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PADĖKIME JAUNIMUI
1983 m. Čikagoje vykstant Pasaulio Lietuvių Dienoms 

ir Bendruomenės Seimui, liepos 1-24 dienomis, prasidės 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas, Jaunimo Stovykla 
ir Studijų Dienos. . « "i i

Kongreso atidarymas įvyks Čikagoj, Jaunimo Stovykla 
Clevelande ir Studijų Dienos Kanadoje prie Toronto kur 
vėliau taip pat įvyks Jubiliejinė Skautų Stovykla.

Australijos Jaunimo Sąjunga atkyviai ruošiasi Jauni
mo Kongresui ir jau paskelbti atstovų rinkimai, tačiau 
jaunimo darbas kai kur susitinka su lietuviškos visuome
nės ir kai kurių organizacijų abejingumu arba delsimu 
ateiti į talką mūsų jaunimui.

Jaunimo Kongresai yra svarbus veiksnys mūsų 
bendruomenėje. Tai nėra vien tik jaunimui proga pama
tyti svetimus kraštus, bet didis noras susitikti su viso 
pasaulio lietuviškojo jaunimo atstovais ir pasidalyti min
timis bei darbo patirtimi.

Jeigu pažvelgsime į mūsų bendruomenėje dirbančius 
jaunosios kartos žmones, tai pamatysime, kad beveik visi 
yra buvę Jaunimo Kongresų atstovai. Išleistos lėšos Jau
nimo Kongresams yra viena iš geriausių ir daugiausia 
bendruomenei pelno duodančių investacijų.

Atsižvelgiant į susidariusią padėtį, Australijos Lietu
vių Bendruomenės Krašto Valdyba kreipiasi į Australijos 
lietuvius prašydama:

1. Visas Apylinkių Valdybas, jaunimo organizacijas ir 
jaunimo tėvus, pasirūpinti, kad iš Australijos kuo dides
nis atstovų skaičius-rialyvautų Jaunimo Kongrese.

2. Prašome visas organizacijas moraliai ir materialiai 
paremti atstovų kelionę į Kongresą.

3. Prašome visas Apylinkių Valdybas padaryti žygius, 
kad jūsų kolonijai paskirtas atstovų skaičius būtų suda
rytas ir kandidatai surasti.

4. Prašome visas Apylinkių Valdybas ir jaunimo orga
nizacijas pasirūpinti, kad jų kolonijoje būtų įsteigtas 
Jaunimo Sąjungos skyrius arba to negalint, būtų paskir
tas Valdybos narys Jaunimo reikalams ir Jaunimo Są
jungos įgaliotiniai ar ryšininkai.

5. Visais Jaunimo Sąjungos ir Jaunimo Kongreso rei
kalais rašyti Birutei Prašmutaitei, Krašto Valdybos ad
resu P.O. Box 128, North Melbourne, Vic. 3051.

Žinokime, kad jeigu mes norime, kad šeštasis Jaunimo 
Kongresas būtų Australijoje, dabar turime tinkamai pa
sirodyti, kad visi matytų, jog turime gerai organizuoto 
lietuviško jaunimo ir kad suteikdami geras darbo sąlygas 
remiame savo jaunimo veiklą.

A.L.B. Krašto Valdyba tikisi, kad Australijos lietuviai 
atkreips dėmesį į mūsų ir Jaunimo Sąjungos prašymą 
ateiti į talką mūsų jaunimui ir jo Kongresui.

ALB KRAŠTO VALDYBA

Vanda Balukienė Amžinasis ratas (akrylis)

Lietuviu Dienos 
■M Melbourne

*««■» -tiru •

Greitai pasimatysime!

Australijoje sausra tebe
trunka. Statistiniais duome
nimis iki šiol sausra kraštui 
atnešiusi apie septynis su 
puse milijardų nuostolių. 
Daug ūkininkų turėjo sunai
kinti savo bandas, nes trūko 
vandens ir pašarų.

*♦»
Bedarbė Australijoje ple

čiasi. Federalinė ir valstijų 
vyriausybės rimtai susirū
pino, kaip galės išmokėti 
nedirbantiems pašalpas. 
Mokslo metų pabaigoje dar 
atsiras daugybė jaunų žmo
nių be darbo.

*♦*
Po trejų metų sovietai įsi

tikino, kad negali Afganis
tane laimėti karo ir viso 
krašto paglemžti savo kont
rolėm Atėjus valdžion nau

jam lyderiui ir spaudžiant 
Vakarų pasauliui, Andropo
vas galvoja, kad sovietams 
naudingiau pasitraukti iš 
Afganistano, kas būtų pa
našu į amerikiečių pasitrau
kimą iš Vietnamo. įkrovė 
parodė, kad pasiryžusi tauta 
už laisvę kovoti lengvai ne
išsigąsta galingo kaimyno 
milžiniškos karinės galybės.

**♦
Po vyriausybės krizės Ja

ponijoje valdžią pavesta su
daryti japonų nacionalis
tams, kurie siekia derinti 
Japonijos užsienio politiką 
su JAV ir Vak. Europa. 
Naujuoju Japonijos min. 
pirmininku pakviestas Ya- 
suhiro Nakasone, kurio poli
tinė linkmė ir nusistatymas 
yra su vakarais.

♦**

Ir laikas ir vėjai nutils. 
Lietuvių Dienų savaitė bus 
lietuviams šviesiausia iš 
dvejų metų laikotarpio. Vis
kas mus domins ir jaudins. 
Jei tikime Kalėdų seneliu, 
tai čia jo nežinomos rankos 
įsikišimas į mūsų L. Dienų 
pasaulį.

Tikra kalėdiška nuotaika 
mus apsups, kai nuvykę 
antrą Kalėdų dieną į Jauni
mo Teatro spektaklį, kam
pas Barkly ir Carlisle Str. 
St. Kilda, atsirasime fanta
zijos pasaulyje. Ten su jau
nimu žiūrėsime į ateitį - į 
Lietuvių Dienas 2080 me
tais. Tai naujas, muzikinis 
vaidinimas, tai naujo vaidi
nimo pasaulinė premjera. 
Vaidinimo pavadinimas 
’’Pakštuma” — Lietuvių 
Dienos 2080 metais”. Nei 
vienas LD dalyvis neturėtų 
šio vaidinimo praleisti.

Prof. Kazys Pakštas, savo 
laiku, J.A.V. spaudoje pa
reiškė, kad visi išeivijos lie
tuviai turėtų susiburti į vie
ną vietą gyventi. Šis vaidi
nimas kaip tik vyksta tokio
je vietoje, pavadintoj 
’’Pakštuma’’, kuri vaizduo
jama Pietų Amerikos 
džiunglėse. Pakštumos gy
ventojai vaidinime ruošiasi 
Lietuvių Dienoms 2080 me
tais.

Vaidinime dalyvaus apie 
50 jaunuolių.

Vaidinimą parašė Algis 
Karazija ir Andrius Pranc- 
kūnas. Muziką parašė ir pri
taikė irgi Andrius Pranckū- 
nas.

Salė labai gera, iš visų 
vietų gerai matosi, salė sta
tyta kaip amfiteatras. Scena 
labai didelė, tokio didumo 
kaip Melbourno L. Namų 
Jubiliejinė salė. Neišveskite 
savo svečių kur nors kitur, 
atvykite visi, maži, jauni ir 
vyresni. Dar tokio vaidinimo 
niekur nebuvo. Jis įdomus ir 
paliečia visus - senimą ir 
jaunimą.

Jūs nustebsite, ką mūsų 
Australijos jaunimas jums 
per šias L. Dienas parodys. 
Jie visose srityse šiais me
tais pasistengė, kad nesaky
tume - jaunimas neveiklus, 
niekur neprisideda, nieko 
nedaro. Įsitikinsite, jei ne- 
praleisite ir Jaunimo talentų 
vakaro. Pasirodys talentin
gas jaunimas iš Adelaidės, 
Canberros, Sydney, Mel
bourno, o taip pat ir Jolanta 
Vaičaitytė, melbourniškio 
dailininko Adolfo Vaičaičio 
duktė, kuri gyvena Paryžiu
je. Su šokiais ir daina pasi
rodys ir Los Angeles ’’Spin
dulio” jaunimas. Bendrai 

programa bus labai įvairi ir 
įdomi. Įvertinkime jų pas
tangas ir atsiekimus ir ne- 
praleiskime nepamatę Jau
nimo talentų vakaro, kuris 
įvyks antradienį, gruodžio 
28 d. 8 vai. v. tame pačiame 
teatre kur ir virš minėtas 
Jaunimo Teatro spektaklis.

Ši yra paskutinė LD in
formacija laikraštyje, reikia 
dar paminėti sportuojantį 
jaunimą. Jų administratoriai 
ne tik rūpinasi, kad jauni
mas atvykęs nenuobodžiau
tų: jie organizuoja Jaunimo 
Susipažinimo vakarą pirma
dieni, gruodžio 27 d. Royal 
Show Grounds "Family 
Entertainment Circle”, po 
Tautosakos ir Literatūros 
vakaro. Jaunimui, kuris bet 
kur dalyvauja, įėjimas į Su
sipažinimo vakarą veltui, 
visiems kitiems - 5 dol.

Į visus sportus, jaunimo 
susipažinimo vakarą ir Jau
nimo Naujų Metų balių, bi
lietus parduos sporto klubo 
’’Varpo” administracija, 
sekmadieniais Lietuvių Na
muose. Nuolatinis bilietas į 
visus sportus, visiems virš 
15 metų, 6 dol., nuo 5 iki 15 
metų 3 dol. Į nuolatinį bilietą 
sportui įeina sporto šventės

Nukelta į 2 psl.
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Tai ko suvažiuosime?
Jau kiek laiko skaitome 

entuziastingus rašinius apie 
metų pabaigoje Melbourne 
įvykstančias Australijos 
Lietuvių Dienas ir tikime, 
kad tos L. Dienos bus tikrai 
sėkmingos, nes kiekvienu 
kartu melbumiškiai mokėjo 
ir pajėgė Lietuvių Dienas 
suorganizuoti ir jas pasi
gėrėtinai pravesti. Iš anksto 
džiagiamės jų,sėkme ir tiki
me, kad jos ir šį kartą savo 
originalumu ir spindesiu 
prašoks anksčiau buvusias. 
Suprantama, jos ateis ir 
praeis, kokios jos bebūtų ir 
vėl teks ruoštis ir laukti 
naujų Lietuvių Dienų kitų 
rengėjų ir kitoje aplinkoje. 
Ta proga malonu konstatuo
ti, kad prieš daugiau kaip 
dvidešimt metų pradėtosios 
Lietuvių Dienos mūsų 
bendruomenėje taip vešliai 
prigijo ir per tą laiką neat
pažįstamai išbujojo. Šį kartą 
rūpi mūsų bendruomenės 
reikalai, kurios atstovų su
važiavimas įvyks irgi Lietu
vių Dienų metu Melbourne. 
Kas naujo numatoma tame 
suvažiavime ir kas bus jame 
svarstoma?

Daugelis Australijos ak
tyviųjų tautiečių jaučia 
bendruomenės krizę ir į su
važiavimą deda viltis, kad 
jame bus iškeltos ir panag
rinėtos bendruomeninės 
problemos ir gal paieškota 
išeičių, kaip bendruomenės 
autoritetą pakelti, jos veik
lai priduoti naujo impulso. 
Ne kartą šio laikraščio pus
lapiuose buvo
bendruomeniniais reikalais 
rašyta, raginta kelti mūsų 
vidimus reikalus, kurie at
stovų suvažiavime nutarimų 
keliu įgytų moralinės galios 
turinčią formą, kuo po su
važiavimo galėtų vadovautis 
nauji bendruomenės vado
vai. Jeigu iš skaitančios 
liaudies kokių nors reikš
mingų projektų ar sugestijų 
nesulaukta, tai tikėtasi, kad 
galiojančios bendruomenės 
viršūnės tikrai ką nors naujo 
turi ir patieks Krašto Tary
bos posėdžių darbotvarkėje.

Pereitame numeryje 
skaitėme ALB Krašto Val
dybos paruoštą bendruome
nės atstovų suvažiavimo 
darbotvarkę, kurioje nieko 
dėmesio patraukiančio ne
randame. Visa programa 
paruošta pagal nusistovėjusį 
šabloną išlaikant nusistovė
jusį formalumą be jokio po
lėkio ar proveržio su žvilgs-

Krikšto tėvui ir mielam draugui
JULIUI JASIŪNUI

staiga mirus, jo žmoną Vincentą nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

Ričardas, Milda ir Vytautas
Bukevičiai
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niu į ateitį, kad kaip nors 
prasiveržus iš sustingimo.

Negi nėra bendruomenėje 
klausimų, svarstymų ar 
projektų, kurie būtų svars
tytini visu bendruomeniniu 
mastu, iš ko galima būtų pa
sidaryti pozityvių išvadų? 
Tik pažvelkime į suvažiavū 
mo programą.

Pirmoji diena šalia forma
lių dalykų ištisai užimta 
pranešimais, kas reiškia 
pasivaikščiojimą po
netolimą praeitį - praėjusius 
ar užpraėjusius metus. Šalia 
paprasčiausio smalsumo 
nieko iš to pozityvaus ne
duodama ir negaunama. 
Jeigu kas per praėjusį laiką 
buvo reikšmingo atlikta ar 
nuveikta, tą kiekvienas ga
lėjo rasti ir sužinoti iš mūsų 
spaudos.

Antroji diena irgi skirta 
tik formalybėms: statuto 
pakeitimai, vykdomųjų 
organų rinkimai. Gal kiek 
pozityvesnio įnašo galima 
tikėtis iš PLB pirmininko 
pranešimo, kuris turėdamas 
ryšius su daugelio kraštų 
bendruomenėmis ir pats 
daugelį jų aplankęs, savo 
žodžiu gali ir mūsų bend
ruomenei daug šviesos ir 
sveikų minčių patiekti.

MIRUSIEJI
A.A.

JUOZAS KAZAKEVIČIUS

Tik po mūsų kariuomenės 
šventės minėjimo vėl palai
dajame vieną veteraną Mel
bourne Ramovės narį Juozą 
Kazakevičių, mirusį lapkri
čio 22 d. Jis savo gyvenime, 
kaip ir daugelis iš mūsų, bu
vo likimo. jępętyąs ir vėtytas 
kol, daugelio tautiečių paly
dėtas, amžinai atgulė 
Fawlkner kapinėse.

Juozas gimęs 1912 m. 
Pluktiškėse, Marijampolės 
apsk. Baigęs Prienų gimna
ziją 1932 m. stojo į Karo 
mokyklą, kurią baigė 1934 
m. XVI laidoj ir j. leitenanto 
laipsniu stojo tarnauti 5-tam. 
pulke. Tačiau 1935 m. jau jį 
matėme Klaipėdoje, 7-am 
pulke, iš kur sekančiais me
tais komandiruojamas į in
žinerijos kursus Kaune, kur 
susirado ir žmoną Alek
sandrą. Kursus baigęs siun
čiamas į Tauragę, 7-to pulko 
inžinerijos kuopą. 1937 m. 
{^keliamas į leitenanto 
aipsnį, o užplūdus raudo

niesiems ir įjungus jo pulką į 
29 teritorinį korpusą, vyksta 
į Vilnių kur inžinerijos kuo
pos vadu tarnauja 297 pulke. 
1941 m. išvyksta
su 184 divizija į Varėnos po
ligoną kur sulaukia rusų-vo-

Trečią dieną bus užkliu
dyti švietimo reikalai, jau
nimo problemos ir pagaliau 
gal pati kūrybingiausia su
važiavimo dalis - pasiūlymai 
ir sumanymai. Bet ir šią die
ną nedaug ko galima tikėtis: 
ką galima išsvarstyti ir net 
nuspręsti, jeigu kiekvienam 
reikalui numatyta tik po pu
sę valandos! Jeigu ir būtų 
kokių iškeltų klausimų ar 
pasiūlymų, tai greičiausiai 
lenktyniaujant su laiku tokie 
bus protokole įrašyti, kaip 
"priimti dėmesin", kitaip 
sakant išvada, kuri iš viso 
nieko nepasako ir nieko ne
reiškia.

Tiesa, tos pačios dienos 
programoje įrašyta rezoliu
cijų priėmimas. Kokių rezo
liucijų? Jeigu suvažiavimui 
nepatiekta klausimų svars
tymui, tai iš viso kokios ga
limos rezoliucijos.

Baisu, kad ir šitas bend
ruomenės atstovų suvažia
vimas gali praeiti tuščiomis, 
kaip ir eilė paskutiniųjų su
važiavimų. Norėtųsi į reika
lus, pažiūrėti kiek giedriau, 
bet patiektoji Krašto Tary
bos suvažiavimo programa 
tam pagrindo neduoda. Negi 
mes prisigyvenome iki tokio 
tobulumo, kad neturime 
bendruomenėje jokių prob
lemų ir beliko tik gėrėtis tu
rimais at siekimais ir vieni 
kitiems ploti? (v.k.)

A.a. J. Kazakevičius

kiečių karo pradžios. Atsi
kratęs rusų, su keliais drau
gais uniformuoti atkeliauja į 
Alytų, bet po kelių dienų 
vokiečių išvežamas į Kara
liaučių ir 1941 m. grąžina
mas į Vilnių. Čia jis įjungia
mas į Lietuvos apsaugos ba
talioną, ir kaip kuopos vadas 
siunčiamas į Rytų frontą, 
prie Ilmenio ežero. Kauty
nėse buvo sužeistas ir grą
žintas į Vilnių. Pasveikęs 
tarnavo kriminalinėj polici
joj ir kartu studijavo teisę. 
Taipgi čia pasižymėjo kaip 
geras šachmatininkas. Ru
sams vėl artėjant perėjo į 
Vokietiją ir kaip DP apsi
stoja Memingene.

Prasidėjus emigracijai 
Juozas 1949 m. pradžioje 
Eer Italiją atkeliauja į Mel- 

ourną. Atlikęs kontrakto 
Rrievolę 1950 pradžioje vėl 

lelbourne kaip stalius dirbo 
įvairiose firmose ir ilgiausiai 
Vic. geležinkelių dirbtuvėse.

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 nesijautų 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

Greitai pasimatysime
Atkelta iš 1 psl.

atidarymas ir uždarymas, o 
atskirai perkant - atidary
mui 3 dol. ir uždarymui 3 
dol. Kitoms dienoms 1 dol.

Jaunimo Naujų Metų 
baliui bilietus irgi parduos 
sportininkai Lietuvių Na
muose. Bilieto kaina sporti
ninkams žemiau 18 metų - 8 
dol., visiems kitiems 10 dol., 
įskaitant lengvus užkan
džius. Kas norės vakarienės, 
galės atskirai ten nusipirkti.

Tautinių šokių negalima 
atskirti nuo jaunimo Trečia
dienį, gruodžio 29 d., Albert 
Park, Basketball stadione, 8 
vai. v. įvyks Tautinių šokių 
šventė. Ją organizuoja dvi 
gabios ir energingos organi
zatorės Alena Karazijienė ir 
Halina Statkuvienė. Ši tau
tinių šokių šventė įneš daug 
įvairumo. Šventė pati už 
save kalba.

Napamirškime aplankyti 
meno parodos, ’’Woolhouse” 
kampas Royal Pde ir Walker 
Str. Parkville, kurios atida
rymas, pirmadienį, gruodžio 
27 d. 3 vai. Ją organizuoja 
jaunas ir energingas skulp
torius Vytautas Didelis su 
keliais jaunais pagelbinin- 
kais. Ši paroda išimtinai ge
rai paruošta, su įvairiais ir 
įdomiais eksponatais. Paro- 

1953 m. birželio mėn. įstoja į 
Ramovės skyrių, kur išbuvo 
nariu iki mirties, pirmoje 
valdyboje ėjęs sekretoriaus 
pareigas. Kaip šachmatinin
kas priklausė ir Varpo 
sporto klubui, rėmė Vasario 
16 gimnaziją, net grojo Za
bielos suorganizuotame or
kestre. Auto mašinos per- 
trenktas ir gulėdamas ligo
ninėj sudarė testamentą pa
vesdamas Ramovės pirmi
ninkui pasirūpinti jo laido
tuvėmis. Juozas buvo nuo
širdus, linksmo būdo ir 
mėgo nerūpestingą gyveni
mą, todėl nesusikrovė turtų, 
nes neturėjo čia nei vaikų, 
nei jokių giminių, gyveno su 
draugais. Gaila, nebeteko 
jam pamatyti savo laisvos 
tėvynės. n. Butkūnas

Lapkričio 28 d. staiga mi
rė Julius Jasiūnas, gyvenęs 
Padstow priemiesty, Syd- 
nejuje. Skausme paliko jo 
žmona Vincenta ir artimieji. 

da tęsis dvi su puse dienos.
Ketvirtadieni, gruodžio 30 

d. 7 vai. v. Dallas Brooks sa
lėje, ten kur įvyks LD ati
darymas, bus Dainų šventė. 
Manau, apie Dainų šventę 
nereikia nieko sakyti, nes tai 
LD kulminacinis užbaigimo 
taškas, kuris bus pilnai 
grandiozinis.

Svarbu įsidėmėti evange
likams, kad iškilmingos pa
maldos Lietuvių Namų kop
lyčioje įvyks antrą Kalėdų 
dieną, gruodžio 26,10.30 vai. 
ryto, iškilmingos šv. Mišios, 
šv. Patriko katedroje 1 vai. 
p.p., kuriose dalyvaus ir 
arkivyskupas Sir Frank 
Little. LD atidarymas 3 
vai. Dallas Brooks salėje, 
Victoria Parade, East Mel
bourne.

ALB Krašto Tarybos po
sėdžiai, Lietuvių Namuose 
prasidės antradienį, gruo
džio 28 d. Kas domisi ir nori, 
gali ateiti į posėdžius pasi
klausyti diskusijų, bet paša
liniai neturi teisės nei bal
suoti, nei kalbėti.

Tik nepamirškite įsigyti į 
parengimus iš anksto bilie
tų, kuriuos sekmadieniai 
Lietuvių Namuose parduoda 
LD Komiteto iždininkas Po
vilas Mičiulis. Patarta, pas jį 
taip pat įsigyti ir LD specia
liai išleistą ženkliuką. Tai 
būtų gražus LD prisimini
mas, suvenyras ir draugams 
graži dovana. Jį galima pri
sikabinti prie raktų ar ant 
retežėlio. P. Mičiulio tel.: 
277 9181, darbo 557 6715.

Prie L. Dienų metu vyks
tančių organizacijų suvažia
vimų, reikia dar pridėti visų 
apylinkių lietuviškų radio 
valandėlių rengėjų suvažia
vimą - susirinkimą, kuris 
įvyks gruodžio 27 d. nuo 
10.30 ryto iki 12.30 vai. Lie
tuvių Namų seklyčioje, 
North Melbourne, 44 Errol 
Street.

Senesnis jaunimas už
baigs Naujų Metų baliumi 
Camberwell Civic Centre, 
kurį ruošia Apylinkės Val
dyba.

Visiems džiugių Kalėdų, 
sėkmingų Naujų Metų, 
malonių ir saugių Lietuvių 
Dienų.

Alisa Baltrukonienė 
LD Komiteto narė 
spaudos informacijai
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Melbourne lietuviai mokslo veikale
D. BALTUTIENĖS ;”MELBOURNO LIETUVIAI” TEZĖ

Jaunosios kartos susido
mėjimui lituanistinėmis 
problemomis skatinti Aus
tralijos Lietuvių Fondas 
skiria akademinę premiją. 
Paskutiniu laiku ją gavo 
Dana Monika Baltutienė už 

bakalaurinę 
tezę (Honours Thesis) ’’Li
thuanians in Melbourne 
1947 - 80”, priimtą 1981 m. 
pabaigoje Melbourne uni
versiteto istorijos departa- 
mente.Tezė paruošta prof. G. 
Blainey vadovybėje ir įver
tinta labai gerai H1 laipsniu, 
iš lietuvių pusės Fondo pre
mijai darbą vertino komisi
ja, susidedanti iš prof. V. 
Donielos, prof. A. Kabailos 
ir šių eilučių autoriaus. 
Sprendimas visų trijų suta
rimu. $ 500 premia buvo 
įteikta A.L. Fondo metinio 
susirinkimo proga Melbour
ne spalio 10 d.

D. Baltutienės darbas yra 
88 mašinėle rašytų puslapių. 
Turinyje: 1) įžanga, 2) prisi
mintini įvykiai, 3) vyresnioji 
generacija, 4) nuošalėje be
silaikantieji, 5) organizaci
jos, 6) lietuvių namai, 7) 
antroji generacija, 8) išva
dos. Priedui apklausinėjimo 
lapai, diagramos, Melbourne 
žemėlapis, fotografijos, bib
liografija. Darbas yra socio
logijos srities. Pasinaudota 

visa eile žinomų autorių 
darbais. Originali D. Baltu
tienės surinkta medžiaga iš 
apklausinėjimų, kun. P. Va- 
serio suteikta statistika ir 
jos pačios Melbourne augu- 
sios, besimokiusios ir savo 
pačios šeimą auginusios iš
vados. Vienas komisijos ,na-

’’Tiltas per Nerį”
Dauguma lietuvių litera

tūros kūrėjų yra susitelkę 
Amerikoje. Iš ten mus pa
siekia naujai išleistos kny
gos. Per virš 30 metų ten 
atspausdintų leidinių yra 
tikrai apstu, pradedant 
kukliom publicistinėm bro
šiūrom, baigiant solidžiais 
daugiatomiais leidiniais. Vi
sas šių naujų knygų srautas 
apvainikuotas 36 tomų 
Lietuvių Enciklopedija.

Australijos lietuvių įnašas 
į išeiviškąją literatūrą yra 
gana kuklus. Pirmoji lietu
viška grožinės literatūros 
knyga šiame kontinente pa
sirodė 1951 m. Tai buvo 
Pulgio Andriušio ’’Sudiev, 
kvietkeli”, laimėjusi litera
tūrinę premiją. Po to sekė 
visa eilė įvairaus pavadini
mų ir turinio lietuvių auto
rių parašytų knygų, kurių 
skaičius iki šiol prašoka 50.

Po ilgesnės pertraukos, 
vėl susilaukėme naujo leidi
nio. Adelaidiškė Valė Mar- 
cinkonytė išleido savo gro
žinės kūrybos knygą, pava
dintą ’’Tiltas per Nerį’*. Šia 
proga Adelaidės visuomenė 
buvo pakviesta į Lietuvių 
Namuose suruoštą vakaro
nę, klausytojams buvo pri
statyta ši knyga.

Valė Marcinkonytė nėra 
Cradedanti plunksnos dar- 
ininkė. Ji literatūra domė

josi nuo pat vaikystės ir 
savo plunksną išbandžiusi 
mūsų periodinėj spaudoj. 
Esame skaitę jos brandžius 
straipsnius, dažniausia apie 
kultūrinius parengimus ir,

A. ŽUBRAS 

Studijos apie Melbourne lietuvius autorė Dana Baltu
tienė

rys, vertinęs darbą Fondo 
Knijai, taip rašo: ”Akin 

ta autorės neblogas su
sipažinimas su lietuvių pap
ročiais ir mentalitetu. Nors 
šitas bruožas atsispindi la
koniškai, jis rodo daug aky
lumo. Pavyzdžiai: ’’Lietuvių 
šeimos vaikų netraktavo 
kaip pajamų šaltinio (p. 19). 
Lietuviams bendra tautinė

’’Mūsų Pastogėje”. Tad ir 
jos grožinės kūrybos debiu
tas nebuvo netikėta staig
mena. Kadangi Valė pri
klauso ’’Vaidilos” mėgėjų 
teatro būreliui, tai šis ko
lektyvas ir suruošė knygos 
pristatymą.

Į skaitlingai susirinkusius 
adelaidiškius knygos gerbė
jus prabilo šios vakaronės 
moderatorius Viktoras Bal
tutis, pasidžiaugęs dar vie
nos tautietės įžengimu į 
Parnasą, pakvietė P. Pus- 
dešrį supažindinti klausyto
jus su šuo naujagimiu.

Pranas Pusdešris su lite
rato erudicija pareiškė savo 
nuomonę, be abejonės pirma 
naujagimį gerokai pavartęs 
ir iš visu pusių atydžiai ap
žiūrėjęs.

Anot jo, pasauly gimsta 
daug vaikų kiekvieną valan
dą. Bet visai kitas įspūdis, 
kai vaikas gimsta mūsų pa
čių šeimoj. Išeivijoje išlei
džiama daug įvairių lietu
viškų knygų, bet kai tokia 
knyga gimsta čia Australi
joj. įvykis vertas ne tik dė
mesio, bet ir pagarbos.

’’Tiltas per Nerį" savo ne
sudėtinga tėkme neleidžia 
jos vadinti romanu. 133 pus
lapių apimtis yra perdidelė, 
kad ji tilptų į novelės rėmus. 
Mano nuomone, knygai pats 
tinkamiausias žanras būtų - 
apysaka”.

’’Apysaka, padalinta į 
trisdešimt skyrių, kurių 
daugelis prasideda gamtos 
škicu. Skubėjimas, kuris la
bai jaučiamas knygoje, ne

dvasia, bet jie negyvena 
kaip tvoros kaimynai (p. 21). 
’’Kai lietuvių kunigai pra
dėjo lankytis lietuvių na
muose, žmonėms buvo aiš
ku, kad nesantaika yra pasi
baigusi (p. 37)”. Australų gi 
profesoriams, vertinusiems 
temą, be abejo, patiko sti
lius, o ypač turinio objekty
vumas.

leidžia autorei ilgiau stab
telti gamtos vaizduose. Bė
gant nėra laiko dairytis. Ta
čiau jos taupaus brūkštelė
jimo užtenka sudaryti 
veiksmo foną ir nuotaiką”.

’’Apysakos stiprybė tai 
vykusiai pinamojoje intry- 
goj, sudominti skaitytoją 
naujais keršto ir meilės as
pektais”.

’’Marcinkonytės pasakoji
mas yra realistinis, vyriš
kas, neperpintas nei mažy
biniais nei malonybiniais žo
džiais”. Vertintojas, paste
bėjęs nemaža lietuvių kalbos 
svetimybių, kurios yra kar
tais neišvengiamos, kai au
torius kalba veikėjų lūpo
mis.

Susumavęs knygos gerą
sias savybes ir pasitaikiu
sius netobulumus, prieina 
išvados, kad gavome įdomią, 
intriguojančią ir skaitytoją 
patraukiančią knygą.

’’Apysakoje ’’Tiltas per 
Nerį’’ Valė Marcinkonytė 
įtikinančiai parodo kūrybiš
kai valdanti lietuvišką žodį".

Baigus knygos apžvalgą, 
jos ištraukas paskaitė D. 
Baltutytė, V. Ratkevičius ir 
pati autorė. Užbaigai bend
ruomenės pirmininkas Č 
Zamoiskis šiltais žodžiais 
pasveikino autorę su jos li
teratūriniu pirmagimiu.

Ši vakaronė buvo mūsų 
padangėje reta prošvaistė, 
kuri ilgai išliks atmintyje 
savo turiniu ir dalyvių sąs
tatu. Prie staliuko susidarė 
eilutė, norinčių įsigyti šią 
naują knygą su autorės įra
šu ir autografu.

Džiaugiamės savo adelai- 
diškės išplaukimu į literatū-

Manyčiau, kad A.L. Fon
das turėtų imtis darbą at
spausdinti atskiru leidiniu. 
Apie lietuvių imigrantus 
anglų kalba juk čia neturime 
jokio leidinio. Tik jei toks 
leidinys būtų spausdinamas, 
tai autorė turėtų dar gero
kai padirbėti. Kad ir 1954 m. 
lietuvių skaičius 2794 Vikto
rijoje. Čia būtina paaiškinti, 
kad oficialiajame krašto gy
ventojų surašyme imta gal
von žmogaus gimimo vieta. 
Vilniaus krašto lietuviai 
greičiausiai palaikyti Lenki
joje gimusiais. Tas pats ir su 
gimusiais Klaipėdos krašte. 
Jį Vokietijai 1939 m. prisi
jungus, žmonės gavo vokiš
kus pasus su įrašymu, kad 
gimę Vokietijoje. Išvietin- 
tųjų vaikai, gimę Vokietijos 
stovyklose, surašyme figū
ruoja kaip vokiečiai. Lietu
vių imigrantų vaikai, gimę 
Australijoje, figūruoja kaip 
australai.

Sociologinėje temoje gana 
svarbu generacijų proble
ma. Autorė jos išsamiau ne
diferencijuoja, bet tenkinasi 
kasdieninėje kalboje varto
jamais vyresniosios ir jau
nesniosios kartos terminais. 
Aš pats, prieidamas iš so
cialinės psichologijos taško, 
tariuosi sutinkąs 5 grupes: 
1) vyresnioji generacija, su
brendusi nepriklausomoje 
Lietuvoje - 60 ir daugiau 
metų; 2) vyresnioji - palikusi 
Lietuvą jau okupacijos me
tais paauglio amžiuje, kuriai 
dabar 60 - 60 metų; 3) jau
nesnioji generacija, palikusi 
Lietuvą bei Europą vaiko 
amžiuje, dabar tarp 35-50 
metų; 4) jaunoji karta, gi
musi jau Australijoje, bet iš 
•tėvų, tebegyvenusių nepri
klausomos Lietuvos 
tęstinumu ir išeivijoje, 5) 
jaunių karta, kurie dabar 
tebesimoko, gimę iš jauno
sios generacijos, stipriai pa
veiktos vietinės asmiliacijos 
proceso.

Apie lietuvių kilmės imig
rantų šeimyninę padėtį, apie 
mišrias vedybas, gimimus, 
mirtis, apie amžiaus vidurkį 
iš viešosios krašto statisti
kos nieko nesužinosi. Mel
bourne šiuo reikalu vienin
telę paslaugą gali suteikti 
katalikų kapelionas kun. P. 
Vaseris ir lietuvių protes
tantų pastorius. Tik jų sta
tistika neduoda pilno Mel
bourne lietuvių vaizdo, o tik 
dalinį. Tik tos dalies, kuri jų 
patarnavimų, ieškojo ar

Knygos ’’Tiltas per Nerį” 
autorė Valė Marcinkonytė - 
Neverauskienė 

rinius vandenis. Tikimės; 
kad ji savo talento neužkas 
ir sulauksime naujo kūrybi
nio derliaus.

B. Straukas 

ieško. Šia statistika išmin
tingai operuoja tezės autorė. 
Gal tik jos ribotumą reikėtų 
aiškiau pabrėžti. Aš pats į 
Australiją atvykau su 
aiškiai lietuviška klaipėdie
čių grupe. Jų niekad nebesu 
sutikęs. Dingo kaip vande
nyje. Darbas papildintinas ir 

lietuvių kalbos savaitga
linių mokyklų ir šeštadie
ninių kursų statistikomis.

Pasinaudojant kitų auto
rių išvadomis, nevengtina ir 
sava kritika bei rezervai. 
Minimas Krupinski, kuris 
rašo, kad tarp baltų 5 kartus 
daugiau šizofrenikų kaip 
tarp kitų imigrantų (p. 13). 
Kad šizofrenija kiltų su sta
tuso netekimu, vargu galima 
tvirtinti. Šizofrenija yra or
ganinė smegenų liga. Kitas 
reikalas neurozė. Tas pats 
Krupinski tarp baltų vien
gungių randa ir didžiausią 
procentą alkoholikų (p. 14). 
Ir su tuo nesinori sutikti. 
Kiek gi mes esame sutikę 

alkoholikų tarp lietuvių? Iš
geriančių taip, bet ne alko
holikų.

Keli žodžiai dėl jaunosios 
kartos politinio skyriojimo- 
si. Autorė pabrėžia, kad 
daugumas jos apklausinėja
mų jaunuolių į klausimą ”už 
kokią partiją balsuoti?”, 
nieko neatsakę (p. 22). Tas 
tikriausiai įvyko dėl ap
klausinėjimo būdo. Iš kitų 
šaltinių, iš pokalbių autorė 
E riejusi išvados, kad 80% 

lelbourno lietuvių balsuoją 
už liberalus. Tam ji nurodo 
dvi priežastis: DLP sunyki
mą ir darbiečių Whitlamo 
1974 m. Pabaltijo de jure in
korporacijos į TSRS pripa
žinimas. Autorės išvados, 
manau, čia teisingos. Tik 
DLP, mano žiniomis, lietu
vių jaunojoj kartoj nebuvo 
populiari nei jos žydėjimo 
laikais. 1972 m. gruodžio 28 
d. Sydnejuje lietuvių stu
dentų suvažiavime buvau 
latiekęs anketą, kur tarp 
eitų klausimų buvo ir ”Už 
eurią partiją balsuotum?”. 
Tai buvo trumpai prieš fe- 
deralinius rinkimus, kurie 
įvyko 1973 m. sausio mėnesį, 
iš visų studentų (dalyvavo) 
45) gavau atsakymus: už li
beralus 20, darbiečius 19, už 
demokratus darbiečius - 
DLP 6. Įdomu, kad melbur- 
niškių dauguma buvo už 
darbiečius, gi sydnejiškių už 
liberalus. Už DLP iš 6 penki 
buvo melburniškiai.

Lietuvių reikalu patiks- 
lintina ir šis sakinys: "Pa
baltijo tautos teturėjo 22 
metus laisvo gyvenimo” (p. 
4). Su Lietuva juk buvo ki
taip. Reikalą patikslintų kad 
ir sakinin įterpti žodžiai 
"naujausiais laikais”.

D.M. Baltutienė-Butkevi- 
čiūtė gimė Lietuvoje 1937 
m. Į Australiją atvyko 1949 
m. Baigė Toorak mokytojų 
seminariją, neakivaizdiniu 
keliu bibliotekininkės kursą 
ir daliniu keliu (part time) 
Melbourne universitete 
1981 m. humanitarinius 
mokslus. 1955 m. baigė ma
no vadovautus Melbourne 
lituanistinisu kursus. Dirbo 
mokytoja, tebedirba biblio
tekininkės darbą. Užaugino 
ketvertą vaikų, kurių vienas 
baigė Monash universitetą.

Danutė tai didžios ištver
mės bei energijos moteris. 
Kad tokių tarp lietuvių būtų 
daugiau! Ką gi reiškia litua
nistinės, temos pasirinkimas 
baigimo tezei? Juk tai kele
rius metus tomis mintimis- 
gyventi, tos srities literatū- 
skaitai. Tuo keliu nejučiomis 
susižieduoji su lietuvių tau
tos kultūra, su pačiu tautos 
likimu. ..................................
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kasdien
žinios iš viso pasaulio pįrm.. penkt. 7.30 vai. vak. 

šešt. - sekm. 6.30 vai. vak.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pas skautus
SYDNEY

DAINOS CHORO 
KONCERTAS

Lapkričio 27 d. Sydnejaus 
Liet. Namuose įvyko jaukiai 
surengtas Sydnejaus Dainos 
choro metinis koncertas - 
balius. Klausytojų ir svečių 
prisirinko palyginamai kuk
liai, nors iš bendrų kolonijos 
nuotaikų visi jaučiame, kad 
chorą mylime ir dėl jo sielo
jamės. Vis tik negalima ly
ginti su praėjusiais laikais, 
kai metinio Dainos koncerto 
erdvios salės būdavo perpil
dytos. Bet, žinoma, pasikei
tė laikai, pasikeitė ir choro 
vadovybė bei dirigentai...

Šį kartą Dainos choras 
pasirodė visoj pilnumoj diri
guojant naujai ir jaunai diri
gentei Birutei Aleknaitei. 
Mergytė labai gerų norų ir 
užsimojimų ir jeigu ji nesu
stos pusiaukelėj, ji gali iš
kilti kaip gera choro vadovė.

Nežiūrint, kad Dainos 
choras savu laiku buvęs 
gana gausus, šį kartą pasi
rodė gerokai praretėjęs: pa
sigesta virš dešimties ar 
daugiau dainininkų, kurių 
daugumas yra dainavę nuo 
choro įsisteigimo, nors dalis 
jų dalyvavo šioje choro va
karonėje, bet nesirodė sce
noje. Ne šioje vietoje aiš
kinti priežastis, kodėl jie 
sėdėjo kitoje pusėje, vis tik 
tenka pasigėrėti, kad kon
certo metu choro dainos 
skambėjo gana darniai. 
Koncerte sudainuota apie 15 
dainų, iš kurių keletas buvo 
visai negirdėtų, naujų. Diri
guojant Birutei Aleknaitei 
choras pasirodė gana draus
mingas. Visoms dainoms 
akompanavo prieš tai buvęs 
dirigentas Bronius Kiveris, 
kuris pasitraukė iš choro 
vadovybės dėl turimo darbo 
sąlygų.

Po bisų chorą kaip pa- 
grastai pasveikino prel. kun. 

’. Butkus kaip choro globė
jas ir įteikė simbolinių do
vanėlių. Esamą choro padėtį 
nušvietė choro valdybos 
pirm. A. Kramilius apgailė
damas pasitraukusius ir pa
sidžiaugdamas esamais.

A.A. JUOZAS
ČEKAUSKAS - WEST

Lapkričio 18 d. staiga mi
rė 57 metų sulaukęs Juozas 
Čekauskas gyvenęs 
Revesby priemiestyje.

Juozas kilimo iš Kauno. 
Kaip gimnazistas stoja sa
vanoriu į Vietinę Rinktinę ir 
vėliau vokiečių nuginkluotas 
atsiduria Vokietijoje.

Į Australiją atvyko 1948 
m. Sutartį atliko Queens- 
lande nendrių kirtime, vė
liau vario kasyklose Cap
tains Flat. Ten susipažįsta 
Aleksandrą Kudirkaitę ir 
1954 m. sukuria šeimą. 
Užaugino du sūnus Ray- 
mondą ir Alvydą.

Lapkričio 22 d. šeimos, 
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artimųjų ir draugų palydė
tas į Rookwoodo lietuvių 
sekcijos kapines.

Lau būna Tau, Juozai, 
lengva Australijos žemelė.

a.k.

ATSILIEPKITE!
Balandžio 28 d. mirė 

ANTANAS MATULIS 77 
m. širdies smūgiu. Tarpi
ninkaujant Moterų D-jai, 
palaidotas Roockwood kapi
nėse lietuvių skyriuje. Ve
lionis, spėjama, yra gyvenęs 
Redfern ar Surry Hills prie
miestyje.

Asmenys turį apie velionį 
žinių iš praeities ar asme
niškai pažinoję, prašomi 
susirišti su: Public Trustee 
officer Mr. Timaphorn, 12 
Buttlers Rd., Hurstville, 
NSW 2220. Telef. 579 6780.

Žinios reikalingos, kad 
užbaigus mirimo dokumen
taciją.

S.L.M.S.G. D-ja

GEELONG
METINIS SUSIRINKIMAS

Geelongo Lietuvių Sąjun
gos Klubo narių metinis su
sirinkimas įvyko spalio 23 d. 
Lietuvių Namuose.

Susirinkimui pirmininka
vo V. Bindokas ir sekreto
riavo B. Gasiūnas. Metinės 
veiklos pranešimą padarė

Adelaidinės pabiros
Prieškalėdinės nuotaikos 

pamažu kyla ir jau jaučia
mas visų pasiruošimas vykti 
į Lietuvių Dienas Melbour
ne. Mūsų spaudoje irgi viso
mis dūdomis skelbiamos 
dienų programos, nakvynės, 
suvažiavimai ir kiti parengi
mai. Lietuvių Dienos mūsų 
visų tautinė ir kultūrinė 
manifestacija.

Atrodo, kad adelaidiškiai 
savo gausiu dalyvavimu ne
apvils kaimynų - melbour- 
niškių.

*_ *
Elena Bulienė Adelaidės 

skautų Vilniaus tunto tunti- 
ninkė, ateitininkė, radijo 
valandos nuolatinė pranešė
ja ir sporto klubo veikli tėvų 
komiteto narė spalio mėn. 
atšventė 50 metų amžiaus 
sukaktį.

Spalio 30 d. namų durys 
buvo atviros ir virš šimtinės 
svečių "užsukdami” pasvei
kino ir palinkėjo sveikatos ir 
sėkmės, pradedant antrąją 
šimtinės pusę. Ilgiausių me
tų Elenutei!

Adelaidės choras Lituania 
savo "pyliavą” - koncertą 
bendruomenei atidavė spa
lio 23 d. Lietuvių Namuose. 
Koncertas, svečiams austrų 
chorui padedant, puikiai 
praėjo, apie jį gražiai parašė 

pirmininkas J. Gailius, kasos 
stovį - V. Adomaitis. Revizi
jos Komisijos aktą perskaitė 
J. Renkauskas.

Nauja valdyba išrinkta ir 
pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas J. Gailius, vice- 
pirm. J. Medelis, Moterų 
reikalams atstovė I. Gailiu - 
vienė, sekretorius Č. Valod- 
ka, kasininkas VI. Adomai
tis. Kandidatais liko A. Jan
čiauskienė ir V. čerakavi- 
čius.

Pagal balsų daugumą 
naują Revizijos komisija^su- 
daro: J. Renkauskas, V. 
Bindokas, L. Bungarda ir 
kandidatai liko J. Mani- 
kauskas ir B. Gasiūnas.

Tuo pačiu S-gos Klubo 
valdyba praneša, kad gruo
džio 11 d. 7.30 vai. Geelongo 
Lietuvių Namuose ruošia
mas prieškalėdinis "Smor
gasbord - vakaras, kaina $ 
5 asmeniui, o gėrimais kiek
vienas pasirūpina. Bus 
rodomos skaidrės, darytos 
Lietuvoje ir kitose istorinė
se vietose keliaujant po Eu
ropą. Valdybai naudinga 
žinoti žmonių skaičių, dėlto 
malonėkite paskambinti sek. 
Č. Valodkai 78 9539, arba 
pranešti bet kuriam valdy
bos nariui, Sekretoriaus ad
resas: 8 Walsh Grove, Nth. 
Geelong, Vic. 3215.

Geelongo Lietuvių Sąjungos 
Klubo Valdyba

A. Gučiuvienė-Binkevičiūtė. 
Po koncerto dirigentė G. 
Vasiliauskienė apdovanota 
gausiomis gėlių puokštėmis. 
Ko ji tikrai užsitarnavo. 
Kažkaip pamiršta akompa- 
niatorė, kurios įnašas į kon
certo sėkmingumą irgi nea
bejotinas. Taigi, kartais ne
apsižiūrima.

*_*
Po Adelaidės apylinkės 

susirinkimo ne vienas abe-- 
joja, ar Adelaidėje sutiksi
me Naujus Metus bendrai ar 
teks ieškoti ar glaustis prie 
kurio nors didesnio būrio. 
Atsakymas atėjo radijo 
bangomis lapkričio 6 d., kai 
Apylinkės Valdyba savo 
pranešimuose kvietė visus 
adelaidiškius sutikti 
Naujus Metus jų rengiama
me baliuje.

Taigi, ruoškimės, nes kur 
linksmiau ir gražiau, ir ma
loniau palydėsi senus ir 

«sutiksi naujus metus kaip 
saviškių tarpe? Šiais metais 
niekas negalės skųstis, kad 
buvo per mažai reklamuoja
mas balius.

*_*
Vienas tautietis skundėsi, 

kad jo pastangų bendruo
menės veikloje niekas tin
kamai neįvertina. Ne tik, 
kad neįvertina, bet atsirado 
koks tai rašeiva, kuris išdrį-

PRANEŠIMAS

Rajoninės Stovyklos Ren
gimo Komitetas pakartoti
nai praneša, kad skautų sto
vykla įvyks sausio 3-12 die
nomis Gillwell Park, Vikto
rijoje.

Stovyklos mokestis vie
nam asmeniui $ 55, antram 
asmeniui šeimoje $ 50, tre
čiam šeimoje $ 40, o ketvir
tam veltui. Savaitgalio sto
vyklautojui $ 12 už naktį. 
Kiekvienas stovyklautojas 
gauna stovyklos ženkliuką ir 
stovyklos "T-shirt”. Visi 
norį stovyklauti, nors ir tik 
vienai dienai, turi iš anksto 
užsiregistruoti iki gruodžio 
4 dienos pas vietos tuntinin- 
kus. Melbourno skautai re
gistruojasi pas Narcizą Ra
manauską sekmadieniais 
prie bažnyčios. Brolio Ra
manausko tel. nr. 877 4570. 
Besiregistruojant prašoma 
sumokėti bent dalį mokes
čio.

J. Arienė
Rajoninės Stovyklos Ren

gimo K-to sekretorė

ŽIDINIO EKSKURSIJOS 
REIKALU

Pranešame, kad Sydne
jaus Skautų Židinio ruošia
mos ekskursijos į Snieguo
tuosius Kalnus sausio 29-31 
d.d. pasiruošimai jau įpu
sėję: užsakytas autobusas, 

so net pakritikuoti... ’’Tegul 
jį šimtas...” beveik keikėsi 
tautietis. Nuraminau, pri
mindamas, kad ir mus rašei
vas kritikuoja ir ne bet kas, 
bet pati "valdžia”, kad esa
me neįžvalgūs ir neobjekty
vūs; iškeliame blusas, o 
dramblio nepastebime. Tai
gi, nėr anei vieno iš mūsų be 
dėmės ir nuodėmės!

*_♦
Adelaidiškiai susirūpino 

sydnejiškių saugumu, mat, į 
Sovietų Sąjungos Generali
nio Konsulo kėdę atsisėdo 
lietuvis Vytautas Sirutavi- 
čius. Kai kas net šyptelėjo, 
girdi, vizas gausime ne 20, 
bet 20 ar net daugiau dienų 
ir lankysimės ne tik Vilniu
je, bet kur tik panorėsime. 
Tai gal pirmas kartas, kai 
toks aukštas užsienyje pos
tas okupanto patikėtas lie- 

LAIŠKAI SĄŽINĖS KALINIAMS

Gruodžio 12 d., sekmadienį, 2 vai. Bankstowne Lietu
vių Klubo mažojoje salėje Aust. Lietuvių Draugija Žmo
gaus Teisėms Ginti ruošia paguodos ir padrąsinimo laiškų 
lietuviams sąžinės kaliniams rašymo talką.

Ta proga bus rodomas ir trumpas filmas apie sąžinės 
kalinius Sovietų Sąjungoje ("The Right to Believe”).

Artėja Kalėdų šventės. Neužmirškime savo kalinamų 
tautiečių. Į talką kviečiami visi, tiek vyresnieji, tiek mūsų 
jaunimas.

Aust. Liet. Draugijos Žmogaus Teisėms Ginti 
Komitetas

motelis Jindabyne ir t.t.
Primename ekskursan

tams, kad antroji kelionės 
mokesčio rata (tiems, kurie 
yra įmokėję tik depozitą), 
sueina gruodžio 19 d. Mo
kestį priima B. ir L. Žaliai, 
sekmadieniais prie bažny
čios Lidcombe arba pagal 
susitarimą (tel. 70 3101).

Dar yra likę 2 vietos au
tobuse; susidomėję susisie
kia su B. ar L. Žaliais.

Sydnejaus Skautų Židinys

AUŠROS TUNTE

PRANEŠIMAS

Aušros Tunto skautų-čių 
sueiga įvyksta gruodžio 11 
d., šeštadienį, 2 vai. Ingle- 
burne Aušros Tunto sto
vyklavietėje. Visų skau- 
tų-čių dalyvavimas privalo
mas.

Tuntininkas

tuviui. Pagyvensime ir pa
matysime!

*_ *
Adelaidėje lapkričio pra- 

džioje lankėsi Viktoras 
Martišius, ALB Canberros 
Apylinkės Valdybos narys. 
Prie skanių pietų (gamino 
šiaulės) ir stiklo vyno išsi
kalbėjome apie Lietuvių 
Dienas, kurias 1984 metais 
siūlosi suruošti canberiškiai. 
Kol kas į Mūsų Pastogėje 
tilpusi straipsnį šiuo reikalu 
niekas viešai neišdrįso pasi
sakyti. Nejaugi jau mums 
neberūpi kur vyks Lietuvių 
Dienos?

♦__ ♦

Lapkričio 19 d., penkta
dienį, Lietuvių Namuose 
įvyko Valės Marcinkonytės- 
Neverauskienės knygos 
"Tiltas per Nerį” pristaty
mas. Pristatymą suruošė 
Vaidilos teatras.

Apie knygą kalbėjo poe
tas Pranas Pusdešris, o iš
traukas iš jos paskaitė Da
nutė Baltutytė, Viktoras 
Ratkevičius ir pati autorė. I 
šią, nekasdienišką šventę, 
susirinko apie 50 lietuviškos 
knygos mylėtojų.

Skaitytos ištraukos dau
geliui patiko ir linkėtina, 
kad ši knyga nebūtų pirmoji 
ir paskutinė.

Vibaltis
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pas Pertho lietuvius
Neseniai Pertho lietuvius 

aplankė sydnejiškiai Pranas 
ir Marija Sakalauskai, kurių 
pirmas kontaktas su Aus
tralija buvo Freemantle 
uoste, sustojus jų transpor
to laivui atvykstant į šį 
kraštą. Tai ir buvo akstinas 
aplankyti dar kartą tą vie
tovę ir ta proga pasimatyti 
su Pertho lietuviais. Toliau 
pasakoja P. Sakalauskas.

’’Lapkričio 9 d. su žmona 
sėdome į lėktuvą ir po ketu
rių su puse valandos jau bu
vome Perthe. Kotelyje mus 
aplankė Pertho apyl. vald. 
narys V. Kasputis ir iš čia 
netrukus vykome į Lietuvių 
Namus, kur antradienių va
karais vyksta bingo žaidi
mai. Čia sutikome ir susipa
žinome su eile vietos lietu
vių. Apylinkės pirmininkas 
E. Stankevičius mus paėmė 
savo globon ir tapome 
Pertho lietuvių laukiamais 
svečiais.

Pertho Apyl. Valdybą 
daugumoje sudaro jaunoji

Būrelis Pertho lietuvių po pamaldų prie bažnyčios. Vidury šalia kunigo T. To
mich viešnia iš Sydnejaus p. M. Sakalauskienė. Nuotrauka P. Sakalausko

KARŠTIS
Jurgis Jankus

Pasirėmiau ant 
alkūnės. Sakiau, gal už lango 
koks šuo šmirinėja. Ne, gar
sas buvo salione. Ir ne 
kieme, ne pributyje, bet pa
čiam salione. Toks visiškai 
čia pat. Toks tep, tep, tep, 
čiuž, tep, tep. Visiškai ne' 
lauko garsas, bet toks, lyg 
kas smulkiais žingsneliais 
trypinėtų po jau gerokai nu
dėvėtą kilimą. Tokiais 
minkštais, bet kartu ir kie
tais. Visas susikaupiu į 
klausymą. Tikrai vaikšto. 
Nutyla, lyg ir pats norėtų 
pasiklausyti, ir vėl tep, tep, 
tep, tep. Kad tave kur šven
čiausias griausmelis. Tik 
vieną naktį, tik vieną nakte
lę ryžomės prasivėdinti, ir 
kaip magnetas pritraukė. 
Antra vertus, kad ir traukti 
nereikėjo. Kai durys užda
rytos, iš tolo matyti, kad už
darytos. Kokios yra, tokios, 
bet uždarytos. Reikia prieiti 
ir iš arti pažiūrėti, kas jos 
per vienos. 0 kai atlapos, iš 
kažin kur matyti, kad atla
pos. Išsižiojusios šaukia. Tik 
pasuk iš gatvės ir užeik. Tą 
norėjau ir pirma Aldonai 
pasakyti, bet kai moteriškė 
ima balsą kelti, verčiau pa
tylėti. Ir patylėjau, kad tave 
kur kiauras griovys prarytų. 
f amatė atlapas duris ir įėjo, 
ššniukštinėjęs salioną, eis 

toliau, o aš, lyg tyčia, po 

karta, kurios pirmininkas E. 
Stankevičius yra gimęs po 
antrojo pas. karo Vokieti
joje, visa širdimi atsidavęs 
lietuvybei. Valdybos sekre
torė irgi yra jaunosios kar
tos, tikriausiai jau gimusi 
Australijoje. Jaunųjų 
rankose ne tik apylinkės va
dovybė, bet ir radijo valan
dėlė, ir Lietuvių Namų Val
dyba.

Bingo žaidimas yra labai 
įdomus, kurį pravedė E. 
Stankevičius. Čia žaidžia 
daugumoje vietiniai austra
lai ir iš čia gautas pelnas 
eina Liet. Namų išlaikymui. 
Po žaidimų žaidėjai ir sve
čiai šeimininkų buvo pavai
šinti kavute ir pyragaičiais.

Kitą dieną (penkt.) buvo 
suruoštas filmų vakaras, kur 
rodžiau savo gamybos 
filmus iš Liet. Dienų Sydne- 
juje 1978 m., prisiminimus iš 
Lietuvos ir kt. Žiūrovų susi
rinko daug ir jiems labai pa
tiko. Filmų demonstravimas 
užtruko virš trijų valandų.

ranka jokio kieto daikto ne
turiu. Jau kas įėjo, žinojo, ko 
eina. SU plikais delnais to
kio neatsimuši. Neseniai 
juokiaus iš bičiulio Martin- 
kėlio, kai jis aną dieną pasi
sakė prie lovos visada po 
ranka laikąs smagų geležinio 
vamzdžio galą. Tada iš jo 
pasijuokiau. Ir dar kaip, o 
dabar kažin ką atiduočiau, 
kad parankus vamzdis būtų. 
Per visą nuėjo toks suspau
dimas, kad pajutau, kaip per 
išprakaitavusį kūną dar 
kitas prakaitas ima žliaukti. 
Kaip nori, taip klausyk, bet 
salione kažin kas yra. Negali 
pasakyti, kas, bet yra. Gir
džiu daugelį ir kitokių garsų, 
bet jie visi toli, o tas čia pat. 
Nors kiti ir daug garsesni, 
bet tą jaučiu visiškai arti, 
tokį labai tylų, tokį pilną at
sargumo. Įsiklausęs vis tiek 
galiu girdėti, kaip kilimas po 
kojų švagžda. Ir tų kojų at
rodo ne vienos. Gal kokios 
dvejos ar trejos. Ar tik ne
bus kokie keli sulindę? 
Klausau, ar neišgirsiu šne
kos, bet nė žodžio. Laikosi 
šėtonai susičiaupę. Ir 
neskuba kitur eiti. Turbūt 
tikri profesionalai, kad juos 
kur žaibas iš paties vidur
nakčio dangaus. Salione nie
ko verta nėra. Keli paveiks
lai, bet ne jiems. Kur dės to
kį Petravičių, Galdiką ar

Pertho lietuviai nusi
skundžia, kad atvykę svečiai 
į Australiją iš užjūrių ap
lenkia perthiškius.

Sekmadienį dalyvavom 
liet, pamaldose, kurias laikė 
kun. T. Tomich, kroatų kil
mės, kuris yra lietuviams 
labai palankus ir net 
išmokęs lietuviškai.

Jau eilė metų, kai Pertho 
lietuvių vietiniams reika
lams leidžiamas mėnesinis 
rotatorinis biuletenis ’’Žinu
tės”, kuriame skelbiama vi
sokia vietinė veikla.

Kitu laiku vaišingų per- 
tiškių lietuvių padedami ap
lankėme žymesnes Perth 
miesto vietoves, plaukėme 
Swan upe ir t.t. Savaitė 
buvo pertrumpa viską 
apžiūrėti ir aplankyti.

Bendrai Pertho lietuviai 
yra pilni entuziazmo, tik jie 
perdaug atitolę nuo didesnių 
centrų ir jiems reikalinga 
meninė ir moralinė pagalba. 
Ta proga dėkoju visiems už 
globą ir didelį palankumą.

Pranas Sakalauskas”

M T i Iii®
i

Dargį? Vagiamų pas mus 
nėra. Nei Picasso, nei Rem
branto , ar Renoir. Gal lem
pute pasišviesdami, ir ap
žiūrinėja, ar neras kokio 
vieno parduodamo, o salione 
neradę, jau eis toliau.

Iš gatvės ateinančios 
šviesos blankume bolavo iš- 
sisklaisčiusi Aldona. Pasi- 
siekiau lovos galan nuspirtą 
paklodę ir uždengiau, lyg tas 
skuduras galėtą ją nuo įsi
brovėlių apginti. Nuo to ji 
prabudo ir vėl nuspyrė pak
lodę į lovos galą.

— Neklok, man ir taip 
karšta, — suniurnėjo.

— Tššš, — sužnibždėjau.
— Klausyk...

Tuo tarpu tik terkšt kažin 
kas nukrito. Besigraibydarni 
numetė ką nors. Ir bruzdėji
mas padidėjo. Supratau, kad 
rausiasi po kurį nors staliu
ką. Bet kad ir ten nebuvo ko 
raustis. Seni laiškai, foto
grafijos. Antra vertus, ką jie 
žino, kur kas ką laiko. Bet 
vis tiek rausiasi ir rausiasi.

Dabar ji pati pasisiekė 
paklodę ir užsitraukė ligi pat 
smakro.

— Aš bijau, — prašnibž
dėjo.

Aš irgi būčiau galėjęs pa
kartoti jos šnibždėjimą, bet 
pasakiau:

— Kad dar nėra ko.
— Tai eik pažiūrėti.
Taigi eik...
— Kad nieko neturiu į 

ranką, — atšnibždėjau.
— Paimk lemputę.
Lemputė buvo čia pat po 

ranka, stovėjo ant lovos gal-

Pertho (Vak. A.) Apylinkės Valdyba: iš dešinės E. Stan
kevičius - pirm., A. Pasčekaitė - sekr. ir iždn. V. Kasputis.

Nuotrauka P. Sakalausko

Žinelės
Pabaltiečių popietė, gerai 

suorganizuota Pabaltiečių 
Komiteto, įvyko spalio 31 d. 
Lietuvių Namuose. Susirin
ko virš 90 žmonių, tarp jų 
virš 30 lietuvių.

Buvo pabaltiečių tautinio 
meno parodėlė, kurią suor
ganizavo: estų - Mrs. Pihu; 
latvių - Mrs. Grinvalds ir 
lietuvių - p. O. Liutikienė.

Popietę pravedė p. P. Če
kanauskas. Trumpas kalbas 
pasakė tautybių atstovai ir 
kviesti svečiai: W.F.L. - Mr. 
Pearson; Captive Nations - 
Mr. Hardy; estų atstovas - 
Mr. Pihu; latvių - Mr. Grin
valds ir lietuvių - p. Čeka
nauskas.

Pasirodė latvių ir lietuvių 
tautinių šokių grupės, jauni 
latvių kanklininkai, filmas 
rodė Mr. Pihu ir p. Skrolys.

Vakarienė pagaminta p.p. 
Kasputienės ir Stankevičie
nės.

Salės priekyje veikė ba
ras, kurį aptarnavo iš Syd
ney atvykę lietuviai jaunuo
liai - A. Braželis ir A. Sta- 
šionis. M
VĖLINĖS

Lapkričio 7 d. grupelė lie
tuvių (vos 18!) susirinko 
Karrakatta kapinėse prisi
minti mūsų mirusių.

vagulio.
— Lemputę... Jie lempu

tes tikriausiai irgi turi. Man 
ręikia su kuo trenkti, kad 
vietoj kristų.

Pasakiau ir pagalvojau, 
jog tuoj prikiš pasijuokimą 
iš Martinkėlio, bet ji sume
tė kitaip.

— Ar negeriau būtų pra
dėti šnekėti? — Prašnibždė
jo.

— Tai šnekėk pati. Mano 
su tokiais tai šneka labai 
trumpa, tik neturiu ko susi
griebti.

Maniau, kad ji atsikirs ir 
ko gera pradės balsą kelti, 
bet ji sėdėjo, abiem rankom 
prie pasmakrės prispaudusi 
paklodę, ir jutau, kad pra
deda virpėti. Netoli pana
šaus virpulio buvau ir aš 
pats, bet vis dairiausi po 
kambarį už ko nusitverti. 
Garaže, rūsy ir net virtuvėj 
buvo, bet pamėgink tenai 
nueiti. Čia tik radijas, lem
ia, žmonos tepalų ir pasi- 
cvėpinimo buteliukai, 
eškojau ne tik aš vienas, 
eškojo ir ji. Ji ir rado.

— Vaza, — tyliai pra
šnibždėjo.

Bus daugiau

PARĖMUS ALB METRAŠTĮ, NELIKSI BE 
ŽENKLO, KAD ŽMOGUMI BUVĘS...
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FILMŲ VAKARAS

Lapkričio 12 d. 7.30 vai. 
vak. buvo suorganizuotas 
filmų vakaras. Sydney sve
čias p. F. Sakas rodė jo pa
ties gerai surežisuotas Lie
tuvių Dienų Sydney ’’video” 
juosteles. Buvo rodoma 
Dienų atidarymas, jungtinio 
choro pasirodymas ir tauti
niai šokiai. Ypač gražiai 
įvairius tautinius šokius šo
ko Cleveland (USA) tautinių 
šokių grupė ’’Grandinėlė”.

KARIUOMENĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

prasidėjo pamaldomis baž
nyčioje ir tęsėsi Lietuvių 
Namuose, kur mūsų šeimi
ninkių buvo paruošti šilti 
pietūs.

Minėjimą atidarė V-bos 
p-kas E. Stankevičius. Pa
minėjo, kad Perthe, buvusių 
Lietuvos kariuomenės ka
rių yra likę labai mažai, o iš 
savanorių - kūrėjų minėjime 
dalyvauja tik vienas - p. V. 
Valaitis. Pakvietė dalyvius 
sugiedoti Tautos Himną ir 
po to, prelegentą p. J. Kru
pavičių paskaityti tai dienai 
pritaikintą paskaitą.

Meninę dalį pravedė 
B-nės V-bos sekretorė p-lė 
A. Paščekaitė.

♦____ *

’’Šatrija" sparčiai ruošiasi 
Lietuvių Dienų Melbourne 
pasirodymui.

♦_____♦

LIGONIAI. Royal Perth 
ligoninėje sunkiai serga il
gametė Pertho lietuvių 
bendruomenės veikėja p. 
Veronika Miliauskienė. Kal- 
goorlie ligoninėje operacijai 
yra paguldyta p. E. Sas
nauskienė.

GARSĖJA LIETUVIS
FILOSOFAS

Pensilvanijos universitete 
(JAV) dėsto lietuvis prof. 
Alfonsas Lingis, kuris Ame
rikoje laikomas, stipriausiu 
autoritetu apie Vak. Euro- 
)os filosofiją ir galvojimą. 
3rof. A. Lingis yra antrosios 
tartos lietuvis (jo tėvai įsi
dūrė Amerikoje dar prieš 
pirmąjį karą), mokslus išė
jęs ir baigęs Čikagos ir Lou- 
vaine (Belgijoje) universite
tuose, nuolat kviečiamas su 
paskaitomis į įvairius tarp
tautinius mokslininkų kong
resus, simpoziumus. Labai 
daug laiko praleidžia beke
liaudamas, ir gilindamasis į 
tautų kultūras ir jų san
tykius. Lietuvių tarpe jis ir
gi gana aktyvus, nuolatinis 
svečias Sviesos-Santaros 
metiniuose suvažiavimuose 
Tabor Farmoje.
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Paminklinis kryžius garsina lietuvius
LIETUVIŠKAS KRYŽIUS NUGRIAUTAS, PATAISYMAS BRANGUS

"Miestas prašo aukų. Gy
dytojas paieško savo tautie
čių - ieškomos senos foto
grafijos”.

Tokiomis antraštėmis
Augsburgo dienraštis 
"Augsburger Rundschau” 
savo spalio 18 d. laidoje įdė
jo nuotrauką ir sekantį 
(vertimas) aprašymą, apie 
lietuvių po karo pastatytą 
kryžių, kurio remontas jau 
pradėtas ir šiam remontui 
aukos renkamos ne tik Vo
kietijoje, bet ir Amerikoje 
bei Australijoje.

"Ar turi būti dabar tas 
kryžius nugriautas?” tei
raujasi senyvo amžiaus pra
eivis. Ir vėl jis žvilgteli, jau 
draugiškiau, kai jam paaiš
kinta, kad kryžius bus tik. 
laikinai pašalintas. Laiko 
dantys lietuvišką kryžių 
krimto taip stipriai, kad at
naujinimo nebuvo galima iš
vengti.

Ugniagesių didžiulis kel
tuvas pakėlė virš dešimties 
metrų aukščio ir dviejų su 
puse tonų svorio medinį 
kryžių nuo žemės, kad jį 
pristatytų į dailidės dirbtu
vę, kur sutrūnijusios medi
nės kryžiaus dalys bus pa
keistos kitomis.

GIMTINĖS ILGESYS

"Dievo palaimos maldau- 
i'ant, savo geradariams dė
kojant ir prisimenant žuvu

sius, karo nublokšti į Augs
burgą lietuviai pabėgėliai 
pastatė tą lietuvišką kryžių, 
kuris liudytų, kad jie ilgisi 
savo gimtinės ir geidžia jos 
laisvės” - tai yra to kryžiaus 
istorija. Ji ant keturių ka

LAIŠKAI REDAKCIJAI
PRIE MIKROFONO

Kai mūsų spaudoje slapy
vardžiu pasirašytuose laiš
kuose ar straipsneliuose gi
riamos ar peikiamos lietu
viškos radio valandėlės ar jų 
ko-ordinatorius Melbourne, 
tai nekreipiu dėmesio ir ne
reaguoju.

Kai rašo žinomas bend
ruomenės veikėjas Jonas 
Juška (M.P. Nr. 46 ’’Veikla 
su polėkiu”), ir kai jis kalba 
lyg ir visų susirinkimo daly
vių vardu apie radio valan
dėles ir visus jų rengėjus, 
tada, manau, yra mano 
pareiga reaguoti.

Jono Juškos pasisakymai 
apie kokybę, ’’švokščiančius 
balsus”, pasibaisėtiną tartį 
ir t.t. deja nebuvo iškelti su
sirinkimo metu nors jis pats 
tame susirinkime dalyvavo. 
Gaila kad toks talentingas 
korespondentas sumaišo 
savo asmenišką nuomonę su 
susirinkimo aprašymu su
darydamas skaitytojui 
neteisingą įspūdį.

Iš viso keista, kad Jonas 
Juška tylėdamas piktinosi 
negabiai ir netalentingai ve
damomis radio valandėlėmis 
tiek ilgai - aš, kaip koordina- 

- torius, tą darbą dirbu jau 
beveik dvejus metus. Būtų 
daug paprasčiau ir visiems 
naudingiau išgirsti kon
struktyvią kritiką tada, kai 
jos reikalingumas iškyla, o 
ne po dvejų metų ir tik 
bendromis frazėmis ir nepa
siūlant sprendimo. Tame 
pačiame mieste gyvenant 
turėtumėm turėti užtenka
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mieno šonų, keturiomis kal
bomis meniškai išdrožinėta. 
Kunigaikštis Fugger-Ba- 
benhausen tam reikalui pa
aukojo šimtametį ąžuolą.

Niekas negali šiandien 
pasakyti, kodėl kryžius, su 
savo ypatingai spindinčiu 
vainiku kai kurių augsbur- 
giečių ’’Latvių kryžiumi” 
vadinamas. Gi tas kelių 
tūkstančių pabėgėlių būrys, 
kuris pastatė šį kryžių, buvo 
lietuviai, kurie tada gyveno 
buvusiose UNRRA stovyk
lose ir jį pastatė kaip dėkin
gumo ženklą už žmonišką 
priėmimą Augsburge. Po 
valiutos pakeitimo, žmonės 
buvo išblaškyti įvairiomis 
vėjo kryptimis: didelė jų 
dalis išvyko į Ameriką ir 
Australiją.

Dr. med. Arūnui Laukai
čiui, gimusiam Lietuvoje ir 
savo praktiką turinčiam 
Augsburge, nebuvo lengva 
sužvejoti tautiečius, pokari
niais laikais tada prisidėju
sius prie šio kryžiaus pasta
tymo. ’’Mes lietuviai, savai
me aišku, norim prisidėti 
prie šio kryžiaus atnaujini
mo išlaidų”, sako Dr. Lau
kaitis.

Pradinė, numatyta 10.000 
vokiškų markių suma, vos 
padengtų atnaujinimo išlai
das, jeigu už saugojimą ir 
atnaujinto kryžiaus pasta
tymą valdžios įstaigos nieko 
neimtų. Kunigaikščio Fug- 
gerio pilis vėl davė iš savo 
miškų naują ąžuolą, kaip 
pripažinimo ir palankumo 
ženklą.

Nemalonus atidengimas 
dar pabrangino šio kryžiaus 
atnaujinimą. Tai pastebėta 

mai pilietinės drąsos pa
žvelgti vienas kitam į akis, 
pasakyti, kas yra mūsų nuo
mone negerai, patarti, kaip 
daryti, gal netgi pasisiūlyti 
padėti. Būtų daug prasmin
giau, jeigu klausytojai - 
bendruomenė savo pažiūrą į 
radio valandėles pirmoje 
eilėje išreikštų per savo iš
rinktąją valdybą, kas šiame 
susrinkime ir buvo svarsty
ta, o ne kad individas pasi
šautų kalbėti už bendruo
menę. O ’’faktas, jog Melb. 
lietuvių radio valanėlės at
sidūrė bendruomenės susi
rinkimo darbotvarkėje” yra 
tas, kad aš ir Bendruomenės 
Valdybos pirmininkas R. 
Šemetas to norėjome siek
dami platesnio ryšio su be
siklausančiais ir kiek galima 
didesnės naudos bendruo
menei.

Nors ir nesuprantu ką Jo
nas Juška bando pasakyti 
apie ’’kitą medalio pusę”, ta
čiau suprantu kad jis, ilgą 
laiką tylėjęs, vis dėlto yra 
nuoširdžiai susirūpinęs ra
dio laidų gerinimu. Už tai 
jam nuoširdus ačiū.

Jonas Juška yra neabejo
tinai gabus ir talentingas 
žmogus, mums žinomas savo 
darbais, straipsniais, savo 
laiku vadovavęs Geelongo 
chorui. Būtų nepaprastai 
naudinga ir gera jei jis su
tiktų įsijunti į mūsų radio 
valandėlių darbą ir konkre
čiu pavyzdžiu pamokintų, 
kaip tas darbas turi būti at
liekamas.

G. Žemkalnis, 
lietuviškų radio laidų 
Melbourne koordinatorius 

tik po to, kai kryžius buvo 
paguldytas. Nustatyta, kad 
spindinčio vainiko centre, 
kur "Christus-Korpus” ka
bėjo, jo tik dvi rankos teliko. 
Trūksta taip pat vienos iš 
keturių šventų statulų bu
vusių prie kryžiaus liemens.

Būtų nepaprastai svarbu 
gauti seną kryžiaus pa
veikslą, kad galima būtų 
trūkstamas dalis, arčiausiai 
originalui, išdrožinėti”, pra
šo buvusius augsburgiečius 
ar kitus lietuvius, Theo 
Gandenheimer, Augsburgo 
miesto tarybos narys 
(Stradtrat), kuris savo 
laisvalaikius praleidžia ir su 
draugais aplanko miesto 
pakraščius ir rūpinasi įvai
riais kryžiais, jų priežiūra ir 
jų išlaikymu. Jis taip pat su
sirūpino ir mūsų lietuviš
kuoju kryžiumi ir atidarė iš
laidų fondą miesto taupo
moje kasoje (Nr. 04006).

VISUOMENĖ AUKOJA

Pirmoji suma 430 markių 
suaukota Muencheno lietu
vių, kurių ten nors ir labai 
mažai gyvena ir, daugumo
je, yra pensininkai, tačiau 
prie kryžiaus atstatymo 
nuoširdžiai prisideda.

”Po to kai mūsų laiškai 
jasieks Ameriką ir Austra- 
iją, mes tikimės iš ten susi- 
aukti daugiau aukų”, laik

raščio korespondentui pasa
kė Dr. Laukaitis.

Australijoj, nors ir gyve
na nedaug buvusių Augs
burgo lietuvių, prie šio lie
tuviško darbo prisideda ir 
aukoja nemažai. Jau surink
ta virš 1500 vokiškų markių

Gerb. Redaktoriau,
’’Mūsų Pastogės” Nr. 45 

straipsnyje ’’Pagarba Mote
rų Sekcijai Adelaidėje” p. T. 
Pasiczynskyj rašo, kad Mo
terų Sekciją įsteigė p. E. 
Reisonienė. Iš tiesų, 1952 m. 
būdama bendruomenės val
dyboje ’ nare kultūriniams 
reikalams, valdybos pavedi
mu sukviečiau Adelaidės 
lietuvių moterų steigiamąjį 
susirinkimą, kuris ir buvo 
pradžia dabartinės Moterų 
Sekcijos.

G. Straukienė
KEISTAS

PAMOKSLININKAS

’’Mūsų Pastogės” 45 nr. 
atspausdintas ilgokas Theo
dore Pasiczynskyj rašinys 
gražiai išreiškiantis pagarbą 
Adelaidės ’’Moterų Sekci
jai”. Vedęs lietuvaitę, ponas 
Rasiczynskyj aiškiai jaučia 
simpatijų mūsų bendruome
nės moteriškąjai daliai ir, 
pasirodo nemažai apie ją ži
no.

Labiausiai dėmesio verta 
šio rašinio dalis, tai auto
riaus kaip svetimtaučio drą
sa kištis į lietuvių bendruo
menės vidaus reikalus. Pa- 
.daręs priekaištų, kad kažkas 
iš lietuvių kreipęsis į aus
tralų įstaigas, norėdami 
’’pakenkti” v,Moterų Sekci
jai”, autorius pataria susė
dus aplink stalą savas prob
lemas spręsti savųjų tarpe, 
nemaišant svetimtaučių. Ir 
pats prieštaraudamas savo 
patarimams, P. Pasiczyns- 
kyj ima moralizuoti ir mo
kyti lietuvių bendruomenę. 
Iš tiesų p. Pasiczynskyj tėra 
vienos lietuvių šeimos na- 

ir tikimasi surinkti apie 2000 
markių, kas šiek tiek padės 
atstatyti šį gražų lietuviš
kąjį paminklą Augsburgo 
mieste taip gražiai bylojantį 
dalį Lietuvos ir lietuvių pa
bėgėlių gyvenimo istorijos. 
Gaila, kad mūsų katalikiškos 
ir bažnytinės organizacijos 
taip mažai kreipia dėmesio į 
šį reikalą, nors joms tas 
turėtų būti svarbiausia.

Iki šiol aukojo:
Po $ 50 - Sydnejaus Žvejų 

Klubas, Pr. Mikalauskas, V. 
Šliteris.

Po $ 10 - J. Karpavičius, 
V. Laukaitienė, kun. P. But
kus, V. Bernotas, St. Eimu
tis (Melb.), Šėkų šeima 
(Melb.), Ant. Laukaitis.

Po $ 10 - Dr. L. Petraus
kas, Dr. K. Bagdonas, V. 
Asevičius, J. Liutikas, C. 
Liutikas, V. Daudaras, R. 
Laukaitytė, A. Giliauskas, 
M. ir D. Atkinson, St. Stir- 
binskas, Dr. V. Doniela, H. 
Stošius, V. Kondreckas, L. 
Pukys, G. Antanėlis, A. Du- 
bauskienė, M. Petronis, Ad. 
Laukaitis, Vyt. Šliogeris, T. 
Šidlavičius, R. Liniauskas, 
O. Jarmalavičienė, N. Čel-

Iškilmės Adelaidėje

KRISTAUS VALDOVO
ŠVENTĖ ADELAIDĖJE

Kiekvienais metais Ade
laidės lietuvių katalikų pa
rapija iškilmingai švenčia 
Kristaus Valdovo šventę. 
Šiemet ji pravesta lapkričio 
20-21 dienomis, šeštadienio 
rytą šia tema buvo paruošta 
radio programa. Į klausyto
jus prabilo parapijos klebo
nas, apibūdinęs šios šventės 
prasmę. Tos pat dienos va
kare Šv. Kazimiero koply
čioje pravesta šventoji va
landa (Adoracija. Konferen
cija. Generalinis nuodėmių 
išrišimas.)

Sekmadienį 10.50 vai. prie 
L.K. Centro iškeltos vėlia
vos Vienuoliktą valandą at
laikytos šv. Mišios, kurias

— a
rys. Taigi, mums visiems tik 
svetimtautis, kaip ir visi ne
lietuviai. Mūsų bendruome
nė pakankamai inteligentiš
ka ir visuomeniškai subren
dus, kad apseitų be sveti
mųjų įsikišimo. Ką p. Pasic
zynskyj pasakytų, jei kuris 
lietuvis ateitų pamokyti uk
rainiečių bendruomenės, ( 
kaip ji turėtų tvarkytis.

Kyla klausimas, kodėl 
’’Moterų Sekcijai” prireikė 
ieškoti užtarėjų?

Moterų Sekcijai bendruo
menė jau dabar sudėjusi 
18.000 dolerių ir iki šiol dar 
aiškiai nežino, kas už juos 
bus įsigyta. Tai neabejotinas 
įrodymas, kad visuomenė 
’’Moterų Sekcija” pasitiki be 
pašalinių asmenų pagriau- 
denimų.

Adelaidiškis

REDAKCIJOS PASTABA:. 
Laiško autorius klysta p. 
Pasiczynskyj laikydamas 
svetimtaučiu. Pagal mūsų 
bendruomenės statutą visi 
kitataučiai, vedę lietuvaitę 
arba ištekėjusios už lietuvio 
automatiškai yra mūsų 
bendruomenės pilnateisiais 
nariais ir todėl nevaržomai, 
gali dalyvauti bendruome
nės veikloj. 

kienė, M. Vaškevičienė, V. 
Venclovas.

$ 8 P. Kapočius, $ 7 V. Pa- 
facinc

Po $ 5 J. Kalgovas, V. Ra
čiūnas, H. Meiliūnas, V. 
Šneideris, B. Sidarienė, J. 
Barila, A. Migus, A. Jab
lonskis, S. Pačėsa, V. Sim- 
niškis, N. Liutikaitė, Duli- 
nskas, O. ir V. Jonušai, A. 
Giniūnas, A. Griškauskas, P. 
Andriukaitis.

Po $ 4 E. Juškevičius, B. 
Barkus, E. Birkmanienė, V. 
Kabailienė.

Po $ 3 J. Slavikauskas, 
viena pavardė neįskaitoma.

Po $ 2 V. Rauliškis, Ki- 
verienė, A. Vingilienė, T. 
Vingilienė, Marašinskienė, 
M. Migevičius, J. Reisgys, 
S. Šalkauskas, A. Sima- 
nauskas, A. ir V. Juškai, L. 
Karvelis, K. Butkus, V. Gai- 
džionis, K. Stašionis ir dvi 
pavardės neįskaitomos. 1 
dol. J. Penkaitis.

Nuoširdžus ačiū visiems 
aukotojams. Kitos pavardės 
bus paskelbtos vėliau.

Ant. Laukaitis

atnašavo ir šventei pritai
kytą pamokslą pasakė kun. 
A. Spurgis. Organizacijos 
pamaldose dalyvavo su savo 
vėliavomis. Mišiose naudota 
lotynų kalba, giedant para
pijos bažnytiniam chorui.

Po pamaldų dalyviai susi
rinko į parapijos salę, kur jų 
laukė paruosti pietūs.

Pirmą valandą toje pačio
je salėje įvyko Kristui Val
dovui Akademija, kurią 
pravedė V. Vencius.

Paskaitininkas V. Neve- 
rauskas kalbėjo apie išeivi
jos lietuvių katalikų parapi
jas, padaręs plačią lietuviš
kų parapijų Amerikoj kūri
mosi apžvalgą. Lietuvių pa
rapijos išeivijoje atliko di
delę ne vien religinę, bet 
taip pat ir tautinę misiją. 
Lietuvių parapijos Amerikoj 
subūrė visus ano meto lietu
vių emigrantus ir tuo būdu 
prailgino lietuvybės išsilai
kymą tame krašte.

Tas pats uždavinys tenka 
ir dabar išeivijos lietuvių 
parapijoms ir net parapi
joms pačioje tėvynėje. Ir čia 
ir ten parapijos išlaiko pa
triotines nuotaikas, todėl jos 
turi būti mūsų visų remia
mos.

Po paskaitos Dr. V. Bar- 
dauskaitė padeklamavo J. 
Aisčio ”0, Dieve”, o S. Ku
bilius — B. Brazdžionio ’’Ke
leivis iš Edomo”. ’’Nemuno 
Dukrų” trio padainavo A. 
Raudonikio ’’Tau tėvynė”, T. 
Makačino ’’Šaltinėlių Žyd-. 
rynė” ir . Bražinsko ’’Vil
niaus sapnai”.

Programos užbaigai cho
ras Lituania, vadovaujamas 
G. Vasiliauskienės, padaina
vo B. Kiverio ’’Man skamba 
toliuos”, F. Strolios ’’Nar
suolių dainą” ir J. Strolios 
"Parveski, Viešpatie”. Šioj 
dainoj' solo partiją atliko A. 
Zamoiskis.

Akademija praėjo iškil
mingoj nuotaikoj, dalyvau
jant pilnai salei klausytojų. 
Kun. A. Spurgis nuoširdžiai 
padėkojo visiems šių iškil
mių dalyviams ir programos 
išpŪdytojams. Visos šventės 
užbaigai, klebonas paprašė 
programos dalyvius atsigai
vinti kava ir užkandžiais.

bs
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PABALTIEČIŲ ŽAIBO 
TURNYRAS

Šiais metais žaibo turnyre 
dalyvavo vos dešimt pabal- 
tiečių šachmatininkų, nes 
tuo pačiu metu latvių klube 
vyko teatro spektaklis. Per
einamoji taurė paliko dar 
vieneriems metams lietuvių 
rankose V. Patašiui iš devy
nių partijų laimėjus aštuo- 
nias. Antrą, trečią ir ketvir
tą vietą dalinosi trys žai
dėjai, laimėję po šešis taš
kus: I. Liepa (latvis), V. Au- 
Sstinavičius ir J. Jančius 

jtuviai). Penktoje vietoje 
estas.

Paskutinis šių metų pa- 
baltiečių jėgų išbandymas 
nebuvo sėkmingas mūsų 
klubo pirmininkui Dr. I. 
Venclovui. Laimėjęs tik 4 V2 
taško dalinosi šeštą ir sep
tintą vietą su J. Dambraus
ku.

STAIGMENOS
ŠACHMATŲ 

OLIMPIJADOJE

Perskaičius pirmuosius 
Australijos šachmatų olim
pinės komandos pasiektus 
rezultatus daugelis suabejo
jo jų tikslumu — Australija 
3V2 - Argentina V2!!! Atrodė, 
kad kažkur klaida, bet pa
tikslinimų pranešimuose 
nebuvo. Ir šioje sporto ša
koje padarytas didelis prog
resas. Nugalėta Brazilija 2V2 
- IV2, Tunizija 2Vz - IV2. 
Viena iš didžiausių staigme
nų Australija - Vakarų Vo
kietija 2-2. Australų pirmo
sios lentos žaidėjas atsilaikė 

Dovanos 
giminėms Lietuvoje

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

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

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

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

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

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

100

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

Šie produktai galima siusti su rūbais: V2 sv. arbatos - $ 
4, Vz sv. neseafes - 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.

prieš vokietį didmeisterį R. 
Hubner, stovintį pagal įver
tinimą ketvirtoje vietoje 
pasauliniame sąraše. Lygio
mis dar sužaista prieš Izraelį 
ir Rumuniją.

Varžyboms įpusėjus Aus
tralija stovėjo septintoje 
vietoje iš 92 dalyvavusių 
valstybių. Paskutiniame ke
turioliktame rate Australi
jos priešininkas Bulgarija. 
Pasiekus aukštą laimėjimą 
Australijos reprezentantai 
pateko į ketvirtą vietą. 
Australų komandos kapito
nas, patyręs, kad pirmosios 
lentos žaidėjas Robert Ja
mieson yra pakankamai pel
nęs taškų būti pripažintam 
didmeisteriu, atleido jį iš 
varžybų. Susilpnintas sąs
tatas neatsilaikė prieš bul
garus ir pralaimėjo V2 - 3V2 
taškų skirtumu tuo nukris- 
dami į 22-rą vietą.

Pirmąją vietą laimėjo So
vietų Rusija, pelniusi 42 V2 
taško iš 56 galimų, antroje 
vietoje Čekoslovakija su 36 
taškais, USA 3572 ir Jugos
lavija su 35 ketvirtoje vieto
je.
p ČERAKAVIČIENĖ

AUSTRALŲ SPAUDOJE

Šahmatai yra toks spor
tas, kurį žaidžia beveik

Veda V. Augustinavi&us

Petrė čerakavičienė

išimtinai vyrai. Australijoje 
moterų šachmatininkių 
skaičius nesiekia šimto. Lie
tuvių tarpe turime Petrę 
Čerakavičienę, gyvenančią 
Geelonge, kuri nuo 1966 m. 
kiekvieną savaitę du vaka
rus pašvenčia šachmatams. 
Ji priklauso Geelongo šach- 

-matų klubui.
Prieš keletą savaičių Pet

rė atšventė savo 60 metų 
sukaktį. Ta proga atkreipė į 
ją dėmesį vietinio laikraščio

Pas Newcastle lietuvius
LIETUVIAI LATVIJOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

MINĖJIME

Lapkričio 13 d. Newcas- 
telio latvių "Dauguvas 
Vanagi” surengė Latvijos 
nepriklausomybės paskelbi
mo 64 m. sukakties minėji
mą su banketu Lenkų Na
muose, Broadmeadow. Mi
nėjimą vedė ilgametė latvių 
veikėja Marija Mukans. 
Sydnejaus Latvių Vienybės 
atstovas Vidvuds Koškins 
skaitė paskaitą, o Sydnejaus 
mišrus choras (60 daininin
kų) latvių tautiniuose rū
buose, puikiai diriguojamas 
Haralds Rutups dviem išėji
mais patraukė gražiomis 
dainomis visus svečius ir 
turėjo keletą dainų pakar
toti.

Banketo metu šokiai, va
karienė ir laimės šulinys dar 
kartą įrodė latvių sugebėji
mą, ypač moterų, gražiai 
priimti svečius.

Lietuviai buvo užpildę re
zervuotą stalą. Greta vald. 
pirm. Dr. šeškaus ir sekr. 
Roko Lapinsko šioje grupėje 
buvo net iš Kurri-Kurri at
vykę Petras ir Stefa Kai
riai. Taip pat šioje lietuvių 
grupėje dalyvavo pirmosios 
Nele lietuvių valdybos narė 
Erika Jakavičienė, kuri yra 
sugrįžusi po ilgų metų su 
savo šeima į Newcastelį.

NAUJŲ METŲ
SUTIKIMAS

Jau gauti pakvietimai į 
Naujų Metų sutikimo vaka
rą su šokiais. Rengia Apy
linkės Valdyba gruodžio 31 
d. Liuteronų parapijos salė
je, Blackall St., Broad
meadow. Salė atidaroma 7 
vai.

.Valentinas Kutas moder- 

reporteris.
Petrė yra dalyvavusi 

daugelyje turnyrų, pasieku
si gražių laimėjimų o 1979 
m. net laimėjo pirmą vietą 
Melbourne moterų turnyre. 
Apie ją išsamų straipsnį 
paskelbė Geelongo dienraš
tis "The Advertiser” su jos 
nuotrauka. Sveikiname 
mielą Petrę ne vien tik su 
gimtadieniu, bet ir su gra
žiais atsiekimais šachmatų 
kovos lauke.

VIEŠAS TURNYRAS

Metiniame Sydnejaus 
. šachmatų klubo viešame 
turnyre po šešių žaidimo ra
tų pirmauja du žaidėjai, lai
mėję po 5Vz taško. Vienas jų 
J. Curtis, buvęs šios valsti
jos čempionas.

Lietuvių šachmatininkų 
pasekmės: Dr. I. Venclovas 
su 4*/2 taško, dar nėra pra
radęs galimybės laimėti šį 
turnyrą.

V. Patašius, J. Jenčius ir 
J. Dambrauskas po 3*/z taš
ko, kai pastarasis dar turi 
sužaisti šeštąją partiją.

V. Augustinavičius ir A. 
Giniūnas 3. VI. Šneideris ir 
St. Rimkus laimėję 2Vz taš
ko.

Turnyro uždarymas, 
dovanų įteikimas ir žaibo 
turnyras įvyks gruodžio 15 
d. (trečiadienį). Žaibo tur
nyre gali dalyvauti visi lie
tuviai šachmatų klubo 
nariai. Viešo turnyro laimė
tojams pri'zus ir taures 
įteiks Sydnejaus Liet. Klubo 
Valdybos pirmininkas V. 
Simniškis. Viešo turnyro 

niąis įrengimais patieks 
plokštelių muziką šokiafiis. 
Veiks loterija ir valdyba 
maloniai prašo svečius 
asmeniškomis dovanomis 
praturtinti loteriją.

Gėrimus ir užkandžius 
svečiai atsineša savo.

Valdyba kviečia visus su 
šeimomis ir draugais gausiai 
atsilankyti ir susitikti Naujų 
Metų proga.

Stalų užsakymus priima 
pats Vald. pirm. Dr. M. šeš
kus tel. 52 4075.

LIETUVIŠKOS
PAMALDOS

Kun. Povilas Martūząs 
lapkričio 28 d. St. Lauryno 
bažnyčioje, Broadmeadow, 
laikė pamaldas lietuviams.

Tuo pačiu pranešama, kad 
sekančios pamaldos lietu
viams bus tik vasario pabai- 
S°je- A.Š.

MELBOURNO LIET.
KNYGA

Per A. Zubrą Šaltinių 
Bibliotekon prisiųsta Moni
kos Danos Baltutienės aka
deminis darbas, už kurį ji 
gavusi Australijos Lietuvių 
Fondo $ 500 premiją: "Li
thuanians in Melbourne 
1947-1980 - 9 October, 1981 - 
B.A. Honours Thesis - De- 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

rezultatus skelbia pirmadie
niais The Sydney Morning 
Herald.

ŽENGIANT Į 1983-čiuosius

Šachmatai - individualus, 
amžinai gyvas ir įdomus žai
dimas, kas metai darosi po
puliaresnis visame pasauly
je. Reikia manyti, kad po 
sėkmingo Australijos olim
pinės komandos pasirodymo 
per praėjusią Olimpiadą šio
ji sporto šaka šiame krašte 
praturtės naujais žaidėjais 
ir rėmėjais. Užbaigiant šių 
metų veiklą kviečiu visus, 
kurie bent kiek turi noro at
sipalaiduoti nuo kasdieninių 
rūpesčių ir įsijungti į protinį 
žaidimą. Kiekvienam šach
matininkui pagal jo pajėgu
mą bus sudarytos sąlygos 
žaisti ir reprezentuoti lietu
vius. Šachmatų klubus turi
me kiekvienoje mūsų kolo
nijoje.

Šiandieną būtų sunku pa
sakyti, kiek skaitytojų do
misi šachmatų skyriumi ir 
bendrai šachmatų žaidimu.

Kartą atostogų metu nu
vykęs į Australijos opalų 
kasyklas Lightning Ridge, 
apie 800 kilometrų nuo Syd- 
nejaus, beslampinėdamas po 
kasyklų laukus, pastebėjau 
tautietį, bepietaujantį prie 
palapinės. Šalia gulėjo ’’Mū
sų Pastogė" - iš to supratau, 
kad čia mūsų tautietis. Už
simezga kalba. Savo pūslė
tomis rankomis pakėlė tau
tietis "Mūsų Pastogę” ir nu
sikeikė. "Jau kelinta diena 
bandau išpręsti šį šachmatų 
uždavinį!^ Bet tai dar ne
paskutinis šios mano kelio
nės nuotykis. Sustojęs 
mažame Gingendra mieste
lyje suradau kitą tautietį. 
Pavaišino sodo vaisiais. Be- 
sistiprinant vyšnine pasiūlė 
sužaisti šachmatais. Sumė
tėme tris partijas ir išvykau 
į namus ’sausas”. Atsisvei
kinant tautietis prisipažino, 
kad nekartą yra atskaitęs ir 
mūsų vienam iš dvasiškių, 
geram šachmatų žaidėjui, 
bet sako, dėl šventos ramy
bės to nepaminėk net savo 
prieteliams. Taigi, šachmatų 
mylėtojų, atrodo, turime 
daug.

Užbaigiant šių metų šach
matų veiklą visiems sky
riaus skaitytojams linkiu 
džiaugsmingų Sv. Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų.

partment of History - Uni
versity of Melbourne - 
Supervisor: Prof. G. Blainey 
- 86 p.”. Šia proga Melbour
ne Lietuvių Biblioteka nuo
širdžiai sveikina mūsų naują 
bakalaurę ir laureatę M.D. 
Baltutienę, linkint jai sėk
mingai siekti tolimesnių 
aukštojo išsilavinimo laips
nių.

Aukojo bibliotekai po $ 5 
J. Kulys, J.Ž. Knygų ir žur
nalų P. Dranginis, A. Gabas, 
I.R. Kaunai, V. Vaitkus. Vi
siems mūsų bibliotekos rė
mėjams ir bičiuliams nuo
širdus ačiū.

J. Mikštas 
bibliotekos vedėjas
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AKADEMINĖ PREMIJA
LAUKIA KANDIDATO

Australijos Lietuvių Fon
das nuo paskutiniojo metinio 
narių susirinkimo leidžia 
komisijai skirti akademinę 
premiją 300-1000 dolerių ri
boje, pagal darbo vertę. Pa
siūlymas buvo komisijos na
rio prof. Vytauto Donielos. 
Komisijos pečiams ar gal
voms tai didelė atsakomybė.

Negirdėti, kad kas šiemet 
būtų parašęs tezę lituanisti
ne tema. Tikėkim, kad kitais 
metais susilauksim naujos 
lietuviškos žvaigždelės. Kas 
nori paruošti darbą iš lietu
vių kalbotyros srities, prof. 
J. Marvan priims Monash 
universitete, kas nori paly
ginti lietuvių ir latvių kal
bas, gali kreiptis i tą pati 
prof. J. Marvan ar prof. T.G. 
Fennell Flinders universite
te S.A. Kas domisi politi
niais mokslais, kas norėtų 
mokslo akimis pažvelgti i 
atsikūrusią ar nepriklauso
mybę praradusią Lietuvą, 
tokiai temai, tikiu, sutiks 
būti vadovu Adelaidės uni
versiteto dėstytojas Dr. 
John Playford. Atrodytų, 
kad architektūra tolokai 
nuo lituanistikos. New 
South Wales universitete 
Rimas Kabaila ir ten rado 
profesorių, kuris ji priėmė 
su lietuvių architektūros te
ma.

Jei kam su lituanistinės 
temos studijų darbu pri
trūktų lėšų, tai tuo reikalu 
gali kreiptis paramos į A.L.. 
Fondą. Reikia tik, kad dar
bas būtų įpusėtas ar bent 
pradėtas. Akademinė pre-

nuja gali būti paskirta už li
tuanistinės temos studiją, 
atspausdintą kuriame nors 
moksliniame žurnale, nebū
tinai rašytą moksliniam 
laipsniui gauti.

SYDNEY LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Gruodžio 18 d., šešt., 7.30 v. 
VAKARONĖ

Būsite pavaišinti vynu 
Laimingi durų prizai 
Įėjimas laisvas

Gruodžio 19 d., sekm., 3 vai.
KALĖDŲ EGLUTĖ 

Kalėdų Senis ir dovanos na
rių vaikams, kurie buvo 
užregistruoti.

VARPO IEŠMINĖ

MALONIAI KVIEČIAME VISUS Į

”Sūkurio” koncertą
sekmadienį, gruodžio 12 d., 4 vai. Sydnejaus Lietuvių Namuose Bankstowne.

Atvykite pasidžiaugti tautinių šokių ir muzikos pyne ir paremti ’’Sūkurio” 
šokėjus.

Įėjimas suaugusiems $ 5, moksleiviams ir pensininkams $ 3, vaikams iki 12 
metų veltui.

Metų darbo užbaigai 
Melb. sporto klubas Varpas 
ruošia iešminę gruodžio 19 
d., sekmadienį, 2 vai. prie 
Albert Park ežero priešais 
krepšinio stadioną. Kviečia^- 
mi sportininkai, rėmėjai ir 
visi melburniečiai. Klubo 
Valdyba aprūpins užkanda, 
Gėrimais svečiai pasirūpina 
patys.

DĖMESIO 
EVANGELIKAMS

Iškilmingos L.D. pamal
dos evangelikams įvyks Ka
lėdų antrą dieną, gruodžio 
26. Įsidėmėtinas skirtingas 
laikas — 10.30 vai. ryto.

Pamaldas atnašaus kun. 
Valdemaras Kostizenas su 
šv. Komunija.

Prašoma paraginti ir pra

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

20, metu. sukaktuvinis
GRUODŽIO 11 D., ŠEŠTADIENĮ 7 vai. vak.

VAKARIENĖ IR ŠAMPANAS ♦ GERA PROGRAMA ♦ $ 12 ASMENIUI

nešti vieni kitiems ir pažįs
tamiems evangelikams.

Maloniai laukiame ir 
evangelikų, atvykusių iš ki
tų vietovių, dalyvavimo šio
se pamaldose. Pamaldos 
įvyks 10.30 vai., Lietuvių 
Namų koplyčioje, 44 Errol 
St. North Melbourne.

Vic. Evang. Bažn. 
Komitetas

A.L.B. Melbourno Apylinkės Valdyba 
rengia

Spindulio Ansamblio Dainų ir Tautinių Šokių

koncertą
sausio 2 d. 4 vai. Camberwell Civic Centre salėje 

Camberwell Rd. Camberwell
Bilietus užsisakyti pas p. A. Bajorą, telef. 306 8595

ALB MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA
Visus maloniai kviečia į

NAUJŲ METŲ BALIŲ
gruodžio 31 d. 7.00 vai. vak. 

CAMBERWELL CIVIC CENTRE 
340 Camberwell Rd. Camberwell

Karšta 4 patiekalų vakarienė. Platus pasirinkimas gėrimų. Linksma 
’’Apollo Trio” muzika

Stalus užsisakyti pas A. Bajorą 306 8595 Viktorijos gyventojams
A. Žilinską dienos metu 328 3665. Vakarais: 583 4258 kitų valstijų svečiams

Tautos
Fonde

TAUTOS FONDO ATSTO
VŲ BEI ĮGALIOTINIŲ 
SUVAŽIAVIMO

DARBOTVARKĖ

Suvažiavimo atidarymas. 
Invokacija. 2. Suvažiavimo 
prezidiumo sudarymas. 3. 
Rezoliucijų K-jos sudary
mas. 4. Sveikinimai. 5. Prel. 

P. Butkaus, MBE, paskaita. 
6. Atstovų bei įgaliotinių 
pranešimai apie T. Fondo 
padėtį jų gyvenamose vie
tovėse. 7. Diskusijos: a) 
veiklos koordinavimas, b) T. 
Fondo veiklos atnaujinimas - 
pagyvnimas. c) T. Fondo 
vieta Australijos Liet. B-je.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Suvažiavimo uždarymas.

Visi esamieji ir busimieji 
T. Fondo rėmėjai ir nariai 

kviečiami dalyvauti.

Tautos Fondo Atstovybė 
Melbourne

Kariuomenės šventės 
proga ramovėnas Edvardas 
Rašimas žuvusių karių už 
Lietuvos laisvę atminimui, 
Tautos Fondui aukojo 20 
dolerių. Ačiū.

T.A. Atstovybė Australijoj.

MELB. LIET. KLUBE

Melbourno Liet. Klubo Val
dyba nustojo savo nario 
Juozo Kalnėno, kuris pasi
traukė dėl sveikatos. Už jo 
eilės metų darbą Klubo Val
dyba reiškia jam nuoširdžią 
padėką ir linki greit pas
veikti.

Jo vieton į Klubo Valdybą 
pakviestas kandidatas Dr. 
Paulius Kabaila. Tuo pačiu 
Valdyba persitvarkė: pirm. 
Juozas Petrašiūnas (tel. 
232 5034), I vicepirm. Mar
tynas Didžys (tel. 398 1309), 
II vicepirm. Paulius Jokū
baitis (tel. darbe 606 8157, 
namie 398 4607), sekr. Pau
lius Kabaila (tel. darbe 
541 6444, namie 232 3569), 
ūkio vedėjas Algis Milvydas 
(tel. darbe 860 2644, namų 
848 8908), virtuvės reik, ve
dėjas Leonas Padgurskis 
(tel. 459 9062), parengimų 
vadovė Elena Korsakaitė 
(tel. 528 3746).

mist Pastogė

Lietuvių Namų balius 
praėjo labai sėkmingai. Už 
talką, ypač ruošiant maistą 
ir aptarnaujant dėkojame 
ponioms: B. Kavai, J. Good- 
sall, E. Dudėnienei, J. Kvie- 
telaitienei, V. Sivickienei, T. 
Bikulčienei, p. Bitienei ir p. 
Matulionienei. Ačiū loterijai 
fantų aukotojams: J. Good- 
sall, B. Kavai, M. Didžiui, T. 
Bikulčienei, V. Jasulaičiui. 
Ačiū p. Žiogienei už loterijos 
suorganizavimą. Visiems 
prisidėjusiems prie to vaka
ro pasisekimo nuoširdžiai 
dėkojame.

P. Kabaila 
MLK Valdybos Sekretorius

*♦*
Vokietijoje išleista nauja 

knyga - Europos politinių 
partijų žodynas. Apie Lie
tuvos politines partijas kny
gai paruošė Dr. J. Čegins
kas. Pagal jį Lietuvoje pri
skaičiuota net 16 politinių 
partijų ar sąjūdžių.

Naujų Metų balius Melbourne
Linksma nuotaika — geras orkestras (tas pats, kuris visiems patiko Varpo 

klubo baliaus metu)
Visus jaunus ir senus kviečiame sutikti Naujus Metus su sportininkais ir 

jaunimu. Baliuje galėsite susitikti ’’Spindulio” šokėjus ir Amerikos 
jaunimą^

Balius įvyks Woodhall pavilione, Show Grounds patalpose gruodžio 31 d. 
7.30 vai. vak.

Bilietai $ 10 asmeniui. Vakarienė galima bus pirkti vietoje. Gėrimais patys 
apsirūpina.

Bilietus užsakyti pas Varpo klubo valdybos narius Raimondą Mucenieką tel. 
534 1029, Valę Balnionienę 699 8949 arba Lietuvių Namuose sekmadieniais 
nuo 1.30 iki 3 vai. p.p.
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