
LIETUVIŲ DIENOS CANBERROJE
LIETUVIŲ DIENŲ REIKALAI

Rugsėjo 17 ir 18 dienomis, 
Canberros ALB Apylinkės 
V-bos kviesti Canberroje 
lankėsi ALB Krašto Valdy
bos p-kas V. Bukevičius ir 
Kr. V-bos Jaunimo reika
lams p. K. Stašionis su po
nia.

Tik atvykus svečiai 
gakviesti dalyvauti Lietuvių 

•ienų Komiteto posėdyje 
Lietuvių Klube. Posėdyje 
paaiškėjo, kad jau daug or
ganizacinio darbo padaryta: 
sudaryta Lietuvių Dienų 

•provizorinė programa, už
sakytos beveik visos salės, 
teatrai ir sporto salės, taip 
pat jau pradedami užsakyti 
bendrabučiai žmonių apgy
vendinimui, pats L.D. Komi
tetas praplėstas įvedant at
skirų paruošimų vadovus; 
jau be esančių 5 komiteto 
narių: pirmininko V. Marti
šiaus ir narių A. Brūzgos, G. 
Andruškos, A. Kovalskiė- 
nės, J. Kovalskio dąr t 
įtraukti: Atidarymų cere
monijos - A. Stepanas, 
Sporto Šventė - N. Pilka, 
Tautinių Šokių Festivalis - 
G. Genys, Dainų Šventė - L. 
Žilinskienė, Jaunimo Talen
tų Vakaras ir Vaikų Pasiro
dymas - R. Mauragienė, 
Meno - Tautodailės Paroda - 
A. Stepanienė, Dramos va
karas - K. Kemežys, Krašto 
Tarybos ir Religinė Apeigos 
- A. Balsys, Skautų Stovykla 
- R. Daukus, Naujų Metų 
balius - B. Šilinienė, Archi
tektų ir Inžinierių suvažia
vimas - K. Makūnas, Ramo- 
vėnų suvažiavimas - S. Ra

’’BOLŠEVIKŲ GARBĖS 
ŽODIS IR PABALTIJO 

PAVYZDYS”

"Ar jūs rimtai manot, kad 
jei mes nustosim ginklavęsi, 
rytoj įžygiuos sovietai?” Į šį 
Vokietijoje dažnai girdimą 
’’pacifistų” klausimą savo 
straipsnyje "Bolševikų gar
bės žodis ir Pabaltijo pavyz
dys”, Frankfurter Allge- 
meine Zeitung liepos 3 d. 
numeryje, atsako Enno V. 
Loewenster. Jis aprašo Hit- 
lerio-Stalino paktą ir Lietu
vos, Latvijos bei Estijos 
užėmimą 1940 metais - ’’įvy
kį, kurį šiandien, po 43 
metų, vėl priminė preziden
to Reagano pareiškimas, jog 
ši aneksija esanti neteisėta 
ir JA V-bės jos nepripažįs
ta”. Pabaltijo valstybių užė
mimas Loewnsternui yra 
pavyzdys kaip Sovietų Są
junga susidoroja su nepajė
giančiomis valstybėmis.
sovietai neįžygiuoja 

sekančią dieną”, rašo jis, 
’’bet palaipsniui, ką rodo 
Pabaltijo pavyzdys”. Vokie
čių žurnalistas atpasakoja 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
užėmimo detales ir pacituoja 

tas, susipažinimo vakaras ir 
gegužinė - M. Mauragis. 
Taip pat paskirti ir paramos 
administratoriai: transpor
to, apgyvendinimo, maitini
mo ir t.t. Provizorinė prog
rama greitu laiku bus pas
kelbta ’’Mūsų Pastogėje*.

Atidarymo ceremonijos 
norima pravesti Civic 
Centre labai iškilmingai da
lyvaujant garbės svečiams 
ir kitiems dignitoriams; ti
kimasi, kad iškilmėse daly
vaus ir Governor-General, 
kuriam pakvietimas jau yra 
pasiųstas.

Tautinių Šokių Festivalis 
ir Sporto Šventė numatoma 
pravesti National Sports 
Centre, Dainų Šventė Civic 
Centre teatre, Dramos Te
atras Civic Centre Play
house, Krašto Tarybos po
sėdžiai Lynham Primary 
School, kuri yra prie Lietu
vių Klubo. Visos šios vieto

Molotovo atstovo Dekano
zovo pareiškimus Krėvei- 

.Mickevičiui, jog’antrasis pa
saulinis karas mums įteiks 
Europą, kaip prinokusį vai
sių, o neišvengiamas trečia
sis pasaulinis karas pasi
baigs mūsų pergale visame 
pasaulyje”.

(ELTA)

BRITŲ KONSERVATORIŲ 
PARTIJA NAUDOJA

LIETUVOS PAVYZDĮ

Šį pavasarį vykusių rinki
mų į D. Britanijos Parla
mentą metu, britų televizi
joje ir radijuje buvo dažnai 
minima Lietuvos ir Pabalti- 
jos okupacija. Prie to daug 
prisidėjo britų konservato
rių partijos strategija - pasi

PLB Seime "Spaudos stalas”. Iš k.: Juozas Šlajus, Mūsų Pastogės atstovas ir 
Žurnalistų S-gos pirm., Jurgis Janušaitis, atstovė iš Anglijos Asta Kučinskai
tė ir ’’Amerikos balso” atstovas Romas Kasparas. Gilumoje matosi Birutė 
Prašmutaitė iš Melbourno ir Juras Kovalskis iš Canberros. Nuotrauka V. Ba
cevičiaus

vės sekančią dieną buvo ap
lankytos Kr. V-bos p-ko, 
kuris pats įsitikino, kad si
tuacija visų parengimų yra 
labai central! ir parinktos 
patalpos tikrai geros ir re
prezentacinės.

Naujų Metų balius numa
tomas surengti vienas, kuris 
f alėtų sutalpinti visus - 

howgraund.
Diskutuota ir apie užjūrio 

svečių ir menininkų kvieti
mą į Lietuvių Dienas, duota 
įvairių pasiūlymų, bet tas 
buvo palikta Kr. V-bai nu
tarti.

Lietuvių Dienų Komitetas 
dirba našiai ir su dideliu en
tuziazmu ir nėra jokios abe
jonės, kad surengtos Can
berroje Lietuvių Dienos 
praeis su dideliu pasiseki
mu, jei Australijos lietuviai 
jas parems savo 
dalyvavimu.

Buvęs

sakydami už atominių ginklų 
pasilaikymą ir gindami savo 
poziciją jie pakartotinai nu
rodė Pabaltijo pavyzdį. Po
litinių debatų metu žemėla
piuose buvo nurodoma į 
Lietuvą ir aiškinama kaip ji

Moksleivių šalpai
LIETUVIŲ ŠALPOS 

DRAUGIJA "LABDARA”

Mielosios ir mielieji ’’Lab
daros” Draugijos narės, na
riai ir rėmėjai!

Prasidėjo nauji 1983/1984 
mokslo metai. Padidėjo rū
pesčių tėvams, mokytojams, 
globėjams. Lietuviams tų 
rūpesčių dar daugiau. Jiems

M.K. Čiurlionis Iš "Pavasario Sonatos

buvo Sovietų užgrobta. To 
rinkimų D. Britanijos lietu
viai pasiuntė Britų konser
vatorių partijos pirmininkui, 
Cecil Parkinsonui, padėkos 
laišką.

(ELTA)

tenka pasirūpinti, kad vaikai 
be bendro išsilavinimo gy
venamų kraštų mokyklose 
galėtų pastudijuoti lietuvių 
kalbą ir istoriją.

Ir kai dažnai nusiskun- 
džiame, kad senesnei kartai 
pasišalinus, sunku su lietu
viškai veiklai įpėdiniais.tai 
tokie sugestyvumai tik Gali
nai pateisinami. Turime 

priešingų džiugių pavyzdžių, 
šiais metais statutiniai kei
tėsi Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba. Į 
naująją valdybą išrinkti 
septyni jaunesnės kartos 
akademikai, pasiekę aukš
tojo išsilavinimo Vakaruose. 
Panašiai Vokietijoje. Dabar 
lietuvių visuomenės prieša
kinėse pozicijose akademi
kai, daugumoje lietuvių Va- 
dario 16 Gimnazijos auklėti
niai. Kituose kraštuose pa
našūs reiškiniai. Maži skir
tumai net už geležinės už
dangos. Paminėsime Lenki
jos lietuvius. Apie veikiantį 
Punske lietuvių licėjų (gim
naziją) rašo ’’Aušra*’ (Seinų 
1983 m. nr. 2 psl. 17): ’’mo
kykla atlieka vis tik gerą 
darbą. Didelė dalis mūsų 
mokyklos absolventų, baigę 
mokyklą grįžta į savąjį 
kampelį. Ta meilė tėvų že
mei, gal šeimoje uždegta, 
kurstoma ir mokykloje, ir 
daug kas nelieka jai abejin
gas. Per 26 savo egzistavimo 
metus Punsko licėjus į gy
veninę išleido 431 absol
ventų.'Dalis jų ėmėsi studijų 
aukštosiose mokyklose. Di
desnė dalis baigusiųjų yra 
įsidarbinę Punsko - Seinų - 
Suvalkų krašte. Pažvelgus į 
Punsko įstaigų darbuotojų 
išsilavinimą, prieiname gana _ 

išvadų: lyginant jį su * 
panašiomis Lenkijos gyven
vietėmis - jis pirmauja .

Turėsime skaitlingesnę 
akademinę šviesuomenę - 
užimsime reikšmingesnę 
vietą kultūringų tautų šei
moje, ir bus garantuotas 
mūsų tautos išlikimas.

"Labdaros” Draugija 
rūpinasi moksleivija, darbų 
gali atlikti, pagal gaunamas 
pajamas. Šiais metais, grei-

Nukelta į psl. 2
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Dar apie PLB Dienas
Tikimės, jau visi bus su

grįžę iš šių metų šiaurietiš
kos vasaros metu vykusių 
didžiųjų lietuvių renginių, 
kurie gerąja prasme turėjo 
sukrėsti visą lietuvišką išei
viją Jų atgarsiai dar ir 
šiandie atsiliepia mūsų min
tyse ir širdyse, o ypač tų, 
kurie turėjo laimės patys 
asmeniškai dalyvauti. Visa 
tai išreiškiama vienu vardu 
— Pasaulio Lietuvių Dienos. 
Juk iš tikrųjų visuose di
džiuosiuose renginiuose re- 
prezentavosi pasaulio lietu
viai; tiek PLB Seime, tiek 
Lietuvių Dienose Čikagoje, 
tiek Jaunimo Kongrese, tiek 
jubiliejinėje skautų sto
vykloje, tiek pasaulio lietu
vių sporto žaidynėse. Ir visur 
buvo stengiamasi kaip galint 
tinkamiau reprezentuotis, o 
drauge ir pasisemiant stip
rybės, o gal net jos grįžus 
įkvėpti ir namie, vietoje pa
sitikusiems. Idealiai galvo
jant, mes visi esame tarsi 
patys ten dalyvavę, nes 
kiekvienas Pasaulio Lietu
vių Dienos buvęs jau re- 
prentavo ir visus čia patiku
sius, nes visi su įtampa buvo 
suinteresuoti, kaip ten buvo, 
kaip praėjo kas atsiekta.

Reikia atsiminti, kad visi 
PL Dienų parengimai buvo 
masiško pobūdžio: PL Die
nos Čikagoje dalyvius skai
čiavo dešimtimis tūkstančių, 
po beveik tūkstantį dalyva
vo visuose trijuose jaunimo 
renginiuose. Tai vis dėl to 
net ir gerokai atšalusiam ši
tokios lietuvybės demons
tracijos ir manifestacijos 
neišvengiamai turėjo palikti 
sukrečiančio įspūdžio. Kaip 
mus dvasiškai atgaivina kad 
ir mažu mastu Australijos 
Lietuvių Dienos, rengiamos 
kas antri metai, tai ką jau 
bekalbėti apie dešimteriopai 
didesnio masto renginius.

Tiesa, tas truko palygina
mai trumpoką laiką - nuo sa
vaitės iki kelių savaičių. Gal 
ne visi pajėgė apeiti visus 
renginius, kiekviename jų 
dalyvauti, ypač specifiniuo
se, kaip sporto žaidynės, 
skautų sąskrydis, Jaunimo 
Kongresas, tačiau nežiūrint 
to, toms Pasaulio Liet. Die
noms buvo rengtasi metų 
metais, kur parengiamuose 
darbuose daugumoj buvo 
įsitraukusios visų kraštų 
lietuvių bendruomenės. 
Taigi, tokių plataus masto 
renginių esminis svoris ne 
tiek pasirodymuose, bet 
ypač pasirengime, o tas iš
judina ir skatina kiekvieną 
susipratusį lietuvį. Šių Pa
saulio Lietuvių Dienų esmi
nis bruožas masiniame 
ženkle. Tai bruožas, kuris 
daugiau negu koks kitas už
simojimas palieka bene patį 
didžiausią įspūdį.

Tarp daugybės neišven

giamai atsiranda ir skepti
kų, kurie nesivaržo klausti: 
ar pasiteisina tos visos mil
žiniškos išlaidos ir pastan
gos? Žinoma, tinginiui, kuris 
numoja ranka į bet kokias 
pastangas ar siekimus, tas 
nepadaro jokio įspūdžio, 
arba šykštuoliui, kuris viską 
vertina tik materialine nau

da ir pinigu, atrodys viskas 
tuščia ir be reikalo, tačiau 
susipratusiam lietuviui ide
alistui bus kaip fantastinis 
atsiekimas ir geriausiai in
vestuotas bet koks kapita
las! O tokių mūsų tarpe vis 
dėl to yra dauguma, nes 
kiekvienas, kuris jaučiasi 
lietuviu ir to vardo neišsigi
na, jau yra daugiau ar ma
žiau idealistas ir dėl to pats 
džiaugiasi ir prieš kitus di
džiuojasi, kad, va, tai lietu
vių darbas ir jų atsiekimas!

Apie didelius įvykius bū
tina ir daug kalbėti. Mūsų 
Pastogė yra tuo laiminga, 
kad galėjo ir tebegali apie

Baltų Studijų Dienos
BALTIEČIŲ STUDIJINĖ 

KONFERENCIJA

Rugsėjo 10-11 dienomis 
Melbourne universitete įvy
ko baltiečių II-ji studijinė 
konferencija. Atidarė am
žiumi ir baltistikos darbais 
pasižymėjęs latvis profeso
rius emeritas E. Dunsdorfs. 
Dienos eigoje skaityta 6 re
feratai. Tema pasirenkant 
trumpam referatui akade
miniam forumui geriausiai 
atitiko Dr. H. Johansons ir 
filologas Dr. T.G. Fennell. 
Latvių kilmės H. Johansons 
pavaizdavo vidinį konfliktą 
Rygos miesto adminstraci- 
joje vokiečių okupacijos 
1941-44 m. laiku. Paryškinta 
Baltijos vokiečių, Reicho 
vokiečių ir latvių tautinių 
aspiracijų susikirtimas. Re
feratą skaitė ne pats auto
rius, o jo įgaliotas asmuo, 
todėl nebuvo galima pasitei
rauti, kiek autorius savo iš
vadoms turi surinkęs pare
miamosios dokumentinės 
medžiagos. Filologas T.G. 
Fennell panagrinėjo morfo
loginiu požiūriu du latvių 
kalbos XVH š. gramatikos 
veikalus, rašytus vokiečių 
kilmės pastorių Latvijoje, 
labiausiai atsiremiant G. 
Dreszell 1685 m. gramatika. 
Flinders universiteto dėsty
tojas T.G. Fennell filologijos 
doktoratą įsigijęs Sorbonos 
universitete, vėliau susido
mėjęs baltistika ir puikiai 
kalbąs latviškai. Supranta 
bei Susikalba ir lietuviškai. 
Akademinių studijinių atos
togų metu prieš kelerius 
metus buvojo Rygoje, lan
kėsi ir Vilniuje.

Iškalbingumo požiūriu 
geriausiai auditoriją paver
gė prof. E. Dunsdorfs savo 
tema ’’Ten Tausand Latvian 
Graduates in the Free 
World 1945-82”. Kalbėjo be 
užrašų, perpildamas intri- 
Sįjojančiomis užuominomis, 

o organizaciniu talentu ir 
darbštumu surinkta aukštąjį 
mokslą baigusiųjų sąrašas - 
viso 10.006 asmenys: JAV 

juos plačiai rašyti ir visus 
įvykius spaudoje atvaizduo
ti. Bene plačiausiai apie či- 
kagiškes Lietuvių Dienas 
rašė ir teberašo ištikimasis 
MJP. bendradarbis Jurgis 
Janušaitis, kuris pasišven
tusiai ir vaizdžiai skaityto
jams gyvai pristato visus 
įvykius. Visų skaitytojų 
vardu jam nuošridžiai dėko
jame. Gražiai pristatė spor
to žaidynes ir adelaidiškis 
Robertas Sidabras, skautų 
didįjį sąskrydį Bronius Ža
lys, Jaunimo Kongresą Dita 
Svaldenytė ir apie jį dar 
teks ir daugiau skaityti ir 
girdėti, juo labiau, kad se
kantis Jaunimo Kongresas 
numatomas Australijoje. 
Todėl praėjusio kongreso 
atsiekimai, išgyvenimai, 
įspūdžiai, entuziazmas ga
lios kaip tinkamiausia pas
kata būsimiems kongreso 
rengėjams ir darbuotojams.

Nors ir praėjusios PL 
Dienos, bet jų dvasia vis te
bejaučiama. Tikėkimės, kad 
ji dar ilgai ir gaivinančiai 
plevens. (v.k.)

Dr. T.G. Fennell

5715, Kanadoje 1412, Aus
tralijoje 1388, likusieji ki
tuose kraštuose. Yra išlei
dęs anglų kalba ’’Latvian 
Graduates 1945-75” Mel
bourne, 1978. Latvių kalba 
redaguoja ir leidžia metinį 
’’Archivs” žurnalą - metraš
tį. Iki šiol pasirodė 23 tomai. 
1983 m. tomas yra 240 pus
lapių. Spausdinama Mel
bourne.

Lietuviams konferencijoje 
tiesioginiu įnašu atstovavo 
D. Baltutienė ir A. Taš- 
kūnas. D. Baltutienės tema 
’’The Melbourne Lithuanian 
Community in the Year 
2000”. Duomenys iš jos Mel
bourne universitetui įteik
tos tezės 1981 m. moksli
niam laipsniu gauti. Darbas, 
kaip žinome, buvo įvertintas 
su atžymėjimu. Šia proga 
Danutės žvilgsnis buvo nu
krypęs į ateitį. Skaitinys 
praskambėjo su akademiniu 
objektyvumu, tegu ir ne
džiuginančiai. Daugelis po 
referato ją sveikino. Norė
tųsi tik laukti, kad autorė šią 
temą ir toliau vis gilintų, 
kuriai pagrindus ji yra jau 
susikūrusi. A. Taškūnas iš
Hobarto universiteto, audi
torijai buvo pristatytas, pa
brėžiant jo ’’Baltic News” 
rędagavimą. Prelegento 
tema ’’Lithuanian Studies in
Australia”. Galimybė tai ar 
tik svajonė? Faktas, kad bu- 

’vusios vyriausybės 1981 m. 
sprendimu 1982-84 m. laiko-

Sveikindamas didžiai gerbiamą mano mielą ir 
brangų bičiulį Česlovą Liutiką jo 80-jo gimtadienio 
proga ir kaip daug nusipelniusį Sydnejaus Liet. Namų 
bibliotekos įkūrėją bei nuolatinį jos vedėją, linkiu jam dar 
ilgai gyventi ir tęsti tą svarbų lietuvybės išlaikymo 
darbą.

Šia proga aukoju Syd. Lietuvių Namų bibliotekai 100 
dolerių bibliotekos reikalams ir Mūsų Pastogei 20 
dolerių.

Juozas Kapočius

Elta praneša
SENATORIUS DOLE 
PAMINI PETKAUS 

SUĖMIMO SUKAKTĮ

Liepos 19 d. senatorius 
Robert Dole JA V-bių Sena
te paminėjo trijų ’’narsių” 
Helsinkio grupių narių - 
Viktoro Petkaus, Mykolo 
Rudenkos ir Anatolijaus 

tarpiui buvo paskirta 2,7 
milijonai dolerių svetimų 
kalbų aukštosiose mokyklo
se dėstymui paremti. Be jau 
universitetų programoje 
esamų kalbų suminėta švie
timo ministerio Wai Fife 
rašte 12 naujų kalbų, kuriom 
ir skiriama anksčiau minė
toji suma. Deja, tame sąraše 
lietuvių, latvių, ukrainiečių 
kalbos nefigūruoja. Tuo 
tarpu serbų, kroatų ir ma- 
keaoniečių kalbos įtrauktos. 
Žygių darėme, bet be rezul
tatų. Šių eilučių autoriaus 
išvada: buvusios vyriausy
bės švietimo ministerio 
sprendimas stebina, net iš
šaukia piktų iliuzijų. Neteko 
tad stebėtis, kad esamų fak
tų akivaizdoje A. Taškūno 
mifltys dėl lietuvių kalbos 
galimybių patekti į bet kurio_ 
universiteto dėstomų daly-* 
kų programą buvo pesimis
tiškos. Tik ir mūsų studentų 
skaičius, ypač humanitari
niuose moksluose, yra labai 
mažas. A. Taškūnas jau nuo 
seniai puoselėja mintį 
įsteigti prie vieno kurio nors 
Australijos universiteto li
tuanistinių studijų centrą. Jį 
pajėgtumėm ir savo lėšomis. 
Tik ir tuo reikalu nesame iš 
jo girdėję konkretesnio pla
no. To nesusilaukėme nei 
konferencijos proga.

Baltų studijoms puoselėti 
sąjunga (Association for the 
Advancement of Baltic 
Studies) yra JAV pabaltie- 
čių akademikų kūrinys. Šiuo 
metu pirmininkas yra Penn- 
sylvanijos universiteto pro
fesorius William Schmals- 
tieg. Leidžia ’’Journal of 
Baltic Studies” ir sąjungos 
informacinį leidinį ’ News
letter”. Sąjungos skyrius 
Australijoje suruošė ir šią 
antrąją skyriaus konferen
ciją Melbourne. Dabartinę 
Australijos skyriaus valdy
bą sudaro latvis Dr. H. Jo
hansons, lietuvis J. Meiliū
nas ir estas R. Rane. Jonas 
Meiliūnas yra sociologijos 
lektorius Philip institute 
Melbourne.

Mintys dėl ateities. Baltų 
studijoms puoselėti s-gos 
Australijos skyrius turėtų 
daugiau dėmesio kreipti 
savitarpio ryšiams. Turėtų 
jis apjungti visus pabaltiečių 
kilmės bent jau antrosios 
kartos akademikus. Konfe
rencijai, manyčiau, reikėtų 
pasirinkti vieną pagrindinę 
idėją. Tada būtų pasiekiama 
gilesnės įžvalgos. Mūsų bib
liotekos ir šiaip asmenys tu
rėtų užsiprenumeruoti są
jungos biuletenį ’’News
letter” ir leidžiamą žurnalą 
’’Journal of the Baltic 
Studies”.

Albertas Zubras 

Ščaranskio - suėmimo 
sukaktuves. Pateikęs jų 
trumpas biografijas, Dole 
pareiškė, kad jų bylos rodo, 
jog sovietų valdžia ’’nesilai
ko savo tarptautinių įsipa
reigojimų”, įskaitant Hel
sinkio susitarimus. ’’Šie trys 
vyrai”, kalbėjo Dole, ’’drau
ge su nesuskaitomais kitais 
sąžinės kaliniais, tęsia savo 
kovą už savo svajonės - lais
vės visiems žmonėms - įgy
vendinimą”. Senatorius 
Dole ragino savo kolegas ir 
toliau aktyviai remti ’’sąži
nės kalinius” Sovietų Sąjun
goje, idant jie vieną dieną 
galėtų patirti savo prigimti
nę teisę būti laisvais”.

(ELTA)

Pgal NSW policijos sta
tistiką nuo sausio 1 iki rug
pjūčio 1 d. valstijos keliuose 
žuvo 626 žmonės. Per tą patį 
laiką 1982 m. žuvo 863. Tai
gi, išgėrusių vairuotojų 
kontrolė smarkiai sumažino 
aukų skaičių. Atsargiau va
žiuoja net ir neišgėrę vai
ruotojai. ♦ **

Atsižvelgiant į ekonominę 
pądėtį ir kitokius suvaržy
mus Sydnejuje namų kainos 
kritusios iki 18%. Ar tai 
reiškia ekonominį nuosmukį, 
ar pagerėjimą, sunku atspė
ti. »**

Tarptautinė pilotų unija, 
kuriai priklauso apie 60.000 
visų oro linijų pilotų, pas
merkė Sov. Sąjungą už ke
leivinio lėktuvo numušimą ir 
nutarė sustabdyti visus 
skrydžius į Sov. S-gą. Taip 
pat toji unija kreipėsi ir į 
visas tarptautines unijas 
pasmerkti Sov. S-gą ir pa
reikšti atitinkamą protestą.

Moksleivių...
Atkelta iš 1 psl.

čiausia, dėl didelių lietuviš
kų parengimų pasauliniu 
mastu, ’’Labdaros6 pajamos 
pirmame pusmetyje buvo 
mažesnės, kaip lutais me
tais. Dedame vilčių į antrąjį 
pusmetį.

Lenkijos moksleivijai pa
rūpiname vartotų rūbų, 
knygų, kurių ten labai lau
kiama.

’’Labdaros” Draugijos 
Valdyba širdingai dėkoja vi
siems už teikiamą paramą, 
tikisi toliau mūsų visuome
nės palankumo. Mūsų 
moksleivija verta sudedamų 
jai aukų.

’’Labdaros” Draugijos 
Valdybos vardu

J. Glemža 
pirmininkas

Adresas: J. Glemža, Con
ventrain 33, 7260 Calw- 
Hirsau. Banko konto: Lab
dara e. V., Landesgirokasse 
Stuttgart Nr. 1185168 BLZ 
60050101
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Jaunimo kongrese
Rašo DITA SVALDENYTĖ

JAUNIMO

Štai jau ir po kongreso, 
kuriam taip įtemptai ruošė
mės.

Liepos 1 d. Čikagoje, Illi
nois universiteto auditorijo
je įvyko iškilmingas Kong
reso atidarymas. Čia daly
vavo jaunimo atstovai, da-

tuvos Himną pakeliamos 
kraštų vėliavos. Sekė ir pa
maldos.
' Jau tą patį vakarą su
rengtame koncerte pasirodė 
visų kraštų atstovai su savo 
programėlėmis. Australijos 
atstovai sudainavo ’’Walt-

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

lyviai ir stebėtojai iš dešim
ties pasaulio kraštų, daugy
bė vietos lietuvių ir svečių, 
suvažiavusių į Pasaulio Lie
tuvių Dienas. Sugiedojus 
JAV ir Lietuvos himnus, žo
dį tarė PLJ S-gos pirminin
kas Gintaras Aukštuolis, 
PLB valdybos pirm. Vytau
tas Kamantas ir Jaunimo 
Kongreso ruošos komiteto 
pirmininkė Violeta Abariū- 
tė. Ji taip pat pristatė ir 
kitus komiteto narius.

Pirmose eilėse sėdėjo visų 
kraštų liet, jaunimo s-gų 
pirmininkai, kurie atskirai 
sveikino. Scenoje 48 kėdės 
simboliškiems garbės sve
čiams - Lietuvos politiniams 
kaliniams. Skaitomas Lietu
vos jaunimo sveikinimas 
V-jam PL Jaunimo Kongre
sui. Šio kongreso šūkis:Ži
nok, iš kur kilęs, kad žinotum 
kas esi, kad žinotu, kur eiti 
ir kaip ten patekti”.

Atidarymo programoje 
paskaitas skaitė Kęstutis 
Slotkus (Kolumbija), Rasa 
Lukoševičiūtė (Kanada). 
Šiuose pasisakymuose iša
nalizuota išeivijos lietuvių 
jaunimo padėtis ir ateities 
perspektyvos. Po Kęstučio 
ir Rasos Dr. kun. Kęstutis 
Trimakas suvedė 289 anketų 
rezultatus - tai pasisakymai < 
skirtingų kraštų jaunimo 
lietuvybės išlaikymo klausi
mais.

Jaunimo Kongreso atida
rymo ceremonija baigėsi 
skaidrių montažu iš praėju
sių kongresų.

Liepos 4 d. rytą susirin
kome prie Jaunimo Centro 
Čikagoje. Iš čia patogiais 
autobusais nuvažiavome į 
stovyklą. Apie 300 jaunuo
lių. Stovyklos registracijos 
ir raštinės darbuotojai pasi
tiko su didžiuliu sveikinimo 
plakatu. Apsigyvenome 
Oberlino koledžio bendra
bučiuose. Kambariai su vi
sais patogumais, o pati sto
vyklavietė priminė minia
tiūrinę Lietuvą. Bendrabu
čių korpusai vadinosi 
’’Aukštaitija”, ’’Suvalkija”, 
’’Dzūkija” ir t.t. Mūsų reika
lams buvo moderni sporto 
salė su uždaru plaukymo 
baseinu, koncertų salė, val
gykla, darbo kambariai, žo
džiu, sąlygos puikios. Jau tą 
pačią dieną pavakarį rikia
vos vėliavų aikštėje kongre
so stovyklos atidarymui. 
Susibūrėme pagal kraštus — 
Argentina, Australija ir t.t. 
Visai stovyklai giedant Life-

Naujoji Pasaulio LietuviŲ Jaunimo Sąjungos valdyba, išrinkta kongrese. Iš kairės: L. Polikaitis. R. Bureikaitė, 
pirm. G. Grušas, G. Palubinskaitė, T. Dabšys. R. Stanėikaite. Trūksta D. Mažeikienės Nuotr. B. TarvvKn

zing Matilda”. Po koncerto 
susipažinimo šokiai. Pasiro
dė, kad net 11 merginų ir 
jaunuolių dalyvavo neseniai 
atvykusių iš Lietuvos.

Kitą dieną pakėlus vėlia
vas susipažinome su sto
vyklos vadovybe ir darbot
varke skirstėmės į darbo 
būrelius: audimo, virimo, 
foto, drožinėjimo, muzikos, 
meno, politikos, radijo, taut, 
šokių, dainavimo, dramos, 
liaudies tradicijų ir t.t. Da
lyvaujantieji dramos, muzi
kos, šokių būreliuose vaka
rais pasirodydavo prie 
laužo. Kiekvienos dienos 
darbotvarkėje buvo skaito
ma įdomių paskaitų apie lie
tuvių .kilmę, santykius su 
kaimyninėm tautom, Lietu
vos kultūrinę eigą. Jaunimą 
linskmino' jumoro ir satyros 
grupė iš Čikagos ’’Antrojo 
kaimo’/ žavėjomės Clevelan- 
do ’’Grandinėlės” pasirody
mais. Vieną dieną stovykla 
persikėlė į 1938-sius metus 
ir pavirto Kauno "Žalgirio” 
stadionu. Čia vyko olimpia
da: išvydome įvairius tuo 
metu egzistavusius sporto 
klubus ir visokiose sporto 
šakose varžėmės. ’’Olimpia
dą” paįvairino dainų ir šokių 
būreliai.

Savaitė žaibu pralėkė. Po 
stovyklos vieni iškeliavo po 
Ameriką pasidairyti, kiti 
patraukė į Jaunimo Kong
reso studijų dienas Kanado
je (jų tarpe ir šių eilučių au
torė). Dvylikos kraštų at
stovai susirinkome aptarti 
išeivijos jaunimo veiklos.

Studijų dienų programa iš 
trijų dalių: politinė, visuo
meninė ir kultūrinė. Joms

-jame Jaunimo Kongrese

skirta buvo po savaitę. Pas
kaitininkai skaitė įvadines 
paskaitas. Darbo būreliuose 
aptarėme jas įvairiai nagri
nėdami.

Baigiantis įvadinei studijų 
dienų savaitei savaitgalį 
praleidome Toronte: nuo
širdus priėmimas Liet. Na
muose ir išvyka laivu atsi
pūsti. Vėl skambėjo dainos, 
švitėjo stovyklautojų veidai.

Grįžus prasidėjo politinės 
veiklos svarstymai. Disku
sijos trukdavo iki išnaktų. 
Didelis dėmesys skirtas 
okupuotos Lietuvos pogrin
džio spaudai ir politiniams 
kaliniams ir jų laisvinimui ir 
santykiams su kitų pavergtų 
tautų išeivijos grupėmis.

Raginta kitų kraštų liet, 
jaunimą tirti diplomatines 
sąlygas ir siekti vietinių

kraštų vyriausybių palan
kumo Lietuvos bylai. Para
šėme laišką popiežiui dėl ti
kėjimo persekiojimo okup. 
Lietuvoje, paruošėme laišką 
kongreso vardu Lietuvos 
jaunimui.

Antroji svarstymų sritis - 
visuomeninė. Čia iškilo opus 
klausimas, kaip lietuviškai 
nemokančius lietuvius 
įtraukti į liet, veiklą. Siūly
ta, kad išeivijos liet, laikraš
čiuose dalis medžiagos būtų 
skirta gyvenamojo krašto 
kalba, įvesti skyrelius įau- 
nimui, įvesti jaunimo valan
dėles per radiją. Čia buvo 
išrinkta nauja PLJ S-gos 
valdyba iš Los Angeles, ku
riai vadovaus Gintaras Gru
šas, nutarta sekantį Jauni
mo Kongresą surengti Aus
tralijoje.

V Pasauli* Ūetavię Jaunimo Kongreso atstovai Kanados sostinėje 
AuUtuolis. PUS pirmininkas. Violeta AbariAte. kongresui rengti k 
ir Kaiimieras Satkevičius. G. Aukštuolis iš JAV laiko memorandumą 
Otavoje. Kitų kraštų atstovai panašiai padare savo kraštų ambasadoms

Otaveje 1M3.VII.Ž1. Ii kaires. Gintaras 
, ___ :___i Praimutaita

davanas. kurias įteike JAV ambasadai 
, . . Nuotr. J. V. Danio

Svarbūs kultūrinės srities 
klausimai. Užkliudyta litua
nistinė katedra Čikagos uni
versitete, raginta ruošti li
tuanistikos seminarus, pa
laikyti ryšius su Lietuvos 
jaunimu.

Šis kongresas ir studijų 
dienos parodė išeivijos jau
nimo sąmoningumą ir su
brendimą. Pasibaigus 
studijų dienoms autobusais 
vykome į Kanados sostinę 
Otavą. Prie parlamento rū
mų mus pasitiko vietiniai 
lietuviai, miesto valdybos 
pareigūnai. Parlamento rū
muose miesto administracija 
suruošė pietus. Aplankėme 
savų kraštų ambasadas ir 
joms įteikėme memorandu
mus. Tą pačią dieną nuvy
kome į Montrealį. Tai buvo 
paskutinės dienos, praleis
tos kartu. Sekančią dieną 
surengta spaudos konferen
cija, per kurią Kanados žur
nalistai sužinojo apie mūsų 
kongresą ir apie lietuvių 
jaunimo veiklą.

Grįžome namo atsivežda- 
mi tą kibirkštėlę, kur įžiebia 
darbui, naujiems užmojams. 
Išsiskirdami nesakėme
draugams sudie, bet iki 
pasimatymo Vl-jame 
Jaunimo Kongrese Austra
lijoje. Ant mūsų pečių gula 
didelė atsakomybė surengti 
kongresą. Prieš akis ketveri 
įtampto darbo metai.

ŽINIOS
Kairysis darbiečių parti

jos sparnas kietai reikalau
ja, kad Australijos vyriau
sybė sustabdytų uranijaus 
eksploataciją. Viktorijos 
darbiečių partija spaudžia 
federalinę vyriausybę, kad 
uranijaus eksportas ir ga
myba būtų neatidėliotinai 
nutraukta. Federalinė vy
riausybė nusistačiusi anks
čiau padarytus įsipareigoji
mus įvykdyti, o galutinai 
nuspręsti tik vėliau.

Australija ne tik nutraukė 
oro susisiekimą su Sov. Są
junga protestuodama dėl 
korėjiečių keleivinio lėktuvo 
numušimo, bet taip pat paš
to tarnautojų unija nutarė 
nutraukti pašto susisiekimą 
su sovietais to paties pro
testo ženklan dviem mene
siams, o gal dar ilgiau.

imo Kongreso stovyklos dalyviai Oberline. JAV-se. išsirikiavę romėniškos penkiukes pavidalu Nuotr. L Meilaus

Mūsų Pastogė Nr. 38,1983.9.26, psl. 3

3



iš n-^Ų PLB DIENŲ ČIKAGOJE

Mielas Redaktoriau,
Šiandieną sugrįžkime 

pasižvalgyti į Jaunimo 
Centro didžiąją salę, į PLB 
seimą, kur birželio 30 d. vy
ko gana įdomūs dalykai.

Šiandieną Seimo atstovai 
renka PLB valdybą, Garbės 
teismą ir Kontrolės komisi
ją. O be to, įvyksta plenumo 
posėdis ir nutarimų priėmi
mas. Taigi ši diena PLB sei
mui itin svarbi ir reikšmin
ga. Sakyčiau, net labai įdomi 
savo nuotaikomis. Juk iš
rinksime valdžią, kuri vado
vaus išeivijos lietuvių gyve
nimui, pagal naują pakeistą 
konstitucijos straipsnį, ket- 
veris metus.

Įdomu, kodėl PLB vai
dyba seimui pasiūlė PLB 
valdybos ir kitų rinktų or
ganų kadenciją pakeisti iš 
penkerių į ketvertų metų 
laiką. Seimas tokį nutarimą 
padarė, ir nuo šio seimo PLB 
valdyba, Garbės Teismas ir 
Kontrolės komisija bus ren
kama ketveriems metams. 
Motyvas pakeitimo - kad per 
ilgai valdžia būna vienų ran
kose. Tikrumoje, gal spren
dimas padarytas, paskubo
mis, geriau kadencijos būtų 
tikę ir toliau penkeriems 
metams. Na, pagyvensime 
pamatysime.

Seimo metu kursavo įvai
rūs gandai. Kas kandidatuo
ja ir kas bus išrinkti PLB 
valdybon sekančiai kadenci
jai. Seimo eigoje pasirodė, 
lapeliai su kandidatų sąra
šais. Vienas sąrašas kandi
datų buvo iš Kanados, ku
riam atrodo, vadovavo Dr. 
J. Sungaįla, antras JAV, 
kuriam vadovavo PLB pirm. 
Vytautas Kamanatas. Seimo 
nariams patylomis išdalin
tuose sąrašuose buvo trum
pai apibūdinti kandidatai, jų 
trumpos biografijos ir vi
suomeninė, bendruomeninė 
veikla. JAV kandidatai pa
teikė ir savo CREDO — jei
gu jie bus išrinkti.

Prasidėjo ir agitacija už 
kandidatus. Vieni už kana- 
diškius, kiti už JAV kandi
datus. Į propogandą, įdomu, 
aktyviai įsijungė JAV LB 
Krašto Valdybos pirminin
kas Dr. Antanas Butkus ir 
buvęs JAV LB Krašto val
dybos pirmininkas inž. Vy
tautas Kutkus. Šie abu vyrai 
tvirtai laikėsi savo pažiūrų, 
kad sekančioji PLB valdyba 
būtų išrinkta iš Kanados 
kandidatų. Jie varė gyvą 
agitaciją už savus kandida
tus ir turėjo viltį laimėti. Ži
noma, kiek keistokai iš ša
lies atrodė, kad jie išėjo 
prieš savo kolegas, su ku
riais tekę dirbti bendruo
menės darbą anksčiau. Bet 
demokratiškame krašte ir 
demokratiškoje bendruo
menėje tai natūralu ir net 
pagirtina.

Už JAV kandidatus pro
pogandą, kaip buvo jaučia
ma, tyliai vedė patys kandi
datai. Jie laikėsi santūriai, 
praeidami ar ranką spaus
dami vienam, kitam seimo 
nariui paprašydavo pabal
suoti už juos. Pagaliau ir 
atėjo rinkimų, birželio 30 
diena.

Dr. Kazys Ambrozaitis, 
nominacijos komisijos var-

RAŠO JURGIS JANUŠAITIS

du, seimui pristato kandi
datų du sąrašus: JAV — inž. 
Kamanto ir Kanados — Dr.
J. Sungailos. Po to, JAV 
kandidatų sąrašo vardu kal
ba inž. Vytautas Kamantas. 
Jis aptaria kiekvieno kandi
dato kvalifikacijas, duoda 
trumpas biografijas. Kandi
datuoja šie asmenys: Myko
las Drunga 35 m., Algiman
tas Gečys 50 m., Birutė Ja
saitienė 53 m., Vytautas 
Kamantas 53 m., Raimundas 
Kudukis 44 m., Milda Len
kauskienė 50 m. ir Tomas 
Remeikis 49 m. Kaip mato
me kandidatai jauno am
žiaus, viduriniosios kartos. 
Girną dar neprikl. Lietuvoje, 
išskyrus Mykolą Drangą, 
kuris gimė Vokietijoje, 
Mokslus baigė čia, Ameri
koje. Visi aktyvūs visuome
nininkai ir ilgamečiai LB 
darbuotojai.

Inž. Vytautas Kamantas, 
aptardamas kandidatus, lai
kėsi ramiai, šaltai, labai ko
rektiškai - prašė paramos. 
Pažadėjo, jeigu bus išrinkti, 
dirbti LB darbus nuoširdžiai 
ir pildyti Seimo įpareigoji
mus. O jeigu pralaimėsią, 
pažada visokeriopą paramą 
Dr. J. Sungailos valdybai.

Dr. Juozas Sungaila taip 
pat aptarė savus kandida
tus. Jie buvo: Eugenijus 
Čiuplinskas, Dr. Silvestras 
Čepas, Haris Lapas, Dr. 
Petras Lukoševičius, prof. 
Dr. Jonas Račkauskas, Rita 
Rudaitytė ir Dr. Juozas 
Sungaila. Trys iš jų — Če
pas, Lapas ir Rudaitytė sei
me nedalyvavo.

PLB SEIMO
Tęsinys

Č. ŠVIETIMO IR 
TAUTINIO AUKLĖJIMO 

SRITYJE

1. ŠVIETIMO
PRIEMONIŲ TELKINYS

Seimas įpareigoja PLB 
valdybą įsteigti centrinį li
tuanistinio švietimo prie
monių telkinį, kuris į vieną 
vietą surinktų visas bet ko
kios gamybos lituanistines 
švietimo priemones, jas su
rūšiuotų, sukataloguotų ir 
jomis aprūpintų visus, 
kam tik jų reikia.

2. ŠVIETIMO
ORGANIZAVIMAS

PIETŲ AMERIKOJE

Seimas ragina PLB val
dybą įpareigoti nors vieną 
savo švietimo komisijos narį 
Specialiai rūpintis Pietų 
Amerikos lietuvių švietimo 
reikalais ir artimiausiu laiku 
pasiųsti į Pietų Ameriką 
bent vieną mokytoją ar 
švietimo organizatorių dirb
ti ilgesnį laiką.

3. PARAMA VASARIO 16
GIMNAZIJAI

Seimas prašo PLB valdy
bą raginti visų kraštų Bend
ruomenes aktyviai remti 
Vasario 16-sios gimnaziją 
tiek lėšomis, tiek mokiniais. 
Seimas įvertina ir dėkoja 
Vokietijos Federalinei vy
riausybei ir taip pat Baden 
Wuterttembergo ir Hesseno 
vyriausybėms už teikiamą 
paramą gimnazijai išlaikyti 
ir įpareigoja PLB valdybą

Dr. Juozas Sungaila, pri
statydamas savus kandida
tus, aptarė jų biografijas, 
visuomeninio darbo patirtį, 
atsidavimą LB. Gaila, kan
didatų metai nepažymėti, 
todėl apie jų amžių nieko 
negalime pasakyti, bet 
manome, kad taip pat pajė
gūs darbininkai. Visi geri 
lietuviai patriotai, žodžiu, ir 
šie žmonės tinką valdyti 
PLB.

Savo pranešime Dr. J. 
Sungaila gal nevisai korek
tiškai brūkštelėjo amerikie
čiams, kad būk tai esą labai 
sunku atsisakyti karaliaus 
karūnos, atseit JAV kandi
datai nenorį valdžios išleisti 
iš savo rankų. Antras jo tei
gimas, kad jeigu jis ir jo 
kandidatai būsią išrinkti, tai 
jis, pirmininkas lankys kitų 
kraštų LB ir tai atsakys jo 
asmeninė banko knygutė, 
nežiūrint ar PLB bus turtin
ga ar biedna. Šie du Dr. J. 
Sungailos pareiškimai tru
putį praskambėjo keistokai, 
o seimo narių tarpe, grei
čiausia, paliko nekokį skonį.

Bet turint galvoje ’’rinki
minę kompaniją”, visai na
tūralu ir kitokį, aštresni, 
kritiškesni pasisakymai 
oponentų atžvilgiu.

Po tokių pasisakymų, 
kiekvienas seimo narys, iš
šauktas pagal sąrašą, atida
vė savo slaptą balsą. Ir po 
valandos rezultatai: į PLB 
Valdybą buvo išrinkti JAV 
kandidatai, kuriuos suminė
jome anksčiau. Už JAV kan
didatus pasisakė 68 balsai, 
o už Kanados 43 balsai. Taigi

NUTARIMAI
šią padėką raštu perduoti 
atitinkamoms įstaigoms.

4. DĖL JAUNIMO
GROŽINĖS 

LITERATŪROS
KONKURSO

Seimas ragina PLB val
dybą pasirūpinti, kad būtų 
skelbiami metiniai konkur
sai su atitinkamomis premi
jomis jaunimo grožinės lite
ratūros veikalui.
5. SPORTO REIKALAI

Seimas skatina sportuo
jantį jaunimą stiprinti viso
se sporto veikimo srityse 
darbštumą ir labiau įsijungti 
į bendrą kultūrinį ir tautinį 
išeivijos gyvenimą, o per 
sportą palaikyti ryšį ne vien 
tik tarp įvairių kartų, bet ir 
tarp atskirų kraštų lietuvių, 
siekiant įgyvendinti spor
tiško solidarumo ir asmens 
auklėjimosi pradus, grin
džiant juos tauriu lietuvišku 
elgesiu.

D. ORGANIZACINĖJE

SRITYJE

1. DĖL VASARIO 16
MINĖJIMŲ IR AUKŲ

PLB seimas įpareigoja 
kraštų Bendruomenes pagal 
vietos sąlygas ruošti Vasa
rio šešioliktosios minėjimus, 
ta proga telkti lėšas Lietu
vių Bendruomenės reika
lams ir nemažiau kaip 30% 
visų Vasario 16 minėjimų 
proga surinktų aukų skirti 
PLB valdybai.

NEW SOUTH WALES GOVERNMENT

ETHNIC AFFAIRS 
COMMISSION

Galimybės etninės 
kilmės asmenims

Dalis vyriausybės programos yra 
sustiprinti etninės kilmės grupių 
reprezentaciją įvairiose vyriausybės 
ir visuomenės srityse.’ Etniniams 
Reikalams Komisija veda registra
ciją tų, kurie susidomėję būti pas
kirtais arba nariais įvairiose valdy
bose, komisijose, specialios užduo
ties pareigose ir komitetuose, kurie 
kartas nuo karto sudaromi kaip vy
riausybės patariamieji organai.

Žodis ’’etninės kilmės’^ suprasti
nąs šiame kontekste kaip asmenys 
ne angliškos kilmės ir galį atstovauti 
etninės mažumos reikalus.

Individai ar organizacijos, norin
čios pristatyti asmenis registracijai, 
gali išreikšti savo pageidavimus 
užpildant specialius prašymų blan
kus, gaunamus įstaigoje: Ethnic 
Affairs Commission, A.D.C. House, 
189-193 Kent. St., Sydney, (02) 
237 6500 ext. 6797.

turime demokratiškai iš
rinktą valdžią, kuri, reikia 
manyti, PLB ves našaus 
darbo keliu.

Paaiškėjus rinkimų duo
menims, išrinktųjų vardu 
seimo atstovams žodį tarė 
Dr. Tomas Remeikis. Jis 
padėkojo Seimui už išreikštą 
pasitikėjimą ir suteiktą 
mandatą toliau tęsti PLB 
darbus, nes šios valdybos 
nariai atėjo dirbti iš įsitiki
nimo. Sveikino Kanados

2. DĖL SOLIDARUMO
ĮNAŠŲ

PLB seimas prašo, kad 
kiekvienas susipratęs lietu
vis, kur jis begyventų, pagal 
išgales kasmet mokėtų va
dinamą tautinio solidarumo 
įnašą ir primena, kad 15% 
surinktų tautinio solidarumo 
įnašų kraštų valdybos turi 
siųsti PLB valdybai.

3. DĖL KULTŪRINIŲ IR 
ŠVIETIMO DARBŲ

IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO

PLB seimas mano, kad 
PLB valdybos kultūrinius ir 
švietimo darbus lėšomis 
remti turėtų kraštų Bend
ruomenių fondai, kaip, pa
vyzdžiui, Amerikos, Kana
dos bei Australijos Lietuvių 
fondai.
IH. PASISAKYMAI DĖL

VEIKLOS GAIRIŲ

PLB valdybai ir kraštų 
Bendruomenėms Seimas 
siūlo, ragina, prašo bei pa
taria organizuoti ir vykdyti 
šiuos politikos, kultūros, 
švietimo, jaunimo ir sociali
nės sričių darbus, panaudo
jant visas galimas priemo
nes.

A. POLITINĖJE SRITYJE

1. BALTŲ KRAŠTŲ LAIS
VĖS KLAUSIMO KĖLI
MAS JUNGTINIŲ TAUTŲ 
NUKOLONIZAVIMO

KOMITETE

Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos laisvės klausimo iškėli
mą Jungtinių Tautų Nuko- 
lonizavimo komitete Seimas 
laiko šio meto svarbiausiu

076652

kandidatus, kad jie kandi
datavę ir tuo būdu buvo iš
reikštas tikras demokratiš
kumas ir tai yra PLB stip
rybė. Jis kvietė į bendrą 
darbą, nežiūrint laimėjimų 
ar pralaimėjimų. Ši valdyba 
esanti sudaryta koalicijos 
pagrindais iš jaunimo orga
nizacijose išaugusių jaunų, 
gabių žmonių, kurie savo 
dalį amžiaus jau yra praleidę 
ir LB darbus dirbdami. PLB 
yra savaranki, nuo niekeno 
nepriklausoma. Ji planuoja 
ir vykdo būtinus tautiniam 
išlikimui ir Lietuvos laisvi
nimui darbus. Taikos ir vie
nybės sieks tiek savo tarpe, 
tiek ir su kitais veiksniais. 
Pripažins laisvės ir pakantos 
supratimą savo tarpe ir kitų 
atžvilgiu. Sieks realios, gy
vastingos veiklos, kad būtų 
galima dalyvauti tautos gy
venime, pažįstant arčiau pa
čios tautos problemas ir 
teiksią visokeriopą pagalbą, 
drauge dirbdami vienybėje 
su kovojančia tauta.

Dr. Tomo Remeikio žodis 
ramus, dvelkė naujomis idė
jomis, žadąs PLB darbingus 
metus.

Nukelta į 6 psl.

išeivijos politiniu uždaviniu. 
Todėl visų kraštų Lietuvių 
Bendruomenės turėtų ra
ginti savo kraštų vyriausy
bes prisidėti prie šio klausi
mo iškėlimo, o PLB valdybai 
reikia veikti į tų kraštų vy
riausybes, kur nėra Lietuvių 
Bendruomenių. Ši akcija 
turi būti derinama su Baltų 
atsišaukimo į Jungtines 
Tautas organizacija — 
BATUN.

2. PARAMA LIETUVAI

Išeivija turi pareigą teikti 
moralinę ir, kiek įmanoma 
materialinę paramą Lietu
vos sąžinės kaliniams bei jų 
šeimoms. Turime išplėsti 
Lietuvos tikinčiųjų, ypač 
mokinių ir senelių, teisių 
gynimą, laiškais ir per radiją 
kreiptis į jų persekiotojus ir 
šauktis jų lietuviškos ir 
žmoniškos sąžinės.

Bus daugiau
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”A U Š R O S” STOVYKLOJE
B. Žalys

Tęsinys

TAUTINIO AUKLĖJIMO 
SKYRIAUS

PARENGIMAI

LS Seserijos Tautinio 
Auklėjimo Skyriaus vedė
jos, v.s. Liudos Rugienienės 
iniciatyva, talkinant eilei ki
tų vadovių-vų, visai Jubil. 
Stovyklai buvo paruoštas 
tautinio auklėjimo užsiėmi
mų ciklas. Šiam tikslui tal
kino ir dviejose didžiulėse 
palapinėse įruošta Tautinio 
Auklėjimo paroda, vaizduo
janti Lietuvos gyvenimą, 
priešistoriniais, istoriniais ir 
dabartiniais laikais fotogra
fijomis, leidiniais, diagra
momis ir t.t. Čia taip pat bu
vo vaizduojamos liet, para
pijos laisvajame pasaulyje ir' 
pavergtoje tėvynėje.

Trečiadienį (3/8), Parapi
jos Metų proga, suruoštas 
pašnekesių ciklas ’’Parapija 
ir mes”.

Pirmoje stotyje ateinan
tiems vienetams v.s. Liuda 
Rugienienė aiškino apie lie
tuviškas parapijas ‘kurių 
vien laisvajame Vakarų pa
saulyje esą netoli šimto) ir 
pavergtoje tėvynėje. Jau
nieji buvo įtraukiami į paš
nekesį, juos klausiant apie 
jų gyvenamos vietos bažny
čias, kunigus, kultūrinę 
veiklą parapijose ir t.t.

II- je stotyje broliai, prity
rę skautai Andrius Skučas 
ir Raimondas Kiršteinas 
aiškino apie gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje, paverg
tos tautos protesto būdus 
(LKB Kronika ir kt. pogrin
dinė spauda), areštus už ėji
mą procesijose ir t.t. Patarė 
apie tai daugiau pasiskaityti 
Vakaruose 
perspausdinamuose pogrin
diniuose leidiniuose, nurodė 
knygas.

III- je stoty v.s.v.sl. Danu
tė Petronienė aiškino apie 
ankstyvesniuosius religinius 
papročius tėvynėje, rodė 
senus, iš 19-to šimtmečio, 
giesmynus ("kantičkas”)), 
Sibiro lietuvaičių parašytą 
maldaknygę, pasakojo apie 
iš duonos padarytus roži
nius, kvietė brolius - seses 
pačius pabandyti padaryti 
rožinio karoliukus iš duonos.

IV- je stoty v.s. kun. Sta
sys Kulbis, SJ, s. Paulius 
Baltakis, OFM, ir v.s. kun. 
Juozas Vaišnys, SJ, aiškino 
apie bažnytines apeigas, jų 
atsiradimą, liturginius rū
bus ir indus, parodė lietuvio 
- Sibiro kalinio iš konservų 
dėžučių darytą Marijos pa
veikslą, apdalino to pa
veikslo aprašymais.

V- je stoty seselė vienuolė, 
s. Igne Marijošiūtė, aiškino 
apie Kryžių Kalno istoriją - 

Australiečiai susitinka su spauda. Iš 
yiškės Žiburių” Kanadoje redaktorii 
ir v.s.fil. B. Barkus

k. v.s. B. Žalys, ’ Tė- 
kun. Dr. P. Gaida

ir v.s.fil. B.

jo atsiradimą ir dabartinę jo, 
kaip pasipriešinimo simbo
lio, reikšmę.

Penktadienį ir šeštadienį 
(rugp. 5-6) vyko kitas užsiė
mimų ciklas, tema - ’’Lietu
vos sodžius”, irgi paruoštas 
v.s. L. Rugienienės.

Pirmą dieną į pašnekesius 
- užsiėmimus ėjo vilkiukai ir 
paukštytės. I-je stoty jiems 
buvo aiškinama apie pieme
nis ir jų papročius (v.s.fil. 
Vyt. Jokūbaitis), pailiu
struojant fotografijų rinki
niu ir pasakojant apie švil
pukus, karklo ar žilvičio 
švilpynes, ragelius ir kt. Pa
baigoje visi darė švilpynes, 
deja, iš skardos, nes nebuvo 
kitos tinkamos medžiagos.

Il-je stoty v.s.v.sl. Teresė 
Kybartienė aiškino Užgavė
nių papročius, pailiustruo

Jub. Stovykloje tariasi vadai: iš dešinės stovyklos virši
ninkas v.s.fil. S. Miknaitis ir jo pavaduotojas v.s. J. Pa- 

'' ronis

dama kaukių piešiniais; po 
to vilkiukai patys darėsi 
Užgavėnių kaukes.

III- je, v.s.v.sl. Arija Škė- 
mėnienė demonstravo audi
mą, juos paaiškindama.

IV- je p. Anelė Vekterienė 
demonstravo verpimą, leis
dama ir pačioms jauniau
sioms išbandyti ratelio 
’’dūzgimą”...

V- je - juodos, kaimietiškos 
duonos kepimą demonstravo 
ps. Valentina Grybienė, vi
sus ir visas apdalindama re
ceptais (vienas jų kliuvo ir 
jūsų korespondentui!).

VI- je - apie Lietuvos gy
vūniją pasakojo s. Juozas 
Orentas, rodydamas gyvūnų 
paveikslus ir - žemėlapyje - 
jų gyvenamas vietas Lietu
voje.

VH-je - v.s.v.sl. Daiva 
Rugieniūtė supažindino lan
kytojus su Lietuvos gėlėm: 
”Ar žinai Lietuvos gėlių 
vardus?” - kiekvienas buvo 
klausiamas.

VlII-je stoty buvo kalba
ma apie Lietuvos medžius 
(s.v.pl. Tadas Kulbis), o 
IX-joj apie Lietuvos paukš
čius aiškino v,s.fil. Balys 
Barkus, pagelbstimas mag
netofoninės juostos, su įra- 
šytom Lietuvos paukščių 
giesmėm.

Ciklą užbaigė X-joje stoty 
firavestas vainikų pynimas 
v.s.v.sl. Danutė Petronie

nė), kuriais labai išdidžiai 

puošėsi mažosios paukšty
tės.

Sekančią dieną programa 
buvo kiek pakeista, pritai
kant ją vyresniojo amžiaus 
broliams - sesėms. Ją sudarė 
16 stočių, papildytų įvairiais 
Lietuvos sodžiaus gyvenimo 
aspektais. Čia buvo pasako
jama - rodoma apie kalvius 
ir dailides (Janina Kinkienė 
ir kt.), linus ir jų gaminius 
(ps. Aldona Olienė), sėklas ir 
vabzdžius, grybus ir uogas, 
buities daiktus. Ciklas už
baigtas pašnekesiu, pailius
truojant piešiniais ir foto
grafijomis apie simbolizmą 
lietuvių liaudies mene (s.fil. 
Dona Laučienė).

Dar buvo inscenizuojamas 
"Senapilės” ciklas, jo siužetą

BUDĖK!..

Rugpiūčio 8 d. pavakarė. 
Seserijos stovykla pasiruo
šusi švęsti Seserijos Dieną. 
Svečiai rašosi į lankytojų 
knygą. Kvepia kava ir kom
potas, sumuštinukai su 
kumpiu ir silke... Prasideda 
programa su sesės Birutės 
pravedamais kupletais... Kai 
staiga, lyg perkūnas iš 
aukšto dangaus į šventiškai 
nusiteikusį būrį įšoka sto
vyklos viršininko pavaduo
tojas:

— Broliai ir sesės, pasku
tiniais pranešimais stovyk
los link atūžia uraganas. 
Evakuoti brolius ir seses iš 
palapinių į audros pastatus! 
Vykdyt!

Po minutės nė vieno Se
serijos Dienos minėtojo ne
bebuvo... Kas išdūmė prie 
savo vieneto, kas į adminis
tracijos pastatą, kas kur ki
tur, gelbėdamas brangią 
gyvybę...

Neužilgo. atėjo ir pats

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

’’uraganas” - gana stiprus 
vėjas, keli lietaus lašai. Iš
siųsti ’’walkie-talkie” radi
jais ’’ginkluoti” žvalgai, kad 
peržiūrėtų stovyklas ir jėga 
evakuotų užsilikusius ir ne
paisančius savo gyvybei pa
vojaus neklaužadas.

Teko būti žvalgo padėjė
ju. ’’Išvaikius” vėluojančius, 
o audrai vis dar gaištant, į 
stovyklą vienas po kito pra
dėjo užsukti vyr. vadovai 
(turbūt, kad jų gyvybės kiek 
pigesnės!). Kad žinotume 
kas dedasi Jubil. Stovyklos 
štabuose ir štabeliuose, ant 
stalo pasistatėm vieną "wal
kie-talkie” aparatą. Pagal jo 
perduodamus vadovų pasi
kalbėjimus atrodo, kad situ
acija yra be galo rimta ir jų 
beklausant pradeda stotis 
plaukai ant galvos:

— Broli viršininke, prane
šu, kad perėmiau visą sto
vyklą iki pavojus praeis!..

— Bxpt... bxpt... bxpt...
— Klausau, broli viršinin

ke... bet vilkiukai dar nega
vo vakarienės!..

— Bxpt... bxpt... bxpt...
— Martynas?.. Centrinė 

x3? Centrinė x3?..
— Centrinė!
— Vilkai ateina...
— Ar vilkiukai?..
Vadovai vienas po kito 

teiraujasi informacijų - sun
ku jaunuosius išlaikyti su
grūstus į tvankias patalpas.

— Paronis šaukia Marty
ną!.. (v.s. J. Paronis - JS

VISUR
* II-sis Lietuviškosios Skau- 
tybės Fondo suvažiavimas 
įvyko rugpiūčio 5 d., Jubi
liejinėje Stovykloje Kana
doje. Jame dalyvavo Fondo 
valdybos nariai bei rėmėjai. 
Pirmininkavo v.s. Kostas 
Nenortas.

Fondo valdybos nariai 
teikė susirinkusiems paaiš
kinimus apie Fondo veiklą, 
eile trumpų referatų nu
švietė Fondo reikšmę ir 
ateities planus, prisiminė 
mirusius Fondo narius. Bu
vo taip pat svarstoma Fondo 
veiklos išplėtimas ir kt.

* LSS Tarybos narių pasita
rimas įvyko rugpiūčio 6 d. 
Dalyvavo 15, J.S. dalyvau
jančių Tarybos narių, jų 
tarpe du australiečiai - 
v.s.fil. B. Barkus ir v.s. B. 
Žalys. Pasitarimui pirmi
ninkavo LSS Tarybos pir
mininkas, v.s.fil. S. Miknai
tis. Aptarti senųjų skautų 
steigimo, spaudos ir kiti rei
kalai. Padaryti kai kurie 
apibendrinimai.

* LSS Aukštųjų Organų nu
tarimu, LSS Australijos Ra
jono dvasios vadovas, s.fil. 
kun. Pr. Dauknys, apdova
notas Lelijos ordinu. Į pas- 
kautininkų laipsnius pakelti 
s.v.v.sl. Petras Valodka 
(Geelongo ’’Šatrijos” tuntas) 
ir j.b.v.vl. Petras Kružas 
(Melbourne "Džiugo” 
tuntas).

v-ko pavad.).
— Martynas! Kokia situa

cija?..
— Dar 15 minučių palauk

ti, tada visus leisti atgal j 
stovyklas!..

Atslūgsta klausimai - ar 
tikrai Seserijos stovykloje 
kilęs gaisras, ar ’’anas ga
las”, t.y. Brolijos stovylda, 
atrodanti, kaip po atominės 
bombos sprogimo...

Uraganas praėjo pro šalį, 
niekas niekur nedegė, nie
kas nieko nebombardavo...

Tik broliai vyčiai bando 
vykdyti savo šūkį ’’Tarnau
ti!”:

— Čia vyčių pastovyklė!.. 
Čia vyčių pastovyklė!.. Ar 
jums reikalinga vyčių pa
galba, sesės?..

Bet vadovams 
buvo - juk galėjo 
"pasisvečiuoti” ir 
nėję Stovykloje!

Bus daugiau

rūpesčio 
uraganas 
Jubilieji-

Yra žmonių, kurie tiesą 
pažįsta, bet ją tik tol 

pakenčia, kol ji jų 
interesams padeda; jei ji 
jiems yra priešinga, šie 

žmonės nenori nieko apie 
tiesa žinoti.

Pascal, Pensees

BALTIJOS” TUNTO
DARBO PLANAS

Rugsėjo mėn.
25 d. (sekmad.) - dviračių 
iškyla;
26 d. (pirinad.) - sueiga.

SPALIO MĖN.

10 d. (pirm.) - taut, šokiai;
15 d. (šešt.) - Sydnejaus 
skautų balius;
17 d. (pirm.) - sueiga;
24 d. (pirm.) - taut, šokiai;
29-30 (šešt. - sekmad.) - pio- 
nierijos stovykla.

LAPKRIČIO MĖN.

7 d. (pirm.) - sueiga
14 d. (pirm.) - taut, šokiai;
21 d. (pirm.) - sueiga;
26 d. (šešt.) - gegužinė prie 
ežero (užbaigtuvės).

VIETOJ GĖLIŲ

Pagerbdami a.a. Dr. Vy
tautą Kišoną, buv. savo vi
cepirmininką, Sydnejaus 
Pensininkų Klubas, vietoj 
gėlių, Lietuviškosios Skau- 
tybės Fondui paaukojo $ 37.

v.s. B. Barkus 
LSF Įgaliotinis
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Namie ir s v e tu r sveikatos skyrius
MELBOURNO

DAINOS SAMBŪRIO 
NAUJIENOS

METINIS BALIUS

Gražiai ir nuotaikingai 
praūžė Sambūrio metinis 
balius į kuri prisirinko pilna 
Melb. Liet. Klubo iškilmių 
salė. Kaip ir kasmet, Sam
būrio garbės nariai, rėmėjai 
ir Melb. dainą mėgstanti vi
suomenė bendruomenės 
pirmininko lydimi, užėmė 
gražiai papuoštus vakaro 
stalus ir nuotaikingai, bend
raudami su Sambūrio na
riais, šoko, dainavo ir links
minosi. Naujoji Sambūrio 
valdyba, sustiprinta jauno
sios kartos atstovais Birute 
Šaulyte ir Geručiu Kyman
tu, puikiai pravedė visą va
karą, taip kad niekas nesi
gailėjo ir nenuobodžiavo. 
Pirmą kartą programoje su
sirinkę išvydo Gabo liaudies 
instrumentų orkestrą, ku
riame matėsi visokiausi Lie
tuvos kaimo originalūs ins
trumentai. Gražiai nuskam
bėjo bonkų, visokiausių 
cimbolų ir armonikos garsai 
ir šie, mūsų kaimo, muzi
kantai linksmai nuteikė vi
sus baliaus dalyvius. Sam
būrio solistės - Virginija

Iš PLB Dienų..
Atkelta iš 4

Sakyčiau jautrus, bet 
gražaus takto žodis paskuti
nį kartą buvo ir senosios 
PLB valdybos pirmininko 
inž. Vytauto Kamanto.

Jo buvo baigiamasis žodis. 
Jis pažymėjo, kad įvairiau
siose sąlygose 19-koje 
laisvojo pasaulio kraštų 
vyksta lietuviškas darbas. 
Šeimas duoda PLB veiklos- 
kryptį ir nurodo darbus, ką 
sąžiningai vykdo PLB val
dyba. Dėkojo VLIKo pirmi
ninkui Dr. Kaziui Bobeliui ir 
poniai už dalyvavimą seime 
ir kad pavyko išlyginti tarpe 
šių dviejų institucijų ilgokai 
užsitęsusią nesantaiką. 
Ateityje bus siekiama dar
naus darbo. Dėkojo seimui, 
kad pritarė Lituanistikos 
katedros įsteigimui ir jos 
įgyvendinimui. Ja ateityje 
rūpintis padės ir JAV LB: 
Krašto valdyba. PLB vyk
dys visus nutarimus, tik kad 
jie būtų gyvenimiški, realūs. 
Rūpinsis Pasaulio Lietuvio 
leidimu, jo dažninimu. Prašė 
visų kraštų LB visokeriopos 
paramos, ypač prenumeruo
jant PL ir paremiant pini
gais. Reikėsią ir darbininkų. 
Todėl kviečiami visi lietuviai, 
į bendrą darbą, kad šią PLB 
sunkią naštą galėtume leng
viau pakelti.

Pagaliau padėkojo Seimo 
nariams už gausų dalyvavi
mą, už svarstymą pačių 
opiausių PLB problemų ir už 
Eareikštą pasitikėjimą se- 

ančiai kadencijai. Dėkojo II 
PL D-nų komiteto pirminin
kui Dr. Antanui Razmai už 
Čuikiai suorganizuotas PL 

►-nas ir visų renginių komi
tetams, dėkojo šeštojo PLB 
seimo pirmininkui Dr. Pet
rui Kisieliui ir jo komitetui 
už gerai suorganizuotą ir 
pravestą seimą. Trumpai 
nusakė ir būsimos PLB val
dybos Credo, kuris PLB 
ateičiai tikrai būsiąs nau
dingas ir darbai bus dirbami 
vienybėje su kovojančia 
tauta Savo jautrų padėkos 
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Bruožytė ir Birutė Šaulytė, 
savo gražiais balsais dar la
biau išjudino susirinkusius, 
o gausybė loterijos fantų 
papuošė, dar nematytai 
daug stalų. Ypatingą nusi
stebėjimą sukėlė, neseniai iš 
Lietuvos atvykusios tautie
tės paaukotas baravykinis 
tortas.

Gera muzika, puiki vaka
rienė, įvairiausi skystimėliai 
ir gera nuotaika įrodė, kad 
Sambūrio gabumai pasireiš
kia ne vien scenoje koncer
tuojant, bet ir gražiai drau
gaujant ir bendraujant su 
dainą mėgstančiais tautie
čiais. Rengėjų vardu dėkoju 
visiems prisidėjusiems prie 
šio pasisekusio metinio ba
liaus.
METINIS KONCERTAS

Sparčiai vyksta ruošima
sis1 metiniam koncertui, ku
ris įvyks spalio 23 d. Lietu
vių Namuose. Sugrįžus iš 
didžiosios kelionės Birutei ir 
Zitai Prašmutaitėms, repe
ticijos vėl vyksta pilnu tem
pu ir, pasikalbėjus su Sam
būrio vadove Danute Levic
kiene, paaiškėjo, kad jau 
paruošta įdomi koncerto 
programa, taip kad Mel
bourne ir apylinkių lietuviai 
vėl neužilgo galės nuotai-

psl.

žodį baigė tardamas — Lie
tuviais esame mes gimę, lie
tuviais norime ir būt.

Plenumo posėdyje buvo* 
pateikta nutarimų komisijos 
daugybė nutarimų, kurių čia 
neįmanoma sužymėti. Nuta
rimai buvo priimami vien
balsiai, trumpai juos prista
čius. Galutinė nutarimų re
dakcija palikta naująjai PLB 
valdybai, kurie, manau, ir 
MP bus paskelbti.

Šia proga turiu pažymėti, 
kad į Garbės Teismą buvo 
išrinkti: Dr. P. Kisielius, 
Vaclovas Kleiza, Algis Rau- 
linaitis, inž. Vytautas Izbic- 
kas ir inž. Juozas Danys. 
Kandidatais: Dr. Petras Vi
leišis ir Viktoras Vaitkus. 
Kontrolės komisijom inž. 
Mečys Šilkaitis, Algis Ru
gienis ir Jonas Urbonas. 
Kandidatas Romas Bublys. 
Balsavimuose iš 115 užsire
gistravusių seimo narių bal
savo 111.

Mielas Redaktoriau, pla
čiau šnektelėjau apie nuo
taikas paskutinę seimo 
dieną. Nuotaikos buvo gy
vos, įdomios, tačiau visur 
jautėsi džentelmeniškumas, 
pagarba ir ’’priešams”. Tai 
liudija didelį Lietuvių Bend
ruomenės pajėgumą, solida
rumą. Ir kai stebėjau seimo 
eigą, vyrų ir moterų - seimo 
narių rūpestį ir dėmesį PLB, 
jaučiau, kad išeivija, vado
vaujama PLB ir Kraštų 
bendruomenių ilgokai išsi
laikys ir atliks išeivijai ir 
pavergtai Lietuvai naudingų 
ir daug darbų. Buvo jaučia
ma didelis pajėgumas dirbti 
visokeriopus darbus, neiš
skiriant ir politinio, už kurį 
LB yra niekinama, barama 
ir. net jai tą dirbti darbą 
draudžiama. Bendruomenė 
eina našaus darbo keliu į 
šviesią ateitį.

Geriausios sėkmės Jums 
visiems ir mano mieliems 
skaitytojams

Jūsų
Jurgis Janušaitis 

kingai išklausyti skambią
sias ir, mūsų širdžiai, taip 
mielas lietuviškas dainas, 
kurių mūsų tautos dainų 
kraičio skrynioje yra neiš
senkamas pasirinkimas.

KVIEČIAMI NAUJI
CHORISTAI

Raginame visus Melb. ir 
apylinkių balsingus tautie
čius jungtis į Melb. Dainos 
Sambūrį, kad mūsų dainos 
dar gražiau nuskambėtų ir, 
kad visi žinotų, kad Mel
bourne lietuviai yra dideli 
lietuviškos dainos mylėtojai. 
Nesidrovėkite ir ateikite 
patys ir nelaukite kol kas 
nors paims jus už rankos ir 
atves į Dainos Sambūrio 
trečiadienio repeticijas.

ELBE.
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
CANBERROJĘ

Tautos Šventės minėji
mas Canberroje pradėtas 
pamaldomis, kurias atlaikė, 
prel. P. Butkus St. Marys 
koplyčioje, gausiai dalyvau
jant canberiškiams. Po pa
maldų įvyko Tautos Šventės 
minėjimas Lietuvių Klube, 
kurį atidarė ALB Canberros 
Apylinkės p-kas A. Balsys;, 
po prel. P. Butkaus invoka- 
cijos, Kr. V-bos p-kas V. Bu- 
kevičius tarė žodį šios šven
tės proga.

Kr. V-bos p-kas ypatingai 
pabrėžė, kad pagrindinė 
tautos dalis yra Lietuvoje ir 
tik ji viena turi teisę nusta
tyti mūsų laisvės kovos pla
ną, nes ji geriausiai žino 
padėtį ir priemones kovai 
vesti. Išeivija gali tik jai pa
dėti, būti jos garsiakalbiu 
laisvame pasaulyje, bet už 
tai turi žinoti mūsų tautos 
veiklos planus, tikslus ir as
piracijas. Todėl būtinas rei
kalas bendrauti su gyvąja 
tauta Lietuvoje White 
Plains nutarimų dvasioje. 
Pirmininkas pažadėjo, kad 
White Plains nutarimai 
greitu laiku bus atspausdinti 
’’Mūsų Pastogėje”. Taip pat 
priminė, kad ir Jaunimo 
Kongresas yra priėmęs 
panašų nutarimą, kad jauni
mas kaip galima daugiau 
bendrautų su Lietuvos jau
nimu. Ragino jaunimą su
krusti ir jau dabar pradėti 
ruoštis Jaunimo Kongresui, 
kuris įvyks 87-88 m. Aus
tralijoje.

Pirmininkas iškėlė reikalą 
remti PL Bendruomenę, nes 
tik ji viena ateityje kordi- 
nuos visą politinę veiklą 
išeivijoje, nes yra renkama 
demokratiniu būdu, atsto
vauja laisvo pasaulio lietu
vius, kalba išeivijos vardu ir 
turi savyje tiek intelektuali
nių pajėgų, kaip nei viena 
organizacija išeivijoje. PLB 
V-bai labai trūksta lėšų poli
tiniam veikimui, nes nėra
pilnai vykdomi Seimo nuta
rimai, kurie privalomi vi
soms bendruomenėms. Pir
mininkas priminė, kad pagal 
Seimo nutarimą 30% visų 
aukų Vasario 16 d. proga tu
ri būti skiriama PLB V-bai. 
JAV ir kituose kraštuose 
yra vykdoma, Australijos 
Krašto Valdyba PLB Seimui 
pažadėjo tai įgyvendinti ir 
Australijoje.

Po kalbų buvo iškilminga 
’’Baltijos” Tunto sueiga, ku
rią pravedė tuntininkas R. 
Daukus ir kurios metu 11 
skaučių-tų davė įžodį. Gero 
darbelio ir tėvynės meilės

Kl. Esu virš 60 m. ir ken
čiu nuo didelių pilvo skaus
mų ir konstipacijos. Gydy
tojai davė daug įvairių vais
tų, darė Rontgeno nuotrau
kas, bet nieko nerado. 
Skausmai užeina spazmo- 
mis.

At. Labai galimas daiktas, 
kad jūsų konstipacija ir 
skausmai yra vienas ir tas 
pats dalykas. Nors jūs nera
šote savo dietos, bet tik
riausiai valgote kaip valgėte 
jaunystėje. Su amžiumi 
žmogaus organizmas keičia
si. Jauname kūne žarnų ju
dėjimas (peristaltika) yra 
energingas ir kasdieninis iš
situštinimas nėra jokia 
problema. Vėliau žarnų pe
ristaltika susilpnėja ir pra
sideda komplikacijos. Pata
riama pakeisti dietą ir įvesti 
kasdieniniam vartojimui 
produktus, turinčius daug 
pluoštinio elemento. Tokie 
yra žali vaisiai ir daržovės, 
bet efektingiausias dalykas 
yra sėlenos (bran). Nusipir
kite paprasčiausių sėlenų 
(unprocessed bran) ir nau
dokite kiekvieną dieną tris 
kartus po vieną šaukštą. 
Kadangi sėlenos yra besko
nės, pats suraskite būdų jas 
maišyti su kitu maistu: su 
avižiniais dribsniais, su ža
liom salotom su pienu. Beto, 

mazgelius užrišo Kr. V-bos 
p-kas V. Bukevičius ir prel. 
P. Butkus. Buvo madonų 
matyti, kad sueigoje daly
vavo 38 jaunesnio amžiaus 
skautai, garbė jų vadovams 
ir tėvams. Toliau programo
je p. Kemežytė pagrojo flei
ta, o skautytės ir skautukai, 
persirengę tautiniais drabu
žiais, sušoko tris tautinius 
šokius.

Po programos Kr. V-bos 
nariai arbatėlės metu mai
šėsi su canberiškiais ir 
draugiškai kalbėjosi 
įvairiais rūpimais klausi
mais. Po arbatėlės svečiai 

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGU A

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

Už terminuotus indėlius:
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 

nustatytas sumas.

Nuo $100 iki $10.000 12%
Nuo $10.000 iki $20.000 13%
Nuo $ 20.000 ir daugiau 14 %

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. Dirželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — o %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
ii 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 
Eastry St. Norwood, SA 5067.

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

paieškokite lengvos, purios 
duonos, kuri kepta su sėle
nomis (bran-bread).

Kl. Po klasės patikrinimo 
mano vaikai buvo atsiųsti 
namo su utelėmis. Kaip iš 
tikrųjų reikia tas utėles iš
naikinti, kai jie atsineša vėl 
iš mokyklos? Ar plaukus 
nukirpus trumpai bus leng
vesnis gydymas?

At. Taip, galvą trumpais 
plaukais lengviau apvalyti 
nuo utėlių ir glindų (lice and 
nits). Vaistinėse galima 
gauti be recepto specialių 
šamponų, tačiau to dar ne
užtenka. Svarbiausia gydyti 
vienu metu visą šeimą: iššu
kuoti plaukus tankiom me
talinėm šukom, galvą nulei
dus ant patiesto popieriaus 
bent du - tris kart per sa
vaitę. Po to išmazgoti galvą 
su medikuotais šamponais 
ar muilu. Jei visa šeima gy
dysis, vaikai bent bus ap
saugoti nuo pakartotinio ap- 
sikrėtimo savo namuose. 
Mokyklose mokytojai per
žiūri galvas tik siaučiant 
epidemijai arba kam nors 
pasiskundus, todėl tėvai turi 
karts nuo karto patys ’’pa
ieškoti” savo vaikų galvas. 
Pirmas simptomas yra nie
žėjimas, ypač ant sprando ir 
paausiuose.

dalyvavo Canberros Apy
linkės Valdybos posėdyje, 
kurio metu p-kas papasakojo 
kai kuriuos įspūdžius iš PLB 
Seimo, vėliau buvo aptaria
mi bendruomeninei reikalai.

ŽVEJŲ KLUBE
r Syd. Žvejų Klunas meti
niame susirinkime aptarė 
savo veiklą ir sekančiai ka
dencijai perrinko buv. 
valdybą. Taip pat primena
ma visiems nariams, kad 
norį dalyvauti žvejybos iš
vykoje iš anksto registruo
jasi ir išvykos mokestį $ 15 
apmoka Sydnejaus Liet. 
Klubo administracijoje.
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Sporto Šventė Hobarte
Kaip jau žinoma, šiais 

metais Australijos Lietuvių 
Sporto Šventė įvyks Hobar
te. Šventės Komitetas su
darytas iš ”Perkūno” spor
tininkų ir Apylinkės Valdy
bos atstovų posėdžiauja 
kiekvieną mėnesį jau nuo 
metų pradžios apsvarstyda- 
mi visokius reikalus, kad 
šventė praeitų sklandžiai, 
gražiai ir taip pat gerai, kaip 
ir kitose vietose.

Hobarto lietuvių bend
ruomenė yra labai maža, ir 
jos parama organizuojant ir 
remiant šventę yra nepa
kankama, todėl rengėjai turi 
taikintis prie apylinkybių ir 
vertinti taip pat ir svetimas 
nuotaikas. Šventės dalyviai 
turės pakęsti ir toleruoti 
australiškos visuomenės 
dalyvavimą, pagalbą ir pa
tarimus. Be abejo, lietuviška 
šventės nuotaika gali nuo to 
šiek tiek nukentėti.

Rengėjai yra susirūpinę, 
kad svečiai iš didžiųjų lietu
viškų bendruomenių nepa
sijustų apleisti ar užmiršti, 
nes nebus priprasto bendra
vimo su lietuviškomis šei
momis, nebus lietuviškų 
kultūrinių parengimų, todėl 
reikės daugiau tenkintis sa
vų sportininkų draugija ir 
susibūrimais.

Komitetas yra numatęs 
pradėti šventę panašiai kaip 
ir kitur tradicine tvarka: 
lietuviškos pamaldos su vė
liavomis, uniformomis, kuk
lus užkandis sportininkų 
draugijoj, pasikeitimus 
sveikinimais, oficialus šven
tės atidarymas sporto salėje 
su priprastu iškilmingumu. 
Po žaidynių vakare bus

V. Baltutis

KOPŪSTAI
Feljetonas •

Technikai milžino žings
niais šuoliuojant į priekį, vos 
spėjame vytis. Vakar pirk
tas aparatas, šiandien jau 
pasenęs. Net baimė ima pa
galvojus apie rytojų, apie 
ateitį. Nebereikės jokio dar
belio dirbti; tik paspaudei 
mygtuką - guziką ir viskas 
padaryta. Skaičiau laikraš
tyje, kad net ir mašinas vai
ruos kompiuteriai. Taigi, 
važiuoji kaip ponas ir žmona 
negali tau prie kaištauti, kad 
ne taip pasukai, ne ten pa
sukai ar iš viso dėl ko pasu
kai, nes kompiuteris ne
klausys barnių.

Tokiose mintyse pasken
dęs negirdėjau žmonos krei
pimosi, todėl ši nebeišken- 
tusi rėkė:

— Ar tu girdi, žadu šiemet 
užsiauginti raugintų 
kopūstų. Rytoj grįždamas 
nupirk sėklos. Žiūrėk, kad 
paimtum raugintų kopūstų 
sėklų, ba aš nevargsiu...

Kitą dieną išlakščiau 
visą miestą, bet raugintų 
.kopūstų sėklų negavau, nes 
nei viena krautuvė jų netu
rėjo. Pardavėjai kraipė gal
vas, ieškojo kataloguose, at
siprašinėjo ir taip teko 
pirkti paprastų, neraugintų. 
Vienas pardavėjas šyptelė
jo, bet nepasakė nei žodžio. 
Matyt, šiaip sau šposinin
kas. Dabar visokių pasitai
ko.

Žmona pati sukasė daržą, 
išrinko visus akmenėlius, 
paviršiaus žemę net per rėtį 
persijojo. Išbrėžusi tris tie
sias linijas, subėrė kopūstų 
sėklas. Kas rytą, vos tik 

sportininkų ir svečių susi
pažinimo pramoga, šokiai, 
kur bus progos atnaujinti 
senas draugystes ir už- 
megsti naujas.

Sekančią dieną vėl pla
nuojamas pasivažinėjimas 
laivu Hobarto įlankoje. 
Miesto žiburiai, drąugų ar
tumas pripildytame laive ir 
muzika turėtų palaikyti ma
lonią ir draugišką nuotaiką. 
Kitus vakarus svečiai bus 
kviečiami padraugauti prie 
laužo ar kitokios ugnelės, 
pasivaišinti kepsniais. Ho
barto bendruomenės narys 
Antanas Kaitinis, ledo čiuo
žyklos savininkas, užkvietė 
visus susipažinti su čiuožimo 

<>

Sporto Žaidynėse susitikę: Žaidynių organizacinio K-to 
pirm. Valdas Adamkus ir Mūsų Pastogės bendradarbis 
Robertas Sidabras

saulutei prakišus pakaušį 
pro kalvų viršūnes, keliasi ir 
laisto gėlu, nuo stogo nu
varvėjusiu, vandeniu.

Prabėgo, praskubėjo ke
lios savaitės. Kopūstai gra
žiai sužėlė. Žmona paten
kinta visiems gyrėsi, kad 
auginanti kopūstus ir kai šie 
užaugs, visiems savo priete- 
liams padovanos po didelę 
galvą.

Pavasario žaluma ir žiedų 
kvapas užpildė šylantį orą; 
japoniška, kraujo spalvos 
slyva, pasipuošė rausvais 
žiedais. Žmona vis dažniau 
lakstė apie kopūstų lysvę, 
bet veide ištyso liūdesys. 
Visos trys kopūstų eilės, vos 
pakilusios per gerą sprindį, 

•susmuko lysvėje ir pageltę 
lapeliai lyg seno šunies au
sys, kabojo ant sausėjančių 
stagarų.

— Kas jiems atsitiko, ko
dėl jie nudžiūvo?, — klausė 
manęs, žvelgdama į juodą be 
gyvybės daržo lysvę.

— Nežinau. Negaliu net 
pasakyti. Neteko nė karto 
kopūstų auginti.

salimais gyveno italas, 
kurio daržas skendo žalume. 
Žmona su skausmu ir pavy
du žvelgė į kaimyno pami- 
dorus, kurie kumščio dydžio 
raudonavo vešliose šakose. 
0 itališki agurkai — cukini, 
net pro tvoros apačią išlin
dę, mūsų pusėje, šildėsi 
saulėje. Kopūstų italas ne
augino. Virš pusvalandžio 
mėginau išgauti iš italo dar
žininkystės paslaptį, bet vis 
nevyko. Visaip aiškinau, net 
rankomis rodžiau, galvą 

malonumais. Vakaras būtų 
su maža programa, norin
tieji pačiužinėti galės išsi- 
nuomuoti pačiūžas. Pagaliau 
ir daugiau pramogų atsiras
tų čia, Hobarte, pagal kiek
vieno skonį ir pageidavimą.

Naujųjų Metų Sutikimo 
vakaras numatytas vakarie
nės su šokiais pobūdžio, gi 
norintieji dar daugiau, rastų 
Eakankamai grožybių Ho- 
arte ar toliau Tasmanijoj.
Hobartiškiai pageidautų, 

kad sporto klubai jau dabar 
ar kaip galint greičiau pra
neštų apie savo dalyvavimą 
ir pageidavimus.

A. Kantvilas

purčiau, bandydamas suži
noti kodėl jis neaugina ko
pūstų. Galų gale žmona su
pykusi užrėkė:

— Kvailas tas solemio, 
nežino kas yra kopūstai!

— A, a... Kopuči, — nu
švitusiu veidu ir džiaugsmo 
pilnu balsu, kad pagaliau 
susikalbėjome, sušuko kai
mynas. — žinau, žinau, bet 
mes italai kopuč nemėgsta
me, bet aš galiu parūpinti 
geros rasodos. Tikrai geros, 
— žvelgdamas į mus tiran- 
čiomis, juodomis lyg kark
vabalis akimis, užtikrino 
italas.

Žmona vėlei sukasė daržą, 
išpureno žemę, kiekvieną 
grumstelį rankomis išspau
dė. Gražiai išpurenta lysvė 
laukė kopūstų daigų. Kartą 
pavakariais, šešėliams nusi
driekus per visą daržą, italas 
pabaladojo tvoros skardon ir 
Eadavė gražiai, tamsiai ža- 

ais, karpytais lapeliais su
dygusių, kopūstų daigų dė
žutę. Žmona tuoj palinko 
lysvėn ir gražiai, trimis 
eilėmis susodino.

— Ir mėnulis pilnas, vis
kas mūsų pusėje, — paten
kinta pylė arbatos puoduku 
gėlą vandenį ant ką tik pa
sodintų kopūstų.

Ir vėlei kas rytas lakstė, 
kalbino, žvilgsniu glostė, 
pamažu kylančius kopūstų 
daigus.

— Įdomu kada pradės 
sukti galvas, — nerimavo. — 
Gal per tankiai sukišau, bus 
maža vietos.

Kaimynas retkarčiais 
žvilgteri per tvoros viršų, 
šypteli stambia apatine lūpa 
ir dingsta savo daržo gilu
moje.

Kopūstai augo kaip ant 
mielių. Žali, karpyti lapai

P ORTAIS
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Sporto žinios
Il-trose PLS žaidynėse 

daugiausiai medalių parsi
vežė Valerijaus Gražulio iš 
Detroito keturi vaikai, kurių 
sąskaiton net 12 medalių.

Jauniausias sūnus And
rius iškovojo 4, iš kurių du 
aukso ir vienas bronzos jau
nių krepšinio pirmenybėse 
ir prie šių pridėjo dar vieną 
bronzos lauko teniso pirme
nybėse.

Laura pasipuošė dviem 
aukso medaliais lengvosios 
atletikos pirmenybėse, jinai 
buvo neįveikiama 800 m. ir 
1500 m. bėgimo distancijose.

Marius iškovojo aukso 
medalius jaunių A ir B. kla
sėse, o po to sidabro - vyrų 
krepšinio pirmenybėse.

Paulius aukso medalius 
laimėjo jaunių A klasės 
krepšinyje ir lauko tenise, o 
sidabro vyrų krepšinyje.

Saulius Kinderis iš Los 
Angeles ’’Bangos” priskai- 
tomas pranašiausiai pasiro
dęs sportininkas lengvosios 
atletikos pirmenybėse iško
vojęs net 4 aukso medalius 
800 m., 1.500 m., 5.000 m. ir 
10.000 m. distancijose. Be 
to reikia prisiminti, kad 
Saulius 3 aukso medalius 
laimėjo Toronto žaidynėse. 
Tai rekordas, kuris bus labai 
sunkiai pakartotas.

Rima Jasaitytė, kuriai dar 
tik 16 metų amžiaus, bet 
labai talentinga teniso žai
dėja. Rima skaitoma viena

blizgėjo saulėje, bet nerodė 
jokio noro suktis į galvas. 
Kas dieną nerimas vis augo 
žmonos širdyje, net nakti
mis per miegą klausdavo:

— Ar jau suka...
Ir taip laukimas išaugo iki 

nebepakeliamos kančios.
— Velnias žino, kokie tie 

kopūstai? Auga kaip šie
nas... .

— Kantrybės, brangioji, 
kantrybės, — bandžiau ra
minti, bet ir mano viduje 
graužėsi kirmėlėlė. Pagaliau 
pasitaikė proga. Italas sky
nė pamidorus, tyliai švilp
damas seną operos melodiją. 
Žmona mandagiai, su plačia 
šypsena veide, užklausė:

— O kada kopūstai pradės 
į galvas?

Kaimynas, kaip ir visuo
met šyptelėjo, pamerkda
mas man didele jaučio aki
mi:

— Kai išdžiovinusi užrū
kysi, — rodydamas baltų 
dantų eilę, atsakė italas ir 
dingo tarp aukštų pamirodų.

— Ką jis pasakė?
— Žinai, brangioji, man 

atrodo, kad jis tau kanapių 
rasodos įkišo.

— Tai prakeiktas solomio, 
— piktai rėkė žmona ir gr’ie 
busi kastuvą, kapojo žaliuo
jančią daržo lysvę.

Dar ir šiandien, kai par- 
vežu iš daržininko kopūsto 
galvą, žmona ilgesingai ją 
paglosto, nenustodama vil
ties ir savo darže kada nors 
išauginti raugintų kopūstų.

W//AVAWAWMWY

Daug sužinosi 
skaitydamas
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geriausių Niujorke, tad 
prieš pat žaidynes dalyvavo 
teniso turnyre Kalifornijoje, 
kur jinai pasirodė gana ge
rai. Moterų lauko teniso ti
tulas labai tvirtose rankose, 
nors pagyrimo užsitarnavo 
Rūta Tallat-Kelpšaitė iš Illi
nois provincijos.

Ričardas Šimkus iš Niu
jorko pasirodė kaip vienas iš 
geriausių krepšininkų Čika
gos žaidynėse. Ričardas bai
gė Princeton u-tą su labai 
gerais pažymiais, tačiau ne
žiūrint to žada pdaryti metų 
pertrauką moksle. Jį vilioja 
New Jersey profesionalai, o 
taip pat ir Ispanijos ir Šve
dijos klubai.

Craig Andrikonis, stalo 
teniso žaidėjas iš Hobarto 
"Perkūno”, taip pat galima 
priskaityti prie žaidynių 
’’žvaigždžių”. Craig dar gana 
jaunas amžium, bet kas lie
čia stalo teniso žaidimą, tai 
jis pademonstruoja prityru
sio ir tvirto charakterio 

’sportininką. Jo sužaistos fi
nalinės rungtynės Čikagoje 
prieš A. Saunorį, kurias jis 
pralaimėjo 5 setų kovoje bus 
dar ilgai atmintyje kurie jas 
stabėjo.

R.S.

Tautos
Fonde

MELBOURNO TAUTOS 
ŠVENTĖS MINĖJIMO 
PROGA TAUTOS FONDUI 

AUKOJO

$ 50 J. Valiauga.
$ 37 Geelongo Apylinkė 

(per Stuikevičių)
$ 31 DLK Vytenio Melb. 

Šaulių kuopa.
Po $ 20 - J. Grigaitis, K.J. 

Lynikas, V. ir S. Ribačiaus- 
kni

Po $ 10 - L Arienė, A. 
Butkutė, V. Danius, S. Ei
mutis, J. Jasulaitis, P. Jo
kūbaitis, Z. Jokūbaitis, A. 
Jurevičius, J. ir T. Kesmi- 
nai, A. Lynikas, Irena 
O’Dwyer, S. Pažereckienė, 
J. Pranckūnas. Z. Prašmu- 
taitė, J. Rūbas, Br. Sadaus
kas, B. ir S. Savickai, V. 
Stagis, J. Stankevičius, R. 
Šemetas, Pr. Valonis, kun. 
Pr. Vaseris.

Po $ 5 - Pr. Adamavičienė, 
J. Balčiūnas, V. Bieliauskas, 
P. Bimba, Pr. Binkus, L. 
Bučelis, A. Bužinskas, M. 
Biretienė, A. Grigaitis, O. ir 
V. Jakutis, Dr. J. Kunca, 
Juozas Kvietelaitis, J. Mei
liūnas, A.M., V. Lakickas, S. 
Lukaitis, Pr.- Padagas, L. 
Pikelis, Z. Raudys, A. Ro
čius, A. Savickas, V. Sidab
rą, Dr. S. Statkus, J. Stepo
navičius, Pr. Šaulys, E. 
Stundzėnas, Pijus Vaičaitis’ 
E. Varnienė, J. Zonius, Al
gimantas Žilinskas.

Po $ 4 - T. Seliokienė, A. 
Steponavičius.

$ 3 J. Paragienė.
Po $ 2 - A. Čelna, A. Jan

čiauskienė, A. Kairienė, 
Mušinskas, J. Oželis, J. Pet
raitis, V. Savickas, A. Vai- 
kienė.

Po $ 1 - S. Balsys, A. Pen- 
kaitis, L. Pučius.

Viso $ 578.
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Informacija
PENSININKŲ DRAUGIJA MELBOURNO LIETUVIŲ 

PERTHE BIBLIOTEKOJE

Neseniai įvykęs Perthe 
pensininkų susirinkimas 
įsteigė pensininkų klubą. 
Susirinkime dalyvavo 7 ir 3 
tam pritarė telefonu. Suda
ryta pensininkų Klubo tokia 
valdyba: Andrius Klimaitis 
(117 Blencowe St., Leeder- 
ville, W.A., tel. 381 5227) ir 
Vaclovas Volodka (84 Har- 
borne St., Wembley, tel. 
381 5227).

Po dviejų mėnesių numa
tomas šaukti kitas susirin
kimas aptarti veiklai. Pas
taruoju metu gana daug lie
tuvių išėję i pensininkus, tad 
manoma, kad įsisteigęs klu
bas bus sėkmingas.

Reikalingas 
vedėjas

Sydnęjaus Lietuvių Klu
bui skubiai reikalingas klubo 
vedėjas (Secretary / Mana
ger grade I).

. Atlyginimas pagal susita
rimą. Savo prašyme nuro
dyti amžių, išeitą mokslą, 
dabartinį darbą, patyrimą 
administracijos ar prekybos 
srityse.

Prašymus siųsti iki 1983 
m. spalio 1 d. adresuojant:

Confidential
Board of Directors 
Lithuanian Club Ltd. 
P.O. Box 205, 
Bankstown, N.S.W. 2200 

.Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti vakarais tel. 
02 - 726 4139.

LIET. SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko Liet. 
Namuose. Jį atidarė Liet. 
S-gos Valdybos pirm. P. 
Bielskis pažymėdamas, kad 
šiuo metu S-ga turi rekordi
nį narių skaičių - 311. Nežiū
rint, kad kasmet keletas na
rių iškeliauja amžinybėn, 
bet nuolat įstojant naujiems 
nariams, bendras narių 
skaičius didėja. Per praėju
sius metus pajamų turėta $ 
59.000, išlaidų - $ 17.000. 
Stambiausią pajamų dalį su
darė R. Andrekaus paliki
mas virš 36.000 dol. Nese
niai S-gai testamentu palik
tas J. Kazėno nekilnojamas 
turtas, kurio vertė siekia iki 
30.000 dol. Šiuo metu Liet. 
S-ga banke turi virš $ 
17.000. Liet. Namų išlaiky
mas kasmet kainuoja virš 
17.000 dol. Gėrimų baras 
duoda apie $ 9.000. Baras- 
aptarnaujamas narių sava
norių, nereikialaujančių at
lyginimo.

Bendrai Liet. S-ga šiais 
metais gali pasidžiaugti ne 
tik gausiu narių skaučiumi, 
bet ir finansiniais ištekliais, 
kurie teikia Liet. Namams 
saugią ateitį. Tuo tarpu 
S-gos Valdyba neturi jokių 
didesnių rūpesčių su Liet. 
Namais. Jau seniau į patal
pas įvestas vėsinimas ir šil
dymas taip, kad į Liet. Na
mus malonu įžengti tiek va
sarą, tiek žiemą. Jau senokai 
niekas nekvaršina galvos su 
rinkliavom ar paskolom.

Su pagarba minime du 
Liet. Namų geradarius, ku-

keli meteliai, ir visa mūsų
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Lietuvių Karių Veteranų 
Sąjungos Melbourne Ramo- 
vėnų Valdyba apmokėjo 
News Digest žurnalo prenu
meratą. Aukojo knygoms 
pirkti: P. Kviecinskas $ 10, 
J. Ašmonas, M. Kupčinskie
nė po $ 5. Albinas Pocius jau 
ne pirmą kartą biblioteką 
nemokamai aprūpino 
rašomąja ir kartotekos me
džiaga. E.J. Balčiūnai, P. 
Binkus, J. Daunys, A. 
Miškinis, V. Šalkūnas, 
bibliotekai aukojo knygų, 
žurnalų ir laikraščių komp
lektų. Visiems bibliotekos 
geradariams nuoširdus lie
tuviškas ačiū.

Patikslinant Mūsų Pasto
gėj Nr. 34 tilpusi bibliotekos 
pranešimą, turėtų būti ne 
’’Nikodemas Butkūnas”, bet 
’’Napoleonas Butkūnas”. 
Suinteresuotieji atsipra
šomi.

Bibliotekos vedėjas

Nuo ateinančių metų kovo 
1 d. Australijos paštų val
dyba pakels registruotų 
siuntų persiuntimą apie 
20%. Tas be abejo palies ir 
spaudos persiuntimą.

PADĖKA

Brangaus a.a. Pauliaus 
Rūtenio prisiminimui vi
siems aukojusiems teatrui 
’’Atžalai” vietoj gėlių reiš
kiame nuoširdžią padėką.

Teatras ’’Atžla”

Gyvenimas Adelaidėje
rie testamentais savo turtą 
paskyrė Liet. Namams. Tai 
ne tik finansinis, bet ir mo-
ralinis investavimas lietu
vybei išlaikyti šiame krašte. 
Jais turėtų pasekti ir kiti 
susipratę lietuviai, kai atei
na laikas paskirstyti savo 
turimus išteklius.

Pažymėtinas ir Liet. S-gos 
žinioje vykstantis kultūrinis 
darbas, kurį atlieka biblio
teka ir spaudos kioskas K. 
Pociaus vadovybėje, talki
nant būreliui padėjėjų. Per 
metus kioskas pardavė kny
gų, plokštelių ir rankdarbių 
uš $ 5.000, surinko įvairių 
Srenumeratų spaudai už

3.500. Kiosko turtas siekia 
$ 4.000. Bibliotekoje yra 
2400 knygų, bet tik 54 nuo
latiniai skaitytojai. Bibliote
koje yra visos naujausios 
išeivijoje leistos knygos. 
Mūsų visuomenė galėtų la
biau susidomėti lietuviškąja 
biblioteka. Daugelis yra jau 
išėję į pensiją ir turi nemaža 
atliekamo laiko, kurį galėtų 
skirti liet, knygai.

Susirinkimas praėjo 
sklandžiai be ginčų ir tuš
čiažodžiavimų. Valdybos 
apyskaitos buvo vienbalsiai 
priimtos. Susirinkimui pir
mininkavo Vytautas Strau- 
kas, sekretorė D. Neve- 
rauskaitė (abu jaunosios 
kartos). Sus-mas baigtas 
Tautos Himnu.

NETIKĖTA KULTŪRINĖ 
POPIETĖ

Pesimistai tiki ir kitus įti
kinėja, kas esame nykstanti 
bendruomenė. Girdi, dar

SYDNĘJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-14141

Spalio 8 d., šešt., 7.30 vai. 
•Blau Weiss Colonias rengia 
Vokišką Karnavalą

GERMAN OKTOBER FEST” 
Užtikrintai praleisite linksmai laiką! 
Gausite paragauti tikro vokiško alaus 
ir kiekvienas svečias gaus dovanų po 
vokišką alaus bokalą. 
Įėjimas $ 5 asmeniui.

BRISBANE

PETRONĖLEI
STANKŪNIENEI 70

Rugsėjo 10 d. suėjo 70 
metų Petronėlei Stankūnie
nei. Ta proga Brisbanės 
Liet. Namuose buvo suruoš
tos vaišės. Dalyvavo dukros 
ir sūnaus šeimos, artimieji ir 
geras pusšimtis svečių. Kun. 
Dr. P. Bačinskas palaimino 
vaišių stalą ir sukaktuvinin
kę pasveikino. Buvo ir dau
giau sveikinimų, dovanų ir 
gėlių.

P. Stankūnienė gimė ir 
užaugo gražioje tėvų sody
boje prie Dubysos, Kurtu
vėnų parapijoje. Susidrau
gavusi su Klemensu Stan
kūnu po kiek laiko ištekėjo 
ir netrukus abu persikėlė į 
Kauną. Besibaigiant karui 
abu pasitraukė į Daniją ir 
vėliau su šeima emigravo į 
Australiją ir įsikūrė Bris
bane, kur drauge įsijungė 
į lietuvišką veiklą. Čia P. ir 
K. Stankūnai suorganizavo 
pajėgų chorą, kuris visur ir 
visada dainuodavo. Vėliau jų 

veikla sustos, lietuvių namai 
užsidarys ir beliks tik tuščia 
vieta. Bet tokiems pesimis
tams Adelaidėje labai nepa
lanki dirva. Čia visokia 
veikla klesti ir plečiasi, ku
riasi naujos organizacijos, 
sambūriai.

Adelaidėje jau nuo seniai 
turime dvi moterų organi
zacijas. Viena jų bendruo
menės Moterų Sekcija, kuri 
po 30 metų insikorporavo ir 
pasivadino ’’PALM Moterų 
Draugija”, ir Katalikių Mo
terų Draugija. Abi šios or
ganizacijos rūpinasi mūsų 
bendruomenės ir parapijos 
socialiniais reikalais. Atro
do, kad abiejose visoms mo
terims darbo netrūktų ir 
pasireiškimo galimybės pla
čiausios. Tačiau, pasirodo, 
ne visos taip galvoja. Dalis 
moterų, panoro vyresniame 
amžiuje atitrūkti nuo visų 
rūpesčių ir pasidžiaugti as
menišku gyvenimu ir skirti 
daugiau laiko kūrybiniams 
polėkiams.

Lietuvės moterys pasižy
mi savo darbštumu ir nagin
gumu. Tai liudija mūsų ne
pralenkiami audiniai, mez
giniai ir tautiniai rūbai. Ir 
štai Adelaidėje nejučiomis 
susibūrė moterų rankdarbių 
ratelis, į kurį įsijungė apie 
30 rankdarbius mėgstančių 
moterų. Tai nėra organiza
cija su valdybom, revizijom 
ar įstatais suvaržyta grupė, 
bet draugiškas sambūris, 
kurio nariai dalinasi tarpu
savy turima patirtimi. Pra
dėjo jos rinktis kas mėnesį. 
Dabar pastoviai renkasi kas 
antrą savaitę Liet. Namuose 
ir čia praleidžia kelias va
landas prie rankdarbių. 

pastangomis buvo sukurtas 
ir moterų oktetas. Abiejuo
se vienetuose dalyvavo abu 
Stankūnai: Klemansas va
dovavo, o Petronėlė su ki
tais dainavo. Mažėjant kolo
nijoje žmonių, nyko ir Stan
kūnų sukurti vienetai. Bet ir 
šiandie švenčių ir kitokių iš
kilmių proga p.p. Stankūnų 
pastangomis iš likučių sulip
domas chorelis, kuris pagie
da banžnyčioje ir padainuoja 
iškilmėse.

Stankūnai gyvai reiškėsi 
ir vietos liet, bendruomenė
je: K. Stankūnas darbavosi 
apylinkės valdyboje net bū
damas pirmininku, įvairio
mis progomis skaitė eilę 
Sąskaitų. Paminėtina, kad 

L Stankūnas buvo ir akty
vus spaudos bendradarbis. 
Sukaktuvininkė Petronėlė 
taip pat nesikratė visuome
ninių pareigų: buvo apyl. 
valdybos vicepirmininkė ir 
narė, prisidėjo visur, kur tik 
buvo reikalo ir kur ji pati 
pajėgė.

Šia proga geriausios sėk
mės p.p. Stankūnams!

V.K.

Šalia to bedirbant ir besi
šnekučiuojant atsigaivinama 
kavute, atsineštiniais pyra
gais. Čia nėra jokių didelių 
problemų, o tik kultūringai 
produktyvus poilsis.

Ir štai šis būrelis sugalvo
jo suruošti kultūrinę popietę 
ir tuo prisistatyti visuo
menei. Rankdarbius parodai 
sunešė pačios būrelio narės. 
Kviesti ir vyrai parodyti 
savo išmonių.

Reikia stebėtis mūsų mo
terų nagingumu su gausybe 
puikių rankdarbių! Tą pačią 
dieną Liet. Namuose choras 
Lituania gamino pietus. Tad 
abu šie įvykiai tiek priviliojo 
žmonių, kad namai buvo 
perpildyti. Vėliau atvyku
sioms net pritrūko vietų.

Rengėjos nepasitenkino 
vien tik paroda. Jos suorga
nizavo ir meninę programą. 
Popietę atidarė būrelio va
dovė p. G. Straukienė, api
būdindama būrelio veiklą ir 
pabrėždama, kad rankdar
biai labai suartina moteris, 
kuo įsitikino būrelio narės. 
Gerai paruoštą paskaitą apie 
lietuvių liaudies motyvus
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Pagerbdami a.a. Dr. V. 
Kišoną vietoj gėlių 50 dol. 
aukoja Syd. Dainos chorui 
O. Kavaliauskienė ir Rūta ir 
Ken Gray.

PADĖKA

Šiais metais gražiai at- 
šventėm Tautos Šventę ir 
AUŠROS 100 metų sukakti: 
suorganizuota akademija ir 
dvi parodos. Akademiją 
pravedė Vincas Kazokas, 
jam talkininkavo Juozas Al
inis Jūragis, Stasys Skoru- 
lis, Dana Karpavičienė, Ju
lytė Stašionytė ir Algis Du- 
daitis, visiems nuoširdus 
ačiū.

Taip pat nuoširdžiai 
dėkojame Dr. R. Zakarevi
čiui už K. Čiurlionio muziką, 
Sydnęjaus Lietuvių Namų 
Bibliotekai už suruoštą 
Aušros laikų spaudos paro
dėlę ir Dr. G. Kazokienei už 
scenos dekoracijas ir jauno 
lietuvio dailininko Jono Ab- 
romo meno parodos suorga
nizavimą.

Surinkta aukų Liet. Kat. 
Kronikoms remti $ 305. Ačiū 
visiems.

Sydnęjaus Apylinkės 
Valdyba

rankdarbiuose skaitė p. J. 
Vabolienė. Porą muzikinių 
kūrinėlių paskambino jauna 
pianistė L. Valiulytė. Vik
toro Baltučio scenos vaizdelį 
’’Linksmas posėdis” režisavo 
p. B. Jonavičienė. Vaidino 
būrelio narės, Popietės už
baigai ramovėnų vyrų 
choras, vadovaujamas V. 
Strauko, sudainavo kelias 
dainas.

Rengėjos buvo pramačiu- 
sios šią popietę padaryti 
grynai kultūrinę be jokių lo
terijų, aukų. Priedo dar pri
sikepusios visokių pyragų 
visus dalyvius vaišino kavu
te ir užkandžiais.

Popietę pravedė p. K. Va
nagienė. Parengimas buvo 
naujas, nuotaikingas ir įvai- 
h*55- S.B-nė

Administracijos adresas:
P.O. Box 550 Bankstown 2200 •
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $24
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35
Oro paštu kitur $50:
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