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Sovietinis gyvenimas
Jurgis Jonavičius

Pereitą mėnesį Sov. S-go- 
je apsilankė vienas anglų 
žurnalistas, paskutinį kartą 
ten buvęs prieš 10 metų. Šį 
laiko taupą jis panaudojo 
palygindamas gyvenimo 
standartą ir nuotaikas Rusi
joje 1971 ir 1981 metais.

Savo įspūdžiuose jis rašo:
’’Pirmas į akį krintantis 

dalykas po dešimties metų 
yra rusų moralės kritimas ir 
visiškas paprasto, eilinio 
mandagumo praradimas. 
Anksčiau viešumoje nema
tytas stumdymasis ir keiks
mai šiandien užvaldė Mask
vos gatves.

Antras Rusijoje iš karto 
pastebimas reiškinys yra 
įsipareigojimo Marksizmui 
ir Leninizmui nykimas. 
Tik kai kuriuose mažesniuo
se miestuose ir kolchozuose 
Lenino vardas tebėra pa
garboj.

Būdami riboto išsilavini
mo ir vadovaudamiesi tradi
cine provincijos galvosena, 
daugelis kaimiečių žiūri į 
Leniną, kaip į kokį gerą 
dėdę, ir kartoja apie jį tai, 
ką jų seneliai sakydavo apie 
carą, kad jis ir jo idėjos buvo 
geros, tik jį supusieji dvar
poniai buvo kalti dėl viso to, 
kas buvo negera.

Tačiau tikrumoje ženklai 
šiandien yra aiškūs — tikin
čiųjų skaičius vis mažėja ir 
marksizmas - leninizmas yra 
netoli bankroto. Pirmą kartą 
Rusijoje besilankantis 
vakarietis to gal ir nepaste
bės, bet išgyvenus ten il
gesnį laiką ir sugrįžus po 10 
metų, nėra jokios abejonės, 
kad Markso - Lenino kultas 
yra beveik visiškai išblėsęs.

Atsisukus nuo ideologinės 
į labai opią materialinę pusę, 
iš visur girdėt nusiskundimų 
dėl nuolatos kylančių kainų. 
Rusai jau netiki, kad inflia
cija yra specifinis Vakarų 
pasaulio negalavimas. Vien 
pereitais metais Maskvos 
restoranuose patiekialai pa
brango 50 nuošimčių, benzi
nas - dvigubai, kava - trigu
bai. Tuo tarpu darbininkai ir 
tarnautojai atlyginami tik 
truputį daugiau, negu jie 
uždirbo prieš 10 metų.

Dauguma rusų su kuriais 
teko kalbėti, kritikavo so
vietų ekonomistų nemokšiš
kumą, o taip pat ir Sov. Są
jungą nuolatos kamuojantį 
technologijos trūkumą. Vie
nas žymus inžinierius 
straipsnio autoriui pareiškė: 
’’Neturtingesnę šalis būtų 
jau seniai subankrutavusi... 
Mus išlaiko tik didžiuliai 
mūsų resursai, ypač auksas 
ir nafta... Tačiau vakarų 
technologija, kuri yra mums 
reikalinga tų žemės turtų 
eksplotavimui darosi vis 
brangesnė ir jos pirkimas iš 
Vakarų yra vis labiau var
žomas...

• * Kita labai ryški .problema
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yra nepaprastai kritęs darbo 
jėgos našumas. Darbininkų 
nevyksta įkvėpti jokia pro
paganda. Rusai yra apimti 
masinio alkoholizmo, apati-. 
jos ir visiško nenoro dirbti. 
Laikraščiai yra pilni 
straipsnių apie fabrikuose ir 
įmonėse paplitusį nesąžinin
gumą bei darbo praleidinė
jimą be priežasties.

Niekados nebuvę ypatin
gai uolūs darbininkai, rusai 
sovietinėje sistemoje tapo 
nepataisomais tinginiais.

Pirkėjų nepasitenkinimas 
gaminių kokybe ir baigiąs 
išgaruoti tikėjimas į socia
lizmo pergalę visiškai pakir
to darbininkų moralę.

Miškai plakatų, kviečian
čių žmones kelti darbo na
šumą ir garbinančių ’’darbo 
didvyrius” plazdena aikštė
se, kaip senai praėjusių vai
dinimų skelbimai.

Nežiūrint to, kad vodka 
pabrango 3 kartus, visur 
viešpatauja alkoholizmas ir 
darbo metu, ir darbui pasi- 
t jus. Rusų statistika rodo,.

ALB Metraščio reikalu

ALB KRAŠTO VALDYBOS APLINKRAŠTIS

Po pirmojo Australijos 
Lietuvių Metraščio išleidimo 
prabėgo 20 metų. Kai pir
maisiais metais visas savo 
jėgas telkėmę įsikūrimui ne 
tik savo, bet ir bendruome
nės namų, tai paskutiniųjų 
20 metų bėgyje daugiau dė
mesio kreipėme į kultūrinį, 
tautinį, religinį, politinį ir 
socialinį gyvenimą. Kad 
ateities istorikai galėtų pil
niau pažinti ir įvertinti mūsų 
pastangas ir siekius išeivi
joj, ALB Krašto Valdyba 
nutarė išleisti antrą ALB 
metraštį apimantį 1961 - 
1981 metų laikotarpį. Kaip 
pirmame taip ir šiame met
raštyje stengsimės kuo ab- 
jektyviau pažvelgti į 20 
metų laikotarpį ir sukaupti 
medžiagą apimančią visą 
Australijos lietuvių gyveni
mą.

Visa medžiaga grupuoja
ma į šiuos skyrius:
1. ALB Apylinkių Valdybos 
ir Seniūnijos.

a) Valdybų ir Seniūnijų 
veikla.

b) Santykiai su kitomis 
tautybėmis.

c) Santykiai su vietine 
valdžia.

d) Lietuvių skaičius apy
linkėje ar seniūnijoj ir kitur.
2. Kultūrinė veikla:

a) Meno vienetai. Apibū- • ■ 

kad gyventojų skaičius per 
praėjusį dešimtmetį padidė
jo 9 nuošimčiais (iš jų 5 nuo
šimčiai etnikų), o Snapso 
suvartojimas pakilo 35-kiais 
nuošimčiais. Nors girtavi
mas Sov. S-goje ypatingai 
slepiamas nuo užsieniečių, 
Provincijos miestuose, ypač 

Trale ir toliau į rytus, alko
holizmas yra pasiekęs 
epidemijos lygį.

Rusai nuo 1975 metų nes
kelbia naujagimių mirimo 
statistikos. Priežastis 
-smarkiai pakilęs naujagi
mių mirtingumas, kurio 
svarbiausia priežastis yra 
moterų tarpe išplitęs alko
holizmas. Sovietų ’’Litera- 
turnaja Gazieta” pripažįsta, 
kad net ir vaikai stipriai ge
ria. Prie Maskvos esančios 
klinikos vyriausioji sesuo, 
straipsnio autoriui pareiškė: 
’’Moterys dabar jau geria 
stiklinėmis, o girtucldiavi- 
mas 12-mečių mokinių tarpe 
yra įprastas dalykas.”

Nors pokario metais vyrų 
mirtingumas sumažėjo, 
dabar jis vėl pradėjo kilti. 
Visų modernių šalių tarpe 
Rusija yra vienintelė, kurios
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dinti jų sudėtį, organizacinę 
struktūrą, vadovybę ir tiks
lus.

b) Lietuviai kultūrininkai: 
muzikai, rašytojai, meninin
kai, dailininkai ir kiti.

c) Lietuvių radijas ir tele
vizija.
3. Švietimas ir lituanistinis 
auklėjimas

a) Savaitgalio mokyklos
b) Lituanistiniai kursai
c) Studijų Dienos, sto

vyklos ir kt.
4. Lietuviškos organizacijos:

a) Socialinės Globos 
organizacijos

b) Skautai
c) Ateitininkai
d) Sportininkai
e) Jaunimo Sąjunga
f) LKVS Ramovė ir kt.

5. Religinė veikla:
a) Parapijos
b) Religinės organizacijos

6. Įvykiai ir pasireiškimai 
liečią lietuvių tautinį, kultū
rinį, religinį, ekonominį ir 
socialinį gyvenimą.

Eugenijus Matusevičius
KAREIVIAI

Jūs išrikiuoti vėl, tik nesigirdi būgno, 
Nei žingsnių, nei komandos, nei dainos — 
Praėję pro vielas, pro atakas ir ugnį :.t«i,
Sustingot gretose rikiuotės amžinos ------------ .
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MIRĖ
JUOZAS SLAVĖNAS

Tai pagrindinės gairės 
kuriomis vadovaujantis bus 
telkiama medžiaga. Trum
pame aplinkraštyje neįma
noma suminėti visų su met
raščio medžiaga sutelkimo 
aplinkybių, nei metraščio 
apimties detalių.

Vienas iš svarbiausių už
davinių ruošiant medžiagą, 
stengtis objektyviai žvelgti 
į praeiti ir kiek įmanoma 
įvykius dokumentuoti, ypa
tingai tuos įvykius, kurie 
gali iššaukti kontroversijų. 
Pageidautina, kad veikimo 
aprašymas būtų paryškintas 
nuotraukomis.

Kiekviena apylinkė ar Se
niūnija metraščiui medžiagą 
paruošia pati arba kviečia 
tam tikslui asmenis. Už 
kiekvienos apylinkės ar se
niūnijos medžiagos auten
tiškumą yra atsakinga Apy
linkė ar Seniūnija.

ALB Metraštį redaguoti 
yra pakviestas Viktoras 
Baltutis, kuris jau yra su
daręs Redakcinę Komisiją: 
Isolda Davis, Jurgis Jona
vičius, Bronė Mockūnienė, 
Pranas Pusdešris ir Vytau-

Lapkričio 16 d. Sydnejuje 
mirė Juozas Slavėnas, su
laukęs 74 m.

Australijos liet, bendruo
menė ir ypač sydnejiškiai 
neteko reikšmingo kultūri
ninko ir stiprios asmenybės. 
Liūdesy paliko žmona Mag
dalena ir duktė Rasa. Pla
čiau apie velionį kita proga.

t

tas Vosilius.
Metraščiui medžiagą pa

ruošti iki 1982 m. birželio 
30 d.

Medžiagą siųsti: V. Baltu
tis, 1 Belinda Str., Evandale, 
5069, S.A.

Metraščio leidėjas: ALB 
Krašto Valdyba.

Redakcinė Komisija turi 
teisę straipsnius trumpinti.

ALB Krašto Valdyba

Anglijoje, netoli Lietuvių 
Sodybos, įvyko pirmasis fil
mų festivalis Britanijoje. 
Tarp kitų ten rodomų filmų, 
buvo rodomi ir du iš 
Lietuvos gauti filmai, apie 
dievdirbį Vincą Svirskį, gyv. 
1835 -1919 metais ir pagar
sėjusias kupiškėnų ansamb- 

.. Jio tradicines vestuves.
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Lapkričio 23-sios proga

Kasmet lapkričio 23-sios 
minėjimuose apmąstome 
mūsų tautos istorinius vin
gius, kuriuose lietuviui buvo 
lemtos nenutrūkstamos 
krauju aplaistytos grumty
nės dėl išlikimo. Ne sveti
mieji ilgus metus kankintą ir 
marintą tautą prikėlė lais
vėn. Vasario 16-toji buvo 
pačios tautos valios ryžtin
gas aktas, gyventi laisvėje. 
O lapkričio 23-ji be svyravi
mų ryžosi šį Vasario 16-tos 
valią ginti kraujo auka. Tai
gi minime ryžto gyventi 
laisvėje aukos dieną. Iš tos 
kraujo aukos pakilo Lietuva 
neilgam nepriklausomybės 
dvidešimtmečiui, išugdyda- 
ma patrijotinę jaunąją kartą 
davusią naujus kovotojus 
dėl tautos laisvės. Lietuvos 
laisvė nepalaidota kartu su 
žuvusiųjų palaikais; iš be
vardžių kapų tebekyla lais
vės dvasia, skatindama mus 
dėti pastangas ir ryžtis gy
venti laisvėje. Žinome ir ne
abejojame, kad dabartis nė
ra amžina. Pasitikėti savimi 
mus moko senųjų kuni
gaikščių Lietuvos istorija, 
tautinio atgimimo Aušra, 
1918 m. Vasario 16-tos Ne
priklausomybės aktas ir 
antrojo pasaulinio karo pa
baigos laikotarpis. Lapkričio 
23-čios ryžtas mus įpareigo
ja ginti laisvę visomis jė
gomis. Mes čia priversti 
spirtis prieš emigracines li
gas. Mes žinome, kad egzilio 
kelyje nemirštama herojiš
kai už gimtąją žemę. Bet ir 
išeivijoje pareigingai ir išti
kimai savajai tautai gyventi 
taip pat gali būti jei ne he
roizmas tai nors tautinis 
taurumas. O kovos barai už 
Lietuvą yra: laikraštis ir 
knyga, demonstracijos, žo
džiai radijo bangomis.

Lietuvoje įtemptai tenka 
grumtis prieš okupanto pas
tangas tautą surusinti, su
luošinti, nusąmoninti ir pa
versti jų tautinių idealų ne
turinčia mase. Šiuo laiko
tarpiu okupantas galingas, 
bet ir jo galia ribota. Jis gali 
sunaikinti kūnus bet negali 
užgniaužti laisvės siekiančių

A.A.
JUOZUI SLAVĖNUI

mirus, jo žmonai Marijai ir dukterei Rasai gilią užuojautą 
reiškia

Teresė Zakarevičienė
Ramutis Zakarevičius

Australijos Lietuvių Tautos Fondo Atstovybės 
vicepirmininkui

JUOZUI SLAVĖNUI 
mirus, liūdinčias žmoną Marija Magdaleną ir dukrą Rasą 
nuoširdžiai užjaučiame

Australijos Lietuvių Tautos Fondo
Atstovybė
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idėjų, ryžtingų didvyrių 
dvasios. Ateis laikas, ir ta 
dvasia prasiverš pro durtu
vus ir raketas, pro K.G.B. 
užtvaras, ir Lietuva vėl pa
kils naujam laisvam gyveni
mui. Okupantui sunku tvar
kytis su žinančiais, kas yra 
laisvė. Nes dabar dar dides
nis yra dvasinis atgimimas, 
nebesuvaldomas nei rete
žiais, nei grasinimais nei 
psichiatriniais gydymais, nei 
mirties sprendimais! Nežiū
rint didžiausio K.G.B sekimo 
okupuotos Lietuvos kata
kombose išeina visa eilė 
pogrindžio leidinių: L.K. B. 
Kronika, Rūpintojėlis, Auš
ra, Tiesos Kelias, Alma 
Mater, Varpas, Aušrelė, 
Pastogė, Vytis ir kt. Tie visi 
leidiniai pagimdyti jaunųjų 
didvyrių. Jie gerai žino, kad 
už šią drąsą jie gali užmokėti 
savo gyvybe, bet įsitikinę, 
kad savo tautai gelbėti jokia 
auka negali būti perdidelė. 
Kas išmatuos jų pasišventi
mą jų auką savo tautai. O 
kad ir laisvųjų kraštų lietu
vių jaunimo širdyse įsižiebtų

MIRUSIEJI
A.A. teis. VINCAS RUŠA

Kiek laiko nesveikuoda- 
mas širdimi, blogiau pasi
jautus paguldytas ligoninėn 
kurioje susilaukė savo gy
venimo pabaigos.

Vincas Ruša išvydo šį pa
saulį prieš 80 metų Šėtos 
valse. Kėdainių apskr. Vi
durinius mokslus pradėjo 
tuo metu esančioj rusų gim
nazijoj, vėliau 1921 m. sėk
mingai baigia Ukmergės lie
tuvių gimnaziją. Neturėda
mas nei lėšų, nei darbo atsi
randa Kaune, pasiryžęs stu
dijuoti teisę Kaune.

V. Ruša gauna darbo Vi
daus Reikalų Ministerijoj, 
vėliau toj pačioj ministerijoj 
sekretoriauja. Greitu laiku 
V. Ruša veda sveikatos de
partamentą ir tampa kance
liarijos viršininku. Vyt. Di
džiojo universitete reiškiasi 
geru ir tikru lietuviu patrio
tu, priklauso ir talkininkauja 
neolituanų veikloje.
..Baigęs universitetą 1934 
m. grįžta į Ukmergę. Kiek 

nors kibirkštėlė Lietuvoje 
likusio jaunimo patriotizmo 
ir kad pajustų pareigą dirbti 
ir savo tautai, ne tik sau. Ar

į didžiojo birželio tragedija 
mūsų širdžių nepajudina? 
Paminėsiu porą įvykių. 
Vienas lietuvis gimęs Jungt. 
Amerikos Valstybėse, 1952 
m. paleistas iš Vorkutos 
koncentracijos stovyklos 
yra pasakojęs, kad apie 100 
kilometrų į šiaurę nuo Vor
kutos kitoje stovykloje dar 
buvo gyvi lietuviai karinin
kai kurie buvo išvežti iš Lie
tuvos 1910 m. Daug metų jie 
praleido gyvendami ledinėse 
palapinėse ir kirto mišką, tai 
buvo Katymo tipo lietuvių 
karių žudynių vieta. Antro
sios sovietinės okupacijos 
metais keli studentai gavo iš 
savo sužadėtinių, išvežtų 
1911 m. birželio trėmimo 
metu laiškus. Laiškuose jos 
prašė jas pamiršti, nes dėl 
bado, šalčio ir vergijos sun
kaus darbo jų dantys iškrito, 
plaukai nuslinko ir jų jau
nystė jau neatsispindi jų 
veiduose. Taigi ten esantieji 
kentėjo ir mirė už savo tau
tos reikalus, o čia daug kas 
iš mūsų savo tautos kan
čioms esame kurti.

A. Kutka

A.a. Vintas Ruša

laiko dirba teismo tardytoju. 
Vėliau paskiriamas Ukmer
gės teisėjo pareigoms, ku
riose išbuvo ligi traukiantis 
iš Lietuvos.

Į Australiją persikelia 
1949 metais. Sydnejuje va
dovauja ALB Garbės Teis
mui, padeda sudaryti Syd- 
nejaus Lietuvių Bendruo
menės Statutą ir vėliau 
daug pastangų įdeda tve
riant Bankstowno Lietuvių 
Namus kuriuos pakeitė 
puošnūs Lietuvių Klubo 
pastatai.

Dar Lietuvoje vedė Vero
niką Pauliukonytę ir išaugi
no dvi dukras ir sūnų.

Prie kapo atsisveikino 
kun. P. Butkus, S. Apyl. 
p-kas Dr. A. Mauragis, ko
legų vardu L. Karvelis, arti
mųjų - J. Kedys ir V. Pet- 
niūnienė. Nors buvo eilinė 
diena, bet bažnyčioje skam
bėjo pilnas ’’Dainos” choras, 
pamaldas pravedė abu lie
tuviai kunigai ir paskutinėje 
kelionėje į kapus palydėjo 
nepaprastai daug artimųjų, 
pažįstamų, ir tarpe jų daug 
australų.

kibi'i'k.'l.ėiė

ARCHYVINĖS MEDŽIA
GOS RINKIMO IR AP
SAUGOS REIKALU

PRANEŠIMAS

Prieš kiek laiko Sydne- 
jaus lietuvių organizacijų 
atstovų posėdyje buvo pas
kirti asmenys, kuriems pa
vesta ištirti archyvinės me
džiagos rinkimo ir apsaugos 
reikalus.

Šiuo metu paskirtieji pa
reigūnai yra ištyrę esamas 
galimybes Sydnejuje.

Archyvinės, etninės, me
džiagos rinkimu ir apsauga 
N.S.W. rūpinasi dvi įstai
gos: ’’Ethnic Affairs
Commission of New South 
Wales” ir ’’Industrial Rela
tions Research Centre — 
University of N.S.W.”

Ethnic Affairs Commis
sion of N.S.W., drauge su 
N.S.W. Valstybine Bibliote
ka šiuo metu renka pokario 
ateivių - emigrantų atvyki
mo ir įsikūrimo Australijoje 
medžiagą (įrašus juostose, 
įsikūrimo atsiminimus ir 
t.t.). Ateityje jie rinks ir vi
są kitą medžiagą - organiza
cijų archyvus, išeivių spau
dą ir t.t.

Industrial Relations 
Centre renka įvairių bend
ruomenių ir jų organizacijų 
visų rūšių medžiagą origi
nalia kalba (lietuvių) - spau
dą, rankraščius, dokumen
tus ir t.t.

ARCHYVO ĮNAŠŲ
SĄLYGOS:

a) Archyvo įnašai gali būti 
tiesioginė dovana vienai ar 
kitai įstaigai. Tuo atveju įs
taiga gauna visas teises; 
paprastai prie archyvinės 
medžiagos prileidžiami pa
sinaudoti ’bona fide’ (rimtai 
susidomėję) asmenys, 
mokslo, informacijos, istori
jos ir t.t. reikalams.

Gėlės, vainikai, užpirktos 
mišios, aukos Tautos Fondui 
ir gailesčio ašaros prie kapo 
galėjo be žodžių pasakyti, 
kad netekom dar vieno gero 
žmogaus, tauraus lietuvio ir 
tebūnie jam teisus Aukš
čiausias, nes velionis to sie
kė artimui savo prasmingoj 
kelionėj žemėje.

Skausme ir liūdesy paliko 
žmoną Veroniką, dukras 
Gražiną ir Laimutę, sūnų 
Algį, jų šeimas ir vaikaičius.

V.B.
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AUSTRALIAN INSTITUTE 
OF

MULTICULTURAL AFFAIRS

ANNUAL ADDRESS
The inaugural Address of the Australian Institute 

of Multicultural Affairs will be delivered by

The Right Honourable 
Malcolm Fraser, C.H., M.P. 
Prime Minister of Australia

The address will be delivered ■
at Clunies Ross House, 191 
Royal Parade, Melbourne, on 
Monday, 30 November, 1981, 
at 8.00 pm.

Members of the public are invited 
to attend. Tickets, which are 
free of charge, can be obtained 
by ringing the Australian Insti
tute of Multicultural Affairs on 
(03)6024777.
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Archyvo reikalu
b) Archyvo įnašai gali būti 

skolinami ilgam laikui vienai 
ar kitai įstaigai pagal susi
tarimą. Šiuo atveju įnašus 
galima gauti atgal, arba as
muo ar organizacija gali ją, 
vėliau, palikti ’’įpėdiniams" 
(asmenims, kitoms institu
cijoms ir t.t.), kurie ir toliau 
galėtų archyvinę medžiagą 
kontroliuoti.

c) Priėjimas prie archyvi
nės medžiagos gali būti 
dviejų rųšių: 1) neribotas 
priėjimas ’bona fide’ asme
nims, 2) ribotas priėjimas, 
kurį kontroliuoja asmuo / 
organizacija, paskolinusi 
medžiagą; įnašai gali būti 
visai ar dalinai išimami lai
kinai ar pilnam laikui; prie 
dokumentų / medžiagos do
noras gali prieiti bet kuriuo 
(tarnybos) metu.

d) Industrial Relations 
Research Centre — Univer
sity of N.S.W. apsiima su
pakuoti, pervežti, prižiūrėti, 
konservuoti ir laikyti archy
vinę medžiagą tam pritai
kintose patalpose. Jie taip 
pat ją atitinkamai įregis
truoja.

ASMENYS AR ORGA
NIZACIJOS, turį archyvi
nės medžiagos, laikytinos 
ateičiai, skubiai praneša 
ALB Sydnejaus Apylinkės 
Valdybos nariams, kurie su- 
siriš su archyvo pakomiteto 
nariais dėl medžiagos per
davimo ir t.t.

Būtų gera, kad archyvinė 
medžiaga būtų atitinkamai 
atrinkta bei sugrupuota, 
pridedant reikalingus užra
šus anglų kalba nurodant 
kas viename ar kitame pa- 
kiete randasi, pav., ALB 
Sydnejaus Apylinkės Pro
tokolai — Australian Lithu
anian Community, Sydney 
Chapter — Minutes of 
Community Meetings 1960 - 
1980 ir t.t.

ALB Sydnejaus Apylin
kės Valdybos Pakomitetis 
Archyvo Reikalams

Kaip praneša NATO, kad 
sovietai sparčiai stato vi
dutinių distancijų raketas 
SS—20, kurios sudaro rimtą 
pavojų Europai. Šios rake
tos ir jų bazės yra laikomos 
taip pat ir Lietuvoje. Kilus 
kariniam konfliktui, jos va
kariečių būtų pirmiausiai 
sunaikintos.

* * *
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Dail. Petras Repšys

LIETUVIŠKŲ EX LIBRIS
PARODOS ADELAIDĖJ

Lidijos Šimkutės - Pocie
nės’rūpesčiu aštuoniuolikos 
menininkų — ekslibristų 
kūriniai iš Lietuvos ir Ame
rikos buvo išstatyti kovo 
mėnesį Adelaide College of 
the Arts and Educations. 
Nuo rugsėjo 7 iki spalio 10 
plačioji publika turėjo pro
gos pasigrožėti šia meno ša
ka Pietų Australijos Valsty
binėje bibliotekoje. Parodos 
proga vyriausias bibliotekos 
vedėjas R.K. Olding parašė 
trumpą ekslibris meno api
būdinimą, pažymėdamas, 
kad šis menas pergyvena 
renesanso laikotarpį Euro
poje ir ypatingai Lietuvoje.

Paroda buvo gerai suor
ganizuota, gerai dokumen
tuota ir išstatyta erdvioje

Dainos koncertas - balius
šeštadienį, lapkričio 14 d., 

Sydnejaus ’’Dainos” choras 
Lietuvių Klube, Bankstow- 
ne, atšventė savo 27-sias 
metines.

’’Dainos” choras yra viena 
lietuviškųjų tvirtovių Syd- 
nejuje, savo dainom per eilę 
metų džiuginęs ne tik sa
vuosius, bet australus ir 
kitas tautybes, tad nenuos
tabu, kad svečių, kaip vi
suomet, ir į šias metines, 
prisirinko pilnutėlė salė.

Metinių koncertą pradėjo 
duetu p.p. Aleksandra Stor
pirštienė ir Elvira Belkienė, 
šauniai padainuodamos liau
dies dainą Tykus buvo va
karėlis..., Saulėlydis tėviš
kėje (muz. B. Gorbulskio) ir 
Gegužis (muz. Algio Pluko). 
Joms akomponavo p. Bro
nius Kiveris.

Tolimesnę programą iš
pildė mišrus choras, vado
vaujamas B. Kiverio, sudai
navęs Pasveikinimo dainą iš 
operos ’’Pilėnai” (V. Klovos), 
Man skamba toliuos... (žo
džiai Vinco Kazoko, muz. 
Broniaus Kiverio), Vakarinė 
daina (muz. St. Šimkaus), 
Pabaigtuvių pėdas (muz. 
Alg. Bražinsko), neopolita- 
nišką dainą Laivelyje ir Pa- 
partėlis (A. Mikulskio).

Bisui publika išsiprašė 
Miškų gėlę ir O kas pasėjo...

Dainos išpildytos puikiai. 
Kai kurios jų, atrodo, buvo 
girdimos pirmą kartą. Prog
ramos pranešėja - p. Danutė 
Ankuvienė.

Metinių proga chorą 
sveikino kun. Petras But
kus. Edvardas Lašaitis, 
choro valdybos pirmininkas, 
padėkojo už ilgų metų darbą 
dirigentui, Broniui Kiveriui 
(dirbančiam su choru jau 12 
metų), jo padėjėjai Birutei 
Aleknaitei, choro rėmėjams, 
kurie, ypač paskutiniuoju 
metu, esą gražiai parėmę 
chorą bei koncertų lankyto
jams.

Aii

Dėmesy ekslibrisai , REMK AUSTRALUOS
LIETUVIŲ FONDĄ

bibliotekos prieangio salėje, 
specialiai parodoms skirtai. 
Dailiose stiklo vitrinose iš
statyti dailininkų kūriniai 
traukė akį savo įvairumu, 
lyrine nuotaika ar dramatiš
kai išreikštom emocijom. 
Netrūko ir jumoristinių kū
rinių bei įdomių ex libris 
paskirties sprendimų. Paro- 
rodoje išstatyta ir keletas 
geresnių australų dailininkų 
ekslibris ir knygų. Jų tarpe 
matėsi ir du egzemplioriai 
puošniosios V. Vengrio kny
gos apie ekslibris meną. 
Taip pat buvo galima įsigyti 
Australijos Dienų Adelai
dėje išleista dviem kalbom, 
iliustruotą katalogą.

Rugsėjo 17 ’’The Adver
tiser” Sheena MacLean 
bendrais bruožais apibūdino 
ekslibris meno šaką ir kiek 
ilgiau sustojo prie nepalan
kių politinių sąlygų, kurios 
vyrauja Lietuvoje. Kritikė 
pažymėjo, kad dailininkai 
yra suvaržyti ir negali lais
vai kurti kaip vakaruose.

Lidijos Šimkutės - Pocie
nės ekslibris rinkiniu susi
dėmėjo gerai žinomas Ade
laidės knygų ir ekslibris 
mėgėjas Harry Muir. Jis ža
da parašyti šios parodos re
cenziją į Anglijoje, Belgijo
je, Olandijoje ir Prancūzijo
je leidžiamus šio meno leidi-

Dirigentui, jo padėjėjai, 
abiems solistėms ir prane
šėją! įteikta dovanėlių.

Vėliau pravesta daiktinė 
loterija, skirta choro iždo 
papildymui. Grojo nuolatinė 
klubo kapela, tad svečiai 
nuotaikingai pasišoko.

Sydnejaus lietuvių choras 
’’Daina” yra įsisteigęs 1954 
m. Per tą laiką chorui vado
vavo visa eilė dirigentų: J. 
Gaižauskas (1954-55), Algis 
Plūkas (1955-57), Kazimie
ras Kavaliauskas (1957-69), 
Bronius Kiveris (1969-81); 
trumpesnį laiką chorui 
vadovavo Zita Belkutė ir 
Stasys Žukas.

Choro valdyboje šiuo 
metu dirbai: pirm. - Edvar
das Lašaitis, vicepirm. - Vy
tautas Stasiūnaitis, sekr. - 
Antanas Kramilius, ižd. - 
Birutė Aleknaitė.

Per savo veiklos 27 metų 
laiką choras yra suruošęs 
šimtus koncertų, dalyvavęs 
visose Dainų Šventėse, 
vykstančiose Lietuvių Die
nų metu, koncertavęs ne tik 
Sydnejuje, bet Adelaidės, 
Brisbanės, Canberros, Mel
bourne, Newcastelio ir kt. 
vietovių savai ir australų 
publikai, filmuotas televizi
jos stočių. Bet jo nuolatinis 
tikslas - lietuviškosios dai
nos populiarinimas ir lietu
viškos dvasios gaivinimas 
bendruomenėje, prisidedant 
Erie minėjimų programų, 

ažnytinių pamaldų ir t.t.
Dabar choras yra pradė

jęs ruoštis ateinančiai Dainų 
Šventei Melbourne, įvyks
tančiai 1982 m. gale.

Ačiū ’’Dainos” dainoriams 
ir dainininkėms už gražų 
koncertą ir ta pačia proga — 
žengiant į 28-sius — sėkmės 
ateities užmojuose!

B. Žalys

Isolda I. Davis
'OV;

nius. Tuo tarpu išsamus lie
tuvių menininkų - ekslibris
tų parodos aprašymas su 
gausiomis iliustracijomis jau 
pasirodė ”In House” leidi
nyje. Sekančiais metais šis 
rinkinys bus , išstatytas 
Canberros Meno Mokykloje 
ir Perth Universiteto gale
rijoje.

exc'bK'S

GIN-

Dail. Vincas Kisarauskas

Lapkričio 14 d. Syd. Liet. 
Klube gana sėkmingai praė
jo Dainos choro metinis 
koncertas - balius. Vakaras 
buvo gana sėkmingas, nes 
dalyvių susirinko gana aps
čiai,.-kurių daugelis buvo 
keistai nustebinti: vyko į 
koncertą, o pateko į balių. 
Mat, viešai skelbta, kad tai 
metinis choro balius, tad ir 
pati salė buvo parengta ne 
koncertui, o baliui. Gi pats 
koncertas tebuvo tik baliaus 
programos vietoje. Tas gali
mas daiktas koncerto mylė
tojus kiek apvylė, nes iš tie-,, 
sų pasigesta to orumo ir to ' 
iškilmingumo, kaip dera ir ' 
priimta koncertuose. ”

Kalbant apie Dainos choro 
balių, jis buvo jaukus, nuo
taikingas su gera programa 
ir turtinga loterija. Sydne- 
jiškiai myli savo chorą ir jį 
kiekviena proga paremia.

Programoje keletą dainų 
padainavo p.p. E. Belkienė 
ir A. Storpirštienė duetu 
akomponuojant B. Kiveriui 
ir galiausiai išsirikiavo visas 
Dainos choras sudainavęs 
visą eilę skambių dainų 
drausmingai vadovaujant B. 
Kiveriui. Po programos pa
dėką tarė kun. P. Butkus ir 
vyko apdovanojimas kuklio
mis dovanėlėmis dirigento, 
solisčių, dirigento padėjėjos 
ir net pranešėjos. Čia gal 
vietoje tiktų maža pastabėlė 
pranešėjai: programos žodi
niuose pranešimuose jokiu 
būdu netinka pranešinėti 
autorių ar kompozitorių ta
riant tik pavardes ir vietoj 
pilnų vardų ištarti tik vardo 
inicialus, kaip kad buvo ir 

šį kartą: vietoj Alfonso Mi
kulskio pranešta ”A. Mi
kulskio” arba vietoj Vytauto 
Klovos pasakyta ”V. Klova”. 
Pranešėjas šiam darbui turi 
laiko iš anksto pasiruošti ir 
susirasti bei išsiaiškinti, jei
gu autorių vardai nežinomi.

Visas vakaras praėjo gana 
nuotaikingai ir jaukiai. Sve
čių matėsi ir iš tolimesnių 
apylinkių, net iš Lietuvos.

Jo tikslas — skatinti, remti ir puoselėti lietuviu tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, 
kultūrines apraiškas.

Fondą .stiprinsime ir ji 
progomis jam aukosime,
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street,
North Melbourne, Victoria

Sceniniai atgarsiai

’’Pasaulio Lietuvis” yra 
paskelbęs žymaus lietuvio 
režisoriaus Jono Jurašo įdo
mų pasikalbėjimą su žurnalo 
bendradarbe D. Sruogaite- 
Bylaitiene. Čia rež. J. Jura
šas iškelia lietuviško teatro 
išeivijoje reikalingumą. Po
kalbio metu išryškėja, kad 
rež. J. Jurašas tuoj pat im
tųsi darbo, jei teatrą rimtai 
paremtų mūsų bendruome
nės organai. Jo manymu, 
teatras turėtų būti dvi
kalbis, t.y. veikalus tektų 
vaidinti lietuviškai ir angliš
kai ir teatras turėtų būti ne 
proginis ir ne vieno pasiro
dymo. ’’Jei galėtume su
rinkti labai gerų pajėgų, iš
siblaškiusių po visą Ameri

ką, o jų turime, manyčiau, 
kad būtų galima sudaryti 
įdomų ir stiprų teatrinį ko
lektyvą, kuris galėtų rung
tyniauti su bet kokiu Ame
rikos teatru. Tačiau pir
miausia reikia, kad lietuvių 
visuomenė suvoktų, kad te
atras nėra vien tik pasi
linksminimo ar pramogos 
reikalas, kad mums reikia 
tikro teatro kaip visuomeni
nės institucijos”, sako J. Ju
rašas. Toliau jis sako: ’’Te
atras savo dvasia ir vardu 
turėtų būti lietuviškas, bet 
daugiau jis reikšmės turėtų 
statydamas nevien tik lietu
viškas pjeses. Žinoma, lie
tuviška dramaturgija turėtų 
didelę reikšmę. Esant per
spektyvai, kuri patenkintų 
lietuviškos visuomenės in
teresus ir kartu atliktų kitus 
uždavinius, būtų didelė 
prasmė dirbti. Pradžioje, ži
noma, reikėtų pasiutusio 
pasiaukojimo, tikėjimo, vi
suotinės paramos ir rizikos”.

Lietuvoje centrinės tele
vizijos ekrane pirmą kartą 
parodytas ’’Telefilmo” rež. 
Jadvygos Janulevičiūtės 
sukurtas muzikinis filmas 
’’Žmogaus balsas” pagal to 
paties pavadinimo prancūzų 
kompozitoriaus F. Poulenc 
mono-operą. Pagrindinė ir 
vienintelė filmo herojė ope
ros solistė Giedrė Kaukaitė;

meną ir kitas lietuvių

ugdysime, jei įvairiomis 
stosime jo nariais ir

A.L. Fondo Valdyba

Neperseniausiai Ameri
koje išleistas didelis veika
las anglų kalba ’’Baltic Dra
ma — A Handbook and A 
Bibliography”. Šioje 
daugiau kaip 700 psl. kny
goje bandyta surašyti visas 
bet kada išspausdintas ar 
pastatytas estų, lietuvių ir 
latvių pjeses. Iš 4649 pava
dinimų 1349 priklauso lietu
vių dramaturgijai. Šį pirmą 
tokios apimties veikalą apie 
Pabaltijo dramą redagavo 
Illinois universiteto profe
sorius latvis Alfredas 
Straumanis, išleido Wave
land Press leidykla. Jam 
talkino aštuoni autoriai kon
sultantai įskaitant Juozą 
Darbėną, Algirdą Lands
bergį ir Bronių Vaškelį.

Bavarijos valstybinė ope
ra Muenchene kitais metais 
stato vokiečių kompozito
riaus Werver Egk operą 
’’Peer Gynt”. Libretas su
kurtas pagal dramaturgo H. 
Ibseno to paties vardo vei
kalą. Šioje operoje vieną iš 
pagrindinių partijų dainuos 
solistė Lilija Šukytė.

Lenkijos Juliaus Slovac
kio teatras Krokuvoje pas
tatė dabartinio popiežiaus 
Jono Pauliaus Antrojo — 
Karolio Wojtylos pjesę 
’’Mūsų Dievobrolis”. Ši pje
sė sukėlė ypatingo susido
mėjimo teatriniuose sluogs- 
niuose. Režisavo Krystyna 
Ščukauska. Jos įsitikinimu, 
pjesė bus plačiai vaidinama 
visame pasaulyje, apie ją 
rašoma Lenkijoje anglų 
kalba leidžiamame žurnale’ 
’’Poland”: ”Iš Juliaus Slo
vackio teatro scenos prabyla 
krikščioniška revoliucijos 
samprata. Žmogaus porei
kiai viršija viso pasaulio 
medžiagines gėrybes: žmo
gus turi save pakelti virš šių 
visų gėrybių”, kalba pagrin
dinis pjesės veikėjas.

Paulius Rūtenis
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MELB. GINTARO IŠVYKA svetur
Dėmesio! Dėmesio!

Sydnejaus Lietuvių Klubui
Melb. taut, šokių grupė 

Gintaras lankėsi Canberroje 
K spalio 4-5 d.d. ir dalyvavo 

tarptautiniame šokių festi
valyje. Pašokom neblogai.

Čia norėtume padėkoti 
Melb. Kat. Moterų Draugi
jai, Apyl. Valdybai, Talkai, 
A.L. Fondui ir kitiems 
aukotojams, padėjusiems 
mums išvykti į Canberra. 
Taip pat ačiū Canberros lie
tuviams, kurie mus priglau
dė ir globojo.

Su Melbourne visuomene 
norėtumėm pasimatyti lap
kričio 28 d. mūsų vakaronėje 
Melb. Liet. Namuose.

Loreta Čižauskaitė

i

PAVYKŲS BALIUS

Spalio 31 d. M. Liet. Klu
bas suruošė tradicinį Lietu
vių Namų balių, į kurį atsi
lankė iš arti ir toli, jaunų ir 
vyresnio amžiaus nemažas 
skaičius svečių, kurie susėdo 
prie gražiai padengtų stalų, 
papuoštų p. Morkūnienės 
darželio rožėmis.

Atvykusius *vaišino ska
niai pagamintu maistu p. 
Elena Korsakaitė su savo 
pagelbininkėmis: 
Baltokiene, Baltutiene, Bal
čiūniene, Bikulčiene, Dudė
niene, Galiauskiene, Kvie- 
telaitiene, Kalnėniene, Ma
tulioniene ir Rakūniene.

Svečiai pašokę ir pasi
stiprinę mėgino laimę tur
tingoje loterijoje, kuriai 
daiktus aukojo: p.p. Jaku
bauskienė - paveikslą, Šni- 
ras - paveikslą iš vario, Bi- 
kulčienė - Remy Martin ir 
Spumenti bonkas, Didžys - 
kvepalų, Karnauskas - ser- 
vyzą puodukų ir lėkščių, 
Kaplūnas šampano bonką ir 
anonyminiai aukavo - pyra
gą, radio žadintuvą ir 
whisky bonką. Prieš trauki
mą tokios turtingos loterijos 
ponios pavaišino pyragais su 
kava, kuriuos aukojo M. 
Antanaitienė, Galiauskiene 
ir Matulionienė.

Šiam baliui įdėjo darbo 
gana didelis skaičius žmo

Mr. Mrs. Miss
Adresas........ .

nių. Tai buvo tartum bend
ruomeninė pastanga padėti 
klubui už tikrai bendruome
ninius lietuvių namus.

Sudėjus viską krūvon ga
vosi labai pavykęs balius. 
Visiems nuoširdus ačiū, ir 
iki pasimatymo kitais 
metais.

J. Petrašiūnas 
Melb. Liet. Klubo Tarybos 

pirmininkas

Adelaidinės pabiros
Spalio 23-25 d.d. Adelai

dėje lankėsi Mūsų Pastogės 
redaktorius poetas Vincas 
Kazckas. Atvykęs penkta
dienio popietėj, nespėjo net 
dulkių nusiplauti; tuoj susi
rinko Adelaidės ’’rašeivos” 
pasitarimui.

Ilgame pokalbyje redak
torius išpasakojo savo var
gus, išklausė korespondentų 
nusiskundimus ir pageida
vimus. Iš Adelaidėje, neofi
cialiai, rašančių į lietuvišką 
spaudą, susirinko 9.

Kas metai Adelaidės Lie
tuvių Sąjunga savo nariams 
suruošia balių. Toks balius 
įvyko spalio 24 d., kuriame 
dalyvavo ir Mūsų Pastogės 
redaktorius. Skundėsi, kad 
garsi muzika ’’uždaužė” au
sis, bet tai nepakenkė ba
liaus linksmai nuotaikai.

i n i i i I I
J 
I 
i

Spauda yra viena iš svar
biausių lietuviškumo ir li
tuanistinio auklėjimo puo
selėtoja ir ugdytoja. Sydne
juje ir Melbourne kas metai 
vyksta spaudos baliai, gal 
todėl, kad tenai yra leidžia
mi mūsų savaitraščiai. Ade
laidėje jau kelinti metai 
spaudos naudai suruošiamos 
kultūrinės popietės. Tokia 
popietė Adelaidėje įvyko 
spalio 25 d. Lietuvių Na
muose. Joje dalyvavo ir 
Mūsų Pastogės redaktorius,

Gražiausia Kalėdų dovana!
Kuris lietuvis-vė nebūtų patenkinti gavę tokią gražią 

dovaną, kurią galėtų nešioti su pasididžiavimu.
Auksinis 9 caratų - $ 96, auksinis 18 caratų - $ 192, 
sidabrinis (925) $ 45 (be grandinėlių).
Prašome užsisakyti anksti, nes „Vyties” medalionas 

yra gaminamas rankomis, todėl bus tik ribotas skaičius.
Užsakymus priimame iki 8-to gruodžio su pilnu apmo-

k mu Station Gift Shop
SHOP 20, HURSTVILLE SUPER CENTRE 

ORMONDE PARADE
HURSTVILLE NSW 2220 Telephone: 570-3365

(Savininkai lietuviai)
Jeigu nepatenkinti, per 10 dienų pristačius medalioną 
pinigai grąžinami

Užsakau medalioną: aukso □ sidabro □ 
(langelyje pažymėti skaičių). Su užsakymu siunčiu 
čekį $......sumai.

Parašas

Čekius rašyti: Station Gift Shop
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SVEČIAI IŠ ČIKAGOS

Spalio 23 d. į Sydnejų at
vyko p. B. Barkaus pusbro
lis, čikagietis inž. Aleksand
ras Traška su žmona archi
tekte Stefanija Traškiene. 
Pasisvečiavę Sydnejuje, dar 
vyks į Tasmaniją, aplankyti 
ten gyvenančių giminių. 
Grįš į JAV šio mėnesio 
gale.

pasakydamas žodį apie 
spaudą ir paskalydamas 
savo kūrybos eilėraščių. 
Smulkiau apie šį ’’neeilinį” 
įvykį pažadėjo parašyti mū
sų korespondentai.

Adelaidėje lankantis Mū
sų Pastogės redaktoriui, 
vienas iš ’’rašeivų” skundėsi, 
kad jo straipsniai nespaus
dinami. Redaktoriui beieš
kant žodžių, vienas "gudrus” 
tautietis pakišo ’’rašeivai” 
du paskutinius Mūsų Pasto
gės numerius ir rodydamas 
paklausė:

— Štai! Žiūrėk, pilnas 
laikraštis. Jokios tuščios 
vietos. Kur gi redaktorius 
galėjo tavo straipsnius įdė
ti? Štai dar kiti numeriai! 
Visur pilna...

— Dabar suprantu, — at
sakė ’’rašeiva’* ir atsiprašė 
redaktoriaus už bereikalin
gus priekaištus, — Tikrai 
nėra vietos mano straips
niams.

Problema išsiprendė visų 
labui.

*_ ♦ \
Tautinių šokių mokytojas 

ir dabartinis Žilvino an
samblio vadovas Bronius 
Sabeckis spalio 10 d. sujun
gė savo gyvenimą su Irena 
Rupinskaite, buvusia Žilvino 
ansamblio' šokėja. Vestuvės 
vyko Adelaidės Lietuvių 
Katalikų Centre.

reikalingi asmenys norį perimti ir toliau savarankiškai 
vesti KLUBO VALGYKLĄ.

Dėl smulkesnės informacijos skambinti Klubo Valdy
bos pirmininkui tel. 707 2883. Prašymus patiekti raštu ne 
vėliau š.m. gruodžio 1 dienos adresuojant- asu

Confidential ~ . <•:
Board of Directors
Lithuanian Club Ltd.
P.O. Box 205
Bankstown, 2200

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

Sydnejuje žinomas lietu
vių laidojimo biuras 
Funerals of Distinction šiais 
metais banke atidarė eina
mąją sąskaitą vardu ’’Para
ma”.

Per šią sąskaitą pelno da
lis skiriama Sydnejaus lie
tuvių kultūrinei veiklai taip 
pat ir tiems, paramos reika
lingiems tėynėje. Jau keletą 
kartų per mielus bičiulius 
tokia parama jiems buvo 
įteikta.

Daug svečių, daug gimi
nių ir visi lietuviai. Vestuvių 
vaišes pravedė jaunosios 
Eusbrolis Sietynas Kubilius, 

iejosi vynas ir lietuviška 
daina. Bravo lietuviškai po
rai!.
Choro Lituania koncertas 
įvyko spalio 31 d. Lietuvių 
Namuose. Koncerto progra
moje dalyvavo ir ukrainiečių 
moterų choras. Šį kartą tau
tiečiai nepatingėjo ir gausiai 
atsilankė į koncertą.

Lietuviai su ukrainiečiais 
labai gražiai sugyvena ir pa
laiko labai glaudžius ryšius. 
Čia daug įtakos padarė uk
rainietis vedęs lietuvaitę. 
Vienas ukrainietis vaišėse 
net pasiūlė, kad jisai pakeis
tų ir savo pavardę, t.y. su
lietuvintų.

Sekančiais metais kovo 
mėnesį Lituania choras pak
viestas į Hobartą. Jau šian
dien choristai ruošiasi šiam 
neeiliniam koncertui. Nors 
ir po metinio koncerto repe
ticijos vyksta ir kaupiami 
finansai. Choro kasoje nie
kuomet tūkstančių nesi
mėtė, todėl kelionei pinigų iš 
kasos neužteks. Būtų gražus 
žestas jei koks lietuviškas 

t biznierius ’’išmestų” porą 
(tūkstantinių, šiam labai 
. naudingam ir kultūriniam 
reikalui. Laukiame!

Vyrai nori, kad jų žmonos 
būtų tiek įžvalgios, kad pas
tebėtų jų gudrumą, bet ir 
.pakankamai kvailos, kad tuo 
gudrumu didžiuotųsi!

Vibaltis

PADĖKA

Tradicinė Sydnejaus Lie
tuvių Moterų Socialinės 
Globos D-jos iešminė Sody

boje šįmet praėjo labai sėk
mingai. Tam pasisekimui 
įdėta daug darbo mielų tal
kininkių, be kurių pagelbos 
vienai valdybai būtų buvę 
labai sunku.

Valdyba kuo širdingiau
siai dėkoja p. M. Cox ir ypa
tingai jauniems ’’Sūkurio” 
šokėjams už ; gražų pasiro
dymą. -

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDO

VAJUS

$ 200 S.N. Oerteliai Vic.
(210)

Po $ 100 - M.K. Burneikiai 
NSW (120), A. Mauragis 
NSW (125) ir J. Pranckūnas 
Vic. (155)

$ 75 Melbourne Apylinkės 
Valdyba (535)

Po $ 50 - V. Brilingas 
NSW, V. Grigonis (305), R. 
Šemetas (95), V. Ališauskas 
(220) - visi iš Vic.

Po $ 25 - L. Milašas (45), 
S. Pocius (30) - iš NSW. V. 
Stagis (210), J. Jarinkevi- 
čius (55) - Vic.

Po $ 20 - P. Jakus, J. 
Kunca, P. Švambarys.
P. Šarkbš (30),

K. Bašinskas, K. Starinskas 
(48), Pov. Baltutis (68), P. 
Dranginis (135) - Vic.. 0. 
Kuprienė, Ver. Rimka (30), 
P. Lakavičius - NSW., J.V. 
Zablockiai Qld., V.S. Ivaš
kevičiai (25), Jurgis Rama
nauskas - Vic.

$ 15 A.J. Varkalis Vic. 
(115). 1 . . ,

Po $ 10 - A. Cwalinska, T. 
Kairys, Antose Millen Tas., 
A. Bukauskas (45), V. Balta
duonis, G. Baleiša (15), J. 
Grigaitienė (55), Aid. Kar
das, A. Kesminas (55), V. 
Sparvelis, O. Petravičienė - 
Vic. Kun. A. Spurgis 
(42)-S.A., S. Sagatys (20) 
Qld„ A. Kaledienė NSW.

Po $ 5 - J. Janavičius (17) 
NSW ir EI. Jancauskas Vic.

$ 10 J .J. ’ Meiliūnai Vic. 
(145) prisimindami a.a. K. 
Taparą.

Sveikiname naujus šimti
ninkus: Mildą ir Kazį Bur- 
neikius, Aleksandrą Maura- 
gį ir Juozą Pranckūną. Ačiū 
visiems už parėmimą va
jaus.

V. Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

Mieloms sodybietėms E. 
Almazienei ir V. Petniūnie- 
nei už maisto supirkimą, 0. 
Palaitienei už didelę pagelbą 
virtuvėje? L. Simanauskui 
už parūpinimą gėrimų ir J. 
Ramanauskui už pardavinė
jimą.

Dėkojam už pyragaičius 
E. Kiverienei ir P. Medelie
nei, kuri dar net visus kot- 
lietus iškepė. Ačiū A. Jab
lonskienei už tortą loterijai, 
kuri praėjo labai sėkmingai. 
O kad visi pasidžiaugtų mū
sų gražia sodyba, p. And- 
riuška nupiovė net žolę, kad 
dar gražiau atrodytų. Ačiū 
jam.

Širdingiausia padėka vi
siems taip gausiai atsilan
kiusiems ir iki pasimatymo 
sekančiais metais vėl Sody
bos iešminėj.

S.LJMkS.Gi D-jos Valdyba
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Lietuviai
Čikagoje

Rašo Jurgis Janušaitiš

Mielas Redaktoriau,

Priimk kolegiškus sveiki
nimus iš naujosios Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos Centro 
Valdybos. Taip pat linkėji
mus siunčiame visiems Mū
sų Pastogės ir Tėviškės Ai
dų spaudos bendradar
biams, Sąjungos nariams ir 
visiems spaudos darbą dir
bantiems. Naujoji Centro 
Valdyba tikisi iš visų jūsų 
nuoširdaus bendradarbiavi
mo, glaudžių ryšių, o taip 
E at patarimų, sumanymų, 
ad LŽ S-gos veikla būtų 

našesnė. Šia proga pranešu 
ir Lietuvių Žurnalistų Są
jungos valdomųjų organų 
sudėtį, ateinančių trijų metų
kadencijai.

CENTRO VALDYBA
T ' ■ ' ' y- .

Jurgis Janušaitiš - pirmi
ninkas, Algirdas Pužauskas 
ir Petras Petrutis - vicepir
mininkai, Vytautas Kasniū- 
nas - sekretorius ir Bronius 
Juodelis - iždininkas.

KONTROLĖS KOMISIJA

Juozas Toliušis - pirmi
ninkas, Vytautas Račkaus
kas, Juozas Vilutis ir K. 
Tautkus nariai.

GARBĖS TEISMAS 
(Kanadoje)

Jokūbas Dagys - pirmi
ninkas, Jonas Karka ir J. 
Vaičeliūnas - nariai.

Centro Valdyba pareigo
mis pasiskirstė š.m. spalio 
12 d. pirmame posėdyje.

Naujoji centro valdybą 
pareigas pradėjo eiti. Yra 
paruošusi ateinantiems 
trims metams darbų planą, 
apie kuriuos pakalbėsime 
kitą kartą.

Dėsime visas pastangas ir 
Australijoje gyvenančius 
spaudos žmones suburti į 
vieną, LŽ S-gos šeimą.

MALONUS SVEČIAS IŠ 
ADELAIDĖS

Spalio pabaigoje Čikagoje 
viešėjo Adolfas Trinka, sve
čias iš Adelaidės. Jis Ame
rikoje lankėsi pirmą kartą, 
svetingai buvo sutiktas ir 
globotas jo puseserės Regi
nos ir Vlado Andrijauskų. 
Viešėdamas Čikagoje aplan
kė lietuvių įmones, kultūros 
centrus, susipažino su Ame
rikos lietuvių šakotu gyve
nimu, pasižvalgė po didžiąją 
Čikagą, aplankė Šv. Kazi
miero lietuvių kapines, kur 
palaidota keliasdešimt tūks
tančių lietuvių, jų tarpe ir 
Adolfo Trinkos artimųjų bei 
pažįstamųjų. Susitiko 
mielus prietelius Elitą ir Dr. 
Harį Benderius, Algį ir Jad
vygą Reivyčius, pasisvečia
vo pas Reginos ir Vlado 
Andrijauskų dukrą Loretą, 
ta proga svečias viešėjo ir 
Kanadoje, kur Toronte ap
lankė brolį Bolių'Trinką, te
tą Bronę Kerulienę ir kitus 
pažįstamus. Trumpai pavie
šėjo ir pailsėjo Vancuveryje, 
Kanadoje.

Teko su mielu svečiu 
šnektelėti plačiau ir apie 
Australijos bei Adelaidėje 
gyvenančius lietuvius, pri
siminėme Lietuvių Dienas, 
nuotaikas. Svečiai iš Čika
gos ir kit’ų viętųt be ąbeję,.
.. 'A- ■ •. 

išsivežė daug malonių įspū
džių. Adolfas Trinka iš pro
fesijos elektrikas, Adelaidė
je dirba savo specialybėje, 
dalyvavo aktyviai ir visuo
meninėje bei kultūrinėje 
veikloje. Ateityje su šeima 
mano aplankyti ir plačios 
Australijos bei kitų kraštų 
vietas.

KETVIRTASIS MOKSLO 
IR KŪRYBOS

SIMPOZIUMAS 
įvyksta š.m. lapkričio 

25-28 d.d. Čikagoje. Simpo
ziumą ruošia iš Lituanistikos 
Instituto, Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos, JAV 
Lietuvių Bendruomenės
Krašto Valdybos ir Pasaulio 
Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos atstovų su
daryta Taryba: Titus Anta
naitis, Dr. Gediminas Balu- 
kas, Dr. Domas Giedraitis, 
Stasys Jokubauskas, Alber
tas Kerelis, Dr. Janina Rėk- 
laitienė, Dr. Tomas Remei- 
kis ir Dr. Viktoras Rimšelis, 
MIC. Organizacinio komite
to pirmininkas inž. Juozas 
Rimkevičius. Paruošiamieji 
darbai baigti. Programa su- 
!>lanuota. Laukiama iš viso 
aisvojo pasaulio apie 180 

mokslininkų ir įvairių 
mokslo šakų specialistų. 
Simpoziume numatoma 52 
sesijos, 4 bendri posėdžiai, 
kalbės apie 170 kalbėtojų. 
Tai ypatingai plataus masto 
užsimojimas ir tikimasi, kad 
programa bus įgyvendinta 
pilnai.

: ų Ufa
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ATOSTOGOS THAILANDE
Antanas Laukaitis

Metėsi.■ oki i
Praėjo Europos ir Ameri- nežinau ką su ja daryti. Ta

kos vasara. Draugai tai iš čiaū, atėjus prie savo vietos, 
čia, tai iš Dėdės Šamo žemės 1—------- ----------- ’----
rašo, vėliau ir atvirukus 
siunčia iš įvairių pasaulio 
šalių, Lietuvos ir kitur, ap
rašydami kaip jie gražiai 
atostogauja. Nors pas mus ir 
pati darbymetė Australijoj, 
neskaitant dažnų streikų, 
tačiau neiškenčiau ir sakau, 
paseksiu savo draugus ir aš 
pats truputį pailsėsiu, paa
tostogausiu. Kur gi žmogus 
gali taip daug nukeliauti per 
tą 10-tį dienų? Gerai, kad 
turiu gerą darbą, dar ge
resnę dukrą, kuri dirba Sin
gapore Airlines. Ji ir sako 
man: ’’Jeigu nori, tėveli, tai 
aš tau sukombinuosiu pigią 
kelionę į tikrą ’’vyrų rojų” 
Thailande ir vėliau Siamo 
įlankos kurorte. Sutinku. 
Lyg tai susergu, lyg tai kaž
kur -- pradeda skaudėti. 
Draugas daktaras atranda 
ligą, gaunu sirgimo pažymė
jimą, per dukrą sumoku 400 
dolerių už kelionę ir hotelius 
į Bangkok ir Siamo įlanką, į 
ką įsiskaitė ir I-mos klasės 
hoteliai. Ir taip, jūsų spau
dos bendradarbis, didžiuoju 
Thai jumbo lėktuvu pakyla 
Sydnejuje į aukštybes ir 
skrenda į Azijos gilumą.

Lėktuve pasitinka gražios 
ir malonios bostesės, sudė- 
jusios lyg maldai rankas ant 
krūtinės, kiekvieną pasvei
kina ir įteikia po mažą pui- 

_ kių orchidėjų puokštę- -Net.

Mokslinės programos pir
mininkas prof. Dr. Pranas 
Zunde. Dr. Jonas Bilėnas 
vadovauja griežtųjų mokslų, 
technologijos ir architektū
ros sekcijai. Šioje sekcijoje 
bus 21 sesija ir kalbės 78 
kalbėtojai.

Prof. Dr. Rimgaudas Ne- 
mickas vadovauja medicinos 
mokslų sekcijai. Čia kalbės 8 
sesijose 23 kalbėtojai.

Prof. Dr. Ina Užugirienė 
vadovauja humanitariniųir 
ir socialinių mokslų sekcijai, 
kur bus 18 sesijų ir kalbės 69 
kalbėtojai.

Simpoziumo E dienomis 
įvyksta PLIAS ir ALIAS 
suvažiavimas. Taip pat šia 
proga įvyksta keturios pa
rodos - moterų dailininkių, 
mokslinių knygų, technikos 
ir architektūros ir gintaro.

Bus ir gražių pramogų. 
Susipažinimo pobūvis, šau
nus pokylis prieš Simpoziu
mą užbaigiant. Taip pat 
ruošiamas literatūros ir 
dramos vakaras. Vakaro 
metu bus įteikta Lietuvių 
Rašytojų Draugijos premija 
poetei Kotrynai Grigaitytei. 
Premijos mecenatas Lietu
vių Fondas. Meninėje prog
ramoje Nijolė Martinaitytė - 
dainininkė ir V. Krėvės 
’’Raganius”, kurį režisuoja ir 
stato aktorius Jonas Kele- 
čius.

Žvelgiant į Simpoziumo 
programą, tikrai tenka ste
bėtis paskaitų gausa, jų 
įvairumu ir mūsų moksli
ninkų skaitlingumu.

Paskaitos įdomios, skirtos 
ne tik vien mokslininkams, 
bet ir plačiajai visuomenei. 
Didelė dauguma mokslinin
kų jauni, jau pokario metais 
išsimokslinę. Jie dirba savo
se specialybėse ir užima 
aukštus postus. Apie 50 
procentų paskaitininkų 
dalyvauja Simpoziume pir- 

palydovė pasako ją prisegti 
prieš save ant sėdynės atra
mos. Ką gi darysi, prisegu, 
tačiau nežinau kam. Tik vė
liau, jau būdamas Thailande 
sužinojau ką tos visos gėlės 
reiškia. Apie tai vėliau.

Didysis Jumbo apytuštis. 
Pats vienas turiu sau tris, o 
vėliau ir visas keturias sė
dynes, kuriose išsitiesiu ir, 
pusiau snausdamas, stebiu 
filmą. Skrendam per vidurį 
Australijos. Kapitonas pa
sako žiūrėti pro langą. Ma
tome Alice Spring miestą, 
esantį vidury Australijos 
dykumų. Aplink visur rau
dona žemė, reti bušai ir jų 
vidury matosi namai, dau
giau žalumynų. Kaip keista. 
Jau pasaulį apkeliavau bent 
porą kartų, Ameriką kone 
visą per keturis kartus išva
žinėjęs. O štai, dar pačios 
Australijos šiaurės su gar
siaisiais koralų vandenimis, 
didžiąja Ayers Rock 
akmens uola, kuri turėdama 
net 20 kl. juosmens ilgį ir 
būdama kelesdešimt metrų 
aukščio, yra lyg per skubė
jimą keno tai išmesta vidury 
Australijos dykumų, nesu 
dar aplankęs. Tikrai gėda ir, 
manau, kad kuo skubiausiai 
man reiks ir šias, tolimas 
Australijos vietoves, aplan
kyti.

Lėktuvas skrenda, labai 
ramiai,- net jokio- sukrutė ji- / 

mą kartą. Į simpoziumą 
mokslininkai suvažiuoja 
savo lėšomis ir tik retais at
vejais rengėjai kompensuos 
mažiau pasiturinčius.

žodžiu, Ketvirtasis 
Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumas - ne eilinis įvykis 
lietuvių gyvenime. Jis labai 
svarbus. Mokslo žmonių 
sąskrydis pasitarnaus ir lie
tuvybės išlaikymui, o tuo 
pačiu bus pasidalinta su šių 
dienų moklso atsiektais lai
mėjimais įvairiausiose 
mokslo šakose. Be abejo, 
sulauksime ir iš Australijos 
atvykstančių svečių.

ĮDOMIOS VAKARONĖS 
KULTŪRINĖMIS

TEMOMIS

Daugiau kaip prieš de
šimtmetį tuometinė 
Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos Valdyba, vadovaujama 
kun. Juozo Vaišnio, S.J. 
pradėjo praktikuoti taip 
vadinamų vakaronių ruoši

Adelaidiškiai remia ”M.P.”
Spalio 25 d. lietuviškai 

spaudai paremti pravestos 
popietės metu aukojusiųjų 
asmenų

SĄRAŠAS

Kun. A. Spurgis MIC 
V. Neverauskas 
P. Pusdešris
J. V. Statnickai
K. Garbaliauskienė 
S. Gusčia 
J. Poškus 
R. Andrėkus 
A. Gudelis 
V. Petkūnas 
V. Patupys 
J. Kutkienė 
H. Vikas 
R. A. Kubiliai 

$50 
$10 
$10 
$ 5 
$ 5 
$ 5 
$ 5 
$ 5 
$ 5 
$ 5 
$ 5 
$ 5 
$ 5 
$ 5

mo nesijaučia. Hostesės ne
mokamai paduoda radio au
sines, klausia ko noriu gerti. 
Visi gėrimai,ir gerk kiek 
nori, čia yra duodami nemo
kamai. Gaila tik kad skrendu 
pats vienas. Ot kad tai būtų 
vienas kitas mano draugelis, 
tai tikrai galima būtų jau 
gražiai atostogauti. Skaitau 
paskutinius laikraščius, 
kremtu riešutus su kitais 
skanumynais, užsigurkšno- 
damas gerąja whisky ir vie
tiniame Bangkok laikraštyje 
pamatau sensacingą pirmojo 
puslapio straipsnį, paįvai
rintą didele amerikiečio 
nuotrauka. Čia jis surakin
tomis rankomis ir kojomis ir 
rašoma, kad šis 40-ties metų 
amerikietis vyras nuteistas 
iki gyvos galvos kalėjimo už 
narkotikų prekybą. Kartu 
su juo nuteisti ir penki vie
tiniai tailandiečiai. Jis buvo 
narkotikų organizacijos va
das ir yra įvežęs ir išvežęs 
narkotikų už milionus dole
rių. Net šiupras nukratė 
mane, pagalvojus, kad toks, 
nuotraukoje atrodantis gra
žus amerikietis, savo gyve
nimą praleis bepūdamas 
žiauriuose Thailando kalėji
muose. O apie šiuos kalėji
mus esu nemažai girdėjęs ir 
skaitęs Australijos spaudo
je, nes juose yra ir virš 
10-ties australų, suimtų už 
narkotikų prekybą ir dabar 
čia atliekančių savo ilgas 
kalėjimo bausmes. Apie tai 
parašysiu vėliau, nes Bang- 
koke ir pats aplankiau tuos 
garsiuosius barus, kurių 
vienas savininkų buvo aus
tralas ir kuriuose vyko įvairi 
narkotikų prekyba.
,. -Pokšėsiu valandų nutūpiau

mą. Pradžioje jos buvo ruo
šiamos mažose užeigų salė- 

, se, tačiau į jas pradėjo lan- 
. Vokytis nemaža žmonių. Vaka- 
'5’~ronėse buvo gvildenamos 

įvairios, kultūrinį gyvenimą, 
spaudą liečiančios temos. 
Vėliau tokių vakaronių ruo
šimu susidomėjo ir kitos or
ganizacijos. Dabar tokios 
vakaronės ruošiamos Čika
goje, Jaunimo Centro kavi
nėje, kiekvieną penktadienį. 
Vakaronių temos labai įvai- 
rios, liečiančios mūsų litera- 
turą, meną, politiką ir kitas 
sritis. Kalbėtojai, paprastai* C 
būna tų sričių žinovai. Lan
kytojų nestokojama, kartais • a 
susirenka iki 300 asmenų. 
Taigi čikagiškiai turi tikrai 
malonius penktadienių va
karus kavinėje, kur po 
programos dažniausia pasi
vaišinama, pabendraujama 
ir prasmingai praleidžiamas 
laikas. Vakaronės įsipilieti- 
no ir laikomos gerais rengi
niais.

A. Urnevičius $ 5
D. Kutkaitė $ 5
Z. Stankus $ 5
A. Skiparis $ 5
St. Blandis $ 3
S. Palubinskas $ 3
J. Donėla $ 3
Pr. Stonys $ 2
J. Grigonienė $ 2
M. Rudzenskas $ 2
M. Stonienė $ 2
A. Patupienė $ 2
Ą. Sinickas $ 2
A. Šerelis $ 2
A. Stepanienė $ 2
E. Buliėnė $ 1
S. Kubilius $ 1

Apylinkės Valdyba reiš
kia nuoširdžią padėką vi
siems aukotojams.

Singapore. Čia jau buvęs ne 
kartą, tačiau dabar pirmą 
kartą esu naujai pastatyta
me milžiniškame aerodromo 
pastate. Tikrai didelis, mo
derniškai išplanuotas, 
pastatas. Visur labai švaru 
ir gražu. Valandos laikotar
pyje bandau kuo daugiau 
apžiūrėti, gal ką nusipirkti. 
Tačiau viskas brangu ir dar 
tik kelionės pradžia.

iš Singapore į Bankoką 
yra dviejų valandų kelionė. 
Ir vėl puiki vakarienė, įvai
rūs skanumynai ir šį kartą 
jau skrenda daugiau žmonių, 
nors savo kampe aš pats 
vienas. Laikas prabėga greit 
ir, per 8-nias skridimo va
landas, padarę 7675 kilo
metrus, nusileidžiam 
Bangkoke. Pasirodo mūsų, 
artimų lėktuvų bendrovių 
tarnautojų giminių, šiame 
lėktuve buvo 12. Mus pasi
tinka ’’World Travel 
Service” tarnautojas, jaunas 
malonus tailandietis, kuris 
visus be jokio muitinės pa
tikrinimo, praveda pro pa
tikrinimus ir jau mūsų lau
kia mažas autobusiukas.

Bus daugiau

Manchesteryje, Anglijoje 
įvyko neeilinės vestuvės. 
Kun. V. Kamaitis sutuokė 
A. Kuzmicką 81 metų su E. 
Žemaitiene 74 metų am
žiaus. Vestuvinės apeigos 
įvyko jaunavedžių namuose, 
nes, dėl sunegalavusių kojų, 
jie negalėjo atvykti į baž
nyčią. •'/ ’< •>.<«.
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TAUTOS FONDE

Po trumpos ligos lapkričio 
5 d. mirus Tautos Fondo 
rėmėjui Vincui Rusai, jo 
draugai ir artimieji išreikš
dami užuojautą šeimai ir ve- 
lionies atminimui, vietoj gė
lių aukojo Lietuvos laisvės 
reikalams:

Po $ 20 V. Petniūnienė, T. 
Umbražiūnas, V. Bernotas, 
T. Reisgienė ir A. Jokantas.

$ 15 P. ir E. Nagiai.
Po $ 10 - A. ir L. Krami- 

liai, Dr. J. Miknius, Agnė 
Meiliūnienė, E. Zenkevičie- 
nė, E. Šilienė, J. Paltanavi
čius, I. Jonaitis, C. ir P. Pro
tai, E. ir J. Veteikiai, L. ir 
H. Karveliai, p. Van Hoof, E. 
Karpienė, L. Juodaitienė, J. 
Kedys, J. Grudzinskas, Jz. 
Ramanauskas, J. Laurinai
tis, M. Petronis, S. Jarem- 
bauskas ir Pr. Sakalauskas.

Po $ 5 - J. Bukšaitienė, E. 
ir E. Šliteriai, A. Jantaus- 
kas, R. Venclovas ir dvi neį
skaitomos pavardės.

Po $ 4 - A. Šumskas ir 
viena neįskaitoma pavardė.

Viso $ 353.
Ačiū už nevystančias gė

les šviesios atminties A.a. 
Vincui Rušai.
SYDNEJUS

Nuo birželio iki spalio

Sovietinis... į
I

Atkelta iš psl. 1 į 
i i 

gyventojų amžiaus vidurkis j 
visą laiką krinta. Ir vėl j 
svarbiausia to priežastis yra I 
- alkoholizmas ir su juo su- J 
rištos ligos bei nelaimingi [ 
atsitikimai.

Girtuokliavimas ne tik i 
žymiai atsispindi Rusijos j 
ekonominės produkcijos ko- i 
kybėje, bet kartu ir sumaži- į 
na jos potencialą. Girtavi- i 
mas taip pat priveda prie į 
beveik neįtikėtinų kurjozų, J 
kuomet pradedami atidari- i 
nėti neesantieji fabrikai, i 
Maskvoje pasakojama, kad ' 
aukšti partijos šulai pernai ! 
nuvyko į provinciją atidaryti 
ilgai laukto ir reikalingo 
traktorių remonto fabriko. 
’’Pravda” jį išgyrė, kaip 
’’vieną gražiausių sovietinių 
meno kūrinių”. Suvažiavę 
partijos tovariščiai gerai iš
gėrė, apsidovanojo vieni ki
tus įprastais medaliais ir 
dovanomis, o po to apžiūrėjo 
išlietus fabriko pamatus. 
Tikrumoje nei fabriko, nei jo 
atidarymo nebuvo ir po kiek 
laiko visa afera tapo užmirš-

* ♦ ♦
Praėjus virš 60-čiai metų 

nuo revoliucijos, rusai tebe
stovi valandų valandas eilė
se, kad gavus nusipirkti 
kasdieninių būtinybių, o tuo 
tarpu, didžiuliai sandėliai 
yra prikrauti prekių, kurios 
buvo pagamintos tik tam,, 
kad įvykdžius valdžios pla
ną. Bet tų prekių dėl jų ne
skoningumo ir neįsivaizduo
jamai prastos kokybės, nie-- 
kas nenori pirkti.

Prieš 10 metų dar lojalus 
socialistinei idėjai, taip kaip 
jis buvo to išmokintas, eili
nis rusas dabar jau yra nu
stojęs vilties, kad gyveni
mas, anot partijos, ’’page
rės”, ir jis, pamažu, pradeda 
nusivilti socializmu ir jo 
brukama sistema.

Bus daugiau 
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mėn. šiais metais aukojo 
Tautos Fondui: Jadvyga ir 
Viktoras Venclovai $ 60, 
kun. P. Butkus $ 50, J. ir E. 
Černiauskai $ 45, E. Rašy
mas ir B. ir Dr. V. Barkai po 
$ 40.

Po $ 30 - V. ir V. Rušai, Č. 
Liutikas.

Po $ 20 - V. Bitinas, Pr. 
Sakalauskas, V. Kondrac- 
kas, K. Butkus, J. Kedys, P. 
Grosas, M. Petronis, A. Ži
lys ir Juozas Ramanauskas.

Po $ 15 - Jz. Paltanavičius, 
A. ir M. Statkai, P. Armo- 
nas, S. Jarembauskas ir 
Galina Van Hoof.

$ 14 J. ir P. Tallat-Kelpšai
Po $ 10 - B. Paskočimas, 

A. Šumskas, V. Ladyga, J. 
Putvinas, A. Šliogeris, L. 
Pūkys, J. Veteikis, A. Jura- 
gis, V. Petniūnienė, A. Lo
kys, A. Griškauskas, J. Žel
vys, Alb. Kutka, Dr. I. 
Venclovas, V. Šliteris, A. ir 
L. Kramiliai, P. ir C. Protai, 
P. ir E. Nagiai, Pr. Liubins- 
kas, A. Skirka, E. Sadaus
kienė, A. Giniūnas ir E. 
Karpienė ir neįskaitoma pa
vardė.

$ 7 M. Vaškevičienė
Po $ 5 - V. Račiūnas, J. 

Jasaitis, S. česnavičius, B. 
ir L. Žaliai, S. Zablockienė, 
A. Jantauskas, R. Jocys, S. 
Lokys, A. Leveris, N. Liuti- 
kaitė, A. Miliauskas, A. Di- 
čiūnas, R. Dičiūnas, N. Vai- 
čiurgytė, M. Migevičienė, 
Ant. Kutka, S. Pečiulevi- 
čius, A. Dudaitis, L. Karve
lis, S. Montvidas, R. Venclo
vas, A. Pečiulis, A. Simana
vičius, A. Jokantas, J. Bari- 
la, S. Šatkauskas, A. ir V. 
Jablonskiai, V. Stanevičie
nė, J. Skuodas, Alb. Pocius 
Melb., A. Judgalvis, V. Pa
tašius, A. Zinkevičius, Dr. 
V. Kišonas, Ant. Laukaitis, 
D. Bartkevičienė, P. An
driukaitis, E. Šliteris, Ag. 
Skeivienė ir penkios neį
skaitomos pavardės.

$ 4 Iz. Jonaitis. Kiti smul
kesnėmis sumomis, kas su
darė viso $ 1.160.00.

ADELAIDĖ

Iš Adelaidės per V. Vit- 
kūnienę ir J. Stepaną gauta 
$ 893.00 Stambesni aukoto
jai:

Po $ 100 - J. Karkotskas, 
K. Šaulys, Adelaidės ALB 
Valdyba, Ramovėnų Valdy
ba ir Lietuvių Atgimimo Są
jūdis.

$ 50 Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija

$ 25 Adelaidės Lietuvių 
Sąjunga.

CANBERRA
Bronė Žilinskienė per 

vysk. V. Brizgi $ 200, per

Kvepiančius veido tepalus 
egiptietės jau naudojo prieš 
3000 metų, Kapuose atrasti 
tepalų indai dar vis tebėra 
kvapnūs.

Adelaidės įgaliotinius $ 400.
Viktorija Keraitienė savo 

mirusio vyro Kazio atmini
mui paskyrė $ 105. V. ir K. 
Keraičiai anksčiau yra pa
aukoję $ 198.

PERTHAS

$ 20 Pertho ALB Valdyba
Po $ 10 - A. Einas, V. 

Skrolys.
$ 5 J. ir E. Petrukėnai.
Vietoj gėlių a.a. Onai Jur- 

gelienei, po $ 10 ALB Val
dyba, B. Butkys, M. Burnei
kienė, Z. čeičienė. Po $ 5 - 
M. Stankevičienė ir A. Pū- 
dymaitis, $ 2. Viso 87 dole
riai.

Tai nuoširdžios aukos 
Lietuvos laisvės reikalams. 
Širdingai ačiū.

Tautos Fondo atstovybė 
Australijoje Sydnejus

Juozas Giedraitis, Tautos 
Fondo Valdybos pirm, spalio 
29 d. taip rašo T.F. ižd. A. 
Kramiliui:

Šiomis dienomis per jus 
vėl gavome banko čekį, kurį' 
čia ir pakvituojame. Esame

v --------

Ir sumainė žiedelius...

Neseniai iš Lietuvos grįžo sydnejiškis inž. Vytautas 
Juška, ten išbuvęs apie šešias savaites ir ten vedęs. Jo 
išrinktoji yra diplomuota,chemikė;Aušra Barauskaitė,, 
vilnietė. Žinoma, Vytautas į Sydnejų grįžo vienas, nes 
įvairūs sovietiniai formalumai ir statomos kliūtys parei
kalaus laiko ir pastangų, kol Vytautas išgaus žmoną iš 
Lietuvos.

Nuotraukoje Aušra (Barauskaitė) ir Vytautas Juška, 
susituokę spalio 23 d. Vilniuje metrikacijos biure ir šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje.

Pastabos

DĖL ADELAIDĖS 
LIETUVIŲ DIENŲ 

" apyskaitos

’’Mūsų Pastogės” Nr. 40 
buvo paskelbta Lietuvių 
Dienų Adelaidėje finansinė 
apyskaita. Išvesta, kad Lie
tuvių Dienos baigtos su 
nuostoliu, bet padėtį išgel
bėjo parama iš Pietų Aus
tralijos vyriausybės ir Lie
tuvių Kredito Draugijos 
’’Talka”. Galutinis rezultatas 
išvestas su $ 1305.00 pelnu.

1971 metais A.L.B. Kraš
to Valdyba Adelaidėje išlei
do Lietuvių Dienų statutą. 
Paragrafe Nr. 7 nusako: 
’’Lietuvių Dienų pelnas, 
S' .kaitant ir Naujų Metų ba- 

aus pelną..." (mano pa
braukta) įeina į bendrą Lie
tuvių Dienų rengimo kasą. 
Sydney ir Melbourne Lietu

labai dėkingi jums ir visiems 
Australijos lietuviams — 
Tautos Fondo aukotojams...

p. Giedraitis taip pat ra
gina sutvarkyti testamentus 
prisimenant ir Tautos 
Fondą.

Praneša tokį atvejį. Ne
seniai St. Petersburge, Flo
ridoje, gatvėje buvo rastas 
širdimi miręs 80 metų lietu
vis. Anksčiau buvo atsiuntęs 
Tautos Fondui $ 200. Pas 
nelaimingąjį buvo rastas ki
šenėje vokas su užrašu - 
testamentas Tautos Fondui, 
deja vokas buvo tuščias. 
Kadangi neturėjo nei gimi
nių, nei artimųjų Tautos 
Fondas jį palaidojo, o banke 
paliko virš 50 tūkstančių do
lerių, kuriuos nelaimingasis 
tik galvojo paskirti Tautos 
Fondui, bet raštu to nepa
darė. Šie pinigai paliks val
džiai ir blogiausiai, kad prie 
jų kabinsis sovietai.

Jeigu tikrai mylime mūsų 
tėvynę Lietuvą ir trokštame 
jai laisvės ir nepriklauso
mybės, prisiminkime ją savo 
testamentuose ne tik minti
mis bet ir raštu.

vių Dienų Rengimo Komi
tetai. šio statuto laikėsi.

Š.m. ’’Mūsų Pastogės” Nr. 
15 straipsnyje ’’Laiškas iš 
Adelaidės” buvo paskelbta, 
kad Naujų MEtų balius davė 
$ 4595.00 gryno pelno, kuris 
buvo pervestas į Adelaidės 
Apylinkės Valdybos kasą. 
Kodėl? Kiekvienas rengėjas 
ir dalyvis žino, kad pats pel
ningiausias Lietuvių Dienų 
parengimas yra Naujų Metų 
balius. Šį pelną suneša ne 
vienos kolonijos gyventojai, 
bet visi L.D. dalyviai ir šiuo 
pelnu privalo pasinaudoti 
visi programoje dalyvavę 
vienetai kaip chorai, tauti
nių šokių grupės, teatras, 
sporto klubai ir t.t. Tie $ 
4595.00 nepadengtų visų 
jrogramų dalyvių išlaidų, 
>et nors dalinai palengvintų 
inansiniai ir paskatintų to
jau dirbti ir ruoštis sekan

čioms Lietuvių Dienoms. Aš 
neabejoju, kad Adelaidės 
Apylinkės Valdyba ar Lie
tuvių Dienoms Rengti Ko
mitetas turės pasiaiškinimų 
kodėl Naujų Metų baliaus

LAIŠKAS

REDAKCIJAI

Gerb. p. Redaktoriau,
Mūsų Pastogės Nr. 31 

1980.8.11 p. B. Mockūnienė 
savo straipsnyje ’’Lietuviš
ka širdis” viešai paskelbė jai 
pareikštą tada sunkiai ser
gančio dail. Leono Žygo va
lią. Dailiiiinkas prašęs, kad 
p. B. tarpininkautų perduo
dant visus jo paveikslus 
(apie 200) ir studijos me
džiagas man be jokių reika
lavimų ir įsipareigojimų.

Visa tai man tarsi nukrito 
po kojom iš debesų, nes su 
Leonu Žygu artimai susi
draugauti neteko - susitikta 
vos du kartus gyvenime.

’’Jam rūpi jo paveikslų li
kimas”, rašė p. B. Aš taip ir 
pats supratau. Jis tikriausiai 
rūpinosi daugiau savo kūry
bos, o ne mano likimu ir 
gerbdamas mirštančio kole
gos norus ryžausi tuos pa
veikslus atitinkamai 
tvarkyti, kad jie neišsibars
tytų be ženklo, kaip kitų 
dail. kūryba išsibarstė. Pir
miausia reikėjo tuos pa
veikslus savo akimis pama
tyti prieš galvojant kaip ir 
kur juos išstatyti, kad būtų 
kritikų atitinkamai įvertinti.

Man nesunku nujausti 
mirštančio kūrėjo troškimą, 
o kad man jis savo darbų li
kimą patikėjo, pasilieka kaip 
liūdnas komplimentas.

Leono Žygo meninis pali
kimas mano globon nepate
ko. Ponia Mockūnienė sten
gės ir atliko kiek galėjo. Ne
buvo bendradarbiavimo iš 
velionies žmonos.

Šių metų vasario mėn. 
teko viešėti Adelaidėje. Ti
kėjausi ta proga dail. Žygo 
reikalą vienaip ar kitaip iš
spręsti su ponia Žygiene. 
Pastangos ją pasiekti liko 
bevaisės. Ji tuo laiku Ade
laidėje nebuvusi.

Aš tikiu, kad mirusio pas
kutinės valios nepildymas 
yra lygu šventavagystei. 
Tegu atleidžia miręs kolega, 
kad man jo noras nepasisekė 
išpildyti.

Būsiu dėkingas ir mūsų 
redaktoriui, jei įš mano pra
nešimą paskelbtų taip pat 
ryškiai, kaip ir dailininko 
noras buvo paskelbtas.

Jau ištisi metai suintere
suotieji teiraujasi, ką pada
riau ar žadu padaryti su L. 
Žygo palikimu? Nuo šio laiko 
prašom kreiptis pas ponią 
Zygienę. Ką aš būčiau su jo 
paliktais kūriniais veikęs, 
jau nebeverta šnekėti.

Su pagarba
Leonas Urbonas

pelnas buvo neįtrauktas į 
bendrą Lietuvių Dienų ren
gimo apyskaitą. Manau, kad 
ir Melbourne ir Sydney 
Apylinkės Valdybos galėtų 
produktingai sunaudoti kelis 
tūkstančius dolerių saviems 
reikalams, tačiau taip nepa
darė.

Išvadoje Lietuvių Dienų 
Adelaidėje likutis yra ne $ 
1305.00, bet $ 5900.00, kurie 
turėtų būti paskirstyti pagal 
Lietuvių Dienų statutą.

B. Vingilis

WWVWWVWWWWWWVM 
Daug sužinosi 
skaitydamas 
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Australijos hetuvių gyve
nime nerasime kitos taip 
gerai organizuotos tautinės 
grupės, kaip mūsų sportuo
jantis jaunimas.

Nuo 1950-jų metų, kiek
vienoje lietuvių skaitlingiau 
apgyventoje vietovėje, yra 
lietuvių jaunimo sporto klu
bai, kurie per 32-jus metus 
nenuilstamai ir be pertrau
kos, bendraudami su aus
tralų sportininkais, skelbė 
lietuvio jaunuolio tautinį su
sipratimą ir pasivadinę lie
tuviškais sporto klubų var
dais ir dėvėdami tautinės 
spalvos uniformas, pagar
biai reprezentavo lietuvio 
sportininko vardą.

Kiekvieno mūsų lietuviš
kojo sporto klubo tikslas yra 
ne vien tik sudaryti sąlygas 
mūsų jaunimui lavintis pasi
rinktoje sporto šakoje ir 
rungtyniauti įvairiose aus
tralų rengiamose varžybose, 
bet sudaryti sąlygas mūsų 
jaunimui bendrauti savųjų 
tautiečių tarpe ir puoselėti 
tautinį aspektą įrodant kita
taučiams, kad mūsų jauni
mas nėra abejingas tėvelių 
praeities išgyvenimams ir, 
kad, nors jie ir yra gimę 
Australijoje, jie jaučia 

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS 

Dievo Karalystė
Toks pritaikymas alyvų kalno pilnai sutinka su apašta

lo žodžiais (Rom. 11:17,24), kuriais jis sulygina kūniškjąjį 
Izraelį su apdirbinėtu ir geru alyvmendžiu, o pagonis at
sivertėlius prilygina prie laukinių alyvų šakų, kurios 
buvo įskiepytos į vietas nulaužtų prigimtų šakų. (Palyg. 
Jer. 11:16, 17). Pranašas aiškina kad medžio šaknis yra 
Dievo pažadas, t.y. Abraomui duotasis pažadas, kad Ab
raomo ainija pagaliau palaimins visas žemės gimines. Pa
galiau ta pati šaknis arba pažadas turės dviejų rūšių ša
kas — įskiepytąsias Laikinojo alyvmedžio šakas, ir išnau- 
jo įdiegtąsias prigimtąsias šakas, tada kai kūniškojo Iz
raelio aklumas bus pašalintas, ir kuomet tikėjimo akimis 
jie pažvelgs į Išganytoją, kuris pirm 18 šimtmečių buvo 
nukryžiuotas kai auka už nuodėmes. Mes taip pat atsi
mename, kad per ilgą laiką kūniškasis Izraelis buvo vaiz
duojanti Dievo karalystė arba kalnas, ir kad Evangelijos 
amžiaus dvasinis Izraelis yra vadinamas tikrąja Dievo 
karalyste, kaip mūsų Viešpats yra pasakęs: "Nebijok 
mažasis būry, nes jūsų Tėvui patiko duoti jums karalys
tę”.

Bus daugiau
Myli tiesa literatūros gausite veltui. Rąžykite:

P. Ba&nskas, 16 Burlington Str., Holland Paris, Qld. 4121

kraujo ryšį su tėvelių istori
ne prigimtimi.

Per 32-jus sportinės veik
los metus Australijoje mūsų 
sporto klubai yra išauginę 
visą eilę iškilių sportininkų, 
kurie buvo kviečiami atsto
vauti australų valstijų ar net 
krašto rinktines. Austrą- 
lams lietuvio sportininko 
vardas nėra svetimas ir tau
tinei reprezentacijai lietuvis 
sportininkas yra daug pasi
tarnavęs.

Visų Australijos lietuvių 
sporto klubų veiklos suderi
nimui įsteigta Australijos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
Sąjunga, kuri ne tik koordi
nuoja klubų sportinę veiklą, 
bet prižiūri, tvarko ir vado
vauja visam Australijos lie
tuvių sportiniam gyvenimui.

Didžiausias metinis įvykis 
mūsų sportiniame gyvenime 
yra Australijos Lietuvių 
Sporto Šventė, kuri rengia
ma kiekvienų metų pabai
goje ir vis kitoje vietoje. Į 
tokias mūsų sporto šventes 
suvažiuoja iš visos Australi
jos apie 300-400 lietuvių 
sportininkų. Tradiciniai 
tokia sporto šventė prade
dama iškilmingomis pamal
domis, kurias gražiai prave

da lietuvių sportininkų dva
sios vadas kun. Petras But
kus iš Sydnejaus. Malonu 
pastebėti, kad kun. Butkus 
dar iš Lietuvos yra atsivežęs 
sidabrinį Kūno Kultūros 
ženklą, kas vaizdžiai įrodo, 
kad ir jo būta gero sporti
ninko.

Iškilmingose pamaldose 
dalyvauja visi sporto klubai 
organizuotai, ir gražu 
matyti prie altoriaus visų 
sporto klubų spalvingąsias 
vėliavas ir uniformuotus 
sportininkų atstovus garbės 
sargyboje.

Pati sporto šventė prade
dama iškilmingu paradu, 
kada maršo garsams sklen- 
dant tvarkingai įžygiuoja iš
sirikiavę sportininkai ir jų 
vadovai. Šis didysis paradas 
yra visos šventės kulmina
cinis momentas, nes kiek
vieno sporto klubo tikslas 
yra parodyti ne tik tvarkin
gai uniformuotus sportinin
kus, bet yra sugebėjimas 
parodyti sporto klubo 
sportininkų drausmę ir dis
cipliną. Matant tokį skait
lingą lietuvių sportininkų 
paradą išdidžiai galime žiū
rėti į ateitį, nes tai yra mūsų 
tautiškumo ateities garanti-

LIETUVIAI - LATVIAI 
3:3

Paskutinėse komandinėse 
varžybose pabaltiečių tur
nyre dėl pereinamosios tau
rės lietuviai prieš latvius 
sužaidė lygiomis. Lietu
viams taškus laimėjo: V. 
Patašius, A. Giniūnas ir J. 
Jenčius. Pralaimėjo Dr. H. 
Lukše, J. Dambrauskas ir V. 
Augustinavičius. Tokiu bū
du pabaltiečių pereinamoji 
taurė šeštus metus iš eilės 
liko lietuvių rankose.

Bendras šių pabaltiečių 
turnyro rezultatas: I vieta 
lietuviai 7 */z taško, II - estai 
5 Vz ir III vieta latviai 5 taš
kai.

PABALTIEČIŲ ŽAIBO 
TURNYRAS

Kiekvienais metais pasi
baigus komandinėms varžy
boms pabaltiečių taurės lai
mėtojai ruošia bendrą estų, 
latvių ir lietuvių žaibo tur
nyrą. Toks žaibo turnyras 
buvo pravestas lapkričio 8 d. 
Syd. Lietuvių Klube. Žaidy
nės vyko dviejose grupėse.

Pirmoje dalyvavo tik 
penki žaidėjai, kurie kovojo

o.’n.nju-j'. ui.-1
1 . ... ■ - < 

ja ir didelis įrodymas, kad 
mūsų jaunimas nėra abejin
gas lietuviškam reikalui.

Tokias sporto šventes or
ganizuoja vietos sporto klu
bas ir jiems į talką ateina di
džioji dalis vietinių tautie
čių, kurie įvertina sporti
ninkų gerus norus ir gražius 
užsimojimus.

Kadangi tokios sporto 
šventės įvyksta tarp Kalėdų 
ir Naujųjų Metų, tai pati 
šventė ir senieji metai už
baigiami Naujųjų Metų su
tikimo baliumi į kurį susi
renka ne tik sportininkai, jų 
draugai ir tėveliai, bet ir 
visa vietos lietuviškoji vi
suomenė.

Neabejotina, kad per 
sporto šventes paaiškėja 
klubo sportininkų per metus 
padaryta pažanga. Čia ma
tome ne tik sportininkų, bet 
ir jų vadovų darbo vaisius, 
nes ne tik sportiniai atsieki- 
mai, bet drausmė, tvarka, 
sportinis susiklausymas, 
sportinė apranga - uniforma 
ir sportinis pasiryžimas - 
viską atlikti gražiai ir pa
vyzdingai, statoma ant 

dėl Tallin — Riga — Vilnius 
pereinamosios taurės. Lai
mėjo lietuvis V. Patašius. 
Antrą vietą užėmė V. Liūgą. 
Praėjusių metų taurės lai
mėtojas latvis I. Liepa dali
nosi trečią ir ketvirtą vietą 
su J. Dambrausku.

Antroje grupėje varžėsi 
trylika pabaltiečių, daugu
moje latviai. Turnyrą laimė
jo V. Augustinavičius iš 
dvylikos sužaistų partijų 
laimėjęs 10 ir dvi sužaidęs 
lygiomis. Pereinamoji taurė 

‘pavadinta B. Strazdinš var
du liko V. Augustinavičiaus 
nuosavybėje jam dvejus 
metus iškovojus pirmą vie
tą.

DOVANŲ ĮTEIKIMAS

Turnyro užbaigimo proga 
oficialią dalį pravedė latvių 
atstovas, apdovanotas šach
matininkas L. Peičs. Pabal
tiečių pereinamąją taurę Dr. 
L Venclovui negalėjusdaly- 
vauti lietuvių vardu priėmė 
J. Dambrauskas.

Šiais metais pabaltiečiai 
atšventė 25 metų šachmatų 
varžybų tradiciją. Šia proga 
padaryta visų bendra nuot
rauka ir pasidalinta šiltais 
prisiminimais. Šios gražios 
tradicijos lietuvių pradinin
kų vos keli išlikę mūsų 
tarpe. Dvidešimt penkerių 
metų laikotarpy lietuviai 
yra laimėję pabaltiečių tau
rę trylika metų, latviai 8 ir 
estai 4 metus. 

Tautinė kultūra yra kelias į tarptautinį pripažinimą ir 
bendravimą.

Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti sąlygas tautinei 
kultūrai. (Lietuvių Charta)

REMK A.L. FONDO VAJŲ!
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svarstyklių. Šiandien skiria
mos dovanos ne tik varžybų 
laimėtojams, bet ir draus
mingiausiam, tvarkingiau- 
siam ir geriausiai unifor
muotam klubui.

Pereitais metais Adelai
dėje džiaugėmės matydami 
tvarkingus ir drausmingus 
mūsų sportininkus atsto
vaujančius savo klubus, o 
šių metų gale, Geelonge ne
abejotinai galėsime dar la
biau didžiuotis mūsų sporti
ninkų kultūringu elgesiu ir 
jų dideliais sportiniais suge
bėjimais.

Iš praeities žinome, kad 
Geelongo sporto klubas 
"Vytis” ir vaišingieji Gee
longo lietuviai sugeba gra
žiai priimti savo svečius ir 
todėl nei kiek neabejoju, kad 
šioji sporto šventė vėl galės 
būti įrašyta į mūsų sporto 
istorijos lapus, kaip puikiai 
pavykusi tautinė Australijos 
lietuvių sporto manifestaci
ja-

Iki pasimatymo 32-je 
Australijos Lietuvių Sporto 
Šventėje Geelonge.

Ir šie metai priskaitomi 
lietuviams laimingi: visos 
trys taurės liko lietuvių ran
kose.

METINIS VIEŠAS 
TURNYRAS

Lietuvių viešame turnyre 
padidėjo dalyvių skaičius 
prisiregistravus papildomai 
keturiems australams ir 
dviems lietuviams V. Šnei- 
deriui ir A. Pūkui. Pasibai
gus keturiems žaidimo ra
tams tik du turnyro dalyviai 
Dr. I. Venclovas ir ukrainie
tis P. Joh nson pirmauja ne
pralaimėjęs partijos.

Kaip ir kiekviename vie
šame turnyre neišvengta 
staigmenų. V. Patašius pra
rado tašką dvi partijas su
žaidęs lygiomis, kai Dr. H. 
Lukše iškrėtė staigmeną 
nugalėdamas buvusį NSW 
čempioną L.S. Fell. Pagaliau 
ir A. Pūkas padaręs didelę 
pažangą pirmą kartą vieša
me turnyre laimėjęs tašką.

Šiais metais turnyro da
lyviai naudojasi erdviomis 
patalpomis Liet. Klube.

A. KARPOV - V.
KORČNOI5:2

Pasaulio šachmatų čem
pionas A. Karpovas netoli 
pergalės. Jam reikia laimėti 
tik vieną tašką ir jis vėl lai
mės pasaulio čempionatą.
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CANBERRA
PRANEŠIMAS

16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

»s

Sekmadienį, lapkričio 29 
d. kariuomenės šventės mi
nėjimas: 11.30 vai. pamaldos 
St. Marys koplyčioje, 1 vai. 
minėjimas Liet. Klube. Pas
kaitą skaitys majoras A. 
Brūzga. Meninėje dalyje 
pianinas, deklamacijos, tau
tiniai šokiai.

Po minėjimo skautai ruo
šia pietus ir alutį visiems ’

ALB Canberros Apyl. 
* Valdyba drauge su skautų 
; Baltijos tuntu rengia vai
kams iki 12 metų KALĖDŲ 
EGLUTĘ gruodžio 6 d., 
sekm., 4 vai. Liet. Klube.

Tėvai prašomi vaikus už
registruoti Liet. Klube arba 
pranešti Vidai Howe iki 
gruodžio 1 dienos. Vaikai 
pasirodys su menine prog
rama ir pribus Kalėdų Se
nelis.

Po visų iškilmių seks šo
kiai. Tėvai ir dalyviai atsi
neša užkandžių. Visi malo
niai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti.

•M ■'

Lapkričio 28 d., šešt., 7130 vai. 
ŠOKIŲ VAKARAS 

Įėjimas nemokamas

Lapkričio 29 d., sekm., 3 vai.
Atžalos spektaklis

’’TARIAMASIS MEILUŽIS” 
Įėjimas $ 5. Moksleiviams ir pensinin
kams $ 3.

Gruodžio 5 d., šešt., 7.30 vai.
ŠOKIŲ VAKARAS 

Įėjimas nemokamas

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

'ty,

Rri-
5 <.

EVANGELIKŲ DĖMESIUI-
Pamaldas evangelikams, 

su šv. Komunija, laikys kun. 
W. Kostizenas gruodžio 6 d. 
12.30 vai. Melbourne Lietu
vių Namų koplyčioje, Errol 
St. North Melbourne.

š .<v

Tai bus paskutinės pa-
F!

——

maldos šiais metais ir visi 
evangelikai iš arti ir toli
mesnių vietovių maloniai 
laukiami.

Viktorijos Evang.
Parap. Taryba

SKAITYTOJAMS
-s -’<■* / •

Kalėdos ir metu pabaiga 
jau čia pat. Iki metų galo te- 
pasirodys tik penki Mūsų 
Pastogės numeriai. Pasku
tinis kalėdinis ir padidintas 
Mūsų Pastogės numeris bus 
išleistas ir datuotas gruo
džio 21 d. Ir jam medžiagą 
siųsti iki gruodžio 10 dienos.

Taip pat ir šiais metais 
Mūsų Pastogės puslapiai 
bus atviri tautiečių kalėdi
niams ar šventiniams svei
kinimams. Kaina nepakitus: 
už standartinį sveikinimą 
mokama tik 5 doleriai.

Ateinančių metų pirmas 
Mūsų Pastogės numeris nu
matomas išleisti 1982 metų 
sausio 18 d. Jam medžiagą 
siųsti iki sausio 13 dienos. 
Norį pagarsinti savo paren
gimus ar kitokius užsimoji
mus, kurie numatomi atos
togų laikotarpy, juos reikėtų 
pagarsinti dar šių metų Mū
sų Pastogėje.

SYDNEJAUS 
LIETUVIAMS

Lapkričio 29 d., sekma
dienį, 1 vai. Lietuvių Klube 
Bankstowne šaukiamas visų 
Sydnejaus lietuvių organi
zacijų atstovų posėdis suda
ryti ateinančių — 1982 —

VIETOJ
. b i

Melbourne lietuvių teatras ’’Aušra” kviečia Sydnejaus teatrą ATŽALĄ 
gastrolei.

ATŽALOS spektaklis įvyks gruodžio 5 d., šeštadienį, .7 val.Melbourno Liet. 
Namuose. Bus vaidinama Neil Simon 3 veiksmų komedija

Tariamasis meilužis

Mirus Vincui Rušai vietoj 
Gėlių aukojo $ 20 N. ir J. 
Bartkevičiai Sydnejaus Dai
nos chorui ir $ 10 A. Bartke
vičius jun.

Režisorius Julius Dambrauskas
Bilietai prie įėjimo: suaugusiems $ 5, pensininkams - $ 3. 

Vietos nenumeruotos. Komedija suaugusiems.

MOKSLO METŲ
UŽBAIGA

Gruodžio 6 d. Sydney Lie
tuvių Parapijos mokykla už
baigia mokslo metus.

11.30 vai. St. Joachim’s 
bažn. Lidcombe padėkos pa
maldos, su procesija; skai
tymai, maldos bei aukos - 
moksleivių. Šv. Komunija už 
tėvelius, mokytojus savo 
ateitį ir Lietuvos jaunimą.

Po pamaldų oficialioji da
lis parapijos salėje. Užbaigi
mo aktas, darbų įvertini
mas, padėka mokytojams. 
Visos mokyklos pasirody
mas — įscenizuojant „Kris
taus gimimą”.

Tėvelių sunešinės vaišės 
mokiniams, mokytojams ir 
visiems dalyviams. Kviečia
mi visi tautiečiai.

- j r
Jau ilgesnis laikas kaip 

Sydnejuje širdies nervų li
gos kankinama p. Ava Sau- 
dargienė. Dar šių metų ant
roje pusėje buvo išvykusi į 
Europą pasimatyti su savo 
artimaisiais ' Vokietijoje ir 
Lenkijoje ir jau grįžusi pasi
juto nekaip. Linkime p. A. 
Saudargienei greit pasveik- 
tL j.; .«. . , yS •■*«’&-

Taip pat iš Viešnagės Lie
tuvoje aną savaitę sugrįžo 
adelaidiškis Vladas Dum
čius, išbuvęs, šešetą savai
čių. Grįžo įspūdžiais ratuo
tas, o jau pasakojimų ir 
įspūdžių iš šios išvykos jam 
užteks metų metams!

Kun. P. Butkus, 
Mokyklos Globėjas

metų veiklos ir parengimų 
kalendorių.

Visi suinteresuoti malo
niai prašomi dalyvauti ir 
būti pasiruošę su savo pa
geidavimais bei pasiūlymais.

ALB Sydney Apyl. Valdyba

Pagerbdamas mano bu
vusį ilgametį mielą ir bran
gų bičiulį a.a. Dudaitį, miru
sį Lietuvoje, lygiai taip pat 
a.a. V. Rušą ir a.a. M. Sta- 
siūnaitienę, mirusius Syd- 
nejuje, aukoju Australijos 
Lietuvių Fondui $ 25, ir Mū
sų Pastogei $ 5. Visiems mi
rusių artimiesiems reiškiu 
nuoširdžią užuojautą.

Juozas Kapočius

MELBOURNO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ GINTARAS 
ir

ŠEŠTADIENIO LIETUVIŲ KALBOS KURSAI 
kviečia visus atsilankyti į - r .

ik

lapkričio 28 d. Melb. Lietuvių Namuose. Pradžia 7.30 
vai. v.

Įėjimas su bilietais $ 5 asmeniui.
Bilietus galima užsisakyti pas Valę Balnionienę tel.

ipfow 6998949
traūėf

-  -------- ----miiiii, I I '___________ 
Visus tautiečiui inaldifiai kviečiame į

•••i

. . • t

Naujų Metų sutikimo balių
gruodžio 31 d. 7 vai. iki 2 vai. ryto

CAMBERWELL CIVIC CENTER
Gros geras orkestras - 5-kių žmonių ’’APOLLO” kapela
Visokie gėrimai, šampanas, pagal pasirinkimą ir trijų patiekalų vakarienė - 

už $ 20 asmeniui!
Prašau dabar užsakyti stalus pas p. A. Bajorą prie bažnyčios arba Liet. 

Namuose, arba tel. 306 8595
k ; , •.

ALB Melboumo Apyl. Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ TEATRAS ’’ATŽALA”

sekmadienį, lapkričio 29 d., 3 vai.
Lietuvių Klubo salėje 

vaidina j į
Neil Simon 3-jų veiksmų komediją

TARIAMASIS MEILUŽIS ?

mi$t Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEmm <
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Režisierius Julius Dabrauskas
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Patašius.

Bilietai gaunami prie įėjimo. Vietos nenumeruotos.
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Tel. 709 8395
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PRENUMERATA:
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu i N. Zelandiją 
Oro paštu kitur
Atskiro nr. kaina 50. centų

$20
$24
$35
$50
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skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.
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