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Pabaltijo klausimas 
viešumon

EUROPOS PARLAMENTO 
KOMITETO REZOLIUCI
JA APIE PABALTIJĮ

Europos Parlamento Po
litinių Reikalų Komitetas 
rugsėjo 23 d. priėmė rezo
liuciją Pabaltijo valstybių 
klausimu ir perdavė šios re
zoliucijos galutinį svarstymą 
Europos Parlamentui, kurio 
plenumo sesija turi įvykti 
vėliau šį rudenį. Apie tai 
VLIKo Valdybą iš Europos 
telefonu informavo inž. 
Adolfas Venskus, VLIKo 
atstovas prie Europos par
lamento.

Rezoliucija aptaria padėtį 
Pabaltijo valstybėse kaip 
būdingą kolonijiniams kraš
tams ir kviečia Jungtinių 
Tautų Dekolonizacijos ko
misiją svarstyti Pabaltijo 
šalių bylą; Sovietų Sąjunga 
vadinama ’’paskutine 
kolonijine valstybe”. Nuro
doma, kad sovietinė valdžia 
yra primetusi rusų kalbą vi
soms trims Pabaltijo šalims, 
o sovietų politika apibūdi
nama kaip metodiškas ’’lėtas 
genocidas”. Rezoliucija iš
reiškia susirūpinimą religi
nių bei politinių disidentų 
Eer sekiojimu Lietuvoje,

atvijoje ir Estijoje. Apie 
šios rezoliucijos priėmimą 
paskelbė Agence France 
Press ir Amerikos Balsas.

VLIKo atstovas inž. A. 
Venskus lankėsi Briuselyje 
ir Strasburge rugsėjo 16-17 
d. ir turėjo pasimatymus su 
Europos parlamento parei
gūnais, vicepirmininku Dr. 
Egon A. Klepsch, Politinio 
Komiteto pirmininku M. 
Rumor, krikščionių demok
ratų frakcijos pirmininku 
Paolo Barbi, britų atstovu 
M. Adam Fergusson ir Dr. 
Otto von Habsburgu, ku
riems jis pristatė VLIKo 
poziciją Pabaltijo valstybių 
reikalu.
BALTŲ PASAULINĖS 
KONFERENCIJOS ME
MORANDUMAS EURO
POS PARLAMENTUI

Baltų Pasaulinė Konfe
rencija (Baltic World Con
ference) rugsėjo 25 d. išsa
miu memorandumu kreipėsi 
į Europos Parlamento na
rius, prašydamas jų paremti 
estų, latvių ir lietuvių kovą 
už jų šalių suverenumo at
statymą. Memorandumą 
pasirašė konferencijos pir
mininkas Dr. K. Bobelis.

Memorandumas apžvelgia 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
istoriją nuo 1939 m. Hitlerio 
— Stalino sąmokslo ir tvirti
na, kad Pabaltijy tebėra 
gyva laisvės dvasia. Mask
vos tvirtinimas, jog Pabalti
jo valstybės ’’savanoriškai” 
įsijungusios į Sovietų Są
jungą atmetamas, kaip 
’akiplėšiškas faktų iškrai

pymas”. Memorandume ci
tuojami ankstesni Europos 
Tarybos dokumentai Pabal
tijo klausimu: 1960 m. bir
želio 15 d. E.T. Patariamo
sios asemblėjos priimta re
zoliucija, kurioje išreiškiama 
viltis, kad ’’Estija, Latvija ir 
Lietuva vėl sugebės daly
vauti mūsų demokratinėse 
tarptautinėse institucijose 
kaip laisvos valstybės”, ir 
1963 m. rugsėjo 19 d. ponios 
von Lowzow pranešimas 
E.T. Patariama jai asemblė- 
jai, aprašantis Maskvos do
minuojantį vaidmenį Pabal
tijo šalyse, Minima 1981 m. 
sausio 8 d. atstovų Scott- 
Hopkins, Lady Eiles, Moller, 
Tyrell, Lordo Bethell ir Kirk 
Europos Parlamentui pa
teikta rezoliucija, kurią šis 
jerdavė savo Politinių Rei
kalų Komitetui, 1982 m. ba- 
andžio 28 d. priėmusiam re

zoliucijos projektą. Nurodo
mą ir į atstovo Dr. Otto von 
Habsburgo pranešimą Pa
baltijo klausimu.

Baltų Konferencijos me
morandume aprašomos so
vietų okupacijos pasėkos ir 
išvardinami faktai, ro
dantys, kad sovietinis reži
mas yra ’’svetimos pries
paudos” padarinys ir ’’tegali 
išsilaikyti prievartos būdu”. 
Primenama, kad daugelis 
demokratinių valstybių ir 
šiandien de jure pripažįsta 
Pabaltijo valstybių diplo
matinius ir konsulinius at
stovus. Kadangi Pabaltijo 
valstybių problema daugeliu 
atžvilgių panaši į dabartinę 
padėtį Afganistane, memo
randumas siūlo imtis pana
šių priemonių paveikti so-

įvyk
KONFERENCIJA

RUSIFIKACIJOS
KLAUSIMU

Spalio 10-11 d.d. Luzerno- 
je (Šveicarijoje) įvyko tarp
tautinė konferencija, kurioje 
buvo svarstyta rusiškasis 
imperializmas ir ir rusifika
cijos klausimas sovietų 
užimtuose kraštuose. Kon
ferenciją sušaukė Luzernoje 
veikianti organizacija ’’Eu
ropietiška konferencija lais
vo apsisprendimo ir žmo
gaus teisių svarstymams”. 
Paskaitas skaitė žinomi 
Šveicarijos ir Vak. Vokieti
jos un-tų profesoriai, kur 
buvo svarstomi sovietinio 
kolonializmo ir rusifikacijos 
klausimai. Išvadoje sovieti
nis federalizmas tėra tik fa
sadas, už kurio slepiasi 
griežčiausia totalitarinė 
valstybė su diktatūrine val
džia.

Konferencijos metu buvo 
surengta ir veikė Sov. Są
jungoje leidžiamos pogrin-

Dail. V. Ratas ŽUVYS (medžio raižinys)

vietus, kad jie užbaigtų Pa
baltijo šalių karinę okupa
ciją. Taip pat siūloma, kad 
Europos Parlamentas pada
rytų simbolinį mostą, pana
šų į JAV prezidento 1982 m. 
birželio 14 d. išleistą ’’Pa
baltijo Laisvės Dienos Pro
klamaciją”.

(ELTA)

• • i a i
džio spaudos paroda, kur 
tarp kitų matėsi ’’Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
ka”, ’’Aušra”, ’’Perspekty
vos”, ’’Tautos Keliu” ir ki
tokių.

Į šios konferencijos orga
nizacinį komitetą įėjo ir 
Šveicarijoje gyvenąs Lietu
vos diplomatas Dr. A. Geru
tis.

Kaip šios konferencijos 
tęsinys Bonnoje (Vak. Vo
kietijoje) surengta tolimes
nė konferencija, svarsčiusi 
sovietų vedamą psichologinį 
karą prieš Vakarus, kuri 
plačiai nuskambėjo visoje 
Europoje. *♦*

Nors šių metų derlius 
Sov. Sąjungoje labai kritęs 
ir sovietai dairosi kur gauti 
importuoti apie 50 mil. tonų 
grūdų, tačiau sovietinėje te
levizijoje propaguojama, 
kokia sėkminga buvusi šių 
metų piūtis. Jų žemės ūkio 
ministeris kalbėdamas žem
dirbiams vieną kartą pasakė 
kažką panašaus į teisybę '

Premija jaunimui

Dr. Leono ir Irenos 
Kriaučeliūnų šeima savo 
mirusiam sūnui ir broliui 
prisiminti skiria kasmetinę 
EUGENIJAUS KRIAUČE- 
LIŪNO PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos 
yra tokios:

1. Eugenijaus Kriaučeliū- 
no 1000 dolerių premija ski
riama lietuviui jaunuoliui, 
geriausiai pasireiškusiam 
raštais (lietuvių, anglų, ar 
kita kalba), veikla, organi
zaciniu veiklumu, ar jauni
mo vienetui (sambūriui,. 
tautinių šokių grupei, jauni
mo chorui, sporto būreliui), 
geriausiai reprezentavusiam 

pabrėžęs, kad ne vien kli
matinės sąlygos kaltos, jei 
duonos neužtenka. Čia rei
kia suprasti, kad tikroji trū
kumų priežastis yra pati 
sistema.
NOBELIO TAIKOS

PREMIJA
Šių metų Nobelio Taikos 

premija paskirta švedei A. 
Myrdal ir Meksikos diplo
matui A.G. Robles. Jie pasi
žymėję pastangomis su
stabdyti atomini ginklavi
mąsi. * ’ 

lietuvius ir Lietuvą vienerių 
metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo 
jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vy
resniųjų organizacijos ar 
paskiri asmenys iki kiekvie- 
nerių metų gruodžio 31 d. 
(pašto antspaudas);

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamu
mui įvertinti sudaroma Jury 
komisija, kurion po vieną 
atstovą skiria Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės jauni
mo reikalams vadovas, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos Valdyba ir JAV Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriauče
liūnų šeima;

4. Jury komisija, aptarusi 
asmens ar vieneto tinka
mumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki sekančių 
metų vasario 15 d. ir susita
ria su Kriaučeliūnų šeima 
dėl premijos įteikimo laiko ir 
pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar 
vienetai siūlomi raštu, nu
rodant tiksliai premijai tin
kamumo motyvus, ir siun
čiami: Eugenijaus Kriauče- 
liūno Premijos Komisijai 
12500 Pawnee Rd., Palos 
Park, Illinois, 60464.
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Dovanos, dovanos...
notam asmeniui praturti

i name jo akiratį ne kokia 
nors krautuvių siūloma kas-

Dovanos savo esme yra 
bene viena iš pačių gražiau
sių ir net prasmingiausių 
palankumo, meilės ir drau
gystės išraiškos formų tar
pusavio santykiavime. Ne
kalbant apie kitus kraštus, 
Vakarų kultūroje dovanų 
reikalas yra prigijęs ir pla
čiai praktikuojamas nuo se
niausių laikų. Kadaise ir 
Lie tuv oje net artimiausi 
kaimynai į vienas kito ren
giamas iškilmes ar specialias 
progas neateidavo tuščiomis 
rankomis.

Ypač dovanos plačiai 
praktikuojamos didžiųjų 
švenčių progomis. Štai, ar
tėja Kalėdos ir Nauji Me tai. 
Jau dabar po savaitės kitos 
prasidės didžiulė dovanų 
pasiūlų propaganda, o tuo 
pačiu ir didysis krautuvių 
išpardavimas, nes kiekvie
nas, nežiūrint jo pajėgumo, 
bus susirūpinęs paruošti do
vanėlę ir ją su šventiniu pa
sveikinimu įteikti savo arti
miesiems, draugams, bend
radarbiams. Paprastai kiti 
ar iš užsimiršimo, ar netu
rėdami laiko puolasi į krau
tuves paskutinę dieną norė
dami bet ką gauti, kad šven
tės jų neužkluptų tuščiomis 
rankomis.

Betgi iš tikrųjų kiekviena 
dovana yra akivaizdi žmo
gaus jausmų, meilės ir 
draugystės išraiška ir ne
ginčijamas liudininkas, kuris 
pasako, ar skirtoji dovana 
buvo nuoširdžiai parinkta, 
ar tik atldštinė. Iš kitos pu
sės, kiekvienos dovanos 
vertė glūdi ne tiek jos kai
noje, bet kiek ji yra ar gali 
būti prasminga savo paskir
timi, savo turiniu ar palan
kumo liudijimu. Gali būti 
dovana kainos atžvilgiu ir 
išskirtinai brangi, bet jeigu 
ji nebus iškalbinga, neišsa
kys to, ko per tą dovaną 
siekiama, suprantama, ji bus 
trumpalaikė ir bevertė. Ki
taip sakant, dovanos pri
lygsta laiškams: yra laiškų, 
per kuriuos žmogus atsi
skleidžia visu nuoširdumu, 
ir tokie laiškai branginami ir 
pagarbiai laikomi, bet kiti 
laiškai tėra tik reikaliniai - 
praeina reikalas, ir jie nu- 
me tami,kaip nereikalingi.

Artėjant šventėms kiek

A.A.
ALEKSANDRUI KLIMUI 

mirus, jo žmoną Rožę, sūnus Algį ir Vytautą su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučia

Makaravičių šeima

Architektui Algiui K 1 i m u i, jo brangiam ir 
mylimam tėveliui staigiai mirus, reiškiame gilią 
užuojautą.

Austr. Liet. Inž. ir Architektų S-gos 
Melbourne Skyrius

w""" D«„4-„„a kt_ a a moo n o n

vienas iš mūsų pagalvoja 
apie savo artimuosius, 
pažįstamus, draugus. Daž
nas pagalvoja ir apie viė- 

nok&kar kitokią dovanėlę par
siųsti ar susitikus įteikti. 
Be t kokią? Ką? Pats pigiau
sias dalykas nubėgus įpirmą 
pasitaikiusią krautuvę imti 
pirmą pasitaikiusį niekutį. 
Juk negi dovanosi svogūnų 
svarą ar krepšelį bulvių. Ži
noma, produktus čia pat su
valgai ar gėrimą išgėrei, ir 
dovanos nė ženklo. Kas pri
simins, ką prieš metus val
gei ar gėrei! Visai kas kita, 
kai dovana yra prasminga, 
ilgai trunkanti, vertinga ir 
tau, ir ją gavusiam. Ji laiko
ma namuose garbingoje vie
toje ir net su pasididžiavimu 
rodoma kitiems atsilankiu
siems.

Lietuviai dovanas vertina 
arba bent turėtų vertinti 
kiek kitaip. Visų pirma, są
moningas lietuvis skiria, 
kokią dovaną skirti tautie- 
daui, kokią kitataučiui, nes 
su dovana rišosi ir pats tau
tos propagavimas. Lietuvis 
pagalvoja, kad dovanoda
mas ką nors kitataučiui toji 
dovana yra lietuviška, pri
menanti ne tik ją dovanojusį 
lietuvį, bet ir pačią Lietuvą 
ar He tuvių tautą su origina
lia savo kultūra, menu, iš
dirbiniais. Tokias dovanas 
įduodami kitataučiams at
liekame sau ir savo tautai 
keleriopą darbą: ir patys iš- 
siduodame, kad esame kito
kios kultūros, ir savo tautą 
propaguojame, ir dova-

MIRUSIEJf
A.A.

PRANAS ANDRIŪNAS

Spalio 3 d. Royal Nele 
Hospital po sunkios ligos 
mirė Pranas Andriūnas.

Vėlinis gimęs 1917 m. bir
želio 20 d. Ukmergėje. At
likdamas karinę prievolę 
Ukmergėje stovėjusiame 
Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino pėstinin
kų pulke 1939 m. dalyvavo 
žygyje į Vilnių. 1948 m. Va
karų Vokietijoje vedė Ma
tildą Schmid. Į Australiją 
atvyko 1949 metais ir nuola
tiniai gyveno Newcastelyje. 
Čia gyvendamas su šeima 
nuolatiniai dalyvavo lietuvių 
bendruomenės gyvenime. 

dieviška preke, bet dovana 
su originaliu tautiniu cha
rakteriu, kas įsimena ir išsi
skiria iš visų kitų.

Ką nors dovanojant 
savam tautiečiui irgi prieš 
tai verta pagalvoti, kas ge
riau, - ar koks nors brangus 
bet lengvai prieinamas pir
kinys krautuvėje, ar kas 
nors He tvviško: He tuviška 
knyga, paveikslas, lietuviš
kas išdirbinys. Žinoma, 
tokių dalykų negausi ėitinė- 
se krautuvėse, nes jų reikia 
paieškoti, net iš anksto už
sakyti. Bet juo labiau tokia 
dovana Hudys, kad ir pats 
dovanotojas yra su tautiniu 
charakteriu, nesitenkina pi
giom banalybėm ir kitam 
tokių nedovanoja.

Net ir daugeHs lietuvių, 
užgožti reklamų rėksmo, 
pasiduoda jų pagundai gau
dosi niekeHų universalinėse 
krautuvėse, kai tuo tarpu 
kiek pagalvojus nesunkiai 
galima gauti būdingų lietu
viškų dovanų ir saviems, ir 
kitataučiams.

Primintina ir apie vaikus, 
kurie stengiasi ką nors pa-* 
dovanoti tėvams. Visi su
tiksime, kad tėvams galbūt 
pati vertingiausia pačių 
vaikų gamybos dovanėlė, 
kokia ji bebūtų - drožinėtis, 
piešinys, pačių vaikų kūry
bos rašinėHs ar paprasta pa
dų vaikų piešta atvirutė. 
Bet, žinoma, ir šia prasme 
vaikus tenka paskatinti ir 
padrąsinti, kad nesipultų 
prie krautuvinių niekudų.

Iv.k.)

Jo žmona Matilda, nors vo
kiečių kilmės kiek laiko 
stropiai dirbo apylinkės Mo
terų Soc. Globos Komitete.
Šeima buvo įsijungusi į 
Sydnejaus sporto klubo 
"Kovo” veiklą ir dažnai buvo 
matoma šio klubo parengi
muose Sydnejuje. Velionio 
duktė Lorna parengė pro
jektą klubo ženklui, šiam 
klubui vykstant į Kanadą, o 
sūnaus Alberto duktė Ta
bitha yra tapusi žymia plau
kike Australijos jaunių gru
pėje.

Velionis nuolatiniai dirbo 
medvilnės fabrike Kotaroje 
ir jo sveikatos negaliavimai 
buvo surišti su darbovietės 
konksminga aplinka, todėl 
jau nuo 1977 m. buvo paleis
tas į pensiją. Šalia nuolatinio 
darbo dažnai savo šeimos 
pajamas padidindavo dirb
damas įvairius darbus pri
vačiai. Buvo darbštus, turė
jo savo namus ir rūpestingas 
šeimos reikaluose.

Velionis buvo ramaus bū
do, draugiškas ir su juo vi
sada buvo malonu susitikti 
ir pasišnekučiuoti. Todėl 
tiek čia Newcastelyje, tiek ir 
toliau turėjo jo šeima nuola
tinių ilgų metų draugų, pa
teikusių gražius santykius.

Spalio 5 d. velionio palai
kai palydėti į Beresfield 
krematoriumą. Greta 

v-šeimos narių (buvo vad. 
Family Funeral) laidotuvėse

REMK AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDĄ

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

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street,
North Melbourne, Victoria

A.L. Fondo Valdyba

Syd. Lietuvių Namuose
20 METŲ JUBILIEJUS

Kaip anksčiau jau buvo 
rašyta, Sydnejaus Lietuvių 
Namai (Lithuanian Club 
Ltd.) šiais metais švenčia 
savo gyvavimo dvidešimt
metį. Šiai progai atžymėti 
gruodžio 11 d., šeštadienį, 7 
vai. rengiamas pobūvis. Be 
savųjų garbės svečių, daly
vaus ir NSW parlamento 
narys Mr. R. Mochalski, ku
ris atstovauja Bankstown 
elektoratą, o taip pat daly
vaus ir Bankstowno bur
mistras Mr. R. McCormack. 
Programoje su "Rythm Ine." 
pasirodys ir Gražina Zigai- 
tytė-Hurba. Šalta vakarienė 
ir šampanas. Bilietų kaina $ 
12 asmeniui. Bilietus užsisa
kyti klubo raštinėje.

KALĖDŲ EGLUTĖ su 
Kalėdų seneliu klubo narių 
vaikučiams iki 12 metų am
žiaus įvyks gruodžio 19 d., 
sekmadienį, 3 vai. Nemoka
mos dovanos ir pramogos 
mažiesiems. Vaikučių regis
tracija iki lapkričio 14 d. 
Klubo raštinėje.

TRADICINĖS LIETU
VIŠKOS KŪČIOS šiais me-

A.a. Dr. Nemira Šiurnaitė 
Ratkevičienė

(žiūr. aprašymą M.P. 41 nr.) 

dalyvavo ilgamečiai, šeimos 
draugai - Jurgis Viskauskas 
su žmona Stase, atvykę iš 
Kempsie, ir Juozas ir Trudi 
Dambrauskai iš Sydnejaus.

Liūdesyje liko žmona Ma
tilda, sūnus Albertas su šei
ma ir dukros Viktorija ir 
Lorna.

Newcastelyje gyvenan
tieji velionio ilgamečiai 
draugai reiškia Andriūnų 
šeimai gilią užuojautą.. ■

Alf. Šernas 

tais įvyks gruodžio 24 d., 
Eenktadienį, 7 vai. Praleis

ime šį kilnų vakarą savųjų 
tautiečių bendroje šeimoje.

PASKOLŲ - AUKŲ 
VAJUS pradeda įgauti tem
pą. Skelbiame tolimesnes 
pavardes asmenų (alfabeti
ne tvarka), kurie prisidėjo 
prie vajaus. Reikia paste
bėti, kad adelaidiškis p. V. 
Ratkevičius viešėdamas 
Sydnejuje ir supratęs šio 
vajaus reikalingumą bei 
svarbą aukojo 50 dolerių, 
Nuoširdi jam padėka!

Vajui aukojo: I. ir E. Jo
naičiai ($ 205), A. Juodgalvis 
($ 90), V. Patašius ($ 801.45) 
ir V. Ratkevičius ($ 50).

Skolino neimdami nuo
šimčių: O. Baužienė ($ 1000), 
Petras Burokas ($ 500), I. ir 
E. Jonaičiai ($ 395), M. Ka
valiauskienė ($ 1000), Anta
nas Kutka ($ 2000) ir V. Pa
tašius ($ 3000).

Viso jau surinkta netoli 
$ 53000. Nuoširdžiai visiems 
dėkojame. Kviečiame ir 
kitus prisidėti. Paskolos bei 
aukos priimamos bet kokio 
dydžio. Vajaus reikalais 
kreiptis į valdybos iždininką 
A. Migų (tel. 726 4139) arba į 
bet kurį valdybos narį.

PADĖKA. Namų Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja p. M. 
Reisgienei ir p. J. Šarkiui už 
padovanotą didžiulę nuot
rauką verpėjos tautiniuose 
drabužiuose.

Truputis žinių apie Lietu
vių Namų daromas pinigines 
apyvartas. Per pirmąjį šių 
finansinių metų ketvirtį, 
kuris baigėsi rugsėjo 30 d., 
baro apyvarta siekė $ 
43745.12 ir pokerio mašinų - 
$ 46428.90. Palyginus šias 
sumas su praėjusių finansi
nių metų vidurkiu, baro 
apyvarta padidėjo 27%, o 
pokerio mašinų - 5%.

Dar kartą primename ir 
kviečiame savo kalėdinius 
subuvimus su savo įmonių 
ar įstaigų bendradarbiais, 
kaimynais ar draugais pra
leisti Lietuvių Namuose. 
Turime tokias puikias patal
pas ir patarnavimus. Kodėl 
jais nepasinaudoti?!...

Sydnejaus Lietuvių Namų 
(Lithuanian Club Ltd.) 

Informacija

Prenumeruokite
“Mūsę Paetogf”
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’’Atžalos” premjera
Spalio 31 d., sekm., Syd- 

nejaus Lietuvių Namuose 
Bankstowne įvyko Atžalos 
teatro premjera: pastatyta 
amerikiečio dramaturgo T. 
Williams keturių scenų dra
ma ’’Staiga pereitą vasarą”. 
Veikalą iš anglų kalbos ver
tė E. Jonaitienė, režisavo 
Paulius Rūtenis, dekoracijas 
sukūrė J. Janavičienė. Vai
dino: Ksana Dauguvietytė, 
H. Šliteris, E. Zižytė, O. 
Maksvytienė, V. Labutis, D. 
Karpavičienė ir A. Vingienė.

Paminėtinas dar ir tas 
reikšmingas faktas, kad At
žala šiuo spektakliu pami
nėjo aktorės ir režisorės 
Ksanos Dauguvietytės 50 
metų vaidybinio darbo su
kaktį. Pradėjusi aktorės 
karjerą dar nuo ankstyvos 
jaunystės Ksana Dauguvie
tytė nuo teatro neatitrūko 
iki dabar. Nekalbant apie jos 
kaip aktorės darbą Lietuvo
je ir Vokietijoje, sydnejiškai 
teatro mėgėjai ją pažįsta 
nuo pat Atžalos įsikūrimo, 
kur ji turėjo pirmaujančius 
vaidmenis beveik visuose 
Atžalos pastatymuose. Šia 
proga ją po spektaklio sce
noje sveikino režisorius P. 
Rūtelis, Syd. apylinkės 
pirm. Dr. A. Mauragis, 
Adelaidės Vaidilos teatro 
vardu aktorius V. Ratkevi
čius, Melbourne Aušros te
atro vardu A. Butkutė ir 
greičiausia dar buvo žodžiu 
ir raštu sveikinimų tradici
nės po spektaklio vakarie
nės metu, kurioje dalyvavo 
didelis būrys Atžalos teatro 
ir pačios sukaktuvininkės 
kviestų bičiulių ir teatro 
mėgėjų.

19& Lietuviu Dienos 
Melbourne

Parodykime mūsų svečiams šventė išeivijoje, per kurią 
iš Amerikos, kurie atvyk- parodome norą, susitikti di- 
dami pas mus aukoja brangų desniame skaičiuje lietuvių

VISI Į DAINŲ ŠVENTŲ

Nenuvertinant visų kitų 
parengimų, kurie vyks Lie
tuvių Dienų metu Melbour
ne, bet XH-toji Dainų Šven
tė visiems dalyviams /tik
riausiai paliks didžiausią įs
pūdį.

Dalyvaus Adelaidės cho
ras Lituania, kuriam vado
vauja dirigentė Genovaitė 
Vasiliauskienė. Bus įdomu 
išgirsti Geelongo chorą su 
nauju dirigentu Vytautu 
Strauku, tai vienintelis vy
riškis - dirigentas Dainų 
Šventėje. Sydney choras 
Daina atvažiuoja su jauna 
dirigente Birute Aleknaite. 
Tikriausiai, Dainų Šventės 
šeimininkai, Melbourno 
Dainos Sambūris sužibės di
rigenčių Danutės Levickie
nės ir Birutės Prašmutaitės 
rankose.

Pirmą kartą Australijoje 
Dainų Šventėje dalyvaus 
choras iš užjūrio, tai jauni
mo choras iš Amerikos - Los 
Angeles ’’SPINDULYS” su 
nenuilstama dirigente Ona 
Razutiene.

Be abejonės, tų visų chorų 
sutartinės sujudins mūsų 
širdis.

Kviečiu visus Australijos 
lietuvius dalyvauti šioje, 
neeilinėje Dainų Šventėje.

Ksenija
Dauguvietytė-Šniūkštienė,

Per savo ilgametį darbą 
Ksana Dauguvietytė atsi
skleidė kaip brandi kūrybinė 
pajėga ir didelė menininkė, 
kuri neišsisėmė iki dabar. 
Sveikiname Ksaną išreikš
dami pasigėrėjimą jos ta
lentu ir linkime daug neuž
mirštamų kūrybinių atsieki- 
mų.

Veikalas savo turiniu ir 
idėja tipiškai amerikoniškas, 
kurio pagrinde dedamas pi
nigas, dėl kurio amerikonas 
nesusvyruotų net savo arti
muosius ne tik bepročiais 
paversti, bet ir pražudyti. 
Visa kita, kadp liguista moti
nos meilė sūnui, aukšti poe

laiką, tėvų sutaupąs, o gal 
savo kišenpinigius, kad mes 
mylime dainą, branginame 
kiekvieną choristą ir diri
gentus, kurie pasišventę 
dirba mūsų ir mūsų tautos 
gerovei.

Ypatingai kviečiu visą 
Australijos jaunimą daly
vauti Dainų Šventėje, kad 
neap vilt umėte savo brolių ir 
sesių iš Los Angeles. Prašau 
visus ir visų jaunimo orga
nizacijų vadovus, jau dabar, 
paaiškinti savo nariams 
svarbą dalyvauti Xll-toje 
Dainų Šventėje. Rengėjai, 
brangindami jaunimą, išim
tinai rezervavo Dalias 
Brooks salės antrą aukštą 
vien jaunimui, įėjimas tik 3 
doleriai.

Tenelieka nei vieno lietu
vio, kuris tuo laiku bus Mel
bourne, nedalyvaujančio 
XII-toj Dainų Šventėje.

Vincas Ališauskas 
XII-tos Dainų Šventės 

Administratorius

APLANKYKIME
MENO PARODĄ

Ilgai lauktos ir daug; pasi
ruošimo reikalaujančios 
Australijos Lietuvių Dienos 
Melbourne tik už kelių sa
vaičių. Tai mūsų tradicinė 

tiniai idealai tėra tik fasa
das, už kurio slypi žemi gob
šumo instiktai. Lietuvio pa
saulėžiūrai visas veikalas 
savo turiniu ir idėja yra vi
siškai svetimas. Kodėl jį At
žala pasirinko lietuviškai 
scenai, kur lietuvis žiūrovas 
nieko negauna sau artimo, 
taip ir paliks mįslė.

Pats veikalas yra psicho
loginis, kurio branduolį su
daro du ilgiausi monologai ir 
gal daugiau taikytas radijo 
vaidinimams, negu scenai, 
nežiūrint to, ir čia Sydne- 
jaus Atžala parodė savo 
teatrinį subrendimą ir tokį 
nedėkingą veikalą pasigėrė
tinai suvaidino. Šalia režiso- 
riaus P. Rūtenio čia didelių 
kreditų turi pagrindinius 
vaidmenis . suvaidinusios 
Ksana Dauguvietytė ir Da
nutė Karpavičienė, nesu- 
klupdamos savo ilguose mo
nologuose ir iki galo išlaiky
damos charakterį bei įtam
pą. Palyginamai su anksčiau 
minėtosiomis visų kitų rolės 
galima sakyti buvo antraei
lės, nors jie visi buvo savo 
vietoje ir atbaigti charak
teriai. Gal silpnesnis buvo 
H. Šliteris, vaidinęs gydyto
ją psichiatrą, kurio laikyse
na scenoje atrodė dirbtinė, 
dialoguose ar pacientės ap
klausinėjimuose 
neišnaudojo psichologinių 
pauzių, kurios šiuo atveju 
buvo esminės. Bet čia grei
čiausia režisūros klaidos.

Su~ pasigėrėjimu tenka 
pripažinti, kad Atžala su 
šiuo pastatymu išlaikė 
sunkų egzaminą labai gerai, 
kas dar kartą įrodo viso At
žalos kolektyvo vaidybinį 
subrendimą ir pajėgumą.

Šiame spaktaklyje bran
džiai užsirekomendavo kaip 
dekoratorė Jolanta Janavi
čienė, šiaip žinoma kaip kū
rybinga keramikė. Jos su- 

ir pabendrauti su priaugan
čiu jaunimu; prisiminti lie
tuviškas tradicijas ir visa 
kita, kas riša mus su mūsų 
tauta. Bus proga pasiklau
syti gražiai išpildomų lietu
viškų dainų, pasigrožėti 
tautiniais šokiais, pasisemti 
praeities literatūros ir tau
tosakos vakare. Ypatingai 
daug žadanti savo įvairumu 
ir sudėtingumu bus Meno 
Paroda. Ją ruošia skulpto
rius Vytautas Didelis, su 
pasirinktais talkininkais, - 
didelėje ’’Woolhouse” patal
poje, 369 Royal Parade, prie 
Walker gatvės kampo, 
Parkville.

Paroda apims daugelį me
no šakų: skulptūrą, muzikos 
■instrumentus, medžio droži
nius, vitražus, tapybą, kera
miką, įvairius audinius, fo
tografiją ir kitus. Tai bus 
plačiausio mąsto paroda, 
kokia bet kada čia yra buvu
si. Išstatyta bus keli šimtai 
eksponatų, .dalyvaus keli 
desėtkai menininkų. Nema
žą skaičių parodoje išstatys 
jauni lietuviai menininkai, 
čia kvalifikacijas įsigiję. Jie 
nėra dar į aukštybes išgar
sėję, bet nauji ir įdomūs.

Nežiūrint per radio ir 
spaudoje pranešimų ir para
ginimų, ne visi mūsų meni- 
•ninkai atsiliepė. Dabar dar

Lituania” koncertuoja!
A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

Nėra reikalo minėti kokį 
didelį kultūrinį ir propagan
dinį darbą atlieka išeivijoje 
mūsų chorai. Adelaidės Li
tuania choras, darbščios ir 
besąlyginiai atsidavusios 
savo darbui vadovės, Geno
vaitės Vasiliauskienės dėka, 
jai diriguojant suruošė spa
lio 30 d. Adelaidės Lietuvių 
Namuose savo 33-jį tradicinį 
- metinį koncertą, kuriuo G. 
Vasiliauskienė atžymėjo 
tam kolektyvui savo trylik
tąjį dirigavimą. Nors skai
čius trylika ir yra prietarin
gas, tačiau šiuo atveju 
nepasitvirtino; choro veikla 
ne vien nenutraukiama (ne
žiūrint pasitaikančių krizių, 
vargų...) bet, kaip šis kon
certas įrodė, kolektyvas 
kaskart meniškai stiprėja, 
tobulėja. Ypač džiugu kons
tatuoti choristų aiškiai, 
tiksliai dainuojamą žodį.

G. Vasiliauskienės gražia 
iniciatyva choro koncertai 
papildomi įdomiais ’’prie
dais”, kurie turi prasmingos 

kurtos šiam veikalui deko
racijos buvo originalios, iš
raiškingos ir drąsios, nors 
menininkė šiose srityse tėra 
debiutante. Tiesa, jai darbą 
lengvino ir tai, kad visas 
veikalo vyksmas vyko vie
noje ir toje pačioje scenoje - 
turtuolės egzotiniame sode, 
kas nevaržė dekoratorės 
vaizduotės ir atrodo, J. Ja
navičienė tą aplinkybę tin
kamai išnaudojo.

V.K.

laikas atsiliepti, bet pasku
bėkite. Rašykite, ar skam
binkite parodos rengėjui 
Vytautui Dideliui. Šitas yra 
jo tikras adresas: 18 Shirley 
Grv. Balaclava, Vic. 3183, 
tel. 527 1465.

Oficialus parodos atidary
mas įvyks gruodžio 27 d. 3 
vai., bet paroda bus atida
ryta tą dieną jau nuo 1 vai. 
iki 4 vai. Parodą pakviestas 
atidaryti architektas Jurgis 
Zaikauskas.

Kitomis dienomis, gruo
džio 28-29 d.d. paroda bus 
atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 
4 vai. Daugumą eksponatų 
galima bus įsigyti arba užsi
sakyti. Įėjimas - auka.

Faktinai Lietuvių Dienos 
baigiasi Naujųjų Metų ba
liumi, bet skautai akademi
kai pabendravimą pratęs į 
Naujų Metų dieną. Sausio 1 
d. 1983 m. 3 vai. jie susirinks 
privačiuose namuose suei
gai, kuri užtruks apie 1 va
landą, o po to - iešminė.

Susidarykime planą iš 
anksto, kad nepraleidus nė 
vieno parengimo, nes visos 
grupės ruošiasi su meile pa
sirodyti mums visiems. Į 
parengimus įdeda ne tik 
daug darbo ir pasiaukojimo, 
bet ir finansinį svorį. Verta 
pamatyti.

Alisa Baltrukonienė 
LD Rengti Komiteto narė 

spaudos informacijai 
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reikšmės; užmezgamas ry
šys su kitataučiais, plačiau 
nuskamba mūsų vardas, 
mūsų meno veikla.

Į ankstyvesnius koncertus 
ne kartą buvo kviečiami 
svečiai: estų choras su diri
gentu p. Pruul, latvių chor
vedys p. Swenne. Į praeitų 
metų metinį koncertą ukrai
niečių choras. Be to reikia 
pažymėti, kad šių metų kovo 
mėn. choras atliko labai 
sėkmingas gastroles 
Tasmanijoje.

Į praeito šeštadienio kon
certą buvo pakviestas aus
trų choras.

Programos pradžioje Li
tuania choro vyrai atliko dvi 
dainas: J. Bendoriaus harm. 
’’Uždek, močiute, ugnelę” 
padainavę tikrai vyriškai, 
beveik maršo tempu ir A. 
Bražinsko gražią, lyrišką 
’’Kur gimta padangė”, kuriai 
kiek trūko reikiamo švelnu
mo ir apvalesnės muzikinės 
frazės dėl jos ’’įrėminimo” 
vien į griežtą ritmą.

Uždangai vėl prasivėrus 
mišriam chorui, akį sužavėjo 
ponios, pasipuošusios sniego 
baltumo lietuviškų tulpių 
ornamentais padabintomis 
suknelėmis, kontrastuojan
čiomis su vadovės juodąja, 
baltų tulpių ornamentais. 
Dailus, estetinis vaizdas su
kėlė auditorijoje spontaniš
ką susižavėjimą, pareikštą 
ilgais plojimais. Sekė 6 dai
nos: L. Abariaus harm, liau
dies dainą ’’Augau pas tėve
lį”, įdomi, gan sudėtingos 
kompozicijos, V. Kazoko žo
džiais, B. Kiverio daina 
’’Man skamba toliuos”, diri
gentės tinkamai atjausta ir 
interpretuota, M.K. Klajū
no, kiek ištęstoje, ’’Rytų ša
lelėj” įdomu buvo klausytis 
moterų balsų vedant veikalo 
temą, vyrų ’’murmurando” 
fone ir sekti žodžius apie... 
šaltą Sibirą. Toliau pakilia 
nuotaika buvo patiekta F. 
Strolios ’’Narsuolių daina” ir 
pabaigai, įsijungus gražiu 
duetu — J. Maželienei ir A. 
Urnevičienei, kartu su choru
J. Strolios ’’Vai ir prijojo”.

Dabar G. Vasiliauskienė 
pakvietė į sceną svečius 
austrus. Nedidelis, 26 asme
nų chorelis, būdingoje ap
rangoje, Josef Kraus vado
vaujamas, tarmiškai ir vo
kiškai padainavo 6 dainas; 
folkloriniu, gyvu ir linksmu 
tempu ir D. Baizek melodin
gos, svajingos nuotaikos 
"Alpenfrieden”. Chorelis 
padarė gan mėgėjišką įspū
dį, tačiau labai drausmingai 
sekė vadovo ranką ir paldu- 
so jo reikalavimams. Jiems 
baigus G. Vasiliauskienė 
išėjo į sceną su padėka ir 
dovana, o ponioms buvo 
įteikti orchidėjų žiedai.

Antrosios koncerto dalies 
pradžioje moterų choras su
skamba ’’Undinių daina” iš
K. V. Banaičio operos ’’Jūra
tė ir Kastytis”. Malonu buvo 
klausytis moterų balsų švel
naus skambesio, Kompozi
toriui būdinga lyrinė muzika 
čia, be to, persunkta pasa-

' Nukelta į 4 psl.
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Lituania...
Atkelta iš 3 psi.

kos - baladės fantazija. 
Ponių dailios, baltos suknios 
kėlė undinių įspūdį ir... dai
navo apie mėnulio šviesą - 
visa tai susiliejo į žavingą, 
harmoningą vizualinį ir 
vokalinį vienetą. Lyriška 
nuotaika tęsėsi ir sekančioje 
A. Bražinsko dainoje ’’Rūta 
žydėk”. Po to į sceną įžengė 
choro solistas V. Opulskis 
papildydamas ponių daina
vimą komiškoje J. Gaižaus
ko kompozicijoje "Molio uz- 
bonas” ir ponios baigė prog
ramos dalį A. Raudonikio 
daina "Lauksiu ateinant”.

Vyrams vėl papildžius po
nių gretas, sudainuota 6 
harmonizuotos liaudies dai
nos: P. Sližio "Gieda gai
deliai", A. Mikulskio "Anks
ti atsikėlus”, ypač gražiai 
suharmonizuota J. Štarkos 
"Nudavė dukrelę” - čia vėl 
choro solistės, šį kartą J. 
Maželienė ir M. Pečiulienė, 
jų balsams į darnų vienetą 
susiliejant, papildė chorą, 
tik gaila, kartais buvo jau
čiama įstojimų kontakto 
stoka. Sekė A. Mikulskio 
"Žvengia žirgelis lankoj”, 
linksma V. Paketuro "Bai
kim pradalgėlę” ir A. Bra
žinsko "Pabaigtuvių pėdas”.

Dabar vadovė, "veidu į 
salę”, pranešė, kad sekan
čioji daina skiriama svečių 
austrų pagerbimui. Visiems 
žinoma, kad Austrijos sosti
nė Viena yra valsų "lopšys”, 
tad G. Vasiliauskienei pa
rinkus J. Strausso "Pavasa
rio balsai" - valsas, liūliuo
jančiais šokio tempo garsais,

MADOS SENIAU IR DABAR
Janina Vabolienė Tęsinys

50-tų metų gale Givenchy 
.pritrenkė pasaulį savo 
•Sack” - maišiniu stiliumi. 
Nežiūrint kiek susilaukė 
kritikos, ypač iš vyrų, šis, 
moteriai nieko neduodantis 
rūbas, prigijo ir netrukus 
gitvės buvo pilnos "Maišų”.

aug nelaukdami, su mažais 
pakeitimais ir paįvairinimais 
ir kiti madų salionai kaip 
Lanvin, Yves saint Laurent, 
Balmain, Cardin įsijungė į 
šios mados populiarinimą. 
Kai jau visi madų salionai 
’’šaukė”, kad dabr dėvėsime 
’’maišus”, lindome .ir mes į 
juos. Ar gražiai atrodėme, 
tai čia jau kitas dalykas.

Mūsų laukė dar viena 
staigmena, tai plonais, 
aukštom kulnim ir smailiais 
pirštų galais batukai. Su lai
ku ir moterys ir vyrai vaikš
čiojo riestais pirštų galais, 
lyg būtų turkų kilmės. Tie 
ploni ir aukšti batų kulniu
kai, vadinami ’’stilletto”, 
daug kam brangiai atsiėjo - 
madai pasibaigus, ne tik 
Erivatūs namai, bet bankai, 

rautuvės, bei šiaip įmonės 
turėjo keisti linoleumo grin
dis. Jos buvo subadytos iki 
neatpažinimo. Kai
prisimenu, kaip nekartą, 
kulniukui įstrigus į šaligat
vio spragą, vos neparpuoliau 
ant nosies nuo įsibėgėjimo, 
tai dabar net juokas ima. 
Tada tikriausiai dairiausi ar 
kas nepastebėjo mano tokio 
negrakštumo. Taip pat, tada 
buvo pati negražiausia vyrų 
mada: siauros trumpokos 
kelnės, trumpi švarkai, su
segami viena saga.

O kas neprisimena tos su- 
pešiotos, kone pėdos aukščio 

plačiai išsiliejo visoje salėje 
ir susilaukė tikrų ovacijų! 
Koncertas baigtas melan
choliškai nuotaikinga St. 
Šimkaus "Vakarinė daina” 
... Laikas namo, brolužėliai...

Programa parinkta labai 
įdomiai visokeriopa prasme. 
Išgirdome iki šiol nepažįsta
mų veikalų, dainų "vežamų” 
metų pabaigoje į "Lietuvių 
Dienas” ir kitataučių reper
tuarą.

Kai kurioms dainoms su 
piano palyda talkininkavo 
M. Dumčiuvienė. Ją teko jau 
ne kartą anksčiau girdėti 
mūsų parengimuose skam
binant solo. Yra pažengusi, 
menininkė, lengvai įveikia 
rimtus ir sunkius piano vei
kalus. Šį kartą tačiau, gaila, 
gerokai nustelbdavo chorą 
pergarsiu pritarimu.

Gal galima pakaltinti ir 
seną išderintą pianiną, 
kuris, be to, buvo pastatytas 
salėje, o ne scenoje ir per
daug rezonavo. Mano žinio
mis choras labai yra dėkin
gas pianistei M. Dumčiu-

MOTERŲ VEIKLOJE
PALMD "MOTERŲ 
SEKCIJOS’TNC. METINIS 

SUSIRINKIMAS
1982.X.10 d. Lietuvių Na

muose Adelaidėj įvyko 
PALMD "Moterų Sekcijos” 
Ine:. Visuotinis metinis susi
rinkimas, kurį atidarė pir
mininkė R. Bajorūnienė. 
Pasveikinusi susirinkusius, 
priminė balsavimo taisykles 
ir prašė išrinkti mandatų 
komisiją (J. Reinkienė, M. 
Stankevičienė, L. Račkuvie- 
nė) bei susirinkimo pirmi

ir pločio frizūros? Kas tik ir 
išgalvoja tokias madas?

Nespėjo madų pasaulis 
atsipūsti, kaip staiga iš kaž
kur atsirado tokia Mary 
Quant ir sukišo visas mo
teris į trumpų trumputėlai- 
tes sukneles. Nesvarbu, ko
jos tiesios ar kreivos, plonos 
ar storos, tinka figūrai ar ne, 
- teko dėtis. O kuri turėjo 
gražesnes kojas, tai ta net ir 
"Mini” prašoko ir užsidėjo 
trumpas kelnaites. Atsirado 
vis tik stipresnės valios mo
terų, kurios atsispyrė šiai 
pagundai ir dėvėjo savo 
skonio, sau labiau pritaikin
tus rūbus. Bet tokių buvo 
nedaug.

Po "Mini” mada svyravo 
ir suknelių ilgis ėjo žemyn, 
aukštyn ir vėl žemyn. Turė
jome ”Maxi”, turėjome 
"Midi”. Mėgino šiaip, 
mėgino kitaip. Dėjo sluoksnį 
ant sluoksnio, prisimindami 
20-tuosius metus. Tas 
sluoksninis laikotarpis ir jo 
mada užsiliko truputį ilgiau 
ir buvo moterų, kurios mo
kėjo ir šią madą sau pritai
kinti, kad gražiai atrodytų.

Po to, kai Feroud sugal
vojo permatomą "see 
through” madą, atrodė, kad 
madų pasaulis daugiau nieko 
naujo nebepajėgs sugalvoti. 
Taip ir buvo.

Visai senos mados ir ilgi 
dienos dėvėjimui rūbai tik
riausiai jau niekad nebegrįš, 
nes šiame technikiniame 
amžiuje jie būtų perdaug 
nepraktiški. Vistik, po gan 
neįdomaus madų laikotar
pio, rūbai vėl grįžta į dau
giau klasikines, moteriškas 
ir romantiškas linijas. Grįžo

vienei už jos nuolatines pas
laugas ir ją labai vertina.

Įžengęs į sceną Adelaidės 
Apyl. V-bos pirmininkas Č. 
Zamoiskis prasmingais ir 
širdingais žodžiais, apibudi
nęs nelengvą choro darbą, 
dėkojo dirigentei ir choro 
dalyviams ir įteikė V-bos 
vardu dovaną. Išėjo į sceną 
ir "Ramovės” pirmininkas, 
V. Vosylius taipogi pareiš
kęs savo susižavėjimą gėlių 
krepšiu ir dovana, o po to... 
pasipylė į sceną gėlės. Diri
gentė vos pajėgė išlaikyti 
rankose didžiules puokštes 
gėlių, kuriu jinai tikrai ver
ta!

Po trumpos pertraukos 
įvyko salėje turtingos vai
šės, paįvairintos kalbomis, 
sveikinimais, dainomis ir 
susidraugavimu su sužavė
tais lietuvišku širdingumu ir 
vaišingumu svečiais 
austrais.

Gausiausiai atsilankę į 
koncertą vos sutilpo Lietu
vių Namų salėje.

ninkę (V. Vitkūnienė) ir 
sekretorę (O. Mačiukienė) ir 
patvirtinti Revizijos Komi
siją (P. Launikaitis, V. Stal- 
ba, J. Langevičius).

Peržvelgusi vienerių 
metų organizacijos veiklą 
įgyvendinant vyresnio am
žiaus globos reikalingiems 
tautiečiams namų įsigyjimo 
projektus ir tam tikslui su
darytą globėjų (trustees) 

klasikinis kostiumėlis, 
bliuskutės iš lengvos me
džiagos, apstatytos mezgi
niais, riuškomis ar valonė- 
liais. Matosi plačios, viršuj 
rauktos, į apačią siaurėjan
čios, taip vadinamos "avies 
kojos” ("leg of mutton”) 
rankovės. Ateinančiam 
sezonui bus vėl smarkiai 
vartojamos natūralios me
džiagos, kaip grynas šilkas, 
crepe de chine, linas, bovel- 
na. Šviesių spalvų, net po 
kelis aukštus raukti sukne
lių sijonai, volanai, stores
nės rūšies mezginiai. Jūrei
viški kalnieriai ant suknelių, 
•apvedžioti švarkučiai, dry- 
žės. Dryžės įvairaus pločio ir 
įvairių spalvų, nors vyrau
jančios spalvos yra: raudo
na, juoda, mėlyna ir balta. 
Aukščiausią vietą, kaip 
atrodo, šią vasarą užims 
balta spalva, - rytą, dieną ir 
vakare prašmatniuosse ir 
kasdieniniuose rūbuose. 
Permatomas šveicariškas 
coton, rankšluostinė me
džiaga, mėgsta, siuvinėta 
skylutėmis ir perverta kas
pinėliais ir be jų. Viskas 
'lengva, romantiška, mote
riška. Teko skaityti, kad 
"Mini" žada vėl pasirodyti, 
bet šį kartą tik labai jaunom 
ir su gerom figūrom. Tai gali 
būti lyg egzaminas moters 
geram skoniui.

Yra moterų, taip vadi
namų madų sekėjų, - "High 
Fashion”, kurios seka kiek
vieną mados pasikeitimą ir 
nuolat keičia rūbus ir 
šukuoseną. Ji pirmoji su 
naujais, kad ir su neįprastais 
atrodančiais rūbais, ji pir
moji naują šukuoseną išmė-

ALB METRAŠČIO IŠLEIDIMAS - MŪSŲ VISŲ 
PAREIGA: PAREMK JO IŠLEIDIMĄ IŠ ANKSTO JĮ 
UŽSISAKYDAMAS.

komitetą, kuris pagal "Vy
resnio Amžiaus Asmenų 
Namų Fondo” įstatus rūpin
sis ir tvarkys Fondo finan
sus ir namų įsigyjimo reika
lus, pirmininkė pristatė 
susirinkimui šio komiteto 
narius: p-kas arch. A. Nava
kas, vicepirm. inž. A. Pace- 
vičius, ižd. J.W. Lloyd, sekr.

I. Davis, sekr. II inž. A. 
Galatiltis, nariai kun. klebo
nas A. Spurgis MIC ir Dr. R. 
Varoneckaitė. Pažymėtina, 
kad per palyginant trumpą 
laiką virš 18.000 dolerių 
buvo surinkta šiam Fondui. 
Gal vertėtų, nors prabėgo
mis, priminti PALMD "Mo
terų Sekcijos” inkorporaci
jos priežastis. Pagal Aus
tralijos veikiančius įstaty
mus, tik inkorporuotom so
cialinės globos organizaci
joms yra teikiama federali
nės vyriausybės finansinė 
parama ir atskirų valstijų 
mokesčių lengvatos. Stei
giant socialinės globos na
mus, Sydnejaus LMSGD tu
rėjo inkorporuotis, norėda
ma gauti valdžios paramą 
statant lietuviškąją "Sody
bą” Engadine. Gaila, kad ki
tos lietuviškos socialinės 
globos organizacijos anks
čiau jau nepasinaudojo val
džios duodama finansine pa
rama ir lengvatom. Be to, 
visiems yra berods žinoma, 
kad Lietuvių Sąjunga Ade
laidėj ir kitų valstijų Lietu
vių Namų klubai turėjo in
korporuotis, nes "bendruo- 

gins ar du auskarus į vieną 
ausį įsisegs, ji nori užimpo
nuoti žmones iš pirmo 
žvilgsnio.

Moteris mėgstanti gamtą, 
sportą, rengiasi praktiškais, 
lengvai prižiūrimais rūbais. 
Plaukai lengvai tvarkomi, 
paprastai apkirpti. Savo pa
sitenkinimą ji randa lauke, 
gamtoje, sportuodama, ir 
rūbai jai neturi pirmaeilės 
reikšmės.

Bendrai paėmus, moteris 
rengiasi, ar bent turėtų 
rengtis pagal savo charak
terį, nes tada ji geriausiai 
atrodo.

Konservatyvi moteris ne
labai seka madą ir jei trupu
tį pasiduoda, tai taip, kad 
perdaug neatitoltų nuo savo, 
jai įprastos, išvaizdos. Ji rū
bams netarnauja - priešin
gai.

Moteris kuri visada 
atrodo elegantiškai, nors ir 
seka madą, neperka kiek
vieno naujai išleisto rūbo ar 
priedo. Ji renkasi geros rū
šies ir tikrai jai asmeniškai 
tinkantį rūbą, kuris taip pat 
yra lengvai pritaikomas prie 
jos turimo garderobo. Spal
va, geras kirpimas ir tin
kami priedai yra jos elegan
tiškumo pažymys. Nevisad 
toji moteris atrodo gražiai ir 
elegantiškai, kuri seka kiek
vieną mados niuansą, bet 
greičiausiai ta, kuri rūbu 
moka pagražinti savo esamą 
išvaizdą.

Atitinkamai pritaikintas 
rūbas mums sukelia pasi
gėrėjimo, savijauta geresnė, 
o kai savijauta geresnė tai ir 
žmogus atrodo gražiau. O 
kai žmogus atrodo gražiau, 
jis savaime geriau jaučiasi. 
Ir taip kaip ta pasaka be 
galo... taip yra ir su mada. 

menė” nėra juridinis asmuo 
ir negali turėti turto. Toliau 
pirmininkė priminė, kad su
tvarkius reikalus su valsty
bine mokesčių įstaiga (Tax
ation Department): 1. visi 
aukotojai gauna nuo paau
kotos sumos mokesčių nuo
laidą, 2. perkant medžiagą 
namų statybai ir įrengimui 
bus gaunama taip pat mo
kesčių nuolaida.

Be to pirmininkė priminė, 
kad yra gauta 800 dolerių iŠ 
valdžios naujos plytos įsigy- 
jimui, kuri, susitarus su 
Lietuvių Sąjunga, jau yra 
įtaisyta Lietuvių Namų vir
tuvėje. Kita veikla ėjo įsise
nėjusia tvarka: ALB Sa
vaitgalio Mokyklos globa, li
gonių lankymas ir pagal ka
lendorių rengiami pietūs ir 
įvairūs parengimai, - "Mo
terų Sekcijos” 30 metų įsi
kūrimo minėjimas, tradici
nis "Madų Paradas”.

Po to sekė iždininkų Dr. J. 
Maželienės ir J.W. Lloyd 
pranešimai Revizijos Komi
sijos PALMD "Moterų Sek
cijos” Ine. finansinės at
skaitomybės patvirtinimas 
ir globėjų (trustees) k-to 
pirmininko pranešimas.

Peržvelgęs padarytus 
žingsnius su Southern Cross 
Homes Inc. pasirodė, kad 
numatytas objektas (buvęs 
vienuolyno pastatas) 
Southern Cross Homes Inc. 
North Plympton komplekse 
mums yra nepriimtinas: na
mai yra dviejų aukštų, rei
kalingi remonto ir lifto įren
gimas kainuotų apie 50.000 
dolerių. Kadangi 1982 m. 
rugsėjo 21 d. Southern 
Cross Homes Inc. pakvietė 
Taylor ir Navakas Pty. Ltd. 
Architects suprojektuoti 
visą North Plympton komp
lekso plotą socialinės globos 
namų statybai, atsirado pui
ki proga įjungti ir PALMD 
"Moterų Sekcijos” ink. pro
jektuojamus namus. Šiuo 
metu reikėtų kuo skubiau
siai išspręsti sekantį klau
simą:

1. Kiek yra mūsų bend
ruomenėje ir gal kitų valsti
jų bendruomenėse vyresnio 
amžiaus asmenų, kurie no
rėtų gyventi hostelio pobū
džio lietuviškame židinyje 
Adelaidėje.

2. Vyresnio amžiaus as
menų skaičių norinčių gy
venti atskiruose butelio po
būdžio vienetuose (resident 
funded units). Toks butelis 
galėtų asmeniui kainuoti 
nuo 32.000 iki 50.000 dolerių.

Kadangi bet koks rimtas 
planavimas tegali prasidėti 
tiksliai žinant būsimų gy
ventojų skaičių, PALMD 
’’Moterų Sekcija” ink. prašo 
kuo skubiausiai visus suin
teresuotus asmenis kreiptis 
į Sekcijos nares: J. Statnic- 
kienė, tel. (08) 276 8371, 50 
Nelson Str. S. Plympton 
5038. N. Arminienė, tel. (08) 
297 4853, 4 Dingera Avė. N. 
Plympton 5038, kurios mie
lai sutiko duoti visas infor
macijas.

Po to sekė klausimai ir 
pasiūlymai ir naujos valdy
bos rinkimai. PALMD "Mo
terų Sekcijos” ink. valdyba 
buvo vienbalsiai perrinkta 
naujai kadencijai. Užbai
giant susirinkimą buvo 
pasigardžiuota tradicine 
kava ir pyragaičiais.

Isolda I. Davis
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Skautų akademikų veikloj
AKADEMIKAI MINĖJO VDU 60-METI

ASS Sydney Skyrius, 
1982.10.17, Sydnejaus Lie
tuvių Namuose, Akademinio 
Skautų Sąjūdžio metinių 
proga gražiai paminėjo 
Kauno Vytauto Didžiojo 
Universiteto 60-metį.

Minėjimas pradėtas ASS 
Sydnejaus Skyriaus pirmi
ninko, fil. I. Jonaičio įvadi
niu žodžiu ir visų sugiedotu 
Gaudeamus Igitur.

Išsamią paskaitą apie 
Kauno universitetą skaitė 
fil. V. Bukevičius. Jį, pro
tarpiais, paskaitydami atsi
minimų iš įvairių universi
teto gyvenimo laikotarpių 
papildė keli šio universiteto 
auklėtiniai: fil. E. Jonaitienė 
(universiteto prancūzų kal
bos dėstytojo Matorė prisi
minimais iš pirmosios rusų 
okupacijos ir B. Railos - stu
dentų demonstracijas dėl 
teatro bilietų papiginimo), 
fil. J. Viliūnienė (B. Railos - 
Kauno ’’konkės” nuverti
mą ir A. Kučo - studentų 
’’streiką”), fil. T. Vingilienė 
davė pluoštą savo atsimini
mų iš Pabaltijo universiteto 
laikų Hamburge ir Pinne- 
berge.

Po fil. V. Bukevičiaus 
paskaitos, minėjimą toliau 
vedė fil. J. Viliūnienė, kuri 
iškvietė visą eilę jaunųjų 
akademikių skaučių draugo
vės narių pasidalinti įspū
džiais iš studijų metų Aus
tralijoje.

Fil. Eglė žižytė, atmieš- 
dama savo prisiminimus ju
moru, papasakojo apie 
’’simbolišką arbatą”, kurią 
besiurbčiojant buvo ne tik

JUBILIEJINĖ SKAUTŲ 
STOVYKLA J.A.V.

Lietuvių Skautų S-gos 
ruošiama Jubiliejinė Sto
vykla įvyks 1983 m. liepos 
30 - rugpiūčio 13 d.d. Wood
land Trails Camp. Aurora, 
Ontario - Kanadoje. Joje, 
tikimasi, gausiai dalyvaus 
J.A.V. ir Kanados 
skautų-čių vienetai. Laukia
ma svečių ir iš kitų pasaulio 
kraštų, kur veikia lietuvių 
skautų-čių vienetai - Pietų 
Amerikos, Europos ir Aus
tralijos.

iš LSS Australijos rajono į 
Jubiliejinę Stovyklą ruošiasi 
vykti būrelis skautinin- 
kų-kių.

B.Ž. 

studijuojama, bet ir egzami- 
nuojamasi; t.n. Kristina 
Virgeningaitė - apie studen
tų santykius su universiteto 
administracija; fil. Dr. Julija 
Bogušaitė-Bassil savo 
atsiminimus iš universiteto 
laikų užbaigė romantiškom 
uvertiūrom; fil. Ginta Viliū- 
naitė pasakojo apie teisių 
fakultetą ir sloganais nura
šytas universiteto sienas; 
fil. Vida Viliūnaitė, antru- 
kart grįžusi į universitetą 
(baigė farmaciją, dabar stu
dijuoja mediciną) papasako
jo kaip studijuoti ’ oe ve
džiojimo už rankutės”; savo 
ęrisiminimus ji užbaigė Dr.

inco Kudirkos eilėraščiu 
’’Labora”.

Po 'sugiedoto Tautos 
Himno, minėjimo dalyviai 
(kurių buvo netoli šimtinės) 
dar buvo pakviesti pabend
rauti prie akademikių pa

Dalis auditorijos VDU minėjime

Aušros Tunte
* Sydnejaus ’’Aušros” tunto 
kontingentas spalio 17 d. 
dalyvavo Egzilų Skautų Są
jungos (AASE) suruoštoje 
lengvosios atletikos šventė
je Strathfielde. Sporto aikš
tėje, be lietuvių, rungtynia
vo estiį? latvių, rusų, ukrai
niečių ir vengrų skautai-tės, 
šios sąjungos nariai. Lietu
vaitės už savo atsiekimus 
lengvojoje atletikoje išnešė
II- rą vietą, berniukai -
III- čią. Kadangi mūsų skau
tų dalyvavo palyginti mažas 
būrelis, atsiekti rezultatai 
tenka laikyti visai gerais. 
Iškiliausiai iš visų šventės 
dalyvių pasirodė Vivienne 
Ladygaitė, laimėdama net 6

Nemažinant vyr. 
tenka

ruoštos kavutės ir pyragai
čių.

Pats minėjimas, nors 
kuklus, bet labai gerai pa
ruoštas ir sklandžiai pra
vestas, 
kartos nuopelnų 
pastebėti, kad ypač buvo 
malonu klausytis jaunųjų 
akademikių gražia lietuvių 
kalba pasakojimų apie jų 
studentavimo dienas Syd
nejaus universitetuose.

B.Ž.

aukso medalius: 100 m bėgi
me (žemiau 14 m. amžiaus 
grupėje), 200 m. bėgime 
(žemiau 14 m.), 200 m. bėgi
me (žemiau 16 m.), 100 m. 
bėgime (virš 18 m.) ir šuoly
je į tolį (žemiau 18 m.).

Kiti: R. Venclovaitė lai
mėjo aukso medalį 100 m. 
bėgime (žemiau 10 m.), R. 
Bučinskas - šuolis į tolį (že
miau 12 m.) - aukso medalį, 
R. Stašionis - 400 m. bėgime 
(žemiau 14 m.) - aukso me
dalį, A. Stašionis - 200 m. 
bėgime (virš 18 m.) - aukso 
medalį; R. Gaidžionis - rutu
lio stūmime (žemiau 16 m.) - 
sidabro medalį. Eilė sesių ir 
brolių, įvairiose šakose, at

miAMCEJ
Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius 
siųsti: v.s. B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

Gyvenimas Rajone
RAJONINĖ STOVYKLA

Rajoninės Stovyklos Ren
gimo Komiteto pranešimu, 
LSS Australijos Rajono 
Stovykla įvyks sekančių 
metų sausio 3 - 12 d.d. Gil- 
wellio Parke, Vic.

Stovyklos mokestis: vie
nam asmeniui - $ 55, antram 
asmeniui iš šeimos - $ 50,

žymėti bronzos medaliais: 
M. Cox (2), R. Jurkšaitis, R. 
Antanaitis, R. Stašionis, A. 
Kapočius, M. Sweeney (2).

* ’’Aušros” tunto invento
riaus laikymui, 9 Lloyd 
Ave., Yagoona, pastatytas 
skardinis sandėlis. Ilgus 
metus tunto turtas - palapi
nės, virtuvės reikmenys ir 
kt. buvo laikomi p.p. A. ir A. 
Jablonskių garaže, Banks- 
towne. Tunto vadija p. 
Adolfui Jablonskiui ir sesei 
ps. Aldonai Jablonskienei už 
ilgametę tunto turto globą 
nuoširdžiai dėkoja.

* Sydnejaus skautų-čių rė
mėja, p. Vanda Narušienė 
vėl parėmė tuntą $ 10 auka. 
Tunto broliai - sesės reiškia 
nuoširdžią skautišką padėką 
savo rėmėjai. 

trečiam - $ 40, ketvirtam ir 
daugiau - veltui.

Savaitgalio stovyklautojai 
mokės po $ 12 už naktį.

Į stovyklos mokestį įeina 
apgyvendinimas, maistas, 
stovyklos ženklas ir stovyk
liniai, specialiu ženklu pa
puošti, baltinukai.

Stovyklautojai registruo
jasi per savo tuntininkus ne 
vėliau gruodžio 4 d., įmokė
dami bent dalį stovyklos 
mokesčio.

Tuntų kontingentai patys 
pasirūpina palapinėmis.

Sydnejaus skaitai-tės, 
vykstą į Rajoninę Stovyklą, 
registruojasi per tuntininką. 
ps. V. Gaidžionį - tel. 
709 5581.

PRANEŠIMAS

Rajoninės Stovyklos Ren
gimo Komitetas praneša, 
kad stovyklos pradžia nu
kelta į sausio 3 dieną. Sto
vykla dabar įvyks sausio 
3-12 dienomis, Gillwell Park, 
Viktorijoje.

Stovyklos mokestis nu-
statytas toks: vienam asme
niui $ 55, antram asmeniui 

1 šeimoje $ 50, trečiam asme
niui šeimoje $ 40, ketvirtam 
asmeniui veltui. Savaitgalio 
stovyklautojui $ 12 už naktį.

Už šį mokestį bus aprūpi
nami apgyvendinimu, mais
tu, stovyklos ženkliuku ir 
stovyklos darbo baltinukais 
su rajono ženklu. Visi sto
vyklautojai, įskaitant ir 
tuos, kurie tik trumpam at
vyksta, registruojasi pas 
savo tuntininkus iki gruo
džio 4 dienos, įmokant bent 
dalį mokesčio. 1

v.s.v.sl. J. Arienė, 
Rajoninės Stovyklos 

Rengimo K-to sekretorė

ekskursijos finansus. Šiuo 
metu pasiruošimai ekskur
sijai jau yra įpusėję.

Jaunimas Perthe

Perthe suorganizuoti ir 
veikia jaunimui lietuvių kak 
bos kursai, kuriems vado

vauja prof. Dr. Z. Budrikis. 
Spalio 17 d. kursantai su 
savo dėstytojais turėjo gra

žią išvyką p. Norvilo raguo
čių ūkyje, apie 80 km nuo 
Pertho. Visi buvo patenkinti

ŽIDINIO
X-JI EKSKURSIJA

* Sydnejaus Skautų Židinys, 
sekančių metų sausio 29-31 
d.d. ruošia savo X-ją eks
kursiją. Bus vykstama į 
Snieguotųjų Kalnų rajoną, 
pakelyje sustojant Canber- 
roje bei aplankant įdomes
nes vietoves kalnuose: Coo- 
ma, Thredbo, Jindabyne, 
Smiggin Holes, Perisher 
Valley ir kt.

Ekskursijai vadovaus žid. 
v.s. Jonas Zinkus, talkina
mas B. ir L. Žalių (tel. 
70 .3101), organizuojančių 

išvyka ir p. Norvilo globa. 
Nuotraukoje iš k. p. Norvi
las, prof. Dr. Z. Budrikis, R. 
Radon, J. Radon, G. Klimai- 
tytė, R. Patupaitė (joja), L. 
Radon, J. Brethons, E. Rep- 
ševičius, V. Klimaitis.

* Sydnejaus Skautų Židinio 
sueiga įvyko spalio 17 d. 
Lietuvių Namuose Banks- 
towne. Buvo tartasi sausio 
mėn. ruošiamos ekskursijos 
ir kt. reikalais.

Pereitą savaitę popiežius 
Paulius Jonas VI vizitavo 
Ispaniją. Su atitinkamu res- 
pektu jį priėmė karalius 
Carlos ir tikintieji.

*♦*

Fairfieldo festivalio užda
rymo iškilmėse dalyvavo ir 
Sydnejaus taut, šokių grupė 
Sūkurys, prieš gausią mišrią 
auditoriją sušokęs keturis 
šokius. Lietuvių tautinius 
šokius žiūrovams pristatė 
festivalio princesė Elenutė 
Žukauskaitė, kuri taip pat 
yra Sūkurio šokėja.

♦♦♦
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Paskutinis Diskusijų Klu
bo susirinkimas įvyko rug
sėjo 19 d. p.p. Butkų na
muose Stocktone. Paskaitą 
"Suomija” skaitė Dr. 
M. šeškus kuris D. Klube 
yra skaitęs ištisą paskaitų 
ciklą apie Lietuvos kaimyni
nes šalis ir jų santykius su 
Lietuva.

Šio vakaro paskaitoj apie 
Suomiją tik į pabaigą su
gretina Suomijos ir Lietuvos 
politinė padėtis antrojo karo 
išvakarėse ir jų likimas ka
rui užsibaigus.

Keletas žodžių apie Dr. M. 
Šeškų. Dar 1936 m. Lietuvos 
Švietimo Ministerija jį tuo 
metu ekonomikos studentą 
V.D. Universitete parinko 
vykti studijuoti geografijos 
mokslų, ypač geopolitikos ir 
politinės geografijos. Jis pa
sirinko Grąžo universitetą 
Austrijoje, kur dėstė pagar
sėjęs prof. Otto Maull. Čia 
jis baigė studijas ir įgijo 
doktoratą. Bestudijuodamas

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 3A, 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 
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, 
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. 
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. 
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m.

Šie produktai galima siusti su rūbais: Vz sv. arbatos - $ 
4, Vz 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.

sv.

i, 3 m.
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Newcastle Diskusijų Klube
jis atostogų metu 1936-1940 
m. laikotarpy aplankė eilę 
Europos kraštų domėdama
sis jų kultūriniu, politiniu ir 
ekonominiu gyvenimu. Taip 
pat buvo aplankęs ir Skan
dinavijos šalis, įskaitant 
Suomiją ir Estiją.

Suomijos istorija praside
da maždaug prieš 3000 me
tų, kai lapiai atsikėlė iš vid. 
Azijos. Vėliau atkeliavę da
bartinių suomių protėviai 
išstūmė lapius į pačią šiaurę, 
kur jie ir dabar tebegyve
na tradiciniai nomadinį gy-. 
venimą.

Nuo 12 šimtmečio iki 1809 
m. Suomiją valdė švedai. 
Krašte vyravo švedų kultū
ra ir kalba. 1809 m. Švedijai 
pralaimėjus karą Suomija 
atiteko caristinei Rusijai, 
bet su žymiom autonominėm 
teisėm, kas išugdė suomių 
tautinį sąmoningumą. Pir
majam pas. karui baigiantis 
1917 m. suomiai paskelbė 
savo nepriklausomybę.

1939m. Sov. Rusijos rei
kalavimai įsileisti raud. ar
mijos įgulas buvo Suomijos 
atmesti ir sovietai paskelbė 
karą, kuris truko apie ke
turis mėnesius ir baigėsi 
Suomijos daline kapituliaci
ja, rusams aneksavus Kare
liją (apie 12% visos krašto 
teritorijos). Vokietijai pra
dėjus karą su Rusija 1941 m. 
Suomija šliejosi prie vokie
čių tikėdama atgauti pra
rastas teritorijas, bet karui 
vykstant vokiečių nenaudai 
Suomija 1944 m. pasirašė 
karo paliaubas su Rusija, 
kas Suomijai labai brangiai 
kainavo, bet vis tik Suomija 
išliko laisva su demokratine 
santvarka, nors stiprioje so
vietų įtakoje. Kultūriškai ir 
politiškai suomiai laiko save 
vakarų kultūros ir skaitosi 
kaip Skandinavijos dalis, 
nuo 1952 m. priklauso taip 
vad. Nordic Santarvei.

Į pabaigą prelegentas 
palygino Suomiją ir Lietuvą 
ypač Sov. Rusijos agresijos 
atžvilgiu. Dr. Šeškus pripa
žino, kad rusų agresijos at
veju suomiai turėjo palan
kesnes sąlygas pasipriešinti 
ir gintis, bet svarbiausias 
veiksnys buvo suomių ryž
tas gintis, iš ko prelegentas 
padarė tokią išvadą: ’Istori
ja mus moko, jog tautos ar

LAIŠKAI REDAKCIJAI
TAI TOKIOS ’’ŠIUKŠLĖS' NA, JEIGU TAIP,

Gerb. Redaktoriau,
Norėdamas pasitarnau

ti tiesai ir atkreipti kitų Mū
sų Pastogės skaitytojų dė
mesį į tai, kaip vertinama 
Mūsų Pastogė kituose kon
tinentuose.

Viena iš žymiausių Euro
pos radijo stočių ’’Laisvės 
Radijas” spalio 19 d. skaitė 
kuone ištisai Mūsų Pastogės 
vedamąjį apie Vytauto Di
džiojo Universitetą Kaune, 
Ši žinutė ne iš piršto išlauž
ta, o daugiau yra dokumen
tinė ir gali būti patikrinta. 
Tuo labiau, kad laikas nuo 
laiko jie pasinaudoja Mūsų 
Pastoge savo programose.

Šia proga noriu priminti, 
kad Laisvės Radijas yra žy
miai sustiprintas - girdisi ne 
tik Europoj, Amerikoj, bet 
siekia ir mus Australijoje. 
Laisvės Radijo programos 
yra aukšto lygio ir svar
biausia gerai pliekia oku
pantą. Anksčiau okupantas 
trukdymais slopino laisvą 
žodį, bet dabar jo trukdymai 
persilpni.

Laisvės Radijas girdimas 
kiekvieną dieną nuo 6 ligi 7 
vai. ryto 16 m (17780 KHZ), 
19 m (15380 KHZ) ir 25 m. 
(11900 KHZ). Čia duotas ry
tinės Australijos žiemos lai
kas.

A. Lokys 
Warrawong, N.S,W 

valstylbės ateitis ir išlikimas 
dažnai esti nulemiamas jos 
vadų vienokiu ar kitokiu iš
kilus gyvybiniam klausimui 
sprendimu”. Dr. M. šeškaus 
nuomone, mūsų to meto 
vadų sprendimas pasiduoti 
nekeliant ginklo buvęs klai
dingas ir lemtingas. Suomi
jos pasipriešinimas sutelkė 
jos užnugary ne vien viso 
pasaulio pagarbą ir pasigė
rėjimą jos didvyriška nors ir 
beviltiška kova, bet svar
biausia stiprų ir visuotinį 
Sov. Rusijos pasmerkimą. 
Viešoji pasaulio opinija yra 
svarbus dalykas tarptauti
niuose santykiuose.

Šis opus klausimas domi
navo ir po paskaitos seku
siose diskusijose su argu
mentais už ir prieš. Prisi
minta 1941 metų sukilimas 
ir pokarinės partizanų ko
vos, bet sunku buvo paneigti 
nuogą faktą, kad nežiūrint 
aukų tai nebuvo oficialus 
karinis pasipriešinimas ir 
kaip toks neturįs politinės 
reikšmės pasaulio politikoje.

Po diskusijų sekė D. Klu
bo einamieji reikalai, kurių 
metu priimtas p. A. Šerno 
pasitraukimas iš D. Klubo. 
Dabar Klubo reporterio pa
reigas perėmė D. Klubo 
sekretorė.

Sekantis Diskusijų Klubo 
susirinkimas įvyko spalio 31 

-d. Paskaitą skaitė p. S. Žu
kas ’’Muzikinė palyda”. Apie 
tai skaitysime vėliau.

V. Kristensen

Karti dabar toji rašeivos 
duonelė! Ne tokį žodį 
panaudosi - bematant tave 
„superpatriotu” apšauks, 
praleisi kur kablelį - tuoj su
kils spėliojimai: ar jis tik ne 
„ružavas”? Nežiūrint to, 
imu plunksną ir pradedu ra
šyti trumpą šiuometinio 
mūsų gyvenimo apžvalgą.

Kai draugai, mokytojai ir 
t.t. mums „kietą smetonišką 
jungą” nuo pečių nukėlė,’ 
mes styktelėjom iš džiaugs
mo taip aukštai, kad tik po 
ilgesnio laiko nutūpėm - ir 
jau čia, šitoje puikiausioje 
(ir t.t., ir t.t.) šalyje. Atsi
peikėję, apsidairėm ir ėmėm 
žygiuoti su čiabuviais į koją.

Ginčus, problemas pradė
jome spręsti tik demokra
tiškai, išimtinais atvejais 
pavesdami vietiniam teis
mui teisybę surasti. Pasilai
kėme sau tačiau tą tikrai 
lietuvišką, Pulgio Andriušio 
gražiai įamžintą, argumen
tą: „Ne tik tu kvailas, bet ir 
tavo vaikai, tavo uošvė ir 
tavo kaimynai!” Tuo mes iš
laikėme (daugkultūrinėj ap
linkoj būtiną) savo etnišku
mą ir kartu žymiai pakėlėme 
demokratiškų debatų bei 
diskusijų lygį.

Šio krašto gyventojai pa
saulyje garsūs kaip Spor
tuojanti Tauta. Todėl spor
tininkai čia turi daug teisių, 

. daug visokių privilegijų -

VLIKO SEIMAS
LOS ANGELES

Lapkričio 5-7 d.d. Am
bassador viešbutyje, Los 
Angeles, įvyks VLIKo Sei
mas. Pradiniai pasikalbėji
mai vyks lapkričio 5 d. 7.30 
vai. v. viešbutyje. Pirmasis 
posėdis lapkričio 6 d. 9.30 
vai. ryto, kuriame žodį tars 
seimui rengti komiteto pir
mininkas inž. Antanas Ma
žeika ir Seimą atidarys 
VLIKo pirmininkas Dr. K. 
Bobelis. Pranešimus pada
rys: VLIKo Tarybos pirmi
ninkas, VLIKo Valdybos 
pirmininkas* VLIKo kraštų 
įgaliotiniai popietiniame po
sėdyje Tautos Fondo prane
šimai: A. Vakselis, J. Gied
raitis ir A. Firavičius. Po 
pranešimų diskusijos
tarptautiniais politiniais 
klausimais. Vakare banke
tas Ambassador Ballroom. 
Sekmadieni 10.30 vai. ryto 
iškilmingos pamaldos šv. 
Kazimiero bažnyčioje, ku
rias atnašaus prel. J. Kučin
gis. 12 vai. VLIKo Seimo 
uždarymas. (ELTA)

Aną savaitę generalinius 
rinkimus Ispanijoje laimėjo 
socialistai. Vyriausybę 
sudarys socialistų partijos 
lyderis Felipe Gonzalez, 40 
metų. Atrodo, jo vyriausybė 
nesilaikys marksistinės lini
jos.

sudaro lyg ir nepriklausomą 
valstybę bendroje valstybė
je. Antai, Federalinei val
džiai anuomet nutarus, 
olimpijadą boikotuoti, jie 
vistiek Maskvon išskrido, 
neišmanančiuosius pamoki
nę: „Sporto su politika ne
galima maišyti!” Šito princi
po tvirtai laikosi ir mūsų, 
jau autonomiją išsikovoję, 
sportininkai. (Jų nuomonė, 
dėl sportinio bendradarbia
vimo su Pietų Afrika, man, 
deja, nėra žinoma).

Spaudos laisvė dabar - 
tarsi antroji prigimtis. Tai ir 
kaltiname drąsiai Redakto
rių, kad jis tik savo draugų 
bei giminių rašinius te- 
spausdina, vien retkarčiais 
padarydamas išimtį - jei čekį 
pridėsi. Pilni mūsų laikraš
čio puslapiai tokių užmeti
mų, priekaištų, nusiskundi
mų...

Čia tad ir suabejojau: 
kažin, ar mano eilutės die
nos šviesą kada regės? Į 
draugystę, Redaktoriaus 
asmeniškai nepažindama, 
negaliu pretenzijų reikšti, 
giminystės ryšiai, vėl gi, 
kaž-kur apie Adomą ir Ievą 
sukasi, o čekis - bevertis, 
nes visus perkamuosius per 
„vienarankį benditą” 
patriotiškai paaukojau sa
vam Klubui.

Atrodo, taigi, kad šią ap
žvalgą teks užbaigti tuo po- 
{mliariu ( ir nuo vaikystės 
aikų mums brangiu) pagrą- 

sinimu: „Na, jeigu taip, tai 
aš susirenku savo žaislus ir 
išeinu vėl į savo kiemą!” 

Julija
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DĖMESIO SLIDININKAI

Nors anksčiau ir buvo 
gautas pranešimas, kad ofi
cialiai nebus pravesta žie
mos sporto varžybų, sąry
šyje su Pas. Liet. Sporto 
Švente, tačiau tas nutarimas 
dabar pakeistas.

Žinomas žiemos sporto 
vadovas Vytenis Čiurlionis 
iš Cleveland©, susitaręs su 
Pas. Liet. Sporto Šventės 
Org. Komitetu, sutiko pra
vesti būsimas, žiemos šven
tės pirmenybes. Atsiųsda
mas Australijos Išvykos 
Org. Komitetui oficialų pa
kvietimą, jis. rašo:

— Skubinu jums šias eilu
tes pasiųsti, nes australie- 
čiams slidininkams reikia 
daugiau laiko pasiruošti ke
lionėn, negu mums.

Prašyčiau jus taip pat, 
kad žiemos sporto varžybos 
būtų skelbiamos Australijo
je ir, tokiu būdu, norintieji 
dalyvauti turėtų informaci
jas apie jas.

Tikslios ir detalizuotos in
formacijos bus prisiųstos 
vėliau, tačiau žinoma, kad 
Cleveland© Žaibo klubo sli
dininkai jas praves ŠALF 
AS S-gos vardu. Varžybos 
įvyks 1983 m. vasario 5-6 
d.d. Alpinistinės (kalnų) 
varžybos įvyks vasario 5 d. 
New Yorko valstijoje, trys 
su puse valandos kelionės 
automobiliu nuo Cleveland©. 
Bus varžomasi slalome ir 
didž. slalome. Vasario 6 d. 
krosas (cross - country) var
žybos Cleveland© apylinkė
se.

Cleveland© Žaibui rūpi, 
kad australiečiai slidininkai 
būtų tinkamai priimti ir kad 
ne vien varžybos būtų įdo
mios, bet ir pramoginiai sli
dinėjimai įvairiuose kalnuo
se, Colorado, Vermont. Jei 
žinotume atvykstančių skai
čių, tai mes galėtume pasi-

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Palaiminimai 
rojinėje žemėje

Joks atpirktosios padermės sutvėrimas nebus perže- 
mas dieviškąja! malonei pasiekti. Jo visagalingos ir pa
laimintos karalystės veikimu nė vienas iš nuodėmės 
sugadintųjų nebus kritęs taip žemai, kad meilingoji 
Dievo ranka nebegalėtų pasiekti ir išgelbėti krauju at
pirktąsias sielas; jokia nežinojimo ir prietarų tamsybė 
žmonių širdyse nebus taip tiršta, kad dieviškosios tiesos 
ir meilės šviesa negalėtų juos apšviesti ir suteikti jiems 
naujosios dienos džiaugsmo ir linksmybės ir duoti jiems 
progos parodyti paklusnumą ir dalyvauti dieviškose pa
laimose. Nebus ligos, kuri galėtų užpulti ir gadinti žmo
gaus kūną. Didysis Gydytojas tikrai ir pilnai išgydys 
visus. Jo karalystėje nebus jokių sudarkytų kūnų, bai
singų arba perpilnų arba protiškai silpnų; visi bus pil
niausiai išgydyti ir ištobulinti.

Bus daugiau

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

Pasirengimai

ruošti. Prašau apie tai pra
nešti.

Išvykos Org. Komitetas 
prašo visus slidininkus, no- . 
rinčius šioje šventėje daly
vauti, pranešti A. Laukaičiui 
18 Miller Ave., Ashfield, 
N.S.W., 2131. Visos kitos 
informacijos bus skelbiama 
spaudoj.

Jaunių preliminarinėkrepšinio rinktinė. Priklaupę iš k.: M. Brenner, G. At
kinson, A. Protas, E. Kasperaitis, R. Stašionis, K. Gaidžionis. Stovi iš k.: M. 
Wallis, D. Stanwix, A. Svaldenis, N. Kusta, D. Sadauskas, treneris P. Andrie- 
jūnas

Taip kuriasi Australijos nacija

Daug kas pakito per 
paskutiniuosius kelius de
šimtmečius. Viešosios insti
tucijos bei valdžios žmonės, 
politinės partijos yra dekla
ravusios australų nacijos 
daugiakultūriškumą 
(multicultural Australia). 
Federalinės vyriausybės 
aktu yra įkurtas specialus

LIETUVIAI - LATVIAI 
3 Vz: 2 Vz

Pabaltiečių šachmatų 
varžybose dėl pereinamo
sios taurės lietuviai ir be Dr. 
I. Venclovo, kuris dar nebu
vo grįžęs iš atostogų, laimė
jo prieš latvius. Lietuvius 
reprezentavo ir taškus lai
mėjo: V. Patašius 1, V. Liū
gą 1, J. Dambrauskas Vz, A. 
Giniūnas Vz, V. Augustina- 
vičius Vz ir V. Šneideris 0.

Estų, latvių ir lietuvių ko
va dėl pereinamosios "Baltic 
Cup” taurės ir draugiškas 
tarp šių trijų tautybių šach
matininkų bendravimas 
vyksta jau nuo 1957 metų. 
Sidabrinė taurė, dekoruota 
skydeliais, ženklinančiais

Albertas Zubras

institutas - Australian Insti
tute of Multicultural Affairs. 
Instituto 1980 m. rugsėjo 
mėnesio leidinyje, p. V. nu
sakomi uždaviniai: ”Iš 
australų instituto daugia- 
kultūriniams reikalams 
steigimo aktu reikalaujama 
remti susidarymą vieningos 
australų bendruomenės, ug
dant tarp australų informa
ciją ir supratimą kultūrinių 
skirtybių, kylančių dėl įvai
rių etninių grupių imigraci
jos ir jų įnašo įvertinimą 
praturtinimui visos krašto 
bendruomenės”.

Daug palankiau imta žiū
rėti į kitų kalbų mokymąsi. 
Savas pradines ir vidurines 
mokyklas, konfesiniu 
pagrindu sukurtas, turi tik 
žydai. Italų ir graikų kalbos 
mokoma tose valdinėse mo
kyklose, kur tų tautybių 
mokinių skaičius didelis. Ki
tos etninės grupės savų kal
bų moko šeštadieniais. Jų 
mokytojams valdžia moka 
atlyginimą. Išlaikius baigia
mąjį egzaminą, rezultatas su 
gautu laipsniu įrašomas į 
matrikuliacijos pažymėjimą. 
Buvo vedama akcija dėl tau
tinių mažumų kalbų dėsty
mo universitetuose. Praeitų 
pietų pabaigoje susilaukta 
federalinio švietimo minis
tro sprendimo. Greta jau ten 
dėstomų svetimų kalbų 
(prancūzų, vokiečių, rusų, 
ispanų, hebrajų ir kelių Azi
jos kraštų) leidimas duotas 
dar 12, skiriant tam reikalui 
1982-84 m. laikotarpiui 2.7

ŠACHMATAI
atitinkamų laimėtojų vardą, 
ir yra šių žaidynių simbolis. 
Šiais metais lietuviai bus 
laimėję penkioliktą kartą 
per 26-rius metus. Tikėtasi, 
kad ši graži tradicija truks 
neribotą laiką, bet, žinoma, 
nieko nėra amžino. Visų 
varžybose dalyvavusių 
šachmatininkų nusivylimui 
netekome varžybose estų 
komandos; jos buvusiam 

milijonus dolerių. Tų kalbų 
sąrašas: arabų, kroatų, 
graikų, italų, makedoniečių, 
maltiečių, pitjantjatjara, 
lenkų, portugalų, serbų, 
turkų ir vietnamiečių. Ma
tome, kad nei lietuvių, nei 
latvių, taip pat vengrų, če
kų, ukrainiečių kalbos į tą 
sąrašą nepateko. Sakykim, 
kad dėl mažo jų skaičiaus. 
Tik jų atstovai ir prašė, kad 
tos kalbos būtų įvestos bent 
viename Australijos univer
sitete. Ukrainiečių ir skai
čius nemažas. Jie net yra 
tokiam ukrainiečių studijų 
centrui paremti surinkę 
250.00 dolerių. Tas faktas 
paminėtas ir Australian 
Institute of Multicultural 
Affairs memorandume švie
timo ministeriui. Serbai,' 
kroatai ir makedoniečiai 
skaičiumi neviršija ukrai
niečių bei latvių. Švietimo 
ministro sprendimas sukelia 
nusistebėjimo, net piktų 
politinių aliuzijų.

Kodėl Australija pasuko 
daugianacionaliniu keliu? 
Greičiausiai bus turėjęs įta
kos pagyvėjęs tarptautinis 
susisiekimas, ryškiau 
suvokta priklausomybė 
žemės rutulio bendrijai. Su
siprasta, kad be anglų ir ki
tos tautos turi savo litera
tūrą, istoriją, filosofiją. Bus 
veikęs ir tebeveikia Didžio
sios Britanijos ūkinės ir po
litinės reikšmės sumenkėji
mas.

- Žinoma, reikšmingiausias- 
faktorius yra krašto įsišak-

Veda V. Augustinavičius 

vadovui išvykus iš Sydne- 
jaus neatsirado jam pava
duotojo. Latviams sutikus 
šios varžybos bus tęsiamos 
toliau su viltim, kad estai vėl 
įsijungs ateinančiais metais. 
. Metinis Pabaltiečių žaibo 
turnyras drauge su estais 
įvyks lapkričio 14 d.> sekm., 
2 vai. Syd. Liet. Namuose 
Bankstowne. Žaibo turnyre 
gali dalyvauti visi lietuviai 
šachmatininkai.

METINIS VIEŠAS 
TURNYRAS

Šachmatų Klubo viešas 
metinis turnyras, suruoštas 
devintą kartą, sutraukė apie 
60 dalyvių. Jam vadovavo 
Šachmatų Sąjungos turnyrų 
direktorius australas T. 
Teakstone. Po dviejų žaidi
mo ratų lietuvių šachmati
ninkų atsiekimai: V. Pata
šius, I. Venclovas, J. Damb
rauskas ir J. Jenčius eina be 
pralaimėjimo. St. Rimkus 
turi IVz taško, A. Giniūnas 
ir V. Augustinavičius po 1 
tašką ir V. Šneideris 0. Tur
nyras truks 8 savaites.

ŠACHMATŲ OLIMPIADA

Dvidešimt penktoji vyrų 
ir.dešimtoji moterų pasaulio 
šachmatų olimpiada prasi
dėjo spalio pabaigoje Luzer- 
noje (Šveicarijoje). Pasaulio 
Šachmatų Federacija turi 
114 narių, iš kurių olimpia
doje pažadėjo dalyvauti virš 
aštuoniasdešimt tautų ko
mandų.

Australijos šachmatinin
kai negauna iš valstybės iž
do finansinės paramos, tad 
šio krašto į olimpiadą vyks
tančios komandos turės pa
dengti dalį kelionės išlaidų 
asmeniškai. Vyrų vieneto 
reprezentantai yra jau 
keletą kartų dalyvavę 
buvusiose olimpiadose bei 
tarptautiniuose turnyruose, 
tad turi patirties. Australai 
gali pasiekti gerų rezultatų.

nijusi didžioji gyventojų 
dauguma bei josios kultūri
nės, visuomeninės ir politi
nės institucijos, krašto 
bendrinė bei viešumos anglų 
kalba. Visa tai būtinai pa
gauna jaunąją kartą, ir 
suanglinimas yra neišven
giamas. Kodėl tat baimintis 
etninių grupių, jei laiko 
sriautas prieauglį neša pa
geidaujama kryptimi, bran
dina Australijos naciją. Su
prasta pagaliau, kad diskri
minacija bei prievarta at
stumia, politinį junginį tad 
silpnina, gi toleracija suar
tina, jungtį stiprina.

Pagarsėjusi byla dėl 
Chamberlain šeimos kūdikio 
Azarios žuvimo baigėsi teis
mui pripažinus, kad ne lau
kinis šuo pasigrobė kūdikį, 
kaip kad anksčiau buvo įsi
tikinta, bet motina nužu
džiusi. Motinai paskirta ka
lėjimo bausmė iki gyvos 
galvos, o tėvui kaip nusikal
timo sėbrui 18 mėn. sąlygi
niai atsižvelgiant į mažame
čius vaikus, kuriems reika
linga priežiūra. Mr. M. 
Chamberlain yra sekminin- 
kų religinės sektos kunigas.
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Informacija
EKSLIBRISŲ PARODA

Caberroje šiuo metu 
vyksta lietuviškų ekslibrisų 
paroda ’’The Link” teatre. 
Paroda truks nuo lapkričio 1 
d. iki lapkričio 27 d. Tuo pa
čiu laiku tos pačios ekslibri
sų parodos pavyzdžių bus 
išstatyta ir nacionalinės 
bibliotekos prieangyje. 
Lankymo valandos ’’The 
Link” teatre pirm. - šešt. 
nuo 10 vai. ryto iki 6 v. vak. 
Nacionalinėj bibliotekoj: 
pirm. - ketv. nuo 9 ryto iki 
10 vai. vak., penk. ir šešt. 
nuo 9.30 ryto iki 4.45 p.p. ir 
sekm. nuo 1.30 iki 4.45 vai.
p.p.

Visi eksponatai gauti iš 
Lidijos Pocienės rinkinio 
Adelaidėje. Parodą suruošė 
Audrępė Stepanienė.

Ekslibrisai yra miniatiū
riniai grafiniai kūrinėliai, li
pinami į knygas ir ženkliną 
knygos priklausomybę. Iš 
čia ir pavadinimas - ex libris 
(lot., Aiš knygų”). Jie atsira
do drauge su knygų spaus-

SYDNEJAUS LIETUVIŲ MOTERŲ SOC.
GLOBOS DRAUGIJA
maloniai kviečia visus senus ir jaunus įšeimyninę popietę
lapkričio 14 d. Lietuvių Sodyboje Engadine.

Veiks turtingas maisto bufetas su visų rūšių gėrimais, 
fantais turtinga loterija ir kitokios pramogos.

Svečius pradžiugins jaunimo tautinių šokių grupė 
SŪKURYS, vadovaujamas p. Marinos Cox.

Gera proga aplankyti ir susipažinti su Lietuvių So
dyba, tarpusavy pabendrauti ir paremti Draugiją.

Tą dieną Lietuvių Sodyba svečiams bus atvira nuo 10 
vai. ryto iki vakaro. Lauksime visų, Atvykę nesigailėsite!

Valdyba

VISAIP
PERTH

Lapkričio 21 d. ruošiamas 
Kariuomenės Šventės 
minėjimas, kuris prasidės 
Eamaldomis St. Francis 

ažnyčioje, o vėliau bendri 
pietūs Liet. Namuose ir po 
to minėjimas su menine da
limi. Paskaitą skaitys J. 
Krupavičius.

♦_____♦

Kalėdų Eglutė ruošiama 
gruodžio 12 d. 3 vai. Liet. 
Namuose. Vaikus užrašyti 
pas A. Paščekaitę ar kitus 
apyl. valdybos narius iki 
lapkričio 28 d.

***
Į Vak. Australiją laimės 

ieškoti buvo atvykę sydne- 
jiškiai A. Stašionis ir A. 
Braželis. Paviešėję Perthe 
jiedu išvyko uždarbiauti į 
Vak. Australijos šiaurę.

NEWCASTLE

LATVIAI KVIEČIA Į
MINĖJIMĄ

Latvių ’’Dauguvas Vana- 
E”’ kviečia visus Nele apy- 

įkės lietuvius atsilankyti į 
Latvijos nepriklausomybės 
šventės minėjimą Polish 
Cultural Centre (lenkų na
muose), Chatam Road, 
Broadmeadow, lapkričio 13 
d., šeštadienį. Pradžia 6.30 
vai. '' 

Sydnejuje spalio 27 d. Ro
mas ir Irena Kalėdai draugų 
ratelyje paminėjo savo 
20-ties metų . vedybinę su- 

Programoje latvių mišrus kaktį. Jiedu jaugipą. tris sū- 
1* • - * ’’Mūsų Pastogė Nr. 44, 1982.11.8, psl. 8 1 *

dinimu ir labai plačiai papli
tę Europoje. Per istoriją 
daug garsių menininkų yra 
kūrę ekslibrisus. Lietuvoje 
šis menas labai paplitęs nuo 
seno. Ir šiandie lietuviai 
grafikai tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje tebekuria ekslib
risus. Šioje parodoje išsta
tyta net 33 lietuvių žinomų 
menininkų sukurtų ekslibri
sų.
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. 
garuošė 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 

choras iš Sydnejaus. Seka 
pobūvis su šokiais.

Rengėjai patiekia vaka
rienę, kavą ir pyragaičius. 
Salėje veiks taip pat gėrimų 
bufetas.

Įėjimas $ 10. Pensinin
kams ir moksleiviams $ 8.

Stalus galima užsisakyti 
tel. 59 3266 (Mrs. M. Mu
kaus).

Esame patyrę, kad sve
čiuose pas latvius visada 
gražu, todėl ir šį kartą tiki
masi daug lietuvių atsilan
kant.

IEŠKOMA POŽEMIO
VANDENS

Su tikslu išgelbėti daržus 
ir sodus nuo sausros, kada 
vandens vartojimas įvairiai 
varžomas, o taip pat ir van
dens kaina kyla, daromi 
gręžimai sodybose su tikslu 
įrengti vamzdžius su pom
pomis ir gauti vandens iš 
požemio. Sėkmingą pradžią 
jau padarė Vytas Gasparo- 
nis ir Stasys Butkus.

Jau keliose sodybose 
trykšta vanduo iš požemio 
daržų laistymui. Tai, paska
tina ir kitus įrengti siurblius 
su motorais ir turėti neišse
miamą šaltinį vandens.

A.Š.

t SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE *
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-14141

Lapkričio 13 d., šešt., 7.30 vai., 
Nepean College of Advanced 

Education vakaras.
Gros net du orkestrai.
Įėjimas $ 4 asmeniui.

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

Daug įvairių prizų. Ateikite, nesigailė
site!

f*AA A A A A A A A A A A A-A A A A A A A AA A A AA A A A A A *
KVIEČIAME VISUS!

Sydnejaus šaulių kuopos 
Valdyba lapkričio 14 d., 
sekm., 5 vai. Lietuvių Na
muose Bankstowne organi
zuoja visiems labai įdomią ir 
aktualią paskaitą apie pini
ginę sistemą, mokesčius, in
fliaciją ir t.t. Paskaitą ang
liškai skaitys inž. W.S. 
DUTTON.

Paskaita vyks vakarienės 
metu. Kaina $ 12 asmeniu. 
Suinteresuoti registruojasi 
pas J. Abromą tel. 644 2021 
arba J. Gatavičių tel. 
750 5499.

Kviečiami visi, nes klausi
mas liečia kiekvieną.

Šaulių Valdyba

Sydnejaus Dainos choras, 
vad. B. Aleknaitės, savo 
metinį koncertą numato 
lapkričio 27 d. Dabar repe
ticijos vyksta du kartus per 
savaitę turint prieš akis 
choro koncertą ir dalyvavi
mą Dainų Šventėje Mel
bourne.

L.K.V. S-gos ’’RAMOVĖS” Sydney Skyriaus Valdyba 
lapkričio 20 d. (šeštadienį), 7 vai. vakaro Lietuvių Klube 
Bankstowne ruošia

ŠOKIŲ VAKARĄ "
Programoje ”Dainos” vyrų choras ir jaunimo taut, 

šokių grupė ’’SŪKURYS”.
Gera klubo kapela. Labai turtinga loterija. Kviečiame 

visus ramovėnus su šeimomis, buvusius karius ir visus iš 
arti ir toli, dalyvauti šiame linksmavakaryje. Tikrai nesi
gailėsite atvykę.

Bilietų kainos visiems $ 3.00.
Stalus prašome užsisakyti per Lietuvių Klubo vedėją ir 

narius.

’’Ramovės” Valdyba

PERSPĖJIMAS
Nors senasis Mūsų Pas

togės adresas (G.P.O. Box 
4558, Sydney) negalioja jau 
nuo 1977 metų ir nuo to laiko 
pakeistas nauju —P.O.Box 
550 Bankstown, bet vis dar 
atsiranda skaitytojų, kurie 
siunčia laiškus, net pinigus 
senuoju adresu. Tokie laiš
kai patenka į Dead Letter 
įstaigą, kur atidarius ban
doma atsekti siuntėją arba 
sunaikinami.

Prašome įsidėmėti: Mūsų 
Pastogės adresas skelbia- ;j 
mas kiekviename numeryje 
ir tik juo naudokimės.

M.P. Administracija 

nūs, kurie ’’Sūkurio” jjrupė-1 
je šoka tautinius. sokius. 
Linkime šviesios ateities., .

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

Programoje:
Tautinių šokių grupė ’’Sūkurys” 

ir ’’Dainos” vyrų choras.

Narių dėmesiui:
Tradicinė Kalėdinė Vaikų Eglutė 
Klubo narių vaikams įvyks gruodžio 19 
d. 3 vai.

Kalėdų senis, dovanos, šokiai ir žai
dimai vaikams iki 12 metų amžiaus. 
Vaikus užregistruoti ne vėliau lapkri
čio 14 d.

SKAITYTOJAMS

Beliko vos keletas savaičių iki Kalėdų ir metų pabai
gos. Paskutinis šių metų Mūsų Pastogės numeris bus iš
leistas gruodžio 20 d. Visą šiam numeriui medžiagą re
dakcijai prisiųsti iki gruodžio 10 d. Ypač svarbu laiku pa
duoti pranešimus ir skelbimus apie įvykius per šventes ir 
porą savaičių po švenčių, nes pirmas Mūsų Pastogės nu
meris išeis tik sausio 17 d. Šiam numeriui medžiaga lau
kiama iki sausio 10 d.

Taip pat primename, kad jau laikas dabar per spaudą 
pasveikinti su šventėmis visus savo artimuosius, draugus 
ir pažįstamus. Sveikinimus redakcijai jau siųsti dabar, 
kad nesigautų susigrūdimo paskutinę dieną.

Kylant kainoms visoje Australijoje, Mūsų Pastogės 
leidėjas — Liet. B-nės Spaudos Sąjunga šiais metais nu
tarė už sveikinimus Mūsų Pastogėje kainą pakelti: eilę 
metų Mūsų Pastogėje tilpę kalėdiniai sveikinimai kaina
vo tik penki doleriai, gi dabartinė kaina - $ 7.00. Tai nedi
delis pakėlimas - tik septyni doleriai, kas praktiškai pri
lygsta savikainai, ir tai gaunasi keleriopai pigiau, negu 
skaitytojai siuntinėtų sveikinimų korteles savo pažįsta
miems ir artimiesiems.

Dar kartą primename: šventinius sveikinimus ir ki
tokius skelbimus bei tarpušventinius pranešimus redak
cijai prisiųsti iki gruodžio 10 dienos. Vėliau jie gali ne
suspėti patekti. ,

Mūsų Pastogės Administracija

SYDNEJAUS LIET.
KLUBO BIBLIOTEKA 

ir toliau iš tautiečių laukia 
knygų; kuriomis galima 

mist Pastoge
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

būtų praturtinti biblioteką. 
Tačiau tautiečiai dažnai pa
siūlo bibliotekai knygų, ku
rių biblioteka turi perteklių 
ir neturi vietos sandėliuoti. 
Skirdami bibliotekai knygas 
tautiečiai prašomi paduoti 
bibliotekos vadovybei ski
riamų knygų sąrašą, iš kurio 
būtų galima pasirinkti, ko 
bibliotekai trūksta. Retes
nes knygas biblioteka net 
galėtų ir atpirkti. Kiti net 
užsigauna, kai biblioteka at
neštų knygų nepriima, nes 
tokių knygų jau turi. Tau
tiečiai maloniai prašomi 
prieš dovanojant knygas iš 
anksto susitarti su bibliote
kos vadovybe, kad ji pasi
rinktų, kokių knygų biblio
tekai trūksta. Plėskime ir 
turtinkime savo biblioteką, 
kuria gali pasinaudoti visa 
visuomenė. Visiems iš anks
to tariame nuoširdų ačiū.

Syd. Liet. Klubo 
Bibliotekos Vadovybė

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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