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PLB Valdyboje
AUŠROS METAI

Sekančiais metais sueina 
100 metų nuo pirmojo Auš
ros numerio pasirodymo. 
Aušra ženklino mūsų tauti-. 
nio atgimimo pradžią, kuri 
buvo apvainikuota Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto 
pasirašymu. Su Aušra taip 
pat prasidėjo tvirtesnis bei 
pastovesnis spausdinto lie
tuviško žodžio kelias. Minint 
šią sukaktį PLB Valdyba 
1983-sius metus skelbia 
Aušros metais ir prašo visų 
kraštų lietuvių bendruome
nes tai atitinkamai paminėti 
ateinančių metų bėgyje. Ir 
šiandien, kai lietuvių tautą 
okupantas naikina paverg
tame krašte, o išeivijos gre
tas retina laikas ir patogi 
aplinka, spausdintas lietu
viškas žodis yra viena iš pa
grindinių priemonių 
tolimesniam tautiniam są
moningumui išlaikyti. Kvie

Baltų tautodailė Wollongonge
Pirmą kartą Wollongongo 

istorijoje lietuviai, latviai ir 
estai pasirodė kartu kaip 
vienas vienetas. Suruošta 
tautodailės paroda, kurią 
surengti iniciatyvos davė 
valstijos švietimo ministe
rijos atstovas prie ’’Daugia- 
kultūrinio Centro” John 
Gebhardt. Lietuvių skyrių 
Guošė ir jame visą laiką 

įėjo p. R. Mataitienė. Ji 
gerokai pasidarbavo, kol 
iarodai surinko eksponatų, 

aip pat parodai buvo gau
tas ir lietuviškas filmas iš 
Lietuvių Dienų Adelaidėje 
1980 m.

Parodos atidarymas įvyko 
rugpiūčio 17 d. Garbės sve
čius pristatė ir pakvietė kal
bėti daugiakultūrinio centro 
atstovas J. Gebhardt. Ati

Baltų tautodailės parodoje Wollongonge lietuvių skyrius. 
Vidury tautiniais rūbais Rūta Mataitienė

čiame visą lietuvišką išeiviją 
jungtis į šios svarbios su
kakties paminėjimą bei 
įprasminimą.

* * *
Kaip jau žinote, sekan

čiais metais birželio 25 - lie
pos 4 dienomis Chicagoje 
bus Antrosios Pasaulio Lie
tuvių Dienos. Šių dienų me
tu vyks šeštasis Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Seimas, šeštoji JAV ir Ka
nados Lietuvių Dainų Šven
tė, antrosios Pasaulio Lietu
vių Sporto Žaidynės, įvairūs 
kultūriniai renginiai, bus 
pakartojama i Lituani opera, 
ir prasidės penktasis Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kong
resas. Visų šių dienų orga
nizavimo darbą tvarko tam 
tikslui specialiai sudarytas 
■komitetas, kuriam vadovau
ja Dr. Antanas Razma.

darymo žodį tarė švietimo 
ministerijos atstovas, po jo 
sekė Wollongongo burmis
tro C. Arkell kalba, kur jis 
pasidžiaugė dideliu pabal- 
tiečių įnašu Wollongongo 
miestui. Čia jis priminė ir 
Bronių Šredersą, meno ga
lerijos pradininką. Rengėjų 
vardu už atsilankymą į pa
rodą padėkojo A. Paplaus
kas. Įdomu, kad visi kalbė
tojai ragino išlaikyti savo 
kalbą ir kultūrą.

Moterys dėvėjo tautiniais 
drabužiais ir aiškino ekspo
natų kilmę. Vaikams Rūta 
Mataitienė turėjo papasa
koti apie Jūratę ir Kastytį ir 
apie gintarą. Knygos, di
džiulės lėlės ir audiniai 
puošė kambario sienas.

Po atidarymo visi svečiai 
pavaišinti pabaltiečių pyra-

Šia proga norime primin
ti, kad į Dainų Šventę kvie
čiami chorai iš viso pasaulio. 
Norintieji šventėje
dalyvauti turi skubiai regis
truotis pas šventės rengimo 
komiteto pirmininką Vaclo
vą Momkų, 3222 S 66th 
Place, Chicago, Hl 60629, 
U.S.A. Paraginkite savo 
chorus ir patalkininkaukite 
jiems atvykti į Dainų Šven
tę.

Sporto Žaidynės nesiribos 
vien tik sporto klubų atsto
vavimu, bet į jas kviečiami 
visi lietuviai sportininkai. 
Dalyvių registraciją vykdo 
žaidynių rengimo komiteto 
vicepirmininkas Rimantas 
Dirvoms, 8913 S. Leavitt 
Ave., Chicago, Ill 60629, 
U.S.A.

Smulkesnę Pasaulio Lie
tuvių Dienų programą pra
nešime netolimoje ateityje. 
Kviečiame jūsų krašto lie
tuvius šioje didžiojoje mūsų 
išeivijos šventėje dalyvauti. 
Visais Pasaulio Lietuvių 
Dienų reikalais prašome 
kreiptis į PLB būstinę, 5620 
S. Claremont Ave., Chicago, 
Bl. 60636, U.S.A.

♦ * *
Pasaulio Lietuvių Dienų 

metu susirinks PLB Seimas. 
Jis prasidės birželio 27 d. ir 
baigsis birželio 31 d. Jame 
bus PLB Valdybos, paskirų 
kraštų pranešimai, ateities 

gaiš ir kavute. Atidaryme 
dalyvavo apie 150 žmonių, 
daugiausiai mokytojai. Iš 
viso parodą aplankė 400 
moksleivių ir apie 300 suau
gusių. Paroda truko ketu
rias dienas. Nors teko gero
kai pasidarbuoti, bet nesi
gailime - paroda labai gerai 
pavyko. Vis tik jungtinėmis 
jėgomis galime daug ką pa
daryti ir atsiekti.

M.G.

Pavasaris Lietuvoje

veiklos gairių nustatymas ir 
naujų PLB organų rinkimas. 
Seimą sudaro rinkti atsto
vai, LB Kraštų Valdybų 
pirmininkai, Jaunimo Są
jungą pirmininkai ir PLB 
Valdybos nariai. PLB Seimo 
rengimo komitetui vado
vauja Dr. Petras Kisielius.

Dar kartą primename, jog 
visi kraštai privalo PLB 
Valdybai pranešti savo at
stovų pavardes ir adresus 
ligi šių metų rugsėjo mė
nesio. Esame jau gavę iš vi
sos eilės kraštų atstovų są
rašus, gi kiti kraštai paža
dėjo juos neužilgo atsiųsti. 
Jei jūsų kraštas dar nesuda
rė atstovų sąrašo, prašome 
tai netolimoje ateityje 
padaryti ir mums pranešti.

Pasaulio Lietuvių Dienų 
leidinyje bus įdėti visų 
kraštų veiklos pranešimai. 
Šiuo darbu bei redagavimu 
rūpinasi Romas Kasparas, 
1600 S. Joyce, Apt. 1609, 
Arlington, VA 22202, U.S.A. 
Pranešimai turi būti jam 
pasiųsti ligi lapkričio 1 d.

* * *
Kievienais metais visi 

kraštai 15% savo surinktų 
solidarumo įnašų atsiunčia 
PLB Valdybai. Prašome 
kraštus, kurie dar už šiuos 
metus nėra atlikę tos parei
gos, nedelsiant atsiskaityti 
su PLB Valdyba. Kiekviena 
įplauka palengvina PLB 
Valdybos darbą, nes išlaidos 
ir reikalavimai dideli, o 
mūsų visuomenės dosnumas 
PLB darbams dažnai prL 
lygsta našlės skatikui. Jums 
už finansinę paramą iš anks
to nuoširdžiai dėkojame.

žinios
Italijoje teroristai Raudo

nosios Brigados nariai už- 
Euolė kariuomenės sandė- 

us netoli Romos ir prisiplė
šė ginklų.

***
Anglijos krautuvėse pra

dėta pardavinėti virti kiau
šiniai, netgi nudažyti įvai
riomis spalvomis. Esą, virti 
kiaušiniai geriau ir ilgiau iš
silaiko ir nudažomi specia
liais dažais, kas apsaugoja 
nuo greito gedimo. Susido
mėjimas šia naujove gana 
didelis.

Indijoje išsiliejus Gango 
upei aptvindyti didžiuliai 
plotai su kaimais ir mieste
liais. Iki šiol priskaitoma keli 
tūkstančiai žuvusių.

Šiomis dienomis yra pra
dedamas V-jo PLB Seimo 
korespondencinis posėdis, 
kuriame atstovai turi pasi
sakyti dėl kai kurių PLB 
Konstitucijos pakeitimų. 
Posėdis nebus galiojantis, 
jei jame nedalyvaus kvoru
mas. Todėl yra labai svarbu, 
kad visi Seimo atstovai at
liktų savo pareigą ir pabal
suotų už siūlomus pakeiti
mus. Prašome jus paraginti 
savo krašto atstovus akty
viai posėdyje dalyvauti.

Vaclovas Kleiza
1 PLBValdybos 

I$irm. pavaduotojas
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Kalbant apie menininkus
Prieš kalbant apie meni

ninkus, reikia turėti defini
ciją — aptarimą, kas yra 
menas. Prancūzą "La 
Pousse" pristato, kad "me
nas yra priemonė pavaiz
duoti ar išreikšti savo 
sampratą”. Vokiečių "Der 
Kleine Brockhaus" paduoda 
tokią definiciją: "Dvasinė 
išraiška originaliomis for
momis”. Lietuvių Enciklo
pedijoje sakoma: "Menas 
yra geras pritaikymas prie
monių siekiamam tikslui". 
Visos trys definicijos princi
pe sutampa: menas nėra 
vienoj kokioj specifinėje gy
venimo srityje turįs mono
polį: menas yra visur gyve
nime — ir elgesy, ir kūryboj, 
ir kalboje, net žaidime ar 
sporte.. Menininkas yra Tie 
tik dailininkas, bet meninin
ku yra ir poetas, muzikas, 
šokėjas, architektas, net 
dailidė ar virėjas.

Pas mus kažkodėl priimta 
menininku laikyti tik daili
ninką, kuriantį paveikslus, 
jam skiriant išskirtiną dė
mesį ir svarbą, jiems tei
kiant specialų respektą ir 
laikant kažkaip išskirtinoje 
vietoje. Bet gi mūsų tarpe 
yra daugybė visokių rūšių 
menininkų, su kuriais elgia
mės kasdieniškai ir patys 
juos priimame kaip sau ly
gius, nežiūrint, kad jie turi 
kažką ir gali daugiau, negu 
bet kas iš mūsų. O vis dėl to 
jie patys laiko save eiliniais, 
lygiai ir mes su jais bend
raujame kaip su sau lygiais 
be jokio ypatingo atstumo. 
Tačiau dailininkai kažkodėl 

A.A.
ANDRIUI SIMANAVIČIUI 

mirus, jo žmonai Veronikai, dukroms Aldona ir Reginai, 
vaikaičiams ir žentams reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Aleksandra ir Pranas Marašinskai
Deanna ir Wayne Popham

A.A.
ANDRIUI SIMANAVIČIUI 

mirus, giliame skausme nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną, 
dukteris Aldoną, Reginą, žentus ir vaikaičius bei visus 
artimuosius.

Ona Kavaliauskienė
Rūta ir Kan Gray

A.A.
ANDRIUI SIMANAVIČIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Veronikai, 
dukroms Aldonai ir Reginai su šeimomis.

Pranas Liubinskas
Antanas Talandis

ANDRIUI SIMANAVIČIUI
Nuo sopulių iškankinto kūno gyvybei atsiskyrus, 

skausme liūdinčius žmoną Veroniką, dukras Reginą ir 
Aldoną su šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

K-M., R.A., A.D. Burneikiai

—n i ■—
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stato save išimtinoj vietoj: 
jiems turi būti skirtas spe
cialus dėmesys, jų poreiškiai 
turi būti reprezentuoti 
spaudoje kaip atlieką kaž
kokią Dievo siųstą misiją.

Pagal mūsų sampratą 
kiekvienas žmogus šiame 
pasaulyje turi savo misiją ir 
jam skirtą uždavinį. Juo la
biau tie, kurių veikla ir po
reiškiai turi platesnį lauką ir 
toliau siekia. Vienokia misija 
darbininko ir ūkininko, kito
kia mokytojo ar kunigo, dar 
kitokia žurnalisto ar visuo
menininko politiko bei 
menininko. Ir kiekvienas 
savo pozicijoje yra svarbus 
ir nepamainomas. Juo labiau 
tokie, kurie visuomenėje ar 
kultūriniame gyvenime 
užima reikšmingas pozicijas 
ir kuo nors išskirtinai pa
sireiškia. Čia įsiskaito ir visų 
rūšių menininkai, nes jų 
darbas ir įnašas ir yra mūsų 
visuomeninio ir kultūrinio 
gyvenimo variklis.

Tik pasidairykime savo 
tarpe — kiek turime įvai
rių menininkų, kurie, išsky
rus dailininkus (jie sudaro 
kažkodėl specifinę klasę) ne 
tik reiškiasi su savo kūryba, 
bet dar aktyviai darbuojasi 
ir pačioje lietuvių bendruo
menėje. Paminėkime tik ke
letą.

Muzikai — chorvedžiai. 
Niekas negali abejoti, kad 
jie nėra menininkai, o tačiau 
jie dirba lietuviškoje bend
ruomenėje gal daugiau negu 
bet kas kitas. Metų metais 
treniruoja chorus, gaišdami 
laiką nesuskaitomose repe

ticijose neklausdami jokio 
atlyginimo ar padėkų. Vie- 
nintėlis jų trokštamas atpil
das yra kad gausi auditorija 
dalyvautų jų rengiamuose 
koncertuose ir jais pasigė
rėtų ir pasidžiaugtų. Tas jų 
darbas pareikalauja ne tik 
galybės laiko, bet ir sveika
tos, nervų ir išlaidų.

Panašiai yra ir su tautinių 
šokių vadovais, teatro žmo
nėmis ir kitais menininkais 
darbuotojais. Vis jie atiduo
da savo jėgas ir talentus lie
tuvių bendruomenei nerei
kalaudami sau jokių 
privilegijų ar išskirtino at
pildo.

Kodėl šitas menininkų 
klausimas šiandie čia kelia
mas? Visų pirma norima į 
juos atkreipti visuomenės 
dėmesį, kad jie visi yra me
nininkai ir jais remiasi visas 
mūsų kultūrinis gyvenimas. 
Iš kitos pusės teko nugirsti 
nusiskundimų ir iš kitos rū
šies menininkų — dailininkų 
pusės, kad esą jų lietuviška 
visuomenė nepalaiko, nepa
remia, jų paveikslų neperka. 
Iš tiesų, pačių dailininkų 
padėtis yra visiškai skirtin
ga nuo visų kitų menininkų, 
besireiškiančių lietuvių tar
pe: visų pirma jų vizualinė 
kalba yra tarptautinė kalba, 
prieinama kiekvienam kita
taučiui ir todėl jų kūryba 
prieinama kiekvienam - ir 
lietuviui, ir ne lietuviui. To-

MIRUSIEJI
A.A. ALFONSAS

JANTAUSKAS

Rugpiūčio 26 d. po sunkios 
operacijos, staiga mirė Al
fonsas Jantauskas. Velionis 
Alfonsas gimė 1912 m. sau
sio 15 d. Rygoje, Latvijoje. 
Atsistačius nepriklausomai 
Lietuvai, su tėvais grįžo į 
Lietuvą ir jaunystę praleido 
Kretingos apskr., Bukštuo- 
se. Čia gyvendamas 1932 m. 
vedė Teodorą Stikaitę, o vė
liau gyveno ir dirbo Klaipė
doje. Karinę prievolę atliko 
Ryšių Batalione - Kaune. 
Bolševikams antrą kartą ar
tėjant, 1944 m. pasitraukė i 
Vokietiją.

1948 m. atvyko į Austra
liją ir atlikęs darbo sutartį 
Batlow, su daugeliu kitų lie
tuvių, gražiai įsikūrė 
Bankstowno priemiestyje 
Bass Hill, kur visą laiką iki 
mirties gyveno. Įsisteigus 
Sydney L.K.V.S. ’’Ramo
vės” Skyriui, visą laiką buvo 
ramovėnas ir aktyvus narys. 
Šiaip gyvenime buvo labai 
ramus, kuklus, draugiškas ir 
paslaugus.

Rugpiūčio 29 d., Lidcombe 
bažnyčioje įvyko gedulingos 
pamaldos, kurias atnašavo 
Krel. P. Butkus ir kun. P.

lartuzas. Pamaldų metu 
velionies Alfonso karstas 
buvo padengtas trispalve 
vėliava ir prie karsto ramo- 
vėnai stovėjo garbės sargy
boje. Giedojo ’’Dainos” cho
ras, vadovaujamas A. Kra- 
miliaus.

Iš bažnyčios karstas gau
sių draugų buvo palydėtas į 
Rookwoodo kapinių lietuvių 
skyrių. Po paskutinių prel. 
P. Butkaus ir kun. P. Mar- 
tuzo apeiginių maldų, Ant.

Tautos Šventė Sydnejuje
ALB Sydnejaus Apylin

kės Valdyba Tautos Šventės 
minėjimą surengė rugsėjo 5 
d. Sydnejaus Liet. Namuose 
Bankstowne. Minėjimą pa
ruošė ir jį pravedė Dr. G.E. 
Kazokienė.

Tą dieną buvo iškilmingos 
pamaldos Lidcombe bažny
čioje. Minėjimas pradėtas 
Liet. Namuose 3 vai. Šį kar
tą minint Tautos Šventę 
išeita iš trafaretinių rėmų: 
Tautos Šventė apima visą 
tautą nesiribojant kokiu 
nors būdingu istoriniu įvy
kiu. Tautos Šventei pradžią 
davė Vytauto Didžiojo su
kaktis ir jo neįvykusio vai
nikavimo tada, bet laikui 
bėgant pati šventė įgyja 
naują charakterį neišlei
džiant iš akių pradinės pras
mės.

dėl ir jų pasireiškimo plotas 
neturi ribų. Mūsų dėmesys 
dailininkams gal ir tuo skir
tingas, kad jie iškelia lietu
vio vardą tarptautinėje 
plotmėje, bet tuo ir patys 
dailininkai daug laimi, nes 
pasiekti kuo platesnio sau 
pripažinimo yra kiekvieno 
dailininko idealas ir tuo 
pačiu atpildas.

Lietuviai įvertina ir ger
bia savo menininkus, nes 
kiekvienas atiduoda pagal 
savo sugebėjimus bendruo
menei ir tautai savo įnašus.

(v.k.)

A.a. Alfonsas Jantauskas

Skirka Ramovės vardu ir K. 
Ankus draugų ir artimųjų 
vardu, pasakė atsisveikini
mo žodžius. Visų palydėju
sių bendrai buvo sugiedota 
Marija, Marija ir Tautos 
Himnas.

Liūdesy paliko žmona Te
odora ir šeimos artimieji. 
Velionis vaikų neturėjo.

Ilsėkis ramybėje mielas 
Alfonsai ir lai būva tau 
lengva ši mus priglaudusi, 
tolimoji Australijos žemė.

J.A.S.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. N.S.W.
Tek 7245408 Veikia24 valandas per p*n

Šiame minėjime Dr. G.E. 
Kazokienė stengėsi sukaupti 
dėmesį į tautos dvasią, kaip 
ji pasireiškia kūryboje. 
Ryškiausiai ji atsispindi 
liaudies kūryboje - dainose, 
raudose, pereinant ir į šio 
laiko individualią kūrybą, 
kurioje lygiai apstu tų tau
tos dvasios poreiškių tiek 
pas rašytojus - poetus, tiek 
ir pas dailininkus. Toks ge
nialusis M.K. Čiurlionis 
praktiškai grindė visą savo 
kūrybą lietuviška pasaulė
žiūra.

Minėjimas susidėjo iš 
trijų dalių. Pirmoje dalyje 
savo įvadiniame žodyje pre
legentė kaip tik stengėsi at
skleisti tautos dvasios pro
veržius liaudies ir individu
alioje žodinėje kūryboje. Jos 
mintis iliustruojant jai tal
kino p. E. Belkienė, padai
nuodama liaudies dainelę ir 
atlikdama viępą raudą. Taip 
pat pasinaudota ir moder
niaisiais autoriais: iš V. 
Krėvės ’’Skerdžiaus” sant
rauką skaitė J. Šarkauskas, 
K. Bradūno poezijos - Vy
tautas Juška, J.A. Jūragio 
eiles - Irena Bielskytė, Pul- 
gio Andriušio ištrauką iš 
’’Penkių beržų kronikos” - 
Vytautas Juška, V. Kazoko 
eilėraštį - Ugnė Kazokaitė, 
P. Andriušio ’’Snaudalis dir
vonėlyje” - Aušra Juškienė.

Antroje dalyje Dr. G.E. 
Kazokienė auditorijai pri
statė dail. M.K. Čiurlionį, 
kuris visą savo kūrybą, kaip 
minėta, grindė lietuviška 
pasaulėjauta, atskleisdama 
dailininko paveiksluose 
įvestus simbolius.

Kadangi M.K. Čiurlionis 
yra vienas iš ryškiausių in
dividualių kūrėjų, kurio 
darbuose atsispindi akivaiz
džiai tautos dvasia, prele
gentė minėjimą pratęsė dar 
viena dalimi - gausiems 
klausytojams pademonstra
vo viename iš Amerikos 
universitetų paruoštą filmą 
apie Čiurlionį su prof. L. 
Laurinavičiūtės - Alssen ko
mentarais angliškai.

Minėjime dalyvių susirin
ko neįprastai daug, bet ka
dangi pats minėjimas pasi
rodė kiek užtęstas ir gal 
kiek persunkus mūsų publi
kai, tai antroje ir trečioje 
dalyje dalis klausytojų ir 
žiūrovų nukriko. Iš tiesų, 
pačios temos apimtis neįma
noma suvesti į pusvalandi, 
pagaliau ir pati publika gal 
nėra pribrendusi akademi
nio lygio dėstymui, tačiau 
kurie išbuvo iki galo tikrai 
nesigailėjo, nes gavo dau
giau, negu įprastuose minė
jimuose duodama.

Dekoracijos irgi verta dė
mesio simbolika: prieš sceną 
lekiąs didžiulis paukštis, ne
šąs žinią, o scenoje tekanti 
saulė simbolizavo besisklei
džiančią tautos dvasią. Jas 
paruošė G. Kazokienė, K. 
Belkus, šviesas tvarkė A. 
Dudaitis, garsus - K. Kazo
kas ir skaidrių bei filmo de- 
monstratorius A. Migus.
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MINĖJOME
ROMĄ KALANTĄ JAUNIMO

ROMO KALANTOS MIRTIES DEŠIMTMETIS
MELBOURNE

Šiais metais gegužės 14 d. 
suėjo dešimt metų nuo jau
nuolio Romo Kalantos susi
deginimo bešaukiant ’’Lais
vės Lietuvai”. Viskas tai 
įvyko Kauno teatro sode. 
Atšvęsti šią skausmingą su
kaktį Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos (ALJS) 
Valdyba Melbourne ragino 
jaunimą įvairiuose Australi
jos miestuose paminėti Ro
mo Kalantos tragišką mirtį. 
Melbourne ALJS Valdyba 
nutarė prisiminti Romą Ka
lantą dviem atvejais.

Gegužės 17 d. AUS Val
dybos nariai Loreta Čižaus
kaitė ir Andrius Vaitiekūnas 
suruošė radijo pusvalandį 
apie Romą Kalantą. Gerai 
pritaikytos muzikos fone 
Loreta ir Andrius įscenizavo 
Romo Kalantos paskutinius 
gyvenimo momentus kelių 
liudininkų žodžiais. Toliau 
apibūdino Romo gyvenimą 
ir paaiškino, kaip lietuviai 
ne vien tik Lietuvoje bet ir 
išeivijoje reagavo į šį įvykį. 
Radijo pusvalandį Andrius 
baigė šitaip:

Ačiū Romai, už tavo gyveni
mą, 

Ačiū už tavo auką, 
Niekados nepamiršime tavo 

didvyriško pasiaukojimo,
Ir nepaprastos meilės tėvy

nei Lietuvai.

Tau skiriame sekančią 
dainą: moderniškai harmo
nizuotas Maironio eilėraštis 
— Septintoji Giesmė.

Gegužės 23 d. prasidėjo 
antroji Romo Kalantos de
šimtmečio minėjimo dalis 
šv. Mišiomis, kurias atnaša
vo kun. P. Dauknys pasaky
damas dienai pritaikintą pa
mokslą. Džiugo tunto skau
tai dalyvavo uniformuotai 
su vėliavomis. Mišių skaity
mus atliko Seserijos Va
dovės pavaduotoja Zita 
Prašmutaitė. Draugovės 
buvo sukūriusios tikinčiųjų 
maldeles, kurias perskaitė 
mišių metu. Prie altoriaus 
aukas nešė AUS Valdybos, 
pirm. Birutė Prašmutaitė, 
Valdybos narė Loreta Či
žauskaitė ir skautų vyčių 
vadovas Linas Prašmutas.

’’Esame kovojančio Lietu
vos jaunimo dalis, siekianti 
tų pačių tikslų”. - šiais žo
džiais pranešėjas Algis Mil
vydas pradėjo Romui Ka
lantai skirtą minėjimą 
Lietuvių Namuose ir iškvie-

jaunimas su prelegentu A. Taškūnu Melbourne

tė Andrių Vaitiekūną kuris 
trumpai apibūdino Romo 
Kalantos susideginimo įvy
kius prieš dešimtį metų.

Visa salė pritamsinama, 
scenos užuolaidos uždary
tos, tiktai scenos kairėje ap
šviestas kampelis. Tenai 
stovi Lietuvos vėliava, ant 
staliuko dega žvakė, ir pa
dėtas vainikas. Iš dešinės 
pusės išgirstame ’’Dainavą” 
giedant Br. Budriūno 
giesmę ’’Mūsų žemė Lietu
va”. Po giesmės A. Milvydas 
prašė visus salėje atsistoti 
tylos minutei per kurią 
AUS Valdybos nariai Jūra- 
to Bertašiūtė ir Petras Kru- 
žas paėmė vainiką ir nunešė 
per salę į Lietuvių Namų 
koplytėlę kur jį padėjo prie 
Žuvusiems už Lietuvos 
Laisvę paminklo. Tylos 
minutę Algis baigė Nijolės 
Sadūnaitės žodžiais, sukur
tais jai būnant kalėjime.

Jaunimo Kongreso reikalais
Liepos 11-18 dienomis 

lankėsi Melbourne Laima 
Beržinytė, PLJS atstovė iš 
Kanados. Kartu su A.L.J.S., 
ji suruošė trumpą "kongre
są” — šeštadienio popietę, 
kurios metu jaunimas 
diskutavo ir aptarė įvairias 
temas.

Australijai paskirta 10 at
stovų iš 160 pasaulio atsto
vų. — A.L.J.S. pirmininkė ir 
9 renkami atstovai. Rinki
mai bus pravesti demokra
tiniu būdu. Atstovų sąrašas 
turi būti pasiųstas PLJS

ALJS Valdybos leidinys. Redaktorė Loreta Čižauskaitė, 36 Grosvenor St., 
Moonee Ponds, Vic. 3039

Šio minėjimo paskaitinin
kas buvo p. Algis Taškūnas 
iš Hobarto, kuris yra didelis 
veikėjas HELLP organiza
cijoje ir redaktorius laikraš
čio ^Baltic News”. Paskaitos 
tema buvo: Dešimties metų 
apžvalga nuo Romo Kalan
tos mirties.

Toliau Birutė Šaulytė ir 
Zita Prašmutaitė padekla
mavo Romo Kalantos de
šimtmečio progai p. Karolio 
Prašmuto sukurtą eilėraštį, 
’’Romo Kalantos dešimtme
tis”.

Scenos uždanga atsidarė 
ir scenoje pasimatė Virgini
ja ir Arūnas Bruožiai, Mel

Jaunimas Studijų Dienose Melbourne 1982 m.

Valdybai. Jei PUS Valdyba 
neturės iš kurio nors krašto 
atstovų sąraše, vietą atiduos 
kitiems kraštams.

Išrinkti atstovai prieš 
Kongresą turės kuo daugiau 
susipažinti su savo krašto 
jaunimu, padėtimi bei. jo 
galvojimu. Kiekvienas at
stovas gaus PUS Valdybos 
žinioje paruoštą Kongreso 
Vadovą.

Gruodžio mėn. Australijos 
Lietuvių Dienomis Mel
bourne įvyks atstovų suva
žiavimas ALJS suvažiavimo 
metu. Visi atstovai turės 
dalyvauti. Bus gera proga 

bourne Kanklininkų An
samblis, vadovaujamas Er
nos Duonienės ir ’’Dainava” 
susidedanti iš Laimos Pike- 
lytės', Birutės ir Zitos Praš- 
mutaičių ir Birutės Šauly
tės. Virginija ir Arūnas pra
dėjo su daina: ’’Kalnai ten 
dainavo, Upeliai klegėjo”, 
kuri įplaukė į kanklininkių 
su ’’Dainava” išpildomą: 
"Stoviu aš parimus, Prie rū
tų darželio...” Loreta Či
žauskaitė padeklamavo eilė
raštį ’’Ugnies dalintojas” ir 
kanklininkės su ’’Dainava” 
baigė ’’Gražių dainelių dau 
girdėjau, Tyliuoju vakaro 
laiku...” 

visiems atstovams sueiti 
kartu ir aptarti būsimo 
Kongreso reikalus.

Visi atstovai, kelionės iš
laidoms padengti, renka pi
nigus savo miestuose. Bus 
Saskelbtas V PLJK vajus, 

eigų atsirastų atstovų iš 
mažesnių kolonijų, ALJS 
Valdyba numato suteikti 
šiek tiek paramos paremti 
dalį jų kelionės išlaidų.

AUS Valdyba

ATSTOVAI

Jaunuoliai-lės, norį būti 
atstovais V Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongrese 1983 
m. liepos 1-24 d. Šiaurės 
Amerikoje, gali kandidatuo
ti, jeigu turi šias kvalifikaci
jas: 1. jaunuolis-lė tarp 16-35 
metų amžiaus. 2. turi būti 
lietuviai -vės. 3. gali susi
kalbėti lietuviškai. 4 prižada 
dalyvauti visose Kongreso 
programos dalyse. 5. Po 
Kongreso grįžęs į savo 
kraštą atstovas padarys 
viešą pranešimą lietuvių 
bendruomenei.

Kiekvienas atstovas kan
didatas turi raštu įteikti pa
reiškimą ALJS Valdybos 
sekretorei Gailai Mucenie- 
kaitei, 349 Richardson Str., 
Middle Park 3206 Melb. 
Vic., iki spalio 16 d. norįs 
būti atstovu Kongrese. Pa
reiškime turi būti

BIOGRAFIJA
Kandidato vardas, pavar

dė, amžius, adresas, telefo
nas; kas jis / ji yra - moks
las, darbas, kur dalyvauja 
lietuvių bendruomenėje, 
kokiom organizacijom pri
klauso; nuotrauka.

Žodis jaunimui
AUSTRALIJOS

JAUNIME!
Jei turite žinių apie Lie

tuvių Jaunimą, nuotraukų 
ar piešinių, (pav. jūsų įspū
džiai iš Laimos Beržinytės 
apsilankymo jūsų mieste ir 
t.t.) prašau siųsti: Loretai 
Čižauskaitei (A.L.J.S. infor
macijos teikėjai) 36 Gros
venor St. Moonee Ponds 
3039 Melb. Vic.

Sekančią dalį pradėjo pir
mą kartą pasirodantis pia
nistas Petras Šurna. And
rius Vaitiekūnas padekla
mavo Romui Kalantai skirtą 
eilėraštį ir Klumpakojo tau
tinių šokių grupės mergaitės 
pašoko naują šokį - Jurgi- 
nėliai.

Meninės dalies paskutinę 
dalį pradėjo ’’Dainava” su 
daina ’’Ten mano brangioji 
tėvynė, Ten mano gimtieji 
namai...”

Ne vien tik išeivijoje ra
šoma apie Romą Kalantą, 
Brigita Szentimrey perskai
tė Lietuvos jaunimo parašy
tus žodžius, o Virginija ir 
Arūnas užbaigė daina "Gim
tinės Dangus”.

Visi minėjimo akto daly
viai buvo sukviesti į sceną 
kur ALJS pirmininkė Birutė 
Prašmutaitė tarė padėkos 
žodį paskaitininkui p. A. 
Taškūnui, minėjimo daly
viams ir visiems atsilanku- 
siems. Dar kartą salę pri- 
temdino — tiktai tautinė vė
liava scenos kairėje buvo 
apšvįesta kai dalyviams ir 
atsilankusiems giedant 
Tautos Himną užbaigėme 
Romo Kalantos mirties de
šimtmečio minėjimą.

Zita Prašmutaitė

Dėl tolimesnės informaci
jos, pav. Jaunimo stovyklos 
reikalais, prašau irgi kreip
tis į AUS Valdybą.

PADĖKA

Kaip žinote, lietuvių jau
nimas vyks į Kongresą 
J.A.V. 1983 m. Jau dabar 
kiti aukoja pinigų: p. G. 
Petrauskėnas $ 10, p. Č. 
Liutikas $ 25, p. J. Jasulaitis 
$ 2, A.L.B. Melb. Apylinkės 
Valdyba $ 100, Latrobe 
Valley Seniūnija $ 20.

Per spaudos vajų, kur 
jaunimas rinko prenumera
tas lietuviškai spaudai, jau
nimo vardu aukojo:B. Praš
mutaitė $ 440, A. Karazija 
$ 220.

Ačiū visiems.

Vargšas yra ne tas, kuris 
neturi kišenėje cento, bet 
tas, kuris gyvena tiktai cen
tui.
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ŠAUTOS fonde
Tautos Fondo Valdybos ir 

Tarybos nutarimu liepos 15 
d. buvo patvirtintas naujas 
Tautos Fondo Atstovybės 
sąstatas Australijoje.* Prel. 
P. Butkus, MBE pirm., Dr. 
B. Vingilis vicepirm., A. Gi- 
niūnas sekretorius, A. Kra- 
milius ižd., nariai: Jonas 
Černiauskas įgaliotinis 
Wollongongo apylinkei ir V. 
Patašius, bei Nijolė Vaičiūr- 
gytė Sydnejuje.

Dėkojame buvusiems na
riams, sekretoriui J. Vetei- 
kiui, Povilui Protui ir S. Ja- 
rembauskui už ilgų metų 
darbą T.F. Atstovybėje. 
Ypatinga padėka priklauso
S. Jarembauskui, kurio Lie
tuvos Laisvės iždo projektas 
buvo priimtas Centrinės
T. F. Valdybos.

•Australijoje veikia dvi 
T.F. Atstovybės. Visi kiti 
kraštai turi tik po vieną T.F. 
Atstovybę su įgaliotiniais 
provincijoje. Melbourne 
veikianti T.F. Atstovybė 
vad. Kęstučio Lyniko apima 
Viktorijos valstiją. Viktori
jos T.F. Atstovybė atsiskai
to tiesiai su Centrine T.F. 
Valdyba New Yorke.

Tautos Fondo Atstovybė 
Sydnejuj apima visas kitas 
valstijas Australijoje. Bris- 
banėje T.F. atstovauja VI. 
Musteikis, ižd. Kl. Stankū
nas; Canberroje Antanas 
Švedas, Newcastelyje 
Benediktas Liūgą, Hobarte 
Tas. Juozas Paškevičius ir 
Perthe W.A. Viktoras 
Skrolys.

Adelaidėje Tautos Fondo 
įgaliotinis yra Juozas Ste- 
panas ir jo talkininkė iždi
ninkė Viktorija Vitkūnienė.

Jaunimo Žodis

ŽINIOS

Vytautas Straukas, Mel
bourne ’’Gintaro” tautinių 
šokių grupės vadovas liepos 
24 d. lankėsi Perthe padėti 
Pertho ’’Šatrijai” tautinių 
šokių grupei pasiruošti Lie
tuvių Dienoms.

Girdėjome,, kad grupė in
tensyviai ruošia šešis tauti
nius šokius!

Tikime, kad pamatysime' 
rezultatus Melbourne gruo
džio mėn. per Liet. Dienas.

Ar žinot? Melbourne Jau
nimo radijo programos gali
ma klausytis per 3 EA stotį 
kas antrą mėnesio pirma
dienį 6.30 vai. vakare.

Algis Karazija ir Petras 
Kružas labai įdomiai prave
da Jaunimo radijo progra
mą. Mėgina kiek daugiau 
surasti vietinių talentų. Ži
noma, visuomet laukia pa
siūlymų!

*
Adelaidėje Jaunimo radi

jo programa irgi vyksta kas 
šeštą savaitę. (Kreiptis pas 
Joną Mockūną).

Melbourne Jaunimo teat
ro grupė ’’Baravykai” smar
kiai ruošiasi Lietuvių Die
noms, ieško daugiau vaidin
tojų! Bet kokių! O ypač ber
niukų, kurie galėtų pora sa
kinių pasakyti scenoje... 
(Kreiptis pas Algį Karaziją 
arba Andrių Pranckūną. 
Tel. 511020).

Teatrui reikalinga ir senų 
drabužių dėl ’’props”. Jei
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Tautiečiai prašomi atskir
ti Tautos Fondą, kuris yra 
VLIKo padalinys ir telkia 
lėšas Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės 
atgavimui. Australijos Lie
tuvių Fondas telkia lėšas 
vietiniams reikalams. Prie • 
Tautos Fondo veikia, kaip 
anksčiau minėjome Lietuvos 
Laisvės iždas. Visos aukos ir 
palikimai ten užšaldomi iki 
atsikurs nepriklausoma ir 
laisva Lietuva. Procentai 
nuo šių indėlių bus naudo
jami dabartinei Lietuvos 
laisvės kovai.

Tautiečiai kviečiami ne
pamiršti Tautos Fondo savo 
palikimuose. Tautos Fondo 
Atstovybės nariai jums 
mielai patars šiame reikale, 
ir jeigu bus reikalas, pasam- 
dys šiam tikslui ir advoka
tus.

Tuo pačiu šiame praneši
me skelbiame ir šimtininkų 
sąrašą. Šimtininkas yra tas 
tautietis, kurio aukos nuo 
1972 metų pasiekė šimtą do
lerių ar jį viršijo. Šimtinin
kas automatiškai pasidaro 
Tautos Fondo nariu su bal
savimo teise Tautos Fondo 
metiniuose suvažiavimuose, 
kai perrenkami Tautos Fon
do Centrinės valdybos pa
reigūnai. Čia paskelbtos su
mos yra imtos iš kasos 
knygos. Aukoję tiesiai į 
Ameriką šiuose sąrašuose 
nefigūruoja.

Tautos Fondo atstovybė 
Australijoje, Sydney

TAUTOS FONDO NARIAI
Šie tautiečiai nuo 1972 m. 

paaukoję virš $ 100 : J. Sa

kas nors turi ką nors paau
koti teatrui, prašau pranešti 
Rožei Makaravičiūtei, Tel. 
496522.

Konkursas
Australijos Lietuvių Jau

nimo Sąjunga nori naujus 
T—Shirts pagaminti. Jauni
mas nuo 16 iki 35 metų am
žiaus, kuris nori prisidėti 
prie to vajaus, tegul nupaišo 
Siešinį pagal šias taisykles: 

baidės VA.L.J.S.” turi būti 
schemoj, piešinys tegul bū
na ne didesnis kaip 25-30 
cm., turi būti sudarytas iš 
nedaugiau kaip dviejų spal
vų (bet kokia spalva ant 
balto).

T—Shirt bus panaudoja
mas jau per Lietuvių Dienas 
metų gale, o ypač bus reika
lingas Jaunimo Kongrese 
J.A.V. ir Kanadoj 1983 m., 
tai jis turi reprezentuoti 
Australijos jaunimą, pav., 
gal su kokiu Australišku gy
vuliu, augalu ar pan.

PREMIJA

Vienas bilietas dalyvauti 
visuose jaunimo parengi
muose per Lietuvių Dienas 
Melbourne, išskyrus Naujų 
Metų Balių.

Tai yra: į teatro spektaklį 
(sekmadienį, gruodžio 26 d., 
7 vai. National Theatre St. 
Kilda), Jaunimo Vakarą 
(gruodžio 28 d. antradienį, 
National Theatre...) ir į jau
nimo ’’Blynų pusryčius”.

Siųskite siūlymus kartu 
su slapyvardžiu Rožei Ma
karavičiūtei (A.L.J.S ųarei) 
828 Heidelberg. Rd., 
Alphington 3078 Vic. 

kalauskas Cabramatta $ 763, 
E. Rašymas St. Marys $ 473, 
prel. P. Butkus Lewisham $ 
365, P. Sakalauskas Green
acre $ 264, J. Černiauskas 
Pt. Kembla $ 210, V.V. Ju
zėnai Strathfield $ 181, P.O. 
Grosai Croydon Park $ 175, 
V.V. Rušai Bankstown $ 
165, V. Patašius Earlwood $ 
163, B. Matečiūnas Balmain 
$ 160, A. ir T. Šumskai 
Bankstown $ 160, J. ir V. 
Venclovai Ashfield $ 160, Č. 
Liutikas Strathfield $ 152, 
M. Petronis Campsie $ 137,
J. Tallat-Kelpša Hurlstone 
Park $ 133, K. ir N. Butkai 
Canbramatta $ 132, A. Žilys 
$ 123, Dr. N. Wallis Berala $ 
110, L.H. Karveliai Banks
town $ 104, L.A. Kramiliai 
Canley Vale $ 101, P.C. Pro
tai Carlton $ 106, E.E. Šlite- 
riai Bankstown $ 103, V.B. 
Barkai Concord $ 102, Dr. B. 
Vingilis Mt. Pritchard $ 100,
K. Kazakevičienė Peakhurst 
.$ 100, A.O. Leveriai St. 
Marys $ 100, V.E. Ladygai 
Bankstown $ 100, A. Anlae- 
nė Nth. Parramatta $ 100, 
A. Klemenienė Newcastle 
$ 100.

A. Kramilius 
T.F. ižd. 
Australijoje

Iškilmės Perthe

PAGERBTAS
KUN. T. TOMICH

Pertho lietuvius aptar
naujantis kun. T. Tomich 
liepos 27 d. šventė savo ku
nigystės 25 metų sukaktį. 
Jis yra kilme kroatas ir lie
tuviams tiek palankus, kad 
tiesiog tapo lietuvių koloni
jos kapelionu. Jis netgi tiek 
lietuviams palankus, kad 
per pamaldas jau lietuviškai 
skaito tekstus ir pats pasi
ryžęs išmokti lietuviškai.

Atskirame voke prašau 
įdėkite savo pilną vardą, 
kartu su slapyvardžiu.

Vajus užsidaro spalio 24 d. 
Sėkmės!

PADĖKA

Visoms ponioms ir ma
moms, kurios padėjo su
ruošti pietus Didįjį Penkta
dienį, 1982 Velykų metu per 
Jaunimo Sąjungos Studijų 
Dienas, ir A.L.B. Krašto 
Valdybos darbo, konferenci
ją Melbourne tariam širdin
gą ačiū p.p. Mortai Prašmu- 
tienei, p. Birietienei, p. Pa- 
Eeliuškienei, Aid. Baikaus- 

ienei, D. Čižauskienei, Onai 
Prašmutienei, K. Prašmu- 
tui, B. Šaulytei ir p. Vaite- 
kūnienei.

SKAITYTOJO ŽODIS
Gerb. Redaktoriau,

Mūsų Pastogės Nr. 34 
tilpo sportininkų išvykos 
Org. K-to sekretoriaus p. V. 
Daudaro straipsnis „Mūsų 
pasisakymas”, kuriame jo 
patiektos žinios - pasisaky
mai yra klaidiną, todėl leis
kite ir man pareikšti savo 
nuomonę.

Pirmiausia dėl kitų biz
nierių ’’ašarų liejimo”. Neži
nau, kam tas taikoma (gal 
man, ir p'.p. Stankūnavi- 
čiams). Iš savo pusės pa
reiškiu, kad mums biznio 
užtenka ir be lietuvių gru- 
Eių, tačiau manau, kad jei 
etuvių grupė iš Australijos 

vyksta į Pasaulio Lietuvių 
Dienas, tai tokia grupė ga
lėtų vykti per vieną iš mūsų, 
nes mes siūlom geresnes 
arba tolygias kelionės kai
nas. Pavyzdžiui, mano siūlo
ma kaina ALB Krašto Val
dybai (Melb. - Čikaga) $ 1090 
su dar papildomais priedais. 
Taip pat esame IATA akre
dituoti vizoms per Ramųjį 
vandenyną skrendančioms 
lėktuvų bendrovėms JAV ir 
Kanadoje, ko neturi p. Dau
daro Išvykos Komiteto pa
sirinktas kelionių biuras.

Rugpiūčio 1 d. po pamaldų 
Lietuvių Namuose lietuviai 
jubiliatui surengė šiltą 
priėmimą -ir kapelionui pa
gerbimą. Suorganizavo lie
tuvių bažnyčios įgaliotinė p. 
Petrukėnienė. Svečių susi
rinko virš šimto įskaitant ir 
paties kapelionio artimuo
sius. Sukaktuvininką svei
kino jaunimo vardu A. Pas- 
čekaitė, Tauro vardu p. Či- 
žeika angliškai, o B. Steckis 
kalbėjo kroatiškai. Po visų 
sveikinimų jubiliatui įteikta 
ir dovanėlė. Kun. T. Tomich 
sujaudintas dėkojo už priė
mimą ir dovaną džiaugda
masis lietuvių prisirišimu.

Po sveikinimų dar buvo 
firavesta meninė programė- 
ė, kur buvo padainuota, pa

šokta tautinių šokių. Visi 
dalyviai priėmimu buvo su
žavėti. Nuotraukoje kun. T. 
Tomich.

Šiais metais Kanados Lie
tuvių Dienos įvyks Montre- 
alyje spalio 8-10 d.d. Kana
dos Liet. Dienos savo turi
niu panašios į Australijos 
Liet. Dienas tik siauresnės 
apimties.

* * *
Dabar Kaune Laisvės 

Alėja yra skirta tik pėstie- 
-siems. Iki Stalino mirties ji 
buvo pavadinta Stalino 
alėja, bet vėliau jai grąžin
tas senasis vardas.

Antra, p. Daudaras netei
singai informuoja suintere
suotus, jog bus skrendama 
iš Sydney United arba 
American Airlines. Šių 
bendrovių lėktuvai neat
skrenda į Australiją, tad 
kaip gali skristi sportininkai 
jų lėktuvais į Šiaurės Ame
riką? O gal Australijos val
džia leis pasamdyti jų lėktu
vą, kad atskristų iš 
JAV specialiai sportininkus 

Trečia, dėl ’’maišymo do
lerių su tautiniais jausmais”, 
tai p. Daudaras, būdamas 
senas sportininkų veikėjas 
žino labai gerai, kas svar
biau. Todėl būtų labai malo
nu, jei jis ir jo komitetas 
jaunime skiepytų tautinius 
jausmus (ir principus), o ne
sistengtų, jų nepaisant, su
taupyti kelis dolerius.

Alg. Žilinskas

Gerbiamas p. Redaktoriau

Sveikinu p. Albiną Pocių, 
parašusį tikslų ir išmintingą 
straipsnį, kuriame jis išdės
to rusų kėslus pavergti 
Australiją. Mums reikia
daugiau tokių visuomeni
ninkų, kurie nebijo p*asakyti 
ir parašyti teisybės.

Aš neignoruoju darbiečių 
1978 m. parašyto teigimo 
apie Pabaltijo valstybes, 
taip pat kaip neignoruoju 
rusų 1920 m. parašytos 
’’amžinos” taikos ir nepuoli
mo sutarties su Lietuva. 
Popiergalis lieka popierga
liu. Reikia pažveįgtį tikrovę 
kuri atsispindi partijos ir 
asmenų kasdieniniuose 
veiksmuose ir pareiškimuo
se. Juk pats Viliamas prieš 
1974 baliavojo pas lietuvius 
ir sakė, kad darbiečiai neke-- 
tina pakeisti valdžios politi
kos Pabaltijo atžvilgiu.

Ponas Patašius puikiai ži
no, kad Caucus taip, kaip 
padarė sprendimą, gali jį 
pakeisti. Jeigu jam atrodo 
kad mes turime vieną kitą 
draugą kaip Bob Hawke 
darbiečių tarpe, tai aš žinau, 
kad mes ten turime tūks
tančių priešų.

Aš žinau, ir kiti žino iš as
meniškų patyrimų, kad dau
gumas darbiečių tiki Vitla- 
mo žodžiais, jog lietuviai esą 
fašistai, ir Lietuva niekuo
met nebuvusi nepriklauso
ma, išskyrus 20 metų tarpu- 
ką. Jiems rusai yra draugai 
ir jie žiūri į Lietuvą kaip 
rusų nuosavybę. Jie nenori 
erzinti savo draugelių. 
Ne vienas darinėtis man yra 
pasakęs ”It’s a dead 
question. Nobody’s
interested”. Reiškia, anot jų 
Lietuva yra amžinai pas
merkta nešti sovietinį jun
gą, ir tas jiems visiškai ne
rūpi.

Klaidinimą ir misrepre- 
zentaciją daro tie, kurie 
bando įtikinti Australijos 
lietuvius, kad darbiečiai yra 
mūsų draugai. Aš galvoju, 
kad mes turėjome išmokti iš 
1974 metų klaidos. Jeigu 
Easikartos, tikriausiai nebe- 

us galima jos atitaisyti. Ar 
verta rizikuoti?

Su pagarba
Gintautas Kaminskas

N.S.W. didžiuosiuose
miestuose normuojamas
benzinas: nuo rugsėjo 3 d. 
benzinas bus gaunamas tik 
nustatytomis dienomis pa
gal registracijos lyginius 
ar nelyginius numerius ir 
bus duodama daugiausia iki 
12 dol.
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Scenos darbo sukaktis
Šiais metais dramos akto

rė — veteranė Ksana Dau- 
guvietytė-šniukštienė 
švenčia savo scenos darbo 
50 metų sukaktį.

Ne dažnas sugeba likti iš
tikimas savo pašaukimui per 
tokią eilę metų ir likimo vin
gių. Tačiau Ksanos teatro 
darbas, prasidėjęs Kaune, 
nenutrūksta atsiradus pa
bėgėlių tarpe Vokietijoje, 
prasmingai tęsiamas ir Aus
tralijoje.

Ksana į Kaimo dramos 
studiją įstojo 1930 m. atva
žiavus iš Šiaulių. Jos moky
tojai buvo garsieji mūsų ak
toriai - režisieriai: B. Dau
guvietis (jos tėvas), K. 
Glinskis, A. Sutkus, A. Ole
ka-Žilinskas, M. Čechovas.

1932 m. buvo pakviesta 
suvaidinti Lulu rolę K. 
Glinskio komedijoje „Pir
mas skambutis”. Čia ir pra
sidėjo jos, kaip aktorės, il
gas, jau net 50 metų, scenos 
darbas. Pradžioje teatre 
dirbo kaip aktorė - kandida
tė, bet jau 1934 m. priimta 
kaip pilnateisė aktorė, Kau
no dramos teatre, suvaidi
nusi eilę vaidmenų, iš kurių 
ypač paminėtini veikaluose : 
K. Inčiūros „Vincas Kudir
ka” — Elvyra, P. Vaičiūno 
„Naujieji žmonės” — Laima, 
P. Vaičiūno „Prisikėlimas” 
— Čilė, S. Petrulio „Prieš

srovę” — Malvina, Moljero 
„Šykštuolis” — Mariana, 
Čechovo „Vyšnių sodas” — 
Duniaša.

R. Juknevičiui suforma
vus Jaunųjų teatrą, Ksana 

persikėlė į Vilniaus teatrą, 
kuriame vaidino reikšmingų 
rolių. Pažymėtini jos pasiro
dymai lietuviškose V. Alan
to dramose: kaip Agnė „Gy
venime iš naujo” ir Aldona 

„Buhalterijos klaidoje”, o 
taip pat eilėje kitataučių 
dramaturgų veikalų: 
„Dėdės Tomo lūšnelė”, „Gi
gantas”, ’’Pirmas skambu
tis”, „Žmogus po tiltu", 
„Buridano asilas1’, ’’Topa
zas” ir kt.

1944 m. Vokietijoje Neu
muenster suorganizavo dra
mos mokyklą lietuvių jauni
mui ir pastatė K. Binkio 
„Atžalyną”.

1946 m. persikėlė į Muen- 
cheną ir įstojo į mūsų žy
maus aktoriaus H. Kačinsko 
vadovaujamą lietuvių teatrą 
Augsburge. Vaidino Valeri
ją Inčiūros dramoje „Vincas 
Kudirka” ir Dorą Fuldos 
„Mokyklos draugai”.

Tuo pačiu metu dirbo ir 
rusų teatre Muenchene vai
dindama eilėje veikalų.

Atvykus į Australiją 1949 
m. dalyvavo filme „No 
Strangers Here”, kuriame 
atliko ateivės motinos rolę.

VISAIP
Pereitą savaitę švedai už

registravo atominį sprogimą 
Sov. Sąjungoje. Sprogimas 
įvykdytas Semipalatinsk 
rajone. ♦**

Lebanone kovose tarp 
Izraelio ir Sirijos Izraelio 
lėktuvai amerikiečių gamy
bos pasirodė visais atžvil
giais pranašesni už sovieti
nio tipo kovos lėktuvus, ku

1955 m. įsikūrus Sydne- 
jaus lietuvių „Atžalos” teat
rui, Ksana j ame-dirba, vai
dina ir režisuoja iki dabar.

Jos reasuoti veikalai: 
„Mokyklos draugai”, „Pa
vojingas posūkis*’, "Šviesi 
valanda”, „Pirmas skambu
tis” ir „Ištekėjusi moteris”.

Profesionalės aktorės tiek ; 
metų ištikimas dalyvavimas 
išeivių mėgėjų teatro gana 
primityviose sąlygose pa
brėžia jos didelę meilę dra
mos menui ir savo tautie
čiams, o taip pat ir didelį 
taktą, toleranciją ir suprati
mą.

Šiai garbingai sukakčiai 
pažymėti spalio 31 d. Lietu
vių Klube „Atžalos” teatras 
stato jubiliatės pasirinktą 
amerikiečių klasiko Tennes
see Villiams 4 scenų dramą 
„Staiga pereitą vasarą”.

E. Jonaitienė

riais apginkluota Sirijos ka
riuomenė. Kautynėse Izrae
lis prarado vos kelis savo 
lėktuvus, kai Sirija neteko 
apie 100 lėktuvų.

***
D. Britanijoje darbo par

tija palaipsniui taps komu
nistine, skelbia darbiečių 
politinis redaktorius Tet 
Grant. Ar ne panašiu keliu 
suka ir Australijos darbo 
partija?

VEIKLA IR IDEALIZMAS
Liudas Barkus

Dažnfū mūsų spaudoje 
bendruomeninė veikla bei 
šios veiklos metodai verti
nami idealizmo ir praktiško 
realizmo, o kartais net gi 
praktiško komercializmo 
matais, pamirštant, kad 
tautinės bendruomenės išli
kimas bei jos egzistencinis 
gyvastingumas būtinas 
įvairių darbų junginio.

Sakoma, kad tautai pri
klausome pačia savo buitimi, 
o ne vieta, kurioje gyvena
me. Tad ir išeivijoje atsi
dūrusią lietuvių tautos dalį 
— Lietuvių Bendruomenę 
sudaro turį įvairių asmenio 
gerbūvio siekių žmonių jun
ginys. Tačiau rūpindamasis 
savo tautiniu išlikimu, šis 
žmonių junginys subordi
nuoja visas savąsias jėgas 
bendrajam tikslui - tautinio 
gyvastingumo išlaikymui. 
Asmeninio gerbūvio 
siekiama pagal kiekvieno 
individualią išmonę bei su
gebėjimus. Tautinio gi išli
kimo rūpesčių esmę ap
sprendžia tautinio įsisąmo
ninimo nuovoka bei gyveni
mo suformuotos patirties 
poveikiai. Taip susiklosčiu
sioje aplinkoje bręstantis 
intelektas gimdo naujas 
tautinio išlikimo aspiracijas 
bei toms aspiracijoms pa
tenkinti ieško naujų bend
ruomeninės veiklos metodų.

Mūsų bendruomenė turi 
pati sukurti visas instituci
jas, būtinas tautinei bend
ruomenei išlaikyti. Tokios 
galvosenos praktiškoje iš
davoje, įvairiems bendruo
meniniams darbams vykdyti 
sukuriamos įvairių darbo, 
paskirčių organizacijos bei 
kitokie sambūriai. Šiuo 
būdu, visai natūraliai, pačios 
Lietuvių Bendruomenės są
rangoje susiorganizuoja: 
lietuviškos bažnytinės pa
maldos, chorai, tautinių šo
kių grupės, skautai, lietuvių 
savaitgalio mokyklos, sporto 
klubai ir daug kitų paskirčių 

lietuviškų organizacijų. Or
ganizacinis darbas sėkmin
gas tik tada, kada organiza
cijos savo darbui dirbti turi 
nuolatinę patogią vietą - pa
talpas. Šiai problemai iš
spręsti buvo įsteigtos Lie
tuvių Sąjungos, Lietuvių 
Klubai. Šių institucijų reali 
ir praktiška paskirtis buvo 
įsigyti Lietuvių Namus sa
vųjų tautinių organizacijų 
vykdomiems darbams bei 
pasiruošimams, pademons
truoti juos plačiąjai lietuvių 
bendruomenei.

Po to seka bendruomenės 
rūpesčiai savų socialinių, 
ekonominių bei tautinės 
kultūros veiklai remti spe
cialių organizacijų steigimu.

Pe nemažų pastangų ir 
bergždžių steigėjų adresu 
priekaištų, nuosekliai gal- 
vojančiųjų tautiečių ir jos 
buvo įsteigtos. Turtinio, so
cialinės paskirties, kreditų 
teikimo, kultūriniams rei
kalams lėšų telkimo ir rūpi
nimosi savąja spauda įsteig
tosios organizacijos, norė
damos turėti teisinį statusą, 
buvo vietos valdžios įstaigo
se įregistruotos.

Vietos įstatymų ribose, 
šioms teisinėms organizaci
joms buvo leista verstis jų 
fjaskirčiai atitinkamu vers- 
u, bei taupymo ir kreditų 

teikimo operacijomis. 
Tačiau kai kuriems bend- 
ruomenininkams atrodė, 
kad tokios institucijos bend
ruomenei nenaudingos. Vos 
tik joms pradėjus veikti, 
Mūsų Pastogės 1965 m. Nr. 
30 buvo taip rašoma: ”... To
kios įmonės pasidaro pačios 
sau tikslu ir sunku pasakyti, 
ar kada nors jos bus naudin
gos tautinei lietuvių veiklai, 
nubirindamos vienai ar kitai 
lietuviškai apraiškai ęarem- 
ti šmulių pinigėlių is savo 
pelno.”

Toks jau lietuvio būdas, 
norima, kad vos tik iš kiauto 
išsiritęs viščiukas tuojau 

pradėtų pats kapomis dėti 
kiaušinius (kapa lygi 60 vie
netų).

Lietuvių bendruomenėje 
pradedamas koks nors rea
lesnis darbas nevilties pra
našų iš anksto pasmerkia
mas nesekme, to darbo ne
naudingumu savai bendruo
menei. O štai matome, kad 
tos pranašystės nepasitvir
tino. Sydnejaus Lietuvių 
Klubo dvidešimtmečio veik
los apžvalgoje (M.P. 1982 m. 
Nr. 29) išvardinta visa eilė 
bendruomeninių organizaci
jų, kurios nemokamai nau
dojasi klubo patalpomis. 
Tas pat vyksta Adelaidės, 
Melbourne, Canberros, 
Geelongo ir kituose mažes
nių lietuvių kolonijų turi
muose Lietuvių Namuose. 

'Kiek lietuvių spauda gauna 
per metus už klubų talpina
mus joje informacinius pra
nešimus lengvai galėtų pa
sitikrinti, neigiamai apie 
klubų veiklą rašantieji, tų 
laikraščių administracijose.

Kita lietuvių ekonominė 
organizacija - ’’Talka” per 
dvidešimties savo veiklos 
metų, ALB apimtyje veu 
kiančių organizacijų kultū
rinei veiklai skyrė apie 16 
tūkstančių dolerių, o lietu
viškosios spaudos palaiky
mui virš 11.5 tūkstančių do
lerių (M.P. 1981 m. Nr. 49).

Rašant gi apie Australijos 
Lietuvių Bendruomenės 
30-čio veiklą (M.P. 1980 m. 
Nr. 35), jos apimtyje vei
kiančių organizacijų didelia
me būryje, apie bendruo
menėje veikiančias lietuvių 
teisines organizacijas net 
neužsiminta; paminėta tik 
Lietuvių Sąjunga bei Lietu
vių Klubų išlaikomi Lietuvių 
Namai, turbūt todėl, kad per 
jų slenkstį teko peržengti 
einant į ši jubiliejinį minėji
mą. Jei ne ši priežastis, ir 
jie, turbūt, būtų buvę pa
miršti, kaip buvo pamiršta: 
Lietuvių Kooperatinė Kredi 

to Draugija "Talka”, Sydne
jaus Lietuvių Moterų Socia
linės Globos Draugija, Aus
tralijos Lietuvių Fondas ir 
Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjunga.

Jei vienos iš čia suminėtų 
organizacijų buvo įsteigtos 
asmenine paskirų bendruo
menės narių iniciatyva, tai 
kitos gi - Australijos Lietu
vių Fondas 1967 m. ir Lietu
vių Bendruomenės Spaudos 
Sąjunga 1977 m. buvo 
įsteigtos pačios ALB Krašto 
Valdybos. Australijos Lie
tuvių Fondo organizacinė 
struktūra ir jos veikimo or
ganizaciniai nuostatai buvo 
svarstyti net dvejuose ALB 
Krašto Tarybos suvažiavi
muose, iki jis išsirutuliojo į 
savystovios teisinės organi
zacijos formą. Tai prisime
nant neaišku, kodėl Austra
lijos Lietuvių Bendruome
nės 30-čio veikloje buvo 
vengiama net jos pačios 
įsteigtas organizacijas 
paminėti? Gal todėl, kad jų 
veikla yra ne idealistinė o 
praktiškai reali.

Tokią mintį sukelia M.P. 
1982 m. Nr. 30 str. "Klubas 
ir bendruomenė” organiza
cinės veiklos sampratos api
būdinimas. Esą, "bendruo
menė yra idealistinė ir vi
suotinė, klubas - praktiškas, 
komercinis, ribotas. Pirmo
sios veikla pagrįsta auka ir 
pasiaukojimu, antrojo prak
tišku apskaičiavimu ir nauda 
(pelnu)*’.

Šiame palyginime idealiz
mo sąvoka labai reliatyvi. 
Klubai bei kitos socialiniai 
ekonominės lietuvių teisinės 
organizacijos veikia skati
namos tautiniai bendruome
ninio idealaus intereso. Jos 
savo veiklos pelnytais ištek
liais remia kultūrinę lietuvių 
bendruomenės veiklą. Tad 
jų veiklai idealizmo atme
timas tolygus stokojimui 
blaivaus žvilgsnio į bend
ruomeninės veiklos paskir
ties realumą.

Idealizmo siekimas re
miamas kartais patrijotiški- 
mis iliuzijomis, o kartais gi 

Mūsų Pastogė Nr. 36,

jo siekiama vadovaujantis 
konkrečiu realizmu.

Andrius Jonas Vištelis 
(1837-1916) patrijotiškai 
idealizuodamas lietuvių kal
bą, skelbė kad ji esanti taip 
sena jog lietuviškai kalbėję 
net pirmieji žmonės - Ado
mas ir Jieva. Gi Petras Vi
leišis (1851-1926) norėdamas 
Lietuvą kultūrinti bei pra- 
moninti, savo gausiais as
meniškais ištekliais Vilniuje 
įsteigė spaustuvę, leido lie
tuviškas "Vilniaus žinias”. 
Įsteigė geležies fabriką "Vi
liją”, kuriame įdarbino Vil
niaus lietuvius darbininkus, 
o šiame fabrike gaminamais 
žemės ūkio padargais: plū
gais, akėčiomis, kultivato
riais aprūpino lietuvius ūki
ninkus, gi Raudonojo Kry
žiaus ligoninėms gamino ge
ležines lovas. (LE XXXIV t., 
psl. 83, 94 ir 362).

Dėl to, kyla klausimas, 
kokiais motyvais vadovau
jantis klubams ir kitoms lie
tuvių teisinėms organizaci
joms įžiūrima idealizmo sto
ka?

Argi lietuvių pasąmonėje 
dar tebetūno iš XIV šimt
mečio paveldėtas nelemtas 
anuometinis nuostatas, ku
riuo lietuviams katalikams 
buvo draudžiama verstis pi
nigų kredito ar kitu kuriuo 
bizniu iš kurio gaunamas 
procentinis pelnas. Šio bei 
kitokio biznio verslais tebu
vo leidžiama verstis išimti
nai tik žydams. (Dr. V. Dau- 
E’irdaitės-Sruogienės

ietuvos istorija psl. 230 ir 
347, bei 1971 m. "Aidai” Nr. 
10, psl. 441).

Žydai naudodamiesi 
anuometiniais Lietuvos 
įstatymais suteikta jiems 
ypatingą privilegiją. Sava
jame biznio versle neturė
dami jokių konkurentų ir 
besinaudodami anuometine 
natūralinio ūkio sistema ne
sukontroliuojamais pelnais 
susikrovė didelius turtus. 
Dėl greito žydų pralobimo 
bei sukčiavimo, šią verslo

Nukelta į 6 psl.

1982.9.13, psl. 5
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Dr. J. Pajaujo
* knyga
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Mūsų Pastogės
KNYGOS RECENZIJA

AUSTRALIJOJE
"Įsivaizduokite tokią situ

aciją: karas, svetimųjų oku
pacija, ketvirtadalis visų 
Australijos gyventojų - vy
rų, moterų, vaikų - nužudo
mi, deportuojami i centrinę 
Australiją arba į Antarkti- 
ką, kur jie turės dirbti bai
sesnėmis sąlygomis, negu 
19-to šimtmečio katorginin
kai. Taip pat įsivaizduokite, 
kad du trečdaliai tų kalinių 
miršta nuo ligų ir bado”.

Šiais žodžiais prasideda 
Australijoje leidžiamo tri- 
mėnesinio pabaltiečių biule
tenio Baltic News (1981 
gruodis) skiltyse išspaus
dinta recenzija, nagrinėjant 
užpernai anglų kalba išleistą 
Dr. Pajaujo-Javio knygą 
SOVIETINIS GENOCIDAS 
LIETUVOJE (Soviet 
Genocide, in Lithuania). Re
cenzijos autorius, lenkų kil
mės sociologas Dr. Janas 
Pakulskis, dėsto Tasmanijos 
universitete. Pasak jo, ’’tok
sai scenarijus australų skai
tytojui gali pasirodyti kaip 
fantazijos padarinys, koš
maras, ar idėja baisybių pil
nam filmui. Tačiau tai yra 
tikrovė, kurią Antrojo Pa-r 
saulinio karo ir Tarybų Są
jungos pokario ekspansijos 
poveikyje išgyveno lietuvių, 
latvių, estų bei kitos į Tary
bų Sąjungą inkorporuotos 
tautos’*.

Veikla ir.
Atkelta iš 5 psl.

sritį lietuviai laikė negar-* 
binga, o į juo besiverčiančius 
asmenis žiūrėjo pažeminan
čiai.

Tokią pažiūrą vysk. M. 
Valančius (1801-1875) 
išreiškia ’’Žemaičių vysku
pystėje”: "Kruczauti iszmo- 
kie zemajtius zidai; kajpogi 
nier mažne niewienos wa- 
gistas, pri kataros barzdo- 
czej nepriderietum.”

Tokią pat nuomonę susi
darė danų istorikas bei ra
šytojas Age Meyer Bene
dictsen lankydamasis Lietu
voje 1893 m. Jis savo kny
goje LITHUANIA ’’The 
awakening of a nation” taip 
rašo: ’’Jie (žydai) apgaudi
nėja vietos gyventojus nesi- 
gėdindami, svarbu, kad tas 
tarnauja jų ekzistenciniams 
tikslams. Jei jie savo tikslo 
nepasiekia tiesiu būdu, tai 
tiems tikslams siekti panau
doja įvairias suktybes.”

Dėl pinigų skolinimo ir ki
tais biznio verslais besiver
čiančių nesąžiningumo ir į 
pačius anuos verslus buvo 
žiūrima su panieka, o šiais, 
verslais besiverčiančius lie
tuvių liaudis vadindavo ap
gavikais. Iš paminėtų vysk. 
M. Valančiaus ir danų rašy
tojo A.M. Benedictsen kny
gose citatų, tokia nuomonė 
apie anuos verslus bei vers
lininkus lietuvių liaudyje iš
silaikė šimtmečius. Deja, 
kaip matome, dar ir dabar 
išeiviu lietuvių bendruome
nėje tokios nuomonės pėd
sakai tebeegzistuoja: vei
kiančios lietuvių organizaci
jos ekonomiškai praktiškoje 
veikloje laikomos neidealis- 
tinėmis, iš bendrosios bend
ruomenės veiklos išskiria
mos.

Tur būt dėl tos pačios 
priežasties, niekad neteko 
girdėti ar skaityti, kad Pa
saulio Lietuvių Bendruome

SPAUDOS BALIUS
rugsėjo 25 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube 
Pradžia 7 vai.

Baliuje sau lygios neturinti loterija, originali programa ir visų spaudos bičiulių 
nuotaikingas pabendravimas
BILIETAI — $ 5 asmeniui, gaunami Syd. Lietuvių Klube, pas redaktorių 
ar pas bet kurį baliaus rengimo komiteto narį: K. Stašionį, J. Mickienę, A. 
Jablonskienę, A. Dudaitį, L. Stašionienę, V. Jarą.
KVIEČIAME VISUS IŠ ARTI IR TOLI!

’’Kaip galėjo atsitikti”, 
klausia recenzentas, ’’kad 
formaliai nepaskelbus karo 
tarp Pabaltijo valstybių ir 
Sovietų Sąjungos, šios vals
tybės ne tik buvo politiniai 
nustelbtos, bet ir susidūrė 
su biologinio išnaikinimo 
pavojum? Pajaujo-Javio 
atsakymą susumuoja kny
gos pavadinimas: Lietuviai, 
kaip ir daugelis kitų į Tary
bų Sąjungą įjungtų tautų 
buvo iš anksto išplanuotos ir 
sąmoningai vykdomos tau
tinio ir kultūrinio genocido 
politikos aukos”.

Recenzento nuomone, Pa
jaujo-Javio pateikti įrody
mai neabejotinai tvirti ir 
patikimi: "Knyga atsako į 
klausimą, kaip buvo siste
mingai išnaikinti šimtai 
tūkstančių lietuvių. Tačiau, 
rašo recenzentas, knyga ke- 

nės Seimuose, Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos 
Kongresuose, bei paskirų 
kraštų Lietuvių Bendruo
menių atstovų suvažiavi
muose būtų buvę gvildenti 
lietuvių bendruomenėje 
ekonominių organizacijų 
steigimo klausimai. Net gi 
niekad tokiuose bendruo- 
menininkų susibūrimuose 
nebuvo paraginti lietuviai 
remti jau veikiančių ekono
minių lietuvių organizacijų 
veiklą stojant jų nariais ir 
naudojantis jų teikiamais 
patarnavimais.

Plačia prasme žiūrint į 
Lietuvių Bendruomenės 
veiklą ir visos tos plačios 
veiklos išlaikymui būtinai 
reikalingus finansinius re
sursus, Lietuvių Klubai 
(Lietuvių Namai) bei kitos 
mūsų teisinės organizacijos 
atlieka labai reikšmingą 
paskirtį, kuri drauge su visų 
kitų bendruomenės 
apimtyje veikiančių organi
zacijų veiklos visuma Bend
ruomenei suteikia idealios 
veiklos prasmę.

STAR MEMORIAL CO.
ALL CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS

pftce A Showroom at Woric3: 649 6301 *9-5451 — Evontog QfxJ Woffc$

StratWWd Entrance to 20-22 RAILWAY STREET
Rookwood Cemetery. LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE! LI DCOM BE, N.S.W., 2141

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainos? ‘/t % skini Mūsų Pasto- 
gvi.

Užsakydami šioje bendrovėje pa
minklą savo animiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
togėje.

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki
te šioje įstaigoje

Kas-remia spaudą, tas kovoja už lietuvybę!

negali ir nemėgina atsakyti: 
Kodėl jie turėjo tiek kentė
ti? Jokia politinė ar sociolo
ginė studija nepajėgia duoti 
galutinio atsakymo į šį ne
raminantį klausimą.- Kaip ir 
viena šioje knygoje cituoja
mų genocido aukų, mes ga
lime klausti — kodėl? Vien 
dėl to, kad jie priklauso ma
žai tautai, kuri atsitiktinai 
yra milžino pakelėje”.

(ELTA)

Nors Izraelis laimėjo karą 
prieš palestiniečius, bet tuo 
pačiu problema liko neiš
spręsta. Dabar, palestinie
čių laisvės kovotojams išsi
sklaidžius Izraelis įgijo ne
matomą priešą, kuris pasi
ryžęs kovoti visomis priei
namomis priemonėmis.

Šių metų Dirvos novelės 
konkursą laimėjo rašytojas 
Anatolijus Kairys. Konkur
sui buvo prisiųsta 14 nove
lių. Premijos dydis 600 dol. 
Konkurso ilgametis mece
natas yra Simas Kašelionis.

* * *

pasaulyje
Vakarų Europoje plačiai 

nuskambėjo žinios apie So
vietų Sąjungoje įkinkytų 
politinių kalinių panaudoji
mą projektuojamo dujotie
kio darbams. Sovietų žinių 
agentūra TASS tokias žinias 
paneigė. Vis tik Vakaruose 
yra aiškių įrodymų, kad so
vietai kalinius kaip vergus 
įkinko įvairiems projektams 
vykdyti. Tas buvo prakti
kuojama praeityje, niekas 
nepasikeitė ir šiandie, tik 
viskas vykdoma daug rafi
nuočiau. Vergų stovyklos 
plečiamos ir milijonai žmo
nių ilgalaikiais bausmių ter
minais įjungti į ’’socialistinę 
kūrybą”.

Meksika siūlo Falklando 
salų klausimą svarstyti 
Jungtinėse Tautose. Nors 
tuo reikalu formaliai karas 
tarp Anglijos ir Argentinos 
pasibaigė, bet tuo problema 
ir liko neišspręsta.

I

I

I

* ♦ ♦
Kanadoje Lietuvių 

Tautodailės Institutas lei
džia dail. A. Tamošaičio 
knygą apie lietuvių margu
čius angliškai ’’Lithuanian 
Easter Eggs”. Knyga bus 
gausiai iliustruota, apie 220 
psl. Jos kaina numatoma 19 
kanadiškų dolerių ir 3 dol. už 
persiuntimą. Jau dabar 
knygą galima užsisakyti 
prisiunčiant pinigus šiuo 
adresu: Liet. Tautodailės 
Institutas, c/o .243 South 
Kingsway, Toronto, Ont. 
Canada M6S 3VL

»**
Rugsėjo 1 d. Lenkijoje 

mirė buvęs valdžios viršū
nėje Wladislaw Gomulka, 
Lenkiją valdęs 14 metų. Vė
liau jis buvo apkaltintas na
cionalizmu ir pašalintas. 
Prieš pat mirtį Gomulka bu
vo reabilituotas ir paskelb
tas komunistiniu herojum.
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Plaukimas Sporto Šventėje
Leonas Baltrūnas

Šių metų pabaigoje 
įvykstančioje Australijos 
Lietuvių Sporto Šventėje 
Melbourne, plaukimas vėl 
užima garbingą vietą var
žybų programoje. Prieš tre
jus metus, kada ALFAS su
šauktame klubų atstovų su
važiavime buvo nutarta 
įtraukti plaukimą į sporto 
švenčių programą, nedaug 
kas tikėjosi, kad vandens 
sportas ras tokį pasisekimą 
ir šioji sporto šaka, sukels 
tokį didelį entuziazmą Aus
tralijos lietuvių jaunimo 
tarpe.

Plaukimo negalime prily
ginti bet kuriai kitai sporto 
šakai, nes mūsų sporto klu- 
bei dar neturi suorganizavę 
plaukimo sekcijų ir mažai 
prisideda prie plaukikų pa
jėgumo lavinimo, bet plau
kimą mėgstą patys turi su
sirasti sąlygas progrsuoti ir 
treniruotis, kol sporto klubų 
valdybos randa reikalo su
šaukti savo gyvenamose 
vietovėse esančius plauki
kus kontrolinėms plaukimo 
varžyboms, kad nustačius 
pajėgumą atskirų plaukikų 
ir sudarius savo klubo plau
kimo rinktinę.

Plaukimų varžybų metu 
Adelaidėje ir Geelonge ma
tėme gerai pažengusių plau
kikų, moterų ir vyrų už
plaukimuose ir, kas ypatin
gai įdomu, kad programoje 
numatytos varžybos visais 
plaukimo stiliais ir visoms 
amžiaus grupėms, prade
dant žemiau 10 metų am
žiaus ir baigiant suaugusių 
grupėms.

Šiais metais plaukimo 
varžyboms pravesti gauta 
moderniškos maudyklės - 
Melbourne Swimming 
Centre, kurios yra Batman 
Avenue, netoli Flinders st. 
geležinkelio stoties. Šioms 
varžyboms pravesti yra 
pakviestas Mikas Katilius, 
kuris daug kam yra žinomas, 
kaip vienas iš mūsų pajė
giausių plaukikų. Progra
moje įtraukta nauja distan
cija, tai 200 metrų plauki
mas laisvu stiliumi. Tikima

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir
Šventoji Dvasia

Tūkstantmetinėje gadynėje Dievo Dvasia bus įvairiais 
būdais išlieta žmonijos palaiminimui. Viešpats padarys, 
kad visa žemė bus pripildyta jo garbės pažinimo, kaip 
vanduo dengia jūrą. :Iza. 11:9). Jo galybė taip pat bus 
panaudota sugrąžinimui mirusiųjų į gyvenimą, nes jo pa
žadas yra toks, kad ’’bus prisikėlimas iš numirusių teisių
jų ir neteisiųjų”. — Ap. Darbai 24:15.

Pažadėjime apie Naują Sandorą, kurią Viešpats pada
rys pirmiausia su Izraelio namais ir paskui su visu pa
sauliu, yra pasakyta, kad Viešpats įrašys savo įstatymą į 
žmonių širdis. :Jer. 31:31-34). Tą darbą taip pat atliks 
Šventosios Dvasios veikimas gyvenimuose tų, kurie bus 
paklusnūs Kristaus karalystės įstatymams.

Tūkstantmetiniu Kristaus karaliavimo metu Šėtonas 
bus surištas ir jo dvasia nebeturės įtakos žmonėse gun
dyti juos į piktą. Kiekviena naujosios visuomeninės 
tvarkos aplinkybė bus pagelbinga vykdinti teisingą‘Die
vo valią. Meilė užims vietą saumylumo ir jis bus valdan
čioji jėga visų žmogaus veikimų. Žmonės sužinos, kad di

džiausias ir pastoviausias džiaugsmas ateina per darymą 
gero kitiems, o ne iš to, kad žmogus pirmiausia stengiasi 
saumylingai patenkinti savo reikalus.

Bus daugiau

Mylį tiesa literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bafinskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Old. 4121

si, kad vėl turėsime gražių 
užplaukimų ir, ypatingai 
moterų varžybose numato
me aukštos klasės plauki
mus, kur Adelaidės ir Syd- 
nejaus mergaitės yra pasi
žymėjusios savo gerais lai
kais ir yra net įtrauktos į 
Pietų Australijos ir N.S.W. 
valstijų rinktines.

Visi lietuvių sporto klubai 
prašomi jau dabar pradėti 
sudaryti plaukikų sąrašus ir 
organizuoti savo plaukikams 
treniruotes ir patikrinimo 
plaukimo varžybas, kad 
laiku spėjus tinkamai pasi-

moterų veikloj
SYDNEY LIETUVIŲ MO
TERŲ SOCIALINĖS GLO
BOS DRAUGIJOS VAL
DYBOS VEIKLOS PRA
NEŠIMAS SKAITYTAS 
METINIAME SUSIRINKI
ME RUGPIŪČIO 22 D.

Dabartinė valdyba pradė- 
j'o savo dvejų metų kadenci
ją rugpiūčio 16 d. 1981 m. 
kada buvo išrinkta per me
tinį susirinkimą ir tuo pačiu 
visi senos valdybos patiekti 
pranešimai susirinkimo bu
vo vienbalsiai priimti.

Per šiuos metus valdyba 
turėjo 11 posėdžių patikėti
nės 16 su pasitarimais. Val
dybos iš eilės suruošti pa
rengimai buvo: metinė ieš- 
minė Lietuvių Sodyboje En- 
gadine, kuri praėjo labai 
sėkmingai. Šalia surengto 
bar-b-que ir kitų įdomumų p. 
Marina Cox dalyvavo su 
savo tautinių šokių grupe 
’’Sūkuriu”, kuris svečius nu
džiugino. Kaip malonu ma
tyti tokį gražų jaunimą so
dyboje! Ačiū mielai Marinai! 
Ačiū ’’Sūkurio” jaunimui! 
Sodybiečiai p.p. Almazienė, 
Andriuškienė, Palaitienė, 
Petniūnienė, Šidlauskienė, 
Šimkuvienė ir p.p. Andriuš- 
ka, Gaidukas ir seniūnas p. 
L. Simanauskas visi nuošir- 

ruošti artėjančiai mūsų 
Sporto Šventei Melbourne.

Mūsų jaunųjų plaukikų 
tėvelius kviečiu susirūpinti 
savo vaikų tinkamu paruo
šimu, nes tik nuo jūsų pri
klausys, ar jūsų sūnus ar 
duktė bus nuvežti į plauki
mo baseiną treniruotėms ir 
ar jiems bus parūpinti tin
kami treneriai.

Linkiu geriausios sėkmės 
visiems, šios gražios, sporto 
šakos mėgėjams ir tikiu, kad 
metų gale matysiu jus visus 
tinkamai pasiruošusius Mel
bourne.

džiai prisidėjo talkindami 
valdybai. Taip pat dėdojame 
visiems atsilankusiems ir 
aukotojams.

Tradicinis Blynų Balius 
šįmet irgi sėkmingai praėjo. 
Programą išpildė pačios 
valdybos narės su talkinin
kais ir p. J. Viliūniene, mūsų 
nuolatine pranešėja. Blynų 
padavėjoms nuoširdi 
padėka. Visiems talkinin
kams, loterijai fantus auko
jusiems ir bendrai visiems 
prisidėjusiems prie baliaus 
pasisekimo labai ačiū! Šiais 
metais dalyvavo Katalikų 
Kultūros Draugijos rengia
moje metinėje Kaziuko mu
gėje.

Valdybos suruoštą grožio 
popietę sėkmingai ir profe
sionalai pravedė p. Birutė 
Vingilytė-Hammill. Rugsėjo 
19 d. bus vėl popietė, kur 
taip pat p. Birutė praves 
’’Pavasario Madų Paradą”. 
Tikiuos visos dalyvausite ir 
savo pažįstamas atsivesite. 
Po Lituanistų Kursų Mairo
nio minėjimo, draugijos val
dyba suruošė arbatėlę 
visiems programos daly
viams kartu ir Moterų An
sambliui, norėdama jaunimą 
pritraukti ir paraginti.

Liepos 27-28-29 dienomis 
Vyko Sutherland Shire 
Senior Citizens Festival of 
Arts, kuriame kartu su dau
geliu kitų organizacijų su
ruoštas Lietuvių Sodybos 
stalas. Sodybiečiai šįmet 
ypatingai gausiai paruošė ir 
aukojo rankdarbių, p. Gra
žina Petrauskienė kaip ir vi
sada įdėjo daug pastangų 
talkininkaujant sodybietėms 
ir seniūnui L. Simanauskui 
prie bendro pasisekimo, ku
ris atnešė $ 197 pelno. Gaila, 
kad nežiūrint kiekvienais 
metais raginimo dalyvauti, 
mūsų tautiečiai nesidomi 
šiuo festivaliu. Vis dėlto 
pravartu stebėti pensininkų 
įvairius rankdarbius ir ap
žiūrėti premijuotų meno ga
minių skyrių. Festivalio me
tu rodoma gana įdomios 
programos, kaip baletas, šo
kiai, chorai ir t.t. Kitais me
tais reiktų dalyvauti festi
valy palaikant savųjų sky
rių.

Lietuvių Sodybos reikalai 
puikiai vystos; sodybiečiai 
tvarkingai ir pavyzdingai 
tvarkosi ir visuose sodybos 
parengimuose talkininkauja. 
Seklyčioje tarp kitų paren
gimų vyko 2-jos gegužinės 
pamaldos, atlaikytos prel. P. 
Butkaus ir kur dalyvauja 
f ražus būrelis svečių. Po 

eštinių šv. Mišių sodybie- 
čių pastangomis suruošta 
vaišės pagerbiant prelatą P. 
Butkų. Reikia čia pažymėti, 
kad seklyčia šv. mišioms so- 
dybiečių buvo puikiai pa-

Kovo
Kovo berniukai žemiau 16 

metų pusfinale laimėjo prieš 
Alstars. Prieš šią
komandą mūsų berniukai 
laimi pirmą kartą iš penkių 
rungtynių. Taškus pelnė: D. 
Siutz 19, R. Gaidžionis 11, 
M. Burokas 9, R. Stašionis ir 
R. Cervin po 6. Finale ber
niukai pralošė prieš Banks- 
town Sportš 46:25.

Finale berniukai žemiau 
14 m. pralošė prieš Alstars 
32:36. Taškai: P. Šumskas 
10, D. Staitis 8, P. Burokas 
7, S. Ankus 3, A. Lašaitis ir 
E. Vaičiurgis po 2, R. Gu
daitis 0. Didelis nuopelnas 
priklauso treneriui P. Kapo
čiui už tokią pažangą.

Pagirtinas ir P. Andriejū- 
nas, kuris Kovo berniukus 
žemiau 18 m. išvedė į turny
ro laimėtojus. Finale į tur
nyro laimėtojus, kur Kovas 
laimėjo prieš Rockets 70:42. 
Mūsų komanda ištisus 
metus ėjo be pralaimėjimų. 
Taškus pelnė: A. Svaldenis 
26, G. Atkinson 18, E. Kas- 
ęėraitis 15, D. Siutz 5, R.

aišutis, A. Protas ir R. 
Gaidžionis po 2, R. Stašio
nis 0.

KOVO 100 KLUBO 
REZULTATAI

i traukimas: Nr. 108 T. 
Pullinen, Nr. 15 R. Liniaus- 
kas, Nr. 611. Venclovas, Nr. 
46 S. Juraitis.

ii traukimas: Nr. 8 B. 
Alekna, Nr. 81 G. Kasperai- 
tienė, Nr. 21 A. Garolis, Nr. 
94 K. Protas.

iii traukimas: Nr. 88 M. 
Karpavičienė, Nr. 90 J. 
Dambrauskas, Nr. 101 E. 
Birkmanienė, Nr. 43 M. 
Petronis.

puošta ir giesmėms pianinu 
akompanavo sodybietė p. G. 
Žemaitienė.

Sodybos statybos užbai
gai 5 butai jau baigti, kurie 
kainavo $ 130.218.90, iš val
džios subsidijos gauta $ 
62.435. Tai grynai už šiuos 5 
butus. Prie statybos išlaidų 
dar prisideda ir įvairios ki
tos išlaidos. Dabar didelis 
rūpestis prieš akis tai sody
bos aikštės sutvarkymas. Iš 
viso sodybos vertė siekia 
virš pusės milijono dolerių.

Draugija palaiko ryšius su 
valdžios įstaigom ir kitom 
organizacijom. Mūsų drau
gija kaip Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos U.S.A, 
narė palaiko ryšius su mūsų 
sesėmis Amerikoje. 1981 m. 
spalio 24 d. teko atstovauti 
draugijos vardu Liet. Mot. 
Klubų Federacijos suvažia
vime Brooklyn, New York. 
Suvažiavime dalyvavo 80 
atstovių iš įvairių .U.S.A, 
klubų. Ten buvo skaityta 
mūsų draugijos veiklos ir 
Lietuvių Sodybos praneši
mas. Esu patenkinta atsto
vavus L.M.F.K. suvažiavi
me ir susipažinus su Ameri
kos sesėmis. Pasiklausus jų 
pranešimų įsitikinau jų už
brėžomu kovoti už Lietuvos 
išlaisvinimą ir už žmogaus 
teises.

Pargįžus teko dalyvauti 
Adelaidės Moterų Sekcijos 
susirinkime. Joms prašant 
apibūdinau apie sodybos 
įsteigimą. Paaiškinau drau
gijos sunkius žingsnius ir

/PORTAS'

klube
AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ RINKTINIŲ ŽAIDĖ
JAI SYDNEJUJE

Spalio mėn. dienomis į 
Sydnejų suvažiuoja, treni
ruotėms ir rungtynėms, 
krepšinio ir tinklinio rinkti
nių žaidėjai, kurie atstovaus 
Australijos lietuvius Pasau
lio Lietuvių Sporto Šventėje 
Čikagoje. Sydnejaus sporto 
mėgėjai, rėmėjai ir bičiuliai, 
turės progos pamatyti, 
išvykos į Ameriką dalyvius, 
sporto aikštėse, o šeštadienį 
vakare - baliuje.

Treniruotės ir rungtynės 
įvyks Condell Park sporto 
stadijone, o vakaras - balius 
Lietuvių Klube.

Svečių - sportininkų priė
mimą organizuoja Sydne
jaus sporto klubas Kovas. 
Apie smulkesnę rungtyhių 
programą pranešime vėliau.

Sydnejaus sporto klubas 
Kovas

PERTH

PRIPAŽINTAS
GERIAUSIU

Vakarų Australijos že
miau 12 m. berniukų krepši
nio pirmenybėse Varius Kli- 
maitis pripažintas geriausiu 
žaidėju. Varius nors dar la
bai jaunas bet jau pripažin
tas Pertho lietuvių krepšinio 
’’veteranu”. Jis dalyvauja 
visose Tauro treniruotėse ir 
kaip taškų skaičiuotojas žai
dynėse.

ALFAS 
kviečia

XXXIII SPORTO ŠVENTĖ

Šių metų XXXHI-ji Aus
tralijos Lietuvių Sporto 
šventė įvyks Melbourne, ir 
jos organizatorius yra Mel
bourne lietuvių sporto klu
bas Varpas.

Varžybos bus pravestos 
šiose sporto šakose: krepši
nis, tinklinis, skvošas, stalo 
tenisas, lauko tenisas, gol
fas, bilijardas, šachmatai, 
plaukimas.

Visi Australijos sporto 
klubai prašomi pranešti 
MLSK Varpui iki spalio T 
dienos, kokiose šakose jų 
klubai bus atstovaujami.

ALFAS sekretorius

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
WWWWWWWWVWVVWW

davusi bendrą vaizdą palin
kėjau joms numatytuose už
simojimuose.

Nežiūrint šių reikalų val
dyba neapleidžia ligonių. Li
gonių reikalams narė p. M. 
Migevičienė su savo talki
ninkėms per šiuos metus 
aplankė 130 ligonių įvairiose | 
ligoninėse ar namuose.

IK1’

O. Baužienė 
S.L.M.S.G.D.

pirmininkė
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TALKOS PRANEŠIMAS

Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija "Talka” 
Ltd. praneša, kad rugsėjo 18 
d., šeštadienį, 4.30 vai. Mel
bourno Lietuvių Namuose, 
50 Errol St., North Mel
bourne, įvyksta metinis na
rių susirinkimas. Visi nariai 
maloniai kviečiami dalyvau
ti.

Talkos Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

- Skelbtas paskolų-aukų 
vajus rodo gražius rezulta
tus. Iki šiol jau gauta auko
mis $ 5000 ir paskolomis 
(neimant 5 metus nuošim
čių) $ 20900. Šias sumas su
dėjo 23 tautiečiai, kuriems 
valdyba reiškia nuoširdžią 
padėką. Sekantį . kartą 
skelbsime busimųjų klubo 
rėmėjų sąrašą. Paskolos bei 
aukos priimamos bet kokio 
dydžio. Visais vajaus reika
lais prašau kreiptis į A. Mi- 
(ų (tel. 726-4139) arba į bet 

urį valdybos narį.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
KLUBO NARIAMS

Melbourno Lietuvių Klu
bo Taryba praneša, kad 
rugsėjo 25 d., šeštadienį, 4 
vai. Lietuvių Namuose, 
North Melbourne, įvyks 
metinis klubo narių susirin
kimas. Darbotvarkė pasiųs
ta kiekvienam nariui su rin
kimo kortele.

Klubo narių metiniame 
susirinkime balsavimo teisę 
turi tik finansiniai nariai, 
t.y. apsimokėję nario mo
kestį ir turį nario ženkliuke 
įspaudą su skaitline ’83*. Kas 
to įspaudo neturi, kviečiame 
neatidėliojant tą reikalą su
tvarkyti sekmadieniais klu
be arba paštu.

Alisa Baltrukonienė 
ML Klubo Tarybos sekr.

PRANEŠIMAS

Spalio 3 d., sekmadienį, 
2.30 vai. šaukiamas Sydne
jaus apylinkės visuotinis 
metinis narių susirinkimas 
Lietuvių Namuose, Banks- 
towne. Nustatytu laiku ne
susirinkus kvorumui, už pu
sės valandos šaukiamas ki-Sydnejaus Lietuvių Namų 

Valdyba

PROTESTO EISENA

MELSCURNO LIETUVI

S-njDOQTA! V X

18 RUGSĖJOPRAMOGA.
Suaugusiems *

Bilietai

KlAh*\UOS»E. . .. Už ŠAKUMAI-, tel. II 55 30

Rugsėjo 19 d., sekmadie
nį, Melbourne minėsime Pa
vergtųjų Tautų Savaitę.

Minėjimą pradėsime 
Ekumeninėm pamaldom šv. 
Patricko katedroje, East 
Melbourne. Pamaldoms va
dovaus Melbourno arkivys
kupas Sir Dr. Frank Little 
dalyvaujant katalikų, evan
gelikų ir orthodoksų bažny
čių dvasiškiams.

Lietuvių organizacijos su 
vėliavom renkasi 2.30 vai. 
po pietų katedros sodelyje. 
Skautai ir sportininkai uni
formuoti. Ponios ir jaunimas 
tautiniais rūbais. Visos or
ganizacijos dalyvauja orga
nizuotai su vėliavom.

Po Ekumeninių pamaldų 
visos tautybės su tautinėm 
vėliavom ir plakatais eisime 
į miesto sodelį — City 
Square protesto demons
tracijai reikalaudami laisvės 
visoms pavergtosioms tau
toms.

Lietuviai, pasidarykite 
tinkamus plakatus reikalau
jant Lietuvai laisvės ir žmo
gaus teisių bei laisvo apsi
sprendimo mūsų tautai. Te
gul niekas tą dieną nepasi
lieka namuose ir parodyki
me solidarumą savo tautai ir 
savo bendruomenei.

SAVAITES

Pavergtųjų Tautų Savai
tės proga rugsėjo 17 d. 6 vai. 
vakare Ukrainiečių Namuo
se, 5 Russell Str., Essendon 
bus iškilmingas priėmimas 
vyriausybės, parlamento ir 
bažnyčios vadovams.

Įėjimas 8 dol. auka. Pa
kvietimai pas Melbourno 
Apylinkės Valdybos iždinin
ką p. Bajorą, p. Lipkevičienę 
arba Albiną Pocių.

Viktorijos Pavergtųjų 
Tautų Taryba

SPAUDOS

BALIAUS!
i

Savu laiku plačiai pagar
sėjusi švedė kino artistė 
Ingrid Bergman mirė ir 
rugsėjo 1 d. sudeginta Lon
done.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414)

rugsėjo 25 d.

Rugsėjo 19 d., sekm., 3 vai.
MADŲ PARADAS 

Įėjimas $ 2 asmeniui.

Rugsėjo 18 d., šešt., 7.30 vai.
LIETUVIŠKA VAKARONĖ 

su lietuviškais valgiais, šokiais ir 
dainom.
Bilietai $ 6 asmeniui.

NEWCASTLE
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

MŪSŲ PASTOGES

SPAUDOS 
BALIUS

tas susirinkimas, kuris bus 
skaitomas teisėtu, nežiūrint 
kiek narių susirinks.

Susirinkimui numatoma 
tokia darbotvarkė: 1. Prezi
diumo rinkimas. 2. Apyskai- 
tiniai pranešimai: a) pirmi
ninko, b) iždininko, c) Revi- • 
zijos Komisijos. 3. Diskusi
jos dėl pranešimų ir apys
kaitų tvirtinimas. 4. ALB 
Tarybos atstovų rinkimai. 5. 
Organizacijų bei draugijų 
veiklos pranešimai. 6. Eina
mieji reikalai. 7. Susirinki
mo uždarymas.

Prašome visų tautiečių 
skaitlingai dalyvauti. Pasi
rodykite, kad esate gyvi lie
tuviai ir jums rūpi tautos ir 
bendruomenės reikalai. Taip 
pat prašome visas gyvas or
ganizacijas padaryti prane
šimus. Dalyvavimas Bend
ruomenės susirinkimuose 
yra svarbi tautinė pareiga.

Newcastle Apyl. Valdyba 
rengia Tautos Šventės mi
nėjimą rugsėjo 18 d., šešta
dienį, 7.30 vai. St. Peters 
salėje, Dixon St., Hamilton. 
Salė atidaroma 7 vai.

Programoje: minėjimo 
atidarymas ir paskaita, 
"Trio plus vienas” grupė ir 
deklamacijos. Seka pobūvis 
su orkestru ir šokiais. Pobū
vio metu turtinga loterija. 
Svečiai prašomi savo dova
nomis paremti loteriją. Už
kandas ir gėrimus atsineša 
patys dalyviai. Kavą ar ar
batą patieks patys rengėjai 
nemokamai.

Kviečiami visi su šeimo
mis ir draugais.

Negalėdami užberti sau
jelės žemės ant mirusio 
Andriaus Simanavičiaus 
kapo, aukojame Mūsų Pas
togei $ 10. K.M. Burneikiai

Vakarų Europoje ekono
minė krizė aštrėja ir bedar
bių skaičius prašoko 10 mili
jonų.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

GINTARO — ŽVEJŲ 
BALIUS

Atkreipiame dėmesį, kad 
jau spalio 9 d. Sydnejaus 
Liet. Namuose įvyks jungti
nis žvejų ir tautinių šokių 
Gintaro jungtinis metinis 
balius. Programoje Gintaro 
šokiai ir kitokios staigme
nos, loterija ir bendras jau
nimo ir vyresniųjų smagus 
pabendravimas.

Įsidėmėkite: Gintaro ir 
žvejų balius spalio 9 d. 
Anksčiau dalyvavę įsitikino, 
kad žvejai ir Gintaras nie
kad neapvilia!

Madų paradas
Napamirškit, kad rugsėjo 

19 d., sekmadienį, 3 vai. 
Bankstowne Lietuvių Klubo 
dižiojoje salėje Sydney Lie
tuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos Valdyba 
ruošia didžiulį

MADŲ PARADĄ 
Laikiam visų!

Valdyba

Jau 29-sis Šviesos - San
taros suvažiavimas įvyko 

i Tabor Farmoje, Sodus, 
Mich. Suvažiavime buvo 
skaitoma eilė paskaitų, ir į 
meninių parengimų. Tai' 
tarsi mažesniu masteliu me
tinis lietuvių mokslo ir kū
rybos simpoziumas. Paskai-

Apylinkės Valdyba

CANBERRA
PRANEŠIMAS

Canberros Apylinkės 
Valdyba praneša ir prašo 
tautiečius dalyvauti mūsų 
Tautos Šventės minėjime 
rugsėjo 19 d., sekmadienį 
tokia tvarka:

11.30 vai. šv. Mišios St. 
Marys bažnytėlėje, Brad- 
don. Laikys kun. Pov. Mar- 
tuzas.

Po pamaldų, 1 vai. minėji
mas Lietuvių Klubo salėje. 
Bus paskaita ir meninė dalis.

Po pertraukos atstovų į 
Krašto Tarybą rinkimas ir 
pietūs.

K. Makūnas
V-bos sekretorius

MŪSŲ PASTOGĖS
SPAUDOS BALIUJE

Mūsų Pastogės Spaudos 
Balius įvyksta jau už dviejų 
savaičių - rugsėjo 25 d. Syd
nejaus Lietuvių Namuose. 
Bilietai jau gaunami Liet. 
Klube arba pas platintojus. 
Kaina 5 doleriai. Vietos ir 
stalai užsakomi Liet. Klube

pas vedėją p. E. Birkmanie- 
nę.

Ir šiais metais baliaus 
svečių lauks neeilinė fantais 
turtinga loterija. Kaip ir vi
suomet ir šių metų spaudos 
baliaus loterijos branduolį 
sudarys mūsų dailininkų do
vanotieji paveikslai: Leono 
Urbono, Sigutės Gailiūnai- 
tės, Stasio Montvido. Liau
dies motyvais drožinėtą me
džio kūrinį dovanojo E. La- 
šaitis. Keramikos išdirbinių 
turėsime Jolantos Janavi
čienės ir Danutės Karpavi- 
čienės.

Šalia to loteriją praturtins 
aukoję daiktais: K. Stašionis
- lėlės, A. Jablonskienė - 
tortas, J. Mickienė - laikro
dis, V. Ramanauskienė - 
mėgsta skara, V. Kabailienė
- skara iš Lietuvos, B. Genys
- rankų darbo lempa su Lie
tuvos Vyčiu, B. Amber - or
chidėjų keras, L. Stašio- 
nienė - skara. Iki baliaus lo
terija fantais dar gali žymiai 
praturtėti.

Šiais metais spaudos ba
liaus bilietai gana pigūs. 
Malonėkite patys kuo gau
siau dalyvauti ir paraginti 
savo pažįstamus. Tuo paro
dysime, kad mylime spaudą 
ir ją palaikome. Bilietus ga
lima įsigyti Syd. Liet. Na
muose arba pas platintojus: 
J. Mickienę, A. Jablonskie
nę, L. Stašionienę, A. Du- 
daitį, V. Jarą. Vietas ir sta
lus užsakyti Lietuvių 
Namuose.

IDūsit Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WT

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W., 2200
tininkų tarpe matosi tokie Redaktorius V. Kazokas 
žinomi vardai: Alfonsas 
Lingis, ALina Alina Stak- 
nienė, Julius Šmulkštys, 
Ilona Gražytė - Maziliaus- 
kienė, Živilė Gimbutaitė,

Redakcijos Patariamoji Komi
sija: V. Bukevičius, A. Dudai-

Prenumerata:
Australijoje metams

Marija Gimbutienė, Algis £^BaXtowi NS.W.
Tel 7()9

Suvažiavimą globojo Administracijos adresas:
• H arrr.nc cavininlrac _  — ____ J

Mickūnas, Vytautas Kavo
lis. r " / ’ :
Tabor Farmos savininkas 
Valdas Adamkus. Suvažia
vimas įvyko rugsėjo 9-12 i 
d.d. į

tis, L Jonaitis, A. Reizgys, v’ Užsienyje paprastu paštu 
Patašius. Oro paštu į N. Zelandiją
Redakcijos adresas: 13 Percy Oro paštu kitur

Atskiro nr. kaina 50 centų

$20
$24
$35
$50

Tel. 709 8395

P.O. Box 550 <
Bankstown, N.S.W. 2200

; Administracijos tel. 709 4846

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

Printed by Rotor Press Ltd.

8


	1982-09-13-MUSU-PASTOGE_0001
	1982-09-13-MUSU-PASTOGE_0002
	1982-09-13-MUSU-PASTOGE_0003
	1982-09-13-MUSU-PASTOGE_0004
	1982-09-13-MUSU-PASTOGE_0005
	1982-09-13-MUSU-PASTOGE_0006
	1982-09-13-MUSU-PASTOGE_0007
	1982-09-13-MUSU-PASTOGE_0008

