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tour Excellencies,

to, the undereigned Members of the Baltic Council of Australia, 
representing the Baltic communities of Estonia, Latvia and 
Lithuania, are herewith seeking your attention and help in the 
name of Universal Liberty and Freedom.
The earnest deliberations of your meeting, embracing as it 
does, Heads of Governments and Delegates, and other influential 
political persons from all parts of the World, can exercise 
influence politically and socially for the good of Mankind all 
over the Uorld.
Ue appeal to you, to support the oppressed people in the 
occupied Baltic States of Estonia, Latvia and Lithuania. These 
States were occupied by Soviet Russia in 1940 under the secret 
agreement of the Molotov-Ribbentrop Pact signed on 
23 August, 1939. 1
After Uorld Uar II, many nations gained their Liberty and 
freedom. In Eastern Europe however, the Soviet Russian

i Colonial Empire expanded enormously, at the moment, there are 
about 130 million non-Russian people inside the Soviet Union

! itself and about 100 million, people in the so-called Soviet 
Satellite countries.• •. all in colonial servitude.
In the Baltic States there are:

- No rights to self determination.
- No free elections.
- No true representation of the people.
- No freedom of education.
- No religious freedom.
- No free trade unions.
- No freedom of travel.
- No freedom of residence inside the occupied area.
- No free press or news services.
- Dissidents are most brutally oppressed and many die 

in mysterious circumstances.
- Colonial exploitation is practised in industry, 

production and trade.
- Apartheid is daily practised in employment, education 

and Job opportunities. ’
- Official propaganda speaks of equality, but all the 

important administrative positions and best-paid Jobs 
are available only to the ftdssian minority and their 
collaborators.

Blatant russification and apartheid is increasing every day.
Russification of the Baltic States is no longer carried out 
by means of liquidations or deportations, but rather by 
colonization of these occupied countries by Russian Nationals. 
Estonians, Latvians and Lithuanians are illegally drafted 
into the Russian army and sent to Afghanistan, Eritrea and 
other countries in order to suppress the people of those 
countries. •
The expansion of the Soviet Russian Empire in the Uorld goes 
unchecked. This is demonstrated by the loss of half of Europe 
to the Soviet sphere of influence and the more recent 
aggression in Asia and Africa (Afghanistan, Kampuchea, Eritrea 
and Angola, to mention only a few).
The Soviet Russian Colonial Empire is the greatest danger to 
Uorld peace.
- There can be no World peace with continuous colonial 

expansion and aggression.
- Only a decolonization.of the Soviet Russian Empire will give 

a chance for the establishment of lasting World Peace.
Please support the decolonization of the Soviet Russian Empire.
Please support the Universal Right to self-determination to 
all Nations.
Please support the freedom of the Baltic States at the United 
Nations Assembly.

Yours sincerely,

Alb. Pocius, 
President, Baltic Council of 
Australia and president 
Australian Lithuanian Community 
Federal Executive.

V. Rolavs, 
Vice-president, Baltic Council 
of Australia and president, 
Latvian Federation of 
Australia and New Zealand.

M. Taimre, 
Vice-president, Baltic Council 
of Australia and representative 
of Estonian Association on 
Baltic Council.

PABALTIEČIŲ
ATSIŠAUKIMAS

Senosios Lietuvos arų lizdas - Trakai

Prieš akis Australijos lietuvių Dienos i

Melbourne neseniai vyko 
•itų šeimos kraštų viršūnių 
mferencija. Tą progą iš- 
mdodama Australijos 
litų Taryba, kuriai pirmi- 
nkauja mūsų ALB Krašto 
ildybos pirm. A. Pocius, 
įruošė atsišaukimą pa- 
irgtų baltų reikalu ir jį 
like visiems konferencijo- 
dąlyvavusiems ministe- 

riams pirmininkams ar pre
zidentams. Tokiu būdu apie 
Pabaltiečių padėtį sovietų 
vergijoje supažindinta apie 
daugiau kaip ketvirtadalis 
žmonijos. Pačioje konferen
cijoje gautas atsišaukimas 
buvo perskaitytas ir įtrauk
tas į protokolą. Taigi, Aus
tralijos Baltų Taryba padarė 
tai, ko iki šiol jokie kiti mūsų

Ateinančiais metais, tarp 
Kalėdų ir Naujų Metų, 
12-sios Lietuvių Dienos vyks 
Melbourne. Lietuvių Dienos 
- tai vienas didžiulis mūsų 
bendruomenės atsiekimas. 
Tam beveik du metus tenka 
ruoštis. Bet įdėtas darbas ir 
rūpestis kiekvieną kartą 
pasiteisina. Jos įprasmina 
mūsų veiklą, atveria viziją 
mūsų ateičiai ir nubrėžia to
limesnei veiklai kelius.

Sudarytas Lietuvių Die
noms ruošti komitetas re
guliariai kiekvieną mėnesį 
posėdžiauja, išklausomi or
ganizacijų atstovų raportai 
ir pageidavimai. Sklandžiai, 
ir su entuziazmu visi ruošia
si. Chorams gaidos jau at
spausdintos ir su daugeliu 
tautinių šokių grupių kon
taktas jau padarytas. 
Sportininkai savo keliu 
rūpinasi lėšų telkimu ir jie

veiksniai nėra padarę. Čia 
t skelbiame pilną atsišaukimo 

tekstą anglų kalba, kaip kad 
jis buvo įteiktas.

Šitą Baltų Tarybos žygį 
išsamiai paminėjo plačiai vi
soje Australijoje skaitomas 
dienraštis The Australian 
spalio 6 dienos laidoje.

Tenka tik pasigėrėti ir 
pasveikinti Australijos Bal
tų Tarybą ir jos pirmininką 
už tokį neeilinį žygį, kuris 
sau lygaus neturi visoje mū
sų politinėje veikloje. Tai 
buvo laiku ir vietoje išnau
dota puiki proga iškelti ir 
pristatyti pavergtų baltų 
reikalą, kuris greičiausia 
neliks nutylėtas. 

ruošia plataus masto loteri
ją. Visi tautiečiai kviečiami 
įsigyti vertingos loterijos 
bilietus, kurie neužilgo bus 
platinami.

Paskutiniame Lietuvių 
Dienų Komiteto posėdyje, 
spalio 5 d. dalyvavo Krašto 
Valdybos pirmininkas Albi
nas Pocius ir Vytas Strau- 
kas, Dainos Sambūrio diri
gentas. Pirmininkas padarė 
Sranešimą ir pasitarė su 

omitetu dėl Lietuvių Die
nų įspūdingesnio atidarymo. 
Lietuvių Dienų atidarymui 
užsakyta Dalas Brooks salė.

Didelių LD išlaidų pa
lengvinimui, Komiteto pir
mininkas Albertas Bladze- 
vičius rūpinasi gauti kiek fi
nansinės paramos iš Vikto
rijos valdžios įstaigų.

žinios
Prancūzija pasiūlė Sovie

tų Sąjungai pasikeisti kali
niais: prancūzai siūlo iškeisti 
rytų Vokietijos šnipą į so
vietų kalinamus disidentus 
Dr. A. Sacharovą, A. Šča- 
ranskį ir Dr. J. Orlovą.

PARAMA TAUTYBIŲ 
ŠVIETIMO REIKALAMS

Australijos Švietimo mi- 
nisteris Mr. W. Fife neseniai 
paskelbė ilgą sąrašą etninių 
grupių, kurios gavo žymią 
paramą (grants) iš fed. vy
riausybės švietimo ministe
rijos. Kai sąraše daugelį 
kartų minimos per visą 
Australiją po kelis kartus 
kitos tautybės, kaip graikai,

Jaunimo koncertui užsa
kyta National Theatre St. 
Kildoje, su 800 sėdimų vie
tų. Jaunimo koncerte daly
vaus jaunuoliai tik virš 
15-kos metų. Tokie jaunuo- - 
liai, kurie norėtų pavieniai 
koncerte pasirodyti, prašo
mi atsiliepti Algiui Karazi
jai, 17/75 Queens Rd., Mel
bourne, 3004, tel. 51-1020.

Visų bendruomenių Val
dybos kviečiamos paraginti 
savo organizacijas rimtai 
pradėti rūpintis LD reika
lais ir nedelsiant susisiekti 
su atsakingais vadovais 
Melbourne.

Al. Baltrukonienė 
ALD Komiteto Spaudos 

Informacijai

turkai, kroatai, lietuviai te
paminėti tik du kartus: Pie
tų Australijos B-nė, gavusi 
švietimo reikalams $ 1,680, 
ir Tasmanijoje australų-lie- 
tuvių bendruomenė, gavusi 
$ 231. Tenka tik stebėtis, 
kaip kitos tautybės, savo 
padėtimi daug turtingesnės, 
moka visokius šaltinius iš
naudoti ir prie jų prieiti, o 
lietuviai težino vieną kelią - 
prašyti ir reikalauti tik iš 
savųjų. Juk rodos visi lygiai 
esame mokesčių mokėtojai 
ir turime teisę į visokias 
subsidijas.

**.♦
Šiuo metu Australijoje 

lankosi kun. J. Tamulis, dar 
1947-1950 m. darbavęsis 
tarp lietuvių Australijoje.
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Svečias svečiui nelygu
į pavergėjo ištikimą tarną,Anąsyk teko nugirsti tokį 

pokalbį. Atėjęs pas kirpėją 
klientas klausia: "Kaip čia 
yra, kad už dirbančio nukir- 
pimą imi$ S, už pensininko - 
$2, o už vaiko $ 1. Kirpimas 
juk tas pats”. Kirpėjas nusi
šypsojęs atsakė: ’’Matai, 
galva galvai nelygu”.

Panašiai yra ir su svečiais. 
Vieni yra nuoširdžiai ir pa
siilgtai laukiami, kiti tik su 
oficialiu mandagumu pasi
tinkami, o yra ir tokią, kurią 
geriau būtą nesulaukti...

Nuo pat kūrimosi pradžios 
Australijos Įietuvią apie 
penkiolika metą beveik nie
kas nelankė, tik kai a.a. J. J. 
Bačiūnus ’’atrado" Australi
jos lietuvius, nuo tada tą 
svečią iš užjūrią pradėjo ro
dytis kasmet vis daugiau ir 
daugiau. Anksčiau sutikti 
lietuvį iš užjūrią buvo didelė 
naujiena, apie tokio pasiro
dymą plačiai rašė laikraš
čiai, mielai ėjome į susirin
kimus jo pasiklausyti, jeigu 
jis mokėjo kalbėti ar turėjo 
ką pasakyti bei ką kitą pa
rodyti. Šiandie ir mūsą 
tarpe užsienietis svečias jau 
jokia naujiena. Dėmesį pa
traukia tik tokie, kurie lai
komi garsenybėmis, kaip 
pasižymėję bei iškilūs meni
ninkai, veikėjai, politikai. 
Šiandie jau retai kas mus 
nustebina ar užimponuoja.

Panašiai buvo ir su sve
čiais iš pavergtos Lietuvos. 
Tik šiuo atveju požiūris yra 
kiek skirtingas. Atsimenant, 
kaip sunkiai lietuvis iš ten 
išleidžiamas pasisvečiuoti į 
kapitalistinį pasaulį, pasiro
džius svečiui iš Lietuvos vi
sados kildavo galbūt net 
pagrįstas įtarimas, kad gal 
ne su gerom intencijom to
kie išleidžiami, o greičiau su 
užslėptais tikslais - ardyti 
išeivią vienybę, pasėti 
nepasitikėjimo sėklą vieną 
kitais, sukelti nesantaiką. 
Be abejo, kai kas tą įtarimą 
pasitvirtino, nes iš šioje pu
sėje gyvenančią tautiečią ne 
visi svečius iš Lietuvos pa
sitiko išskėstomis rankomis, 
ir iš to atsirado plyšią, prie
kaištą vieni kitiems ir 1.1. 
Ryškus tam pavyzdys yra 
iškilią menininką iš Lietu
vos vieši pasirodymai: viepi 
juos nuoširdžiai priėmė ir 
palaikė visą pirma kaip savo 
brolius lietuvius, ne dėl savo 
kaltės esančius anapus gele
žinės uždangos, kiti gi į 
kiekvieną atvykusį iš pa
vergtos tėvynės žiūrėjo kaip 

A.A.
V. GRIGOŠAIČIUI (GRIGS) 

mirus, jo dukrą Anna ir posūnį Petrą su šeimom, seserį 
M. Džiugelienę ir V. Nekrošių su šeimom nuoširdžiai- 
užjaučiame.

E. ir V. Petrėnas
B. ir R. Jabloųskis
Dr. A. Petrėnas

Mūsų Pastogėifr,!41^1WW^

net atsidavusį bendradarbį. 
Šios požiūrią skirtybės net 
iki šiandie neišlygintos. Rei
kalai kiek pasikeitė, kai 
buvo praverti geležinėje už
dangoje vartai ir pradėjo 
lankytis iš tėvynės svečią 
visokią sluogsnią, ne vien 
tik rinktiniai, lygiai buvo 
įsileidžiami gausiau ir į Lie
tuvą užsienio vizitoriai tegu 
labai ribotam laikui ir tik 
parinktose vietovėse. Įsiti
kinta, kad vieną ir kitą ilge
sys susitikti ir pasimatyti 
pralaužė užtvaras ir kad ne 
kiekvienas laikytinas vilku 
avies kailyje, o yra tokie pa
tys mūsą broliai, tik pa
vergti. Juos atstumti būtą 
tas pats kaip juos dar labiau 
gramzdinti į neviltį.

Betgi norint nenorint ne 
visi vienodai traktuotini ir 
ne kiekvienam svečiui iš 
Lietuvos taikintinas tas pats 
broliškumo mastelis. Kaip ir 
visur, taip ir iš tą pačią anos 
pusės įietuvią atsiranda aiš
kiai paties okupanto prote
guojamą, pritariančią 
esamai Lietuvos padėčiai ir

A. Liet. FONDO Vajus
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba, A.L.B. Krašto 

Valdybai pritariant, skelbia trijų mėnesių laikotarpy lėšų 
telkimo vajų, pradedant spalio pirma diena.

A.L. Fondas pasitikėdamas visoj Australijoj gyvenan
čių lietuvių dosnumu, nuoširdumu, pareigingumu ir gera 
valia, yra užsimojęs per šį laiką padidinti nejudomąjį ka
pitalą iki $ 100,000. Iš gaunamų palūkapų bus galima'vis 
stipriau remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, moks
lą, meną ir kitas kultūrines apraiškas Australijoje.

A. Pocius
A.L.B. Krašto Valdybos pirmininkas

A. Staugaitis 
A.L.F. Valdybos pirmininkas

Aukos gali būti įteiktos ir Fondo įgaliotiniams: 
ADELAIDE: Augis Zamoiskis,' Ą. Kubilius ir B.

Straukas
CANBERRA: J. Kovalskis
GEELONG: A. Obeliūnas e
HOBART: J. Paškevičius <
MELBOURNE: J. Meiliūnas, J. Krikščiūnas 
NEWCASTLE: A. Bajalis 
PERTH: Z. Budrikis
SYDNEY: B. Stašionis, C. Liutikas ir M. Gailiūnas

Pabaltiečių moterų veikloj
Rugsėjo 20 d. Adelaidėje 

Lietuvių Namuose įvyko 
Pabaltiečių Moterų Sąjun
gos susirinkimas. Šis susi
rinkimas buvb neįprastas, 
nes prasidėjo Moterų Sekci- 

net pačią sistemą palaikan
čią. Ir ne dėl išskirtiną su
gebėjimą — meninią ar 
mokslinių — tokie okupanto 
laikomi privilegijuotą kate
gorijoje, o greičiau už ją be
sąlyginį atsidavimą sistemai 
ir režimui. Tad tokią ir vizi
tai į užsienius yra visai kito
kio charakterio, nes jie re
prezentuoja ne pavergtą 
lietuvį, bet patį pavergėją. 
Taigi irbįroliavimasis su to
kiais režimo atstovais reiš
kia mūsą pačią pritarimą ir 
palankumą visai sistemai. 
Kitaip sakant, ir čia esantie
ji turi pilnai pateisinamą 
motyvą laikytis atitinkamą 
principą, kurie nenuperkami 
saldžiais sentimentais. To
dėl visai suprantama, kad 
tokiems reprezentantams 
didelio palankumo neparo
dome ir net juos boikotuo
jame, nes juk visados yra 
didelis skirtumas tarp to, 
kuris kad ir anose sąlygose 
iš visą pastangą dirba Lie- 

' tuvai ir tautos gerovei ir to, 
kuris demonstruoja savo lo
jalumą okupantui ir netgi 
atstovauja tautą aukščiau
siuose jo organuose.

Taigi, svečias svečiui ne
lygu, kaip tam kirpėjui gal
vos. (v.k.) 

jos ponių paruoštais pietu
mis ir gausiu svečių dalyva
vimu, kurių tarpe svečias iš 
Tasmanijos Algis Taškūnas, 
universiteto lektorius, 
Baltic News redaktorius.

Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio Adelaidės skyrius 
šventė 30-ties metų minėji
mo sukaktį, pasikvietė A. 
Taškūną paskaitai, Pabal
tiečių Mot. Sąjungos pirmi
ninkė Dr. S. Pacevičienė, iš
naudodama šią retą progą, 
pakvietė gerb. svečią pie-. 
turns ir bendram pasikalbė
jimui.

A. Taškūnas gražiai įver
tino Pab. Moterų Sąjungos 
veiklą, nuoširdžiai padėkojo 
už- bendradarbiavimą plati-

Padėka
Mano mylimam, brangiam vyrui a.a. Kazimierui birže

lio 28 d. netikėtai užmerkus akis amžinam poilsiui, reiškiu 
padėką savo, sūnaus ir jo šeimos vardu:

Švento Juozapo parapijos klebonui kun. F. Bartley už 
atlaikytas šv. Mišias, pasakytus jautrius, prasmingus žo
džius ir palydėjimą į kapus.

Kun. P. Butkui už atnašautas šv. Mišias laidotuvių die
ną - liepos 1 d. Sydnejuje.

p. P. Dariui už vargonų muziką ir giedojimą.
Baltijos tunto sesėms vyr. skautėms A. Kovalskienei, 

V. Howe ir broliams vyčiams J. Kovalskiui ir R. Miniotui 
' už garbės sargybą prie karsto.

Canberros ramovėnams už karsto apdengimą tautine 
vėliava ir karsto nešimą.

Visiems, aukojusiems vietoje gėlių ir aukų rinkėjams 
p. J. Kovalskiui ir p. A. Švedui.

Visiems už puikias gėles, kurios gražiai papuošė a.a. 
Kazio kapą niūrią Australijos žiemos dieną.

Visiems lietuviams, ypatingai iš toliau atvykusioms, 
CSIRO ir Australijos Nationalinio Universiteto Botani
kos Departamento buvusiems bendradarbiams, atsilan
kiusiems į bažnyčią ir palydėjimą į kapus.

Už atsisveikinimo žodžius kapuose p. A. Balsiui Can
berros lietuvių bendruomenės, kolegai A. Bladzevičiui 
Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijos ’’Jaunosios Lietuvos” 
korporacijos, ir p. A. Brūzgai ramovėnų ir Lietuvių Klu
bo vardu.

p. Genutei Alytienei ir p. A. Švedui už gražiai suorga
nizuotas šermenis, ir visiems, prisidėjusiems prie jų pa
ruošimo.

Už aprašymą spaudoje, visiems, pareiškiusiems mums 
užuojautų asmeniškai, spaudoje, laiškais, telegramomis, 
kortelėmis.

Neturint artimesnių giminių Australijoje, Jūsų lietu
viškas nuoširdumas ir atjautimas mums taip sunkioje, 
skausmo ir gilaus liūdesio valandoje, bus ilgai nepa
mirštas.

Viktorija Keraitienė, Sūnus Rimas, 
marti Veronika ir vaikaitis Tomas

nant Baltic News Pietų 
Australijoj. Trumpoje kal
boje jis nušvietė dabartinę 
pasaulio politinę padėtį pa
reikšdamas daug optimisti
nių minčių apie, pavergtus 
kraštus. Ragino ypatingai 
šiuo metu išnaudoti kiekvie
ną pasitaikančią progą kelti 
Baltų tautų klausimą. Pri
minė, kad sovietams baltų 
emigrantai, išblaškyti po 
visą pasaulį, sukelia daug 
rūpesčio. Kremliaus valdo
vai nepakenčia skelbiamos 
tiesos, todėl nenuostąbu, 
kad sovietinė spauda visais 
būdais stengiasi išeiviams 
kenkti, juos juodinti ir terš
ti. Ragino ieškoti kiek 
galima daugiau draugų, ir- 
užtarėjų per šio krašto gy
ventojus ir organizacijas.

Algirdo Taškūno nuošir
dūs žodžiai ir gilus įsitikini
mas Baltų tautų laisvės at
gavimu pakėlė susirinkusių 
nuotaikas, paskatino darbui.

Svečiams išsiskirsčius 
Sąjungos sekretorė Dr. V. 
Aleksandravičienė perskai
tė praėjusio susirinkimo 
protokolą. Buvo malonu gir
dėti, kad ir prėjęs susirinki
mas buvo gana įdomus, nes 
Easkaitininkė buvo Mrs. J.

.oberts, the Woman 
Advisory Council. Ji įdomiai 
papasakojo apie pereitų 
metų įvykusį moterų kong
resą Copenhagoje į kurį su
važiavo įvairių tautybių 
atstovės. Sovietus atstova
vo Valentina Tereschkova. 
Savo pranešime Tereschko
va pareiškė, kad sovietų 
moterys neturi jokių prob
lemų ir gyvena labai gerai. 
Mrs.J. Roberts sovietės sal
džiomis pasakėčiomis gal 
būtų ir patikėjusi, jeigu per 
eilę metų nebūtų turėjusi 
progos padraugauti su 
pabaltietėms moterims, ku
rios ją puikiai apšvietė apie 
sovietų skelbiamą propa
gandą ir sovietišką ’’rojų .

Mrs. Roberts priminė, 
kad sovietų blokas yra gana 
stiprus ir norint išsivaduoti 

iš sovietų jungo reiki; 
nenuleisti rankų. Gyvenda 
mi laisvame krašte turim 
geras sąlygas kelti pavergt; 
tautų bylą, kad Baltų krašte 
vėl išvys laisvę.

Kalbant apie bendradai 
biayimą su kitomis organ 
žarijomis, tenka pastebėt 
kad šie metai skiriami pa 
dėti ’’disabled people”. Pa 
baltietės sušelpė dvi inval 
dų institucijas, paskirdamo 
po 250 dolerių. Jų šalpa gan 
gražiai įvertinta padėko 
laiškais.

Susirinkimas taip pat ap 
tarė vaikų ligoninės arti 
jančią mugę. Mugėje dalj 
vauja visos žymesnės am 
tralų organizacijos, kurio 
stengiasi sutelkti lėšų Ade 
laidės Vaikų Ligoninės išla 
kymui. Pabaltietės motery 
jau vienuolikti metai pris 
deda prie šio labdarybe 
darbo ir jau nemažą duoki 
yra atidavusios, kas suteik 
ne vien organizacijai ger 
įvertinimo, bet ir bendre 
visiems pabaltiečiams, gj 
venantiems Australijoj.

Gražia tradicija virto p< 
baltiečių moterų metinis p< 
rengimas — Kalėdų eglute 
Su ją lyg ir užbaigiami nu 
tiniai darbai. Kiekvien 
metų vadovaujanti tautyb 
stengiasi, kad parengima 
praeitų kuo gražiau, iškil 
mingiau, nes į šias iškilme 
pakviečiamos įvairi 
organizacijų atstovės, jo 
supažindinamos su pabaltu 
čių papročiais ir politin 
padėtimi.

Kalėdų eglutės pobūv 
nutarta ruošti gruodžio 7 (i 
Lietuvių Namų salėje. Ši 
metų valdybą sudarė lieti 
vės pirmininkė Dr. S. Pace 
vičienė, sekretorė Dr. 11 
Aleksandravičienė.

Malonu matyt, kad darbai 
eina sklandžiai, planingai ii 
gera kryptim. Pabaltieji 
vardas ir jų darbai plačia 
žinomi australų tarpe.

E. Dainienė

2



Žilvino koncertas
Mūsų išeivijos kultūrinia

me gyvenime turbūt pir
maujančią vietą užima tau
tinių šokių grupės. Kai kiti 
kultūriniai vienetai rodo 
silpnėjimo žymių, kiti vos 
besilaiko, mūsų jaunimas su 
žėrinčiu entuziazmu per 
visus 30 metų tiesiog ver
žiasi į šokius. Nėra jokių 
ženklų, kad šis šokiais do
mėjimasis mažėtų. Į juos 
noriai jungiasi ir mišrių 
šeimų vaikai. Tuo dar kartą 
įsitikinome atsilankę į Ade
laidės tautinio ansamblio 
Žilvino metinį koncertą.

Šį kartą ansamblio vado
vybė koncertą pravedė ki
taip, nei įprasta. Jis sis 
rengtas ne vakare, o anks
tyvoj popietėj. Ansamblio 
vadovas V. Vencius tokį pa
keitimą taip motyvavo: gir
di, į vakare rengiamus kon
certus tėvai negali atsivesti 
savo jauno priauglio, nes 
jiems būna pervėlus laikas. 
Dienos metu šventėje gali 
dalyvauti visa šeima. Labai 
svarbu, kad jaunimas nuo 
pat vaikystės turėtų progos 
savo akimis stebėti šokan
čius ir pats užsikrėstų šokio 
džiaugsmu.

Ruošiant koncertą vado
vybė skirtingai pasižiūrėjo 
ir iš komercinės pusės. Vie
toj bilietų jie svečiams par
davinėjo gardžiai" pagamin
tus pietus. Kam to neužteko, 
galėjo laimę išbandyti tur
tingoj loterijoj. Po sočių 
pietų prie stalų begurkšno
jant kavutę ir kitokius skys
timėlius prasidėjo ir meninė 
programa.

Atidarymui scenoje išvy
dome mūsų žaviąsias ’’Eglu
čių” chorelio mergytes. Jos 
Savo~ patrauklia apranga, 
E iriais veidukais ir gra- 

s balsais sušildė visą au
ditoriją. Tai nuopelnas ne 
vien dainininkių, bet taip 
pat ir jų vadovės Nemiros 
otepleton, kuri rūpestingai 
chorelį parengė. Mergaitės 
ne tik visas dainas be prie- 
kaištų padainavo, bet buvo 
išmokytos aiškiai ištarti 
kiekvieną dainos žodį. Dau
gelis suaugusių choristų ga
lėtų iš eglučių šio meno pa
simokyti.

Šokius atliko trys šokėjų 
grupės — vaikai, jauniai ir 
vyresnieji. Pirmoj daly 
kiek vien ašių grupių atskirai 
pašoko devynis šokius. 
Atokvėpiui R. Willenbrecht 
pagrojo akordeonu.

Po pertraukos pašokta 
vestuvinių šokių pynė. Šoko 
vyresniųjų ir jaunių grupės. 
Vyresniosios mergaitės 
pradėjo įžanginiu šokiu Sa
dute. Šis šokis savo santū
riais judesiais ir elegantiš
kais persigrupavimais bei 
figūromis yra vienas pačių 
iškiliausių' mūsų apeiginių 
šokių. Savo grožiu ir mistika 
nepalyginamas su jokiu kitu 
mūsų liaudies šokiu, kurie 
visumoje yra judrūs, linksmi 
ir dinamiški. Sadutės šoky 
dalyvauja ne tik žydinti jau
nystė, bet ir tie vieniši žie
dai šokėjų rankose. Visa tai 
glaudžiai surišta ir prasmin
ga. Ir kai busimoji nuotaka 
šokio pabaigoj surenka visus 
šiuos žiedus, atrodo, kad ji, 
iš esmės pakeisdama savo 
statusą, kartu su žiedais pa
siima ir savo buvusių drau
gių dalį jų mergautinių die
nų.
>Po Sadutės 

liuoniškių aplinki
*ašokta ve- 

zana- 
vykų aplinkinis, Mikita, Mi- 
kitienė ir kepurinė, kurią 
grakščiai pašoko jaunės

mergaitės.
Susumuojant regėtą kon

certą tenka pasidžiaugti ge
ru jo paruošimu, šauniais 
šokėjais ir vadovybe. Visą 
techniškąjį koncerto paren
gimą ant savo pečių išnešė 
ansamblio vadovas V. Ven
cius, kuris yra kartu ir an
samblio orkestro vadovas ir 
kartu muzikantas. 0 kiek 
buvo rūpesčių ir bėgiojimo, 
kol viskas buvo paruošta. 
Tikrai galime jaustis laimin
gi turėdami savo tarpe tokių 
pasišventusių žmonių.

Bendrai koncertas praėjo 
pakilioj nuotaikoj. Šokėjai 
sukosi entuziastiškai su pa
sitikėjimu ir šypsniu švie
čiančiais veidais. Linksma ir 
šviesi veido išraiška šoky 
nemažiau reikšminga kaip ir 
grakštus judesys. Tai nuo
pelnas šokių mokytojų R. 
Varnaitės (mergaičių) ir B.

■

Ir štai, vasaros aušros 
gaise varpinės lange pasiro
do didelis tamsus daiktas — 

■jis gali atrodyti, kaip vai
duoklis, kuris pavėlavo savo 
vaikštynėse ir dabar skuba 
pabėgti. Laukiančiųjų akims 
jis auga ir pridengia visą 
varpinę, ir staiga jis pakim
ba ore ir truktelia taip, kad 
sudreba varpinė, žemė ir 
žmonės. Klebonas žiūri pla
čiai atidaromis akimis — 
visą laiką jis buvo šitaip žiū
rėjęs — ir dabar atsidūsta ir 
nuleidžia galvą žemyn, stai
ga labai nuvargęs, tarytum į 
savo glėbį būtų priėmęs šitą 
begalinę naštą. Visi nurims
ta, nes dabar yra tikra, kad 
lynas atlaikys.

Taip ir atsitinka, kad po 
šešių valandų darbo varpas 
yra nuleistas į vežimą, ir visi 
vyrai susirenka aplinkui. 
Visi yra kiaurai šlapi nuo 
prakaito, tačiau nūnai už
miršta nuovargį ir baimę, jie 
yra patenkinti, jie pilni pa
sididžiavimo, kad tai jie savo 
vargu, jėgomis ir rūpesčiu 
gina šventus reikalus. Bet 
kai jie pasijudina vežti, pa
tys įsikinkę ir stumdami ve
žimą, juos apėmė begalinis 
graudumas: štai, čia jų var
pas, jie, rodos, tik dabar ga
lėjo pamatyti visą jo grožį. 
Ir didingas jis buvo neišsa
kytai — niekas iš jų nebuvo 

Sabeckio (visų šokėjų). Jau
nasis šokių vadovas B. Sa- 
beckis atrodo gerai supranta 
tautinių šokių charakterį ir 
pajėgia tai perduoti savo šo
kėjams.

Visi Žilvino šokėjai, įskai
tant ir vyresniuosius yra 
labai jauni. Sudrausminti ir 
išmokyti šokti sudėtingus 
šokius, šį energija trykštan
tį jaunuolių būrį nėra leng
vas uždavinys. Teko patirti, 
kad B. Sabeckis yra labai 
griežtas ir iš šokėjų rei
kalauja laikytis drausmės ir 
bendrai juos laiko kietai 
savo rankoje. Gal todėl visi 
šokiai buvo taip darniai pa
šokti. Net ir patys jaunėliai, 
kurių ne vienas ignoravo 
muzikos taktą, bet savo šokį 
atšoko su pastebimu parei
gingumu.

Žilvino ateitis gerose ran
kose ir su pasitikėjimu gali
me ruoštis į Lietuvių Dienąs 
Melbourne, kur mūsų šokė
jai tikriausiai bus tarp pir
maujančių grupių.

Dail. A. Žmuidzinavičius ' Gamtovaizdis prie Nemuno

PASAKOJIMAS APIE VARPĄ
Nelė Mazalaitė

niekuomet taip prisiartinęs 
prie tokio nepaprasto dalyko 
— ir nūnai jie veža jį ne
gyvą, jį, kuris dešimtmečiais 
tarnavo Dievui ir jiems vi
suose reikaluose padėjo 
savo balsu —' dabar jis buvo 
kurčias, ir jie net negalėjo 
garsiai jo apraudoti. Taip, 
tai buvo tikra laidotuvių ei
sena ankstyvą vasaros rytą: 
kaip garbingiausią ūkininką, 
kaip mylimą kunigą, vežė jie 
varpą į jo palaidojimo vietą.

Ir dabar jie atsiminė, kad 
pavojus nėra visiškai pra
lenktas, nes į klebonijos kie
mą jie negalėjo patekti pro 
siauruosius šventoriaus 
vartelius: kur tau su šitokiu 
vežimu! Reikėjo pirma išva
žiuoti į miestelio aikštės 
kampą, pasukti maža gatve
le, ir tiktai tada pasieksi 
klebonijos trobesius. Bet 
pagaliau ir tai buvo laimin
gai baigta. Ir varpas buvo 
privežtas prie savo kapo.

Klojimo kertėje buvo 
nustumta į šoną kupeta do
bilų, ir ten iškasė gilią ir 
plačią duobę. Ir išklojo ją 
storais rąstais, kurie ilgiems 
laikams galėjo apsaugoti 
varpą nuo gedimo, ir kad jis 
nenugrimztų. Nes tu juk 
tikrai atsimeni, sūnau, kad 
pro klebonijos kluoną teka 
mažas upelis Rudekšna, ir 
visas gruntas yra pasidavęs

Svečias iš Amerikos
*- Šiuo metu Australijoje 
lankosi buvęs pirmasis čia 

.lietuvių kapelionas kun. Jo
nas Tamulis. Spalio 11 d. 
koncelebravo šv. Mišias 
kartu su kun. P. Butkum ir 
pasakė šia proga pamokslą. 
Po pamaldų buvo bendri 
pietūs Lietuvių Klube, daly
vaujant bendruomenės 
pirm. A. Mauragiui ir para
pijos darbuotojams.

Pietus suorganizavo Ka
talikų Kultūros Draugijos 
pirm. A. Vinevičius, kuris 
savo žodyje pastebėjo, kad 
ši draugija ištikrųjų buvo 
įsteigta kun. J. Tamulio ir 
Bavadinta šv. Kazimiero 

•raugija, Kun. P. Butkus 
savo žodyje atskleidė dau- 
?'au faktų apie trumpą kun.

amulio gyvenimą tuo laiku 
Australijoje. Paaiškėjo, kad 
tada Australijos bažnyčios 
vadovybė, nenorėjo nieko

Tęsinys

į raisto žemę. O kad varpas 
nebūtų paliestas rūdžių, jis 
buvo išsmaluotas. Taip, jį 
ištepė tokiu storu smalos 
sluoksniu, jog klebonas net 
suabejojo:

— ”Ar ne per daug? Jeigu 
galėsim netrukus išimti, bus 
vargo nugramdyti."

Ir klebono brolis pro juo
ką tarė:

— ”Na, to tai jau nėra ko 
bijoti — tiktai galėkim iš
kasti, o jau davatkos su lie
žuviais nulaižys.”

Jis šitai pasakė pro juoką, 
ir klebonas norėjo jį rūsčiai 
sudrausti, tačiau iš visų vei
dų regėjo jis, jog niekas ne- 

•’ buvo pasipiktinęs tuo — ne, 
žmonės tai priėmė kaip pap
rastą ir kasdienį žodį, nes, 
jeigu būtų reikalo, kiekvie
nas galėjo padaryti viską: 
dėl didelių dalykų nėra mažų 
nei juokingų priemonių.

Šitaip vyrai užbėrė žemė
mis, kaip savo giminę ir ar
timą, tačiau nesupylė kapo 
— jie sulygino klojimo aslą ir 
jokia akis nebūtų radus nie
ko įtariamo. O kad laikas 
padarytų dar geriau, kad 
žemė tvirčiau susigulėtų — 
dobilai buvo užmesti atgal. 
Ir dar prieš saulei tekant, 
penkiolika raitų vyrų išsi
skirstė kas iš kur atvykęs. 
Tačiau jų veidai buvo iškil
mingi ir pakilūs, kaip tada,
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girdėti apie bet kokias tau
tines organizacijas, bei 
tautines bažnyčias. Čia ir 
kilo konfliktų su bažnyčios 
vadovybe. Mūsų tautiečiai, 
tuo laiku nesuprasdami tik
rosios kun. Tamulio padė
ties, jo pastangų pilnai neį
vertino. Kun. J. Tamulis, 
kaip Anglijos pilietis bolše-. 
vikams užėjus gavo leidimą 
išvykti iš Lietuvos ir per 
Vladivostoką atsirado Aus
tralijoje jau 1941 metais. 
Anglų kalbą jau studijavo 
Lietuvoje ir pasitobulino 
Brisbanės universitete. 1946 
metais išvyksta į Ameriką. 
Grįžta vėl į Australiją 1948 
m. ir čia išbūva iki 1950 
metų. Jausdamas iš australų 
bažnyčios hirarchijos truk
dymų kun. J. Tamulis iš
vyksta į Ameriką su viltimi 
sugrįžti į Australiją ir nu
pirkti lietuviams sodybą, 
tačiau mandagus laiškas iš 
vietinės vyskupijos leido 
suprasti, kad jis čia nėra pa- 
feidaujamas. Tai tokią kainą 
artais reikia mokėti už 

mūsų tautinius jausmus ir 
Easišventimą. Šiuo metu 

un. J. Tamulis klebonauja 
Šv. Mykolo parapijoje, Ros
common miestelyje, netoli 
Detroito, Michigan valsti
joje- .

Savo parapijoje turi tik 
dvi lietuvių šeimas, bet pa
laiko ryšius su lietuviais 
Detroite, Čikagoje ir kitur. 
Kun. J. Tamulis kiek leis 
laikas aplankys Brisbanę ir 
kitas vietoves. Jis yra links
mo būdo žmogus, tad jam 
nuobodžiauti čia nereikės. 
Linkime jam gražių atosto
gų Australijoje, bejieškant 
užpustytų pėdų.

kor.

kai klebonas prabilo į juos, 
.išleisdamas:

— ”Aš nesakau net dėkui 
jums, broliai — už tai, kas 
daroma Dievui ir savo žemei 
— ne čia atlyginama. Tikė
kime, kad nebus toli toji 
diena, kada mes, kaip slaptai 
ir baimingai slėpėme savo, 
ne svetimą turtą, ir savoje, 
ne svetimoje žemėje, ir ne 
auksą, kuris vaidenasi ir ža
dina godumą ir kitas nuo- 

. dėmes, o gynėme šventeny
bę — taip tikėkime, jog tą 
laisvės dieną, su didžiausiom 
iškilmėm, saulės šviesoje, su 
visa parapija, grąžinsime 
mūsų varpą į jo bokštą. Ir jis 
.vėl atgaus savo balsą, ir 
skelbs mums džiaugsmą ir 
ramybę. Tačiau, — tarė jis 
tyliai ir labai rimtai, — ta
čiau, jeigu Aukščiausiojo 
valia būtų kitokia, ir baus
mės dienos mums nusitęstų į 
metų metus, jeigu mes bū
tume išsvaidyti, kaip smėlis 
vėtroje, jeigu, — čia klebono 
balsas sudrebėjo, — jeigu 
mes tiktai po ilgo ir ne visi 
ateisime čia, kad iškeltume, 
ką šiandien — ne palaidojo
me, ne, tiktai lyg brangią 
gėlę pridengėme žiemai, — 
aš maldauju, aš reikalauju: 
tie, kurie išliks tai dienai, 
tie, arba jų vaikai — turite 
atlikti šitą garbės ir parei
gos darbą.”

Taip išsinešė tą rytą vyrai 
testamentinius kunigo žo
džius, ir juos kaip priesaiką 
pakartojo sau, kai, atėjus 
rytmetinių varpų metui, 
prabilo tas, kuris buvo įski
lęs. Jis daužėsi taip skau-
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PAŽVELKIME ATGAL

Pereitais metais atšven
tėme Australijos Lietuvių 
Bendruomenės 30-ties metų 
sukaktį. Tačiau pokarinės 
emigracijos bangos pradai 
siekia net 1947-sius metus

Pažvelkime atgal...
Atvykome jauni ir sveiki. 

Netikėjome, ar gal neturė
jome laiko pagalvoti, kad 
pasensim ir būsim reikalingi 
globos. Įpratome kovoti, 
kaip kovojo šio krašto pir
mieji pionieriai, su karštu 
klimatu, svetima aplinka, 
sunkiomis gyvenimo sąly
gomis bei ’’new Australian” 
stigma, kuri mus nuvertino 
bent klase žemiau už tik 
kiek anksčiau čia atvykusius 
"čiabuvius”.

Daugelis tautiečių nemo
kėjo kalbos. Nepaisydami 
nuovargio mokėsi angliškai, 
kur ir kiek tik sąlygos leido. 
Nepabijojo ir neįprasto fizi
nio darbo, tiek dvejų metų 
Šrievolei atlikti, tiek savo 

eimos namų statybai. 
Dirbdami dažnai po dvi pa
mainas, jie išeikvojo daug 
jėgų, o laisvalaikį daugelis 
darpašvesdavo savo bend
ruomenės reikalams. Mūsų 
bendruomenės - lietuviškos 
šeimos išeivijoje - reikalams 
daug . laiko ir energijos 
paskyrė ir mūsų moterys, 
susibūrusios į įvairias Mote
rų Draugijas.

ALB Adelaidės Moterų 
Sekcija išvarė gilią vagą 
bendruomeninio darbo bare, 
deja, dažnai neužtenkamai 
įvertintu. Per beveik tris 
dešimtis metų ALB Moterų 
Sekcija šelpia kitas bend
ruomenės institucijas: teikia 
nuolatinę pagalbą ALB Sa
vaitgalio Mokyklai - yra Va
sario 16 d. lietuvių gimnazi
jos Vokietijoje talkininkė rė 
mėja ir dosniai šelpia Ade
laidės Lituanistinius Kur
sus. Nepamiršta ji ir ’’Vaidi
los” teatro, ’’Adelaidės Ra
dijo Valandėlės”, nei sporto 
klubo ’’Vyčio”. Finansiniai 
paremia ir "Australijos Lie
tuvių Fondą”, ’’Baltic 
News”, ’’HELLP” organiza
ciją, ’’Mūsų Pastogę” ir savo

Pasakojimas..?
‘ Atkelta iš psl. 3

džiai ir gffrsiai, tarytum jam 
buvo grįžusi dalis jo pir
mykščio, naujo balso. Ir taip 
liūdnai skambėjo, lyg jis 
būtų raudojęs savo mirusio 
mieliausio ir garbingo bro
lio, Ir taipogi, kai buvo 
skambinama anuo mažiau
siu, jo garsas plakėsi į orą 
tokiu liūdesiu, jog tiems, 
kurie žinojo teisybę apie 
varpą, širdys degė ilgesiu ko 
greičiausiai sulaukti valan
dos, kad savo rankomis nu
verstų kapo žemę ir grąžin
tų žmonėms ir padangei aną 
stebuklingą skambėjimą.

Išgirdę tiktai tuos varpus, 
žinoma, visi stebėjosi, daug 
buvo kalbama ir visaip spė
liojama. Tačiau, nors niekas 
iš tiesą žinančių neprasitarė 
net artimiausiems — para
pijiečiai juto, kad kas pada
ryta, padaryta geram. Jie 
norėjo tikėti, kad tai laikina 
nelaimė, ir gyveno, prie kitų 
gerų laukimų pridedami ir 
šitą, jog vieną rytą juos pa-, 
šauks į rytmečio gyvenimą 
tikrasis varpas.

- Bet tu matai, mano vaike,
1 • A4 1AOl' 

nuolatiniu darbu "Adelaidės 
Lietuvių žinias”. 0 iš tradi
cinių parengimų, kaip pav. 
sekmadieninių pietų, "Kar
tūnų” balių ir "Žiemos vaka
ronių” yra įrengusi Lietuvių 
Namų virtuvę ir įsigijusi 
reikalingą inventorių.

Adelaidės lietuvių vaišin
gumas, trejų čia vykusių 
Lietuvių Dienų-metu, nebū
tų taip plačiai nuskambėjęs 
ir palankiai įvertintas be 
darbščiųjų mūsų moterų pa
siaukojimo ir sunkaus darbo 
suvažiavimų metu. Tai buvo 
didelė parama mūsų bend
ruomenės veiksniams jų 
tautinėj - politinėje veikloje.

Nors ALB Moterų Sekcija 
tiesioginiai nedalyvauja po
litiniame darbe, ji nepa
miršta mūsų disidentų laiš
kais ir protestais ir Punsko 
lietuvių siuntiniais. (1979 ir 
1980 metais narės pravedė 
rūbų vaj.ų ir apmokėjo per
siuntimo išlaidas).

Jų pastangos išlaikyti 
mūsų tautines tradicijas at
sispindi kas metai ruošia
muose Motinos Dienos mi
nėjimuose bei lietuviškų 
Kūčių šventiškame iškil
mingume.

Nuo pat Sekcijos įsikūri
mo, jos veikla apima socia
linę globą: ligonių lankymą 
namuose ir ligoninėse, bei jų 
šelpimą, reikalui esant, pav. 
vien tik šiais metais jos re- 
giliariai lanko 16 ligonių 

lenside psichiatrinėj ligo
ninėj ir nemažą skaičių tau
tiečių kitose ligoninėse.

Norėdama išplėsti sociali
nės globos veiklą ir pasinau
doti socialinės globos insti
tucijoms teikiama federali
nio iždo ir Pietų Australijos 
vyriausybės finansine parą- 
ma, ALB Moterų Sekcija 
nutarė teisiniai įsiregistruo
ti atitinkamose valdžios įs
taigose. Tai sveikintinas 
reiškinys!

Pažvelkime vėl į netolimą 
praeitį...

Per tris dešimtmečius 
mūsų gyvenimo Australijoje 
mokame aukštus pajamų 
mokesčius, vienus aukščiau

kad mes tiktai sulaukėme 
nepalyginamai baisesnių 
dienų, ir jos mus atvedė čia, 
svetur, o likusiems tėvynėje 
jos yra tokios, kad baisu ir 
galvoti. Mano sūnau, tu tu
rėjai iš tos kalbos suprasti, 
kad aš buvau su tais pasa
kojimo naktį. Juk minėjau, 
kad pora buvo vyresnio am
žiaus. Taip, buvau su jais, 
tačiau mano sveikata, rū
pesčiai ir namų ilgesys daro 
tai, kad aš vargiai būsiu tarp 
tų, kurie vėl įkels varpą į 
bokštą. Ir aš nežinau, kas 
ten namie išliks iš žygio 
bendrų. Aš tik žinau, kad, be 
klebono, tik aš vienas iš tų 
buvau laimingas pasitraukti 
iš pragaro ir išvežti tave. Ne 
tam, kad tu praturtėtum, 
kad svetima žemė ar 
svetima moteris pasidarytų 
tau brangi, ir ne tam, kad tu 
gyventum be rūpesčio ir 
žaisdamas. Tu turi išlikti 
sveikas ir stiprus, bet tavo 
kasdienis galvojimas tegu 
bus namai, ir tavo vieninte
lis veržimasis — namai. Ir 
kur tu nukeliausi pakeliui, 
pro šiaurę ar iš vakarų namo 
grįši — neužmiršk niekuo
met, kad turi grįžti. Ir jeigu 
tau to nebus leista, kalbėk 
tais pačiais žodžiais savo 
vaikams. Ir atsimink, ten, 

sių pasaulyje. Didžiulę dalį 
uždirbto atlyginimo nukrei
piame kasmet į valstybės iž
dą socialinės globos reika
lams. Argi neturime morali
nės teisės bent į dalį tų iš
teklių? Kodėl nepasinaudo- 
jam vyriausybės siūlomom 
lengvatom ir finansine 
parama socialinėj globoj?

Mes, tai yra vyresnioji 
karta, neeinam jaunyn. Ge
rai tiems, kurie turi vaikų - 
daugumas turės mielą globą. 
O ką darys viengungiai, ne
tekę gyvenimo draugo ir 
ligoniai, kuriems reikia glo
bos? Kas juos prižiūrės? 
Australų institucijos? Kaip - 
sunku ir nemalonu yra se
nesnio amžiaus tautiečiams 
būti jose. Juk ten viskas 
jiems svetima. Ar nebūtų 
maloniau gyvenimo rudenį 
praleisti lietuvių tarpe, su 
kuriais galima susikalbėti 
gimtąja kalba, kurie žino 
lietuviškus papročius, 
maistą ir įprastą gyvenimo 
būdą? Tad lietuviško židinio 
įkūrimas, kuriame galėtų 
prisiglausti mūsų tautiečiai, 
darosi vis opesnis. Nenagri
nėjant smulkiau šito klausi
mo, telieka pažymėti, kad 
tik įregistruota socialinės 
globos draugija turi teisę į 
stambesnę valdžios paramą, 
steigiant globos namus. Tik 
įregistruotai socialinės glo
bos draugijai duodamos au
kos yra nuskaitomos nuo 
pajamų mokesčių (tax 
deductible).

Gaila, kad nepasekėme 
Sydnejaus L.M.S.G. Drau
gijos pavyzdžiu anksčiau.

, Jos pozityvus entuziasmas 
ir bendruomenės pritarimas 
bei parama įsteigė lietuviš
ką ’ Sodybą” Engadine. Tai 
visų Australijos lietuvių pa
sididžiavimas!

Turint omenyje Adelaidės 
ALB Moterų Sekcijos veik
los kelią ir rezultatus, telie
ka joms palinkėti ištvermės, 
ir tikėtis, kad mūsų bend
ruomenė jas vieningai 
parems.

■•p v

Isolda I. Davis
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prie Rudekšnos upelio, sto
vės ar klojimas, ar jo vieta 
— vis tiek, bet iš ten iškelsi
te varpą. Nemanyk, kad jis 
gali būti nugrimzdęs taip gi
liai, kad žmogaus noras ne
iškeltų jo. Savo sapnuose aš 
regiu anos nakties vyrus, 
kaip jie slapta naktimis eina 
pro tą vietą ir klausosi — aš 
sapnuoju, kad jie girdi pla
kant varpo širdį, aš sapnuo
ju, pabundu ir žinau, kad jis 
gyvas. Taip žinok ir tu, 
mano sūnau.

Ir, mano vaike, kai jūs 
būsite įkėlę varpą ir jis atsi
lieps pirmą kartą— žinok, 
kur aš bebusiu palaidotas, 
mano kūnas pajus tikrąjį 
poilsį.

Senasis ūkininkas nutilo, 
ir sūnus nepasakė jokio žo
džio. Tiktai po ilgo jis paž
velgė į tėvą atvirai ir ilgai ir 
tarė labai tyliai, bet tvirtai:

— Mano tėve, tie, kurie 
turi dirbti Dievui ir savo že
mei — neduoda jokių paža
dų, nes pažadas yra dovana, 
o jie žino, jog tai padaryti jie 
privalo. Tavo rankos ir 
kraujas yra manyje, tėve.

Pabaiga

Kalėdinės dovanos 
giminėms Lietuvoje

PRAKTIŠKAS IR NAUDINGAS SIUNTINYS 1 * 1981

3 m. šilkinio geriausios rūšies aksomo suknelei; 3 m. 
vyriškai arba moteriškai eilutei vilnonė medžiaga su {au
dimu "All wool made in England”; vyriški išeiginiai 
marškiniai arba bliuskutė; vyriškas arba moteriškas ner
tinis; ”Wrangler" arba "Levi“ jeans, denim arba rum
buoto velveto; medžiaga dviem puikiom suknelėm arba 2 
svarai vilnonių su mohair siūlų.

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $320.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių: 

medžiagos galima dadėti 3 m. ir dirbtinio minko kailio 
paltui 8 jardus.

žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kainos su 
muitu):
Avikailiai, ilgi arba %, vyriški arba moteriški, tikros 
Odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas, kailio kalnierius, 
sveria 5 sv. , $ 220.00
geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio, *A, sveria 5 sv.

$600.00 
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, De-lux, sveria 6 sv.

$100.00 
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, Ranch, sveria 6 sv.

$86.00 
Jeans "Wrangler” arba ’’Levi”, siuntinyje gali būti dvi, 
viena pora sveria 2 sv., kaina už vienas $ 40.00
Jeans, rumbuoto velveto, siuntinyje gali būti dvi, kaina 
UŽ vienas $ 42.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis, sveria IVs sv.

$40.00 
Vilnonė arba Šilkinė skarelė $ 12.00
Telescopic lietsargis, sveria Vi sv. $ 13.00
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai, sveria IVi sv.

$50.00 
Puiki medžiaga suknelei $ 32.00
Angliška medžiaga eilutei $ 60.00
Angliška medžiaga eilutei $ 70.00
Angliška medžiaga eilutei $ 96.00
Aksomo medžiaga eilutėm, 3 m., dvigubo pločio $80.00 
Kalkuliatorius T1 - 33, Texas $ 57.00
Kalkuliatorius T1 - 51 -111, profesionalinis $ 100.00 
Stetoskopas, Littmann $ 62.00

šie maisto produktai galima siųsti su rūbais; Vi sv.
arbatos - 4.00, Vi sv. nescafes - 6.00,1 s v. pupelių kavos - 
7.00, 1 sv. šokolado - 7.00, 40 cigarečių o.OO

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti persiun
timui $ 42.00.

Pasiunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles 
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 

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

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England. 
Tel. 01 ™ OK92.

Australijos 
Lietuvių 
Fonde

AUKOS AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDUI

$ 100 - A. Lokšai (N.S.W.) 
— nauji šimtininkai.

Po $ 50 — An. Rakštelis 
(Vic. 60) - naujas narys, O.I. 
Aleknai (Vic. 315) Tautos 
Šventės proga. t

$ 30-Ad. Jankus (Vic. 55).
$ 20 - kun. P. Dauknys 

(Vic. 45) - pirmas mūsų na
rys, parėmęs Fondo lėšų 
telkimo vajų.

Canberros lietuvių aukos* 
Tautos Šventės proga per 
mūsų įgaliotinį J. Kovalskį:

$ 20 - K. Makūnas.
Po $ 10 - B. Minius, Z. Si

pavičius, Voveris, F. Boru- 
mas, Dr. K. Kemežys ir R. 
Vrubliauskas.

Po $ 5 - R. Šilinis, R.Ž. 
Pember, L. Venslovas, J. 
Antanaitis, Laurinonis, M. 
Martišienė ir J.A. Kovals- 
kiaL

$ 4 - J. Dehn’as.
Po $ 3 - Gečiauskas ir L. 

Budzinauskas.
Po $ 2 - B. Juodvalkis, Sa- 

daitis ir Šumila.
A.a. Juz. Karpuškienei 

mirus vietoj gėlių: $ 10 A.S. 
Obeliūnai. Po $ 5 - E. Šrede- 

rienė ir L.P. Obeliūnai.
Sveikiname naujus šimti

ninkus, naują narį ir ačiū vi
siems aukotojams.

V. Ališauskas
A.L. Fondo iždininkas

VLIKO SEIMAS

Metinis VLIKo Seimas 
įvyks lapkričio 6-8 d. Lietu
vių Namuose, Cleveland, 
Ohio. Kaip paprastai, į Sei
mą VLIKą sudarančios or
ganizacijos pasiunčia po 3 
atstovus. Šis seimas bus 
svarbus ir tuo, kad tai bus 
paskutinis prieš pasibai
giant dabartinės VLIKo 
Valdybos kadencijai. Pag
rindinę paskaitą duos Dr. D. 
Krivickas tema "VLIKo gai
rės besikeičiančioje tarp
tautinės politikos konjuktū- 
roje”. Bus svarbūs Tautos 
Fondo vadovybės praneši
mai, iškilminga vakarienė - 
koncertas lapkričio 7 d. 7.30 
vai. vakare. Paskaitoje ir 
vakarienėje visi kviečiami 
dalyvauti. Seimo ruošimo 
komitetui pirmininkauja p- 
Vytautas Jokūbaitis, tel. 
(216) 481-7161.
WWWVWWVWVWWWWM

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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:yti vietas, 
gyvenome,kuriose anksčiau gyvenome, 

kurios tampriai susirišusios 
su gausybe prisiminimų. 
Atgimsta prabėgusios die
nos, negrįžtamai nutekėju
sios laiko tėkmėje.

Melbourne lankiausi rug
sėjo 18-20 dienomis. Po il
gesnės kelionės mašina 
(kartu vyko Vytautas ir Ma
rytė Neverauskai). Penkta
dienio pavakare pasiekėme 
Melbourną. Adelaidėje 
įpratę be didelių trukdymų 
judėti, įkliuvę į po darbo 
grįžtančių sriautą, slinkome 
vėžio žingsniu. Jautėmės 
laimingi gyvendami Adelai
dėje, kur judėjimo problemų 
kol kas dar nėra, nors kar
tais tenka minutę ar dvi su
gaišti didesnėse kryžkelėse.

Penktadienio vakare, po 
Ksėdžio su Talkos vadovy- 

, užsukau į klubą atsigai
vinti Melbourne alumi. Prie 
ilgo stalo "problemas” 
sprendė Melbourne Dainos 
sambūris. Malonu buvo ma
tyti daug pažįstamų veidų, o 
ypatingai nemažą būrį jau
nimo Dainos sambūrio eilė
se. Prie bilijardo stalo jėgas 
bandė keletas jaunuolių. 
Šiaip klube, kaip ir Adelai
dėje, nebuvo daug tautiečių.

Šeštadienio popietę užsu
kau į Antano Krauso vardo 
biblioteką, kurią veda poe
tas Juozas Mikštas. Jis mie
lai supažindino mane su bib
liotekos apimtimi ir sistema, 
kuri, atrodo, nėra dar visų 
melbourniškių pilnai 
suprantama, bet labai patogi 
ir vartojama visame pasau
lyje. Šią sistemą įvesti pa
dėjo biliotekininkė Danutė 
Baltutienė.

Bibliotekoje sukaupta virš 
3500 knygų iš įvairių sričių 
ir mokslo šakų. Patalpa labai 
erdvi ir patogi. Be gražiai 
lentynose išrikiuotų, pagal 
autorius, tematikas ir kitas 
kvalifikacijas knygų, stovi 
perijodinės spaudos stovas. 
Virš lentynų trys buvusių 
Lietuvos prezidentų pa
veikslai. Kadangi patalpa 
erdvi daug tuščios vie
tos ant sienų, kurias galėtų 
puošti Australijos lietuvių 
dailininkų darbai. Tai būtų 
labai gražu ir prasminga.

Pasikalbėjęs su poetu apie 
įvairias lietuviškos spaudos 
ir knygos problemas, pasi
keitėme keliais politiniais 
anekdotais. Pakviečiau į 
klubą suvilginti gomurio. Jis 
su apgailestavimu pareiškė, 
kad šio malonumo turįs atsi
sakyti, nors retkarčiais ir 
"neatsispiriąs” pagundai.

Neįmanoma aprašyti poe
to Juozo Mikšto pasišventi
mo šiam darbui, nes jo pa
ties žodžiais tariant, tai yra 
visas jo gyvenimas, visas 
pasaulis. Būtų įdomu, jei kas 
iš melbourniškių plačiau ap
rašytų mūsų spaudoje apie 
šią, manau, vieną iš didžiau
sių lietuvių bibliotekų Aus
tralijoje.

Vėliau po pietų vyko me
tinis Talkos narių susirinki
mas. Čia susirinko virš šim
to Talkos narių. Kadangi 
Talkai sukanka 20 metų nuo 
įsikūrimo, tad ir susi
rinkimas gausesnis, pakiles
nis. Matėsi ir Talkos steigė
jas Liudas Barkus. Nors 
metų našta slegia, bet 
žvilgsnis dar žvalus ir žings- 

•nis tvirtas.
Pirmininkas Povilas Bal

tutis padarė išsamų, su įvai
riomis pastabomis apie 
Australijos ekonominę 
S-į, pranešimą .

šiais metais padarė 
virš 53.000 dolerių pelno, iš

DVI DIENOS MELBOURNE
kurio $ 5000 paskirta Aus
tralijos lietuvių kultūrinei 
veiklai. Melbourne savait
galio mokyklos sukaktuvi
niam leidiniui $ 800, kiek 
teko nugirsti šiam leidiniui 
paskyrė ir Australijos Lie
tuvių Fondas. Adelaidės ir 
Sydnejaus lietuvių kultūri
nei veiklai paskirta po $ 700. 
Talkoje yra susibūrę netoli 
tūkstančio lietuvių, įskai
tant Adelaidę ir Sydnejų. 
Talka teikia savo nariams 
patarnavimus, kurie visais 
atžvilgiais pralenkia bankų 
ir finansų kompanijų siūlo
mas lengvatas, o be to, 
Talka, kaip jau minėjau, 
savo pelno dalį paskiria mū
sų pačių kultūriniams reika
lams.

Po susirinkimo jubilėji- 
nėje salėje vyko vaišės. 
Kiek teko nugirsti, visi buvo 
patenkinti ir laimingi, o taip 
pat ir dėkingi Talkos vado
vybei už darbą ir rūpestį, ir 
už šios ekonominės organi
zacijos įkūrimą.

Vaišių metu teko pasikal
bėti su Australijos Lietuvių 
Fondo valdybos pirm. A. 
Staugaičiu ir ALB Melbour
ne Apylinkės Valdybos 
pirm. A. Šemėta. Visur pa
našūs rūpesčiai, bandant, 
kiek įmanoma palaikyti lie
tuvišką veiklą gyvą. Po vai
šių skubėjau į ALĖ Krašto

U

SKAITYTOJAI REMIA 
’’DRAUGĄ”

Laisvajame pasaulyje 
dienraštis ’’Draugas” ir 
dabar dar tebeturi daugiau
sia skaitytojų. Jis išeina 
kasdien, šešis kartus savai
tėje, dabar dažniausia 6 
puslapių, gi šeštadieniais 
sulaukiame jo su kultūrine 
laida, kurią sumaniai reda
guoja poetas Kazys Bradū- 
nas. ’’Draugas” ypač turi 
daug bendradarbių įvairiose 
lietuvių kolonijose, todėl jo 
puslapiuose kasdien atsi
spindi, palyginant dar labai 
gyvas lietuviškosios išeivi
jos gyvenimas. Taigi, 
’’Draugas” yra laukiamas 
svečias, mielai skaitomas ir 
palaikąs lietuviškąjį gyvas
tingumą tautiečių tarpe. 
Todėl savosios spaudos iš
laikymu ypač tenka susirū
pinti. Susirūpinti ne tik aš
tuntą dešimtį pradėjusio 
"Draugo” likimu, bet ir iš 
viso šiuo metu išeinančia sa
vaspauda.

"Draugas”, turėdamas 

Valdybos posėdį, kuriame 
buvo svarstomas Australi
jos Lietuvių Metraščio išlei
dimas. Šis metraštis apimtų 
1961 -1981 metus ir būtų lyg 
ir antroji dalis - tąsa ankš
čiau išleistojo. ALĖ Krašto 
Valdyba deda visas pastan
gas, kad toks metraštis išei
tų, nes tai labai svarbus ir 
reikšmingas leidinys, kuris 
liudys ateities kartoms apie 
mūsų siekius, darbus ir pas
tangas, bandant ne tik išlikti 
ištikimais savo kalbai, kraš
tui, bet kartu siekiant lais
vės savo pavergtai tautai.

Šias dvi dienas Melbourne 
oras kaip tyčia pasitaikė la
bai gražus ir saulėtas. Sek
madienio rytas pilnas pava
sario žiedų ir šilumos gaivi
no ir kėlė nuotaiką. Lietu
viškos radijo valandėlęs 
metu skambėjo malonus A. 
Baltrukonienės balsas. Tarp 
įvairių pranešimų ir muzikos 
buvo prisimintas Tumo 
Vaižganto 112 gimtadienis.

Melbourniškiai jau daug 
metų sekmadienio pamal
doms renkasi į Rytų Mel
bourne esančią švento Jono 
bažnyčią. Pamaldų metu 
gražiai giedojo Petro Mor
kūno vadovaujamas bažny
tinis choras. Tuoj po pamal
dų visi lietuviai skubėjo į 
Lietuvių Namus, kur jų lau
kė paruošti pietūs. Pietus

Rašo Jurgis Janušaitis 

daugiausia skaitytojų, be 
abejo turi daugiausia ir rė
mėjų bei talkininkų, ką pa
liudijo ir rugsėjo 19 d. Jau
nimo Centre, Čikagoje, su
ruoštas dienraščiui paremti 
banketas. Banketo bilietai - 
25 dol. asmeniui. Taigi porai 
50 dol. sumelė. Atrodo 
brangoka, bet spaudai tau
tiečiai nesigailėjo ir aukš
tesnės kainos. Todėl platus 
komitetas dirbo gerai. Su
kvietė svečių virš 300. Dau
giau nebetilptų, net ir šo
kiams vieta buvo sumažinta.

Banketą pradėjo Dr. 
Antanas Razma, suminėda
mas pasišventusius Draugo 
leidėjus marijonus, redak
torius, administratorius, 
bendradarbius ir skaityto
jus. Tik nuo tų žmonių darbo 
ir pastangų priklauso ir pri
klausys Draugo ateitis.

Meninę trumpą dalį 
atliko solistas Algis Grigas, 
padainavęs keletą dainų ir 
arijų iš operos. Jam akom- 
Sonavo muzikas, Lietuvių 

iperos dirigentas, Alvydas 
Vasaitis.

ruošė ponios,-vadovaujamos • 
Genovaitės Ėaltutytės, kuri 
visą pietų pelną skyrė Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikoms leisti. Atrodo, 
kad melbourniškiai šį reika
lą labai remia, nes pietauto
jų prisirinko pilni Lietuvių 
Namai.

Genovaitė Baltutytė Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikų leidimą labai verti
na ir nesigaili darbo bei iš
teklių jam paremti. Jos žo
džiais, tai prasmingiausia 
kova prieš Lietuvos oku
pantą, iškeliant j‘o judošiš- 
kus darbus, ne tik lietuvių 
išeivijos tarpe, bet pasklei- 
džiant, per leidinius sveti
momis kalbomis, po visą 
laisvąjį pasaulį. Nors lietu
vių katalikų bažnytinėje 
hierarchijoje yra dar tam 
tikrų nesutarimų dėl LKB 
Kronikų leidimo, bet šie ne
sutarimai neprivalo, šio vi
sai mūsų tautos egzistenci
jai reikšmingo darbo silp
ninti. Iki šiolei jau pasiųsta 
virš tūkstantis dolerių į JAV 
ir pirmoji Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos knyga 
anglų kalba baigiama spaus
dinti.

Tuoj po pietų Melbourne 
lietuvių dramos mėgėjų bū
relis Aušra Lietuvių Na
muose suvaidino Balio 
Sruogos 3-jų veiksmų 
komediją UOŠVĖ. Aktoriai 
vadovaujami rež. E. Šid
lausko, linksmino žiūrovus 
įvairiose komiškose situaci-

Šiltą padėkos žodį Draugo 
leidėjų vardu tarė marijonų 
Erovinciolas kun. V. Rimše- 

s. Jis išreiškė padėką vi
siems bet kuo prisidėju- 
siems prie šio banketo su
ruošimo. Pažymėjo, kad lie
tuviškas spausdintas žodis 
budi ir lietuvybės išlaikyme, 
žadina pastangas nepavargti 
kovoje už Lietuvos laisvę ir 
yra išeivijos gyvenimo veid
rodis, kurio atspindžiai labai 
reikšmingi ir pavergtajai 
Lietuvai.

Banketui vadovavo Matil
da Marcinkienė. Banketo 
ruošime dirbo daug ponių iš 
įvairių organizacijų. Banke
tas praėjo pakilioje nuotai
koje, gi norintieji pasišoko 
Ąžuolo Stelmoko orkestrui 
grojant.

SAUJELĖ LIETUVIŲ 
18.000 ŽMONIŲ MINIOJE

Šį kartą kiek nuklysiu nuo 
lietuviškojo pasaulio ir pasi
žvalgysiu amerikiečių poli
tikų ruošiamame renginyje. 
Jis daug kuo skiriasi nuo 

josie ir'' replikų*’ šąmojūjė.' 
Nors veikalas nėra labai il
gas, bet režisierius pats vai
dindamas, kai kur paliko 
neišlygintų "duobių”, kurios 
sutraukė kai kurių scenų 
užmegstą su publiką ryšį. 
Po spektaklio vyko vaišės, 
kuriose pasidžiaugta atliktu 
darbu, pasidalinta įspūdžiais 
ir atsiradus akordeonui, 
linksmai pasišokta. Tikimės, 
kad Melbourne ’’Aušros” 
teatras nepatingės ir aplan
kys ir kitas lietuvių koloni
jas su šiuo linksmu ir nuo
taikingu vaidinimu.

Tuoj po vaišių sutikau 
Melbourne lietuvių radijo 
koordinatorių Gabrielių 
Žemkalnį, su kuriuo išsikal
bėjome apie lietuvių radijo 
transliacijas.

Lietuvių kalba radijo 
transliacijas perduoda 
Pertho, Adelaidės, Mel
bourne, Sydnejaus ir Bris- 
banės lietuviai. Pokalbyje 
iškilo mintis sušaukti visų 
kolonijų radijo darbuotojus 
ir vadovus į studijinį - infor
macinį suvažiavimą Mel
bourne, kitų metų birželio 
mėnesį. Šiame suvažiavime 
gvildentume visas su radijo 
transliacijomis susijusias 
problemas ir klausimus, iš
sikalbėtume ir gal pavyktų 
užmegzti glaudų ryšį su1 
visomis radijo vadovybėmis.

Pirmadienio rytą, šiltam 
vėjeliui pučiant, išvykau at
gal į Adelaidę. Šios dvi die
nos Melbourne suteikė daug 
naujų minčių ir pašalino lo
kalinės veiklos monotoniš
kumą, kuris neišvengiamai 
įsisiurbia, bandant viską 
grįsti ant vienos vietovės 
sąlygų ir nuotaikų bazės.

Vibaltis

įprastinių lietuviškų balių, O 
tam buvo gera proga.

Čikagos didžiulis miestas 
jau daugelį metų yra valdo
mas demokratų partijos, 
taigi ir miesto galva - bur
mistras būna demokratas. 
Prieš porą metų šio miesto 
vairą perėmė gana energin
ga moteris Jane Byrne. Tai 
nedidelio ūgio, smulkoka, 
simpatiškos išvaizdos, bet 
energinga ir sumani. Ji mo
ka ginti savus principus, kai 
reikia parodo ir savo ’’kietą 
valdymo” ranką.

Ji jau gerai pažįstama ir 
lietuviams. Ankstyvesnieji 
miesto burmistrai niekada 
nepasirodydavo lietuvių di
džiose šventėse. Tačiau da
bartinė majore Jane Byrne 
dalyvavo Tautinių šokių 
šventėje ir pernai bei šiais 
metais dalyvavo lietuvių 
festivaliuose, gražiame 
Marquette Parke, kur visad 
geru žodžiu prisimena lietu
vius.

Rugsėjo 22 d. milžiniškoje 
miesto centro esančioje sa
lėje buvo suruoštas majorės 
Jane Byrne priėmimas, 
tikslu sukelti lėšų jos per
rinkimui sekančiam termi
nui. Rinkimai įvyks 1983 
metais. Taigi demokratų 
partija jiems jau dabar ruo
šiasi ir telkia lėšas. Į šį kok
teilių balių buvo parduota 
25.000 bilietų. Kiekvienas 
asmuo sumokėjo po 100 dol. 
Taigi tik šia proga į šį fondą 
buvo sutelkta virš dviejų 
milijonų dolerių.

Šiame priėmime dalyvavo 
ir keliolika lietuvių, dau
giausia biznierių. Teko da
lyvauti ir jūsų korespon
dentui. Turėjau progos iš 
arti stebėti šį amerikiečių 
subuvimą ir dar tokioje ma-

Nukelta į psl. 6

5



Nam ie ir svetur
ŽVEJŲ BALIUS

Spalio 10 d. Sydnejaus 
Liet. Klube įvyko pasigėrė
tinas žvejų metinis balius. 
Nors žmonių kamšaties 'ir> 
nebuvo (siekė apie 200), bet 
nuotaika buvo labai maloni 
ir jauki. Programoje tauti
nių šokių grupė Gintaras ir 
loterija.

Gintaras yra gana retas 
svečias lietuviškuose pa
rengimuose - jį dažniau ma
tome įvairiuose tarptauti
niuose pasirodymuose, kaip 
Shell festivalyje Operos Rū
muose ir kitokiomis progo
mis. Stebėtina, kaip .žvejai 
Gintarą prisiviliojo. Matyt, 
kad yra kažkas bendro tarp 
žvejų ir Gintaro.

Šį vakarą Gintaras, vado
vaujamas K. Kazoko, pasi
gėrėtinai pašoko tris šokius 
ir ištisai pakartojo šokių py
nę, kokią jie šoko falklori- 
niame šių metų Shell festi
valyje Operos Rūmuose. 
Miela buvo sekti grakščius 
ir užtikrintus šokėjų jude
sius, jų ritmą ir tarsi sa
vaime išsivysiančias figū
ras, Niekur jokio pasimeti
mo, niekur nesuabejota. Vi
sai nenuostabu, kad Ginta
ras įsigijęs gerą vardą už 
lietuvių bendruomenės ribų 
ir pripažintas.

Vakaro metu pravesta 
fantais gana gausi loterija, 
kurios laiminguosius bilietus 
traukė viešnia iš Floridos p. 
Julija Oreškienė-Petraus- 
kaitė\ viešinti Sydnejuje 
pas p.p. Grybus. Taip pat 
dalyvavo ir dar vienas sve
čias iš JAV - kun. J. Tamu
lis, kuris kadaise buvo ”aus- 
tralietis”.

Tenka pasveikinti Sydne
jaus žvejų klubą, kurie ne 
tik sėkmingi žvejotojai, bet 
moka ir gražiai bei patrauk
liai surengti tokį jaukų 
vakarą.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
KLUBO TARYBA PASI
SKIRSTĖ PAREIGOMIS

Rugsėjo 27 d. MLK visuo
tiniame susirinkime Manda; 
tų Komisija pranešė rinkimų 
į Klubo . Tarybą rezultatus. 
Vietoje kadenciją baigusių 
trijų klubo narių išrinkti 
trys nauji nariai: Juozas 
Kalnėnas, Elena Korsakaitė 
ir Leonas Padgurskis.

Taryba spalio 4 d. pasi
skirstė pareigomis: Juozas 
Petrašiūnas - pirmininkas, 
tel. 232 5034; Juozas Šniras - 
iždininkas, tel. 306 7095; 
Alisa Baltrukonienė - sekre
torė, tel. 233-4292; Marty
nas Didžys - salių adminis
tratorius, tel. 398-3160; Ele
na Korsakaitė - parengimų 
vadovė, tel. 528-3746; Juo
zas Kalnėnas - ūkio reikalų 
vedėjas, tel. 459-9129; Leo
nas Padgurskis - virtuvės 
reikalų vedėjas, tel. 
459-9062.

Į Revizijos Komisiją 
patvirtinti du nariai iš praė
jusios kadencijos ir vietoj 
Leono Padgurskio, kuris iš

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
TeL 724 5408 Veikia 24 valandas per parą
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rinktas į Klubo Tarybą, su
sirinkimo patvirtintas Juo
zas Balčiūnas.

Naująją Revizijos Komi
siją sudaro: Vincas Ališaus
kas, tel. 370-7250, Algis 
Šimkus, tel. 578-4319 ir Juo
zas Balčiūnas, tel. 859-2656.

Kandidatai: Genutis Žvi- 
nakis, Juozas Červinskas ir 
Juozas Kvietelaitis.

Alisa Baltrukonienė 
MLK Tarybos sekr.

LIETUVOS VARDO 
REIKALU

• Jau praėjo kiek laiko, kai 
kreipiausi į plačiąją lietuvių 
visuomenę dėl Lietuvos 
vardo įamžinimo Fairfield

Adelaidinės pabiros
Adelaidės lietuviai Tautos 

Šventę atšventė trimis eta
pais. Rugsėjo 12 d. rytą per 
5 EBI radiją, tos pačios die
nos vakare, parapijos salėje 
jaunieji ateitininkai suruošė 
jaunimo koncertą ir sekma
dienį - pamaldos ir minėji
mas Lietuvių Namuose.

Išskyrus radijo transliaci
ją, Tautos Šventės progra
mose dominavo mūsų jauni
mas, kas stiprino viltis, kad 
lietuviškas kultūrinis ir 
bendruomeninis gyvenimas 
negreitai sunyks; gal keisis 
forma ir pažiūra, bet lietu
viška dvasia dar ilgai bujos.

Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio Adelaidės skyrius at
šventė savo veiklos 30 metų 
sukaktį. Rugsėjo 19 d. Lie
tuvių Namuose įvyko iškil
mingas paminėjimas, o sek
madienį buvo rodomi du fil
mai, kuriuos atgabeno iš 
Tasmanijos atvykęs Algis* 
Taškūnas. Vienas filmas 
buvo apie Olegą Truchaną, o 
kitas apie tikėjimo laisvę. 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 
dažnai paremia įvairias mū
sų kultūrines organizacijas. 
Šiemet skyriui vadovauja 
Viktoras Stalba.

Tautinių šokių ansamblis 
Žilvinas savo metinį koncer
tą suruošė rugsėjo 27 d., 
sekmadienį, Lietuvių Na
muose. Šis koncertas buvo 
kiek skirtingas, nes vyko 
tuoj po pietų, publikai sėdint 
prie stalų.

Žilvino šokėjų tėvų komi
teto pirmininkė Liucija 
Snarskienė, kuri rūpinosi, 
kad Visiems užtektų pietų, 
nesitikėjo tokios gausybės 
žmonių ir visi patiekalai 
buvo suvalgyti.

Programoje Eglutės gra
žiai padainavo keturias dai
nas. Joms jau metai laiko 
vadovauja Nemira Masiuly- 
tė-Stapleton. Šokėjai, kurių 
buvo tokia daugybė, kad ne
tilpo scenoje, pradedant pa
čiais mažaisiais, baigiant 
’’senjorais”, gražiai pašoko, 

(N.S.W.) Sydney ateivių 
garbei pastatytame 
paminkle. Labai džiaugiuosi, 
kad iš įvairių Australijos 
kampų lietuviai šį mano 
projektą parėmė.

Buvau pradėjęs spausdin
ti po kelias pavardes auko
tojų, bet vėliau nutariau pa
laukti, kol bus užbaigtas pa
minklas1 suplevėsuos ir mū
sų trispalvė. Tąsyk galėsiu 
patalpinti šio paminklo 
nuotrauką ir paskelbti pilną 
aukotojų sąrašą bei duoti 
surinktų pinigų apyskaitą. 
Todėl nutraukiau skelbimą 
paskutinių aukotojų, jų 
tarpe gan stambių, tik dėl 
to, kad esame užkliuvę su 
firma, kuri turėjo pagaminti 
tautinius herbus, jų tarpe ir 
Lietuvos. Radome, kad ši 

o pabaigoje - antroje dalyje, 
matėme vestuvinius šokius 
su jaunųjų pora. Tai įnešė 
šviežumo ir naujumo.

Žilvino ansamblyje yra 
susibūrę virš 60 jaunuolių. 
Jiems jau keliolika metų va
dovauja nepavargstantis. 
Vytautas Vencius, kuris ir 
naktį pabudęs galvoja apie 
Žilvino rūpesčius.

♦_ * <
Adelaidės lietuviai rugsė

jo 19-26 dienomis turėjo 
progos pamakštyti kojas ir 
išjudinti stingstančius rau
menis. Sustreikavus laivi
ninkystės inžinieriams, 
Adelaidėje pritrūko benzino 
•ir ne vieno tautiečio ’’žirgas” 
stovėjo dykas., 

.i ♦__ ♦
Ramovėnų numatytas Ri

tos Tamošiūnaitės-Mačiulai- 
tienės estradinių dainų va
karas, turėjęs įvykti rugsėjo 
26 d. buvo atšauktas.

Vienas tautietis skundėsi, 
kad šio vakarė, nereikėjo at
šaukti, nes prieš 30 metų 
vos keletas lietuvių teturėjo 
automobilius, o parengi
muose buvo sunku rasti 
laisvą kėdę. Pasenome ar 
aptingome?

", VibaLtis

KOVO VETERANAI -
YMCA 96-47

Kovo klubas turi gerus 
jaunius - Australijos lietuvių 
čempionus, taip pat ir kitus 
gerus krepšinio ir tinklinio 
žaidėjus. Pastaruoju metu 
šalia vyrų ir moterų krepši
nio komandų sukruto ir 
krepšininkai veteranai virš 
30 metų amžiaus. Tai buvę 
įžymieji Kovo ir Australijos 
krepšininkai, reprezentavę 
įvairias lietuvių ir australų 
gerąsias krepšinio koman
das. Būdami dar sportiniai 
pajėgūs jie sudarė komandą 
ir spalio 7 d. pradėjo žaisti 
australų pirmenybėse 
Alexandria stadione trečia
dienių vakarais. Pirmosios 
koviečių rungtynės sužais
tos labai gerai atsiekiant 
triuškinantį laimėjimą.

Komandoje žaidė ir taškų 
pelnė: V. Dulinskas 20, A. 
Čerkesas 20, R. Gulbinas 16, 
P. Gustafson 16, P. Dubaus
kas 14, D. Atkinson 10, S. 
Lukoševičius, D. Kraucevi- 
čius, J. Belkus.

Kovo veteranai žais Gee- 
longo šventėje veteranų 
pirmenybėse.

firma mums nepriimtina ir 
turėjome darbą perduoti ki
tai firmai. Tas dar užtruks 
kelias savaites, kol šie vals
tybiniai herbai bus įmon
tuoti. Tad kreipiuosi į visus 
aukotojus turėti kantrybės 
ir visų pavardės bus pas
kelbtos, kai turėsiu nuot
rauką šio paminklo, kuriame 
matysis ir Lietuvos vardas.

Bendrai informacijai pra
nešu, kad Fairfielde prasi
dės savaitės ilgio festivalis. 
Atidarymas - procesija 
įvyks spalio 24 d. 11 vai. ry
to. Kviečiami ir lietuviai at
silankyti į Fairfieldą tą šeš
tadienį ir pasižiūrėti parado 
bei šio paminklo, kur jau 
plevėsuos ir lietuviška tris
palvė.

Spalio 30 d., penktadienį, 
Festivalio uždarymas — 
Koncertas - Balius, 7.30 vai. 
vak. Marconi Klube, Marco
ni Str., Bosley Park. Lietu
vių tautinių šokių grupė 
’’Gintaras” pakviesta išpil
dyti dalį meninės progra
mos. Šį uždarymo balių - 
koncertą organizuoja Fair- 
field National Society. Suin
teresuoti dalyvauti šiame 
baliuje bilietus gali gauti pas 
A. Kramilių tel. 727 3131. 
Kaina tik $ 3.00

A. Kramilius 
Už Fairfield National 

Society

Lietuviai...
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sėje žmonių. Labai įdomu. 
Salėje prieš parengimo pra
džią vyko intensyvūs darbai. 
Įrengta speciali tribūna kal
bėtojams. Prieš ją kelios te
levizijos stotys, atkreipę 
savo aparatus ir prožekto
rius. Visa eilė komentatorių 
ir reporterių. Antrame 
aukšte prieš tribūną spau
dos štabas. Didžiųjų laik
raščių reporteriai, radio:: 
pranešėjai apsiginklavę 
telefonais, radio mažaisiais 
priimtuvais ir siųstuvais be 
perstojimo informavo, kas 
vyksta didžioje salėje.

Salėje ir gatvėje daug po
licijos ir saugumo valdi
ninkų.

Svečiams priimti ir pavai
šinti įrengta 10 gėrimų barų. 
Juos aptarnavo virš 200 
bartenderių. Įrengta penkių 
kontinentų valgymo barai. 
Karštas, skaniai pagamintas 
maistas. Įvairiausi gėrimai. 
Viskas šį kartą veltui, žino
ma už tą šimtinę.

Pažymėtina, kad Europos 
valgių bufetas turėjo di
džiausią pasisekimą. Ši 
18.000 minia buvo pavalgy
dinta ir atgaivinta gėrimais 
trijų valandų laikotarpyje, 
žodžiu, alkanieji vaišinosi 
įvairiausiu, viso pasaulio 
tautų skaniu maistu.

Kokteilių baliui įpusėjus, 
minioje, policijos ir saugumo 
valdininkų apsupta, pasiro
dė ir miesto galva majore 
Jane Byrne. Ji sveikinosi su 
prie tako esančiais, pasikei-* 
tė vienu kitu žodžiu, ėjo iš 
vienos į kitą sales. Ją daly
viai sutiko entuziastiškai. 
Jos. žodis buvo labai trum
pas: ji padėkojo visiems jos 
rėmėjams ir pareiškė, kad 
tokios ’’cokteil party” nebu
vo iki šiol visoje Amerikoje.

Šioje, gražiai išsipuošu
sioje minioje ir mūsų, lietu-.

Vita Force
VALERIAN TABS 

(valerijonas) 
Jeigu esate nervuoti ar 

blogai miegate, naudokite 
šias tabletes. Gaunama 
Health Food krautuvėse.

DATIMAC AGENCIES 
336 Belair Rd., Lynton 5062 
S.A. Ph. (08) 277 3838 

(Lietuvių Laboratorija)

Jau spalio 20 d. į Ameriką 
išvyksta Syd. Liet. Moterų 
Soc. Globos Draugijos 
pirm-kė p. Ona Baužienė. 
Nors ji sakosi, kad vykstanti 
atostogų, bet iš tikrųjų ji 
vyksta į sunkią tarnybą: ji 
turės Australijos lietuves 
moteris ir jų veiklą repre
zentuoti Liet. Moterų Fed. 
Suvažiavime, kaip viešnia 
dalyvati visur, negalėdama 
atmesti jokio pakvietimo, o 
be to dar senos pažintys ir 
nepramatyti susitikimai.

ALB Garbės Narė ir Syd. 
Moterų Draugijos pirm. p. 
O. Baužienė į Ameriką iš
vyksta ne tiek savo noru, 
bet moterų organizacijų 
kviečiama ir užjūriuose iš
bus keturias savaites. Lin
kime p. O. Baužienei sėk
mingos kelionės.

vių būrelis krutėjo. Tikrai 
mes buvom maži, gal net 
nepastebėti ir tų politikie
rių, tačiau gerai kad daly
vauta. Politikieriai vėliau 
atsimena ir reikalui esant 
galime iš jų susilaukti di
desnio dėmesio ir paramos.

Šis renginys pasižymėjo 
tvarka, organizuotumu, 
buvo labai įdomus ir tik to
kiame renginyje buvodamas 
suvoki, kaip veikia partijos, 
kokia yra drausmė ir kaip 
mokama sutelkti milijonus, į 
kuriuos ir lietuviai atiduoda 
savo duoklę.

LAUKIA LIETUVIŲ 
as^ni- KOMPOZITORIŲ 
v - • ■

Antrųjų Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu, 1983 metais 
įvyks ir Dainų šventė. Jau 
sudarytas šventei ruošti ko
mitetas, kuriam vadovauja 
šiame darbe prityręs Vaclo
vas Momkus. Ruošiant Dai
nų šventės programą, nori
ma į ją įtraukti mūsų kom
pozitorių pačius naujausius, 
gal ir dar negirdėtus kūri
nius. Todėl komitetas prašo 
visus laisvajame pasaulyje 
gyvenančius, taigi ir Aus
tralijoje, kompozitorius ne
delsiant paruošti savo naujų 
dainų ir atsiųsti komiteto 
pirmininkui Vaclovui Mom- 
kui šiuo adresu: Vaclovas 
Momkus, 3222 West 66 PI., 
Chicago, M. 60629. USA.

Pageidaujama, kad dainos 
būtų skambios, nepersun
ktos, kad jas galėtų atlikti ir 
vidutinio pajėgumo chorai. 
Dainos turėtų tikti mišriam 
su piano palyda, moterų, 
vyrų ir vaikų chorams.

Komtetas, gavęs dainas, 
sušauks specialistų muzikų 
komisiją, kuri atrinks pačias 
tinkamiausias dainas ir jos 
bus atliekamos Dainų šven
tėje. Jeigu bus galimumų, 
galimas dalykas kompozito
riams už dainas bus kom
pensuojama premijomis. 
Taigi yra labai svarbu, kad 
kompozitoriai skubiai atsi
lieptų į šį komiteto pageida
vimą.
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Ir sumainė žiedelius..
SPORTININKŲ

VESTUVĖSE

Rugsėjo 26 d. turėjome 
progos dalyvauti vestuvėse, 
kurios skyrėsi nuo visų kitų, 
iki šio laiko buvusių lietuvių 
bendruomenėje.

Carolyn Ban-Baniulytė, 
Bronės ir Alfonso Sidarų 
jauniausia dukrelė ištekėjo 
už Allan Noble. Allan kilęs iš 
mišrios šeimos; motina ja
ponė, o tėvas australas dak
taras. Jo tėvai šiuo metu 
gyvena Japonijoje, o Allan 
pasirinko Australiją, ir dir
ba užsienių reikalų ministe
rijoje.

Jaunieji susipažino, kai 
pradėjo žaisti orasviedį 
Sporto Klube ’’Kove”. Jau
noji Carolyn jaunesnėse 
dienose buvo aktyvi ateiti
ninkė ir tik vėliau savo 
energiją nukreipė į sportą, 
kur atstovavo Australijos 
lietuvių sportininkus Kana
doje.

Carolyn ir Allan jungtu
vių apeigas atliko kun. P. 
Butkus giedant Dainos cho
rui ir vargonais palydint A. 
Kramiliui. Vestuvės tuo 
įdomios ir skirtingos, kad 
abudu jaunieji prie altoriaus 
ėjo savo tautiniuose rūbuo
se: Carolyn lietuviškuose, o 
Allan japoniškuose.

Pačios vestuvės vyko Si
darų namuose Villawoode,

kur apie šimtinę sportininkų 
ir draugų palydėjo Carolyn 
ir Allan į vedybinį gyveni
mą.

Daug laimės jauniesiems 
vedybiniame ir sportiniame 
gyvenime.

♦ **

Sporto klubo Kovo Val
dyba ir sportininkai sveikina 
Eleną Kiverytę ir Carol 
Bann, sukūrusias šeimas su 

•iškiliaisiais. Kovo sportinin
kais John Erzikov ir Alan 
Noble. Daug šeimyninės lai
mės!

Kovo 21 d. susituokę Romas Laukaitis ir Barbara 
Ferguson Sydnejuje

Minčių kaleidoskope
Šios mintys — skolintos, bet žodžiai mano.

— Mes turtingiausioje pasaulio šalyje gyvenam! 
Aukščiausią turime gyvenimo čia lygį.
0 jeigu ėmė taip kitur gėrybių ir pristigo, 
pas mus jų visokių — tiesiog virš kaupo.
Ir pinigų čia niekas šiais laikais jau nebetaupo, 
nes — mesi dolerį viršun, nukris šimtinė.

”Ji, aišku, iš amerikoniškos bus piniginės!’’ — 
pilietis (iš kairės) net trinkteli į stalą. —
’’Mus užvaldys, ir pastebėt nepastebėsime, jų kapitalas.” 
’’Puiku! Vairuosim vietoj Holdeno tad Ševroletą;
ir varnas mušim su moderniškom raketom,” — 
vien džiaugiasi kiti. — ’’Pagerins rojų.”

’’Geltoną prisiminkite, draugai, Pavojų,” — 
antrasis (tas iš dešinės) rimtai prabyla. 
Vėl šypsenos: ’’Prekyba klesti ten, tai tankai dyla. 
Greičiau, jei įstatyt jie panorės čia savo koją, 
pasiūlys kiekvienam dosniai po milijoną — 
ir sau važiuok! Manęs jau, brolužėliai, nėra: 
lekiu su pinigėliais tais aš į Rivierą.”

’’Sovietinė Imperija stiprėja, plečias;
į mus jau žvalgosi,” — štai pasigirsta balsas trečias. — 
’’Baugu, nes kur jie savo leteną tiktai uždėjo, 
ten vargas. Ir Saharoj jiems pritrūktų smėlio.”
Koks ūžesys, net žodžių gi savų neranda: 
’’Kapitalistų, išnaudotojų tai propoganda!! 
Lygybė būtų — jie visiems po tiek pat duoda. 
Tad žinant, kaip pilni yra čia tie aruodai, 
dalis mums atitektų nemaža pagal tą planą...”
— Na, kaip sakiau, šios mintys skolintos, tik žodžiai

mano, j

Julija

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalyste
Vienok, galime manyti kad ir tada kai visi bus tobuli ir 

sugrąžinti į Dievo paveikslą, vistiek bus prisilaikoma 
tvarkos, nes ’’tvarka yra pirmasis dangaus įstatymas”, ir 
tas pats įstatymas turės būti pirmuoju žemės įstatymu. 
Tokios tvarkos užlaikymui turės būti teisingos vyriausy
bės ir valdžios. Dievo Karalystė bus pirmoji pilniausiai 
pasekminga respublika. Visos dabartinės pastangos pri
pažinti kiekvieną žmogų karaliumi ir kiekvieną lygiame 
laipsnyje, taip kad išrinktasis atstovas arba prezidentas 
būtų tik kitų tarnas, o ne viešpats, pasirodė bergždžios 
dėl to, kad žmonės nėra lygūs protiniai, kūniškai ir dori
niai, o taip pat ir finansiškai ir kitais atžvilgiais. Dabar nė 
vienas nėra tikrai tinkamas būti valdovu, nes dėlei žmo
gaus silpnumo visi turi pasiduoti įstatymams ir varžy
mams.

Kuomet gi Karalystės tarpininkavimo veikimu žmoni
jos padermė bus pasiekusį tobulumą, tuomet visi bus ka
raliais, tokiais koks buvo Adomas pirm nusidėjimo. Ir ši
tiems karaliams, bendrai, bus atiduota Dievo Karalystė 
po tūkstanties metų; ir visi draug bus pasidavę meilės 
įstatymui, ir jų prezidentas tarnaus jiems ir bus jųjų 
atstovas. 0 Viešpatie, mes meldžiamės: Teateinie tavo 
karalystė dėlei tavo dabartinių šventųjų ir dęl viso pa
saulio.

JEHOVOS KOJŲ SUOLELIS PADARYTAS 
GARBINGAS

’’Taip sako Jehova: dangus mano sostas, žemė gi mano 
pakojis.” ”Ir aš padarysiu savo kojų vietą garbingą”. ”Jo 
(Jehovos) kojos stovės aną dieną Alyvų kalne”. — Iza. 
60:13; 66:1; Žak. 14:4, Mato 5:35; Ap. Darb. 7:49.

PER praėjusius šešis tūkstančius metų Dievo kojų 
suolelis visai nebuvo garbingas: nuodėmė, skausmai, 
rėksmai, protiški ir kūniški kentėjimai ir mirtis pavertė 
žemę į vieną didelį lavonbūtį, kuriame dabar, nuosaikiai 
apskaitliuojant, mažiausiai 50 tūkstančių milijonų žmonių 
laukia to laiko, kuriuo prakeikimas, atėjęs delei dieviško
jo teisingumo, bus prašalintas; ir dieviškosios malonės 
šviesa, šviečianti nuo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
veido, pakils kaip Teisingumo Saulė, ir —

’’Išblaškys nuodėmės šešėlius, 
Gydančios šviesos spinduliais.”

Bus daugiau
Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:

P. Bašinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Qld. 4121

IŠ ADELAIDĖS
PADANGĖS Madų paradas

Spalio 4 po pietų įvyko 
tradicinis ALB Moterų Sek
cijos madų paradas Lietuvių 
Namuose. Šįmet paradas 
buvo itin puošnus, nes mūsų 
narės švenčia šio parado 
20-ties metų sukaktį.

Pirmieji madų paradai 
buvo rengiami • šeimynišku 
būdu. Vienos ponios aukojo 
medžiagas, kitos, kurios nu
simanė siuvime - darbą. O 
kitos vėl būdavo prašomos 
užsisakyti rūbus, sumokėti 
už pasiuvimą ir dar kuklią 
auką pridėti.

Pirmieji madų paradai tu
rėjo didelį pasisejcimą, kuris 
nesumažėjo laikui bėgant. 
Anaiptol, Lietuvių Namų 
salėje susirenka tiek žmo
nių, kad ir vietos maža. Pa
rado metu mūsų ponios, pa
nelės ir vaikučiai, o kartais 
ir vyrai modeliuoja rūbus. 
Gabių pranešėjų irgi nesto
koja mūsų tarpe. O akstiną 
šiai gražiai tradicijai įsikur
ti, davė sumanymas, kuo 
efektingiau, paremti tuo 
laiku vykusią Lietuvių Na
mų statybą.

Mūsų bendruomenė pri
taria ALB Moterų Sekcijos 
veiklai ir jos parengimams, 
nes pas jas svečių niekad 
netrūksta. Labai buvo ma
lonu matyti skaitlingą šeimų 
dalyvavimą. Parade ir pub
likoje, kaip ir visada matėsi 
daug mišrių šeimų. ALB 
Moterų Sekcija atlieka labai 
svarbią funkciją pritrauk
dama ir apjungdama visus 
mūsų bendruomenės narius.

Pasivaišinę skaniais val
giais, prie skoningai pa
puoštų staliukų, mūsų tau
tiečiai, pasilikę draugų 
tarpe, turėjo progos pasi
grožėti naujausiomis mado

mis... na ir gražiais mede
liais!

Madų paradą atidarė ilga
metė ALB Moterų Sekcijos 
narė ir parado įsteigėja Ma
rija Petkūnienė. Po mirusių 
Moterų Sekcijos narių pa
gerbimo, sekė trumpa madų 
parado tradicijos apžvalga. 
Tada Gaila Paškevičienė, šio 
parado pranešėja, vaizdžiai 
pristatė 1981 metų pavasa
rines ir vasaros madas. Ma
lonią staigmeną sudarė ALB 
Savaitgalio Mokyklos moki
nių pasirodymas. Darželi
nukai, kartais drauge su 
mamytėm, o kartais po du ar 
tris susikabinę rankutėm, 
parodė publikai pačias nau
jausias vaikų madas. Mane 
ypatingai sužavėjo vieno 
labai jauno ’’modelio” pusiau 
garsus išsireiškimas: 
’’Mama, ar tu mane matai?” 
Man peršasi mintis, kad da
barties ir ateities jaunimą 
išlaikysime lietuviškoje 
dvasioje tik savo šeimose ir 
tik su visa šeima lankydami 
lietuviškus parengimus. Tad 
ar nevertėtų kuo daugiau jų 
rengti popiečiais?

Jaunieji ir vyresnės 
kartos modeliai parodė apie 
60 įvairių rūbų: nuo sporti
nių eilučių iki prašmatnių 
išeiginių rūbų. Šiais metais 
vyriauja džiunglių motyvai 
ir spalvos, iš kurių bene la- 

•biausiai išsiskiria prislopin
tai žaliai rudos spalvos niu
ansai. Taip pat madingos 
yra koralinės, peskinės ir 
pilkšvos bei ryškiai ružavos 
spalvos. Ypatingai daug ka
tučių susilaukė bovelninės 
megztos suknelės ir eilutės, 
kurios lengvai plaunasi ir 
nepraranda formos.

ALB Moterų Sekcijos 

madų paradams jau penke
rius metus visus rūbus pri- 
statao lietuvaitė Davidavi- 
čiūtė-Scarpellini, kuri turi 
savo madų salioną Adelai
dėj.

Po parado ALB Moterų 
Sekcijos pirmininkė p-nia 
Bajorūnienė padėkojusi 

už apsilankymą ir mo
deliams už puikų pasirody
mą, apdovanojo juos orchi
dėjomis mūsų gėlių mėgėjų 
išaugintom. Prie kavutės ir 
pyragų buvo progos pasida
linti naujienomis, pasi
džiaugti laimėtais gausios 
loterijos fantais ir pasidi
džiuoti mugėje įsigytu ver
tingu laimikiu. O ponios nu
skubėjo pasimieruoti spe
cialiai paradui papigintų 
’’modelių”.

Taip malomiai praleidus 
popietę, norėtųsi širdingai 
padėkoti mūsų veikliom po
niom , kurios savo parengi
mais pritraukia tiek daug 
tautiečių. Mūsų lietuviškos 
bendruomenės kultūrinėj ir 
tautinėj veikloje ALB Mo
terų Sekcija atlieka labai 
svarbų vaidmenį.

Isolda I. Davis

♦ ♦ ♦

S porto Klubas Kovas lap
kričio 7 d. (šeštadienį) ren
gia vasaros sezono atidary
mo B-B-Q — lešminę prie 
plaukimo baseino 60 Chur
chill Rd. Killara, pirminin
kės Nitos puikioje reziden
cijoje. Pradžia 1 vai. p.p.

Kviečiami visi, dideli ir 
maži. Puikūs valgiai, gėri
mai, atsigaivinimas baseine, 
muzika, šokiai ir kaip visuo
met gera nuotaika pas spor
tininkus.

Mūsų PastogerNr: i41, -198Į.1G.-19, psI/7
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PRANEŠIMAS PRANEŠIMAS

Spalio 24 d. 7 vai. vakaro, 
šeštadienį, Geelongo Lietu
vių Namuose šaukiamas 
metinis Geelongo Lietuvių 
Sąjungos Klubo narių ir rė
mėjų susirinkimas tokia 
darbotvarke: 1. Susirinkimo 
atidarymas. 2. Prezidiumo 
pirmininko ir sekretoriaus, 
kvietimas. 3. Mandatų ko-* 
misijos rinkimai. 4. Praneši
mai: a) pirmininko, b) kasi
ninko, c) Revizijos Komisi
jos. 5. Pranešimų, diskutavi
mas ir metinės apyskaitos ir 
veiklos tvirtinimas. 6. Nau
jos valdybos rinkimai, ren
kama iš penkių narių įskai
tant ir vicepirmininkę mo
terų reikalams, o Revizijos 
Komisija iš trijų narių. 7. 
Klausimai ir sumanymai. 8. 
Susirinkimo uždarymas.

Po susirinkimo tradicinė 
suneštinė kavutė ir pasi
linksminimas prie plokštelių 
muzikos.

Atkreipiamas visų narių 
ir rėmėjų dėmesys, kad ne
susirinkus pilnam narių 
kvorumui numatytas susi
rinkimas įvyks, prisilaikant 
Geelongo Lietuvių Sąjungos 
Klubo įstatų ir visi padaryti 
nutarimai bus laikomi teisė
tais.

Valdyba maloniai kviečia 
visus narius ir rėmėjus at
likti tautinę pareigą gausiai 
dalyvaujant susirinkime, o 
vėliau prie suneštinių vaišių 
maloniai praleisti pavasario 
vakarą.

Geelongo Lietuvių Sąjungos 
Klubo Valdyba

PRANEŠIMAS

Socialinės Globos Moterų 
Draugija Melbourne ruošia

POPIETE,

kuri įvyks spalio 25 d. 2.30 
vai. Melbourno Lietuvių 
Klubo Namuose — Moterų 
Seklyčioje.

Po oficialios dalies, Soc. 
Glob. Moterų D-jos Valdyba 
paruoš puikią kavutę.

Kviečiamos visos draugi
jas narės, rėmėjos bei pri
jaučiančios ponios dalyvauti 
šioje popietėje.

Iki malonaus pasimatymo

D-jos Valdyba

MŪSŲ PASTOGĖS 
POPIETĖ

Adelaidiškiai nerengia 
Mūsų Pastogės spaudos ba
lių, bet jau kelinti metai vie
ton to ruošia specialias kul
tūrines popietes, iš kurių 
gautą pelną, surinktas aukas 
perduoda Mūsų Pastogei 
kaip Adelaidės lietuvių 
auką: Tokios popietės pilnai 
pasiteisina, bet viskas ski
riama numatytam tikslui.

Ir šįmet spalio 25 d. Ade
laidės Liet. Namuose vietos 
apylinkės Valdyba ruošia 
tokią kultūrinę popietę, į 
kurią numato pasikviesti ir 
patį Mūsų Pastogės redak
torių. Paprastai tokias po
pietes adelaidiškiai moka 
patraukliai surengti ir turi
ningai bei kultūringai pra
vesti. Tikimasi kad tokia

Pareiškiu, kad nuo spalio 
11 dienos žinių lietuvių kal
ba per Radio 2 EA stotį ne
skaitau. Iki šiol L mano pa
rinktos žinios buvo tik iš 
"Europos Lietuvio”, "Drau
go”, ’Tėviškės Žiburių” ir 
oficialaus Radio 2 EA žinių 

_________ . biuletenio., : . u; . • 
popietė ir šįmet praeis su_________Aleksandra Vingienė
dideliu pasisekimu. - - - -■. ;

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE įį 
? 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 70814141

Spalio 24 d., šeši., 7.30 vai.

Tėviškės Aidų Balius
Lapkričio 7 d., šešt., 7.30 vai.

Įėjimas suaugusiems $ 3, pensininkams ŠOKIŲ VAKARAS. Įėjimas laisvas
ir pioksleiviams - $ 2.

Programoje "Dainos" moterų choras

PASTABA. Vykstant parengimams su 
bilietais didžiojoje salėje, į visas kitas 
patalpas įėjimas visiems laisvas.

lietuviškoji; knyga
MELBOURNE

Melboumo Lietuvių Bib
liotekai aukojo: po $ 10 - 
A.E. Eskirtai, T. Klupšienė, 
J. Valaitienė. $ 3 - L. Bar- 
taškienė. $ 2 - N. Šalkūnas. 
Knygų - K. Paškevičius, P. 
Vaičaitis.

Didelis jiems ačiū.

Melb. Liet. Biblioteka

PAREIŠKIMAS

SYDNEJIŠKIŲ
DĖMESIUI

Laikinai išvykus į užsienį, 
visais S.L.M.S.G. Draugijos 
ir Lietuvių Sodybos reika
lais maloniai prašau kreiptis 
į mane pavaduojančias 
Draugijos Valdybos nares: 
vicepirm. p. M. Reisgienę 
tel. 666 9389, sekretorę p. G. 
Petrauskienę tel. 520 8377 
arba Valdybos narę p. T*. 
Vingilienę tel. 602 6358.

O. Baužienė 
S.L.M.S.G. Draugijos 

pirmininkė
GINTARAS DĖKOJA

Įvertindama mūsų pas
tangas p. Salomėja Zabloc- 
kienė tautinių šokių grupei 
Gintarui, paskyrė 10 dolerių. 
Ačiū p. S. Zablockienei už 
palankumą ir paramą.

Tautinių šokių grupės 
Gintaro Vadovybė

LAPKRITIS —
MIRŲ ŠIEM S PRISIMINTI

Lapkričio 1 d. Visi Šven
tieji. Sv. Mišios Lidcombe už 
visus mirusius ypač tuos, 
kurie savo intenciją išreikš 
ir aukos forma. Pamaldose 
giedos Dainos choras, vad. 
B.- Kiverio.

LANKYSIME KAPINES

Tuojau po šv. Mišių lan
kysime lietuviškas kapines 
Rookwoode. Bus pamokslas, 
Libera bei kitos maldos ir 
giesmės už mirusius. Prašo
me aptvarkyti kapelius bei 
papuošti žvakutėmis ir gė
lėmis.

VĖLINĖS

Lapkričio 2 d. Vėlinės. 
Kunigai laikys po trejas šv. 
Mišias už mirusius, bet lie
tuviškų pamaldų nebus. Pa
simelsti artimiausioj bažny-

Pavergtų Tautų Savaitė 
Vakarų Australijoje. The 
World Freedom League ir 
pavergtų tautų komitetai 
praneša, kad spalio 24 d., 3 
vai. Kings Parke įvyks tautų 
eisena. Visi renkasi prie 
Queen Victoria paminklo.

Komitetai kviečia visus 
Pertho lietuvius bei lietuvių 
organizacijas dalyvauti su ’ 
vėliavomis ir moteris tauti
niais drabužiais.

Kitą dieną (sekmadienį)*, 
spalio 25 d. 3 vai. St. Marys 
katedroje Perthe bus eku
meninės pamaldos. Taip pat 
visi renkasi prie Pertho 
Concert Hall 2.30 vai. Iš čia 
visi žygiuosime į katedrą. 
Taipgi komitetai visus kvie
čia skaitlingai dalyvauti.

B. Steckis 
Komiteto narys

Jau kelinta savaitė Mater 
Misericordiae ligoninėje 
Šiaurės Sydnejuje guli p. 
Ona Šalkauskienė, dail. 
Henriko Šalkausko motina,: 
kuri paslydusi krito ir susi
žeidė klubo kaulus. Ligonei 
Eadaryta operacija ir ji pa- 

mgva taisosi.

Comtal
SIUNTINIAI Į UŽJŪRIUS

Malonėkite atkreipti dė
mesį į mūsų naują adresą:

118 QUEEN ST., 
MELBOURNE, Vic. 3000 

(tarp Little Collins ir Bourke 
gatvių) 

Įsidėmėkite ir naują 
telefoną 67 8528
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KATALIKŲ KULTŪROS DRAUGIJA 
rengia šaunų pavasario

TĖVIŠKĖS AIDŲ BALIŲ
šeštadienį, spalio 24 fl. Sydnejaus Lietuvių Klube. Pradžia 7.30 vai.

Meninėje programoje Dainos moterų choras diriguojant Birutei Aleknaitei.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti, pus turtinga loterija, visi klubo 

patogumai, gros gera Klubo kapela.
Įėjimas $ 3 suaugusiems, $ 2 moksleiviams ir pensininkams. Vietos 

nenumeruotos. Bilietai prie įėjimo nuo 6.30 vai. vak.

VISUR
PAS "VIENIŠUOSIUS'

Spalio 6 d. Sydnejuje įvy
ko vienišųjų ratelio steigia
masis susirinkimas, kur da
lyvavo gražus būrelis tau
tiečių. Susirinkimas praėjo 
labai geroje nuotaikoje. At
siranda vis daugiau norinčių 
priklausyti šiam rateliui, net 
vedusiųjų. Vienišais gali 
jaustis net ir vedusieji, jei 
jie gyvena svetimųjų tarpe. 
Visi susirinkime tam pritarė 
ir į sekantį susirinkimą visus 
kviečiame atvykti.

Susirinkusių pageidavimu 
ratelio, susirinkimai nutarta 
šaukti kiekvieno mėnesio 
pirmąjį trečiadienį. Taigi, 
ateinantis susirinkimas 
įvyks lapkričio 4 dieną, 2 
vai. Lietuvių Klube Banks- 
towne.

Ratelio vadovybė AUKA MŪSŲ PASTOGEI

DAINOS CHORE

Sydnejaus choro metinis 
balius šiemet įvyks lapkričio 
14 d., šeštadienį, Lietuvių 
Klubo auditorijoje. Banks- 

• towne. Baliaus programoje, 
kaip ir pridera Dainos choro 

dainos ir E. Belkienės ir A. 
Storpirštienės duetas, vad. 
B. Kiveriui.

Liepos 31 d. mirus Justi
nui Stadalninkui, jo atmini
mui našlė Elena ir dukrelė 
Daivutė paskyrė Dainos 
chorui $ 100. Ačiū už nevys
tančias gėles.

Dainos choro dirigentas 
šiuo metu turi tik vieną dar
bą — Dainos chore, už kurį 
jokio užmokesčio negauna. 
Užjaučiame mūsų dirigentą 
šioje padėtyje ir tikimės, 
kad greitoje ateityje ras sau 
tinkamą darbą ir su atlygi
nimu.

Dainos choro valdyba

Per viešintį Sydnejuje H. 
Antanaitį Melbourne Kata? 
likių Moterų Draugijos Val
dyba įteikė Mūsų Pastogei 

■ 60 dolerių auką, už ką Drau
gijai reiškiame gilią padėką. 
Pažymėtina, kad M.L.K. 
Moterų Draugija šalia savo 
kitų rūpesčių kasmet prisi-

mena ir Mūsų Pastogę pa
remdama stambesne auka. 
Be abejo, ir visos kitos 
draugijos ir organizacijos 
lygiai naudojasi mūsų spau
dos puslapiais savo informa
cijai, tačiau reta iš jų prisi
mena ir pareiškia savo dė
kingumą aukos forma. Viena 
iš tokių rėmėjų ir yra Mel
bourne Kat. Moterų Drau
gija. Ačiū labai.

m«$i Pastogė
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ATLAIDAI UŽ MIRUSIUS

Atlikę išpažintį ir priėmę 
šv. Komuniją lankydami 
bažnyčią ar kapines pasi
melst už mirusius ir šv. Tė
vo intencija.

Kun. P. Butkus

PADĖKA

’Nuoširdžiai dėkojame p.p. 
P. ir M. Sakąlauskams 
(Frank’s Hairdressing Sa
lon) už gražią $ 185-90 auką 
Sūkuriui dalyvavusiam 
Madų Parodoje (Fashion

p.p. Sakalauskai jau ne 
vieną kartą parodė savo 
meilę ir įvertinimą veiklia
jam lietuviškam jaunimui ne 
tik gražiais žodžiais, bet ir 
piniginėmis aukomis.

Liekame dėkingi

Sūkurio Valdyba 
ir šokėjai

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

$20
$24
$35
$50

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

Printed by Rotor Press Ltd.
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