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URANIUS IR RAKETOS
Rašo Alb. Pocius

Sovietų Rusijoje prie 
slaptosios saugumo milicijos 
— KGB centrinės ištaigos 
veikia specialus ’’Disinfor- 
macijos skyrius”, kur vien 
Maskvoje dirba virš 3.000 
ekspertų, o visame Vakarų 
pasaulyje sako esama virš 
40.000 agentų.

Disinformacijos skyrius 
skleidžia melagingas ir klai
dinančias žinias, kad sumai
šytų "liaudies priešų” ir ka
pitalistų protus.

Jie skleidžia iškreiptas ži
nias apie laisvojo pasaulio 
vyriausybių vadovus norė
dami žmonių akyse nuže
minti jų autoritetą.

Jie skleidžia blogas žinias 
apie Pavergtųjų Tautų 
bendruomenes, kad žmonės 
neklausytų mūsų įspėjančio 
balso. Jie paperka žurnalis
tus ir laikraščių leidyklas, 
kad jie nutylėtų blogas ži
nias apie gyvenimą sovietų 
Rusijoje.

Disinformacijos skyrius 
daro žygius nuslėpti žinias 
apie Rusijos apsiginklavimą 
ir pastangas užvaldyti visą 
pasaulį. Vietoje to, kad nu
kreipus žmonijos dėmesį, jie 
gąsdina visus Amerikos ir 
NATO valstybių pajėgomis 
norėdami, kad Amerika pa
sitrauktų iš Europos ir viską 
ten paliktų Rusijos malonei.

Europos ir Japonijos pra
monei reikalinga pigi elek
tros energija kuri galima 
gauti tik iš atominių 
elektros jėgainių. Pati Rusi
ja jas stato sau masiniai ir 
jau turi 240. Vieną net 
Lietuvoje, bet kelia didžiau
sia riksmą dėl statomų Va
karų Europoje.

Disinformacijos skyrius 
suorganizavo 130 komitetų 
po vieną kiekvienai valsty
bei, priešintis uranijaus ka
simui ir elektros jėgainių 
statybai.

Per komunistų partijos 
kongresą, užsienio komu
nistų delegatų priėmime 
Brežnevas kalbėjo, kad jei
gu Amerikos prezidentu ne
bus išrinktas Reaganas ir 
Vakarai bus be tvirtos va
dovybės, tai sovietų Rusija 
jau nuo 1984 metų galės Va
karams statayti pasidavimo 
sąlygas.

Sovietų pasaulio valdymo 
sapnai neišsipildė. Amerika 
turi prezidentą kuris su
pranta komunizmo planus ir 
Vakarų pasaulis stipriai 
ginkluojasi. Labiausiai so
vietai bijo neutroninių bom
bų ir Vakarų vienybės.

Čia disinformacijos sky
riui buvo duotas naujas už
davinys kaip galima greičiau 
sutrukdyti Vakarų
apsiginklavimą.

130 uranijaus komitetų 
visame pasaulyje pradėjo 
pagal Maskvos direktyvas 
organizuoti masines de
monstracijas prieš neutrono

bombas ir amerikiečių rake
tų bazes.

Olandijoje, Belgijoje ir 
Vokietijoje išėjo į gatves 
valkatos, mokyklų arop- 
auts” ir suklaidinti studen
tai.

Komitetas gavo dideles 
sumas pinigų iš dėdės Ivano 
ir autobusais veltui vežė de
monstrantus iš vieno miesto 
į kitą.

Visi demonstrantai 
triukšmingai smerkė 
Amerikos pastangas 
apsaugoti Vakarų Europą, 
bet Dieve saugok, nei vieno 
žodžio apie sovietų bazes 
Angoloje, Etijopijoje, 
Yemene, Vietname arba 
agresiją Afganistane.

Nei vienas iš mūsų neno
rime karo. Dar labiau niekas 
iš mūsų nenori atominio 
karo, bet mes, lietuviai, ne
galime prisidėti prie tų de
monstracijų, nes gerai žino
me, kas jas organizuoja ir 
kieno naudai

> Mačiau daug demonstra
cijų nuo Vietnamo morato
riumų iki uranijaus prieši
ninkų, bet niekur negirdė
jau, kad nors vienu žodžiu 
būtų pasiūlyta ir Rusijai su- 

■ mesti savo bombas į vande
nyną, bet priešingai buvo 
smerkiama vien tik Amerika 
ir jos sąjungininkai.

Mes visi suprantame, kad- 
Vakarai niekada pirmieji 
nepuls sovietų Rusijos. De
mokratinėje santvarkoje tas 
neįmanoma, todėl daug kam 
nesuprantama, kodėl 
sovietai taip triukšmauja dėl

VLIKo Seimas
Kasmet metų pabaigoje 

surengiamas VLIKo seimas, 
kur VLIKo Valdyba arba 
Vyr. Liet. Išlaisvinimo Ko
mitetas duoda metinę veik
los apyskaitą ir priimami 
nauji projektai ar užplana- 
vimai ateičiai. Šiais metais 
toks seimas įvyko lapkričio 
6-8 d.d. Clevelande.

Iš oficialių VLIKo parei
gūnų pranešimų paaiškėjo, 
kad VLIKas per praėjusius 
metus daug ko reikšmingo 
nėra nuveikęs nei atsiekęs. 
Viešuose debatuose buvo iš
kelta visa eilė esminių klau
simų, net priekaištų 
VLIKui, ir kad VLIKas ap
lenkdamas aktualiuosius 
reikalus koncentruojasi į 
grynai teoretinius reikalus, 
kaip Lietuvos sienų klausi
mas ir kt. VLIKo pirm. Dr. 
K. Bobelis pabrėžė, kad 
VLIKas rūpinasi ir atsto
vauja visus lietuvius bet kur 
pasaulyje, bet diskusijose 
kalbėtojai priminė, jog nie
kas nesirūpina lietuviais 
pabėgėliais iš Lenkijos 

t

vakarų valstybių gynybos 
stiprinimo.

Mums, kurie išgyvenome 
metus Stalino saulės šešėly
je, visa tai yra gerai supran
tama. Vakarų ir NATO ap
siginklavimas nebeleidžia 
rusams, be rizikos užvaldyti 
pasaulį.

Amerikos prezidentui 
Reagan paskelbus dėl rake
tų Europoje taip vadinama 
"Zero policy” sovietams nu
krito kaukė nuo veido. Pre
zidentas pasiūlė Amerikai ir 
Rusijai atitraukti visas ra
ketas ir bombas iš Europos.

Rusija dabar atvirai paro
dė, kad jai taika nerūpi, nes 
jei norėtų taikos tai su 
džiaugsmu būtų sutikusi.

Rusija norėtų tik, kad 
Amerika viena nusiginkluo
tų, o Rusijai būtų leista 
’’ginti” beginklę Europą.

Australijos gyventojams 
kurie nepažįsta komunistų 
pasaulinės revoliucijos pla
nų, sunku susigaudyti, kur 
tiesa, ir kur paprasčiausias 
melas.

Disinformacijos skyriaus 
agentai taip sumaišo radio ir 
spaudos žinias, kad atrodo 
tik sovietų Rusija gali mus 
išgelbėti nuo karo grėsmės.

Ištikrųjų taip nėra. Tik 
galinga Amerika gali mus 
išgelbėti nuo karo pavojaus. 
Jeigu vakarai būtų silpni, 
sovietų Rusija pradėtų in
vaziją dar šiandien, todėl ir 
mes, nesuklupkime prieš 
sovietinį melą, bet drįskime 
pasakyti tiesą savo jauni
mui ir mūsų draugams aus
tralams.

Viennos stovyklose, kad ne
bandoma padėti Punsko lie
tuviams Lenkijoje. Tas pats 
kalbėtojas (A. Rinkimas iš 
Kanados) pabrėžė, kad Pa
saulio Liet. B-nės Valdyba 
turi didesnių užsimojimų ir 
vykdo platesnius tarptau
tinius užsimojimus, kaip 
VLIKas.

Kaip iš įvairių pranešimų 
matosi, VLIKo seime pasi
tenkinta bendrybėmis be 
reikšmingesnių užsiangaža
vimų ateičiai.

♦**
Australijoje lenkai išeiviai 

organizuoja plataus masto 
pagalbą Lenkijai padėti. 
Viename susitikime pereitą 
mėnesį dalyvavo ir min. 
pirm. M. Fraser, kuris fed. 
vyriausybės vardu Lenkijos 
ekonominei pagalbai pasky
rė milijoną dolerių sakyda
mas, kad lenkai Australijai 
davę šimteriopai daugiau 
negu tas milijonas vertas.

GENE VALIUNIĖNĖ “Eglė — žalčių karalienė”

įvyk

NAUJAS LIETUVIS 
VYSKUPAS

Lapkričio mėn. popiežius į 
vyskupus pakėlė prel. Joną 
Vytautą Bulaitį ir jį paskyrė 
Vatikano atstovu arba nun
cijum Čado respublikoje, 
Afrikoje. Vysk. J.V. Bulai
tis, gimęs Škotijoje iš reli
gingos ir lietuviškai sąmo
ningos šeimos, mokėsi jėzu
itų kolegijoje Londone ir 
aukštuosius mokslus išėjo 
Romoje Grigaliaus ir Late- 
rano universitetuose Romo
je. Kunigu įšventintas 1958 
m. Nuo 1963 metų vysk. Bu
laitis (anksčiau prelatas) il
gus metus darbavosi Vati
kano diplomatinėje tarny
boje ir yra pirmas lietuvis, 
paskirtas popiežiaus nunci
jum.

♦ * * ’Zįs.
Amerikoje, Čikagos mies

te, savo 50-tį atšventė se
niausia Amerikos lietuvių 
radio valandėlė ’’Margutis”. 
Ši valandėlė, jau eilę metų 
vadovaujama Petro Petru- » » »»♦» į. • 

i a i

čio, žinomo Amerikos žur
nalisto ir Australijos lietu
vių draugo. Jis su Amerikos 
lietuviais krepšininkais pir
mą kartą prieš 17-ka metų 
buvo atvykęs į Australiją. 
Valandėlė įsteigta komp. 
Ant. Vanagaičio, redagavu
sio ir "Margučio” žurnalą. 
Sukakčiai atžymėti sureng
tas specialus koncertas, ku
riame dalyvavo Toronto 
jaunų žmonių choras ’’Vo
lungė”, vadovaujamas D. 
Viskontienės, solistai A. 
Brazis, A. Simonaitytė, N. 
Linkevičiūtė ir J. Vaznelis. 
Solistams akomponavo D. 
Lapinskas. Koncertas praė
jo su didžiausiu pasisekimu.

♦ * ♦

Lapkričio 30 d. Genevoje 
prasidėjo sovietų - ameriko
nų pasitarimai dėl atominių 
ginklų apribojimo. Atrodo, 
tie pasitarimai truks ir atei
nančiais metais, nes iki da
bar vis tariamasi tik dėl 
procedūros.
ift f <•<«««* . ♦**«444*.*
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Reikia ir laisviesiems jungtis

Pereitame Mūsų Pastogės 
numeryje buvo kalbėta apie 
švenčių nuotaikoje gaivina
mą ir net skatinamą tautų, 
draugysčių, net šeimų su
siartinimą, susiglaudinimą 
Iš to seka tolimesnė išvada 
apie šeimynišką, draugišką 
bendravimą ir bendradar
biavimą tarp asmenų, orga
nizacijų, net tautų, iš viso 
pradedant mažu ir privačiu 
junginiu visados paliekamos 
atviros durys išeiti toliau - iš 
savo kiemo, savo giminės ar 
tautos iki kosminių beribių. 
O šito galima visai paprastai 
atsiekti sumažinant ir ap- 
valdant savus apetitus ir 
respektuojant kitų norus ir 
siekimus. Privačiame gyve
nime šie reikalai jau atsiekti 
ir laimimi ginčijamus klau
simus perleidžiant trečiųjų 
sprendimui, tačiau pasauli
nėje politikoje džiunglių 
įstatymas - kieno galia, to ir 
valia! Kadaise pasaulis, nors 
ir tuo pačiu principu valdo
mas, buvo kiek padrikas, bet 
šiandie prieita to, kad 
pasaulinė galybė susikon
centravo į du pagrindinius 
politinius polius - rytų ir va
karų, t.y. totalitarinį, taria
mai komunistinį ir laisvąjį. 
Varžybos visu tempu vyksta 
ne tik ideologinėje plotmėje, 
bet juo labiau militarinėje, 
kur kiekviena pusė, išranda
ma vis naujesnius ir baises
nius ginklus, gąsdina prie
šingą pusę ir tuo pačiu visą 
likusį pasaulį. Ar kada nors 
be katastrofos įvyks tarp 
abiejų pusių taikingas ir po
zityvus susitarimas, šiandie 
niekas negali išpranašauti. 
Pačiose politinėse pasaulio 
viršūnėse sunku to ir tikėtis, 
bet visados lemiamą žodį 
turėjo ir greičiausia turės 
pats žemiausias socialinis 
sluogsnis, žiūrint, kieno 
rankomis vadovaujamas ir 
kuriai pusei dirba. Vietnamo 
karą kaip tik nulėmė toji pa
ti Amerikoje priešingos pu
sės sukurstyta liaudis, nes 
Amerika nemokėjo masių 
įtikinti ir nuteikti, kodėl 
Vietnamo karas ir juo labiau 
dabar nesistengiama liau
dies įtikinti, kas tuo pralai
mėta. Kitaip sakant, šios 
dienos (be abejo, taip buvo 

ir praeityje) įtampą sudaro 
vienos pusės ekspansija už
valdyti pasaulį, iš antros 
pusės ambicija nepasiduoti 
bet kokia kaina. Liūdniau
sia, kad laisvės gynėjų pusė 
visai nesirūpina propagan
dine puse: nei savuosius bei 
sąjungininkus įtikinti, ko 
siekiama ir kas ginama, nei 
pastojamas kelias priešingos 
pusės propagandai, kuri 
rausiasi po laisvojo pasaulio 
pagrindais net organizuoda
ma ir vykdydama maištus 
terorizuodama ramius gy
ventojus. Mes matome, kas 
dedasi pačioje Australijoje. 
Atrodo, kad šiuo metu iš 
viso neturime Australijoje 
jokio valstybinio autoriteto: 
kiekviena unija daro ir rei
kalauja, ko tik nori, neat
sižvelgiant kas daugiausia 
nuo to kenčia. Atsimenant, 
kieno rankose yra Australi
jos darbininkų unijos, savai
me suprantama, kad nepa
liaujama organizuojamų 
streikų grandinė veda prie 
lemiamo dalyko: sugriauti 
Australijos ūkį ir tuo pačiu 
privesti prie vienašališkos, 
ne Australijos naudai revo
liucijos. Kiek šiandie girdisi 
balsų apie komunistų kėslus 
Australijoje, kiek daug 
spaudoje ir atskiruose ra
portuose paduota konkrečių 
kontroversinių faktų, bet

Sovietinis gyvenimas
Jurgis Jonavičius

Tokia padėtis demorali
zuoja gyventojus, ir sovietų 
vidurinė klasė, jei ją taip 
galima pavadinti, pamažu 
virsta į vagių visuomenę. 
Rusuose įsigalėjusi prielai
da, kad ’’visi vagia”, baigia 
nuslopinti rusų tautos su
pratimą tarp blogio ir gėrio.

Vienintelis teigiamas Ru
sijos gyvenimo aspektas, 
nudžiuginęs straipsnio au
torių, po 10 metų aplankius 
sovietinę imperiją, yra reli
gijos atsinaujinimas. Nors 
religija ir dabar yra žiauriai 
persekiojama, į maldos na
mus renkasi vis daugiau 
jaunų žmonių, ieškančių 
naujų moralinių vertybių. 
Tame religiniame atsinauji
nime, jaunimo tarpe, jaučia- 

vyriausybė atrodo, visiems
tiems faktams yra akla ir 
kurčia, net suvaržydama sa
vas saugumo institucijas, 
kad galėtų laisviau siautėti 
KGB agentai. Antai, net 
viešai išduoti asmens laisvės 
principai vardan gerų san
tykių su komunistiniais 
kraštais (rumuno sportinin
ko atvejąs). Lygiai kaip 
Amerika už žuvį pardavė 
Simą Kudirką, bet bent tuo 
gerai, kad pamačiusi klaidą 
ją stengėsi atitaisyti ir dali
nai atitaisė, betkokįpavyzdį 
parodė Australija, išduoda
ma rumuną pabėgėlį dėl 
prekybinių santykių?

Mes irgi gyvename Aus
tralijoje ir galiojome kaip 
organizuotas vienetas. Nors 
mūsų ir negausu, norint mo
kėjome ir mokame įrodyt, 
kad mes esame reikšmingi ir 
mūsų įtaka toli siekia. Kodėl 
negalėtume visi sutartinai 
išvystyti savo, pabaltiečių 
ar bendrai pavergtųjų tautų 
vardu atitinkamo aktyvumo, 
kad bent australai ir ypač 
vadovaują organai atvertų 
akis gresiančiam pavojui ir 
dar kol ne pervėlu jam 
pastotų kelią.

Kalbant apie suartėjimą 
turėkime minty ir bendravi
mą prieš bendrą priešą ir 
už bendrą tikslą - prieš mūsų 
tautų pavergėją bei gre
siantį pavergimą šio krašto, 
o toji kova savaime virs už 
laisvę ir savo krašto išvada
vimą, nes griuvus agresoriui 
sutruks ir pavergtųjų pan
čiai. (v.k.)

Tęsinys

mas taip pat ir į dešinę 
linkstantis nacionalizmas bei 
pagarba senosios Rusijos 
meninėms ir kultūrinėms 
vertybėms.

Panašūs jausmai pastebi
mi ir valdančio elito eilėse, 
nusivylus socializmo trūku
mais ir blogybėmis.

Autorius toliau sako, kad 
nepaprastai stipriai padidė
jo tautinių mažumų antiru
siška laikysena - nuo lietuvių 
vakaruose iki kalmukų ry
tuose. Be šių dviejų tautų, 
autorius atskirai mini ukrai
niečius, estus, gruzinus, ar
mėnus ir uzbekus, kurių vi
sų natūralaus prieauglio 
skaičius viršija rusus penkis 
kartus.

Daugumas ne- rusų, su 
kuriais autorius kalbėjo, at
virai protestavo prieš rusų 
imperializmą ir priespaudą. 
Visi gyrėsi, jų respublikose 
reiškiamomis antirusiško
mis nuotaikomis.

Toliau autorius rašo, kad 
šiandieninėje Rusijoje į So
vietų Sąjungos vadus žiūri
ma, kaip į nepajudinamą 
žmonių grupę, apsuptą pri
vilegijomis nuo gintumo iki 
mirties. Rusai sako, kad į 
įvairius susirinkimus ir kon
gresus suvažiuoją partijos 
galingieji, saugomi K.G.B. 
tarnų, išsivystė į paveldėji
mo principu pagrįstą val
dančiųjų klasę, kuri vado
vaujamas vietas ir ištaigin-

REMK AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDĄ

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

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

I
 AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.

50 Errol Street,
North Melbourne, Victoria

| A.L. Fondo Valdyba
»-

go gyvenimo būdą perleidžia 
savo prieaugliui kaipo pri
gimtą teisę.

Sovietų liaudis pajuokia 
juos, kaip aristokratus, be 
aristokratiškų manierų, 
skonio ir sugebėjimų, nes tie 
kietaveidžiai žmonės nesi
rūpina ta žala, kurią jie daro 
savo šaliai, vadovaudamiesi 
vieninteliu noru - pripildyti 
savo pilvus.

Straipsnio autorius atsi
tiktinai Leningrade, užkan
dinėje sutiko hotelio, kuria
me jis gyveno prieš 10 metų, 
į pensiją išėjusį durininką. 
Po vieno, kito stiklelio, bu
vęs durininkas, pilnas nea
pykantos, skundėsi: ’’Prie 
Stalino, viršūnės at
sargiai slėpė savo privilegi
jas, gi dabar, kai žmonės iš 
komunizmo juokiasi, parti
jos tūzai visuomet stengiasi 
parodyti savo išimtiną 
padėtį ir juos supantį liuk
susą.

Jų limuzinams Maskvos 
gatvėse yra skirti specialūs 
takai ir žmonės, matydami 
juos važiuojant, murma: 
’’Štai važiuoja parazitai, ku
rie save laiko tautos tar
nais...” taip pasakojo senasis 
durininkas.

Specialios krautuvės pi
giai parduoda aukštiems 
valdžios pareigūnams^ įvai
riausią eiliniams1 ^piliečiam s 
neprieinama maištą ir agami
nius: nuo - itališko salami ir 
daniškų čebatų iki geriau
sios rūšies rusiškų kailių.

Darbininkijos pasipiktini
mas yra ne tiek nukreiptas į 
partijos vadų gobšumą, kiek 
į tai, kad ši padėtis pamažu 
įsiamžina, nes tik partijos 
bosų vaikai priimami į išim
tines mokyldas ir tik jie 
gauna paskyrimus į geriau
sias vietas.

Dailininkas iš Kijevo pa
reiškė straipsnio autoriui: 
’’Vyriausybės nariai nesu- 
stojamai stiprina savo padė
tį ir vis labiau atitolsta nuo 
tautos. Jų vaikams univer
sitetuose vietos užtikrintos, 
tuo tarpu daugybė už juos 
intelektualiai ir akademiniai 
stipresnių ir gabesnių jau
nuolių negali pakliūti į aukš
tąsias mokyklas.

Autorius toliau sako: ’’Per 
paskutinius 20 metų, lanky
damasis Rusijoje, aš girdė
jau labai mažai pagarbos ir 
ab.soliučiai jokios meilės 
valdančiąja! klasei. Tačiau 

prieš 10 metų kritikoje dar 
buvo šiek tiek susilaikoma. 
Sovietų inteligencija kartais 
pajuokdavo Kruščiovo sta
čiokiškas manieras, bet net 
ir po to, kai jis buvo išmes
tas iš Politbiuro, pagarba, jo 
prieš išmetimą užimtai 
aukščiausiai šalyje vietai, 
apsaugojo Nikitą nuo likimo, 
kokio susilaukė jo pirmta- 
kūnai.

Šiandien yra atvirkščiai - 
aukščiausias vietas užtinan
tieji partiečiai yra labiausiai 
neapkenčiami. Ypatingai 
yra piktinamasi nauju kultu, 
sukurtu garbinti Brežnevą. 
Brežnevo memurai yra pri
valoma literatūra skaitymui 
visose mokyklose. Sov. 
S-goje išleista visa eilė kny
gų apie Brežnevą, o taip pat 
ir jo paties parašytų (bent 
taip sakoma, nors tuo labai 
abejojama), Brežnevo apdo
vanojimas krūva medalių ir 
titulų ir svarbiausiai sutei
kimas Brežnevui Lenino 
vardo literatūros premijos - 
sukėlė Sov. S-goje daugybę 
pašaipų. Brežnevas virto 
pajuokos objektu net ir tarp 
tų žmonių,’ kurie jį skaito 
vienu iš mažiausiai pavojin
gų Politbiuro narių.
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Kanadoje antibolševikinio 
tautos bloko (ABN) metinė 
konferencija įvyko lapkričio 
7-8 d.d. Toronte, kur daly
vavo kandidatų ir atstovų iš 
įvairių kraštų. Konferenci
joje pasmerktos vakariečių 
nuolaidos bolševikams' ir ra
ginama išvysti kuo didesnę 
antikomunistinę akciją, nes 
laisvųjų tautų pavergimas 
vyksta visą laiką vakarie
čiams laikantis pasyviai. 
Blogiausia, kad bolševikai 
pavergia kitus kraštus lais
vės vardu, kas ypač klaidina 
šios apgaulės nepramatan- 
čius.

* * *
1982 metais gegužės 28-30 

dienomis Čikagoje įvyks bu
vusių Kauno ,vAušros” gim
nazijos berniukų ir mergai
čių gimnazijos mokinių ir 
mokytojų suvažiavimas.

Mamytei
mirus, nuoširdžiausią užuojautą Danutei Bartonienei ir 
artimiesiems siunčia

Musteikių šeima
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Su Canberros skautais
> ,..... i

SAVAITGALIO

Spalio 24-25 Canberros 
’’Baltijos” tuntas surengė 
savaitgalio stovyklą prie 
S-ažios Shoalhaven upės.

alyvavo 15 skaučių ir 
skautų ir 4 vadovai.

Penktadienio vakare 
Senki skautai su vadovu 
rolių Mindaugu Mauragiu 

nuvažiavo paruošti stovyk
los. Atvažiavus jau temo, 
bet vieną palapinę pastatė. 
Po laužo ir ilgų pašnekėsiu 
pijonieriai sumigo.

i. Iš k.: A. Brūzga, M. Vaitas, A. Daukus, D. Mauragis, E.Vaizdas 
Pember.

Akademikų skautų veikloje
A.S.S. MELBOURNO
SKYRIAUS MINĖJIMAS

Akademikų skautų 57 
metų įsikūrimo jubiliejų 
Melbourne skyrius atšventė 
sekmadienį spalio 18 d. Lie
tuvių Namuose Bendruome
nės menėje. Dalyvavo apie 
40 svečių.

Minėjimas pradėtas 
tautos vėliavos įnešimu, mi
rusiųjų pagerbimu ir „Gau- 
deamus igitur”. Skyriaus 
pirmininkas fil. A. Žilinskas 
pasveikino susirinkusius ir 
trumpai nušvietė akademi
kų skautų nueitą kelią 'nuo 
įsteigimo iki dabar.

Po pirmininko pranešimo 
sekė dipl. ekon. V. Jakučio 
labai įdomi paskaita, tema 
„Vytis, Lietuvos valstybės 
herbas”. Prelegentas, 
kruopščiai surinkęs istorinių 
šaltinių medžiagos apie Lie
tuvos kunigaikščių asmeniš
kus ir valstybinius ženklus, 
išaiškino, kaip Vytis atsira
do ir kaip jis ištikrųjų buvo 
vaizduojamas. Jo nuomone, 
Vytis kaipo valstybės her
bas privalo visuomet būti 
toks pat, nekeičiamas, ne
stilizuojamas, negražinamas 
ir neperdirbinėjamas. Ta 
pačia proga p. Jakutis pri
minė, kad vienas iš mūsų 
žymiausių istorikų A. Šapo
ka gimė prieš 100 metų ir 
aptarė jo Įnašą į Lietuvos is
torijos studijas.

Po paskaitos sekė trumpa 
meninė programa atlikta 
jaunųjų skautų akademikų. 
Senj. A. Vaitiekūnas pianinu 
paskambino ištraukas iš 
Beethoveno kūrinių, t.n. L. 
Cižauskaitė solo gitara išpil
dė ispanišką klasikinį kūrinį 
ir fil. R. Juškaitė perskaitė 
A. Budrių,Bangos Palypėji- 
mas”.

Užbaigai sugiedotas Lie
tuvos Himnas ir išnešta vė
liava. Po minėjimo sekė vai
šės - kavutė. Koresp.
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STOVYKLA

Šeštadienio rytą atvažia
vo kiti į jau pilnai įruoštą 
stovyklą. Laiko negaišinant 
buvo paruošti sumuštiniai, 
ir visa stovykla išžygiavo į 
iškylą. Po kokios valandos 
kelionės priėjome ”Big 
Hole”. Tai labai įdomus geo
loginis reiškinys: didžiulė 
duobė kalno pašlaitėj maž
daug 100 metrų skersmens 
ir virš 100 metrų gilumo. 
Aplinkui stačios uolos ir nu
sileisti į duobę galima būtų 
tik virvėmis. Šį kartą to ne
bandėm.

SYDNEY

Ginta Viliūnaitė

GINTARINĖ UŽDANGA

Prieš 40 metų rusų pada
linta, išdraskyta lietuvių 
tauta išsibarstė po visą pa
saulį. Kad lietuviškumas iš
liko, kad lietuviai susibūrė, 
ieško viens kito net ir toli
miausiuose kampuose, tas 
įrodojfitiprų jausmą ir prisi
rišimą, gimtąjam kraštui, 
tėvų žemei.

Išeiviją ir tėvynę tebeski
ria geležinė uždanga, kuri 
gal kiek prasiskyrė pasta
ruoju laiku. Tačiau, tos 
lengvatos vieton patys 
tremties lietuviai (ben,t: 
dalis jų) stato savotišką gin
tarinę uždangą - drausdami 
bet kokį bendradarbiavimą 
su Lietuva, atgrąsindami 
priaugančią kartą, tik iš pa
sakojimų pažįstančią tėvų 
žemę, nuo važiavimo ir susi
pažinimo su tautos bran
duoliu, susipažinti su 
antrąja tautos puse, betar
pio susipažinimo su dabarti
nės vergijos sąlygomis.

Bet juk tai tikras perver
tinimas okupanto galios, vi
siškas neįvertinimas priau
gančios kartos atsparumo 
pavergėjams, o taip pat 
skaudus nuvertinimas net 
ignoravimas Lietuvoj kovo
jančių patriotų, kuriems 
kontaktas su laisvuoju pa
sauliu, žinia, kad jie ne vieni, 
yra didžiausias paskatini
mas jų tautiniam gyvybin
gumui.

Ir taip kaip nesulaikysi 
upės bėgimo, taip nesulai
kysi jauno entuziazmo ieš
kančio savo šaknų ir nepa
būgstančio jokių uždangų, 
kokios medžiagos jos be
būtų.

Akli turi būti tie uždangų |

Truputi pailsėję žengėm 
tolyn per puikų mišką ir nu
sileidę stačia pašlaite, priė
jom ’’Marble Arch”. Pavalgę 
pietus ėjom ištirti, kas ten 
yra. Iš pradžių tai tiktai ma-

Apačioje: krikštijam
baidarę. Krikšto tėvai A. 
Brūzga ir G. Martišienė 

statytojai, jei jie nemato, 
kad jaunieji piligrimai grįžta 
lyg magiškos lazdelės pa
liesti, grįžta visi be išimties 
’’atsilietuvinę” - ar tas 
draustina?

VILNIAUS LIETUVIŲ
JAUNIMO ŽODIS

Iš ’’Aušros” Nr. 26 (66) skai
tytas per A.S.S. metinę 
šventę Sydnejuje

Mes, Vilniaus lietuvių 
patriotiškasis jaunimas, mi
nėdami 63-sias Nepriklauso
mybės akto pasirašymo me
tines, skelbiame —

Mūsų tėvynės Lietuvos 
valstybinė nepriklausomybė 
gyva mūsų širdyse! Lietu
vos laisvės idėja dega mūsų 
protai! Mes, besibaigiančio 
XX-jo — kosmoso ir atomo

LJOUMW. 
miANGCJ

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

žas upelis giliam slėny, pas
kui jis dingsta į didžiulę uolą 
ir tada teka tarp labai sta
čių, aukštų, uolinių krantų. 
Ėjimas labai sunkus: vieto
mis patamsyj, uoloj, vieto
mis taip siaura, kad tiktai 
rankomis atsirėmus į vieną 
sieną ir kojomis į kitą galima 
šiaip taip praeiti. Nuotykių 
buvo: vieni į vandenį įkrito, 
kiti kelius, alkūnes nusibal- 
nojo.

Po ilgos kelionės grįžus į 
stovyklą virėjas brolis Ridas 
Daukus paruošė vakarienę. 
Nežinia ar prietūs buvo geri, 
ar visi buvo labai alkani, nes 
niekas nesiskundė.

Diena užbaigta vėliavos 
nuleidimu ir laužu, o tada 
dar naktiniai žaidimai kaip 
dažniausiai būna su nakti
niais žaidimais, niekas neži
no, kas laimėjo, bet ginčų 
buvo daug.

Miglotas sekmadienio ry
tas pavirto į puikią, saulėtą 
dieną. Vilkiukai ir paukšty
tės vadovaujami sesės 
Audronės Stepanienės ir 
brolio Jono Šliogerio, pra
leido rytą sekdami kelionės 
ženklus. Skautai studijavo 
žemėlapių orientaciją.

Pavalgę pietus nuleidom 

amžiaus vaikai — gimėme 
vergijoje. Tačiau savo šei
mose, draugų būreliuose, 
kartu su Lietuvos, laisvojo 
gasaulio lietuviais, jaunimu, 

ulago tremtiniais, kartoja- 
me didingiausio tautos isto
rijos dokumento žodžius 
skelbiančius Lietuvos ne
priklausomybę.

Minėdami šią didžią datą, 
lenkiame galvas tiems, kurie 
padėjo pagrindus nepri
klausomybei, žuvo už tėvy
nės laisvę.

Rusiškieji okupantai su
trypė valstybės suverenu
mą, bet nepajėgs išrauti iš 
mūsų sielos laisvės jausmo, 
nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo troškimo.

Mūsų idealas yra visos 
lietuvių tautos idealas.

Mūsų pusėje tiesa, mora
linis. dvasinis pranašumas. 
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palapines ir susipakavom, 
nuleidom vėliavą, atsisvei
kinom su gražia vieta ir pa
vargę, nedamiegoję, apši- 
braižę, bet patenkinti, išva
žiavom namo.

BAIDARĖS KRIKŠTAS

Canberros skautai turi 
puikias sąlygas vasaros 
metu praleisti daug laiko 
prie ežero. Šią vasarą penki 
jauni geltonšlipsiai rengiasi 
baidarininko specialybei. 
Tai specialybei įgyti reikia 
mokėti pastatyti baidarę ir 
nuplaukti ja ne mažiau kaip 
100 km.

Baltijos tunto skautai, ga
vę $ 150 dovaną iš Canber
ros Lietuvių Klubo, smar
kiai dirbo, padedami senų 
brolių Romo Minioto ir Min
daugo Mauragio, ir orui at
šilus pabaigė statyti baida
rę. Baidarė virš 4 m. ilgumo, 
indėnų stiliaus, raudonai 
dažyta, net kviečia į van
dens kelionę.

Baidarės krikštas įvyko 
lapkričio 2 d.. Krikšto tėvai, 
p. Martišienė (jun.) ir Can
berros Klubo pirmininkas p. 
Brūzga užlašino lašą šampa
no ir pakrikštijo baidarę 
’’S.O.S. . Reiškia: kai apsi
vers, tai visi žinos, kad pa- 
gelbos reikia.

Baidarę išbandyti į pirmą 
kelionę išplaukė du seni vy
čiai. Baidarė puikiai plaukė, 
bet skautukai nutarė, kad 
ežero dievaičiams reikia 
aukos. Baidarei grįžtant į 
krantą, staiga apspito ją bū
rys skautukų. Kas atsitiko 
neaišku, bet liudininkai 
tvirtina matę apvirtusią bai
darę ir labai šlapią brolį 
Mindaugą ir brolį Ridą.

Baidarininko specialybei 
gauti jaunieji skautai turės 
atlikti daug kelionių. Kai 
kurie jau atliko keliones 
Burley Griffin ir Gininderra 
ežeruose. Toliau yra pla
nuojama naktinė kelionė 
Googong ežere ir kelionė 
upėmis nuo Tumut iki 
Gundagai. Kelionėms atlikti 
Baltijos tuntas dabar turi 
vieną baidarę ir remontuoja 
antrą, kurią ištraukė iš 
Jindabyne ežero dugno. Be 
to kaikurie broliai turi savo 
baidares. Tokiu būdu skiltis, 
su vadovais gali lengvai 
leistis į kelionę. R n

Žavėjo, teikė didžiulę para
mą prezidento Karterio 
tvirta vyriausybės politika 
žmogaus teisių gynimo 
klausimu. Maskvos olimpia
dos boikotas. Mes ne vieni! 
Didžiuojamės šios laisvos 
demokratiškiausios, galin
giausios pasaulio valstybės 
laimėjimais. Žinome, kad 
nemažą indėlį į jos klestėji
mą įneša mūsų tautiečiai, jos 
ateitį kuria ir lietuvių jauni
mas, gėrimės jo tautine 
veikla, jaučiame paramą.

Mūsų artimi ir brangūs 
naujojo JAV prezidento Re-
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Daugelis prieš 10 metų 
kitaip kalbėjusių straipsnio 
autoriaus pažįstamų sako, 
kad Rusijos valdžia vis silp
nėja ir išsilaiko tik dėka 
K.G.B. naudojamo teroro 
prieš gyventojus ir sovietų 
karinės jėgos demonstra
vimu užsieniui. Autorius ra- 
šo: ’’Mano prieteliai yra įsi
tikinę, kad 60 metų komu-
nistinio rėžimo ne tik išmo
kino vaikus meluoti ir su
naikino gyventojuose tikėji
mą į socializmą, bet taip pat 
pavertė rusų tautą į vagis, 
pavyduolius ir savanau
džius”.

Per 50 metų iki revoliuci
jos, caro laikais, Rusija pa
mažu artėjo prie konstituci
nės monarchijos ir eventua
liai demokratijos. Bet dau
guma žmonių, kurie šio 
progreso siekė, revoliucijos 
metu ir po jos, buvo sušau
dyti ar kitaip nutildyti. 
Todėl jei šiandieninis ko
munistinis rėžimas staiga 
subyrėtų, jį greičiausiai pa
keistų karštuoliai naciona
listai, o ne konstruktyvūs li
beralai, kuriems nepavyko 
išsivystyti sovietinėje ap
linkoje ir kuriuos nedaug 
žmonių tesuprastų, ar jų no
rėtų.

Todėl dauguma rusų sako, 
kad kol jie dar turi ko val-
gyti, esamoji padėtis tęsis 
toliau.

Vakarų pasaulis viso to, 
greičiausiai, nepastebi todėl, 
kad nusivylimas esama sis
tema neatsispindi Maskvos 
vedamoje užsienio politiko
je. Net ir pilni opozicijos 
komunistiniams vadeivoms, 
rusai savo parapijinio pat
riotizmo vedini, vistiek rems 
’’matušką Rusiją”, jei ji atsi
durs pavojuje.

Rusija yra paradoksinėje 
padėtyje, kurioje visi žino, 
kad gyvenimo sąlygos eina 
ne geryn, o blogyn, bet tuo 
pačiu metu visi vienbalsiai 
šaukia, kokie laimingi yra 
Sovietų Sąjungos gyvento
jai, o sovietų propoganda, 
gudriai atrinkdama arba 
fabrikuodama užsienio ži
nias, efektingai manipuliuo
ja sovietų visuomenę, pri
versdama rusus žiūrėti į 
save, kaip į tautą, į kurios 
’’socialistinius atsiekimus” 
kęsinasi ir jų pavydi visas 
nekomunistinis pasaulis.

Kaip Čekoslovakijos, taip 
ir Afganistano atveju, dau
guma rusų tiki, kad jų ka
riuomenė ėjo į pagalbą afga
nams todėl, kad jiems grėsė 
pavojus iš imperialistinių 
Vakarų.

Rusai, taip kaip ir visos 
kitos pasaulio tautos karo 
nenori, bet jie jau yra savo 
propogandos įtikinti, jog 
neužilgo Kinija puls Sovietų 
Sąjungą.

♦**
Amerikoje L. B-nės Vi

suomeninių reikalų Taryba, 
vad. A. Gečio išleido jau iš 
eilės devintą tomą Dr. T. 
Remeikio redaguotą ’’The 
Violations of Human Rights 
in Soviet Occupied 
Lithuania, a Report for 
1979-80.” Knyga turi 264 psi. 
su persiuntimu kainuoja $ 
10. Platina Čikagoje dien
raštis Draugas.
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Tačiau didžiausia tragedi
ja glūdi tame, kad jei sovie
tų kariams vieną dieną bus 
pasakyta atsisukti nuo Kini
jos į vakarus ir pulti Europą, 
j’ie tą darytų bei jokio dve
jojimo ar protesto, neklaus
dami, kodėl staiga pasikeitė 
priešas.

Baigdamas straipsnį, au
torius rašo: ’’Kremliaus va-
dai be paliovos kalba vienas 
kitam apie komunizmo 
triumfą kiekviename parti
jos susirinkime, suvažiavi
me ir kongrese. Tačiau jie 
visi, kaip vienas, atmintinai 
žino Rusijos istoriją, kurioje
yra pilna pavyzdžių apie 
valdovus, drebėjusius dėl 
savo sostų, nežiūrint to, kad 
jie turėjo savo žinioje dide
lius dalinius patikimų sargų.

Ir nors diktatūrinėje sis
temoje tarnai sako savo val
dovams tik tai, ką jie nori 
girdėti, valdovai puikiai 
žino, kas šalyje vyksta. To
dėl ir galingieji sovietų dik
tatoriai nesijaučia saugūs ir 
bijo tos dienos, kuomet 
jiems ateis laikas atsakyti už 
milijonų žmonių pralietas 
ašaras ir kraują.,

Lietuvybės išlaikymas yra mūsų pačių rankose. Gerus 
norus ir idealizmą kasdienybėj reikia materialiai įrodyti.

REMKA.L. FONDĄ!

Susitikimai ir vizitai
Australijos Lietuvių 

Bendruomenės Krašto Val
dybos pirmininkui repre
zentuojant lietuvius šiais 
metais vien lapkričio mėn. 
teko net du kartus pasima’- 
tyti su Australijos ministe- 
riu pirmininku Rt. Hon. 
Malcolm Fraser.

Pirmas susitikimas buvo 
lapkričio 22 d. Lenkų Na
muose, Melbourne, kada 
svečias oficialiai atidarė pa
galbos Lenkijai Fondo vajų.

Ministeris pirmininkas 
pasakė kalbą ir įteikė vieno 
milijono dolerių čekį nuo 
Australijos vyriausybės.

Iškilmes filmavo visos 
Melbourne televizijos stotys 
ir vakare per žinias rodė 
atidarymo iškilmių ištrau
kas. Buvo pareikšta, kad už 
surinktus pinigus bus per
kamas maistas ir medika
mentai Lenkijai ir siunčiami 
per katalikų šalpos organi
zacijas ir Australijos konsu
latą Varšuvoje.

Antras susitikimas buvo 
lapkričio 30 d. vakare, 
Clunes Ross rūmuose, 
Parkville prie Melbourno 
universiteto.

Čia įvyko Australijos 
Multicultural Instituto kon
ferencija ir min. pirmininkas 
pasakė inauguracinę kalbą. 
Dalyvavo Instituto nariai ir 
kviestiniai svečiai iš visų et
ninių bendruomenių. Lietu
vius atstovavo Krašto Val
dybos pirm. Albinas Pocius 
su žmona.

Po min. pirmininko kalbos 
visi svečiai buvo pakviesti į 
rūmų antrame aukšte esan
čią svetainę, kur prie kavos 
Euoduko visi turėjo progos 

iek pasikalbėti su min. 
pirmininku ir kitais ministe- 
riais bei parlamentarais.

Lietuvių atstovui irgi teko 
proga pasikalbėti su min. 
pirm. Malcolm Fraser ir 
imigracijos ministeriu lan 
Macphee lietuviams rūpi
mais klausimais ii* pakviesti

Frank’s Ladies Hąirdressing Salon
'''*!,}ii' (FRANK’S GROŽIO SALIONAS)

linki 
visiems esamiems ir būsimiems klientėms

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

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

SHOP M—74
BANKSTOWN SHOPPING SQUARE

žodžiu bei raštu į Lietuvių 
Dienų atidarymo iškilmes. 
Atsakymas buvo pažadėtas 
už mėnesio po Kalėdų šven
čių. -

Beveik kas savaitę Krašto 
Valdybos pirmininkui tenka 
susitikti su kitų mums drau
gingų bendruomenių ir 
Australijos vyriausybės pa
reigūnais arba atsilankyti į 
jų renginius.

Spalio mėn. dalyvauta 
laisvųjų kinų tautinėje 
šventėje ir savaitę vėliau 
baltarusių arba lietuviškai 
gudų bažnyčios ir jų namų 
pašventinime. Iki šiol gudai 
neturėjo savo namų ir baž
nyčios Melbourne, dabar 
nusipirkę seną namą persi
statė ir įsirengė sau stačia
tikių bažnyčią, o už jos salę 
savo susirinkimams. Jų baž
nyčia ir bendruomenės 
namai yra 6 Wills St. Yarra- 
ville.

Lapkričio 11 yra lenkų 
nepriklausomybės šventė. 
Minėjimą rengė Viktorijos 
lenkų organizacijų fedaraci- 
ja. Lenkai turi Melbourne 
miesto centre namus, bet 
maža salė antrame aukšte 
neduoda to iškilmingumo 
kaip pas mus ar latvius.

PAS IMIGRACIJOS 
MINISTERĮ

Federalinis Imigracijos 
ministeris lan Macphee 
buvo susikvietęs Rytų Eu
ropos bloko (vengia sakyti 
Pavergtųjų Tautų) bend
ruomenių Krašto Valdybų 
pirmininkus ir visų rumunų 
organizacijų vadovus norė
damas paaiškinti, kodėl tas 
vargšas rumunų sportinin
kas buvo prieš savo valią 
grąžintas komunistams.

Ministeris aiškino, kad 
Australijos vyriausybė ne
norėjusi pagadinti gerų pre
kybinių santykių su Rumu
niją. Panašus sutapimas. Si

mas Kudirka, nušokęs nuo 
sovietinio laivo buv išmai
nytas ant silkių ir menkių, o 
rumunas ant vilnos ir kvie
čių.

Gaila buvo stebint minis- 
terio naivumą ir rumunų 
bendruomenės susiskaldy
mą, kada jų vadovai net mi- 
nisterio akivaizdoje pradėjo 
vienas kitą barti ir šmeižti. 
Bendruomenių kur savo 
tarpe nėra vieningumo, nie
kas rimtai neišklauso ir į jų 
pageidavimus nekreipia dė
mesio.

Pasitarimo metu" paaiškė
jo, kad sportininko deporta
ciją nulėmė Politinių Pabė
gėlių Įvertinimo Komitetas 
— Political Refugees Asses- 
ment Committee, kurį suda
ro ’’pažangesnių” organiza
cijų atstovai. Lietuvių 
atstovui pasiūlius, kad į tą 
komitetą įeitų ir ’’Rytų Eu
ropos Bloko” bendruomenių 
atstovas, pasiūlymas buvo 
atmestas. Taip pat nerado 
pritarimo priminimas, kad 
pagal Jungtinių Tautų Žmo
gaus Teisių čarterį niekas 
negali prieš jo valią būti 
siunčiamas bet kur.

Užklausus, kodėl buvo 
leista į Australiją atvažiuoti 
4.000 Lenkijos piliečių, kurie 
pasiekę Austriją pakeitė 
savo kelionės planą ir vieto
je važiavę į Izraelį pasuko 
čia, gavome keistą atsaky
mą. Sako, jie prie Stalino ir 
iki dabar užėmė aukštas 
vietas ir pasikeitus santvar
kai gali nukentėti. Jie pava
dinti ’’Economical Refu
gees”, nes patys užsimoka 
arba už juos sumoka Jungti
nių Tautų pabėgėlių komi
tetas.

Pasitarimas su ministeriu 
parodė, kaip svarbu, kad 
mes savo tarpe būtume vie
ningi ir dar glaudžiau susi
burtame į visų Pavergtųjų 
Tautų Komitetus, kad suda
rytume vieningą frontą po- 
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Mūsų bendradarbės: 
Violet, Valda, Waltraud, 
Regina, Michele, Corinne, 
Julie, Debbie

Aplankę mūsų saloną jūs 
jausitės ir atrodysite 
žavėtinai!

Skautų...
Atkelta iš psl. 3

agano inauguracinėje kalbo
je pacituoti pirmajame pa
sauliniame kare žuvusio 
Amerikos kario žodžiai: ”Aš 
turiu gyventi, kovoti, dirbti 
taip, tarytum nuo manęs 
vienintelio priklausytų tė
vynės likimas”. Jie privalo 
tapti ir mūsų credo.

Iš mūsų tėvynės Lietuvos 
širdies — Vilniaus sveikina
me viso pasaulio lietuvius —

Tebūna mums Vasario 
16-ji vėliava, po kuria vie
ningai stojame į naują žygį 
už laisvę, už Lietuvos Ne
priklausomybę!

Vilnius, 1981.H.16

Vilniaus lietuviškasis 
jaunimas

(Parinko ir skaitė A.S.S. 
Sydnejaus Skyriaus pirm, 
ps. fil. Ginta Viliūnaitė)

NAUJA NARĖ

Neseniai Sydn, Akademi- 
kių Skaučių D-vės narė kan
didatė Kristina Virgenin- 
gaitė pakelta į tikrąsias na
res, suteikiant jai d-vės 
spalvas ir ženkliuką.

Tai pati jauniausia narė, 
kuri skautauti pradėjo prieš 
porą metų, lankė Lituanisti
nius kursus ir 1980 m. iš
laikė gimnazijos baigimo 
atestatui lietuvių kalbos eg
zaminus aukštu pažymiu. Ji 
studijuoja socialinius moks
lus universitete, aktyviai 
dalyvauja taut, šokių gru
pėje ’’Sūkurys”, neapleidžia 
ir skautų gretų Aušros tun
te.

Kad taptų A.S. D-vės tik
rąja nare Kristina turėjo 
išeiti specialią skautišką - 
visuomeninę programą. Ją 
išeiti padėjo kandidačių glo
bėjos: fil. M. Milienė ir fil. J. 
Viliūnienė. Ji supažindinta 
su akademinės skautijos 
ideologija ir istorija, su pag
rindinėmis išeivijos lietuvių 
organizacijomis, lietuviška 
spauda - laikraščiais. Spal
voms gauti ji parašė refera
tą liečiantį skautijos ideolo
gija ■
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Keramikos paroda
Lapkričio 22 jvyko kera

mikės Jolantos Garolytės- 
Janavičienės paroda Ken
sington Gallery Adelaidėj. 
Parodoje buvo išstatyti 8 
darbai, kurie liudijo meni- 
ninkėsnaują išraiškos kelią: 
iš dekoratyvinio keramikos 
žanro Jolanta Janavičienė 
perėjo ^skulptūrų kūrybą, 
kurioje tematika vaidina 
svarbų vaidmenį. Menininkė 
ne tik domisi žmonių tarpu
savio ryžiais, bet ji ieško ir 
sąryšių tarp žmogaus ir jį 
supančios gamtos, erdvės ir 
visatos fenomenų.

Kas gi skatina menininkę 
kurti? Į šį klausimą Jolanta 
atsako: ’’Noras kurti ir dirb
ti su moliu man pasidarė vi
dujinė būtinybė. Tarp me
džiagos ir manęs yra tamp
rus ryšys. Kūrybos eigoje 
esame abu lygūs partne
riai.”

J. Janavičienė: Osiris

ATOSTOGOS THAILANDE
Antanas Laukaitis Tęsinys

RELIGIJA

Pagrindinė religija čia yra 
budizmas, turintis virš 90% 
visų gyventojų. Per šimtus 
metų budizmas pasidarė jų 
viso gyvenimo pagrindinis 
vadovas, įeidamas į jų kul
tūrą, meną ir kt. Gatvėse 
matosi labai daug budistų 
vienuolių, kurie yra nuskus
tomis galvomis, apsijuosę 
oranžiniu apsiaustu ir dėvi 
sandalius. Tai daugumoje 
jauni vyrai, kurie studijuoja 
Budos mokslą, patys gyven
dami gana sunkų gyvenimą. 
Šie vienuoliai ir vienuolės 
čia yra labai respektuojami 
ir su jais reikia elgtis labai 
mandagiai, nes jie, pagal 
tailandiečius, reprezentuoja 
gerumo simbolį. Jokiu būdu 
negalima jiems pasiūlyti pi
nigų, nes tai būtų jų di
džiausias užgavimas, nors 
cigarečių ir kitų dovanų ga

li Įima jiems duoti. Lankant 
'•• bent kurią šventyklą, būti

nai reikia nusiauti batus, kas 
labai dažnai priimta ir įei
nant į privačius namus.
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Šito bendradarbiavimo 
geriausias pavyzdys yra 
keramika - skulptūra 
’’Growth Forms”. Ji, kaip ir 
'keturios kitos, yra šiltos 
smiltaininės spalvos. Asi
metriškai, ^’atsitiktinai” 
pasitaikantys įdubimai, išsi
pūtimai ir gauburiukai bei 
apvalių ir apvalainių linijų 
derinys, vis dėlto nesudaro 
harmoningo vieneto ir 
netenkina estetinių pojūčių. 
Tuo tarpu ’’Living Rock”, 
kuriame jaučiame daug 
daugiau kūrėjos iniciatyvos 
ir formų apipavidalinimo, 
jau visai kitaip nuteikia pa
rodos lankytoją. Ypatingai 
aki traukia peisažinio pobū
džio ornamentika ir stiprus 
erdvės pojūtis. ’’Torso I ir 
II” labai stipriai įtaigoja žiū
rovą linijų švarumu ir be
tarpiškumu. ’’Snake 
Goddess” - rausvai šiltų tonų 
skulptūra primena formoje 
ir tematikoje senovės Kre
tos salos dievaites. "Gurra- 
’’Currawong” yra gerai iš
balansuota skulptūra su 
currawong paukščio replika. 
Tai yra parodoje vienintelė 
glazūruota keramika 
skulptūra. Glazūra yra švel
ni, prislopinta į pilkumą 
krypstančiais antspalviais. 
’’Foot made Bowl” yra bran
dus kūrinys jūros kriauklės 
formoje. Jame matosi fan
tastiški peisažai su sodais ir 
nematyta augmenija, bokš
tais ir laiptais, kurie tęsiasi į 
beribius tolius. Kuo ilgiau 
Stebi, tuo daugiau įvairių 
įdomių detalių atrandi. Tai 
yra menininkės kvietimas 
pamiršti kasdienybę ir 
drauge su ja persikelti į kitą 

’pasaulį.
Jolantos Janavičienės pa

rodos eksponatai skyrėsi 
siužetiniai ir stilistiniai nuo 
anksčiau matytų darbų. Tai 
sveikinantis reiškinys! Jis 
liudija menininkės sugebėji
mą išsireikšti įvairiose plot
mėse. Isolda I. Davis

Kaip anksčiau minėjau, 
lėktuve kiekvienas gavo po 
orchidėjų puokštelę. Vėliau 
hotelyje, kiekvieną vakarą 
prieš gulant, būdavo ant pa
galvės padėta po gražų or
chidėjos žiedą. Važiuojant 
taksiu ar kita susisiekimo 
primone, plaukiant laivu, 
virš vairuotojo yra pakabin
ta gėlių vainikėlis ar priseg
ta palaidų gėlių. Gi pavaka
ry, kai visi grįžta iš darbų, 
prie didesnių sankryžų, 
esant raudonoms šviesoms, 
pribėga prie automobilio, 
dviračio ar‘motociklo vaikai 
ir siūlo pigiai pirkti gyvų 
gėlių vainikėlį, specialiai 
pintą iš vietinių gėlių. Pra
džioje naišku man buvo, ką 
tos visos gėlės reiškia. Ly
giai tai pat prie kiekvieno 
didesnio pastato, hotelio, 
net ir privačių namų yra, 
pagal didumą ir turtingumą, 
pastatytos Budai koplyčios 
ar koplytėlės, kuriose vi
suomet yra daug gėlių, Bu
dos stovyklėlės ir kiti pa
puošalai. Pradžioje galvojau 
sau, ką visa tai reiškia. Ne gi 
tailandiečiai yra jau tokie

Lituanistikos Katedros įsteigimo iškilmių metu 1981 m. lapkričio 20 d. Iš k.: 
Lietuvos gen. konsule J. Daužvardienė, Illinois universiteto fundacijos direk
torius Dr. R.L. Reid, PLB Valdybos pirm. V. Kamantas, Lituanistikos kated
ros fondo sekr. Dr. A. Razma Viršuje universitetui plėsti direktorius Dr. N. 
Moravcevich. Nuotrauka P. Malėtos

APIE ’’TALKOS” VEIKLĄ
’’TALKOS” VEIKLOS 

IŠDAVOS

Organizacija yra žmogaus 
Eatirties gyvenamoje aplin- 

oje susikristalizavusios 
minties išraiškos rezultatas. 
Tad ir Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija Talka
įsteigta vietos lietuvių
ekonominių >,poreikių pa
lengvinimo interesams ska
tinant.

Nekalbant apie Talkos 
steigimo rūpesčius, jos stei
gėjus bei įsteigtai organiza
cijai vadovavusiems ir 
vadovaujančiuosius, norima 
čia žvilgterėti į visų tų atlik
tų darbų realias Australijos 
Lietuvių Bendruomenei 
naudingas išdavas.

>1

religingi?
Be visų kitų įdomumų, 

Bangkoke norėjau pamatyti 
ir sporto įrengimus, Mano 
naujas draugas Nart aprodė 
didžiulį sportinį stadioną, 
mačiau kelias sporto sales, 
kurios per didelio įspūdžio 
nesudarė. Vėliau jis man 
pasiūlė supažindinti su me
dicininės gimnastikos sky
riaus vedėja, kuri yra jo ge
ra pažįstama. Važiuojam 
ten. Institutas gražus, daug 
gražių instruktorių moko 
moteris, daro medicininius 
masažus ir kt. Susipažįstu 
su vadove. Tai jauna, pagal 
ją tai ne 25-rių metų graži 
tamsiaplaukė tailandietė. 
Aprodo savo institutą, pa
kalbam, bet sakosi neturinti 
dabar laiko ir pasiūlo susi
tikti vakare. Pakviečiu va
karienei ir bevalgant, ir be
gurkšnojant vyną, ji man 
daug papasakojo. Tai puiki 
išauklėta moteris, sakėsi jau 
per sena ištekėt už tailan- 
diečio, gal ir nenorinti, o už
sieniečio kažkaip tai pribi- 
janti.

Giliau išsikalbant, papra
šiau ma paaiškinti apie gė
les, apie jų reikšmę čia ir kt. 
Gana nebloga anglų kalba ji 
pasakojo, kad jeigu. tailan- 
dietis yra sveikas, turtingas 
ir protingas, tai tas viskas 
pareina nuo to, kaip jis el-

Konkrečios bendruome
ninėje veikloje įgyvendini
mo minties skatinami, vie
nuolika lietuvių entuziastų 
susirinkę į steigiamąjį susi
rinkimą 1961.7.15 Melbour
ne įsteigė Lietuvių Koope
ratinę Kredito Draugiją 
Talką. Drauge, stegėjai įsi
gijo už (115 svarų) - 230 do
lerių draugijos įnašų. Talką 
juridiniai įteisinus, vienas 
toks pat entuziastas geelon- 
giškis lietuvis atskubėjo 
stambesniu savo įnašu ir in
dėliu kooperatinę idėją su
stiprinti. Gavusi stambesnę 
finansinę ’’injekciją”, Talka 
pradėjo dirbti savo paskir
ties darbą.

Draugijos narių sutelkto 
kapital o apsaugai, duoda
mos paskolos skolininkų

. es. ___ ■______

giasi ir gerbia savoi”Kwan”, 
kuri gyvena jo kūne. 
"Kwan” yra lyg tai ir dvasia, 
kuri atsakinga už žmogaus 
sveikatą, jo išmintį, turtin
gumą, laimę ir kt. Jeigu pav. 
žmogus suserga, tai tailan
diečiai mano, kad to 
žmogaus dvasia buvo 
užrūstinta ir laikinai išėjo į 
miškus ir jeigu ji negrįžta, 
žmogus miršta. Todėl kiek
vienas tailandietis ir nori 
būti geras savo ”Kwan”, kai 
didieji pastatai, ligoninės ir 
paskiri namai, savo tų kop
lyčių pastatymu ir ten dva
sios globojimu, išreiškia pa
dėką Budai. Kadangi tailan
diečių klimatas labai geras ir 
yra nemažai lietaus, tai ir 
gėlės ir žalumynai matosi 
visur. Visa tai, jų manymu, 
davė Buda. Todėl per gėles 
ir yra išreiškiam padėka ir 
meilė savo dvasioms ir 
Budai, prašant, kad jis ir to
liau žmogų, pastatus ir visa 
kita globotų ir saugotų. Da
bar tik supratau, kad gėlės 
lėktuve, važiuojant automo
biliais, prieš užmiegant ho
telio kambaryje ir kitur, bu
vo padėka ir prašymas, kad 
dvasios ir Buda taip pat ir 
mane globotų. Ką gali žinot, 
gal ir globojo, nes laimingai 
grįžau namo, nieko neatsiti
ko ir, svarbiausiai, turėjau 
tikrai puikų laiką šiame 
’’vyrų rojuje”. Bus daugiau

i Mūsų f 

mirties atveju bei kitos esa
mos kasoje lėšos ir pinigai 
kelyje tarp Talkos ir banko 
buvo draudimo įstaigoje ap
drausta. Pirmieji keli veik
los metai buvo nesėkmingi, 
šiuo laiku mirė trejetas Tal
kos skolininkų, tačiau šiais 
atvejais paskoloms esant 
apdraustoms, draudimo 
įstaigos Talkai jos buvo pil
nai sumokėtos.

Rimtai ir atsargiai pradė
tas darbas, bei mirusiųjų 
skolininkų apdraustų pas
kolų apmokėjimas, atpalai
duojant jų garantuotojus 
nuo atsakomybės, Talkos 
autoritetą jos narių tarpe 
labai sustiprino. Viešai 
spaudoje ir individualiai 
apie Talkos veiklą infor
muojant susilaukta lietuvių 
pritarimo. Narių skaičius, 
įnašų ir indėlių kapitalas 
palengva didėja. Gausėjo ir 
paskolų paklausa.

Ir taip nemažomis Talkos 
steigimo pradininkų ir jų 
pradėto darbo tesėjų pas
tangomis bei draugijos narių 
pritarimu ir jos teikiamais 
patarnavimais naudojantis, 
per 20 savo veiklos metų 
Talka pasiekė čia patiekia
mų rezultatų.

Minėtame laikotarpyje 
atlikdama pinigines tran
sakcijas Talka turėjo $ 
159.377 gryno pelno.

Iš šio pelno $ 15.937 buvo 
paskirta ALB apimtyje vei
kiančioms lietuvių kultūri
nėms organizacijoms, o $ 
11.528 išmokėta vietos lie
tuvių spaudai už skelbiamą 
Talkos informaciją.

Likusi pelno dalis perkel
ta į Talkos statutini bei 
bendrąjį atsargos kapitalą 
(savi pinigai) kurio šiuolai
kinė suma $ 131.736.

Žvelgiant toliau, tenka 
paminėti, kad tuo pat laiko
tarpiu buvo išmokė taTalkos 
Valdybai už darbą $ 28.662, 
gi Talkos tarnautojams $ 
53.272 už nenuolatinio darbo 
laiką.

1977 m. vietos vyriausy
bės buvo įsteigtas, visoms 
Kredito Draugijoms priva
lomas, Kredito Kooperatyvų

Nukelta į psl. 6
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Adelaidinės pabiros
*_*
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♦ Adelaidės lietuvių teatras 
Vaidila lapkričio 22 d. lan
kėsi Melbourne su Justino 
Marcinkevičiaus dramos 
"Mindaugas" ištrauka. Re
žisierius Jonas Neverauskas 
ir visi aktoriai šiuo apsilan
kymu buvo labai patenkinti, 
nors prieš ruošiantis kelio
nei, reikėjo šiek tiek "įtiki
nėti” aktorius, kad kartais ir 
trumpas spektaklis padaro 
dideli įspūdį.

Kadangi spektaklis buvo 
dalis kariuomenės atkūrimo 
šventės meninės programos, 
tai ir publikos buvo pilna sa
lė.

♦_ ♦

LAIŠKAS

REDAKCIJAI

Gerb. p. Redaktoriau,

Labai prašau Tamstos 
įtalpinti į Mūsų Pastogę se
kančius žodelius.
"Canberros Lietuvių

Gyvenimas”
Prieš keletą savaičių (MP 

Nr. 44) šiuose puslapiuose 
aprašyta Sydnejaus kovie- 
čių sportininkų išvykos 
Canberron įspūdžiai. 
Straipsnio autorius vietoj 
aprašęs to savaitgalio įvy
kius, nutarė pamokinti can- 
berriškius gyvenimo.

Mes Canberroje visuomet 
pasiruošę pasimokinti iš ži
novų, bet mūsų nuomone ži
novas prieš pradėdamas pa
moką, turi susipažinti su 
vietinėmis sąlygomis ir pa
dėtim.

Straipsnio autoriaus di
džiausias priekaištas buvo, 
kad canberriškiai neparėmė 
sportininkų per šią mini - 
sporto šventę. Ir tai visai 
nenuostabu. Canberros lie
tuvių bendruomenė nieko 
nežinojo apie šį įvykį, nes 
mūsų sportininkų vadovai 
nerado jokio reikalo praneš
ti apie tai nei Apylinkės 
Valdybai, nei plačiai 
publikai ar tai per laikraštį 
ar per radiją. Atrodė, kad 
sportininkai ruošė savo pri
vatų parengimą ir tik priva
čiai kvietė sydriejiškius da
lyvauti. Juk mes visi buvo
me mokinti, kad į privatų 
parengimą, nekviestam ne
mandagu eiti. Ne, ne, šį kar
tą ne bendruomenę reikia 
kaltinti.

Apgynęs bendruomenę, 
noriu pateikti dar keletą 
komentarų dėl kitų auto
riaus pastabų. Taip, papras
tomis dienomis ar savaitga
liais klube nerasi daug lietu
vių, bet ar kitaip yra Sydney 
ir Melbourne? Kiek kartų 
teko būti abiejų didmieščių 
lietuvių būklųose, kur lietu
vio irgi reikėjo ieškoti su 
padidinamu stiklu. Lai ko
respondentas atvažiuoja per 
tautinių švenčių minėjimus 
ar per Motinos Dieną ar

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
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Etninių reikalų departa
mento vedėjas Bruno Kru- 
mins lapkričio 26 d. sukvietė 
visų už geležinės uždangos 
esančių pavergtų tautų 
atstovus pasitarimui. Šiame 
pasitarime dalyvavo ir Ade
laidės Apylinkės Valdybos 
pirm. C. Zamoiskis. Tartasi 
dėl bendro visiems etninių 
grupių imigrantams pa
minklo pastatymo, nes Ade
laidėje žuvusiems už Aus
traliją paminklo administra
cija nenori, kad juo naudo
tųsi etninės grupės savo 
švenčių ir minėjimų progo
mis, padėdamos vainiką už 
savo tautos žuvusius.

Pasitarime iškilo ir bend
ros visų etninių grupių tau
tinės dienos - šventės reika
las, etninėse grupėse dir
bančiųjų pagerbimas ir kiti 
tik etnines grupes liečią rei
kalai.

! Reikėtų ir lietuviams pa- 
| galvoti apie pristatymą as- 
| menų, kurie dirba mūsų 
i bendruomenei, kad jiems 
j būtų suteiktas Australijos 
j valdžios garbės titulas. Šiuo 
j titulu jau puošiasi Adelaidė- 
I je vienas ukrainietis ir 
j latvis. Mes visuomet nesku

bame.

Kalėdų Eglutę, ir tada pa
matys, kad procentingai, 
mes- pritraukiame daugiau 
žmonių nei, Sydney ar Mel
bourne.

Dėl leidimo vietinio biule
tenio, galiu priminti, kad 
Canberroje jau kelis kartus 
buvo leidžiami biuleteniai. 
Paskutinis toks buvo Can
berros Lietuvių Klubo Ži
nios, kuriasaš pats redaga
vau. Tie biuleteniai nepadė
jo tada, nepadės ir dabar. 
Canberriškiai skaito abudu 
mūsų laikraščius ir turi re
guliarią radijo programą - 
tai žinių perdavimo metodų 
mums netrūksta, tik organi
zatoriai turi pasirūpinti ir 
pasinaudoti.

Baigsiu keletu žodžių apie 
mūsų taip vadinamą jauni
mą ir stoką vadų^ Canberros 
lietuvių gyventojų sąstatas 
susideda iš daugiau kaip pu
sės jau pagyvenusių žmonių, 
apie kuopa viduramžio, ir 
didelio būrio vaikų. Jaunimo 
(teenagers), kaipo tokio yra 
labai maža saujelė, daugiau
siai sporto klube. Apie stoką 
vadovų tik tiek: Canberroje 
veikia Apylinkės Valdyba, 
klubas, skautai, ramovėnai, 
pensininkai ir sportininkai. 
Mažai kolonijai tai neblogai. 
Kiek žinau, visos organiza
cijos susiranda sau vadovus. 
Ar jie moka ir nori dirbti, tai 
jau visai kitas klausimas.

Negalima būtų sakyti, kad 
Canberroje visos gėlės žydi 
ir kad geriau negalėtų būti. 
Visuomet ir visur gali būti 
geriau, taip pat ir pas mus.

J.J. Kovalskis
Apyl. Valdybos Narys 

Kultūros Reikalams

Lietuvos kariuomenės at
kūrimo šventė atšvęsta lap
kričio 29 d., sekmadienį. Pa
maldos bažnyčioje, kurių 
metu gražų ir kariuomenei 
pritaikintą pamokslą pasakė 
klebonas A. Spurgis. Jis iš
kėlė šios šventės prasmin
gumą ir savanorių pasiau
kojimo už savo tautą reikš
mę.

Po pietų Lietuvių Na
muose įvykusiame minėji
me, paskaitą skaitė Jurgis 
Jonavičius, kurioje iškėlė 
JAV ir Sovietų Rusijos ka
rinių pajėgų balansą, įdo
miai palygindamas abiejų 
kraštų kariuomenėse įvai
raus rango karių tarnybas ir 
sąlygas.

Meninėje dalyje: Sietynas 
Kubilius, Nemuno Dukros, 
ramovėnų choras ir ištrauka 
iš J. Marcinkevičiaus dra
mos "Mindaugas”, kurią su
vaidino Vaidilos aktoriai.

*_*
Vyresnieji prikaišioja 

jauniesiems dėl jų abuojumo 
lietuviškai veiklai. Vienas 
jaunuolis pareiškė, kad be
veik visos lietuviškos orga
nizacijos perdaug spaudžia, 
beveik prievarta verčia kal
bėti lietuviškai, bet ne visi 
jaunuoliai-lės moka, todėl 
nenuostabu, kad vienintelė 
jiems priimtina organizacija 
yra sportininkai, kurie tole
ruoja visaip kalbančius.

♦ _ *
Adelaidėje įkurta buvusių 

Lietuvoje Šiaulių sąjunga. 
Teko nugirsti, kad jon įstojo 
du nariai. Pradžia visuomet 
sunki...

*_ ♦
Mirtis apsilankė Adelai

dėje, pasiimdama net tris 
lietuvius: Valeriją Balčiū
nienę, Algimantą Kazlauską 
ir poetą Joną Rackų.

Poetas Jonas Račkus jau 
ilgesnį laiką sunkiai sirgo.

, VibaltisI
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Apie Talkos...
Atkelta iš psl. 5

Atsargos Fondas. Į'šį Fondą 
Talka iki šiol įmokėjo $ 
27.820. Šis Fondas padengia 
nuostolius į nelaimingus fi
nansinius sunkumus pate
kusių kredito draugijų.

Adelaide ir Sydney lietu
viams pageidaujant įsteigta 
Ten Talkos skyriai. Šiuo 
metu Talkoje yra 933 nariai: 
Melbourne 645, Adelaide 
162 ir Sydney 126.

Dvidešimtmečio veiklos 
Talkos balansas $ 3.619.932. 
Šiuo pat laikotarpiu buvo iš
duota 779 paskolos $ 
3.362.078 sumai.

Talka savo nariams 
paskolas duoda žymiai ma
žesniu palūkanų procentu 
negu kitos kredito organi
zacijos. Prileidžiant, kad 
Talka už duodamas paskolas 
teima palūkanų mažiau negu 
kitos kredito institucijos vos 
tik 1 % (čia nurodoma ma- 
minimaliausias procento 
skirtumas) tai skolindamiesi 
Talkoje lietuviai susitaupė 
asmeniškai $ 33.620.

Deja, skolininkų tarpe at
sirado ir nesąžiningų žmo
nių, kurie gautų paskolų virš 
3Vz tūkstančio dolerių Tal
i' siJ'Ci’ki
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Kalėdinės dovanos 
giminėms Lietuvoje

PRAKTIŠKAS IR NAUDINGAS SIUNTINYS 1 -1981

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

medžiagos galima dadėti 3 m. ir dirbtinio minko kailio 
paltu i 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 IVz 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 Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England*! 
Tel. 01 460 2592.

kai negrąžino, teko jas nu
rašyti į nuostolius.

Suglaustai peržvelgus 
Talkos 20-čio veiklos išdavas 
matome, kad sutaupyta ir 
savoje lietuvių bendruome
nėje vienokia ar kitokia for
ma būva palikta $ 274.755. 
Neturint savosios Talkos ši 
pinigų suma būtų atitekusi 
svetimiems. Be to, ši pinigų 
suma sutelkta ne aukų, do
vanų ar kurių kitų rinkliavų 
būdu, bet lietuvio su lietuviu 
ekonominiai finansinio 

PADĖKA

Staigios ligos sutrukdytas negalėjau laiku išreikšti sa
vo pasigėrėjimo ir padėkos Adelaidės lietuviams už man 
parodytą dėmesį ir respektą man besilankant Adelaidėje 
spalio 23-25 dienomis.

Ačiū Adelaidės Apyl. Valdybai už šios mano išvykos 
suorganizavimą, ypač jos pirmininkui p. C. Zamoiskiui už 
priėmimą ir globą visos viešnagės metu. Dėkingas p. B. 
Mockūnienei už gražų ir kultūringą Mūsų Pastogės nau
dai kultūrinę popietę, spaudos darbuotojams p.p. V. Bal
tučiui, B. Straukui ir eilei kitų už suorganizuotą gražų su
sitikimą su vietos spaudos darbuotojais ir nuoširdžiai pa
sikalbėta ir pabendrauta. Dėkoju Adei. Liet. S-gos pirm, 
p. P. Bielskiui už pareikštą respektą pakviečiant oficialiai 
į S-gos metinį subuvimą - balių, kur turėjau gražių progų 
susitikti su eile adelaidiškių veikėjų ir kultūrininkų.

Esu tikras, kad tokie susitikimai nutolusias kolonijas 
esmingai suartina ir suglaudina. Tikiuosi, manoji išvyka 
irgi turi savo įnašą. Ačiū visiems.

V. Kazokas
Mūsų Pastogės Redaktorius 

iŠIl j:--"----- ■

bendravimo oficialios orga
nizacijos pagelba.

Australijos lietuviams su
sitelkus į savas bendruome
niniai ekonomines organiza
cijas būtų sukaupta didelė 
finansinė parama mūsų pla
čiašakės bendruomenės 
veiklai.

Tokiems darbams pradėti 
ir juos tęsti trūksta sveikos 
iniciatyvos o jų tąsai ryžto 
bei asmeninio pasiaukojimo.

Liudas Barkus

6



i Ko tikimės 32-je Sporto Šventėje!
32-ros SPORTO ŠVENTĖS FAVORITAI

Robertas Sidabras

portale
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Rodos dar taip neseniai 
mūsų sportininkai prakaita
vo Adelaidėje 31-mos šven
tės varžybose, o štai šių 
metų pabaigoje gruodžio 
27-31 dienomis vėl visi ren
kamės į Geelongą 32-riems 
egzaminams. Pirmą kartą 
bus pravestos ir vyrų krep
šinio veteranų pirmenybės.

KREPŠINIS

Kaip paprastai sporto 
šventes dėmesio centras yra 
vyrų krepšinis, kur daly
vaus Geelongo, Melbourne, 
Hobarto, Canberros, Syd- 
nejaus ir Adelaidės sporti
ninkai. Pereitoje šventėje, 
šios grupės pirmenybėse 
Henriko Šalkausko medalis 
teko geelongiškiui Alex 
Wiasak. Be to, Geelongo 
’’Vyčio” gretose startuoja E. 
Kardas, P. Šutas, D. Šutas 
— visi Australijos lietuvių 
rinktinės žaidėjai, tad ir 
šventės nugalėtojų titulas 
gali jiems atitekti šeštus 
metus iš eilės. Ypatingai jei 
Eddie Kardas pademons
truos tą krepšini, kurį jis 
pademonstravo pereitose 
Pabaltiečių žaidynėse Ade
laidėje.

Gana pajėgūs atrodo Mel
bourne varpo” krepšinin
kai: R. Leknius, E. Ragaus
kas, S. Ragauskas, A. Mil
vydas, S. Balnionis, tad nu
galėtojų titulas nebus taip 
lengvai pasiekiamas. Algio 
Mildyvo pasirodymas perei
tose Pabaltiečių žaidynėse 
aiškiai įrodė, kad jo žaidimas 
vis- dar — prilygsta - mūsų 
krepšinio rinktinės standar
tui.

Tituluotų krepšininkų ne
stokoja ir Hobarto ’’Perkū
no” komandoje, kurie perei
toje šventėje pralaimėjo tik 
Geelongui ir Š. Amerikos 
lietuviams. Brennan Stan- 
wix pernai pasipuošė Henri
ko Šalkausko medaliu jaunių 
pirmenybėse. Be to jų gre
tose matysime ir 1980 metų 
vyrų rinktinės krepšininką 

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
Vienos kalno dalies pasitraukimas į šiaurę, kitos gi į 

pietus, turi svarbios reikšmės. Šiaurė yra sietyno, dan
giškojo visatos centro, pusėje, kur, daleidžiamai, randasi 
dieviškojo viešpatavimo sostas. Tuo gal yra parodyta 
Evangelijos bažnyčios ’’perkeitimas” šiame laike nuo 
žmoginio į dvasinį stovį, padarymas jų ’’dieviškosios pri
gimties dalininkais”; kitos gi kalno pusės pasitraukimas į 
pietus turbūt reiškia sugrąžinimą į pilną žmoginį tobulu
mą tų senovės vertųjų, iš kurių susidarys žemiškieji Die
vo karalystės atstovai.

Taip atsiradęs slėnis turės būti gerai apšviestas ir be 
jokių ūkanų, dėlto kad saulė švies ant jo iš rytų iki vaka
rų. Taip simboline kalba kalbama apie Teisingumo Saulę 
ir jos dieviškąją tiesos šviesą ir palaiminimus, kuri iš
blaškys visas nuodėmės ūkanas, panaikins nežinojimą, 
prietarus ir mirtį ir išgydys bei atsteigs norinčiuosius ir 
paklusniuosius žmonijos padermės narius, kurie bėgs į 
šitą palaimą ir pasigailėjimo slėnį. Šitas gailestingumo 
slėnis, pastatytas tarp ir po priežiūra dvasinės ir žmogi- 
nės karalystės vaizdomainų, arba esąs šviesybės ir ra
mybės karalystės globoje (prie' pat Jehovos kojų), ištik- 
rųjų bus ’’Palaiminimų Slėnis” visiems, kurie eis į jį su
trintomis ir gailestaujančiomis širdimis.

Bus daugiau

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

V. Radzevičių, tad perkū- 
niečiai ir šiemet gali tikėtis 
gerų rezultatų.

Adelaidės ’’Vytis” Gee- 
lonjje dalyvaus su "nuosto- 
liu’ , nes dėl tarnybos šven
tėje nedalyvaus J. Ignatavi
čius, tad rinktinės krepši
ninkams P. Urnevičiui ir A. 
Vieraičiui teks didelė žaidi
mo našta prieš visas koman
das. Komandai šiek tiek 
lygsvaros priduos veteranas 
A. Reivytis, tad A. Talansko 
treneruojami krepšininkai 
nežada lengvų pergalių var
žovams. Sydnejaus ’’Kovo” 
vyrų krepšinis, tai Petras 
Andriejūnas ir jaunimas, 
kur matosi gana gražaus ta
lento.

Canberros ’’Vilkas” į Gee- 
longą atvyksta be didesnių 
pretenzijų.

MOTERŲ KREPŠINIS

Ir šioje grupėje favoritės 
turėtų būti Geelongo ko
manda, kur be prityrusių 
krepšininkių kaip S. Wiasak, 
J. Obeliūnienės, A. Kardas, 
A. Brown matosi ir daug ža
dančio prieauglio: R. Šutai- 
tė, R. Kaladaitė ir sesutės 
Zenkevičiūtės.

Už tai rungtynės dėl ant
ros vietos matysime daug 
’’ugnies” tarp Adelaidės 
’’Vyčio” ir Melbourne ”Var- 
Eo” krepšininkių. Adelaidės 

omanda beveik visiškai at
jaunėjusi, išskyrus sesutes 
Reginą Rupinskaitę ir Ireną 
Sobeckienę. Labai atjaunė

jusios ir Melbourne ’’Varpo” 
krepšininkės. Tą patį galima 
pasakyti ir apie Sydnejaus 
’’Kovo” komandą, tik jos 
gretose matysime Ritą Kas- 
peraitytę, kurią galime 
palyginti prie adelaidiškės 
Virginijos Juciūtės ir mel- 
burniškės Rasos Milvydai- 
tės-Statkuvienės kaip visų 
laikų geriausios krepšinin
kės Australijos lietuvių 
sporto istorijoje. •

BERNIUKŲ KREPŠINIS

Šios grupės pirmenybėse 
nugalėtojų titulą gali nu
lemti rungtynės tarp Ade
laidės ir Sydnejaus prieaug
lio. Rungtynių rezultatas 
paaiškės kaip pavyks vytie- 
čiams uždengti M. Wallis, o 
koviečiams J. Kalnins. Gana 
jajėgiai atrodo ir Melbourne 
irieauglis, bet Geelongas ir 
iobartas nesudaro grynai 
ietuviškų jaunių krepšinio 
tomandų, tad jie šios grupės 
pirmenybėse dalyvaus tik 
draugiško pobūdžio rungty
nėse.

Liūdniausia padėtis tai 
mergaičių krepšinyje, nes 
komandas 32-je šventėje su
daro tik Adelaidės ’’Vytis” ir 
Melbourne ’’Varpas”. Ne
žiūrint, kad varpiečių greto
se startuoja viena iš talen
tingiausių lietuvaičių krep
šininkių, pernai pasipuošusi 
Henriko Šalkausko medaliu, 
Brigita Steel, adelaidiškės 
atrodo labiau išbalansuotos, 
nes nestokoja spartos, ūgio, 
kamuolio valdymo bei taik

Varpo” tinklininkai
Neperseniausiai pasibaigė 

Melbourne ’’Metropolitan 
Volleyball Association” 
tinklinio pirmenybės, kurio
se Varpo sportininkai žaidė 
”A” klasėje. Iš 10 dalyvavu
sių komandų lietuviai pate
ko į finalus, kur keturios 
pirmaujančios komandos 
turėjo išsiaiškinti dėl čem
piono titulo. Pirmame pusfi
nalyje Varpo tinklininkai 
susitiko su australų koman
da ’’Bourbons” ir nugalėjo 
australus rezultatu 2:1 
(10-15, 15-7 ir 15-11).

Antrame pusfinalyje lie
tuviams teko žaisti prieš 
gana pajėgią Australų ”Gas” 
komandą ir atrodė, kad var- 
piečiai išeis laimėtojais, nes 
pirmame kėlinyje vedė net 
10-1 rezultatu. Bet, geresnės 
laimės lydimi, australai lai
mėjo šias rungtynes re
zultatu 2:1 (15-12, 13-15, 
15-10). Tokiu būdu varpie- 
čiai buvo apdovanoti trečios 
vietos skydais ir garbingai 
užbaigė 1981-jų metų sezo
ną.

Šių metų pirmenybėse 
’’Varpas” išstatė tokią tink
linio komandą: Vygintas Ži
linskas, Jonas Mašanauskas, 
Šarūnas Žiedas, Viktoras 
Žvinakis, Andrius Baltrū
nas, Jonas Sakalauskas, 
Antanas Lynikas ir Algis 
Karazija.

Tenka džiaugtis, kad 
lietuviai, kurie tik prieš tre
jus metus pradėjo žaisti šį 
gražų žaidimą, sugebėjo ne 
tik išsilaikyti kaipo gražus 
vienetas, bet sugebėjo iškilti 
į pajėgią ir gerai susižai- 
džiusią komandą, kuri per 
trejus metus, be pertraukos, 
visu rimtumu lankė treni
ruotes, dalyvavo įvairiuose 
turnyruose ir pirmenybėse 
ir ieškojo kelių, kaip atsiekti 
dabartinį žaidimo standartą.

Taip pat malonu iškelti 
faktą, kad iš jų daugiausiai 
pažengęs Vygis Žilinskas 
apsiėmė eiti trenerio ir ka
pitono pareigas, kas jam su
teikė galimybę panaudoti 
Prestono Institute, Fizinio 
Lavinimo Katedroje įsigytas ’ 
gudrybes ir jas panaudoti 
praktikoje.

lių mėtymų, tad vytietės tu
rėtų apginti pereitais metais 
iškovotą nugalėtojų titulą.

Panaši padėtis atrodo ir 
vyrų krepšinio veteranų 
grupėje, kur po atkaklios 
dvikovos tarp Melbourne ir 
Sydnejaus, dėl ’’ilgesnio” 
atsarginių suolelio, rungty
nes gali laimėti ’’Varpo” ve
teranai.

TINKLINIS

Šis sportas labai sparčiai 
populiarė ja Australijos lie
tuvių tarpe, tiek vyrų, o taip 
pat ir moterų grupėse.

Sydnejaus ’’Kovas” vyrų 
tinklinio tvirtovė, tad ir šie
met bus gana sunku juos 
nukonkuruoti. Pavojingiausi 
varžovai bus Melbourne 
tinklininkai, kurie šiais 
sporto šventei visus metus 
labai rimtai ruošėsi. Nema
žiau įdomios rungtynės vyks 
tarp Hobarto ’’Perkūno”, 
kurie pernai užėmė antrą 
vietą, o taip pat ir šventės 
šeimininkų geelongiškių. 
Paskutinės vietos nesitiki ir 
Adelaidės vyrai, nes jie

Visi šios komandos daly
viai yra buvę Melbourne lie
tuvių skautai ir gražiai re
prezentuoja lietuvio sporti
ninko vardą.

Stebint šios mūsų lietuvių 
sportininkų grupės didelį: 
entuziazmą ir jų pasiaukoj'i- S 
mą pasirinktam sportui, J 
Melbourne lietuviams gerai į 
žinomas tautietis Balys 
Stankūnavičius, būdamas 
vadovaujančiu direktoriumi 
kelionių firmos ’’Bussiness 
Holliday Travel Pty. Ltd.”, 
sutiko ’ būti mūsų 
’’Varpas” tinklininkų spon- 
sorium ir tuomi pačiu sutiko 
įvairiai remti šios komandos 
reikalus. Sątrišyje-su tuom, 
mūsų tinklininkai. jau šian
dien nešioja naujus ir gražiai 
pasiūtus treningus, kurie ne 
tik kad padeda išlaikyti šil
tus raumenis, bet sudraus
mina visą komandą ir pri
duoda visai komandai dau
giau orumo.

Sveikiname p. Balį Stan- 
kūnavičių su gražiu užsimo
jimu ir tikime, kad toks jo 
pasielgimas suteiks mūsų 
sportininkams dar daugiau 
entuziazmo ir noro sportuo
ti, progresuoti ir reprezen
tuoti lietuvius, nes tai yra 
įrodymas, kad lietuviai nėra 
abejingi mūsų sportininkų 
veiklai, bet juos remia ne tik 
moraliai bet ir materialiai.

ELBE

32-rai šventei taip pat gana 
rimtai ruošėsi.

Moterų tinklinio nugalė
tojų titulu pernai pasipuošė 
adelaidiškės, tačiau šiemet' 
tikimės didesnio pasiprieši-. 
nimo iš melburniškių bei 
sydnejiškių.

PLAUKIMAS

Šios pirmenybės pereitoje 
šventėje buvo pravestos 
pirmą kartą, sutraukė gana 
daug ir labai pajėgių plauki
kų. Tačiau šiemet Adelaidės 
gretose nematysime sesučių 
R. ir D. Užubalyčių, o taip 
pat brolių P. bei A. Čibirų, 
tad Geelonge daugiausiai 
pirmas vietas laimės Mel
bourne plaukikai. Neįvei
kiami bus Tomas Pullinen iš 
Sydnejaus bei Rima Kala
daitė iš Geelongo.

GOLFAS — labai smar
kiai populiarėjantis sportas 
ir šiemet sutrauks gana 
daug dalyvių. Titulais vėl 
turėtų pasipuošti pereitos 
šventės nugalėtojai: Vytas 
Kuncaitis iš Melbourne bei 
Lucy Koszela iš Geelongo.

STALO TENISO koman-
dinėse pirmenybėse Gee- 
longą atstovaus Giedrė Ka- 
ladienė ir jos dukra Rima, o 
Hobarto vyrus Antanas An
drikonis ir jo sūnus Graig.

Individualinėse 
pirmenybėse laukiame gero 
pasirodymo iš canberietės 
O. Pilkienės, sydnejiškio V. 
Karpavičiaus bei varpiečių 
J. Ablonskio ir A. Balnionio.

LAUKO TENISAS - dar 
vis ’’neįsipilietina” mūsų 
šventėse. Vyrų grupėje fa
voritas adelaidiškis P. Lei
pus, o moterų L. Pocienė, tai 
pat iš Adelaidės.

SKVUOŠAS — taip pat 
neprivilioja gausiau dalyvių. 
Favoritais reikėtų skaityti 
V. Ramonaitį ir Reginą Ru
pinskaitę, abu iš Adelaidės.

BILIJARDAS — dabar 
labai populiari sporto šaka 
lietuvių tarpe, tad nugalėto
ją spėliot iš anksto beveik 
neįmanoma.

ŠACHMATAI - ’’mirš
tanti” sporto šaka, kas liečia 
mūsų sporto šventes. Syd- 
nejuje šis sportas populia
rus, tad ir nugalėtojų titulas 
gali atitekti koviečiui Jur
giui Karpavičiui.

Taip, suglaustai, atrodo, 
mūsų varžybos 32-je šven
tėje. Tačiau, kaip ir kiekvie
nais metais tikimės staig
menų ir kuo daugiau, tuo 
įdomesnės mūsų sporto 
šventės.

A. Liet. FONDO Vajus
Australijos Lietuvių Fondas yra vienintelis lietuviškas 

fondas pasaulyje skirtas mūsų, Australijos lietuvių 
reikalams. Todėl mūsų pareiga yra uoliai remti šį fondą 
ne tik dabar, lėšų telkimo vajaus metu, bet visados.

Vytautas Neverauskas

Kviečiu visus Tasmanijos lietuvius įsijungti į 
Australijos Lietuvių Fondo rėmėjų gretas.

Juozas Paškevičius

Dėkingi Australijos lietuviai sportininkai didžiai 
vertina Australijos Lietuvių Fondo reikšmingą veiklą 

Leonas Baltrūnas
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INFORMACIJOS 
SKYRIAUS PRANEŠIMAS

Pranešame, kad Sociali
nės Informacijos skyrius, 
veikiąs Melb. Liet. Namuo
se, Kalėdų laikotarpiui už
daromas nuo gruodžio 20 
dienos iki sausio 10 d. Sky
rius vėl pradės veikti sek
madieni, sausio 17 d. įpras
tomis valandomis nuo 1 iki
2.30 vai. p.p.

Informacijos skyrius pra
dėjo veikti rugpiūčio 2 d. ir 
iki šiol buvo atidaras kiek
vieną sekmadieni. Informa
ciją ir patarimus teikė Rasa 
Lipšienė, Jūratė Fail ir Da
nutė Žilinskienė. Per pir
muosius tris mėnesius i sky
rių buvo kreiptasi 28 kartus.

Visiems Melbourne lietu
viams linkime linksmų 
KALĖDŲ švenčių ir sėk
mės bei sveikatos 1982-siais 
metais!

D. Žilinskienė
Inf. Skyriaus koordinatorė

PAMALDOS KALĖDOSE 
SYDNEY

Gruodžio 25 d. Kalėdų 
Šventė. Iškilmingos pamal
dos Sydney lietuviams St. 
Joachims bažn. Lidcombe
11.30 vai. Pamaldose kalė
dines giesmes išpildys ’’Dai
nos” choras, vad. B. Kiverio. 
Tikimasi, . kad pamaldose 
giedos ir solistas Jonas Vaz- 
nelis iš Čikagos.

Kviečiami visi tautiečiai ir 
atvykę svečiai. Adresas: St. 
John St. Lidcombe.

Kun. P. Butkus

macija

"TALKA”PRANEŠA
'v

Kalėdų - Naujų Metų 
švenčių metu Talkos įstaiga 
Melbourne bus uždara šio
mis dienomis: gruodžio 
26-27 d.d. ir sausio 2-3 d.d. 
bet bus atidara gruodžio 
28-29 d.d. ir sausio 4-5 d.d. 
tarp 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p.

Tautiečiai prašomi įsidė
mėti.

Talka

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad sol. J. 
Vaznelio koncertas įvyksta 
Syd. Liet. Klube gruodžio 19 
d. 6 vai. punktualiai. Bilietai 
gaunami prie įėjimo jau nuo
5.30 vai. Kaina $ 4 asmeniui.

Po koncerto ruošiama 
svečiui pagerbti vakarienė. 
Norį vakarienėje dalyvauti 
prašomi užsiregistruoti pas 
A. Vinevičių iki gruodžio 15 
d. prie bažnyčios ir Liet. 
Klube.

AUKOS VASARIO 
16—SIOS GIMNAZIJAI

Yra gauti Vasario 16-sios 
gimnazijos pakvitavimai bei 
pažymėjimai aukotojams, 
aukojusiems per Syd. Liet. 
Klubo Biblioteką drauge vi
siems su šventiniais linkė
jimais.

Ateityje norį piniginiai 
paremti gimnaziją, Syd. 
Liet. Klubo Biblioteka noriai 
jūsų auką priims ir persiųs 
Vasario 16 gimnazijai.

Liet. Klubo Bibliotekos 
Vadovybė

16-18 East Terrace Bankstown Tel. 70814141
Gruodžio 24 d., ketv., 

Klubas atsidaro 12.00 vai.

Gruodžio 20 d., sekm., 2 vai.,
VAIKŲ KALĖDINĖ EGLUTĖ 

Kalėdų Senis, dainos, šokiai ir žaidimai 
Dovanos narių vaikams, kurie yra 
užsiregistravę.

Gruodžio 26 d., šešt., 7.30 vai.
ŠOKIŲ VAKARAS 

Įėjimas laisvas

Gruodžio 19 d., šešt., 6 vai.
svečio iš J.A.V. solisto

JONO VAZNELIO KONCERTAS 
Įėjimas $ 4 asmeniui.
Po koncerto 7.30 vai.

Šokių VAKARAS 
Įėjimas j šokių vakarą laisvas

7.30 vai. KŪČIOS ’
Įėjimas su bilietais, $ 6 asmeniui; vai- | 
kai žemiau 10 metų veltui. Bilietus įsi- 5 
gyti iki gruodžio 22 d. U
Gruodžio 25 d. Kalėdų Diena
Klubas uždaras. 1

LITUANISTINIAI
KURSAI SYDNEJUJE

Pranešame, kad Higher 
School Certificate progra- 
mon yra priimtas lituanisti
nis kursas. Norintieji studi
juoti lietuvių kalbą regis
truojasi vasario 6 d., šešta
dienį, 9-11 vai. ryto.

Registracija vyks 
Ashfield Boys’ High School, 
Liverpool Rd., Ashfield, 9-11 
vai. ryto.

Mokslas prasideda vasa
rio 13 d., šeštadienį, 9 vai. 
ryto, ten pat.

Lituanistinių Kursų 
mokytojai

DAINOS CHORAS DĖKOJA

Dainos choro metinio baliaus - koncerto metu ir kitomis 
progomis Sydnejaus lietuviai nepaprastai nuoširdžiai 
parėmė Dainos chorą:

$ 200 Veronika Rušieriė, po $ 100 Elena Badauskienė, 
Juozas Ramanauskas, Alb. Kutka, E. Stadalninkienė ir 
Dr. R. Kavaliauskaitė; po $ 30 E. Rašymas ir J. ir E. Čer
niauskai iš Pt. Kemblos, O. Grosienė; po $ 20 O. ir A. Le- 
veriai ir Bartkevičių (senj.) šeima; po $ 10 Jadvyga 
Venclovienė, O. Palaitienė ir M. Migevičienė; po $ 5 M. 
Vaškevičienė ir S. Jurevičienė.

Dainos choro loterijai paaukodami fantus, kaip, ir 
kiekvienais metais loterijos stalą puošė dail. Stasio 
Montvido paveikslas. Kitus stambius fantus aukojo p. 
Marašinskienė, A. Zaloga, S. Jurevičienė, O. Jarmalavi- 
čienė, O. Abromavičienė, E. Lašaitis, J. Macijauskas, T. 
Dailidienė ir 0. Kavaliauskienė. Koncerto metu padėju
sioms J. Dubauskui ir V. Kondrackui, bei visai eilei tau
tiečių, kurie per metus vienu ar kitu būdu parėmė Dainos 
chorą mes su gilia padėka ir pagarba lenkiame galvas.

Ypatinga padėka Lietuvių Klubo vadovybei, už naudo
jimąsi instrumentu ir patalpomis. Priimkite mūsų nuo
širdžią padėką visi, kuriuos paminėjome ir tuos 
kur gal praleidome. Visiems tyro džiaugsmo Kalėdų 
šventėse ir laimingų Naujųjų Metų!

Sydney Dainos choro valdyba

SOL. J. VAZNELIO KONCERTAI AUSTRALIJOJ

Sydney: Lietuvių Klube, dfdžiojoj salėj gruodžio 19 d.
h< šeštadienį, 6 vai. vak.

Melbourne: Lietuvių Namuose gruodžio 30 d., trečiadienį.
7 vai. vak.

Adelaide: Lietuvių Katalikų Centre sausio 3 d. sekma
dienį 7 vai. vak.

Jonas Vaznelis koncertuoja Amerikos lietuvių kolonijose, 
dainuoja Čikagos Lietuvių Operoje, amerikiečių Čikagos 
Lyrinėje Operoje. Stiprus bosas, spalvingas, gyvas, aiš
kaus tarimo balsas jį iškėlė į pirmaujančius solistus. Ne- 
praleiskime šios progos. Kviečiame visus į koncertą.
Bilietai po $ 5.

VIETOJ M 
-# GELIŲ

Tauriam lietuviui spaudos 
darbuotojui Juozui Slavėnui 
mirus, liūdinčias ponią Sla- 
vėnienę-Mykolaitytę ir duk
terį nuoširdžiai užjausdami 
aukojame Mūsų Pastogei 10 
dolerių. J. ir F. Šimaičiai. 
Ačiū.

Lietuvių žvejų klubas 
Sydnejuje ne pėsčias: jie ne 
tik patys sėkmingai žvejoja, 
bet ir nuėję į kitus klubus už 
žvejybą laimi pirmas vietas. 
Štai mūsų žvejai Adomas 
Laukaitis ir Sofija Šaparienė 
jau kelinti metai laimi pir
mus prizus Lidcombe kata
likų klube. Sveikiname!

VISUR VI
LATVIŲ 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Lapkričio 18 d. trečiadie
nio vakare Latvių Namuose 
buvo iškilmingai paminėta 
Latvijos nepriklausomybės 
šventė, kurią latviai visada 
mini tikrąją dieną.

Lapkričio 20 d. Latvių 
Namuose įvyko iškilmingas 
priėmimas vyriausybės, 
parlamento ir bažnyčios 
atstovams. Lietuvius atsto
vavo Krašto Valdybos pirm. 
Alb. Pocius ir Melbourne 
Apylinkės Valdybos pirm. 
Ričardas Šemetas su ponio-

^J'Mūsų Pastogė nr. 49,1981,12.

S A I P

mis. Iš lietuvių dar buvo p. 
Balys Stankūnavičius ir kun. 
Stasys Gaidelis.

Buvo gera proga pasvei
kinti latvių bendruomenę ir 
atnaujinti pažintis su vy
riausybės atstovais. Tostą u 
Latviją pasiūlė federalinio 
parlamento prezidentas 
(speaker) Rt. Hon. Sir Bill 
Snedden.

Dar kalbėjo Melbourne 
katalikų arkivyskupas Sir, 
Dr. Frank Little ir Viktori
jos ministeris Dixon.

Alb. P.

4, psl. 8

Canberiškį inž. Petrą Dir- 
kį, pastaruoju metu gyve
nusį ir dirbusį Darwine, iš
tiko skaudi nelaimė: po rim
tos, bet labai sėkmingos 
operacijos Sydnejuje, kur 
pravestos antrinės krauja
gyslės į širdį (by pass) ir jam 
jau besirengiant iš ligoninės 
vykti namo, staiga ištiko 
sunkus paralyžus (stroke) 
kad negalėjo nei kalbėti nei 
valdyti bei kontroliuot visos 
dešinės kūno pusės. Paliktas 
ligoninėje ypatingoje prie
žiūroje ligonis greit atsigavo 
ir būdamas stiprios valios 
jau atgavo pilną sąmonę ir 
kontaktus su kitais, šiuo 
metu inž. P. Dirkis pervež
tas į Canberra pas savo- šei
mą ir yra Dr. G. Dantos 
priežiūroje. Tikisi po pus
mečio jau vėl vykdyti savo 
projektus Darwine.
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