų, 
miestų, kumetynų, iš toli
miausių svetimų kraštų, vy
rai skubėjo ginti jaunos ša
lies laisvę. Artojas metė 
arklą, greto jo rikiavosi eili
nis darbininkas, jaunuolis 
moksleivis, palikęs mokyk
los suolą.

Stigo ginklų, lėšų, kari
ninkų ir karinių reikmenų. 
Tačiau tėvynės vaikų valia 
buvo tvirta. Kas kaip apsi
rengęs ir apsiginklavęs, vy
ko į kariuomenės organizuo
jamus savanorių būrius. 
Ginkluotų vy^ų ryžtas 
padarė stebuklus — Lietu
vai iškovota laisvė.

Sunkūs pirmieji kovų žy
giai apvainikavo pirmuosius 
Lietuvos kariuomenės at
gaivinimo darbus. Sunki ir 
audringa buvo kariuomenės 
organizavimo pradžia. Pir
mieji Lietuvos kariai į lai
mėjimą ėjo didžio vargo ir 
erškėčių keliais.

I v y ki a i
MIRĖ

LEONIDAS BREŽNEVAS
Išbuvęs carų soste 18 me

tų lapkričio 11 d. Maskvoje 
mirė Rusijos diktatorius 
Leonidas Brežnevas, sulau
kęs 75 metų amžiaus. Pa
saulyje didelis susidomėji
mas, kas bus jo vietoje. Lai
kinai jo pareigas eina sovie
tų politbiuro narys Juri 
Andropov, buvęs KGB vir
šininkas. Šiuo metu Krem
liuje vyksta rūgimas dėl va
do, bet greičiausiai pareigo
se bus patvirtintas ir įsodin
tas Andropovas, 68 m. am
žiaus, nes turi šalininkų po- 
litbiure ir jį remia kariuo
menė (jis pats yra raud. ar
mijos generolas).

Brežnevas per savo ilgų 
metų valdymą Sov. Sąjungai 
daug ką laimėjo ne tiek tie
siogine agresija, kiek suktu
mu ir gudrumu: pirmiausia 
sustiprino padėtį sovietų vi
duje įtvirtindamas KGB pa
dėtį ir galybę, kuri buvo

Sveikiname bendro likimo latvius 
nepriklausomybės sukakties proga

1918.11.18

Kauno Karo muziejus — Lietuvos laisvės simbolis

TRAGIŠKA LIETUVOS
PRAEITIS

Kiekvienais metais, su di
deliu susikaupimu, prisime
nam Lietuvos kariuomenės 
šventę. Todėl tos šventės 
proga tenka žvelgti praeitin 
į lietuvių tautos nueitą tra
gišką kelią ir pasiektus lai
mėjimus.

kiek pairus prie Kruščiovo, 
Sdriai išnaudojo atolydžio 

jtente) politiką skubiai 
moderniai apginkluodamas 
raud. armiją, išplėtė sovie
tinę įtaką ir be karo laimėjo 
eilę kraštų Azijoje ir Afri
koje (Angola, Abisinija, 
Vietnamas), bet beųe di
džiausias Brežnevo atsieki- 
mas, kad jo vadovybėje Sov. 
Sąjunga išaugo į pasaulinę 
galybę, su kuria atsargiai 
skaitosi ne tik Kinija, bet ir 
Jungtinės Amerikos Vals
tybės.

Lenkijoje gen. Jeruzelskis 
paskelbė, kad prieš metus 
įvestoji karo padėtis krašte 
nenumatoma atšaukti tol, 
kol nesiliaus krašte darbi
ninkų neramumai ir streikai. 
Pastaruoju metu buvo su
rengta eilė demonstracijų, 
kurias policija ir kariuomenė 
išvaikė suimant eilę darbi
ninkų, kurie laikomi arešte 
ir teisiami.

Sunki kova buvo dėl lais- 
'vės, gausiai aplaistyta krau
ju Lietuvos žemė, o jos 
kalneliai nusagstyti žuvusių 
karių kapais ir gausiai tėvy
nės žemėje supūti partizanų 
kapai.

Dabar Lietuva išgyvena 
dar slėgesnį sunkmetį, 
kokį jai teko išgyventi isto
rijos eigoje. Žymi tautos da
lis išrauta iš gimtųjų namų 
ir ištremta į Sibirą kankini
mui ir tragiškai mirčiai. Pa
likę namuose lietuviai nete
ko visų turėtų teisių ir lais
vės. Šiandieną jaunuolis lie
tuvis karišką vergiją atlieka 
visuose Rusijos daliniuose ir 
tose bazėse, kur dažniausiai 
sovietų kariuomenė gru
miasi su mandžiurais, kur
dais ir afganistaniečiais.

Kita lietuvių tautos dalis 
atsidūrė laisvojo pasaulio 
kraštuose benamiais. Ilgai 
trukęs benamiškumas pada
rė žymius įspaudus juose, 
ypač jų priaugančioje kar
toje. Tai galima matyti, kaip 
mūsų lietuvių tauta yra nai
kinama.

Kad Lietuva būtų pajėgi 
prisikelti po išgyvenimo 
sunkmečio ir būsimų dar 
audrų, būtina jėgas telkti ir 
derinti vieningai darbus dėl 
laisvės, laikas ryžtingai pa
siruošti.

Todėl, minint Lietuvos 
kariuomenės sukaktį, būtina 
kiekvienam lietuviui persi
imti ta kovos dvasia, kokia 
dėl Lietuvos kovojo sava
noriai, kariai ir partizanai.
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Prisimenant kariuomenę
Nepriklausomoje Lietu

voje mokėjome šią šventę 
švęsti: laisvos valstybės ka
rinis paradas, įvairios iškil
mės specialiuose parengi
muose, šventinė nuotaika 
atskirtuose kariuomenės 
padaliniuose, visur oficialio
se iškilmėse pabrėžiant, kad 
Lietuvos laisvę atkovojusi 
kariuomenė tarnauja Lietu
vai, ne kokiai nors vyriau
sybei. Nepriklausomybės 
kovų metu lietuviai kovojo 
ne už kokią nors specifinę 
vyriausybę, ne už karalių ar 
kitokį valdovą, bet už nepri
klausomą Lietuvą. Tuo šū
kiu buvo grindžiama ir ne
priklausomos Lietuvos ka
riuomenė.

Kai 1940 m. bolševikai 
veržėsi į Lietuvą, ne kas ki
tas, o Lietuvos vyriausybė 
turėjo sprendžiamąją galią 
priešintis ar pasiduoti. Tai 
reiškia, kad ne kariuomenė 
diktavo, o Lietuvos vyriau
sybė sprendė. Kitaip sakant, 
Lietuvos kariuomenė nuo 
metu buvo lojali vyriausy
bės nuosprendžiams ir lai
kėsi pirminio savo uždavinio 
- tarnauti Lietuvai, ne spe
cifinei vyriausybei ar asme
niui. Tie laikai jau buvo se
niai praėję, kada valstybė 
buvo sutapatinta su valdovu 
asmeniškai.

Be abejo, to meto Lietu
vos vyriausybė turėjo idea
listinių tikslų - išgelbėti, kas 
logiškai galvojant buvo įma
noma išgelbėti vengiant au
kų. Bet okupantas nesiskai
tė su jokia logika: sunaikino 
ne tik valstybę, jos ūkį, bet 
ir jos kariuomenę. Buvusioj 
nepriklausomoj valstybėj 
svetimųjų patvarkymu įvy
ko radikalus perversmas: 
pakeista ekonominė siste
ma, turėta kariuomenė de
formuota ir t.t.

Tačiau kariuomenės dva
sia nebuvo sunaikinta. Tai 
■įrodė 1941 metų sukilimas, 
1944-54 metų partizaninė 
rezistencija.

Išeivijoje susidarė kito
kios sąlygos. Gyvenamuose 
kraštuose laikytasi politikos 
pagal krašto ir vietinės vy
riausybės nuotaikas, tačiau 
lietuvių budrumas Lietuvos 
atžvilgiu nepakito: intencija 
Lietuvai siekti nepriklauso
mybės tebestovi visos išei
vijos viršūnėje. Tai liudija 
visa išeivių kultūrinė ir poli
tinė veikla, įvairūs demaršai 
į vietines vyriausybes Lie
tuvos reikalu, memorandu

Pirmajam Sydnejaus lietuvių Atžalos teatro 
administratoriui

KAZIMIERUI GILANDŽIUI 
mirus, jo žmonai Janinai ir šeimai giliai liūdėdami 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Sydnejaus Liet. Teatras
ATŽALA

mai tarptautiniuose foru
muose ir t.t. Kitaip sakant, 
išeivija visu frontu angaža- 
vosi ir angažuojasi už nepri
klausomą. Lietuvą, lygiai 
kaip ir dabar okupuotos 
Lietuvos tautiečiai vykdo 
labai rizikingą, rafinuotą re
zistenciją viešu ir pasyviu 
pasipriešinimu okupantui. 
Tai vis toji pati kariuomenės 
dvasia, kokia galiojo 1918 - 
1923 — nepriklausomybės 
kovų metais. Toji pati dva
sia tebeplevena ir dabar 
įgaudama įvairiopas rezis
tencijos formas, kur jungiasi 
lygiai vyresnieji, lygiai ir 
jaunoji karta.

Dabartinė išeivija sudaro 
apytikriai trečdalį tautos, 
kuri turi ar gali turėti reikš
mingos įtakos į tautos gyve
nimą okupacijoje. Bandant 
susumuoti, mūsų išeivija 
padarė ir tebedaro didelių 
darbų Lietuvos laisvinimo 
fronte. Jeigu iki šiandie 
daugelyje kraštų tebegalioja 
Lietuvos okupacijos nepri
pažinimas, jeigu iki dabar 
Lietuvos byla tarptautinėje 
arenoje nėra numarinta, vi
sa tai tenka priskaityti išei
vijos lietuvių kreditan .

Gaila, ne viskas vystosi 
idealia ir norima prasme. 
Išeivijos viršūnėse pasireiš- 
kią nesutarimai, jaunoji 
karta pasimetusi, idealizmas 
išsekęs. Šeimose galioja pir
moj eilėj geras įsikūrimas 
arba vaikų užtikrinta mate
rialinė ateitis, kas silpnina

MIRUSIEJI
A.A. KAZIMIERAS 
GILANDIS—HEININGAS

Lapkričio 4 d. mirė Kazi
mieras Gilandis-Heiningas, 
gimęs 1916 m. Rygoj. Šeimai 
grįžus į Lietuvą apsigyveno 
Kaune, lankė vokiečių pra
džios mokyklą ir Šančių 
gimnaziją. Vėliau bedirbda
mas spaustuvėj lankė meno 
mokyklą, nes turėjo gabumų 
tapybai.

1939 m. vedė Janiną Ku- 
rauskaitę ir dar Lietuvoj 
susilaukė dukros Dalės ir 
sūnaus Vyto. Drauge su 
visais pabėgėliais 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją, ir iš 
čia 1949 su šeima emigravo į 
Australiją. Dirbdamas 
spaustuvėje ir važinėdamas 
kaip taksistas jis gražiai 
įsikūrė Sydnejaus priemies
tyje Belrose. Čia gimė dar 
vienas sūnus Narutis.

Velionis buvo darbštus, 
rūpestingas šeimos tėvas, 
laisvalaikiu piešė, dalyvavo 
lietuvių bendruomenės gy
venime ir kur galėdamas 
padėdavo. Buvo draugiškas 

kovą už pačios tautos ateitį. 
Kaip būtų idealu, jeigu išei
vija vieningai su pavergta 
tauta veiktų tautos ateičiai 
ir jos gerovei. Pavergtoji 
tautos .dalis tiesioginiu 
tikslu siekia atsikratyti 
priespaudos, tuo tarpu išei
vijos lietuviai rūpinasi patys 
užtikrinti ateitį ir tik po to 
pagalvoja apie tautą. Ir kaip 
tik dėl to tiek daug iš anos 
pusės tautos herojų, žuvusių 
ar tebekenčiančių sovieti
niuose kalėjimuose ar pri
verčiamojo darbo stovyklo
se, iš kurių tik keli vardai 
plačiau žinomi pasaulyje, gi 
nieko panašaus iš šitos pu
sės. Kas iš mūsiškių šiandie 
rizikuotų savo gyvybe, ka
lėjimu, turimo turto neteki
mu planuojant kokį žygį 
Lietuvos vardan?

O vis tik esamas laikas 
yra mūsų tautai toks, kad 
kiekvienas sąmoningas lie
tuvis kur jis bebūtų, turėtų 
jaustis kaip mobilizuotas 
karys, turįs specifinį užda
vinį neatsižvelgiant į sąly
gas. Dabar frontas už Lietu
vą ir tautos laisvę yra išsi
plėtęs per visą pasaulį ir vi
sose srityse, ne vien tik ka
riniu požiūriu. Tad ir Lietu
vos Kariuomenės Šventė 
saisto ne vien tik susiorga
nizavusius ramovėmis ar 
šaulius, bet iš tiesų visus 
lietuvius, nes kovoti už savo 
tautą nėra vien tik unifor
muoto kario privilegija, bet 
kiekvieno iš mūsų neatsi
žvelgiant į amžių, lytį ar 
užimamą padėtį. . , .

A.a. K. Gilandis-Heiningas

ir mėgo bendrauti su žmo
nėmis.

Dvidešimt metų išdirbus 
spaustuvėje jo regėjimas 
ėmė silpnėti. Negalėdamas į 
pabaigą prižiūrėti namų, 
juos pardavė ir įsigijo atski
rą butą Ingleburne. Mirė 
būdamas beveik aklas plau
čių uždegimu. Palaidotas 
lapkričio 8 d. su religinėm 
apeigom, kurias atliko kun. 
P. Butkus. Į amžino poilsio 
vietą palydėjo šeima, gimi
nės ir gausus būrys draugų 
ir pažįstamų. Sugiedojus 
Marija, Marija, Viešpaties 
Angelą ir Tautos Himną liū
dėdami palikome velionį il
sėtis Rookwood kapinių 
lietuvių skyriuje. Šermenis 
surengė velionio šeima Syd. 
Lietuvių Namuose.

E. Šliteris

A.A. STEPAS 
KAVALIAUSKAS

1982 m. lapkričio 5 d. 
Sydnejuje palaidotas Stepas 
Kavaliauskas.

JEI NORI, KAD TAVO VAIKAI SKAITYTŲ APIE 
TAVO ŽINGSNIUS ŠIAME KONTINENTE, PAREMK 
ALB METRAŠČIO IŠLEIDIMĄ, NES JAME RASITE 
MŪSŲ BENDRUOMENĖS GYVENIMO IR VEIKLOS 
PĖDSAKUS.

Tautos Fonde
BRISBANE

Per T.F. įgaliotinius V. 
Musteikį ir K. Stankūną 
Brisbanėje Lietuvos laisvės 
reikalams aukojo:

Po $ 10 - K. Stankūnas, J. 
Klimas, B. Malinauskas, 
kun. Dr. P. Bačinskas, A. 
Ramanauskas.

Po $ 5 - Alg. Reutas, A. 
Reutienė, Br. Butkus, A. 
Urbutis, A. Perminąs, E. 
Bartonas, N. ir J. Bijant, M. 
Kuliešienė, J. Andriulis, S. 
Sagatys, V. Musteikis.

$ P. Kviecinskas
Po $ 2 - S. Einikis, A. Ko- 

cius, J. Luckus, V. Kaciūnas. 
Viso $ 111.00.

PERTH

Vakarų Australijos lietu
viai per T.F. įgaliotinį Vik
torą Skrolį nuoširdžiai parė
mė Lietuvos laisvės kovą 
aukodami T.F. Tautos šven
tės proga:

$ 20 - J. Petrukėnas.
Po $ 10 - J. Miliauskas, O. 

ir L. Drešeriai, A. Rahdon, 
V. Kasputis, J. Čižas ir V. 
Skrolys.

Po $ 5 - B. Butkus, A. Pū- 
dimaitis, P. Plačas ir Z. Čei-
cipnė

$ 4 B. Steckis.
Po $ 2 A. Krutulis,, O. 

Liutikienė, A. Balakauskas.

Vietoj gėlių a.a. S. Stat
kienei ir a.a. Antanui Ra
dzevičiui mirus ALB Apy
linkės Valdyba aukojo T.F. $ 
20.

Gimė 1918 m. Lietuvoje, 
Vilkaviškio apylinkėje. Pa
augęs įstojo į pranciškonų 
vienuolyną Kretingoje, bet 
dėl nežinomų priežasčių, po 
trumpo laiko iš vienuolyno 
išstoja.

Karo audros atblokštas į 
Australiją, daug metų sirgo 
nervų sukrėtimu. Paskuti
nius kelis metus gyveno iš 
pensijos. Priklausė šv. Ro
žančiaus Draugijai ir Syd
nejaus liet. pensininkų 
klubui.

Spalio 30 d., prie Sydney 
Centrinės stoties, parkelyje 
policija rado Stepą be sąmo
nės. Mašinoje jis ir mirė.

Stepui esant viengungiui, 
be jokių giminių bei artimų 
draugų, policija paruošė jį 
laidoti benamiams numaty
toje vietoje. Bet p. Valerijos 
Biretienės pastangomis, jis 
buvo paimtas iš policijos ir 
palaidotas Rookwood kapL 
nėse, lietuvių sekcijoje, tarp 
savų tautiečių.

O.T.

A.A. VLADAS
KVIETKAUSKAS

Spalio 29 d. Sydnejuje 
mirė Vladas Kvietkauskas, 
sulaukęs 72 metų. Kilęs nuo 
Tauragės. Atvyko į Austra
liją 1949 m. su žmona. Čia 
sulaukė keturių vaikų, su 
laiku įsigijo namą Stanmore 
priemiesty Sydnejuje. Ve
lionis lietuvių tarpe mažai 
rodėsi, o apie save vengė 
kalbėti.

A.a. H. Žukauskui mirus 
vietoj gėlių aukojo $ 5 Mį 
Lingienė.

A.a. V. Andriekui mirus 
vietoj gėlių aukojo $ 10 Mj 
Burneikienė.

Viso gauta iš Pertho $ 
145.00.

Skelbiame Perthe esančių 
šimtininkų — Tautos Fondd 
narių sąrašą.

Nuo 1972 m. T.F. paukojoj 
$ 232 - S. Kuzmickas, $ 132 
V. Skrolys, $ 120 ALB 
Pertho Apylinkės Valdyba; 
$ 115 A. Klimaitis (senj.) in 
$ 100 Z. Čeičienė.

Džiugu pastebėti, kad 
dauguma ALB Apylinkės 
Valdybų remia Lietuvos 
laisvės kovą, skirdami lėšų 
T. Fondui, lygiai kaip ir ki] 
tos organizacijos.

Nuoširdus ačiū Brisbanės 
ir Pertho lietuviams.

VLIKo pirm. Dr. Kazys 
Bobelis savo paskutiniame 
laiške šiltai prisimena jd 
viešnagę Australijoje ir čia 
gyvenančius lietuvius. 
Džiaugiasi užmegstais ry
šiais su Australijos valdžios 
pareigūnais ir kitais.

SYDNEY

Mirties metinėse maldo 
mis ir giesmėmis prisimin 
tas lapkričio 14 d. ilgametis 
Tautos Fondo atstovybės 
narys Juozas Slavėnas. Prel. 
P. Butkus šią intencija atlei 
kė šv. Mišias, o Dainos cho
ristai prisiminė a.a. Juozą 
Slavėną savo giesmėmis.

Lekciją šia proga skaitė 
poetas Juozas Almis Jūra- 
gis.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje

VISUR
Lapkričio 14 d. lenkų ka

rinė vyriausybė paleido 
laisvėn Solidarumo unijos 
vadą Lech Walęsa, metus 
išlaikę arešte. Prieš išlei
džiant jam buvo siūlyta 
dirbti valdžios kontroliuoja
mose unijose, bet Walęsa 
siūlymo nepriėmė.

Afganistane sovietai 
įrengė šešis karinius aero
dromus, iš kurių lėktuvais 
lengvai galės kontroliuoti 
Persijos įlaką.

*♦*
Pora dienų po Brežnevo 

Maskvoje mirė kitas ilga
metis sovietų politbiuro na
rys latvių kilmės Arvid Pel- 
še, 83 metų.

Andropovui perėmus so
vietų imperijos vairą numa
toma didelių pertvarkymų 
sovietų hierarchijoje.

Irako kariuomenė kare su 
Iranu grasina panaudoti 
naują ginklą, kuris galįs su
naikinti tūkstančius žmonių. 
Ginklas esąs ne atominis, ne 
cheminis, ir jokiais tarptau
tiniais susitarimais neapri
botas. To ginklo kilmė ne
skelbiama.
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ALB SPAUDOS SĄJUNGA
KILMĖ IR REIKŠMĖ BENDRUOMENĖS GYVENIME

A.P. Kabaila

fcDAS
(LB Spaudos Sąjungos 
Idyba, pakviesdama mane 
d jums žodį metinio susi- 
jdmo proga, suteikė man 
ivilegiją su jumis pasi
unti keliomis mintimis. Už 
esu dėkingas Valdybai, 

riu kalbėti apie Sąjungos 
®ę bei reikšmę mūsą 
adruomenei.

(JUNGOS KILMĖ 

Be abejo, apie Sąjungos 
ikšmę tinka pasvarstyti, 
ač per jos metinį susirin
ką. Betgi, kad jos reikšmę 
ikamai įvertinus, reikia 
įsiminti ir jos kilmę. Gi jos 
įnė tiesioginai surišta su 
L Bendruomenės vysti- 
įsi eiga, surišta su Bend- 
omenės veiklos ir įvykių 
rsintoju, Bendruomenės 
ikraščiu ’’Mūsų Pastoge”, 
id, gvildenant Sąjungos 
Imę, reikia trumai ap- 
elgti ir kaikuriuos Bend- 
omenės vystimosi įvykius, 
s tik aiškiai pergalvojant, 
išvyko mūsų Bendruome- 
je, galima aiškiau pama- 
ti Spaudos Sąjungos 
ikšmę.
Gan greitai po AL Bend- 
omenės įsikūrimo, jos vy- 
iusias vykdomasis orga- 
s — Krašto Valdyba nuo- 
linai įsikūrė Sydnejuje. 
a. p. A. Baužės bei kitų 
•ndruomenininkų pastan- 
jmis, įkurtas laikraštis 
Mūsų Pastogė”, tapo tie- 
iogine Bendruomenės ir 
rašto Valdybos atsakomy- 
e. Laikraščio reikalai suda- 
i didelę Krašto Valdybos 
irbo bei jos biudžeto dalį, 
težiūrint to, kad tiek Kraš- 
t Valdyba, tiek jos vadovy- 
ėje esantis laikraštis visad 
rėsi reprezentuojąs visos 
ustralijos lietuvius ir visus 
ustralijos lietuvius, dau-
mas jos prenumeratorių 
uvo iš Sydnejaus ir iš NSW 
ilstijos. Ta padėtis paliko 
i šios dienos, nes laikraščio 
latinimas kitose valstijose, 
pač Pietų Australijoje, 
iekad rimtai neįsibėgėjo, 
ežiūrint to, padėtis neat- 
odė nepriimtina: Sydnejuje 
santi visus Australijos lie- 
ovius reprezentuojanti 
[rašto Valdyba, turėjo savo 
Joboje ir žinioje Bendruo- 
tenės organą ’’Mūsų Pašto- j 
ę", nors jos dauguma skai- 
ytojų buvo NSW valstijoje. 
Bendruomeniniam gyvė

jimui vystantis, ir atsiradus 
Sdeliems nesklandumams 
krašto Valdybos darbe, da
rėsi vis didesnė spraga 
iarpe Krašto Valdybos Syd- 
Jejujp ir Bendruomenės or- 
?anųWuose miestuose. Vis 
stiprėjo nuomonė, kad dan
elis iš Krašto Valdybos 
Rūpesčių yra vietinis Sydne- 
jaus lietuvių reikalas, ypač 
tad rūpesčiai surišti su 
Mūsų Pastoge” neliečia nei 
Melbourne nei Adelaidės 
apylinkių veiksnių. Bend- 
tuomenėje pradėta nagrinė
ti, ar prasminga ta tradicija, 
kad Krašto Valdybos būsti- 
•ė nuolat Sydnejuje. J. Mei
lūnas, pasinaudodamas ofi- 
tialiąja Australijos statisti
ka, daugelio nustebimui, pa- 
t>dė kad Melbourne gyvena 
-augiau lietuvių, negu Syd- 
’ejuje. Tai buvo, berods,- 
1969 ar 1970 metais. Tuo 
Setu bendruomeninis gyve- 
•imas buvo aktayvus tiek

Melbourne, tiek Adelaidėje. 
Adelaidė turėjo gražią 
Bendruomenės pastogę — 
Lietuvių Namus, bei parapi
jos patalpas. Melbourne 
bendruomeninis gyvenimas 
spietėsi arti miesto didelėje 
patalpoje, Lietuvių Na
muose, Melbourne Lietuvių 
Klubo nuosavybėje. Gi, 
Sydnejuje vyko didelės 
bendruomeninės nesantai
kos, į kurias buvo įtraukta ir 
"Mūsų Pastogė”.

Tokios padėties šešėlyje, 
1970 m. gruodžio mėnesį 
Melbourne susirinkusi ALB 
Krašto Taryba, kuri yra 
mūsų bendruomenės vy
riausias organas, galima sa
kyti, mūsų seimas, nuspren
dė pakeisti Krašto Valdybos 
būstinės vietovę, būtent, 
kilnojant ją paeiliui tarpe 
Adelaidės, Melbourne ir 
Sydnejaus. Tos pačios 
Krašto Tarybos suvažiavi
mo metu atsistatydino tuo
metinis ’’Mūsų Pastogės” 
redaktorius p.V. Kazokas ir 
jo darbą, Krašto Tarybai 
kviečiant, perėmė p. Dr. A. 
Mauragis.

Krašto Taryba ’’Mūsų 
Pastogės” būstinės, admi
nistracijos bei priežiūros 
klausimu nebespėjo 
nuodugniau pasvarstyti ir 
įgaliojo Krašto Valdybą tais 
reikalais pasirūpinti..

Sekė ilgesnis laikotarpis, 
kurio metu Krašto Valdy
bos Adelaidėje bei Melbour
ne, ’’Mūsų Pastogės” reika
lus tvarkė ”ad hoc” būdu - 

x- atseit be nustatytos nuolati
nės eigos. Kai Krašto Tary
bos pirmininkas buvo Syd
nejuje, Krašto Valdyba kar
tais kreipdavosi į jį, kartais į 
Krašto Revizijos Komisiją, 
ar tiesiog į Redaktorių bei 
Administratorių. Betgi ti
pinga buvo tai, kad kilus 
rimtesniems rūpesčiams ar

Vasario 16 Gimnazijoje
NEPAMIRŠKIME VASARIO 16 GIMNAZIJOS

Visame laisvame pasauly
je lietuviai teturi vieną vie
nintelę gimnaziją. Šią mo
kyklą lanko mokiniai iš visų 
lietuvių gyvenamų kraštų. 
Šiemet joje yra mokinių iš 
Vokietijos, Jungtinių Ame
rikos Valstybių, Kanados, 
Urugvajaus, Venecuelos, 
Australijos ir net iš Mali 
Respublikos (Afrikoje). Iš to 
matosi, kad Vasario 16 gim
nazija yra ne vien tik Vokie
tijos, o viso pasaulio lietuvių 
mokslo įstaiga.

Šioje gimnazijoje dėstoma 
ne tik lietuvių kalba, litera
tūra ir Lietuvos istorija, bet 
einami visi dalykai, kurie ir 
vokiečių gimnazijose moko
mi. Kaip kiekviena vokiečių 
gimnazija, taip ir mūsų mo
kykla paruošia mokinius 
aukštajam mokslui
universitete. Gimnazija turi 
9 klases (nuo 5 iki 13) ir dės
tomi šie dalykai: tikyba (ka
talikams ir evangelikams), 
lietuvių, vokiečių, anglų, lo
tynų, rusų ir prancūzų kal
bos, matematika, fizika, bio
logija, chemija, pasaulio is
torija, Lietuvos istorija, vi
suomenės mokslas, geogra
fija, dailė, darbeliai, muzika 
ir sportas. Daugiau negu du 
trečdaliai visų pamokų dės
toma lietuvių kalba. Todėl 
lietuviai mokiniai iš visų 

nesklandumams, Krašto 
Valdybos, būdamos toli, su 
jagrindu teigė, kad tie rei
kalai yra Sydnejaus, nes ir 
aikraščio būstinė ir daugu

mas skaitytojų yra Sydne
juje, tad, neturint nei pa
kankamai laiko nei lėšų, 
skraidyti tarpe kitų valstijų 
sostinių ir Sydnejaus, tuos 
rūpesčius reikia išspręsti 
Sydnejaus 
bendruomenininkų tarpe. 
Kas tie Sydnejaus bendruo- 
menininkai ir kaip jie tuos 
įvairius laikraščio reikalus 
turėtų tvarkyti, ir kas turė
tų nešti tiek moralinės tiek 
medžiaginės atsakomybės, 
nebuvo tiksliai nusakyta nei 
nustatyta.

SĄJUNGOS ĮKŪRIMAS

Krašto Valdybos būstinė 
1977-1978 m. kadencijai bu
vo perkelta į Sydnejų. Tuo 
metu Sydnejaus lietuvių 
bendruomeninis gyvenimas 
buvo grįžęs į lygesnes vėžes. 
Didžiosios 1969-1970 m. ne
santaikos tapo užmirštos, ar 
bent primirštos. Sydnejus 
jau turėjo ištaigingas Lietu
vių Klubo patalpas, bei Lie
tuvių Sodybą vyresnio am
žiaus asmenims ir t.t. Betgi 
’’Mūsų Pastogės” valdymo 
•klausimas liko atviru. Tad 
Krašto Valdyba, išsamiai tą 
reikalą apsvarsčius, betgi il
gai nedelsdama, įkūrė Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menės Spaudos Sąjungą, 
kurios pirmais nariais - stei
gėjais ir buvo tuometinės 
Krašto Valdybos nariai. To
kiu būdu ’’Mūsų Pastogės” 
valdomasis organas ir jos 
leidėjas vėl įsigijo nuolatinę 
būstinę Sydnejuje. Šitoks 
Bendruomenės spaudos val
dymo ir tvarkymo sprendi
mas susilaukė gan stipraus 
pritarimo tiek Melbourne,

Dabartinis Vasario 16
Gimnazijos direktorius

Andrius Šmitas

kraštų gali ją lankyti. Silp
niau kalbantiems lietuviškai 
yra pagalbinės pamokos.

Mokiniai iš įvairiausių ša
lių tarpusavyje užmezga 
draugiškus ir tamprius ry
šius, kurie palaikomi ir išė
jus iš gimnazijos. Taip su
stiprėja ryšys tarp atski
ruose kraštuose gyvenančių 
lietuvių, kuris mūsų tautinei 
sąmonei ir mūsų išlikimui 
labai svarbus.

Ši institucija, kaip visos 
a mokslo įstaigos, pareikalau-

Skaitytojams
Beliko vos keletas savaičių iki Kalėdų ir metų pabai

gos. Paskutinis šių metų Mūsų Pastogės numeris bus iš
leistas gruodžio 20 d. Visą šiam numeriui medžiagą re
dakcijai prisiųsti iki gruodžio 10 d. Ypač svarbu laiku pa
duoti pranešimus ir skelbimus apie įvykius per šventes ir 
porą savaičių po švenčių, nes pirmas Mūsų Pastogės nu
meris išeis tik sausio 17 d. Šiam numeriui medžiaga lau
kiama iki sausio 10 d.

Taip pat primename, kad jau laikas dabar per spaudą 
pasveikinti su šventėmis visus savo artimuosius, draugus 
ir pažįstamus. Sveikinimus redakcijai jau siųsti dabar, 
kad nesigautų susigrūdimo paskutinę dieną.

Kylant kainoms visoje Australijoje, Mūsų Pastogės 
leidėjas — Liet. B-nės Spaudos Sąjunga šiais metais nu
tarė už sveikinimus Mūsų Pastogėje kainą pakelti: eilę 
metų Mūsų Pastogėje tilpę kalėdiniai sveikinimai kaina
vo tik penki doleriai, gi dabartinė kaina - $ 7.00. Tai nedi
delis pakėlimas - tik septyni doleriai, kas praktiškai pri
lygsta savikainai, ir tai gaunasi keleriopai pigiau, negu 
skaitytojai siuntinėtų sveikinimų korteles savo pažįsta
miems ir artimiesiems.

Dar kartą primename: šventinius sveikinimus ir ki
tokius skelbimus bei tarpušventinius pranešimus redak
cijai prisiųsti iki gruodžio 10 dienos. Vėliau jie gali ne
suspėti patekti.

Mūsų Pastogės Administracija

tiek Adelaidės bendruome
nininkų tarpe, nes, kaip mi
nėjau, nesklandumams bei 
rimtiems rūpesčiams iškilus, 
jie paprastai teigė, kad jais 
geriausia vietoje, t.y. Syd
nejuje, susitvarkyti.

SĄJUNGOS ATEITIS

Jau virš penkerių metų, 
kai ’’Mūsų Pastogės” leidė
jas yra įteisintas — tai ALB 
Spaudos Sąjunga. Tos są
jungos egzistavimas didžiai 
sustiprino mūsų Bendruo
menės laikraščio padėtį. Bet 
koks aktyvus bendruomeni
nis pasireiškimas turi savo
tišką charakterį. Tai, regis, 
ištisa pynė mažesnių bei di
desnių krizių. Tai charakte
ringa netik lietuviškam, bet 
bent kokiam bendruomeni
niam pasireiškimui. Tą pat 

ja didelės sumos pinigų. Ne
turime savo valstybės, kuri 
mūsų mokyklą išlaikytų. 
Gimnazijos išlaikymas šie
met kainuoja 1.170.000 DM. 
Esame dėkingi vokiečių val
džiai, kad mus dosniai re
mia, sumokėdami du treč
dalius visų išlaidų. Tačiau 
vieną trečdalį visų išlaidų 
turi patys lietuviai padengti, 
tai yra apie 400.000 DM. 
Vien tik tėvai to nepajėgia, j 
Dar 130.000 DM. reikia au
komis surinkti.

Todėl kiekvienas metais 
kreipiamės į lietuvių visuo
menę prašydami paramos. 
Nuoširdžiai dėkojame Aus
tralijos lietuviams, kurie 
savo bendruomenės valdy
bos paraginti, paskutiniu 
laiku pradėjo dosniau remti 
mūsų gimnaziją. Jau antrą 
kartą turime ir mokinę iš 
Australijos. Tikimės Aus
tralijos lietuvių neapvilti, 
kad jie ateityje, nežiūrint 
didelio nuotolio, patikės 
mums daugiau savo vaikų. 
Prašome ir šiais metais Jūsų 
paramos, nes iki metų galo 
mums dar trūksta 54.000 
DM.

Aukas galite siųsti per 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenę arba tiesiog į gim
naziją: Litauisches Gymna
sium, Romuva, D 6840 Lam
pertheim - Huettenfeld.

Vasario 16 Gimnazijos 
Kuratorijos valdyba Tėv. 
Alf. Bernatonis, OFM Cap, 
pirmininkas, A. Šmitas - 
gimn. direktorius, J. Valiū
nas - iždininkas. 

,1^2.ĮL22t P?V A

galima pasakyt ir apie mūsų 
Bendruomenę ir apie jos 
spaudą. Betgi, reikia pa
brėžti, kad ALB Spaudos 
Sąjunga atpalaidavo mūsų 
Krašto Valdybas nuo didelės 
dalies rūpesčių, efektingai 
atlikdama leidėjo pareigas.

Dalis Sąjungos sunkumų 
kyla dėl skirtingų įvertini
mų, kokie santykiai tarpe 
leidėjo yra teisingi ir teigia
mi. Kokios atsakomybės bei 
pareigos yra leidėjo ir ko
kios yra redaktoriaus - sun
kus ir aktualus klausimas. 
Jis kyla ne vien tik mūsų 
Bendruomenėje, ne vien tik 
ryšium su ALB Spaudos Są
junga ir ’’Mūsų Pastogės” 
leidimu. Tas klausimas lai
kas nuo laiko plačiai disku
tuojamas ir australiškoje 
spaudoje. Ypač po rinkimų 
yra populiaru rinkimus pra
laimėjusiai partijai skųstis, 
kad laikraščių leidėjai - sa
vininkai rėmė tik rinkimus 
laimėjusią partiją ir rėmė ne 
tik efektingai, bet ir nesi
skaitydami su žurnalistų bei 
redaktorių nuomonėmis. 
Šis, sakyčiau, natūralūs in
teresų konfliktas didžiuo
siuose laikraščiuose daž
niausiai sprendžiamas gana 
paprastai ir praktiškai: laik
raščio leidėjai - savininkai 
samdo specialius vedamųjų 
straipsnių. redaktorius. Ve
damieji išreiškia leidėjo 
nuomones, nes jie rašomi 
griežtai laikantis iki smulk
menų nustatytų gairių. 
Pasižiūrėję į tokį stiprų 
dienraštį kaip ’’Sydney 
Morning Herald”, rasime, 
kad vedamieji visad toje pa
čioje vietoje, maždaug to 
pačio ilgumo, netoli skaito- 
tpjų laiškų ir visad tie veda
mieji laikosi vienos bendros 
linijos. Gi, likusi laikraščio 
dalis, kuri sudaro jo didžiu
mą, pasižymi savo įvairumu 
ir margumu. Laikraščių lei
dėjai tvirtina, kad toje mar
gesnėje dalyje laikraščio re
daktorius esą turįs didelę 
laisvę, suvaržytą tik' gan 
bendromis gairėmis, geru 
skoniu ir, žinoma, įstatymų 
(’’libel laws”), kuris Austra
lijoje yra pasenęs ir demok
ratiniam kraštui nenorma
liai griežtas. Žinia, žurnalis
tai ne visad sutinka su lei
dėjų teigimu ir dažnai skun
džiasi neturį pakankamai 
laisvės krašto įvykius įver
tinti pagal savo nuomonę ir 
savo supratimą.

Aišku, kad mums bandyti 
perimti didelio ir turtingo

Nukelta į 4 psl.
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1983 m. parengimų kalendorius Sydnejuje

SAUSIS
7-8 d.d. ’’Spindulio” (iš USA) koncertas Lietuvių Klube
22 d. Sporto Klubas ’’Kovas”
29 d. Ateitininkų iškyla
30 d. ”Dainos” choro gegužinė

VASARIS

12 d. Moterų Draugijos blynų balius Liet. Klube 
19-20 d.d. Vasario 16 minėjimas Liet. Klube (Apyl. Vai.)

KOVAS

6 d. Kaziuko mugė
13 d. V. Putvinskio minėjimas Liet. Klube (šauliai)
19 d. Žvejų klubo balius Liet. Klube
26 d. Žmogaus Teisių Komitetas

BALANDIS

9 d. ’’Kovo” balius Liet. Klube
16 d. Pavergtų Tautų Komitetas
23 d. Carito - Dainos balius Liet. Klube

GEGUŽIS

7 d. Ramovėnų iešminė
8 d. ’’Sūkurio” pasirodymas

28 d. Ateitininkų minėjimas Liet. Klube

BIRŽELIS

5 d. Išvežtųjų minėjimas - Tautos Fondas
12. d. Išvežtųjų minėjimas - Baltų Komitetas
19 d. ALB Syd. Apylinkės susirinkimas
26 d. Moterų Draugijos kultūrinė popietė

ALB Spaudos..
Atkelta iš 3 psl.

laikraščio, kaip ’’Sydney 
Morning Herald”, stilių bei 
leidėjo - redaktoriaus santy
kių būdo, nėra įmanoma. 
Mes neturime nei tokių iš
teklių, kaip didieji dienraš
čiai, stokojame talentų, ne
turime šimtmetinių laisvos 
spaudos tradicijų, tradicijų 
kurios reikalauja ne tik su
siklausymo, bet ir toleranci
jos kitoms nuomonėms.

Mėgstame skelbti vieny
bės obalsius ir nemėgstame 
nuomonių įvairumų bei 
skirtingumų. Norėčiau teig
ti, kad nuomonių skirtumai 
nėra savyje blogas dalykas. 
Netgi galima teigti, kad 
nuomonių įvairumas 
praturtina bet kokią bendri
ją.. Betgi, neabejotina blo
gybė iš nuomonių skirtumų 
iškyla iš to, kai nesugebame 
savo nuomonėmis pasidalin
ti draugiškoje dvasioje, kai 
nesugebame savo nuomonių 
reikšti kultūringoje formoje, 

qs kai paneigiame teisę kultū
ringai reiškiamoms mums 
nepalankioms nuomonėms.

Be abejo, laikas pasimo
kyti iš didžiųjų laikraščių ir 
pabandyti perimti iš jų tuos 
principus, kuriuos galėtume 
įgyvendinti, turint omenyje 
mūsų tradicinius trūkumus, 
bet taip pat neužmiršti lie
tuviškos tradicijos stiprybę 
ir stebėtiną bei vertą pasi
gėrėjimo mūsų Bendruome
nės gaivališkumą.

Ko turėtume pasimokyti 
ir kaip galėtume didžiųjų 
laikraščių patyrimu pasi
naudoti, yra per platus ir 
gilus klausimas, kad čia jį 
galėtume išgvildenti.

Prof. Dr. A.P. Kabailos žo
dis ALB Spaudos metiniame 
susirinkime lapkričio 7 d.
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Parengimai Sydnejuje 1983 metais

LIEPA

9 d. Savaitgalio mokyklos balius
23 d. Dariaus-Girėno minėjimas Liet. Klube (šauliai)
26 d. Melb. Dainos Sambūrio koncertas
31 d. Moterų Draugijos susirinkimas

RUGPIŪTIS

6 d. Sporto klubas ’’Kovas”
7 d. Skautų Židinio literatūrinė popietė

13 d. Skautų kaukių balius
27 d. Dainos choro vakaras

RUGSĖJIS

11 d. Tautos Šventė (Apyl. Valdyba) Liet. Klube
18 d. Moterų Draugijos popietė Liet. Klube
24 d. Mūsų Pastogės Spaudos balius Liet. Klube

SPALIS

9 d. ’’Atžalos” spektaklis Liet. Klube
16 d. Skautų akademikų metinė šventė Liet. Klube
22 d. ’’Tėviškės Aidų” balius Liet. Klube
29 d. Sporto klubas ”Kovas”

LAPKRITIS

12 d. Žvejų — Gintaro balius
13 d. Moterų Draugijos iešminė Engadinė

19-20 d.d. Kariuomenės Šventė (ramovėnai) Liet. Klube
26 d. Dainos metinis koncertas - balius

GRUODIS

31 d. Naujų Metų balius

Veikla su polėkiu
Jonas Juška

Yra ir skeptiškų balsų, 
kurie galvoja: „Gimnazija 
mūsų problemų neišspręs, 
kaip jų neišsprendė mūsų 
savaitgalio mokyklėlės nei 
lietuvių kalbos kursai. Nes 
sąmoningai apsispręsti už 
žmogiškąją kokybę, o tuo 
pačiu ir už lietuvybę, pri
klauso nuo mūsų pačių ryžto 
ir pastangų”. Džiugu tik 
tiek, kad Melb. šauliai pra
deda iškilti kaip nauja ir 
ryžtinga organizacija, entu
ziastingai išgyvenanti savo 
lyg ir „antrąją jaunystę”. 
Reikia manyti, kad šauliai 
aktyviai prisidės ir prie šios 
problemos sprendimo.
LIETUVIŠKA RADIO 

VALANDĖLĖ

Faktas, jog Melb. lietuvių 
radio valandėlės atsidūrė 
bendruomenės susirinkimo 
darbotvarkėje, leidžia dary
ti išvadą, kad ne visi jomis 
patenkinti. Klausimą pri
statydamas diskusijoms, 
pirmininkas pabrėžė: 
„Radio valandėlės turėtų 
būti visiems prieinamos ir 
visiems lygiai tarnauti”. 
Deja, radio valandėlėse visu 
ryškumu iškyla ne tiek ’’pri
einamumo” ar ’’lygybės” 
kiek jų kokybės klausimas. 
Jei radio valandėlės būtų 
vedamos gabiai ir talentin
gai, tai jos daug maž visus ir 
patenkintų.

Negalima sakyti, kad vi
sos valandėlių laidos yra iš
tisai blogos, o ne! Yra ir pa
kankamai gerų, vidutiniškų 
ir, žinoma, blogų. Jautresnį 
klausytoją neretai šokiruoja 
familiarus (chummy) tonas, 
netaisyklingi linksniai, pa
sibaisėtina tartis. Turime 
programos vedėjus, kurie 
šiai tarnybai netinkami kaip 
tik. dėl minėtų priežaščių, o 
ypač tie, kurių balsas dus
lus, švokščiantis, nemelo
dingas ir neskambus. Kai iš
girsti, tokią radio valanėlę, 
numoji ranka, išjungi’ apa- 
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(Tęsinys iš praėjusio nr.)

ratą ir jau daugiau nebesi- 
ryžti jos klausytis.

Susirinkime padarytos 
(N. Volko) pastabos apie 
„pretenzingas mokslines 
apžvalgas” ir apie „sau arti
mų žmonių bei grupių favo- 
rizavimą” - gana taiklios ir 
teisingos. Kai kritika valan
dėlių koordinatorių ėmė 
remti prie sienos, mums bu
vo labai nejauku klausytis 
atsiprašinėjimo, nors žinom 
jį turint ir daug gerų norų.

Taigi radio valandėlės su
sirinkime buvo gerokai pa
pešiotos. Tikimės, kad G. 
Žemkalnis atkreips į tai (ir 
ne vien tik jis!) dėmesį, 
stengsis gerinti jų laidas. 
Teko nugirsti porą radio va
landėlių, kurias pravedė E. 
Karazijienė. Manau, kad jos 
paruoštos valandėlių prog
ramos gali pilnai patenkinti 
visų skonį ir lūkesčius! Bet 
tai, deja, tik išimtys.

Yra ir kita medalio pusė, 
ir būtent ne koks nors „ko
kybinis vidurkis, , o tiesiog 
pats neveikliausias viduti
niškumas, kuriam visos mū
sų pastangos gerinti valan
dėlių laidas - tuščios ir be
prasmės. Beje, pagalvoki
me ir apie tai.
LITUANISTINIŲ KURSŲ 

ATEITIS...

Šiuo klausimu jautriai 
kalbėjo D. Baltutienė, pa
liesdama kursantų ir sekm. 
mokyklos padėtį. Anksčiau 
sekmadieninėje mokykloje 
mokėsi apie 80 vaikų, dabar 
perpus mažiau. Tada liet, 
kalbos kursams studentų 

gi netrūko, o dabar vargu 
bebus įmanoma sudaryti 

Klases pagal valdžios nusta
tytą minimumą - 6 ar 7 
moksleiviai. Kalbėtoja ragi
no dėti visas pastangas, kad 
toji grėsminga tikrovė pasi
keistų į gerąją pusę. „Pasi
rūpinkime, šakė ji, - nors 

savo kolonijos švietimo rei
kalais, nekreipdami dėmesio 
į tai, kas dedasi kitur...”

Pasirodo, kad didelės bė
dos iš karto neužgula nei 
šeimų, nei bendruomenių, - 
jos išsivysto organiškai, at
slenka pamažu, bet..į: ir 
neatšaukiamai. Bėda galbūt 
yra ta, kad sumažėjo vaikų 
prieauglis? Tačiau yra fak
tas, kad jaunos šeimos, ku
rios turi mokyklinio amž. 
vaikų, jų į sekm. mokyklą 
jau nebeatveža, o tos, kurios 
dar atveža, po pamokų tuoj 
pat išvyksta namo. Nei 
jaunų šeimų, nei jų vaikų 
nesimato per pamaldas net 
ir bažnyčioje. Kodėl taip 
yra, reikalas atviras, meke
no netyrinėtas!

Kažkuriuo kampu susi
rinkime buvo paliestas ir AL 
Fondas, o jis, anot St. Stan- 
kūnavičiaus, „buvo sukurtas 
ne tam, kad Marvano kny
gas leistų”. Daug kam atro
do, kad Fondo reikalai yra 
nuėję ne ta kryptimi, kuria 
buvo tikėtasi.

Tarkim, kad čia didelės 
tragikos nėra: Fondą valdo 
savi žmonės, su jais galima 
susitarti. Tragiką glūdi mu
myse, mūsų gyvenimo sti
liuje ir charakteryje. Kai 
susirasim patys save, aiškiai 
žinosim ko norim ir ko sie
kiam, tada visi daiktai — 
Fondo ir švietimo reikalai — 
ims šokti linksmą „rock and 
roll” šokį ir būtent tokį, kokį 
mes patys užgrosim...

GLOBA IR GLOBOTINIAI

Pranešimą apie socialinę 
f lobą padarė D. Žilinskienė, 

uri eina ryšininkės parei
gas tarp Apylinkės Valdy
bos ir Socialinės Globos Mo
terų Draugijos. Referentė 
yra įsipareigojusi teikti pa
galbos reikalingiems tautie
čiams informaciją pensijų ir 
socialinės globos reikalais. 
Jos patarnavimais jau yra 
daug kas pasinaudoję.

Pirm. R. Šemetas skatino, 
kad apie S.G. moteris para
šyčiau spaudoje. Bet mote
rys afišuotis ir girtis ne

mėgsta! Reikalas lietė Si 
cialinės Globos Mota 
Draugijos ruošiamas vau 
rones savo globotiniam! 
kurie dėl senatvės, vienišė 
mo ar ligų - psichinių bei 
žinių negalavimų - yra m 
visuomenės atitolę arba m 
ir visai izoliuoti. Tai asm 
nys, kuriuos globoja ligos 
nių ir sveikatos įstaigų pe 
sonalas. Įstaigos įstaigon 
ir lieka, o žmogus vis dėl 
ne daiktas. Jis sociali ir sea 
timentali būtybė, ilgisi arti 
mo- pokalbio, žvilgsnio, žino 
giškos širdies šilumos. Apie 
žmogiškojo ryšio svarbą, 
stambios miesto ligoninėj 
gydytojas psichiatras sako: 
„Jeigu galėčiau rasti artimą 
besirūpinančių žmonią 
bendruomenę, daugem 
ųiano pacientų ligoninė būtą 
visiškai nereikalinga”.

Iš pranešimo paaiškėjo^ 
kad šia linkme darbuojasi 
mūsų „gailestingosios sa- 
marietės”, pasivadina 
„Melb. Liet. Moterų S.G. 
Draugija”, kuri dabar jaii 
atšventė net 30 m. veiklos 
sukaktį.
SUSIRINKIMO

PARAŠTĖM

Skaitytojas pastebės, kad 
MLB Apylinkės Valdybos 
veikla verta komplimentoą 
veikli ir darbšti! Pastebės iri 
tai, kad Melbourne ryžtingas 
veikia šaulių kuopa, Moterų 
S.G. Draugija, lituanistiniai 
kursai, sekm. mokykla, Alį 
Fondas ir visa eilė kultūįil 
nių vienetų bei organizacija 
kurių priskaitoma iki 30. ■ 
to, Melbourne, matyt, dauJ 
giausia dėmesio skiriama ■ 
jaunosios kartos tautiniam, 
ugdymui. Ryšium su tupi 
iškilo reikalas sudaryti in 
net dvi komisijas: vieni 
švietimui, kitą - organizuota 
paramą Vasario 16 gimnaa-l 
jai. .

„Veikiam veikdami veiki-i 
mą, kai pažiūri juokas ima",; 
Ima todėl, kad linksma ir 
smagu patiems iš savi 
pasišaipyti. Mat, jeigu ja 
vaidiname rinkimų komed 
ją, tai vaidinkim įtikinančą 
ir nuosekliai. Vadinasi, rii 
kime atstovus ne tik į aula 
čiausiąją Tarybą, kuri, saą 
ruožtu, rinks Krašto Valdi 
bą, bet modifikavę ALB st| 
tūtą - mėginkime išrinkti i 
ALB Krašto Kultūros Tari 
bą, nes be jos pas mus vis 
da bus „Apatinė pusė į vą 
šų”...

Jaučiu, kad tokia užuonį 
na sukels nuostabą ir atodi 
sį: „esą reikalas pavėluotai 
neturime žmonių, neturini 
šio, to ir ano, ir t.t.”. Aiški 
juk lengviau išsirinkti kokią 
nors vietinę komisiją ir ai
manuoti, kad AL Fondas 
taupo pinigus kultūros sąs
kaita, kurie nežinia kam ati
teks? Ką gi, padėtis para
doksali: Fondas pinigus 
kaupia, bet planų nekuria ir 
neturi, o neturi dėlto, kad 
tai ne jo kompentencija, ne 
nori apsijuokti. Apsijuokt 
čia lengva, nes pas mus kul
tūros ir švietimo reikalai v| 
sada buvo lyg ant juokcl 
pastatyti „ant galvos”, o ne 
„ant kojų” (Aliuzija į Hegar' 
lio idealistinės filosofijos 
kritiką: K. Marksas teigė, 
kad ji pastatyta ant galvos, 1 
o jis ryžosi pastatyti ją ant i 
kojų). Ir, žinoma, pastatė... 1

Rodos jau pakankamai J 
prasigyvenome, turim turto, 1

Iš tokių žmonių gale! 
tų būti sudaryta ir ALB 
Krašto kultūros taryba, kifl 
rios reikalingumą, manais! 
savo sesijose galėtų rimta 
pasvarstyti ALB Tarybos] 
suvažiavimas. ' ‘'1
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Netarnausiu!
LIETUVIS ATSISAKO DUOTI SOVIETINIO 

KARIO PRIESAIKA
LKB Kronika (nr. 54) 

Sraneša, kad š.m. gegužės 
5 d. Jany-Kurgane (Kaza

chijos SSR) leipalingietis 
Robertas Grigas atsisakė 
duoti sovietinio kario prie
saiką, kaip prieštaraujančią 
jo religiniams kataliko ir 
patriotiniams lietuvio įsiti
kinimams. Grigas tą pačią 
dieną buvo išsiųstas i briga
dos štabą Čiurkente, kur jį 
grąsino perduoti KGB teis
mui, uždarė į ’’gauptvach- 
tos” kamerą su teismo lau
kiančiais kareiviais - krimi
nalistais, ir kumščiais mėgi
no ’’perauklėti”. Atsėdėjus 
parą, jį išvežė į Džicaką, 
kur, drauge su irgi priesai
kos atsisakiusiu baptistu 
Oskaru Gumanu (vokiečiu iš 
Šiaulių rajono) buvo perse
kiojamas ir terorizuojamas. 
Grigą sugrąžinus į Čiurken- 
tą, pulkininkas Chutijev jį 
išvadino ’’fašistu”, kurį rei
kia likviduoti”. Kitas pulki
ninkas reikalavo Grigą už
daryti į psichiatrinę ligoninę 
ar į uranijaus kasyklas, kur 
jis ”po pusmečio nudvėsiąs”. 
Tą pat dieną jaunuolį išvežė 
į Badamą, kur jis beveik tris 
mėnesius su kareiviais dirbo 
plytų fabrike. Ir čia jį mušė 
ir spardė (kasdien vidutiniš
kai 40 smūgių), buvo įlauž
tas jo šonkaulis, bet į ligo
ninę jo vežti nesiskubino. 
Tada Grigą nuvežė į Kzyl- 
Ordoj už 400 km., kur jį 
sunkiai sergantį viduriavi
mu, uždarė į ’’gauptvachtą”. 
Po kelių kalėjimo dienų, 
Grigą išvedė prieš dvi kuo
pas, rusiškais keiksmais iš
dergė jo motiną bei tėvą, 
pagrąsino susidoroti su 
jo giminėmis, o ant Pabaltijo 
numesti 5-kių kilotonų 
branduolinę bombą. Grigas 
vistiek atsisakė priimti 
priesaiką. Pagaliau medi
kams, batalijone užtiku
siems vidurių šiltinės epide
miją, pavyko perkelti jau
nuolį į Kzyl-Ordos miesto li
goninę. Pasak Kronikos,

’-’-nvi i

Syd. Lietuvių Namuose
TALKA tikrai vyksta. 

Beskaitant jums šias eilutes, 
eilė tautiečių, jau darbuojasi 
Lietuvių Namuose. Jeigu 
jaučiate noro prisidėti prie 
talkos, skambinkite 7081414 
dėl smulkesnės informaci
jos. Skubame tai atlikti, kad 
galėtumėm švęsti savo 
20-ties metų sukaktuves pa
sipuošę gražesniais
’’rūbais”. Dėkojame visiems 
talkininkams.

20 METŲ SUKAKTUVI
NIS BALIUS įvyksta gruo
džio 11 d., šeštadienį, 7 vai. 
Didžioji salė bus jau atre
montuota - naujai pasipuo
šusi. Programoje, kaip jau 
anksčiau minėjome, pasiro- 

,dys ir Gražina Zigaity- 
tė-Hurba su ’’Rythm Ine.” 
grupe. Tai aštuoni jauni ta-

Lietuvos žemėlapį,
J. Andriaus sudarytą, išlei
do' DEVENIŲ KULTŪRI
NIS FONDAS. Kaina $ 6 ir $ 
1 persiuntimui. Apmokėtus 
užsakymus siųsti: Devenių 
Kultūrinis Fondas, P.O. Box 
10782, St. Petersburg, Fl. 
33733, U.S.A.

"Lietuviai katalikai, ypač 
jaunimas, meldžia Dievą 
Robertui tvirtumo ir ištver
mės”.

Robertas Grigas buvo 
persekiojamas ir prieš jo 
paėmimą į kariuomenę. Sa
vo gegužės 31 d. laiške KP 
sekretoriui Griškevičiui, 
Roberto tėvas, Antanas 
Grigas, pareiškė, kad pa
vojus, jog KGB rengiasi lik

TU, LAISVĖ!

Tu stovi išdidi
Ant aukšto kranto, aukšto pedestalo.
Aukštai iškeltoje tavo rankoj
Ugnis — karšta, šviesi.
Gimei mirty,
Gimei tu kraujuje kovos.
Gražiausią žemės vardą jie tau davė.
Tu, Laisvė!
LAISVĖ tu esi!

Tu stovi išdidi ir nematai,
Tu negirdi,
Kaip tavo vardą niekina.
Tavo vardu jie pančioja,
Tavo vardu jie degina ir žudo. 
Tavo vardu jie ištremia tautas. 
Tavo vardas —
Mano tėvynės užgrobikui — 
Keiksmas.
Tavo vardas — partizano motinos — 
Malda.

Atlanto bangos tavo krantą plauja... 
Pažvelk!

. Tai ašaros mano šalies vaikų.
Tavęs prašau, verkiu, maldauju! " 
Duok ranką!
Eime su manim kartu!
Tenai per vandenynus aš tave nunešiu, 
Jie laukia...
Tave parnešiu broliams gintaro šaly. 
Širdies krauju po tavo kojom išrašysiu 
LAISVĖ, tu gyva!
LAISVĖ, tu esi! Pajauta

lentingi dainininkai, kurie 
jau yra prieš kiek laiko pasi
rodę mūsų scenoje ir suža
vėjo ir jaunus ir senus. Ne- 
praleiskime progos! 
Pabendraukime vieni su 
kitais švęsdami taip reikš
mingą sukaktį. Įėjimas $ 12 
asmeniui įskaitant vakarie
nę ir šampaną. Bilietai gau
nami klube.

’’SPINDULIO”
KONCERTAI SYDNEJU- 
JE. ALB Krašto Valdybos 
ęavesta Lietuvių Namų 

aldyba rūpinasi visais Los 
Angeles lietuvių tautinių 
šokių grupės ’’Spindulio” iš
vykos Sydnejuje reikalais. 
Koncertai įvyks

SAUSIO 7 D., PENKTA
DIENĮ, BANKSTOWN 
CIVIC CENTRE - Didysis 
koncertas - lietuviškų tauti
nių šokių, dainų ir muzikos 
pynė.

SAUSIO 8 D., ŠEŠTADIE
NĮ, SYDNEJAUS LIETU
VIŲ NAMUOSE - antrasis 
koncertas, su skirtinga 
programa, pritaikinta spe
cialiai mažesnėms patal- 
Coms, o kartu bus ir pa- 

endravimas su užjūrio sve- 
čiais. Įsidėmėkite datas ir lovas ($ 100)...

viduoti jo sūnų. 1982 m. 
pradžioje Robertas buvo 
pašalintas iš Vilniaus Peda
goginio Instituto, kur jis 
studijavo vokiečių kalbą, 
(žr. LKB Kronikos 53 nr.).

Išeivija, ypač jaunimo or
ganizacijos, turėtų bema
tant pradėti akciją Robertui- 
jadėti. Reikia raginti kata- 
ikų, studentų, vokiečių kal
bos dėstytojų ir panašias 
organizacijas, kad jos rašytų 
protesto laiškus sovietų vy
riausybei. Roberto likimu 
reikia sudominti JA V-ių ir 
Europos spaudą.

(ELTA) i

nepraleiskite progos pama
tyti užjūrio svečius, spin
dulys” yra pajėgus lietuviš
ko tautinio meno vienetas, 
puikiai šoka, dainuoja ir vai
dina. Koncertai abu skirtin
gi ir įdomūs.

Taip pat prašome užjūrio 
lietuviškam jaunimui paro
dyti mūsų svetingumą. Gru
pę reikia apgyvendinti Syd
nejuje. Apgyvendinimo rei
kalais rūpinasi B. Barkus. 
Grupė atvyksta sausio 5 d., 
trečiadienį ir išskrenda sau
sio 9 d., sekmadienį. Jeigu 
galite vieną kitą jaunuolį ar 
jaunuolę priglausti ir paglo
boti, prašome pranešti B. 
Barkui (tel. 73 3984) arba į 
klubo raštinę (tel. 708 1414). 
Laukiame jūsų paslaugos. 
Platesnę informaciją apie 
šios grupės lankymąsi Syd
nejuje skelbsime vėliau.

PASKOLŲ - AUKŲ 
VAJUS. Tenka girdėti, kad 
yra asmenų, kuriems nėra 
pilnai aišku kaip šis vajus 
pravedamas, atseit, kas 
vyksta su surinktais pini
gais, kur jie panaudojami ir 
panašiai. Sekančiame ’’Mūsų 
Pastogės” numeryje talpin
sime platesnę informaciją 
šiuo reikalu.

Papildomai skelbiame as
menis aukojusius šiam va
jui: S.J. Kušleika ($ 500), Č. 
Liutikas ($ 300) ir A. Venc-

Australijos Lietuvių Fonde
AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ FONDO VADOVYBĖ

1982-83 metams A.L. 
Fondo Valdybą sudaro: Pir
mininkas - Arūnas Staugai
tis, vicepirm. - Martynas 
Didžys, sekretorius - Jonas 
Meiliūnas, iždininkas - Vac
lovas Rekešius, valdybos 
narys - Algis Klimas.

AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ FONDO ĮGALIOTI
NIAI IR TALKININKAI

ADELAIDE — Įgaliotinis 
A. Zamoiskis, talkininkai - 
A. Kubilius ir B. Straukas.
BRISBANE — Įgaliotinis J. 
Ruzgys.
CANBERRA — Įgaliotinis 
J. Kovalskis.
GEELONG — Įgaliotinis A. 
Obeliūnas.
HOBART — Įgaliotinis J. 
Paškevičius. i 
MELBOURNE — Fondo iž
dininkui V. Rekežiui talki
ninkauja V. Ališauskas, J. 
Krikščiūnas ir J. Meiliūnas 
(senj.).
NEWCASTLE — Įgaliotinis 
A. Bajalis.
PERTH — Įgaliotinis prof. 
Z. Budrikis.
SYDNEY — Įgaliotinis B. 
Stašionis, talkininkai - Č. 
Liutikas ir M. Gailiūnas.

A.L. Fondo adresas ko
respondencijai: Australian 
Lithuanian Foundation Inc., 
P.O. Box 11; North Mel
bourne, Vic. 3051.

AUKOS
A.a. Aleksandrui Klimui 

Melbourne mirus, vietoj gė- 
,lių aukojo šie asmenys:

Po $ 20 - V. ir B. Vaitkai 
Vic. (75), M. ir D. Didžiai 
(224).

Po $ 15 - A. ir A. Lynikai 
Vic., K. ir J. Lynikai Vic. 
(180)

Po $ 10 - V. ir G. Ališaus
kai Vic., (330), V. ir R. Aniu- 
liai Vic. (205), V. ir A. Bal- 
trukoniai Vic. (110), M. Bi- 
retienė Vic. (96), J. Jasulai-

Nuoširdžiai dėkojame. 
Paskolos ir aukos priimamos 
bet kokio dydžio. Vajaus 
reikalais kreiptis į valdybos 
iždininką A. Migų ftel. 
726 4139) arba į bet kurį 
valdybos narį.

Sydnejaus Lietuvių 
Namų informacija

Skelbiama, kad sovietų 
politbiure įsitvirtinus J. 
Andropovui iš politbiuro 
pašalintas K. Černenko, sa
vu laiku paties Breženevo 
pramatytas savo įpėdiniu. 

tis Vic. (690), K. ir V. Kaz
lauskai Vic. (32), A. ir A. 
Kesminai Vic. (75), J. ir E.
Krikščiūnai Vic. (127), J. ir. 
S. Meiliūnai Vic. (612), S. ir 
V. Makaravičiai Vic. (155), 
J. Normantas Vic. (1.75), V. 
ir J. Rekešiai Vic. (75), A. ir 
B. Staugaičiai Vic. (170), V. 
ir A. Vaitiekūnai Vic. (100), 
J. Valiauga Vic. (253), A. 
Zubras Vic. (433), L. ir S.
Žalkauskai Vic.

Po $ 5 - A. ir E. Bakaičiai 
Vic. (50), V. ir O. Jakučiai 
Vic. (199), E. Pankevičius 
Vic. (20), L. ir K. Petruševi
čiai Vic., A. Ramanauskas 
Vic., A- ir J- Šimkai Vic. 
(30).

$ 4.0. Aleknienė Vic. (329)
Po $ 3 - J. ir K. Kuzmickai 

Vic. ir J. Paragienė Vic.
Po $ 3 J. ir K. Kuzmickai 

Vic., J. ir P. Šėkai Vic. (28).
Po $ 2 - Irena Katilienė 

Vic. ir J. Paragienė Vic. 
(102).

A.a. Igno Aleknos mirties 
metinėse savo vyrą prisi
mindama aukojo $ 50 Ona 
Aleknienė (379).

AL. Fondas sveikina nau
ją šimtininką V. ir.A. Vai
tiekūnus ir visiems aukoto
jams dėkoja.

V. Rekešius 
iždininkas

PATIKSLINIMAS

Aprašymas A.L. Fondo 
narių metinį susirinkimą (M. 
P. Nr. 42) p. Butkūnas poro
je vietų ne visai tiksliai jį 
atpasakojo, ir dėl to skaity
tojas gali susidaryti netikrą 
vaizdą apie Fondo piniginį 
stovį. Patikslinimo reikalin
gos šios korespondencijos 
vietos: 1) Rašant apie 
Fondo 1981-82 metų paja
mas p. Butkūnas sako: ’’Tai
gi viso pajamų Fondas turė
jo $ 6,432.37.” Teisingai 
apyskaitinių metų eigoje 
pajamų Fondas turėjo $ 
25,484.87. 1982 m. birželio 
30 d. Fondo kasoje buvo: 
terminuotoje sąskaitoje $ 
59,000.00 ir einamoje sąs
kaitoje $ 8,709.53. Viso $ 
67,709.53. 2)‘ Aptardamas 
išlaidų poziciją p. Butkūnas 
rašo: ’’Melbourne Lietuvių 
Dienoms parama $ 4000.” 
Melbourne Lietuvių 
Dienoms Rengti Komitetui 
Fondo Valdyba suteikė be- 
procentinę paskolą (ne 
paramą), kuri 1983 m. pra
džioje bus grąžinta Fondui.

Šia proga A.L. Fondo 
Valdybos vardu dėkoju p. 
Butkūnui už susirinkimo ap
rašymą.

J. Meiliūnas 
A.L. Fondo Sekretorius* • i t . * i *
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LAIŠKAS REDAKCIJAI
SPORTAS IR POLITIKA

”M.P.” Nr. 44 ”NA, JEI
GU TAIP...” laiške Redak
cijai, po kurio pasirašė Juli
ja, labai teisingai apibūdino 
Australijos sportininkų lai
kyseną prieš federalinės 
valdžios nutarimą boikotuoti 
Maskvos Olimpiadą, bei jų 
pasiteisinimą: "Sporto su 
golitika negalime maišyti!” 

ia proga taip pat iškėlė 
viešumon Išvykos į Čikagą 
sporto vadovybės visišką 
ignoravimą mūsų bendruo
menės viršūnių rezoliuciją, 
kurioje šv. Velykų metu 
Melbourne buvo nutarta, 
kad nei vienam lietuviui ne
tinka vykti į Pasaulio Liet. 
Dienas naudojantis kelionių 
biuru, kuris yra sovietų oro 
linijos Aeroflot agentas, nes
šis agentas, vesdamas savo 
biznį, bendrauja ir palaiko 
artimus ryšius su sovietų 
valdžios pareigūnais.

Jeigu australų sportinin
kų laikysena, kurie savo 
kailiu nepatyrė sovietinio 
teroro, iš dalies suprantama, 
nors čia pat reikia pridurti, 
kad daugiau nei pusė sporti
ninkų atsisakė Maskvos 
olimpiados, jų tarpe ir pa
saulio čempionai, tai lietuvių 
sportininkų Išvykos į Čikagą 
pasirinktas kelionių biuras 
’’Palanga Travel” yra netik 
nesiskaitymas su Australi
jos Lietuvių Bendruomenės 
vadovybe, bet yra gėdingas 
žestas visiems susipratu- 
siems šio krašto lietuviams. 
Čia pat tik reikia pažymėti, 
kad šiam išvykos komiteto 
nutarimui dar tvirtai prieši
nasi ALFAS Valdyba, Ade
laidės L.S.K. "Vytis” ir Mel
bourne "Neringa”. Adelai
dės sportininkai į Čikagą 
vyks per bendruomenės or
ganizuojamą kelionių biurą 
ir šia pačia proga dar norė
čiau priminti, kad ir visų 
kitų sporto klubų rinktinių 
sportininkai bei vadovai gali 
atsisakyti ’’Palanga Travel” 
ir vykti per Bendruomenės 
organizuojamą kelionių biu
rą, nes tas nutarimas buvo 
išneštas sporto klubų atsto
vų suvažiavime Melbourne 
birželio 13 d.

Kas link ’’Sporto su politi
ka negalima maišyti!6, tai 
yra sovietiškas sloganas, su 
kuriuo jie priekaištauja va
kariečiams, patys jo nesilai
kydami. Kaip pavyzdį galė
čiau suminėti, kad Melbour
ne rengiamoje olimpiadoje 
nedalyvavo apie 10 valsty-

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE, 

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

bių boikotuodami dėl rusų 
žiaurumų Vengrijoje malši
nant sukilimą prieš šios 
valstybės okupaciją. Mont- 
realio olimpiadoje nedaly
vavo 13 Afrikos valstybių 
dėl Naujosios Zelandijos 
sporto santykių su Pietų 
Afrikos sportininkais. 
Maskvos olimpiadoje neda
lyvavo apie 60 valstybių, 
kurių tarpe buvo J.A. V-bės, 
Kanada, Vakarų Vokietija, 
Japonija, Argentina, Kinija 
ir. t.t., o daugelį valstybių 
atstovavo tik "skeletai”’... 
Be to, kai kurios valstybės 
nors ir neboikotavo olimpia
dos, bet atsisakė Maskvoje 
žygiuoti su savo valstybi
nėm vėliavom. O rusai, kad 
bent atidarymo ceremonijų 
metu nebūtų pustuštis sta
dionas, tai privežė sporti

Loreta (Mackevičiūtė) 
ir Robert Piggott

Ir sumainė
Šeštadienį, spalio 23 d. 

susituokė šv. Jono bažny
čioje, Melbourne, Aurelija, 
Loreta Mackevičiūtė su Ro
bert, Neil Piggott.

Prie altoriaus jaunąją ly
dėjo jos tėvas Zigmas Mac
kevičius, cemento reikmenų 
gamyklos savininkas ir trys 
pajaunės. Jaunoji Loreta 
atrodė žavingai. Parapijos 
choras, vadovaujamas Petro 
Morkūno, galingai užtraukė 
”Veni Creator”. Jungtuvių 
apeigas atliko kun. Pr. Va- 
seris. Maloni staigmena bu
vo solistų p. Zdaniaus ”Ave 
Maria” ir Jurgio Rūbo ’’Tėve
Mūsų”. Tarp svečių buvo jjr 
jaunosios mamytės sesutė 
ponia Pažėrienė, atvykusi 
specialiai vestuvėms iš Flo
ridos ir brolis su žmona, p.p. 
Gobiai iš Cleveland, JAV.

Vestuvių puota vyko St. 
Kildoje, Beverley Crest 
erdviose patalpose. Dalyva
vo virš 200 žmonių.

Jaunuosius su duona, 
druska ir taurele vyno suti
ko abiejų tėveliai. Jaunosios 
mamytė, p. Genė Mackevi
čienė yra veikli tarp lietu
vių. Jau daugelį metų ji Kat. 
Moterų D-jos Valdyboje, 
Parapijos choro narė ir ak
tyviai dalyvauja lietuvių 
gyvenime. Jaunieji - Loreta 
ir Robertas baigę farmacijos 
mokslus ir jau įsigiję nuosa
vą pastogę. Robertas daug 
sakinių išmokęs lietuviškai 
ir net savo kalbos dalį pa
sakė lietuviškai. Atrodo, ši 
nauja šeima nedings lietu
viams.

ninku iš visokių pasaulio 
kampų, apmokėję jų kelio-
nes, nors jų sportinis stan
dartas neprilygo olimpijados 
lygiui...

Šia proga norėčiau paci
tuoti vieną sakinį iš Vilniuje 
leidžiamo laikraščio ’’Spor
tas” Nr. 63, kur aprašomas 
Maskvoje įvykęs sporto 
žurnalistų suvažiavimas. To 
suvažiavimo aprašyme
’’Sporto Žurnalistų Darbo 
Gairėse” sakoma:
’’Plenumas atkreipė žurna
listų dėmesį į tai, kad reikia 
stiprinti tarybinio jaunimo 
karinio - patriotinio auklėji
mo propagandą, paragino 
griežtai kovoti prieš buržu
azinę ideologiją...'' Idealu 
būtų, j ei sportas nesimaišy- 
tų su politika, bet, deją taip 
nėra, ir kurie tuo tiki, gy
vens iliuzijų pasaulyje...

R. Sidabras

Po maldos visi susėdo prie 
vaišių stalų, gėlėmis ir žva
kėmis papuoštų. Skani ir 
įvairi šilta vakarienė, o taip 
pat ir didelis gėrimų pasi
rinkimas visus atgaivino ir 
sudarė puikią nuotaiką. 
Įneštos degančios ledų 
’’bombos” visiems sukėlė 
nuostabą.

Stalo programą pravedė 
Jonas Tamošiūnas, kuris 
Loretą pažįsta nuo mokyk
los dienų, kaip baleto šokėją 
ir ’’Varpo” sportininkę.

Linkėjimų kalbas pasakė 
jaunųjų tėvai ir pirmas pa
jaunys. Jaunasis Robertas 
padėkojo tėvams už vestu
ves ir kad užaugino jam to
kią gražią ir gerą žmoną, 
padėkojo pajauniams ir vi
siems už dalyvavimą ves
tuvėse. Sugiedota jaunie
siems ’’Valio, valio” ir ’’Lai
mingų metų”. Panašūs lin
kėjimai skambėjo ir angliš
kai.

Raštu sveikinimus iš įvai
rių pasaulio kraštų ir iš Lie
tuvos, angliškus paskaitė du 
pajauniai, o Tamošiūnas lie
tuviškus.

Dovanos 
giminėms Lietuvoje

Puiki dovana 1982 metų Kalėdoms
Siuntinys No. 1 — 1982.

1 pora geriausiu "Levi” denim jeans; 1 pora 
’’Wrangler” velveto jeans; 3 metrai geriausio šilkinio ak
somo suknelei; 3 metrai vilnonės eilutei medžiagos su 
įrašu ’’All wool made in England”; 1 komplektas vyriškų 
arba moteriškų žieminių apatinių rūbų; 1 sv. geriausių 
mohair ir vilnonių siūlų; vilnonė arba šilkinė suknelei 
medžiaga.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $ 400.
Į šį siuntinį dar galima pridėti 7 svarus įvairių prekių: 

medžiagos galima pridėti 4 m. ir 3m. dirbtinio minko 
kailio paltui.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su 
muitu):
Avikailiai %, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, 
dirbtinio kailio pamušalas, gražus kalnierius, sveria 5 sv.

$220
Dirbtinio minko kailis paltui, De-lux, sveria 5 sv. 100 
Pigesnis minko kailis paltui 88
Jeans, rumbuoto velveto 42
Vyriškas arba moteriškas megstinis 44
Vilnonė arba šilkinė skarelė 12
Telescopic lietsargis 12
Vyriški arba moteriški pusbačiai 44
Puiki suknelei medžiaga 40
Šilkinio velveto medžiaga suknelei 3 m. 66
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m. 80
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. 66
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. 80
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. 100

Šie produktai galima siusti su rūbais: Vz sv. arbatos - $ 
4, Vz sv. nescafes - 6,1 sv. pupelių kavos - 7,1 sv. šokola
do - 7, 40 cigarečių - 5.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti persiun
timui $ 52.

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, adminstruojame nuosavybes 

tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms 
žmonoms pensijas, persiunčiame palikimus į Lietuvą 
prekėmis arba valiuta.

Baltic Stores & Co.
International Mail Order & Gift Paicel Service.

11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4HB England.

Linksmoji dalis buvo labai 
gyva, nes buvo daug gra
žaus jaunimo.

Materialinė jaunųjų pa
dangė giedri ir užtikrinta. 
Povestuvinei kelionei jau
nieji pasuko į Fiji. Saulėtos 
jiems ateities.

. a r:) r *
Alisa Baltrukonienė

VISAIP
DAINOS CHORO

METINIS KONCERTAS
Nežiūrint visų sunkumų 

Dainos choras vad. Birutei 
Aleknaitei ruošiasi savo 
metiniam koncertui lapkri
čio 27 d. Tai bus paskutinis 
Dainos choro pasirodymas 
šiais metais. Susirgęs Bro
nius Kiveris negalėjo padėti 
Dainos chorui.

Atsižvelgiant į šią padėtį 
Dainos chore įvestos antros 
repeticijos antradienių Va
karais. Choristai nuoširdžiai 
jas lanko. Tai atpildas jaunai 
dirigentei' B. Aleknaitei, ku
ri daro viską prie esamų są
lygų, kad Dainos choras ne 

tik pasirodytų metiniame 
koncerte, bet ir gražiai re
prezentuotų Sydnejų Dainų 
Šventėje Melbourne.

Dainos choro informacija

♦♦♦

Neseniai Lietuvoje vėl 
lankėsi New Yorke gyvenąs 
dail. V.K. Jonynas, ten iš
buvęs tris mėnesius. Savo 
pasisakymuose sovietinėje 
spaudoje dailininkas gėrisi 
visapusiška krašto pažanga, 
meno suklestėjimu ir jautėsi 
’’laimingas tarp laimingų”. 
Stebėtina, kiek jis tokių lei- 
mingų sutikęs pavergtame 
krašte?

♦ * *

Beveik kas savaitė kiek
viename numery britų ka
talikų laikraštis ’’The 
Universe” duoda po pluoš
telį žinių apie Lietuvą ir ka
talikų gyvenimą Lietuvoje, 
nuolat skelbiama ištraukų iš 
Lietuvos pogrindžio laikraš
čio ’’L.K.B. Kronikos”. Tei
giama, kad minėto laikraščio 
redaktorė yra lietuvaitė.

tarptautinė sporto apžvalga
kasdien

7 vai. vak
OUNMHOMDOMAWH28 
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Apie lietuvių sporto šventes
Leonas Baltrūnas Tęsinys

Su pasididžiavimu galime 
pasigirti, kad beveik visų 
vietovių lietuviškų sporto 
klubų pirmininkai ir klubų 
valdybų nariai yra buvę 
mūsų sportininkai ir dabar 
jau veteranai, kurių sąmo
nėje vis dar glūdi ta sportiš
ka liepsnelė, kuri priverčia 
žmogų judėti, veikti ir būti 
naudingu. Visi šie tautiečiai, 
per sportą, yra išmokę gy
venti pagal taisykles ir mo
ka pasišvęsti ir pasiaukoti, 
nes be to neįmanoma at
siekti užsibrėžto tikslo. Jų 
nuopelnas, kad šiandieną 
dar gyvi yra mūsų lietuviški 
sporto klubai ir tik jų dėka 
Australijos lietuvių jauni
mas taip noriai ir aktyviai 
dalyvauja Australijos lietu
vių Sporto Šventėse.

Tenka apgailestauti, kad 
nepakankamai įvertiname 
lietuviškojo sporto darbuo
tojų nuopelnus ir neįverti
name jų pašvęsto laiko ir 
darbo. Šie mūsų veikėjai 
nesiskundžia ir nedejuoja 
dėl esamų trūkumų ir sun
kumų ir daro ką gali pagal 
esamas išgales.

Šių metų pabaigoje, Mel
bourne įvyksta 33-ji Aus
tralijos lietuvių Sporto 
Šventė, į kurią tikimės su
laukti apie 400 rinktinių 
sportininkų, kurie yra pa
ruošti šių mūsų veteranų. 
Dėka įvairių vietovių lietu
vių sporto klubų valdybų, 
šie sportininkai bus tvar
kingai pasipuošę savo klubų 
uniformomis ir malonu bus 
matyti tokią skaitlingą jau
nimo masę, išsirikiavusią 
šventės atidarymo didžiaja
me parade. Taip norėtųsi, 
kad tie visi didieji kritikai, 
kurie dažnai daro mūsų 
sportininkams užmetimus 
dėl jų tautinio abejingumo, 
atsilankytų į šį didįjį para
dą ir savo akimis įsitikintų, 
kokia iškilminga ir didinga 
vyksta tautinė demonstra
cija ir kokios gražios yra 
mūsų lietuvių sportininkų 
tradicijos. Tautinė, Sporto 
'Šventės ir Sporto Klubų ne
šamos vėliavos suteikia 
daug iškilmingumo. Sveiki
nimai, kalbas ir tautinis 
himnas, mūsų sportinin
kams ir atvykusioms žiūro
vams, giliai suspaudžia širdį 

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Palaiminimai 
rojinėje žemėje

yra aiškiai pasakyta, kuriems yra skirta šita Dievo malo
nė. Tekstas taip skaitosi: ’’Nes Dievas taip mylėjo pasau
lį, jog davė savo vienagimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris į 
jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą.

Ne mūsų dalykas yra spėti kiek daug arba nedaug at
mes Dievo malonę Tūkstantmetiniame amžiuje, tada kai 
aiški tiesos žinia pripildys žemę, kaip jūros gilybes. Esa
mojo laiko aplinkybės nepatiekia mums jokios tikros tai
syklės, gelbinčios teisingai nuspręsti, nes visas pasaulis 
dabartiniu laiku yra apakintas didžiojo suvedžiotojo, šė
tono, apgaulingąja įtekme. Netinka manyti, kad visi, ku
rie girdi bažnyčios varpų garsą, jau turi pilną progą pa
žinti tiesą apie Kristų ir tikėti į jį, dėlto, kad dabar turime 
labai daug nesutinkančių bažnyčių varpų. Bažnyčios yra 
nesuderinamai pasidalinusios ir nebežino kas yra tiesa; ir 
jei aklas veda aklą; tai galima laukti, kad abudu įkris į su
mišimo ir abejojimo duobę. Ir taip dabar darosi.

Bus daugiau

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

ir nejučiomis iškyla gilus 
jausmas, kuris verčia kiek
vieną didžiuotis, kad esu lie
tuvis.

Jeigu tau yra kiek prigę- 
sęs tautinis jausmas, tai 
ateik į mūsų sportininkų di
džiąją Sporto Šventę ir pa
būk kiek kartu su mūsų gra
žiuoju jaunimu ir pasek jų 
norą bendrauti su savais, 
žaisti, rungtyniauti, varžytis 
ir išbandyti savo jėgas ko
voje su kitų vietovių lietu
viais. Moraliai palaikyk savo 
sportininkus ir leisk jiems 
žinoti, kad jie nėra užmiršti, 
bet kad ir tu esi lietuvis ir 
domiesi mūsų priaugančios 
kartos sportiniais sugebėji
mais. Duok jiems žinoti, kad 
nesi abejingas ir nori, kad 
tavo vietovės lietuviai spor
tininkai gerai pasirodytų ir 
laimėtų. Ne tik treneriai, 
vadovai ir rengėjai, bet 
kiekvienas lietuvis, kuris 
atsilanko į mūsų sportininkų 
varžybas, o ypatingai į mūsų 
Sporto Švenčių parengimus, 
priduoda daugiau impulso ir 
noro geriau pasirodyti ir 
siekti aukštesnių ir geresnių 
rezultatų. Pabuskim, su- 
praskim ir įsipareigokim ne 
tik kalbėti apie mūsų lietu
vių sportininkus, bet atsi- 
lankykim į jų varžybas ir

KANADA PRIIMA VISUS

Išvykos Organizacinis 
Komitetas, pavestas Ame
rikos Š ALFAS Valdybos 
Čikagoje, tarpusavyje ta
riasi su paskirais Amerikos 
ir Kanados sporto klubais, 
dėl būsimų Australijos lie
tuvių sportininkų gastrolių, 
prieš atvykstant į Čikagą. 
Ne visi Amerikos sporto 
klubai yra iki šiol tiesioginiai 
atsakę, nors principiniai visi 
sutiko. Numatoma važinėti 
ir žaisti 8-se vietovėse. Iki 

įsitikinkim, kad mūsų lietu
siai sportininkai yra gyvi 
mūsų tautiniems pasireiški
mams.

Šių metų Australijos lie-, 
tuvių Sporto Šventės ren
gėjas yra Melbourne lietu
vių Sporto Klubas ’’Varpas”, 
kuris yra šių švenčių pradi
ninkas ir pirmųjų žaidynių 
laimėtojas. Varpo klubo val
dyba ir įvairių sporto šakų 
vadovai, treneriai ir sporti
ninkai ilgus mėnesius ruo
šėsi šiai šventei ir visi jie 
tikisi, kad, kaip ir pirmoje 
šventėje, mūsų tautiečiai 
skaitlingai atsilankys į visus 
sportininkų parengimus ir 
savo atsilankymu priduos ne 
tik daugiau orumo, bet nuo
širdžiai įrodys, kad jums 
rūpi Australijos lietuvių 
sportininkų graži veikla ir 
norite, kad ir toliau lietuvių 
jaunimas skaitlingai kulti
vuotų, per lietuvių sporto 
kįubus, gražiuosius sporti
nius žaidimus ir ruošiantis 
sekančioms lietuvių sporto 
šventėms, ne tik sveikai la
vintųsi ir progresuotų, bet, 
kad jie ir toliau, giliai širdy
je, žinotų, kad jie yra lietu
viai ir kad jūs norite, kad jie 
tokiais ir toliau būtų. Įrody
kite savo atsilankymu, kad 
jums tikrai rūpi mūsų spor
tuojančio jaunimo ateitis.

Iki pasimatymo 33-je 
Australijos Lietuvių Sporto 
Šventėje.

Pasirengimai 
išvykai

į Čikagą
šiol jau gauti atsakymai iš 
New Yorko, Čikagos ir Bal- 
timorės. Paskutinysis pa
kvietimas gautas iš Kana
dos, Toronto miesto. Pirmi
ninkas Pr. Berneckas rašo, 
kad susitarus su Kanados 
Sporto Apygardos vadovu 
Rimu Sonda, jis praneša, 
kad Torontas priima visus, 
nesvarbu kiek bus, jie visi 
viešės keturias dienas. To
rontas galės duoti tris vyrų 
krepšinio komandas ir po 
vieną vyrų ir moterų tinkli
nio komandą. Krepšinis ir 
tinklinis vyks Toronte ir 
vienos vyrų krepšinio rung
tynės Hamiltone (apie 40 
mylių nuo Toronto). Toron
tas pageidauja, kad jiems 
būtų skirtas vienas savait
galis.

AMERIKOS ATSTOVŲ
SUVAŽIAVIMAS

Lapkričio 20 dieną Cleve- 
lande įvyks visuotinis 
ŠALFASS S-gos suvažiavi
mas, kurio metu bus galuti
nai nustatyta visa Pasaulio 
Lietuvių Sporto Šventės Či
kagoje programa. Suvažiavę 
atstovai taip pat susitars ir 
dėl Australijos lietuvių 
sportininkų gastrolių Ame
rikoje ir Kanadoje. Šiuo rei
kalu Australijos Išvykos 
Org. Komitetas jau yra in
formavęs visus Amerikos ir 
Kanados sporto klubus, 
prašydamas galutinai pra
nešti, kuriose vietose ir su 
kuriais klubais mūsų sporti
ninkai susitiks Amerikoje. 
Po šio susirinkimo tikimasi 
tuoj pat gauti visus rezulta
tus, kurie bus paskelbti 
spaudoje.
KELIONĖS KAINA IR

TIKSLI DATA
Australijos doleriui kren

tant ir kelionės kainoms ky
lant, bent šiuo metu yra 
sunku nustatyti tikrą kelio-

/PORTALE
nės kainą. Lygiai taip pat 
dar negalima nustatyti ir 
tikros mūsų išskridimo iš 
Australijos datos. Tačiau 
viskas turi paaiškėti prieš 
Kalėdas. Amerikos oro 
bendrovė, kuri tik vienintelė 
turi lėktuvus, skraidančius 
po visus mums reikalingus 
Amerikos ir Kanados mies
tus, labai smarkiai spaudžia 
Išvykos Org. Komitetą duoti 
jiems tikras datas ir mies
tus, kur mes skrisime. Ne
gavę tikrų pakvietimų iš 
visų Amerikos klubų, Išvy
kos Komotetas to padaryti 
negali, lygiai taip pat nega
lima žinoti ir tikros išvykimo 
datos, nes, jeigu koks klubas 
mūsų nekvies, tai ir gastro
lių laikas sumažės. Viskas 
paaiškės po Amerikos 
sporto atstovų suvažiavimo 
Clevelande.

Pagridinė kelionės kaina į 
Los Angeles ir Čikagą, jeigu 
tik kitais metais oro bend
rovė, per kurią mes skrisi
me, jos nepakeis, yra ta pati 
ir ji yra pati pigiausia iš visų 
kitų iki šiol duotų. Skirtu
mas yra sportininkams, ku
rie skraidys Amerikoje po 
visas numatytas ten žaisti 
vietoves. Amerikoje yra tik 
viena oro bendrovė, kuri 
pasiekia visus mums reika
lingus miestus. Su jos vy
riausiu atstovu Išvykos Ko
mitetas turi artimus ryšius 
ir tariasi. Kai tik bus gauti 
visi Amerikos sporto klubų 
atstovai, bus galutinai susi
tarta ir dėl kainos.

- Kitų grupių skelbiami pa.- 
sisakymai, kad už tam tikrą 
mažesnę pinigų sumą galima 
bus skraidyti po visą Ame
riką, yra sportininkams ne
priimtini, nes tų bendrovių 
lėktuvai neskrenda į visas

Sporto Šventės programa
GRUODŽIO 26 d.: registra
cija Liet. Namuose nuo 10 
vai. ryto iki 5 v.v. Pavienių 
sportininkų registracija ne
bus priimima. Norį dalyvau
ti Sporto Šventėje sporti
ninkai turi registruotis savo 
vietiniuose klubuose. Klubų 
atstovai registruojasi regis
tracijos dieną.

GRUODŽIO 27 D.: 10.30 
vai. Sporto Šventės atida
rymo pamaldos šv. Jono 
bažnyčioje. Sportininkai da
lyvauja su vėliavomis ir uni
formuoti. Taip pat kviečia
me kitas jaunimo organiza
cijas dalyvauti pamaldose su 
vėliavomis.

1 vai. Sporto šventės ati
darymas Alber Park stadio
ne.

2 vai. prasideda tinklinio 
ir krepšinio varžybos.

7.20 v.v. sportininkų - 
jaunimo susipažinimo vaka
ras Centrepoint pavilione, 
Show Ground.

GRUODŽIO 28 D.: krepšinis 
nuo 9 vai. r., tinklinis nuo 11 
vai., stalo tenisas nuo 9 v.r. - 
visi Albert Park stadione. 
Stalo tenisas 9 v.r. vokiečių 
klube, lauko tenisas nuo 1 v. 
Fawkner Park Public Tenis 
Courts, šachmatai nuo 9 v. 
ryto Lietuvių Nmuose.

GRUODŽIO 29 D.: 9 v.r. 
krepšinis, 11 vai. tinklinis, 9 
v .r. plaukimas State Swim

mums reikalingas vietas. Iš
vykos Organizacinis Komi
tetas visos kelionės po 
Ameriką ir Kanadą reikalus 
yra labai gerai išstudijavęs 
ir sportininkams ir visiems 
kitiems, kurie su sportinin
kais skris, gali pasakyti, kad 
jie daro viską, kad išvykos 
kelionė būtų pati pigiausia ir 
pati geriausia.

KITA KELIONĖS GRUPĖ
Išvykos Org. Komitetas 

bandys sudaryti ir kitą 
kelionės grupę, kurie išskris 
vėliau ir skris tiesiai į Čika
gą ir atgal. Šioje grupėje 
bus sportininkų, kurie dėl 
mokslo ar darbo, negalės 
gauti ilgesnių atostogų ir 
negalės anksčiau palikti 
Australijos,

Taip pat yra tariamasi dėl 
pasilikimo ilgesniam laikui 
Amerikoje ir negrįžimo 
kartu su visa grupe į Aus
traliją. Šie visi reikalai grei
tai paaiškės ir visa informa
cija bus duodama spaudoje.

SPORTININKŲ IŠVYKOS
KOMITETAS DĖKOJA

Dėl susidėjusių šeimyni
nių aplinkybių iš Sportinin
kų Išvykos Organizacinio 
Komiteto pasitraukė Snaigė 
ir Philip Gustafson’ai. Būda
mi komitete abu tvarkė uni
forminius ir kitus aprangos 
reikalus ir pasireiškė kaip 
uolūs talkininkai. Pasi
traukdami jie ir toliau paža
dėjo padėti Komitetui.

Išvykos Komitetas nuo
širdžiai dėkoja abiems už jų 
įdėtą darbą ir tikisi, kad 
ateityje jie bendraus su Ko
mitetu ir reikalui esant kiek 
išgalėdami padės.

ming Centre, 9 v. stalo teni
sas, 1 vai. lauko tenisas, 1 
vai. golfas Riversdale Golf 
Club.

GRUODŽIO 30 D.: 9 v. 
krepšinis, 11 v. tinklinis, 10 
v. sąuašas Leggette Squash 
Centre, 1 v. lauko tenisas, 9 
v.r. šachmatai.

GRUODŽIO 31 D.: krepšinis 
9 vai., tinklinis 9 vai., golfas 
nuo 7 vai. ryto.

Sporto Šventės uždary
mas 3 vai. Albert Park sta
dione. Naujųjų Metų balius 
7.30 vai. vak. Woodhall pa
vilione, Show Grounds.

Varpo Klubas

SOLIDARUMO
DEMONSTRACIJA

Minint dvejų metų Lenki
jos Solidarumo unijos su
kaktį lapkričio 10 d. Sydne- 
juje prie miesto rotušės bu
vo suorganizuotas mitingas 
prieš šios unijos uždarymą. 
Dalyvavo apie 400 asmenų. 
Lietuvius atstovavo A. Kra- 
milius, ten pat pasakęs kal
bą. Mitinge dalyvavo ir 
tarptautinės metalų unijos 
sekretorius iš Genevos Mr. 
Rayburn, pareiškęs, kad 14 
milijonų metalo unijų narių 
palaiko Solidarumą.
,, . . . .............. Kor.
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AUSTRALUOS 
LIETUVIŲ MENININKŲ

DĖMESIUI!
Australijos vyriausybė 

1988 m. Jubiliejaus proga
yra numačiusi anglų kalba 
išleisti didoką leidinį apie 
emigrantų dailininkų, 
skulptorių, vitražistų, kera
mikų, tautodailės meninin
kų, fotografų ir t.t. čia atvy
kusių po antro pasaulinio 
karo, įnašą Australijos kul
tūriniame gyvenime.

Nors mūsų Metraščio Re
dakcija jau turi nemažai 
medžiagos surinkusi apie 
mūsų menininkus, tačiau 
esame tikri, kad dar yra ne
mažas skaičius jų Australi
joje, kurie nėra atsiliepę, ar 
iš viso apie tai nežino.

Todėl kreipiamės į visus 
mūsų tautiečius, kurie pa
žįsta ar žino apie juos, para
ginti, kad prisiųstų savo ži
nių. j ;

Taip pat norį papildyti sa
vo aprašymus bei turį savo 
darbų nuotraukų, prašomi 
jas irgi prisiųsti, pradedant 
nuo 1946 metų.

Būtų gera gauti tuos ap
rašymus angliškai, bet jeigu 
susidarytų sunkumų, rašy
kite lietuviškai. Tik prašome 
PASKUBĖTI perilgai neuž- 
tęsti.

DĖMESIO

A.a: Jono Dambrausko, 
mirusio apie birželio pradžią 
ir gyvenusio St. Marys, 
N.S.W., giminės ir drau
gams. Prašomi atsiliepti: 

. yra iškilęs nesusipratimas 
‘dėl jo palikimo, kuriam iš
aiškinti reikia daugiau davi
nių. Rašyti Mūsų Pastogės 
adresu — P.O. Box 550, 
Bankstown, N.S.W.

Lapkričio 28 d., sekmadienį, 3 vai., Lietuvių Namuose, Nth. Melbourne, 
Dainos Sambūrio

Programoje Dainos Sambūris, dirig. D. Levickienė ir B. Prašmutaitė, ir 
Geelongo lietuvių choras, dirig. V. Straukas.

Pianinu palydi Z. Prašmutaitė.
Kviečiame visus dainos mylėtojus skaitlingai atsilankyti.

ųtripn
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Dėmesio!
JAUNIMUI IR TĖVELIAMS

Mielas lietuviškas jaunime ir tėveliai!
Prie Melb. Apylinkės Valdybos jau veikia sudarytas 

švietimo reikalams komitetas, kuriam pavesta rūpintis 
visais jaunimo švietimo reikalais pradedant vaikų dar
želiu ir baigiant lituanistiniais kursais Viktorijos Švieti
mo ministerijos žinioje. Baigus šiuos kursus lietuvių kal
bos pažymys Švietimo Ministerijos užskaitomas kaip 
vienas privalomų dalykų gimnazijos baigimo atestate 
(High School Certificate).

Kviečiame ir raginame visus jaunuolius ir jaunuoles, 
lankančius gimnazijas, pasinaudoti šiais kursais, kurie 
jums nieko nekainuoja, tačiau labai naudinga siekiant 
aukštesnio mokslo. Kursai, kuriuos veda prityrę kvalifi
kuoti mokytojai, vyksta University High School patalpo
se, Story St., Parkville, kiekvieną šeštadienio rytą 9-12 
vai.

Tėveliai, turį mokyklinio amžiaus vaikų, skatinami 
šiais kursais rimtai susirūpinti, nes nesant pakankamam 
skaičiui, jie gali būti uždaryti.

Todėl visi, kam rūpi, kad mūsų vaikai kalbėtų lietu
viškai, siųskime juos į šį lietuvybės šiame krašte išlaikyti 
mokslo židinį. Laukiame visų, kad užpildytume tuštėjan
čius mokyklos suolus.

Dėl smulkesnių informacijų skambinti tel. 560 1142

Bronius Gasiūnas
Melb. Apylinkės Švietimo Komiteto vardu
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jūsų atsiliepimas, aprašy
mai, nuotraukos, ne tik įam
žins jus pačius, bet ir mus 
kaip lietuvius Australijos 
kultūriniame gyvenime.

Visą medžiagą prašome 
siųsti šiuo adresu: Mrs. 
Izolda I. Davis 41 Shepherds 
Hill Road, Eden Hills, S.A. 
5050.

Jonas Tamošiūnas
ALB Krašto Valdybos 

Narys Kultūros reikalams

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

DAINOS CHORO

metinis koncertas - balius
įvyksta lapkričio 27 d., šešt., Sydnejaus Lietuvių Klubo auditorijoje. Pradžia 
7.30 vai.

Programoje Dainos vyrų, moterų ir mišraus choro dainos ir dar kitokios 
staigmenos. Vad. Birutė Aleknaitė

Po koncerto balius grojant Klubo kapelai. Įėjimas su bilietais $ 4 asmeniui.
Pensininkams ir moksleiviams - $ 3.

Nuoširdžiai kviečiame visus iš arti ir toli.
.UUJ-

Dainos Choro Valdyba

Melbourne lietuviams lefonu 30 8595.

KŪČIOS MELBOURNE

Melbourne Apylinkės
Valdyba jau daugelį metų 
organizuoja tradicines
bendras Kūčias Lietuvių 
Namuose. Šiais metais 
vakarienės paruošimui suti
ko vadovauti p. Žiogienė. 
Tradicinių patiekalų menu 
jau sudarytas. Kainos vi
siems prieinamos. Suaugu-

SYDNE JAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16-i» EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-14M>

Lapkričio 27 d., šešt., 7.30 vai., 
’’DAINOS” CHORO METINIS

KONCERTAS
Programoje ’’Dainos” choras
Seks šokiai.
Įėjimas $ 4 asmeniui,

$ 3 moksleiviams ir pensininkams.

Gruodžio 4 d., šešt., 7.30 vai., 
Bankstown Orinio Sąjungos vakaruška 
Gera muzika, šventinė nuotaika.
Įėjimas $ 10 asmeniui įskaitant vaka
rienę.

Narių dėmesiui:
Tradicinė Kalėdinė Vaikų Eglutė 
Klubo narių vaikams įvyks gruodžio 19 
d. 3 vai. Kalėdų senis, dovanos, šokiai 
ir žaidimai vaikams iki 12 metų am
žiaus. Vaikus užregistruoti ne vėliau 
lapkričio 14 d.

siems $ 7, vaikams tarp 3 ir 
12 metų $ 4, o žemiau 3 metų 
veltui. Vakarienės pelnas 
skiriamas sąžinės kaliniams 
Lietuvoje paremti. Prašome 
perilgai nedelsti užsisakant 
vietas, nes stalų vietos bus 
numeruotos ir užsakymai 
priimami tik iki gruodžio 22 
d. Bilietus pardavinėja An
tanas Bajoras sekmadieniais 
Lietuvių Namuose arba te-

Dainos Sambūrio Valdyba

TALKOJE
Lietuvių Kredito Draugi

jos ”Talkos” Sydnejaus 
Skyrius, lapkričio 28 d., 3 
vai., sekmadienį, Lietuvių 
Klube, šaukia draugijos na
rių informacinį susirinkimą.

Visi ’’Talkos” nariai kvie
čiami susirinkime dalyvauti. 
Po susirinkimo pasikalbėji
mai ir užkandžiai.

Sydnejaus Skyriaus 
Valdyba

PRANEŠIMAS

Esant egzaminų laikui ir 
artėjant vasaros atostogoms 
Tautodailės Ratelio medžio 
drožinėjimo pamokos jau
niams ir juostų audimo ir 
kitų rankdarbių popietės (iki 
šiol vykusios kas trečią mė
nesio sekmadienį Lietuvių 
Klube Bankstowne) nuke
liamos iki vasario galo 
1983 m.

Kad jaunimas drožinėjimo
Kad jauniams drožinėjimo 

entuziazmas ’’neišgaruotų” 
atostogų metu, tėveliai pra
šomi su jais padirbėti. Pa-.

i

NAUJŲ METŲ SUTIKI
MAS CAMBERWELL

CIVIC CENTRE
Visus melburniškius bei 

Lietuvių Dienų svečius pra
šome įsidėmėti, kad Naujų 
Metų balius įvyks Camber
well Civic Centre. Šias pui
kias patalpas daugelis pa
žįsta iš praeitų pobūvių. Šio 

vyzdiniai braižiniai yra vi
siems išdalinti pamokų me
tu.

Jei juostų audėjos aus- 
damos atostogų metu pri
trūktų siūlų audimui, prašo
me kreiptis į siūlų "banką”, 
kuris yra pas Martiną Reis- 
gienę ir Elenutę Birkmanie- 
nę.

Linkime gražių ir laimin
gų vasaros atostogų ir iki 
pasimatymo Ratelio popie
tėse 1983 metais.

Syd. Lietuvių Klubo 
Tautodailės Ratelis

»♦*
Kabulo mieste, Afganis

tane, laisvės kovotojai įvyk
dė eilę sprogdinimų kari
niuose centruose. Padaryta 
didelių nuostolių sovietams 
žmonėmis ir medžiagomis. 
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centro salė ne tik viena iš 
pigiausių su pilnu maisto bei 
gėrimo pristatymu. Už $ 25 
svetys bus aprūpintas ketu
rių patiekalų vakariene bei 
įvairiausios rūšies gėrimais, 
kiek tik širdis geidžia. Prie
de gros labai smagi ’’Apollo 
Trio” kapela. Bus progos 
susitikti su tautiečiais iš ar
timųjų ir tolimųjų kolonijų ir 
pasibičiuliauti senų draugų 
ir svečių kompanijoje jau
kioje lietuviškoje aplinkoje.

Laikas sudaryti kompani
jas jau dabar ir užsisakyti 

! sau ir saviesiems vietas. Di
džiausias pasirinkimas stalų 
yra iš 10 irT2 vietų, tai ap
valūs stalai. Tačiau yra ne
mažai pailgų stalų astuo
niems ir keletas keturiems 
žmonėms. Dėl bilietų prašo
me laikytis šios tvarkos: visi 
Viktorijos lietuviai pasirū
pina bilietus per Antaną Ba
jorą - tel. 30 8595. Kitų vals
tijų svečiai prašomi kreiptis 
į Algimantą Žilinską. Dienos 
metu 328 3665, o vakarais 
583 4258.
EVANGELIKAMS

Pranešame Melbourne ir 
apylinkių evangelikams, kad 
gruodžio 5 d., sekmadienį, 
12.30 vai. kun. Valdemaras 
Kostizenas atnašaus pirmo 
Advento sekmadieniui pa
maldas, pasiruošimui sutikti 
šv. Kalėdas.

Visi maloniai kviečiami į 
pamaldas atsilankyti ir pra
šome paraginti savo drau
gus ir pažįstamus evangeli
kus.

Retai tokias progas turi
me pasimelsti Lietuvių Na
mų koplyčioje, savo kalba. 
Atrodo, kad tada ir Dievas 
arčiau ir Jis mus geriau su
pranta.

Lietuvių Namų koplyčio
je, North Melbourne turėsi
me ir pamaldas ryte antrą 
Kalėdų dieną, bet apie jas 
dar kartą bus paskelbta.

Vikt. Evang. Bažn.
Komitetas

Prenumerata:
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu i N. Zelandija 
Oro paštu kitur
Atskiro nr. kaina 50 centų

$20
$24
$35
$50

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.
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