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Lietuvos lito sukaktis
1922 m. lapkričio pra

džioje atkurtoje neprildau- 
somoje Lietuvoje buvo įves
tas savas lietuviškas pini
ginis vienetas litas, kuri su
darė 100 centų. Tas davė 
pradžią dešimtainei siste
mai, kuri vėliau buvo įvesta 
visose srityse.

Prieš įvedant lietuvišką 
valiutą litą, krašte tebe- 
galiojo senos vokiškos mar
kės, Lietuvoje vadintos ost
markėm, kurios praktiškai 
buvo bevertės nes karą pra
laimėjusi Vokietija turėjo 
mokėti didžiules reparacijas 
ir vokiško pinigo vertė buvo 
labai svyruojanti.

Lietuvos Steigiamasis 
seimas dar 1921 m. svarstė 
klausimą įvesti lietuvišką 
valiutą, bet reikalai ir
svarstymai užtruko virš 
metų, iki pagaliau 1922 m. 
rugpjūčio 9 d. nusprendė 
įvesti nepriklausomą lietu
višką piniginį vienetą. Tarp 
kitų iškilo ir vardo klausi
mas - kaip pavadinti? Buvo 
siūloma visokių vardų: litas, 
muštinis, lyra, dorelis, lie
tas, bet priimtas V. Vaidoto 
pasiūlymas priimti litą ir 
centą.

Litai ir centai Lietuvoje 
įasirodė apyvartoje 1922 m. 
apkričio 2 d. Pirmiausia jie 
luvo popieriniai, spausdinti 
Jerlyne (Vokietijoj). Tai 
)uvo Lietuvos Banko laiki
nieji banknotai. Netrukus 
Lietuvos Bankas visą pinigų 
leidimą perėmė ir vėliau iš
leido pastovius banknotus, 
spausdintus Čekoslovakijoje 
(Prahoj), o vėliau Anglijoj.

Pirmieji Lietuvos metali
niai pinigai - monetos buvo 
paleista apyvarton 1925 m., 
kaltos Anglijoj. Vėliau jos 
buvo kaldinamos Kaune 
(nuo 1936 m.).

Lietuvos litas nuo pat 
pradžios buvo pagrįstas 
auksu - lito vertė prilyginta 
0,150.462 g. aukso. Nežiū
rint per tą laiką įvykusių

Lietuvos Banko 100 litų banknotai (abi pusės)

krizių pasaulyje litas savo 
vertę ir paritetą išlaikė iki 
pat bolševikų okupacijos, 
nes Lietuvos bankas turėjo 
aukso daugiau, negu išleista 
pinigų. Okupavę Lietuvą 
rusai bolševikai 1941 m. 
kovo 24 d. litus atšaukė iš 
apyvartos ir įvedė rublius, 
litą nuvertindami 9 10 san
tykiu. Dar po metų atėję 
vokiečiai ir tą rublį išstūmė 
iš apyvartos nuvertindami 
1:10 santykiu. Tokiu 
oudu pastoviausias Europo
je piniginis vienetas litas 
okupantų per dvejus metus 
buvo numuštas .9 :100. Taigi, 
litas okupantų visai buvo 
sunaikintas ir Lietuvos ūkis 
sugriautas.

Lietuviški 1000 litų banknotai (abi pusės)

142 143 144

Lietuviškos monetos 1925 m. laidos

ĮVYKIAI
Ateinančiais metais sueis 

100 metų sukaktis, kaip 1883 
m. pradėta leisti Dr. J. Ba
sanavičiaus ’’Aušra”. Išeivi
jos lietuviai dabar planuoja, 
kaip tinkamiau šią sukaktį 
paminėti. Amerikoje lei
džiamas. laikraštis ’’Dirva” 
jau paskelbė literatūrinį 
konkursą Aušros sukakčiai 
atžymėti. Tai romano kon
kursas, kuriam skiriama 
2500 dol. premija. Konkurso 
mecenatas Simas Kašelio- 
nis. Romano tema paliekama 
laisva, apimtis 200 ar dau
giau puslapių. Veikalo kon
kursui įteikti data - 1983 m. 
gruodžio 1 d. Adresas: Dir
va, P.O. Box 032069 Cleve
land, Ohio, 44103 pažymint, 
kad siunčiama konkursui.

Neseniai iš lenkų laivo 
’’General Kleeberg” Fre
mantle uoste, Vak. Austra
lijoj pasitraukė du įgulos as
menys ir pasiprašė politinės 
globos. Imigracijos ministe- 
ris leido jiems pasilikti ir 
pastoviai apsigyventi Aus
tralijoj.

♦ * *

Pernai Lenkijoje įvedus 
karo stovį protesto ženklan 
iš pareigų pasitraukė Len
kijos ambasadorius Ameri
koje R. Spasowski. Jį War- 
šuvoje karo teismas už akių 
nuteisė mirties bausme kaip 
išdaviką.

Paskelbus Lenkijos seimo 
nutarimą laikyti laisvą Soli
darumo uniją nelegalia, pra- 

. sidėjo streikai. Pirmiausia 
Gdanske, kur gimė Solida
rumo unija, ir vėliau į kitas 

. vietoves. Kruvinų susirėmi
mų su policija ir kariuomene 
įvyko Krokuwoje. Prasidėjo 
Solidarumo unijos vadų 
suėmimai atskirose vietovė
se.

AUSTRALIJOJ 
PERDAUG 

NEPASITENKINIMO

Grįžęs iš Čekoslovakijos 
čekas Karl Gutwirt, Aus
tralijoje išgyvenęs 34 metus 
ir buvęs išvykęs aplankyti 
savo artimųjų ir dalyvavęs 
savo motinos laidotuvėse, 
pasakoja, kad jam prieš iš
vykstant iš Čekoslovakijos 
buvo suimta ir uždaryta į 
koncentracijos stovyklą jo 
52 metų sesuo. Jis tvirtina, 
kad ji suimta sąryšyje su jo 
vizitu. Per tardymus jai bu
vo sulaužyta ranka. Minėtas 
čekas pareiškė, kad lanky
tojai Čekoslovakijoje nema
to tokio gyvenimo, koks jis 
iš tikrųjų yra. Australijoje 
ypač jaunimas purkštauja, 
kad čia suvaržytos asmens 
laisvės, tačiau komunisti
niuose kraštuose niekas su 
asmens laisvėmis nesiskaito. 
Atrodo, kad australai ir 
patys nežino ir neįvertina, 
kokie jie laimingi gyven
dami šiame krašte.

***
Turkija priėmė apie 4000 

Afganistano pabėgėlių, ku
riuos vietinės organizacijos 
aprūpino rūbais ir prieglau
da.

*♦*
Gauta žinių, kad Vilniuje 

rugsėjo 23 d. įvyko didelės 
demonstracijos, kilusios po 
futbolo rungtynių, kur žaidė 
rusų komanda ir pralaimėjo. 
Oficialūs sluogsniai šią žinią 
paneigė.

♦ **

; r.
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Parapijos metai
Amerikos Lietuvių Bend

ruomenės Valdyba šiuos 
metus buvo paskelbusi Lie
tuviškos Parapijos metaisir 
susilaukta atgarsio visose 
lietuvių bendruomenėse. 
Vienur kitur buvo surengti 
parapijos problemomis se
minarai, diskusijos, svars
tymai, atskirose parapijose 
surengti minėjimai akade
mijos ir 1.1. Žodžiu paskelb
tieji Parapijos metai Lietu
vių Bendruomenėje per visą 
pasaulį susilaukė reikiamo 
dėmesio.

Jau iš mūsų išeivijos pra
eities žinome kokį svarbų 
įnašą lietuvybei yra davu
sios lietuviškos parapijos. 
Jos tą pačią misiją tęsia arba 
gali tęsti ir ateityje. Mūsų 
sąlygomis į parapijas gal ir 
nereikėtų žiūrėti kaip į gry
nai religinį vienetą, nes lie
tuviška parapija gal net 
daugiau negu bet kuri kita 
organizacija lietuvybei buvo 
svarbesnė ir turi daugiau 
įnašų. Tą liudija netolima 
praeitis, lygiai tą galima 
pastebėti ir šiandie, kur vei- 
kia lietuviškos parapijos.

Be abejo, ne visi išeivijos 
lietuviai yra tikintieji ir ne 
kiekvieną liečia parapijų 
reikalai, bet vis tik daugu
mas net ir kitokio tikėjimo 
įvertina parapijų svarbą lie
tuviškame gyvenime ir .jas 
vienaip ar kitaip palaiko. 
Atsimename aušrininką Dr. 
J. Šliupą, kurio įsitikinimai 
buvo antireligiški, bet bū
damas Amerikoje ir maty
damas šlyjančią lietuvybę, 
pats ragino ir pats darbavosi 
parapijų kūrime ir jų stipri
nime. Žinoma, tas jo nepa
vertė tikinčiuoju, tačiau lie
tuvybės gerovei jis net ėjo 
prieš savo įsitikinimus, kad 
toji lietuvybė stiprėtų.

Gal šiandie į šitą reikalą 
požiūriai ir kiek skirtingi, 
nes tautiškai susipratusių 
lietuvių išeivijoje nepalygi
namai daugiau ir tie patys 
daugumoje kitokio intelek
tualinio lygio, kur kunigo bei 
klebono vadovybė bent lie
tuvišku klausimu nėra pir
maeilė, vis tik parapijų įtaka 
ir įnašai šioje srityje vis tiek 
nėra sumažėję. Ne kas kitas, 
o bažnyčia suveda lietuvius 
parapijiečius reguliariai kas 
sekmadienį draugėn, kur jie 

susitinka, lietuviškai pa
bendrauja, net tuo pačiu ir 
lietuviškos veiklos reikalus 
atlieka. Jeigu Dr. J. Šliupo 
laikais apie bažnyčią ir prie 
bažnyčios telkėsi visi ne tik 
religiniai, bet ir lietuviški 
reikalai tai šiandie tas funk
cijas bent pas mus Austra
lijoje perėmė bendruomeni
niai Lietuvių Namai, klubai. 
Lietuvybės tarnyboje para
pija su jos vadovais yra ne 
pagrindinė lietuviškame gy
venime institucija, bet tik 
tam tikra organizacija, pri
lygstanti visoms kitoms or
ganizacijom^. Kadaise para- , 

pijai iširus arba jos klebonui 
nesirūpinant lietuviškai rei
kalais, lietuviai pasimesdavo 
kaip bitės be avilio, o šiandie 
lietuvybė ir be tokio parapi
jinio branduolio gali gražiai 
laikytis ir išvystyti savo 
veiklą. Geriausias šiuo atve
ju pavyzdys yra Australija. 
Gal tik poroj kolonijų veikia 
lietuviškos parapijos arba 
tik tariamos, vietos vysku
pijų nepripažintos ir neįtei
sintos* tačiau eilėje lietuvių 
kolonijų iš viso nėra jokių 
parapijų ir net kunigo, o vis 
tik lietuvybė neužgęsus ir 
bendruomeninė veikla ki
tiems gali būti net pavyz
džiu.

Parapijų klausimą užkliu- 
dėme kaip tik dėl to, kad 
pastaruoju metu pasigirdo 
priekaištų bendruomenei, 
ypač jos vadovybei, kad esą 
paskelbti lietuviškos para
pijos metai, o iš bendruome
nės pusės neparodyta jokios 
iniciatyvos ką nors daryti 

]šita linkme.
Vargu, ar tokie priekaiš

tai bendruomenei turi kokio 
realaus pagrindo. Pirmiau
sia, kaip jau minėta, parapi-

Lietuvių Dienos 
■M Melbourne

^^B RUOŠKIMĖS DALYVAU- 
TI XH-SE LIETUVIŲ

Intensyvus LD Komiteto 
darbas vyksta Melbourne. 
Posėdžiai padažnėjo ir ilgai 
tęsiasi. Bilietai i visus pa
rengimus jau paruošti ir 
juos galima įsigyti prisiun- 
čiant pinigus LD Komiteto 
iždininkui P. Mičiuliui, 62 
The Highway, Mt. Waverley 
Vic. 3149.

Bilietai į Dainų šventę 8 
dol. pensininkams ir moks
leiviams 6 dol. viršutiniame 
aukšte jaunimui 3 dol. Į vi
sus kitus parengimus 6 dol., 
pensininkams ir mokslei
viams 4 dol. Įėjimas i iškil
mingą Lietuvių Dienų ati
darymą - auka. Sporto šven
tei (tas pat bilietas tiks i ki
tas sporto varžybas), nuola
tinį bilietą galima gauti pas 
Melbourno sporto klubo 
Valdybą, arba prie įėjimo. 
Bilieto kaina - 6 dol.

Į jaunimo susipažinimo 
vakarą dalyviams veltui, 
kurie niekur nedalyvauja - 5 
dol.

Sužinojome, kad Lietuvių 
Dienoms į Melbourną at
vyksta Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
inž. Vytautas Kamantas. 
Taip pat iš Los Angeles lie
tuvių konsulas p. Čekanaus
kas, "Lietuvių Dienų” žur
nalo redaktorius iš Holly
wood, California, Antanas 
Skirius ir iš Los Angeles 
"Spindulio” Ansamblio va
dovė Ona Razutienė ir tau
tinių šokių vadovė Danguolė 
Varnienė-Razutytė. Visos 
’’Spindulio” grupės atvyks
tančių sąrašas buvo pa
skelbtas spaudoje ir iška
bintas Melbourno Lietuvių 
Namuose su nuotrauka. Są
raše įvyko menkas pakeiti- 

ja bendruomenėje nėra pir
maujanti, bet tolygi visoms 
kitoms bendruomenės ribo
se veikiančioms organizaci

joms, ir jeigu kuri nors or
ganizacija nori kaip nors 
savo egzistenciją pabrėžti, ji 
pati turi imtis atitinkamos 
iniciatyvos ir įdėti savo pas
tangų, o pati bendruomenė 
tegali tik tam pritarti arba 
vienaip ar kitaip talkinti ne
kalbant apie tuos pačius pa
rapijiečius, kurie yra drauge 
ir bendruomenės nariai. Kai 
skautai prieš keletą metų 
šventė savo jubiliejų ir ta 
proga organizavo tautinę 
stovyklą, žinojo ir talkino 
visa bendruomenė, kai 
sportininkai ruošiasi dides
nio masto išvykai, taip pat 
tų pačių sportininkų pastan
gomis įkinkyta ir visa bend
ruomenė. Kodėl pastangų 
nesimato ir nesigirdi iš pa
rapijų vadovų? Juo labiau,' 
kad tai iniciatyvai pradžią 
davė kaip tik bendruomenė, 
paskelbdama parapijos 
metus ir tuo pačiu įvertin
dama ir pabrėždama parapi
jų bendruomenėje reikšmę, 
ko nesulaukė jokia kita 
organizacija. Negi dar reikia 
laukti kad bendruomenė 
tiesioginiai kištųsi į parapijų 
reikalus?

DIENOSE MELBOURNE

mas: neatvyksta Kungys 
Arnoldas, bet prisideda 
Daiva Jesulaitytė. ’’Spindu
lio” ansamblis giedos kated
roje per pamaldas. '

’’Spindulys” atvyksta į 
Melbourną gruodžio 22 d. 
9.50 vai. ryto PAN AM lėk
tuvu. Jei kas gali priimti 
’’Spindulio” jaunuolį-ę apgy
vendinimui pas save per LD 
savaitę, prašau pranešti Bi
rutei Prašmutaitei.

Iš kitur atvykstančių esu 
paprašyta paskelbti pilnus 
parengimų vietovių adresus, 
kuriuos ir pažymiu:

LIETUVIŲ NAMAI - kur 
vyks ALB Krašto Tarybos 
narių registracija, posėdžiai, 
ir visi Lietuvių Dienų metu 
organizacijų suvažiavimai — 
50 Errol Str. North Mel
bourne.

IŠKILMINGOS ŠV. 
MIŠIOS Š v. Patriko kated
ra - Albert Str, Gisborne 
Str. ir Cathedral Place kam
pas, East Melbourne.

LIETUVIŲ DIENŲ ATI
DARYMAS ir DAINŲ 
ŠVENTĖ Dallas Brooks 
Hall - 300 Albert Str., East 
Melbourne.

JAUNIMO TEATRO 
SPEKTAKLIS - National 
Theatre — kampas Barkly ir 
Carlisle Str. St. Kilda.

SV. JONO BAŽNYČIA - 
jaunimo pamaldos —- kam
pas Victoria Parade ir 
Hoodie Str.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA" LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius:
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 

nustatytas sumas.
Nuo $ 100 iki $ 5000 - 12 %
nuo $ 5000 iki $ 10.000 — 13 %
nuo $ 10.000 iki $ 50.000 - 14 %
nuo $ 50.000 ir daugiau 15

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorini mėnesi finansinių metų 
gale ir įrašomi i einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sek
madieniais nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: ’’TALKA", Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
.Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių Namai, 6 
Eaštry St. Norwood, SA 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - East Terrace, Bankstown NSW.

SPORTO ŠVENTĖS atida
rymas ir kitos sporto varžy
bos, o taip pat ir TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖ, vyks 
Albert Park, Basketball 
stadione, Albert Road 
Drive, Alber Park.

TAUTOSAKOS — LITE
RATŪROS vakaras, JAU
NIMO SUSIPAŽINIMO va
karas ir JAUNIMO NAU
JŲJŲ METŲ balius - 
Royal Show Grounds, 
’’Family Entertainment 
Circle”, Epsom Road, Ascot 
Vale.

MENO PARODA - ’’Wool
house”, kampas Royal Pde ir 
Walker Str., Parkville.

NAUJŲJŲ METŲ sutikimo 
balius — Camberwell Civic 
Centre, 340 Camberwell Rd. 
Camberwell.

Tautiečiai, kurie atvyks 
anksčiau į Lietuviu Dienas, 
gali aplankyti naujai įrengtą 
Melbourno Arts Centre - 
koncertų salę, kur kas pusę 
valandos žmonių grupė pa
lydovo apvedama ir viskas 
paaiškinama. Arts Centre 
yra St. Kilda Rd. perva
žiavus upės dešinėje.

Jaunimo teatrui dar vis 
reikalingi dėvėti švarūs, ge
rame stovyje, nors ir iš ma
dos išėję, įvairūs rūbai; 
įvairių spalvų ir rūšių. Kas 
tokių atliekamų turi ir no
rėtų juos atiduoti, prašau 
skambinti Rožei Makarevi- 
čiūtei ir susitarti dėl priėmi
mo. Tel. 49. 6522, adresas 
Heidelberg Rd. Alphington, 
Vic.

Apgyvendinimo reika
lams, LD Komiteto narys 
Juozas Vaitiekūnas dar pra
nešė, kad pavieniams asme
nims prieinama kaina galima 
apsistoti International 
House, 241 Royal Parade, 
Parkville (tas yra arti Lie
tuvių Namų ir tik 5 km nuo 
sporto centro).

Studentams 16 dol. dienai, 
ne studentams 17 dol. die
nai. Savaitgalyje nakvynė 
su pusryčiais, priešpiečiais 
ir vakariene. Užsisakymui 
data šitam apsistojimui bai
giasi gruodžio 3 d. Apsisto
jimo klausimais skambinti 
Juozui Vaitiekūnui, tel (03) 
699 4674 arba (03) 379 2325. 
Raštu: 2 Schofield Str., 
Essendon, Vic. 3040. 10% 
depozito.

Paskutiniame LD 
Komiteto posėdyje, spalio 4 
d. dalyvavo ir abiejų Moterų 
Draugijų atstovės: J. Žal- 
kauskienė ir H. Statkuvienė, 
kurios rūpinsis maitinimu 
per atstovų suvažiavimą.

Vyksta ir pasiruošimai 
LD atidarymo iškilmėms. 
Džiugu, kad atvyksta tauti
nių šokių grupė iš Pertho. 
Atvažiuoja į Lietuvių Die
nas ir p-lė Vaičaitytė - daini
ninkė su gitara.

Visus Australijos lietu
vius kviečiame taip susi
tvarkyti, kad galėtų atvykti 
laiku ir dalyvauti iškilmin
gose šv. Mišiose katedroje ir 
Lietuvių Dienų atidarymo 
iškilmėse. Čia atvykus gali
ma bus pasisemti daug mei
lės savo kraštui ir atgaivinti 
tautinę sąmonę. Atsivežkite 
ir jaunimą.

Alisa Baltrukonienė

KARVĖ BE RAGŲ

Į kaimą atvykęs miestietis 
domisi ir klausia:

— Vis tik juokinga, kai 
pas jus yra karvių be ragų.

Ūkininkas jam atsako:
— Yra daug priežasčių, 

kodėl karvės neturi ragų. 
Vienoms ragai išauga labai 
vėlai, kitoms nuplaunami 
ragai, kad nesibadytų. 0 ši 
karvė, kurią jūs matote, yra 
ne karvė, o arklys.
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Taip kuriasi Australijos nacija
Albertas Zubras

Nacija suprantame vals
tybę, sudarančiųjų gyvento
jų bendriją. Senieji tamsia
odžiai australidai čia beveik 
išnykę, likučiai ekonomiškai, 
kultūriškai ir morališkai su
žlugdyti. Jų vietoje susifor
mavo ar tebesiformuoja bal
tųjų ateivių Australijos na
cija.

Australija buvo britų ko
lonija, kurios pradžia laiky
tina 1786 m., kai Londone 
buvo priimtas įsakymas 
įkurti tremtinių - kalinių 
stovyklą vakariniame pa
kraštyje, kur šiandien Syd- 
nejaus miestas. Pirmasis 
gubernatorius Arthur 
Phillip buvo paskirtas 1787 
m. Be anglų, velšų, škotų čia 
buvo atitremtų ir airių. Ai
rija mat buvo D. Britanijos 
valda. Greitai po to prasi
dėjo ir savanoriška imigra
cija.

Angliškas nacionalistinis 
nusiteikimas, visiška ūkinė 
Britanijai priklausomybė iš-. 
liko ir po 1901 m., suteikus 
kraštui savivaldą ir savišką j 
konstituciją, kuri su mažais 
pakeitimais tebeveikia iki 
šiol. Imigracijos kontrolia
vimo aktas taip pat 1901 m.
buvo priimtas Londone. Pa-Į 
gal jį, norįs imigruoti į Aus-5 
traliją, turi parašyti valdi
ninko angliškai diktuojamą- 
raštą. Šiandien, žinoma, tas 
įsakymas nebetaikomas 
arba taikomas tik išimtinais 
atvejais. Londonas mat, 
praradus Amerikoje koloni
jų svarbiausią dalį ir susikū
rus JAV, buvo itin apdairus 
išlaikyti britams Australiją.

Po II-jo Pasaulinio karo, 
Australijos politikai susirū
pino padidinti gyventojų,, 
skaičių. Pagrindinis argu- j 
mentas tai krašto saugumas. 
Mažai apgyvendinta Aus
tralija sukelsianti Azijos ir1 
Pacifiko tautų pavydą ir pa-į 
sikęsinimą čia įsibrauti. Lė-, 
mė ir ūkinis momentas - pa-s 
didinti darbo rankų skaičių.
Susivokta mat, kad reikia 
greta žaliavų gamybos eks
portui (tokia buvo Londono 
padiktuota politika) išugdyti 
ir savo pramonę. Čia ypač 
minėtinas darbiečių Chifley 
vyriausybės ministras 
Arthur Calwell, to plano 
pradininkas ir pirmasis imi
gracijos ministras, pats airių 
kilmės, toms pareigoms pa
skirtas 1945 m. Demokrati
nių kraštų politikams labai 
svarbu gyventojų pritari
mas. Tuo reikalu reikėjo 
įveikti konservatyviųjų 
anglo-saksiškų sluoksnių 
nepalankumą kitataučiams, 
bet taip pat ir darbininkų 
unijų nusiteikimą prieš kon
kurenciją darbo rinkoje. 
Calwell žadėjo vienam ne- 
angliškai kalbančiam įsivežti 
dešimt anglų (E.F. Kunz, 
The Genesis of Post-War 
Immigration programe, 
Ethnic Studies, Vol. 1, 1977, 
p. 30). Iš A. Calwell autobio
grafinio veikalo ”Be Just ant 
Fear not” (Melbourne, 1972) 
jatiriame, kad jo sudarytas 
atariamasis imigracinis 
komitetas ypač baiminosi 
etninių susigrupavimų, taigi 
savojo atsivežtinio identite
to išlaikymo. Minėtame Cal
well veikale skaitome: ’’Ko
mitetas yra įsitikinęs, kad 
didžiausias pavojus sėkmin
gam imigrantų įkurdinimui 
Australijoje yra jų linkimas 
susigrupuoti į tautinius jun
ginius” (ibd. p. 100). Tą esa
me patyrę ir mes lietuviai 
Melbourne, prašydami savo 

tautiniams namams leidimo 
vietinėse savivaldybėse. Ir 
Moone Ponds ir Richmonde 
surastiems klubo namams 
savivaldybės mūsų prašy
mus atmetė. Ir vienoje ir ki
toje vietoje savivaldybių ta
rybų viešuose posėdžiuose 
argumentas atmesti buvo: 
’’Prieštarauja mūsų progra
mai remti etninius susigru- 
pavimus”. Ledus pralaužti 
pavyko tik Northcote savi
valdybėje.

A. Calwell australų nuo
taiką buvo teisingai supra
tęs. Ir taip jis 1947 metais 
nuvyko imigrantų ieškoti į 
Angliją. Ten patyrė, kad jo 
masto imigracijai iš britų 
ne kažko gali tikėtis. Nerado 
jis jokio didesnio entuziaz
mo, nes darbų tuo metu ten 
buvo pakankamai, o ir laivų 
tam reikalui angluose nebu
vo. Užsuko jis tada į išvie- 

' tintųjų stovyklas Vokietijo
je. Jo žodžiai: ’’Užjūrių ke

Dail. Vytautas Ignas LIETUVA

V. Inkrataitės koncertas V.D. Un-to minėjimas

Pianistė V. Inkrataitė

Spalio 2 d. Virginija Ink
rataitė surengė savo kon
certą Sydnejaus konserva
torijoje. Šis koncertas buvo 
įpatingas tuo, kad jame 
buvo grojama duetu - dviem 
fortepijonais. Virginijos 
Inkrataitės koncerto part
nerio rolę atliko kinietis 
Josuha Tsai. 

lionių metu 1947 m. aš ap
lankiau išvietintųjų žmonių 
stovyklas Europoje, kur 
daugelis buvo iš Baltijos pa
jūrio kraštų — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. Jie buvo 
daug kentėję, kai Rusija 
1940 m. aneksavo jų kraš
tus” (ibd. p. 103).

Ir taip gimė pokario Aus
tralijos vyriausybės trys 
imigracijos schemos: bri
tams iš Anglijos; žydams iš 
Europos, iškviečiamiems čia 
esančių giminių bei draugų; 
išvietintiems Vokietijos sto
vyklų žmonėms, pasirašan
tiems dvejų metų darbų su
tartį. Aiškinta, kad sutartis 
reikalinga pasirašyti todėl, 
kad tai esą ’’assisted mig
rants”. iš tikrųjų tai Aus
tralijos vyriausybė už kelio
nę laivais tos kategorijos 
imigrantui teprimokėdavo 
tik 10 svarų nuo galvos, o 
kita padengdavo tarptauti
nė IRO organizacija. Žydų

LITHUANIANS

Koncerto programoje iš
pildyti klasikų kūriniai: Mo- 
zarto, Chopino, Shostakovi- 
čiaus ir Ravel. Abu pianistai 
pasirodė kaip stiprūs indivi
dualistai, tačiau sugebėjo 
savo individualines inter
pretacijas suvienodinti, nu
gludinti ir pajungti į vieną 
harmoningą vienetą. 
Kadangi koncertantai keitė
si fortepijonais skambin
dami įvairius dalykus, ar-’ 
čiau prie publikos esantis 
pianistas buvo girdimas la
biau ir gavosi įspūdis tary
tum jam teko ’’užakcentavi- 
mo” fukcija. Nežiūrint to, 
vis dėlto galima buvo paste
bėti Virginijos Inkrataitės 
subtilesnį interpretavimą, 
ypač skambinant Chopino 
’’Rondo”. Tačiau kontrastin
go charakterio kūriniuose, 
kaip Shostakovičiaus Con- 
certinoje ir A minor, ji pa
rodė reikalingo kietumo ir 
apsisprendimo.

Jaunoji pianistė gyvai 
reiškiasi muzikiniame pa
saulyje, suderydama retesni 
repertuarą, šiuo atveju dvi
gubą fortepijono rečitalį. Ji 
buvo neseniai pakviesta 
skambinti N.S.W. Meno Ga
lerijoje, o taip pat dažnai yra 
girdima per ABC radio

kategorijos imigrantams 
laivus samdė JAV žydų or
ganizacijos, ir už juos Aus
tralijos vyriausybė nieko 
neturėjo primokėti. Tačiau 
išvietintiems IRO globoja
miems primokama 10 svarų 
suma ekonomiškai buvo 
tokia maža (to meto savaiti
nis darbininko atlyginimas), 
kad ji tikrai neatsvėrė darbo 
sutarties reikalingumo. Su
tartis turėjo kitą tikslą: tai 
teisė pasiųsti žmogų dar
bams ten, kur valdžia bei 
administracija nori. Be to 
gal ir noras sužlugdyti imi
granto atsivežtinę individu
alybę, jo ambicijas ir tuo 
būdu ji įjungti visam laikui į 
juodadarbių eiles, vadovau
jant bei bosaujant vieti
niams bei britų kilmės atei
viams. Žinoma, tai tik auto
riaus prielaida.

Laisvų rinkimų demokra
tiniuose kraštuose vyriau
sybė bei partijos yra pri
verstos skaitytis su rinkėjų 
nuotaika. Bijota ir žydų. Sa
vų organizacijų samdomais 
laivais žydai norėjo vežti tik 
žydus. Australijos darbiečių 
vyriausybė tačiau reikalavo,

Spalio 17 d. Sydnejaus 
Akademinio Skautų Sąjū
džio skyrius paminėjo Lie
tuvos — Vytauto Didžiojo 
universiteto 60 metų sukak
tį. Minėjimas įvyko Syd. 
Liet. Namuose su akademi
ne iškilme. Gausiai susirin
kus svečiams minėjimą pra
dėjo A.S.S. skyriaus pirm, 
inž. I. Jonaitis, padaryda
mas gražų įvadą ir pakvies
damas visus sugiedoti Gau- 
deamus.

Sekė gana turininga inž. 
Vytauto Bukevičiaus pas
kaita apžvelgiant universi
teto įsikūrimą, jo eigą ir 
ypač studentų įvairius po- 
reiškius ją intarpais ilius
truojant ištraukomis ir kitų 
prisiminimais. Čia talkino 
paskaitydami: E. Jonaitienė 

programas atliekant klasi
kinius kūrinius.

Virginija Inkrataitė - yra 
stipri meno pajėga, kuriai 
nuoširdžiausiai linkime kuo 
geriausios kloties jos pasi
rinktoje meno šakoje savo 
džiaugsmui ir mūsų visų pa
sididžiavimui.

Genovaitė Kazokienė

kad pusė vietų tuose laivuo
se būtų parduodama ki
tiems, t.y. ne žydams imi
grantams - britams, airiams 
ir IRO remiamiems išvietin- 
tiem asmenim. A. Calwell tą 
paaiškina: ’’Būtų sukeliama 
didelė antizemitizmo banga, 
ir rinkiminiu požiūriu būtų 
buvę pražūtinga darbiečių 
partijai, jei tokio sprendimo 
nebūtumėm priėmę” (ibd. p. 
102). Kita priežastis tai žydų 
pastangos Vakarų Australi
joje, Kimberley rajone, 
įkurti žydų autonominę ko
loniją. gal net valstiją. Tuo 
rūpinosi Freeland lygos 
vardu 1939 m. čia atvykęs 
Rusijos žydas Dr. Štein- 
gerg, buvęs Lenino laikais 
vienas TSRS vyriausybės 
komisaras. Jis 1948 m. yra 
parašęs knygą ’’Australia 
the Unpromised Land”. 
Chifley ir Calwell tokiam 
planui buvo priešingi ir rim
tai susirūpinę. Šteingergo 
planą mat rėmė Vakarų 
Australijos vyriausybė, 
ACTU ir didžiųjų religinių 
konfesijų dignitarai. Tuo 
reikalu A. Calwell žodžiai: 
”Aš priėjau išvados, kai ta
pau imigracijos minstras, 
kad Dr. Steigerg ir jo rėmė
jai įsitikinę dėl trijų dalykų: 
kad nėra ateities trims mili
jonams žydų Rusijoje, bet 
taip ir žydams gyvenan
tiems kituose Europos, Azi
jos ir Afrikos kraštuose; kad 

, visiem tiem milijonam žydų 
J nėra pakankamai vietos Iz
raelyje; kad yra geriau Su

skurti antrą žydų teokratinę 
valstybę negu padidinti 
žydų skaičių pluralistinėje 

'IV bendruomenėje imigracijos 
jį',J keliu, kur su laiku daugumas 

tokių imigrantų bei jųjų ai
nių būtų prarasta žydijai” 

į (ibd. p. 115). Kaip šiandien 
žinoma, toks žydų planas dėl 
federalinės vyriausybės pa
sipriešinimo nebuvo nei 
pradėtas.

Bus daugiau

Vitas Gerulaitis šiuo metu 
Australijoje. Pralaimėjęs 
prieš du iškrito iš finalų.

iš prof. Matore atsiminimų 
apie universitetą pirmosios 
bolševikų okupacijos metu, 
I. Jonaitis apie studentų 
korporacijas, J. Viliūnienė 
paskaitė B. Railos ir Kučio 
atsiminimų, T. Vingilienė 
apie Baltų universitetą Pin- 
neberge, Vokietijoje.

Po V. Bukevičiaus paskai
tos palyginimui apie gyve
nimą ir studentišką darbą 
Australijos universitetuose 
savo įspūdžių patiekė skau
tės filisterės E. žižytė, Vir- 
geninkaitė, J. Bogušaitė, G. 
Viliūnaitė, L. Barkutė ir V. 
Viliūnaitė.

Minėjimas praėjo pakilio
je akademinėje nuotaikoje ir 
baigtas Tautos Himnu. Sekė 
skaučių surengta visierts 
dalyviams kavutė ir bendri 
pašnekesiai.

Amerikoje kun. Dr. J. 
Prunskis, žurnalistas ir di
delis spaudos mecenatas ne
seniai atšventė savo 75 metų 
amžiaus sukaktį. Apie 1956 
metus jis lankėsi ir Austra
lijoje. Tuomet buvo Čikago
je dienraščio Draugo vyr. 
redaktorius.
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žinios iš viso pasaulio
8.30 vai. vak.

Britų tautų žaidynės Brisbane 1982

Commonwealth tautų 
sportininkai lyg vienos mo
tinos vaikai kalbėdami ta 
pačia kalba kas ketveri me
tai turi progos suskristi 
draugiškoms varžyboms. 
Šios žaidynės neprilygsta 
pasaulio olimpiadai, kartu 
savo paskirtyje to ir nesie
kia daryti. Penkiosdešimt 
keturių tautų sportininkų 
sąskrydis nepraėjo patylom 
visoje pasaulio spaudoje 
ypatingai Australijoje lai
kytinas reikšmingu įvykiu 
ne vien sporto, bet ir politi
nėje arenoje. Vos tik pradė
jus organizuoti šių žaidynių 
pasiruošiamuosius darbus 
Australijos aboriginal kartu 
su komunistų partija pasi
skelbė demonstruosią žai
dynių metu norėdami at
kreipti vietinių gyventojų ir 
pasaulio dėmesį dėl daromų 
skriaudų aboriginams žemės 
teisių bylose.

Žaidynių atidaryme į 
Brisbanės puošnų sporto 
stadioną, pavadintą karalie
nės vardu sutrumpintai 
QE II įžygiavo du tūkstan
čiai sportininkų. 80 tūkstan
čių žiūrovų užpildė visas sė
dimas ir stovimas vietas, 
daugelis liko už stadiono 
vartų, šeši su puse tūkstan
čio mokyklinio amžiaus 
vaikų demonstravo spalvų ir 
vaizdų formavimą. Tai buvo 
kopija matytų renginių iš 
praėjusios pasaulio
olimpiados. Karalienės vy
ras princas Philip pravedė 
atidarymo ceremonijas kar
tu pamiršo pasakyti svar
biausią sakinį skelbiantį ofi
cialų atidarymą. Klaidų pa
daro ir karaliai. Spėjama, 
kad atidarymo iškilmes sekė 
500 milijonų žiūrovų per 
televiziją. Tai buvo didžiau
sias sporto įvykis Australi
joje po 1956 metų pasaulio 
olimpiados Melbourne. Žai
dynių atidarymo metu ir 
joms vykstant šį kartą aus
tralai pademonstravo ne
paprastą pagarbą savo 
sportininkams ir kaip niekad 
parodė savo tautinį jausmą 
ir pasididžiavimą.

Garsioji B. Cuthbert, daž
nai vadinama ’’Auksinė 
mergaitė”, laimėjusi aukso 
medalius bėgime per Com
monwealth žaidynes ir pa
saulio olimpiadose, per orga
nizatorių neapsižiūrėjimą 
tapo neįrašyta į kviestinių 
svečių sąrašą tuomi spaudo
je pareikšta nepasitenkini
mo ir nusivylimo.

Bet tai vienintelis prie
kaištas. Bendrai viskas vyko 
minutės tikslumu.

Dešimt dienų užtrukusios 
varžybos baigėsi Australijos 
bendra pergale ir pasidi
džiavimu. 39 aukso medaliai, 
39 sidabro ir 29 bronzos. 
Močiutė Anglija turėjo pasi
tenkinti antra vieta su 38 
aukso, 38 sidabro ir 32 bron
zos medaliais. Pagal medalių 
skaičių trečioje vietoje Ka
nada ir Škotija ketvirtoje 
vietoje.
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Pagaliau po trisdešimt 
dvejų metų Fiji laimėjo pir
mą aukso medalį. Fiji hero
jus boksininkas Fine Suni. 
Per žaidynių uždarymą nešė 
savo tautos vėliavą. Austra
lijos sportininkai įrodė savo 
Eranašumą plaukime, ne 

iek blogiau ir atletikoje. 
Didžiausias ovacijas sukėlė 
žiūrovai kartu atsistojimu 
pagerbdami garsiąją bėgikę 
Raelene Boyle jai laimėjus 
aukso medalį 400 metrų 
varžybose. Visi žiūrovai ži
lojo, jog tai buvo garsiosios 
sportininkės paskutinis 
jasirodymas. Taip pat 
jagerbtas Australijos 42 ki- 
ometrų maratono varžybų 
aimėtojas Robert de Cos- 

tella. Thanzanijos du bėgikai 
vienu metu buvo praviję 
australą net 400 metrų. Ro
bertas neprarado vilties tie
siog stebuklingai pasivijo 
prie 39 km ribos ir galutinai 
pasiekė pergalę.

Netrūko ir skaudžių mo
mentų. Keturios Australijos 
plaukikės prarado laimėtus 
aukso medalius teisėjams 
pastebėjus prasilenkimą su 
taisyklėmis.

’’Kronikos Balsas”

Kai tenka kalbėti su mūsų 
tautiečiais apie pavergtą 
Lietuvą, žmonių areštus, 
bažnyčios persekiojimus ir 
prašant kenčiantiems 
vienaip ar kitaip padėti, 
dažnai galima susilaukti at
sakymo, kad tai esą Vliko, 
Alto, Krašto Valdybos ar 
net apylinkės valdybos rei
kalas. Kitaip sakant, trijų - 
penkių asmenų valdybos 
turėtų atlikti visus tauti
nius, politinius ir kultūrinius 
darbus, gi tūkstančiai mūsų 
tautiečių laikosi nuošaliai 
užsiėmę savais asmeniškais 
reikalais. Šitokia padėtis 
veda į tautinį išsigimimą.

Šiuo metu apie Lenkijos 
solidaristus pasaulyje kal-

Nustatyta, kad oro atmai
nos žemėje (šilti ir šalti pe
riodai, sausros ir lietingi lai
kotarpiai) kartojasi kas 273 
mėnesiai - apie 22 ir trys 
ketvirčiai metų. Šitai nusta
tė Smithsonian Institutas 
Amerikoje.

Panašiai prarado sidabro 
medalius komandos vyrai 
plaukikai teisėjams nusta
čius, kad jie per anksti star
tavo. Laiko tarpas viena pu
sė tūkstantosios sekundės!! 
Elektroniniai aparatai ne
klysta. . Nusivylę kanadie
čiai sukėlė riaušes, ir nepa
doraus erzelio pasėkoje jų 
butuose nukentėjo net kam
barių apstatymas.

Grįžtant prie aborigenų ir 
Australijos komunistų par
tijos tikslo pakenkti ir su
kelti netvarką žaidinių metu 
Queenslando premjeras 

,‘Bjelke-Peterson išleido spe
cialų įstatymą liečiantį de
monstracijas. Priedo suor- 

.ganizavo specialų policijos 
skyrių vien tik demonstran
tų priežiūrai.

Demonstrantai savo tikslo 
neatsiekė. Policija neįleido 
jų į miesto centrą. Suareš
tuota virš dvejų šimtų, jų 
tarpe komunistų laikraščio 
fotografė. Australų spaudo
je vienas australas komen
tavo pabrėždamas, kad ru
sams okupavus Pabaltijos 
kraštus buvo atimta nuosa
vybė iš visų žemės savinin- 

bama iš visų tribūnų jau 
dveji metai: T.V., radijo, 
spauda demonstracijos ir t.t. 
Čia kaip tik yra labai gera 
proga ir mums pristatyti 
panašią, o gal dar daug bai
sesnę padėtį pavergtoje 
Lietuvoje. Mat, Lietuva ir 
Lenkija yra ne tik kaimynės, 
bet kovoja su tuo pačiu oku
pantu ir už tas pačias teises.

Mūsų tautiečiai okupuo
toje Lietuvoje rizikuoja savd 
laisve ir net gyvybe slaptai 
rinkdami medžiagą, leisdami 
pogrindžio spaudą ir ją per- 
siųsdami į laisvą pasaulį, o 
mes čia net neparodome pa
kankamai ryžto, darbo ir 
lėšų tą nepaprastai vertingą 
medžiagą paskleisti kitatau
čių tarpe.

Lietuvos Kronikų Sąjun
ga, vadovaujama kun. K. 
Kuzminsko, leidžia mūsų 
pogrindžio surinktą auten
tišką medžiagą svetimomis 
kalbomis įskaitant ir anglų, 
ir mums belieka ją tik pa
skleisti. Ir šis darbas tai 
nėra vien Vliko, Alto ar 
bendruomenės valdybų, bet 
visų mūsų tautiečių laisva
me pasaulyje. Yra daug 
būdų prie šio darbo prisi
dėti: pirmiausia pačiam as
meniškai įsigyti Kroniką 
išleistą knygomis lietuviš

kai ar angliškai kaip ženklą, 
kad mums rūpi ir mes re
miame kovojančią tautą, pa
siūlyti Kronikų knygų įsigy
ti kitiems, ypač australams, 
pagaliau prisidėti pinigine 
auka pagal išgales.

Kronikoms Leisti Sąjunga 
dabar pradėjo leisti savo 

kų. Gi dabar Australijos ko
munistų partija organizuoja 
ir remia demonstracijas dėl 
aborigenų žemės nuosavy
bės. Dar ironiškiau. Tuo 
metu kai už žaidynių stadi- 
jono šūkavo aborigenai, 
bokso arenoje aborigenas 
Doug Sam kovojo dėl aukso 
medalio. Kada paskutinis 
sportininkas apleido žaidy
nių areną ir kada beveik visi 
žiūrovai buvo įėję pro var
tus, žilagalvis anglas R. 
Moore pasileido ristele bėgti 
varžybų aikštėje. Jį paste
bėjęs žurnalistas sustabdė ir 
panoro patirti žilagalvio są
mojų.

Pasirodo, kad R. Moore

Knyga kalba už mus
KALĖJIMŲ IR KONCENTRACIJOS STOVYKLŲ 

TINKLAS SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Paskutiniu metu pasirodė 
Australijos rinkoje knyga 
apie kurią jau esame gir
dėję.

Jos pavadinimas: THE 
FIRST GUIEDEBOOK TO 
PRISONS AND CONCEN
TRATION CAMPS OF THE 
SOVIET UNION. Knyga 
parašyta buvusio raudono-' 
sios armijos karininko Av
raham Shifrin, kuris aprašo 
savo pergyvenimus baisia
jame Liubijankos kalėjime, 
Maskvoje ir surinkęs me
džiagą apie kitus 2000 kalė
jimų ir koncentracijos sto
vyklų, kurių pasak Sovietų 
Rusijos valdovų ’’nėra”.

Šioje knygoje yra 170 
nuotraukų, žemėlapių, kur 
galima surasti tuos "neegzi
stuojančius” kalėjimus. Ne
išleista ir Lietuva. Rasite 
ten detalų gatvių planą Vil
niuje esančių kalėjimų ir 
psichiatrinių įigoniniųNuro- 
dyta net autobusų numeriai, 

į kuriais galima pasiekti šias 
i sovietų teroro institucijas, 
i Vaizdžiai aprašyta išvež

tųjų likimas įvairiose kon
centracijos stovyklose; pav., 
politinis kalinys iš despera
cijos nukirtęs savo pirštą jį 
įdeda į perskeltą medį, pa
ruoštą exportui, parodyti 
vakarų pasauliui, kad me
džiaga buvo pagaminta ver
gų sovietų sistemoje. Kitas 
kalinys išsipjovęs raumenų 
iš savo blauzdos verda, gel
bėdamasis nuo bado. Kitas 
įsipjovęs lašina savo kraują 
ant duonos ir ją valgo.

Kas patrauks į teismą 
tuos žmogžudžius, sovietų 
Rusijoje, kurie tokiu būdu 
nužudė virš 60.000.000 ne

žurnaliuką ’’Kronikos 
Balsą”, kuriame viskas 
smulkiai išdėstoma. Gyveną 
Sydnejuje ir apylinkėse gali 
kreiptis pas p. A. Vinevičių, 
8 Deakin Str., Concord, tel.

73 4118, kur galėsite 
.gauti ’’Kronikos Balso” 1 Nr. 
Iš kitų vietovių galite rašyti 
tiesiog Kronikoms Leisti 
Sąjungai, 6825 So. Talman 
Ave., Chicago, Ill. 60629, 
U-S-A- J.P.K. 

tai vienintelis likęs gyvas 
žurnalistas dalyvavęs 1936 
metų Pasaulio Olimpiadoje 
Berlyne. Priedo nepraleidęs 
ne vienų Commonwealth ir 
pasaulio Olimpiados. Už- 
Idaustas bendro įvertinimo 
R. Moore atsakė, kad šios 
žaidynės buvo Australijos 
pasididžiavimas. Sporto 
aikštėje, pasiruošime ir žai
dimų pravedime aukso me
dalio vertas Queenslando 
premjeras Bjelke-Peterson 
kuris savo valstijoje su
tramdo komunistuojančias 
unijas ir kovoja prieš komu
nizmą.

V. Augustinavičius

kaltų žmonių? Didelis skai
čius toje skaitlinėje ir lietu
vių.

Shifrinas įspėja visus 
tuos, kurie iki šių dienų va
karuose bando dengti tuos 
nežmoniškus sovietų, ko
munistų nusikaltimus,, kad 
tie kairieji, kurie laukia so
vietinės sistemos vakarų 
kraštuose, gali tikėtis 
užpelnytos kulkos iš savo 
’’išlaisvintojų”, ką darė Le
ninas ir Stalinas. Vakarų 
valstybių vadai kapituliuoja 
prieš sovietus prieš viso pa
saulio akis ir tie sovietų 
kalėjimai ir koncentracijos 
stovyklos kasdieną vis artė
ja ir artėja...

Šią knygą galima gauti 
Angus ir Robertson knygy
nuose arba tiesiai iš leidėjų 
Australijoje Transworld 
Publications. Kaina $ 8.95. 
Gyvenantiems provincijoje 
ir norintiems šią knygą įsi
gyti aš galiu padėti. Rašy
kite 83 Queen Str., Canley 
Vale, 2166, pridėdami čekį ir 
persiuntimo išlaidas.

Knyga aišku yra angliš
kai, kurią turėtume stengtis 
paskleisti australų tarpe.

Ant. Kramilius

Lietuvoje gyventojai nu-, 
siskundžia, kad iš viso neį
manoma gauti dviračio pa
dangų, nors Šiauliuose vei
kia dviračių fabrikas. Susi
dėvėjus ar sprogus padangai 
reikia mesti ir visą dviratį.

**•
Nors Anglijoje yra 11 

procentų bedarbių, bet ne
seniai vienas pajėgus fabri
kas Leyburn mieste turėjo 
užsidaryti, nes... trūko dar
bininkų.

***

Teisme
Kaltinamasis: Pats Die

vas gali paliudyti, kad aš 
nekaltas.

Teisėjas: Gaila, liudininkų 
apklausinėjimas jau baigtas.

-•'.‘•3.i J - m/. ps. j
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Australijos Lietuvių Fonde
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO MET. SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko spalio 
10 dieną Melbourne Lietu
vių Namuose, dalyvaujant 
.31 nariui. Jį atidarė Dr. A. 
Staugaitis - pirmininkas, 
perskaitydamas 10 punktų 
darbotvarkę. Išrinkus man
datų komisiją iš O, Aleknie
nės ir V. Jakučio buvo skai
toma 1981 m. susirinkimo 
protokolas. Jį perskaitė 
Fondo sekretorius J. Mei
liūnas (jun.). Sekė praneši
mai: pirmininko, iždininko ir 
Revizijos komisijos.

Pirmininkas savo prane
šime paminėjo, kad Fondas 
yra nusistatęs sukaupti $ 
100.000 kapitalą. Buvo pra
vestas plačiu mastu did
miesčiuose aukų vajus, 
kurio metu surinkta gan di
delė $ 13.000 suma. Paminė
jo ir visi atsistojimu pagerbė 
tris mirusius Fondo narius: 
L Alekną, V. Koženiauską ir 
A. Jenkauską. Naujų narių 
per šiuos metus įstoję 18 as
menų ir 3 organizacijos: 
Sporto Klubas, Melbourne 
Ramovė ir Vytenio Šaulių 
kuopa. Tai iš viso Fondas 
dabar turįs 259 narius ir 10 
organizacinių narių. Pirmi
ninkas išvardijo daug su
teiktų Fondo įvairių pašalpų 
ir premijų, kurias vėliau iž
dininkas savo pranešime 
detalizavo. Nepatenkinti 
buvę tik trys prašymai: 
Adelaidės senelių bendra
bučiui, Varpo klubui ir prof. 
Marvan siūlomai stipendijai, 
nes tie prašymai siekė per- 
dideles sumas ir persunkius 
įsipareigojimus. Su valdžios 
įstaigomis esą vedamas su
sirašinėjimas dėl taksos mo
kėjimo, tačiau nieko konk
retaus čia dar nenasiekta.

Gamtai sukrutus keisti 
savo apdarą, neatsilieka ir 
žmogus, o ypač pavasarį.

• Pamatęs sprogstančius me
džius, margaspalves, akį ve
riančias ir praeivį viliojan
čias gėles, žmogus, meta at
sibodusį žiemos rūbą ir ieško 
naujo - gražesnio, įdomes
nio. Žinome, kad ne kiekvie
nas žmogūs yra meniškai 
kūrybingas, tad dažnai į pa
galbą jam tenka šauktis 
profesionalą, šiuo atveju 
madų kūrėjus, kurie kas se- 
zdną stengiasi mums pa
tiekti ko nors naujo. Žino
mas faktas, kad pasaulis 
vystėsi evoliucijos keliu, kas 
be abejo apėmė ir žmogaus 
aprangą. Taigi nė vienam ne 
naujiena, kad Adomas ir Ie
va pirmieji pradėjo madą, 
figos lapu pridengdami savo 
nuodėmingą kūną. Darvino 
teorijos pasekėjams pradžia 
istorijos truputį kitokia: 
beždžionei pradėjus keistis į 
žmogų, jai pradėjo šertis 
plaukai ir norėdama apsi
saugoti nuo šalčio, ar gėdin
damas! parodyti savo nuogą 
kūną kitoms beždžionėms, 
pradėjo dangstytis kailiais. 
Ar vienaip ar kitaip, mūsų 
dabar dėvimi rūbai tikrai 
nebūtų priimtini pirmie
siems žmonėms. Vis tik sun
ku įsivaizduoti Adomą, ap
sitempusi ’’jeans” ir ant kojų 
užsidėjusį gumines šliures 
(thongs), šliurinėjant po 
rojų, ar Ievą su ilgais čeba- 
tais ir ’’Mini”. O kaip atro
dytų Darvino pirmieji žmo
nės? - bezdžionaitė apsimo
vusi nailon kojines ir aukš
tais kulnais batukus striksi 
nuo šakos ant šakos, o iš 
paskos vejasi koks babūnas 
su palaidais frako skvernais.
Netinka ir tiek!

Iždininkas Vincas Ali
šauskas pranešime nurodė, 
kad per Fondo suruoštą pi
nigų vajų surinkta $ 13.061 
ir be to iš atminimų įnašų 
gauta S 4.400 ir kitokių aukų 
virš $ 1.000, iš indėlių palū
kanų $ 6.400. Taigi viso pa
jamų Fondas turėjo $ 
6.432.37, tai jau gan didelė 
suma, nors ir išlaidų pada
ryta. Vien premijoms mo
kykloms ir* organizacijoms 
apie $ 2.770, knygų leidimui 
paremti: Melb. Parapijos 
mokyklos albumui $ 1.000, 
Geelongo Skėrio sureda
guotam leidiniui $ 300, Šal
tinių bibliotekai apie $ 500 
administracijos išlaidos dėl 
poros tūkstančių laiškų iš
siuntinėjimo susidarę apie $ 
750 išlaidų; viso gi $ 5.540 
išlaidų, tai į terminuotą sąs
kaitą pervesta $ 17.000. 
Apyskaitos balansas rodė 
sumą $ 31.250.60. Fondas 
jau esą parėmęs Jaunimo 
Studijų Dienas $ 300, V. 
Bruožytei muziką studijuoti 
$ 250, J. Rūteniui už literat. 
veikalą $ 500, M. Baltutienei 
už lituanistinį akademinį 
darbą $ 500, Melbourne Lie
tuvių Dienoms parama $ 
4.000, Monografijai leisti $ 
105. Iždininkas padėkojo p. 
J. Meiliūnui už archyvo 

.tvarkymą, p. J. Mikštui už 
savanorišką darbą sutvar
kant Šaltinių biblioteką pa
gal modernios klasifikacijos 
dėsnius, na ir aukų rinkė
jams - įgaliotiniams: Perthe 
Budrikui, Brisbanes Ruz- 
giui, Sydnejaus B. Stašio- 
niuK Canberros J. Kovals- 
kiui, Adelaidės p. Zamois- 
'kiui, Melbourne J. Meiliū
nui, J. Krikščiūnui, Hobarto

MADOS SENIAU IR DABAR
Janina Vabolienė

Praėjus pro šią neaiškią 
mados pradžią, reikalai pra
dėjo eiti sklandžiau. Atsira
do siūlai, audeklai, kurie
buvo vyniojami aplink kūną, 
kaip senovės romėnų laikais 
ir, laikui bėgant, jie gerėjo ir 
gražėjo. Pažvelgus į istori
jos knygas, paveikslus, isto
rines noveles, galima susi
daryti gan gerą vaizdą ką ir 
kaip žmogus dėvėjo per 
šimtmečius. Vienas faktas
tačiau išryškėja, būtent, kad 
net iki paskutinio šimtmečio 
pabaigos, mada buvo skirs
toma pagal socialinę padėtį. 
Nesvarbu, kad turėjai 
pakankamai pinigų, bet jei 
buvai pirklys ir pan., nebu
vai įsileistas į diduomenės 
namus ir negalėjai rengtis 
kaip jie ne pagal savo ’’sto
ną . Ir taip, tam tikroje so
cialinėje padėtyje esantis 
žmogus, rengėsi jo luomui 
skirtais rūbais. Aristokratų, 
vyrų ir moterų, rūbai buvo 
siuvami iš brangaus šilko, 
brokados, perdėtai išpuošti 
mezginiais, brangiaakme- 
niais, bantais ir bantukais. 
Puošnūs perukai buvo dėvi
mi ir vyrų ir moterų, kas 
pareikalaudavo daug suma
numo ir darbo iš tarnų pu
sės. Nebuvo jie nei patogūs 
nei higieniški, ir damoms 
dažnai tekdavo pasikrapš
tyti galvą specialiu, ilgu pa
galiuku. Prašmatnesnės tu
rėjo net po bezdžionaitę ant 
ieties, kuri gaudydavo ne- 
aimingus "vabalėlius”, 
korsetais suvaržytos, gnai- 
)ė ar dažė nuo blogos^raujo 

J. Paškevičiui ir Geelongo 
A. Obolevičiui. Pats iždinin
kas V. Ališauskas pareiškė 
esąs apsikrovęs įvairiais 
darbais, tadėl iš šių pareigų 
pasitraukiąs. Anot pirmi
ninko jis tikrai yra padaręs 
labai didelį darbą tvarkyda
mas Fondo finansus, todėl 
jam nuoširdžiai padėkojo.

Rvizijos komisijai neat
vykus, iždininkas pranešė 
turįs tos komisijos tikrinimo 
raštą, kuriuo jie tvirtina, 
kad viskas esą tvarkoje. 
Taip gi perskaitytas ir Re
vizoriaus Algio Duonio Fon
do veiklos tikrinimo raštas. 
Taigi ir susirinkimas prane
šimus ir visą veiklą patvirti
no be jokių pastabų.

Valdybos rinkimai irgi 
praėjo labai greit, vienbal
siai nutarus pasiūlytus 4 
kandidatus priimti: M. Di- 
džys, A. Klimas, J. Meiliū
nas ir V. Rekešius. Į Revizi
jos komisiją išrinkta: V. Ali
šauskas, J. Balčiūnas ir A. 
Obeliūnas. Fondo Revizo
rium ir ateinantiems me
tams patvirtintas Algis 
Duonis.

Klausimų ir sumanymų 
programos dalyje atsirado 
keli kalbėtojai. J. Norman
tas sveikino Fondą bendrojo 
(Amerikos) Lietuvių Fondo 
vardu, linkėdamas sėkmės ir 
nurodė Geelongo mokyklai 
padarytą skriaudą, nepami
nint jos nei jos mokytojų 
Melbourne Par. Mok. 
albume. Jis taip pat siūlė 
susirūpinti mirusiųjų paliki
mais - paskirti kokius testa
mentų vykdytojus. Tam 
paskyrimui pasipriešino p. 
J. Meiliūnas jr p. Barkus, 
nes, girdi, esanti valdiška 

cirkuliacijos išbalusius žan 
dūkūs, kad' būtų ružavi, 
Rankos turėjo būti baltos, 
kaip lelijos žiedas, kojos pė 
da mažytė - grakšti.

Ekonomijai keičiantis, 
keitės ir žmonių socialinė 
padėtis, o su ja ir madų pa
saulis. Atėjo laikas, kai 
netekėjusios aristokratų 
dukros (o šeimos anais laikais 
buvo nemažos) turėjo eiti 

tarnauti guvernantėmis ar
kompanijonėmis turtinges
nėm šeimom. Reikėjo pri
taikinti rūbus, kad neatro
dytų pergražiai ir nenu
stebtų šeimos dukrų, bet 
taip pat skirtųsi nuo tarnai
čių luomo. Didikų jaunes
nieji sūnūs taip pat turėjo 
ieškoti sau pragyvenimo 
būdo, nes namuose pradėjo 
darytis perankšta. Taip 
susidarė dar vienas sociali
nis sluoksnis, kuris pakeitė 
mezgininius žabo bei kreno- 
linus į šiek tiek kuklesnę, 
bet’ vistik stilingą madą. 
Vyrų rūbai ypač supapras
tėjo, nors pereito šimtmečio 
gale, bent vakare, ilgoki 
brokados švarkai vis dar 
buvo dėvimi. Moterų rūbai 
tačiau tebeatrodė gražiai, jei 
ir nebe taip prabangiai. Jie 
vis dar buvo siuvami ir tai
komi įvairioms progoms ir 
kiekvienas iš jų turėjo savo 
paskirtį. Visi, kas save skai
tė kuom nors, vis dar persi
rengdavo bent kelis sykius 
per dieną. Medžiagos buvo 
gražios ir geros rūšies, nes, 
nors rūbas ir buvo keičiamas 
kelis sykius per dieną, rūbai

L.B Spaudos S-gos 
susirinkimas

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių meti
nis susirinkimas įvyks Sydnejaus Lietuvių Klube, 16 
East Terrace, Bankstown, lapkričio 7 d., sekmadienį, 3 
vai.

L.B.S. Sąjungos nariai kviečiami siūlyti kandidatus į 
Sąjungos Komitetą. Nominacijos Komitetą turi pasiekti 
ne vėliau spalio 17 d. Komiteto adresas: P.O. Box 550, 
Banstown, NSW 2200. Nominacijos patiekiamos raštu su 
bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomojo kandidato pa
rašais.

Dabartini L.B.S. Sąjungos Komitetą sudaro: pirminin
kas V. Patašius, vicepirmininkas Dr. D. Kairaitis, sekre
torius V. Bukevičius, iždininkas A. Milašas, nariai A. Du- 
daiiis ir K. Stašionis.

Rotacine tvarka du dabartinio komiteto nariai turi at
sistatydinti per šį metinį S-gos narių susirinkimą, bet jie 
gali būti vėl renkami į naująjį Komitetą. Šiais metais at
sistatydina A. Milašas ir V. Bukevičius. Jie yra sutikę 
kandidatuoti į naujojo komiteto narius.

Šių metų bėgyje pasitraukus Komiteto sekretoriui L. 
Cox, komitetą reikia papildyti dar vienu nariu. Gautas V. 
Jaro sutikimas kandidatuoti (siūlė A. Milašas, siūlymą 
parėmė V. Patašius).

L.B.S. Sąjungos Komitetas kreipiasi į visus lietuvių 
spaudos bičiulius, kurie dar nėra Sąjungos nariais, kvies
damas juos įsijungti į Sąjungos narių gretas. Į Sąjungą 
įstoti galima padavus prašymą ir sumokėjus vienkartinį $ 
25 mokestį. Metinių nario mokesčių nėra. Stojamasis mo
kestis padaro asmenis nariais iki gyvos galvos, nebent jie 
patys paduotų pareiškimą iš Sąjungos išstoti.

L.B.S. Sąjungos Komitetas norėtų matyti kiekvieną 
sąmoningą Australijos lietuvį Sąjungos narių šeimoje

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
Komitetas

tokia įstaiga, kuri tuo rūpi
nasi, o be to niekas juk ne
norės tokias dideles parei
gas užsikrauti.

A. Zubras perskaitė 
A.L.F. Akademinės Premijų 
Komisijos raštą, kuriuo ji 
rado Monikos Baltutienės 
akademinį darbą bekalauro 
laipsniui priimtiną ir premi- 
juotiną. Ta premija tuoj.ten 
čekiu $ 500 ir buvo jai įteik

buvo siuvami rečiau ir 
turėjo užtekti bent vienam 
sezonui (nenubėgsi pas 
David Jones ar Woolworth 
nusipirkti ant greitųjų). Rū
bai tebebuvo romantiški ir 
moteriški: liemuo įspaustas - 
korsetu suveržtas. Suknelės 
viršus papuoštas dideliais 
mezginiais kalnieriais, kval- 
dukais, riuškomis, kaspinė
liais ir pan. Sijonas tik apa
čioj platesnis, bet šiaip jau, 
siauras ir apie klubus drapi
ruotas ta pačia ar kita me
džiaga, kuri užsibaigia 
užpakaly didžiuliais bantais, 
tuom dar pabrėždama ir taip 
jau ploną liemenį.

Atėjo mada maudytis, bet 
moralė buvo labai saugoma 
ir maudymosi kostiumai 
dengė kūną nuo kojų pirštų 
galų, neišskiriant nė batukų, 
iki galvos. Ir vyrų ir moterų 
rūbai buvo bent dalinai dry
žuoti ir tamsios spalvos. 
Mūsų akimis žiūrint jie buvo 
labai negražūs, bet tokia 
buvo mada ir už tai gražu. 
Esu tikra, kad damos savimi 
gėrėjosi ir jautėsi nepapras
tai drąsios, dėvėdamos to
kius, nevisai kuklius, rūbus.

Vakarinės suknelės buvo 
labai atdaros, nuogais pe
čiais, giliai iškirptos, net ga
lima sakyti, nekuklios. Bet 
kas šiandien yra nekuklu, 
tada buvo priimtina ir prie
šingai. Pavyzdžiui, kojos iš 
po sijono, gink Dieve, ne
parodyk! Karalienės Vikto
rijos laikais tas kojų kuklu 
mas buvo priėjęs tokią sta
diją, kad net stalų ir pianinų 
kojos buvo dangstomos 
staltiesėmis iki žemės, kad

Mūsų Pasi

ta. Be to A. Zubras, parem
damas prof. V. Donielos pa
siūlymą, nurodė reikalą pa
keisti akademinės premijos 
nuostatus, leidžiant komisi
jai skirti ir skaldyti premiją 
pagal reikalą keliems dar
bams ir leisti premijuoti net 
ir nelietuvius už akademinį 
lituanistinį darbą atskiram 
leidiny ar moksliniam žur
nale. Tai buvo atiduota Val
dybai nuspręsti.

J. Normantas dar su ap
gailestavimu paminėjo, kad 
buvo gavęs iš Liet. Fondo 
(Amerikoj) net 10.000 dole
rių Australijos lietuviams, 
kurie sutiktų vykti į Ameri
ką studijuoti lituanistikos. 
Jis tai paskelbęs mūsų laik
raščiuose, bet niekas neatsi- 
radęs ta pašalpa pasinaudo
ti.

Taip šis metinis Fondo 
susirinkimas greitai ir 
sklandžiai praėjo, be jokių 
atsikalbinėjimų ir ginčų. 
Linkėkime Fondui ir toliau 
taip augti ir darniai veikti.

N. Butkūnas

ko nors ’’nesugundžius”. 
Net įtarimas kyla kokias ko
jas pati karalienė turėjo, 
kad taip jas dangstė?

Kaip anglų pasaulis be
žiūrėjo į madas, Paryžius 
vistik buvo madų centras 
jau nuo neatmenamų laikų. 
Nežiūrint naujai pristeigtų 
madų salionų įvairiuose pa
saulio kraštuose, Paryžius 
dar ir dabar tebėra madų 
sostinė ir tebediktuoja vi
sam pasauliui. Karalienei 
Viktorijai mirus, jos sūnus 
Edvardas su savo gražiąja 
žmona, Danijos princese, 
tapo lyg Europos madų va
dovai, nors beveik visi jų 
rūbai buvo siuvami Pary
žiuje. Tuo metu plaukai te
bebuvo dėvimi ilgi, bet taip 
vadinama grifka, ir dar pa
sukta, jau pasirodė, o taip 
pat bent kelios eilės perlų, 
dėvimos arti kaklo, kad da
bar ir vėl ateina į madą.

Bus daugiąp
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Namie ir svetur
BRISBANE

APYLINKĖS
SUSIRINKIMAS

Spalio 10 d. įvyko Bris- 
banės apylinkės susirinki
mas Lietuvių Namuose. Čia 
buvo paruošti p. P. Stankū
nienės pietūs. Pasistiprinus 
ir skystimėliais suvilgius 
gomurį stojom į darbą.

Susirinkime svarstyti 
mūsų bendruomenės reika
lai. Atidaręs susirinkimą 
apyl. pirmininkas p. Permi
nąs patiekė darbotvarkę ir 
Rirmininkauti pakvietė V. 

lusteikį, sekretoriauti V. 
Račiūną. Atstovais į Krašto 
Tarybą išrinkti p.p. J.J. 
Ruzgiai. Pagalvota ir apie 
S' unimo atstovus į Jaunimo 

ongresą, bet šis klausimas 
atidėtas tolimesniam svars
tymui. Gana ilgai tartasi dėl 
Lietuvių Namų išlaikymo. 
Namai gražiai sutvarkyti, 
kas apylinkei kainavo ne
mažai pinigo. Nutarta namų 
išlaikymui ir lėšų telkimui 
sudaryti komitetą, į kurį iš
rinkti: J. Luckus, B. Mali
nauskas, B. Butkus ir H. 
Bartonas. Priimta, kad 
namų išlaikymui pagrindi
nes lėšas sudarys aukos: 
kiekviena šeima ir kiekvie

nas viengungis į metus mokės 
20 dol. namų reikalams.

Skaudi nelaimė ištiko p.p. 
Hazes: jų du sūnūs važiavo 
motociklu iš Gold Coast ir 
posūkyje susidūrė su prava
žiuojančia mašina. Sūnus 
Leonas, vairavęs motociklą, 
buvo vietoje užmuštas, o jo 
brolis drauge važiavęs sun
kiai sužeistas.

Prieš kiek laiko Brisba- 
nėje mirė
Urbutienė-McGregor, 
Antano Urbučio žmona, 52 
metų. Pajutusi skausmus 
nugaroje velionė buvo pa
guldyta ligoninėje, padaryta 
operacija ir po šešių savaičių 
mirė.

Sunkiai sirgusi mirė Kiš- 
kūnienė, 70 metų. Paliko 
vyras Juozas, dukra Elvira 
ir vaikaičiai.

TRADICINĖ MADŲ
PARADO POPIETĖ

ADELAIDĖJE
Daug šimtmečių praėjo 

nuo romėnų laikų, tačiau 
žmonės vis tebepageidauja 
duonos ir žaidimų. Štai, 
rugsėjo 26 d. adelaidiškiai 
lietuviai traukė Lietuvių 
Namų link, kaip tik tuo pa
čiu tikslu, tik gal su mažu 
pakeitimu. Duoną pakeitė 
skanūs pietūs, o ’’Madų Pa
radas” ir prie jo rengiama 
mugė bei loterija, užėmė 
žiaurių žaidimų vietą. Kas 
pietavo, kas apžiūrinėjo 
mugėje išstatytus, daugiau
sia meninio pobūdžio, daik
tus; dar kiti, vis dar ieško
dami laimės, pirko bilietus į 
čia pat rengiamą loteriją. 
Visi laukė Moterų Sekcijos 
rengiamo ’’Madų Parado”!

Muzikos garsams pasigir
dus, pasirodė nauja, jaunes
nės kartos, pranešėja, Regi
na Pranckūnaitė, kuri pri- 

’ statė iš ’’Butique Spangles” 
demonstruojamus rūbus. 
Paradą pradėjo jauniausi 
modeliai, vos kelių metų 
mergaitės, parodydamos 
visą eilę vaikiškų rūbelių. Iš 
jų akį ypač patraukė kelios, 

šviesios spalvos suknutės, 
skoningai apstatytos valo- 
nėliais ir kaspinais, kas joms 
pridavė tikrai šventišką iš
vaizdą. Žemiau kelių užsi
baigiančios kelnės, anksčiau 
vadinamos ’’pedal pushers” 
p dabar "knickerbockers”, 
su paprastais tricot marški
nukais ar spalvotomis blius- 
kutėmis buvo modeliuoja
mos jau suaugesnių, bet taip 
E at jaunosios kartos mode- 

ų. Jos taip pat pademons
travo eilę naujųjų ’’Mini” 
žemiau liemens durtų suk
nučių, ’’Haremo” kelnių ir 
keletą puošnesnių ’’Disco” 
suknelių. Suaugesnės mote
rys šį kartą buvo truputį 
nuskriaustos, nes jų amžiaus 
rūbai buvo labai kuklūs ir 
neperdaugiausia.

Besidalinant įspūdžiais 
susidarė vaizdas, kad žiūro
vai pasigedo ne tik praš
matnesnių rūbų suaugesnei 
moteriai, bet ir juos anks
čiau modeliavusių ponių. 
(Paskutinis pageidavimas 
buvo vyrų). Taip pat teko 
nugirsti iš vyrų pusės, kad 
būtų gražu, jei visi modeliai 
parodytų šiai profesijai 
įprastą žvalumą ir nepasi
gailėtų šypsenos. Be abejo, 
būtų taip pat neblogai, jei 
atsirastų vyrų, kurie pagel
bėtų Moterų Sekcijai, paga
mindami paaukštinimą, taip 
neseniai pakrikštytą ’’Katės 
tako” vardu. Šis paaukštini
mas žymiai palengvintų mo
deliavimą ir duotų galimybę 
pristatyti rūbą su visomis jo 
detalėmis.

Po tokių nuomonių pasi
keitimų, skanios kavos ir 
pyragaičių, skirstėmės 
namo, dėkodami Moterų 
Sekcijai už vaišes ir jaukią 
popietę. . .Janina Vabohene

AUKOS AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDUI

$ 480 Nap. Butkūnas Vic. 
(1075)

$ 250 Vac. Grigonis Vic. 
(755) - iš jų $ 100 Dainos 
Sambūriui ir $ 100 Vasario 
16 gimnazijai.

Po $ 100 Zig. Augaitis 
Vic. ir J. Voveris A.C.T. 
(340)

$ 50 Vincas Karnauskas 
Vic. (60).

$ 20 A. ir B. Kateiva W.A.
- a.a. V. Andrekaus atmini
mui.

$ 15 J. Paragienė Vic. 
(100) - mirusio vyro prisimi
nimui.

$ 5 A.J. Sasinai, S.A. (10).

A.a. Stasiui Paulauskui 
Newcastle mirus vieton gė
lių:

$ 25 Newcastle Apylinkės 
Valdyba.

$ 20 R. Lapinskas (100).
Po $ 10 A. Ulskis (30) ir S. 

Butkus.
Po $ 5 R. Ulanienė (7), S. 

Nowaze, J. Levickas (75) ir 
Alf. Bajalis (20).

$ 2 V. Prasaitis.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. N.S.W.
Tel. 7245408 Veikia 24 valandas per parą

SYDNEY
1983 m. PARENGIMŲ 
KALENDORIAUS

REIKALU
Lapkričio 7 d., sekmadie

nį, 2 vai. Sydnejaus Lietuvių 
Namuose Bankstowne šau
kiamas visų Sydnejaus liet, 
organizacijų atstovų posėdis 
sustatyti ateinantiems me
tams lietuvių parengimų 
kalendorių. Malonėkite pri
siųsti savo atstovus ir savo 
pramatomiems parengi
mams pasirinkti datas.

Syd. Apyl. Valdyba

MELBOURNE
DĖL PARENGIMŲ 
KALENDORIAUS 1983 m.

Melb. Apyl. Valdyba 
kviečia organizacijų atsto
vus į bendrą posėdį lapkričio 
8 d., 7.30 vai. v. Lietuvių 
Namuose sudaryti ateinan
tiems metams parengimų 
kalendorių. Maloniai kvie
čiame parinkti parengimų 
datas ir prisiųsti savo atsto
vą.

MAIRONIO MINĖJIMAS

Lapkričio 14 d., sekm., 
Lietuvių Namuose 2.30 vai. 
rengiamas Maironio minėji
mas. Visi kviečiami gausiai 
dalyvauti ir pagerbti didįjį 
tautos poetą.

Afrikoje užtkta mėsa- 
ėdžių žiogų, kurie užauga 4 
inčių ilgio, gaudo peles ir jas 
ryja! *-

'A

Australijos Lietuvių Fonde
Adelaidės lietuviai Tautos 

Šventės proga:
Po $ 20 J. Donela (90) ir 

K. Pocius (109).
$ 15 V. Pipiras (145)
Po $ 10 B.J. Jonavičiai 

(120), V. Kiverienė (30), P.S. 
Pusdešriai (40), kun. A. 
Spurgis (72), A. Stakaitis 
(30), V. Urbonienė (70), D.S. 
Urnevičiai (50), G.J. Vasi
liauskai (59) ir A. Visockienė 
(37).

Po $ 5 J. Aleksandravičiai 
(11), V. Baltutis (5), K. Cie- 
menis (20), K. Dičiūnienė
(14) , P. Duoba, P. Grėbliū- 
nas (12), A. Morkūnas (75), 
W. Pabok (11), V. Stalba
(15) , V. Vasiliauskas, A.H. 
Vilkas (75) ir A.V. Vitkūnai 
(24).

Po $ 4 V. Patašius (20) ir 
J. Poškus (74).

$ 3 R. Sabeckis (5).
Po $ 2 O. Bone (4), O. Bri- 

džiuvienė, J. Paškauskas 
(4), A. Staugaitis (3), L. 
Staugienė, J. Stepanas (6) ir 
N. Umerienė (9).

Geelongo lietuviai Tautos 
Šventės proga:

Po $ 20 S. Šutas (88) ir A.

Dovanos 
giminėms Lietuvoje

Puiki dovana 1982 metų Kalėdoms 
Siuntinys No. 1 — 1982.

1 pora geriausių ’’Levi” denim jeans; 1 pora 
’’Wrangler” velveto jeans; 3 metrai geriausio šilkinio ak
somo suknelei; 3 metrai vilnonės eilutei medžiagos su 
įrašu ’’All wool made in England”; 1 komplektas vyriškų 
arba moteriškų žieminių apatinių rūbų; 1 sv. geriausių 
mohair ir vilnonių siūlų; vilnonė arba šilkinė suknelei 
medžiaga.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $ 400.
Į šį siuntinį dar galima pridėti 7 svarus įvairių prekių: 

medžiagos galima pridėti 4 m. ir 3m. dirbtinio minko 
kailio paltui.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su 
muitu):
Avikailiai %, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, 
dirbtinio kailio pamušalas, gražus kalnierius, sveria 5 sv. 

$220 
100 
88 
42 
44 
12 
12 
44 
40 
66 
80 
66 
80 

100

Dirbtinio minko kailis paltui, De-lux, sveria 5 sv.
Pigesnis minko kailis paltui
Jeans, rumbuoto velveto
Vyriškas arba moteriškas megstinis
Vilnonė arba šilkinė skarelė
Telescopic lietsargis
Vyriški arba moteriški pusbačiai
Puiki suknelei medžiaga
Šilkinio velveto medžiaga suknelei 3 m.
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m.
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m.
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m.
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m.

Šie produktai galima siusti su rūbais: V2 sv. arbatos - $ 
4, V2 sv. nescafes - 6, 1 sv.pupelių kavos - 7,1 sv. šokola
do - 7, 40 cigarečių - 5.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti persiun
timui $ 52.

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, adminstruojame nuosavybes 

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

Baltic Stores & Co.
International Mail Order & Gift Parcel Service.

A S
11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4HB England.

Jakubauskas (100).
Po $ 10 A. Skėrys (65), V. 

Aukštiejus (47) ir A. Obe
liūnas (490).

Po $ 5 E. Meižienė (15), A. 
Jančiauskienė (28), S. Kar- 
palavičius (46), M.F. An- 
driukonis (40), J. Manikaus- 
kas (15), L. Bungarda (31), 
V. Bindokas (20), K. Sta- 
rinskas (83), M. Kymantas 
(89), S. Urbonavičius (25) ir 
J. Dargvainis (32).

$ 2 A. Žvirblis (130).
Sveikiname naują tūks

tantininką Nap. Butkūną ir 
šimtininkus: Zig. Augaitį, J. 
Paragienę, R. Lapinską, K. 
Pocių ir A. Jakubauską. 
Ačiū visiems aukotojams.

A.L. Fondo vardu 
Vincas Ališauskas

Britų Darbo partija pas
kelbė savo konferencijos 
nuosprendį atsisakyti ato
minių ginklų nesiskaitant su 
jokiais motyvais. Taip pat 
konferencijoje partija nu
tarė atėjus į valdžią nacio
nalizuoti 
pramonę.

visą Anglijos

***
vasaros derliusPereitos

D. Britanijoje buvęs rekor
dinis. Grūdų perteklius pri
vers Europą susirūpinti, kur 
juos dėti. Spėjama, kad 
Europa grūdus parduos Sov. 
Sąjungai už trečdalį kainos, 
taip pat ir sviestą, kurio su
sidarė didžiuliai pertekliai.

Kukurūzai šalia kviečių, 
ryžių ir bulvių yra vienas iš 
svarbiausių javinių maisto 
produktų. Amerika yra ku
kurūzų gimtinė. Nuo Kana
dos šiaurės iki pačio pietinio 
Argentinos iškyšulio kuku
rūzai nuo neatmenamų laikų 
vietiniams gyventojams bu
vo pagrindinis maisto šalti
nis. Mokslas ir technika 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse išvystė kukurūzų 
derlių fantastiško lygio, dėl 
to ir pasidarė Amerika šian
dieninės žmonijos grūdų 
aruodas.

Šalia grūdų, vartojamų 
maistui ir pašarui, kukurū
zai dar plačiai naudojami ir 
pramonei. Kukurūzų stiebai 
ir lapai panaudojami popie
riaus gamybai, statybinei 
medžiagai, dirbtiniam šilkui 
(rayon) ir t.t., nekalbant 
apie šimtus įvairių gaminių 
šalia maisto iš pačių grūdų.

v>v«v>y»w//avaw»v
Daug sužinosi 
skaitydamas
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P.L. JAUNIMO
KONGRESAS KVIEČIA

Australijos lietuviams 
sportininkams gerai pažįs
tama Amerikos lietuvių 
sportininkė, su kuria teko 
susipažinti praeitos viešna
gės metu Amerikoje, Viole
ta Abariūtė, dabartinė V 
P.L. Jaunimo Kongreso pir
mininkė, Išvykos Org. Ko
mitetui atsiuntė raštą - 
kvietimą. Ji rašo:

’’Kitą vasarą Jaunimo 
Kongresas prasidės liepos 1 
dieną, kartu su P.L. Dieno
mis Čikagoje. Tuo metu 
vyks ir sporto žaidynės, ku
riose dalyvaus ir Australijos 
sportininkai. Aš norėčiau 
jus paprašyti savo gastrolių 
po Ameriką datas suderinti 
su Kongreso datomis. Mūsų 
Kongreso komitetas kviečia 
visą jaunimą dalyvauti 
Kongreso stovykloje, atida
ryme ir uždaryme (Studijų 
Dienos yra skirtos tik atsto
vams). Stovykla vyks nuo 
liepos 4 iki 10, Oberlin 
College netoli Cleveland 
miesto. Šioje stovykloje, ti
kimės, dalyvaus apie 700 
jaunimo ir tikimės, net dalį 
programos pritaikyti anglų 
kalba, nes norime pritraukti 
lietuviškai nekalbančius iš 
JAV, Kanados, Anglijos bei 
Australijos.

Po stovyklos planuojame 
ir ruošiame dviejų savaičių 
ekskursijas JAV pakrašty
je, Washingtone, Philadel
phia, New Yorke, Bostone ir 
užbaigti ekskursijas Mont- 
realyje, kur bus Kongreso 
uždarymas liepos 22-24 
dienomis. Ekskursijų metu 
galvojame, kad dalyvautų ir 
sportininkų grupės, kurios 
galėtų žaisti kartu su tų vie
tovių lietuvių komandomis.

Pasirengimai 
išvykai

į Čikagą
Štai yra plano pagrindas. Šį 
planą aš, būdama rytų pa
kraštyje aptarsiu su tų vie
tovių lietuviais.

Aš galvočiau, kad būtų 
puiki proga Australijos ko
mandoms žaisti ir pakeliauti 
kartu su kitais lietuviais ir 
ypač su jaunimu, su jais su
sipažinti ir pamatyti dau
giau Amerikos ir Kanados. 
Prašyčiau jūsų pagalvoti 
apie mūsų planą ir pranešti 
jūsų nuomones. Tikimės, 
kad galėsime suderinti visų 
programas, kad visi turėtų 
visur progos dalyvauti.”

Merginių krepšinio rinktinė. Klūpo iš k.: J. Stašionytė, V. Kalnins, R. Andrie- 
jūnienė, R. Laukaitytė. Stovi iš k.: R. Kasperaitytė, R. Gružauskaitė, J. Obe
liūnas (treneris), J. Šepokaitė, T. Huges.

iŠ 1IWMiSU--------
PROGRAMOS

Kongreso atidarymo ofi
ciali dalis bus liepos 1 dieną, 
University of Illinois. Liepos 
2 dieną planuojamas Jaunų 
Talentų vakaras Conrad 
Hilton hotelyje. Kartu bus ir 
jaunų menininkų meno pa
roda. Kongreso stovykloje 
programa bus pritaikinta 
jaunimui nuo 16 iki 35 metų. 
Programos dalis bus paskir
ta jaunom šeimom, bei jau
nom mišriom šeimom. Ma
žiems vaikams bus vaikų 
darželiai. Studijų Dienose 
dalyvaus tik paskirti atsto
vai. Australiją atstovaus 10. 
Kongreso uždarymas įvyks 
Montrealyje, Kanadoje, kur 
bus spaudos konferencija, 
koncertas, nutarimų prista
tymas lietuvių visuomenei ir 
užbaigiamasis banketas.

ORG. KOMITETO 
ATSAKYMAS

Išvykos Org. Komitetas 
savo darbą pradėjo jau prieš 
dvejus metus. Paskutinį 
kartą gastroliuojant Ameri
koje ir Kanadoje, sportinin
kai pradžioje dalyvavo P.L. 
Dienose ir Sporto Šventėje 
Toronto, Kanadoje. Po to jie 
važinėjo ir turėjo draugiš
kas rungtynes paskirose 
Amerikos lietuvių kolonijo
se. Važinėjant po Ameriką, 
beveik iš visų sporto klubų 
buvo pageidavimas, kad 
jeigu kada ir vėl sportinin

portale
kai atvyktų, tai jų pageida
vimas yra, kad mes atva- 
žiuotumėm ne po P.L. Die
nų, bet prieš jas. Priežastis: 
Amerikoje dirbantieji turi 2 
ir daugiausiai 3 atostogų sa
vaites, todėl po Lietuvių 
Dienų ir Sporto Šventės, vi
si nori bent kiek pailsėti ir 
todėl mes buvome paprašyti 
visas draugiškas rungtynes 
turėti prieš P.L. Dienas ir 
Sporto Šventę.

To laikydamiesi, Išvykos 
Org. K-tas pradėjo su paski
rais Amerikos ir Kanados 
sporto klubais tartis dėl, 
savo gastrolių prieš Čikagos 
šventę. Šiuo metu jau yra 
neįmanoma išvykos gastro
lių datos pakeisti, nes Ame
rikos sporto klubai jau prin
cipiniai sutiko ir išvykos da
toms pradėjo ruoštis. Be to 
ir mūsų pačių sportininkai, 
žinodami būsimos išvykos 
apytikres datas, nuo gegu
žės mėnesio, daugumoje, jau 
pradėjo rūpintis savomis 
atostogomis.

SPORTININKAI SU
JAUNIMO KONGRESU

Išvykos Org. K-tas pilnai 
parems visus savo išvykos 
sportininkus, kurie norės 
dalyvauti Jaunimo Kongre
se. Mes pilnai pritariame 
Jaunimo Kongreso idėjoms 
ir darbams, siūlydami, kaip 
kad padarė Sydnejaus sp • 
Klubas ’’Kovas”, finansiniai 
paremti sportininkus, vyks
tančius į J. Kongresą. Gaila, 
kad mūsų išvykos programa 
ir datos jau negali būti pa
keistos ir oficialiai mes ne
galime Jaunimo Kongreso 
stovykloje, nei ruošiamoje 
iškiloje dalyvauti.

A. Laukaitis 
Išvykos vadovas ir Org.

K-to pirmininkas

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Palaiminimai 
rojinėje žemėje

KARALYSTĖS PALAIMINIMAI

Prisiminimas apie tokias toli - siekiančias permainas 
būtų beveik netikėtinas, jei neturėtumėm užtikrinimo, 
kad visa tai suplanavo ir pažadėjo Visagalis Dievas, visa
tos Sutvertojas, kuris turi užtenkamai galios, per savo 
Sūnų, sugrąžinti numirusius į gyvenimą, taip kaip jis 
pradžioje turėjo galios sutverti gyvybę. Ir koks tai bus 
garbingas vaizdas, kai visa žmonija grįš į Dievą ir į gyve
nimą, su amžinos linksmybės giesmėmis ant jų lūpų ir jų 
širdyse! Ištikrųjų ’’jie gaus džiaugsmo ir linksmybės, o 
skausmas ir vaitojimas bėgs šalin”. — Iza. 35:10.

Dabar skausmas ir vaitojimas, rodos, yra neatskiriami 
nuo mūsų kūnų, tačiau Dievo pažadas yra toks, kad jie 
’’bėgs šaįjn”. Nuodėmė, ligos ir mirtis buvo priežastimi 
visų liūdesių'pasaulyje, ir šitie žmonijos ’’priešai” turės 
būti sunaikinti Mesijo karalystės veikimu. Nors verkimas 
ir apsivilkimas maišais ir apsibarstymas pelenais tęsėsi 
per ilgąją nuodėmės ir mirties naktį, tačiau, netrukus, iš
auš vaitojančiam sutvėrimui Tūkstantmetinio ryto aušra. 
Tuomet bus nušluostytos ašaros nuo visų veidų, ir pelenų 
vietą užims gražybė ir nuliūdimo dvasios vietą užims 
džiaugsmas.

Bus daugiau

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

_____

Skaitytojai
Didžiai Gerbiamas ”M.P.” 
Redaktoriau

Perskaičiusi Mūsų Pasto
gės Nr. 39, skyriuje ’’Skai
tytojai pasisako” straipsnį 
”Iš kitos pusės”, susidariau 
nuomonę, kad čia kas nors 
neduoda sveikos, kritikos, 
bet anoniminiu straipsniu 
numatė pakenkti ne tik 
bendruomenės autoritetui ir 
sumenkinti jos pirmininką, 
bet ir bažnyčią. Užgauti taip 
pat jaučiasi mūsų pensinin
kai.

Kas nedirba - tas neklys
ta, sako sena lietuviška pa
tarlė ir įvairūs neapdairu
mai karts nuo karto visiems 
organizacijų eilėse dirban
tiems pasitaikė ir pasitai
kys. Taip pat visų visada 
pilnai patenkinti neįmano
ma.

Konstruktyvi kritika 
sveikintina, bet autorius ar 
autorė neturėtų slėptis po 
slapyvarde, kada tokie 
svarbūs įvykiai, kaip Tautos 
šventė ir vadovaujantys 
bendruomenėje asmenys 
liečiami.

Ateityje laikraščio redak
torius,.po tokiais ir panašiais 
straipsniais, turėtų reika
lauti iš straipsnio autoriaus 
tikros pavardės po straips
niu.

Alisa Baltrukonienė

pasisako
APIE SYDNEY

LIETUVIŲ NAMUS

Ekonominė krizė neap
lenkė ir daugelio mūsų. Štai 
paskutiniu laiku mūsų spau
doje skaitėme Sydney Lie
tuvių Klubo (dabar vadi
namu Lietuvių Namų) atsi
šaukimą prašant pagalbos.

Prabėgomis gera prisi
minti šiek tiek apie namų 
svarbą mūsų bendruomenės 
veiklai. Kadaise Bankstown 
’’Dainavos” Namai buvo visų 
Sydney organizacijų prie
globstis. Per eilę metų 
’’Dainavoje” entuziastiškai 
virė bendruomenės veikla, 
organizacijos naudojosi pa
talpomis visokiems parengi
mams. Buvome laimingi 
jausdami kad be šių namų 
tikrai būtume našlaičiai pa
likę.

Vėliau persiorganizavus į 
Sydney Lietuvių Klubą kur 
patalpos tapo erdvesnės, di
desnės, vėl visi spietėmės į 
bendrą šeimą. Klubas tęs
damas tą pačią vagą visas 
organizacijas priglaudė, 
bendruomenės veikla pagy
vėjo. Vyko visoki subuvi
mai, susirinkimai, posėdžiai, 
minėjimai, koncertai ir t.t. 
Organizacijos ruošiant klube 
didesnius parengimus, kaip 

balius ar pan. ne tik nau
dojosi' patalpomis, bet 
klubas dar rėmė aukomis. 
Taip ir vėl per eilę metų 
jautėmės saugūs - ramūs.

Kiek vėliau klubas užsi
mojęs dar padidint ir page
rint patalpas, netikėtai at
sidūrė į keblią finansinę pa
dėtį. Savaime jau organiza
cijų rėmimas liko neįmano
mas. Atsižvelgiant į nueitą 
Lietuvių Namų kelią į taip 
svarbų ir būtiną bendruo
menės veiklą, jei prireiktų 
nustoti Lietuvių Namų būtų 
ne tik Sydney lietuviams bet 
ir bendruomenei didelė žala 
ir skriauda.

Suprasdami dabartinę 
sunkią Lietuvių Namų pa
dėtį kiekvienam Sydney 
bendruomenės nariui turi 
rūpėti ir pasiklausti ”ar ne 
tik dabar laikas organizaci
joms ir mūsų tautiečiams 
ateiti pagalbon paremiant 
Sydney Lietuvių Namus?”

O. Baužienė

KLAUSYTOJAS

Susirinkime kalbėtojas 
klausia auditorijoje vieno 
salėje pasilikusio klausyto
jo;

— Ačiū, kad bent tu pasi
likai. Ar tau taip buvo įdo
mu?

— Nėra už ką dėkoti. Esu 
numatytas kalbėtojas po ta
vęs. * » i • •
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE iKVIETIMAS šio vakaro "Kovas Cup” pa
ruošimu. Laukiame.

Maloniai kviečiame at
vykti į Sale Seniūnijos ruo
šiamą 
LIETUVOS KARIUOME
NĖS ŠVENTĖS ir SENIŪ- 

, NIJOS 30-mečio sukakties 
minėjimą. Programa: lap
kričio 13 d., šeštadieni, 12 
valandą šv. Mišios, kurias 
laikys kun. Pr. Dauknys St. 
Marys katedroje, Foster ir 
Pearson gatvių kampas. Po 
pamaldų minėjimas ir vaišės 
čia pat esančioje Education 
Centro salėje. Žodį tars 
ALB Krašto Valdybos pir
mininkas Albinas Pocius, 
dainuos Melbourne vyrų ok
tetas.

Sale Seniūnija

"KOVO” PRANEŠIMAS

Spalio 30 d., šešt., 3 vai.
buvusios Kovo pirmi

ninkės Nitos Wallis-Grince- 
vičiūtės rezidencijoje (60 
Churchill Rd. East Killara) 
sporto Klubas Kovas rengia 
iešminę (B.B.Q.) ir įvairių 
žaidimų vakarą.

Visi koviečiai, rėmėjai ir 
bičiuliai maloniai kviečiami 
ir laukiami. Atvykę būsite 
maloniai nustebinti sporti
ninkų sąmojum ir gabumais,

SYDNEJAUS LIETUVIŲ TEATRAS "ATŽALA”
lietuvės aktorės — veteranės Ksanos Daugvvietytės 50 metų sceninio darbo 
sukakčiai paminėti spalio 31 d., sekmadienį, 4 vai. Sydnejaus Lietuvių Namų 
r dėje stato

Tennessee Williams keturių scenų dramąstaiga pereitą vasarą
Režisierius Paulius Rūtenis

Dekoracijos Jolantos Janavičienės
Bilietai prie įėjimo: $ 5 suaugusiems, $ 3 pensininkams ir moksleiviams 

Salėje vietos nenumeruotos.

AUKOS MŪSŲ PASTOGEI 
SPAUDOS BALIAUS

M.P. Adminstracija

PROGA
Aukojo:

B. ir V. Barkai $20
V.A. Kabailai $ 10
G.L. Petrauskai $ 5
M.L. Cox $20
P.X. $10

Esame dėkingi 
aukotojams.

mieliems

Kovo Valdyba

ALB KRAŠTO TARYBOS
NARIAI IŠ ADELAIDĖS

Apylinkės susirinkime 
šalia kitų reikalų išrinkti 
atstovai į ALB Krašto Ta
rybą:

A. Zamoiskis, M. Pocius, 
V. Baltutis, V. Opulskis, V. 
Vosylius, V. Neverauskas, 
P. Pusdešris, P. Bielskis, J. 
Bočiulis.

PAPILDYMAS

Mūsų Pastogės Nr. 40 bu
vo paskelbtas atsišaukimas 
padėti atremontuoti lietu
višką kryžių Augsburge, 
Vak. Vokietijoje, kuris buvo 
Pastatytas 1945 m. Austra- 
joje aukas priima Antanas 

Laukaitis (18 Miller Ave., 
Ashfield, N.S.W. 2141). Taip 
pat šiam tikslui aukas pri
ima ir Syd. Liet. Klubo bib
liotekos vedėjas p. Č. Liuti
kas sekmadieniais pačioje 
bibliotekoje.

PATIKSLINIMAS

Dėl galimo susikirtimo su 
kitais tą dieną įvykiais Syd-

16 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414

PROGRAMA
VĖŽIUKAI

NUOTAIKA

• GERA

• GER I

• GERA

• IR

ĮŠEŠTADIEnT7 SPALIO30 D.,7 VAL.

TRAS• TIKRAI GERAS 0

•BILIETAI GAUNAMI KL
- $ 6 ASMENIUI)

nejaus ATŽALOS premjera 
įvyks spalio 31 d., sekm., ne 
3 vai., bet 4 vai. Lietuvių 
Klube, t.y. 1 vai. vėliau.

Įsidėmėkite! Atžalos 
premjera spalio 31 d., sek
madienį, 4 vai. Lietuvių 
Klube.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOS

ADMINISTRATORIAUS
PRANEŠIMAS

Kelios organizacinių po- 
sėdžiautojų grupės ir net 
pavieniai asmenys turi bib
liotekos patalpų durų rak
tus, kuriais pasinaudodami 

ir nebodami pakartotinų 
draudimų bei perspėjimų, 
prirūko ir pritersia patalpą, 
išmėto popierius. Bibliote
kos darbuotojas nusiskun
džia, kad kartais dingsta net 
po raktu laikomos knygos 
arba jos patenka į ne joms 
priklausomą vietą. Visa tai 
apsunkina bibliotekos 
darbą. Jei tokia padėtis tęsis 
ir ilgiau, bus pakeistas bib
liotekos patalpų durų už
raktas. Be bibliotekos vedė
jo sutikimo ar jo paties as
meninio dalyvavimo niekas 
neturėtų teisės lankytis 
bibliotekoje.

F. Sodaitis 
adminstratorius

VIETOJ

Mirus Dr. Nemirai šur- 
naitei-Ratkevičienei, 
reikšdamas užuojautą jos 
vyrui ir artimiesiems, vietoj 
gėlių aukojo $ 20 Tautos 
Fondui A. Galatiltis.

Ačiū už nevystančias gė
les.

Tautos Fondo atstovybė 
Australijoje

SPAUDOS SĄJUNGOS 
KOMITETO NUOMONĖ

Mūsų Pastogės redakto
rius pasigenda leidėjų pasi
sakymo dėl "šiukšlyno”.

Kritika, pamatuota ar ne. 
dažnai skaudžiai paliečia 
kritikuojamą asmenį ir 
nejučiomis iššaukia įžei
džiančių replikų.

Liet. Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos Komiteto 
nuomone tokioms replikoms 
nereikėtų duoti didesnės 
reikšmės.

V. Patašius 
L.B.S. S-gos K-to 
pirmininkasŽodis ateitininkams *

"Ateities” žurnalo vyr. 
redaktorius kun. Dr. Kęstu
tis Trimakas prieš kiek laiko 
iškėlė mintį išleisti vieną 
žurnalo numerį, skirtą Aus
tralijos ateitininkams. Syd- 
nejuje, Melbourne ar Ade
laidėje ateitininkai sendrau
giai turi sudarę savo būre
lius. Čia veikia ir moksleivių 
ateitininkų kuopelės, yra ir 
studentų. Neabejoju, kad po 
vieną kitą, gal ir kelioliką 
ateitininkų yra Perthe, 
Brisbanėje ir kitur. Negir
dėti, kad jie ten būtų sudarę 
savo ateitininkiškus viene
tus. Lygiai taip pat niekas 
nėra bandęs suskaityti, kur, 
kada ir kiek ateitininkų yra 
priglaudusios Australijos 
kapinės. O tačiau Australi- 
{’os "Ateities” numeriui rei
kėtų žinių apie vienus ar 

kitus. Taigi ir kreipiuosi į 
visus po plačiąją Australiją 
išsisklaidžiusius pavienius 
ateitininkus prašydamas 
prisistatyti Ateitininkų Fe
deracijos įgaliotiniui Juozui 
Stepanui, parašyti jam 
kada, kur ir kokioje mokyk
loje ar universitete priklau
sė tokiam, ar kitam ateiti- 
ninkiškam vienetui. Laukiu 
žinių ir apie mirusius ateiti
ninkus.

Taip pat kviečiu visus, 
kur begyventumėte, ką be
veiktumėte, jei dar neskai
MTish Pasintrė Nr. 42. 1982.10.25. nsl

tote, užsiprenumeruoti ir 
skaityti Ateitininkų Fede
racijos leidžiamą žurnalą 
"Ateitį”. Kadaise Lietuvoje 
ji buvo skirta tik mokslei
viams ateitininkams, dabar, 
apjungusi ne tik mokslei
vius, bet ir studentus bei 
sendraugius ateitininkus, ji 
yra tapusi katalikiškos 
lietuviškos oreintacijos mė
nesiniu žurnalu. Vyr. redak
toriaus kun. Dr. K. Trimako 
ir kitų redaktorių kolektyvo 
rankose "Ateiitis” išaugo į 
šaunų, imponuojantį žurna
lą. Jos straipsnių mintys ak
tualios, gyvos, judrios. Da
romos išvados aiškios, kul
tūringos, pagaunančios. 
Daug nuotraukų, gausu 
žinių žinučių apie mokslei
vius, studentus, sendrau
gius. Kad ir toliau vieni nuo 
kitų gyvendami ir gal net 
nesusitikdami, skaitydami 
"Ateitį” pajusime ateitinin
kų gyvenimo ir veiklos gai
vų pulsą. "Ateities” pranu- 
merata metams $ 7 (USA). 
Užsiprenumeruojant rašyti:

Žmogus vis pranašesnis
Šuo-gali padaryti šunybę, 

kiaulė kiaulystę, o žmogus ir 
šunybę, ir kiaulystę...
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Visi maloniai kviečiami į Melbourne Lietuvių Klubo 

metinį 7*

; BALIŲ
, I ’ j. '

kuris įvyks spalio 30 d. 7 vai.
Gros puikus "Dynamic” orkestras, ypatii ui gera 

vakarienė.
Pakvietimo kaina 10 dol., nariams 8 dol.
Stalus galima užsisakyti pas Juozą Petrašiūną, tel. 

232 5034.

MLK Valdyba

Juozas Polikaitis 7235 S. 
Sacramento Ave., Chicago, 
Hl. 60629, U.S.A. J ei pagei
dautumėte, sutinku patar
pininkauti.

Tikiuosi, visi ateitininkai 
susidomėsite iškeltomis 
mintimis.

Laukiu atsiliepiant. Lau
kiu prašomų žinių. Rašyti: 
Juozas Stepanas 146• 
Morgan Ave., Edwardstown 
S,A., 5039.

Spalio 16 d. sydnejiškiai 
E. ir L Valiokai atšventė 
gausiame draugų ratelyje 
savo 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Abiejų 
jungtuvinį ryšį sutvirtino 
kun. P. Butkus ir gausūs da
lyviai gražiais sveikinimais 
bei linkėjimais.

KLUMPĖS

Dar iš Lietuvos žinomos 
medinės klumpės šiandie 
sparčiai grįžta į madą. Eks
portui ir naminiams reika
lams klumpių gamyba yra 
pagarsėjusi Olandija. Šis 
kraštas pagamina kasmet 
keletą milijonų porų klum
pių. Pastaruoju metu ypač 
ortopediškai pagamintas 
klumpes rekomenduoja 
gydytojai. Lietuvoje klum
pes daugiausia gamindavo iš 
alksnio, bet ištirta, kad 
klumpėms patvariausias 
medis yra liepa.

I 
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