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Lietuviu Dienos
Melbourne

DIDINGOS LIETUVIŲ - /x C
DIENOS MELBOURNE 1C1C

Dar 1978 metais rengiant 
Lietuvių Dienas Sydnejuje 
buvo viešai būkštaujama, 
kad tai gal būsiančios pas
kutinės Australijos Lietuvių 
Dienos. Tačiau tokie nuo
gąstavimai nepasitvirtino. 
Vėliau įvykusios Lietuvių 
Dienos Adelaidėje ir nese
niai gruodžio pabaigoje 
Melbourne parodė priešin
gus rezultatus: Liet. Dienos 
per abu kartus pasirodė dar 
gaivališkesnės ir turtinges
nės neparodant jokių silp
nėjimo ar sunykimo ženklų.

Ir šį kartą Melbourne su
rengtos Lietuvių Dienos 
praėjo didingai ir vertos vi
sų mūsų pasididžiavimo. 
Kaip iš praeities patyrėme, 
beveik kiekvienu kartu Lie
tuvių Dienų rengėjai steng
davosi turimo laiko ribose 
tas L.D. kaip galint labiau 
praplėsti, praturtinti. Susi
darė savotiška tarp atskirų 
miestų, kur vykdavo L.D., 
konkurencija stengiantis 
L.D. pravesti kaip galint iš
kilmingiau ir originaliau. 
Melbournas nuo seno žino
mas, kaip pirmaujantis L.D. 
pravedėjas ir šį kartą lūkes
čių neapvylė. Atrodo, suva
žiavusių dalyvių skaičiumi ir 
parengimuose programas 
atliekančių gausumu gal net 
prašoko ir anksčiau buvu
sias Lietuvių Dienas. Ypač 
pasigėrėtinas jaunimo daly
vavimas: vien sportininkų 
priskaičiuojama virš 400 
šimtų, šalia ta dar tautiniai 
šokiai, jaunimo vakaras ir 
kitokie parengimai, kur taip 
pat gausiai dalyvavo ir 
neorganizuoto jaunimo, žo
džiu, pastarosios Liet. Die
nos Melbourne galima saky
ti buvo gerokai ’’atjaunėju
sios”. Nekalbant apie sporto 
šventę ir tautinius šokius, 
vien tik jaunimas savo jė
gomis pravedė net du vaka
rus - jaunimo spektaklį, kur 
vaidino apie 50 melburniškio 
jaunimo, ir jaunųjų talentų 
vakarą su atskirais pasiro
dymais iš įvairių lietuvių 
kolonijų Australijoje. Šalia 
to reikia dar priskaičiuoti 
svečius iš Amerikos - Los 
Angeles ’’Spindulio” an
samblį su apie 50 jaunų ir 
gerai treniruotų šo
kėjų ir dainininkų, žodžiu, 
Melbourne Lietuvių Dienos 
Kilnai praėjo jaunimo ženk- 

j, kas užtikrina Lietuvių 
Dienų ateitį dar ilgiems me
tams.

Tenka pasidžiaugti, kad 
visi parengimai buvo rūpes
tingai parengti ir sklandžiai 
Eravesti. Ypač įsidėmitinas 

lietuvių Dienų atidarymas 
su prideramu iškilmingumu: 
taiklios kalbos, nperkrauta 
programa, aukštų svečių 

dalyvavimas pridavė visam 
parengimui reikiamo orumo. 
Prieš ’šešerius metus Mel
bourne įvesta Lietuvių Dienų 
atidarymo iškilmė buvo pa
lankiai priimta ir greit pri
gijo kaip atskira Lietuvių 
Dienų eigoje programos da
lis. Prisimename, kaip anks
čiau Lietuvių Dienų atida
rymas buvo sutapatintas su 
Sporto Šventės atidarymu, 
kur Liet. Dienų atidarymas 
likdavo beveik nepastebė
tas, nustelbtas sporto šven
tės atidarymo nuo seno iš
dirbtam ir įsigalėjusiom ati
darymo apeigom. Įvedus 
L..D. atidarymo iškilmes ir 
pačios Lietuvių Dienos igyja 
didesnio svorio ir prestižo, 
daugiau šventiškos nuotai
kos.

Sveikiname 
melburniškius ir Lietuvių 
Dienų rengėjus už pasigėrė
tinai surengtas L. Dienas. 
ALB Krašto Tarybos nuta-

Ona Baužienė — BEM
BRITISH EMPIRE

Kaip ir kasmet Naujų 
Metų proga Anglijos kara
lienė Britų Bendruomenės 
(British Commonwealth) iš
kiliuosius asmenis apdova
noja įvairiais pasižymėjimo 
ženklais, medaliais arba su
teikia už nuopelnus įvairius 
titulus. Šiais metais į tokių

ONA

rimu sekančios Lietuvių 
Dienos kanberiŠkiams pra
šant nutarta rengti 1984 m. 
Canberroje. Tikėkimės, kad 
jos bus nemažiau Sėkmingos 
ir gal net originalesnės, nes 
busimieji rengėjai visi yra 
jaunesnės kartos, kupini 
entuziazmo, jėgų ir su kūry
biniu polėkiu.

Apie Liet. Dienų parengi
mus skaitysime atskirus re
portažus.

MEDAL 
išskirtinų asmenų tarpą pa
teko ir visiems Australijos 
lietuviams gerai žinoma 
darbuotoja p. Ona Baužienė, 
kuri apdovanota BRITISH 
EMPIRE MEDALIU už 
ypatingą pasidarbavimą 
Lietuvių Bendruomenėje. 
Tai ypatingos reikšmės ir 

gal bene pirmas toks atvejis, 
kad toks medalis paskirtas 
už pasidarbavimą etninei 
bendruomenei. Paprastai 
būdavo pagerbiami asmenys 
už nuopelnus britų intere
sams, gyvenamajam kraš
tui.

Vos tik atvykus į Austra
liją daugumai po karo atvy
kusių lietuvių Antano ir 
Onos Baužių namai buvo 
pirmutinė priebėga, kur jie 
buvo sutikti kaip nuskriaus
ti broliai, globojami ir net 
aprūpinami. Tuo laiku A. ir 
O. Baužiai buvo senųjų lie
tuvių emigrantų Australijo
je vienytojai ir vadovai. 
Greitai perorganizavus A. 
Baužės vadovaujamą Aus
tralijos Lietuvių Draugiją į 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenę, patys Antanas ir 
Ona Baužiai šitai permainai 
pritarė ir patys į jos kūrimą 
ir veiklą karštai įsijungė. 
Vėliau Antanas Baužė buvo 
pakeltas į bendruomenės 
garbės narius ir nors oficia
lų pareigų veikloje ir ne
turėjo, bet iki savo mirties 
jis buvo aktyvus bendruo
menės veikloje. Jam mirus 
tą tęstinumą perėmė p. Ona 
Baužienė. Ji įsijungė į Mo
terų Draugijos veiklą ir ne
trukus perėmusi Draugijos 
vadovybę užsimojo tuo metu 
fantastinį dalyką - įsteigti 
Lietuvių Sodybą ir joje ap
gyvendinti lietuvius sene
lius - pensininkus. Su ne
paprastu atkaklumu ji šitą 
svajonę įkūnijo ir šiandie vi-

Nuoširdžiai sveikiname mūsų mielą Draugijos 
pirmininkę p. ONĄ BAUŽIENĘ apdovanojimo British 
Empire medaliu ir kartu džiaugiamės ir didžiuojamės, 
nes Jūsų apdovanojimas yra drauge ir visos mūsų 
Draugijos veiklos ir darbų įvertinimas.

Sydnejaus Lietuvių Moterų Soc. Globos 
Draugijos Valdyba ir patikėtinės

M

Žinios
MIRĖ SMUIKININKAS
IZIDORIUS VASILIŪNAS
Pasiekė skaudi žinia, kad 

Amerikoje gruodžio 14 d. 
mirė smuikininkas Izidorius 
Vasiliūnas, plačiai žinomas 
ne tik lietuviams, bet tarp
tautiniu mastu, nes jis sėk- 

tmingai koncertavo ir kita
taučių publikai. Jo sūnus 
irgi žinomas muzikas ir 
mokslininkas Dr. Vytenis 
Vasiliūnas prieš kiek laiko 
lankėsi ir Australijoje.

sa bendruomenė didžiuojasi 
jos ir Moterų Draugijos 
pastatytu paminklu, kuris 
liudys lietuvius ir pasikeitus 
kartoms.

Ir Lietuvių Bendruomenė, 
įvertindama Onos Baužienės 
pastangas, pakėlė ją į Bend
ruomenės Garbės Narius, o 
štai į ją atkreipė dėmesį ir 
aukštieji Australijos parei
gūnai, ją pristatydami Bri
tanijos Karalienei kaip iš
skirtinai pasidarbavusią 
Lietuvių Bendruomenei ir 
vertą pagerbimo visu britiš
ku mastu. Sveikiname p. O. 
Baužienę ir kartu su ja 
džiaugiamės, nes jai 
suteikta garbė yra ir garbė 
visiems lietuviams.
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Žengiant į naujuosius
Praėjusius metus palydė

jome įspūdingom Lietuvių. 
Dienom Melbourne ir kupini 
pasitikėjimo ir entuziazmo 
ryžtingai peržengėme nau
jųjų — 1983 — metų slenks
tį. Užtarnautai reikėtų šiuos 
metus skirti nors mažam 
atopūčiui, tačiau šie metai 
gal pareikalaus dar didesnio 
jėgų įtempimo už pereituo
sius. Šalia savo vietinių už
davinių kaip tik. šie metai 
bus turtingi globalinio 
masto lietuvių įsipareigoji
mais: Antrosios Pasaulio 
Lietuvių Dienos Čikagoje, 
penktasis Jaunimo Kongre
sas, lietuvių jaunimo sporto 
olimpijada. Nors visi šie 
renginiai vyks Amerikoje, 
bet jie tiesioginiai palies ir 
įkinkys ir mus, nes esame 
tos pačios šeimos vaikai. Tai 
kas, kad didieji įvykiai ir 
parengimai vyksta kažkur 
kitur, bet ne pas mus, bet 
mes negalime likti abejingi 
ten, kur kad daroma lietuvių 
ar lietuvių vardu. Pagaliau 
čia dalyvaus kai kurie iš 
mūsų, ypač mūsų vaikai, 
kaip Jaunimo Kongrese ar 
sporto žaidynėse, PLB Sei
me, gal net Dainų Šventėje. 
Iš kitos pusės čia tenka ir 
kiek nusistebėti, kad išsky
rus sportininkus dar iki šiol 
nežinia, kas dalyvaus tuose 
didžiuosiuose parengimuo
se, nors beliko nepilnas pus
metis. Teko girdėti, kad į 
Jaunimo Kongresą parinkta 
dešimt atstovų iš Australi
jos, bet net jeigu tie dešim
tis ir dalyvautų, argi to už
tenka, kai į sporto žaidynes 

KŪČIŲ VAKARĄ SUSĖSIME PRIE STALO IR, 
LAUŽYDAMI PLOTKELES, LINKĖSIME VIENI 
KITIEMS RAMYBĖS BEI LAIMĖS. PRISIMINSIME 
TĄ ŠVENTĄ VAKARĄ SAVO ŠEIMOS NARIUS, 
ARTIMUOSIUS IR VISUS MŪSŲ TAUTOS BROLIUS 
BEI SESERIS, IŠBLAŠKYTUS PO PLAČIOJO 
PASAULIO PAKRAŠČIUS BEI KENČIANČIUS IR 
KOVOJANČIUS PAVERGTOJE TĖVYNĖJE.

Į TĄ ŠVENČIŲ NUOTAIKĄ SU JUMIS JUNGIASI 
IR PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBA, KURI PER VISUS PRAĖJUSIUS METUS 
JAUTĖ JŪSŲ NUOŠIRDŽIĄ PARAMĄ BEI 
PRITARIMĄ SAVO DARBAMS. UŽ TAI JUMS 
ESAME LABAI DĖKINGI.

ĮŽENGSIME Į 1983-IUS METUS - AUŠROS 
METUS, SIMBOLIZUOJANČIUS MŪSŲ TAUTINIO 
ATGIMIMO DVASIĄ BEI LIETUVIŠKO 
SPAUSDINTO ŽODŽIO PRISIKĖLIMĄ. TŲ METŲ 
TĖKMĖJE SUPLAUKSIME Į ANTRĄSIAS 
PASAULIO LIETUVIŲ DIENAS CHICAGOJE IR JŲ 
ŠŪKIO "VIENYBĖJE SU KOVOJANČIA TAUTA” 
ŽENKLE PASIRYŠIME IR TOLIAU IŠLIKTI IŠTIKI
MI SAVO TAUTAI. ŠEŠTASIS PLB SEIMAS NUTIES 
VEIKLOS GAIRES ATEIČIAI IR IŠRINKS NAUJĄ 
PLB VALDYBĄ.

BETLIEJAUS ŽVAIGŽDĖ TENUSKALDRINA 
JŪSŲ GYVENIMO KASDIENYBĘ, O GIMUSIO 
KŪDIKIO RAMYBĖ TELYDI JUS PER VISUS 

■SEKANČIUS METUS.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBA

• • »•».»• - • ■ • ................................
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vyksta visa šimtinė? Juk 
Jaunimo Kongresas turi ne
palyginamai didesnės reikš
mės ir svarbos visame išei
vijos lietuviškame gyveni
me, negu siauros apimties 
pramoginiai užsiėmimai, 
kaip sporto žaidynės. Netgi 
tie patys sporto vadovai ga
lėjo ir net turėjo taip viską 
suderinti, kad jei ne visi, tai 
bent didžioji dalis sportinin
kų turėjo būti nukreipta į 
Jaunimo Kongresą.

Apie PLB Seimą tuo 
tarpu nebūtų ko plačiai kal
bėti, nors tai yra pats esmi
nis globaliniu mastu organi
zuotos lietuvių bendruome
nės rinktinių atstovų sąs
krydis. Čia nereikalinga jo
kia propaganda, nes kiek
vieno rinkto seimo atstovo 
pareiga ir prievolė dalyvauti 
Seime. Esame tikri, kad 
Australijos Liet. B-nė jame 
bus tinkamai reprezentuota.

Gal jau pervėlu būtų kal
bėti apie chorų dalyvavimą 
Dainų Šventėje, nes gal 
permažai paliko laiko pasi
ruošti, vis dėl to rimtai no
rint viskas įmanoma. Nega
lima teisintis pigiu išsisuki
nėjimu, kaip kad daugelis ir 
iš mūsiškių dažnai bando iš
sipirkti sakydami - visvien 
kas užplanuota įvyks ir be 
mūsų. Be abejo, tokio dalyko 
kaip ’’visi”, gyvenime nėra, 
bet prUeidžiant, kad jei visi 
taip galvotų, tai neįvyktų 
joks didesnio masto paren
gimas.

Didesnės apimties rengi
niai yra neįkainuojama tau
tinės atgaivos versmė. Tą

mes visi jaučiame faišĮjyvei- 
name Australijos Lietuvių 
Dienose, didesniame lokali
niame subuvime, tai ką be
kalbėti, kur suvažiuoja de
šimtys tūkstančių žmonių - 
savų tautiečių iš viso pasau
lio. Juk kasdien trinamės 
tarp tūkstančių žmonių, bet 
tarp jų visados lieki nežino
mas, praktiškai niekas, bet 
patekęs tarp daugybės sa
vųjų, jau nebesi niekas, bet 
vienas iš jų, kurie ir sudaro 
tą reikšmingą visumą. Čia 
ne tik kad. atgyja tautiniai 
jausmai ir sentimentai, bet 
brandinamas ir grūdinamas 
tautinis sąmoningumas, ku
ris išeivijos lietuviui yra ne
pakeičiama atspara.

Kalbant apie tautinį 
sąmoningumą negalima ty
lomis praeiti ir pro šiuos 
metus, kuriuos ne veltui

Valdyba paskelbė 
Tai nėra

PLB
’’Aušros” metais.
tik paminėjimas spaudos 
draudimo sąlygose išleisto 
pirmo lietuviško laikraščio, 
bet su juo prasidėjo gai
vališkas pavergtos tautos 
sąmoninimas arba dar 
konkrečiau, - tautinis atgi
mimas, kuris plačiai įsiliep
snojęs privedė prie Lietuvos 
nepriklausomybės. Kas 
buvo lietuvių tauta prieš 
"Aušrą”? Tai užguita, bau
džiavos ir nulietuv ėjusių ar
ba svetimųjų dvarponių te- 
riojama, okupantų perse
kiojama, prievarta laikoma 
tamsoje uždraudus mokyk
las ir spausdintą lietuvišką 
žodį. Ir kaip tik toje tam
siausioje gadynėje sušvito 
"Aušra”, kuri tarsi stebuklu 
permainė visą tautą: įsižiebė 
tautinis sąmoningumas, at
sibudo tautinė ambicija, kad 
būti lietuviu nėra koks pa
žeminimas, bet išskirtina 
garbė, o drauge su tuo išsi
vystė ir visi kiti sąmoningos 
tautos siekiai, kaip laisvė ir 
politinis savarankumas.

Panašaus tokio tautinio 
sąmoningumo ypač reikalin
gi ir lietuviai išeiviai. Tad 
neužteks tik šiais metais ne
suinteresuotai paminėti 
"Aušrą", kaip prieš šimtme
tį pasirodžiusį laikraštėlį, 

'bet drauge patys sąmonėti 
ir savo vaikus tautiniai są
moninti, kad lietuvis ir tarp 
svetimųjų būtų vertas 
dėmesio, kad kiekvienas 
praeivis kiekvienu kartu ir 
atsisukęs dar kartą pasi
žiūrėtų.

Tai yra šių metų mūsų už
daviniai ir įsipareigojimai.

(v.kj

♦♦♦

Ispanijoje atidengtas 
ruoštas perversmas nuvers
ti vyriausybę. Suimta kele
tas karininkų.

***
Olandija išvarė iš krašto 

Rytų Vokietijos profesorių, 
dėsčiusį olandų Kalbą rytų 
Berlyne. Jis buvo susektas 
ir apkaltintas šnipinėjimu.

PADĖKA

Mylimam ir brangiam vyrui ir broliui Juliui Jasiūnui 
iškeliavus amžinybėn, reiškiame nuoširdžią padėką prel. 
P. Butkui už pamaldas bažnyčioje, prasmingą pamokslą ir 
palydėjimą į amžinojo poilsio vietą. Ačiū ramovėnams, 
stovėjusiems garbės sargyboje, pasakiusiems jautrius 
atsisveikinimo žodžius pirm. A. Skirkai, inž. V. Bukevi- 
čiui ir Sofijai Šaparienei.

Ypatinga padėka Danutei Bižienei ir jos šeimai, V. ir N. 
Jurkšaičiams už visokeriopą pagalbą skausmo va
landose.

Dėkojame visiems, aukojusiems šv. mišias, ir už gėles, 
pareiškusiems užuojautų žodžiu ar laiškais, dalyvavu
siems šermenyse, pamaldose ir laidotuvėse. Ačiū inž. V. 
Bukevičiui, A. Skirkai ir red. J. Kedžiui už velionio gyve
nimo aprašymą lietuviško' 
vedėjams p.p. Butkams už 
kymą.

Visiems nuoširdus ačiū.

VLIKo
VLIKO DELEGACIJA Į 
EUROPOS PARLAMENTO

SESIJĄ
1983 m. sausio 13 d. Euro

pos Parlamentas Strasburge 
Eradės svarstyti Politinės 

komisijos pasiūlytą rezoliu
ciją apie padėtį Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje.

Prieš posėdžiams prasi
dedant, VLIKO delegacija, 
vadovaujama Dr. K. Bobe- 
lioj numato aplankyti eilę 
Europos Parlamento atsto
vų, prašydama paremti mi
nėtą rezoliuciją. Be inž. 
Adolfo Venskaus, VLIKo 
atstovo prie Europos Parla
mento, delegacijoje daly
vauti pakviesti: Dr. A. Ge
rutis (Šveicarija), Joana 
Kuraitė-Lasienė - Kanados 
LB Krašto Valdybos pirmi
ninkė, Dr. Antanas Butkus, 
JAV LB Krašto Valdybos 
pirmininkas, Zigmas Juras - 
D. Britanijos Lietuvių S-gos 
pirmininkas, p. J. Vilčins
kas, Socialdemokratų atsto
vas (Anglijoje), Birutė 
Venskuvienė, ELTOS 
redaktorė Paryžiuje, ir Dr. 
Bylaitis, Vokietijos lietuvių 
atstovas.

Šiuo metu Pasaulinei Bal
tų Santalkai pirmininkau- 

VLIKO SVEIKINIMAS

Kalėdų ir Naujų Metų švenčių proga, Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas sveikina visus lietuvius 
plačiąjame pasaulyje, brolius ir seseris okupuotoje 
Lietuvoje.

Vykdydamas misiją kuri buvo patikėta 1944 m. vasario 
16 dienos aktu, tęsti Lietuvoje pradėtą kovą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo, VLIKAS susilaukė plačios 
visuomenės paramos. Įteikti pareiškimai Helsinkio 
Baigiamojo Akto signatarams, Europos Parlamentui, 
Australijos vyriausybei, rado platesnio atgarsio daugelio 
vyriausybių ir Europos Parlamento narių tarpe.

Lietuvoje vykdoma kova dėl lietuvių tautos pagrindi
nių savybių išlaikymo, žmogaus laisvių ir teisių, o taip pat 
lietuvių tautos teisės gyventi laisvu ir nepriklausomu 
gyvenimu, testiprina mūsų valią dar didesniu ryžtu tęsti 
šią šventą kovą.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas be- 
kompromisiniai siekdamas suvereninės Lietuvos atsta
tymo, su visa energija ir pasiryžimu tęs ir toliau Lietuvos 
laisvinimo darbą. To darbo sėkmingiausiam įvykdymui 
reikalinga visų lietuvių, pavergtos Lietuvos ir laisvojo 
pasaulio, pagalbos. To mes tikimės, to mes laukiame ir 
visi bendrai dirbdami atsieksime savo tikslą — LAISVĄ 
IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas , '

je spaudoje, laidotuvių biuro 
rūpestingą laidotuvių sutvar-

Žmona Vincenta ir 
brolis Edmundas

veikloj
jantis Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas (Dr. 
K. Bobelis), 1982 m. rugsėjo 
25 d. yra pasiuntęs jos vardu 
išsamų memorandumą Poli
tinės Komisijos nariams, re
ferentui Otto von Habsbur- 
gui ir eilei Europos Parla
mento narių.

Latviai ir estai yra taip 
pat numatę siųsti savo spe
cialias delegacijas į Stras- 
burgo sesiją.

(ELTA)

Gruodžio pabaigoje suėjo 
treji metai, kai Sov. Sąjunga 
užpuolė Afganistaną ir per 
tą laiką vyko ir tebevyksta 
partizaninis karas su užpuo
likais. Kovose su Afganista
no laisvės kovotojais sovie
tai netekę daugiau kaip 5000 
karių ir nieko neatsiekė: 
kraštas vis tiek laisvės ko
votojų kontrolėje išskyrus 
didmiesčius.

Šios sukakties proga prieš 
sovietus vyko demonstra
cijos Irane, Indijoje, Pran
cūzijoje, Vokietijoje, Švei
carijoje, kur demonstraci
jų metu buvo deginamos so
vietų vėliavos. Amerika 
spaudžia Sov. S-gą pasi
traukti iš Afganistano, bet 
Maskva nesutinka.

2



Jie įnešė daug šviesos...
SPINDULYS AUSTRALIJOJE

Kiekvienu kartu džiau
giamės ir didžiuojamės iški
liaisiais svečiais, mus aplan
kančiais iš užjūrių. Ir sąryšy 
su Lietuvių Dienom susilau
kėm iškilaus Los Angeles 
lietuvių ansamblio ’’SPIN
DULIO”, kuris praturtino 
savo dalyvavimu Lietuvių 
Dienas ir dar suspėjo duoti 
atskirus koncertus Mel
bourne ir Sydnejuje. Tai 
tikrai gerai paruošta grupė, 
lygiai pajėgi išskirtinai gra
žiai šokti ir dainuoti. Į Aus
traliją atvyko rinktinė 50 
asmenų grupė drauge su 
savo muzikantais ir solistais. 
Lietuvių Dienose jie dar- 
niai įsijungė drauge su vieti
nėm jėgom atidaryme, 
tautinių šokių festivaly, 
Dainų Šventėje, jaunimo ta
lentų vakare. Atskirai su
rengė vieną koncertą Mel
bourne ir du koncertus Syd
nejuje.

Spindulio pasirodymų 

programa koncertuose 
mums buvo neįprastai nauja 
ir originali: čia pynėsi dainos 
su tautiniais šokiais, solo 
dainom, viską organiškai 
sujungiant viena pasirinkta 
tema.

Visuose pasirodymuose 
Spindulys susilaukė ne tik 
gausios publikos bet ir už
tarnauto palankumo ir 
dėkingumo. Viena viešnia iš 
užsienio Sydnejuje buvo 
taip sužavėta Spindulio 
koncertu, kad ansambliui 
per jo vadovę p. O. Razutie- 
nę padovanojo nusiėmusi 
nuo kaklo brangius gintaro 
karolius kaip dėkingumo 
ženklą. Gi Sydnejaus Biblio
tekos vadovybė p. O. Razu- 
tienei atminimui įteikė kny
gą "Samogitia” su daugybe 
parašų.

Plačiau apie Spindulio an
samblį ir pasikalbėjimą su jo 
vadove p. O. Razutiene 
skaitysime kita proga.__________________"SPINDULIO" ANSAMBLIS

AUSTRALUOS LIETUVIU DIENOS

Pereitais metais, gruodžio 
26 dieną lietuviai iš visų 
Australijos kampų skubėjo į 
Lietuvių Dienų atidarymą 
Melbourne. Kai patogiai sė
dėjom geriausioje miesto 
salėje belaukdami pradžios, 
prisiminiau ankstyvesniuo
sius Lietuvių Dienų atida
rymus, kada jie būdavo su
tapatinami su Sporto Švente 
ir pravedami klaikiose spor
to halėse po skardiniais sto
gais, vieniems žiūrovams 
sėdint ant lentinių suolų, ki
tiems lipant per galvas ir 
ieškant aukščiau laisvų vie
tų. Patys atidarymai susi
dėdavo iš sportininkų ri
kiuočių, poros pirmininkų 
kalbų, himno ir pačio bran
duolio - sporto rungtynių, ir 
su tuo susijusių riksmų ir 
klyksmų. Garbė - Melbour- 
nui, kad jų Lietuvių Dienų 
Komitetas įveikė tą nusisto
vėjusį paprotį, kad pajėgė 
įrodyti kultūros nepavojin- 
gumą sportuojančiam jauni
mui ir sukūrė vieną iš oriau
sių tradicijų - reprezentacinį 
Lietuvių Dienų atidarymą. 
Tik po Melbourne pionieriš
ko pasirodymo šiuo pavyz
džiu išdrįso pasekti ir kiti 
miestai. Dabar, parengimų 
ratui pilnai apsisukus, jau 
antrą kartą sėdėjom Mel
bourne ir su pasitikėjimu 
laukėme pradžios. O ir tas 
laukimas neprailgo, nes tiek 
daug seniai bematytų veidų, 
tiek daug linkėjimų ir kalbų.

Maloniai nuteikė jauni ir 
gražūs pranešėjai: Dalia 
Antanaitienė, kalbėjusi lie
tuviškai, Andrius Pranckū- 
pas, kalbėjęs angliškai. Abu 
pranešėjai puikiai atliko 
savo roles, kalbėjo gražia be 
priekaištų kalba, su iš anks
to paruoštais tekstais buvo 
gerai susipažinę, nestovėjo 
kaip druskos stulpai, bet 
taktiškai pasitraukdavo tin
kamu laiku ir todėl dėmesio 
centras įdomiai kito, veidai 
ir balsai mainėsi.

ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas Albinas Pocius 
trumpai drūtai pasveikino 
susirinkusius ir oficialiai 
atidarė keturioliktąsias 
Australijos Lietuvių Dienas 
Melbourne. Po to sekė 
Federalinio Parlamento pir

ATIDARYMO IŠKILMĖS
mininko Sir Billy Sneden ir 
Los Angeles Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkės Dan
guolės Vizgirdienės trumpi 
pasveikinimai.

Meninę programą pradėjo 
’’Spindulio’’ ansamblis, sve
čiai iš Los Angeles, mūsų 
artimiausi kaimynai. Sceno
je tautinių rūbų margas de
besys, jaunų naujų veidų 
jūra, smagios šypsenos, ko
kios tik jaunystėje tebūna. 
Diriguojant ansamblio va
dovei Onai Razutienei jie 
sudainavo specialiai mums 
dedikuotą dainą: sveikiname 
jus, Australijos lietuvius, 
Lietuvių Dainų šventėje! 
Darniai ir energingai su
skambėjo jaunųjų svečių 
pasveikinimas, šiltai užlie- 
damas krūtinę brolybės 
jausmu: męs čia nesam vie-

PRANEŠIMAI

II-jų Pasaulio Lietuvių 
Dainų šventei lėšų kaupimo 
bankete, kurį Čikagoje su
organizavo JAV LB Vidurio 
Vakarų Apygarda, didesnę 
svečių dalį sudarė viduri
nioji ir jaunesnioji karta. 
Banketas buvo nuotaikingas 
ir jaukus, jo pasisekimu rū
pinosi specialiai sudarytas, 
plačios apimties komitetas.

*
Janųjų Lietuvių Meninin

kų paroda bus V Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
metu 1983 m. birželio 21 - 
liepos 8 dienomis University 
of Illinois at Chicago, School 
of Architecture and Urban 
Design patalpose.

*
Vytautas Grybauskas su

rinko informacinę medžiagą 
apie ŠALFAS S-gą ir II-sias 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynes bendrajam II-jų 
Pasaulio Lietuvių Dienų lei
diniui.

* 

ni, štai koks jaunimas mums 
tiesia ranką! Ir sušoko 
’’Spindulys” grakščiai, šau
niai, aiškiai matyti disciplina 
ir kieto darbo rezultatai.

Nenorėjo atsilikti ir Mel
bourne ’’Gintaras”, taip pat 
puikiai sušokęs tris šokius. 
Didelė naujiena buvo Vy
tauto Strauko sudaryta 
’’kaimo kapela”, kurioje jis 
pats skripkavo ir kuri pri
davė autentiškos archaiškos 
nuotaikos visam pasirody
mui. Tai nesulyginama pa
lyda bet kokiam lietuviškam 
pasirodymui ir tikrai origi
nalus muzikinis vienetas 
atskirai paėmus.

Tačiau pati brandžiausia 
atidarymo programos dalis 
buvo Melbourne ’’Dainos” 
Sambūrio ir Geelongo vyrų 
choro atlikta ištrauka iš Ka-

PLB V a 1 d y
Pasaulio Lietuvių Jauni

mo Kongresas bus atidary
tas University of Illinois at 
Chicago 1983 m. liepos 1 d., 
II-jų Pasaulio Lietuvių Die
nų metu. PLJK stovykla 
vyks liepos 4-10 dienomis 
Oberlin College, Oberlin 
miestelyje, netoli Clevelan- 
do. Studijų dienos bus liepos 
11-20 dienomis Trent Uni
versitete, Peterborough, 
netoli Toronto.

*
Vl-sios Dainų Šventės re

gistracijos anketas, šventėje 
dalyvaujančių chorų apra
šymus ir chorų bei dirigentų 
nuotraukas, reikalinga iki 
lapkričio 20-tos dienos at
siųsti registracijos komisijos 
pirmininkei Joanai Krutu- 
lienei, 7355 S. ’Richmond 
Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

♦

Vanda Aleknienė, Čiur
lionio Galerijos pirmininkė, 
rūpinasi reprezentacine pa
saulio lietuvių dailininkų 
garoda, kuri bus Čikagoje, 

iurlionio Galerijoje, Pa
saulio Lietuvių Dienų metu.

♦ 

zimiero Banaičio operos 
’’Jūratė ir Kastytis”, diri
guojant Danutei Levickie
nei. Juos palydėjo nedidelis 
orkestras ir pianinu akom
panavo Zita Prašmutaitė.

Nuostabiai skambėjo Ba
naičio opera! Dainos, žodžiai 
ir instrumentai susipynė į 
vieną pynę, vienas kitą pa
pildydami, vienas kitą pra
turtindami. Nešė ir kėlė jie 
klausytojų sielas aukštyn ir 
tolyn į Baltijos banguojančią 
jūrą, į smėlio pakrantes, 
drauge vertė melstis Per
kūnui dievaičiui, prašant 
nutolinti galimas audras. 
Choristai, instrumentalistai, 
Dalios Antanaitienės melo
deklamacija ir Jurgio Rūbo 
solo, visi pakluso Danutės 
Levickienės dirigavimui. Ji 
ištraukė tiek daug grožio ir 
tiek daug širdį stiprinančio 
pasigėrėjimo lietuviška dai
na, rodos, ne iš tų pačių,

boję
Lietuvių Dailininkų Paro

da bus 1983 m. birželio 25 - 
liepos 5 dienomis Čiurlionio 
Galerijoje, Čikagoje, II-jų 
Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu. Parodos rengimo ko
mitetą sudaro Čiurlionio 
Galerijos globos komiteto 
nariai: Vanda Aleknienė, 
pirmininkė, Marytė Gaižu- 
tienė, Rimas Griškelis, Do
natas Kavaliūnas, Vincas 
Lukas, Magdalena Stankū
nienė ir Algis Trinkūnas.

*
Lietuvių Dailininkų Paro

doje, kuri bus II-jų Pasaulio 
Lietuvių Dienų metu Čiur
lionio Galerijoje, Čikagoje, 
dalyvaus 32 dailininkai su 59 
darbais. Paroda bus pasau
linio masto, nes dalyvaus 
dailininkai iš Kanados, 
Prancūzijos, Suomijos, 
Uragvajaus, Izraelio, 
Australijos ir JAV.

♦

Rusnė Kasputienė ir Bi
rutė Biblienė vadovauja V. 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
stovyklos techninės ruošos 
ir programos komisijoms. V 
PLJK Stovykla vyks tuo po 

mums visiems pažįstamų 
choristų, bet iš gerai pa
ruoštų profesionalų. Danutė 
Levickienė pasiekė tokio 
grožio laipsnio dainavime, 
kuris drauge ir džiugino ir 
graudino klausytojus. Ir 
tikrai, tą popietę grožio ne
trūko, nes ir pati dirigentė 
atrodė kaip dievaitė.

Tobulybė ne amžina, ir 
gaila buvo sulaukti tokio iš
kilmingo atidarymo pabai
gos, gaila buvo atitraukti 
žvilgsnį nuo tų gražių jaunų 
veidų, nuo tos daugybės 
akių, spindinčių dvasine jė
ga, nuo tų margų lietuviškų 
rūbų žavesio.

Ir aš pajutau, kad tai yra 
Šventosios Lietuvių Dienos. 
Tai yra tautinio atsigaivini
mo dienos. Tai yra 
lietuviškos kultūros gyvas
tingumo dienos.

Iš tikrųjų, man gaila buvo 
visų, kurie negalėjo daly
vauti šiose iškilmėse, o dar 
labiau tų, kurie nebematė 
reikalo jose dalyvauti, nes 
esu tikra, kad ir jų medinės 
širdys būtų atgimusios nau
jam gyvenimui.

Nežinau kam ir bedėkoti 
už tą neužmirštamą popietę, 
todėl dėkoju visiems, ku
riuos mačiau ir kurių nema
čiau, nes talkininkų turėjo 
būti nemažai.

Genovaitė Kazokienė

II Pasaulio Lietuvių Dienų 
Čikagoje, nuo 1983 m. liepos 
4 iki 10 d. Oberlin College, 
apie 50 mylių nuo Cleve
land©, Ohio.

*
Il-se Pasaulio Lietuvių 

Sporto Žaidynėse, kurios 
bus II-jų Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu, 1983 m. birželio 
26 - liepos 2 d. Čikagoje, iki 
šiol užregistruota daugiau 
100 sportininkų iš Australi
jos, krepšinio komanda iš 
Brazilijos, vyrų futbolo ko
manda iš Anglijos ir jaunių 
futbolo komanda iš Vasario 
16-sios Gimnazijos, Vokieti
joje.

Ritonė Rudaitienė 
IIPLD Informacijos 

Vadovė
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Laiškai Redakcijai
Gerb. Redaktoriau,

”M.p.” Nr. 45 ir 46 p. J. 
Juška plačiai aprašė apie A. 
L.B. Melbourne Apyl. V-bos 
visuotinį susirinkimą ku
riame, tarp kitko, buvo pa
liesta ir Melbourne radio 
valandėlės klausimas.

Poną G. Žemkalnis, Mel
bourne radio valandėlės ko
ordinatorius, į p. J. Juškos 
pasisakymus bei kritiką at
sakė savo laišku ’’Prie Mik
rofono” ”M.P.” Nr. 48.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba norėtų pabrėžti, 
kad radio valandėlės klausi
mas susirinkime paliestas 
todėl, kad visos Melbourne 
organizacijos ir pavieniai 
asmenys galėtų aktyviau 
savo veiklą per radio pa
skleisti plačiai lietuviškai 
bendruomenei, tuo būdu pa
gerinti radio valandėlės 
programą.

Pono J. Juškos ir kitų 
pastabos bei sveika kritika 
dėl pačios programos bei 
pranešėjų pajėgumo yra 
grynai asmeninė korespon
dento nuomonė, ko pačiam 
susirinkime nebuvo nagri
nėta.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba dėkoja p. J. Juškai 
ir p. G. Žemkalniui už pasi
sakymus ir sveiką savikriti
ką ir tikisi susilaukti ateity
je pozityvių rezultatų.

R. Šemetas 
Melbourne Apylinkės V-bos 

pirmininkas

Viešpatie Redaktoriau,
M.P. Nr. 50-52 Algis 

Bernaitis straipsnyje ’’Vy
tis” ir ’’Adelaide” sporto 
klubų reikalu rašo: "Taip
pat turėtų būti suprantama, 
kad paramos kontrakto su
laužymas visai prieš pabaigą 
gali atnešti ne tik finansi
niai, bet ir legaliai nuosto
lingus rezultatus”.

Tuo tarpu ’’Palangos” ke
lionių biuras M.P. Nr 27 
(1982.7.12) rašė: ’’Taikos ir 
vienybės vardan neatšauk
dami savo pasiūlos atpalai
duojame sportininkus, jų 
klubus bei Išvykos Komitetą 
nuo bet kokių įsipareigojimų 
mūsų bendrovėm vykti per 
mūsų kelionių biurą į Čikagą 
ar kur kitur”.

Įdomu, kodėl nei Išvykos 
Komitetas, nei A. Bernato
nis nepasinaudojo ta Palan
gos amnestija?

Gal Išvykos Komitetas ar 
A. Bernatonis galėtų plačiau 
painformuoti apie tuos slap
tus, mažai kam žinomus įsi
pareigojimus, kontraktus, 
dėl kurių tiek daug triukšmo 
ir nesusipratimų?

Stebėtojas

Gerbiamas Redaktoriau, 
Atsakydamas į A. Ber

naičio išvedžiojimus Vyčio 
ir ’’Adelaidės” sporto klubų 
reikalu (žiūr. ’’Mūsų Pasto
gė” Nr. 50-52), noriu at
kreipti rašinio autoriaus dė
mesį į tai, kad Adelaidės 
Vyčio valdyba už savo pada
rytus nutarimus ir veiklą 
atskaitomybę paprastai 
duoda metiniame klubo 
susirinkime.

Klubo valdybos darbas 
būtų beveik neįmanomas, jei 
ji, nepasitarusi su visais na
riais, negalėtų daryti spren
dimų, kurie, valdybos nuo
mone, yra naudingi ir rei
kalingi darniai klubo veiklai 
ir klubo lietuviškumo išlai
kymui.

A. Bernaitis, buvęs ALB. 
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Adelaidės A-kės V-bos pir
mininkas ir 1972 metų Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso dalyvis, turėtų 
geriau už kitus suprasti, kad 
sportas nėra vienintelis mū
sų klubo tikslas. Be sporto 
mums privalu rūpėti taip 
pat ir klubo kaip Bendruo
menės organizacijos atspal
vis. Jei A. Bernaičiui Vyčio 
valdybos padaryti sprendi
mai, liečią buvusį lietuvių - 
latvių (estai jį jau seniai ap
leido) klubą yra nesupran
tami, reikėjo, vietoj ėjus į 
viešumą, kaip dera geram 
klubo nariui, pirmiausiai 
kreiptis į klubo valdybą ir 
bandyti aiškintis savos or
ganizacijos tarpe. Negavęs 
patenkinamo atsakymo, jis 
galėjo pasinaudoti klubo 
įstatų paragrafu 21, kuris 
nurodo būdą nariams su
šaukti nepaprastą klubo 
susirinkimą ir prašyti klubo 
valdybą paaiškinti jos pada
rytus nutarimus.

Su pagarba
R. Sidabras

Mieli Redaktoriai Ponai 
Ir ”Pastogės” ir ’’Aidų”, 
Neišsprendžia Julijonas, 
Jūs patarkit abudu.

'Priartėjo Nauji Metai, 
Taigi sėdi ir svarstai - 
Reik pratęst prenumeratą, 
Bet... ’’Pastogė" ar ’’Aidai”?

Laikraščius skaitau nuo 
seno -

VISUR
KARIUOMENĖS

ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
ADELAIDĖJE

Išeivijoje nuolat nostal
giškai prisimenam nepri
klausomo gyvenimo laiko
tarpį. Tai buvo mūsų tautos 
atgimimo ir milžiniškos pa
žangos laikai. Per du laisvo 
gyvenimo dešimtmečius ne 
tik ekonominiai, bet ir tau
tiniai taip subrendome, kad 
anuo painumu tauta ir dabar 
efektingai tebesinaudoja, 
nelygioj kovoj besigrumda- 
ma su okupantu, pasiryžusiu 
lietuvių tautą išnaikinti ar ją 
surusinti.

Už šį šviesų 22 metų ne
priklausomybės laikotarpį 
mes visuomet liksim dėkingi 
mūsų savanoriams ir vi
siems kariams, iškovoju
siems tautai laisvę. Todėl su 
pagarba prisimenam mūsų 
kariuomenės atkūrimą ir 
bandome įvertinti jos įnašą, 
atstatant nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.

Šį minėjimą Adelaidėje ir 
šiais metais pravedė ’’Ra
movės” skyrius. Minėjimas 
pradėtas šeštadienį šia tema 
pravestoje radio valadėlėje. 
Sekmadienį prie Lietuvių 
Namų pakeltos vėliavos, šv. 
Kazimiero bažnyčioje atlai
kytos pamaldos už žuvusius 
ginant Lietuvos laisvę.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per narą

Noris sužinot, matai, 
Kur tautiečiai kaip gyvena, 
Kur įsikuria tvirtai.

Ėmiau spaudą iš už jūrų, 
Ten tautiečių, mat, daugiau; 
Daug rašančių ten turi, 
Gal skaityti bus smagiau?

Nieko, betgi, neišėjo - 
Nuolatos ten tik vaidai, 
Mat, kiekviens savaip 

norėjo
Vaduot Lietuvą vadai.

O jei kur, smulkioj dalyje, 
Įlindo rimta žinia, 
Buvo jau apipelijus, 
Kolei pasiekė mane.

Taigi, sėdžiu ir dūmoju, 
Reik remt vietinė spauda, 
Tiktai sukasi galvoje 
Nuolatos mintis kita:

Kodėl laikraščiuos mūs, vy
rai, 

Taip vis dėstos rašiniai, 
Jei ’’Pastogėje” kas yra, 
Bus ir ’’Aiduose”! Tikrai!

Turbūt, Jums koresponden
tai

Rašo per kalkę iš syk.
Betgi, man skaityti tenka 
Du kartus! Nepyk,

Kad rimtai galvot pradėjau: 
Keist tą tvarką reik tikrai! 
Tik nutarti negalėjau: 
Mest”Pastogė”, ar ’’Aidai”.

Tad šį klausimą per kalkę 
Siunčiu jums abiems kartu. 
Kodėl tenka, Jūs man tarkit, 
Skaityt vieną, pirkus du.

Susirūpinęs, tad, ponai, 
Laukiu žodžio,

Julijonas.

VISAIP
Tą pačią dieną 2.30 vai. 

Lietuvių Namuose įvyko 
minėjimas, kurį pravedė J. 
Jaunutis. ?,Ramovės” sky
riaus pirmininkas V. Vosy
lius, savo įžanginėje kalboje 
apibūdino minėjimo prasmę 
ir paprašė susirinkusius ty
los minute prisiminti už tė
vynės laisvę savo gyvybes 
paaukojusius kovotojus.

Paskaitininkas J. Jonavi- 
čius, patiekęs pluoštą savo 
jaunystės prisiminimų apie 
Lietuvos karius, ilgiau su
stojo prie klausimo, kuris 
vis ir vis iškeliamas ir palie
kamas be konkretaus atsa
kymo: ar privalėjome karui 
prasidėjus ginklu atsiimti 
savo sostinę Vilnių ir taip 
pat ginklu pasipriešinti bol
ševikų okupacijai? Jei šiais 
dviem atvejais nebuvo pa
naudotas ginklas, atsako
mybė tenka ne kariams, bet 
to meto vyriausybei.

V. Ratkevičius paskaitė J. 
Gučiaus vaizdelį iš nepri- 

* klausomybės kovų. "Nemu
no Dukros” ir choras Litua- 
nia programą paįvairino 
savo dainomis. Minėjimui 
pasibaigus, visi dalyviai su
sirinko prie žuvusiems pa-, 
minklo, kame, ramovėnams 
išsirikiavus ir giedant him
ną bei maldą nuleistos vėlia- 
vos- Ramovėnas

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius: . .
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 

nustatytas sumas.
Nuo $ 100 iki $ 5000 — 12 %
nuo $ 5000 iki $ 10.000 - 13 %
nuo $ 10.000 iki $ 50.000 — 14 %
nuo $ 50.000 ir daugiau 15 %

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. Dirželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sek
madieniais nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: ’’TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių Namai, 6 
Eastry St. Norwood, SA 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - East Terrące, Bankstown NSW.

Pernai Sydne
juje viešėjo adelaidiškis 
Viktoras Baltutis, atvykęs 
Liet. B-nės ruošiamo Met
raščio reikalais. Matėsi su 
Mūsų Pastogės redakto
rium, aptarė būsimo met
raščio technikinę pusę, susi
tarė su Spaudos Sąjungos 
pirm..- p. V. Patašium, kad 
būtų galima naudotis Mūsų 
Pastogės turimomis prie
monėmis surinkti metraščio 
tekstus, susitarė su rinkėja 
p. A. Jablonskiene, kuri su
rinks tekstus. Gaila, svečias 
turėjo permažai laiko susi
tikti ir pasimatyti su kitais 
sydnejiškiais, nes jau šešta
dienio vidurdienį išvyko į 
Melbourną.

Viktoras Baltutis yra plati 
daugiašakė asmenybė: jis 
yra visų pirma spaudos 
žmogus, Mūsų Pastogės ir 
kitų laikraščių užsienyje 
bendradarbis, literatas, jau 
eilę metų Adelaidėje veda 
lietuvišką radijo valandėlę ir 
yra Australijos Lietuvių 
Metraščio vyr. redaktorius. 
Jo teigimu, jau beveik visa 
metraščio medžiaga su
kaupta ir parengta spaudai. 
Jis lygiai aktyvus ir visuo
meniniame gyvenime. Jo 
brandžių straipsnių nuolat 
skaitome Mūsų Pastogėje, 
Pasaulio Lietuvyje ir kitur.

♦ * *
Kalbant apie vieną Baltu

tį, nereikia užmiršti, kad 
Baltučių yra plati giminėlė. 
Gruodžio 4 d. Melbourne 
jautėsi nemažas sujudimas: 
du Baltučiai Petras ir Povi
las tą pačią dieną atšventė 
60 metų sukaktį (abu dvy
niai). Gal Petras ir ne tiek 
prasikišęs lietuviškos veik
los pirmaeilėse gretose, bet 
Povilas nardo pačiose viršū
nėse: jis yra ALB Krašto 
Valdyboje, Liet, koop. Kre
dito Draugijos vyriausia 
galva - pirmininkas, čiurlio- 
niečių sąjūdžio vadas. 
Abiem ilgiausių metų!

«*« 
■n, .. .

Latvijos žvejų uoste Lie
pojoje sovietai įrengė milži

nišką karo laivyno bazę. 
Baltijos jūroje sovietai laiko 
apie 350 karo laivų, kurie 
naudojasi Karaliaučiaus, 
Klaipėdos, Rygos ir Tallinno 
uostais.

Etninės 
mokyklos

Į Queenslando daugiakul- 
tūrinį koordinacinį komitetą 
paskirti du daugiakultūri- 
niai ryšių tarnautojai. /

Jų pareigos:
a) rūpintis informacija 

apie etninių grupių švietimą 
Queenslande.

b) teikti paramą nepilno 
laiko etninėms mokykloms.

Visais reikalais norint 
daugiau informacijos malo
nėkite kreiptis į Errol Vieth 
arba Lana Evans d^ugiakul- 
tūriniame koordinaciniame 
Komitete, P.O. Box 33, 
North Quay Qld. 4000, tel. 
(07) 221 0765.

MIRUSIEJI
A.A. ELENA KRANIENĖ

—KRANAUSKIENĖ

Pereitų metų gruodžio 20 
d. palaidojome Eleną Kra- 
nienę-Kranauskienę, mi
rusią gruodžio 17 d. Velionė 
žemaitė - kretingiškė, išau
ginusi sūnų Mmtautą ir 
dukrą Daną. Būdama malo
naus būdo velionė Elena tu
rėjo daug draugų ir susilau
kė skaitlingo būrio palydovų 
paskutinėje savo kelionėje. 
Laidotuvių apeigas atliko 
kapelionas kun. Dr. *P. Ba- 
činskas.

Stebėjau tave, Elenėle, 
vadovaujančią Kretingos 
moterų šaulių kuopai, besi
darbuojančią Brisbanėje ir 
galiausiai sunkiai sergančią 
ligoninėje, bet visada be 
skundo, be dejonių. Tariu 
Tau amžiną sudiev, tu, že
maičių žemės sesele, ilsėkis 
ramybėje.

. ’ Povilis r .
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UŽSKLENDUS METŲ DURIS
V. KORAS

Žengdami į naujuosius 
metus viliamės jei ne geres
nių, tai bent ne blogesnių už 
praėjusius. Naujų Metų re
zoliucijos, kokios jos bebūtų, 
pamažu išblunka, ir nejučio
mis grįžtame į senas vėžes, 
senus įpročius ir polinkius.

Užsklęsdami šių metų 
durų skląstį, žvilgterėkime į 
jų eigą, įvykius, kurie gali 
turėti įtakos į ateitį, į mūsų 
lietuvišką gyvenimą.

Visi svarbesnieji mūsų 
bendruomenės 
pasireiškimai - geri ar blogi - 
atsispindi mūsų spaudoje. 
Be to, nemaža dalis perduo
dama lietuviškose radijo lai
dose priklausomai nuo žmo
nių, kurie jas paruošia. 
Laikraščių redaktorių, ko
respondentų ir radijo vedėjų 
objektyvumas ir pažiūros 
turi daug reikšmės bandant 
susidaryti pilną veiklos 
vaizdą iš jų raportažų, ap
žvalgų ir pranešimų. Tas 
pats įvykis paduodamas 
skirtingoje šviesoje, kas su
kelia abejonių. Geras pa
vyzdys yra VLIKo pirm. Dr. 
K. Bobelio vizitas. Jo lanky
mosi aprašymai paduoti iš 
skirtingo požiūrio, kas su
kėlė bendruomenėje abejo
nių.

Kaip paprastai, metų pra
džioje bendruomenės gyve
nimas aprimsta: daugelis 
atostogauja ir visa veikla 
sustoja. Chorai, šokių 
grupės, teatras, net ir spor
tininkai atostogauja pri- 
snūsdami ant laurų sporto 
šventėje.

Iki šiolei Australijos lie
tuvių sportininkų veikla ša
lia smulkesnių tarpklubinių 
kivirčių buvo darbšti ir tai
ki. Visos didesnės Australi
jos lietuvių organizacijos 
pergyveno ’’perversmų”, 
kas jas vertė persigrupuoti, 
derintis, bet esmėje paliko 
tos pačios. Taip ir sportinin
kų tarpe baigėsi ’’medaus 
mėnuo” ir tarpklubinis ne
sutarimas dėl išvykos į Pa
saulio Lietuvių Žaidynes 
sukrėtė iki pamatų ne tik 
klubus, bet ir centrinę val
dybą — ALFĄ.

Balandžio mėn. Velykų 
metu Melbourne įvyko ALB 
Krašto Valdybos sušauktoji 
visų organizacijų ir iškiles
nių veikėjų konferencija, 
per kurią sportininkų prob
lemos pasiekė ir visą bend
ruomenę. Tos konferencijos 
metu priimtoji rezoliucija 
turėjo bent aiškiai ir griežtai 
nurodyti sporto vadovams 
bendruomenės nusistatymą. 
Gaila, rezoliucija ir paliko 
popieryje, nes šalia kelių 
korespondentų pati ALB 
Krašto Valdyba nerado 
reikalo jos savo autoritetu 
paskelbti, tuo nurodant nors 
gaires, kokiu pagrindu rem
tis ir nesutarimus likviduoti. 
Šiandie šis klausimas neiš
spręstas ir net plečiasi.

Sportininkų išvykos ne
sutarime ir bendrai kelionių 
į kitus kraštus klausimas: ar 
tinka naudotis tokiu kelionių 
biuru, kuris ■ tiesioginiai at
stovauja Sov. Sąjungos oro 
liniją AEROFLOT?

Nesutarimams plečiantis 
mūsų savaitraščiai neskelbia 
to kelionių biuro reklamų. 
Atrodo, kad ALB Krašto 
Tarybos suvažiavime teks 
Tarybos nariams pasisakyti 
ir duoti visoms organizaci
joms direktyvų.

metų vidury Australijos 
lietuvius aplankė VLIKo 

pirm. Dr. K. Bobelis. Jis čia 
nepaliko ryškesnių pėdsakų, 
nepaskyrė naujo VLIKo 
įgaliotinio Juozui Lapšiui. 
pasitraukus.

VLIKo pirmininko apsi
lankymas buvo plačiau ir su 
didesniu entuziazmu apra
šytas vienos pakraipos JAV 
lietuvių spaudoje, bet ma
žiau priduota svarbos vieti
nėje Australijos lietuvių 
spaudoje.

ALB Krašto Valdybos ži
nioje ir kontrolėje vyko ir 
solistės S. Žiemęlytės gas
trolės Australijoje, nors jos 
vizitas nesusilaukė ryškes
nio atgarsio palyginamai su 
buvusiais menininkais. Ieš
kant priežasčių- vėl peršasi 
mintis, kad reikalinga at
kreipti dėmesį į įžvalgesnių 
korespondentų kritiškus 
pasisakymus. Koncertų lan
kytojai yra beveik visu 
100% vyresnioji karta, kuri 
nesivaiko naujovių, o ieško 
tautinio sąmoningumo 
palaikymui peno. Kad ir be 
priekaištų atlikti pasauliniai 
meno šedevrai vargu ar 
atstos jų dvasiai taip artimą 
lietuvišką dainą, per kurią 
pilnai gali pasireikšti ir pa
sauliniai talentai.

Apylinkėse ir seniūnijose 
paminėta Vasario 16-ji ir 
Tautos Šventė. Iš spaudoje 
jų aprašymų atrodo, kad

Lietu viai Čikagoje

Mielas Redaktoriau,
Praėjusį kartą šnektelė

jome apie patį didžiausią 
ateinančių metų lietuvių gy
venime įvykį — Antrąsias 
Pasaulio Lietuvių Dienas, jų 
renginių paskirtį, vildamie
si, kad Australijos lietuviai 
gal kiek daugiau pasidomės 
mūsų rūpesčiais, o ateinan
čią vasarą pakels sparnus 
Čikagos link. Juk miela sve
čių susilaukti, o proga bus 
labai gera.

Šį kartą norėčiau bent 
trumpai šnektelėti apie vie
ną iš gana įdomių renginių 
kurį ruošė

PETRAS PETRUTIS, 
MARGUTIS IR 

’’HARMONIJA”

Tokių kultūrinių įvykių, 
kaip šis, pasirodo Čikagos 
lietuviai tikrai ilgisi, jais do
misi. O antra vertus, ir Aus
tralijos lietuvius pradžiu
gintų, jeigu tai būtų įma
noma su šia programa nu
keliauti į jūsų svetingą šalį.

Petrą Petrutį, sumanų, 
gabų ’’Margučio” radio laidų 
vedėją pažįsta ne tik Čika
gos, bet ir Kanados bei Aus
tralijos lietuviai. Jis su 
Amerikos sportininkų rink
tine prieš keliolika metų 
viešėjęs Australijoje ir yra 
pats daug prisidėjęs prie tos 
išvykos įgyvendinimo. Taigi 

(mūsų mielas Petras nuo pir
madienio iki penktadienio, 
kiekvieną dieną punktualiai 
7 vai. prabyla į Čikagos lie
tuvius per Margutį ir per 
vienos valandos programą 
ko jis nepasako: pasaulio ži
nias, visas lietuviškojo 
gyvenimo naujienas, duoda 
puikius su visuomeninin
kais, kultūrininkais, politi
kais pasikalbėjimus, duoda 
gerai redaguotus iš renginių 

metai iš metų neįstengiame 
išlipti iš trafaretinės vagos. 
Tik štai šiemet Sydnejuje 
Tautos Šventės minėjimas 
buvo skirtingas su kraštuti
niais vėliau komentarais. 
Nežiūrint viso ko minėjimo 
rengėjai Dr. G.E. Kazokie- 
nei pavyko prasimušti iš nu
sistovėjusios rutinos ir šab
lono. Ar visi tai suprato ir 
įvertino, būtų kita kalba, bet 
šios pastangos aiškiai paro
do, kad įmanomą ieškoti 
naujų idėjų, reikia pastudi-

Bendruomenė pagerbia

Kun. A. Spurgis

Rašo Jurgis Janušaitis 

reportažus ir daug, daug ki
tų žinių, gražios plokštelių 
muzikos ir pagaliau liūdnas 
žinias - praneša apie mūsų 
tėvynainių iškeliavimą am
žinybėn. Taigi Petras Pet- 
rutis ir Margutis, įsteigtas 
prieš penkiasdešimt viene
rius metus kompozitoriaus 
Antano Vanagaičio, yra vie
nas iš didžiųjų informacijos 
stulpų lietuviškajame gyve
nime.

Negana to, Margučio stei
gėjas komp. A. Vanagaitis 
puoselėjo muziką, meną, 
dainą. Rengė pačius didin
giausius anuo metu kultūri
nius renginius. Jie visuome
nės buvo mėgiami, gausiai 
lankomi.

Laiko sąvartoje keitėsi 
Margučio veidas, keitėsi ve
dėjai, tačiau nepasikeitė 
tikslas - puoselėti mūsų kul
tūrines vertybes. Tą dabar 
vykdo dabartinis, ilgametis, 
Margučio vedėjas Petras 
Petrutis.

Petras Petrutis turi ga
bumų ’’iškasti” naujų, ne
girdėtų Čikagoje talentų ir 
juos pakviesti. Ir šį kartą 
Petras Petrutis suplanavo 
įdomų dalyką: paskelbė 
’’Margučio” feljetono kon
kursą, pakvietė į konkurso 
premijų įteikimą meninei 
programai New Yorko 
’’Harmoniją”. Ir koks susi
domėjimas! Spalio 17 d. lie
tuvių minios veržėsi į erdvų 
Jaunimo Centrą, pripildė 
didžiąją salę, balkoną, sto
kota net vietų. Dalyvių virš 
600. Na, ir pasisekimas.

Pasirodo, kad feljetono 
konkursu susidomėjo didelis 
skaičius spaudos žmonių. 
Komisijai atsiuntė savo ra
šinius 29 autoriai ir viso bu
vo gauta net 30 feljetonų. 
Komisija atrinko tris: pirmą 
vietą laimėjoDr, Henrikas

juoti’ ir padirbėti ir svar
biausiai išdrįsti naujovę pa
rodyti.

Šiek tiek dėmesio susilau-
kė ir ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimas. Atrodo kad 
sportininkų sukeltas tarpu
savio nesutarimas prasi
skverbė ir į pačią bendruo
menę. Nėseniai lietuvis Vy
tautas Sirutavičius, įstaty
tas Sov. Sąjungos Australi
jos gen. konsulu, iki šiol ne
padarė bendruomenei jokios 
įtakos ir vargu ar tokia pa
sireikš. Žinoma, atsiras vi
sokių nuomonių ir komenta
rų bendruomenės užkuli- 
suose, bet dar užtruks laiko 
iki jie prasiverš į viešumą.

Kultūrinėje ir švietimo

Kun. Albinas Spurgis, 
MIC, Adelaidės Lietuvių 
Katalikų Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas, Australi
jos Lietuvių Bendruomenės 
Garbės Narys.

Aštuonioliktoji ALB 
Krašto Taryba, gruodžio 
28-30 d.d. sesijoje, Melbour
ne, už daugelio metų darbą 
ir nuopelnus lietuvių bend
ruomenei Vokietijoje, 
J.A.V. ir Australijoje, su
teikė kun. A. Spurgiui, MIC, 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės Garbės Nario 
vardą. Sveikiname!

Lokoševičius, gyvenąs Flo
ridoje už feljetoną ’’Namai ir 
auksinio saulėleidžio žmo
nės”, antrą vietą Rūta Klevą 
Vidžiūnienė, gyv. Californi- 
joje už feljetoną ’’Kelionė į 
Australiją” ir trečioji 
premija atiteko Baliui Augi- 
nui už feljetoną ’’Žūstančių 
sielų pobūvis”.

Premijų mecenatai.: 
I-mos Dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai - 250 dol.; II — 
A.G. - 150 dol.; IlI-čios 
Kleopatra Šimkuvienė - 100 
dol.

Mecenatų vardu laimėto
jus pasveikino Irena Kriau- 
čeliūnienė, kviesdama lietu
viškąją visuomenę iš gyve
nimo ydų nusišypsoti, o fel
jetonus išleisti atskira kny
ga. Akt. J. Balutis įdomiai 
paskaitė pirmąją premiją 
laimėjusį feljetoną - '’Namai 
ir auksinio saulėleidžio žmo
nės”.

Petras Petrutis, konkurso 
iniciatorius, vadovavęs šiam 
gražiam vakarui, pasidžiau
gė tokiu dideliu mūsų 
plunksnos žmonių dėmesiu 
ir visiems padėkojo.

Meninę, kaip minėjau, 
programą atliko New Yorko 
’’Harmonija” - kvartetas, 
vavodaujamas Viktoro 
Ralio, akomponuojant Matui 
Yatkauskui. Jų programoje 
atliekami kūriniai tokie ne
sudėtingi, bet ypatingai 
jautriai perteikti su vaidy
biniu įsijautimu. Dainos du
etai ir kvartetai skambėjo 

Toli atsitiksi neskaitydamas
Mūsų Pastogės
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veikloje nepakilta virš vidu
tiniškumo. Savaitgalio mo
kyklų mokinių vis mažėjan
tis skaičius aliarmuojančiai 
įspėja visus, kad reikia ką 
nors daryti. ’’Mūsų Pasto
gės” redaktoriaus pasisaky
mai vedamuosiuose neat
kreipė net pačių švietimo 
rabinų dėmesio. Nors anks
čiau ir būta tuo reikalu 
užuominų, bet nieko konk
retaus nepadaryta ir viskas 
palikta ’’Dievo valiai”.

Neįmanoma suminėti mū
sų chorų, tautinių šokių, te
atro ir kitų meno vienetų 
veiklos, bet jų įnašas į mūsų 
kultūrinį ir propagandinį 
gyvenimą yra neatlyžtamai 
didelis ir svarbus, kas be 
abejo yra visų pirma priva
čios iniciatyvos ir atskirų 
dorų lietuvių atsiekimas.

Baigiant vis tik norisi pa
kartoti jau šimtus kartų 
kartotą mintį, kad lietuviš- 
kos sąmonės išlaikymas glū
di mūsų kalboje, o per ją ir 
mūsų galvosenoje. Klaidin
ga remtis ir ieškoti tautinei 
dvasiai peno pasauliniuose 
kūriniuose - juose nerasime 
mums gyvybinės ..tautinės 
sąmonės. Jų šaknys sveti
mos ir jos išeivijos lietuvį 
troškina, kurį tegalima nu
malšinti tik paprastu lietu
viško šaltinėlio tyru vande
nėliu.

Keletą kartų pašventėme 
metus įvairiems mūsų 
tautos herojams, meno dar
buotojams. O gal reikėtų 
pagalvoti po visą pasaulį iš- 
sibarsčiusiems lietuviams ir 
tėvynėje gyvenantiems ir 
paskelbti Tautinio Sąmo
ningumo Metus, kas gali 
primygtinai atkreipti dėme
sį į visu aršumu mūsuose 
besiskverbiančias svetimy
bes, kas teršia mūsų kalbą ir 
žaloja mūsų tautinius pag
rindus.
REDAKCIJOS PASTABA.

1983-sius metus 
Pasaulio Lietuvių Bendruo- 

• menės Valdyba jau paskelbė 
’’Aušros” metais minint 100 
metų sukaktį nuo Dr. J. Ba
sanavičiaus pradėtos leisti 
’’Aušros”. Čia galima jungti 
V. Koro keliamą mintį, nes 

'■ iš tiesų ’’Aušra” ir buvo iš- 
! leista tautinio sąmoninimo 
i pagrindu. Red.

nauja interpretacija, atliki
mu ir publikos šiltai sutikti.

Kvartete dainuoja: Rasa 
Bobelytė-Brittain, Birutė 
Ralytė-Malinauskienė, 
Viktoras Ralys ir Petras J. 
Tutinas.

Visi gražios išvaizdos, 
giedrios nuotaikos, simpa
tiški, graži apranga, kultū
ringas scenoje laikymasis. 
Tikras malonumas stebėti 
tokį gražų, jaunų žmonių 
dainos vienetą, kuris tikrai 
galėtų aplankyti daugelį lie
tuvių kolonijų, įskaitant ir 
Australiją. Tai buvo maloni, 
kultūrinė šventė.

Mielas Redaktoriau, šį 
kartą tiek. Sekantį kartą 
sugrįšiu pasižvalgyti po ki
tus mūsų kultūrinio gyve
nimo takus.

Sėkmės, linkėjimai vi
siems

Jūsų Jurgis Janušaitis
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metu Melbourne sudaryta 
išvykos j Ameriką, Kanadą 
ir Pas. Liet. Sporto Šventę 
Australijos lietuvių sporti
ninkų rinktinės. VYRŲ 
KREPŠINIS: J. Ignatavi
čius, A. Vieraitis, P. Urne- 
vičius - Adelaidė, A. Milvy
das, S.Balnionis - Melbour- 
nas, B. Stanwix - Hobartas, 
A. Wiasak, D. Šutas, E. 
Kardas - Geelongas, Kris
tens, šeštokas - Gipsland, 
M. Šepokas, R. Šliteris, P. 
Kapočius - Sydney. Treneris 
S. Šutas - Geelongas. MO
TERŲ KREPŠINIS: V. 
Kalnins, R. Rupinskaitė, R. 
Grigonytė, T. Lockhart - 
Adelaidė, S. Wiasak, A. 
Kardienė - Geelongas, R. 
Gružauskaitė - Canberra, J. 
Šepokaitė, R. Kasperaitytė,
R. Laukaitytė, R. Andriejū- 
nienė - Sydney. Treneris J. 
Obeliūnas - Geelongas. 
JAUNIŲ KREPŠINIS: A. 
Svaldenis, E. Kasperaitis, 
G. Atkinson. M. Wallis, A. 
Protas - Sydney, M. Brenner 
- Geelong, D. Sadauskas, N. 
Kuster - Melbourne, L. Po
cius, L. Janonis, R. Willen- 
brecht - Adelaide, D. Stan
wix - Hobart, P. Klimaitis - 
Perth. Treneris P. Andrie- 
jūnas. VYRŲ TINKLINIS: 
E. Karpavičius, R. Mickus,
S. Erzikov, A. Zduoba, E. 
Zduoba, A. Noble - Sydney,

A. Laurinaitis, A. Vitkūnas - 
Adelaide, J. Mašanauskas, 
Š. Žiedas, V. Žilinskas - 
Melbourne, P. Stanwix, W. 
Stanwix - Hobart, D. Crook - 
Melbourne. Treneris J. Bel- 
kus, padėjėjas L. Hurba. 
MOTERŲ TINKLINIS: A. 
Gakienė, N. Karpavičienė, 
C. Noble, L. Belkienė - Syd
ney, W. Paulauskaitė, R. 
Paulauskaitė, M. Daniške- 
vičienė, L. Visockytė - Ade
laidė, S. Rubaitė, I. Barta- 
šiūtė - Melbourne. Treneris 
G. Sauka, padėjėjas A. Da- 
niškevičius. Grupių vadovai 
bus paskelbti vėliau.

Be šių krepšinio ir tinkli
nio rinktinių, Pas. Liet. 
Sporto šventėje dar vyks ir 
plaukimas, lengvoji atletika, 
lauko ir stalo tenisas, golfas 
ir kitos. Norį šiose sporto 
šakose dalyvauti turi iki 
sausio 31 dienos užsiregis
truoti savuose klubuose, 
arba, su savo klubų 
sutikimu, tiesioginiai pas 
Išvykos Vadovą, nurodant 
savo sporto šakas ir atsiek
tus jose rezultatus.

Parengimai Adelaidėje 
1983 metais

VASARIS
6 d. LKVS ’’Ramovės” metinis susirinkimas, Liet. 

Namuose
12 d. Užgavėnių balius, Liet. Kat. Centre (L.K. Moterų

D-ja)
19 d. ’’Vaidilos” teatro spektaklis, Liet. Namuose
20 d. Vasario 16-sios minėjimas, Liet. Namuose (Apyl.

Valdyba)
26 d. ALSK ’’Vytis" iešminė
KOVAS
5 d. Privatus parengimas Liet. Namuose
6 d. Šv. Kazimiero šventė Kat. Centre

13 d. Pabaltiečių Moterų S-gos iešminė Estų Namuose
20 d. ADELAIDĖS APYL. metinis susirinkimas, Liet.

Namuose
27 d. VI. Putvio minėjimas ir vėliavos šventinimas, Liet.

Namuose (šauliai)

BALANDIS
1 d. Didysis Penktadienis
9 d. LKVS ’’Ramovės” iešminė

10 d. Moksleivių Ateitininkų išvyka
17 d. ’’AUŠROS” šimtmečio minėjimas Liet. Namuose

(Apylinkės Valdyba)
30 d. Šiupinys Liet. Kat. Centre (L.K. Moterų D-ja) 

GEGUŽIS
1 d. Procesija šv. Marijos garbei Morialtoje
8 d. Motinos Diena Liet. Namuose (PALM ’’Moterų

Sekcija” Ine.)
8 d. Motinos Diena L.K. Centre (Šv. Kazimiero Sav.

Mokykla)
15 d. Romo Kalantos minėjimas Liet. Namuose (LKVS

. ’’Ramovė”)
22 d. ALSK ’’Vytis” metinis susirinkimas Liet. Namuose
29 d. L.K.B. Kronikoms paremti popietė, L.K. Centre

(Parapijos Taryba)
BIRŽELIS

5 d. LKVS "Ramovės” metinė šventė, Liet. Namuose 
12 d. TRĖMIMŲ MINĖJIMAS, Adelaide Town Hall

(Baltų Taryba)
25 d. Vardinių balius, Liet. Namuose (Sp. Kl. ’’Vytis”)
26 d. ’’Šventadienio Balso” 30 m. sukaktis, L.K. Centre
■' ... (ParapijosTaryba)
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Pasirengimai 
išvykai 

į Čikagą
IŠVYKA Į AMERIKĄ IR 

KANADĄ

Jau nustatytas sportinin
kų kelionės planas. Iš Mel
bourne arba Sydnejaus iš- 
skrendama birželio 2 d. va
kare. Jeigu negausim ge
resnių sąlygų, bus skrenda
ma Qantas lėktuvu. Skren
dama tiesiai į San Francisco, 
nes Los Angeles lietuviai 
mūsų grupę gali priimti tik 
vieną kartą, ir mes pasirin
kome tai grįžtant į namus. 
San Francisco būsime vieną 
dieną ir norime apžiūrėti šį 
įdomų miestą. Jauniams 
bandysime gauti nakvynę, 
pas lietuvius, kai kitiems 
bus parūpinta papigintos 
nakvynės. Iš ten sportinin
kai skirs į Cleveland, Det
roit, Baltimore, New York, 
Toronto, Hamilton (Kana
da), Boston ir Chicago. Po 
Pas. Liet. Dienų, liepos 6 d. 
grupė skris į Las Vegas, kur 
turės poilsio 3 dienas. Čia

bus parūpinti papiginti 
hoteliai. Iš Las Vegas grupė 
skris į Los Angeles ir čia bus 
keturias dienas. Vykstant 
namo sportininkai sustos 
dviem dienom Honolulu, kur 
taip pat bus parūpintos pa
pigintos nakvynės. Į Sydney 
atskris šeštadienį - liepos 16 
d. ryte, o vakare Sydnejaus 
Lietuvių Klube įvyks spor
tininkų priėmimo ir sutiki
mo balius.

Nors jau yra daugumoje 
lėktuvai užsakyti skridi
mams Amerikoje, tačiau dar 
gali paskiros datos pasikeis
ti, nes yra labai didalė 100 
žmonių grupė.

Be čios pagrindinės spor
tininkų grupės, organizuo
jama ir antroji išvykos 
grupė, kuri iš Australijos iš
skris birželio 27 dieną, per
nakvos naktį San Francisco, 
nenorint galės tiesioginiai 
skristi ir Čikagoje atsiras 
birželio 22 d. Šios grupės 
dalyviai galės namo grįžti 
kartu su sportininkais, arba 
individualiai, apie tai iš 
anksto pranešę.

LABAI SVARBU
Visi sportininkai, arba 

norį kartu su sportininkais

LIEPA
2 d. Literatūros vakaras, L.K. Centre (Adelaidės 

ateitininkai)
10 d. Kultūrinė popietė, Liet. Namuose ("Lituania" 

choras)
16 d. Taut. Šok. Ansamb. ’’Žilvinas” metinis balius, liet.

Namuose
17 d. Dariaus - Girėno 50 metų sukaktis, Liet. Namuose

(LKVS’’Ramovė”)
24 d. Parapijos metinis susirinkimas, L.K. Centre 

RUGPIŪTIS
7 d. ’’Tėviškės Aidų” popietė, L.K. Centre (Parap. T-ba) 

13. 14 d.d. Liet. Kat. Moterų D-jos šventė L.K. Centre
21 d. Adelaidės Liet. S-gos metinis susirinkimas, Liet. N.
27 d. Kaukių balius, Liet. Namuose (Teatras ’’Vaidila”)
28 d. Liet. Kat. Moterų D-jos metinis susirinkimas, L.K C1

RUGSĖJIS
10 d. Jaunimo koncertas, L.K. Centre (ateitininkai)
11 d. TAUTOS ŠVENTĖ, Liet. Namuose (Apyl. Valdyba)
18 d. Popietė šalpos reikalams, L.K. Centre, (L.K. Mot.

Draugija)
25 d. Madų paradas, Liet. Namuose,.(ALB ’’Moterų S-ja”, 

SPALIS
1 d. Pavasario balius, L.K. Centre (L.K. Mot. D-ja)
2 d. Taut, šokių koncertas - popietė, L.N. ("Žilvinas”)
9 d. PALM "Moterų S-ja”, Ine. metinis s-mas, Liet. N.

22 d. Adelaidės Liet. S-gos, Ine. metinis s-mas, Liet. N.
23 d. Liet. Švietimo popietė, Liet. Namuose (Apyl. V-ba)

LAPKRITIS

skristi (neoficialiems sporto 
•grupės žmonėms bus hote
liai, kiek galima pigiausi, 
parūpinti iš anksto, turi tuoj 
pat registruotis pas išvykos 
vadovą, adresu: A. Laukai
tis 18 Miller Ave., Ashfield, 
N.S.W., 2131., tel. (02) 
798 0306, arba savuose lie
tuvių sporto klubuose. De
pozitas $ 300 turi būti sumo
kėtas iki vasario 1 dienos, 
čekius siunčiant ’’Chicago 
Committee” vardu. Tikra 
kelionės kaina bus paskelbta 
poros savaičių laikotarpyje, 
nes dabar tariamasi dėl pa
čios pigiausios kainos.

GRAŽI PARAMA

Jau seniai veikiantis ir 
gerai žinomas Australijos 
sportininkų tarpe EŽY klu
bas, šiais metais sporto 
šventės metu Melbourne, 
nerengė savo tradicinio po
būvio ir jo vietoje, paaukojo 
$ 1150 Išvykos jaunių krep
šinio komandai ir jauniui C. 
Andrikoniui, mūsų stalo te
niso čempionui. Tai gražus 
pavyzdys visiems kitiems. 
Išvykos Org. Komitetas 
EŽY klubo nariams nuošir
džiai dėkoja už paramą jau
niams sportininkams.

Ant. Laukaitis 
Išvykos vadovas

BRISBANE
Stipriai ruošiamasi Vasa

rio 16 minėjimui. Numatoma 
programa iš vietinių meni
nių pajėgų. Mūsų apyl. pirm. 
Anicetas Perminąs pilnas 
energijos, sumanus, viduri
nės kartos žmogus. Bend
ruomenės veikloje su maža 
išimtim beveik visi viduri
nės kartos. Tikimasi susi
laukti daug dalyvių lietuvių 
ir svečių iš Brisbanės ir Gold 
Coast, kur daugelis vasaroja 
atvykusių iš kitur. Minėji
mas įvyks vasario 5 d., 7 vai. 
Railway Institute salėje, 
Turbot St., miesto centre. 
Apylinkės Valdyba visiems 
išsiuntinės pakvietimus.

* *
Apylinkės Valdyba buvo 

surengusi vaikučiams Kalė
dų eglutę. Kalėdų Senelis 
(V. Musteikis) vaikučius ap
dovanojo, vyresnieji pavai
šinti gerais pietumis ir gėri
mais, kuriuos parūpino Vai
das Stankūnas. Pietus 
gamino ponios Janina Per- 
minienė u* Irena Stankūnie
nė.

6 d. Kapų lankymas
12 d. Teatro ’’Vaidilos” parengimas, Liet. Namuose
13 d. Sportininkų Diena, Liet. Namuose (Sp. Kl. ’’Vytis”)
19 ir 20 d.d. Kristaus Karaliaus Šventė, L.K. Centre
27 d. Kariuomenės Šventė, Liet. Namuose (LKVS 

’’Ramovė”)
GRUODIS

3 d. ALB Sav. Mokyklos mokslo metų užbaigimas, L.
Namuose

4 d. Parengimas moksleiviams, L.K. Centre (Ateitinin
kai Sendraugiai)

10 d. Šv. Kazimiero Sav. Mok. mokslo metų užbaigimas, 
l.k. centre

18 d. ALSK ’’Vytis” susirinkimas, Liet. Namuose
24 d. Bendros Kūčios Liet. Namuose ir L.K. Centre
31 d. NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS Liet. Namuose 

(Apylinkės Valdyba)

LIETUVIŲ NAMAI metų eigoje bus užimti vakarais 
taip:
PIRMADIENIAIS — Tautinių šokių repeticijos;
KETVIRTADIENIAIS — Lietuviškos Radijo Valandos 
įrašymas studijoje (reikalinga tyla);
PENKTADIENIAIS — "Lituania” choro repeticijos

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Amerikos briedis yra di
džiausias gyvulys elnių gi
minės, išsilaikęs šiaurės 
Amerikos giriose. Panašus į 
lietuvišką briedį, didesnis už 
arklį ir mėgsta pelkėtas vie
tas, nes minta daugiausia 
vandeniniais augalais. Žie
mą ėda jaunas medžių šakas 
ir griaužia žievę.

Tarp žmonių, kurie ne
mėgsta priespaudos, yra 
daug tokių, kurie mėgsta ki- 

' tus prispausti.
; Napoleonas Bbnėpartė
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Leonas Baltrūnas

33—čioji Sporto Šventė XPOPTA$,jr
Australijos Lietuvių Die

nų programoje svarbią vietą 
užima Australijos lietuvių 
Sporto Šventė, kuri tęsiasi 
ištisas penkias dienas ir ku
rią organizuoja ir praveda 
vietos lietuvių Sporto Klu
bas. Šį kartą, Sporto Šventę 
pravedė Melbourne lietuvių 
Sporto Klubas ’’Varpas”, 
kurio pirmininkas Viktoras 
Adomavičius, pasikvietęs 
visą ’’armiją” pagelbininkų, 
vykusiai pravedė šią šventę.

Jeigu į Dainų Šventę ir į 
Tautinių Šokių Festivalį 
buvo suvažiavę po 200 daly
vių, tai sportininkai gali di
džiuotis, nes į jų šventę su
važiavo virš 400 atletų ir jų 
vadovų.

Gražiai atspausdintoje 
programoje buvo skelbiama, 
kad bus kovojama net devy- 
siose sporto šakose: krepši- 
nyje, tinklinyje, plaukime, 
stalo tenise, lauko tenise, 
bilijarde, golfe, šachmatuo
se, skvoše.

Visoms varžyboms gautos 
Buikios salės ir aikštės.

ventės centrinė vieta buvo 
Albert Parko krepšinio sta
dionas.

Sporto Šventė pradėta iš
kilmingomis pamaldomis šv. 
Jono bažnyčioje, kur daly-
vavo tvarkingai išsirikiavę 
ir uniformuoti sportininkai. 
Visų sporto klubų vėliavos 
rikiavosi abejose altoriaus 
pusėse, iškilmingas mišias ir 
pritaikintą pamokslą pasakė 
kun. Pranas Vasaris.

Gruodžio 27 d. 1 vai. įvyko 
Sporto Šventės atidarymas. 
Didžiajame parade dalyvavo* 
visi šventės dalyviai, uni
formuoti, išsirikiavę sekė 
savo klubo vėliavą. Malonu 
buvo matyti ir svečius - Ka
lifornijos ’’Spindulio” jau
nuolius ir Melbourno šaulių 
kuopos atstovus su savo vė
liava. Norisi pabrėžti, kad 
bent kartą metuose tautie
čiai skaitlingai susirenka 
pagerbti mūsų sportininkų. 
Ir šį kartą, pilnutėlis stadio
nas žiūrovų, katutėmis pa
lydėjo pražygiuojančius 
sportininkus ir atidžiai sekė 
atidarymo iškilmes.

Šventės rengėjų vardu 
Varpo sp. klubo pirmininkas 
Viktoras Adomavičius svei
kino visus svečius ir šventės 
dalyvius ir visiems palinkėjo 
geriausios sėkmės. A.L.B. 
Krašto V-bos pirm. Albinas 
Pocius sveikino taip skait
lingai susirinkusius sporti
ninkus ir pasidžiaugė, kad 
vertiname savo tautines as
piracijas.

Taręs žodį A.L.F.A.S. 
pirmininkas R. Ragauskas 
oficialiai paskelbė šventę 
atidarytą. Maršą grojant 
visi parado dalyviai tvar
kingai apleido aikštę ir ne
trukus toje pačioje aikštėje, 
prasidėjo pirmosios krepši
nio rungtynės.

Kaip ten bebūtų, krepši
nis yra ir, turbūt, dar ilgam 
bus mūsų Sporto Švenčių 
pagrindinė sporto šaka, nes 
kiekvienas lietuvių klubas 
'stengiasi išstatyti vyrų, mo
terų, mergaičių ir berniukų 
komandas. Krepšinio žaidy
nėse kiekvienas klubas žai
džia su kiekvienu kitu klubu 
ir daugiausiai laimėjęs 
rungtynių tampa vieneriams 
metams Australijos lietuvių 
krepšinio čempionu. 
Krepšinio varžybų metu iš
renkami geriausi .krepšinin- 
kii if šudarohidš * krepšinio 

rinktinės visoms grupėms. 
Šiais metais nesimatė Can
berros vyrų krepšininkų, 
bet jų vietą užėmė naujai 
įsisteigęs Gippslando lietu-: 
vių sporto klubas ’’Žaibas”.

Šioje Sporto Šventėje už
siregistravo 7 vyrų krepši
nio komandos, 6-šios mote
rų, 4-rios berniukų, ir tik dvi 
mergaičių.

Pagal programą, pirmo
sios krepšinio rungtynės 
įvyko pagrindinėje aikštėje,

1983 m. AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KREPŠINIO 
RINKTINĖS

VYRAI: V. Ignatavičius, 
A. Veraitis, P. Urnevičius 
(visi Adelaidės), B. Stanwix, 
W. Stanwix (abudu Hobar- 
to), A. Wiasak, D. Šutas, E. 
Kardas (visi Geelongo), E. 
Ragauskas, A. Milvydas, R. 
Leknius (visi Melbourne), 
Kristens iš Gippslando. 
Treneris R. Šutas.

MOTERYS: V. Venslo- 
vaitė, D. Gružauskaitė 
(Canberros), J. Obeliūnienė, 
L. Ženk, M. Wiasak, 
Kardienė (Geelongo), V.
Kalninš, R. Rupinškas, T.
Lockhard (Adelaidės), A.

R.Mristens (Melbourne), 
Kasperaitytė, R. Andriejū- 

Krepšinio rezultatai
VYRŲ KREPŠINIS

HOBART — I-ma vieta
-GEELONGAS
— SYDNEJUS
-GIPPSLAND
— PERTH
— ADELAIDE
-MELBOURNE

55-45 (27-20) 
64-50 (22-29) 
63-44(28-28) 
76-28(28-10) 
70-51 (39-14) 
54-48(30-24)

GEELONG — 2-tra vieta 
-MELBOURNE 
-GIPPSLAND 
-SYDNEJUS 
-PERTH 
-ADELAIDE

74- 49(36-27) 
64-39(26-18) 
56-54 (36-30)

115 -17 (49 -10)
75- 43 (38-21)

MELBOURNE 3-čia vieta 
-ADELAIDE 
-PERTH 
-SYDNEY 
-GIPPSLAND

51- 46 (25-22) 
68 - 27 (29-12) 
55-38(27-20)
52- 48(37-18)

SYDNEY 
-GIPPSLAND 
-ADELAIDE 
-PERTH

56-45(28-18) 
46-44 (21-16) 
63-34(44-19)

ADELAIDE 
-PERTH 
-GIPPSLAND

41-32 (23-14)
36-50 (22-28)

GIPPSLAND-PERTH 64-15 (35 - 2)

MOTERŲ KREPŠINIS

ADELAIDE I-ma vieta* 
-PERTH 
-MELBOURNE 
-SYDNEY 
-GEELONG 
-CANBERRA

50-14(24-7 )
36-31(18-21)
36-25(15-11)
62-26(30-6 )
33-40(14-18)

CANBERRA 2-tra vieta 
-MELBOURNE 
-SYDNEY 
-GEELONG 
-PERTH

36-25(15-9 )
28-40(12-17)
28-21(12-7 )
66-13(23-6 )

MELBOURNE 3-čia vieta 
-GEELONG 
-PERTH 
-SYDNEY

35-32(10-20)
38-13(16-6 )
49-35(25-15)

SYDNEY
-GĘELONG

‘ -PERTH : 'f- ‘•'■v
33-31 (13-10) 

' A 47-18(20-6 )

kur Geelongo Vyčio vyrai1 
susitiko su Hobarto Perkūno 
krepšininkais. Neabejotinai 
tai buvo vienos iš įdomiausių 
ir kiečiausių rungtynių, kur 
Geelongo fiziniai pajėgesni 
žaidėjai buvo priversti nusi
leisti greitiesiems ir gerai 
mėtantiems hobartiškiams. 
Platesnius ir išsamesnius 
aprašymus rungtynių rasite 
vėlesniuose M.P. numeriuo
se, o dabar duosiu tik tech
nines pasekmes visų krepši
nio rungtynių.

nienė (Sydney).
MERGAITĖS: S. Vyš

niauskaitė, A. Snarskytė, V. 
Kalnins, T. Lockhard, V. 
Bone, I. Petkūnaitė (Ade
laidės), D. Balnionytė, R. 
Pikelytė, R. Bertašiūtė, I. 
Kairaitytė, A. Žvinakaitė ir 
A. Klejytė (Melbourne).

BERNIUKAI: D. Stanwix 
(Hobart), A. Svaldenis, M. 
Wallis, E. Kasperaitis, G. 
Atkinson (Sydney), N. Kus- 
ter, P. Verbyla, D. Sadaus
kas (Melbourne), J. Kalnins, 
R. Willenbrecht, L. Janonis 
(Adelaide), M. Brenner 
(Geelong).

Bus daugiau

GEELONG-PERTH

BERNIUKŲ KREPŠINIS

SYDNEY I-ma vieta 
-ADELAIDE 
-GEELONG 
-MELBOURNE

53-26(23-10)
56-30(27-11)
45-28(31-13)

ADELAIDE 2-ra vieta 
-MELBOURNE 47-32(17-14)
-GEELONG 67-31 (26-17)

MELBOURNE 3-čia vieta 
-GEELONG 49-26(24-8 )

MERGAIČIŲ KREPŠINIS

ADELAIDE I-ma vieta 
-MELBOURNE 65-48(27-24)

MELBOURNE 2-ra vieta 
-ADELAIDE 12-65 ( 6-35)

VETERANAI

GEELONG - MELBOURNE
GEELONG-SYDNEY 
MELBOURNE - SYDNEY

65-48(27-24)
38-42(19-16)
37-34(11-13)

Pagarba veteranui
Veiklųjį Geelongo lietuvį, 

Liudą Bungardą, sveikina
me sulaukusį 60 metų sausio 
6 d., Geelonge.

Liudas Bungarda - vilka
viškietis. 1944 m. karo audra 
išplėšė jį iš gimtinės, o 
prieglobstį susirado Angli
joje. Čia vedė ankstyvesnės 
kartos emigrantę, Salomėją 
Siniušaitę. Anglijoje jam gi
mė pirmoji dukrelė Angela, 
kuri baigusi gimnaziją Gee
longe dirba įstaiginį darbą, 
savo laiku žaidė Geel. Sp. 
Klubo ’’Vytis” moterų k-je, o 
dabar yra klubo sekretorė.

Liudas Bungarda su šeima 
atvyko į Geelongą 1956 me
tais ir čia įsikūrė. Čia susi
laukė antros dukrelės Tere
sės, kuri šiuo metu baigė 
komercijos kolidžą.o sporto 
klube žaidžia moterų k-je.

Liudas energingas, geros 
sveikatos vyras, neleido 
laiko veltui. Tuoj atvykęs į 
Geelongą ir turėdamas gerą 
balsą įstojo į chorą ir kur, 
nors gal ir su protarpiais, 
dainuoja ir dabar. Šalia tų 
pareigų Liudas dirbo lietu
vybės išlaikymo darbą įvai
riose organizacijose. Nuo 
1957 m. dirbo sav. mokyklos 
tėvų k-te trejus metus. 
Bendruomenės Apyl. V-je 
kartą buvo vicepirm. antru 
kart ’ sekretorium. Daug 
savo energijos ir gabumų 
paaukojo Geelongo Sp. 
K-bui ’’Vyčiui”. 1959 m. 
buvo transporto organizato
rium vežiojant sportininkus 
treniruotėm ir rungtynėm. 
Vėliau klubo v-je dirbo kasi
ninku. Nuo 1961 m. 6-rius 
metus išbuvo klubo sekre
torium, o 1981 m. pasibaigus 
klubo v-bos kadencijai, per 
visuotinį sportininkų susi
rinkimą, už ilgą sportinę 
veiklą, vienbalsiai Liudas 
buvo išrinktas garbės nariu. 
Šiuo laiku vadovauja sp. 
k-bo "Quiz” loterijai. Ir šio 
darbo Liudui buvo dar per 
mažai. Šalia sportinės veik
los Liudas suorganizavo 
1961 m. tautinių šokių vyrų 
grupę, kuri pasirodė per 
Sporto Šventę Geelonge.

56-13(23-7 )

1963 m. vadovavo Geelonge 
tautinių šokių grupei, o jai 
iširus, įsijungė 1965 m. į 
įsteigtą taut, šokių grupę 
’’Suktinį”. Ten su atsidėjimu 
mokino jaunimą taut, šokių 
technikos iki 1969 m. ’’Suk
tinis”, Liudui vadovaujant, 
pasirodė Tasmanijos lietu
viams, 1966 m.

žodžiu, mūsų sukaktuvi
ninkas, Liudas Bungarda, 
visą savo gyvenimą Geelon
ge nusagstė veiklos perliu
kais lietuviškame apylinkės 
gyvenime. Šiuo metu, dėl 
darbo sąlygų nepastovumo, 
Ž’au metai kaip "pensinin- 
zauja”, o sulaukęs 60-nės vis 

dar dainuoja Geelongo lie
tuvių chore ir dalyvavo ke
liose Dainų Š-se, o ir 1982 m.

Mūsų mielam jubilijatui, 
Liudui: sportininkui, choris
tui, taut., šokių vadovui, 
daugumos organizacijų ir 
apylinkės v-bų nariui, su
laukus našaus 60 metų am
žiaus, linkime daug sveika
tos, ištvermės ir toliau 
dirbti artimui ir tautai iki 
dienos, kada galės vėl grįžti 
į mielą laisvą Vilkaviškį. Il
giausių metų Tau, Liūdai ir 
visai šeimai.

Geelongo Liet. Sporto 
Klubo ’’Vyčio” valdyba 

1983 m.

Priklausyti visoms lietu
viškoms organizacijoms ap
simoka. Vienas tautietis gy
rėsi, kad jo kelionė į Lietu
vių Dienas Melbourne jau 
tris kartus apmokėta. Gaila, 
kad ALB Tarybos nariai ke
liauja savo kaštais; jiems 
kelionės niekas nepasisiūlė 
apmokėti.

»*♦
Metų pradžioje Lenkijoje 

karo stovis panaikintas, bet 
jo vietoje išleisti nauji įsta
tymai, kurie dar labiau su
varžo gyventojų laisves ir 
teises ir gaunasi tokia padė
tis, tarsi karo stovis paliko 
neatšauktas, o dar sustip
rintas.
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LITUANISTINIAI
KURSAI SYDNEJUJE

LIETUVIŠKOJI KNYGA 
MELBOURNE

Pranešame, kad Australi
jos Švietimo Ministerijos 
patvarkymu lietuvių kalba 
įvesta į abitūros egzaminus 
(H.S.C.) lygiateisiai su visais 
kitais Švietimo Ministerijos 
nustatytais privalomais da
lykais. Kiekvienas lietuvis 
jaunuolis-lė gali baigti aus
trališką gimnaziją su lietu
vių kalbos pažymiu.

Norintieji studijuoti lie
tuvių kalbą registruojasi 
vasario 5 d., šeštadienį. Re
gistracija vyks Ashfield 
Boy’s High School, Liver
pool Rd., Ashfield 9-11 val. 
ryto. Tą pačią dieną ir ten 
pat registruojasi taip pat ir 
praeitų metų mokiniai, kurie 
nori toliau tęsti savo studi
jas.

Mokslas prasideda vasa
rio 12 d., šeštadienį, 9 vai. 
ryto, ten pat.

Lituanistinių Kursų 
mokytojai

BLYNŲ BALIUS

Vėl artėja Užgavėnės ir 
kartu tradicinis Syd. Moterų 
Draugijos blynų balius. Gir
dėjom, kad kaip visada bus 
skanūs blynai, turtinga lo
terija ir programoje daly
vaus Atžalos teatro žvaigž
dės ir pensininkė iš Wollon- 
gongo.

Gruodžio 30 d. Anglijoje 
gyvenančiam rašytojui Ka
zimierui Barėnui suėjo 75 
metai. Jis yra išleidęs eilę 
reikšmingų veikalų, kurių 
daugumas buvo premijuo
tos, ilgus metus redagavo 
savaitraštį "Europos Lietu
vį” ir plačiai reiškėsi spau
doje pasisakydamas įvairiais 
literatūriniais ir kultūriniais 
klausimais. Sveikiname su
kaktuvininką linkėdami jam 
dar daug šviesių ir kūrybin
gų metų.

Aukos
Mūsų Pastogei
’’MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO:

P. Keželis

A. Balakauskas 
R.K. Ragauskas 
J.Paragienė 
J. Beinoravičius 
A. Kantvilas 
Sale Seniūnija 
J. Zinkus 
J.E. Laurinaitis 
A. Ulskis
Tautos Fondo Atstovybė 

Sydney $ 18 
NSW $13 
NSW $ 3 

SA $ 5 
NSW $ 4

SA$ 
WA$20 
WA$ 5 
VIC $ 10 
VIC$ 5
SA$ 5 

TAS$ 3 
VIC $ 10 

NSW $ 10 
NSW $ 10 
NSW $ 10

A. čeičys 
V. Narušienė 
A. J. Gudelis 
J. Kušleika

PADĖKA p. E. ŠLITERIUI

Didžiai Gerbiamas p. E. ŠLITERI, nuoširdžiai dėkoja
me Jums už mūsų brolio a.a. Kazimiero HEININGO 
nekrologą, atspausdintą ’’MŪSŲ PASTOGĖ” laikraščio 
46-tame numeryje 1982 m. lapkričio 22 d.

Reikšdami mūsų padėką kartu pranešame, kad Jūs 
buvote suklaidintas dėl Kazio gimimo vietos. Jis gimė 
1916 metais kovo 4 d. Liepojuje, o ne Rygoje. Tėvo var
das buvo Petras Heiningas, motinos mergautinė pavardė 
buvo Zofija Krupavičiūtė-Heiningienė.

Linkime Jums ramių ir džiaugsmingų švenčių ir 
laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Reiškiame pagarbą
Sesuo Marija Bankaitienė su vyru ir 

brolis Leopoldas Heiningas su žmona
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Pirklys atėjo pas daktarą. 
Tikrai diagnozei nustatyti 
daktaras klausinėja:

— Kokiom ligom tamsta 
iki šiol sirgai?

— Vaiku būdamas sirgau 
angliška liga. Prieš penketą 
metų turėjau ispanišką gri
pą. O dabar neseniai akių 
daktaras nustatė, jog turiu 
egiptietišką akių uždegimą.

— Tai tamsta jau beveik 
pusę pasaulio persirguliavai. 
— Sako daktaras.

Nsc. 
jpauduc 
archyvo

Melbourne Lietuvių Bib
liotekai aukojo: po $ 10 V. 
Koženiauskienė, E. ir N. 
Volkas, $ 7 Dr. Raulinaitie- 
nė, po $ 5 kun. Dr. P. Ba- 
činskas, J.J. Ruzgiai, V. 
Stagis. Knygų: V. Bosikis, J. 
Vizbaras. Jiems nuoširdus 
lietuviškas ačiū.

Melbourno Lietuvių 
Biblioteka

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

Dr. PAULIŲ ir SUZETTE KABAILUS, sutuok
tuvių proga, sveikiname ir linkime laimingų vedybinių 
metų.

Amerikoje pastaruoju 
metu sunkiai susirgęs muzi
kas ir kompozitorius Julius 
Gaidelis, vienas iš iškiliųjų 
lietuvių kompozitorių, su
kūręs eilę simfoninių kūri
nių, operą ’’Daną” (St. Sant- 
varo libretas) ir daugybę 
harmonizuotų lietuvių dainų 
chorams ir solo.

Šalia oficialių svečių - Los 
Angeles ’’Spindulio” An
samblio, Australijos lietu
vius aplankė ir dalyvavo 
Lietuvių Dienose ir visa eilė 
pavienių asmenų: Liuda 
Apinytė ir Jolanta Vaičaity
tė - abi iš Paryžiaus, Petro
nis iš Los Angeles ir eilė ki
tų. Jolanta Vaičaitytė ir pati 
aktyviai dalyvavo Jaunimo 
talentų vakare, padainavusi 
keletą senovinių lietuvių 
dainų ir net turėjo savo at
skirą koncertą sausio 2 d. 
Melbourne.

5

S. Zablockienė NSW $ 5
J. Adickas TAS$ 3
A. Kairaitis VIC$ 5
Dr. I. J. Kaunas VIC $ 10
P. Vaičius VIC$ 5
E. Šidlauskas VIC$ 5
A. Reutas QLD$ 5
A.Jakštas NSW $ 13
G. Šemienė VIC$ 5
Justas žemaitis NSW $ 5
A. Černiauskas NSW $ 5
P. Burokas NSW $ 5
B. Dirmantas USA $ 12

aukotojamsMieliems 
nuoširdžiai dėkojame.

Administracija

Egipte paleista 84 suim
tieji, kaltinti dalyvavę są
moksle prieš nužudytąjį 
prez. Sadatą.

PAREMK ALB METRAŠČIO IŠLEIDIMĄ 
PASKIRDAMAS ŠIMTINE JO IŠLEIDIMUI, TUO 
PAČIU ĮAMŽINSI IR SAVO LIETUVIŠKĄ SĄMO
NINGUMĄ.

SYDNE JAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414>

Sausio 31 d., pirm.
Klubas atidaras nuo 2 vai.

Vasario 5 d., šešt.
ŠOKIŲ VAKARAS

Sausio 29 d., šešt.
ŠOKIŲ VAKARAS

Sausio 22 d., šešt.
ŠOKIŲ VAKARAS 

Grcs nauja Klubo kapela

A. ir M. Reisgiai 
ir Liuda

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDE

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

A.a. Kazimierui Jankui 
mirus, vietoj gėlių, aukojo 
šie asmenys:

$ 20 A. Jokubauskas, Vic. 
(120)

$ 15 A.L.B. Geelongo 
Apylinkės Valdyba

$ 10 A. ir S. Obeliūnai, 
Vic. (500)

Po $ 5 - P. Banza, Vic. ir J. 
Gailius, Vic. (39)

A.a. Dr. Nemirai Šiurnai- 
tei-Ratkevičienei Adelaidėje 
mirus, vietoj gėlių $ 25 au
kojo Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Adelaidės Skyriaus 
nariai (35).

PADĖKA

Xll-sios Dainų Šventės pasisekimas priklausė ne vien 
tik nuo meninių pajėgų, bet ir nuo asmenų, kurie padėjo 
tą šventę paruošti ir pravesti.

Nuoširdus ačiū Dalei Antanaitienei, Petrui Arui, Juo
zui Balčiūnui, Eliutei Dainutienei, Jonui Dauniui, Jonei 
Mičiulienei, Juozui Mikštui, Brigitai Szentimrey, Linui 
Šeikiui, Edvardui Šidlauskui, Andriui Vaitiekūnui ir jo 
padėjėjams, Jadvygai Vingrienei ir jos sesutei Janinai, 
D.L.K. Vytenio šaulių kuopos šauliams, Dainos Sambūrio 
choristams ir visiems Melbourno lietuviams, priėmu- 
siems ir globojusiems choristus iš kitų vietovių.

Ypatinga padėka Emilijai Krikščiūnienei ir jos talki
ninkėms už suorganizavimą ir paruošimą choristams 
vakarienės, kuri žinovų teigimu buvusi pati geriausia iš 
.visų.

Ačiū visiems!

V. Ališauskas 
XII-sios Dainų Šventės koordinatorius 

ir administratorius

Vasario 12 d., šešt.
TRADICINIS BLYNŲ BALIUS

A.a. Tadui Gailiūnui, Sale, 
Vic. mirus-, vietoj gėlių au
kojo:

$ 40 V. Grigonis, Latrobe 
Valley, Vic. (795)

Po $ 10 - E. ir V. Stasiliū- 
nai, Vic., J. ir A. Šabrinskai, 
Vic. (40), E. ir A. Eskirtai, 
Vic. (121), Latrobe Valley 
Seniūnija (258) ir Sale Se
niūnija (170).

$ 5 V. ir R. Kačerauskai, 
Vic. (20).

$ 100 L.K.V.S.,’’Ramovė” 
Adelaidės Skyrius, S.A. 
(350)

Po $ 50 - Adelaidės Lietu
vių Katalikių Moterų Drau
gija (150) ir Nijolė Nalder, 
Qld. (250).

$ 20 Ignas Dapšys, S.A. 
(215)

$ 10 K. Stancikas, N.S.W. 
(60)

A.L. Fondo Valdybos 
vardu ačiū visiems aukoto
jams.

Vaclovas Rekežius 
A.L. Fondo iždininkas
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Redaktorius V. Kazokas
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sija: V. Bukevičius, A. Dudai- 

■ tis, I. Jonaitis, A. Reizgys, V. 
Patašius.
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nienė $ 10, O. Brazdienė $ 
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KŪČIOS SODYBOJE

Gruodžio 22 d. Lietuvių 
Sodybos Engadine seklyčio
je susirinko gausus būrys 
sodybiečių ir svečių atšvęsti 
pirmas Kūčias Sodyboje. 
Dalyvavo prel. P. Butkus, 
kun. P. Martuzas, p. O. Bau- 
žienė su dukra, p. Šidlaus
kienės dukra ir vaikaitis ir 
p. Petniūnienės trys vaikai
čiai. sodybiečio p. Gaiduko 
sesuo iš Lietuvos.

lo prel. P. Butkus atkalbėjo 
kalėdinėms šventėms 
pritaikintas maldas ir visi 
sugiedojom ”Gul šiandieną 
jau ant šieno”. Kun. P. Mar
tuzas apdalino kiekvieną 
plotkelėmis.

Nuotaika visų šventiška, 
nes visi pajutom tą šiltą mus 
rišantį jausmą, kad visi esa
me kaip vienos šeimos 
nariai. Ta nuotaika buvo dar 
daugiau išgyventa, kai p. 
Petniūnienė perskaitė savo 
sukurtą pasveikinimą - poe
mą.

Turėti bendras Kūčias 
Sodyboje - jau sena idėja, 
bet tik šįkart prisiruošėm ją 
įvykdyti. Visi ta idėja suža
vėti ir nutarta ir ateity šią 
gražią seną tradiciją puose
lėti ir sekančiais metais prie 
bendro stalo matysime dar 
daugiau sodybiečių, jų 
šeimos narių ir svečių.

Sodybietė

1

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

$20
$24
$35
$50

f.w ’
Redakcija rašinius taiso . ir 

.skelbia savo nuožiūra. Už skel- : 
bimų turinį neatsakoma. Į

Printed by Rotor Press Ltd.
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