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KRĖVĖS ŠIMTMETIS
Sukakčių pynėje (minėjo

me Maironį, B. Brazdžionį, 
S. Santvara) neaplenkiamai 
šimtmečio sukaktuvininkų 
tarpe iškyla rašytojo ir pe
dagogo prof. Vinco Mickevi
čiaus — KRĖVĖS šimtme
čio sukaktis. Jis yra apytik
riai Maironio bendraamžis, 
ir savo kūryba ir įnašais į 
lietuvių tautos atgimimo 
vyksmą, į lietuvių literatūrą 
bei iš viso į lietuvių tautinę 
kultūrą Krėvė lygiuojasi su 
Maironiu.

Dar jaunystėje išleidęs 
Dainavos senų žmonių 

padavimus”, Krėvė atsistojo 
atgimstančios lietuvių tau
tos dėmesio centre, kur ne
prarado savo įtakos ir lite
ratūrinės vertės iki šiandie.

Vėliau V. Krėvė sukūrė 
visą eilę istoriškai pagrįstų 
literatūrinių veikalų neiš
skiriant ir buitinių pasakoji
mų, kaip ’’Šiaudinėj pasto- 

j gėj” ir kitų, kurie mūsų jau
noje literatūroje virto kla
siškais.

Nepriklausomoje Lietu
voje jis savo jėgas buvo 
pašventęs jaunimo auklėji
mui, nuo pat pradžios profe- 
soravęs Vyt. Ddidžiojo uni
versitete ir padaręs didelės 
įtakos visai priaugančiai 
jaunimo kartai.

Tiesa, V. Krėvėm leidosi 
suviliojamas ir kaip autori
tetas pakviestas į jau oku
puotos Lietuvos komunisti
nę vyriausybę tikėdamasis 
bent ką nors laimėti Lietu
vai, bet greit permatęs

’’KULTŪRA’
LIETUVIUS

LENKŲ
APIE

Paryžiaus lenkų žurnalas 
Kultūra savo liepos nume
ryje paskelbė išsamią ’’Lie
tuvišką Kroniką”. Australi
joje gyvenantis E. Žagiell 
rašo, kad už Lietuvoje pa
blogėjusi aprūpinimą maistu 
valdžia kaltina streikus 
Lenkijoje. Į Vilnių apsipirkti 
vyksta daug baltgudžių, o į 
Kauną rusų iš Leningrado. 
Vilniuje sporadiškai buvu
sios įžiebtos žvakės languo
se solidarumui su Lenkija 
pademonstruoti. ’’Kaip 
žinoma iš lenkų spaudos”, 
rašo Žagiell, ’’dabartinis 
Graikijos ministeris pirmi
ninkas Papandreou esąs da
linai lenkiškos kilmės, tačiau 
lietuvių emigracinė spauda 
primena, kad jo senelis, Mi- 
nejko, buvo bajoras nuo Aš
menos, tad ir jis turįs būti 
lietuviškos kilmės”. Kelios 
latvių organizacijos Austra
lijoje surinko daug pinigų 
Lenkijos gyventojams su
šelpti. Latvių delegatai pa

reiškė: ’’Mūsų tautos jau nuo 
16-to amžiaus gyvena kai
myninėje draugystėje, mūsų 
likimai daug kuo bendri; 
atėjo laikas padėti Lenki
jai”.

(ELTA.)

Maskvos kėslus ir tikslus jis 
iš tos vyriausybės pasitrau
kė nenorėdamas likti tautos 
ir Lietuvos duobkasiu. Iš to 
laikotarpio istoriškai labai 
vertingi V. Krėvės prisimi
nimai, paskelbti išeivijos 
periodikoje.

Artėjant antrą kartą bol
ševikams V. Krėvė drauge 
su kitais pabėgėliais pasi
traukė į Vakaraus, nenorė
damas tapti okupanto įran
kiu. Už jo taurumą ir rūpestį 
tautos ir Lietuvos likimu V. 
Krėvė išliks istorijoje ne 
vien kaip literatas - rašyto
jas, bet ir kaip heroiškas ko
votojas, pasipriešinęs pri
mestai tautos priespaudai.

Mirė V. Krėvė 1954 m. 
Philadelphijoje, JAV, labai 
susikrimtęs dėl lietuvių tau
tos likimo.

Po V. Krėvės mirties Lie
tuvių Enciklopedijos Lei
dykla Bostone išleido rinkti
nis : V. Krėvės raštus še
šiuose tomuose (1960-61 
metais). Pastaruoju metu ir 
okupuotoje Lietuvoje išleis
ta atrinkti Krėvės pasakoji
mai ir plačiau periodinėje 
spaudoje paminimas rašyto
jo šimtmetis.

Nauja ALB Krašto Taryba
Pravedus visose Apylin

kėse ir Seniūnijose atstovų į 
Krašto Tarybą rinkimus, 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Valdyba, 
pasiremdama 
Bendruomenės Statuto 12 ir 
13 straipsniais, skelbia nau
jos Krašto Tarybos sudėtį.

1. Krašto Tarybą sudaro: 
A.L.B. Garbės nariai, Pa
saulio Lietuvių Seimo atsto
vai, Krašto Valdybos nariai, 
Krašto Kontrolės Komisijos 
ir Garbės Teismo pirminin
kai arba jų pavaduotojai, 
Australijos Lietuvių Fondo 
pirmininkas arba jo pava
duotojas, Apylinkių pirmi
ninkai, Seniūnijų seniūnai ir 
rinkti atstovai į Krašto Ta
rybą.

2. Išrinkti Krašto Tarybos 
nariai:

ADELAIDE: Baltutis
Viktoras, Bielskis Petras, 
Neverauskas Vytautas,
Opulskis Vytautas, Pocius 
Martynas, Pusdešris Pra
nas, Sabęckis Bronius, Vasi
liauskienė Genovaitė. Vosy
lius Vytautas, Zamoiskis 
Augis.

ALBURY-W0D0NGA: 
Valienė B.

BRISBANE: Ruzgys J., 
Ruzgienė J.

CANBERRA: Kemežys 
Dr. Kazys, Kovalskis J., 
Martišius Viktoras.

GEELONG: Andriukonis 
F., Baltrūnas A., Obeliūnas 
A.

Dar prieš jo mirtį buvo 
galvota V. Krėvę statyti 
kandidatu Nobelio literatū
ros premijai, tačiau autoriui 
mirus sumanymas atkrito.

Vinco Krėvės kūrybinė 
skalė labai plati: nuo pap
rastų liaudies dainų ligi gi
gantiško epo, kaip Šarūnas, 
nuo romantiškai lyriškos 
kūrybos (Dainavos šalies 
senų žmonių padavimai) ligi 
kasdieniškos realybės 
(Šiaudinėj pastogėj, Žentas, 
Raganius), nuo Lietuvos is
torinės praeities (Skirgaila, 
Mindaugo mirtis) ligi mis
tiško biblionio epo (Dangaus 
ir žemės sūnūs). Nors apie 
Krėvę ir yra jau nemažai 
prirašyta, bet rašytojas vis 
dar tebelaukia apie jį išsa
mios monografijos, jo įver
tinimo ir tinkamo įrikiavimo 
į lietuvių kultūros ir litera
tūros istoriją. Bene išsa
miausių studijų apie V. Krė
vę ir jo kūrybą yra davęs 
Dr. Vincas Maciūnas.

Būtų gražu, kad ir Aus
tralijoje kas nors imtųsi ini
ciatyvos šį literatūros milži
ną paminėti. Rengėme mi
nėjimus Donelaičio, Mairo
nio, juo labiau paminėjimo 
vertas ir Vincas Krėvė.

HOBART: Kantvilas
Aleksas, Šiaučiūnas Petras.

MELBOURNE: Kunca 
Dr. J., Jokūbaitis P., Šauly
tė Birutė, Rūbas J., Butkutė 
Aldona, Meiliūnas J., Vase- 
ris kun. Pr., Stankūnavičius 
B., Ališauskas V., Bakaitis 
A., Stankūnavičius St., Pet
raitis J. Žilinskas a., Rama
nauskas A.

NEWCASTLE: Šernas 
P.A.

PERTH: Čyžas Julius, 
Lingienė Marija.

įvyk
Sydnejaus dienraštis 

’’The Sydney Morning 
Herald” lapkričio 8 d. pas
kelbė, kad Sov. Sąjungoje 
Ejriverčiamų darbų stovyk- 
ose laikoma keturi milijonai 

žmonių, iš kurių apie 10.000 
politinių kalinių. Ypač pri
verčiamo darbo klausimas 
Sov. Sąjungoje iškilo svars
tant sovietinio dujotiekio 
pravedimą iš Sibiro į Vak. 
Europą. Amerikiečių turi
momis žiniomis, prie minėto 
dujotiekio dirba apie 82 % 
priverčiamos kalinių darbo 
jėgos. ***

Maskvoje lapkričio 8 d. 
buvo pompastiškai paminėta 
65-ji bolševikų revoliucijos 
sukaktis Rusijoje su para
dais ir karinės galybės de-

VINCAS KRĖVĖ (1992.10.19 - 1954.7.7.)

SALE: Matukevičienė
Anita.

SYDNEY: Augustinavi- 
čius V., Bukevičius V., Dau- 
daras V., Giniūnas A., Jo
naitis L, Kazokas V., Lizęle- 
nis J. Reisgys A., Reisgienė 
M., Stašionis B., Šliteris V., 
Vingilis B.

WOLLONGONG: Gailiū- 
nas M.

3. Senoji Krašto Taryba 
baigia savo kadenciją 1982 
gruodžio 1 d. ir pagal Sta
tutą tą pačią dieną pradeda 
savo pareigas eiti nuo 1982 
gruodžio 1 d. naujoji Krašto 
Taryba.

i a i
monstracija. Iškilmių metu 
kalbėdamas Brežnevas pab
rėžė, kad karštagalviai karo 
kurstytojai turėtų įsitikinti, 
kad Sov. Sąjunga yra pasi
rengusi ne tik atremti įvai
rius išsišokėlius, bet ir juos 
skaudžiai nubausti.

Minint spalio revoliuciją 
Maskvoje šalia kitų karinės 
galybės demonstracijų buvo 
pirmą kartą parodyti šar
vuoti autovežimiai pervežti 
kariniams daliniams. Parado 
metu maršalas Ustinov, so
vietų karinių pajėgų vyriau
sias vadas, pareiškė, kad so
vietai budi taikos sargyboje 
ir bus pasiruošę atremti 
ginklu bet kokią Vakarų 
agresiją. Daugelis vakarie
čių kraštų ambasadorių nors

Mirė
J. Audėnas

Spalio 10 d. New Yorke 
mirė Juozas Audėnas, su
laukęs 84 m. amžiaus. Ne
priklausomoje Lietuvoje 
nuo 1939 m. iki bolševikų 
okupacijos jis buvo Lietuvos 
žemės ūkio ministeris, o vo
kiečių okupacijos metais, 
steigiant Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą, jis 
buvo jo narys ir išeivijoje 
VLIKo nariu išbuvo iki mir
ties. VLIKe atstovavo vals
tiečius liaudininkus.

Velionis Juozas Audėnas 
jer savo gyvenimą buvo 
firmoj eilėj politikas. Jo da- 
yvavimas VLIKo sudėtyje 
iudija, kad jam pirmoj eilėj 
rūpėjo nepriklausoma Lie
tuva, ir šiam idealui skyrė 
savo* gyvenimą. Šioje darbo 
srityje jis buvo patikęs vie
nas iš paskutiniųjų veteranų 
po prel. Mykolo Krupavi
čiaus, prof. S. Kairio, prof. 
J. Brazaičio.

kviesti boikotavo tą paradą 
protestuodami dėl sovietų 
agresijos prieš Afganistaną.

Prasidėjus vasarinėms 
kaitroms Australijos įvai
riose vietovėse skelbiami 
atviros ugnies draudimai. 
Tautiečiai maloniai prašomi 
tokių draudimų laikytis juo 
labiau, kad pranašaujama 
ateinanti sausa ir kaitri va
sara.
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Gerbkime, kas sava
Kalbama apie nepriklau

somos Lietuvos atkūrimą, 
senukų organizacijos tą patį 
kartoja iki dabar. Bet per 40 
metų keitėsi technika, pa
žiūros, atėjo į gyvenimą 
nauja karta, išaugusi šių lai
kų dvasioje ir niekad jų ne
palenksi galvoti, kaip buvo 
galvojama prieš 50 metų, 
nes jie gyvena ne praeitimi, 
bet šiandien.

Bet vis dėl to iš praeities 
daug kas lieka. Juk neįma
noma atkirsti praeities nuo 
dabarties, lyg tos praeities 
niekad nebūtų buvę, o visi 
būtų pradėję gyvenimą tarsi 
naujai gimę. Lieka praeities 
darbai ir atsiekimai, kuriais 
ir dabar, o gal net ir ateity 
naudosimės, lieka darbuoto
jų, kūrėjų, išradėjų darbai, 
lieka taip pat ir idealai, ku
rie niekad nesensta, jeigu 
nerealizuoti. Taip pat lieka 
ir tautiniai siekimai, nes 
galbūt, šiandie tauta turi 
konkretesnę ir svaresnę 
reikšmę bei prasmę, negu 
bet kada anksčiau. Nuo Na
poleono laikų tautinė bend
ruomenė ir tautinė valstybė 
iškilo kaip idealas, kas ne
pakito iki šiandie, o gal dar 
labiau išsikristalizavo žlugus 
kolonializmui ir įsikūrus 
šimtams naujų tautiniu pa
grindu valstybių. To aki
vaizdoje visa eilė pavergtų 
tautų neatlyžtamai kovoja 
už savo laisvę ir nepriklau

somumą, įskaitant jų tarpe 
ir lietuvius.

Šitą naują žmonijos isto
rijoje posūkį be abejo turėtų 
matyti ir pastebėti ir naujoji 
lietuvių išeivijos karta, kuri 
šiandie daugumoje gyvena 
besivaikydama gerą laiką ir 
lengvą gyvenimą, tarsi 
neturėjusi nei savo praei
ties, nei nesirūpindama savo 
tautos ateitimi.

Šiandie turime daug pa
vyzdžių, kaip tautos kovoja 
už savo egzistenciją. Ir tai 
nėra pasenęs praeities rei
kalas, bet šios dienos idealas 
ir rūpestis. Bet stebėtina, 
kažkodėl lietuviai (turima 
galvoje išeivijos lietuvius) 
šiuo reikalu visai nesirūpina 
ir daugiau linkę prisitaiky
mo politikai, nors daugelyje 
kraštų, įskaitant ir Austra
liją, net valstybiniu mastu 
vedama daugiakultūrinė po
litika ir teikiama daugybė 
įvairių lengvatų, kad būtų 
išlaikyti ateivių tautiniai 
pradai. Lietuviai, deja, 
laikosi pasyviai, tarsi laiko 
dvasia jų neliestų. Kaip ži
nia, neišvengiamos svetur 
gyvenant mišrios šeimos, 
bet neskaitant kelių išimčių 
kaip taisyklė, jeigu jau mišri 
šeima, tai joje lietuvybei 

r.vietos nelieka. Ir liūdniau
sia, kad prie tokių taikomas 
ir visas bendruomeninis ar 
organizacinis lietuviškas 
gyvenimas. Tokiose lietu

ALB Metraščio reikalu
Jau praėjo virš dvidešimt metų nuo pirmojo ALB Met

raščio išleidimo. Mūsų Bendruomenės gyvenime ir veik
loje daug kas pasikeitė; dalis vyresniųjų iškeliavo amži
nybėn, jų eiles užėmė jaunesnioji*karta, su naujomis idė-. 
jomis, naujais sumanymais ir darbo supratimu.

Praeitais metais ALB Krašto Valdyba nutarė išleisti 
antrąją ALB Metraščio dalį, kuri apimtų 1960 — 1982 
metus. Metraščio redakcija jau baigia surinkti medžiagą 
ir netrukus atiduos ją surinkti ir paruošti spaudai.

Šis leidinys bus gausiai iliustruotas ir savo išsamia in
formacine medžiaga turės dokumentinės reikšmės esan
čioms ir būsimoms lietuvių kartoms, ne tik Australijoje, 
bet ir visame pasaulyje.

ALB Metraščio išleidimas pareikalaus nemažai lėšų, 
kurias turėsime sutelkti patys. Kadangi šiame ALB Met
raštyje atsispindės Australijos ir Naujosios Zelandijos 
lietuvių gyvenimas, kviečiame visus šį svarbų ir reikš
mingą darbą remti. ALB Metraštį galima paremti, pa
sinaudojant viena iš šių trijų sąlygų:

1. Užsisakyti Metraštį iš anksto, įmokant — $ 25.00
2. Tapti Garbės Prenumeratoriumi, įmokant nemažiau

— $ 50.00
3. Metraščio Rėmėju, įmokant nemažiau — $ 100.00 
Garbės Prenumeratorių ir Rėmėjų suma nėra griežtai

nustatyta, bet neprivalo būti mažesnė negu paskelbtoji.
Prenumeratas, aukas ir paramą priima:

ADELAIDĖJE: LIETUVIŲ NAMŲ SPAUDOS 
KIOSKAS.
MELBOURNE: ALB KRAŠTO VALDYBOS IŽDININ
KAS JUOZAS KRIKŠČIŪNAS.
SYDNEJUJE: LIET. KOOPERATINĖS KREDITO 
D-JOS ’’TALKOS" SKYRIUS.

Apylinėse ir seniūnijose prenumeratas ir paramą prii
ma valdybos ir seniūnai arba jų paskirti asmenys.

Čekius prašome išrašyti: AUSTRALIAN LITHUA
NIAN CHRONICLE.

Kaip jau minėjome, visų Garbės Prenumeratorių, 
pavardės bus atspausdintos Metraštyje, o Rėmėjų - 
nuotrauka ir keletas žodžių apie jį.

ALB Metraščio Išleidimo Komisija

viškose organizacijose kaip 
sportas, tautiniai šokiai, o 
kai kur net skautai organi
zaciniame gyvenime lietu
viškai jau negirdi, nes lietu
vių vaikų ar jaunimo tarpe 
maišosi mišrių šeimų vaikų 
ar jaunimo, prie kurių tai
komasi, lyg nebūtų galima 
apsukti reikalo ir pastatyti 
sąlygą, kad nemokantieji 
lietuviškai prie lietuvių 
prisitaikintų.

Kai kas šaukia, kad laikas 
jau ir lietuvišką spaudą pa
sukti ir pritaikinti lietuviš
kai nemokantiems. Reiškia, 
vardan prisitaikymo politi
kos kėsinamasi ir į paskuti
nę lietuvybės tvirtovę, kad 
be kovos pasiduotų ir lietu
vybės pražūčiai imtų dar
buotis ir pati spauda.

Tenka klausytis ir šiandie 
valstybės išlaikomų etninių 
radio valandėlių. Kitų tautų 
valandėlės šalia idėjinio tu
rinio bent viską perduoda 
pasigėrėtina savo kalba. 
Deja, tuo negalima pasi
džiaugti klausantis lietuvių 
kalba radijo valandėlių bent 
Sydnejuje. Atrodo, kad mes 
savo kalbos iš viso neverti
name ir jos negerbiame, be 
žodžio priimame tokią dar
kytą tartį, tarsi pajuokai ar 
gal jos paniekai. Gal kitam 
tas nieko nereiškia, bet do
ram lietuviui tai turėtų 
smigti kaip peiliu į širdį. At
rodo, netrukus prisigyven
sime taip, kad vaduosime 
Lietuvą patys lietuviškai 
nemokėdami.

Įsivaizduokime, prie kokio 
absurdo prieitume, jeigu ir 
mūsų spaudos arba bendrai 
lietuviškos raštijos kalba 
būtų tokia, kokia patys kas
dien kalbame arba girdime 
per Sydnejaus taip vadina
mą lietuvių kalba etninę ra
dijo valandėlę.

Nežinia, ar ilgai dar man 
teks kalbėti per šią skiltelę, 
tačiau per dvidešimt metų 
šioje vietoje buvo vedama 
atkakli kova už tautinį są
moningumą ir meilę savai 
kalbai. Ar tas davė siekiamų 
vaisių, tesprendžia skaity
tojai, bet tikra, kad visą nu
tautėjimo procesą bent pri
stabdė. O tai jau yra šis tas.

(v.k.)

MIRUSIEJI
A.A.

KOSTAS KASULAITIS

Vos sulaukęs 57 metų 
spalio 23 d. Melbourne stai
ga mirė Kostas Kasulaitis. 
Palaidotas spalio 27 d. 
Fowkner kapinėse.

Velionis Kostas gimė 1925 
m. gegužės 15 d. Valadiškių 
km., Vilkavičkio apskr. ūki
ninko šeimoje. Į Australiją 
atvyko pirmuoju transpor
tu. Į jo laidotuves susirinko 
gausiai draugų ir bendra
darbių. K. Prašmutas pir
mojo transporto bendrake
leivių vardu pasakė atsi
sveikinimo žodį. Religinius 
.patarnavimus atliko kun. 
Pr. Vaseris. Ilsėkis ramy
bėje.

K. Prašmutas

PADĖKA
Mano mylimai žmonai Dr. Nemirai Šiurnaitei-Ratkevi- 

čienei negrįžtamai iškeliavus, sustojus plakti jos širdžiai, 
skausmo valandoje mane paguodusiems ir pareiškusiems 
man užuojautų, už gėles ir Nemiros intencija skirtas 
aukas lietuvių organizacijoms, nuoširdžiai dėkoju.

Liūdintis vyras
Viktoras Ratkevičius

"SUPRASK, IŠ KUR KI
LĘS, KAD ŽINOTUM KAS 
ESI, KAD ŽINOTUM KUR 
EITI IR KAIP TEN PA
TEKTI”.

Pasiruošimai
Jaunimo Kongresui

Penktasis Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas 
vyks 1983 metų liepos 1-24 
dienomis. Kongreso atida
rymas vyks liepos 1 d. II 
Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu Čikagoje. Stovykla 
ruošiama liepos 4-10 d.d. 
Oberlin College, netoli Cle
veland©. Atstovai toliau ke
liaus į Trent universitetą 
prie Toronto Studijų Die
noms liepos 11-20 d.d. Mon- 
trealyje liepos 22-24 d.d. 
įvyks vietines spaudos kon
ferencija, koncertas, banke
tas ir oficialus V PLJK už
darymas.

DETROITAS. 1982.IX.14 
buvo išleistas V PLJK pir
mininkės Violetos Abariūtės 
žodis "Mes Dirbame — Nors 
Tylime”. Kongreso tuošos 
komitetas: Violeta Abariū- 
tė pirmininkė, Aldona Pet
rauskaitė pirmininkės pava
duotoja, Rita Neverauskaitė 
ir Kristina Veselkaitė - ko- 
sekretorės, Arvydas Šepe
tys iždininkas, Rusnė Kas- 
putienė stovyklos techninės 
ruošos komisijos pirminin
kė, Birutė Bublienė stovyk
los programos komisijos 
pirmininkė, Gabija Petraus
kienė Kongreso akademinės 
programos komisijos pirmi
ninkė, Laima Beržinytė 
Studijų Dienų techninės 
ruošos komisijos
pirmininkė, Rasa Lukoševi- 
čiūtė - uždarymo techninės 
ruošos komisijos pirminin
kė, Saulius Čyvas - PLJS 
•valdybos atstovas, Antanas 
Saulaitis, S J - PLB Valdybos 
atstovas ir Zita Kripavičiūtė 
- informacijos pakomisijos 
pirmininkė. Visų komisijų 
pirmininkės yra sudariusios 
savo komisijas ir šiuo metu 
darbai vyksta.

A.a. Kostas Kasulaitis

TORONTAS.
Akademinės programos 
komisija, kuri renkasi kas 
savaitę, yra parinkusi pag
rindinę mintį V PU Kong
reso programai: "Suprask, 
iš kur kilęs, kad žinotum kas 
esi, kad žinotum kur eiti ir 
kaip ten patekti”.

Akademinės programos 
komisijos ruošiamo Kongre
so Vadovo pirmoji dalis jau 
išleista. Keturių dalių Vado
vas bus naudojamas visuose 
kraštuose jaunimui besiruo
šiant Kongresui.

ČIKAGA 1982.IX.19 V. 
PUK atidarymo komisijos 
posėdyje dalyvavo V. Aba- 
riūtė, R. Kemežaitė, G. An
tanaitytė, O. Barškėtytė, J. 
Kapačinskas, R. Kubiliūtė, 
B. Šontaitė.

Oficialus atidarymas 
įvyks University of Illinois 
at Chicago penktadienį, lie
pos 1 d. 2 vai. p.p. Liepos 2 
d. talentų vakarą Conrad 
Hilton viešbutyje praves 
satyros teatras ’’Antras 
Kaimas”. University of 
Illinois at Chicago nuo bir
želio 21 d. iki liepos 8 Archi
tecture and Urban Design 
pastate bus jaunųjų meni
ninkų paroda.

OBERLIN. 1982.X.16 
Birutė Bublienė, Rusnė 
Kasputienė ir Viktorija 
Lenkauskaitė posėdžiavo su 
Oberlin kolegijos adminis
tracijos atstovu Kongreso 
stovyklos patalpų, finansų, 
programos ir tvarkos klau
simais.

CLEVELANDAS.
1982.X.12 V PUK pirmi
ninkė atvyko pasitarimui su 
informacijos pakomisija.

AUSTRALIJA. Laima 
Beržinytė šią vasarą prave
dė Kongreso pasiruošimo 
kursus septyniose Australi
jos kolonijose.

EUROPA. Penki Europos 
kraštai aplankyti V PLJK 
Sirmininkės V. Abariūtės 

kongreso reikalais.

BRAZILIJA. Arvydas 
Žygas,■ būdamas Pietų 
Amerikoje skleidė informa
ciją ir pravedė diskusijas 
apie PLJK. Sao Paulo mies
te 1982.IX.25 Brazilijos LJS 
pravedė V PUK atstovų 
rinkimus. Atstovais išrinkti 
Flavijus Bacevičius, KLau- 
dijus Butkus, Markus Lipas, 
Irena Martinaitytė, Milda 
Remenčiūtė, Markus Sauka, 
Kristina Valavičiūtė, Arnol
das Zizas ir Sofija Žutau- 
taitė.
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Kur priklauso mūsų menas?
LEONAS URBONAS

Spalio 24 d. Syd. Apylin
kės Valdyba Liet. Namuose 
Bankstowne buvo surengusi 
pašnekėsi lietuvių meno rei
kalais. Prelegentu buvo 
pakviestas dail. Leonas Ur
bonas, pabrėždamas rūpestį, 
kad nieko iki šiol nedaroma 
apsaugoti ir sukaupti Aus
tralijoje gyvenančių ir ku
riančių lietuvių dailininkų 
darbus, kad jie nežūtų ir 
drauge liudytų lietuvių tau
tos kūrybinę dvasią. Klausi
mas gana įdomus ir aktua
lus, gaila, kad pokalbyje da-’ 

Pradėsiu alegorine pasa
kėle. Turėjo ūkininas sodą. 
Oi, tas sodas žydėjo! Vėliau 
tie patys medžiai nešė gau
sių vaisių.

Kaimynų sodai irgi žydė
jo, bet jų sodai buvo mažesni 
ir jie su pavydu žiūrėjo į 
savo kaimyną.

Atėjus rudeniui įvyko 
kažkas negero. Šitas ūkinin
kas nežinia dėl ko nespėjo 
nuimti sodo derliaus. Vaisiai
sukrito į žolę ir dingo. Dabar 
šitas ūkininkas žiūri su pa
vydu į savo kaimynus, kurių 
nors ir menkesnis buvo der
lius, bet jis buvo laiku nuim
tas ir sunaudotas.

Man darosi neramu, kad 
šitas apsileidęs ūkininkas 
gali būti ne kas kitas, o mes 
— Australijos Lietuvių 
Bendruomenė.

Šiame krašte meno žydė
jimą paskatino pokarinių 
imigrantų banga. Ne tų, ku
rie čia atsirado lengvesnės 
duonos ieškodami, bet tų, 
kurie ištrūko iš po Stalino 
kruvinos kanopos.

Neperdedant galima teig
ti, kad Australijoje lietuvių 
meno sodelis buvo turtin
giausias žydėjimo metu. Nė 
viena etninė grupė propor
cingai galvų skaičiui nedavė 
šiam kraštui tiek pajėgių 
grafikų, skulptorių, tapyto
jų, kaip kad 10.000 
lietuvių saujelė.

Davė kraštui, Sakau? O 
ką pati iš to pasiėmė? Čia ir 
bus skaudžiausia šios prob
lemos dalis.

Meno kūrėjas kaip šaltinis 
duoda vandens visiems, kas 
tik pajėgia ir nori iš jo pasi
semti. Kas turi didesnį indą, 
tas daugiau iš to šaltinio ir 
pasisemta.

Ką gi menininkas duoda 
tautoms? Jis įveda tautas į 
pasaulio istoriją, užtikrina 
viętą pasaulio žemėlapiuose.

Istorija prasideda tuomet, 
kai kas nors užrašo tai, kas 
pastebėta. Kas nepastebė
ta, tas dingsta.

Australija, atidarydama 
savo naują tautinę galeriją 
padarė didelį žingsnį tauti
niame subrendime.
Grubokas tas žingsnis, bet 
vis tik žingsnis. Grubumas 
tame, kad įveltas blogai su
prastas patriotizmas. Spor
to, meno ir politikos jauna 
auganti tauta dar nemoka 
skuti.

Prancūzai žinomi kaip 
karšti patriotai, bet kultūri
niame patriotizme jie yra 
subrendę: jie didžiuojasi vi
sais menininkais, kurie 
dirba ar dirbo Prancūzijoj, 
nesvarbu, iš kur jie atsikėlę. 
Tai aiškiai pastebėjau būda
mas 1967 m. Montrealy 
Expo ’67 reprezentacinėj 
parodoj. Australai savo pa- 
vilione išstatė savo didžią
sias patrankas be pokarinių 
neanglosaksų menininkų 
darbų. Gi prancūzų meni- 

lyvių nesiekė nė dvidešim
ties, todėl kokie nors nuos
prendžiai nebuvo įmanomi. 
Prieita išvados, kad šį klau
simą reikia svarstyti ir 
spręsti bendruomeniniu 
mastu ir nutarta iškeltą. 
mįntį perduoti ALB Krašto 
Tarybai, kuri suvažiuos po
sėdžio metų pabaigoje Mel
bourne.

Supažindindami skaityto
jus su dail. Leono Urbono 
mintimis, jo pranešimą 
skelbiame ištisai. Red.

ninku paroda buvo stipriau
sia. Jų kataloge tiesiog in
ternacionalas su didžiaisiais 
kad ir ne prancūzų kilmės 
vardais. Nors jau praėjo 15 
metų, bet daug kas nepasi
keitė. Tas matės ir Austra
lijos tautinės meno galeri
jos Canberroje atidaryme.

Čia mums gera pamoka. 
Jei australai vertina savo 
Australiana kilmės meną, ir

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS

Lapkričio 28 d. sekmadie
nį, Lietuvių Namuose Sam
būris, neatsižvelgiant į tai, 
kad daug dirba besiruošda
mas Lietuvių Dienų atida
rymui ir XII-tai Dainų 
Šventei, turės savo jau

Pagarba Moterų Sekcijai Adelaidėje

Kartas nuo karto pajun
tame įsipareigojimą kitam 
asmeniui, asmenims ar sie
kiams. Tą jausmą pajunta
me gal dėl to, kad ką nors 
esame matę, pergyvenę ir 
tai yra palikę mumyse gilų 
įspūdį.

Man, kaip ukrainiečiui, 
visada buvo įdomu pažinti ir 
suprasti lietuvius bei jų 
kraštą. Istorija byloja, kad 
tarp Ukrainos ir Lietuvos 
yra buvę glaudūs ryšiai. Ir 
ne vien tik praeitis mus riša. 
Dabartyje mūsų kraštai vėl 
pergyvena panašų likimą - 
vilkdami rusiško imperializ
mo jungą, vadinamą komu
nizmu. Taip pat abu kraštai 
turi būti pasiruošę išlaikyti 
savo žemes apie Lviv ir Vil
nių nepriklausomas nuo len
kiškos megalomanijos.

Pirmą kartą su lietuviais 
susitikau Muencheno uni
versitete. Mano fakultete 
buvo net 6 lietuviai. Su 
dviem iš jų vėliau teko dirbti 
Salzburgo ligoninėj. Su jais 
diskutuodavom įvairius 
klausimus, liečiančius 
Lietuvą ir tuo būdu arčiau 
pažinau lietuvius bei įsigijau 
pirmaeilių žinių apie Lietu
vą.

Kelionėje į Australiją vėl 
susitikau su lietuviais, ku
rių nemaža dalis buvo mano 

juo didžiuojasi, kodėl ir 
mums nesididžiuoti Litua- 
nica menu? Prieš pradedant 
didžiuotis reikia turėti aiškų 
įrodymą - savo žmonių meno 
kūrinius! Kur yra Šimkūno, 
Rato, Šalkausko, Vingio, 
Žygo ir daugelio kitų palikti 
kūriniai? Ar mes rūpinomės 
jų palikimu?

Jau iš anksto Australija 
apskaičiuoja, kad apie mili
jonas lankytojų kas met ap
lankys meno šventovę Can
berroje. O kas būtų, jei, sa
kysim, tame pačiame mieste 
būtų ir lietuvių meno kolek
cijos? Gražus sapnas, vertas 
ne tik sapnuoti, bet jį ir tik
rove paversti. Iš to milijono 
turistų ir svečių iš arti ir toli 
daugelis sužinotų ir apie 
mus, veikiančius ir gyve
nančius šiame krašte.

Įsitikinome, kaip sunku 
buvo surinkti istorinę me
džiagą apie Čiurlionį, apie 
kitus. Dažnai mes atbunda- 
me gerokai pavėluotai.

Surinkimas lietuvių me

33-čią metinį koncertą. At
vykite kas tik galite, nes tai 
vienintelis jiems atpildas už 
ilgų metų darbą. Chorui di
riguos Danutė Levickienė ir 
Birutė Prašmutaitė. Kon
certo paįvairinimui išgirsite 

Theodore Pasiczynskyj
pacientai.

Apsigyvenę Adelaidėje 
1949 m. ukrainiečiai ir lietu
viai, kartu su kitomis tauty
bėmis, tuojau pradėjo orga
nizuotis į bendruomenes ir 
steigti sporto vienetus.

Labai gerai prisimenu kai 
būdamas Pietų Australijos 
Ukrainiečių Sąjungos pir
mininku lankydavausi lietu
vių rengiamuose koncertuo
se ir tautinių švenčių minė
jimuose, Lietuvių Namuose, 
Norwoode.

Kartą buvau prašytas 
tarti žodį Vasario 16 proga. 
Savo kalbą išmokau ir pri
stačiau lietuviškai. Minėji
mo dalyviai sukėlė man to
kias ovacijas, kurių aš nie
kada neužmiršiu.

Čia suminėti išgyvenimai 
ir paskatino mane rašyti šį 
laišką.

Arčiau susipažinus su lie
tuvių bendruomenine 
veikla, negalima buvo ne
pastebėti kokią didelę rolę 
joje vaidina Lietuvių Mote
rų Draugija.

1955 m. vedžiau lietuvai
tę. Savaime suprantama, 
kad nuo to laiko aš dar la
biau pradėjau domėtis lietu
viais ir Lietuva.

Per 27 metus aš daug 
kartų buvau Lietuvių 
Namuose ir kiekvieną kartą

nininkų reprezentacinės 
kolekcijos yra ir pareiga 
mūsų tėvynei Lietuvai.

Čia menininkai žengė 
laisvai su pasaulio menu ir 
tuo pačiu išreiškė lietuvišką 
meno mistiką, ko negalėjo ir 
dar negali daryti tautiečiai 
okupanto pančiuose. Mūsų 
menas yra lietuviško kamie
no sveika šaka. Neleiskime 
šiai šakai nudžiūti. Tai būtų 
ne tik apsileidimas, bet ir 
nusikaltimas. Mes keliam 
tuos į padanges, kurie susi
degina už tėvynę, apsipylę 
benzinu. 0 kaip su tais, ku
rie sudega lėta kūrybos ug
nim?

Šios mintys manyje pri- 
rendo ne kokios ambicijos 
skatinamos, bet spiriamos 
reikalo. Tai tik sėkla. Idėja 
kilo ne vakar ar užvakar, bet 
buvo diskutuota su eile dai
lininkų. Daugelio jau nėra 
mūsų gretose.
, Individai ateina ir išeina. 
Bendruomenė ir toliau kaip 
vienetas gyvuoja su naujais 
nariais. Esame šiandie atsa
kingi ir prieš ateinančias 
kartas.

Geelongo lietuvių chorą, 
diriguojant Vytautui Strau- 
kui ir bendras dainas su 
sambūriečiais.

V. Ališauskas

ten matydavau dirbančiųi^toliau. Čia iškyla problema, 
moterų grupę. Paskutiniai- • - ■ ■ - - -
siais metais, būdamas Etni
nių mokyklų pirmininku, vi
zitavau lietuviškas savait
galio mokyklas St. Peters ir 
Norwoode. Pastebėjau, kad 
Moterų Sekcija kiekvieną 
šeštadienį iš savo lėšų pa
ruošia priešpiečius visiems 
mokyklos mokiniams ir mo
kytojams. Tenka vizituoti 14 
skirtingų tautybių mokyklų, 
bet jokioj kitoj mokykloj 
mokiniai nėra taip globoja
mi, kaip juos globoja Ade
laidės Moterų Sekcija Lie
tuvių Namuose.

Matydamas jų nepailsta
mą darbą, susidomėjau pa
čia organizacija. Patyriau, 
kad šią moterų šalpos or
ganizaciją įkūrė p. Elena 
Reisonienė, dabar gyvenanti 
Melbourne.

Šios organizacijos narės 
visada dirbo sunkiai ir su 
pasiaukojimu. Svarbiausias 
jų uždavinys per ilgą metų 
eilę buvo ir yra ligonių lan
kymas ligoninėse bei 
namuose.

Kai buvo statomi Lietuvių 
Namai, Moterų Sekcija vi
sada gamino maistą ir parū
pino atsigaivinimui gėrimus 
dirbantiesiems prie statybos 
savanoriams.

Kas met jos suruošia Kū
čias, Kalėdų Eglutę vai
kams, Velykas, Motinos

Atsiųsta 
paminėti

LITUANUS. The Lithua
nian Quaterly (1982) Volume 
28 No. 3. Lietuviu kultūros 
žurnalas anglų kalba. Šį nu
merį redagavo prof. A. Kli
mas. Šiame numeryje rašo 
W.R. Schmalstieg apie lie
tuviškus vardus, J. Sile- 
nieks apie latvių dramų ir 
eilė kitų. Plati knygų ap
žvalga. Lituanus išleidžia
mas 4 kartus metuose, kny
gos formato, metinė prenu-

• merata $ 15. Adresas: Litu
anus, 6621 S. Troy, Chicago, 
EI. 60629, USA.

ŠVIETIMO GAIRĖS. 
Lietuviško ugdymo žurnalas 
mokyklai ir šeimai. Leidžia 
JAV Liet. B-nės Švietimo 
Taryba. Nr. 27, 1982 m. ge
gužis.

Pedagoginis žurnalas, 
nagrinėjąs lietuviško auklė
jimo ir sąmoninimo proble
mas. Šiame numery rašo: J. 
Plačias ’’Mokytojas praktiš
kame darbe”, D. Petrutytė 
’’Vaikai, gamta, iškylos”, Dr. 
A. Šidlauskaitė "Žmogaus 
vystymasis”, M. Gyliene, E. 
Petkutė, Dr. M. Žilinskienė, 
0. Razutienė ir eilė kitų. 
Redaguoja St. Stasienė.

’’Švietimo Gairės” išeina 
du kartus per metus, prenu
merata 4 dol., atskiras nr. 
$ 2. Adresas: 3206 W 65th 
Pl., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

Dieną ir t.t.
Ji savo lėšomis įrengė 

virtuvę Lietuvių Namuose, 
kuria naudojasi visos kitos 
organizacijos. Jos taip pat 
padeda Apylinkės V-bai pa
kuoti ir siųsti siuntimus 
vargan patekusiems lietu
viams Europoje.

Apie šią pasišventusių ir 
gabių moterų grupę kal
bama ir už Adelaidės.

Kai kurios Moterų Sekci
jos narės jau pasiekusios 
brandaus amžiaus, kitos dar 
gana pajėgios, bet niekas 
neina jaunyn. Su ta pačia 
problema susiduria visų 
tautu ateiviai: darbas kartą 
pradėtas, turi būti tęsiamas

būtent tos visuomenės da
lies, kuri jau pati nebepajė
gia savarankiškai tvarkytis, 
kuriai reikalinga priežiūra.

Moterų Sekcija ėmė 
svarstyti šią problemą. Pra
dėjo ieškoti galimybių 
įsteigti seneliams namus, 
kur jie būtų prižiūrimi.

Federalinė valdžia sutin
ka duoti finansinę paramą 
tokių namų statybai, bet 
reikalauja, kad atsakinga 
organizacija būtų įsiregis
travusi - incorporuota val
džios įstaigose. Tada tik ji 
yra laikoma pilnateisiu ir 
atsakingu organu.

1982 m. Moterų Sekcija, 
pagal valdžios reikalavimus, 
įsiregistravo. Dabar ji gali 
prašyti subsidijos senelių 
namų statymui.

Įsiregistravusios Moterų 
Sekcijos siekiai palieka tie 
patys, nepasikeitę - padėti 
žmonėms, padėti bendruo
menei. Valdžios pašalpa ne
trukus bus gauta.

Kiekvienas objektyviai 
galvojantis turėtų džiaugtis 
ir remti šias Moterų Sekci
jos inc. pastangas, tačiau at
siranda ir kitaip galvojančių 
arba nesuprantančių, neski
riančių labdaros nuo sava
naudiškumo.

Nukelta į jpsl. 4
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Namie ir svetur
HOBART
Apylinkės Valdybos su

ruoštas Tautos Šventės mi
nėjimas įvyko Glenorchy 
salėje. Dalyvavo 28 asme
nys. Minėjimą pravedė ir 
žodį tarė pirm. J. Paškevi
čius. Šventei pritaikintą 
paskaitą skaitė A. Kantvi-

Po paskaitos savaitgalio 
mokyklos mokiniai (8), vad. 
R. Share-Krutulytės, sudai
navo dvi dainas, eilėraščių 
Paskaitė V. Taškūnas ir R. 

'arvydas. Minėjimas baig
tas Tautos Himnu.

Po minėjimo išrinkti 
atstovai į ALB Krašto Ta
rybą A. Kantvilas ir P. 
Šiaučiūnas.

Sporto klubas Perkūnas 
metų užbaigai suruošė tro
fėjų vakarą Moonah resto
rane. Atsilankė 120 žmonių. 
Vakarą pravedė klubo pirm. 
P. Stanwix ir D. Burr. Ko
mandų treneriai įteikė tro- 
fejas geriausiems žaidėjams, 
Irena Jurevic pravedė lote
riją. Klubas turi 8 koman
das. Iš lietuvių žaidžia ir 
buvo apdovanoti: 3 broliai 
Stanwix, V. Radzevičius vy
rų komandoje, 2 broliai Ju
revic, 2 Tarvydai, D- Pinčius 
ir G. Radzevičiūtė jaunių 
komandose.

Romo ir Down Kairių vy
riausia iš trijų dukrų Marie 
susižiedavo su R. Aldams. 

'Sužieduotuvės' vyko ukrai
niečių salėje dalyvaujant 
120 žmonių.

Pagarba...
Atkeltalš psl. 3

Atsirado asmenų, preten
duojančių į ’’politinius emig
rantus”, kurie pasišiaušė 
prieš Moterų Sekcijos įsire- 
gistravimą. Jie ėmė reikšti 
protestą ne tik savo bend
ruomenėj, bet su skundais 
nuėjo net į australų valdžios 
įstaigas.

Ar negeriau būtų buvę 
nuomonių skirtumą išsiaiš
kinti susėdus prie stalo, 
savo tarpe, neįveliant i rei
kalą australų?!

Buvo galima tai atlikti 
diskrečiai, bet nebuvo atlik
ta. Ar toks slapukiškas kelių 
asmenų nutarimas buvo tei
singas?

Gavosi situacija, kuri, tu
riu prisipažinti, nustebino 
mane. Ukrainiečių bendruo
menėj beveik visos organi
zacijos yra įsiregistravusios. 
Jos tebeturi ukrainietišką 
charakterį ir, kas svarbiau
sia, gauna valdžios pašalpą 
savo veiklai plėtoti. Ukrai
niečių Moterų Sąjunga yra 
įsiregistravusi jau seniai. 
Jos turi savo pastatą, kuria
me yra ir muziejus. Mes tuo 
didžiuojamės, bet neprotes
tuojami

Gal kai kas iš skaitytojų 
stebėsis, kodėl aš rašau ir 
kokią teisę turiu taip rašyti.

Rašau todėl, kad mes visi 
esame etninių mažumų na
riai šiame krašte ir visų 
problemos ir interesai yra 
panašūs.

Rašau dar ir todėl, kad 
tie, kurie kėlė protestą, 
greičiausiai neprisidėjo prie 
pradinio sunkaus darbo fizi
niu ar finansiniu atžvilgiu, 
steigiant ir kuriant bend
ruomenę, statant Lietuvių
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Lapkričio 19 d. penkta
dienį St. Davis katedros sa
lėje (Macquarie St.) šaukia
mas HELLP narių metinis 
susirinkimas. Bus praneši
mas iš komiteto veiklos ir 
renkama valdyba viene- 
riems metams. Pereitoje 
valdyboje iš lietuvių komi- 
tetan įėjo: A. Taškūnas - 
Baltic News redaktorius, R. 
Tarvydas, A. Kantvilas ir V. 
Mikelaitis.

Šiame susirinkime pa
kviestas ir kalbės ministeris 
M. Hodgman. Po susirinki
mo visiems bendra kavutė. 
Visi lietuviai gausiai kvie
čiami.

Ethnic komitetas kviečia 
lietuvius atsilankyti į šokius 
graikų salėje lapkričio 20 d. 
8 vai. vak. Įėjimas $ 10 su 
vakariene.

PERTH
PRANEŠIMAS

Kariuomenės Šventės 
minėjimas Perth’e įvyks 
lapkričio 21 dieną. Organi
zuoja Apylinkės Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba. 
Kariuomenės šventė prasi
dės pamaldomis St. Francis 
lietuvių bažnyčioje.

Tuoj po pamaldų visi sve
čiai ir tautiečiai renkasi į 
Lietuvių Namų salę, kur 
lauks mūsų šeimininkės su 
pagamintais pietumis. Po 
pietų 2 vai. bus minėjimas ir 
meninė.prngramą, Paskaitą 
skaitys žymus mūsų tautie
tis p. J. Krupavičius. Bus la
bai turtinga loterija ir kiti

Apylinkės Valdyba kvie
čia visus svečius ir tautie
čius - skaitlingai dalyvauti 
bažnyčioje, pietuose, ir mi-. 
nėjime.

PADĖKA

Pavergtų Tautų ir World 
Freedom League Komitetų 
narys Balys Steckis, nuošir
džiai dėkoja tiems, kurie da
lyvavo spalio 23 d. Solida
rity Perthe demonstraci
joje: p. Stankevičienei, Va- 
liukienei, Kuzmickaitei ir 

’Steckienei, p. Kaspučiui, 
Kuzmickui ir Čekanauskui. 
Visiems tariu didelį AČIŪ!

Komitetų narys B. Steckis

MELBOURNE
MELB. ŠAULIŲ VEIKLOJ

Spalio 24 d. Melb. šaulių 
kuopa turėjo susirinkimą 
Lietuvių Namuose pirmi
ninkaujant p. V. Pleškūnui 
ir sekretoriaujant L. Lipke- 
vičienei. Dalyvavo apie 30 
šaulių. Išklausyta pirm. S. 
Lipčiaus pranešimas ir 
veikla susirinkimo priimta ir 
patvirtinta. Susirinkime pa
kelta į šaulių garbės narius:

Namus. Jie atėjo vėliau į jau 
paruoštas šiltas vietas.

Noriu priminti, kad mūsų 
gyvenimas etninėse bend
ruomenėse yra mūsų pačių 
reikalas. Mes tą gyvenimą 
gyvenam, ne kiti. Todėl 
turime tą gyvenimą saugoti, 
o ne plėšyti, ardyti. Tie 
kurie jį griauna, yra arba 
pavyduoliai arba priešai.

Šiuo straipsniu aš gerbiu 
ir sveikinu Adelaidės Lietu
vių Moterų Draugiją, kuri 
per 30 metų nenuilstamai 
dirbo ir tebedirba.

Juozas Kvietelaitis, Vikto
ras Pleškūnas, Vytautas 
Žukauskas ir Adomas Ūse
lis. Įvyko permainų ir val
dyboje: E. Žiogui pasitrau
kus ir V. Sidabrai sunkiai 
sergant jų vietoje pririnkti 
J. Daunys ir G. Zvinakis.

Vystant tolimesnę veiklą 
lapkričio 20 d., šešt., Melb. 
Liet. Namuose numatoma 
surengti Madų paradą su 
muzika ir šokiais. Įėjimas 
laisvas. Paraduojami rūbai 
bus galima įsigyti už pusę 
kainos.

K. Prašmutas

SYDNEY
L.B. SPAUDOS SĄJUN
GOS SUSIRINKIMAS

Lapkričio 7 d., sekmadie
nį, Sydnejaus Liet. Namuo
se įvyko Australijos Liet. 
B-nės Spaudos Sąjungos 
metinis susirinkimas. Čia 
buvo susirinkusiems na
riams (jų pribuvo arti šimto) 
patiekta metinė Komiteto 
apyskaita ir formalūs pra
nešimai. Šalia to, švenčiant 
L.B. Spaudos Sąjungos pen- 
kerių metų sukaktį apžval
ginį pranešimą padarė šios 
sąjungos iniciatorius prof. 
Dr. A. Kabaila.

Oficialiame posėdyje 
patvirtinta Komiteto parei
gose pagal nuostatus pasi
traukę nariai ir patvirtintas 
pilnateisu nariu inž. V. Ja
ras. Sužinota, kad iš Spau
dos S-gos-Komiteto-pereitų- 
metų eigoje pasitraukė p. L. 
Cox. S.S. Komiteto pareigu- . 
nų patiektoji veiklos ir fi- rius Viktoras Ratkevičius, 
nansinė atskaitomybė buvo dirigentas ir taut, šokių buv. 
priimta ir tuo oficialusis su- vadovas Vytautas Straukas, 
sirinkimas baigtas. kuris, tiesa, dar tebegyvena

Susirinkimo privačiuose ir darbuojasi-Melbourne,-bet 
_ pasitarimuose nagrinėta.. greičiausiai. ... .ateinančiais 

Komiteto ir Mūsų Pastogės metais persikels . į savo 
redaktoriaus santykiai są
ryšyje su Komiteto Sąjun
gos nariams išsiuntinėtu 
laišku. Čia jokių išvadų ne
padaryta, redaktoriui pa
reikštas pasitikėjimas ir jis 
esąs tiesiog atsakingas Aus
tralijos Liet. Bendruomenei, 
nes ir pati A.L.B. Spaudos 
Sąjunga esanti tik Lietuvių 
Bendruomenės padalinys.

Susirinkimui pirminin
kavo ir jį pravedė S.S. Ko
miteto pirm. p. V. Patašius;

Lietuvos reikalais
PAVERGTŲ EUROPOS J 
TAUTŲ DELEGACIJA 
VALSTYBĖS

DEPARTAMENTE
Valstybės Departamento 

sekretoriaus pavaduotojas 
Europos reikalams. R. Mark 
Palmer, asistuojamas Len
kijos skyriaus vadovo R. 
Herspring, 1982 m. spalio 13 
d. priėmė Pavergtųjų Euro- 
Sos Tautų Seimo delegaciją, 

ai vadovavo buvęs Lenki
jos pogrindžio vyriausybės 
ministerio pirmininko pava
duotojas Stefan Korbonski. 
Lietuvai atstovavo Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirminin
kas prof. Dr. Bronius Ne
mickas.

Delegacija prašė neatleis
ti vykdžius sankcijų ypač 
prieš Sovietų Sąjungą, iš
plečiant jas ir į grūdų tieką, 
Visokiomis tarptautinėmis 
progomis kelti Sovietų Są
jungos nuoskriaudas pa
vergtiesiems Europos kraš-

Melbourno DLK Vytenio Šaulių Kuopos narį, šaulį 
Gerutį Kymantą, susižiedavusį su aktyvia 
lietuvaite Birute Šaulyte, džiaugiamės ir nuoširdžiai 
sveikiname linkėdami sukurti pavyzdingą, patvarią 
lietuvišką šeimą.

Syd. Lietuvių Namuose
TALKA. Jau senokai visi 

jaučiame, kad mūsų senosios 
patalpos reikalauja remonto 
- dažymo. Atsiradus būriui 
talkininkų šis reikalas ap
tartas ir nuspręsta kviesti 
talka.. Dažymo darbai nu
matomi atlikti dviem eta
pais.

Pirmoje talkos dalyje, 
kuri įvyks LAPKRIČIO 
22-26 d.d. (nuo pirmadienio 
iki penktadienio, po darbo 
valandų, tai būtų po 4 ar 5 
vai. po pietų) reikėtų nu
valyti ar nuplauti sienas bei 
lubas didžiojoje salėje bei 
kitose prie jos patalpose. 
Šioje talkos dalyje reikia 
darbščių rankų.
KVIEČIAME PRISIDĖTI! 
Dėl smulkesnės informacijos 
skambinkite 708 1414.

Antroji talkos dalis 
įvyksta LAPKRIČIO 28 d., 

. sekmadienį. Tą dieną bus

SVEČIAI IŠ ADELAIDĖS

Pereitą savaitgalį Sydne- 
juje pribuvo keletas reikš-

mokytoja ir spaudos dar- P'KO a^sauKimą i oyune- 
buotoja Izolda bavis, akto-' Haus .het.uY?^ OT?a“lza<cl: 

___ _ ’ ___ loe nirminn orcihana cbantai

’’gimtąjį” miestą Adelaidę. 
Drauge su adelaidiškiais 
lankėsi ir svečias iš Kauno 
inž. Taparauskas, kuris vieši 
pas brolį Edvardą Tapa- 
rauską Adelaidėje. Svečiai 
susitiko su vietos lietuviais, 
aplankė Mūsų Pastogės re
daktorių ir dalyvavo Atžalos 
teatro premjeroje spalio 31■ 
d. Atvykusioms ypač gerą 
įspūdį padarė Sydnejaus 
Liet. Namai — Lietuvių 
Klubas.

tams ir akstino remti lais
vajame pasaulyje atsidūru
sių "pavergtųjų tautų disP 
dentų (laisvės kovotojų) 
veiklą. Į delegacijos iškeltus 
klausimus atkreiptas prie
lankus dėmesys. Be to, de
legacijos nariai apžvelgė 
savo atstovaujamų kraštų 
dabartinę sunkią būklę. Dr. 
Nemickas, kalbėdamas apie 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių — Latvijos ir Es
tijos — priespaudą, be kitų 
dalykų, priminė Europos 
parlamento iniciatyvą kelti 
Pabaltijo valstybių išlaisvi
nimą Jungtinėse Tautose ir 
prašė, klausimui čia atsidū
rus, Jungtinių Amerikos 
Valstybių paramos, kuri be 
jokio svyravimo buvo paža
dėta.

Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimą sudaro šios devy
nios Sovietų Sąjungos oku
puotos ir viešpataujamos 
valstybės: Albanija, Bulga
rija, Čekoslovakija, Estija, 
Latvija, Lenkija, Lietuva,

Šaulių Kuopos Valdyba

dažoma. Visa eilė lietuvių 
dažytojų (profesionalų) 
sutiko paaukoti šią dieną 
savų lietuviškų patalpų at
naujinimui. Jeigu kas norėtų 
iš mokančių dažyti, kvie
čiame atvykti iš pat ryto su 
savo dažymo priemonėmis. 
Dėl smulkesnės informacijos 
taip pat 
708 1414.

Visiems 
talkininkams 
kojame ir laukiame.

skambinkite

busimiesiems 
iš anksto dė-

PASKOLŲ - AUKŲ 
VAJUS. Spalio 3 d. ALB 
Sydnejaus Apylinkės meti
niame susirinkime buvo pla
čiai kalbėta apie lietuviškų 
namų reikalingumą, jų 
reikšmę bendruomenėje. 
ALB Sydnejaus Apylinkės 
Valdybos p-kas iškėlė mintį, 
kad ne tik pavieniai asme
nys, bet ir lietuviškos, or
ganizacijos turėtų
finansiniai prisidėti prie jau 
paskelbto paskolų - aukų 
vajaus. Susirinkimas paliko 
Apylinkės Valdybos nuožiū
rai spręsti šį prisidėjimo 
reikalą bei aukos ar paskolos 
dydį. Į Apylinkės Valdybos 

“p-ko atsišaukimą į SyčTne7

jas pirmieji atsiliepė skautai 
- tai, būtent, Sydnejaus 
Skautų Židinys aukodamas $ 
250. Didi jpagarba ir nuošir
dus ačiū Židiniui!______ „

Skelbiame asmenis (alfa- 
' “betine tvarE&K k!Trie ~prisi- * 

dėjo prie vajaus.
Aukojo: B. ir V. Barkai ($ 

62075), I. ir E. Jonaičiai ($ 
500 - per buhalterinį neap
sižiūrėjimą praėjusiam M.P. 
numeryje buvo klaidingai 
paskelbta. Atsiprašome!),
A. Talandis ($ 500), L. Mila- 
šas ($ 500), L. Pukys ($ 500) 
ir Sydnejaus Skautų Židi
nys ($ 250).

Skolino neimdami nuo
šimčių: R. Červinas ($ 1000),
B. Dambrauskas ($ 450), A. 
ir Z. Pauliukoniai ($ 1000), 
V. Petkūnas ($ 1000), J. Va- 
laiša ($ 150) ir V. Varnas ($ 
500).

Nuoširdžiai visiems dėko
jame., 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.

Sydnejaus Lietuvių Namų 
(Lithuanian Club Ltd.) 

Informacija

Rumunija ir Vengrija.
Apie Pavergtųjų Europos 

Tautų Seimo delegacijos vi
zitą valstybės departamente 
Dr. Nemickas tuojau pain
formavo Lietuvos atstovą 
Vašingtone Dr. Stasį A. 
Bačkį.

Lietuvos Laisvės Komitetas

♦♦♦

Kai Sov. Sąjungoje derliai 
smukę, Kinija, tuo tarpu gi
riasi, kad jų derlius šiais 
metais buvęs, rekordinis - 
siekiąs apie 340 milijonų to
nų grūdų.
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i<jp2 Lietuviu Dienos

RUOŠKIAMĖS Į
LIETUVIŲ DIENAS

ALK Federacijos suva
žiavimas įvyks gruodžio 27 d 
9 vai. ryto bus koncelebraci- 
nės mišios Lietuvių Namų 

> j koplyčioje. Po to 10 vai. 
pusryčiai, o 11 vai. prasidės 
posėdžiai ir tęsis iki 5 vai.

Jaunimo pasirodymo 
vakaras įvyks gruodžio 28 d. 
8 vai. vak., o Jaunimo Teat
ras antrą Kalėdų dieną, 
gruodžio 26 d. 7 vai. vak.

Atvykstančių ir vietinių 
patogumui per visą Lietuvių 
Dienų laiką, pradedant 
gruodžio 27 d. ir baigiant 
gruodžio 31 d., pasikeisda
mos, abi moterų draugijos 
gamins pietus Lietuvių Na
muose. Galės pavalgyti ne
tik atstovai, bet visi kas tik 
panorės. Veiks ir baras.

Svarbiausia, žinoma, vi
siems yra iš anksto užsitik
rinti bilietus į visus paren
gimus. Jau dabar galima bi
lietus įsigyti Dainų šventei, 
tautiniams šokiams, sporto 
šventės atidarymui, Tauto
sakos - Literatūros vakarui, 
Jaunimo teatrui ir jaunimo 
pasirodymo vakarui. LD. 
atidarymo šventė ir Meno 
ęarodos aplankymas - auka.

isi parengimai verti pama
tyti.

Vietiniai bilietus gali įsi-

Visi Lietuvių Dienų pa
rengimai ruošiami su didele 
meile ir rūpesčiu ir jie pilnai 
bus atskleisti šventės metu. 
Lietuvių Dienų Komiteto 
veikla yra neginčijamai pa
reigingą ir matant LD Ko
miteto pirmininko Alberto 
Bladzevičiaus pasišventimą 
ir rūpestinumą žinome, kad 
šitos, XH-sios Lietuvių Die
nos Melbourne bus tikrai 
pasigėrėtinos.

Nemažos reikšmės Lietu
vių Dienoms duos ir dalyva
vimas užjūrio svečių, ’’Spin
dulio” ansamblio, iš Los An
geles. Ačiū Vibalčiui už pas
tabumą. Per išsiblaškymą 
kartą buvau klaidingai 
pavadinusi ’’Spindulį” — 
’’Sūkuriu”. Prašau atleisti.

Atvyksta taip pat į Lietu
vių Dienas solistė Vaičaity
tė, melbourniškio p. Adolfo 
Vaičaičio duktė.

Krašto Tarybos atstovų 
posėdžiai prasidės gruodžio 
28 d. Išsiaiškinom, kad at
stovų registracija irgi prasi
dės tą dieną, 9 vai. ryto, 
Lietuvių Namuose, o ne kaip 
buvo anksčiau parašyta. 
Krašto Valdybą LD Komi
teto posėdžiuose atstovauja 
Krašto Valdybos vicepirmi
ninkas Jonas Tamošiūnas. „
Lietuvių Dienų—atidarymo- gyti sekmadieniais-Lietuvių 
šventę tvarko Krašto Vai- Namų Klube pas LD Komi- 
dyba. teto iždininką Povilą Mičiulį.

Tie, kurie iš kitur atvyksta 
gali bilietus paštu įsigyti, 
rašant jam šiuo adresu: The 
Highway, Mount Waverley, 
3149, namų tel. 277 9181, 
darbovietės - 557 6715. Iš 
anksto nusiperkant bilietus 
gausite geresnes vietas ir 
išvengsite susigrūdimo.

Bilieto kaina, kaip jau 
buvo rašyta — Dainų šven
tei 8 dol., pensininkams ir 
moksleiviams 6 dol., viršuti
niame aukšte jaunimui 3 
dol. Į visus kitus parengi
mus bilieto kaina 6 dol. pens, 
ir moksl. 4 dol.

’’Spindulio” ansamblio na
rius norime apgyvendinti 
pas vietinius lietuvius. Jeigu 
turite galimybę priimti ką 
nors iš to jaunimo, prašau 
kreiptis pas Birutę Prašmu- 
taitę tel. 211 3775. Ji turi 
sąrašą ir amžių. Gerai būtų 
apnakvinti tą jaunimą pas 
šeimas, kur yra bendraam

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

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

Už terminuotus indėlius:
....aukštesni „.procentai mokami-^utomatiškai pasiek 
nustatytas sumas.

Nuo $ 100 
nuo. $.5000 
nuo $ 10.000 
nuo $ 50.000

iki $5000 
iki $ 10.000
iki $ 50.000 
ir daugiau

žiu. Atvyksta ir keletas mo
terų su jaunesniu jaunimu ir 
juos reiktų privačiai apgy
vendinti. Melbourne jie bus 
maždaug nuo gruodžio 22 d. 
iki 3-4 sausio.

Prašau atkreipti dėmesį: 
jaunimo susipažinimo vaka
ras bus gruodžio 27 d. 
’’Centrepoint Building” pa
talpose, o Naujųjų Metų su
tikimo balius jaunimui, 
gruodžio 31 d. ’rWoodfall 
Pavillion”. Abu pastatai yra 
Show Grounds plote.

Sportininkų informacinis 
susirinkimas įvyks gruodžio 
27 d. 8 vai. ryto, Lietuvių 
Namuose, mišios jaunimui 
šv. Jono bažnyčioje, East 
Melbourne, kampas Victoria 
Pde ir Hoodie Str. numaty
tos 10.30 vai. Sporto šventės 
atidarymas, Albert Park 
stadione, 1 vai.

Priimkime šį mūsų didelės 
lietuvių šeimos, jaunų ir vy
resnių, susibūrimą, kaip 
puikų nuo kasdieninių rū
pesčių laisvą atgaivą ir su
važiuokime iš visų Australi
jos kraštų, taip, kaip nepri
klausomoje Lietuvoje vyko
me į didesnius atlaidus.

Alisa Baltrukonienė 
LD Komiteto narė 

spaudos informacijai

- 12 % 
-13%
- 14 %

15 %

naujienos
JAV LB Cleveland© apy

linkė gavo iš USA federali
nės vyriausybės 2 milijonus 
dolerių paramos pastatyti 
pensininkams ir seneliams 
namus. Namai greičiausiai 
bus statomi Clevelando 
miesto apylinkėje.

Anglijos min. p-kė Mrs. 
M. Thatcher neseniai lankė
si Vak. Vokietijoje padary
dama vizitą naujajam 
Vokietijos kancleriui H. 
Kohl. Vėliau abu buvo nu
vykę į Vak. Berlyną, kur 
Mrs. Thatcher pasibaisėjo 
pamačiusi sovietišką 
f’Berlyno sieną”.

Pasitaiko dažnai teroristų 
lėktuvų užgrobimų nukrei
piant juos skirtinga krypti
mi, bet labai retai Sov. Są
jungoje. Atsimename lietu
vius tėvą ir sūnų Bražins
kus, kurie prieš dešimtį me
tų privertė sovietų lėktuvą 
nusileisti Turkijoje ir paskui 
vyko ilga procedūra, kol jie 
išėjo į laisvę. Neseniai vėl į 
Turkiją buvo nukreiptas so
vietinis lėktuvas, kurį du 
Rytų Vokietijos studentai 
privertė nusileisti Turkijoje 
patys pasidavę kaip politi
niai pabėgėliai.

Naujasis Vak. Vokietijos 
kancleris H. Kohl netrukus 
žada lankytis Izraelyje no
rėdamas sunormuoti abiejų 
valstybių santykius.*

Iranas klimsta fSov. S-gą. 
Vykstant karui su Iraku 
Iranas susirūpinęs apjūpinti 
savo karines pajėgas gink
lais. iš Amerikos negaunant

Pabaltiečių konvencija
Lapkričio 6-7 d.d. Mel

bourne įvyko 3-ji Pabaltiečių 
Konvencija. Paskaitos ir po
sėdžiai vyko Lietuvių Na
muose.

Lapkričio 6 d. šeštadienį 
jau anksti iš ryto atstovai iš 
Adelaidės, Canberros, Mel
bourne ir Sydney pradėjo 
rinktis į posėdžių salę. Kon
venciją pradėjo Australijos 
Pabaltiečių Tarybos pirmi
ninkas Albinas Pocius 
pasveikindamas suvažiavu
sius atstovus ir pakvietė 
Melbourne Apylinkės pirm. 
Ričardą Šemetą pasveikinti 
svečius.

Po visų sveikinimų pirm. 
Alb. Pocius pakvietė inž. 
Algį Šimkų vadovauti Kon
vencijai. Dėl parlamento 
rinkimų Pietų Australijoje, 
negalėjus atvykti asmeniš
kai į Konvenciją, jo sveiki
nimą perskaitė Imigracijos 
Ministerijos Ethninių Rei
kalų direktorius.

Pirmasis paskaitininkas 
buvo iš Tasmanijos A.P. 
Taškūnas. Jo paskaitos te
ma buvo ”Ar pabaltiečiai 
yra disidentai ar sąžinės ka
liniai”. Algio Taškūno pas
kaitos ar jos būtų skaitomos 
lietuviškai ar angliškai visa
da įdomios.

Antras kalbėtojas buvo 
prof. Edgar Dunsdorfs, ku
ris kalbėjo apie gyventojų 
tautybių keitimąsi Pabaltijo 
kraštuose. Ypatingai susi
rūpinimo kelia rusų kolonis
tų skaičiaus didėjimas Lat
vijoje, Estijoje ir Lietuvoje. 
Latvijoje beveik pusė 
gyventojų jau yra kolonis
tai. Lietuvoje padėtis ge

resnė, bet su kiekvieno nau
jo fabriko statyba atvyksta 
tūkstančiai ’’talkininkų”.

Trečias paskaitininkas 
buvo Rev. Fr. W.G. Smith,
S. J. mėnesinio žurnalo ’’So
cial Survey” redaktorius. Jo 
tema buvo ’’Religijos perse
kiojimas Pabaltijo kraštuo
se”. Savo paskaitoje prele
gentas visur citavo ištrau
kas iš pogrindžio spaudos, 
ypač Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos.

Ketvirtas paskaitininkas 
buvo latvių bendruomenės 
Krašto Valdybos Federali
nis pirmininkas J. Ritenis iš 
Sydney. Jis kalbėjo apie 
’’Pabaltiečių bendruomenių 
pajėgumą ir jų įtaką Aus
tralijos politiniame gyveni
me”. Jis kvietė visus įsi
jungti į Australijos politines 
partijas, kad ten susidary
tume draugų ir galėtume 
paveikti savo draugus ir 
partijos politiką Pabaltijo 
tautų laisvės reikalui.

Penktas kalbėtojas buvo 
estų bendruomenės atstovas
T. Vandenau. Tema: Mūsų 
viltis, kryžkeliai ir realybė. 
Jis sakė, kad tik viltis ir ti
kėjimas į laisvę tegali mus 
išlaikyti,iki sulauksime pri
sikėlimo. Jis kvietė nepa
simesti kryžkeliuose ir savo 
veiklą grįsti tik realybe.

Po visų paskaitų buvo gy
vos diskusijos. Konvencijos 
prezidiumo pirmininkas inž. 
Algis Šimkus labai sumaniai 
pravedė visą programą ir 
diskusijas. Svečius kurių 
buvo virš 40, pavaišino Jau
nimo Sąjunga.

Antrąją Konvencijos die
ną, sekmadienį, lapkričib 7

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti ikifinansinių metų galo, t.yTbirželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
Sale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 

d 17 % dividendo.

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

• Įstaiga veikia: 

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

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

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

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

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

d. po pamaldų vyko diskusi
jos aptariant, kaip išplatinti 
knygas apie Pabaltijį, kaip 
padėti plačiau paskleisti 
’’Baltic News” tarp australų 
ir jo finansavimas. Svarsty
ta, kaip iškelti Dekoloniza
cijos klausimą ir nemažai 
laiko paskirta svarstant, 
kaip padėti politiniams kali
niams ir sąžinės belais
viams. Gaila, kad iš prie 
mūsų bendruomenės suda
ryto kaliniams padėti komi
teto tebuvo tik vienas narys, 
o būtų buvę naudinga vi
siems pasiklausyti ir įsi
jungti į diskusijas pasidali
nant darbu ir patirtimi.

Baigiant diskusijas atvy
ko Viktorijos valstijos Imi
gracijos ministeris Hon. P. 
Spyker, M.P., kuris tarė 
nuoširdų žodį ir oficialiai už
darė Konvenciją. Padarius

lianų, uuimu
ga. Sovietai pasirengę ira- ’ 
niečius apginkluoti patiek
dami eilę savo sąlygų. Ne
turint pasirinkimo Iranas, 
vad. ajatolos Khomeini, 
puola į sovietinį glėbį.

būstinei, nes pagal konsti
tuciją kitais metais pirmi
ninkaus latviai. Jų Krašto 
Valdyba yra Sydney mieste. 
Po dvejų metų perims estai 
o po jų vėl lietuviai.

Reikia skaityti Konvenci
ją pasisekus. Pirmą dieną 
dalyvių buvo virš 40. Antrą 
dieną mažiau, nes kai kurie 
turėjo išvykti į tarnybas. Iš 
lietuvių dalyvavo tik dau
giausia pareigūnai, o norė
tųsi paklausti kur viri ’’rašto 
ir statutų, žinovai”? T

Baigiant norėtųsi pa
reikšti nuoširdžią padėką 
Konvencijos prezidiuino pir
mininkui Algiui Šimkui už 
tikrai gražų Konvencijos 
pravedimą, sekretorė! Biru
tei Šaulytei už visą techni
kinę ruošą ir Australijos 
Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkei Birutei Prašjmitaitei, 
jos sesutei Zitai ir' jų talki
ninkėms už įdėtą darbą ir 
pasišventimą Lietuvės labui 
ir savo bendruomenei. Nuo
širdi padėka Melbourno 
Lietuvių Namų Tarybai ir 
jos pirmininkui Juozui Pet- 
rašiūnui už leidimą pasinau
doti Lietuvių Namais.

Konvecijos mintis buvo, 
kad visi bendrai dkbdami 
galėsime sulaukti laisvės 
dienų Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai.

bendrą nuotrauką, ministe- 
ris apžiūrėjo Lietuvių Na
mus. Labai jam patiko graži 
ir tvarkinga mūsų bibliote
ka, kurios vedėjas p. J. 
Mikštas paaiškino apie turi
mas knygas.

Po visų iškilmių ministe- 
ris su Konvencijos dalyviais 
turėjo bendrus pietus Lie
tuvių Namuose.

Išvykus ministeriui, Pa
baltiečių Taryba ir Pabal
tiečių Komitetų nariai' iš 
Adelaidės, Canberros, Mel
bourno ir Sydney turėjo 
bendrą posėdį, Bendruo
menės Menėje. Posėdžiui 
pirmininkavo Tarybos pirrp. 
Alb. Pocius ir sekretoriavo 
Algimantas Žilinskas. Ap
tarta daug svarbių reikalų, 
kurie bus paskelbti po Nau
jų Metų, pasikeičiant Aus
tralijos. Pabaltiečių Tarybos
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Alb. Pocius
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LEISKITE PASISAKYTI..
Apie Adelaidės apylinkės' 
susirinkimą ir dideli Naujų
jų Metų baliaus rūpestį...

Gerbiamas Redaktoriau.

Jūsų korespondentai p. 
B. Straukas ir p. Vibaltis 
rašydami apie bendruome
nės susirinkimą (Mūsų Pas
togė, Nr. 43.) atkreipė ma
lonų dėmesį į tą pranešimo 
dalį, kurioje kalbėdamas 
apie bendruomenės lėšas, 
paminėjau Naujųjų Metų 
balių. Aš priminiau, kad 
Adelaidės apylinkės pagrin
dinės pajamos visada buvo 
pelnas iš tradicija tapusio, 
valdybos rengiamo N.M. 
baliaus. Priminęs, kad praė
jusiais metais balius buvo 
nuostolingas, norėjau at
kreipti susirinkimo dėmesį į 
Apylinkės Valdybos rūpestį 
tuo reikalu šiais metais. Pa
aiškinau, kad gana žymiam 
tautiečių skaičiui išvykstant 
į Lietuvių Dienas Melbour
ne, sunku tikėtis didesnio 
pasisekimo ir šiais metais ir 
Apylinkės Valdyba svarstė 
ar verta iš viso ruošti nuos
tolį nešantį balių. Susirinki
mo prezidiumas - p. Jz. Lap- 
šys, pirmininkas, p. A. Ski- 
paris sekretorius, apie balių 
susirinkimo protokole taip 
įrašė: ”... gal nebus rengia
mas”. ’’Svarstė” ir ’’gal” dar 
nereiškia, kad buvo nutarta. 
Adelaidinėse pabirose (ten 
pat) p. Vibaltis rašo, kad 
’’Pasigirdo balsų priešta* 
raujančių prieš tokį valdy
bos nutarimą”. Tokio nuta
rimo apylinkės valdyba nėra 
padariusi. Tokį nutarimą, 
neįsigilinę į temą, padarė 
mūsų gerbiami korespon
dentai.

Iš konteksto paimti keli 
sakiniai/sąmoningai ar ne
sąmoningai, vengiant pami
nėti tai, kas buvo pasakyta, 
nėra tiksli ar objektyvi in
formacija. Aš trumpai pri
minsiu ką aš sakiau, nes ma
no supratimu, tas svarbu ne 
tik Adelaidės apylinkei, bet 
ir visai Australijos Lietuvių 
Bendruomenei. Pranešime 
pasakiau, kad kai kurios 
mūsų organizacijos ar insti
tucijos yra nuoširdžiai tau
tiečių remiamos gana stam
biomis aukomis, nors ne vi
sos šiuo metu yra paramos 
reikalingos. Labai mažai kas 
iš aukotojų prisimena pačią 
Bendruomenę, nors ji dar 
vis yra tas ’’ąžuolas”, nuo 
kurio visos gilės krenta”. 
Priminiau, kad per penke
rius mano buvimo valdyboje 
metus, vos keli tautiečiai 
pagalvojo apie bendruome
nę ir jai aukojo. Pagrindinė 
mintis buvo ir prašiau, kad 
aukotojai neužmirštų bend
ruomenės ir nors mažą dalį 
aukojamų pinigų skirtų vi
sos bendruomenės reika
lams. Priminiau, kad tie, 
kurie šiuo metu gerai uždir
ba, bendruomenės gyveni
me nedalyvauja ir jos nere
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mia. Tai buvo šios praneši
mo dalies pagrindinė mintis, 
bet ne N.M. balius.

Apylinkės valdyba nelau-. 
kė patarimo, kokiu vardu 
pavadinti N.M. sutikimą, ar 
’’širdį šildantį pasibučiavi
mą”, bet tikėjomės pamoky
mo, kaip užtikrinti finansinį 
bendruomenės savistovumą, 
nepriklausomą nuo kokios 
nors inkorporuotos ar gerai 
BBQ surengiančios organi
zacijos. Daug džiaugsmo ir 
nuo kada? Į surengtą na
riams balių ir į BBQ suplau
kia desėtkai lietuviškai kal
bančių, bet dešimtmečiais 
nematytų veidų, kaip kome
tos, pasirodančios kartą į 
metus ir vėl išvykstančios. 
Deja, Apylinkės Valdybos 
uždaviniai, kiek aš juos iš
manau, yra platesni, negu 
duoti tautiečiams už $ 5 du 
kartus sočiai pavalgyti ar 
surengti nariams balių vel
tui. Ar dar ir dabar po tris
dešimt penkerių metų lage
rinio gyvenimo, geras ir pi
gus maistas yra geros bend
ruomenės veiklos matas?

Bendrai, prisimenant 
susirinkimą, tenka apgailes
tauti, kad korespondentams 
tik N.M. balius sukėlė susi
domėjimo. Mano ribotu 
supratimu, buvo daugiau 
reikšmingų pranešimų, 
kurie, deja, nepasiekė nė 
susirinkusiųjų, nė kores
pondentų galvojimo. Išklau
sius pranešimus niekas ne
surado paklausimų dėl 
bendruomenės ir kai kurių 
organizacijų santykiavimo, o 
juk skelbiame visą laiką, kad 
esame vienos ir nedalomos 
bendruomenės nariai. Ne
buvo nė vieno rimtesnio pa
siteiravimo mūsų sportinin
kų kelionės į Pasaulio Lietu
vių Dienas reikalu. Kores
pondentui tokio pranešimo 
lyg ir nebuvo. Taip pat tur
būt ne ’’prie dūšios” ir 
Bendruomenės Moterų Sek-

Veikla su polėkiu
Jonas Juška

Spalio 3 d. Melbourne 
įvyko apylinkės bendruo
menės susirinkimas, kuria
me dalyvavo virš pusšimčio 
aktyvių bendruomenininkų. 
Darbotvarkėje pirmininko 
pranešimas; mandatų komi
sijos sudarymas; atstovų į 
ALB Krašto Tarybą rinki
mas; parama Vasario 16 
gimnazijai (Melb. šaulių, 
kuopos prašymas); Melb. 
lietuviškoji radio valandėlė; 
Lituanistinių kursų ateitis 
(D. Baltutienės praneši
mas); socialinė veikla ir glo
ba (D. Žilinskienės praneši
mas); A. Žilinsko praneši
mas; klausimai bei sumany
mai.

rijos pranešimas apie stei
giamus senelių namus, su
aukotus pinigus, jų adminis
travimą ir atliktą darbą. To
kių menkų dalykų neverta 
minėti. N.M. balius, suneš
tiniai subuvimai, vakaronės 
- atrodo būtų pagrindiniai 
tautinės veiklos taškai. Nie
kas susirinkime nedrįso pa
klausti, už ką baudžiama 
Apylinkės Valdyba, kad už 
salės panaudojimą turi mo
kėti dvigubai, kai tuo tarpu 
kai kurios organizacijos nuo 
mokesčio atleidžiamos. Ar 
susirinkusiems ir korespon
dentams nekilo jokių rūpes
čių ar abejonių, kai tautinių 
šokių vadovas (tą pat dieną 
išrinktas Krašto Tarybos 
atstovu) pranešė, kad jis ir 
toliau šokėjus mokys anglų 
kalba. Ar negaila susirinki
mo dalyviams (ir korespon
dentams) mokytojų darbo, 
kai pasibaigus lietuvių kal
bos pamokoms, tuoj pat 
mokiniams parodoma, kaip 
nereikalinga ši kalba yra, 
nes ir tautinius šokius reikia 
mokytis angliškai. Kyla 
klausimas ar tikrai kores
pondentams iš bendruome
nės susirinkimo liko tik 
N.M. balius ir daugiau nieko 
verto paminėti?

Gerb. koresp. p. B. Strau
kas baigdamas korespon
denciją apie bendruomenės 
susirinkimą ir siūlydamas, 
ko jis nepadarė susirinkimo 
metu, kitoms organizaci
joms surengti N.M. sutiki
mą, atrodo, jungiasi prie tų, 
kurie jau kiek laiko rašo ir 
įtaigoja, kad Bendruomenei, 
kokia ji ligi šiol buvo, laikas 
pradėti ’likviduotis” ir 
jungtis prie dolerius me
džiojančių imkorporuotų 
klubų. Gal būt. Iškeldamas 
N.M. sutikimo balių, kaip 
vieną iš svarbiausių ir vertą 
spaudos skilčių bendruome
nės veiklos apraiškų, kores
pondentas užbaigia taip: 
’’Nepasirodykime, kad jau 
nesulaikomai riedam pakal
nėn”. Visiškai ir pilnai su
tinku.

Č.J. Zamoiskis 
ALB Adelaidės Apylinkės 

pirmininkas

Susirinkimą pravedė 
MLB Apylinkės Valdybos 
pirm. R. Šemetas, sekreto
riavo D. Baltutienė. Susi
rinkimas praėjo darniai ir 
sklandžiai. Pirmininkas, 
kaip geras darbo racionali
zatorius, atėjo į susirinkimą 
ne tik su gatavu mandatų 
komisijos sąstatu, bet ir su
tikimą davusių kandidatų 
sąrašu: vienus beliko tik so
dinti už stalo, kitus - surašy
ti ant lentos ir išrinkti. Bal
savimas slaptas, procedūra 
legali, mandatų komisija - A. 
Žukauskas, J. Venckus ir K. 
Kazlauskas - išdalina balsa
vimo lapelius, seka atstovų 
rinkimas ir tolimesnė susi-

Dovanos 
giminėms Lietuvoje

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

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

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

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

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

$220
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: Vz sv. arbatos - $ 
4, Va 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.

rinkimo eiga.
Baigiantis susirinkimui, 

paaiškėjo, kad iš 22 kandi
datų, atstovais į ALB Kraš
to Tarybą išrinkti: Dr. J. 
Kunca, P. Jokūbaitis, B. 
Šaulytė, J. Rūbas, A. But
kutė, J. Meiliūnas (sen.), 
kun. Pr. Vaseris, B. Stankū- 
navičius, V. Ališauskas, A. 
Bakaitis, St. Stankūnavi- 
čius, J. Petraitis, A. Žilins
kas, A. Ramanauskas. Kan
didatais liko: N. Volkas, L. 
Lipkevičienė ir J. Kvietelai- 
tis.

Susirinkimo pobūdis ir 
reikšmė atsispindi darbot
varkėje, kurios visi svar
besnieji punktai paryškina
mi pranešėjų bei disputantų 
pasisakymais ir rašinio 
autoriaus komentarais.

VASARIO 16 GIMNAZIJA

Melbourne DLK Vytenio 
Šaulių kuopos reprezentan
tas S. Lipčius pranešė, kad 
Melb. šauliai yra pasiryžę 
gimnazijai surinkti 6 tūks
tančius dolerių, o ryšium su 
tuo, dedamos pastangos su
rasti ir mokinių, kūne būtų 

suinteresuoti vykti į Vokie
tiją ir tęsti mokslą gimna
zijoje. Mostas šaunus ir ver
tas dėmesio, tik klausimas 
ar jis realus? Atrodo, kad ir 
patys šauliai dar nėra visiš
kai tuo klausimu tikri, nes 
pranešėjo mintys buvo gana 
miglotos. Manau, kad šauliai 
šį klausimą dar tik svarsto, 
tiria nuotaikas ir galimybes, 
atseit prašo, kad visuomenė 
susidomėtų, o Melb. Apylin
kės Valdyba - imtųsi konk
retaus darbo.

Apylinkės Valdybos pirm. 
R. Šemetas painformavo, 
jog ketinama surasti iškilius 
asmenis ir sudaryti komisi
ją, kuri būtų pilnai kompen- 
tentinga tyrinėti jaunosios 
kartos mokslinimo ir auklė
jimo galimybes tiek Vasario 
16 gimnazijos prasme, tiek 
ir čia pat - Australijoje.

Bus daugiau

Anglijoje slaptosios poli
cijos agentūra Scotland 
Yard apkaltino oficialų ver
tėją sąryšyje su neseniai 
atidengta sovietų šnipų 
afera.
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Apie lietuvių sporto šventes

1938-taisiais metais į 
Kauno valstybinį stadioną 
suvažiavo viso pasaulio 
rinktiniai lietuviai sporti
ninkai ir sportinėse 
varžybose prisiekė, kas ket
verius metus, sugrįžti į Lie
tuvos sostinę ir dalyvauti 
pasaulio lietuvių sportinėse 
Olimpiadose. Šitoji didžioji 
lietuvių sporto šventė, ne 
tik kad suteikė progos su
kviesti visame pasaulyje iš
siblaškiusius lietuvių ge
riausius sportininkus ir 
draugiškose varžybose 
palyginti lietuvių sportinin
kų sugebėjimus, bet daug 
kam buvo progos pirmą 
kartą pamatyti savo tėvelių 
gimtą kraštą ir lietuvių tau
tos didelį nuoširdumą, vai
šingumą, draugiškumą ir 
gražiuosius lietuvių papro
čius ir jų gyvenimo būdą. 
Pasibaigus sportinėms var
žyboms, jaunieji sportinin
kai pajuto, kad visi jie žy
miai sustiprėjo dvasiniai ir 
jie dar daugiau pamilo savo 
tėvynę Lietuvą ir brolius bei 
seses lietuvius.

Praėjo beveik 45 metai 
nuo tos mūsų pirmosios 
olimpiados ir džiaugiuos, 
kad dar šiandien susiraši
nėju su vienu Amerikos lie
tuviu - čikagiečiu, kuris da
lyvavo tose neužmirštamose 
žaidynėse ir savo laiškuose 
jis mini, kad, nors ir gimęs 
Amerikoje, bet po tos olim
piados jame įsiliepsnojo 
tokia šilta meilė Lietuvai ir 
lietuviams, kad" sugrįžus į 
Čikagą, tuoj pradėjo veikti 
lietuvių jaunimo organiza
cijoje ir gerokai atgaivino 
nusilpusią vietos jaunimo 
veiklą. Ilgus metus redaga
vo lietuvių jaunimo laikraštį 
ir dar šiandien energingai 
darbuojasi tautinėje Čika
gos lietuvių veikloje.

Gaivališkai veikli yra lie
tuvio sportininko siela ir, 
jeigu jis sportuoja už lietu
vių sporto klubą, tai tikriau-

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Palaiminimai 
rojinėje žemėje

Tegul niekas nemano, kad visuotinis suderinimas ir iš
gelbėjimas kiekvieno asmens bus daromas neatsižvel
giant į jų paklusnumą naujosios karalystės įstatymams. 
Šventasis Raštas nesiūlo tokio beišlyginio išganymo. 
Apaštalų Darbuose 3:19-23 apaštalas kalba apie busimąjį 
atsteigimo laiką, kurį Dievas yra pažadėjęs visų savo 
šventųjų pranašų burna. Bet jo aiškiai pasakyta, kad pa
laiminimai bus suteikiami tiems, kurie klausys ”ano pra
našo”, dieviškojo Kristaus. Jis sako: ”Ir atsitiks, kad 
kiekviena siela, kuri tik nepaklausys ano pranašo, bus iš
naikinta iš tautos tarpo".

Povilas stato klausimą, kaip kas gali tikėti į Kristų, jei 
jis nėra girdėjęs apie jį. Tačiau nė vienas nebus išganytas 
arba pražudytas dėlei savo nežinojimo. Šventasis Raštas 
mokina, kad nė vienas nebus sunaikintas "antra mirtimi”, 
kol nebus gavęs tikrą tiesos pažinimą ir gavęs pilną progą 
tikėti ir klausyti. To tikslo įvykdymui Dievo plane yra 
pažymėtas pabudinimas visų, kurie yra užmigę mirties 
miegu. Apie šitą pabudinimą kalba Apaštalas Povilas, 
sakydamas, kad Dievas nori, kad visi būtų "išganyti”, ne 
amžinai, bet išgelbėti iš mirties miego, kad galėtų pažinti 
tiesą ir susipažinti su Dievo dovana — jo Sūnumi, kurs 
yra jų Atpirkėjas. Bet amžinąjį gyvenimą laimės tik tie, 
kurie, po to kai jie bus pažinę tiesą, "tikės” į jį. Jono 3:16

Bus daugiau

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

Leonas Baltrūnas

šiai jis yra ir skautas lietu
viškoje draugovėje ir šoka 
tautinius šokius ir priklauso 
vietinei lietuvių jaunimo 
Sąjungai ir t.t.

Ne dėl mūsų kaltės suiro 
gražusis mūsų kultūrinis 
gyvenimas tėvynėje, ne dėl 
mūsų kaltės atsiradome net 
penktajame kontinente, bet 
galima didžiuotis savo giliu 
tautiniu susipratimu ir di
deliu noru išlikti lietuviais ir 
puoselėti mums artimus 
kultūrinius pasireiškimus.

Daug kas puola mūsų jau
nimą sakydami, kad jie ven
gia kalbėti lietuviškai ir už 
tai jie yra menki lietuviai. 
Noriu griežtai pasipriešinti 
tokiems pasisakymams, nes 
neabejoju, kad mūsų Aus
tralijos lietuviškasis jauni

Mergaičių tinklinio preliminarinė rinktinė. Prieky iš k.: 
R. Černiauskaitė, C. Noble, N. Karpavičienė. Stovi: J. 
Bartauskaitė, R. Kasperaitytė, S. Rubaitė, L. Belkienė, 
R. Gakienė. Treneris G. Sauka.

mas, giliai širdyje, gerbia 
savo tėvelių praeitį ir neat
sisako savo etninės prigim
ties. Gerai žinau, kad dau
gelis lietuvių sportininkų 
buvo kviečiami, net už atly
ginimą, sportuoti už aus
tralų sporto klubus, bet savo 
lietuviškos prigimties vedi
ni vis dėl to dalyvauja už 
vietos lietuvių sporto klu
buose.

Jeigu, šiais metais, Mel
bourne įvyksta 33-ji Aus
tralijos lietuvių Sporto 
Šventė ir, kiek žinau, joje 
žada dalyvauti virš 400 
Australijos lietuvių sporti
ninkų, tai nepaprastai gra
žus ženklas, kad Australijos 
lietuviškasis jaunimas yra 
tautiniai gyvas, nes šie visi 
sportininkai suvažiuoja į 
Melbourną ne tik atstovauti

SPORTAS ADELAIDĖJE
Robertas Sidabras

VYRAI VĖL AUKŠČIAU
SIOJE LYGOJE!!!

Jau nuo 1974 metų Pietų 
Australijos vietinėse krep
šinio varžybose lietuviai ir 
latviai sudaro bendrą klubą, 
kuris yra vienas iš 8 pagrin
dinių klubų, kurie nustato 
veiklos gaires visam Pietų 
Australijos krepšiniui. Šie 
pagrindiniai klubai turi 
turėti komandas visose am
žiaus grupėse, o taip pat ir 
pačioje aukščiausioje klasėje 
taip vadinamam "District”, 
bet jei šios komandos stan
dartas atsilieka nuo kitų, ta 
tada jie perkeliami į Il-trą 
diviziją.

Prie šio susijungimo su 
latviais mus privedė logiška 
galvosena, kad. mūsų prie
augliui negręsia pavojus 
"sulatvėti”, o latviams at
virkščiai. Be to, jau daugu
mas District klubų turi 
krepšinio sąjungos pastaty
tus stadijonus, o kitu atveju 
sąjunga klubui, kuris neturi 
savo stadijono, apmoka tre- 
niruošių nuomą kituose 
stadijonuose, kas siekia 
keletą tūkstančių dolerių 
kasmet. Lietuvių ir latvių 
susijungęs klubas kultyvuo- 
ja "Adelaide” District var
du, turi iš abiejų tautybių

savo vietinį lietuvių sporto 
klubą, bet kartu atstovaus ir 
savo vietinę A.L.B. Jie visi 
yra lietuviškų sporto klubų 
nariai, visi dėvi savo klubo 
sportinę uniformą su lietu
višku įrašu, jie visi dalyvau
ja iškilmingose sporto šven
tės pamaldose, kurios yra 
E ravėdamos lietuvio kunigo 

etuviškai, jie visi dalyvauja 
visuose kultūriniuose 
parengimuose, kurie yra or
ganizuojami tuo laiku. Spor
to Šventės metu visi ofi
cialūs pranešimai ir infor
macijos vyksta lietuviškai 
ir, kaip šventės atidarymo 
metu, taip ir uždarymo metu 
kalbos sakomos lietuviškai. 
Ko. jus nesakytumėt ir kaip 
nekalbėtumėt, neabejoju, 
kad mūsų Australijos lietu
vių sporto klubai ir didžio
sios mūsų sporto šventės 
yra didelis Australijos lietu
vių TAUTINIS PARENGI
MAS, kuris nepaprastai pri
sideda prie lietuviško jaus
mo išlaikymo, nes visuose 
sportiniuose užsiėmimuose 
mūsų sportininkai žino, kad 
jie yra lietuviai ir kad jie re
prezentuoja tiek Lietuvių 
Sporto Klubą, tiek ir Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menę.

Grįžtant prie Lietuvių 
Sporto Švenčių Australijoje 
- gerai prisimenu, kaip 
1950-tais metais, liepos 8 ir 9 
dienomis Melbourne prave- 
dėme pirmąsias Australijos 
lietuvių krepšinio pirmeny
bes, į kurias suvažiavo Ade
laidės, Canberros, Sydne- 
jaus ir Melbourne lietuviai 
krepšininkai. Nepatikėsite - 
virš 400 lietuvių, dvi dienas 
sekė įdomiai vykusias žai
dynes. Šios žaidynės buvo 
mums istorinės, nes nuo 
tada prasidėjo mūsų tradici
nės, metinės Australijos 
Lietuvių Sporto Šventės, 
kurios, be pertraukos vyks
ta jau 33 metai.

sudarytą atskirą valdybą, o 
taip pat ir iždą, kad nebūtų 
finansinė našta nei lietuvių 
’’Vyčio” klubui bei latvių A. 
S.K. Nežiūrint šių dviejų 
broliškų tautybių pastangų, 
’’Adelaide” klubas nesitiki 
labai giedrių krepšinio re
zultatų, nes dauguma mūsų 
prieauglio lanko savaitgalio 
mokyklas, šoka tautinius 
šokius, priklauso chorams 
■bei skautų organizacijai, o 
taip pat ir, žinoma, pagrin
dinis jų tikslas siekti gerų 
rezultatų moksle. Tad kaip 
vyksta tautinių švenčių mi
nėjimai, bei kitokie pasiro
dymai, praleidžiame daug 
treniruočių, ko kiti sporto 
klubai netoleruotų. Tačiau 
mūsų klubas tas ’’nuodė
mes” atleidžia, nes mūsų 
pagrindinis tikslas yra ne 
sportas bet stengtis, kad 
mūsų prieauglis neatitrūktų 
nuo lietuviško kamieno. Ne
žiūrint to, mūsų gretose yra 
pasišventusių jaunuolių, ku
rie daug savo brangaus 
liuoslaikio praleidžia su 
krepšinio kamuoliu ir atsie
kia gana reikšmingų rezul
tatų, kuriais mes pagrįstai 
didžiuojamės ir už tai aus
tralai mus vertina gana 
aukštai...

Nepaprastai gerbiu tuos 
pirmuosius mūsų krepšinin
kus, kurie būdami dar dvejų 
metų darbo prievolėje, su
gebėjo išsprukti iš savo dar
boviečių ir nors ir neturėjo 
dar pakankamai sutaupų ir 
dar nemokėjo anglų kalbos - 
laiku prisistatė Melbourne. 
Tuo metu, dar niekas netu
rėjo savų namų, nei 
automobilių, bet vis dėl to, 
visi svečiai - krepšininkai 
buvo apgyvendinti privačiai 
ir autobusais, tramvajais 
arba traukiniais laiku prisi
statė į žaidimo salę.

Šiandieną, vieni iš šių žai
dynių pirmųjų dalyvių jau 
iškeliavo į ten iš kur niekas 
jau nebegrįžta, kiti - įsijungė 
į organizacinį darbą ir dar 
dabar daug kuo prisideda, 
kad jų vietovės lietuvių 
sporto klubas apimtų 
galimai daugiau lietuviško 
jaunimo. Kaipo pavyzdį 
galiu paminėti Adelaidės vi
siems žinomą sporto vete
raną Stasį Urnevičių ir Syd- 
nejaus Antaną Laukaitį, ku
rių dėka lietuvių sportinis 
veikimas vis dar progresuo
ja ir turi tokį didelį pasi
sekimą mūsų jaunimo tarpe. 
Apgailėtina, kad yra ir 
tokių, kurie visai pasitraukė 
iš mūsų tautinės veiklos ir 
apie juos ne daug ką galime 
pasakyti.

(Bus daugiau)

Kaip žinia, dabar visuose 
aukščiausios lygos klubuose 
krepšinį žaidžia labai daug 
amerikiečių iš kurių 80-90 °/o 
sudaro juodžiai. Daugumas 
iš jų čia yra atvykę ne krep
šinio, bet finansinio gobšu
mo sumetimais, tad sezonui 
pasibaigus vyksta varžybos 
dėl pajėgesnių žaidėjų ir jau 
ne vienas australų klubas už 
tai yra finansiniai nusigy
venę ir egzistuoja tik iš pas
kolų.

Pereitais metais, kaip 
Adelaidės klubui pirminin
kavo Boti Nagy, vengras, 
vedęs latvaitę, turėjo pana
šių svajonių ir iš J .A. V-bių 
išsikvietė du amerikiečius, 
kas nemažai ištuštino klubo 
iždą. Bet kaip buvęs klubo 
pirmininkas bandė dar lįsti į 
skolas, tai jam kelią pastojo 
’’Vyčio” ir A.S.K. klubai, to 
pasėkoje B. Nagy buvo pa
šalintas iš klubo valdybos ir 
nutarta į jokias skolas nelįs
ti. Adelaide klubas nusi
kratė ir abiem amerikiečiais, 
žaidimo standartas susilp
nėjo, ko pasėkoje klubas at
sidūrė antroje divizijoje. 
Tačiau, kaip sakoma: ’’Nėra 
to blogo - kas neišeitų į ge
rą...” kartu su amerikiečiais, 
nubyrėjo ir

buvusio pirminin
ko draugai ir tuo pačiu pag
rindinis žaidimo krūvis teko 
lietuvių ir latvių krepšinin
kams, nes tai buvo pagrin
dinė priežastis, dėl ko abu 
klubai ir susijungė. Mūsų 
jaunieji krepšininkai pradė
jo įgyti pasitikėjimą savim, 
tad kartu kilo ir žaidimo ly
gis. Jei pirmame runde lai
mėtos tik dvejos runtynės, 
tai antrame pralaimėtos tik 
vienos...

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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MELBOURNO MOTERIMS

Lapkričio 21 d., sekma
dienį, 1.30 vai. Socialinės 
Globos ir Katalikių Moterų 
Draugijos narės yra malo
niai kviečiamos naujai išre- 
montuotos Moterų Seklyčios 
apžiūrai. Ginančias ar pei
kiančias pavaišinsime vaisių 
sultimis (kitokiems gėri
mams licenzijos neprašėme), 
ir pateiksime trumpą išlaidų 
apyskaitą.

Čia pat reiškiam gilią pa
dėką savo profesinį patyri
mą bei darbą paaukojusiems 
ponams: G. Karazijai, Kvie- 
telaičiui, Marganavičiui, 
Padgurskiui, 
Simankevičiams (tėvui bei 
sūnums) ir J. Zaikauskui. 
Nudžiuginsite mus suradę 
laiko į minėtą apžiūrą at
vykti.

Draugijų įgaliotinės re
montui bei puošybai pra
vesti.

DAINOS CHOROmetinis koncertas - balius
įvyksta lapkričio 27 d., šešt., Sydnejaus Lietuvių Klubo auditorijoje. Pradžia 
7.30 vai.

Programoje Dainos vyrų, moterų ir mišraus choro dainos ir dar kitokios 
staigmenos. Vad. Birutė Aleknaitė

Po koncerto balius grojant Klubo kapelai. Įėjimas su bilietais $ 4 asmeniui.
Pensininkams ir moksleiviams - $ 3.

Nuoširdžiai kviečiame visus iš arti ir toli.
Dainos Choro Valdyba

MOTERŲ V
Lapkričio 28 d., sekmadienį, 3 vai., Lietuvių Namuose, Nth. Melbourne,, 

Dainos Sambūrio

BETURČIŲ VIENGUNGIŲ 
LAIDOJIMO PROBLEMOS

Kartas nuo karto iškyla 
klausimas dėl viengungių, 
beturčių laidojimų. Kadangi 
laidojimai sudaro dideles iš
laidas ir nemažai rūpesčio, 
tenka visko išgirsti. Štai 
paskutiniu laiku ir vėl 
Draugija išgirdo priekaištų 
ir kad išvengus daugiau ne
malonumų, norim pakarto
tinai paaiškinti.

Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugija 

registruota valdžios labdaros 
įstatymais, su įstatais, kurie 
neįgalina finansiniai remti 
laidotuvių. Draugijos visos 
finansinės apyskaitos, revi
zijos buhalterio patikrintos, 
persiųstos valdžios įstai
goms taip, kad su įstatais 
negalima prasilenkti. Drau
gija visuomet moraliai 
gelbsti svarbiais pomirti
niais reikalais valdžios įstai
gose, ypač policijose. Prieš 
15 metų Draugija aprūpino 
kai kurias laidotuves, ku
rioms finansų suaukta mūsų 
tautiečių. Pastebėjus, kad 
šis būdas žmones apsunkina 
1970 metais sudarytas 
atskiras viengungių laidoji
mui fondas ir per spaudą 
kreiptasi visų prisidėti. De
ja, niekas į tai nereagavo ir 
praėjus eilei metų teko jį 
uždaryti. Prieš pusę metų 
Draugija susirūpinusi vėl 
bandė sukurti komitetą kaip 
[iraktiškai išspręsti tą prob- 
emą, bet susirišusi su atsa- 

komingais asmenimis sulau
kė negatyvių rezultatų.

Daugeliui senatvė artėja, joms uždėti 
>ač beturčių viengungių priekaištus.ypač beturčių vienį

laidojimaLsudarys visai vi
suomenei didelių problemų, 
todėl jei nenorima, kad val-

TALKOJE
Lietuvių Kredito Draugi

jos "Talkos” Sydnejaus 
Skyrius, lapkričio 28 d., 3 
vai., sekmadienį, Lietuvių 
Klube, šaukia draugijos na
rių informacinį susirinkimą.

Visi ’’Talkos” nariai kvie
čiami susirinkime dalyvauti. 
Po susirinkimo pasikalbėji
mai ir užkandžiai.

Sydnejaus Skyriaus 
Valdyba

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Canberroje Lietuvos Ka
riuomenės Šventės minėji
mas ruošiamas lapkričio 21 

• d. Tą dieną pamaldas laikys 
kun. P. Martuzas St. Marys 
koplyčioje 11.30 vai. 1 vai. 
minėjimas Lietuvių Klube. 
Paskaitą skaitys dail. Leo
nas Urbonas. Bus įdomi ir 
turtinga meninė dalis.

Po minėjimo skautų tėvų

Programoje Dainos Sambūris, dirig. D. Levickienė ir B. Prašmutaitė, ir 
Geelongo lietuvių choras, dirig. V. Straukas.

Pianinu palydi Z. Prašmutaitė.
Kviečiame visus dainos mylėtojus skaitlingai atsilankyti.

Dainos Sambūrio Valdyba

VISUR
ŽVEJŲ KLUBE

Anąsyk buvo paskelbta 
nepilno sąstato Sydnejaus 
Žvejų Klubo Valdyba. Pa
pildomai pranešame, kad į 
valdybą šalia minėtų dar 
įeina Adomas Laukaitis, 
•kaip valdybos sekretorius.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOS

PRANEŠIMAS
Lietuvių Kooperatinė 

Kredito Draugija ’’Talka” iš 
savo finansinių metų pelno 
bibliotekai skyrė $ 300. Bib
liotekos patalpoje steigia
mam lietuviškų banknotų, 
monetų, medalių ir ženklų 
stovui Zigmas Augaitis įtei
kė gerai išlaikytą rinkinį 19 
lietuviškų monetų ir a.a. mi
rusio savo tėvo savanorio 
kūrėjo Prano Augaičio 1918 
- 1920 Savanorio medalį.

džia laidotų, reikia visiems 
susirūpinti įkurti laidojimui 
fondą o ne vien organizaci
joms uždėti atsakomybę ir

S.L.M.S.G.D-jos 
Valdyba

SYDNE JAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
I6-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-14141

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

Programoje:
Tautinių šokių grupė ’’Sūkurys’

ir ’’Dainos” vyrų choras
Įėjimas $ 3 asmeniui

Gruodžio 4 d., šešt., 7.30 vai., 
Bankstown Orinio Sąjungos vakaruška 
Gera muzika, šventinė nuotaika.
Įėjimas $ 10 asmeniui įskaitant vaka
rienę.

Lapkričio 27 d., šešt., 7.30 vai., 
’’DAINOS” CHORO METINIS

KONCERTAS
Programoje ’’Dainos” choras
Seks šokiai.
Įėjimas $ 4 asmeniui,

$ 3 moksleiviams ir pensininkams.

Narių dėmesiui:
Tradicinė Kalėdinė Vaikų Eglutė 
Klubo narių vaikams įvyks gruodžio 19 
d. 3 vai. Kalėdų senis, dovanos, šokiai 
ir žaidimai vaikams iki 12 metų am
žiaus. Vaikus užregistruoti ne vėliau 
lapkričio 14 d.

komitetas rengia pietus, iš 
kurių pelnas skiriamas 
skautams. Kviečiame visus 
skaitlingai minėjime daly
vauti.

Canberros Ramovėnų 
Valdyba

Aukojo bibliotekai Mrs. X $ 
10, V.A. Baltrukoniai $ 5, M. 
Kupčinskienė $ 2. V.I. Aniu- 
liai, A. Krausienė, L. Pad- 
gurskis - knygų bei žurnalų. 
Visiems mūsų bibliotekos 
dosniems ir brangiems rė
mėjams nuoširdus lietuviš
kas ačiū.

J. Mikštas 
Bibliotekos vedėjas

PARAMA
MŪSŲ PASTOGEI

Kiek kartų su dėkingumu 
buvo priminta, kad daugu
ma Mūsų Pastogės skaity
tojų prisiųsdami prenume
ratą vis prideda po keletą ar 
kelioliką dolerių ekstra pa
remdami Mūsų Pastogę. Jų 
aukos skelbiamos bendrame' 
aukotojų sąraše.

Neseniai prisiųsdami M.P. ; 
prenumeratą už ateinančius j 
metus dar pridėjo po $ 100 
auką ištikimieji M.P. skai
tytojai V. Grigonis iš Vic. ir
K. Šaulys iš S.A. Visiems j 
mieliems skaitytojams ir j 
ypač p.p. V. Grigoniui ir K. 
Šauliui reiškiame gilią pa
dėką.

Mūsų Pastogės 
Administracija

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Melbourne Kariuomenės 
Šventę minėsime lapkričio 
21 d. - pamaldos įprastine 
tvarka šv. Jono bažnyčioje.
2.30 vai. minėjimas - kon
certas Liet. Namuose. Šau
liai renkasi šventoriuje
11.30 vai. su vėliava ir uni
formuoti. Ta proga rengia
ma dail. J. Baukaus dailės 
paroda: matysime dailininko 
naujausių darbų. Visi kvie
čiami į minėjimą ir parodą.

K. Prašmutas
♦**

Pasaulyje anglų kalba vy
rauja. Priskaitoma, kad šiuo 
metu angliškai kalbančių 
yra virš 700 milijonų žmo
nių. Po anglų kalbos seka 
antroje vietoje prancūzų 
kalba su 150 mil. kalbančiųjų 
prancūziškai.

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 42 ko
respondencijoje iš Brisbanės 
įvyko netikslumų: apylinkės 
susirinkime išrinktas komi
tetas Lietuvių Namų išlai
kymui ir lėšų telkimui, į kurį 
kaip paskelbta įenąs Barto- 
nas, ė turėjo būti Vaidas 
Stankūnas. Suinteresuotus 
maloniai atsiprašome. Red.

Prenumeruokite

mt$l Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd.

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. 2200St. Bankstown, N.S.W.
Tel. 709 8395
Administracijos adresas:
P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200
Administracijos tel. 709 4846

Pagerbdama prieš metus 
mirusį a.a. Vincą Rušą, jo 
našlė žmona Veronika ta 
proga Dainos chorui aukojo 
50 dol. Ačiū.

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.

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

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

$20
$24
$35
$50

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