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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS
Pasiliko akyse pralėkusių Lietuvių 
Dienų atidarymo iškilmių malonūs 
vaizdai, kaip išdraskyto gražaus 
žolyno atskiri lapeliai. Kol didžioji 
mūsų viltis išsipildys, Lietuvių Dienų 
kūriniai vis primins mums mielą 
tėviškės paveikslą, iškentėtus vargus, 
tautos likimo kelią ir skriaudas - tuo 
guosdamiesi morališkai tvirtėsime.

Po Australijos Himno, L.D. Atida
rymui informacini žodį tarė Austra
lijos Liet. Dienoms rengti Komiteto 
pirm. A. Migus. Sveikino ALB Krašto 
Valdybos pirm. V. Neverauskas, kuris 
apsakė Lietuvių Dienų rengimo 
svarbą išeivijos liet, bendruomenei.

Pasaulio Lietuvių Bendruomene 
Valdybos vicepirmininkas S. Joku- 
bausko žodžis

Gerbiamieji Australijos Lietuvių
Dienų dalyviai,

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos vardu sveikinu Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Valdybą, 
Krašto Tarybą ir P.L.B. Seimo 
narius.

Sveikinu A.L. Dienų rengimo 
Komitetą ir visus A.L. Dienų rengėjus 
ir dalyvius. PLB dėmesys kreipiamas į 
Vl-jį P.L. Jaunimo Sąjungos Kongresą 
Australijoje. Sveikiname P.L. Jaunimo 
Sąjungos Kongreso rengimo Komitetą. 
Laukiame, kad jaunimas, bręsdamas 
L.B. veikloje,Įsijungs į bendruomenės 
darbą ir dalinsis atsakomybės našta, 
lietuvybės išlaikymo, tautinio 
susipratimo ir Lietuvos laisvinimo 
veikloje.

Australijos Lietuvių 
Bendruomenė, vystydama: kultūros, 
kūrybos, mokslo, tautinio auklėjimo, 
lietuvybės išlaikymo, fizinio lavinimo, 
spaudos, informacijos, finansų ir 
Lietuvos laisvinimo sritis, pilnai 
papildo P.L. Bendruomenės veiklą ir 
užsibrėžtų tikslų siekimą.

Sveikiname visas organizacijas, 
savo įnašu siekiančias tų pačių 
tikslų.

PLB valdyba susilaukė stiprios 
paramos iš A. L. Bendruomenės 
steigiant PLB Lituanistikos katedrą.

Didelė padėka Jums ir visiems 
Australijos lietuviams už talką.

Tikimės, kad toliau aukos plauks į 

P.L. B-nės Fondą, stipendijoms ir 
moksliniams tyrinėjimams remti.

1987 metais "Pasaulio Lietuvis" 
švęs 25 metų gyvavimo sukaktį, tai 
labai reikšminga sukaktis. Prašome ir 
toliau remti "Pasaulio Lietuvį"

Žengdami į 1987-sius ir 
aštuntuosius metus, kartu su 19-kos 
kraštų bendruomenėmis ryžtamės 
įvykdyti didelius ir reikšmingus mūsų 
veikloje renginius.

Stiprinamės viltimi, kad jaunesnioji 
karta aktyviai įsijungs į bendruomenių 
organizacinę ir politinę veiklą. Mūsų 
visų didieji renginiai bus:
VI-sis PLJS Kongresas Australijoje, 
PLB Kultūros Kongresas Kanadoje, 
PLB seimas Kanadoje,
JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenių Šokių Šventė 
Kanadoje ir
P.L.B. Sporto Šventė Australijoje.

Bendrai dirbdami skelbsime
pasauliui neteisėtą Lietuvos
okupaciją, kultūrinio brendimo ir 
religijos laisvės varžymą.

Dirbsime, kad padėtume pavergtai 
Lietuvos, tautos daliai Tėvynėje 
atgauti laisvę ir valstybinę 
nepriklausomybę. Ugdysime tautinę 
gyvybę ir gilų tautinį sąmoningumą.

Niekados neužmiršime:
Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt!
Šiuomi atidarau Australijos Lietuvių 

Dienas.
StASYSJOKUBAUSKAS

P.L.B.V-bos Vicepirmininkas

Visus sužavėjo įdomus atidarymo 
vaizdelis: šokis "Sūkurys".
Lietuva Brangi - kanklių muzika 
palydėjo viešnios iš užjūrių - Mirga ir 
Auksė Bankaitytės. "Mylėsi Lietuvą iš 
tolo" - gražiai atliko Marina Coxaite. 
Mirga ir Auksė Bankaitytės, profesio
nalės kanklininkės, baigusios kanklių 
muzikos studiją Onos Mikulskienės 
kanklių muzikos mokykloje, pakarto
tinai pradžiugino mus tokia gražia 
išganinga muzikine pamaina.

Naujovė - susiorganizavęs Sydne- 
juje moterų choras "Sutartinė" pui 
kiai pasirodė. Jų repertuare senoviš- 
kesnės liaudies dainos, kurias jos 
dainuoja be muzikinės palydos, laisvai 
pasisklaidžiusios scenoje.
Gražiais tautiniais rūbais pasipuo
šusios, galvas nuometu apdengusios, 
jos padainavo keturias dainas: O kad 
mes ėjom, Teka upė dainuoja. Skamba, 
skamba kankliai ir Ant ežerėlio 
rymojau.

Nenutraukiant gausiai susirinkusios 
publikos dėmesio, moterų chorui 
"Sutartinei" daina palydint, pasirodė 
scenoje Sydnejaus tautinių šokių 
grupė "Sūkurys". Lengvą lyrišką šokį 
sekė gyvas dinamiškas, triukšmin- 
gesnis. Šokių variacijos gražiai iš
spręstos. Išlaikytas tautiškas auten
tiškumas tiek šokyje, tiek aprangoje.

Jie pašoko tris šokius: Subatėlę, 
Juodąjį Jonkelį ir Ūsaunyką. 
Akordeonu grojo - Petras Viržintas.

O savo dainavimu sužavėjo mus 
solistė Rūta Pakštaitė irgi viešnia iš 
Amerikos. Jos švelnus sopranas taip ir 

gaivino dvasią lietuviškos dainos 
meilei.
Didelis lietuviško jaunimo dalyva 
vimas L.D. Atidaryme kėlė susirin
kusių iš visos Australijos apylinkių ir 
seniūnijų, džiaugsmą ir nuotaiką. 
Ištrauką iš J. Marcinkevičiaus dramos 
"Mindaugas" atliko: Ričardas Gervi
nąs ir Rita Barkutė.

Žinoma, be choro neapsieita. Daina 
lietuvio varge ir džiaugsme paguoda. 
Pasirodė Sydnejaus mišrus choras 
"Daina". Jie padainavo dvi dainas iš 
V. Klovos operos "Pilėnai" - Pasvei
kinimą ir Ūdrio dainą. Solo partiją 
dainavo Jonas Abromas, dirigavo 
Bronius Kiveris, akomp. M. Burokas.

O moterų choras "Daina" jausmin
gai padainavo "Lopšinę Ugnei", 
žodžiai buvo Vinco Kazoko, pagal V. 
Šimkaus muziką. Solistės gerai pasi 
reiškė: Gražina Zigaitytė - Burba ir 
Marina Coxaite.Dirigentė - Birutė 
Aleknaitė, akomp. Bronius Kiveris.

Sekė įdomus vaizdelis sukurtas 
jaunimo: "Aš čia gyva". Balsas 
skambėjo, kaip vėjo ir paukščių daina 
- Lietuva. Dvasią jaunimui įkvėpė mūs 
pranokėjai. Gerai atliko Antanas 
Šarkauskas, Kristina Coxaite ir 
"Sūkurio" jaunimas.

Erdvi Bankstown miesto savival
dybės didžioji salė tiko šiai mūsų 
paskirčių Ji arti Lietuvių namų, 
kiekvienam buvo lengvai pasiekiama.

Atidarymo iškilmės užtruko apie 
dvi valandas. Dar skamba ausyse, su 
giliu atgarsiu širdyje, užbaigai sugie
doto Lietuvos Himno žodžiai: Vardan 
tos Lietuvos vienybė težydi.

Pranešėja buvo Ginta Viliūnaitė. 
Technikinis patarėjas - Jonas Birėtas. 
Rengėja - Daiva Labutytė - Bieri.

AL. B.

Krašto' valdyba
NAUJAS ALB KRAŠTO VALDYBOS 

SĄSTATAS

Sulig ALB Statutu į ALB Krašto 
Valdybą išrinkti Melbourno penki 
asmenys, kurie pareigomis pasis- 
kirtstė sekančiai:

1. Pirmininkė - Danutė Baltutienė, 
adr. 3 Warren crt. Mt. Waverley, 3149, 
tel. 277-3545

2. Vice-pirmininkas ir politiniams 
reikalams - Dr. Paulius Kabaila, adr. 
19 Cambridge Drv. Glen Waverley, 
3150, tel. 232-3569

3. Kultūros ir jaunimo reikalams 
Aldona Butkutė, adr. 69 Heller Str. W. 
Brunswick 3055, tel.387-3161

4. Iždininkas - Andrius Vaitie
kūnas, adr. 2 Schofield Str. Essendon, 
3040,tel. 379-2325

5. Sekretorė - Alisa Baltrukonienė, 
adr. 5 Diamond Ave, Glen Waverley, 
3150, tel. 233-4292

Naujosios Krašto valdybos 
pirmininkė DANUTĖ BALTUTIENĖ

Kandidatai: Kęstutis Lynikas, Dr. 
Jonas Kunca, Juozas Petrašiūnas, 
Vladas Bosikis.

Per Krašto tarybos atstovų šuva 
žiavimą Sydnejuje, 1986m. gruodžio 
29-30 d. nutarta, kad sekančios 
Lietuvių Dienos, už dvieju metų, bus 
Adelaidėje. ALB Krašto Valdybą 
buvo nutarta rinkti iš Melbourno 
devynių Krašto Tarybos atstovų, 
sutikusių būti renkamais.

Garbės teismas
ALB Garbės Teismą sudaro: 
Vladas Jakutis, Paulius Jokūbaitis, 
Jonas Meiliūnas senj. Jūrgis Rūbas ir 
prel. Pranas Vaseris.

ALB K O N r R O L ĖS 
K O Ml SIJA

ALB Kontrolės Komisija: Vincas 
Ališauskas, Juozas Balbata ir Albertas 
Bladzevičius.

PLB SEIMO
ATSTO V AI

1988 -tais metais birželio mėn. 
Toronte, Kanadoje įvyks PLB Seimo 
suvažiavimas. Per Krašto Tarybos 
narių suvažiavimą buvo renkami ir 
šiam seimui atstovai ir išrinkti 
sekantys aštuoni asmenys:
Dr. Kazys Zdanius (Melb.), Povilas 
Baltutis (Melb.), Janina Vabolienė 
(Adei.), Vytautas Neverauskas 
(Adei.), Elena Jonaitienė (Syd.) 
Vincas Augustinavičius (Syd.), Algis 
Dudaitis (Syd.), Juras Kovalskis 
(Canb.)

Į Seimą taip pat įeina Krašto 
Valdybos ir Jaunimo Sąjungos 
pirmininkai.

Alisa Baltrukonienė
ALB Krašto Valdybos Sekretorė
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APIE PRINCIPUS
IR ŠEŠĖLIUS

Kuo gali verstis 
žmonės Lietuvoje

JAUNIMO K O NOE RT AS LI ETŲ VI U 
DI E N OSE

Yra žmonių, kurie bijo savo šešėlio, 
apie juos sakome, kad tupi kaip pelė 
po šluota. Yra ir kita rūšis žmonių, 
kurie savo principų neišsižada, kurie 
visada ir visose aplinkybėse pasiruošę 
apginti savo principus, savo garbę ir 
kovoti už tiesų, už laisvę pasakyti 
tiesą ir ją paliudyti. Šiandien mes 
esame kaip tik reikalingi tokio 
principingumo, tokios drąsos pasakyti 
tiesą. Tarp tiesos ir melo niekada 
nenutrūksta kova, lygiai taip, kaip ir 
tarp gėrio ir blogio. Šioje realybėje 
gyvenam, todėl turim būti tvirti, 
principingi. Tas kuris nekaltas - kodėl 
jis turėtų tylėti? Tyla nėra visada 
gera byla, paprastai tylime,kai esame 
kalti. Jeigu kas tave neteisingai 
apkaltina, tavo pareiga apsiginti, tavo 
pusėje stovi įstatymai ir moralė. 
Moralė mus įpareigoja nekaltą ginti, 
jam padėti apsiginti. Tylėti ir slėptis 
už savo šešėlio yra bailio pažymis. 
Bailys bijo pirmiausia pats savęs, kad 
jis nesugebės apsiginti, nesugebės 
atremti melo, principai jam pačiam 
nėra aiškūs, todėl jis geriau pasislėps 
už savo šešėlio, negu išeis atvirai į 
kovą už tiesą.

Šiandien visas pasaulis stebisi 
Sacharovo drąsa, principais ir jo 
vedama kova už tiesą, už laisvę 
kalbėti tiesą. 0 mes, lietuviai, ar 
neturime -savo tarpe "sacharovų"? 
Turime labai daug - Gajauskas, kun. 
Svarinskas, Nijolė Sadūnaitė, Ter
leckas, Skuodis ir šimtai kitų, kurie 
aukojasi Ir kenčia už tiesą. Jokia 
kilnesnė idėja, joks idealas neįgy
vendinamas be tų tiesos mylėtojų, be 
tvirtų principų ir be aukos. Mūsų 
tauta savanoriais kariais, partizanais, 
rezistencija tebėra gyva. Taigi ar mes 
galim tylėti, kai jos vardas yra 
teršiamas, kai mūsų tautinę meilę, 
patriotizmą nori paversti į mums 
svetimą nacizmą, antisemitizmą.
Jei mūsų tarpe ir būtų tokių, tai tegul 
apie juos ir kalba , o ne apie tautą. Tas 
faktas, kad priešas kalba ne apie 
individus, o apie tautą, parodo, kokius 
tikslus turi tie, kuriems rūpi ne 
individo kaltė, bet tautos prestižo 
sunaikinimas, o tai reiškia ne ką kitą, 
kaip genocidą.
Dėl to ir privalome gintis, kalbėti, 
aiškinti ir liudyti tiesą. Esam pastatyti 
ne prieš teismą , bet prieš visuomenės, 
nuomonę. Deja, nevienodomis teisė
mis: priešas turi savo rankose jėgą, 
kapitalą, spaudą, o mes turime tiesą ir 
tikėjimą, kad tiesa nugalės melą.

Žengiam į naujuosius metus su 
neslepiamu rūpesčiu, tačiau su tvirtu 
pasiryžimu, kad teisingumas Australi
joje negali pralaimėti, kad bus 
suteiktos visos galimybės, teisinės ir 
moralinės, žmogui apsiginti, tautos 
prestižą atstatyti, kurį esame įrodę 
savo geru elgesiu, būdami Australijos 
piliečiais maždaug 40 metų. Mes 
tikim, kad viešoji nuomonė pasmerks 
tuos, kurie šiandien be atodairos 
kaltina tautas, kurios ne dėl savo 
kaltės buvo įveltos į karo sūkurį ir 
skaudžiai nukentėjo, kurios iki šiol 
neturėjo galimybės kam galėtų pa
siskųsti dėl joms padarytų moralinių, 
ekonominių egzistencinių nuostolių.

Šie naujieji metai tegul būna mums 
veiklos metai, prieš mūsų akis 600m. 
Krikščionybės jubiliejus, PLJ Kongre
sas Australijoje ir daug kitų, numaty
tų ir nenumatytų darbų.

am

A. A. Romualdui VE NO L O V UI

mirus, jo žmoną Jadvygą, sūnų Irvį su šeima ir visus jo gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

V. ir K. Kaciunai Brisbane
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Sovietų Sąjungos ministrų tarybos 
nutarimu žmonėms yra uždrausta 
perdirbti ir parduoti žemės ūkio 
produktus, arba iš jų gaminti maisto 
pramonės gaminius ir gėrimus. Taip 
'pat negalima gaminti chemijos, par
fumerijos bei kosmetikos gaminių, 
vaistų, medicininės technikos reik
menų. Negalima perdirbti brangiųjų 
metalų, kaip auksas, sidabras, platina, 
nei naudoti brangakmenių, įskaitant ir 
gintarą.

Uždraustas ir dauginimas spaudos 
(lyg tai jis kada nors sovietų 
Sąjungoje būtų buvęs leidžiamas), 
fotografijų ir garsinių įrašų (kasečių, 
juostelių). Negalima organizuoti ir 
jokių pramoginių renginių.

Labai jau atlaidus ir norintis šiuos 
draudimus pateisinti žmogus gali 
sakyti, kad perdirbimas maisto gami
nių gali būti atliktas nehigieniškai ir 
tuo sudaryti pavojų sveikatai. į 
panašią kategoriją įeitų ir gaminimas 
gėrimų - samagono ir vaistų, bei 
medicininės technikos reikmenų.

Šiek tiek pritariantis rėžimui per
dirbimą aukso ir brangakmenių patei
sintų suvaržymu spekuliacijos. Daugi
nimą spaudos ir garsinių juostelių 
pateisintų sustabdymu "bereikalingos 
priešiškos propagandos" skleidimo. 
Juk ir "tinkamų" knygų ir muzikos 
krautuvėse apstu, jei nieko kito nėra. 
Bet pažiūrėkime, kas dar yra 
uždrausta.

Draudžiama užsiimti naujos ava
lynės siuvimu, laikrodžių taisymu, 
plaukų kirpimu, sušukavimu, foto 
menu ir kai kuriais kitais, neišvar
dintais verslais. Taip pat "nustatyti 
tam tikri apribojimai mezgimo bei 
siuvimo verslui". Mūsų laikais mez
gimas ir siuvimas buvo amatai, o 
verslininkai buvo smulkūs preky 
bininkai. Matyti, kad neatrodytų, jog 
komunistinė valdžia draudžia amatus, 
jie pavadinti verslais.

Visi buvę Sovietų Sąjungoje pa
stebi kokia prasta yra ten gaminta 
avalynė. Laikraščiai yra pilni skundų 
apie batus, kuriems po poros išėjimų 
atsilupa padai, išyra siūlės, nukrinta 
užkulniai, jau nekalbant apie jų 
išvaizdą. Vienok valdžia rado reikalą 
uždrausti naujos avalynės gamybą.

Tas pats su laikrodžių taisymu, 
valdžios kontroliuojamose artelėse 
taisymas trunka labai ilgai, blogai 
atliekamas darbas, laikrodžiai kartais 
visai pasimeta. Bet namie taisyti 
laikrodžius draudžiama. Turbūt.bi
joma, kad tokia veikla pagrauš 
"socialistinius" pamatus.

Taip pat yra sunku paaiškinti 
•draudimas užsiiminėti plaukų šuka
vimu ir sudėjimu. Jei yra žmonių, 
kurie tai darydami užsipelno duoną, 
matosi, kad tam yra pareikalavimas, 
kurio valstybinės kirpyklos neišpildo.

Prieš kelis metus lankantis Lietu
voje teko skaityti rašytojo Juozo 
Baltušio laišką "Tiesos" redakcijai, 
kuriame jis skundžiasi dėl aukštų 
gėlių kainų privačiuose turgeliuose. 
Jis ragino žmones tų gėlių iš 
"privatininkų" nepirkti ir juos boiko 
tuoti. O kodėl jis neragino valdžios 
susirūpinti ir ką nors tuo atžvilgiu 
padaryti? Juk Rusijoje jie "tvarkosi" 
jau beveik 70 metų... 0 gal čia ir yra 
atsakymas?

J. DIGRYS

įvykusios Sydnejuje Lietuvių Dienos 
sutraukė minias tautiečių ne vien iš 
visų pakraščių, bet ir iš užjūrio.

Tradicinis, kas dvieji metai organi
zuojamas įvykis, kaip visada gausus 
įvairių organizacijų atstovais - (po
sėdžiai, susirinkimai), sportininkų 
sąskrydžiu ir kultūriniais renginiais.

Gruodžio 28 d. didžiulėje Sydnejaus 
Civic Centre salė buvo pilna žiūrovų, 
atėjusių pasigėrėti jaunimo veikla, 
kuris netik jų neapvylė, bet maloniai 
nustebino savo muzikiniais ir vaidy
biniais sugebėjimais.

Ričardas Gervinąs - pranešėjas.

Atidarymo žodį ir pranešėjo pa
reigas, švaria lietuvių kalba atliko 
Ričardas Gervinąs.

Programos pradžioje susipažinom su 
Melbourno jaunimu humoristiniame 
veikale, "Antras Muilas” (jų pačių 
kūryba). Jį įkūnijo scenoje 8 
AKTORIAI, nes toks epitetas tikrai 
tiktų kiekvienam iš jų.

B. Karazijienė, L. Cižauskaitė, A. Pranckūnas, ir A. Karazija.
Teatro pasaulyje seniai pripažinta, 

kad komedija yra vienas iš sunkiausių 
vaidybinių žanrų. Mūsų jaunimas, 
be jokio profesinio pasiruošimo, atliko 
savo roles gyvenimiškai naturialiai, 
išlaikydami tarpusavį kontaktą ir 
ritmą tiek žodžio, tiek vaidybos 
prasme.

Buvo vietomis paliesta (drąsiai bet 
ir atsargiai) mūsų visuomenininkų 
veiklos kritika.

Programoje rolės nebuvo pažymėtos 
pavardėmis. Ypatingai įtikino akto
riškais gabumais viešbučio šeimininkė. 
Goldą Mišiuginštein į kurios viešbutį 
atvyko Abraičių šeima.

Toks mūsų jaunimo sėkmingas, 
viešas išėjimas į sceną, paliko viltį, 
kad ateityje ir šiame žemyne gali 
klestėti mūsų "Teatro festivaliai".

Kitą, skirtingo pobūdžio sceno
vaizdį paruošė dar "jaunesnis" jau
nimas.

Sprendžiant iš pavadinimo "Gedi 
mino Sapnas” (autorius ne
pažymėtas), laukėme mūsų istorijos 
"iškarpos", o tikrumoje pamatėm 
spalvingą, fantastinį vaikų veikalą:- 
dar mažą Gediminuką jo žaislų 
kambaryje. Nepaminėtas 
programoje ir vadovas (gal autorius?) 
kuriam priklauso pagyrimo žodis už 

originalų ir fantaziją ir atsiektus 
gražius rezultatus.

Vaidinimėlis, į kurį įpinti ir šokiai, 
užbaigtas gyvuoju paveikslu - Gedi
mino pilimi, kurios viršūnėje Gedi- 
minukas iškėlė mūsų trispalvę, di
delio, staugiančio vilko - scenos 
gilumoje - tone.

Muzikinėje dalyje pirmavo aštuon
metis Jonukas Pocius iš Adelaidės. 
Jis savo muzikiniu talentu stebina ne 
vien lietuvius adelaidiškius, bet ir 
kitataučius. Ne kartą yra laimėjęs 
muzikos varžybose pirmąsias pre
mijas. Jis valdo smuiką, violončelę, 
fortepioną ir gitarą. Ir valdo!... 
subrendusio menininko pajėgomis. 
Akompanuojant adelaidiškei (ukrai
nietei), puikiai pianistei, lietuvių 
bičiulei - J. Velgusk smuikavo Ch. de 
Beriot smuiko koncerto pirmąją dalį 
Allegro Maestoso. V ėliau grojo vio
lončele D. Popper (Gavote N r. 2) ir 
piano solo trijų dalių M. Clementi 
Sonatiną. Mažasis, bet jau "didelis" 
menininkas buvo lydimas entuzias
tingomis katutėmis.

Ieva (violončele) ir Aleksas (piano) 
Brovedani atliko romantišką barka
rolę, transkripciją iš J. Offenbacho 
op. "Hofmano Pasakos".

"Pietinė egzotika" — yra duoklė 
nūdieniam, moderniam estradiniam 
menui, kuriame pasireiškė L. Cižaus- 
kaitė, dainuodama su mikrofonu 
rankoje (gaila, dainų žodžiai buvo 
pagaunami sunkiai) ir grakščiai estra
doje judant šokėjai (pavardė nepažy
mėta).

Programos pabaigoje poema "Pava
saris". Sydnejiškio Arūno Stašionio 
kūrinys buvo vykdomas įspūdingose A. 
Jurkšaitienės dekoracijose, skambant 
gitaros garsams (E. Barila) ir įdomioje 
"Pavasario" (A.Stašionis) ir "Žiemos" 
(M.Coxaites) aprangoje, kurių 
dialogas kėlė gamtos sezonų 
pagrindinę mintį. Pavasariui atėjus 
atbunda gamta naujam gyvenimui, jis 
taipogi pažadina dviejų jaunuolių 
(R.Barkutė ir R.Jurkšaltis) meilę. 
Panašiai gamtos pasikeitimams kei
čiasi ir žmonių dvasinio gyvenimo 
vingiai:- vyro (A.Braželis) ir žmonos 
(V.Coxaites) santykiai, ankščiau Ait
varo (R.Stašionis) sudrumsti.

Viso vakaro programa praėjo gy
voje, gražių įspūdžių nuotaikoje, 
sukeldama auditorijoje ilgai nenutils
iančius plojimus.

A.Binkevičiūtė-Gučiuvienė.

SUNKIAI SERGA 
KUN. DEK. V. ŠARKA

Gruodžio 14 d. keletas Luebecko 
gyvenančių lietuvių aplankė sunkiai 
sergantį ir Hamburgo Mergelės 
Marijos ligoninėje gulintį Kun. Dek. V. 
Šarką.

2



Dainų šventė Sydnejuje
___ lų vedėjas, trokšdamas pasinaudoti jos 
SmM pinigais, tapo net jos meilužiu, nes iš 

’a jų abiejų atviro pasikalbėjimo paaiš- 
kėjo, kad jų intymūs ryšiai visai 

į V*’ nebuvo gristi meilės jausmais.
J J’ Dambrausko "Sūrinskis" ilgam 

liks Įsimintinas žiūrovų vaizduotėje. 
Normantienės tarnaitės, M. Laukai- 

y tytės, vaidmuo atiteko A. Adomė- 
nienei. Jos "tarnaitė" stebino būdin- 

jf JĘ gaiš bruožais iki mažiausių detalių ir 
įjjO pasiekė vispusiškai išbaigtą, charak- 

teringą tarnaitės tipą tolygiai savo 
vaidyba, kaip ir išvaizda.

Nuglrdus, kad tai buvo A. Adomė- 
nienės gyvenime tik antras i "vai
dybos areną" Įžengimas, sveikiname 
Teatro kolektyvą, praturtėjusi tokia

režisierius J. Dambrauskas paėmė j 
savo, Įgudusio profesionalo "rankas". 
Būdamas senės Norm antienės relka

Sofijos Kymantaitės - Čiurlionienės 
komedijos "Pinigėliai".
Kadangi anksčiau matyti "Atžalos"

Keturioliktosios Dainų Šventės dalis Jungtinio choro dainininkų

Šįmet Keturioliktoji Dainų šventė, 
suruošta Sydnejuje, gruodžio 30 d., 
Bankstown Civic Centro salėje, sky
rėsi nuo ankstyvesniųjų tuo, kad 
dalyvavo ne atskiri mūsų chorai, bet 
bendras - jungtinis. I pirmykščias 
šventes kartais atvykdavo net 5 mūsų 
kolonijų vienetai. Laikui bėgant 
mažesnių kolonijų grupės, deja, 
užgesdavo. Iki šių dienų tvirtai
išsilaiko tik mūsų trys pagrindiai: 
Adelaidės, Melbourno ir Sydnejaus, 
kurių dainininkai atvyko irgi nepilnu 
sąstatu.

1 sceną, papuoštą Vytimi ir mūsų 
vėliavomis, pradžioje įžengė jungtinio 
mišraus choro dalyviai, kurių tarpe 
malonu buvo pastebėti keletą jaunų 
veidelių.

Koncertui paeiliui dirigavo Mel
bourno ir Sydnejaus chorvedžiai': 
D. Levickienė ir B.Prašmutaitė, 
B.Aleknaitė ir B.Kiveris. Adelaidės 
"Lituania" choro vadovė G.Vasiliaus 
kienė dėl rimtų priežasčių atvykti 
negalėjo.

Programą, dviem kalbom, pavyz 
dingai pranešinėjo R.Zinkutė-Cobb, 
pateikdama ir dainų tekstus.

Nuskambėjo Australijos himnas:- 
Advance Australia Fair, po to sekė 
keturios dainos. Visos - lengvai 
plaukiančių melodijų, o M.Klajūno 
"Sugrįšiu tavęs paguosti" - (Mama, 
mintimis po tėviškę klajoju) 
paveikė gilaus liūdesio jausmais.

Toliau moterų jungtinis choras 
atliko šešias dainas, kai kurias iš jų 
palydėjo pianinu- R . Zakarevičius, 
įdomiai nuskambėjo Z.Venckaus pra
plėsta laudies daina ”Ko vėjai pučia" 
ir pagaunančiai gyvu ritmu B.Kiverio 
"Sapnas pajūry" pačiam autoriui 
pianinu palydint.

Malonu pažymėti, kad visų dainų 
žodžiai buvo neblogai girdimi.

Antrąją koncerto dalį pradėjo jung
tinis vyrų choras, atlikęs penkias 
dainas, tarp jų žaismingą.J.Gaižausko 
"Žibėk žiedeli" - "Bučiuok berneli 
šaunąją žmonelę" ir kiek perlėtu 
tempu žinomą St.Šimkaus "Geležinio 
Vilko maršą'.'

Koncertą baigė mišrus choras 
sudainavo dar dešimt dainų, tarp 
kurių girdėjome ir sudėtingesnių 
harmonijų kompozicijas, įdomią 
A.Bražinsko "Einu per žemę" - čia 
"murmurando" tone skambėjo aiškiu 
žodžiu perduota patriotinė dekla
macija. Sudėtingesnių vokalinių 
struktūrų: Z.Venckaus "Treji gai
deliai giedojo" ir V.Budrevičiaus "Oi 
aukšti ąžuolėliai". I programą 
įtraukta ir viena moters kompozitorės 
O.Metrikienės daina "Vai upeli" - 
(Neliek meilės ašarėlių) ir programa 
baigta patriotine dramatine St. Sodei

kos "Šiaurės pašvaistė"(B. Brazdžio
nio žodžiais) ir Lietuvos Himnu.

Dauguma dainų buvo lengvų melo
dijų. Toki parinkimą atrodo nulėmė 
ta aplinkybė, kad šįmet buvo suorga
nizuotas tik vienas - bendras choras, 
kurio dalyviai, šiaip drausmingai 
vadovų mostus sekdami, vis dėlto 
neišvengė kelių intonacinių netiks
lumų.

Erdvioji salė, reikia pripažinti, nėra 
akustiškai dėkinga, ir pajėgaus choro 
reikėjo tikėtis geresnio rezonanso.

Auditorija reiškė padėką mūsų 
dainoriams ir jų vadovams gausin
gomis katutėmis.

Koncertui pasibaigus į sceną išėjo 
visi dirigentai — jie buvo apdovanoti 
tautinėmis juostomis. Gavo dovanė 
lę ir pranešėja.

Dirigentas B. Kiveris perdavė sim
bolines, tradicines kankles Adelaidės ' 
"Lituania" chorui, kurias priėmė 
choro administratorius A. Šerelis ir 
gražiu žodžiu padėkojęs, pažadėjo jas 
garbingai globoti iki penkioliktosios 
"Dainų Šventės”.

A.Binkevičiūtė-Gučiuvienė.

"PINIGĖLIAI”
"Atžalos" teatro Spektaklis.
Savo meninį įnašą į "Lietuvių 

Dienas" atidavė ir Sydnejaus "Atža
los" teatras, suvaidinęs gruodžio 30 d. 
S. Čiurlionienės - Kymantaitės trijų 
veiksmų Komediją "Pinigėliai”, kurios 
veikėjai įkūnijo žmonių įgimtus žemus 
praturtėjimo geismus, padlaižaudamt 
mirštančiai turtuolei - senei Marcelei 
Normantienei.
Spektaklis įvykdytas toje pačioje L. 
Kriaucevičiūtės - Gruzdeff, senės 
Normantienės namų dekoracijoje. 
Matomi per langą berželiai ir vėjo 
malūno paveikslas, lyg ir paliudijo, 
kad matysime mūsų tolimos Tėvynės 
dvaro atmosferoje atsiskleidžiančius 
Įvykius. Komedija suvaidinta savinin
kės svečių kambaryje, režisieriui J. 
Dambrauskui tinkamai parinkus akto
rius kūrinio veikėjams.

Mirštanti senė - (scenos veteranė - 
K. Dauguvietytė) yra šykšti turtuolė, 
kuriai pinigas buvo ir yra vienintelė 
gyvenimo prasmė ir siekimas. Tas dar 
labiau paaiškėja iš jos palikto testa
mento, kuriame įpėdiniai verčiami 
sutikti su jos reikalavimais, o sąlygų 
nepriėmę - palikimo atsisakyti ir tuo 
būdu jos turtas, net ir po jos mirties, 
atrodo, vis dar liktų jos rankose.

K. Dauguvietytė sukūrė labai 
charakteringą, ligotą senę su įvairiais 
"kaprizais", reikalavimais ir visais 
neigiamais būdo bruožais.

Sukčių - Motiejų Sūrinskį -

"Pinigėlių" v. artistai. Iš kairės: V. Bukevlčius, A. Vingienė, K. Stašionis, J. 
Maksvytis, R. Žižytė-Blansjaar, K. Dauguvietytė, O. Maksvytienė, D. 
Karpavičienė, J. Dambrauskas - rež., B. Vingilis, A. Adomėnienė, J. 
Šarkauskas ir A. Bučinskas.

scenai talentinga asmenybe.
Kiek blankesni sceniškai buvo 

Normantienės sūnus Jonas (J. Maks
vytis) ir jo sužadėtinė Birutė ( R.
Žižytė - Blansjaar) lyg ir varžy

damiesi plačiau atskleisti savyje jiems 
•< patikėtus vaidmenis ir kurių sceninį 

susivaržymą su kaupu kompensavo 
gyvai temperamentingas
verslininkas P. Karaitis, atvaizduotas 
V. Bukevičiaus.

Raudonauskų, pilname sąstate, šei 
ma ( A. Vingienė, K. Stašionis ir D. 
Karpavičienė) išlaikė tinkamą "har
moniją" savo pastangose laimėti senės 
Normantienės simpatijas, tikėdamasi 
savo dalies palikimo, o tuo tarpu, jai 
dar gyvai būnant, paslapčiomis krau
dami į krepšius jos brangius daiktus.

B. Vingiliui priklauso didelis "kre
ditas" už jo "daktarą”, kuris ypač 
aiškiai perdavė ir rolės tekstą.

Klebonas A. Rupeika negalėjo sau 
rasti tinkamiausio įsikūnijimo, kaip A. 
Bučinsko asmenyje ir tą patį galima 
pasakyti ir apie J.Šarkausko burmistrą

Ypač gyvai savo vaidybos įtampa, 
komiškumu ir tempu praėjo finalinė, 
testamento skaitymo scena. Birutės 
tėvų (Motina - O. Maksvytienė) 
reikalavimais priimti testamento są
lygas, išsižadant Jono Normanto ir 
kitų įpėdinių reagavimais į testa
mento sąlygas.

Spektaklio pasisekimui pasitarnavo 
visų veikėjų apsirengimas, moterų 
šukuosenos ir tinkama dvaro kambario 
dekoracija.

A. Binkevičiūtė - Gučiuvienė

VERTAS PINIGO
Atsimenu, pirmą kartą susitikus su 

Paulium Rūteniu, buvau jo užklaustas, 
ar lankau australų teatrų pastatymus. 
Atsakiau kad taip, tik ne taip dažnai 
kaip norėčiau. Nuo tos minutės 
mudviem kalbos netrūko.
Rūtenio klausimas buvo svarbus, nes 
mes kalbėjomės apie mūsų lietuvišką 
išeivijos teatrą Australijoje. Reikėjo 
turėti tam tikrą mastelį, palyginamąjį 
svorį, žinoti ką ir kaip daro kiti.

Su tokiomis mintimis ėjau Sydnejuje 
pasižiūrėti" Atžalos" teatro statomos 

pastatymai man visada padarė labai 
gerą Įspūdį, buvau nutaręs vertinti, 
kiek sugebėdamas, be "parapijinio" 
entuziazmo, be iš anksto susidarytos 
nuomonės ir užsirašydamas viską ką 
pastebėsiu, ką pajusiu.

Ar jūs esate bandę daryti užrašus, 
kai stebėdami vaidinimą nenorite 
praleisti nei vieno žodžio, kai norite 
pastebėti kiekvieną judesį?

Užrašų nepadariau. Rašau Įspū
džiais. (spūdžiais, mano nuomone, 
vertingiausio įvykio Lietuvių 
Dienose.

Veikalo siužetas paprastas - gimi
naičių intrigėlės laukiant mirties ir 
tikintis palikimo. Situacija gyveni
miška, ne kartą daugelio mūsų 

matyta.
Veikalas iškelia klausimą: ar pinigai, 
ar darbas yra gyvenimo prasmė.
Laimė, kad autorė nevystė šios 
primityvios filosofijos ir leido žiūrovui 
pasidžiaugti komedija. 0 gal čia 
režisieriaus nuopelnas?

Norėčiau išgirti visus vaidintojus, 
bet sakiau, nepadariau užrašų.
Kai matai scenoje artistus kurie ir 
savo žodžius užmiršę sugeba improvi
zuoti ir išbristi iš bėdos, kai matai 
artistą mažoje vaidybos krizėje iš
traukiantį iš problemos savo kolegą, 
žinai kad ši artistų grupė yra kartu 
dirbantis vienetas. Kai matai artistus 
scenoje bendraujančius savitarpyje, 
gyvenančius to momento situacijoje ir 
kalbančius vienas kitam o ne žiūro
vams, žinai kad jie turi teisę save 
vadinti TEATRU.

O vis dėlto, jei rašyčiau pažymius, 
tai pagal seną lietuvišką tvarką po 
penketą duočiau A. Vingienei ir A. 
Adomėnienei. Visiems kitiems irgi 
beveik tiek pat

Dauguma detalių, jokiu būdu neuž
mirštant nusmukusių tarnaitės 
kojinių, vertos pagyrimo. Testamento 
skaitymo problemą - dvylika artistų 
scenoje, režisierius išsprendė "pas
kutinės vakarienės" išdėstymu. Nesu 
užtenkamai išmintingas kad galėčiau 
tame matyti ar nematyti kokių 
simboliką, tačiau techniškai ir drama
tiškai sprendimas yra vykęs.

Panaudojau tą žodį, tai dabar ir 
kreipiuosi į Tave, Juliau Dambrauskai, 
talentingas režisieriau ir artiste - 
kada ne tik mus juokinsi, bet gal ir 
ašarą išspausi? Kada sulauksime 
dramos?

Ir kreipiuosi į Tave, Australijos 
Lietuvių Fonde, mūsų fonde 
sudaryk galimybę tuo džiaugsmu, tuo 
mūsų kultūros spinduliu pasidžiaugti 
visiems Australijos lietuviams.
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LIET U VI S
MOKSLI NI N K AS

Mokslininkas iš lietuvių bendruo
menės.

Šiais metais baigė studijas ir įsigijo 
filosofijos daktaro (PhD) laipsnį 
Gintaras Kantvilas. Jo mokslinis 
darbas buvo "Tasmanijos miško ker
pės". Sritis iki šiol giliau beveik 
nepaliesta. Šalia studijų jis taip pat 
atliko specialius tyrimo darbus Tas
manijos Slapiųjų miškų ir pelkėtų 
plokštakalnių žolių. Prisidėjo prie 
paruošimo knygų ir raportų apie tuos 
darbus, Tasmanijos nacionalinių parkų 
ir miškų gyvių žinyboje.

Šiais laikais, kai ir mokslininkai 
linksta daugiau prie kompiuterių, 
finansinių ar ekonominių dalykų, 
susidomėjimas augalais atrodytų lyg 
nepraktiška ir mažai naudinga, todėl 
nenustebtume jei jaunasis daktaras 
bus gal vienas iš pirmųjų tos srities 
mokslininkų. Reikia tikėti, atsiras ir 
nauda, nes atrodo, kad kerpių 
evoliucija ir augimas kažkaip tai rišasi 
su oro tarša.

Gintaras senesniąjai lietuvių kartai 
yra mažai žinomas, gal, tikriau 
pasakius, pamirštas, nes, tik vaiku 
būdamas ir jaunystėje rodydavosi 
lietuviškuose parengimuose. Paskuti
niu laiku studijuodamas retai pasiro
dydavo bendruomenėje. Jaunesnieji 
gali jį prisiminti, nes jis prieš keletu 
metų talkininkavo atsarginiu "Per
kūno" krepšininkams Ir "Ventos" 
tautinių šokių šokėjams.

Šiaip nesitenkino vien tik mokslų, 
labai daug keliavo, aplankydamas 
daugybę Australijos vietovių. Dome 
josi gamta, gi Tasmaniją pažino tur
būt neblogiau, kaip ir jo dėdė Olegas 
Truchanas, žymus Tasmanijos tyrinė
tojas ir keliautojas, tragiškai žuvęs 
1972 m. pradžioje.

Domėjosi taip pat ir politika ir jos 
įtaka į žmonių ir visuomenės gyve
nimą. Apie lietuviškos bendruomenės 
reikalus gerai žino iš savo tėvų, bei 
lietuviškos spaudos, kurią skaito ir 
gerai supranta. Mėgsta jis paskaityti 
ir lietuviškų knygų - ypač pasakas, 
lengvesnio turinio apysakas, nuoty
kius.
Turi ištisų eilę lietuviškų knygų 
kurias, ypač R. Spalio rašytas, su 
malonumu paskaito net po kelis 
kartus.

Gal protėvių ūkininkų kraujas 
traukė jį prie žemės darbų. Jis turi 
įsigijęs didelį žemės skypų ir valandas 
praleidžia sodindamas medžius, krū
mus ar daržoves ir stebėdamas jų 
augimą. Mėgsta net gyvulius ir 
nepavargsta besirūpindamas pulkeliu 
ančių, žąsų ir trejetu avelių. Apie 
ateitį jaunasis mokslininkas kol kas 
didelių rūpesčių neturi. Jis yra gavęs 
trejiems metams darbą iš Valstybinės 
tyrimų komisijos suklasifikuoti Tas
manijos Slapiųjų miškų kerpes ir jų 
panaudojimą klimato tyrinėjimui prie 
Tasmanijos universiteto. Tolimesnius 
planus ar darbus gi nėra jau taip 
lengva numatyti. Hobarto lietuviai 
didžiuojasi savo bendruomenės nario 
atsiekimu ir linki šviesios ir produk- 
tingos ateities.

Ma.
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LIETUVIU oi emu literatūros
POPI ETĖ

Lietuvių Dienų Literatūros popiete 
įvyko gruodžio 28 d., 3 vai., Banks- 
towno miesto rotušės teatro salėje. 
Pasiklausyti savų kūrėjų susirinko 
nemažas būrys Lietuvių Dienų da
lyvių.

Literatūros popietę trumpu žodžiu 
atidarė šios popietės organizatorius, 
Bronius Žalys, trumpai primindamas 
rašyto, kūrybinio žodžio svarbą ir 
sąlygas, kuriose jis kuriamas išeivi
joje. Pagal Australijos žemyne esan
čių tautiečių skaičių, lietuviškojo 
žodžio puoselėtojų, čia buvo susi
rinkęs nemažas būrys, nors jie 
palengva mažėja... Daugelio iš jų jau 
nebeturime savo tarpe - Pulgio 
Andriušio, Marijos Magdalenos Slavė
nienės, Vinco Kazoko, Antano 
Skirkos... Rengiant šią literatūrinę 
popietę, buvę stengtasi dar kartą 
suburti Australijos lieutvius kūrėjus, 
asmeniškam susitikimui su bendruo
mene.

Toliau, popiečio programos prane
šėja, Nijolė Vaičiurgytė, pristatė 
programos dalyvius.

Pirmoji į sceną įžengė poetė Aldona 
Veščiūnaitė. Ji padeklamavo savo 
kūrybos eilėraščius: Pilėnų kalnas, 
Aidas dainoj, Lietus ir dobilai, į baltus 
ežerus.

Eilėraščiai - grakšti, moderniška 
lyrika - autorės grakščiai buvo ir 
perduoti; labai tiko švelnus, lyriškas 
poetės balsas, puiki dikcija. Poetė yra 
baigusi tapybos studijas Vokietijoje, 
bet vietoj paveikslų spalvomis piešia 
eilėraščius. Savo poezijoj ji atpalai 
duoja mūsų kalbą nuo įprastinės 
sintaksės ryšių ir atidaro skaitytojo 
vaizduotę į naujas, nesibaigiančias 
dimensijas.

Poetės lygšiolinė kūryba išleista 
dviem knygom: Žodžiai kaip salos 
(1976) ir Aidančios upės (1985).‘Daug 
jos eilėraščių paskelbta periodiniuose 
žurnaluose.

Eglė Žižytė - Garrick - jaunosios 
kartos literatė, kuria daugiausia 
anglų kalba. Jos pirmieji eilėraščiai 
lietuvių kalba pasirodė 1984 m. 
periodikoje. Literatūrinėje popietėje 
ji skaitė prozinę apybraižą - pasako
jimą apie Lietuvoje pažintą daili
ninkę. Kūrinėlis vaizdingas, tobulai 
atbaigtas, kaip gera novelė. Jaunoji 
rašytoja turi didelių galimybių 
ateičiai, jei tik atsidėjusi vystis savo 
talentą.

Iš kairės: V. Antanaitienė, L. Gaidžionienė, I. Dudaitienė, G. Hornienė, N. 
Jurkšaitienė, M. Karpavičienė, E. Siutz, M. Kavaliauskienė, M. Reisgienė, 
Marina Cox ir I. Barilienė.

Bronius Žalys paskaitė tris savo 
naujausios kūrybos eilėraščius - 
Meditacija, Vasaros audra ir Pavasaris 
gimtinėje. Autorius - vyr. kartos 
atstovas, tai atsispindi ir jo kūryboje. 
Yra išleidęs (1983) poezijos rinkinį: 
Apie žmones, žemę ir vėjus.

Protarpiu, nuotaikos paįvairinimui, 
išėjęs į sceną Sydnejaus moterų 
ansamblis "Sutartinė", padainavo 
kelias dainas - Šią naktį, per naktį, 
Duno upė, Augo putins ir Išaušo 
dienelė. Tai nedidelis, pradedąs 
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garsėti ansamblis, liaudies dainuojamu 
būdu dainuojąs užmirštas dainas; šios 
Lietuvių dienos, jam buvo lyg ir 
"baigiamieji egzaminai", kuriuos jis 
pradėjo su geriausiais pažymiais ir jo, 
kaip vieneto, ateitis yra užtikrinta. 
Malonu jo klausytis, malonu matyti.

Po vokalinės įtarpos, Ava Saudar- 
gienė skaitė ištrauką iš savo paskuti
niosios knygos "Naikinamieji". 
Publikos šiltai sutinkama, nes jos 
paprastas aiškus žodis, kalba apie tai 
kas daugeliui širdyje įrėžta... Autorė 
yra daugiatalentė asmenybė: ji 
rašytoja ir pedagogė, žurnalistė, 
režisorė, choreografė... Yra išleidusi 
eilę knygų įvairiom temom, paminint 
tik dalį jų: dramatizuotas pasakas 
Buvo broliai devyni, Sigutė (1968), 
travelogas Tolimųjų kraštų miražai 
(1976), Vėjas iš Rytų (1983) ir 
paskutinioji- "Naikinamieji".

Viktoras Baltutis paskaitė savo 
kūrybos feljetoną "Etninė manija", 
kuris buvo sutiktas gausiais aplodis
mentais. V. Baltutis - adelaidiškis 
visuomeninkas, žurnalistas. Y ra 
parašęs scenos ir radio vaidinimų, virš 
50 feljetonų iš lietuvių išeivių 
gyvenimo. Jo jumoras lengvai 
suprantamas - mūsų emigrantų - 
gyvenimas, jame, kad ir perdėtai, 
nesunku pažinti save pačius, todėl ir 
ta katučių audra buvo suprantamai...

Kanklių muzikos deimančiukų rieš
kutes papylė scenoje atsiradę viešnios 
iš Amerikos - Mirga ir Auksė 
Bankaitytės, kanklėmis išpildę kelis 
dalykėlius. Sako, kad jos yra pagarsėję 
Amerikoje, jos ir jų kanklės tikrai 
garsėjo šiose Lietuvių Dienose. Joms 
ir oviacijų klausytojai tikrai nepa
šykštėjo!...

Rampos šviesoje - Bronė 
Mockūnienė - adelaidiškė visuome
nininke, žurnalistė, paskaitininke, 
1985 m. išleidusi premijuotą apysaką 
"Saulėleidis". Skaitė vaizdelį : 
Paukščio daina. Gerai parašytas, 
gražiai perduotas. Literatūros 
vakare, Sydnejuje, ar ne pirmą kartą. 
Jos skaitytas vaizdelis visus nukėlė į 
praeitį, tėvynėn.

Paskutiniame programos punkte - 
Juozas Almis Jūragis. Poetas, gerai 
žinomas Australijoje, nesvetimas už 
jūriuose. Be spaudoje bei antologijose 
skelbtos kūrybos, yra išleidęs 3 
poezijos rinkinius: Tolimieji miražai 
(1964), Akmens ir paukščio metas

(1977) ir Žeme, būk mano motina 
(1986). Jis paskaitė kelis savo 
vėliausios kūrybos eilėraščius: 
Dovanos, Alyvų žydėjimas saulė
lydyje, Pašauktas žmogaus vardu, 
Vaivorykštės šviesoj, Saulės auksas, 
Tu šypsokis žemei, Renku pajūryje 
kriaukles. Poeto sodrus, tvirtas balsas 
juos perteikė savo atitinkamu įsigi
linimu, dramatizmu. Jūragis visuomet 
yra publikos mėgstamas; gausiai 
plojo jam ir šį kartą, išreikšdama savo 
entuziazmą.

Literatūros popietė užbaigta jos 
vadovo trumpa padėka programos 
dalyviams bei labai pavyzdingiems, 
kultūringiems klausytojams.

Prie šios, pasisekusios popietės 
suorganizavmo ir pravedimo akytviai 
prisidėjo Sydnejaus Skautų Židinio 
nariai- A. Ronis

PADĖKA IR LINKĖJIMAI.

Lietuvių valandėlės ko - ordinatorei 
Dr. Genovaitei Kazokienei 
pasitraukus iš pareigų, Sydnejaus 
Lietuvių Apylinkės valdyba, visų 
klausytojų vardu reiškia nuoširdžią 
padėką už įdėtą darbą, ruošiant 
gilaus turklio, išstudijavimo ir 
apgalvojimo reikalaujančias
kultūrines, tautinės dvasios 
valandėles.

Dr. G. Kazokienei linkim geriausios 
sėkmės ruošiant mokslinį darbą 
Tasmanijos universitete.

Tikime, kad Dr. G. Kazokienė, 
gyvendama Tasmanijoje lietuvių 
Spaudoje, ar per radijo valandėles 
pasidalins įspūdžiais ir pergyvenimais 
su Australijos lietuviais.

Naujoji ko - ordinatorė rašytoja, 
žurnalistė, visuomenininke Agnė 
Lukšytė - Meiliūnienė yra žinoma 
nevien Australijos lietuviams, kurie 
domisi ir skaito lietuvišką spaudą. Jai 
linkim geriausios sėkmės ir ištvermės.
Sydnejaus Lietuvių Apylinkės 
valdyba. 
1987 m. sausio 14 d.

MŪSŲ SKAUTAI
Rajono Vadijos POSĖDIS 

SUSITIKIMAS SU SESERIJOS VS. 
Rajono vadijos posėdis - susitikimas 
su LSS Seserijos Vyr. Skautininke, 
v.s.t.n. Stefa Gedgaudiene, atvykusia 
aplankyti LSS Australijos Rajono, 
įvyko sausio 4 d. rajono vadeivės, s.fil. 
Pajautos Pullinen namuose, 
Cheltenhame. Posėdyje - susitikime 
be rajono vado ir jo vadijos narių 
dalyvavo Sydnejaus ASS skyriaus 
atstovė ir skautų Židinio tėvūnas bei 
kanclerė. Posėdžio metu rajono vadas 
padarė trumpą pranešimą apie esamą 
rajone padėtį, po to su viešnia 
pasidalinta mintimis įvairiomis, 
rūpimomis problemomis.

Ta proga rajono vadas viešniai
įteikė dovanėlę jos vizito Austra 
lijoje prisiminimui.

Susitikimas užbaigtas, sesei 
Pajautai pakvietus prie vaišių stalo. 
Kažkas išdavė paslaptį, kad sekančią 
dieną yra viešnios gimtadienis - be 
"Ilgiausių metų" neapsiėjo. 0 ir po to 
dar ilgesnį laiką pasikalbėta, paben
drauta. ,nf

NEBIJOTI ATVIRO 

ŽODŽIO

Buvęs sovietų politinis kalinys 
fizikas Juri Orlovas, kalbėdamas 
Paryžiaus mokslo akademijoje, para
gino Vakarų mokslininkus nebijoti 
atviro žodžio santykiuose su sovie
tais. Kai susitinkate su sovietų mokslo 
žmonėmis, kalbėjo Juri Orlovas, 
drąsiai pasakykite savo nuomonę 
visais jums rūpimais klausimais. 
Mokslo žmonės turi ne tiktai teisę, bet 
ir pareigą kritikuoti tai, kas jiems 
atrodo neteisinga. Sovietų Sąjungoje 
toji teisė mokslininkams yra panei 
giama, jie neturi teisės nevaržomai 
išreikšti savo nuomonės ir įsitikinimų.
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\ KAZYS GRINIUS 7
Gruodžio 17-tą dieną sukako lygiai 
120 metų nuo Dr. Kazio Griniaus 
gimimo.

Dr. Kazys ’Grinius, būdamas 3- 
čiuoju . Lietuvos prezidentu, kelių 
laikraščių redaktorium, didžiuoju vi
suomenininku, labdaros ir sveikatos 
įstaigų kūrėju, lietuvių tautoje ir 
Lietuvos valstybėje paliko didelius 
pėdsakus.

Kazys Grinius gimė Marijampolės 
apskrityje, mažažemio, bet apsi- 
švietusio ūkininko šeimoje. Tėvas 
namuose prilaikė lietuviškas knygas ir 
laikraščius, kurių dėka mažasis Kazys 
susipažino su atgimstančios Lietuvos 
reikalais.

Maskvoje studijuodamas mediciną 
įsijungė ir kartais net vadovavo 
lietuvių studentų draugijai, politiškai 
atstovaudamas demokratinę 
pakraipą. 1888 metais dalyvavo Mari
jampolėje . įvykusiame pirmajame 
demokratų suvažiavime, drauge su 
Vincu Kudirka jie nutarė išleisti 
lietuvišką liberališką laikraštį. Po 
metų pasirodė pirmasis "Varpo'' 
numeris, redaguojamas Dr. Vinco 
Kudirkos. Grinius buvo to laikraščio 
uolus bendradarbis.

1893 metais baigė Maskvos univer
sitete medicinos fakultetą. Iš čia 
nuolatos važinėjo į Tilžę dėl admi
nistracinių bei ekonominių "Varpo" 
reikalų, ir palaikė glaudžius ryšius su 
Vincu Kudirka, knygnešiais ir leidė
jais.

Dr. K. Grinius buvo praktiškas 
žmogus. Jis netik rėmė visą varpi
ninkų veiklą, bet tuo pačiu metu 
įsteigė ir redagavo pirmą ūkininkams 
skirtą lietuvišką laikraštį "Ūkininką". 
Vėliau Grinius įkūrė to laikraščio 
priedus: "Žemę", "Sveikatą ir mo
kyklą", "Aušrinę" ir "Sveikatą."

Dar prieš Nepriklausomybės atga
vimą, 1910 metais, Grinius suorga
nizavo pirmą lietuvišką žemės ūkio 
parodą, tuo skatindamas ūkininkus 
siekti pažangesnio ūkio tvarkymo.

Be šios bendros kultūrinės bei 
visuomeninės veiklos Grinius studi
javo lietuvių folklorą, siekė lietuvių 
kalbos gryninimo ir kultūrinio sąmo
ningumo. Jo botanikos studijos pasi
reiškė lietuviškų žolynų vardų rin
kimu ir jų tariamu ar tikru medicininiu 
veikimo užregistravimu.

Grinių namai greit virto Suvalkijos 
lietuvių sąjūdžio centru.
Čia lietuviškas choras ir teatras ruošė 
savo repeticijas ir pasirodymus, čia 
vyko varpininkų ir socialdemokratų 
pasitarimai ir suvažiavimai. Ne
nuostabu, kad kartas nuo karto tiek 
pačiam dr. Griniui, tiek ir jo žmonai, 
tekdavo pasėdėti rusų kalėjime bei 
nuolatos mokėti baudas už carinės 
tvarkos laužymą.

Dėl lietuviškos veiklos Griniai buvo 
priversti persikelti į Rusiją. Bet ir čia 

Kazys Grinius tęsė toliau visuomeninę 
Ir politinę veiklą ir 1917 metais buvo 
išrinktas į Rusijos lietuvių tarybą. 
Karo metu Paryžiuje ėjo Lietuvos 
repatriacijos komisijos pirmininko pa
reigas ir padėjo apie 1000-čiui 
lietuvių sugrįžti į Lietuvą iš Vokie
tijos belaisvės.

Nepriklausomoje Lietuvoje buvo 
Steigiamojo seimo nariu, 1920 metais 
- ministeriu pirmininku.

Kazys Grinius, būdamas social
demokratu ir medicinos gydytoju iš 
profesijos, visą dėmesį atkreipė į 
liaudies ir paprastų žmonių mate
rialinę, teisinę ir ypatingai į sveika
tingumo gerovę. Dirbęs kaimo ir mažų 
miestelių gyventojų tarpe, jis matė 
liaudies sveikatos stovį, matė, kaip ji 
gyvena paskendusi prietaruose.

Reikia prisiminti, kad tuo metu 
higienos supratimas buvo labai žemas, 
našlių ir našlaičių globos nebuvo, o 
neteisėtai gimusių kūdikių aprūpi
nimas iš viso neegzistavo.

Kazys Grinius pirmasis valstybiniu 
mastu įsteigė sveikatos centrus, kurie 
auklėjo žmonių supratimą higienos 
reikalais, laužė jų nepasitikėjimą 
naujaisiais medicinos laimėjimais. 
Lietuvių tauta prarado daug savo 
sūnų dėl plačiai įsigalėjusios džiovos. 
Grinius neteko savo artimo draugo ir 
bendraminčio bei bendradarbio, o visa 
tauta savo didžiojo tautos žadintojo - 
Vinco Kudirkos - dėl džiovos. Grinius 
įsteigė sveikatos centrus kovai su 
džiova.
įsteigė mokinių sveikatai saugoti 
punktus, mokiniam nemokamas pirtis, 
moterų ir vaikų globos draugijas, 
gimdymo namus, ligonių prieglaudas, 
nemokamas savivaldybės vaistines. 
Šalia bendradarbiavimo "Lietuvos 
Žiniose", beveik visą gyvenimą reda
gavo savo įkurtus laikraščius - ” Kova 
su džiova" ir "Pieno Lašas".

Dr. Kazio Griniaus dėka pakilo 
Lietuvos gyventojų sveikatingumas, 
pakilo ir higienos supratimas, o tuo 
pačiu krito vaikų mirtingumas, suma 
žėjo džiovos ligos ir vidutinis Lietuvos 
gyventojo amžius žymiai prailgėjo.

1926 metais Kazys Grinius buvo 
išrinktas trečiuoju Lietuvos prezi
dentu. Tačiau juo neišbuvo nė pilnų 
metų, nes tų pačių metų gruodžio 17- 
tą dieną, t.y. lygiai per Griniaus Bū
tąjį gimtadienį įvykęs perversmas jį iš 
prezidento pareigų pašalino.

Vardan taikos ir žmoniškumo, Dr. 
Kazys Grinius pasipriešinimo neor
ganizavo, bet vėl sugrįžo prie 
medicinos pagalbos išplėtimo progra
mos.

Šiuo metu, iškilus žydų klausimui, 
norėtumėm priminti, kad vokiečiam 
okupavus Lietuvą ir pradėjus žydų 
išnaikinimo akciją, Kazys Grinius,, 
drauge su prelatu Mykolu Krupa 
vlčium ir Jonu Aleksa, įteikė surašytą 
protestą, pasmerkdami tokį nacių 
elgesį. Už tai Kazys Grinius buvo 
ištremtas iš Kauno į Ąžuolų Būdą.

Karo metu pasitraukė į Vokietiją, 
vėliau išemigravo į Ameriką, kur ilgai 
reiškėsi lietuviškame veikime. Mirė 
Čikagoje 1950 metais, būdamas 84- 
verių metų amžiaus

Kazys Grinius buvo pats demokra
tiškiausias iš visų Lietuvos prezi
dentų, reformavęs Lietuvos sveikatos 
ir šalpos sistemą. Kauniečiam jis buvo 
pažįstamas netik iš tribūnos, bet ir iš 
pasivaikščiojimų po Mickevičiaus slė
nį, Ąžuolyną ir Nemuno pakrantes.

Genovaitė Kazokienė
LI ETŲ V OJE

Oficialioji Sovietų Sąjungos žinių 
agentūra TASS pranešė, kad valdžia 
davė įsakymą sustabdyti naftos ir 
dujų eksploatavimo įrengimų statybą 
Neringoje.

Atrodo, kad valdžia atsižvelgė į 
lietuvių protestus.

Gyvenimas Adelaidėje
ŽINIOS IŠ ADELAIDĖS

Užbaigiant 1986-sius metus sujudo 
visos Adelaidėje esamos organizacijos 
pradedant Lituanistinių mokyklų 
metiniais pasirodymais užbaigiant 
mokslo metus. Sportininkų ir choristų 
pasiruošimu išvykti į Lietuvių Dienas 
Sydnejuje, skautų metinę stovyklą ir 
išrinktų atstovų į ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimą. Pasiruošimas 
Kalėdų šventėms ir Naujų Metų 
tradiciniam baliui buvo galvosūkis 
Apylinkės valdybai, nes kuo ne visi 
nariai turėjo vykti į suvažiavimą. Čia į 
pagelbą atėjo pensininkų klubas ir V. 
Opulskis. Jų pastangomis N.M. balius 
praėjo sklandžiai ir sėkmingai.

Žinomas bendruomenės veikėjas 
žurnalistas B. Straukas su
negalavęs prieš šventes , dabar 
daktarų ir žmonos Genovaitės prie
žiūroje ilsisi namuose. Adelaidiškiai 
linki jam kuo greičiau sustiprėti.

į Adelaidę atvyko iš Canberros 
Marija ir Albertas Balsiai. Šventes 
praleido dukters Vilijos ir žento 
Maželių gražioje rezidencijoje. Daly
vavo Naujų Metų sutikimo baliuje ir 
aplankė senus draugus adelaidiškius. 
Danutė ir Stasys Urnevlčius pasi
kvietė svečius į vasarvietę, kur jų 
pagerbimui buvo suruošta maloni ir 
jauki puota. Marija Balsienė yra 
Canberros Apyl. vald. narė kultūros 
reikalams, tad šia proga turėjo 
pasitarimą su G. Vasiliauskiene ir 
pakvietė Adelaidės menines pajėgas 
atvykti į Canberrą Vasario 16 
minėjimo iškilmėms.

Gruodžio 23d. australų laikraštis 
"The Advertiser" su stambiu užrašu 
įsidėjo adelaidiškio R. Sidabro 
atvirą laišką: "World must demand 
human rights". Sveikinam Robertą 
už drąsų politinį pasisakymą.
». Sausio lūd. Lietuvių namuose inž. 
Viktoras Aleksandravičius atšventė 
70 m. amžiaus sukaktį. Iškilmingą 

PA DĖKA

Mirus mano mylimam vyrui Klemensui Stankūnui, nuoširdi padėka už šv. 
mišių aukojimą australų kunigui, St. Josef The Worker bažnyčioje, prelatui 
P. Butkui M.B.E. St. Joachimo bažnyčioje, LIDCOMBE ir kunigui Dr. P. 
Bučinskui, St. Marys bažnyčioje, Brisbanėje.
Nuoširdus ačiū už kalbas: Bendruomenės Valdybos vicepirmininkui B. 
Butkui, draugų vardu V. Kačiūnui, o draugystės vardu J. Platkauskui. Ačiū 
p. E. Klimienei choro vardu, o taip pat ir A. A Klemenso choristams. Žentui 
K. Percy už kalbą bažnyčioje. Už muziką ir giesmę Avė Maria V. 
Liorencui. Ligoje už globojimą J. Kiškūnui.
Ačiū visiems už užuojautas žodžiu bei raštu, už gėles, vainikus ir visiems 
už palydėjimą į vietos kapines.

Nuliūdusi žmona Petronėlė, vaikai Virginija ir Vaidas su šeimom.
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KALĖDINĖS DOVANOS

GIMINĖMS LIETUVOJE

Dabar vėl galima paremti savo gimines, pasiunčiant jiems 
pageidaujamų dovanų.
Muitą turi susimokėti patys siuntinių gavėjai.
Siūlome šiuos praktiškus siuntinius, kurie yra siunčiami oro paštu ir 
pasiekia gavėjus per trumpą laiką.

Siuntinys Nr.10 - 1986
"Adidas" firmos sportinis kostiumas, velvetinės džinsinės kelnės, 
vyriški išeiginiai marškiniai, puiki bliuskutė.
Siuntinio kaina - $ 250

Siuntinys Nr. 11 - 1986
Sportinio tipo striukė - bliusonas, "Adidas" firmos sportiniai batai, 
vyriškas arba moteriškas nertinis, nailoninė arba vilnonė skarelė. 
Siuntinio kaina $290

Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu 
paveldėtojui būdu.
Dėl smulkesnių informacijų ir įvairių klausimų pašom rašyti:

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

Telef. 01 460 2592.
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puotą iškėlė jo žmona, dukra ir 
žentas. To vakaro pravedėjo pareigas 
sklandžiai atliko Viktoro studijų 
kolega Jonas Stačiūnas (Apyl. vald. 
pirmininkas). Draugų ir svečių 
gausiam būriui Stačiūnas Viktorą 
pristatė šiais žodžiais: "Nedažnai 
gyvenime sutinki tokį žmogų kaip 
Viktoras - be pretenzijų, be pasi
gyrimų, giliai ramus, neieškąs 
nuopelnų ir dar negirdėjau, kad jis 
būtų ką nors asmeniškai užgavęs".

J. Stačiūnas trumpai nušvietė 
Viktoro kilmės praeitį, kaip palikuonį 
didikų Flaterių giminės. Viktoras 
gimė Švėkšnoje, Tauragės apskrityje. 
Nesulaukęs nei 2 metų neteko tėvų. 
Išaugo tetos Platerienės globoje 
Vilkėnų dvare. Pradžios mokyklą ir 
gimnaziją baigė Švėkšnoje ir tęsė 
studijas Aukštesnėje Technikos 
mokykloje Berlyne. Karo audros 
blaškomas atsidūrė Hamburge ir į 

Australiją atvyksta 3-ju transportu. 
Prievolę atliko Wumeroje ir vėliau 
apsigyveno Adelaidėje. Šeimą sukūrė 
1950 metais, bet studijų neužmetė, 
baigęs elektros inžinerijos mokslus, 
dirbo pašte, o vėliau Elektros 
žinyboje. Adelaidėje išaugino ir 
išmokslino dukrą Karen, kuri, kaip ir 
mama, yra dantų gydytoja. Išėjęs į 
pensiją džiaugėsi sulaukęs gražios 
anūkės Alisos. Lietuviškoje bendruo
menėje Viktoras pasireiškia plačiai, 
kaip ALB savaitgalio mokyklos tėvų 
komiteto pirmininkas, ilgametis inži
nierių sąjungos narys, 73-74 m. 
Krašto valdybos narys ir ilgus metus 
išbuvęs Baltų Taryboje.

Viktorui pareikšta daug gražių 
linkėjimų, draugų lietuvių ir australų 
vardu įteiktos dovanos ir sugiedota 
Valio ilgiausių metui

Elena Dainienė
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Australijos Rajono stovykloje.
(Vienos dienos įspūdžiai)

Kažkas sakė, kad Mt. Keira, N.S.W., 
stovyklavietė esanti visai netoli 
Wollongongo miesto... Tik spūstelsi 
mašiną ir jau ten! t) reikėjo važiuoti, 
teko gerai kelią pastudijuoti, žemėla
pyje pasitikrinti ir važiuojant vis 
abejoti - ar jau Čia, ar ne?..

Tik išsukus iš greitkelio į mažą 
keliuką, pastebėjome prie medžio 
prikaltą lentą su užrašu "1 stovyklą!" 
Dabar jau garantuoti, kad esame ant 
tikro kelio (atsiduso navigatorius, 
atsiduso šoferis...) - apsieis šį kartą 
be klaidžiojimą.

Neužilgo mes jau esame LSS 
Australijos Rajono KARALIAUS 
MINDAUGO vardo stovykloje. Ištolo 
matosi bešviečią plėvesuojanCios 
vėliavos ir pailgos formos aikštėje, 
išsirikiavę brolių - sesių palapinės.

M. Keira, australų skautų stovyk
lavietė yra "lietaus miško" (rain 
forest) zonoje. Ji apsupta aukštokų, 
giria apaugusių kalnų iš vienos pusės , 
iš kitos - žemai, pajūryje, matosi 
Wollongongas, Port Kembla.

Tai labai gražus ir įdomus gamtos 
kampelis "lietaus girioje", pavestas 
australų skautų ilgalaikiam 
naudojimui. į stovyklavietės 
paruošimą įdėta labai daug darbo ir 
lėšų - pastatyti įvairiems reikalams 
skirti pastatai, laužavietės, atviro oro 
koplyčia (kurioje per metus įvyksta 
15-16 jungtuvių, taip impozantiškai ji 
veikia čia apsilankiusius.

Jau 10 vai. ryto. Po medžiais, uolų 
šešėliuose, susibūrę grupės berniukų 
ir mergaičių, jaunų instruktorių 
vadovaujani, atlieka įvairius 
užs i aminus.
Vienas būrelis žaidimų aikštėje. 
Aikštė naudojam visą laiką, 
pasikeičiant būreliam. Vienam 
pastatė kun. Alf. Savickas, skaidrių 
pagalba, aiškina apie Lietuvos 
krikščionybės jubiliejų. Būrelis 
sesių (sudarančių ar ne du trečdalius 
stovyklaujančių) talkina virtuvėje...

I šių metų rajoninę stovyklą 
susibūrė per 100 jaunuolių iš įvairių 
Australijos vietovių: iš Adelaidės 10 
(1 brolis ir 9 sesės, iš Hobarto 2 
(Įbrolis ir 1 sesė), Canberos -24 (12 
brolių, 12 sesių), Nfelbourno - 19 (6 
broliai ir 13 sesių), Sydnejaus - 45 
(20 brolių, ir 25 sesės), iš Pertho - 
(Įbrolis stovyklos dvasios vadovas, 
kun. dr. A. Savickas). Savaitgaliais 
ir kt. dienanis atvykę "padieniai" 
stovyklautojai skaičių sąrašuose 
pakildino iki 130.

Stovyklai vadovauja pati "Aušros" 
tunto tuntinlnkė, s. 
talkinana pavaduotojo, 
Mūsų Pastogė Nr. 1-2

Gaidžionio, einančio ir "finansų 
ministerio" pareigas, adjutante v.sk. 
Nfarina Cox aite, dvasios vadovo-kun. 
dr. Alf. Savicko, stovyklos 
maitintojo, s.v.v. 1, Viktoro Šliterio 
ir daug kitų, jaunų pareigūnų, 
įdedanCių savo širdį, darbą
sugebėjinus, kad stovykla eitų
sklandžiai (gal apie juos kas parašys 
vėliau tie, kurie stovykloje praleido 
visą laiką; pabuvojus vieną dieną 
neįmanoma visų nei prisiminti...) 
Stovyklautojai, suskirstyti į mišrias, 
vietovėmis, skiltis, padalinti į atskiras 
pastovykles: Seserijos pastovyklei 
vadovauja v.sk. Virginija Coxaite, 
talkinama sesės Dainos Balnionytės, 
Brolijos - s.v. Linas Šeikis, paukštyčių 
- vilkiukų - ps. fil. Danutė Čižaus- 
kaitė. Atskirai įsikūrę buvo ir skautai 
vyčiai.

Kai pasižiūri - šioje stovykloje 
laikas veltui neleidžiamas. Dirbama 
rankoves pasiraičius...

Netoli vėliavų aikštelės, ant di
džiulių akmenų, įsikūręs, s.v. arch. 
Rimas Kabaila, su grupe jaunųjų 
pradeda vykdyti vieną stovyklos 
projektų - "Laiko bėgyje" ("Time 
line"). Pagal iš anksto paruoštus 
projektus, ilgų ilgiausioje lentoje, 
sesės - broliai piešiniais ir trumpais 
įrašais pradeda kelią į šią - Kara
liaus Mindaugo vardo stovyklą: prieš 
30.000 metų, titnaginiais ginklais 
ginkluoti medžiotojai medžioja to 

meto gyvulius. Čia ir žmonių, ir 
gyvulių, ir ginklų piešiniai, daromi 
pagal instruktoriaus - architekto 
nurodymus. Toliau - lyg iš audros 
debesio iškritęs parašas apie baltų 
giminių atsikraustymą į Pabaltijį. Juos 
seks kiti vaizdai, kiti įrašai, atvešią 
stebintį iki šios stovyklos... Dirbs 
kitos jaunųjų grupės - pieš, raižys, 
degins medyje lietuvių tautos nueitą 
kelią.

Netoli valgyklos įsikūręs niekad 
nematytas skautas- medžio droži
nėtojas, Edvardas Lašaitis, - 'dirba 
su kita brolių - sesių grupe. Plausto, 
grąžo, degina įvairius medžio darbe
lius - bus ko stovykloje pažiūrėti ir 
tėveliams bei draugams parodyti. 
Vienas, kitas, atrodo, net netiki, kad 
jis pats tai padarė, bet čia padėka 
turėtų priklausyti Lašaičiui - tai 
dėka jo sumanaus, nuoširdaus supla
navimo, aiškinimo, pagalbos...

Dar viena grupė prie vėliavų 
aikštės daro Mindaugo biustą v.sk. 
dail. Audronės Jurkšaitienės pro
jektas. Ar pats Mindaugas būtų iš jo 
save atpažinęs - sunku pasakyti, bet 
pavakare jau buvo galima įžiūrėti 
ūsuoto; ilgaplaukio vyro bruožus 
formuojamoje figūroje.

Tų užsiėmimų, grupių nemažai - 
visų neaplankysi... Kiek jų yra, ką 
kuri daro žino tik stovyklos užsiėmimo 
vadovai ir adjutantė, sesė v.sk. 
Marina Cox aitp, nes jos visur pilna, 
bet ji šiandien nelabai garsi - gerklę 
peršalus.Marina Cox,

ps. Viktoro Apie 12.30 vai. stovykloje sųju- 
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Seserijos Vyr. Skautininke Rajoninėje stovykloje. Iš kairės į dešinę: 
v.s. Jonas Zinkus, stovyklos v-kė s. Marina Cox, Rajono vadas 
v.s.fil. Balys Barkus, Seserijos Vyr. skautininke v.s.t.n. Stefa 
Gedgaudienė, fil. Tamara Vingilienė, v.s. B. Žalys.

dimas! Atvyko visų laukiama - 
nesulaukiama viešnia - LSS Seserijos 
Vyr. Skautininke, v.s.t.n. Stefa 
Gedgaudienė. Ją prie vartų pasitiko 
rajono vadas, v. s. fil. Balys Barkus ir 
jo vadijos nariai, australų skautų 
rajono, kuriame stovyklavietė 
randasi, vadas, skautininkas Bill 
Brisbane, šios stovyklavietės globėjas, 
skaut. Don Stone ir stovyklos virši
ninkė, Marina Cox (netruko su viešnia 
susipažinti visi stovyklautojai, o ypaC 
stovyklautojos!). Australai aprodę 
viešniai stovyklavietę bei jos 
įrengimus atsisveikino. O mus, drauge 
su viešnia, stovyklos viršininkė ir 
kulinarinių menų šefas, brolis Vikto
ras, pakvietė prie pietų stalo. Kol į 
skrandžius "sušluotos" gėrybės apsi- 
virškins, jaunieji šiek tiek aprimo - 
stovykloje vyko neva tai poilsio 
valanda. Tuo tarpu viešnia apsupta: 
vyresnioji karta bando išsišnekėti apie 
"senus, gerus laikus" ir dabartines 
skautavimo problemas, jaunesnieji 
vadovai klausinėjasi apie jiems 
rūpimus dalykus. Bet neilgam. Atėjus 
užsiėmimų metui vėl visi į darbą - net 
viešnia ir rajono vadas "prigriebiami", 
pristatomi prie pašnekesių 
pravedimo!..

Dienos metu stovykloje mirgėte 
mirgėjo įvairiausių spalvų baltinukai, 
kelnės, sijonai, bet, va, pavakariais 
stovykla pasidarė tikrai skautiška 
stovykla, kažkaip pagražėjo - mat 
vėliavų nuleidimo iškilmėms visi 
apsirengę uniformomis, tvarkingai, 
pastovyklėmis išsirikiavę, atžygiavo į 
vėliavų aikštę.

Stovyklai išsirikiavus, reportą 
priėmė Seserijos Vyr. Skautininke, 
lydima rajono vado ir stovyklos 
viršininkės. Po oficialaus viešnios 
pristatymo ir jos trumpo žodžio, sekė 
įžodžiai. Jaunesniojo skauto įžodį 
davė du Canberros "Baltijos" tunto 
kandidatai - Neris Mauragis ir Simas 
Kaminskas, skautės - Danutė Rama
nauskaitė (Melbourne "Džiugo" 
tuntas) ir Vanesa Milen (Adelaidės 
"Vilniaus" tuntas). Jiems kakla
raiščius užrišo Vyr. Skautininke.

Sekė pasiruošimas laužams, vaka
rienė ir-L-a-u-ž-a-s I... 
Atrodė, kad laužo metu buvo prisi- 
dalnuota, prišūkauta, prlšposauta iki 
valiai, bet kur tau!.. Po "Ateina 
naktis" giesmės ir skubių naktipiečių 
jaunieji skubėjo paruošti valgyklą 
pasišokimui - kas ten šokta, kaip 
šokta - nebežinau, nes mums, senimui, 
prisiėjo laikas važiuoti namo.

Taip, Karaliaus Mindaugo valdose 
viskas tvarkoj - ten skamba linksmas, 
jaunatviškas juokas, triukšmas, kaip 
tik pas jaunus gali būti!..

MELBOURNO SKAUTININKAI.

Melbourne skautininkai dalyvavo 
"Džiugo" tunto metinėje iškyloje 
gruodžio 6 d. Yarra Bend parke. Kol 
vyko tunto vienetų užsiėmimai, skau
tininkai turėjo savo sueigą. Susėdę po 
medžiu, aptarė savo veiklos reikalus. 
Toliau su įdomumu klausėsi kapeliono 
s.fil. kun. Dr. Dauknio pasakojimo 
apie Lietuvos Krikšto istoriją ir 
pasiruošimus jubiliejaus paminėjimui. 
Pasirodo, kad krikščionybės plitimas 
Lietuvoje vyko trimis etapais: prasi
dėjo su Mindaugo krikštu ir karūna
cija, bet sužlugo; vėliau Jogailai tapus 
Lenkijos karaliumi, Lietuvos krikštas 
buvo platesniu mastu, o Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio valdymo laiko
tarpiu krikščionybė galutinai buvo 
(vesta. Tad dabar švenčiama Jogailos 
laiko krikšto jubiliejus.

Viso pasaulio vyskupai sutinka šį 
jubiliejų atatinkamai paminėti, kas 
yra labai naudinga Lietuvos laisvinimo 
reikalui.

Melbourne Lietuvos krikšto jubi
liejų rengia Katalikų Federacija. 
1987 m. kovo mėn. 1 d. bus iškilmingos 
pamaldos katedroje ir šventas mišias 
aukos arkv.Little.
Visos lietuvių organizacijos yra 
kviečiamos kuo skaitlingiausiai daly
vauti su savo vėliavomis ir parodyti 
solidarumą pavergtai tėvynei. Taigi 
aktyvūs ir jau nuo veiklos pasitraukę 
skautininkai visi turėtų dalyvauti 
organizuotai jubiliejinėse pamaldose.

Kapelionas parodė labai dailiai 
pagamintą pagal V. Košubos projektą 
jubiliejinį medalį, kuris yra nulietas iš 
bronzos, sidabro ir paauksuotas.

Po sueigos, skautininkai dalyvavo 
"Džiugo” tunto oficialioje progra
moje, kur dvi skautės ir nemažas 
skaičius paukštyčių ir vilkiukų davė 
įžodžius ir įsijungė į tunto veiklą. Viso 
dalyvavo 14 skautininkų.

Sekanti skautininkų Ramovės 
iškyla numatoma 1987 m. sausio 17 d. 
šeštadienį aplankant "Džiugo" tunto 
stovyklą, kuri įvyks sausio 15-16-17- 
18 dienomis Woodende B. Zabielos 
sodyboje. Skautininkai kviečiami susi
rinkti stovyklavietėje prieš vidur
dienį, nes tuojau po pietų įvyks 
Ramovės sueiga.

Vyt.
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netekome; di d e li o lietuvio

Kai pavasaris rodos šimtų žiedais 
margaisiais šaukia:

Gyventi, džiaugtis ir mylėt -
Tai mūsų Klemenso sustojo plakusi 

jautri širdis!
Ir tie žiedai ir kylanti saulė - Veltui 

Tavęs ieškos ar lauks...
Tu kaip suspindus! žvaigždė - 

nukritai juodon naktin...
Mes jaučiam: tėvynė tai dabar 

rudeny giliam,
Beržai gal pavargę bežaliuodami 

prie vartų...kaip jų gyvenimas, ar 
mūsų dienos... Bet kas tikėt galė
tų, kad ir amžinai žaliuojanti vasara 

praeis - su jos žiedais!
Kad ir čia mirtis mus seka žingsnis 

žingsnin, nežiūrint kaip 
toli tu nekeliautum -

Nors kad ir į Karalienės (Queens 
land) žemę gražiausių!..

Tokios mintys man pinasi, ar 
nepaliauja sekusios, kad štai ir tame 
tarsi rojaus kampely - prie auksinių 
pakrančių - prie Gold Coast - mirtis 
surado auką.

Kaip palaužtas tapo mūsų Brolis 
Lietuvis - tas tvirtasis Žeinaitjos 
ąžuolas, didysis kultūrininkas, tasai 
Žiburys ir tarsi lietuvybės Sargas - 
visą amžių budėjęs prie mūsų lietuvy
bės pulso ir širdies!.

Bet metrikacija tiesi ir kieta: šių 
metų 25 lapkričio, po ilgos ligos, mirė 
Klemensas Stankūnas 76 m. amžiaus.

Ilgas Tavo kelias mūs dienų keleivį
- daug pavasarių kaišytų baltom 
ievom ar mėlynom džakarandom...

Tavo daina buvo pradėta Kurtu
vėnų - Ventos lygumose (Šiaulių 
apskr.) - ypač prie krantų' upelio 
Kurtuvos. Čia choro dainų pynėje ir 
jaunystė susipynė su Petronėle Kli- 
minskaite - geriausiu sopranu ir 
gražiausia ne tik balsu 1936 m. 
Vedybomis.

Laimingu sutapimu greit žengei ir 
pirmą pakopą į sostinę Kauną - 
saugoti valstybės jų vadų. Čia, ypa, 
buvo daug galimybių plėsti Tau savo 
mokslo bei patirties akiračius. Čia 
gimė irpirmasiskūdikis - sūnus Vaidas
- dabar Tavo pavaduotojas. Bet tie 
daug žadantys horizontai netrukus 
aptemo raudona audra, kuri palaužėir 
vadus ir valstybę ir sutrypė laisvę!

Pilki rudens keliai ir dar pilkesnės 
tremties dienos vedė iš tėvynės: Kaip 
ir mums visiems likimas lėmė...

Kažkaip į vokiečių traukinį įšokusi 
Petronėlė su Vaidu nukeliavo net į 
Daniją... Karo gaisrams dar rūkstant, 
Klemensas suradęs pėdsakus kuo ne 
raitas (ant dviračio) atjojo į Daniją 
pas Petronėlę. Čia buvo ir džiaugsmo 
vaisius - dukrelė Virginija - tarsi 
simbolis daniško gėrio ir moteriško 
grožio...

Vėl ar ne likimas - ar ne Dievo 
duota, kad Stankūnų šeima patenka į 
Karalienės žemės širdį - į pat 
Brisbane... Kaip kas ką nesakė : ar 
gyrė ar peikė, bet Klemensas pamil o 
Brisbane ir savo vairininko darbą bei 
savo brolius tėvynainius. Prie vairo 

grožėjosi žiedais - žmonių 
veidais ir traukė dainelę apie savo 
jaunystę prie Kurtuvos,apie savo 
"mergaitę, kuria^ sutiko kai žydėjo 
dobilai!.. Tos jo dainos ir plačiau yra 
nuskambėję.

Dar kas nuostabiau, kad ir namelį 
įsigijo prie traukinio, kuris ir buvo 
tarsi viešbučiu visiems, kurie tik 
Brisbanėje keliaudami sustodavo, bet 
ypač kunigams bei jų atstovams... Kai 
dar savo kapeliono neturėjo, tai 
Klemensas buvo kaip dijakonas kad 
ir nešventintas: rūpinosi bažnyčia, 
pamaldomis, o ypač gražiu giedojimu, 
kuris stebino ir kunigus ir vyskupus ir 
kitus svečius. Visur, kur tik reikėjo, 
atstovavo lietuvių parapiją ir ypač

organizavo Brisbanės Bendruomenę.

A.A. Klemensas Stankūnas
Bent keletą kartų buvo perren 

karnas pirmininku ar atstovu į 
suvažiavimus. Oficialus ar neoficia
lus, bet nepakeičiamas atstovas, 
nepavargstantis organizatorius ir 
bažnytiniam gyvenime ir bendruome
nės ir Tautos Fondo veikloj. Čia ypač 
norėčiau priminti, kad Klemensas 
Stankūnas buvo ištikint as Mūsų 
Pastogės skaitytojas ir rėmėjas per 
ilgus metus! O savo jautriu ir gyvu 
stilium dažnai aprašydamas brisbanie- 
čių veiklą ar žygius - juos tarsi jungė 
su visais ir su mumis! Šioj vietoj 
norėčiau ir pasidalinti su jais tuo 
skausmu, netekimo liūdesiu! Skaudus 
yra kiekvieno lietuvio netekimas - bet 
ypač, lyg to kertinio stulpo! Liūdesiu 
su sūnum Vaidu ir dukra Virginija bei 
jų šeimomis ir 5 anūkais, ypač, 
liūdesiu su ištikimąja jo gyvenimo 
drauge Petronėle. Atsimenu jų iškil
mes 25 Metų Vedybų sukakties. 
Tiesa, tik nesenai buvo atšvęsta čia ir 
50 metų. Auksinė Vedybų sukaktis - 
nors jau atrimo atsiskyrimo šešėlyje... 
Lai Viešpats paguodos ištiesia Jums 
ranką!. - Mes tik žmonės - ir mūs 
žodžiai išsenka...

Gal aš klystu, bet man atrodo, kad 
Stankūnų šeima Brisbanėje,lyg sutei
kė tam tikrą toną arba tą draugystės 
dvasią. Jie patys visus vaišindavo, bet 
savo svečius ir kitiems parodydavo... 
Ir, taip Brisbanėj susidarė lyg toks 
draugystės ratas, į kurį jau kartą 
patekęs, tai neišeisi - kol jo viso 
neapeisi... Ir taip po savaitės grįžti 
nešdamas atsargas...

Kaip Stankūnų šeima taip ir visi 
brisbaniečiai mėgsta draugystę ir 
svečius, mėgsta vaišes ir dainas - o 
išleisdami ilgai ilgai lydėdami vis 
laukia - kol lėktuvas pasikels.

Čia visų tų žygių ir darbų 
nesurašysi, kurie, beveik sujungti su 
Stankūnų šeima ypač su A.A. Kle
mensu, kuris niekad nepavargo lieda
mas savo širdį ir meilę nelaukdamas nė 
atpildo ar padėkos - TAI BUVO 
DIDELIS LIETUVIS, kurio vardas 
Brisbanėj dar ilgai skambės, kurio 
maloni veido šypsena ilgai dar 
neišblės!

Tegul akių rasa nuplauna mūsų 
kelio dulkes...

Tegul širdžių malda Tave į naują 
vieškelį lydės,

Tegul ugnys Tavo meilės aukuro čia 
ilgai negąsdamos spindės,

Tegul jos nušvies ir kelią Tavo 
Sielai dangiškos Vilties!

Prel. P. Butkus

Telefonu iŠ JAV

Sausio 6 d., Cleveland OHIO po 
sunkios ligos ir kelių operacijų mirė 
Čiurlionio ansamblio vadovas Rytas 
Babickas.
Velionis buvo 56-šešerių metų. Illi
nois universitete gavo inžinieriaus 
bakalauro laipsnį.

Muzikos mokėsi pas prof. Andrių 
Kuprevičių, prof. Vladą Jakubėną ir 
muziką Algį Šimkų. Gyveno ir dirbo 
Clevelande.

1959 įsteigė vyrų oktetą kuris 1984 
metais gastroliavo Australijos lietu 
vių koklonijose.

. Čiurlionio ansamblio įkūrėjui kom
pozitoriui Alfonsui Mikulskiui mirus 
1983 perėmė Čiurlionio ansamblio 
meno vadovo ir dirigento pareigas.

Velionis buvo palaidotas sausio 8 
dieną dalyvaujant visai Clevelando 
lietuvių kolonijai.

A. Karazijienė.

Sudi e-v

Romui Venclovai

Gruodžio 17 d. negailestinga mirtis 
išplėšė iš Sydney lietuvių tarpo 
visuomenininką dipl. miškininką 
Romualdą Venclovą, sulaukusį 80 
metų amžiaus.

A.A. Romualdas Venclovas
Velionis buvo gilus patrijotas, daug 

darbo įdėjęs į lietuvių veiklą 
Australijoje ir jautriai išgyvenęs visus 
bendruomenės rūpesčius. Likimo 
ironija jam lėmė gimti ir mirti toli nuo 
tėvų krašto. R. Venclovas gimė 1906 
m. rugpiūčio 23 d. Archangelske, 
Rusijos šiaurėje.
Jo tėvai, žemaičiai iš Darbėnų, caro 
laikais buvo priversti pelnytis duoną 
Rusijos gilumoje. Tėvui geležinke- 

Jiečiui mirus, našlė motina su gausia 
šeima grįžo į gimtąjį Darbėnų miestelį 
1920 metais. Romualdas iš mažų 
dienų pats sau skynė kelią į mokslą, 
dirbdamas dienos metu ir mokin
damasis vakarais. Jis baigė suaugu
siųjų gimnaziją Kaune. 1931 m. įsigijo 
Aukštesniosios Miškų M-los diplomą 
Alytuje. Stojęs į Vytauto D. uni-tą 
Kaune 1937 m. jis baigė klausyti 
teisių fakultetą 1942 m. Vilniuje.

1931m. jis pradėjo dirbti miškų 
tarnyboje kaip girininkas, o nuo 1934 
m. perkeltas į Miškų Dep-to centrą 
Kaune, kur ėjo girininko specialisto ir 
referento pareigas. Buvo žurnalo 
"Mūsų Girios" admininstratorium. 
1941-1944 buvo Alytaus miškų urėdu. 
Studijuodamas priklausė korporacijai 
"Samogitia", aktyvus šaulys. Tarny
boje savo viršininkų vertinamas ir 
1939 apdovanotas Gedimino orderiu.

1944 m. su šeima pasitraukė į 
vakarus ir 1950 m. atvyko į Australiją, 
kur dirbo geležinkelių tarnyboje iki 
išėjimo j pensiją.

R E M K I

AUSTRALIJOS LIETUVIU

FONDĄ

Jo tikslas - skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūros apraiškas.

Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam 
aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami 
testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Foųdo 
pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street,

North Melbourne, Victoria

A.L. FONDO VALDYBA

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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Tuoj įsijungęs į bendruomeninę 
veiklą Australijoje, nuo 1951 iki 1956 
m. dirbo Tautos Fondo atstovybėje. 
Nuo 1953 m. pirmininkavo Lietuvos 
miškininkų s-gos išeivijoje Australijos 
skyriui.

Ilgametis Sydney Lietuvių namų 
tarybos narys ir pirmininkas 1956 m., 
vėliau iki 1963 m. šių namų revizijos 
komisijos pirmininkas, ALB Krašto 
Kontrolės komisijos narys 1957- 58, 
ALB Krašto valdybos iždininkas 
1961 -62, daugelio Krašto Tarybų 
narys. Bendradarbiavo "Mūsų Pasto
gėje" bei Čikagoje leidžiamame 
"Girių Aide".

Prieš 26 metų prasidėję širdies 
negalavimai pristabdė R. Venclovo 
šakotą veiklą, bet dar prieš porų metų 
jį matėme Sydney Apylinkės Kontro
lės komisijoje bei nuolat dalyvaujant 
minėjimuose, paskaitose ir susirin
kimuose.

Gausaus draugų ir pažįstamų būrys 
gruodžio 22 d. dalyvavo gedulingose 
pamaldose Lidcombe bažnyčioje, gie 
dant chorui ir palydėjus velionį į 
Roo kwood krematorijumą. Laido
tuvių apeigas atliko Prel. P. Butkus, 
atsisveikinant pasakęs jautrų žodį, fi
nes ir draugų vardu kalbėjo Apyl. 
pirm. Alb. Giniūnas, Vyt. Patašius, J. 
Kedys bei velionio sūnus.

Liūdesyje paliko velionio našlė 
Jadvyga Venclovienė ir sūnus dr. Irvis 
Venclovas su šeima. y p

Skelbimas

ŠVENTO RASTO

TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Bet visoje parašytoje istorijoje dar 
niekad nebuvo valdovo, valstybės 
atstovo, prezidento, karaliaus arba 
diktatoriaus, kurs būtų buvęs panašus 
į Jėzų ir taip pasišventęs, kaip kad jis 
buvo - pirmiausiai Dievui ir paskui 
žmonėms, šventasis Raštas sako, kad 
Jėzus "ėjo aplinkui gerą darydamas." 
(Ap. Darbai 10:38) Jis naudojo savo 
stiprumą mokinimui ir gydymui tų su 
kuriais jis susitikdavo kasdien vykin
damas savo pasiaukojimą. Pagaliau jis 
pabaigė tokį pašvęstą savo tarnavimo 
gyvenimą atiduodamas save mirčiai 
ant žiauriausio kryžiaus.

Tokiu būdu žmogus Kristus Jėzus 
parodė savo pasišventimą ir tarna
vimą tiems, kuriems Dievo paskirtu 
laiku jis turės būti Valdytoju. Pasaulis 
galės pilnai pasitikėti tokiam meilin
gam Valdovui, kuomet jie pažins jį ir 
sužinos, kad jo seniai pažadėtoji 
Karalystė bus įsteigta žemėje. Ta 
ilgai lauktoji Karalystė užims pasaulio 
viešpatavimą visų žmonių palaimi
nimui.

Bus daugiau
Mylintieji tiesą literatūros gausite 
veltui. Rašykite: P. Bašinskas, 16 
Burlington St., Holland Park, 
Queensland 4121.
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Šaunios vedybos 
Hobarte

Jaunieji Brigita (Paškevičiūtė) ir 
Melvin Carr

Šeštadieni, lapkričio 15, Šv, Tere
sės bažnyčioje, Moonah, susituokė 
Brigita Paškevičiūtė ir Melvin Carr.

Brigita yra mūsų ilgamečio pirmi
ninko jauniausia dukra, gerai pažįsta
ma Hobarto lietuviams, nes ji: buvo 
sportininkė, žaidė krepšinį Perkūno 
klube, dainavo buvusiam Hobarto 
mergaičių chore, tautinius šokius šoko 
Ventos grupėje.

Melvin mažiau pažįstamas, bet jis 
irgi kartais pasirodydavo parengi
muose kartu su Brigita.

Abu jaunieji turi gerus darbus. 
Brigita tarnauja Tasmanijos premjero 
įstaigoje, o Melvin yra advokatas 
privačioj firmoj. Jie gyvens gražiai 
įrengtuose, nuosavuose namuose.

Bažnyčioj buvo susirinkęs gausus 
būrys lietuvių ir australų, kai Brigita 
atvyko, tėvo vedama, su dviem 
pamergėm ir dviem "gėlių" mergai
tėm. Melvin, su dviem pajauniais ir 
australų kunigu jau laukė prie 
altoriaus.

Sutuoktuvių metu grojo vargonais 
ir australe solistė giedojo. Kunigas 
pasakė trumpą pamokslą. Jauniesiems 
teko pasirašyti dokumentus.

Svečiai su jaunaisiais vėl susitiko 
Lenkų klube, kuriame "apeigos" už
truko ilgiau negu bažnyčioj.

Jaunajai porai visi Hobarto lietuviai 
linki sėkmės, ilgo ir vaisingo gyve
nimo, tikėdamiesi jaunavedžius matyti 
visuose lietuvių parengimuose.

S. Augustavičius

ruoju metu savo kūrybiškais spektak

A.A. Romualdui VE N O I., O V UI 

mirus, Jo sūnų dr. Irvį ir šeimą užjaučiame ir kartu liūdime.

Sydnejaus L.S.K. KOVO golfininkai.

Sydnejaus L.S.K. Sporto klubo KOVO valdyba.

A.A. Romualdui VENCLOVUI

mirus, žmoną Jadvygą ir sūnų Irvį ir jo šeimą liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame ir dalinamės netekimo skausmu,

C. Protienė, L. ir K. Protai ir B. Nagulevičienė.

A.A. Romualdui VETJCEOVUI

mirus, žmonai Jadvygai ir sūnui dr. Irviui su šeima nuoširdžiausią 
užuojautą reiškia

V. Patašius 
Bronė Kutkienė

Pagerbtas rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis 
sulaukė 80 metų amčiaus pernai, 
spalio 19-tą. Vašingtono lietuvių 
bendruomenės apylinkės valdyba 
suorganizavo pagerbtuves, kuriose 
poetas-teatralas Jurgis Blekaitis 
apibūdino jo kūrybą, pareikšdamas, 
kad Vaičiulaitis yra mūsų literatūros 
klasikas dėl veikalų turiningumo, 
įdomios fabulos ir žodingos lietuvių 
kalbos.
Lietuvos atstovo pareigas einąs 
Stasys Lozoraitis sukaktuvininką 
pasveikino. Dramaturgas Kostas 
Ostrauskas, atvykęs iš Filadelfijos A. 
Vaičiulaitį pasveikino asmeniškai ir 
perdavė sveikinimus Lietuvoje 
gyvenančio Juozo Apučio, žymaus 
rašytojo. Iš Kalifornijos atskridęs 
istorikas Vincas Trumpa skaitė 
paskaitą: "Keletas brūkšnių Antano 
Vaičiulaičio portretui". Poeto Kazio 
Bradūno sūnus Jurgis Bradūnas 
perdavė sukaktuvininkui savo tėvo 
sveikinimus, ateitininkų meno 
draugijos "Šatrijos" ir "Ateities" 
literatūros fondo. Lietuvių rašytojų 
draugijos vardu sveikino rašytojas 
Česlovas Grincevičius. Antroje 
pagerbimo dalyje buvo skaitoma A. 
Vaičiulaičio kūryba.

Lietuvoje rašytojo 80 metų amžiaus 
sukakties proga žurnale "Literatūra ir 
Menas" tilpo Alberto Zalatoriaus 
išsamus straipsnis, kuriame jis 
išskaičiavo Vaičiulaičio veikalus , 
išleistus Lietuvoj ir JAV-se. 
Paminėjo, kad su turistų grupe A. 
Vaičiulaitis pernai, rugsėjo Juėn. 
antrą kartą lankėsi Lietuvoj ir 
susitiko su rašytojais.

AREŠTAS VILNIAUS 
JAUNIMO TEATRE

Lietuvių Informacijos Centras 
praneša, kad Vilniuje gruodžio 8 
dieną, pirmadienį, buvo suimtas 
Gediminas Jakubčionis, Valstybinio 
Jaunimo teatro inžinierius- apšvie
tėjas. Jis saugumo buvo tardomas 
kelias dienas, vadovaujant pulkininkui 
Česnavičiui, kuris dažnai veda politi
nes bylas. Nors oficialūs kaltinimai 
nežinomi, vienas saugumo agentas 
pasakė, kad jie nori "išnaikinti šį 
lizdą".

Kitą dieną po Jakubčionio arešto, 
gruodžio 9d. buvo padaryta nuodugni 
krata pas studentą Vinclovą, kuris 
dirba neetatiniu techniniu darbuotoju 
taip pat Valstybiniam jaunimo Teatre. 
Pas Vinclovą per kratą buvo paimta 
80 knygų su viršum.

Valstybinis Jaunimo Teatras pasta

liais sukėlė tarptautinį susižavėjimą. 
Kai praėjusiais metais apsilankė 
tuzinas amerikiečių rašytojų su 
sovietų delegacija Vilniuje, rašytojas 
Arthur Miller pavadino teatro spek
taklį vienu geriausiu pasaulyje.

Pora dienų prieš Jakubčionio 
areštų, Valstybinį Jaunimo Teatrą 
aplankė JAV režisierių, aktorių ir 
producerių delegacija su "Tarptau
tine Teatro Maina". Grupėje dalyvavo 
aktorė Colleen Dewhurst ir La Mama 
režisierė Ellen Stewart

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

$20 E. Karblane (30) Vic. Šv. Kalėdų 
proga.
$40 O.V. Arai (70) NSW vietoj gėlių 
mirus M. Umbražiūnienės tėveliui. 
$20 R. Venclovas (140) NSW
$10 V.B. Barkai (280) NSW, vietoj 
gėlių mirus B. Šarkauskui 
$50 F. Skabeika (105) S.A.
$20 J. Beinoravičius (80) S.Až
$ 5 J. Sadauskas (10) S.A.
a.a. Paul MAČIULIUI Geelonge 
tragiškai žuvus, vietoj gėlių:
Po $10 Geelongo Apyl. Valdyba (260)
O. Shrederis (149)
$5 A. S. Obeliūnai (720) 
a.a. Jonui KEMEŠIUI Melbourne 
mirus, vietoj gėlių aukojo:
Po $20 L. Bučelis (1135), Pr. 
Dranginis (245) ir A.A. Kesminai 
(145)
Po 10 V.G. Ališauskai (470), V.A. 
Baltrukoniai (170), J.T. Krasauskai 
(20), J.S. Meiliūnai (852), I.O'Dwyer 
(70), J. Paragienė (177), A.A. 
Ramanauskai (104), N.D. Rama
nauskai (15), S.B. Savickai (65) ir 
M.F. Sodaičiai (168) ir J.N. Meiliūnai 
(255)

Sveikiname naujus šimtininkus A 
ir A. Ramanauskus ir F. Skabeiką.

Ačiū visiems aukotojams.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

UŽSIDA RE

” PA I. A N G A”

Sydnejuje užsidarė "Palanga Tours" 
bendrovė ir suvenyrų parduotuvė, 
taip pat "Litas Investments Pty. 
Ltd." Visuose Australijos miestuose 
užsidarė abiejų bendrovių skyriai: 
"Palanga" kelionių biuras, po 18 
metų organizavimo ekskursijų į Sov. 
Sąjungą ir kitus kraštus, užsidarė 
todėl, kad abi minimos bendrovės 
susiginčijo su Sovietų lėktuvų ben
drove Aeroflot.

"Litas Investments Pty. Ltd." 
direktorius Romas Cibas pernai, kovo 
mėn. sudarė pusiau raštišką, pusiau 
žodžiu susitarimą su Aeroflot vietiniu 
direktorium Leonidu Seliverstov.

Netrukus po to susitarimo, birželio 
24-tą L. Siliverstov pranešė R. Cibui, 
kad Aeroflot nebeturi noro veikti 
pagal susitarimą.
"Palanga" ir "Litas" bendrovės pada
vė Aeroflot į teismą, reikalaudami 2.6 
milijonų už pažado sulaužymą. Aero 
flot pareikalavo $600.000 iš "Palanga 
Tours".

Teismas bus šįmet, vasario 23 -čią. 
"Aeroflot" advokatas Greg Lewis 
paneigė, kad ši bendrovė turėjo kokį 
nors susitarimą su "Litas Investments 
Pty. Ltd,"
( Šios žinios paimtos iš "The 
Australian" gruodžio 26, 1986- 2psl.)

Skel bl mas

Spaudos Sąjungos valdybai skubiai 
reikalingas Mūsų Pastogės admi- 
nistratorius-ė. Kreiptis į Spaudos 
Sąjungos valdybą raštu arba tel.: Dr. 
B. Vingiliui - 6026358 ir V. Patašiui - 
5584640. Skambinti po darbo valandų.

Žinios
Kinijos valdžia pamažu nuslopino 

studentų demonstracijas, siekusias 
iškovoti daugiau akademinės laisvės 
bei geresnių sąlygų kinų studentams. 
Vėliausiai demonstravo Kinijos uni- 
verstitetų negrai studentai, kreip
dami dėmesį į kiniečių blogą elgesį su 
negrais, juos pravardžiuojant "Juo- 
daisias velniais".

Gruodžio 17 d. Kazakstano 
sostinėje Alma Ata prasidėjo didžiulės 
riaušės, nukreiptos prieš rusus. Jas 
iššaukė partijos lyderio Kazako 
Kunajevo atleidimas, jį pakeičiant 
rusu Genadij Kolbin. Pasak neoficialių 
šaltinių, riaušes malšinant žuvo per 30 
policininkų, dar daugiau sužeistų. 
Suimta virš 1000 žmonių.

į Maskvą iš tremties Gorkio 
mieste sugrąžintas Nobelio laureatas 
dr. Andriejus Zacharovas tuoj susisie
kęs su Vakarų žurnalistais suminėjo 
visą eilę disidentų ir žmogaus teisių 
kovotojų, tebekenčiančių sovietų 
gulaguose ir tremtyje. Jis išvardino ir 
pabaltiečius disidentus.

Sovietų vidaus reikalų ministeris 
Aleksandras Vlasovas pripažino, kad 
šiuo metu Sovietų S-goje yra 46.000 
narkomanų ir kad besaikis narko
tikų vartojimas smarkiai plinta. Ypač 
daug jaunuolių pavirtę narkomanais 
didmiesčiuose, kaip Maskvoje, bei 
centrinės Azijos ir Kaukazo srityse.

įsitempė santykai tarp Austra
lijos ir Prancūzijos, prancūzams ištre
miant australų generalinį konsulą iš 
Naujosios Kaledonijos. Jau sausio 6 d. 
Prancūzija suspendavo oficialius vizi
tus Australijoje, nepatenkinta aus
tralų laikysena NaujosiosKaledonijos 
nepriklausomybės siekimo klausimu.

Australijos užs. reik, ministeris 
pareiškė, kad Australija neaštrins' 
padėties ir nesiims sankcijų prieš 
Prancūziją.

Australijos Baltų Taryba Išdėstė 
savo pažiūras Menzio Raporte iškel
tais klausimais rašte, įteiktame mln. 
pirm, pavaduotojui Lionel Bowen. 
Rašto nuorašai išsiuntinėti įta kin
gesniems ministeriams, senatoriams, 
atstovų rūmų nariams ir žydų 
bendruomenės vadovams.

Gruodžio 29d. mirė australų 
kompozitorius John Antill, sulaukęs 82 
m. amžiaus. Sukūręs operą Endymion, 
simfoniją, muziką 29 baletams, daug 
dainų. Jis ypač, pagarsėjo savo 
veikalu "Corroboree".

Europa pergyvena ypatingai 
šaltą žiemą. Londone spiegas nutildė 
Big Ben varpus, Leningrade tempe
ratūra nukrito iki minus 35 C, o 
Norvegijoje Drevsjoe metereologinėje 
stotyje net iki minus 47 C. Sovietų S- 
goje nuo šalčių žuvo 77 žmonės, bet 
žmonių mirčių pranešama iš dau
gelio Europos kraštų, net iš Prancū 
zijos.

Komunistinės Lenkijos valstybės 
galva, gen. Jeruzelskis, lankėsi 
Romoje ir turėjo ilgą pusantros 
valandos pasikalbėjimą su popiežium.

Jauniausias Anglijos karalienės 
sūnus Edvardas, ėjęs vienerių metų 
karinį apmokymą marinuose, po 4 
mėnesių nusprendė mesti karinę 
karjerą.
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MichaelBourdeaux SVEČIAS IŠ SYDNEY ADELAIDĖS SCENOJE.
Didelis lietuvių draugas, "Keston 
College” įkūrėjas ir direktorius Rev. 
Michael Bourdeaux atvyksta iš 
Anglijos į Australiją. Nuo sausio 28. d. 
iki vasario 11 d. viešės Sydnejuje. 
Vasario 2 d., pirmadienį, 7 vai. jis 
skaitys paskaitą Sydnejaus Lietuvių 
namuose.

Rev. M. Bourdeaux yra žymus 
mokslininkas, apdovanotas Templeton 
Foundation premija. Studijavo 
Oxfordo ir Maskvos universitetuose. 
Studijuodamas Sov. Sąjungoje gerai 
patyrė apie tikinčiųjų persekiojimus
ir psichiatrijos piktnaudojimą prieš 
sąžinės ir politinius kalinius.

Atskleisti pasauliui faktus apie 
žmonių persekiojimus Sov. Sąjungoje, 
palengvinti politinių kalinių padėtį ir 
kovoti prieš melagingą Sovietų 
propagandą 1969 m. jis įsteigė 
mokslini institutą - Keston College. 
Keston College nepriklauso jokiai 
politinei srovei. Verčiasi vien tik iš 
geradarių aukų. Dirba virš 20 
mokslininkų,- daugiausiai tiktai iš 
pasišventimo ar už mažą atlyginimą. 
Tokių idealistų pastangomis Keston 
College sutelkė didžiulius archyvus ir 
pagarsėjo visame pasaulyje, kaip šios 
srities tikslingiausias žinių šaltinis, 
kuriomis naudojasi įvairūs laikraščiai 
ir valstybių vyrai.

Mums ypač malonu, kad M. 
Bourdeaux parašė didelę knygą apie 
persekiojimus Lietuvoje - "Land of 
Crosses", paskyrė visą skyrių Nijolei 
Sadūnaitei kitoje savo knygoje "Risen 
Indeed..." ir yra duodama žinių iš 
Okupuotos Lietuvos beveik 
kiekviename dvisavaitiniame
biuletenyje "Keston Newsservice” ir 
trimėnesiniame leidiny "The Right to 
Believe". Paskutinėje savo knygoje 
"Ten Growing Soviet Churches", 
lietuvių katalikų bažnyčiai skirtoje 
dalyje vaizdžiai aprašo apie 
tikinčiųjų kovas dėl religijos ir laisvės 
Lietuvoje.

Turint tokį svarbų Lietuvos draugą, 
kaip Rev. M. Bourdeaux, mūsų 
namuose yra labai svarbu jį tinkamai 
įvertinti ir pagerbti. Geriausias būdas 
jį pagerbti ir paskatinti, tai gausiai 
dalyvauti jo paskaitoje. Visi skatinami 
ir prašomi, kuo skaitlingiau dalyvauti.

A. Giniunas.

Gruodžio 7 d., Lietuvių namų salėje, 
adelaidiškiai turėjo progos pasigėrėti 
aukštos muzikinės kultūros: solisto 
Gregory Martin iš Sydney ir mūsų 
vietinės pianistės Irinos Velgush - 
atliktu koncertu.
Jį pradėjo, pirmą kartą į Adelaidę 
atsilankęs, baritonas G. Martin. 
Parinko dainų karalium laikomo Fr. 
Schuberto penkias dainas. Kaip muzi
kos pasaulyje žinoma, tils gerai išprusę 
vokaliniame mene dainininkai sugeba 
išsemti iš Fr. Schuberto dainų jų gilią 
muzikinę dvasią ir čia reikia pažymė
ti, kad G. Martin interpretacijoje 
kiekviena iš jų įgavo tinkamas spalvas 
ir deramą interpretaciją.

Dainininkai savo rečitaliuose daž
nai parenka dainą "An die Musik", 
lyg atiduodami duoklę - "odę" dainos 
menui. G. Martin tą dainą atliko su 
giliu susikaupimu. Sekančioje - "Der 
Wanderer"- Klajūnas, kurioje išlie
jamas gimtosios padangės ilgesys 
skambėjo stipriais dramatiniais jaus
mais.
"Heiden Roeslcin" - Laukų rožytė - 
tinkamu vokaliniu paprastumu ir 
lengvumu pademonstravo dialogą tarp 
vaiko ir rožytės. Dainą "Wanderers 
Nachtlied" apvilko švelniu romantišku 
rūbu ir užbaigė populiariąja "Sere
nada". Dainavo vokiškai pagirtina 
švaria ir aiškia dikcija.
Minėtų dainų atlikimu įrodė savo 
neabejotiną muzikinį subrendimą, 
laisvai valdydamas ir moduliuodamas 
savo gražų balsą. Paliko sceną 
entuziastingų katučių lydimas, o jo 
vietoje prie pianino dabar priėjo jo 
akompaniatorė Irina Velgush. Juiai 
skambino mūsų žinomos kompozitorės 
Giedrės Gudauskienės (gyv. Los 
Angeles) įdomų, įvairiaspalvį kūrinį 
"Los Angeles vaizdai". Vaizdų ciklas 
- šeši muzikiniai paveikslai: Olvera 
gatvė, Kiniečių kvartalas, Žemės 
drebėjimas, Saulėlydis Ramiajame 
vandenyje, Hollywood ir Lietuvių 
bažnyčia Šv. Jurgio gatvėje. Pagir
tinas pianistės tų atskirų, labai 
skirtingų vaizdų rimtas išstudijavimas 
ir perdavimas pianinu. Vaivorykštės 
spalvomis kilo vaizduotėje gyvi 
skirtingi paveikslai. Ypatingai įdomus, 
labai stilingai sukurtas, ir pianistės 
tinkamai paskambintas " Kiniečių 
kvartalas". Dramatinių garsų kupinas 
" Ž ėmės drebėjimas”, lengvabūdiško 
muzikinio pobūdžio "Hollywood" ir 
aiškia, lietuviška gaida skambantis 
"Lietuvių bažnyčia..."

Irma Velgush gan dažnai talkinin
kauja mūsų lietuviškuose renginiuose, 
bet tai buvo pirmoji proga ją išgirsti 
atliekant ištisą, platų veikalą, piani 
nu, kuriame jinai galėjo plačiai 
išskleisti savo muzikinio talento 
sparnus. Klausytojai, pareikšdami 
susižavėjimą, iššaukė ją į sceną kelis 
kartus.

Toliau sekė operų arijos. Valentino 
maldoje iš Ch. Gounod op. "Faustas" 
solistas dramatiniai išliejo savo gražų 
balsą. Padainavo originale prancūzų 
kalba, o Figaro ariją iš G. Rossini op. 
"Sevilijos Kirpėjas" itališkai, pagy

Šios arijos vokalinę techniką įveikė 
visai lengvai. Čia vėl aplodismentams 
nesibaigiant, abudu menininkai kelis 
kartus grįžo į sceną nusilenkimams.

Po pertraukos, keturios St. Šimkaus 
lietuvių dainos: Pamylėjau vakar, Dar 
nepaketinau, Lopšinė ir Kur bakūžė 
samanota, nors ir labai mums žinomos, 
populiarios, bet kai suskamba iš 
svetimtaučio lūpų, tai įgauna kažkokį 
"naujoviškumą". Puikiai tardamas lie
tuviškus žodžius, jas padainavo švel
niai, emocingai. Ypač jausmingai 
skambėjo "Lopšinė" pagražinta leng
vučiais "pianissimo". Ir koncertą 
solistas baigė lengvo žanro kūriniais: 
"Rose Marle" iš to paties vardo R. 
Frime operetės. Melodinga A. Dvor- 
žako "Man motina kalbėjo” ( abi 
dainavo angliškai) ir B r. Budriūno 
"Viltie, kur tu..." iš operetės "Sidab
rinė Diena" (lietuviškai).

Bisui - plačiai pasaulyje skam
bančią dainų "Tomo a Sorrento" - 
Grįžk j Sorrento - perpinant ir 
lietuvišku tekstu.

Pažymėtini nuostabūs solisto ling
vistiniai gabumai, jam dainuojant 
svetimomis kalbomis su aiškia, gražia 
dikcija. Aišku, tų atsiekti, kaip yra 
žinoma, privalo būti aukojamos 
nesuskaičiuojamos darbo valandos.

Publika pagerbė menininkus atsis
tojimu, pagerbimu griausmingais plo
jimais, dovanomis, gėlėmis, nes jie 
atliko tikrai aukšto muzikinio meno 
lygio koncertą, savo honorarą paskir
dami Moterų s-gos organizacijai ir 
jaunimo kongresui.

Muzikos mylėtojų padėka priklauso 
I.I.Davis, suorganizavusiai šį puikų 
renginį.

A. Binkevičiūtė - Gučiuvienė,

MELBOURNE
Melbourne lietuvių kolonijoje yra 
daug įvairių organizacijų, bet viena 
nedidelė grupė Tautos Fondo 
būrelis, vadovaujamas M. Žiogienės, 
labai energingai dirba ruošiant gegu 
žines, gaminant pietus ir talkinin
kaujant kitų organizacijų paren
gimams. Sukauptasis pelnas remia 
Tautos Fondo atliekamus Lietuvos 
laisvinimo darbus.

Smagi gegužinė buvo suruošta 
lapkričio 29 d. 1986 m. Stagių 
sodyboje, Main Ridge, Morningtono 
pusiasaly. Malonūs šeimininkai leido 
"miesčionims" pasidžiaugti gražia 
gamta ir pabendrauti geroje nuotai
koje savųjų tarpe.
Tautos Fondo būrelio vadovės ir jos 
talkininkių pastangomis buvo suruoš
tos bendros Kūčios Melbourne lietu
vių namuose. Numatyta taip pat. 
suruošti dar vieną gegužinę po 
Naujųjų metų.

Remkime savo atsilankymu visus 
būrelio parengimus ir prisidėkime prie 
svarbaus Tautos Fondo darbo.

A.B. Km

Brangiam bičiuliui

A. A. Romualdui Venclovui

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Jadvygai, sūnui dr. Irviui su 
šeima, visiems artimiesiems ir drauge liūdime

Izidorius ir Elena Jonaičiai.

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandų per part
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Skulptorė IEVA POCIENĖ prie savo 
kūrinių:

"Skulptūra" ir "Koplytstulbis I".

CANBERROJE
Lietuvių klubo suorganizuotos Kūčios 
praėjo labai sėkmingai. Susirinko 90 
dalyvių, įskaitant svečius iš Lietuvos 
ir pravažiuojančius į Lietuvių Dienas. 
J. Kovalskis savo žodyje paminėjo, 
kad visi lietuviai su savo artimaisiais 
"vietiniais" esame viena šeima, ir yra 
gera proga Kūčių vakarą praleisti 
bendrame būryje. Taigi, pasidalinę 
plotkelėmis, stiprinomės pasakinėmis 

■gėrybėmis, palydint lietuviškomis 
kalėdinėmis melodijomis, ap
tarnaujant dailioms mūsų mergaitėms. 
Kelios valandos prabėgo malonioje 
šventiškoje nuotaikoje. Klubo valdyba 
yra verta padėkos už Kūčių vakarą ir 
padengimą dalį išlaidų.

Šiaip klube vyksta kaikurie page
rinimo darbeliai, kaip: dujų įvedimas, 
viduje maži pakeitimai, atnaujinama 
klubo išorinė išvaizda, priekinis gam
tovaizdis.
Finansinis stovis geras. Klubo vedėju 
yra jaunosios kartos T. Gružas, o 
valdybai pirmininkauja rūpestingas G. 
Andruška.

Prieš keletą mėnesių buvo išrinkta 
iš buvusiųjų klubo pirmininkų Komi 
sija, susidedanti iš A. Brūzgos, V. 
Martišiaus, klubo v-bos atstovo G. 
Howe ir Apyl. v-bos atstovo A. 
Andruškos, tikslu pastudijuoti klubo 
ateities ir investavimo galimybes. 
Komisijos nutarti pasiūlymai bus 
patiekti kovo mėnesį visuotiniam 
narių susirinkimui nuspręsti. Klubo 
nariai yra laukiami tuo reikalu laiškais 
ar žodžiu pareikšti savo pasiūlymus.

vindamas subtilia scenine vaidyba.

A. A. Romualdui VENCLOVAI

mirus, giliai užjaučiame žmoną Jadvygą, sūnų Irvį ir šeimą,

Monika ir Viktoras Martišiai

A. A. Romualdui Venclovui

mirus, jo žmonai Jadvygai, sūnui dr. Irviui su šeima reiškiame gilią 
užuojautą ir drauge liūdime,

Ona Kavaliauskienė ir Rūta Kavaliauskaitė
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SP ORTO

Aš nežinau, ar yra mūsų išeivijoje 
kita tokia didelė organizacija, kuri be 
jokio pertraukimo jau 37—jį kartą 
susirinktų švęsti savąją šventę. Su 
dideliu pasididžiavimu tai padarė 
Australijos lietuviai sportininkai, 
kurie net ir esamoms Lietuvių 
Dienoms čia pradžią davė. Ir, kai 
kitos lietuviškosios grupės pamažu 
mažėja arba visai dingsta iš mūsų 
gyvenimo, Australijos lietuviai sporti
ninkai, įtraukdami vis daugiau jau
nimo, didėja ir praeitoje šventėje net 
naujas Brisbanės "Baltija" klubas 
pasirodė, atveždami į šventę šios 
nedidelės šiaurinės Australijos lietu
vių kolonijos januosius sportininkus.

Sportininkai, kartu su kitomis 
organizacijomis savąją šventę pradėjo 
bendromis pamaldomis, bažnyčioje 
garbės sargyboje stovėdami su savo
mis vėliavomis ir jų palyda. Oficialus 
šventės atidarymas įvyko gruodžio 27 
dieną Bankstowno krepšinio stadione.

Brisbanės 
lietuvių 
sporto klubo

BALTIA 
krepšininkai 
pirmą kartą 
dalyvauja 
sporto Šventėje

Baltijos 
sporto klubas 
įsteigtas dėka 
V. Stankūno 
kuris eina 
pirmininko 
pareigas.

Dalyvaujant apie 500 žiūrovų, lietu
viškiems muzikos garsams palydint, į 
salę įžygiavo šventės dalyviai, atsto
vaudami šiuos mūsų klubus: Adelaidės 
VYTį, Canberos VILKĄ, Hobarto 
PERKŪNĄ, Geelongo VYTĮ, Brisba
nės BALTIJĄ, Melbourne VARPĄ, 
Sydnejaus KOVĄ ir paskirus tolimojo 
Pertho sportininkus. Prieš oficialų 
atidarymą, Sydnejaus tautinių šokių 
grupė "Gyvataras", vadovaujama M. 
Cox, pašoko keletą šokių. Šią grupę 
sudaro ir nemaža dalis aktyvių 
sportininkų, todėl toks gražus šokėjų 
ir sportininkų bendradarbiavimas yra 
ypatingai sveikintinas ir užgirtinas.

Atidarymo ceremonijų pranešėjui J. 
Karpavičiui, pasveikinus visus daly
vius ir svečius, buvo pakviestas 
Sydnejaus KOVO Garbės narys prel. 
P. Butkus skaityti šios šventės 
invokaciją. Kaip ir visuomet, mūsų 
didysis jaunimo draugas prel. P. 
Butkus, pats anksčiau buvęs geras 
sportininkas, savo kūrybos jautriu 
žodžiu pasakė šią atidarymo invoka
ciją. Šventės šeimininkas, Sydnejaus 
KOVO pirmininkas E. Lašaitis savo 
žodyje lietuviškai ir angliškai pasvei
kino visus sportininkus ir svečius 
atvykusius į šią 37-ją Sporto Šventę, 
ypatingai iškeldamas sporto reikšmę 
jaunimui ir pavyzdžiu duodamas naują 
’Baltijos" sporto klubą. Nuoširdų 
sveikinimą visiems sportininkams 
Mūsų Pastogė Nr 1-2 1(587.1.19 pusi

Š VE NTĖ.
pasakė buvęs ALFAS pirmininkas J. 
Dambrauskas. Po sveikinimo kalbų, 
mūsų iškilusis krepšininkas Audrius 
Svaldenis perskaitė sporto švenčių 
priesaiką. Oficialiai šią Sporto Šventę 
buvo pakviestas atidaryti svečias iš 
Amerikos, "Pasaulio Lietuvio" redak
torius, buvęs geras sportininkas inž. 
Bronius Nainys. Savo kalboje jis iškėlė 
sporto reikšmę mūsų gyvenime, pa
brėždamas kaip Lietuvos krepšininkai 
garsina Lietuvos vardą su "Žalgirio" 
komanda ir, nors ir ne su sava 
Lietuvos, bet Sov. S-gos rinktine, kur 
lietuviai yra pagrindiniai komandos 
žaidėjai. Palikus klubų ir šventės 
vėliavas salėje, sugiedojus Australijos 
ir Lietuvos himnus, sportininkai iš 
salės išžygiavo ir mūsų 37-ji sporto 
šventė prasidėjo.

KREPŠINIS.
Tuoj pat po atidarymo iškilmių, 
pirmąsias šventės rungtynes sužaidė

Sydnejaus KOVO vyrai prieš 
Adelaidės VYTį. Rungtynės buvo 
gana įdomios, tačiau adelaidiškiai 
negalėjo parodyti didesnio koviečiams 
pasipriešinimo ir rungtynes pralai
mėjo. Šių rungtynių dalis, kaip ir 
sporto šventės atidarymas, gana 
ilgokai buvo filmuojamas valstybinės 
Australijos televizijos stoties ir jau tą 
patį vakarą, žinių metu, visa Austra
lija galėjo pamatyti mūsų Sporto 
Šventės gražų atidarymą, komenta 
torės pasikalbėjimą ir kelis puikius 
krepšinio momentus. Sportininkai, 
kaip niekas kitas ir čia išgarsino 
lietuvių ir Lietuvos vardą australų 
tarpe.

Nesigilindamas į paskirų rungtynių 
rezultatus, aš duosiu tik bendras 
krepšinio ir kitų sporto šakų išvadas, 
kai vėliau paskiri šių šakų žinovai 
plačiau parašys apie visą sportinę 
eigą.

Krepšinio 37-sios Sp. Šventės 
nugalėtojais tapo: Vyrų - Sydnejaus 
KOVAS,
2. Melbourne VARPAS, 3. Hobarto 
PERKŪNAS, 4. Sydnejaus KOVAS II, 
5. Adelaidės VYTIS, 6. Geelongo 
VYTIS, 7. Canberra VILKAS.

Moterų: 1. Sydnejaus KOVAS, 2. 
Melbourne VARPAS, 3. Adelaidės 
VYTIS, 4. Geelongo VYTIS, 5. 
Canberra VILKAS.

Berniukų: 1.Sydnejaus KOVAS, 2.
.10

Adelaidės VYTIS, 3. Melbourno 
VARPAS. Kitos komandos žaidė 
svečio teisėmis.

Mergaičių: 1. Adelaidės VYTIS, 2. 
Sydnejaus KOVAS, 3. Hobarto 
PERKŪNAS.

Prel. P. Butkus skaito invokaciją. 
Kairėje: E. Lašaitis - KOVO pirm, 
ir J. Karpavičius - pranešėjas..
Bendrai imant, krepšinio lygis nėra 
pasikeitęs. Pirmąsias keturias koman
das galima būtų laikyti maždaug 
vienodo lygio. Šių metų čempionai 
Sydnejaus KOVO I-ji komanda, savo 
tarpe turėdami iškilųjį Audrių Sval- 
denį, žaidžiantį žinomoje Sydnejaus 
Supersonic profesionalų komandoje, 
savo žaidime parodė pranašumą ir 
gana nesunkiai laimėjo prieš visas 
kitas komandas. Tačiau ir be Sval- 
denio, kiti koviečiai aikštėje pasirodė 
gerai, tik aiškiai matėsi stoka 
geresnio susižaidimo . Blogi metimai, 
ypač baudų. Melbournas žaidžia gerai 
ir greitai, ir žiūrovams yra malonu 
juos stebėti. Ši komanda turi labai 
gražią ateitį. Hobarto perkūniečiai, 
pra ėjusios 36-sios šventės čempionai, 
neturėdami savo komandoje (dėl 
susižeidimo) vieno iš brolių Stanwix, 
buvo gerokai susilpninta, tačiau yra 
gera ir kovinga.

Antroji KOVO veteranų komanda 
parodė nuostabų kondicinį išlaikymą, 
graži) žaidimą ir yra pajėgus vienetas. 
Adelaidės VYČIO komandoje matėsi 
žaidybinis nepastovumas ir išsiblaš
kymas, nors buvusi komandos 
"žvaigždė” P. Urnevičius ir dabar 
parodė labai gražų žaidimą ir 
metimus. Aiškiai matosi komandos 
nesusižaidimas. Kitos komandos yra 
silpnesnės ir joms trūksta ne tik 
žaidėjų, bet ir geresnio žaidimo.

Jauniai, mūsų krepšinio ateitis, 
daro labai didelę pažangą ir tas 
aiškiai matosi laimėtojų koviečių 
tarpe, kurie dažnai jau ir senjorus 
žaidime pakeičia.

Jaunės mergaitės taip pat parodė 
didelę pažangą ir laimėtojų Adelaidės 
VYČIO mergaičių tarpe buvo mato
mos tikrai geros merginos žaidėjos. 
Labai gražiai pasirodė ir kovietės 
mergaitės, kurios tik nesenai pradėjo 
žaisti. Padarytoji pažanga yra labai 
didelė ir graži.

"GYVATARAS" vadovaujamas Marinos Cox šoka Sporto Šventės atidaryme.

RINKTINĖS
Po žaidynių visų komandų treneriai 

išrinko Australijos lietuvių krepšinio 
ir tinklinio rinktines. Jos yra:

Vyrų krepšinio: A. Svaldenis, M. 
Wallis, M. Šepokas, E. Kasperaitis, P. 
Kapočius - visi Sydnejaus, E. Ra
gauskas, P. Adomavičius, D. 
Sadauskas, P. Verbyla ir S. Balnionis - 
Melbournas, P. Urnevičius - Adelaidė, 
W. Stanwlx-Hobart. Treneris 
P.Andriejūnas - Sydney.

Moterų krepšinio: R. Kasperaitytė, 
I. Petkūnaitė, S. Gustafson, B. Migutė,
R. Andriejūnaitė, L. Skirkaitė - 
Sydnejaus, A. Snarskytė, L. Šmitaitė - 
Adelaidė, A. Kemežytė- Canberra, D. 
Balnionytė, L. Muceniekaitė ir N. 
Glovacki- Melbournas. Treneris M. 
Šepokas

Jaunių krepšinio: P. Šumskas, S. 
Ankus, A. Lašaitis, P. Vaičiulis - 
Sydnejaus, P. Stankūnas - Brisbane, 
A. Šmitas, L. Casey, P. Daugalis - 
Adelaidė, R. Kesminas, A. Roussian,
K. Zdanius - Melbournas, D. Jurivics- 
Hobartas. Treneris G. Atkinson - 
Sydnejus.

Mergaičių krepšinio: B. Migutė, L. 
Skirkaitė, R. Coxaite, D. Sta- 
siūnaitytė - Sydnejaus, L. ir D. 
Šmitaitės, A. ir N. Bernaitytės - 
Adelaidė, A. Paškevičiūtė - Hobartas, 
Martišiūtė, Kataųskaitė, Kemežytė - 
Canberra. Trenerė S. Gustafson - 
Sydnejus.

TINKLINIS.

Jau kelinti metai, kaip Australijoje 
tinklinis menkėja. Melbournas visai 
neįstengė atvežti komandų, nors 
anksčiau ten tinklinis buvo gan 
populiarus. Adelaidėje, kur yra gana 
gerai žaidžiančių tinklininkų, bet dar 
dėl senų nepabaigtų nesusipratimų, 
atvyko žaidėjai, bet ne visa pilna 
komanda. Sydnejaus KOVO tinkli- 
ninkai, dvi vyrų ir viena moterų 
komandos, kaip ir buvo tikėtasi, 
išplėšė laimėjimų pergales, ir, atrodo, 
kad čia tinklinis yra dar stiprus ir turi 
gerą skaičių žaidėjų. Jau pats laikas ir 
kitiem klubam pradėti nuo pačių 
metų pradžios organizuoti savo tink 
linio komandas ir šventėse tinkamai 
pasirodyti.

Vyrų tinklinio rinktinė: A. ir E. 
Zduobos, R. Antanaitis, R. Šliteris, P. 
Kapočius, A. Noble, E. Karpavičius, 
A. Braželis, I. Erzikow, V. Vaičiulis - 
Sydnejaus, W. Stanwix-Hobartas. 
Treneris J.. Belkus - Sydnejus. .

Moterų tinklinio: R. Kasperaitytė,
S. Landrlgan, C. Noble, A. Finnigan,
L. Belkie'nė, L. Karpavičienė, S. 
Gustafson - Sydnejaus, S. 
Bernaitienė, N. ir A. Bernaitytės - 
Adelaidė.

STALO TENISAS.
Komandines varžybas laimėjo 

Melbourno VARPAS. Individualiniu 
laimėtoju tapo Pr. Mulevičius baigmėj 
nugalėjęs J. Ablonskį, abu iš 
Melbourno. Vyrų dvejete Melbournas 
baigmėj nugalėjo Sydnejų. Varžybose 
dalyvavo 10 žaidėjų, trys komandos.

Nukelta į pusi. 11.
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seorto Šventė

Atkelta iš pusi. 10.

LAUKO TENISAS.
Vyrų individualinių varžybų laimė

toju tapo R. Leveris- Sydnejaus ir 
moterų J. Burneikis. Vyrų dvejeto 
R. ir V. Leveriai. Moterų J. ir A. 
Burneikis ir mišrių dvejetų J. ir A. 
Burneikiai. Jaunių A. Burneikis. Visi 
iš Sydnejaus.

PLAUKIMAS
Plaukimo varžybos buvo itin gausios 

ir jose dalyvavo apie 40 plaukikų. 
Gaila, kad anksčiau taip gausus 
plaukikais Melbourne VARPAS, šį 
kartą pasirodė gan silpnai. Geriausiai 
pasirodęs senjoras plaukikas buvo D. 
Mauragis ir jaunis A. Kovalskis, abu iš 
Canberros. Komandiniai taškais lai
mėjo: Canberra 68, Sydnejus 60, 
Brisbane 37, Melbournas 28 ir 
Geelongas 9.

GOLFAS.
Golfo laimėtoju tapo vyrų "Gross" 

A. Brenner Geelongas, "Net" K. 
Bagdonavičius - Sydnejus, "Social" J. 
Pocock - Sydnejus. Moterų individua
lias laimėjo J. Rakauskienė 
Brisbane. Komandines varžybas 
laimėjo Sydnejaus KOVAS.

SQUAŠAS
Vyrų varžybų laimėtoju tapo 

R. Šatkauskas iš Canberros.
BILIJARDAS

Šalia golfo bilijardas mūsų šventėse 
darosi labai populiarus - sutraukiantis 
daug žaidėjų. Jeigu anksčiau varžy 
bose dalyvaudavo tik vyresnieji spor
tininkai, tai dabar vis daugiau ir 
daugiau dalyvauja jaunosios kartos 
atstovų. Individualiniu laimėtoju tapo 
V. Žilinskas iš Melbourne, kai dvejeto 
laimėtojais jau kelinti metai tampa 
sydnejiškiai V. Burokas ir D. 
Atkinson.

UŽDARYMAS.
Po sunkių, beveik savaitę užtru

kusių individualinių ir komandinių 
kovų sporto aikštėse, gruodžio 31 
dieną, vieni linksmi, kiti gal ir nuliįdę, 
lietuviškų maršų lydimi į sporto aikštę 
įžygiuoja šioje šventėje dalyvavę 
sportininkai. Šios šventės metu, šei
mininkai KOVAS buvo pravedę savąją 
loteriją, kurios laimėtojai yra dabar 
traukiami ir paskelbiami. Uždarymo 
ceremonijų vedėjas J. Karpavičius 
pakviečia KOVO pirmininką E. 
Lašaitį tarti žodį. Jis su džiaugsmu 
pareiškia, kad šventė praėjo labai 
sėkmingai ir sportinio gyvenimo 
ateitis Australijoje yra šviesi. Atsi
prašydamas už visas buvusias klaidas, 
jis paprašė dalyvių ir svečių prisiminti 
tik tai, kas buvo gražu ir malonu. Jis 
pranešė, kad sekančioji šventė bus 
Geelonge ir tuo pačiu koviečiai 
sportininkai perdavė švenčių vėliavą 
Geelongo VYČIO atstovams. įvyku
siame dovanų įteikime, jas sporti
ninkams įteikė Lietuvių Dienų 
Komiteto pirmininkas A. Migus, 
KOVO pirmininkas E. Lašaitis ir 
buvęs ALFAS pirm. J. Dambrauskas. 
Mūsų buvusio žymaus sportininko ir 

dailininko Henriko Šalkausko meda
lius, už geriausius pasirodymus gavo: 
Krepšininkai: A. Svaldenis ir R. 
Kasperaitytė -Sydnejus.
Tinklininkai: A. Zduoba ir S. Dam
brauskaitė - Landrigan - Sydnejus. 
Jauniai: S. Ankus - Sydnejus ir L. 
Šmitaitė Adelaide.
Gražiausiai šventėje pasirodžiusio 
klubo dovaną, kurią išrenka ALFAS 
Garbės narių komisija, gavo 
Sydnejaus KOVAS.

Naujas ALFAS valdybos pirmininkas 
J. Jonavičius.

Oficialiai 37-ją Australijos 
Lietuvių Sporto Šventę uždaryti buvo 
pakviestas buvęs ALFAS valdybos 
pirmininkas. Savo žodyje jis padėkojo 
rengėjams, sportininkams ir visiems 
gausiems žiūrovams, pakviesdamas 
visus dalyvauti Geelonge. Jis taip pat 
trumpai papasakojo apie būsimą Pas. 
Liet. Sporto Šventę 1988 m. 
Adelaidėje, pabrėždamas, kad jai jau 
yra labai smarkiai ruošiamasi ir ji 
tikrai bus labai pasisekusi.

J. Dambrauskas pranešė, kad 
naujuoju ALFAS Garbės nariu yra 
išrinktas Petras Andrijaitis iš 
Adelaidės, pakviesdamas jį ir 
įteikdamas jam ženklą. Jis taip pat 
pranešė naujos ALFAS valdybos 
sąstatą, kurį sudaro: J. Jonavičius, A. 
Siparis ir P. Andrijaitis iš Adelaidės.

Nuskambėjus paskutiniesiems 
Lietuvos himno garsams ir sporti
ninkams apleidus salę, Ši gerai ir 
gražiai pasisekusi 37-ji Australijos 
Lietuvių Sporto Šventė buvo baigta.

Ant. Laukaitis.

SUSITIKIMAS SU "P.L." 
REDAKTORIUM BR. NAINIU.

Visų Australijos Lietuvių Dienų metu 
"Pasaulio Lietuvio" redaktorius buvo 
tikrai labai užimtas. Su sportininkais 
jis, po gražios ir jausmingos atidarymo 
kalbos, gal ir pats prisiminė, kaip 
kadaise žaidė krepšinį. Vėliau tarpe 
mūsų bendruomenės veikėjų, jis ir 
paskaitą skaitė, ir į begales klausimų 
atsakinėjo. O dar ir veteranai jo 
nepaleido. Ir ten turėjo prisiminti 
savo kariškas aspirantiškas dienas ir 
aptarti šiuometinius buvusių karių

rūpesčius. J kurgi dar jaunimas,
kongreso rūpesčiai, pačio 
redaguojamo "Pasaulio Lietuvio" 
bendradarbių susitikimas, pokalbiai ir 
kt„ net neleido jam ir su buvusiais 
visais, jo vadovaujamos Vokietijoje 
amerikiečių kariuomenėj "Dariaus ir 
Girėno" kuopos juodukais susitikti, 
alaus stiklą išgerti, geras jaunas 
dienas Europoj prisiminti. Tokį vyrą 
turėti, tai ir žmonai yra labai gerai, 
nes, per visus tuos didelius darbus, 
tikrai jokia pikta pagunda, net ir 
egzotiškame Australijos krašte, 
neturi galimybių ir laiko prilįsti.

Po poros trumpesnių pasimatymų, 
N.Metų baliuje, kartu su buvusiu 
ALFAS pirmininku J. Dambrausku, 
disco muzikos garsams skambant ir 
bešokantiems jaunuoliams mus 
bevarinėjant iš vienos vietos į kitą, 
galėjome truputį ilgiau su Br. Nainiu 
pasikalbėti. Jis papasakojo apie 
dabartinę sportininkų ir jaunimo 
veiklą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėje, džiaugdamasis, kad 
vicepirmininkas jaunimo ir sporto 
reikalams R; Dirvenis nuoširdžiai 
šiame darbe dirba. Malonu buvo 
girdėti, kad ir mūsų geras pažįstamas 
P.L.B. pirmininkas V. Kamantus yra 
nuoširdus jaunimo ir sportininkų 
draugas.

Papasakojau ir aš mūsų darbus, 
ruošiant 1988-jų metų Pasaulio 
Lietuvių Sporto šventę, kuri įvyks 
Adelaidėje. Su pasigėrėjimu galėjau 
pasakyti, kad šios šventės rengimo 
komiteto pirmininkas Jurgis 
Jonavičius, gerai pažįstamas iš 
pirmojo Amerikos lietuvių 
krepšininkų vizito Australijoje, kartu 
su savo komitetu, jau daug yra padarę 
ir jo žinioje visas darbas eina labai 
gerai, kas garantuoja ir gerą šios visos 
šventės pasisekimą. Tais metais Pietų 
Australijos valstija švenčia savo 200 
metų įsikūrimo jubiliejų, tai 
Adelaidėje bus ypatingai šie metai 
švenčiami. Tam atžymėti vyriausybė 
ir mūsų lietuvių sporto šventei 
paskyrė piniginę paramą ir sumokėjo 
paties gražiausio ir geriausio su 
vėsintuvais, Apolo stadiono nuomą, 
kas vienai dienai kainuoja virš 1000 
dolerių. Taip, kad visa šventė vyks 

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA
TALKA LTD

Moka už indėlius (deposits) 9 proc, metinių palūkanų.
Už terminuotus indėlius:
nuo $100 iki $20.000 - 13 proc.
nuo $20.000 iki $50.000 - 14 proc.
nuo $50.000 ir daugiau - 15 proc.

Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas sumas. 
Už terminuotus indėlius su mėnesiniais procentais - 12 proc. Šioje 
sąskaitoje turi būti nemažiau $ 3000. Procentai išmokami kas mėnesį. 
Neatsiėmus įstaigoje, po mėnesio pasiunčiami į namus.

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $100 ir turi Išbūti iki finansinių 
metų galo. t.y. birželio 30 d. Už atsiimtus term. tad. metų bėgyje - 6 proc. 
Procentai užskaitomi už kiekvieną pilną kalendorini mėnesi finansinių 
metų gale ir (rašomi į einamąsias sąskaitas. Už (našus (shares) iki 18 proc. 
dividendo.

Teikia paskolas iki $50.000 (keičiant nekiln. turtą, asmenines paskolas su 
garantuotojais iki $ 5000 ir be jų Iki $ 2000. Procentai už visas paskolas 
užskaitomi kas 3 mėn.

įstaigos veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 10 ryto iki 2 vai. p.p., sekmadieniais 

nuo 1.00 iki 3 vai. p.p.. Lietuvių namai. 44 Errol Street, North Melbourne. 
Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. ryto 
Iki 2 vai. p.p.

Pašto adresas: TALKA. Box 4051. GPO Melbourne 3001

ADELAIDĖJE: sekmadieniais nuo 1.00 iki 3 vai. p.p. Lietuvių namuose. 
Pašto adresas : TALKA. Lietuvių namai, Eastry Street, Norwood, SA 5067 
įstaigos tel. 427 377

SYDNEJUJE: sekamdieniab nuo 2 vai. Iki 4 val.p.p. Lietuvių klubo 
patalpose, 16 -■ East Terrace. Bankstown, NSW. 2200 tel. 709 8662

tikrai labai puikiame krepšinio 
stadione.

Mes norime į šią šventę, be kitų 
svečių, pakviesti ir Vasario 16-sios, 
bei Punsko gimnazijų sportininkus, nes 
ten sportas irgi gražiai veikia. Tą 
išgirdęs, Br. Nainys patarė tuoj pat 
susirišti su Pas. Liet. Bendruomene 
ir tartis dėl finansinės paramos jiems. 
Tą, kiek žinau, jau padarė J. 
Jonavičius, dabartinis ALFAS 
pirmininkas, kuris numato ir ateityje 
palaikyti artimus ryšius su Pas. Liet. 
Bendruomene. Visa bėda, kad mūsų 
draugai Amerikoje ir Kanadoje, 
būtent sporto vadovai tiek praeityje, 
tiek ir dabar, labai ir labai lėtai 
atsako į visus mūsų raštus, kas sudaro 
keblumų visuose darbuose. Per Br. 
Namį mes prašėme tą kaip nors 
sutvarkyti.

Br. Nainys Sp. Šventės atidaryme.
Nuoširdžiai pagvildenę kitus 

jaunimo ir sportinius reikalus, išgėrę 
N.Metų tradicinį šampaną ir palinkėję 
vieni kitiems gerų ir sėkmingų 
N.Metų, labai gražioje nuotaikoje 
išsiskyrėme su mūsų draugu Br. 
Nainiu, tikėdamiesi jį ir kartu Pas. 
Liet. Bendruomenės vadovus, 
sportininkus ir jų bičiulius pamatyti 
1988-jų metų Pasaulio Lietuvių 
Sporto Šventėje Adelaidėje.

Ant. Laukaitis.

A. A. Romualdui VENCLOVUI

mirus, žmoną Jadvygą ir sūnų Irvį su šeima liūdesio valandoje užjaučiame 
ir kartu liūdime

Ona ir Antanas Leveriai su šeima

Buvusiam Adelaidės lietuvių teatro administratoriui

BALIUI MACKIALAI

mirus, jo žmoną Dalilą, šioje skausmo valandoje, nuoširdžiai užjaučiame.

Adelaidės lietuvių teatras VAIDILA
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Aukos
Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI" 

AUKOJO:

Socialinės Globos Moterų D-ja,
Melbourne per pirmininkę J.
Žalkauskienę $ 100

Helena Willenbrecht S.A.
a.a Prano Duobos 
prisiminimui auka "M.P." $ 100
S.Venskus NSW $ 20
J. Metrikas Vic $ 10
LKVS Ramovė Adelaid. sk. $ 50
V. Kasputis W.A. $ 5
V. Melnikas NSW $ 5
J. Kiškūnas Qld $ 5
Ant. Viknius Tasm. $ 25
J. Černiauskas NSW $ 15
V. Aukštiejus Vic $ 5
J. Rapkauskas Vic $ 5
J. Gailius Vic $23.50
V. Joud NSW $ 5
Ed. Šidlauskas Vic $ 5
J. Alkevičius NSW $ 15
E. Kolakauskas NSW $ 5
A. Vitkūnas S.A. $ 5
G. Mackevičienė Vic $ 5
A. Griškelis Vic $ 5
J. Jesulaitis Vic $ 10
A. Keraitis Vic $ 5
J. Valiauga Vic $ 5
A. Nekrašius NSW $ 5
A. Šabrinskas Vic $ 25
Marija Gaivalsk Qld $ 5
K. Burneikis NSTV $ 5
A. Siebartas W.A. $ 20

NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI

A. Siebartas W.A.
V. Jonušas N.S.W.
K. Stadioliukas S.A.
L. Pocius S.A.
B. Lizdenis N.S.W.
G. Valaitis Vic.
A. Baltutis U.S.A.

SYDNEJUJE
LITUANISTINIAI

KURSAI SYDNEJUJE
Pranešame, kad Australijos 

Švietimo Ministerijos patvarkymu 
lietuvių kalba įvesta į abitūros 
egzaminus (H.S.C.) lygiateisiai su 
visais kitais Švietimo Ministerijos 
nustatytais privalomais dalykais. 
Kiekvienas lietuvis jaunuolis-lė gali 
baigti australišką gimnaziją su lie
tuvių kalbos pažymiu. Taip pat turi 
progos kiekvienas mokinys giliau 
susipažinti su lietuvių tautos kultūra 
ir istorija.

Priimami taip pat ir suaugusieji.
Norintieji studijuoti lietuvių kalbą 

registruojasi vasario 7 d., šeštadienį. 
Registracija vyks Ashfield Boys High 
School, Liverpool Rd., Ashfield, 9-11 
vai. ryto.

Mokslas prasideda vasario 14 d., 
šeštadienį, 8.30 vai. ryto, ten pat.

Informacijai skambinti: 332 1471

A. Veščiūnaitė-Janavičienė 
Lituanistinių kursų vedėja

★★★★★★★★★★
PRANEŠIMAS

Sydnejaus pensininkų klubas pra
neša narių žiniai, kad 1987 m. vasario 
5 d. 12 vai. (ketvirtadienį) šaukia 
visuotiną metinį susirinkimą Sydne
jaus Lietuvių namų patalpose Banks- 
towne. Bus renkama nauja valdyba. 
Pageidaujama narius kuo skaitlingiau 
dalyvauti.

Sekretorė

AUKOJO
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO

KONGRESUI

- $100
- $ 50
- $ 50

L.V. Kredito D-ja TALKA - $500 
N. Liutikaitė

P. Pečiulienė
Milda Vaškevičienė

AČIŪ
Ateityje Jaunimo sąjungos ir kon

greso reikalais prašome kreiptis pas 
KRISTINĄ COXAITE 57 Cedarwood 
Drive, Cherybrook,2120. Tel. 846276. 
Rita Barkutė.

P.L. Jaunimo Sąjunga.

*

***¥¥

G.

A.

V.

VI PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESO LOTERIJA

Gruodžio 21 Melbourne Lietuvių 
namuose įvyko VI pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso organizacinio 
komiteto vykdyos loterijos traukimas. 
Laimėjo sekantieji bilietai:
Kelionė dviems į Surfers Paradise 
lėktuvu:(dovanota Australia Airlines) 
Nr. 3934 - A. Bulis, Lietuvių Katalikų 
Centras, S.A.
Video Cassette Player: Nr.1943 - 
Kaladienė, Tel. 773 1308, Vic.
Microwave Oven: Nr. 4796 - 

Raptodimos Tel. 338 0593, Vic. 
Persiškas kilimas: (dovanotas 
Vaitiekūnienės) Nr. 4244 - R
Čižauskas, 2-1 Grosvenor Street, 
Moonie Ponds, Vic.
Paveikslas: (tapytas ir dovanotas I. 
Jokubauskienės) Nr. 6860 - V. Barkus, 
80 Links Avė., i 
Paveikslas: 
Mackevičienės) 
Makaravičius, 
Fairfield, Vic. 
Paveikslas: 
Mašanauskienės)
Laukaitis, Sydney, Tel. (o2) 798 0306. 
Raguolis: (sukurtas ir dovanotas L. 
Petruševičienės) Nr. 6866 - A. 
Grinius, 11 Orchid Rd. Guildford, 
N.S.Ų.
Macrame: dovanotas
Mackevičienės) Nr. 1858 
Curry, Tel. 882 6388, Vic. 
Visiems aukojusiems 
pardavinėjusiems bilietus ir visiems 
pirkusiems nuoširdžiai dėkojame. 
Laimėjusius bilietus ištraukė svečias 
iŠ Pertho A. Radzivanas 
Neatsiėmusieji laimikių 
organizacinį komitetą: 4 
N. Balwyn, Vic., 3104

* SYDNEJAUS LIETUVIŲ *
* NAMUOSE J

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN Tel. 708 1414

Vasario 2 d. pirmadienį 7 vai. vakare įvyks Keston College paskaita. 
Kalbėtojas Rev. Michael BOURDEAUX
Jo tema yra apie įvairius sąžinės kalinius Sovietų Sąjungoje ir kaip 
galima jiems padėti.

Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti ir pagerbti svečią,kuris 
aktyviai dalyvauja kovoje dėl sąžinės laisvės komunistų užimtuose 
kraštuose.

Lietuvių Kooperatinė Draugija Talka paaukojo Lietuvių klubui $ 900. 
Ačiū.

Real Estate agentas užklausė klubą dėl sąlyginio nuosavybės 
pardavimo, kuri randasi Stacey gatvėje. Klubo valdyba nutarė šį 
pasiūlymą priiimti, ir jeigu tas projektas bus patvirtintas Bankstowno 
Council, ir nuosavybė parduota, klubo finansiniai reikalai žymiai 
pagerės.

SMOK GASBOAR D

Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
skanus patiekalas ir šalti užkandžiai.

Kaina tik $ 4.00.

Klubui reikalingas BARO VEDĖJAS (BAR SUPER VISOR). Patyrimas bare . 
pageidaujamas. Atlyginimas ir darbo sąlygos pagal susitarimą. Susidomėję j 
šiuo darbu rašykite : The Secretary, Lithuanian Club Ltd. Box 205, J 
Bankstown, N.S.W. 2200. Arba kreipkitės asmeniškai į klubą. j

VALDYBA

10 - $ 2; 50 - $ 8

Concord, 2137.
(dovanotas E.
Nr. 755 - V.

12 Gordon St.,

(dovanotas B.
Nr. 6894 - Ant.

E.
Lydi ja

• Lietuvių dienų eigoje, tautinių šokių 
šventės metu, State Sports Centre, 
Homebush, pamesta auksinė 
apyrankė. Jei kuris iš tautiečių 
radote, malonėkit pranešti "Mūsų 
Pastogės" redakcijai.

MARKAUSKAS 63 Promiles
Avenue SEAFORD, N.S.VL 2092 B:
L.

fantus,

- Radon, 
kreipiasi į 
Robert St.,

SKRENDAT į EUROPĄ, JAV, KAJi'ADĄ, AZIJĄ AK KITUR? DA.ŪG 
SUTAUPYSIT, JEI KREIPSITĖS į MUS!
Jei norite aplankyti savo draugus ar gimines Lietuvoje, kreipkitės į 

mus - parūpinsime jums pigiausią kelionę į Vilnių.
Galvojate pasikviesti savo gimines atostogoms Australijoje, mes jums 
padėsime paruošti dokumentus ir sutvarkysime kelionę iš Lietuvos į 
Australiją ir atgal.
Taip pat daug pigiau per mus galite užsisakyti lėktuvų bilietus ir 
organizuotas keliones (Tours and Cruises).
Be atidėliojimo kreipkitės į

MELBOURNE
ALB Melbourno Apylinkės valdyba 

nuoširdžiai dėkoja žemiau išvardin
tiems asmenims, kurie savo darbu 
prisidėjo prie Apylinkės valdybos 
tradicinio Naujų Metų baliaus suruo
šimo.

F. SODAIČIUI už sumanų bilietų 
platinimą, E. KORSAKAITEI, mūsų 
kulinarei, už pagaminimą skanių bei 
puošnių įvairių valgių. Valdyba 
ypatingai dėkoja E. KORSAKAITEI, 
kuri už savo įdėtą darbą baliuje 
jokio užmokesnio neėmė.
T. BIKULČIENEI už žagarėlių dė
žę, A. SAVICKUI už pagaminimą 
plakatų, Ponams: S. ŠIUŠKUI, A. 
BAJORUI, S. KARAŠAUSKUI už 
transportą, J. BAUBIUI už gražias 
rožes, kurios puošė stalus. Ponioms: T. 
BIKULČIENEI S. GABICIENEI, S. 
RIBAČIAUSKIENE1, S. JABLONS
KIENEI, J. JURGELAITIENEI, B. 
AGLINSKIENEI ir V. KRUŽIENEI, 
kurios kaip tos bitutės kruopščiai 
dirbo ir stengėsi, kad mūsų tradicinis 
Naujų Metų balius pasisektų. Ponams 
ŠIDLAUSKAMS ir V. ŽIOGUI
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