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KVIEČIAME VISUS!
Sparčiais žingsniais artėja Kalėdų šventės, o su jomis 

ir Australijos Lietuvių Dienos Melbourne.
Kas antri metai ruošiamos Australijos Lietuvių Dienos 

yra pati didžiausia mūsų kultūrinės ir politinės veiklos 
šventė.

Kultūrinė, nes turėsime dainų ir tautinių šokių šven
tes, teatrus ir literatūros vakarus. Suvažiuos į savo 
šventę sportininkai ir jaunimas į Jaunimo Sąjungos su
važiavimą.

Greit po Lietuvių Dienų susirinks iš visos Australijos 
lietuviai skautai į savo Rajoninę Stovyklą netoli Mel
bourne, Gilwell Parke prie Gembrook miestelio.

Politinei šventės daliai atstovaus mūsų susitikimai su 
vyriausybės, parlamento, bažnyčios ir australų visuo
menės atstovais. Švenčių metu įvyks Krašto Tarybos at
stovų suvažiavimas, kur bus nustatytos gairės mūsų 
Bendruomenės sekančių dvejų metų veiklai.

Į Lietuvių Dienas laukiame svečių iš New Yorko, Čika
gos ir Los Angeles. Taip pat iš Los Angeles sulauksime 
virš 50 lietuviško jaunimo. Tai bus ansamblis ’’Spindulys” 
— šokėjai ir daininkai.

Lauksime ir iš visų Australijos lietuviškų kolonijų at
važiuojančių visų lietuvių į šią mūsų didžiąją šventę. Te
gul susirenka visa Australijos lietuviškoji šeima pasi
džiaugti mūsų kultūriniais ir politiniais laimėjimais.

Nepagailėkim kelionės išlaidų ir vargo. Svetingas Mel- 
bournas jus visus pasitiks kaip seses ir brolius, o Lietuvių 
Dienos atgaivins jūsų dvasią ir suteiks džiaugsmo jūsų 
širdžiai.

Pradėsime Lietuvių Dienas gruodžio 26 d., sekmadienį, 
1 vai. p.p. iškilmingomis pamaldomis šv. Patricko kated
roje, East Melbourne. Žinome, kad tai yra Kalėdų antroji 
diena ir susidarys nepatogumų laiku atvykti, tačiau pasi
rinkimo neturėjome ir tikimės, kad jūsų gera valia ir pa
siryžimas nugalės visas kliūtis.

Krašto Valdyba prašo visas organizacijas iš visų mies
tų atsiųsti į pamaldas vėliavas su palydovais. Lauksime 
skautų, ateitininkų, sportininkų, ramovėnų, šaulių mote
rų draugijų ir akademikų korporacijų.

Skautai ir sportininkai visi uniformuoti. Jaunimas ir 
ponios tautiniais rūbais. Vyrams tautinio rašto kaklą- 
raiščiai.

Po iškilmingų pamaldų, kur dalyvaus ir Jo Ekselencija 
arkivyskupas Sir Dr. Frank Little, visi eisime organizuo
tai su vėliavom į Dallas Brooks salę, kur bus iškilmingas 
Lietuvių Dienų atidarymas dalyvaujant įžymiems sve
čiams. Prašome visus dalyvauti eisenoje, nes į salę pir
moje eilėje bus įleidžiami tik eisenos dalyviai, o po to kiti.

Lietuvių Dienas oficialiai atidarys Australijos Federa
linio Parlamento prezidentas Sir Bill Snedden.

Atidarymo programoje pasirodys Los Angeles jauni
mas, Melbourno tautinių šokių grupės ir Dainos Sambū
rio choras diriguojant Danutei Levickienei, kurie šventei 
paruošė ’’Jūratę ir Kąstytį”.

Mums salė kainuoja 1.000 dolerių, todėl prie įėjimo 
rinksime aukas atidarymo išlaidoms padengti. Tie, kurie 
supras mūsų finansinius sunkumus, tikimės mums padės.

Sekančias kitas dienas vyks įvairūs parengimai ir 
šventės pagal Lietuvių Dienoms Rengti Komiteto pas
kelbtą dienotvarkę.

Mes visi Australijos lietuviai sudarome vieną didžiulę 
lietuvišką šeimą ir Lietuvių Dienos yra mūsų šeimos 
šventė, į kurią tikimės visi suvažiuos iš visų Australijos 
vietovių.

Krašto Valdyba prašo visas organizacijas ir meninius 
vienetus jau dabar nedelsiant pranešti rengėjams apie 
savo atvykimą ir pilnai atsakyti į visus laiškus, kad nesi- 
trukdytų darbas. Prašome taip pat ir visus, kurie numato 
važiuoti į Melbourną, pranešti savo giminėms ir drau
gams, kiek nakvynių jums bus reikalinga ir kada atva
žiuosite.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba 
linkėdama visiems Australijos lietuviams Linksmų 
Šventų Kalėdų švenčių, tikisi su jumis visais pasimatyti 
per Lietuvių Dienas Melbourne.

A.L.B. Krašto Valdyba

VĖLINIŲ NUOTAIKOMIS Nuotr. v. maželio

LIETUVIŲ DIENOS

Aišku, šoksim! Kokios gi 
būtų Lietuvių Dienos be 
tautinių šokių vakaro. Per 
visus metus tautinių šokių 
grupės dirba, repetuoja, da
lyvauja visokiausiuose pa
rengimuose pas savuosius ir 
svetimtaučius. Tautinis šo
kis vaizdžiausiai parodo mū
sų tautos savitumą - niekam 
nereikia aiškinti, kad, matai, 
čia ne australai.

Gal dėl to jaunimas ir 
mėgsta juos šokti, kad jais 
gali išsiskirti iš didžiulės su- 
vienodėjusios masės, gali 
pasigirti savo tėvų žemės 
menu. 0 gal tiesiog juos 
mėgsta, kad jie gražūs.

Mūsų gražiaisiais šokiais 
turėsime progos pasigėrėti 
gruodžio 29-tą dieną, kai 
Albert Park stadijone susi
rinks pašokti 9 grupės, ku
rias šiuo metu skiria tūks
tančiai kilometrų. (Kas žino, 
kiek kilometrų nuo Perth iki 
Los Angeles?). Šokėjų am
žiaus tarpas irgi nemažas, 
nors ir ne tūkstančiais skai
čiuojamas: šoks visai jauni, 
ir vyresni, ir ... vyresni.

Baisiai gaila, kad kelios 
grupės, kurias tikėjomės 
matyti šioje šventėje, negali 
dalyvauti (ak, kas gi tų pro
blemų neturi!), bet tikimės, 
kad nors jų vadovai arba 
Kavieniai šokėjai galės būti 

lelbourne, nes Lietuvių 
Dienos yra puiki proga susi
eiti ir pasikalbėti rūpimais 
klausimais.

Iš gautų laiškų matyti, 
kad visos grupės smarkiai 
ruošiasi šventei. Gi organi
zatorės organizuoja - o ką 
jos kitą gali daryti?! —• ir vis 
po truputį pasiskundžia: tai 
dar tokių žinių negavo, tai 

dar kitokių. Ir vis tikisi, kad 
dar prieš Kalėdas tos žinios 
suplauks, ir gal net sutaps 
su jau dabar spausdinamom 
programom. Pagaliau ar 
taip svarbu - vienas kitas 
programos pakeitimas 
nesumažins koncerto vertės,

Siekiant sunormavimo 
santykių tarp Sov. Sąjungos 
ir Kinijos derybos šiuo metu 
tebevyksta. Vakaruose gau
nasi įtampa ir spėliojimai, 
kuo tos derybos pasibaigs. 
Iniciatyvos ėmėsi patys so
vietai ieškoti kelių susitarti 
su Kinija, kad turėtų saugų 
užnugarį Rytuose. Greičiau
siai rusai ketina ko nors 
rizikingo imtis Vakaruose, 
tačiau kiniečiai, atrodo, kie
tai laikosi ir nenori su kuo 
susirišti. Kiniečių pradžioje 
buvusi sąlyga, kad Sov. 
Sąjunga pasitrauktų iš Af
ganistano.

Vienas prancūzų žurna
listas paskelbė žinią prancū
zų spaudoje, kaip Afganis
tano sukilėliai susidūrime su 
okupantais kautynėse 
paklojo apie 400 sovietų ka
reivių patys apturėdami pa
lyginamai mažus nuostolius.

Afganistane sukilėliai 
staigiai puolė krašto sostinę 
Kabulą, sudegino 52 auto
busus, atvežtus iš Čekoslo
vakijos, kurie buvo skirti 
bolševikinės kariuomenės 
transportui.

*♦* 

nesugniuždys jauno entu
ziazmo, o šokiuose jaunat
viška nuotaika ir entuziaz
mas gi svarbiau už viską.

Didelio susidomėjimo 
kelia Los Angeles jaunimo 
ansamblis ’’Spindulys”, ku
ris dalyvaus ne tik tautinių 
šokių šventėje, bet ir ki
tuose parengimuose, taip 
pat, kaip ir mūsų vietinis 
jaunimas. Tai bus jau trečia 
užjūrio šokėjų grupė, paį
vairinusi mūsų Lietuvių 
Dienas.

Šokėjai tikisi gausios 
publikos, publika - gražios 
šventės, o rengėjai linki, kad 
visų viltys išsipildytų.

A.K.

NOBELIO LITERATŪROS 
PREMIJA

Šių metų Nobelio litera
tūros premija atiteko Co- 
lumbijos (Pietų Amerikoje) 
rašytojui novelistui Garcia 
Marquez. Autorius yra 54 
m. amžiaus, savo romanuose 
jungiąs fantaziją su tikrove. 
Tai nuo 1945 m. jau ketvir
tas Pietų Amerikos autorius 
laimėjęs Nobelio premiją: 
1945 m. poetė Gabriela 
Mistral iš Čilės, 1967 m. no- 
velistas Miguel Angel Astu
rias iš Guatemalos ir 1971 m. 
čilietis poetas Pablo Neruda.

♦**

Pagarsėjusi lietuvaitė so
listė Lilija Šukytė kanadie
tė, prieš kiek laiko sėkmin
gai koncertavusi kanadie
čiams Toronto mieste, žur
nalistams pareiškė, kad ji 
negrįšianti į Šiaurės Ameri
ką. Dainavimo karjerą pra
dėjusi Kanadoje ir iškilusi 
kaip New Yorko Metropoli
tan solistė, ji prieš daug me
tų išvyko į Europą ir čia pri
gijo. Šiuo metu leidžiama jos 
nauja dainų ir arijų 
plokštelė Vokietijoje.
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Vėlinių dienai
Lapkričio 2 d. visame 

krikščioniškame pasaulyje 
prisimenama visi mirusieji. 
Šitas paprotys labai palan
kiai prigijo ir Lietuvoje, ir 
Vėlinių dieną parodyta įvai
rių santykiavimo būdų su 
mirusiaisiais. Nežinia, kiek 
tas turi ryšio su senovės lie
tuvių tikėjimu, tačiau istori
niai šaltiniai patvirtina, kad 
senovės lietuviai gal būt tu
rėjo glaudesnį ryšį su miru
siais, negu mes dabar nau
joje šviesoje suprantame. 
Tai liudija įvairios kitatau
čių kronikos apie mirusių 
laidojimus, mirusiųjų aprū
pinimą įvairiais žemiškais 
produktais, įskaitant ir 
maistą.

Krikščionybė šitą gyvųjų 
ir mirusių santykiavimą 
kaip tik patvirtino. Gal, 
žinia, ne tokioj formoj ir ne 
tokioj sampratoj, bet vis tik 
mirusiųjų ir gyvųjų santy
kiavimas išliko svarbus iki 
šių dienų. Išliko svarbus ne 
tiek religiniu požiūriu, bet iš 
viso kultūrine samprata. 
Juk visa Vakarų kultūra 
grindžiama praeitimi. At
skirti praeitį nuo dabarties 
iš viso neįmanoma, nes jei 
ne asmeniškai, tai bent ka
daise buvę darbuotojai savo 
palikimu - darbais, idėjomis - 
siekia iki šių dienų, kaip 
Sokratas, Platonas Aristo
telis filosofijoje, Periklas, 
Cezaris, Napoleonas, Vy
tautas Didysis politikoje, 
Homeras, Dante, Goethe, 
Shekespeare, Maironis lite
ratūroje ir daugybė kitų 
vardų įvairiose srityse, 
kurių įtaka nepasibaigė su 
jų mirtimi. Galbūt, to neį
manoma sieti su tikėjimu ar 
religija, bet ryšys dabarties 
su praeitimi yra neginčyti
nas: jei ne asmeniškai, tai 
bent jų atlikti darbai, idėjos 
ar mintys mus visus šiandie 
įtakoja, ko negalima nu
neigti ar išsižadėti.

Žinoma, kitaip mirusių ir 
gyvųjų santykiavimą priima 
ir moko religija. Čia miru
siesiems pripažįstama 
asmeninis jų dalyvavimas ir 
poveikis gyvenamoje da
barties tikrovėje, tačiau 
stebėtinu būdu nei kultūri
nėje, nei netgi antireliginėje 
(komunistinė filosofija) 
sampratoje šitas gyvųjų ir 
mirusiųjų santykiavimas 
nėra paneigiamas, kas ir 
grindžia tiltus tarp praeities 

Korporacijos senjorą filisterį Algirdą Klimą, jo tėveliui 
ALEKSANDRUI KLIMUI 

staiga mirus, liūdesy nuoširdžiai užjaučia
Lietuvių Akademinė Korporacija

ROMUVA

ir dabarties.
Asmeniškai gal labiausiai 

priimtinas asmeninis gyvųjų 
ir mirusių santykiavimas, 
nes čia šalia visų kitų išskai
čiavimų pagrindinį vaidmenį 
turi ir nepaneigiami asme
niniai sentimentai, ypač 
meilė artimam asmeniui. 
Kiek čia yra tiesos ir pag
rindo šitokiai pažiūrai, 
niekas negali atsakyti, nes 
čia yra tikėjimo reikalas.

Tačiau vis tik yra gražus 
ir prasmingas ne tik religi
nis, bet ir kultūrinis papro
tys paminėti mirusius, ypač 
savo artimuosius, su kuriais 
surišta tiesioginiai ir mūsų 
dabartis bei mūsų gyveni
mas. Mirusiuosius prisimin
dami jiems stengiamės iš

reikšti ne tik savo pagar
bą, bet ypač dėkingumą 
įvairiausiais būdais - auko
mis, maldomis arba grynai 
asmeniškomis pagarbos ir 
meilės formomis.

Lietuvių tautoje nuo ne
atmenamų laikų Vėlinių die
na yra viena iš reikšmin
giausių dienų metuose. Ne
kalbant apie pagrindinę 
prasmę, ši diena apipinta 
būtais ir išgalvotais įvykiais, 
legendomis, pasakojimais, 
kas be abejonės liudija vieną 
ir tą patį - kad praeitis neat
skiriama nuo dabarties ir 
kad mirusieji jei netiesiogi-

MIRUSIEJI
ALEKSANDRAS KLIMAS 

1915.VIII.15 - 1982.X.19
Melbourne, Clifton Hill 

priemiestyje, spalio 19 d. 
mirė širdimi Aleksandras 
Klimas.

Gimęs buvo Lietuvoje, 
Babtų valsčiuje, Jugintų 
kaimo ūkininkų šeimoje. 
Karinę prievolę atliko karo 
policijos dalinyje, vėliau ten 
likdamas liktiniu puskari
ninkiu. Vakarais mokėsi 
Kaune suaugusiems gimna
zijoje, baigdamas 6 klases. 
1940 m. nusikėlė į Vilnių ir 
ten vedė jau Kaune pažįntą 
alytiškę Rožę Baranauskai
tę. 1941 m. susilaukė dviejų 
sūnų, pakrikštytų Algirdo ir 
Vytauto vardais Aušros 
Vartų bažnyčioje. Karo 
audroje 1944 m. Klimai atsi
rado Vokietijoje ir gyveno 
Tuebingeno mieste. 1949 m. 
emigravo į Australiją. 
Gyveno Beechworth mies
telyje, Viktorijoje. Statyda- 
masis savo šeimai namą 
Beech worth, pasidarė sta
tybininku. 1956 m. atsikėlė į 
Melbourną, - reikėjo mat 
sūnus leisti į mokslus, - nu
sipirko vertingus namus 
Clifton Hill priemiestyje, o 

,niai, tai per savo atliktus 
darbus įtakoja gyvuosius ir 
vienaip ar kitaip paveikia 
visą dabarties gyvenimą.

Gal kaip tik remiantis tuo 
gyvųjų - mirusių santykia
vimu šiandie mokslininkai 
gali atsekti ir atidengti prieš 
tūkstančius metų buvusias 
žmonijos kultūras, kurių lie
kanos atkasamos kapuose, 
išlikusios mirusiesiems pa
minkluose. Ir juo turtinges
nė bet kurios tautos praei
tis, tuo daugiau turi tokių 
užkonservuotų paminklų, 
kurie tiesiog surišti su mi
rusių kultu.

Lietuviai tokių konkrečių 
paminklų neturi sukūrę, at
sižvelgiant į natūralias gy
venimo sąlygas (gyveno ly
gumose be uolėtų kalnų, o 
medis nėra patvarus), bet 
gal iškalbingiausias pa
minklas išlikęs lietuvių dai
nose, mituose, tpasakoji
muose, iš kur galima lengvai 
atsekti, kaip mūsų senovės 
tautiečiai santykiavo ir ger
bė savo mirusius.

Vėlinių dieną ir šiandie su 
nemažesniu pietizmu atsi
gręžiame į savo mirusius ar
timuosius, tautos didvyrius. 
Prisimename visus, išsi
barsčiusius po visą pasaulį, 
nes pagarba ir meilė savie
siems nesiriboja tik atskira 
vietove, o pasiekia visus, 
kur jie bebūtų, išklydę 
savanoriškąi ar išvežti prie
varta. /

(v.k.)

pragyvenimui ir toliau 
vertėsi statybininko amatu 
iki pat mirties. Buvo dar 
namą savo rankomis pasi
statęs pajūryje, kurį nese
niai pardavė. Sūnus Vytas, 
pabandęs teisę Melbourne 
universitete, vėliau nuėjo 
tėvo pėdomis. Antrasis sū
nus Algis taip pat netoli 
obels nuriedėjęs - baigė ar
chitektūrą. Yra Gippslande 
pastatęs dvi modernaus sti
liaus katalikų bažnyčias. 
Šiaip jau dirba architektu 
Viktorijos valstybinėje tar
nyboje.

Aleksandras buvo nuošir
dus rėmėjas lietuvių veiklos 
bei lietuvių spausdinto žo
džio. Jo pėdomis ėjo ir eina 
visa šeima. Klimų namų du
rys visad buvo atviros dau-

A.L. Dienos Canberroje?
Buvo spaudoje ir asme

niškų pageidavimų paaiš
kinti galimybes siekiant 
Canberros mažai lietuvių- 
bendruomenei surengti Lie
tuvių Dienas sostinėje 1984 
metais.

Ši mintis nėra nauja, bet 
tik 1981 metų pradžioje kai 
kurie entuziastai, susižavėję 
Adelaidėje surengtomis L. 
Dienomis, pradėjo rimčiau 
reikalą nagrinėti. Susirišta 
su ALB Sydnejaus Apyl. 
Valdyba ir organizacijomis, 
kurios šį pasiūlymą princi-. 
piniai priėmė su sąlyga, kad 
Australijos Lietuvių Dienos 
1986 m. įvyktų Sydnejuje.

Canberros Liet. Bendruo
menė, susirinkusi 1981 m. 
birželio 21 d. taip pat su tuo 
projektu sutiko, bet atsisakė 
sudaryti ALB Krašto Val
dybą. Galvota, kad neužteks 
pajėgų apsiimti ir šį darbą ir 
kad lengviau Krašto Valdy
bą sudaryti Sydnejuje ar 
Melbourne. A. Brūzga ir V. 
Martišius paprašyti rūpintis 
bei reklamuoti būsimas 
Canberroje Australijos Lie
tuvių Dienas.

Nors be abejo šių švenčių 
rengimas pareikalaus daug 
darbo, vieną kartą reikėtų 
vis tik pravesti. Tikimės, 
kad Canberra Lietuvių Die
nas praves sklandžiai ir įs
pūdingai.

Tik ALB Krašto Tarybos 
suvažiavime Melbourne bus 
padarytas šiuo klausimu nu
tarimas, dėl to didelių darbų 
dar nepradėta, nors jau už
sakytas nacionalinis sporto 
centras, be abejo geriausias 
Australijoje, kur galvojame 
surengti Liet. Dienų atida
rymą, vyks sporto šventė ir 
tautinių šokių festivalis. 
Taip pat užsakyti kai kurie 
bendrabučiai ir sudaryta 
provizorinė programa. 
Sporto Klubas ’’Vilkas” ir 
Baltijos skautų tuntas, jau 
turėję patyrimo surengę 
sporto šventę ir skautų sto
vyklą, sutiko jas pakartoti.

Bendrai, surengti tokius 
didelius subuvimus sąlygos 
čia yra labai palankios. Sos- 

geliui jų draugų. Ir visad 
buvai mielai priimtas kaip 
laukiamas svečias. Jei iš to
liau, tai ir apnakvydintas, 
pavežiotas.

Prieš metus Aleksandras 
lankėsi JAV, kur susitiko su 
jaunesnių dienų draugais, 
pažįstamais. Lietuvoje 
Aleksandro liko brolis ir dvi 
seserys. Planavo Aleksand
ras juos aplankyti. Vis lau
kė, kad 5 dienų viešnagės 
velniava pakistų, kad būtų 
leidžiama tėvų kapus atlan
kyti.

Melbourne liko žmona 
Rožė ir abu sūnūs, marčios 
ir ketvertas vaikaičių.

Spalio 22 d., didelio jo ir jo 
sūnų draugų būrio palydė
tas. Aleksandras atgulė 
Springvale kapinėse. 
Religines apeigas atliko šei
mos bičiulis kun. Pranas 
Vaseris.

Mirė Aleksandras lengva 
mirtimi. Nei skundėsi kuo, 
nei gulinėjo, o ėmė ir už
merkė akis. Vis dar planavo, 
gyveno ateitimi. Nė mažiau
sio požymio metų naštos ne
pastebėjai nei jo laikyse
noje, nei kalboje. Aleksand
ro pasigęs jo artimieji ir 
draugai bei bičiuliai.

A. Zubras 

tinė yra gražus turistinis 
miestas ir tautiečiams pa
siekti Canberrą iš kitų vie
tovių nebus labai iškelio vi
sokiomis priemonėmis. Yra 
tinkamų salių ir kitų patal
pų, reikalingų parengi
mams, ir atstumai palyginus 
su kitais miestais yra gana 
artimi. Yra daug pigių 
bendrabučių ir motelių, ku
rie lengvai priglaus visus 
atvykusius, neturinčius 
artimųjų ar draugų Can
berroje. Turime taip pat 
gražų ir neseniai praplėstą 
pasiturintį Canberros Lie
tuvių Klubą.

Nors sostinėje lietuvių 
skystoka, bet yra užtenka
mai energingų veikėjų 
sudaryti stiprų Lietuvių 
Dienų Rengimo Komitetą. 
Taip pat, atrodo, yra geros 
galimybės gauti paramos iš 
Australijos vyriausybės įs
taigų ir kitų šaltinių.

Lietuvių Dienoms rekla
mą bus lengvai prieinama 
per televiziją ir spaudą. 
Ypač tikimės, kad projek
tuojamos Australijos Lietu
vių Dienos Canberroje su
stiprins vietinę lietuvių 
veiklą, sužadins pasididžia
vimo ir įtrauks ir tuos, kurie 
atitolę nuo lietuvių.

Tikiuosi, kad šis Canber
ros lietuvių užsimojimas pil
nai pavyks. Svarbiausia, kad 
dalyvautų kuo daugiau lie
tuvių ir Australijos sostinė 
nors savaitei pavirstų lietu
višku miestu.

Viktoras Martišius

žinios
MODERNI PREKYBA 

ŽMONĖMIS

Savu laiku komunistinė 
Rytų Vokietija iš visų rytų 
bloko kraštų buvo laikoma 
ekonomiškai pažangiausia. 
Tačiau dėl neišaiškintų 
priežasčių Rytų Vokietijoje 
ekonominis gerbūvis smuko. 
Jau pastaraisiais metais R. 
Vokietija turėjo grūdų im
portą padvigubinti, o pra
moninė gamyba irgi labai 
krito, iš ko anksčiau pada
rydavo namaža pelno.

Tačiau išrastas naujas ko
munistų pasipelnymo būdas 
žmonėmis. Kaip žinia, Vak. 
Vokietija rytų Vokietijoje 
suimtuosius politinius kali
nius išpirkdavo mokėdama 
už suimtąjį nuo 50 iki 100 
tūkstančių DM už kalinį at
sižvelgiant į suimtojo išsila
vinimą, specialybę ar 
svarbą. Čia komunistai 
atrado savotiškas aukso ka
syklas. Ir dabar tyčia sui
mami net ir sistemai nenu
sikaltę asmenys pirma išty
rinėjus jų ryšius su vakarais 
ir kiek tokiais gali būti suin
teresuota Vak. Vokietija. 
Taip Rytų Vokietija per to
kią žmonių prekybą per me
tus padaro milijardus DM 
pelno.

* ♦ ♦

Pagarsėjęs Čikagos Jau
nimo Centras gruodžio mėn. 
švęs savo 25 metų sukaktį. 
Ta proga gruodžio 5 d. nu
matoma plačios apimties 
vakarienė ir paminėjimas.
wwvwwwwywwwwv

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
WVWWWWWWMWW
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SU MISIJA AUSTRALIJON
PUS TALKININKĖ AUSTRALIJOJE

Kanados klevo lapas ir vėl 
nusileido Australijoje. Bet, 
tas lapas buvo trispalvis - 
geltonas, žalias ir raudonas. 
PLJS Valdyba, jau antrą 
kartą atsiuntė talkininkę 
Laimą Beržinytę į Australiją 
talkininkauti V Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
(PLJK) ruošoj.

Melbourne, Adelaidėje, 
Perthe ir Sydnejuj Laima 
dirbo su jaunimu - pravedė 
’’mini - kongresus”. Taip pat 
aplankė mažesnius Austra
lijos miestus, kur nėra jau
nimo sąjungos skyrių ar 
įgaliotinių - tai Hobartas, 
Canberra ir Brisbane, ir ten 
davė pranešimus apie Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Są
jungą (PLJS) ir Jaunimo 
Kongresus bei jų reikšmę 
mūsų bendruomeniniam gy
venime. Pailiustruoti, kas 
yra Jaunimo Kongresas, pa
rodė Jono Mockūno suktą ir 
Australijos Lietuvių Fondo 
finansuotą filmą apie IV 
PLJK, Europoje, 1979 me
tais.

Laimos Beržinytės kelio
nė po Australiją buvo sunki, 
bet sėkminga, ir visi dėko
jame jai už atliktą darbą.

Kiekviename mieste jau
nimo sąjungos valdybos ar 
bendruomenės valdybos su
ruošė progų Laimai susitikti 
su jaunimu. Parodyti, kaip 
Laima gerai atliko savo 
tikslus, paaiškinsiu ką Lai
ma darė tą savaitę kur ji 
praleido Melbourne.

Šiais metais Laimai Mel- 
bournas parodė gražų sau
lėtą mėlyną dangų. Tai Lai
ma nešalo tiek, kaip perei
tais metais. Atskrido į Mel- 
bourną sekmadienį, liepos 
11 d. Tą dieną Laima nefor
maliai susitiko su jaunimu 
Lietuvių Namuose, net su 
geelongiškiais sportininkais, 
kurie buvo atvažiavę į Mel- 
bourną rungtynių su Varpu. 
Sveikino dalyvius šaulių su
rengtame parengime.

Pirmadienio vakare, jau
nimo radijo programoje, Al
gis Karazija ir Petras Kru
zas turėjo pasikalbėjimą su 
viešnia. Laima perdavė 
naujausias žinias apie būsi
mą V-tąją PLJK, kuris įvyks 
J.A.V. ir Kanadoje 1983 
metais. Laima priklauso V 
PLJK Ruošos Komitetui 
kaip Studijų Dienų Techni
kinės Ruošos Komisijos pir
mininkė.

Antradienio vakare, Lai
ma pakviesta į ALJS Valdy
bos narių Rožės Makaravi- 
čiūtės ir Jūratės Bertašiūtės 
namus vakarienei. Susirinko 
ALJS Valdybos nariai ir po 
vakarienės įvyko posėdis, 
kur buvo susitarta dėl ’’mini 
- Kongreso” pravedimo. 
(Žiūr. nuotrauką).

Trečiadienį Laima turėjo 
laisvą dieną.

Ketvirtadienio vakare su-, 
šauktas ALB Krašto Valdy
bos ir ALB Melbourne Apy
linkės Valdybos posėdis su
sitikti su Laima Po diskusijų 
paaiškėjo, kad jeigu Aus
tralija nori, kad Vl-tasis 
PLJK būtų Australijoj, tai 
turime dabar ruoštis. Vl-to 
PLJK vieta gali nustatyti 
tik susirinkę atstovai PLJK 
Studijų Dienose. Australija 
turės įtikinti kitų kraštų at
stovus, kad geriausia ir tin
kamiausia vieta Vl-tam 
PLJ Kongresui yra Austra
lija. Taip ir tikimasi daryti.

Penktadieni, Lietuvių 
Namuose, buvo Džiugo tun

to metinis balius. Laima tu
rėjo progos susitikti su jau
nimu, su vidurine karta ir 
Easišokti, pasilinksminti.

aima buvo IV PLJK atsto
vė ir III PLJK dalyvė. Tu
rėjo galimybės pasikalbėti ir 
pasikeisti prisiminimais su 
melburniškiais, kurie daly
vavo visuose keturiuose 
jaunimo kongresuose. Gaila, 
Laima negalėjo per daug 
baliavoti, nes sekančią 
dieną, šeštadienį, Lietuvių 
Namuose turėjo įvykti ’’mini 
- Kongresas”.

Prieš ’’mini - Kongresą” 
Laima Beržinytė nuvyko į 
šeštadienio lituanistinius 
kursus, kur Dr. Brazaitienė 
leido Laimai painformuoti 
mokinius apie Jaunimo Są
jungą ir Jaunimo Kongre
sus.

Mini - Kongresas turėjo 
prasidėti 11 vai. Po baliaus 
reikėjo vėliau pradėti, tai 
pradžia buvo vidurdienį. 
Mini - Kongresas tęsėsi 5 
valandas be sustojimo. Pie
tūs valgyti diskusijų metu.

Laima Beržinytė ir Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos Valdyba

Svarbi informacija jaunimui

ATSTOVAI ,

Jaunuoliai ir jaunuolės, 
norintieji būti atstovais V 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese, kuris įvyks 1983 
m. liepos 1-24 d.d. Šiaurės 
Amerikoje, gali kandidatuo
ti, jeigu turi tokias kvalifi
kacijas:

1. jaunuolis-lė tarp 16-35 
metų amžiaus.

2. turi būti lietuviai-ės.
3. gali susikalbėti lietu

viškai.
4. prižada dalyvauti viso

se Kongreso programos da
lyse.

5. po Kongreso grįžęs į 
savo kraštą atstovas pada
rys viešą pranešimą lietuvių 
bendruomenei.

Kiekvienas atstovas turi 
raštu įteikti pareiškimą 
ALJS Valdybos sekretorei 
Gailai Muceniekaitei, 349 
Richardson St., Middle Park 
3206 Melb. Vic., iki lapkričio 
7 d. Pareiškime turi būti: 
biografija. Kandidato var
das, pavardė, amžius, adre
sas, telefonas; kas jis-ji yra - 
mokslas, darbas, kur daly
vauja lietuvių bendruome
nėje, kokiom organizacijom 
priklauso; nuotrauka.

Dėl tolimesnės informaci
jos, pav. Jaunimo Stovyklos 
reikalais irgi kreiptis į ALJS 
Valdybą.

MFSS JAUNIMO

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

Jaunimo kambarys pasidarė 
kaip Studijų Dienų atstovų 
sesijų salė. Iš viso mini - 
Kongrese dalyvavo 11 jau
nuolių ir radijo pravedėja 
Aldona Butkutė, kuri pir
madienio vakare po mini - 
Kongreso, paruošė progra
mą ir pristatė klausytojams, 
kas buvo jaunimo diskutuo
ta.

Laima pateikė bendrų ži
nių apie V-tąjį PLJK ir 
Kongresų eigą. Mini - Kong
rese diskutuotos 2 temos — 
Australija, Jaunimo Sąjun
ga ir Jaunimo Kongresai, ir 
Dvikalbiškumas. Paskaitų ir 
diskusijų tvarka buvo pagal 
kongreso reguliavimą. Jau
nimas turėjo balsavimo kor-

T-SHIRT 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 
piešinį pagal šias taisykles: 
raidės ’’A.L.J.S” turi būti 
schemoj, piešinys tegul 
būna ne didesnis kaip 25-30 
cm. Turi būti sudarytas iš 
nedaugiau kaip dviejų spal
vų.

T—Shirt bus panaudoja
mas jau per Lietuvių Dienas 
šių metų gale, ypač bus rei
kalinga Jaunimo Kongrese 
J.A.V. ir Kanadoj 1983 m. 
Jis turi reprezentuoti Aus
tralijos jaunimą, pav. su 
kokiu australišku motyvu 
gyvuliu ar augalu ar pana
šiai.

PREMIJA

Vienas bilietas dalyvauti 
visuose jaunimo parengi
muose per Lietuvių Dienas 
Melbourne (išskyrus Naujų 
Metų balių).

Tai yra: į Teatro Spek
taklį (sekmadienį, gruodžio 
26 d., 7 vai. National Theat
re St. Kilda),jaunimoVakarą 
(gruodžio 28 d. antradienį, 
National Theatre), į Jauni
mo susipažinimo vakarą, į 
Jaunimo blynų ir šampano 

teles ir sekė diskusijų tai
sykles, kad jaunimas, nuva
žiavęs į Studijų Dienas, ne
bijotų pasisakyti ir žinotų 
kaip elgtis.

Pirma tema pradėta pas
kaita - B. Prašmutaitė Jau
nimo Sąjungos problemos 
Australijoje. Po to buvo su
daryti trys diskusiniai būre
liai, kurie diskutavo ’’Kaip 
Australiją turi ruoštis gauti 
VI PLJK Australijai”, ir tu
rėjo suredaguoti po 3 pasiū
lymus. Gauti pasiūlymai 
tada buvo bendrai diskutuo
ti ir priimti ar atmesti bal
savimu pav. - Kad ALJS 
Valdyba pravestų Australi
jos dainos konkursą kongre
sui ir visi važiuojantieji į 

pusryčius, Jaunimo geguži
nę ir į naktinį klubą. Laimė
tojas gaus ir vieną T—Shirt 
dykai, prisiminimui.

Siųskite siūlymus kartu 
su slapyvardžiu Rožei Ma- 
karavičiūtei, 828 Heidelberg 
Rd., Alphington 3078 Vic.

Atskiram voke įdėkite jū
sų pilną vardą, kartu su sla
pyvardžiu. Vajus užsidaro 
spalio 30 d. Sėkmės!

ŽODIS JAUNIMUI

Vis laukiam žinių apie lie
tuvių jaunimą, nuotraukų ar 
piešinių. Norim ir pradėti 
skiltį šiame leidinyje ’’Prisi
minimai iš buvusių Kongre
sų” žiūrint, kad V Pasaulio 
Jaunimo Kongresas artėja. 
Būtų įdomu išgirsti prisimi
nimų iš buvusių Kongresų.

Medžiagą siųsti: Loretai 
Čižauskaitei, 36 Grosvenor 
St. Moonee Ponds 3039 
Melb. Vic.

ŽINIOS

Trečias Pabaltiečių Semi
naras įvyks Melbourne 
lapkričio 6-7 d.d. Visas jau
nimas kviečiamas dalyvauti.

Paskaitos bus anglų 
kalba, įdomiomis temomis, 
pav.: ’’The capacity of the 
Baltic Communities in Aus
tralia to influence Austra
lian politics during the 1980” 
ir ’’Aid to the dissidents and 

kongresą išmoktų. - Susukti 
trumpą filmą apie Australi
jos lietuvių jaunimą.

Antra tema - dvikalbišku
mas - įvesta paskaita, skai
tyta Laimos Beržinytės. 
Keli nutarimai iš diskusinių 
būrelių buvo:

1) . Kad lietuviškos orga
nizacijos kuo daugiau kalbė
tų lietuviškai sporto klu
buose, pas skautus, tautinių 
šokių grupėse.

2) . Įsteigtu stipendiją nu
siųsti jaunuolį/lę į Vasario 
16-tą gimnaziją arba į PLJS 
lituanistinius kursus J.A.V.

3) . Kad atstovai į PLJK 
dabar, draugų tarpe, steng
tųsi kalbėti tiktai lietu
viškai.

Buvo gera proga jaunimui 
būti diskusijų būrelių vado
vais ir pamatyti, kaip pra
vedamos Studijų Dienos.

Padėkai, ALJS Valdyba 
įteikė Laimai ką nors aus
trališko, kad atsimintų šį 
kraštą, jį lankydama antrą 
kartą. Viso jaunimo vardu 
įteikėme jai kengūros kailį. 
(Žiūr. nuotrauką).

Po visų diskusijų, vakaras 
baigėsi su šampanu ir vaka
riene japonų restorane.

Sekmadienį, Laima iš
skrido į Hobartą, toliau tęsti 
savo pradėtą darbą.

ALJS Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems, kurie priė
mė Laimą Beržinytę į savo 
namus, ALB Apylinkių Val
dyboms už jos prižiūrėjimą 
ir PLJS Valdybai už Laimos 
atsiuntimą į Australiją.

Laima padarė daug naujų 
pažinčių Australijoje, teks ir 
mūsų jaunimui tą pažintį vėl 

; atnaujinti, šį kartą Šiaurės 
i Amerikoje, 1983 metais, 
1 Jaunimo Kongrese.

ALJS Valdybos vardu 
Birutė Prašmutaitė

prisoners of conscience”.
ALJS Valdyba paruoš 

pietus ir vakarienę, iš kurios 
pelnas eis V Pasaulio L.J.K. 
reikalams, paremti
atstovus.

Kas norės vakarienės ar 
pietų klube tą šeštadienį, 
galės nusipirkti.

*****
Los Angeles ’’Spindulio” 

grupė, kuri dalyvaus Lietu
vių Dienose, atvyksta gruo
džio mėnesį. Jei kas norėtų 
apgyvendinti jaunimą, 
kreiptis pas B. Prašmutaitę, 
tel. 211 3775 (Melb.). Norim 
apnakvydinti jaunimą pas 
šeimas, kur yra jų bendra
amžių. Atvyksta ir keletas 
vyresnių moterų.
Melbourne bus nuo maždaug 
gruodžio 22 iki sausio 3-4 d.
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Skaitytojai
BEREIKALINGA 

INFORMACIJA

Prieš pora savaičių gavau 
laišką, kuriame informuoja
mi visi Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Są
jungos nariai apie iškilusį 
rimtą konfliktą tarp Spau
dos Sąjungos Komiteto ir 
Mūsų Pastogės redakto
riaus.

Perskaičiau šį laišką kele
tą kartų, bet nepajėgiau su
vokti jo tikslo. Laiško pra
džioje paminėtas konfliktas, 
o sekančiame laiško parag
rafe rašoma, kad pagal susi
tarimą Mūsų Pastogės re
dakcines gaires nustato 
Spaudos Sąjungos Komite
tas, bet vėlei teigiama, kad 
tiek redaktorius, tiek Spau
dos Sąjungos Komitetas gali 
sulaikyti ištisus straipsnius 
ar jų dalis, nurodant moty
vus. Toliau sakoma, kad 
straipsnį sulaikė redakto
rius, nurodydamas motyvus. 
Tai koks čia konfliktas? Vis
kas pagal nusakytas gaires.

Toliau laiške rašoma, kad 
redaktorius prasilenkė su 
nustatytomis gairėmis, ne
patalpindamas (neatspaus
dindamas) platesnio prane
šimo apie vieno bendruome
nės nario kultūrinius atsie- 
kimus ir šia proga Spaudos 
Sąjungos Komiteto sveiki
nimą. Dėl straipsnio ir 
sveikinimo neatspausdinimo 
redaktorius patiekė savo 
motyvus, bet jie šiame laiš
ke nepaminėti. Taigi, kaip 
galima šiuo reikalu klausti 
narių nuomonės, kurie neži
no antros šalies motyvų?

Laiškas gana ilgas, bet 
nepaaiškina tikros padėties 
ir nariai, kurie negyvena 
Sydnejuje, negalės
dalyvauti susirinkime taip, 
kad šis konfliktas jiems ir 
liks ’’Terra incognita”.

Laiške iškeliami redakto
riaus nuopelnai ir pasiauko
jimas mūsų bendruomenei ir 
toliau rašoma, kad tik dėl jų 
jis nepašalintas iš redakto
riaus pareigų. Taip pat nu
siskundžiama, kad redakto
riumi yra nepatenkinta ALB 
Krašto Valdyba ir kitos or
ganizacijos dėl ’’neišbalan
suoto traktavimo”. Atsieit, 
redaktorius privalo būti ek
vilibristas, bešališkas, be 
jokių pažiūrų ir įsitikinimų 
robotas. Tokio redaktoriaus 
dar nepavyko surasti nei 
vienam leidėjui.

Gavęs šį laišką stebėjausi 
ir, maniau, kad tai dar vie
nas iš tų laiškų, kurie 
paskutiniu laiku kursuoja 
mūsų bendruomenėje. Nors 
laiško gale parašyta: ’’Lie
tuvių Bendruomenės Spau
dos Sąjungos Komitetas”, 
bet nei to komiteto pirmi
ninko, nei sekretoriaus pa
rašo nėra. Taigi, galėjo bet 
kas jį išiuntinėti.

Nariai yra prašomi pa
reikšti savo nuomones šiuo 
klausimu. Kada, kaip ir ko
kios reakcijos Komitetas ti
kisi ir laukia iš Sąjungos

pasisako
narių? Kokiu klausimu? Re
daktoriaus nepaklusnumo, 
konflikto tarp Komiteto ir 
kitų organizacijų? Bet mes, 
nariai, neturime jokių duo
menų apie ’’neišbalansuotą 
traktavimą” ir redaktoriaus 
"laikyseną”.

ALB Tarybos narių suva
žiavime įsteigta ALB Spau
dos Sąjunga, tikslu adminis
truoti ir leisti bendruome
nės laikraštį Mūsų Pastogę. 
Redagavimas paliktas re
daktoriui ir Patariamajai 
Komisijai, bet šiame laiške ji 
visiškai nefiguruoja, net ne
paminėta.

Redaktorius yra atsakin
gas prieš visą Bendruomenę 
ir, žinoma, prieš Spaudos 
Sąjungą, kas liečia laikraščio 
administravimą. Re
daktoriaus vaidmuo privalo 
ir yra vadovaujamasis; jis 
kreipia laikraščio turinį ta 
linkme, kurios reikalauja 
Bendruomenė, tikrasis laik
raščio savininkas ir leidėjas. 
Jei laikraštį pradės reda
guoti ir Spaudos Sąjungos 
Komitetas, tai jis taps 
šiukšlynu, kaip neseniai pa
reiškė vienas tautietis.

Apgailėtina, kad leidėjai 
ambicijų vedini, atmeta re
daktoriaus motyvus (kurie 
nariams yra nežinomi) ir pa
tys iškelia konfliktus dėl 
vieno bendruomenės nario 
kultūrinių atsiekimų ne- 
spausdinimo.

Išsikalbėjęs su keliais 
adelaidiškiais, ALB Spaudos 
Sąjungos nariais buvau pa
prašytas šias kelias mintis 
pareikšti Mūsų Pastogėje.

Nejaugi mes nepasimokė
me iš praeities, kai teko ap
leisti vieną spaustuvę, vien 
dėl jos savininkų ir vienos 
grupės asmenų, kurie 

nesiskaitė 
su rinktais Bendruomenės 
organais nei su asmenimis 
joje dirbančiais.

Redaktoriaus darbas yra 
sunkus, sudėtingas ir atsa- 
komingas. Jis privalo visus 
bendruomenėje iškylančius 
konfliktus, ambicijas, erze
lius ir idėjas be grąsinimų ir 
prievartos kultūringai leisti 
išdiskutuoti jo redaguoja
mame laikraštyje. Lengva 
yra išmėtinėti ir primesti 
neišbalansuotą traktavimą, 
siekiant tik savo nuomonės, 

•be jokių kompromisų, pa- 
diktavimo.

Baigiant, linkiu redakto
riui ir leidėjams surasti 
bendrą kalbą, kad išvengus 
bereikalingo erzelio mūsų 
Bendruomenėje dėl vieno 
asmens pasveikinimo ar 
nepasveikinimo jo kultūri
nių atsiekimų proga. Argi 
nebuvo galimybės tai pada
ryti kitam savaitraštyje?

Manyčiau, kad šis laiškas, 
jeigu jį išsiuntinėjo ALB 
Spaudos Sąjungos Komite
tas, neatnešė jokios pozity
vios naudos nei Sąjungos 
nariams, nei Redaktoriui bei 
Komitetui.

V. Baltutis

Gerb. Redaktoriau,
Šiandie plinta gandai 

dėl Mūsų Pastogės redakto
riaus ir skaitytojų nesutari
mų, dėl kažkokių rašinių ar 
radijo valandėlių.

Kaip žinoma, redakto
riaus darbas nėra lengvas ir 
pelningas. Taip pat radijo 
valandėles nėra lengva su
daryti. Tad visi, dirbą lietu
višką darbą, turėtų būti 
gerbiami ir toleruojami.

Lietuviškoje veikloje ne
turėtume nuklysti į kraštu
tinumus. Nedora lietuviui 
prieš lietuvį ieškoti sveti
mųjų pagalbos.

K. Prašmutas

METRAŠTĮ IŠLEISTI 
RUOŠIANT

Imdamasi iniciatyvos iš
leisti Australijos Lietuvių 
Metraštį, dabartinė ALB 
Krašto Valdyba, apie perei
tų metų vidurį, pakvietė 
metraščio redaktorium Vik
torą Baltutį, prašydama jį 
sudaryti metraščio redakci
nę komisiją. Šioje redakci
nėje komisijoje yra V. Bal
tutis, J. Janavičius ir P. 
Pusdešris. Praneš antį ko
misijos sudarymą, drauge 
pažymima, kad, be metraš
čio redagavimo, šiai komisi
jai esą pavesta surinkti ir 
metraščio išleidimui reika
lingas lėšas (š.m. M.P. Nr. 
39).

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 kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į 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.
j 

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 Terrące, Bankstown NSW

Visi Australijos lietuviai 
bei jų organizuoti vienetai 
laukia metraščio, kurio turi
nyje atspindėtų teisinga, jo- * 
kių srovinių, grupinių bei 
asmeninės užgaidos įtakų 
nesužalota šiame krašte gy
venančių lietuvių veiklos is
torinė tiesa. Todėl prie met
raščio išleidimo būtina ir vi
sų vietos lietuvių visokerio
pa parama. Taip reikalą su
prantant, reikia ieškoti šiam 
darbui atlikti kuo realiausių 
bei palankiausių darbo pasi
skirstymo būdų, neužkrau
nant viso darbo krūvio ant 
trejeto parinktų redakcinės 
komisijos narių.

Šios redakcinės komisijos 
darbo paskirtin įeina visa 
gausybė, vargiai Ša išvardi
namų darbų, susijusių su 
metraščiui medžiagos surin
kimu, jos atydžiu peržiūrė
jimu, jos turinio kruopščiu 
atrinkimu, kartais gi gal net 
jo koregavimu. Metraščio 
turinio estetiniai stilistinė 
išdėstymo forma. Metraščiui 
popierio kokybės parinki
mas, jo formato bei jo išori
nės išvaizdos meninlis • api- 
pa vi dalinimas.

Dėl specifinės redakcinės 
komisijos darbo paskirties, 
prikergti jai dar ir metraščio 
išleidimo lėšų rinkimą nega
lima; nuo šio įpareigojimo ar 
įsipareigojimo ji turėtų būti 
laisva.

Metraščio išleidimui fi
nansų telkimo reikalui, pa
gal savo paskirtį, geriausiai 
tiktų Australijos Lietuvių

Spaudos Sąjunga. Su ja 
ALB Krašto Valdyba turėtų 
susitarti, o Spaudos Sąjunga 
šios pareigos neturėtų atsi
sakyti, nes ji ir įsteigta 
Australijos lietuvių spaudos 
platinimo paskirčiai. Met
raščio redakcinei komisijai, 
pagal nusistatytą metraščio 
turinio bei viso jo apipavi
dalinimo planą, sudarius 
reikiamą sąmatą ir tai są
matai Spaudos Sąjungai 
pritarus, nedelsiant reikėtų 
pradėti vykdyti lėšų telkimo 
vajų. Suprantama, prieš 
visa tai, metraščio redakcinė 
komisija turėtų spaudoje 
plačiai nušviesti šio leidinio 
Easkirties reikšmę.

Numatomą jame žodinę - 
rašto bei vaizdinę turinio 
apimtį, leidinio formatą ir jo 
išvaizdą. Toks supažindini
mas, leidinio išsamus skai
tytojui pristatymas, turėtų 
teigiamos įtakos jo prenu
meratos gausesniam pasise
kimui.

Iš anksto metraštį užsisa
kantiems ar nevertėtų pa
siūlyti nedidelę, simbolinę 
Krenumeratos nuolaidą?

letraščio išleidimui auka
vusių didesnes pinigų sumas 
mecenatų ir garbės prenu
meratorių ar neužtektų 
paskelbti leidinyje tik 
pavardes ir paaukotą sumą, 
taip, kaip išleistuose rim
tuose leidiniuose daroma. 
Žadant metraštį papuošti 
šimtininkų nuotraukomis ir 
jų autobiografijomis ar ne
nubluks metraščio istorinė 
paskirtis Australijos 
lietuvių šimtininkų foto 
nuotraukų fone?

Metraščio vaizdiniame 
turinyje vertėtų naudoti 
daugiausia veiklesnių orga
nizacijų foto nuotraukas: 
skaitlingus organizacijų 
susirinkimus, gausius minė
jimus, tautinio pobūdžio de
monstracijas, skautų sąs
krydžių metu vykstančius 
žaidimus, sportuojančio jau
nimo vykstančias žaidynes 
ir kita.

Tokiose iliustracijose 
būtų pavaizduota konkreti 
veikla, o ne statiškas paski
rų asmenų pozavimas.

Metraščiui išleisti lėšų 
telkimu ir jo išleidimo laiki
nu finansavimu, iki prenu
meratos ir aukų rinkimo bū
du lėšos bus surinktos, rūpi
nantis Spaudos Sąjungai, o 
redakcinei komisijai vyk
dant savas redakcines pa
reigas, metraščio išleidimo 
darbas, laiko atžvilgiu, ne
bus saistomas su ALB 
Krašto Valdybos kadencijos 
Sasikeitimu, nes Spaudos 

ąjunga yra permanentinė 
institucija, o redakcinė ko
misija ėmėsi pareigų kol jos 
darbas bus užbaigtas ir 
metraštis bus išleistas.

Taip darbą pasiskirsčius, 
verta manyti, metraštis 
greičiau išvystų savo gimta
dienį.

Liudas Barkus

žinios iš viso pasaulio
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Taip kuriasi Australijos nacija
Tęsinys

Albertas Zubras

Turint galvoje A. Calwell 
amerikoniškas šaknis, sene
lis airas į šį kraštą buvo at
vykęs iš JAV, suprantama 
"melting pot” politika, jo la
bai griežtas nusistatymas 
prieš spalvuotųjų imigrantų 
įsileidimą ir iki mirties kar
tota "White Australia poli
cy”. Calwellio imigracijos 
planą lėmė galimai greita 
kalbinė ir - kultūrinė 
asimiliacija, nes tik tokia, 
pagal jo įsitikinimą, ugdys 
Australijos naciją. Etninės 
skirtybės sunaikintinos jau 
su pirmąja karta. Dėl to tat 
imigrantai išlaipinami buvo 
skirtingose vietovėse bei 
valstijose, kad jie nesusi- 
burtų vienoje kurioje nors 
valstijoje bei mieste, kad 
nesusidarytų etninių koloni
jų. Tikriausiai dėl to kon
trakto metais ir šeimos buvo 
išskirtos. Tolimesnę asimi
liaciją atliks gatvė, kurioje 
vaikai žais, mokykla, paga
liau ir bažnyčios. Katali
kams popiežius Pijus XII 
buvo paskelbęs raštą, kur 
vyskupai buvo raginami 
leisti imigrantams susikurti 
savas neteritorines parapi
jas. Tas reikalas Australi
joje katalikų ordinarų buvo 
suboikotuotas. Vysk. Briz- 
gys, lankydamasis Australi
joje, tuo klausimu turėjo 
pasikalbėjimą su Sydnejaus 
kardinolu Gilroy ir su Mėl

yno arkivyskupu Manex. 
Sydnejiškis atsakė, kad tai 
tuščios pastangos, nes imi
grantų aikams tautinės pa
rapijos bus svetima, o 

..xanex, primintas apie po
piežiaus raštą, atidrožė 
trumpai: "Mūsų politika ki
ta”.

A. Calwell imigracinio 
plano pirminėje stadijoje 
yra labai rimtai baiminęsis 
dėl angliškai nekalbančių iš
vietintųjų asmenų įsileidi
mo. Ryžtasi pradžioje įsi
leisti tik pabaltiečiai. Vy
riausybė teisingai buvo 
supratusi Australijos ang
liškai kalbančių baltųjų vie- 
nakalbės nacijos nepakantą 

binei ir kultūrinei sveti
mybei. Su žydais, sakysim, 
jau buvo apsiprasta: jų čia 
įsileista jau prieš karą. Tai iš 
Vokietijos ir Austrijos, bė
gusieji nuo hitleriško naciz
mo. Ludwigsburge prie 
Stuttgarto IRO įstaigoje 
1950 m. teko skaityti aus
tralų skelbimą dėl imigraci
jos. Ten buvo rašyta, kad 
neįsileidžiami TSRS gimę 
asmenys, o taip pat ir žydai. 
Dėl žydų, perskaičius A. 
CalweU ”Be Just and Fear 
not”, tai aišku. Jie buvo pri
skirti kitai imigracijos kate
gorijai. Juos iškviečia čia jau 
gyvenantieji žydai, ir darbo 
sutarties jiems nereikia pa
sirašyti. Ne kiekvienas ta
čiau žydas tokius iškvieti
mus galėjo gauti. Vėliau, 
praplėtus įsileistinų išvie
tintųjų kategorijų, jų čia at
važiavo užsirašę lenkais. 
Kas daryti su pabaltiečiais, 
ukrainiečiais? Maskva pasi
šovusi juos susigrąžinti. Dėl 
to ir australų imigraciniame 
skelbime pastaba, kad neįsi
leidžiami TSRS gimusieji. 
Baltai nėra gimę TSRS, nes 
jų buvo nepriklausomos, 
valstybės. Jei kas gimė dar 
prieš I-jį Pasaulinį karą, tai 
Rusijoje, bet ne TSRS. Kad 
taip tas raštas Australijos 
imigracijos valdininko IRO 
stovyklose buvo interpre
tuojamas, tai man pačiam 
dirbant paskutiniu metu 

ka

IRO įstaigoje, teko patirti. 
Net ir mano atplaukiamuoju 
1950 m. laivu atvyko vienas 
rusų caristinis karininkas, 
gyvenęs Jugoslavijoje, ir 
keli Lenkijos žydai ir ukrai
niečiai. Pirmieji transportai 
1947-48 m. beveik vien tik 
pabaltiečių. A. Calwell 
atsidūsta. Jo žodžiai: "At
vykus žmonėms į Melbour- 
ną, aš juos pasveikinau. Bu
vo šiokio tokio abejojimo 
apie šių išvietintųjų asmenų 
kokybę, kurie savo gyslose 
turėjo įvairių rasių kraujo 
mišinį. Daugelis buvo rau
donplaukiai ir mėlynakiai. 
Buvo ir tarp abiejų lyčių 
natūralių blondinų. Vyrai 
buvo dailūs, moterys gra
žuolės. Kai laikraščiai at
spaude tos grupės nuotrau
kas, nebebuvo sunku įpiršti 
imigraciją Australijos žmo
nėms” (ibd. p. 103). Taigi 
kaip turguje: ”red-headed” 
kaip pats Calwell jaunystė
je, kaip daugelis airių ir

Iš Mūsų Pastogės baliaus Melbourne. Sėdi iš k.: J. Tamošiūnas, R. Pocienė, 
ALB Kr. Valdybos pirm. Alb. Pocius, Melbourno Apyl. pirm. R. Šemetas, p. 
Šemetienė, M. Didžys.

Pabaltiečių koncertas Melbourne
Spalio 24 d. Melbourne, 

Estų Namuose įvyko bend
ras Pabaltiečių chorų kon
certas. Pagal tradiciją kon
certą ruošia iš eilės kiekvie
na tautybė, Šiais metais bu
vo estų eilė ir jų suruoštas 
koncertas praėjo labai gra
žiai.

Dalyvių gausumu galbūt 
ir nepasižymėjo, nes latviai 
tą patį vakarą suruošė savo 
jaunimo talentų vakarą, 
nors gerai žinojo apie Pa
baltiečių koncertą. Dalyva
vo apie 300 žmonių. Publikos 
daugumą sudarė estai ir lie
tuviai.

Koncertą pradėjo latvių 
mišrus choras. Po jų sekė 
estų moterų ir vyrų chorai. 
Po jų pasirodė Melbourno 
lietuvių Dainos Sambūrio 
choras, vadovaujant Danu
tei Levickienei.

Ne viena lietuvių, bet ir 
estų bei latvių nuomone lie
tuviai pasirodė geriausiai. 
Energinga dirigentė ir gra
žus mūsų chorisčių tautiniai 
rūbai sudarė gražų reginį, o 
dainavimas be priekaištų.

Antroje koncerto dalyje 
pasirodė jungtinis estų, lat
vių ir lietuvių choras diri
guojant iš eilės po dvi dainas 
kiekvienos tautybės diri
gentui. Visi trys chorai buvo 
išmokę po kelias dainas 
estų, latvių ir lietuvių kal
bomis. Bendros dainos ir di- 

škotų, blondinai ir mėlyna
kiai kaip nordic. Visi vien- 
Singiai tarp 18-35 metų.

uriam ponui pasiūlysi, tas 
priims. Nukala Calwell 
jiems ir vardą "New Aus
tralian”. Svarbiausia tai, 
kad iš pirmo žingsnio jie ži
notų, ko čia atvyko - papil
dyti Australijos naciją.

Vis dėlto jau kiek senėliau 
čia įsišakniję anglo-saksiš- 
kos ir airiškos kilmės gy
ventojai, baltosios Australi
jos nacijos pradininkai, nau
juosius Europos kontinento 
imigrantus sutiko rezervuo
tai, atstumiančiai. New 
Australian vardas, pradžioje 
įstaigose ir spaudoje plačiai 
vartotas, dabar retai begir- 
dimas. Jo vietoje įsigalėjo 
"ethnic”, pabrėžiant tautinę 
bei kalbinę kilmės skirtybę. 
Naujieji Europos kontinento 
imigrantai pradžioje vietinių 
buvo vadinami tiesiog 
’’baits” vardu. Dabar dažnai 
girdimas žodis” Wags”. Tai 

džiulis jungtinis -choras su
darė nepaprastą nuotaiką ir 
galėjai jaustis lyg būtumei 
dainų šventėje.

Pasibaigus koncertui, Pa
baltiečių Tarybos pirminin
kas Alb. Pocius su Tarybos 
vicepirm. Maila Taimre įtei
kė gėlių visų trijų tautybių 
dirigentams ir trumpu žo
džiu padėkojo koncerto ren
gėjams, dirigentams ir vi
siems choristams. Po to gė
les įteikė visų tautybių cho
rai savo tautybių dirigen
tams. Buvo gėlių puokštė ir 
nuo estų bendruomenės.

Koncerte dalyvavo net

VIKTORIJOS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

TARYBA

Spalio 12 d. Melbourne 
Lietuvių Namuose įvyko 
Viktorijos Pavergtųjų Tau
tų Tarybos metinis susirin
kimas, kuriame dalyvavo 
visi Tarybos nariai ir beveik 
visų bendruomenių pirmi
ninkai.

Tarybos pirmininkas Al
binas Pocius padarė savo 
veiklos metinę apyskaitą ir 
pateikė pasiūlymus ateities 
veiklai. Pirmininko metinė 
apyskaita buvo patvirtinta 
ir eita prie naujos vado
vybės rinkimų. Albinui Po- 

jau keiksmažodis - valkata, 
parazitas. Tiesa, oficialios iš 
viršūnių kylančios diskrimi
nacijos naujieji ateiviai ne
patyrė ir nepatiria. Ūkinės 
galimybės priklauso nuo 
privačios iniciatyvos, nuo 
asmeninių sugebėjimų, kiek 
tai įmanoma laisvos konku
rencijos kapitalistinėje 
sistemoje. Stambusis su
telktinis kapitalas, ypač 
amerikoniškasis, žinoma 
nustelbia smulkesnįjį. 
Niekas tačiau nedraudžia 
silpnesniesiems jungtis į ko
operatyvus ar į daugianares 
bendroves. Jei tuo keliu ei
nančių maža, tai kaltas žmo
giškasis individualizmas, 
ypač ryškus tarp naujųjų

Iškilus architektas
Adelaidė iki šiol neturėjo 

tarptautinio masto viešbu
čio, kuriuo galėtų pritraukti 
pasiturinčius užsienio turis
tus. Turizmui vis plečiantis, 
P. Australijos vyriausybė 
rūpinosi surasti suintere- 

vienas svečias iš Šveicarijos, 
kurį atsivedė lietuvių choro 
valdybos pirm. p. K. Lyni- 
kas.

Po koncerto vyko bendros 
vaišės. Visiems pasistipri
nus ir atsigaivinus čia dar 
sudainuota daug dainų ir 
pakalbėta.

Linkėtina, kad šį graži 
tradicija būtų tęsiama ir 
toliau, nes tai geriausiai už
tikrina pabaltiečių nuoširdų 
bendradarbiavimą, kas 
būtina siekiant laisvės Esti
jai, Latvijai ir Lietuvai.

koresp.

ciui kaip jau išdirbusiam 8 
metus Taryboje ir atsisakius 
iš pareigų, nauju Tarybos 
pirmininku išrinktas ukrai
niečių atstovas Anatole Ve- 
reshaka, vidurinės kartos 
žmogus su akademiniu išsi
lavinimu. Vicepirmininku 
išrinktas bulgarų atstovas 
P. Djoneff, sekret. slovakų 
bendruomenės pirm. Tere- 
zia Kral ir iždininkė lietuvių 
atstovė Laima Lipkevičienė.

Lietuvių bendruomenės 
dalyvavimas Pavergtųjų 
Tautų Taryboje nėra kieno 
nors "išmislas”, bet privalo
mas pagal VLIKo ir Pasaulio 
Lietuvių Benruomenės nu
rodymus, kad apsijungę visi 

ateivių. Nėra diskriminaci
jos nei universitetuose, ad
ministracijoje, tarp profesi
nių žmonių bei amatininkų. 
Ji gal jaučiama politikos 
sferoje. Nebekrenta į akis 
diskriminacija ir eiliniame 
kasdieniniame gyvenime. 
Imigrantų skaičiui padaugė
jus tiek, kad jie sutinkami 
jau kiekviename žingsnyje, 
senieji su naujaisiais kaž
kaip susigyveno, nepakanta 
dingo. Negirdėti gatvėse ar 

viešajame transporte 
šiurkštaus įspėjimo: "Speak 
English”. Kalbos laisvė ir 
įstaigose.

(Bus daugiau)

suotus asmenis ar bendro
ves reprezentaciniam vieš
bučiui šiame mieste pasta
tyti. Minti? šiam planui buvo 
iškelta 1972 m. Bet viešbu
čio statyba Hilton Interna
tional buvo pradėta prieš 
porą metų ir spalio mėn. už
baigta.

Tai milžiniškas 18 aukštų 
pastatas, pačiame miesto 
centre. Jame yra apie 400 
kambarių. Statyba kainavo 
44 milijonus dolerių. Spau
doj skelbiama, kad Hilton 
Intern, viešbutis Adelaidėje 
yra pats moderniausias iš 
penkių šio vardo viešbučių 
Australijoj. Jame sutelkta 
visa moderniųjų laikų staty
binė ekstravaganza išpai
kintą ir pinigingą turistą 
prisivilioti ir jį patenkinti.

Ar maža kur viešbučių 
statoma. Dėl visų jų mums 
nei šilta nei šalta. Bet šio 
viešbučio atsiradimą verta 
paminėti, nes jo statyba ne
apsiėjo be lietuviškų sme
genų ir rankų. Viešbučio 
planus paruošė ir statybos 
eigą prižiūrėjo lietuvis ar
chitektas Antanas Lapšys 
su savo partneriu architektu 
Neighbour. Šio liuksusinio ir 
techniškai moderniausio 
viešbučio suplanavimas ir 
statybos užbaigimas liudija 
šio jauno lietuvio architekto 
neeilinį talentą. Tikėkime, 
kad apie jį dar ne kartą iš
girsime. Arch. A. Lapšys 
yra žinomo adelaidiškio vi
suomenininko Jz. Lapšio sū
nus.

Prie viešbučio konstruk
cijos dirbo, kaip metalo su
virintojas Balys Nemeika 
’’Mūsų Pastogės” sporto 
bendradarbis. Iki paskutinių 
statybos dienų viešbutyje 
taip pat dirbo, kaip vidaus 
įrengimo stalius, ilgametis 
choro Lituania dainininkas 
Adomas Mačiukas.

Kai lankysitės Adelaidėje, 
praeidami pro Hilton vieš
butį prisminkite, kad prie jo 
atsiradimo buvo pridėta ir 
lietuviška ranka.

B.S.

bendromis jėgomis galėtu
me kovoti už visų pavergtų
jų tautų laisvę.
Linkime naująjai Paverg
tųjų Tautų Tarybai sėkmin
gos veiklos ir darbo.

Alb. p.

Dr. V. Karvelienė, daly
vavusi Sydnejuje vykusioje 
patologų konferencijoje, 
spalio 23 d. išvyko atgal į 
Čikagą, kur ji gyvena ir 
darbuojasi. Būdama Sydne
juje ji spėjo aplankyti senus 
bičiulius, nes J. ir V. Karve
liai anksčiau gyveno Syd
nejuje
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GYVENIMAS ADELAIDĖJE

Laiškas iš Adelaidės
BENDRUOMENĖS

SUSIRINKIME

Adelaidiškė lietuvių vi
suomenė pradeda gyventi 
busimųjų Lietuvių Dienų 
nuotaikomis. Šias nuotaikas 
bando padirginti ir būsimų 
švenčių reklama. Vos įžen
gus į Lietuvių Namų vesti- 
bulį, kaktomušu susiduri su 
spalvingu kviesliu į Lietuvių 
Dienas. Tai didokas plaka
tas, kuriame įvairiose pozo
se išsidėsčiusios paplūdimo 
gražuolės su mini-bikini. 
Paprastai reklama pristato 
savo siūlomas prekes ar pa
rengimus ir išryškina, kas 
tokiu atveju charakteringa. 
Atseit, esame kviečiami pa
ganyti akis Melbourne pajū
riuose. Dėmesio berniukai - 
Eensininkai! Dar ne vienose 

ietuvių Dienose tokios rū
šies atrakcijų nebuvo pasiū
lyta.

Plakatų nuodugniau pa
studijavus rasta, kad jis pa
gamintas Viktorijos turizmo 
biuro. Jo apačioje žiurstelio 
formoje, stambiu šriftu pri
klijuotas priedas, kviečian
tis į Lietuvių Dienas Mel
bourne. Nesinori tikėti, kad 
ši keista reklama ant Lietu
vių Namu, oficialios skelbimų 
lentos būtų juokdario dar
bas. Dar labiau neįtikėtina, 
kad tai L D Rengti Komiteto 
oficialus kvieslys į Lietuvių 
Dienas, nes jis savo pigumu 
tiesiog profanuoja busimuo
sius parengimus ir juos nu
vertina. O plakatas jau ke
lios savaitės vis kabo ant 
sienos. Vieni pasišaipo, kiti 
pagrįstai piktinasi.

Pajėgdami suorganizuoti 
tikrai pasididžiavimo vertus 
meninius parengimus, ne
besugebame žmoniškai jų 
pareklamuoti ir naudojame 
beveik iš šiukšlyno paimtas 
senas ir pigias komercines 
reklamas. Kažkur čia yra 
nedovanotinas apsileidimas 
ar visiškas bukumas.

Seniai reikėjo pagalvoti 
apie Lietuvių Dienoms skir
tus plakatus, kurie menine 
forma pavaizduotų jų apimtį 
ir pobūdį. Šiame reikale 
mielai padėtų mūsų iškilieji 
dailininkai, jei kas į juos 
kreiptųsi.

* _ ♦
ALB Adelaidės Apylinkės 

Valdyba spalio 17 d. sukvie
tė bendruomenės nepapras
tą susirinkimą. Jo tikslas - 
išrinkti atstovus į Krašto 
Tarybą. Susirinkime daly
vavo 67 asmenys. Buvo pa
siūlyta 13 kandidatų. Į 
Krašto Tarybą išrinkti:' V. 
Neverauskas, V. Baltutis, G. 
Vasiliauskienė, A. Zamois- 
kis, V. Vosylius, P. Pusdeš- 
ris, V. Opulskis, P. Bielskis, 
B. Sabeckis ir M. Pocius.

Susirinkimo eigoje kalbė
jo kun. A. Spurgis, savo žo
dyje išryškinęs parapijos ir 
bendruomenės santykius ir 
jų tarpusavio bendradarbia
vimą. Pranešimus padarė ir 
kelių organizacijų atstovai, o 
taip pat išvykos į Čikagos 
Lietuvių Dienas atstovas V. 
Skiparis, patiekęs kelionės 
išlaidų konkrečias sumas. 
Buvo iškeltas ir N; Metų 
sutikimo baliaus klausimas. 
Apylinkės Vald. pirmininkas 
Č. Zamoiskis pranešė, kad 
Eereitais metais ruoštas ba

us davė nuostolio. Šiais 
metais didelė dalis adelai- 
diškių išvyks į Lietuvių Die- 
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nas Melbourne, tad vargu 
galima tikėtis didesnio susi
domėjimo baliumi. Ruošiant 
N. Metų sutikimo balių vien 
muzikantai ir salės nuoma 
sudaro 600 dolerių išlaidų. O 
kur dar kitos išlaidos.

Tad virš 30 metų vykęs 
gražus paprotys visai bend
ruomenei susitikti N. Metų 
sutikime ir pasijusti vienos 
šeimos nariais jau nebeį- 
vyks. Nutraukti tradicija 
virtusį parengimą lengva. Jį 
vėl atgaivinti bus žymiai 
sunkiau. Atsiradusią tuštu
mą kas nors užpildys ir N. 
Metų sutikimą ims vadinti 
’’tradiciniu”.

Atrodo, kad bendrą N. 
Metų sutikimą būtų galima 
suorganizuoti. Tokiame su
tikime vistiek dauguma 
publikos sudaro vyresnieji, 
kuriems šokiai tėra antraei
lės reikšmės. Nevadinkime 
šio parengimo baliumi, bet 
vakarone, N. Metų sutikimu 
ar kaip kitaip. Bet tą vakarą 
sueikime visi į Lietuvių Na
mus pabendraukime ir, iš
mušus 12 valandai, pasi
keiskime linkėjimais ir 
įprastiniais pasibučiavimais, 
kurie sušildo netik lūpas, 
bet ir širdis. Galėtų būti ir 
suneštinės vaišės prie akor
deono ar mechaninės muzi
kos.

Šį parengimą galėtų 
suorganizuoti kad ir Lietu
vių Sąjunga, kuriai neturėtų 
būti vistiek, ar Lietuvių Na
muose kas nors vyksta ar 
ne. Sydnejaus Lietuvių Klu
bas dažnai savo vardu ruošia 
įvairius parengimus Lietu
vių Namuose. Gal ne tiek 
pasipelnymo tikslu, kiek 
noru pritraukti lietuvių vi
suomenę.

Neseniai ramovėnai su
ruošė iškilą. Ūž penkis dole
rius visi iškilos dalyviai bu
vo du kartus sočiai prival-

Adelaidinės pabiros
Tradiciniu tapęs ALK 

M-rų D-jos pavasario balius 
įvyko spalio 2 d., šv. Kazi
miero parapijos salėje. Salė 
papuošta žalumynais ir 
pavasario žiedais. D-jos 
Valdyba su šypsniu sutiko 
atvykstančius, su žiemos 
slogomis atsisveikinti, sve
čius. Tarp gėlių, žalumynų ir 
savo prietelių prie gražios 
muzikos, su žiemos vėjais 
atsisveikino, virš 200 tau
tiečių.

Baliuje nebuvę dar ir 
šiandien čiaudi, negalėdami 
atsikratyti slogučių.

*_ *
Ilgametis choro Lituania 

choristas, buvęs Vaidilos te
atro aktorius ir aktyvus ra- 
movėnas Juozas Jasys, su
laukęs vyresnio amžiaus, 
augina orchidėjas. Jo kieme 
gražiomis eilėmis sustatytos 
orchidėjos žydi įvairiomis 
spalvomis. O ar yra gražes
nė dovana, viena ar kita 
proga, už nevystantį orchi
dėjos žiedą?

Taigi, kai reikės žiedų, 
pagalvok apie orchidėjas!

*_ *
Adelaidės tautinių šokių 

Ansamblis Žilvinas spalio 10 
d., sekmadienį, Lietuvių 
Namuose suruošė koncertą. 
Kadangi koncertas vyko 
tuoj po pietų, tai ir pietus 
gamino Žilvino šokėjų Tėvų 

gydinti mėsos kepsniais, i 
pyragaičiais ir kava. Ramo
vėnai ne kartą yra parodę 
savo ne tik kulinarinius, bet 
ir organizacinius sugebėji
mus. Kodėl nepaprašyti jų 
suorganizuoti N. Metų suti
kimą. Nepasirodykime, kad 
jau nesulaikomai riedam pa
kalnėn.

♦ _*
Susirinkime pranešimą 

padarė lietuviškojo radiofo
no ’’direktorius” V. Baltutis. 
Anot jo, radio programos 
numatytos iki sausio mėn. 
Viskas vyksta sklandžiai. 
Jokių nusiskundimų nėra. 
Visuomenė lietuvių radio, 
valandą dosniai remia.

Adelaidės lietuvių radio 
yra bendruomenės valdybos 
žinioje, ir pirmoj eilėj tar
nauja vietinei bendruome
nei. Radio išlaidos yra įvai
rios ir įdomios. Radio komi
tetas išrinktas bendruome
nės susirinkimo.

Mums tiesiog nesupran
tama, kodėl mūsų kaimynai 
sydnejiškiai panašiai nesu
sitvarkė ir savo radio per
leido į privačias rankas. Po 
šešerių metų veiklos, radio 
vadovai pastebėjo, kad jie 
tarnauja beveik ’’supuvu
siai” visuomenei. (O gal 
šešių metų radio transliacijų 
poveikis?). Ką nors sunie
kinti nereikia nei didelės 
drąsos nei išminties. Šis su
sikirtimas panašus į Leba- 
nono karą, kuriame kol kas 
nėra laimėtojų.

Adelaidiškiai radio specai 
mielai patalkintų sydnejiš- 
kiams ir suorganizuotų jų 
radiofoną taip, kad visos pu
sės būtų patenkintos ir lai
mingos. Tik kam nors rei
kėtų atsisakyti mesianizmo 
perauklėti Sydnejaus lietu
vių visuomenę, kad ji nesi- 
kapstytų po šiukšles.

B. Straukas

Komitetas, kuriam vado
vauji. aps”ūkri ir gabi pirmi
ninkė Lucija Snarskienė.

Į pietus ir koncertą susi
rinko gausus būrys tautie
čių, parodydami, kad jie re
mia jaunimo pastangas.

Koncerte, kurį jau gražiai 
aprašė V. Marcinkonytė, 
’’pasirodė” Eglutės ne tik 
gražia išvaizda, bet ir gra
žiomis dainomis. Atsivėrus 
uždangai, pasigirdo nuosta
bos balsai. Aštuonios Eglu
tės, lyg tos Lietuvos eglelės 
puikiomis sukniomis ir gra
žiomis dainomis žavėjo pub
liką. Joms sėkmingai vado
vauja Nemira Stapleton.

Vaizdo ir dainos paveiktas 
Juozas Jasys parėmė Eglu
tes 25 dolerių suma. Ačiū 
jam!

*_ ♦
Spalio 9 d. radijo progra

ma buvo skirta ’’pamąstyti” 
apie dabartinę Lietuvos pa
dėtį ir pasvarstyti, ar mes 
savo veikloje kartais nenu
klystame nuo mūsų pagrin
dinio tikslo - laisvės siekimo 
savo kraštui.

Programoje girdėjome 
apie dabartinę rusifikaciją, 
kurią visais būdais stengiasi 
įpiršti okupantas. Rusifika
cija, kai kam gal neatrodo 
pavojinga, bet juk tai yra 
’’žudymas” lietuviško žodžio 
ir rašto, o be jų tauta bus 
įlieta į bendrą sovietinį ka-

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 siuntini 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
Dirbtinio minko kailis paltui, De-lux, sveria 5 sv. 100 
Pigesnis minko kailis paltui 88
Jeans, rumbuoto velveto 42
Vyriškas arba moteriškas megstinis 44
Vilnonė arba šilkinė skarelė 12
Telescopic lietsargis 12
Vyriški arba moteriški pusbačiai 44
Puiki suknelei medžiaga 40
Šilkinio velveto medžiaga suknelei 3 m. 66
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m. 80
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. 66
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. 80
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. 100

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.

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

tilą.
Programoje paminėti ir 

’’biznieriai”, kurie dėl 
dolerio, tiesioginiai bendra-' 
darbiau ja su okupantu. Kai 
kam ši radijo laida buvo per 
’’aštri”.

Taigi, nuolaidavimo vėžys 
skverbiasi visur.

*_ *
Spalio 17 d. Lietuvių Na

muose įvykusiame nepap
rastame Adelaidės apylin
kės lietuvių susirinkime, 
dalyvavo 67 tautiečiai. Iš
rinkti nauji ALB Tarybos 
nariai, išklausyti kai kurių 
lietuviškų organizacijų pra
nešimai.

Apylinkės Valdybos pirm. 
Č. Zamoiskis pranešė, kad 
valdyba Naujų Metų baliaus 
daugiau neberuoš, nes pra
eitasis atnešė tiktai nuostolį.

Pasigirdo balsų priešta
raujančių prieš tokį valdy
bos nutarimą.

Susirinkime girdėjome ir 
apie ALB Krašto Valdybos 
organizuojamą išvyką į

PAMALDOS JAUNIMUI

Spalio 23 d. Lietuvių Klu
be vakare buvo surengtos 
pamaldos jaunimui. Mišias 
atnašavo kun. P. Butkus, 
kuris stengiasi šią idėją įgy
vendinti, nors dalyvių susi
renka skystokai, daugiausiai 
ateitininkiškas jaunimas. 
Dalyvių tarpe buvo ir teolo- 
g'ją studijuojąs klierikas J.

irdauskas. Jis po metų bus 
įšventintas kunigu Tasma- 
nijoje. Jo tėvas lietuvis, bet 
motina olandė.

1 JAV, — Pasaulio Lietuvių 
Dienas Čikagoje 1983 m. 
Pranešimą padarė valdybos 
sekretorius Antanas Skipa
ris. Tikimasi, kad iš Adelai
dės atsiras nemažai tautie
čių, kurie pasinaudos šia iš
vyka.

*_*
Adelaidės aerodromas 

nuo lapkričio 6 d. gauna 
Tarptautinio aerodromo
statusą. Šia proga, visą mė
nesį užsitęsiančiose iškilmė
se, dalyvauja ir mūsų me
niniai vienetai: choras Litu
ania ir tautinių šokių grupė 
Žilvinas.

Nebereikės Sydnejaus ir 
Melbourno paslaugų, vyks
tant į užjūrius.

*_*
Geriau mirti stovint ant 

nuosavų kojų, negu vergauti 
klūpščiomis, — Lenkijos So
lidarumo unijos šūkis.

*_*
Vibaltis

TĖVIŠKĖS AIDŲ BALIUS

Spalio 23 d. Sydnejaus 
Liet. Namuose buvo su
rengtas ’’Tėviškės Aidų” 
metinis balius. Jį suorgani
zavo Kat. Kultūros Draugi
ja, vad. A. Vinevičiaus. 
Programoje pasirodė Dainos 
choras, vad. B. Aleknaitės, 
sudainavęs keturias dainas. 
Patraukli loterija ir jaukus 
’’Tėviškės Aidų” bičiulių su
buvimas turtino visą paren
gimą. Gaila, dalyvių nebuvo 
gausu, bet dalyvavę nesi
gailėjo.
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LIETUVIAI ’

GOLFININKAI

Kas nėra žaidęs golfo, tam 
sunku suprasti, kodėl žmo
gus, turėdamas pilną protą, 
jau šeštą valandą iš ryto, 
kartais net lyjant, gali 
vaikščioti po laukus paskui 
mažą baltą kamuoliuką, jį 
lazda mušdamas ir stengda
masis įvaryti į golfo skylę.

Šis sportas, iš šalies žiū
rint, atrodo labai neįdomus. 
Tačiau iš tikro golfas iš žai
dėjo reikalauja nepaprastos 
disciplinos, didelio pasiruo
šimo ir ne tik fiziniai, bet 
taip pat ir protiniai.

ŽINIOS
Pasaulio vyrų tinklinio 

varžybos pravestos Argen
tinoje, Buenos Aires mieste 
baigėsi Rusijai laimėjus pir
mąją vietą. Antroje Brazili
ja, trečioje Argentina. Aus
tralijai teko dvidešimt ant
roji vieta iš dvidešimt ketu
rių dalyvavusių valstybių.

* *
Garsioji New Yorko 

Cosmos futbolo komanda 
lankėsi Australijoje.

Melbourne prieš Victori- 
jos rinktinę laimėjo 3-2.

* *
Sydnejaus kroatų futbolo 

klubas laimėjęs šios valsti
jos pirmenybes panoro siek
ti Australijos titulo. Pirma
me rate prieš Phillip Leagos 
čempionus pralaimėjo 3-1.

* *

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Palaiminimai 
rojinėje žemėje

Izaijo 25:6-9 pranašas patiekia mums pranašingą nau
josios karalystės aprašymą, tada kai rojiškos sąlygos bus 
įsteigtos visame pasaulyje, ir viena tos pranašystės dalis 
sako, kad tuomet Dievas ’’sunaikins mirtį amžinai”. 1 Ko- 
rintiečiams 15:54 apaštalas cituoja tą pažadą ir aiškina, 
kad jis bus įvykdytas po bažnyčios išaukštinimo į nemir
tingumą, išvien su jos Viešpačiu. Vienas iš pradinių pa
laimintų karalystės pažadų buvo duotas Abraomui, kurį 
suteikdamas Dievas pasakė, kad per jo sėklą bus palai
mintos visos žemės giminės.
Galatiečiams 3:8, 16 ir 27-29, Povilas aiškina, kad Abra

omui duotasis pažadas bus įvykintas per Kristų ir jo pa
garbintą bažnyčią, jo ištikimuosius pasekėjus šiame am
žiuje. Dėl tos tad priežasties rojiškos gyvenimo ir laimės 
sąlygos dar nebuvo įsteigtos žemėje; nes Kristaus pase
kėjai šiame amžiuje, kurie dalyvaus jo dangiškuose na
muose ir bus bendratėvoniai su juo, suteikime pasauliui 
gyvenimo palaimų, turi pirma būti išrinkti ir prirengti 
užimti aukštas vietas karalystėje.

Laikų ženklai neabejotinai parodo, kad mes dabar gy
vename šios gadynės pabaigoje, kuomet Kristaus bažny
čios surinkimo darbas yra beveik užbaigtas. Tai reiškia, 
kad netolimoje ateityje pasirodys ilgai lauktoji gadynė, 
žadėtieji palaiminimo laikai. Netrukus tamsioji verksmo 
naktis, paliks vietą giedojimo rytui. Tikros linksmybės 
laikas bus tada, kai nebebus daugiau laidotuvių, nes jų 
vietą užims laimingas susivienijimas su mylimais- drau
gais ir giminėmis, kurie buvo laikinai pražuvę mirtyje. 
Tai bus naujas ir amžinas susivienijimas su tais, kurie 
tuomet klausys anos dieviškos karalystės įsakymų, ir 
paklusnumu pasidarys atsteigiančiosios dieviškojo Kris
taus ir jo pagarbintos jaunosios galybės dalyviais. — 
Apr. 22:17.

Bus daugiau

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

Aš golfą pradėjau žaisti 
prieš penkerius metus ir dar 
nei karto nesu sužaidęs be 
daugybės klaidų. Gi mano 
kolegos, su kuriais aš regu
liariai žaidžiu du kartus per 
savaitę, pradėjo žaisti prieš 
20-tį metų ir galvoja lygiai 
taip pat. Gal dėl to golfo 
sportas ir yra toks įdomus, 
kadangi jis iš žmogaus rei
kalauja tiek daug.

Lietuvių tarpe golfas vis 
daugiau ir daugiau populia
rėja. Kovo golfininkai regu
liariai dalyvauja lietuvių 
sporto šventėse ir dažnai 
susitinka ir savo jėgas iš
bando su sostinės Canberros 
lietuviais žaidėjais. Yra 
įsteigta pereinamoji taurė, 
kurią pirmus dvejus metus 
laimėjo canberiškiai. Reik 
tikėtis, kad vieną dieną iš 
sostinės ji bus parvežta ir į 
Sydnejų. Patys iškiliausi 
Sydnejaus golfininkai yra 
trys daktarai, tai L Venclo
vas, kuris, gaila, iš ”A” kla
sės nukrito į ”C” klasę. Jo 
pasiteisinimas, tai turimas 
dvigubas ’’handicap’as”: 
vienas golfo klubas ir antras 
žmona ir trys vaikai. Liuką 
Petrauskas savo ’’handi- 
cap’o’’ niekaip negali suma
žinti. Jis teisinasi, kad paty
rimo ir talento jam netrūks
ta, tik labai nesiseka. Kostas 
Bagdonas, nors ir ne žemai
tis, bet labai užsispyręs. Li
verpool golfo lauko 8-tos 
skylės ežere kartą jis pas
kandino net 10 sviedinukų, 
kol šią skylę nugalėjo. Gaila, 
bet kol kas dar nei vienas iš 
sydnejiškių negali nugalėti 
canberiškio Tado. Bet, gal 
su laiku pasiseks.

Šiuo metu visi ruošiamės 
Melbourne sporto šventei ir 

•jau viena akim žiūrim į būsi
mą Pas. Liet. Sp. Šventę Či
kagoj.

MADOS SENIAU IR DABAR
Janina Vabolienė Tęsinys

Atėjo į madą taip vadina
mas ”S” raidės pavidalo si
luetas. Kaip moterys savęs 
nesužalojo visam gyvenimui 
dėvėdamos, kone geležinius, 
nenatūralios formos korse
tus, tikrai yra paslaptis.

Apie 12-sius metus 
moters figūra įgavo vėl nor
malesnę formą. Atsirado 
vadinami ’’Tango” sijonai. 
Jie buvo siauri ir dėvimi su 
tunika ant viršaus. Suknelės 
tebebuvo ilgos, bet jau ne
visai iki žemės ir dažnai 
šviesios spalvos, o prie jų 
buvo taikomos tamsios, 
dideliais bryliais skrybėlės.

Su pirmojo karo pradžia 
užsibaigė mados laikotarpis 
vien turtingiems. Mada tapo 
prieinama visiems. Tuom 
pačiu, rūbai pradėjo trum
pėti ir linkti į sportinę, 
”a-la-uniform”, išvaizdą. 
Moterims įsijungus į pra
monės darbus, paveikti eko
nomiškos padėties ir prak
tiškumo, rūbai supaprastė
jo.

Karui pasibaigus žmonės 
staiga pasijuto vėl šventiš
kai. Rūpesčiai dingo. Atsi
rado taip vadinamas ’’Čarl
stono” laikotarpis su 
’’Džimi” suknelėmis. Viršus 
be rankovių, lyg vyriški 
apatiniai marškiniai, su pra
ilgintu liemeniu. Sijonai 
trumpi, iki kelių, kvalduoti 
arba bent keliom eilėm ap
statyti šilkiniais kutais. 
Gracinga, prieškarinių laikų 
moters figūra dingo, jos vie
toj atsirado sudžiūvusi, be
formė. Kuo plokštesnė tuo 
geresnė; kuri negimė plokš
čia ar bent apyplokščia, ta 
susivaržė taip, kad jokio iš
sikišimo nesimatytų. Paltai 
siauri, trumpi, dažnai tik 
sumetami prieky, su didžiu
liais šaliavais, kailio kalnie- 
riais. Plaukai nukirpti ’’Bubi 
Kopf”. Skrybėlės kaušiuko 
pavidalo ir taip užmaukšlinti 
ant galvos, kad vos akys 
matosi. Pasirodė dvibortni 
kostiumai, beveik vyriški, 
prie jų, smarkiai veidą sle
piančios skrybėlės ir lapės, - 
net po kelias! Buvo gražu. 
Buvo mada!

Tuo metu pradėjo atsida
ryti garsieji madų salionai ir 
vienas iš pirmųjų buvo Coco 
Chanell. Vakariniai rūbai 
buvo vis dar be talijos, siu
vinėti arba papuošti mezgi

Sydnejaus ir Canberros golfininkai. Iš k.: V. Binkis, R. 
Miniotas, T. Žilinskas, Dr. K. Bagdonavičius, Dr. I. 
Venclovas, G. Gružauskas, Dr. L. Petrauskas, Č. Žilins
kas.

niais. Suknelių ilgis virš 
kulniukų ir dažnai nevieno
das, lyg sutampytas. Štai 
vienas rūbas, kuris buvo 
madų žurnale aprašytas ir 
pavadintas gracingu. Ant 
abrikoso spalvos apatinio 
tamsesnių mezginių sukne
lė. Ant jos, nesusiūtais šo
nais, aksominis, lyg paltas, 
tik be rankovių, kuris užsi
baigia nevienodo ilgio pa
daigomis. Žemiau liemens 
rūbas perjuostas plačiu šil
kiniu kaspinu prie kurio pri
segta didžiulė rožė!

Nuo 20-jų metų pabaigos 
iki maždaug 39-jų metų ma
dai didelės įtakos darė tik ką 
pasirodę filmai - kinas. Atėjo 
į madą ’’Greta Garbo skry
bėlės”, gan lygios:, papras
tų linijų ir iki vidurio blauz
dų suknelės. Įsispiriami ba
tukai, ilgos virtinės perlinių 
karolių, ilgos pirštinės. 
Trumpi švarkučiai ant 
suknelės, - arba komplė. 
Pradėjo iškilti Schiapparelli, 
ypač su savo vakarinėmis 
suknelėmis, kurios vėl buvo 
ilgos ir net iki liemens iš
kirpta nugara. Buvo plačiai 
vartojamas blizgantis šilkas.

Atėjo antrasis pasaulinis 
karas, užsidarė Schiappa
relli, Chanell ir kit salionai. 
Atsirado ilgos kelnės mote
rims, skarelės ir kapišonai 
pakeitė skrybėles. Mados 
vėl pasidarė praktiškos. Vėl 
sportiškos, uniforminio po
būdžio suknelės, statūs, 
kone keturkampiai, pečiai. 
Paltai tiesūs, kai kurie su 
kvaldais ant nugaros, kiše
nės didelės. Jie buvo dėvimi 
palaidi arba su diržu. Suk
nelės dažnai sukombinuotos 
iš dviejų skirtingų medžia
gų, ilgis - vos siekia kelius. 
Ką Paryžius ar Londonas 
darė tuo metu mes nežino
jome, bet greičiausiai tą patį 
ką ir mes Lietuvoje: persiu
vo, pertaisė, kombinavo iš 
dviejų vieną...

Šiam, madai vargingam 
periodui pasibaigus, 47-tais 
metais Christian Dior lyg 
pareiškė protestą prieš tik 
ką praėjusius, trūkumų pil
nus, karo metus, pasauliui 
pristatydamas savo ”New 
Look”. Nors dar nelabai 
buvo iš ko siūti, tačiau tas 
šviežiai pūstelėjęs madų vė
jelis iš Paryžiaus lyg sukėlė 
visus ant kojų ir žmonės pa

juto, kad karas jau tikrai 
pasibaigė!

Moters rūbas vėl sumote- 
riškėjo, pečiai įgavo nor
malią liniją. Sijonai ekstra
vagantiškai platūs ir net že
miau blauzdų, vos 27 cm nuo 
žemės. Suknelių kaklo kir
pimas gilus, platus. Kostiu
mėliai įimti į liemenį, kartais 
su ekstra kvalbonėliu že
miau jo, kad dar labiau pa- 
brėžus. 50-tais metais pasi
rodė taip vadinama ”A” lini
ja: tai siauros ar pusiau 
siauros suknelės su iki lie
mens švarkučiu, {patingai 
gražus ir populiarus buvo 
Chanell stiliaus kostiumėlis.

Bus daugiau

Festivalio 
princesė

FESTIVALIO PRINCESĖ 
- • LIETUVAITĖ

Fairfield City kasmet su
rengia miesto festivalį su 
įvairiais parengimais, eise- 

•nom ir t.t. Šių metų festi
valis, įvykęs spalio antroje 
jusėje išsiskyrė dar ir tuo, 
<ad buvo renkama ’’festiva- 
io princesė” ir išrinkta kaip 

tik Fairfield ribose gyve
nanti lietuvaitė 16 metų 
Elena Žukauskaitė. Jos ’’ka
rūnacija” įvyko spalio 22 d. 
Cabravale Diggers klubo 
auditorijoje, o sekančią 
dieną per visą miestą įvyko 
didžiulis paradas, kur E. 
Žukauskaitė pravažiavo ka
rūnuota. Ji turėjo šešias 
konkurentes. Laimėjusi 
gavo spalvuotą televizijos 
priimtuvą ir daugybę kito
kių dovanų.

Karūnacijos iškilmėse da
lyvavo ir eilė vietos lietuvių 
ir lietuvių vardu pasveikino 
A. ir L. Kramiliai, įteikdami 
gėlių.

Sveikiname Elenutę ir 
linkime šviesios ateities.

Tarp kita ko, nors E. Žu
kauskaitė tėra dar tik 
moksleivė, bet aktyviai da
lyvauja ir lietuviškame gy
venime: šoka tautinius šo
kius Sūkurio ansamblyje, 
dainuoja Dainos chore, pri
klauso moksleiviams ateiti
ninkams.
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KVIETIMAS

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., šeštadienį, 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

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 42 
paskelbta nauji išrinkti ALB 
Krašto Tarybos nariai iš 
Adelaidės, kur yra netikslu
mų. Paminėtų Krašto Tary
bos išrinktųjų narių tarpe 
trūksta šių asmenų: B. Sa- 
beckio ir G. Vasiliauskienės, 
o paskelbtųjų sąraše pate
kęs J. Bočiulis, nors neiš
rinktas.

Ta pačia proga skelbiame 
ir palikusius kandidatais: V. 
Vencius, J. Stepanas ir V. 
Dumčius.

Suinteresuotus dėl to 
maloniai atsiprašome, nors 
tas atsitiko ne iš mūsų kal
tės. Red.

MELBURNE
PRANEŠIMAS

Melbourne Apylinkės 
Valdyba kviečia visas Mel
bourne organizacijas atsiųs
ti atstovus į metinį Parengi
mų Kalendoriaus sudarymo 
susirinkimą pirmadienį, 
lapkričio 8 d. Lietuvių Na
muose Bendruomenės kam
baryje 7.30 vai. vak. Atsto
vus prašome pagalvoti apie 
jiems tinkamas datas prieš 
atvykstant.
MAIRONIO MINĖJIMAS

Melbourne Apylinkės 
Valdyba kviečia visus tau
tiečius iš Melbourne ir apy
linkių kuo gausiau atsilan
kyti į Maironio Minėjimą 
lapkričio 14 d. 2.30 vai. Lie
tuvių Namuose. Programą 
paruošė ir pristatys Alena 
Karazijienė. Paskaitą su 
dialogais ir menine dalim 
atlieka mūsų pajėgiausi ar
tistai. Pagrindiniai paskai
tos skaitytojai bus Alena 
Karazijienė, Gabrielius 
Žemkalnis ir Vytas Strau- 
kas.

Apylinkės Valdyba

SERGA DAIL. J. BANKS

Neseniai į ligoninę buvo 
paguldytas melburniškis ži
nomas dailininkas J. Banks. 
Ligoninėje kiek sustiprėjęs 
jis grįžo į namus. Linkime 
greit pasveikti.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414)

Lapkričio 6 d., šešt., 7.30 vai.
BLAU WEISS COLONIAS 
VOKIŠKAS KARNIVALAS 

Užtikrintai praleisite linksmai vakarą. 
Įėjimas $ 4 asmeniui.

Lapkričio 13 d., šešt., 7.30 vai.
NAPEAN COLLEGE OF

ADVANCED EDUCATION 
VAKARAS 

Gros net du orkestrai. 
Įėjimas $ 4 asmeniui.

Lapkričio 14 d., sekm., 2.30 vai., 
TURGUS

Daug įvairių prizų.
Ateikite, nesigailėsite!

Lapkričio 20 d., šešt., 7.30 vai.
RAMOVĖNŲ VAKARUŠKA

Programoje:
tautinių šokių grupė ’’SŪKURYS” ir 

’’Dainos” vyrų choras
Įėjimas $ 3 asmeniui.

Jt********************* *★*■»★.*******
Dail. J. Banks yra gerai 

žinomas Viktorijos meno 
sluogsniuose ir aukštai įver
tintas. Jo darbų nuolat ma
tydavome pirmaeilėse dailės 
parodose Melbourne.

LANKOMI LIGONIAI

Šiuo metu Syd. Liet. Mo
terų Soc. Globos Draugijos 
lankomi šie ligoniai namuose 
ar ligoninėse: E. Povilans- 
kienė ir A. Miliauskas Lid- 
combe ligoninėje, M. Bur
neikienė Ashfield Benelong 
Nursing Home, B. Račkaus
kienė Lakemba Nursing 
Home, P. Protas Kogarah 
Hospital, B. Kutkienė, G. 
Šapronienė, A. Paulėnienė 
ir O. Gilandienė (visos savo 
namuose).

Syd. Lietuvių Namuose

SYDNEY RAMOVĖNAMS. 
IR VISUOMENEI

Pranešame, kad Lietuvos 
Kariuomenės Atkūrimo 
Šventės minėjimas, įvyks 
Lietuvių Klube Bankstowne 
šia tvarka:

1. Minėjimo išvakarėse 
lapkričio 20 d. (šeštadienį), 
įvyks ramovėnų linksmava- 
ris. Programoje: ’’Dainos” 
vyrų choras, jaunimo šokių 
grupė ’’Sūkurys” ir turtinga 
fantais loterija.

2. Lapkričio 21 d. (sekma
dienį), 11.30 vai., įvyks pa
maldos Lidcombe bažnyčio
je. Bus mišios už mirusius 
mūsų ramovėnus. Visi ra- 
movėnai organizuotai ir su 
vėliava dalyvauja pamaldo
se. Kariuomenės šventė yra 

visų šventė.
3 vai. Lietuvių Klubo di

džiojoje salėje, įvyksta mi
nėjimas - akademija šia 
tvarka: Minėjimo atidary
mas.

Invokacija ir skyriaus vė
liavos pagerbimas.

Paskaita "Kodėl kyla 
karai”. Skaitys teisininkas 
L. Karvelis.

Deklamacijos.
Poetas J.A. Jūragis skai

tys savo kūrybos šventės 
proga.

p. E. Belkienė ir p. Stor
pirštienė, padainuos duetu 
keletą linksmų dainų.

Minėjimo uždarymas 
bendrai giedamu Tautos 
Himnu.

Prašome visus ramovėnus 
ir visuomenę šiame minėji
me kuo skaitlingiausiai da
lyvauti.

Ramoves Valdyba

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.

Dabartinį L.B.S. Sąjungos Komitetą sudaro: pirminin
kas V. Patašius, vicepirmininkas Dr. D. Kairaitis, sekre
torius V. Bukevičius, iždininkas A. Milašas, nariai A. Du- 
daitis 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 narių 
metinis susirinkimas įvyks 
Sydnejaus Lietuvių Klube, 
16 East Terrace, Banks
town, lapkričio 7 d., sekma
dienį, 3 vai.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. ’Susirinkimo atidary

mas.
2. Prof. A. Kabailos žodis
3. 1982 m. birželio 30 d. 

balanso, 1981-1982 m. paja
mų ir išlaidų sąskaitos, val
dybos ir revizoriaus prane

šimų priėmimas.
4. Revizoriaus patvirtini

mas pareigose.
5. Trijų valdybos narių iš

rinkimas. (Gautos tik 3 no
minacijos prieš nominacijų 
užsidarymo datą).

6. Kitų reikalų atlikimas 
Sąjungos įstatų (Company 
Articles of Association) ri
bose.

Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos 

Komitetas

Artėjant Kalėdų šven
tėms judėjimas klube gyvė- 
ja. Tuoj prasidės taip vadi
nami prieš kalėdiniai subu
vimai, kuriuose susirenka 
įmonių ar įstaigų tarnau
tojai, bendradarbiai ar 
draugai pabendrauti. Yra 
graži proga ir mums visiems 
prisidėti prie šios kalėdinės 
nuotaikos. Atsiveskime savo 
įstaigų ar įmonių bendra
darbius, draugus ar kaimy
nus į Lietuvių Namus pava
karieniauti ar šiaip valan
dėlę antrą praleisti.

Skelbtas paskolų - aukų 
vajus rieda į priekį. Paleng
va plaukia naujos aukos, 
naujos paskolos. Šiuo metu 
išsiuntinėjami informaciniai 
laiškai nariams, supažindinti 
juos su šio vajaus reikšme ir 
reikalingumu. Skelbiame 
tolimesnes pavardes asme
nų, kurie prisidėjo prie va
jaus. Pirmasis sąrašas buvo 
skelbtas ’’Mūsų Pastogės” 
No. 40 spalio 11 d. Pavardės 
skelbiamos alfabetine tvar
ka.

VEDYBINĖ SUKAKTIS

Prieš kiek laiko veikli lie
tuviška šeima Melbourne 
Karolis ir Morta Prašmutai 
gausių bičiulių ratelyje at
šventė savo 30 metų vedy
binę sukaktį rugsėjo 26 d. 
Karolis susirado sau gyve
nimo draugę per Australijos 
lietuvių spaudą - ’’Australi
jos Lietuvį”. Pavyzdys, kad 
galima sukurti lietuviškas 
šeimas ir per lietuvišką 
spaudą, nes mišrios šeimos 
yra lietuvybės tęstinumo 
mirtis.

Sveikiname p.p. Prašmu- 
tus vedybinės sukakties 
proga ir taip pat išauginu
sius lietuvių pasididžiavimo 
vertą jaunąją kartą.

P. ir E. Birkmaniai aukojo 
675 dolerius.

Aukojo po 500 dolerių: 
prel. P. Butkus (praėjusia
me sąraše per klaidą buvo 
paskelbta, kad skolino $ 
1000), a.a. J. Boreikos ir J. 
Vaškevičiaus atminimui, V. 
Kišonas, H. Meiliūnas, J. ir 
V. Venclovai (Ashfield).

A. Giniūnas aukojo $ 200, 
N. Čelkienė - $ 181.16, S. 
Šaparas ir L. Garby po $ 
100.

Skolino po 1000 dolerių 
neimant nuošimčių: V. Jaras 
L. ir B. Stašioniai.

Latvių jau 32-sios 
Kultūros Dienos šiais metais 
įvyksta Canberroje gruodžio 
27 - sausio 2 d.d. Canberroje 
latviai neturi savo Latvių 
Namų tad daugumas paren
gimų vyks Canberros Lietu
vių Klube, kaip įvairios re
peticijos, atskirų organiza
cijų suvažiavimai, atskirų 
vienetų suėjimai ir pietūs ar 
vakarienė.

mist Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

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

..Po 500 dolerių:. L. Barku- 
tė, R. Barkutė, E. ir S. Ko- 
lakauskai.

Viso jau turime apie 44000 
dolerių, kuriuos sudėjo 53 
asmenys ar šeimos. Nuoširdi 
padėka jums visiem®. Kvie
čiame ir kitus prisidėti prie 
šio vajaus. Paskolos bei au
kos priimamos bet kokio dy
džio. Vajaus reikalais kreip
tis į valdybos iždininką A. 
Migų (tel. 726 4139) arba į 
bet kurį valdybos narį.

Sydnejaus Lietuvių Namų 
(Lithuanian Club Ltd.) 

Informacija

PATIKSLINIMAS

Krašto Tarybos atstovų 
registracija ne gruodžio 26 
d. kaip skelbta, bet gruodžio 
28 d. Melbourne Lietuvių 
Namuose 9 vai. ryto.

Krašto Valdyba

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

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