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Sovietinis gyvenimas
Jurgis Jonavičius

Ir nors dėka padidėjusio 
kantakto su užsienio pasau
liu ir gerai suorganizuotos 
juodosios rinkos, spalvingi 
kapitalistinio pasaulio dra
bužiai, pagyvina sovietų 
miestų gatves, dvasiniai vi
sa šalis išgyvena žymiai 
pastebimą krizę, kurios di
džiausia priežastimi yra 
tuščias pilvas. Tie kurie 
lankė Rusiją prieš 10 metų, 
iš karto pastebės šalyje 
daug didesnį maisto trūku
mą. Būdamas Kuybiševe 
autorius negalėjo rasti 
krautuvėse sviesto, mėsos, 
vaisių ir miltų. Visoje Sov. 
S-goje gyventojai veltui iš
stovi valandų valandas eilė
se, pasklidus gandui, jog 
bus parduodama viena ar 
kita prekė, kuri deja, ne
būna pristatoma. Netenka 
aiškinti pikto nusivylimo, 
kuris iškyla eilėje stovėjusių 
žmonių tarpe.

Nors Rusijoje trūksta 
įvairių maisto produktų, la
biausiai pasigendama mė
sos; jos nėra ne tik provinci
joje, bet ir didžiuosiuose 
miestuose, kurių gyventojus 
valdžia paprastai stengiasi 
aprūpinti geriau, negu liku
sią šalį. Rusų moralės niekas 
taip nepažeidžia, kaip nuo
latinis rūpestis dėl maisto, 
Crisimenant antrojo karo 

ado laikus.
Net ir Maskvoje, tėvai 

turi daug vargo gauti vai
kams pieno. Jie dažnai iš
stovi ilgą laiką eilėse, daž
niausiai prieš išeinant į dar
bą, kad gavus litrą ar pusę 
pieno, kurio kokybė kasdie
ną eina blogyn.

’’Tai ne pienas, o pilkšvai 
melsvas vanduo, dažnai su
rūgęs dar prieš jį atidarant” 
- skundėsi viena iš straipsnio 
autoriaus pažįstamų. Dešra, 
kai jos pavyksta gauti, dvo-

L Alekna
Lapkričio 19 d. Melbourne 

mirė žinomas visuomeninin
kas ir kultūrininkas Ignas 
Alekna. Tai buvo vienas iš 
pagrindinių stulpų Mel
bourne, kuris visas buvo at
sidavęs bendruomenei ir 
lietuvybei. Tačiau bene 
daugiausia jėgų ir dėmesio 
jis skyrė Mūsų Pastogei: jis 
buvo ir platintojas, atlikda
mas kaip įgaliotinis visas 
administracines funkcijas 
Melbourne ir nepavargstan
tis bendradarbis nuo pat 
Mūsų Pastogės pasirodymo. 
Šalia informacijos iš Mel
bourne lietuvių gyvenimo jis 
plačiai reiškėsi ir kaip publi
cistas neaplenkdamas jokio 
kultūrinio pasireiškimo arba 
gyvai atremdamas bet ko
kius bendruomenei ar mūsų 
Mūsų Pastogei daromus 
Eiriekaištus. Palaidotas a.a. 
gnas lapkričio 23 d. <.

Tęsinys 
kia pakaitalais, kurie neap
gauna, bet tik pykina alka
nus žmones. Net ir grikių 
kruopų, kurios kaip ir ko
pūstai yra pagrindinis rusų 
maistas, kartais negalima 
gauti.

Maisto medžiojimas tapo 
tautiniu sportu net ir to
kiems sovietų pareigūnams, 
kurie galvojo, kad jie yra 
pasiekę finansiniai
privilegijuotos klasės lygį. 
Vienas iš autoriaus pažįsta
mų, aukštą vietą užimantis 
inžinierius, kas kelios dienos 
ima su savim į darbą ”ruk- 
zaką” ir eina per krautuves, 
ieškodamas produktų. Jis 
skundėsi, kad toks maisto 
ieškojimas atima daug ener
gijos, kurios ir taip trūksta, 
o taip pat tam tenka praleis
ti nemažai darbo valandų, 
kartais su nemaloniomis pa
sekmėmis.

Autoriaus kita pažįstama, 
universiteto laborantė, iš 
ryto trumpai pabūna darbe, 
o po to išeina ieškoti nu- 
sipirkti kokio nors skalsės^ 
nio maisto'ir, jei pavyksta 
nučiupti daugiau, prisiperka 
kiek tik galima gauti, kad 
pasikeitus su kitomis labo
rantėmis, grįžusiomis iš pa
našios ekspedicijos.

Pats sėkmingiausias bū
das gauti norimo maisto yra 
pažintis, draugystė arba gi
minystė su krautuvių ir 
maisto sandėlių pardavėjais 
ir vedėjais, kurie už profe
sinius patarnavimus arba 
jiems reikalingas prekes, 
kaip, sakysim, geros koky
bės drabužius arba aukso 
gaminius, parūpina sunkiai 
gaunamus produktus, ku
riuos jie nuvagia nuo eilėse 
stovinčių eilinių piliečių. Pa
žintys ir galėjimas vieni ki
tiems pasiūlyti pageidauja
mus daiktus, padarė mainus 
svarbiausia Rusijos gyven
tojų ekonomine transakcija.

Geros kokybės gaminiai 
Rusijoje dažniausiai tuoj pat 
nukeliauja į juodąją rinką, 
kurioje už žymiai aukštesnę 
kainą galima gauti visa, ko 
trūksta krautuvėse.

Pavyzdžiui, odinio švarko, 
kurio pažymėta kaina yra 
lygi mėnesinei inžinieriaus 
algai, krautuvėje gauti ne
galima, bet sumokėjus dvi
gubai, jį galima gauti nu
pirkti iš žmonių, kurie tais 
švarkais prekiauja juodoje 
rinkoje. Kad įstengus juo
doje biržoje sumokėti pra
šomas kainas, reikia vogti 
ką nors savo darbovietėje, 
nes, antraip, iš kur gauti pa
kankamai pinigų?

Gaunasi taip, kad kuo 
daugiau parduodama iš po 
stalo už dvigubą ar trigubą^ 
kainą - tuo mažiau galima 
nupirkti normalioje rinkoje 
ir todėl žmonės visiškai nu- 

' stojo pasitikėjimo valstybės 
kontroliuojama tiekimo sis
tema. ■i’-ių •’

Bus daugiau

KALINIŲ SUKILIMAS
LIETUVOJE?

Lapkričio 23 dienos 
Newsveek praneša apie 
kruviną kalinių sukilimą 
birželio mėn. Kauno apylin
kėse, kur apie 1500 kalinių 
sukėlę maištą reikalaudami 
geresnio maisto ir tinka
mesnių darbo sąlygų. Maiš
tas buvęs greit likviduotas 
sargybiniams atidarius ugnį. 
Esą dešimt vietoje nušautų 
ir apie 40 sužeistų.

LENKIJOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĖ

Lapkričio 11 — Lenkijos 
nepriklausomybės paskelbi
mo šventė buvo švenčiama 
dar nuo 1918 m., bet po ant
rojo pasaulinio karo Lenki
joje sovietų j valdžią- paso
dinti komunistai buvo šią 
šventę panaikinę ir net už
draudę, ir tik nuo pernai įsi
steigus darbininkų sąjūdžiui 
Solidarumui ši šventė atgai
vinta ir gražinta į gyvenimą, 
kad net ir komunistai pri
versti ją pripažinti. Per 
Lenkijos radiją buvo prisi
minta lenkų kovos už nepri
klausomybę, Pilsudskis, net 
buvusios transliuojamos 
lenkų patriotinės dainos. 
Gdanske, Lenino vardo laivų 
statybos įmonės, kur pernai 
gimė ir vystėsi Solidarumo 
Sąjūdis, esą pavadintos Pil
sudskio vardu.

Britų laikraštyje
’’Encounter”, buvęs aukštas 
Rytų Vokietijos valdininkas,

Paulius Augius Šventadienis

pabėgęs į Vakarus ir dabar 
esąs Yale universiteto pro
fesorius W. Leonhard, rašo 
apie sunkią Sovietų imperi
jos krizę. Ekonominėje sis
temoje yra didžiuliai trūku
mai. Neskaitant apie javus, 
kurių yra labai didelis trū
kumas ir apie ką pats Brež
nevas viešai pareiškė, už
planuota 1979 metais žibalo 
gamyba, dabar duoda 
140.000 statinių kiekvieną 
dieną mažiau. Savo visoje 
pramonėje Sov. S-ga naudo
ja tris kartus daugiau inži
nierių negu Amerikoje, tas 
pats ir su kitais specialistais, 
ypatingai žemės ūkyje. Visą 
ūkį smarkiai apsunkina mil
žiniškas ginklavimasis, ku
riam skiriama 14 -17 °/o viso 
krašto gamybos. Kaip jis 
sako vis didėja ir didėja 
Opozicija, ypatingai Pabalti
jo kraštuose, Ukrainoj, 
Gruzijoj, Armėnijoj irkt. 
Daugiau rimtai į komunizmą 
niekas beveik netiki ir pati 
komunizmo ideologija yra 
labai susmukusi. Prie viso to 
prisideda gaunamos žinios 
per radio ir kitus šaltinius, 
kuo eilinis sovietų pilietis 
pradeda vis daugiau ir dau
giau tikėti.

Sovietai visokiomis prie
monėmis stengiasi neutrali
zuoti Vakarų Vokietiją, iš
jungti iš NATO Sąjungos ir 
nuginkluoti. Be abejo tuo 
tikslu ir Brežnevo vizitas V. 
Vokietijos kancleriui 
Schmidtui.

■» -H

Kaip rašė ’’Los Angeles 
Times” korespondentas 
Maskvoje R. Gilette, kuris 
neseniai lankėsi Vilniuje. Iš
sikalbėjęs su viena moterim, 
jis buvo painformuotas, kad 
Lietuvoje, yra dar daug ge
riau negu kitur Sov. S-je. 
Čia dar galima gauti pieno, 
sviesto, mėsos, tačiau daug 
sunkiau negu būdavo anks
čiau. Jam žmonės pasakė, 
kad ir Lietuvoje žmonės ir 
darbininkai pradėjo daugiau 
iš valdžios reikalauti, paša
linti įvairius trūkumus. Vie
na moteris jam papasakojo 
apie partijos suruoštą mi
tingą, kur buvo aiškinama, 
kas vyksta Lenkijoje, kaip 
ten atsirado kontrarevoliu- 
cienierių, norinčių nuversti 
liaudies valdžią. Jiems buvo 
pasakyta, kad jei dings 
Kania, ateis Vania (rusas) ir 
bus kaip Afganistane.

Pereitą savaitę amerikie
čiai vėl buvo išleidę į erdves 
erdvėlaivi Columbia, kuris 
išbuvęs žemės orbitoj porą 
dienų sėkmingai gražintas j 
žeftię. Tas pats erdvėlaivis 
su dviem astronautais ir 
krūviu mokslinių prietaisų 
buvo išleistas kovo pradžio
je ir pirmą kartą nuleistas 
sveikas ir nesudužęs ant že
mės. Tas pats erdvėlaivis ir 
po šio skridimo greitu laiku 
vėl bus iškeltas tolimesnei 
misijai. Kaip sako ekspertai, 
šie tebuvo tik bandomieji 

• skrydžiai. f
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feeB Dėmesy A.L. Fondas
Šiuo metu paskelbtas 

Australijos Lietuvių Fondo 
vajus siekiant pakelti Fon
dui įnašus, kad jo kapitalas 
akivaizdžiai padidėtų ir iš to 
gautųsi pajamų mūsų tiesio
giniams bendruomeniniams 
reikalams. Atrodo, šio 
Fondo vienintelis pajamų 
šaltinis yra mūsų bendruo
menė ir jos sudėtos ar deda
mos aukos. Galimas daiktas, 
kad tuo tarpu kito kelio ir 
nėra, kol turimas kapitalas 
nėra tiek pajėgus, kad būtų 
galima operuoti didesnėmis 
investacijomis siekiant lai
mėti daugiau įplaukų. Bet 
pasiekus jau apie 100.000 
jau būtų galima galvuoti 
apie atitinkamas operacijas 
su turimu kapitalu. Gražų 
pavyzdį turime Amerikos 
Lietuvių Fondą, kitaip vadi
namą milijoniniu fondu. 
Šiandie kaip žinia, tas fon
das jau artėja prie trečio 
milijono, o vos prieš keletą 
metų jis tik buvo pasiekęs 
milijoną, kurį sudaryti truko 
apie dvidešimt metų. O tas 
atsiekta tik dėl to, kad Lie
tuvių Fondo vadovybė nesi
tenkino tik krauti aukas ir

gistruota ir pelno nesiekian
ti institucija, turinti kultū
rinius tikslus ir intencijas? 
Visam pasaulyje tas prakti
kuojama, tad kodėl mes to 
negalime atsiekti ar iškovo
ti? Turint pripažinimą, kad 
aukos Australijos Liet. Fon
dui būtų nuskaitomos nuo 
mokesčių, tų aukų atsirastų 
gal šimteriopai daugiau ne 
tik iš asmeniškų tautiečių 
šaltinių, bet ir iš įvairių lie
tuviškų firmų ar įmonių, ku
rios mielai paaukotų savo 
pajamų perteklių nurašant 
jas nuo mokesčių. Nauda 
aukotojui, nauda ir Fondui, 
o iš to nauda ir pačiai lietu
vių bendruomenei.

Čia rūpi ir antras klausi
mas: kaupiame fondui pini
gus, bet ką iš to turi pati 
mūsų bendruomenė ir kokia 
forma fondas prisideda prie 
jos veiklos pagerinimo arba 
reikšmingesnės paramos 
kokiu konkrečiu atveju? Čia 
buvo savu laiku užėjusi pre
mijų manija ir atrodė, kad 
fondas težino tik skelbti ir 
skirti premijas, tarsi jokių 
kitų tikslų ar užsimojimų ir

nebūtų. Galbūt yra kitokių 
bendruomenei ir lietuvybei 
svarbių problemų, kurios 
greičiausiai nekeliamos, nes 
daugiau ar mažiau susijusios 
su piniginiais ištekliais. Jei
gu laikinai nieko konkretaus 
ir degančio neatsiranda, ką 
reikėtų čia pat remti ir vyk
dyti, tai gal būtų ypač pras
minga iš viso pasvarstyti, 
kam tie fondo pinigai sunau- 
dotini ir reikalingi? Turint 
jau konkrečius užsimojimus, 
gal pačių tautiečių ir požiū
ris į patį fondą būtų šiltesnis 
ir palankesnis. Žinoma, 
visados gerai turint pinigų 
atsargoje nenumatytiems 
reikalams, bet šalia to svar
bu turėti ir atitinkamų pro
jektų, kas suteiktų mūsų vi
sai veiklai atitinkamo im
pulso. Tokiom svarstybom ir 
planavimams gal neužtenka 
tik Fondo Valdybos, galėtų 
prisidėti ir bendruomenės 
vadovybė bei patys fondo 
nariai — aukotojai.

Linkėdami Fondo vajui 
sėkmės tikime, A.L. Fondas 
ateityje bus vienas iš 
pagrindinių bendruomenės 
veiklos variklių.

fv.k.)

jas konservuoti banke, bet 
rūpinosi, kad turimas kapi
talas daugiau atneštų, negu 
bankas moka. Atseit, suda
ryta investacijų komisija, 
kuri tiria įvairias sqlygas ir 
fondo pinigus dalimis inves
tuoja galimai saugiau su 
reikšmingu pelnu. Dėl to ir 
antrą milijoną sudaryti jau 
nereikėjo dešimtmečių.

Mes dosniai aukojam įvai
riom institucijom, ypač lie
tuviškom net neklausdami, 
ką mes iš to turim ar gau
nam. Skelbiama ir taip 
praktiškai yra, kad visos 
aukos įvairioms australiš
koms labdaros ar kultūrinėm 
institucijom nurašomos nuo 
valstybių mokesčių, žinoma, 
jei tos organizacijos ar įstai
gos registruotos ir oficialiai 
egzistuoja. Australijoje iš 
lietuvių tik viena Sydnejaus 
Liet. Moterų Draugija šita 
lengvata naudojasi. Įdomu, 
kodėl šitokių lengvatų ne
galėtų iškovoti Australijos 
Lietuvių Fondas, kaip re-

A.A.
JULIUI ADAMSUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Julijai, 
dukrai Astridai, Sūnums Helmutui, Elmarui, Diteriui ir 
artimiesiems. _

Eugenija Bliokienė
. , ■ Birutė ir Peter Hammill
| i- i Tamara ir Benius Vingiliai'
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A.A. Ą .
KAZIUI GRIŠKUI į \

mirus Čikagoje, jo žmoną Aldoną Griškiėnę gyv. 
Čikagoje ir gimines Sydnejuje Dr. Valentiną Barkienę su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame.

S E. I. Jonaičiai

i
 A. ir A. Adomėnai

V. ir A. Kabailai 
f

Jo tetai
A.A.

ANTANINAI SAKALAUSKAITEI 
mirus, Alfredą Olšauską, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia

Kazys Kemežys su šeima

Liūdėdami netekus tauraus lietuvio kultūrininko ir 
mielo bičiulio

A.A.
JUOZO SLAVĖNO

gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Marijai Magdalenai ir 
dukrai Rasai bei visiems artimiesiems.

Sofija ir Aleksandras Mauragiai

Apgailėdami netekus reikšmingo darbuotojo mūsų 
kultūriniame gyvenime

A.A.
JUOZO SLAVĖNO

giliai užjaučiame jo žmoną Mariją Magdaleną, dukrą Rasą 
ir visus artimuosius

Elena ir Izidorius
Jonaičiai
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SKAITYTOJAMS

Kalėdos ir metu pabaiga 
jau čia pat. Iki metų galo te- 
paširodys 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 standartini 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. 

į Norį pagarsinti savo paren-

A.A.
IGNUI ALEKNAI, 

nenuilstamam bendruomenės darbuotojui ir brangiam 
bičiuliui, mirus, velionio žmonai Onai, Sūnums Vivai ir 
Vytui, artimiesiems gilią užuojautą reiškia liūdi

Marija ir Jonas Antanaičiai 
Janina ir Liudas Barkai 
Teresė Bikulčienė 
Marija Birietienė 
Emilija Dudėnienė 
Ona ir Vladas Jakučiai 
Sofija ir Jonas Meiliūnai 
Bronė ir Emanuelis Pankevičiai 
Jadvyga ir Vaclovas Rekešiai 
Zuzana ir Stasys Stankūnavičiai

Žymiam visuomenininkui ir ilgamečiu! Australijos 
Lietuvių Fondo Valdybos nariui

A A
IGNUI ALEKNAI

mirus, jo žmonai Onai, sūnums VivaiirVytui su 
šeimomis ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Australijos Lietuvių Fondo 
Valdyba 
' to

n a.a.
IGNUI ALEKNAI ' . 

mirus, jo žmonai Onai ir sūnums reiškiame giliausią 
užuojautą

Vyt. ir Ada Dumskiai

Mūsų mielą narę Oną Aleknienę, jos brangiam vyrui 
A.A.

IGNUI ALEKNAI
mirus, netekimo liūdesyje, reiškiame gilią, nuoširdžią 
užuojautą skausmo valandoje bei artimiesiems: ir kartu 
liūdime.

Melbourne Soc. Globos Moterų D-ja 
Valdyba ir narės

_ Liūdėdami netekusi visuomenininko ir spaudos 
darbuotojo

A.A.
IGNO ALEKNOS

nuoširdžiai skausme užjaučiame jo žmoną Oną, sūnus su 
šeimomis ir visus artimuosius

Elena ir Izidorius
Jonaičiai

" ;■ . .< t' .
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Skaudžiai liūdime netekę ilgamečio Mūsų Pastogės 
bendradarbio, platintojo ir rėmėjo

A.A.
IGNO ALEKNOS

ir drauge užjaučiame skausme palikusius jo žmoną Oną, 
sūnus su šeimomis ir visus artimuosius.

Mūsų Pastogės Redakcija ir
Administracija

Ilgamečiu! Talkos darbuotojui 
! 1 A.A.

IGNUI ALEKNAI
mirus, jo žmoną, sūnus su šeimomis ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Talkos Valdyba

Įžymiam Australijos Lietuvių Bendruomenės veikėjui 
IGNUI ALEKNAI

mirus, šeimai, giminėms bei artimiesiems nuoširdžią
užuojautą reiškia

A.LJB. Krašto Valdyba

gimus ar kitokius užsimoji
mus, kurie numatomi atos
togų laikotarpy, juos reikėtų 
pagarsinti dar šių metų Mū
sų Pastogėje.

AfVWWWWWWWWVVVi 
sužinosi

Mūsų Pastogę! 
WVWWWVWWWW^
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30 metų liet, studentijai

1948-51 metų laikotarpy 
įkurta daug lietuviškų orga
nizacijų. Tai kūrimosi laiko
tarpis. Lietuviai studentai 
Australijoje pradėjo jungtis 
į vienetus 1950 m., kada 
daugelis baigė atlikti priva
lomą dvejų metų darbo 
prievolę (kai kurie buvo 
atleisti po pusantrų metų).

Kiek žinoma, pirmasis 
studentų organizacinis vie
netas buvo įsteigtas Adelai
dėje 1951 metais rugpiūčio 
25 d. stud. S. Čibiro inicia
tyva. Skyriui padidėjus iki 
13 studentų 1952 m. balan
džio 19 d. sušauktas pirma
sis visuotinis susirinkimas ir 
išrinkta valdyba tokios su
dėties: S. Čibiras - pirm., A. 
Navakas ir N. Šiurnaitė (da
bar Dr. N. Ratkevičienė) 
nariai.

Melbourne skyrius įsteig
tas 1957 m. stud. A. Žilinsko 
iniciatyva sydnejiškiams V. 
Donielai ir J. Mikniui ragi
nant (jie buvo atvažiavę į 
Melbourną ir tuo reikalu 
tartasi). Į pirmą susirinkimą 
atsilankė 9 studentai ir iš
rinkta provizorinė valdyba: 
A. Žilinskas - pirm., J. Šeš
takauskas ir J. Raulinaitis. 
Ši valdyba išbuvb iki 1953 
metų pradžios, kada išrinkta 
Australijos Liet. Studentų 
Sąjungos Skyriaus Valdyba 
Melbourne: V. Tamošaitis - 
pirm., D. Giedraitytė ir S. 
Oertelis. Jau tų metų birže
lio mėn. skyrius surengė vi
suomenei vakarą, iš kurio 
gautas pelnas paskirtas sti
pendijų fondo reikalams.

Ii Moterų Sekcijos veikloje .i.
!r

Spalio 15 d. Adelaidės 
Moterų Sekcija įsiregistravo 
australų valdžios įstaigose, 
ir, pagal šio krašto įstatus, 
an gliškai ,< pasivadino: 
"Lithuanian Womens 
Association of South Aus
tralia Moterų Sekcija 
Incorporated”. Nors 
pavadinimas dabar kiek yra 
pailgėjęs, bet Moterų Sekci
ja pasiliko ta pati. Kukliai 
dirbadama ji garsina lietu
vių vardą ir vaišingumą. 
Spalio mėn. Moterų Sekcija 
buvo paprašyta surengti

Australijoje
1953 m. D. Bortkevičiūtė- 

Žilinskienė baigė Melb. uni
versitete socialinius moks
lus ir tuo ji buvo pirmoji iš 
lietuvių Melbourne, baigusi 
universitetines studijas.

1952 m. jau pradėjo veikti 
Australijos Lietuvių Stu
dentų Sąjunga (A.L.S.S.), 
apjungianti Adelaidės, Mel
bourne ir Sydnejaus sky
rius. Sydnejaus skyrius 
pradėjo veikti 1952 m. kovo 
mėn., kada buvo sušauktas 
pirmas susirinkimas (pagal 
pranešimą Mūsų Pastogėje 
1952 m. vasario 27 d.) visų 
lietuvių studentų, studijuo
jančių Sydney universitete 
ir technologijos institute. 
Iniciatoriai: J. Miknius (da
bar gydytojas) ir V. Doniela 
(dabar filosofijos profeso
rius).

Pirmoji valdyba, kuri pri
siėmė ir A.L.S.S. Centrinės 
Atstovybės pareigas, buvo 
išrinkta Sydnejuje iš J. 
Mikniaus, V. Donielos, V. 
Jurskio ir P. Daukutės (da
bar Pullinen). Ši valdyba 
užmezgė ryšius su lietuviais 
studentais JAV ir su kitais 
skyriais Australijoje.

Visi naujai įkurti skyriai 
buvo labai veiklūs, ruošė 
tradicinius (iš Lietuvos 
laikų) Initium Semestri, 
Finis Semestri ir kitokius 
parengimus, balius, išvykas 
ir kt. 1956 m. gruodžio 27-29 
d.d. įvyko pirmas A.L.S.S. 
suvažiavimas Sydnejuje.

1957 m. Melbourne sky-, 
rius perėmė S-gos Centrinės 
Valdybos (Atstovybės) 

vakarienę - bankietą 90 
atstovų per trečiąjį Austra
lijos Federalinių Etninių 
Bendruomenių suvažiavimą 
Adelaidėj. Suvažiavimo 
metu buvo svarstomi etni
nėms bendruomenėms 
svarbūs klausimai ir daug 
dėmesio skirta socialinei 
globai ir senatvės proble
moms. Iškilminga konferen
cijos vakarienė įvyko Lietu
vių Namuose. Ta proga Lie
tuvių Namai ir muziejus bu
vo aprodyti svečiams ir nu
filmuoti 10-tos televizijos

Nuotraukoje sėdi iš k.: E. Mikeliūnienė, K. Garbaliaus- 
Itienė, R. Bajorūnienė (pirm.), B. Vabolienė, J. Kutkienė 
ir J. Statnickienė. Stovi iš k.: M. Petkūnienė, J. Maželie- 
nė, S. Rudzenskienė, B. Stalbienė, K. Vilutienė ir V. Ar
minienė.

'-gosn-sis ausi
Melbourne

pareigas. Praplėsti ryšiai su 
lietuvių studentų organiza
cijomis pasaulyje. Valdybą 
sudarė: A. Žilinskas - pirm., 
L Kaunaitė - Tamošaitienė, 
N. Mikolajūnaitė (dabar 
Gaurilienė, JAV) ir I. Lais- 
vėnaitė (dabar JAV). Už- 
megsti ryšiai su latvių ir 
estų studentais ir sudaryta 
Pabaltijo Studentų Valdyba. 
Šios valdybos pastangomis 
įteikta Melb. universiteto 
bibliotekai knygų apie Lie
tuvą.

1957 m. gruodžio 28-30 
d.d. įvyko antrasis studentų 
sąjungos suvažiavimas Mel
bourne. Dalyvavo apie 50 
studentų iš visos Australijos 
ir broliai Procutos iš N. Ze
landijos.

Adelaidės skyrius perima 
centrinės valdybos pareigas 
ir ruošia visuotinį suvažia
vimą 1958 m. Adelaidėje.

1954-56 m. atsiranda stu
dentų ir kituose Australijos 
universitetuose, kaip Can
berra, Brisbane, Newcastle, 
Perth, Hobart. Su pavieniais 

stoties. Po vakarienės, 
emigracijos ir etninių reika
lų direktorius nuoširdžiai 
padėkojo ponioms už skanią 
puotą ir pasigrožėjo skonin
gai įrengtais Lietuvių Na
mais Adelaidėje.

Gandas apie iškilmingą 
suvažiavimo vakarienę, ma
tyt pasiekė ir Canberrą, nes 
5 lapkričio ir vėl Moterų 
Sekcija buvo prašyta su
rengti pietus aukštiems 
emigracijos ir etninių reika
lų departamento pareigū
nams, kurie čia turėjo pasi- 

studentais palaikomi ryšiai.
Ir taip studentų graži 

veikla truko eilę metų Stu
dentų Sąjungos rėmuose. 
Melbourne skyrius, išvystęs 
gražią ilgametę veiklą, da
bar jau nebeveikia. O kaip 
kitur?

Norėtųsi paminėti, kad 
šalia ALSS, Adelaidėje, 
Melbourne ir Sydnejuje vei
kė Akademikų Skautų Sąjū
džio skyriai, kur susibūrė 
didelis skaičiusių laikų stu
dentų. Melbourne skyrius 
buvo ypatingai išgarsėjęs 
savo keturiais akademiniais 
savaitgaliais 1956-59 m. lai
kotarpy Mt. Evelyn.

Parengė Alg. Žilinskas, 
Melb.

tarimą. Pietuose dalyvavo ir 
keli vietiniai žurnalistai.

Kaip paaiškėjo John 
Menadue, emigracijos ir et
ninių reikalų departamento 
sekretorius Canberroje ir 
keli aukšti pareigūnai 
svarstė su čionykščiais 
atstovais subsidijų ir pašai-.« 
pų klausimus. Skanūs mūsų 
ponių pietūs ir jauki aplinka 
neabejotinai gerai nuteikė 
svečius ir gražiai užreko- 

[ mendavo mūsų bendruome- 
i nę. Tikėkimės, kad to pasė

koje Pietų Australijos etni
nėms bendruomenėms ski
riama finansinė parama bus 
dar didesnė!

Primename, kad sociali
nės globos inkorporuotoms 
draugijoms duodamos aukos 
nuskaitomos nuo pajamų 
mokesčių (tax deductible). 
Patartina pasilaikyti aukų 
kvitus, nes mokesčių depar
tamentas gali pareikalauti 
įrodymų.

Linkime Moterų Sekcijai 
ištvermės ir pasisekimo jos 
užsibrėžtuose darbo baruo
se.

Isolda I. Davis

Žinelės
Kanados Lietuvių Dienų 

metu į Torontą buvo atvy
kęs P.L.B. pirmininkas inž. 
Vyt. Kamantas, kuris su 
Kanados LB Valdyba, kuriai 
vadovauja pirm, advokatė 
Joana Kuraitė, turėjo pla
tesnį pasikalbėjimą ir eina
mųjų reikalų svarstymą. 
Dabartiniu metu vienas iš 
svarbiausių darbų bendruo
menėje, yra Amerikos pilie
čio V. Skuodžio, sėdinčio 
sovietų kalėjime, kartu su, 
kito kalinio Gajausko bylos 
iškėlimas tarptautinėje 
plotmėje. Tiek Amerikos,
tiek ir Kanados vyriausybės 
remia šį reikalą.

Kitas svarbus bendruo
menės ir visų laisvo pasaulio 
lietuvių reikalas, yra Seinų 
bazilika, į kurią lenkų vieti
nė dvasiškija, remiama net 
paties vyskupo Sasinowskio,
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Lituanistinė
Katedra

Penktasis Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Seimas 
1978 metais Toronte, Kana
doje nutarė ir įpareigojo 
PLB Valdybą rūpintis litua
nistikos katedros steigimu. 
Tą nutarimą vykdydama, 
PLB Valdyba trejus metus 
katedros reikalą rūpestingai 
studijavo, tyrė, tarėsi su 
akademikais ir 1981 kovb 1 
galutinai nutarė lituanisti
kos katedrą steigti 
University of Illinois at 
Chicago Circle.

Po ilgesnių derybų bei 
svarstymų buvo paruoštas 
sutarties projektas, kurį pa
tikrino teisininkai. PLB 
Valdyba šią sutartį patvirti
no savo 1981 spalio 14 posė
dyje ir ją pasirašys 1981 
lapkričio 20 dieną, penkta
dienį, su universiteto atsto
vais University of Illinois at

Šita sutartimi PLB Val
dyba įsipareigoja iki 1987 
metų rugsėjo mėnesio ka
tedrai surinkti 600.000 dol., 
o pats universitetas pridės 
dar 150.000 dol. Tad bendra 
suma katedros finansavimui 
yra 750.000 dol.

Surinkus ir įteikus 
200.000 dol. iki 1983 rugsėjo 
1 dienos, universitetas ieš
kos katedrai vadovo - profe
soriaus. Jį pakvietus, ka
tedra pradės oficialiai veikti 
1984-85 mokslo metais.

Lituanistikos katedra yra 
pirmoji tautinė katedra šia
me universitete, o tai pat ir 
pirmoji lituanistikos katedra 
laisvajame pasaulyje.

PLB Valdyba dėkoja lie
tuviškai visuomenei už iki 
šiol rodytą didelį dėmesį ka
tedros reikalams. Giliai tiki
me, kad ir ateityje šis dė
mesys ir reikalinga finansi
nė parama greitai įgyven
dins lituanistikos katedrą 
kaip išeivijos lietuvių ver
tingą įnašą mūsų tautinės 
kultūros išlaikymui ir ug
dymui.

Pinigus lituanistikos ka
tedrai renka specialus PLB 
Fondas. Aukas ir testamen
tinius palikimus rašyti 
LITHUANIAN WORLD 
COMMUNITY

FOUNDATION vardu ir 
siųsti: Lithuanian World 
Community 
PLB Fondas 
5620 So. Claremont Ave. 
Chicago, DI. 60636 USA

visiškai neįsileidžia lietuvių 
ir neleidžia jiems bazilikoje 
turėti savo pamaldų. Šiuo 
reikalu paruošti memoran
dumai šv. Tėvui, Lomžos 
vyskupui ir Lenkijos katali
kų primui ark. Glemp.. ,,
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Jūs, atrodo, džiaugėtės 
gražiu pavasariu, gi mes, 
"amerikonai” artinamės j 
nemalonia žiemą. Dabar 
pats ruduo. Krenta visur 
pageltę medžių’lapai: Gat-' 
vėmis slankioją rudens nuo
taikos. Lietuviškas gyveni
mas, deja, smarkiai kunku
liuoja. Jeigu rudens nuotai
kos žmogų nuteikia melan
choliškai, tai lietuviškosios 
veiklos apraiškos jį guodžia, 
džiugina ir ramina. Tad pa
sižvalgykime ir vėl po lietu
viška Čikagą.

VĖLINĖS

Keliaudamas po įvairias 
valstybes, dažnai turėjau 
progos stabtelėti ir mirusių- 
i'ų amžinojo poilsio vietose - 
papinėse, kur vis rasdavau 

savų tautiečių kuklius ka
pus. Teko žvalgytis ir Aus
tralijos kapinėse. Bet tokių 
tvarkingų ir gražių kapinių, 
kaip Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinės, Čikagoje, neužti
kau. Mūsų kapinės labai 
erdvios, milžiniškas žemės 
{įlotas. Gražiai išplanuoti 
aidojimų sklypai. Pavyz

dingai tvarkomos. Pagal 
tam tikrus nuostatus telei- 
džiami paminklai ant kapų. 
Viską tvarko kapinių admi
nistracija. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinių steigėjams 
atminti yra pastatytas spe
cialus, meniškas paminklas, 
prie kurio vėlinėse ir kapų 
puošimo dienomis lietuviai 
suruošia specialias iškilmes.

Minint sias kapines, tenka 
prisiminti, kad prieš keletą 
metų Čikagos arkivyskupas 
kardinolas John Cody buvo 
panūdęs šias kapines iš lie
tuvių nusavinti, panaikinti 
lietuvių kapinių pavadinimą, 
panaikinti laidojimo tradici
jas ir įvesti grubų, paniekos 
vertą laidojimo būdą.

Tai pajutę Čikagos lietu
viai sujudo. Lietuvių Bend
ruomenė suorganizavo pa
sauliečių komitetą, kurio 
priešakyje atsistojo ener
gingas, ryžto vyras Algis 
Regis, gi jam uoliai talkino 
Kazys Barzdukas ir jūsų ko
respondentas problemas iš
keldamas spaudoje.
Sąjūdis įgavo dramtatišką 

pobūdį. Į kapinių reikalams 
aptarti susirinkimus susi
rinkdavo virš dviejų tūks
tančių žmonių.

Arkivyskupijai nenusilei- 
džiant, buvo suorganizuotos 
didelės miesto centre, prie 
kard. J. Cody įstaigos de
monstracijos. Įvykius 

komentavo didžioji amerikie
čių spauda, radio ir televizi
ja.

Po ilgiau užtrukusios ir
i

PADĖKA

Netekus mūsų brangios mamytės a.a. Marcelės Sta- 
siūnaitienės, iš širdies gilumos tariame didelį ačiū kun. P. 
Butkui ir kun. P. Martuzui už gedulingas pamaldas, Dai
nos chorui ir jo dirigentui B. Kiveriui už giesmes, A. 
Kramiliui ir A. Savickienei už jautrius atsisveikinimo žo
džius. Dėkui giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems už 
aukotas šv. Mišias, gėles, pareikštas užuojautas asme
niškai, raštu ir spaudoje, kas ilgam pasiliks liūdinčių sūnų 
Antano, Juozo, Vyto ir dukters Danutės širdyse.

Drauge nuoširdžiai dėkojame visiems, gausiai dalyva
vusiems pamaldose ir palydėjusiems velionę motulę į 
amžinojo poilsio vietą. Ilsėkis, motule, ramybėje.

Nuliūdę sūnūs, duktė ir šeimos

—_________________ ~ - -'■■■- • - - - ■ - -
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atkaklios kovos, pasauliečių 
komitetas laimėjo. Paliktas 
Šv. Kazimierio lietuvių ka- 
oinill vardas Tšlailrytns lie
tuvių katalikų praktikuoja
mos laidojimo tradicijos. 
Karstų su kabliais ir purvi
nais trokais nebeveža iš 
koplyčios ir su kranais ne
beleidžia į duobes. Mirusieji 
palydimi tiesiog prie duo
bės, su pagarba ir maldomis 
atsisveikinama pačioje am
žino poilsio vietoje. Išsiko
vota, kad būtų leista statyti 
gražūs, meniški paminklai, 
su norimais įrašais, žodžiu, 
šios kapinės išlaikytos lietu
vių rankose.

Dabar kasmet pasauliečių 
komitetas suruošia mirusių
jų pagerbimą tose kapinėse 
vėlinių ir kapų puošimo die
nomis. Iškilmės būna įspū
dingos, trumpos, mirusiuo
sius prisimenančios.

Šių metų vėlinių diena 
buvo minima lapkričio 1 d. 
Prie paminklo steigėjams 
atminti išsirikiavo Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės 
vyrų ir moterų šaulių dali
niai, vadovaujami rinktinės 
pirmininko Vlado Ižganaičio. 
Įspūdingas maldas ir jautrų, 
žmogaus gyvenimo ir 
mirties esmę ryškinantį pa
mokslą pasakė kun. Juozas 
Juozevičius. Pasauliečių ko
miteto vardu žodį tarė pats 
pirmininkas Algis Regis, iš-

MIRUSIE

JUOZO SLAVĖNO
NETEKUS

Lapkričio 16 d. Sydnejaus 
lietuvių bendruomenę ap
skrido liūdna žinia - Au- 
burno Districto ligoninėje, 
pakirstas ilgos ir sunkios li
gos, mirė a.a. Juozas Slavė
nas - diplomuotas teisinin
kas, rašytojas, žurnalistas, 
visuomenininkas.

Juozas Slavėnas gimė 
1907 sausio 1 d. Delnickų 
km., Krosnos valsčiuje, Ma
rijampolės apskr. Baigęs 
Seinų Žiburio gimnazija 
Lazdijuose, vėliau studijavo 
teisę Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune. Universi
tetą baigė 1934 ir nuo 1936 
iki 1944 m. dirbo Suvalkų 
Kalvarijos Apylinkės teisė
ju.

Mėgo spaudos darbą. Nuo 
Širmųjų gimnazijos klasių 

endradarbiavo Tėvynės 
Sarge, Trimite, Ateityje. 
Dirbo gimnazijos moksleivių 
laikraštėlių -Ateities Spin
dulių ir Trimito — redakci
jose. Priklausė literatų, vai
dintojų būreliams ir šaulių 
vienetui. Studijas baigęs 

pyškindamas šių tradicijų 
kilnumą, prasmę ir prisimi
nė visame pasaulyje išblaš
kytus ir palaidotus lietuvius, 
kurių kapų niekas neprisi
mena ir nelanko. Prie pa
minklo visų mirusiųjų švie
siam atminimui padėtas vai
nikas. LB Pasauliečių komi
teto pirmininkas ir Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinių 
sklypų savininkų draugijos 
pirmininkė L. Giedraitienė 
uždegė simbolinę žvakę, ku
rią pašventino kun. J. Juo
zevičius. Žvakė reiškia gy
vųjų karštą prisirišimą ir 
rodomą meilę mūsų artimie
siems, pirm mūsų išėjusiems 
amžinybėn, o taip pat gilią 
pagarbą ir visame pasaulyje 
mirusiems tautiečiams. Iš
kilmės baigtos dalyviams 
sugiedojus Marija, Marija ir 
Lietuvos Himną. Iškilmėms 
vadovavo šių eilučių auto
rius. Iškilmės įspūdingos ir 
prasmingos. Po to gausūs 
iškilmių dalyviai lankė savo 
artimųjų kapus, juos puošė 
vainikais ir artimuosius pri
siminė malda.

Turiu pažymėti, kad šiose 
iškilmėse dalyvavo ir vieš
nia iš Sydnejaus, p. Ona 
Baužienė, kuri pareiškė, kad 
tokių gražių iškilmių ji ne
mačiusi ir išreiškė rengė
jams dėkingumą. Ona Bau
žienė viešės Čikagoje, susi
tiks su Čikagos lietuviais ir 
jiems padarys pranešimus 
apie Australijos lietuvių gy
venimą.

Jurgis Janušaitis

Ji

A.a. J. Slavėnas

bendradarbiavo XX-me 
Amžiuje ir Teisėje.

1944 m. pasitraukė į Vo
kietiją nuo antrukart užei
nančių rusų. Gyveno Wei- 
mare, Regensburge, 
Scheinfielde. Būdamas
tremtinių stovyklose reda
gavo stovyklų rotatorinius 
laikraštėlius. Scheinfielde 
leistas Žinias redagavo 2 
metus. Tuoj po karo, trūks
tant lietuviškoms mokyk
loms vadovėlių, drauge su 
M.M. Mykolaityte, paruošė 
ir rotatoriumi atspausdino 
eilę vadovėlių, kuriais nau
dojosi įvairių vietovių mo
kyklos. Viena tokių knygelių 
— Dick Whittington — su 
lietuvišku žodynėliu buvo 
atspausdinta spaustuvėje. 
Stovyklose dalyvavo litera
tų, teisininkų, visuomeni
ninkų būreliuose, gyvai įsi
jungdamas į jų veiklą.

Į Australiją atvyko 1948 
m., su laiku apsigyvendamas
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Išvyka į Lietuvą 1982 m.
Galite keliauti su pasitikėjimu, jęi naudojatės Palanga 

Toūrs išvykomis. Per pastaruosius 10 metų Palanga 
Tours įsigijo pripažinimo ir patikimos patirties. Kodėl 
neprisidėti prie mūsų ir 1982 metais?

NUMATOMA IŠVYKA

♦ 10 naktų Vilniuje * draugiška grupės palyda * užten
kamai laiko apsipirkti Singapore (dėl 10 naktų Vilniuje 
reikalas laukia patvirtinimo)
IŠVYKSTAMA GRĮŽTAMA KAINA 
birželio 20 d., sekm. liepos 9 d. penkt. iš Melb., Sydney,

Brisbane $ 2750

Norite keliauti vienas? Netinkamas jums išvykos lai
kas? Palanga Tours parūpina patogiausias keliones tiesiai 
į Vilnių ar per Europą. Kreipkitės dėl detalių

Atkreipkite dėmesį į mūsų naujus adresus Melbourne 
ir Brisbane

jp Palanga Tours
V4 280 RTT STREET. SYDNEY 2000 AUSTRALIA

Tel. 264 2008 „
MELBOURNE: 118 Queen ADELAIDE: 229 Rundle

St., tel. 678 525 St., tel. 223 7544
BRISBANE: Citicorp Buil- PERTH: 140 St. George

ding, 1st floor, 217 Tee. tel. 321’7371
George St., tel. 2213177

Sydnejuje, kur 1950 m. su
kūrė šeimą su Marija Mag
dalena Mykolaityte, susi
laukdami dukros Rasos-Te- 
resės.

Sydnejuje organizuojantis 
ALB apylinkei, 1950 Slavė
nas buvo juridinės sekcijos 
vadovu. Nuo 1961 iki mirties 
dirbo Tautos Fondo Austra
lijos Atstovybėje. Priklausė 
Sydnejaus Literatų
Būreliui, Plunksnos Klubui, 
buvo Sydnejaus Lietuvių 
Klubo narys.

A.a. Juozas Slavėnas 
buvo labai ramios dvasios, 
tolerantiškas, taktiškas, 
nestiprios sveikatos žmo
gus. Organizuoton veiklon 
jis nesijungė, nors labai sie
lojosi, rūpinosi lietuviškais - 
bendruomeniniais reikalais, 
gausiai rašydamas kultūri
niais, tautinio auklėjimo ir 
kitais klausimais Mūsų Pas
togėje, Tėviškės Aiduose ir 
ypač užsienio lietuvių spau
doje — Darbininke, Drauge 
ir kt.

Reiškėsi jis ir beletristi
koje - apsakymais, eilėraš
čiais, pasakėčiomis, scenos 
vaizdeliais. Jo kūryba dau
giausiai buvo skirta lietu
viškam jaunimui .Nemažai 
jos jis atspausdino Tėviškė
lėje, Australijos skautų ra
jono laikraštyje Pėdsekyje 
ir Tėviškės Aidų jaunimo 
priede Ateities Žingsniuose.

Jaunimo auklėjimo reika
lais skaitė eilę referatų, vė
liau paskelbtų spaudoje.

1966 m. dalyvavo Plunks
nos Klubo almanache 
Plunksna ir Žodis, 1973 - iš
leido apsakymėlių priau
gančiam jaunimui rinkinį, 
Baltijos Balsas.

Slavėnų namuose, Au- 
burno priemiestyje, ilgesnį 
laiką prieglobstį rado 1954 
m. įsisteigę ateitininkai ir 
1965 m. įsisteigęs Sydnejaus 
Literatų,Būrelis, tapę tradi
cine rinkimosi vieta.

A.a. Juozas Slavėnas, 
kaip prie jo kapo atsisveiki
nimo kalboje išsireiškė poe
tas Juozas Almis Jūragis, 
buvo vienuoliškai kuklus ir 
nusižeminęs, savęs nerekla
mavo. Net daugelis jo raštų 
spaudoje yra nepasirašyti. 
Bet tai buvo stiprus lietuvy

bės stulpas, kurio greit 
pasigesime!

Ilsėkis ramybėje!

Velionis palaidotas lap
kričio 19 d. Gedulingas pa
maldas už mirusio vėlę at
laikė kunigai Petras Butkus 
ir Povilas Martuzas. Į amži
no poilsio vietą Rookwoodo 
kapinių lietuvių sekcijoje jį 
palydėjo gražus būrys tau
tiečių. Prie karsto atsisvei
kinimo žodį tarė: ALB Syd
nejaus apylinkės vardu - Dr. 
Aleksandras Mauragis, lite
ratų būrelio - Antanas Skir- 
ka, ir šeimos vardu - Juozas 
Almis Jūragis. Šeimos bi
čiulė, poetė Aldona Prižgin- 
taitė - Speakers savo atsi
sveikinimo žodį išreiškė 
eilėmis.

Vietoj šermenų, našlė 
M.M. Slavėnienė, paskyrė 
didesnę sumą Lietuvoje 
kenčiančios bažnyčios 
reikalams, o tautiečiai, pa
gerbdami velionį, Tautos 
Fondui suaukojo virš $ 100.

B. Žalys

♦ ♦ ♦

Pereitą savaitę Sydnejuje 
staiga mirė Julius Adamsas, 
dar Lietuvoje baigęs huma
nitarinius mokslus ir moky
tojavęs gimnazijose. Aus
tralijoje ilgametis Mūsų 
Pastogės skaitytojas.

Amerikoje buvo sušauk
tas Lietuvos Istorijos D-jos 
susirinkimas, kuriame daly
vavo 20 narių. Paskaitą 
’’Lietuvė moteris Lietuvos 
istorijoje” skaitė istorikė A. 
Rūgytė, iškeldama
pirmosios reikšmingos lie
tuvės moters asmenybę. Ji 
buvo karalienė Morta, pir
mojo Lietuvos karaliaus 
Mindaugo žmona. Antroji 
reikšminga moteris buvo 
Gedimino dukra Aldona. 
Vėliau iškilo Kęstučio žmona 
Birutė ir pati žymiausia 
buvo Vytauto žmona Ona - 
tikra lietuvaitė, padėjusi 
Vytautui pabėgti iš kalėji
mo. Savo paskaitoje istorikė 
iškėlė ir daugiau pagarsėju
sių lietuvių moterų.
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Danutė Baltutytė

Artėjant ilgam savaitga
liui, pradėjom ruoštis skau
tiškai stovyklai. Aš buvau 
labai užsiėmusi, nes turėjau 
pasiruošti patyrimo egzami
nams, kurie buvo numatyti 
stovykloje. Jau iš anksto 
susitariau su skiltimi, kaip 
mes stovykloje vadiiįsimės. 
Apgalvojome, kaip papuoši
me savo palapinę. Padarėme 
gairelę ir Šukius surašėme 
and medžiagos, kad galėtu
me prie palapinės pakabinti. 
Po ilgų pasitarimų, nus- 
prendeme pasivadinti "Tul
pėmis”.

Susidėti visus reikiamus 
daiktus stovyklai yra ne
lengva. Nors Adelaidėje tuo 
metu buvo šilta, mums buvo 
pasakyta, kad naktys miške 
yra labai šaltos. Paskutinį 
sykį išlyginau geltoną kak
laraištį, nes tikėjausi išlai
kyti egzaminus ir gauti 
patyrusios skautės buroko 
spalvos kaklaraištį.

šeštadienio rytas buvo 
labai saulėtas ir gražus. 
Saulutė, kaip mama sako, 
žeme ritinėjosi. Pilni sto
vyklinio lūkesčio visi skautai 
susirinko prie Lietuvių Na
mų - viso dvidešimt šeši 
skautai. Pasiskirstėme į ke
lias mašinas ir susikrovėme 
bagažą. Kelionė, nors ir 
neilga, bet įdomi. Medžių 
šakose žaidė saulės spindu
liai, laukai skendo mėlynų 
žiedų spalvoje. Įvažiavus į 
mišką, reikėjo surasti tin
kamą vietą stovyklai. Gana 
ilgai ieškojome ir tarėmės 
iki pagaliau apsisprendėme, 
įruošti stovyklą prie mažy
čio upelio. Mes sesės irgi 
vaikščiojome po mišką ieš
kodamos lygios vietos mūsų 
palapinei, o suradusios ne
mokėjome palapinės pasta
tyti. Mandagūs broliai mus 
išgelbėjo, ir be varpo mūsų 
palapinė pakilo tarp pušų.

Tą popietę daugiau nieko 
neveikėme. Pasiskirstėme 
palapinėje miego vietas ir 
pavalgėme skautišką vaka
rienę. Susėdę prie laužo pa
dainavome ir pasikalbėjome. 
Tą naktį mums buvo paskir
ta budėti. Nuo dešimtos va
landos iki antros. Nuo dvy

■ ■■ nu.

čekius rašyti: Station Gift Shop

liktos iki antros -valandos 
budėjome sesė Audra ir aš. 
Aplinkui tamsus miškas nei 
jokio žiburėlio. Audra ir aš 
labai bijojome ir dvi valan
das sėdėjome apsikabinusios 
ir apsisupusios dekėmis. 
Naktis šalta ir šalo mums 
kojos. Tos dvi budėjimo va
landos atrodė mums kaip dvi 
ilgos naktys. Pagaliau jos 
praslinko ir atėjo broliai 
mūsų pakeisti.

Sekmadienis buvo susi
kaupimo diena. Atsikėlėme 
anksti. Kol paukštytės ruošė 
pusryčius, mes atlikome ry
tinę mankštą ir puošėme 
palapinę. Vėliavos pakėlimui 
užsidėjome tiktai kaklaraiš
čius, be uniformų. Po vėlia
vos pakėlimo skubėjome 
jusryčiauti. Po pusryčių, 
curie buvo labai skanūs - 
kiaušiniai ir lašiniukai, sku
bėjome į palapines, pasi
ruošti patikrinimui.

Mes, sesės, gavome dau
giausiai taškų, nors vieną 
tašką praradome už nekal
bėjimą lietuviškai. Po to 
stengėmės visą laiką kalbėti 
lietuviškai, kad vėlei negau
tume minuso. Po patikrini
mo tuoj padarėme kryžių 
susikaupimo valandėlei. Aš 
negalėjau dalyvauti daly-

Skautė Danutė Baltutytė duoda įžodį

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-

ke3imu 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

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

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

i.
vauti toje valandėlėje, nes 
turėjau laikyti egzaminus. 
Girdėjau vėliau, kad susi
kaupimo valandėlė buvo 
labai gerai pravesta.

Laimingai išlaikiusi egza
minus, sušaukiau savo skiltį, 
nes mums reikėjo visiems 
paruošti pietus. Išvirėme 
makaronų su tirštu mėsos 
padažu. Broliai mums padė
jo, nes neturėjo ką veikti. 
Pavalgę pietus ruošėmės iš
kylai. Mums nebuvo pasa
kyta kur eisime. Liepė užsi
dėti ilgas kelnes ir gerus ba
tus. Jau pačioje iškylos pra
džioje įkritau į upelį. Broliai 
bandė man padėti išsikaps
tyti, bet aš vis nuslysdavau 
atgal. Pagaliau išsikapsčiau. 
Priėjome aukštą kalną ir 
pradėjome kopti. Mano ko
jos taip pavargo, kad ma
niau nebeišlaikysiu. Lazda 
buvo trečia mano koja. Bro-

Parašas

miANGCJ
Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
ps. fil. E. Jonaitienė, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 
Tel. 869 1159 ' n-riv

liukai mane stūmė į viršų. 
Man jų buvo gaila. Vargše
liai! Po pusvalandžio šiaip 
taip užsikapnojome į viršu- 
kalnį. Tai buvo Mt. Crow
ford. Gerai pailsėję leidomės 
žemyn. Pasirodė, kad nulipti 
yra dar sunkiau. Keletą 
kartų kritau ir riedėjau. 
Apsidaužiau visus šonus. 
Priėjome upelį. Na, kas 
dabar bus? galvoju sau. Žiū
riu gi virvė ištiesta per upe
lį. Visi turėjome virve per
sikelti į kitą pusę. Visi su
kritome į upelį. Šlapi kelia
vome toliau. Mūsų sekantis 
sustojimas - Mt. Crawford 
kapinaitės. Čia apžiūrėjome 
paminklus, kuriuose iškalti 
metai rodė, kaip seniai čia 
gyveno pirmieji ateiviai. 
Buvo visiems labai įdomu.

Grįžome į stovyklą pavar
gę, šlapi ir ištroškę. Visi su
gulėme prie laužo, kuris de

gė visą dieną ir naktį. Sto
vyklos vadovybė neleido 
mums ilgai dykinėti. Pradė
jome ’’vėliavos” žaidimą. Tai 
buvo labai įdomus ir geras 
žaidimas. Po vakarienės 
įvyko paskutinis mūsų lau
žas. Padainavę ir pajuokavę 
apie dienos įvykius, skautiš
kai atsisveikinome: ’’Ateina 
naktis...”. Tą naktį niekas 
nebudėjo, nes visi buvome 
labai išvargę. Sekančią die
ną, pirmadienį, įvyko iškil
minga sueiga. Visi skautai 
užsidėjome uniformas. Bro
lis Andrius ir aš gavome 
naujus kaklaraiščius. Mes 
abu labai džiaugėmės ir bu
vome labai patenkinti. Pa
mažu artėjo laikas išvykti. 
Sesėms vėlei reikėjo brolių 
pagelbos nuimti palapines. 
Mes pasižadėjome, kad se
kančioje stovykloje jau mo
kėsime pačios pasistatyti ir 
nugriauti palapines. Atsi
sveikinome ir pilni stovyklos 
įspūdžių išvažiavome į 
namus.

Aš manau, kad stovykla 
buvo labai puiki ir pavykusi, 
gaila, kad negalėjome ilgiau 
pabūti. Girdėjau, kai kurias 
seses skundžiantis dėl pato
gumų, bet skautai turi mo
kėti ir be jų gyventi.

Adelaidėje skautai yra 
truputį "apmirę”. Retąi 

vyksta sueigos ir mažai 
skautų jose dalyvauja, bet 
visi noriai vyksta į stovyk
las. Labai gaila, kad sueigo
se tiek mažai teatsilanko, 
nes jos yra labai naudingos 
ir vertingos. Skautybė yra 
labai svarbi, ypatingai 
mums vaikams, nes išmoko 
draugiškumo ir gražiai 
lietuviškai kalbėtis.

Labai daug lietuviško 
jaunimo dalyvauja sporte. 0 
kodėl? Jiems ten yra leng
viau, nereikia lietuviškai 
kalbėti, nereikia mokytis 
Lietuvos istorijos ir geogra
fijos. Aš abejoju ar per 
sportą galima išlikti lietu
viu. Būtų labai gerai, kad 
daugiau jaunimo ateitų į 
skautų organizaciją ir tada 
visi bendrai bandytume įgy
vendinti skautybės idėjas. 
Yra daug linksmiau ir sma
giau, kai daug jaunimo sto
vyklauja. Stovykloje, nors 
tik dvi dienas, pripratome 
pamažu kalbėti lietuviškai, 
nors pradžioje buvo sunku. 
Lietuviškai dainavome, pa
žinome aplinką ir mišką.

Skautai turėtų dažniau 
ruošti stovyklas. Aš labai 
nekantriai laukiu kada mes 
vėl vyksime į stovyklą. Mū
sų vadovai yra labai darbš
tūs, bet reikėtų, kad ir kiti 
ateitų jiems į pagelbą. Ade
laidėje yra daug vadovų ki
tose organizacijose, bet ir 
jos stipriau nepasireiškia, 
todėl galėtų ateiti ir padėti 
skautams. Gal kai kas mano, 
kad neverta su jaunimu be- 
reikalo laiko gaišinti, nes jie 
nekalba lietuviškai savo 
tarpe. Bet mes laukiame vy
resniųjų, kad jie mums pa
dėtų, ne tik išmokti gerai 
lietuviškai, bet ir atgaivinti 
skautų veikimą. Jūs sakote, 
kad jaunimas yra tautos 
ateitis, tai kodėl nesirūpina
te? Iš daugelio buvusių 
skautų vadų Adelaidėje su 
skautais dirba tik keli, kurie 
nepamiršo duotos priesai
kos. Aš norėčiau paklausti, 
kur dingo tie, kurie pasi
puošė aukštais laipsniais ir 
ragino kitus dirbti skauty- 
bei?

Tėvai turėtų leisti jauni
mą į visas lietuviškas orga
nizacijas, o ne į kurią nors 
vieną. Jie patys privalėtų 
padėti vadovams. Atsimin
kime, kad geri vadai užau
gins gerus lietuvius!

Vis budžiu!

L.S.S. SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimo metu, 3 
metų kadencijai, išrenkami 
LSS Tarybos nariai-rės, 
Garbės Teismas, Seserijos, 
Brolijos Vyr. Skautininkai, 
ASS Vadijos Pirmininkas ir 
šių šakų Garbės Gynėjai ir 
rajonų vadai.

Iš Australijos rajono užsi
registravę 186 balsuoti turį 
teisę nariai-rės.

Į Australijos Rajono Vado 
postą kandidatuoja s. Albi
nas Pocius, į LSS Tarybą - 
v.s.fil. Balys Barkus, s.fil. 
Pajauta Pullinen ir v .s. Bro
nius Žalys.
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Ramovėnų sukaktis Frank’s Ladies Hairdressing Salon
Lietuvių Karių Veteranų 

S-gos ”Ramovės” Sydnejaus 
Skyrius lapkričio 22 d. pa
minėjo savo veiklos 25-metį. 
Į skyrių, įsteigtą 1956 lap
kričio 25 d., šiuo metu susi
būrę per 70 narių, buv. Lie
tuvos kariuomenės karių, jų 
tarpe net 5 nepriklausomy
bės kovų savanoriai - kūrė
jai.

Skyriui vadovauja valdy
ba, kuriai pirmininkauja 
Antanas Skirka, talkinamas 
vicepirm. Mykolo Zakaro, 
sekr. Prano Sakalausko, ižd. 
Vytauto Račiūno, kultūrinių 
parengimų vadovo Vinco 
Kondrecko.

Minėjimas pradėtas pa
maldomis šv. Joachimo baž
nyčioje, Lidcombe. Į jas or
ganizuotai, su vėliavomis, 
atžygiavo ramovėnai ir atei
tininkai. Mišias, dedikuotas 
už mirusius ramovėnus, at
laikė skyriaus kapelionas, 
kun. Petras Butkus. Jis pa
sakė ir tai dienai pritaikytą 
pamokslą, paskleisdamas 
pluoštą gražių minčių: ’’Mū
sų karys šiandien stovi su
laužytu kardu... Prisimini
mai apie praeitį skamba Vė
linių varpais, bet džiugina 
buvusių karių pasiryžimas 
tęsti veiklą tautinėje - kul
tūrinėje plotmėje... Juo ma
žiau mūsų parduos savo įsi
tikinimus, tuo atsparesnė 
bus mūsų bendruomenė iš
eivijoje!”

Pamaldų metu giedojo 
Dainos choras, vadovauja
mas Broniaus Kiverio.

3 vai. ramovėnai ir gausus 
būrys visuomenės bei svečių 
pripildė Lietuvių Klubo 
Bankstowne didžiąją salę.

25-mečio minėjimą trum
pu žodžiu atidarė skyriaus 
pirm. A. Skirka, priminda
mas, kad šiandien yra ne tik 
skyriaus šventė, bet ir Lie
tuvos kariuomenės 63-sios 
įkūrimo metinės.

Skyriaus veteranai - ne
priklausomybės kovų 
savanoriai - kūrėjai ir kovų 
dalyviai maj. Antanas Kut- 
ka, Edvardas Zinkevičius, 
Pranas Liubinskas, Vincas 
Juzėnas ir Juozas Kapočius 
pagerbti, jiems prisegant 
prie atlapo po raudoną rožę.

Žuvę už Lietuvos laisvę 
kariai, šauliai, partizanai, 
šių dienų kovotojai ir mirę 
ramovėnai pagerbti atsisto
jimu ir tylos minute.

Į sceną, garbės
sargybos lydima, įnešta 
skyriaus vėliava. Sekė kun. 
P. Butkaus invokacija. Po 
to, programos vedėja, Da
nutė Ankuvienė, iškvietė į 
sceną australų kariuomenės 
maj. Algį Brūzgą, kuris, 
Eerdavęs ramovėnams Can- 

erros skyriaus sveikini
mus, skaitė paskaitą apie 
Australijos kariuomenę, jos 
tikslus, krašto gynybą. Pas
kaita perduota lietuviškai ir 
angliškai.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 7245408 Vaiki* 24 v*landis p»r parą
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Sveikinimus žodžiu per
davė australų veteranų ka
rių lygos (RSL) Bankstowno 
skyriaus pirmininkas Danny 

Cole, estų veteranų karių 
Robert Kalamae, latvių ve
teranų karių ’’Dauguvos 
Vanagai” - Alberts Germa
nis, ALB Sydnejaus Apylin
kės Valdybos pirm. Dr. 
Aleksandras Mauragis, 
Sydnejaus Šaulių Dariaus — 
Girėno kuopos - Stasys Pa- 
čėsa, Liet. Katalikų Kultū
ros D-jos - Antanas Vinevi- 
čius. Raštu sveikino - L.K.V. 
S-gos ’’Ramovė” Centro 
Valdybos pirm. Antanas Jo
naitis, ALB Krašto Valdy
bos pirm. Albinas Pocius, 
LSS Australijos Rajono 
vadas Bronius Žalys, Ade
laidės ramovėnų skyriaus 
vardu Vytautas Vosylius, 
Melbourne skyriaus - Vy
tautas Šalkūnas, Pavergtų 
Tautų NSW Komiteto ir 
Sydnejaus Ateitininkų 
kuopos vardu Antanas Kra- 
milius.

Skyriuje įsigalėjusios tra
dicijos būdu pasveikinti 
’’rimto” amžiaus sulaukę ra
movėnai: Pranas Marašins- 
kas (70 m.), Napoleonas Za- 
borskis (70 m.), Juozas Ma
kūnas (65 m.), Vytautas 
Mickevičius (65 m.) ir Julius 
Jasiūnas (65 m.); jiems 
įteikti specialūs diplomai.

Meninėje programos da
lyje Dainos choras, vad. 
Broniaus Kiverio, padainavo 
keletą dainų: B. Brazdžionio 
Šiaurės Pašvaistė (muz. St. 
Sodeikos), Man skamba to
liuos... (muz. B. Kiverio), Oi 
toli, toli... (kom. St. Gaide
lio) ir O kas pasėjo geltonus 
mieželius... (komp. Vyt. 
Klovos). ''

Skyriaus pirmininkui 
padėkojus programos daly
viams, 25-mečio minėjimas 
užbaigtas Tautos Himnu.

Minėjimo salėje ramovė
nai buvo suruošę jaukią 
įvairių atmenu parodėlę; kai 
kurie jos eksponatai buvo 
itin reti. Eksponatus sudarė 
Č. Liutiko, A. SkirkčFJ,: V. 
Juzėno, B. Stašionio ir kt. 
rinkiniai bei Klubo bibliote
kos spausdiniai.

Laiškai Redakcijai
Gerb. p. Redaktoriau,

Skaičiau savo kolegų p.j). 
B. Stankūnavičiaus ir A. Ži
linsko nuomones, šviežiai 
pralaimėjus komercinę kon
kurenciją, apie save. Leiski
te ir man pasisakyti.

P. Stankūnavičius pats 
sau prieštarauja savo 
straipsnyje. Pradeda klau
simu: ’’Kaip viena kelionių 
firma gali taip iš anksto kai
nas duoti (lyg jo firma kainų 
nedavė), kad net pačios oro 
firmos dar negali, ir neturi 
nustatytų kainų ar sąlygų 
1983 m.” ir baigia, atleisda
mas save nuo aiškiaregystės

Ateikite ir įsitikinsite! Pusmetinės — dažymas — nuspalvinimas 
dažymas sruogomis — pučiamasis sušukavimas — stilingas kirpimas.

■erSHOP M—74
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Čia galėjai matyti I-mo ir 
Il-ro pasaulinių karų belais
vių stovyklų pinigus, Lietu
vos medalius ir ordinus, ne
priklausomybės kovų pa
minklų nuotraukas, Lietu
vos pašto ženklus, karių 
žurnalus, įvairių kariškių 
atsiminimus ir kt. spaudą, 
surištą su laisvės kovom, 
karo pergyvenimais, okupa
cija. Įdomios savanorio — 
kūrėjo V. Juzėno atmenos - 
jo kario knygutė, gauti me
daliai, dokumentai ir -kt.

Po minėjimo klubo val
gykloje suruošta vakarienė, 
kurioje dalyvavo kviesti 
svečiai, veteranų organiza
cijų atstovai ir skyriaus val
dybos nariai su poniomis.

Pobūvio metu pasikalbė
ta, pabendrauta, užmegsti 
tampresni ryšiai su broliš
komis kitų tautybių vetera
nų organizacijomis.

Vyt. Šiaurys

pinklių: ’’Bet kokias sąlygas 
bet kuri firma galės jums 
pasiūlyti, mūsų, sąlygos bus 
geresnės” (lyg tai būtų jo 
vieno patentuota mintis, ne
įtraukta jo konkurentų pa
siūlose Išvykos Komitetui).

Visos kelionių firmos, ir 
pereitą išvyką organizuo
jant, tą patį siūlė. Tačiau, tik 
viena ’’Palanga” tą išpildė. 
Nežiūrint to, mūsų firma tu- - 
rėdama įstaigą Sydnejuje, 
kur yra Išvykos Komitetas, 
ir nuosavus skyrius Adelai
de, Brisbane ir Melbourne, 
kur randasi daugumas busi
mųjų keliautojų, yra vienin
telė, kuri galės suteikti tą, 
tiek Išvykos Komitetui 
svarbų, asmenišką, o ne ko- 
respondencinį, aptarnavimą.

Tuo pačiu mūsų giminiška 
(nesuprantantiems žodžio - 
akciniai surišta) bendrovė 
’’Litas”, sutiko visokeriopai 
materialiniai paremti ke
liaujančius sportininkus, o 
mūsų bendrovių dosnumas 
sportininkams nėra sveti
mas.

Vargu ar p. Stankūnavi- 
čius savo pristatyme pasiūlė 
ką nors patiems sportinin-

(FRANK’S GROŽIO SALIONAS) 
linki 

visiems esamiems ir būsimiems klientėms

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

kams nuo savęs, šalia suma
žinimo savosios komisijos...

Kas liečia p. Žilinską, as
menį be savosios firmos, as
menį sugebėjusį tarnauti 
keturiams - penkiems šeimi
ninkams per tiek pat pasta
rųjų metų, asmenį kuris ne
perseniai kreipėsi į Aeroflo
to lėktuvų įstaigos agentą 
darbo, yra kitas, nejuokin
gas, reikalas.

Matomai, bandymas kon
kuruoti kainom, dviem me
tais į priekį su firmų savi
ninkais, jis savim pasitiki, 
kad taip ilgai išliksiąs toj 
pačioj firmoj, pas lenką sa
vininką, agentą lenkų vals
tybinės pro linijos LOT.

Neminėsiu daugiau. Tegu 
jis nors neklaidina skaityto
jų su 1ATA, nežinodamas, 
nei kurios oro linijos šiai or
ganizacijai priklauso, nei ko 
IATA verta. Daugelis di
džiųjų oro linijų, kaip Pan 
Am, Singapore Airlines, 
Quantas ir t.t. arba išstoję, 
nepriklauso arba ketina 
išstoti iš IATOS, nes vyrau
ja oro kainų anarchija.

Šiais laikais, joks IATOS 
pripažinimas nereikalingas 
agentūrai gauti oro linijų 
komisijos. Geriausios grupi
nės kainos ir sąlygos išgau
namos tik per tiesiogines 
derybas tarp oro linijos ir 
stambesnės agentūros.

Kaipo viena iš stambesnių 
kelionių agentūrų Australi
joj, ’’Palanga” priklauso 
Australijos kelionių agentū
rų federacijai (AFTA), Aus
tralijos turizmo pramonės 
sąjungai (ATIA) ir Ramiojo 
Vandenyno kelionių Sąjun
gai (PATA).

Be to ’’Palanga”, kaipo 
vienintelė valstybiniai li- 
cenzijuota lietuvių kelionių 
agentūra Australijoj 
(Licenzijos Nr. B835), įsta
tymo prievarta, laiko visų 
būsimų keliautojų pinigus 
patikėtinėj kasoj. Jei licen- 
zijuota agentūra bankrotuo- 
ja, valstybė už ją atsako 
prieš būsimus keliautojus. O 
kas atsakys už p.p. Žilinsko 
ir Stankūnavičiaus pažadus 
už dviejų metų?

Kas liečia p. Žilinsko poli
tinius išvedžiojimus ir pri- 
plakimus mano firmos vardo 
įžeidimui, mano advokatai 
jam atsakys į tai tiesioginiai.

Baigiant, norėčiau išsklai-

Mūsų bendradarbės: 
Violet, Valda, Waltraud, 
Regina, Michele, Corinne, 
Julie, Debbie

Aplankę mūsų saloną jūs 
jausitės ir atrodysite 
žavėtinai!

dyti is tokių, kaip p. Žilinsko 
laiškų, skaitytojų susidaro
mas klaidingas nuomones 
apie mūsų firmą, kurioje 
dirba netgi 10 lietuvių. Mes 
aptarnaujam norinčius ke
liauti, po visą pasaulį ir po 
Australiją, visomis oro lini
jų, viešbučių bei kitų 
kelionių pramonės organi
zacijų bilietais ir vaučeriais.

Su pagarba

R. Cibas 
Vykdomasis Direktorius 

Palanga Pty. Ltd.

Daug kas skundžiasi Aus
tralijos paštu ir jo aptarna
vimu. Paskutiniuoju metu, 
nors Australijos paštas ir 
smarkiai pabrango, kai pats 
aptarnavimas, dėl pašto va
dovybės ir unijų didelės 
kovos smarkiai pašlijo, ta
čiau vis vien savo streikais 
australiečiai negali prilygti 
kanadiečiams. Ten neseniai 
pasibaigė streikas, užtrukęs 
42 dienas. Pašto unijos ten 
yra komunistinės. Po šio ilgo 
streiko paštininkai išėjo lai
mėtojais ir gavo algų pakė
limą. Dabar jų valandinis 
atlyginimas yra 10.03 dol. ir 
kitais metais jis bus 11 dol. 
per valandą.

Dideli paštu nusiskundi
mai yra ir Amerikoje. Se
niau laiškai iš Lietuvos 
Ameriką pasiekdavo per sa
vaitę laiko, kai dabar oro 
paštu, jie dažnai keliauja net 
iki septynių savaičių, nors to 
priežastis, kaip aiškina paš
tas, yra didesnis laiškų tik
rinimas ir kontrolė, dėl pas
kutiniųjų Lenkijos įvykių.

Neseniai Sydnejuje gyve
nąs savanoris kūrėjas Juo
zas Kapočius atšventė 81-rių 
metų amžiaus sukaktį. Visą 
laiką rėmęs ir palaikęs jis ir 
šios sukakties proga prisi
minė Mūsų Pastogę jai skir
damas 20 dolerių auką. Dė
kojame p. J. Kapočiui ir 
sveikiname gražios sukak
ties proga linkėdami daug 
sveikatos ir šviesių dienų.
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ATOSTOGOS THAILANDE
Antanas Laukaitis

Kalėdinės dovanos 
giminėms Lietuvoje

PRAKTIŠKAS IR NAUDINGAS SIUNTINYS 1 -1981
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Aerodromas nuo mano 
Montien hotelio, yra apie 20 
kilometrų. Vadovas Nart, 
taip jis save prisistatė, gana 
kalbus, tik jo anglų kalba jau 
labai tailandietiška, vietoj 
”r”, ištariant minkštai ”1” ir 
pan. Tačiau susikalbam. Ko
telis yra pačiame miesto 
centre ir labai geras. Vėliau 
sužinojau, kad yra vertina
mas 5-kių žvaigždžių laips
niu. Iš visos mūsų grupės, 
atrodo, buvau tik aš vien
gungis, nors, be kitų vedu
sių, buvo ir du jaunuoliai, su 
kuriais susipažinau jau 
hotelyje. O, tai atrodo, buvo 
jaunuoliai apie 20-23 metų ir 
abu kely je į savo ’’medaus” 
kelionę. Tikrai juokinga po
relė. Vyro rolę atliekantis, 
gana neblogai atrodantis 
vyriokas, su mažais ūsiu
kais, kalbantis daugiau vy
riškai. Gi jo ’’panelė”, tai 
tikra vyriška panelė. Ant 
veido jokios barzdos plau
kelių, kelnės moteriško su
kirpimo, nors kur čia dabar 
žmogus gali žinot, kur vy
riškas ir kur moteriškas su
kirpimas - viskas atrodo 
vienodai. Ir, žinoma ”jo-jos” 
manieros, tai irgi jau mote
riškos. Visas informacijas, 
visus reikalus atlieka vyriu
kas su ūsiukais, kai ”jis-ji” 
tik klauso ir liepia šį bei tą 
daryt. Esame tame pačiame 
aukšte kaimynai, tai vėliau 
dažnai ir pasimatom.

Atlikus visus formalumus, 
susitariu su vadovu, kad už 
jo gerą darbą, jam užfundy- 
siu ką nors išgert, o jis man 
duos, daugiau; informacijų 
apie Bangkoką, nes yra dar 
gana anksti čia. Klausiu ir 
savo kaimynų ”jo ir jos”, gal 
ir jie norėtų prisidėti? ”Ne, 
atsako ”ji”, moteriškai, per 
riešą sulenkdama, numoja 
savo ranka ir sako, kad jie 
yra pavargę ir eis pailsėti”. 
Ką padarysi, meilė yra 
meilė, viengungiui kaip 
man, mažai ir besupran
tama.

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
Iš šių dviejų karalysčių (dar pirm Jehovos garbės pasi

rodymo jose ir padarymo iš jų visos žmonijos palaimini
mo vagomis) išeidavo visa ’’pasaulio šviesybė”, visais 
tamsybės laikais; argi ne jie yra Senojo ir Naujojo Testa
mentų arba senosios ir naujosios sandoros atstovais? Ar
gi ne jie atitinka dviem Viešpaties liudytojam ir dvejiems 
alyvmedžiams, apie kuriuos parašyta Zakarijo (4:3, 11, 
12) ir apie kuriuos aiškiai kalbama Apreiškimo 11:4? Tai
gi anos dvi dali kalno simbolizuoja anų dviejų sandorų ir 
liudijimų pasekmes — Dievo Karalystės dangiškąją ir že
miškąją vaizdomainą.

Čia mes matome kad dvi pusi alyvų kalno vaizduoja dvi 
dali Dievo Karalystės, kurios, Dievo patvarkymu, skiria
si viena nuo kitos. Skirtumas vienoknereiškia, kad toje 
karalystėje viena dalis bus priešinga kitai. Padalinimas 
daromas dolto, kad pasidarytų ”Palaiminimų slėnis”, į 
kurį galės bėgti visi, kurie norės dieviškos pagalbos ir at
gaivinimo, gyvendami dangiškos ir žemiškos karalystės 
globoje.

Bus daugiau
-'U? ’ ’■

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

BANGKOKE

Šiek tiek apsitvarkius, 
apsiprausus, hotelio resto
rane sutinku savo naują 
draugą, vardu Nart. Jis ge
ria whisky kaip ir aš. Atsi
randa kalba, klausia kas 
mane domina, ką aš norėčiau 
matyti. Duoda įvairių infor
macijų, patarimų ir sako 
man padės. Malonus jaunas 
vyras. Pats restoranas pui
kus, aptarnavimas labai ge
ras, nors kainos ir nemažos. 
Kampuose vaikšto puikios 
hostesės, jaunos gražios 
merginos ir, tik ko nors pa
norėjus, jau jos prisistato ir 
siūlo savo patarnavimus. 
Mano naujas draugas visus 
ir visas čia pažįsta. Valan
dėlę pabuvus jis pasiūlo pa
matyti šio hotelio naktinį 
klubą. Ten jis turi savo 
draugę ir ji kaip tik baigia 
darbą ir mus galės geriau 
prižiūrėti. Ką gi, einam į 
apačią. Puikus naktinis klu
bas. Pasitinka keli raudonais 
švarkais vyrai ir keletas 
hostesių. Draugas kažką tai 
pasako ir mus veda į vidų. 
Čia jau žmonių nemažai, 
visur liuksusas, puiki muzi
ka, veidrodžiai ir kt. Tailan- 
dietis mane perspėja, kad 
čia viskas yra gana brangu. 
Pasirodo, nori ar nenori, iš 
karto turi pirkti du gėrimus, 
nesvarbu kokius, nes ir už 
coca - cola, ar už whisky, 
mokėsi tiek pat, maždaug po 
3,5 dolerio. Ir vėl vaišina- 
mės. Ateina draugo mergi
na, pasisveikina ir pasako, 
kad už pusvalandžio baigs 
savo" darbą" Ir atsives kitą 
savo draugę. Sakau gerai, 
juk reik susipažint ir man su 
vietinėm gražuolėm ir pasi
žiūrėt kaip jos gyvena, kokie 
vardai jas spaudžia ir ar ir 
čia jos bando ’’išsivaduoti” iš 
vyriško sunkaus jungo.

Mano draugas man pasa
koja kas čia yra įdomu ir ką 
aš turėčiau pamatyti, ko 
saugotis ir ko bijoti. Viską 

įdomiai išklausau ir susita
riu, kad rytoj plauksiu laivu. 
Pabaigusios darbą ateina 
pas mus mano draugo mer
gina su savo drauge. Susi
pažįstam iružsimezga pokal
bis, tačiau jos ir sako man, 
kad geriau eitumėm į kitą 
vietą, nes čia yra viskas 
labai brangu, kai kitoj vietoj 
mokėsim už viską mažiau 
negu per pusę. Paklausau ir 
einam kitur. Visai netoli ki
tas puikus restoranas ar 
naktinis klubas. Viduje taip 
pat gražu, malonu. Užsi
mezga nuoširdi kalba. Jonas 
Vaikščiotojas šildo vidujinę 
kūno dalį, kai muzika duoda 
jaukumo. Naujieji mano 
draugai pasakoja man apie 
gyvenimą čia, kaip jie visi 
mažai uždirba, šeimos gau
sios, pragyvenimas gana 
brangus, tačiau gyvenimas 
turi būt linksmas. Ir paste
biu, kad visi yra tikrai links
mi. Nors abiejų merginų 
anglų kalba ir yra gana 
ribota ir sunkokai supran
tama, tačiau jos, kone po 
kiekvieno pasakymo, kikena 
ir šypsosi, pasakodamos 
kaip yra gausios jų šeimos, 
kaip jos negalėjo tęsti toliau 
savo pradėto mokslo ir kaip 
jos, galai žino ką atiduotų, 
jeigu galėtų gyvent Austra
lijoj. O abi tikrai gražios, po 
maždaug 20 metų. Pagalvo
ju, kad Australijoj tai vyrai 
tikrai dėl jūsų konkuruotų ir 
galvas laužytų, kaip prie jū
sų prikombinuot, o čia..? Ir 
tokių kaip jūs, vėliau pama
čiau, čia yra šimtai ir tūks
tančiai. Nenuostabu todėl, 
kad dažnai -Thailandas yra 
vadinamas ’’vyrų rojumi”.

(Bus daugiau)

SPORTIŠKA ŠEIMA

Rugsėjo 5 d. Geelongo St. 
Marys of the Angels’bažny- 
čioje įvyko Romualdo Gai
liaus su Terry Bennett ve
dybinės apeigos.

Prie bažnyčios svečius 
pasitiko A. Bungardaitė, 
įteikdama po specialiai at
spausdintą mišių knygutę. 
Jungtuvių apeigas atliko 
jaunosios parapijos klebonas 
Fr. William Gill o skaitymą 
lietuviškai ir angliškai atliko 
jaunikio sesuo Birutė 
Liebich.

Po bažnytinių apeigų visi 
vykome vestuvinei puotai į 
istorinį pastatą 5’Rosan- 
shane” kurį 90 svečių visiš
kai pripj Idė.

Laikantis vietos tradicijų 
jaunosios tėvai Mr. & Mrs. 
Bennett suruošė gražias 
vestuves savo antrąja! ir 
paskutinei dukrelei Terry. 
Jaunavedžiai prie durų 
pasitinkami su J. Manikaus- 
ko maršu, o pabroliams buvo 
staigmena, nes lietuviai už
tvėrė kelią ir kainavo bonka, 
kad tėvai galėtų sutikti jau
nuosius su duona, druska ir 
vynu.

Vestuvinės puotos cere
monijas pravedė Romualdo 
profesijos kolega chemikas 
K. Starinskas, kuris savo 
gražiu jumoru patenkino 
lietuvius ir australus. Nors 
ir angliškai kalbančių buvo 
dauguma, bet mūsų jauni
mui prisidėjus lietuviai už
traukė galingai ’’Ilgiausių ir 
vaisingų metų”; vestuvėms 
įpusėjus net australai pra-

, ... ę.

3 m. šilkinio geriausios rūšies aksomo suknelei; 3 m. 
vyriškai arba moteriškai eilutei vilnonė medžiaga su įau- 
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 siuntini dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių: 

medžiagos galima dadėti 3 m. ir dirbtinio minko kailio 
paltui 3 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, %, 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 l’/z sv.

$40.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė $ 12.00
Telescopic lietsargis, sveria Vz sv. $ 13.00
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai, sveria IVz 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: Vz sv. 
arbatos - 4.00, Vz sv. nescafes - 6.00,1 sv. pupelių kavos - 
7.00, 1 sv. šokolado - 7.00, 40 cigarečių - 5.00

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 LaAe, Bromley, Kent, BRI 4HB, England* 
Tel. 01 460 2592.

Ir sumainė žiedelius...
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moko du lietuviškus žodžius 
— iki dugno!

žodžiu sveikino ir dovanų 
įteikė Geelongo Lietuvių 
Sąjungos Klubo Valdybos 
vardu p. K. Starinskas, G.L. 
Sporto Klubo Vyčio — p. L. 
Bungarda. Romualdo krikš
to motinos vyras, svečias iš 
Canberros p. L. Budzinaus- 
kas šiltais žodžiais nušvietė, 
kad jaunavedžiai rado laiko 
baigti gimnaziją ir Deakin 
universitetą, tuo pačiu su
rado laiko ir romantiškai 
meilei ir baigdamas pabrėžė, 
kad nuo šios dienos Terry 
gauna lietuvių pilietybę ir 
laisvai galės reikštis sporti
niame ir lietuviškame gyve
nime. Žinoma, tas visiems 
sukėlė skanaus juoko.

Pabroliai perskaitė eilę 
telegramų, kurių buvo net iš 
Lietuvos ir Vokietijos. Ofi
cialią dalį užbaigė pats jau
nikis prabildamas pirmą 
kartą žmonos ir savo vardu, 
visiems išreikšdamas padė
ką, už sveikinimus, linkėji
mus, dovanas o ypatingai 
jaunosios tėvams už žmoną 
ir vestuvių puotą. Tuo pačiu 
pakvietė savo žmoną vestu
viniam valsui ir prasidėjo 
linksmoji dalis.

Pagal lietuviškus papro
čius antrąją dieną šventėme 
pas jaunikio tėvus p.p. Gai

lius, jų vasarnamio sodelyje. 
Čia skambėjo lietuviška dai
na ir akordeono muzika pa
lydėjo jaunavedžius poves
tuvinei kelionei į Mildurą.

Romualdas nuo vaikystės 
priklausė Vyčio Klubui 
dalyvaudamas sporto šven
tėse, dabar papildė mūsų 
gretas žmonos prisijungimu, 
tai dar kartą sportiškas 
Valio!
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LIET. KNYGA 

MELBOURNE

Melbourne lietuvių bib
liotekai aukojo: $ 4 L.K. 
Bartaškos. Knygų - N. But- 
kūnas, J. Kulys, B. Mačiu- 
laitienė, A. Normantas, V.B. 
Popeliučkos, T. Aidai, A. Ži
linskas, A.V. Žukauskas. 
Didelis jiems ačiū.
Komplektavimui trūksta T. 

Aidų 1980 m.: Nr. 1-4, 1981 
m. Nr. 3, 15. M. Pastogės 
1981 m. Nr. 21,31. Juos pri- 
siuntusiems bus didelis ačiū.

Melb. Liet. Biblioteka

SERGA M. SODAITIENĖ

Per trumpą laiką skau
džiai pergyvenusi tris sun
kias operacijas ilgametė ir 
pasiaukojančiai aktyvi Mel
bourne parapijos choro ir 
Dainos Sambūrio dalyvė, 
daugeli renginių tvarkiusi 
bei jiems talkinusi Apylin
kės Valdybos ir Socialinės 
Globos narė Monika Sodai- 
tienė, dar tebesigydo Mel
bourne Royal ligoninėje.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
KLUBO NARIŲ

DĖMESIUI

Sekmadienį, gruodžio 6 d., 
3 vai. šaukiamas specialus 
Melb. Liet. Klubo narių su
sirinkimas, tikslu papildyti 
statutą, paragr. 62 ir 65 
(poskyris, VI) kad priderinus 
prie pakeisto likerio gėrimų 
įstatymo Viktorijoje.

Susirinkimui nustatytas 
20 narių kvorumas.

MLK Valdyba

KOVO
100-jo KLUBO

REZULTATAI

Devintajame traukime 
pirmąją premiją 15 dol. lai
mėjo A. Auglys Nr. 51, 8 
dol. V. Barila Nr. 79, 5 dol. 
V. Juška Nr. 36 ir 2 dol. V. 
'Šliogeris Nr. 83.

Dešimtajame traukime 15 
dol. laimėjo D. Newman Nr. 
62, 8 dol. V. Leveris Nr. 31, 
5 dol. R. Reisgys Nr. 55 ir 2 
dol. V. Simniškis Nr. 98.

PASISEKUSI IEŠMINĖ

Lapkričio 7 dieną Kovo I 
klubo pirmininkės namuose 
buvo surengtas koviečių 
Eiknikas B—B—Q. Nors oras 

uvo ir neperšiltas, tačiau 
maudymosi baseine plauki
kų buvo nemažai. Donas At
kinson (žemaitis) jau nuo 
ankstyvo ryto triūsėsi prie 
kepamos kiaulės, kurią iš
kepė labai gerai ir pasotino 
išalkusius svečius. Visas 
sportinis subuvimas praėjo 
labai gražioje ir pakilioje 
nuotaikoje, atnešdamas ko- 
viečiams ir gražaus pelno. 
Kovo valdyba dė
koja V. Šliteriui, L. Belkie- 
nei, Marijai Atkinson, R. 
Mickui ir P. Gustafson už jų 
darbą ir didelę paramą, ruo
šiant šią iešminę.

IŠKILIOJI KOVIETĖ

Žiemos krepšinio turnyre 
kovietės krepšininkės žaidė 
Bankstowne II-je divizijoje 
ir po eilės gražių pergalių 
jos iškopė į finalus. Čia žaidė 
prieš stiprią australių Fair- 
field rinktinę ir pralaimėjo
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Pereitą savaitę iš Ameri

kos grįžo p. Ona Baužienė, 
keletą, savaičių viešėjusi 
Amerikoje ir gražiai repre
zentavusi Australijos lietu
vių moterų organizuotą 
veiklą Amerikos Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos 
suvažiavime New Yorke. 
Visa išvyka buvusi labai 
sėkminga ir p. O. Baužienė 
jaučiasi net laiminga galėju
si pasisvečiuoti New Yorke, 
Čikagoje, Los Angeles ir 
kitose vietovėse. Tikimės ji 
kiek plačiau savo išgyveni
mus papasakos pati per Mū
sų Pastogę.

♦ ♦♦

Pranešama, kad metinis 
Syd. Liet. Moterų Soc. 
Globos D-jos ruošiamas 
Blynų balius įvyks vasario 
20 d. 1982 m. Lietuvių Klube 
Bankstowne.

Smulkesnė informacija 
apie baliaus programą ir ki
tas staigmenas bus skelbia
ma netolimoj ateity per Mū
sų Pastogę ir radiją. Tad se
kite skelbimus.

S.L.M.S.G.D. Valdyba 

AUKOS MŪSŲ PASTOGEI 

. Atsiprašydami už pavėla
vimą skelbiame Mūsų Pas
togei skirtas aukas ir auko
tojus praėjusio Spaudos ba
liaus proga: Ona Baužienė $ 
30, E. ir I. Jonaičiai $ 25, M. 
ir A. Reisgiai $ 24, V. ir A. 
Kabailai $ 24, Antanas 
Kutka $ 10, V. ir J. Rama
nauskai $ 10.

Mieliems aukotojams ir 
rėmėjams nuoširdžiai dėko
jame.

Spaudos Baliaus Rengimo 
Komitetas

KLUBE
40:23. Visame turnyre Kovo 
merginų rinkinę sudarė ir 
žaidė: R. Kasperaitytė, J. 
Šepokaitė, R. Laukaitytė, J. 
Stašionytė, R. Andriejūnie- 
nė, E. Šatkauskaitė ir R. 
Šepokaitė.

Pasibaigus turnyrui/ vi
sose divizijose buvo išrink
tos pačios geriausios ir iški
liausios krepšininkės. Ant
roje divizijoje, kur žaidė ko- 
vietės, geriausia ir iškiliau
sia krepšininke buvo pripa
žinta Rita Kasperaitytė ir 
jai įteikta dovana.

VISAIP

B. RAILAI CLEVELANDO 
MIESTO RAKTAI

Neseniai plačiai žinomas 
žurnalistas, literatas ir pub
licistas Los Angeles mieste 
gyvenąs Bronys Raila Cle- 
velande buvo išskirtinai pa
gerbtas, kaip aktyvus kovo
tojas už tiesą ir atskleidžiąs 
komunistų melus. Jam be
viešint Clevelande miesto 
burmistras George Voino
vich įteikė jam miesto auk
sinį raktą.

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 44 A. 
Žilinsko laiško pabaigoje 
duotas IATA Code Nr. 01-3 
0084, yra netikslus. Turi bū
ti: 02-3 0084. Už klaidą ma
loniai atsiprašome. Red.

16-18 East Terrace Bankstown Tek 7081414 ?

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

Įėjimas laisvas

Gruodžio 12 d., šešt., 7.30 vai.
ŠOKIŲ VAKARAS

Įėjimas laisvas

: ' T
Gruodžio 13 d., sekm., 2.30 vai.

TURGUS
Daug, staigmenų ir įdomybių.

Kviečiami visi. Nesigailėsit.

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

Tautodailės konkursas *
LIETUVIŲ 

TAUTODAILĖS
KONKURSAS 1981-1982

Lietuvių Tautodailės
Institutas, norėdamas
paskatinti jaunimą labiau 
domėtis, pažinti ir pamilti 
lietuvių tautodailę, skelbia 
šį konkursą visoms lietuviš
koms mokykloms.

LIETUVIŲ TAUTODAI
LĖS INSTITUTAS

KVIEČIA:

A. Visus lietuvių mokyklų 
mokytojus pravesti šį kon
kursą kiekvienoje klasėje;

B. Lietuvių Bendruome
nės Kanados ir JAV kraštų 
švietimo skyrius įvykdyti šį 
konkursą tarp savo krašto 
(atskirai) lietuvių mokyklų;

C. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės švietimo 
skyrių pravesti konkursą 
tarp kitų kraštų lietuvių 
mokyklų, išskiriant Kanadą 
ir JAV;

D. Vasario 16 gimnazijos 
vadovybę pravesti šį kon
kursą gimnazijoje. \

KONKURSO SĄLYGOS

Šio konkurso darbus skir
ti į tris mokiųjų grupes. Ka
dangi lietuvių mokyklose 
yra skirtingos mokslo metų 
programos, tai mokyklų 
mokytojai nusprendžia mo
kinių grupės lygį.

DARBAS

Pirmai mokinių grupei
T

a) Surašyti lietuvių tauto- 
dažės daiktus, kurie yra mo
kinio šeimoje. Pažymėti, iš 
kur tie daiktai gauti: atsi
vežti iš Lietuvos, paveldėti, 
pirkti. Kas ten vaizduoja
ma?

b) Surašyti lietuvių tau
todailės daiktus, kuriuos 
turi mokinio kaimynai ar 
draugai. Pridėti daiktų pie
šinius.

Antrai mokinių grupei

a) Padaryti pirmos moki
nių grupės darbus.

b) Surinkti iš spaudos lie
tuvių tautodailės piešinius, 
fotografijas bei straipsnius.

c) Švariai nupiešti lietu
viškų juostų raštus.

Trečiai mokinių grupei

a) Padaryti antros moki
nių grupės konkurso darbus.

b) Parašyti bent vieno 
puslapio rašinėlį apie lietu
vių tautodailę.

c) Išausti arba išpinti lie
tuviškų juostų iš siūlų arba 
popierio juostelių.

LIETUVIŲ TAUTODAI
LĖS INSTITUTAS ŠIO 
KONKURSO PRAVEDI- 
MUI SKIRIA \

1. Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo 
■skyriui,

2. JAV Lietuvių Bend
ruomenės Švietimo skyriui,

3. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo 
skyriui ir

4. Vasario 16 gimnazijai 
po vieną šimtą kanadiškų 
dolerių premijoms ir po tris 
A. ir A. Tamošaičių ’’Lithu
anian National Costume” 
knygas (po vieną knygą 
kiekvienai mokinių grupei). 
Premijų didumą nuspren
džia švietimo institucijos 
(skyriai, gimnazija).

IŠ VISO SKIRIAMA $ 400 
IR 12 KNYGŲ

l - V ■ J
Lietuvių Tautodailės 

Instituto Valdyba prašo iš
vardintas švietimo institu
cijas prisidėti papildomomis 
premijomis konkurso pra- 
vedimui. L.T.I. Valdyba 
prašo prisiųsti spalvotas fo
tografijas tik tų darbų, kurie 
bus laimėję pirmąsias pre
mijas.

KONKURSO DARBO 
LAIKAS

Konkurso darbai ruošiami 
nuo 1981 m. rugsėjo mėnesio 
ligi 1982 m. kovo 20 dienos. 
Po tos dienos pristatyti 
darbai nesvarstomi. Išimtis 
gali būti daroma tik PLB 
švietimo s'kyri'ui, kuris gali 
nustatyti ir iš anksto pas
kelbti kitą konkurso baigimo 
dieną.

Konkurso jury komisijos, 
kurias sudaro minėtos švie
timo institucijos, atrenka 
geriausius darbus ligi 1982 
m. balandžio 18 d. Premijos

Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN Wl

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W. 2200 
Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: V. Bukevičius, A. Dudai- 
tis, L Jonaitis, A. Reisgys, V. 
Patašius.
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395
Administracijos adresas:
P.O. Box 550
Bankstown. N.S.W. 2200 
Administracijos tel. 709 4846

Pagerbdami a.a. Juozą 
Slavėną vietoj gėlių E. ir J. 
Laurinaičiai aukojo Mūsų 
Pastogei 10 dolerių. Ačiū.

įteikiamos mokslo metų oai- 
gime. Jury komisijos pri
siunčia protokolo nuorašą - 
kopiją Lietuvių Tautodailės 
Valdybai: 234 South Kings- 
way, Toronto, Ont. M6S 3VI 
Canada.

Lietuvių Tautpdailės 
Institutėį Valdyba

PS. Lietuvių tautodailėje 
buvo žinomi audiniai (tauti
niai drabužiai, juostos, stal
tiesės, lovatiesės, rankš- 
luoščiai, audiniai), mezgi
niai, margučiai, šiaudinukai, 
verbos, gintaro papuošalai, 
medžio drožiniai, metalo 
dirbiniai, odos išdirbiniai, 
keramika ir kiti.

Australijos lietuvių sa
vaitgalio mokykloms 
f>askirta viena knyga ir $ 33 
kanadiški). Kiekviena mo

kykla praveda konkursą 
atskirai ir geriausius darbus 
nusiunčia tiesiai Tautodailės 
Institutui.

ALB Krašto Valdybos 
narys švietimo reikalams

PADĖKA

Visiems mieliems lanky
tojams, lankiusiems mane 
ligoninėje, nuoširdžiai dėko
ju. Ačiū už gėles ir dovanas, 
o ypač už moralinę pagalbą 
mano sunkioje ligoje.

Elena Jurkūnienė

PRENUMERATA:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $24
Oro paštu i N. Zelandiją $35
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 centų

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

’ ’ Priatodky Rotor Press Ltd.
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