
PLB SEIMO
Tęsinys

3. DĖL KULTŪRINĖS PA
RAMOS PIETŲ AMERI
KOS LIETUVIAMS

Tęsti kultūrinę paramą 
Pietų Amerikos Lietuvių 
Bendruomenėms:

a) siųsti muzikinius vie
netus, solistus ir rašytojus 
koncertuoti į Pietų Ameri
kos lietuvių kolonijas;

b) padėti Pietų Amerikos 
Lietuvių Bendruomenėms 
gilinti ir gyvinti vietinę kul
tūrinę veiklą, pasiunčiant 
lietuvių kalbos mokytojų, 
tautinių šokių vadovų, chor
vedžių ir jaunimo darbuoto
jų kelių mėnesių darbui tarp 
vietinių lietuvių.

c) organizuoti Pietų Ame
rikos lietuvių saviveiklos 
kolektyvų bei atskirų meni
ninkų išvykas į JAV ir Ka
nadą;

d) sudaryti sąlygas ge- 
riausiems Pietų Amerikos 
dailininkams suruošti savo 
parodas JAV ir Kanadoje;

e) kviesti Pietų Amerikos 
lietuvius kiekviename kraš
te įsteigti kultūros komisiją, 
kuri rūpintųsi kultūriniais 
reikalais ir palaikytų ryšius 
su kitų kraštų komisijoms;

f) išrinkti vieno krašto 
kultūros komisiją, kuri ko
ordinuotų visų Pietų Ame
rikos kraštų lietuvių kultū
rinę veiklą bei paramą ir 
taip palengvintų kultūrinių 
ryšių palaikymą;

g) paskirti asmenį kultū
ros ir švietimo reikalams, 
kuris palaikytų ryšį su Pietų 
Amerika.

4. DĖL IŠEIVIJOS KUL
TŪRINIŲ RYŠIŲ

APLAMAI

Pagyvinti kultūrinius ry
šius tarp Europos, Australi
jos ir Šiaurės Amerikos lie
tuvių, kur reikia organizuoti 
kultūrinę paramą ir puose
lėti tarpusavio bendradar
biavimą. J

5. DĖL ATSTOVAVIMO
PEN

Tęsti paramą lietuvių ra
šytojams, atstovaujantiems 
lietuvius tarptautinės rašy
tojų organizacijos PEN kon
ferencijose.

C. ŠVIETIMO IR 
TAUTINIO AUKLĖJIMO

SRITYJE

1. DĖL ŠVIETIMO GAIRIŲ

Seimas siūlo Švietimo 
Gaires įjungti į Pasaulio lie
tuvį, kad jų informacija pa
siektų kuo didesnį skaityto
jų skaičių.

2. DĖL MOKYMO
PRIEMONIŲ

Seimas kviečia laikytis

NUTARIMAI
principo, kad mokomosios 
priemonės būtų leidžiamos 
kiek galima didesniais kie- 
kais, kiek galima nebrangiu 
pagaminimo būtu ir būtų 
^vairios.
3. DĖL NEAKIVAIZDINIO

DĖSTYMO

Seimas ragina plėsti ir 
visokeriopai remti lituanis
tikos dėstymą neakivaizdi
niu būdu, kad lietuviškas 
švietimas būtų patogiai pri-. 
einamas tiems, kurie negali 
lankyti šeštadieninės mo
kyklos.

4. LIETUVIŲ KALBA, 
KAIP SVETIMOJI KALBA

Seimas ragina plėsti ir vi
sokeriopai remti lietuvių 
kalbos, kaip svetimos, dės
tymą, kad lietuvišku švieti
mu galėtų pasinaudoti ir tie, 
kurie lietuviškai visiškai ne
moka. Pastariesiems taip 

.pat. ruoština įvairių sričių 
(ne vien kalbos) mokomoji 
medžiaga.

5. DĖL LITUANISTINIŲ
STUDIJŲ

Seimas kviečia sudaryti 
sąlygas visų kraštų jaunimui 
lankyti Vasario 16-sios gim
naziją, lituanistinius kursus 
universitetuose. Pedagoginį 
lituanistikos institutą, LJS 
Ryšių centro organizuojamą 
Lituanistikos seminarą, Mo
kytojų studijų savaitę bei 
dalyvauti ideologinių orga
nizacijų (skautų, ateitininkų 
ir kt.) veikloje.

6. LITUANISTIKA
TĖVAMS

Seimas ragina sudaryti 
sąlygas tėvams, atvežu- 
siems vaikus į lietuvišką

įvykiai
Prieš keletą metų buvo 

plačiai skelbiama, kad nu
matomas išleisti papildoma
sis Lietuvių Enciklopedijos 
tomas. Leidėjas. J. Kapočius 
iš Bostono (USA) net buvo 
išsiuntinėjęs laiškus ragin
damas buvusius ir naujus 
bendradarbius siųsti papil
domų žinių. Bet vėliau vis
kas nuščiuvo. Atrodė, kad 
tas visas reikalas miręs ypač 
neatsiradus tam L.E. tomui 
pakankamai prenumerato
rių.

Pastaruoju metu klausi
mas vėl atgijo. Galimas 
daiktas, kad numatytasis 
L.E. papildomasis tomas 
išeis. Bendradarbiai kvie
čiami siųsti tam tomui pa
pildomą medžiagą, o norį tą 
papildomą tomą gauti, pra
šomi siųsti užsakymus.

»♦»

mokyklą, pamokų metu tose 
pačiose patalpose (jei įma
noma) surengti pasitobuli
nimo kursus ar paskaitų 
ciklus.

7. DĖL MOKINIŲ
MAŽĖJIMO PRIEŽASČIŲ

Seimas kviečia rimčiau 
susirūpinti priežastimis, dėl 
kurių kai kurie lietuvių tėvai 
neatlieka savo tautinės pa
reigos siųsti vaikus į litua
nistines mokyklas, ir dar 
nuodugniau išstudijuoti bei 
panaudoti atitinkamas prie
mones šiai problemai įveikti.

Ni karagvoje Nicaragua 
ežere paskendo užsidegęs 
keleivinis laivas su 127 ke
leiviais. Manoma, kad iš jų 
100 žuvo.

♦♦♦

Daugelis Vakarų Europos 
valstybių po 30 dienų atšau
kė orinio susisiekimo boiko
tą su Sov. Sąjunga protes
tuojant dėl Pietų Korėjos 
keleivinio laivo sunaikinimo, 
kuriuo skrido 269 keleiviai. 
Bet internacionalinė pilotų 
unija žada ir toliau boiko
tuoti Sov. Sąjungą boikotą 
pratęsiant dar 60 dienų.

Aną savaitę britai išvarė 
sovietų diplomatą prekybos 
reikalams, nes jis buvo su
sektas užsiimąs šnipinėjimu. 
Jam duota 10 dienų išsi
kraustyti iš Anglijos.

D. JAUNIMO SRITYJE

PLB ir kraštų valdyboms 
priimti informacijai tinka
mai veiklai VI-jo PLB seimo 
Jaunimo komisijos paruoštą 
projektą ’’Jaunimo veiklai 
siūlomi užsiangažavimai”, 
kuris pridedamas kaip Prie
das ”A”.

Projekte iškelti šie svar
besnieji siūlymai:

a) PLB bei kiekvieno 
krašto valdybose paskirti 
bent vieną asmenį rūpintis 
priešmokyklinio ir mokykli
nio amžiaus vaikų progra
ma, derinant ją su Švietimo

♦♦♦

Turima patikimų faktų, 
kad sovietai žinojo, kad P. 
Korėjos lėktuvas kurį nušo
vė su 269 keleiviais, buvo 
civilinis.

♦♦♦

Kadaise skaitėme pasakas 
apie vaiduoklių laivus, bet 
štai ir šiais laikais tokių 
laivų pasitaiko.

Neseniai Venecuelos karo 
laivai atrado ir atitempė į 
Caracas uostą prekinį laivą, 
plūduravusį Karibų jūroje 
be įgulos. Laivas registruo
tas Kipre (Viduržemio jūro
je) ’’Cloud” vardu. Laive 
rasta 5000 dėžių su sovietų 
gamybos artilerijos sviedi
niais. Jis, atrodo, kelionę 
pradėjęs iš Jugoslavijos. 
Nepastebėta, kad laivą būtų 
ištikusi kokia nelaimė. Apie 
laivo įgulą ir jo kapitoną ži
nių neturima. ............  

komisijos programomis ir 
skatinti tėvus šitomis prog
ramomis pasinaudoti;

b) prašyti jaunimą sekti
vietinio krašto spaudą ir j.oje 
ieškoti žinių apie lietuvius 
bei lietuviams svarbius 
pasaulinius įvykius;
kiekviename krašte tokius 
straipsnius kas metai su
vesti į bendrą rinkinį ir 
siusti kitiems kraštams;

c) skatinti jaunimą raštu 
reaguoti į straipsnius apie 
Lietuvą ir lietuvius: jauni
mas, gerai besinaudojąs 
krašto vietine kalba, galėtų 
išriškinti lietuviškus rūpes
čius;

d) skatinti jaunimą rinkti 
Lietuvos istorinę medžiagą 
nuo Lietuvos nepriklauso
mybės pradžios taip pat 
laikraščių iškarpas bai do
kumentus, apibūdinančius 
Antrojo pasaulinio karo lai
kotarpį; ta medžiaga turėtų 
būti surinkta, paruošta jos 
kartoteka ir laikoma vienoje 
vietoje, kuri visiems lietu
viams būtų lengvai prieina
ma; (paremiam kultūros ko
misijos siūlymą rūpintis lie
tuviškais archyvais, bend
radarbiaujant su kitomis 
įstaigomis);

e) įtaigoti JAV ir Kanados 
Jaunimo Sąjungas kviestis 
patyrusius advokatus išaiš
kinti jaunimui teisinius it 
politinius klausimus, lie
čiančius JAV keliamas bylas 
prieš lietuvius, nes apie tų 
bylų eigą būtina supažindin
ti visą pasaulio lietuvių jau
nimą;

Nukelta į 2 psl.
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Aiškinamės tik tarp savųjų
Jau ne vieną kartą buvo 

minėta, kad gyvenimas su
sideda iš priešingybių. Tas 
matosi pačioje gamtoje, to
kios priešingybės reiškiasi ir 
žmonių santykiuose, ypač jų 
pažiūrose, įsitikinimuose, 
poreikiuose. Kiekvienu 
atveju tokios žmonių skirty
bės sukelia pasipriešinimą, 
įtampą, netgi kovą. Kol 
žmogus dar buvo barbaras, 
jis savo pozicijas gynė tie
siogine kova už skriaudą 
kruvinai keršydamas arba 
būdamas pajėgesnis kitiems 
jėga primesdamas savo va
lią. Praėjo Ugi amžiai, kol 
žmogus tiek sukultūrėjo, 
kad savo asmeniškus ginčus 
pavedė spręsti trečiajam. Iš 
čia išsivystė įstatymai, tei
sė, o su tuo ir teismai. Vys
tantis kultūrai teismai tapo 
šventa institucija, kurios 
sprendimus valstybė remia 
jėga net panaudojant įsta
tymais pagrįstą prievartą.

Visuomeniniai sambūriai 
irgi grindžiami panašiais 
principais, kaip ir individua
lūs santykiai, tik tie sambū
riai dar tiek nesukultūrėję, 
kad savo problemas patikė
tų spręsti kitiems. Kadaise 
mūsų žinomas žurnalistas 
kultūrininkas Juozas Ke- 
liuotis (jis mirė šiais metais 
Lietuvoje) pokalbyje apie 
kultūros istoriją pabrėžė, 
kad šių dienu valstybės dar 
gyvena barbariškumo amžių 
ir vadovaujasi džiunglių 
įstatymais. Be abejo čia jo 
teisybė, ir dar turės praeiti 
labai daug laiko, iki kolekty
vinė sąmonė pasiduos racio- 
naliniam galvojimui. Juk ir 
šiandie sukurta ir veikia 
daugybė tarptautinių insti
tucijų tarptautiniams ir 
valstybiniams kivirčiams 
spręsti, kaip Jungtinių Tau
tų Organizacija, tarptautinis 
tribunolas, reziduojąs Haa- 
goje dar nuo Tautų Sąjun
gos, bet kas jų sprendimų 
klauso ir juos vykdo? Leng
vai pasirašomi įvairūs tarp- 

• tautiniai paktai, žmogaus ir 
tautų teisių deklaracijos, o 
tačiau elgiamasi, lyg tokie 
dokumentai niekad nebūtų 
buvę pasirašyti. Ir tai yra 
dėl to, kad tie visi tarptauti
niai sprendimai ir vadų pa
sirašyti susitarimai grin
džiami ne jėga, bet morale ir 
garbės žodžiu. Tuo tarpu 
moralė ir garbė yra tokie 
lankstūs dalykai, kurie daž
niausiai pasiduoda išskaičia
vimams ir naudai. Pagaliau 
nėra tuo tarpu išbrėžtos ri
bos, kur dora ir garbinga, o 

A.A.
ALBERTUI MENSONUI

mirus, jo sūnums Eugenijui ir Viktorui reiškiame gilią 
užuojautą.

Romualdas ir Jadvyga Venclovai
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kur žema ir gėdinga. Tas 
pats dalykas vienai pusei 
galioja kaip nuopelnas ir 
vertas medalio, gi kitai 
pusei jis reiškia išdavimą ir 
vertą kartuvių. Galbūt truks 
ilgą laiką, kol žmonės vado
vausis bendrais terminais 
nepriduodant jiems skirtin
gų prasmių.

Panašiai yra ir pas mus. 
Išeivijos lietuvių visa veikla 
grindžiama moraliniu požiū
riu. Tiesa, tasai moralinis 
požiūris vis dėl to veiksmin
gas. Jeigu iki šiolei išlaikyta 
stipri bendruomeninė vie
nybė, tarpgrupinė jungtis ir 
polinkiai veikti vieningai 
siekiant bendrų tikslų, tai 
jau laikytina reikšmingu 
kultūriniu pakilimu. Tiesa, 
su laiku daugelis išeivijos 
lietuvių atkrito ir nuėjo sau 
patogesniais ir pelninges- 
niais keliais tam paaukoda
mi lietuvybę. Bet vis tiek 
branduolys išliko. Kiti savo 
asmeninius interesus suta
patina su lietuviškais - pa
triotiniais ir to siekdami ieš
ko satisfakcijos net išeidami 
už bendruomeninių ribų ki
tataučių įstaigose savo am
bicijoms patenkinti neatsi
žvelgdami, kiek tuo žalos 
padaroma lietuvybei ir vi
siems lietuviškiems reika
lams. Jau turėjome eilę pa
vyzdžių, kad turėtos kita
taučių teismuose spręstos 
lietuvių bylos ypač dėl gar
bės pažeidimų, neatnešė tos 
siekiamos garbės nei jos 
ieškotojams, nei bendrai lie
tuviams, juo labiau, kad ki
tataučiui spręsti lietuviškus 
reikalus yra visai svetimas, 
net nesuprantamas dalykas.

PLB Seimo nutarimai
Atkelta iš 1 psl.

f) kviesti jaunimą ruošti 
spaudos straipsnių metinę 
bibliografiją ir prašyti jį su
daryti pasaulio lietuvių ir 
lietuvių kilmės jaunimo są
rašus, įrašant vardą, pavar
dę, amžių ir gyvenamą vie
tovę;

g) skatinti jaunimą rūpin
tis vyresnio amžiaus karta, 
tebegyvenančia lietuviškose 
kolonijose, jos apsauga, jos 
socialine gerove;

i) prašyti kraštų valdybas 
ištirti galimybes steigti 
naujas lietuviškas kolonijas 
ir įvairiais būdais bei įvai
riomis priemonėmis pasirū
pinti, kad dabartiniai stu
dentai, užbaigę mokslus ir 
sukūrę lietuviškas šeimas, 
glaudžiau bendradarbiautų.

j) raginti jaunimą ieškoti 
naujų metodų atkreipti dau-

B’au dėmesio į pavergtą 
etuvą (sąjungų valdybos 

Turėdama tokias pamokas 
pereitame ALB suvažiavime 
Krašto Taryba visumoj pri
ėmė tokią rezoliuciją:

"ALB Krašto Tarybos na
riai aštuonioliktoje sesijoje 
kreipiasi į visus Australijoje 
gyvenančius lietuvius sąry
šyje dėl tariamai ar faktiškai 
užgautos garbės.

Bendruomenės narys, 
kuris jaučiasi, kad jo garbė 
yra pažeista ir tuo reikalu 
paduodamas į australišką 
teismą bet kokį organizuotą 
vienetą ar bet kokį bend
ruomenės narį, neigia ir ig
noruoja esančius lietuviškus 
garbės teismus ir tuo pačiu 
save pastato už Lietuvių 
Bendruomenės ribų. Iškilu
siems garbės klausimams 
spręsti yra sukurti lietuviški 
garbės teismai, kuriais są
moningas lietuvis turi nau
dotis ir jų sprendimams pa
klusti".

Iš tiesų mūsų vidiniai gin
čai arba iš to kilę nesusipra
timai tėra tik mūsų pačių 
tarpe ir nesiekia toliau už 
lietuvių bendruomenės ribų. 
Todėl ir dera visus nesusi
pratimus spręsti tik savųjų 
tarpe, nes kas lietuviui ga
lioja kaip žema ir negarbin
ga, kitataučiui atrodys kaip 
dėmesio nevertas dalykas, 
nors jis atlikdamas savo pa
reigą laikosi krašte galio
jančių įstatymų nesileisda
mos į jokius moralinius rei
kalus. Tokie,- ypač garbės 
reikalai spręstini tik besi
aiškinant savųjų tarpe. Kam 
svarbu lietuvio garbė ir 
bendrai geras lietuvio var
das kitataučių akyse, tas vi
sados ras kelią reikalus tarp 
savųjų išsiaiškinti suradus 
patenkinamą sprendimą.

(v.k.)

turėtų skatinti jaunimą at
vykti į paskaitas ir simpo
ziumus, kai diskutuojama 
lietuvio Lietuvoje padėtis) ir 
remti jaunimo keliones į ki
tus kraštus ir į Lietuvą susi
pažinti su sąlygomis;

k) kiekviename krašte or
ganizuoti lietuvių kalbos 
kursus gimnazistams ir stu
dentams (dėl informacijos 
susisiekti su PLJS Ryšių 
centru Čikagoje);

l) PASAULIO LIETU
VYJE įvesti jaunimo susi
rašinėjimo skyrių, per kurį 
jaunimas susirastų susiraši
nėjimo draugą (pen pal) ir su 
juo raštu vestų pokalbį;

m) pradėti leisti biulete
nius tuose kraštuose, kur 
vietine kalba tokių biulete
nių ar žiniaraščių nėra; tuo
se kraštuose, kur žinios vie
tine kalba pateikiamos (pvz. 
Amerikoje — Bridges, Ang
lijoje — Lynes, Brazilijoje — 
Mūsų Lietuva, Australijoje 
— Kas naujo), įvesti arba 
praplėsti jaunimo skyrius;

n) seimui išsamiau su
prasti ir pripažinti lietuvių 
jaunimo kongresų svarbą 
bei skatinti juos ruošti atei
tyje ir taip užtikrinti są
moningą lietuvių išeivijos 
jaunimo dalyvavimą tauti-

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

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

Už terminuotus indėlius:
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 

nustatytas sumas.
Nuo $100 iki $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. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 30.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

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

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

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

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

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

niame gyvenime ir Bend
ruomenės veikloje.

E. SOCIALINĖJE
SRITYJE

1. DĖL SOCIALINIŲ
SKYRIŲ STEIGIMO

Raginti kraštų valdybas 
įteigti socialinius skyrius, 
kurie turėtų organizuoti pa
galbą jos reikalingiems as
menims, pvz., sunkiems li
goniams, gilios senatvės su
laukusiems asmenims, ir 
taip pat kurti lietuvių sody
bas neturintiems senatvėje 
prieglaudos, pagal galimy
bes pasinaudojant kraštų 
vyriausybių bei labdaros or
ganizacijų lėšomis.

2. DĖL ABORTŲ

Smerkdami caro vykdytą 
ir Sovietų Rusijos tęsiamą 
lietuvių tautos genocidą, 
smerkdami nacių žudynes, 
mes taip pat turime kelti 
balsą ir smerkti naują geno
cido būdą abortus, nes negi
musių kūdikių naikinimas 
taip pat yra ir tautos naiki
nimas.

IV. PADĖKOS

SEIMAS NUOŠIRDŽIAI
DĖKOJA

a) Vytauto Kamanto va
dovautai, kadenciją baigian
čiai Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybai, už tikrai 
didžius penkerių metų 
darbus;

b) visiems jį sveikinu
siems;

c) kraštų valdybomsi vi
siems kitiems pasaulio išei
vijos darbuotojams už Tau
tinių šokių bei Dainų šven
čių, Jaunimo kongresų, 
Mokslo ir kūrybos simpo
ziumų, Teatrų festivalių ir 
kitų renginių organizavimą 
ir už dirbamą bendruomeni
nį darbą.

d) visiems mokytojams, 
chorams ir jų vedėjams, 
tautinių šokių grupių vado
vams ir šokėjams, vaidinto
jų grupėms, visų jaunimo 

organizacijų vadovams ir 
nariams, muzikos bei kank
lių rateliams, spaudai, radijo 
valandėlėms, televizijai, 
menininkams, rašytojams ir 
kitiems lietuvių mokslo ir 
kultūros kūrėjams bei visų 
lietuviškų darbų rėmėjams.

e) Pasaulio Lietuvių 
Dienų rengėjams, suruošu- 
siems Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes, JAV ir Ka
nados lietuvių Dainų šventę, 
Vl-jį PLB seimą, pramogi
nius ir kultūrinius renginius, 
ypač operą I Lituani, spau
dos atstovams už PLD ren
ginių populiarinimą ir apra
šymus.

f) ypač VI-jo Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Seimo 
komiteto ir visiems Čikagos 
lietuviams, taip šiltai visus 
priėmusiems.

g) lietuvių organizaci
joms, k.a. Lietuvos vyčiams, 
parapijoms, BALFUI, atei- 
tininkijai, skautijai ir ki
toms, nuveikusioms milži
nišką darbą lietuvių išeivijos 
ir tautos labui. Drauge 
kviečia jas, šiuos darbus 
dirbančias glaudžiau bend
radarbiauti su Lietuvių 
Bendruomene.

* *
Lietuviška spauda yra 

tautinės gyvybės apraiška, 
ypač svarbi išeivijai. Sei
mas, didžiai įvertindamas 
lietuviškos spaudos ir infor
macijos svarbą, dėkodamas 
prisimena laikraščius ir ra
dijo valandėles, remiančias 
ir palaikančias Lietuvių 
Bendruomenės pastangas.

Seimas dėkoja Pasaulio 
Lietuvio redaktoriui Broniui 
Nainiui už dideles pastangas 
žurnalą leisti ir gerinti, ad
ministratoriams Baniutei ir 
Romui Kronams ir redakci
jos ir administracijos talki
ninkams už jį pasiaukojan
čius pastangas.

PLB VI-tojo seimo 
Nutarimų komisija

2



LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SPAUDOS SĄJUNGA
LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

Metinė apyskaita
DIRECTORS’ REPORT

30TH JUNE, 1983

The directors submit 
herewith the Balance Sheet 
and Income and Expendi
ture Account for the finan
cial year ended 30th June, 
1983. In order to comply 
with the provisions of the 
Companies (New South 
Wales) Code, the directors 
report as follows:-

The directors in office at 
the date of this report are: 
Vytautas PATAŠIUS 

president 
Vytautas E. Bukis 
Algirdas Dudaitis 
Allen A. Milasas 
Kastytis Stasionis 
Ben Vingilis 
Viktoras Jaras

The principal activities of 
the Society in the course of 
the year was the publishing 
of Australian Lithuanian 
Weekly ”0ur Haven”.

The Society was 
incorporated on 5th Octo
ber, 1977 and on 1st Decem
ber, 1977 took over the 
funds and other assets and 
the liabilities of the unincor
porated associations then 
known as ’’Mūsų Pastogė” 
and ”0ur Haven” Adminis
trative Committee.

The Society is a Company 
limited by guarantee. The 
profits, income and property 
of the Society, whenceso
ever derived, may not di
rectly or indirectly be dis
tributed or transferred to 
the members of the Society.

For the twelve months to 
30th June, 1982 after 
charging $ 1,398 by way of 
Depreciation of Fixes 
Assets, Expenditure 
exceeded Income by $ 5,066. 
Despite this Trading Loss, 
the Accumulated Funds 
rose from $ 45,712 at 30th 
June, 1982 to $ 46,712 at 
30th June, 1983. This in- 
crese arose from do»nations 
from the subscribers of 
Australian Lithuanian 
Weekly ”0ur Haven” 
amounting to $ 4,408 and 
from fund raising activities 
which produced a net 
income of $ 1,583.

The Accumulated Funds 
generated by the Members’ 
Entrance Fees amounted to 
$ 3,125 as at 30th June, 1983 
and were represented by 
following Memberships:

(a) Group Membership -
Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 1

(b) Individual Member
ships - 112

(c) Deceased Member
ships - 7

(d) Cancelled Member
ships - 2

There were no material 
transfers to or from re
serves or provisions during 
the vear.

The directors, before the 
Income and Expenditure 
account and Balance Sheet 
were made out, took rea
sonable steps to ascertain 
what action had been taken 

in relation to the writing off 
of bad debts and the making 
of privisions for daubtful 
debts and were satisfied 
that no provision for doubt
ful debts was required.

The directors, before the 
ncome and Expenditure 

account and Balance Sheet 
were made out, took reaso
nable steps to ascertain that 
any current assets, other 
than debtors, were shown in 
the accounting records at a 
value equal to or below the 
amount that they might be 
expected to realise in the 
ordinary course of business.

At the date of this report, 
the directors are not aware 
of any circumstances that 
would render the values 
attributed to current assets 
in the accounts misleading.

At the date of this report, 
there does not exist -

(i) any charge on the 
assets that has arisen since 
the end of the year and se
cures the liabilities of any 
other person,

(ii) any contingent liabili
ty that has arisen since the 
end of the year.

No contingent or other 
liability has become enfor
ceable, or is likely to become 
enforceable within the 
period of twelve months af
ter the end of the year, 
being a liability that, in the 
opinion of the directors will 
or may substantially affect 
the ability of the Society to 
meet its obligations as and 
when they fall due.

LITHUANIAN CONNUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

INCOME & EXPENDITURE STATEMENT FOR THE’
PERIOD ENDED 3OTH JUNE, 1983

1983 1982
V ?

INCOME
Subscriptions "Our Haven" 
Advertising
Interest Received

21,763 
8,023 
4,610

23,190
7,439
4,069

Of»"‘ 34,396 34,698

EXPENSES
r -

Salaries - Editor
- Administrative
- Typesetting

Printing Costs
Despatch
Postage
Transport
Editors' Office Expenses
Administrative Expenses
Travelling Expenses
Public Relations Expense 
Insurance - Workers' Comp & Fire 
Commissions
Maintenance & Supplies
Depreciation

8,199
1,545
2,971
9,466
1,470
8,659
637

3,549
518

780
26

350
1,292

7,984 
1,550 
2,950 
8,397 
1,390 
6,928 

584
3,736 

781 
128 
82 

565 
57 

177
1,398

39,462 36,707

Less : Surplus/(Excess) Expenditure 
over Income ( 5,066) ( 2,009)

$ 34,396 $ 34,698

ACCUMULATED FUNDS -

Balance at beginning of period 
Plus : Donations Received

Net Income from Fund
Raising Activities

42,662
4,408

1,583

39,910
3,136

1,625

48,653 44,671
Plus : Surplus/(Excess) Expenditure 

over Income ( 5,066) ( 2,009)

BALANCE AT END OF PERIOD $ 43,587 $ 42,662

At the date of this report, 
the directors are not aware 
of any circumstances not 
otherwise dealt with in this 
report or the accounts that 
would render any amount 
stated-in the accounts mis
leading.

The results of the opera
tions of the Society during 
the year were not, in the 
opinion of the directors sub
stantially affected by any 
item, transaction or event of 
a material and unusual na
ture.

There has not arisen in 
the interval between the 
end of the year and the date 
of this report any item, 
transaction or event of a 
material and.unusual nature 
likely, in the opinion of the 
directors to affect substan
tially the results of the ope
rations of the Society for the 
next succeeding year.

Since the end of the pre
vious year, no director has 
received or become entitled 
to receive a benefit (no 
emoluments or fixed 
salaries havę, been or are 
payable to the directors) by 
reason of, a contract made 
by the Society or a related 
corporation with the direc
tor or with a firm of which 
he is a member, or with a 
company in which he has a 
substantial,, finapcial inte
rest.

Signed in accordance with 
the resolution of the direc
tors made pursuant to Sec
tion 270 (1) of the Compa

LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED
PUBLISHERS OF AUSTRALIAN.-LITHUANJAN WEEKLY "OUR HAVEN"

BALANCE SHEET
as at June 30, 1983

1983 1982
S $

ACCUMULATED FUNDS
Members’ Entrance Fees 3,125 3,050
General Funds 43,587 42,662

46,712 45,712
====== sas=s=

REPRESENTED BY :
FIXED ASSETS

Plant & Equipment 8,611 8,611
Less : Depreciation 7,438 6,146

TOTAL FIXED ASSETS 1,173 2,465
====== ======

MEMBERSHIP
Australian Lithuanian Foundation Inc. 100 100___

CURRENT ASSETS
Stock of Publishing Materials

on hand at cost 20 80
Commonwealth Savings Bank, Ryde — 379
Commonwealth Trading Bank, Fairfield 981 1,177
Commonwealth Savings Investment Account 1,053 -
Lithuanian Co-operative Credit Union

“Talka” - Term Deposits 10,800 19,000
- Deposits on Call 7,008 ■ 4,302

Lithuanian Club Limited -
Interest Bearing Deposits plus
Accrued Interest 6,496 5,800

N.S.W. Permanent Building Society Ltd. - 7,360
Cash Management Trusts - A.D.C. 2,000 2,000

- Hill Samuel 10,000 —
- B.A. 5,000 -

43,358 40,098
Unpaid Subscriptions :

- Current Year 6,882 7,934
- Previous Periods 1,308 1,672

8,190 9,606
Unpaid Advertising Charges :

- Current Year 1,481 1,131
- Previous Periods 387 413

1,868 1,544

TOTAL CURRENT ASSETS 53,416 51,248
• K

TOTAL ASSETS , -- i . ‘T ** -•*. 54,689 53,813

LESS :
CURRENT LIABILITIES

Trade Creditors 808 1.003
Tr'paid Subscriptions 7,169 6,827
Amounts specifically allocated for

Expenditure relating to Studies
of Lithuanian Language 271

7,977 8,101
E===C

EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES 46,712 45,712

nies (New South Wales) 
Code.

On behalf of the Directors
V. Patašius - Director

A.A. Milasas - Director 
9 Sept. 1983
STATEMENT

BY DIRECTORS
In accordance with a re

solution of the directors 
pursuant to Section 269 (9) 
of the Companies (New 
South Wales) Code, we state 
that in the opinion of direc
tors:

(i) The attached Income & 
Expenditure Statement of 
the Company is drawn up so 
as to give a true and fair 
view of the profit of the 
company for the year ended 
30th June, 1983.

(ii) The attached Balance 
Sheet of the Company is 
drawn up so as to give a true 
and fair view of the state of 
affairs of the company as at 
30th June, 1983.

(iii) There are reasonable 
grounds to believe that the 
Company will be able to pay 
its debts as and when they 
fall due.

On behalf of the Directors
V. Patašius - Diractor 

A.A. Milasas - Director 
Sydney 9 Sept. 1983

AUDITORS’ REPORT 
TO THE MEMBERS OF 

THE LITHUANIAN CO
MMUNITY PUBLICHING 
SOCIETY LIMITED

In my opinion:
(a) The attached Balance 

Sheet and Income & Expen
diture Statement are pro
perly drawn up in accordan
ce with the provisions of the 
Companies (New South 
Wales) Code, and so as to 
give a true and fair view of:

(i) the state of affairs of 
the company at 30th June, 
1983 and the results of the 
company for the period 
ended on that date; and

(ii) the other matters re
quired by Section 269 of that 
Code to be dealt with in the 
accounts:

(b) The accounting re
cords and other records, and 
the registers required by 
the Code to be kept by the 
company have been proper
ly kept in accordance with 
the provisions of that Code. 
Leonas R. Milasas (Partner) 
Milasas & Carbone 
Registered under the Public 
Accounts Registration 
Act, 1945, as amended.

Sydney 9. Sept. 1983
Mūsų Pastogė Nr. 40, 1983.10.10, psi. 3
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O—28 tinklas
atveda pasaulį į namus

Kai įjungsite TV tinklą 0-28, vei
kiantį nuo spalio 14 d., jūs pastebėsite 
jaudinančių pasikeitimų. Visas TV 
tinklas įgijo naujų bruožų.

Įvestos naujos programos ir asme
nybės, kad jus jaudintų, pagautų, in
formuotų ir džiugintų.

Įvesta australų sukurta drama, kaip 
kad premijuotosios Women of the Sun 
serijos.

Taip pat įvestos komedijų, sporto, 
žinių ir dienos įvykių programos, jau 
turinčios platų pripažinimą Sydnejuje 
dėl jų išskirtinos vietinės ir užsieninės 
apimties.

Duodami aukščiausios kokybės 
viso pasaulio televizijų kūriniai ir 
----------------------i— ------ ---- —---------- :

Paskaita skaityta, Lietu
vių Moterų Rankdarbių Bū
relio rengiamos Kultūrinės 
Popietės ir Rankdarbių Pa
rodos metu Adelaidėje.

MOTERYS LIAUDIES KŪRYBOS
SARGYBOJE ‘

LIAUDIES MENO PRADŽIA IR DABARTIES RANKŲ DARBAI

Manyčiau, kad kiekvie
nam lietuviui yra malonu iš
girsti, jog lietuviškas liau
dies menas, kaipo tyriausiai 
išsilaikęs, yra skiriamas prie 
pirmaujančių Europoje. Jis, 
senomis savo formomis, iš
silaikė beveik iki 20-jo am
žiaus, kas įvyko dėka kaimo 
žmonių, kurie neturėjo ir 
nenorėjo turėti nieko bend
ro su bajorais ar miesčioni- 
mis. 14-to amž. gale, su 
įvesta krikščionybe, jų 
gyvenime įvyko didesnis 
sukrėtimas, permaina, kas 
šiek tiek paveikė, tačiau ne- 
Eakeitė liaudies meno. Gi- 

au žvilgtelėjus, aiškiai ma
tyti, kad lietuvių liaudies 
kultūra yra sudaryta iš dau
gelio sluoksnių, kurios 
pagrinde guli pagoniška pa
saulėžiūra. Jei išimsime 
kryžių, šventuosius ir t.t. iš 
lietuviško liaudies meno, - 
rasime pagonišką, archaiš
ką. Šis pagoniškas ir primi
tyvus menas yra savo esme 
susijęs su aplinka ir papro
čiais. Iš seniau randami 
ieroglifiniai ornamentai, 
kaip ratukai, svastikos, 
akutės, saulė, žvaigždės, tu
rėjo daug gilios reikšmės 
mūsų proseneliams, kurios, 
šių dienų nesuprantanti akis 
negali įžiūrėti.

Ligi mūsų laikų išlikęs ar
chaiškas liaudies menas yra

Mūsų Pastogė Nr. 40,1983.K 

sudarytas iš dviejų dalių: 
prasminių ženklų, paveldėtų 
iš kartos į kartą ir dekora
tyvinių formų, kurios kūrėsi 
jau laikui bėgant ir skoniui 
keičiantis. Atsakymo, kat
ras iš jų turi didesnę svarbą,, 
nėra, nes tie du elementai 
yra neatskiriamai suaugę. 
Jie pasireiškia drožiniuose ir 
audiniuose, nors, kaip anks
čiau minėta, ne visad mes 
suprantame jų paskirtį ar 
prasmę. Mūsų protėviai 
taip pat, gal ne tiek galvojo, 
kiek jautė, kada ir kur dėti 
tam tikrus ženklus. Jie jau
tė, kad taip reikia, - taip tin
ka, gražiau atrodo.

Senovės meno tematiką. 
• sudaro geometriniai, augali
niai ir gyvuliniai ornamen
tai.

Geometriniuose 
ornamentuose randame pri
mityvias eglutes, ratukus, 
{>inutes, spirales, kol su 
aiku tie ornamentai tampa 

sudėtingesni. Audiniuose ir 
juostose geometriniai moty
vai yra kampuoti. Saulė ir 
gražiai simetriškai išdėsty
tos žvaigždutės dažniausiai e 
vaizduoja dangaus kūnus; * 
kai tuo tarpu įvairūs brūkš
neliai, dantukai, taškučiai 
tenka laikyti dekoratyviniu 
elementu. Ten, kur orna
mentai nėra varžomi audimo 
technikos, vyrauja lenkta li-

L10^psL4 ■ • •

filmai, kas padaro 0-28 tinklą tarsi ne
nutrūkstamą televizijos ir filmų festi
valį.

Mūsų agentai neturi jokių suvaržy
mų, nupirkti programų. Po visą pasaulį

•t '■

Janina Vabolienė

nija. Lenkta linija, rato 
ženklas, Europoje pradeda
mas aptikti apie 2000 m. p. 
Kr., keramikos darbuose, o 
nuostabiai gražūs žalvario
išdirbiniai yra atrasti nuo 
1800 m. p. Kr. Lietuvoj taip 
pat buvo atrasta sidabrinių 
ir žalvarinių papuošalų su 
svastikos, saulučių ir 
žvaigždučių ženklais. Jų 
tarpe buvo sagos, apykak
lės, apyrankės, smeigtukai, 
diržai ir daug kitų. O mėnu
lio pavidalą dažnai aptinka
me geležinėse koplytėlių ir 
kryžių viršūnėse.

Augaliniai ornamentai 
randami ne tik lietuvių, bet 
ir kitų tautų liaudies mene, 
jau prišistoriniais laikais. 
Eglutė - pati primityviš- 
kiausia medžio vaizdavimo 
forma. Šakos, trilapiai, leli
jos, rūta, dobilas randami 
ant kraičio skrynių, durų, 
langų, langinių, kėdžių, lovų, 
varpsčių ir daugelio kitų na
muose vartojamų reikmenų.

Gyvuliniai ornamentai, 
kaip arkliukai, ožiai, gaidys, 
jaučio ragai, briedžiai, žal
čiai, rupūžės - tai gilios pra
eities paveldėjimas. Jie visi 
yra vyriškos giminės ir pri
klauso dangaus dievybei.
Liaudies ir priešistorinio 

liaudies meno simbolika riša 
du pasaulius - vyriškąjį ir 
moteriškąjį ir dėl to mene 
vaizduojami pavidalai yra 
vyriškieji ir moteriškieji, 
tarp kurių vyksta gyvas ir 
natūralus santykiavimas. 
Jau priešistoriniuose lai

.«(■

jie ieško labiausiai patrauklių ir infor
macinių gaminių, ne tų pigių serijų iš 
Amerikos ar Didžiosios Britanijos.

Pagaliau naudojame aukščiausios 
kokybės UHF siųstuvą, kad pagerinus 
jūsų gaunamus iš 0-28 tinklo naujausių 
programų vaizdus.

Taigi, įsileiskite pasaulį į namus.

Visais UHF reikalais įsidėmėkite 
Sydnejuje tel. 969 6222 arba už 
Sydnejaus ribų (kaina ta pati kaip ir 
mieste) 008-22 1555 (telefoniniai patar
navimai tik angliškai).

.Laikykitės 0-28 televizijos tinklo.
- i ■ c ..... ,r■

kuose randame pavaizduotą 
gyvybės medį, kuris dažnai 
yra išsišakojusios lelijos pa
vidale - tai moteriškoji pa
saulio dalis. Jį supa, saugoja 
paukščiai ir žvėrių galvos, 
tai vyriškoji giminė. Sis tri
šakis, liaudies simbolikoje 
yra vaisingumo atgimimo 
sinonimas, kuris lyg jungia 
vyriškąjį ir moteriškąjį pra
dą. Šią kompoziciją rasime 
beveik visų tautų liaudies 
mene. Ją rasime ant lietu
viškų kraičio skrynių ir ant 
brangių persiškų kilimų. 
Kad tie visi motyvai karto
jasi per ištisus amžius nėra 
atsitiktinumas, tam turėjo 
būti svarbi, viena ir ta pati 
priežastis, - būtent religija. 
Papročiai keičiasi, tačiau re
ligija yra giliai pastovi.

Įvairių įsitikinimų ir pap-.. 
ročių raginami, vyrai droži
nėjo įvairius ženklus ant 
kėdžių, namų stogų, lovų 
galų, verpsčių, ratelių ir t.t., 
kurių vieni nešė laimę, kiti 
apsaugojo nuo visokiausių 
nelaimių ir piktybių. Pa
kelės kryžiai ir koplytėlės, . 
šiais laikais taip grubiai 
koplytstulpiais vadinami, 
taip pat buvo marginami 
žalčiais, rupūžėm, spindu
liais, skambalėliais, gėlėm. 
Tai lietuvio meniškos dva
sios neapsikentimas matyti 
pliką kryžių.

Italas Caglio, 1925 m., taip 
apibūdino mūsų lietuviškas 
koplytėles: — Tai pirmapra
džiai instiktyvūs kūriniai, 
kurių gaiviąja srove, trykš
tančia iš tamsių ir nuošir
džių liaudies genialumo gel
mių, malonu pasidžiaugti. t 
Lietuvių kryžiai, savo esmi
niu pradu yra tipingiausias 
liaudies meno reiškinys Eu
ropoje. — Baimė ima, kai 
pagalvoji, kaip ilgai dar išsi

laikys mūsų prosenelių pali
kimas, rusų valdomoje tė
vynėje, kai kryžiai yra ver
čiami, o "Rūpintojėlis” įgavo 
’’Mąstytojo” ar ’Tilosofo” 
vardą.

Metalo ir medžio išdirbi
nius ir su jais susijusį senąjį 
lietuvių meną buvo lengviau 
išlaikyti, nors šiandieną ne
daug lietuvių vyrų juo užsii
ma. Stebėtis tačiau reikia su 
lietuviškų raštų ir ornamen
tų išlaikymu audiniuose, ku
rių patvarumas yra nesuly
ginamai mažesnis. Tai įrodo 
lietuvės moters meilę savo 
tautos menui, kurį ji turėjo 
nenuilstamai puoselėti, kad 
jis neišnyktų. Ausdama 
paprastą drobę ar milą, kas
dieniniams reikalams, kaimo 
moteris tikriausiai nesijautė 
esanti kūrybinga. Bet 
galime įsivaizduoti jos vidu
jinį pasitenkinimą, kai iš po 
jos miklių rankų driekėsi, 
pilnas puikiausių raštų ir 
S’aus spalvų derinio, au- 

as, kuriuo ji vėliau di
džiavosi prieš savo drauges, 
O didžiuotis buvo kuom, - jos 
spalvų derinys niekad neuž
gavo žmogaus akies, ką mes 
dar ir šiandien matome savo 
tautiniuose rūbuose. Mies
tietei, gyvenant skirtingose 
sąlygose, nebuvo progos pa
tirti to kūrybinio džiaugsmo, 
kurį jautė jos sesė iš kaimo. 
Bet buvo adata, kuriai ne
reikia tiek daug vietos kaip 
staklėm, ir su kuria galima 
sukurti gražiausius raštus. 
Imituodama audinius, ji 
siuvinėjo stulpeliu (pluošte
liu) arba varstymu, kas tapo 
tipingas būdas perduoti lie
tuviškus tautinius raštus.

Nukelta į 6 psl.

4



IŠ ILJŲ PLB DIENŲ ČIKAGOJE
RAŠO JURGIS JANUŠAITIS

Šį kartą kviečiu pasižval
gyti įvairiose parodose, ku
rių II PL D-nų metu buvo 
suruošta įvairių ir keletas. 
Parodomis norėta pavaiz
duoti mūsų menininkų at
siekimus, istorinius įvykius 
bei plačiąją lietuvių visuo
menę supažindinti su Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės nuveiktais darbais. Tai
gi šalia didžiųjų kultūrinių 
renginių glaudėsi ir mažieji, 
tačiau savo svarba besiri
kiuoją į mūsų didžiųjų darbų 
gretas.

Viename iš savo laiškų jau 
esu aptaręs Aušros šimtme
čiui paminėti specialiai su
ruoštą parodą Jaunimo 
Centro mažoje salėje. Tai 
ypatingai svarbi, įdomi 
paroda savo turiniu ir apim
timi. Už šios parodos suruo
šimą ir eksponuotą medžia
gą turime tik padėkoti mūsų 
didžiajam, nenuilstančiam 
kultūrininkui ir spaudos vy
rui Broniui Kvikliui. Šią pa
rodą jis buvo nuvežęs ir į 
Vakarų Vokietiją, kur susi
laukė. ypatingo dėmesio.

Šioje parodoje bebūdamas 
sugrįžti į tolimą lietuvių 
tautos praeitį, į laikotarpį, 
kada mūsų tautoje buvo 
tamsu ir juoda ir tose sąly
gose ryžtingieji mūsų tautos 
žmonės įžiebė laisvo ir ne
priklausomo gyvenimo švie-

. są, kuri vėliau išsiskleidė procesą. Be žemėlapių, šia:
Lietuvos nepriklausomu gy
venimu. Gaila, kad šioje pa
rodoje tematėme labai 
mažai jaunimo, kuriam kaip 
tik buvo būtina (PU Kong
reso proga) arčiau susipa- 

. žinti su mūsų tautos kovos ir 
dvasios ryžtu.

V PU KONGRESO 
JAUNŲJŲ LIETUVIŲ 
DAILININKŲ MENO 

PARODA 

buvo suruošta School of 
Architecture and Urban 
Desing, Illinois universiteto 
.patalpose. Dalyvavo 28 jau
nieji dailininkai. Išstatė 
gana daug savo kūrybos 
darbų, paroda gana įvairi 
savo tematika ir technika. 
Žinoma, ,ta jaunųjų dailinin
kų darbų gausa liudijo ir 
apie jų talentus. Jie nevie
nodi, kaip ir dailininkų am
žius bei šioje srityje pasiek
tas išsilavinimas. Bet savo 
įvairumu domino žiūrovą ir 
teikia vilčių, kad ir ateityje 
iš jų susilauksime gana žy
mių dailininkų.

DAIL.
PRANO DOMŠAIČIO 

PARODA

buvo suruošta ’’Galerijoje”, 
miesto centre. Šis dailinin
kas turi tarptautinį pripaži
nimą, jo darbus meno spe
cialistai labai gerai vertina. 
Kaip žinia, šio dail. kūrinius 
yra nupirkęs Lietuvių Fon
das, kuriuos globoja naujai 
suorganizuotas Lietuvių 
dailiojo meno institutas. 
Šioje parodoje buvo ekspo
nuota apie 70 kūrinių.

Apie laisvojo pasaulio lie
tuvių dailininkų parodą taip 
pat esu užsiminęs anksty
vesniuose laiškuose, tad prie 
jos nebegrįšime. Labai įdo
mi ir turtinga

TAUTODAILĖS PARODA 
kurią suruošė Lietuvių tau
todailės institutas, ypač Al
donos Veselkienės pastan
gomis. Paroda vyko Illinois 
universiteto patalpose. Ši 
paroda buvo profesionališ
kai suruošta. Eksponatų 
gausa liudijo mūsų tauto
dailės lobius. Ir ko čia nebu
vo! Medžio drožiniai, gintaro 
išdirbiniai, audiniai, kera
mika, tautiniai drabužiai, 
vazos, koplystulpiai, lėkštės. 
Kur čia viską suminėsi. Kai 
žvalgaisi po šią parodą, ne
jučiomis iškyla mūsų tauto
dailės lobiai, jų grožis, tur
tingumas ir lietuvio išradin
gumas, sugebėjimai ir me
ninės nuovokos. Tokios pa
rodos eksponatai kiekvie- 

- nam iš dalyvių paliko neuž
mirštamą įspūdį, gi lietuviai 
pasididžiavimą savo tauto
dailės grožiu ir meniškomis 
vertybėmis. Tai buvo viena 
iš turtingiausių ir įdomiau
sių parodų ir labai praturti
no mūsų kultūrinio gyveni
mo atsiekimus, parodytus II 
PL D-nose.
LIETUVIŲ ŽEMĖLAPIŲ 

PARODA
suruošta Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje savo 
apimtimi įdomi. Buvo eks
ponuota daug vertingų, mū
sų tautos ir valstybės gilią 
iraeitį vaizduojančių žemė- 
apių. Juos studijuojant 
juvo galima sugrįžti į pra
eities šimtmečius, arčiau 
pažinti lietuvių tautos ir 
Lietuvos didingą praeitį ir 
drauge pajusti jos mažėjimo

A U Š R O ^’STOVYKLOJE
B. Žalys Tęsinys

JUBILIEJINI STOVYKLĄ PRISIMENANT

DIDYSIS PARADAS

Jubiliejinės Stovyklos di
dysis paradas įvyko šešta
dienį, rugpiūčio 6 d., bend
rojoje vėliavų aikštėje.

Į ją, iš savo stovyklų, ne
šini vėliavomis, atžygiavo 
apie 400 skaučių, panašus 
skaičius skautų, netoli šim
tinės akademikų-kių, būrelis 
užsienio svečių, bendrijos 
narių ir maitinimo tarnybos 
vienetų.

Drauge su visais Brolijos 
vienetais žygiavo ir Austra
lijos rajono reprezentacinė 
grupė, vadovaujama j.s.fil. 
Dr. R. Šarkio. Vieneto pri- 
šaky buvo nešami ’’Aušros” 
ir ’’Šatrijos” tuntų užrašai 
(prisitaikant prie bendrosios 
stovyklos tvarkos), juos 
nešė broliai kanadiečiai, o 
juos išdidžiai sekė 5 broliai 
australiečiai.

Drauge su aukštaisiais 
sąjungos pareigūnais paradą 
stebėjo ir LSS pirmūnas, 
v.s.fil. Valdemaras Šenber- 
gas ir sesė v.s.fil. Apolonija 
Šenbergienė, buv. akademi- 
kių skaučių veikėja, bei bū
rys kanadiečių, latvių, estų, 
ukrainiečių ir vengrų skau- 
tininkų-kių.

Buvo malonu stebėti koja 
kojon, maršų muzikai aidint, 
žygiuojančius besišypsan
čius, energija ir pasididžia
vimu spindinčiais veidais 
brolius ir seses, girdėti gau
sių svečių keliamas ovacijas 
(jų ypač nemažai susilaukė, 
australiokai!), klausytis LSS 
Tarybos pirmininko, v.s.fil. 
S. Miknaičio ir kt. pareigūnų 

me muziejuje buvo galima 
apžvelgti ir įvairių istorinių 
eksponatų. Gaila, kad ši pa
roda nesusilaukė didesnio 
visuomenės dėmesio, gal dėl 
to, kad ji buvo atokiau nuo 
lietuviškojo judėjimo cent
rų.

Pagaliau sugrįškime į 
Jaunimo Centrą, kur buvo 
suruošta dar keletas parodų, 
savo apimtimi įdomios ir 
buvo vertos didesnio dėme
sio.

Jaunimo Centro antrame 
aukšte (mokyklų klasėse) 
vyko PLB suorganizuotos 
LB įvairių kraštų darbus ir 
atsiekimus vaizduojančios 
parodos. Ypatingai gausiai 
buvo reprezentuotos JAV, 
Australijos, Kanados. Kiek 
mažiau medžiagos iš kitų 
kraštų. Šiose parodose buvo 
pavaizduota sudėtingas ir 
svarbus Lietuvių Bendruo
menės įvairiuose kraštuose 
darbas. Visa tai pavaizduota 
nuotraukomis, diagramo
mis, statistikos duomenimis, 
spaudos aprašymais. Išsta
tyta įvairūs leidiniai - moks
lo veikalai, mokyklų vado
vėliai, grožinė literatūra, 
kuri išleista LB’pastangomis 
ir lėšomis. Tikrai negali 
žmogus išsivaizduoti, kad 
tiek daug naudingų, reikš
mingų ir būtinų darbų yra 
atlikusi LB savo veiklos me
tuose. Apžvelgdamas paro
dą ilgiau stabtelėji ties to
kiais eksponatais, kurie liu
dija įvairių mūsų institucijų 
veikalą - kaip 
lituanistinis švietimas, LP 
instituto leidiniai, teatro.

žodžių, linkinčių su nauju 
ryžtu žengti į sekantį jubi
liejų.

Iškilmių metu LSS garbės 
ženklais apdovanoti eilė 
brolių - sesių: Geležinio Vil
ko ordinu - v.s.fil. Lilė Milu- 
kienė,- v.s.fil. Valentinas 
Varnas ir v.s. Bronius Žalys; 
Padėkos ordinu - v.s. Česlo
vas Kiliulis, v.s. Kostas Ne
nortas ir p. Kazys Kuzma; 
Lelijos ordinu apdovanoti - 
v.s.fil. Kazys Matonis ir v.s. 
fil. Stefa Gedgaudienė.

JŪROS DIENA 

Žuvusių - mirusių jūrų 
skautų pagerbimą suruošė 
JS dalyvaujantieji jūrų 
skautai ankstų sekmadienio 
rytą - rugp. 7 d. - prie netoli
mo ežerėlio. Dalyvavo 70 
jūrų skautų-čių, LSS aukš
tieji vadovai: LSS Tarybos 
pirmininkas, v.s.fil. S. Mik- 
naitis, LS Seserijos Vyr. 
Skautininke, v.s. D. Eidu- 

’ kienė, LS Brolijos Vyr. 
Skautininkas, v.s.fil. V. Vi
dugiris, v.s.fil. V. Jokūbaitis 
ir būrelis svečių.

Pagerbimą trumpu žodžiu 
atidarė j.v.s. Stp. Makare- 
vičius. Įžodį davė 1 jūrų 
skautė, 4 bebrai, 1 jūrų jau
nius ir 1 jūrų skautas. J.s. 
Keturakis apdovanotas Gin
taro žymeniu. Įžodį sekė 

■, v.s.fil S. Miknaičio ir j.v.s. L. 
Knofmilerio žodžiai. Nulei
dus į ežerą valtis nuleistas į 
vandenį vainikas žuvusių 
jūrų skautų garbei. Ši tradi
cija yra kartojama kasmet 
nuo 1933 kovo 15 d., kai

festivaliai, Vidūno fondo at- 
siekimai, įvairūs istoriniai 
dokumentai, laiškai ir t.t. 
žodžiu LB suruoštos paro
dos akivaizdžiai kalba už LB 
atliktus išeivijoje plačios 
apimties darbus, kurie kaip 
tik padėjo išsilaikyti mūsų 
lituanistiniam švietimui, 
tautinei kultūrai, spaudai, 
mokslui ir menui.

Išeidamas iš LB parodos 
išsineši džiaugsmą, kad išei
vija dar yra tokia gyva ir 
kūrybinga.

Čia pat štai randame dar 
ir kitas parodas, tai 
NUMIZMATIKOS IR

FILATELISTŲ
Numizmatikos parodą su

ruošė ir savus eksponatus 
išstatė tos srities žinovas 
Jonas Augustinius. Ekspo
natai gražiai išdėstyti ir me
džiaga labai įdomi. Čia ran
dame žilos senovės Lietuvos 
pinigų, įvairius ženklus, me
dalius iš įvairių Lietuvos 
laikotarpių. Tai gyvoji ir iš
liekanti mūsų valstybės is
torija.

Pašto ženklų parodoje iš
statyta Lietuvos ir Klaipė
dos krašto pašto ženklų re
prezentaciniai rinkiniai. Pa

NAUJOS KNYGOS
Bronius Kviklys. LIETU

VOS BAŽNYČIOS. III to
mas. Kauno arkivyskupija. 
Išleido Amerikos Lietuvių 
Bibliotekos Leidykla Čika
goje 1983 metais. Didelio 
formato kietais viršeliais 
512 psl.

Jau trečias išleistas tomas 
Broniaus Kviklio kapitalinio 
veikalo ’’Lietuvos Bažny
čios”. Tai yra savotiška spe
cialios paskirties lietuviška 
enciklopedija vienu klausi
mu. Autoriaus užsimojimas 
aprašyti visas esamas ir bu
vusias Lietuvoje bažnyčias, 
klasifikuodamas jas pagal 
vyskupijas. Jau išleista 
anksčiau du tomai apie 
Žemaičių vyskupijos ir Sei
nų vyskupijos bažnyčias. Šis 
trečiasis tomas apima 
Kauno arkivyskupijos baž
nyčias. Veikalas gausiai 
iliustruotas. Apie bažnyčių 
architektūrinius savumus 
rašo Jurgis Gimbutas. Be 
abejo, tokios paskirties vei
kalas galėjo būti išleistas 
savu laiku ir nepriklauso
moje Lietuvoje, kur būtų

Klaipėdos uosto mole sudu
žo jūrų skautų laivas ’’Bu
dys” ir žuvo 3 jūrų skautai.
AUSTRALIEČIAI JUBIL. 

STOVYKLOJE

Australiokų, kaip žinote, 
Jubiliejinėje Stovykloje 
buvo tik 5, ir tik vyrija. 
Pehketukas buvo išskirsty
tas - 3 į vyčių pastovyklę, 
kur j.s.fil. Dr. R. Šarkis 
buvo vyčių pastovyklės vir
šininko pavaduotoju; kiti 2 
priskirti prie JS Štabo; vie
nas jų dirbo redakcijoje, ki
tas - kaip instruktorius.

Nežiūrint mažo skaičiaus, 
atrodo, kad broliai repre
zentantai savo pareigą 
atliko neblogai. Kaip viene
tui teko pasirodyti tik di
džiojo parado metu. Atvežti 
rajono leidinėliai (’Tėvynės 
Židinys” ir ’’Rajono Vadijos 
Raštai”) ir parodėlė, 
paskleidė žinių apie mūsų 
rajoną. Vėliavų aikštėje, 
drauge su kt. vėliavomis, 
lėvėsavo ir Australijos vė- 
ava.

i Bus daugiau 

rodą ruošė Lietuvių filate
listų draugija, kuriai šiuo 
metu vadovauja Jonas Ado
mėnas.

Pažymėtina, kad čia su
minėtos parodos buvo su
ruoštos Jaunimo Centro 
antrame aukšte, nevėsina
mose patalpose, kiek nuoša- 
lokai nuo judėjimo tako, tad 
ir šiomis parodomis susido
mėjimas, palyginant, buvo 
kiek mažokas, nors, kaip 
teigia Juozas Masilionis, 
nuolatos budėjęs LB parodų 
patalpose, lankytojų vis už
klysdavę. Ir čia mūsų jauni
mėlio, kurį taip mylime, 
glostome ir remiame, mažo
kai teteko sutikti.

Taigi, mielas Redakto
riau, nors trumpai pasižval
gėme po įvairias parodas, 
kurios, kaip minėjau, savo 
turiniu buvo įdomios ir ver
tos dėmesio. Parodos buvo 
II PL D-nų neišskiriamoji 
dalis ir jose pabuvoti buvo 
naudinga, nes jose galėjome 
akivaizdžiai pajusti mūsų 
tautinio gyvastingumo pul
są.

Sėkmės Jums ir iki se
kančio karto

Jūsų Jurgis Janušaitis 

buvę tiesiog-prieinama visa 
medžiaga ar jų metrika, kas 
būtų papildęs turimas 
žinias. Bet juo svarbiau šį 
darbą atlikti nors ir išeivi
joje naudojantis netiesiogi
niais šaltiniais ir žinių nuot
rupom, nes prie dabartinių 
Lietuvos okupacinių sąlygų 
ne viskas prieinama ir pa
čios bažnyčios be atodairos 
naikinamos. Šis kapitalinis 
veikalas visumoje yra milži
niškas įnašas į lietuvių kul
tūros istoriją.
’ Marijus Blynas. LIETU
VOS SENOVĖS PAMINK
LAI. Išleido Kęstučio Jero
nimo Butkaus Fondas 1982 
metais. 262 psl. Išleista Či
kagoje. Minkštais viršeliais, 
kaina nepažymėta.

Vienon vieton surinktų 
žinių apie Lietuvos istori
nius paminklus, ypač pilis ar 
jų liekanas, iki šiol neturė
jome sukaupto šaltinio. Šią 
spragą kaip tik stengiasi sa
vo veikalu užpildyti Marijus 
Blynas turimose sąlygose 
surinkta medžiaga. Veikalas 
yra reikšmingas įnašas į 
lietuvių kultūros istoriją, 
kuri šiais okupaciniais lai
kais taip stengiamasi oku
panto ištrinti. Veikalas gau
siai iliustruotas aprašomųjų 
paminklų nuotraukomis bei 
surastais istoriniais braiži
niais ar piešiniais.

METMENYS. 45 nr. Kū
ryba ir analizė. Red. Vytau
tas Kavolis. Redakcijos 
bendradarbių sąrašas gana 
ilgas, kur suburti daugu
moje pagarsėję ne tik tarp 
lietuvių ir plačiau žinomi 
mokslinių bei literatūrinių 
darbuotojų lietuvių vardai. 
Šiame numery rašo: Algir
das J. Greimas (profesorius 
Sorbonos un-te Paryžiuje), 
Vanda 
Daugirdaitė-Sruogienė 
(prisiminimai apie V. Krė
vę), Dona Gražytė-Mazi- 
liauskienė nagrinėja V. 
Krėvės veikalą ’’Raganius", 
K. Ostrauskas (V. Krėvės 
laiškai), ir kt. Plati kultūrinė 
apžvalga, literatūrinė kūry
ba, recenzijos.

Metmenys išleidžiami du 
kartus per metus knygos 
formato. Šalia atskirų 
mokslinių veikalų Metmenų 
įnašas į mūsų kultūrą yra 
svarbus ir neginčytinas.
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Australijos Lietuvių Fonde
FONDO SUSIRINKIMAS

Metinis Australijos Lie
tuvių Fondo narių susirinki
mas įvyko rugsėjo 25 d. 
Melbourne Lietuvių Namų 
svetainėje. Dalyvavo 49 as
menys ir 11 buvo prisiuntę 
įgaliojimus. Fondo pirmi
ninkas Arūnas Staugaitis, 
atidarydamas susirinkimų, 
susikaupimo minute paprašė 
pagerbti metų eigoje miru
sius narius: Romualdą And- 
rėkų, Napoleoną Butkūną, 
Vytautą Kišoną, Aleksandrą 
Klimą, Praną Pažerecką ir 
Paulių Rūtenį.

Iš pirmininko ir iždininko 
pranešimų: narių Fonde yra 
265 ir 10 juridinių narių - or- 
Šanizacijų; kasoje birželio 30 

. buvo $ 79.460. Revizijos 
komisija ir kontrolierius 
Algis Duonis patvirtino iždo 
padėtį ir užgyrė apyskaitų 
vedimą. Susirinkimas atas
kaitas patvirtino. Pirminin
kas šiltais žodžiais padėkojo

Melb. Dainos Sambūris kelionėje po Australiją. Sambūrio koncertas spalio 23 
d. Melb. Liet. Namuose

Moterys liaudies kūrybos sargyboje
Atkelta iš 4 psl.

Taip, įvairiomis priemonė
mis ir būdais, lietuvė mote
ris susidarė galimybę iš
reikšti savo vidujinį grožio 
jausmą ir papuošti savo na
mus. Angliškai kalbančiųjų 
pasaulyje, rankų darbuose 
nedaug randame savito, jų 
atliekami darbai yra dau-. 
gelio kraštų mišinys. Euro
pos kraštuose rankų darbai 
ir liaudies menas daug kur 
tebėra labai vertinamas ir 
dabar. Po karo, gyvenant 
Danijoj, man teko lankyti 
pritaikomojo meno mokyklą 
ir mokytis austi. Buvo var
tojami vilnoniai, medvilni
niai ir net šilkiniai siūlai, iš 
kurių buvo audžiama take
liai, užuolaidinės medžiagos, 
kilimai, medžiaga baldams ir 
nepaprastai daug lininės 
drobės, kuri buvo vartojama 
siuvinėjimui kryžiuku. Nors 
kainos ir buvo aukštos, šių, 
rankų darbo audinių parei
kalavimas buvo nepaprastai 
didelis ir, kad jį patenkinus 
buvo samdomos nuolatinės 
audėjos.

Kas mane sudomino ir 
nustebino, tai švediški lini
niai audiniai - jie niekuom 
nesiskyrė nuo lietuviškųjų 
aštuonyčių ar šešioliknyčių. 
Tai yra įrodymas, kad seno
vės liaudies menas yra labai 
susigiminiavęs tarpusavy. 
Kaip žinome, ne visi mūsų 
rankų darbai yra pagrįsti 
lietuviškais tautiniais moty

Melbourne lietuviško radijo 
pusvalandžio vedėjui Gab
riui Žemkalniui už pozityvų 
Fondo pristatymą klausyto
jams.

Į Valdybą perrinktas iždi
ninkas Vaclovas Rekežius ir 
naujai išrinktas Kazys Zda
nius. Revizijos komisija 
perrinkta senoji: V. Ali
šauskas, J. Balčiūnas ir A. 
Obeliūnas.

Pasisakymuose 
paryškinta Australijos Lie
tuvių Fondo ir Tautos Fondo 
paskirčių skirtumai, užgirta 
Fondo kas mėnesį spaudoje 
pasirodantis skelbimas. Pa
sidžiaugta parama, duota 
A.L. Jaunimo S-gai. Mūsų 
10 atstovų kongrese JAV ir 
Kanadoje, kaip patyrėm iš 
spaudos ir atskirų pasipasa
kojimų, dalyvavo didžiai 
prasmingose studijų 
dienose. Grįžo su tikrai pra
plausiu lietuvišku horizontu 

vais. Dažnai atsitikdavo, 
kad merginos, atsikėlusios 
gyventi iš kaimo į miestą, 
tapdavo sužavėtos miesto 
naujovėmis ir jau nebenorė
jo nė prisiminti savo, kad ir 
gražiausių, bet rankomis 
austų audeklų. Miesto mo
terys, matydamos iš užsie
nių atsiųstus madų ir rank
darbių žurnalus, taip pat 
norėjo išmėginti ką nors 
naujo, dar nematyto. Šiais 
laikais ypatingai sunku ne- 
Easiduoti komercinio pasau- 

o įtakai ir išlaikyti savitą 
stilių ar skonį, kai reklamos, 
bombarduodamos 
įvairiausiais būdais, ragina 
išmėginti naujus, kone ant 
mėnulio, gamintus siūlus, 
naujas mezgimo, siuvimo, ar 
gal net ir ardymo mašinas. 
Tačiau, bendrai paėmus, lie
tuvė moteris mėgsta puošti 
savo namus, savo pačios 
rankų darbais. Savo meniš
kus sugebėjimus ji išreiškia 
įvairiai: tai siuvinėdama sa
vo pačios sukurtus raštus ar 
paveikslus, tai keisdama ir 
priderindama spalvas pagal 
savo skonį ant jau pagamin
tų piešinių. Kaip ir mūsų 
protėviai, prosenelės, ji jau
čia, kad taip bus gražiau, 
geriau, kad taip reikia. Jos 
namuose rasi pagalvėlių, ta
kelių, siuvinėtų užuolaidų, 
paveikslų ir tautiniais rūbais 
papuoštų lėlių. Išlaikyti tau
tinį atspalvį rankdarbiuose 

ir užsiangažavimais. Vienas 
narių priminė, kad Fondo 
valdyba ragintų A.L.B. 
Krašto Valdybą pagaliau 
imtis suorganizuoti Austra
lijos lietuvių archyvą. Tai 
neatidėliojamas reikalas. 
Įspėjančiai nuskambėjo J. 
Meiliūno užuomina, kad 
Fondui gali tekti didelė dalis 
metraščio spausdinimo iš
laidų. B. Prašmutaitė. primi
nė P.L. Jaunimo kongresą 
Australijoje ir jo rengimo 
išlaidas.

J. Meiliūnui sen. pasiū
lius, susirinkimas nuošir
džiai padėkojo iš valdybos 
pasitraukusiam pirmininkui 
Arūnui Staugaičiui. Tuoj po 
susirinkimo įvykusiame val
dybos posėdyje naujuoju 
pirmininku išsirinktas gy
dytojas Kazys Zdanius.

Po susirinkimo prie kavos 
puoduko valdybos narys Al
gis Klimas norinčius supa
žindino su jo vedama Fondo 
atminimų knyga. Tai iš 
gyvųjų tarpo atsiskyrusiųjų 
knyga, ir ta proga aukomis 
Fondą prisiminusiųjų sąra
šas. (a.z.) 

padėjo, nepriklausomybės 
laikais propaguojamas lie
tuviškas liaudies menas, ku
riam nepaprastą dėmesį 
kreipė mokyklos ir gimnazi
jos. Galima sakyti, kad per 
šį ypatingą dėmesį dauguma 
lietuvių moterų sugeba at
likti gražius rankų darbus. 
Būdami išeivijoje, mes labai 
branginame savo tautišką 
meną, bet esame pakanka
mai plačių pažiūrų, kad gali
me įvertinti ir pavienių as
menų sukurtus meno darbus 
ir kitų tautų liaudies meną ir 
jį pritaikyti sau. Dažnai ma
tome pagalvėles bei visokius 
užtiesalus, siuvinėtus kry
želiu arba rišalje ar mereš- 
ka, kurių vieni pavadinimai 
išduoda jų prancūzišką 
kilmę. O kas gali nesigėrėti 
pasaulyje pagarsėjusiais ir 
rankomis gamintais Briuse
lio mezginiais? Kaip mato
me, rankų darbams dirva 
yra plati. Mezgimas taip pat 
neatsilieka, nors jis daugiau 
koncentruojasi į aprangą: 
čia sau, čia berneliui; vėliau 
vyrui, vaikams, o dar vėliau 
anūkams ir proanūkams. 
Bet ir čia įdėta širdies, su
manumo - gražūs raštai ir 
spalvų varsos.

Meniškiems rankų dar
bams paprastai priskiriame 
siuvinėjimą, mezgimą, audi
mą, keramiką ir medžio dro
žinėjimą, tačiau tuo, lietuvės 
ar lietuvio meniško jausmo

Numatote keliauti?
Į LIETUVA ir atgal (per Varšuvą, Tokijo, Frankfurtą) 

nuo $ 1600
Į EUROPĄ ir atgal (per Tokijo ir Vilnių) nuo $ 1625
Į JAV ir atgal nuo $ 1080

Skraidymai po JAV / Kanadą 14 dienų $ 250
45dienosi 300 
60 dienų i 349

Į KANADĄ ir atgal (iš Sydney) nuo i 1050
Iš LIETUVOS ir atgal nuo i 2300

* Skriskite Jūsų mėgiamais lėktuvais: Qantas, Luft
hansa, Singapore Airlines, Japan Airlines, Continental, 
Pan American, Swissair, British Airways, Canadian 
Pacific ir t.t.
* VILNIUJE galima viešbutyje apsistoti tik 6 dienas (5 
naktis).
* Giminėms iš Lietuvos apmokėjus kelionę čia, jie gali 
skirsti bet kokiu lėktuvu: Qantas, Lufthansa, JAT, KLM 
ir kt.
* Parūpinu visus kelionės dokumentus į Lietuvą ir iš Lie
tuvos be papildomų mokesčių.
* Parūpinu kelionės čekius, vizas, draudimą, traukinių 
bilietus ir t.t.

ALG. ŽILINSKAS (nuo 1960 m. kelionių biznyje) 
CONCORDE INTERNATIONAL TRAVEL, IATA

AFTA
541 KING STREET, WEST MELBOURNE
(prie Lietuvių Namų)
Telef. 328 3665 vak. 583 4258

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
KLUBE

Syd. Liet. Klubo narių 
metinis susirinkimas

Rugsėjo 25 d. įvyko Syd- 
nejaus Lietuvių Klubo narių 
metinis susirinkimas, į kurį 
pribuvo rekordinis skaičius 
narių. Klubo finansinė krizė 
ir tolimesnis namų likimas 
sužadino narių dėmesį ir ti
kėtasi tikslesnės informaci
jos ir pozityvių sprendimų.

Susirinkimas pradėtas 
pirmiausia formaliais reika
lais paskaičius praeito susi
rinkimo protokolą ir išklau
sius pirmininko pranešimą. 
Sekė diskusijos, naujos klu
bo valdybos rinkimų rezul 
tatai, narių pasisakymai ir 
sumanymai bei pasiūlymai.

Paskelbus rinkimų rezul
tatus paaiškėjo, kad iš seno
sios valdybos pasitraukė du 
valdybos nariai ir rinkimų 
keliu įėjo du nauji - A. Šepo- 
kas ir P. Andriukaitis.

Klubo Valdyba, paaiški
nusi klubo finansinę padėtį 
susirinkimui pasiūlė, kad 
kiekvienas klubo narys pri
valomai įmokėtų 250 dol., 
kas padėtų klubui išbristi iš 
skolų. Neįmokėję tokio mo
kesčio automatiškai būtų 
šalinami iš narių tarpo. Bal
suojant šis pasiūlymas ne
praėjo.

Ilgai užtruko atskirų na
rių pasisakymai beieškant 

pasireiškimas, nesibaigia...
Nueikite į virtuvę prieš 

vestuves, varduves, krikš
tynas ar artėjančias šventes 
ir pažvelkite į paruoštą 
maistą! Ežys, lyg gyvas, 
pūpso ant stalo, prismaigs
tytas migdolinių spyglių, o iš 
beržo šakos, tai taip ir lauki, 
kada sula pradės tekėti. 
Kumpis išraižytas, išpuoš
tas, išdabintas, kad net ir 
pati kiaulaitė jaustųsi lai
minga, jei galėtų save ma
tyti. Krautuvių languose 
matome išdėstytus pyragus 
- cukraus mase~ apteptus, 
nuspalvintus dažais, kaspi-

Pabaiga 7 psl. 

išeities iš finansinių sunku
mų. Senoji klubo valdyba 
net buvo sudariusi konsul
tacinę komisiją, kuri buvo 
paruošiusi eilę siūlymų, jų 
tarpe netgi pozityvių, bet 
tik po šio susirinkimo val
dyba tuos pasiūlymus 
svarstys ir bandys įgyven
dinti. Iš viso, svarstant fi
nansinius klausimus visas 
kalbėjusių dėmesys sukosi 
apie klubui aukas ir pasko
las. Bet tas klausimo neiš
sprendžia. Tačiau beveik 
niekas neužsiminė, kad į 
visą klubo ir liet, namų rei
kalą reikėtų pasižiūrėti iš 
prekybinės pusės, stengian
tis turimas patalpas pilnai 
išnaudoti. Tas matėsi, kad 
per pastaruosius kelerius 
metus tuo reikalu nieko ne- 
ęadaryta, o gal ir nedaryta.

urėti klubo vedėjai tebuvo 
tik tarnautojai, neparodę 
iniciatyvos turimas patalpas 
pilnai eksploatuoti. O juk 
namai yra ir pakankamai 
erdvūs, ir geroj vietoj, ir 
rinka plati, trūko tik pas
tangų ir iniciatyvos žmones 
ir organizacijas sudominti.

Požiūris, kad lietuvių klu
bas tik lietuviams,pas pačius 
lietuvius neturi atramos. 
Jeigu lietuviai mažai naudo
jasi namais, reikia leisti, te
gu kiti jais naudojasi lietu
vių kontrolėje, tik reikia, 
kad kiti žinotų, jog tokie na
mai yra ir lengvai prieinami. 
Pagaliau reikia rasti būdų, 
kas žmones patrauktų. Ne
užtenka to, kad užėjęs pilie
tis čia tik gertų ir loštų ma
šinomis. Tą patį ir dar dau
giau pilietis ras kituose klu
buose. Čia, be abejo, būtų 
tiesioginis menedžerio dar
bas viską organizuoti, ne 
vien tik atlikti tarnautojo 
pareigas.

Čia paduotos pastabos tė
ra tik korespondento nuo
monė. Šiaip klubo narių su
sirinkimas pasibaigė beveik 
tuščiomis be reikšmingesnių 
nutarimų, kas išjudintų 
įklimpusį vežimą. O tai ne
liudija progreso.

t.t.
Mūsų Pastogė Nr. 40,1983.10.10, psl. 6 ' " ’ ‘
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Laiškai Redakcijai
Gerb. Redaktoriau,

Praeitame Mūsų Pastogės 
numeryje paskelbtas prane
šimas - "Minėsime šv. Kazi
mierą”. Susipažinus su 
programa, iškyla eilė klau
simų, pirmiausia - kodėl 
ruošiama parapijos salėje 
akademija - paskaita ir me
ninė dalis, o ne Lietuvių Na
muose?

Minint 500 metų švento 
Kazimiero jubiliejų, reikia 
neskubėti, kaip tą šventę 
prastumti, o kaip galima iš
kilmingiau ir gražiau at
švęsti šias iškilmes. Juk šv. 
Kazimieras yra ne tik šven
tasis, bet ir mūsų tautos ka
ralaitis ir Lietuvos jaunimo 
globėjas. Į tokią šventę rei
kia pasikviesti ne tik pro- 
nuncijų arkivyskupą, kunigų 
imigracijos direktorių, vie
tos parapijos kleboną ir dar 
vieną kitą, bet ir mūsų kai
mynus latvius, estus (eku
meninė dvasia to reikalau- 
g), lenkus, vengrus ir 

kus, tegul pamato ir pasi
klauso, kaip mes gerbiame 
šventą karalaitį, tegul iš
girsta tikrą istorinę tiesą. 
Lenkai taipgi jį savinasi. 
Taigi, negalima tas visas iš
kilmes sugrūsti į vieną šalę 
kartu su indais ir valgiais 
ant stalų, žinoma, ir su silkių 
ir svogūnų kvapais. Darėme 
ir taip, kaip nebuvo galima 
kitaip, bet dabar, turėdami 
tokius puikius namus ir jais 
nepasinaudodami, tai tik 
savo skurdą parodysime. Ar 
ne iškilmingiau būtų vienoje 
salėje turėti akademiją, ki
toje iškilmingus pietus su 
svečiais?

Nematyti, kad jaunimas 
būtų įtrauktas į minėjimo 
programą. Pastovėti per 
mišias prie vėliavos yra 
permaža, reikėtų, kad jau
nimas pasirodytų ar su gyvu 
paveikslu, ar su giesmėmis 
šv. Kazimiero garbei, reikia, 
kad būtų matomas mūsų 
jaunimas, bet, žinoma, per 
mėnesį to negalima padary

Pastatyta liet, opera

Seime priimta kelios rezoliucijos... (Iš ’’Draugo”)

STAR MEMORIAL CO.
AU CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS ANO RENOVATIONS

pt*. * ot M9«3C> Wwk,;
StraHHMd Entrance to 20-22 RAILWAY STREET
Rookwood Cemetery. ^iETUVIAi, ĮSIDĖMĖKITE! LIDCOMBE, N.S.W., 2141

Užsakydami šioje bendrovėje pa
minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
togėje.

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki
te šioje įstaigoje

Paminklų ant kapinių oendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų Kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainos? lh skini Mūsų Pasto- 
gvi.

ti. Tad kam skubėti, kodėl 
rimtai neįtraukti jaunimo į 
darbą? Juk tai gera proga 
visiems padirbėti, o ypač 
dvasios vadovams. Koks 
reikalas skubėti, kada jubi
liejiniai metai tik 1984?

Su pagarba
A. Žemaitis

Lietuvai kardinolo reikalu

Jau turbūt visi metai bus 
prabėgę, kai Pasaulio Lietu
vių B-nės pirmininkas rašė- 
pasaulio lietuvių vardu po
piežiui prašydamas atkreip
ti dėmesį į desperatišką ka
talikų bažnyčios padėtį oku
puotoje Lietuvoje ir, kiek 
prisimenu, pasisakyti Lie
tuvos bažnytinės provincijos 
klausimu bei užtarti Punsko 
(Lenkijoje) lietuvius katali
kus.

Kažkaip nepastebėjau, 
kad mūsų spaudoje būtų kur 
nors paminėta, kaip popie
žius atsakė į mūsų pirmi
ninko laišką. Taip pat ne
pastebėjau, kad šis reikalas 
būtų buvęs keliamas nese
niai praėjusiame PLB 
Seime. . ,

Jeigu tuo reikalu nesu
laukta jokio atgarsio ir nieko 
daugiau nedaryta, tai gal 
pats laikas pradėti labai 
rimtai ir vėl apie jį kalbėti ir 
jau nenustoti.

Mano nuomone, laiškas 
popiežiui buvo teisingai pa
rašytas, svarbus ir tinkamu 
laiku. Į jį turėjo būti atsaky
ta, ir jei atsakyta, tai kaip.

Net ir Vakarų spaudoj 
pasirodė nusistebėjimų, kad 
kuone 3 milijonai Lietuvos 
katalikų (didžiausia ir stip
riausia šios religijos grupė) 
dėl nesuprantamų priežas
čių vis dar negauna atitin
kamo pripažinimo, to mora
linio pastiprinimo, kuris šiuo 
laiku būtinas žūtbūtinėje 
kovoje. Vienintelis kovojan
čios bedievybės jūroje baž- 

yčios vadas negauna užtar
nautos garbės, kai kartais ta 
garbė, atrodo, dalinama ki
tiems už mažesnius pasižy
mėjimus. Netikiu, kad Lie
tuvos katalikai neturėtų 
tokio vado, kuriam kardino
lo kepurė nepritiktų.

Gal tad mes čia, lietuviai 
laisvajame pasaulyje už
mirškim laikinus nesutari
mus, asmeniškas ambicijas 
ir drąsiai pasakykime Vati
kanui viso pasaulio lietuvių 
reikalavimą (o gal prašymą), 
kad Lietuvai būtų paskirtas 
kardinolas gal kaip paskuti
nis pastiprinimas traiškomai 
Lietuvos katalikų bažnyčiai 
ir visai tautai.

Mes galime pasinaudoti ir 
svetimais šventaisiais mels
dami jų užtarimo, tačiau va
das, apie kurį spiestųsi per
sekiojimo ir priespaudos 
blaškomi kariai, vadas su 
kunigaikščio garbinga ke- 
Eture turi būti tenai kovos 
auke dabar!

A. Kantvilas
Red. pastaba. Patirta, kad 

mirus vysk. Sasinowskiui 
naujasis Lomžos vyskupas 
palankiai pasižiūrėjo į Puns
ko lietuvių tikinčiųjų padėtį 
ir leido naudotis Seinų ka
tedra lietuviškoms pamal
doms. Red.

Moterys...
Atkelta iš 6 psl.

nais perrištus ir t.t. Bet ar 
tai gali prilygti lietuviškam 
tortui, išpuoštam, iš marci
pano ar šokolado padaryto
mis rožėmis ar alyvų kekė
mis, ar išrašytam tautinėmis 
juostomis iš įvairiausių at
spalvių duonos džiuvėsėlių? 
O kur velykiniai margučiai? 
Kiek sumanumo ir kruopš
tumo į jų marginimą sudėta, 
kol kiaušinis nebe kiaušinis 
o meno šedevras. Jei jie ne
būtų mūsų vidujinio, meniš
ko jausmo išreiškimas, ar 
mes juos laikytumėm metų 
eiles ir progai pasitaikius 
rodytumėm, net ir svetim
taučiams, su pasididžiavi
mu?

Gal daržų ravėjimo ir ne
galime priskaityti prie me
niško apsireiškimo, tačiau 
kas gali paneigti, pamatęs iš 
žemės lendančius daigelius, 
kurie vėliau tampa narci
zais, hijacintais ar tulpėmis; 
kai sprogsta alyvų žiedai ir 
jazminų kvapas nešte neša į 
Lietuvą, kas gali paneigti, 
kad tai ne lietuvės meniską ’ 
siela sukūrė šį pasakų kam
pelį: Be abejo, vyrai taip pat 
dažnai prisideda prie šio kū
rinio įgyvendinimo, bet 
užtai ir jiems yra leista pa
sidžiaugti lauke sukurtu 
grožiu.

Nereikia būti profeso
rium, nereikia ilgamečių 
studijų, kad žmogus galėtų 
išreikšti savo vidujinį pa-

MŪSŲ PASTOGES

SPAUDOS BALIUS
SPAUDOS BALIAUS ATGARSIAI

Palyginamai su kadaise buvusiais Sydnejuje Mūsų 
Pastogės spaudos baliais, pastarasis, įvykęs rugsėjo 24 d. 
Syd. Lietuvių Namuose, praėjo gana kukliai, be didelės 
pompos. Tiesa, ne vienas baliuje nebuvęs primes kaip 
priekaištą - nebuvo programos. Iš tiesų, tai joks argu
mentas, nes balius pirmoj eilėj yra balius, bet ne koks te
atras ar koncertas, ir ne dėl programų žmonės vaikščioja 
po balius. Pasaulyje vyksta tiek daug garsių balių, kur 
apie programas niekas neužsimena. Iš kitos pusės, kad 
programos nebuvo, tam buvo pakankamai priežasčių: 
dalis aktyvių asmenų buvo išvykę į PLB Dienas, o grįžus 
nebuvo laiko tinkamai pasiruošti, o suruošti bet kokią 
kaip ir nedera. Iš tiesų netgi patys baliaus dalyviai buvo 
taip užimti, kad jokios programos nepasigedo. Baliaus 
esmė yra gera, jauki nuotaika, pasivaišinimai ir pabend
ravimai. O šito netrūko. Ypač dalyviai buvo patenkinti 
vaišėmis — vienas po kito sekė su pertraukėlėmis trys 
patiekalai: jau vos įėjus paruošta ant stalų svečių laukė 
šaltas šampanas ir savo įvairumu gausi "entree”. Po kiek 
laiko sekė karšta vakarienė ir galiausiai kava su tortais ir 
pyragais. Ir tai su pilnu aptarnavimu, kad svečiams 
nereikėjo su pilnomis lėkštėmis stumdytis tarp stalų ar 
stovėti eilėse. Tuo baliaus svečiai buvo ypatingai paten
kinti ir rengėjams reiškė daugybę padėkų ir gražių atsi
liepimų.

Reikia pripažinti, kad pačių svečių nebuvo perdaug. 
Tiesa, nebuvo pertekliaus, bet ir nebuvo skysta. Kiti, 
prisimindami ankstesniuosius spaudos balius, pagalvojo 
apie didžiules ir iškilmingas sales. Betgi tai buvo prieš 
20-30 metų! Dabar gi tų balių entuziastų daugumas jau 
išemigravę negrįžtamais keliais ir gal puotauja dausose. 
Iš kitos pusės buvo ir tokių ’’geradarių”, kurie atvirai 
M.P. spaudos balių boikotavo ir ir kitus ragino neiti. Čia 
kaip tik pilnai pasireiškė tokių "patriotinė’’ veikla ir tai 
dar ’’Aušros” metais!

.. Vis tik spaudos ištikimieji ir rėmėjai neapvylė rengėjų. 
Iš baliaus gauta apie 350 dol. pelno Mūsų Pastogės naudai 
.atskaičius visas su parengimu susijusias išlaidas. Tas pa
rodo baliaus dalyvių palankumą ir dosnumą. Vien tik iš 
loterijos surinkta 500 dolerių. Pati loterija buvo gausi ir 
ypač vertinga. Fantus aukojo: dail. J. Abromas (jun.) pa
veikslą, St. Montvidas paveikslą, Macijauskas paveikslą, 
V. Stanevičius paveikslą, J. Barila paveikslą, B. Genys 
tapytą Vytį, D. Karpavičienė keraminę vazą, V. Kabai- 
lienė statulėlę; daiktaisrV. Jasulaitis iš Melbourne stali
nę lempą, S. Mauragienė pagalvėlę, ponia B. Amber or
chidėjų kerą, R. Mickienė stalo servizą, V. Ramanauskie
nė tortą, N.N. skarą. Loteriją gyvai pravedė ALB Krašto 
Valdybos pirm. inž. V. Bukevičius, laiminguosius nume
rius traukė ponia B. Amber ir Mūsų Pastogės bendra
darbis iš Newcastle Alf. Šernas. Mieliems fantų aukoto
jams ir loterijos pravedėjams nuoširdi padėka.

Neskaitant baliaus rengimo komiteto esame dėkingi ir 
visiems kitiems prie baliaus rengimo efektyviai prisidė- 
jusiems, ypač Syd. Liet. Namų administracijai ir valgyk
los vedėjai p. J. Šarkauskienei, p. Adolfui Jablonskiui ir 
kitiems.

Buvo tokių, kurie negalėdami baliuje dalyvauti baliaus 
proga prisiuntė aukų. Iš jų paminėtini: P. Ropė 20 dol., V. 
Narušienė 20 dol., J. ir V. Venclovai 20 dol, M. Petronis 
20 dol., N.N. 35 dol., V.J.R. 16 dol., K. Bagdonavičius 12 
dol., Alb. Kutka 12 dol., M. Kavaliauskienė 10 dol., O. 
Baužienė 30 dol. Ačiū aukotojams.

Džiaugiamės baliaus sėkme ir tikimės vėl visi 
susitiksime ateinančių metų spaudos baliuje atsivesdami 
ir savo draugus bei pažįstamus.

Mūsų Pastogės Spaudos Baliaus Rengimo 
Komitetas

šaulį, kad širdį užlietų šiltas 
pasitenkinimo jausmas, pa
mačius savo darbo, gražiai ir 
skoningai pagamintą 
kryželį, staltiesėlę ar ir šiaip

visai nežymų daiktelį. Žmo
gaus prigimtis ir, iš visų 
pusių jį supanti, graži aplin
ka, neleidžia jam tenkintis 
vien praktiškais dalykais.
Matydamas žydrą dangų, 
sraunias upes, kalnus ir akį 
veriančias žalias pievas, nu
barstytas margaspalviais 
žiedais, jis nerimsta.

Iš pradžių jis mėgina, vis
ką, ką jo akys mato, perkelti 
ant medžio, akmens ar dro
bės. Pagaliau, tuo nesiten
kindamas, jis ieško kitų 
kelių - kuria, norėdamas iš
reikšti savo vidujinį' pasaulį. 
Ir kol žmogus nesitenkins 
vien duona ir savo asmeni
niais patogumais, mūsų pro
senelių, mums perduotas 
lietuviškas liaudies menas 
niekad nepražus, o šalia jo, 
gal ir mes paliksime šį tą 
vertingo ir gražaus savo ai
niams. i < t » ...S . 3 : • » I ‘ • ..<* t . •
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KULT. POPIETĖ

Spalio 16 d., sekmadienį, 3 
vai. .Sydnejaus Lietuvių 
Klubo auditorijoje rengiama 
"KULTŪRINĖ POPIETĖ. 
SU DAILININKU

P. DOMŠAIČIU” 
Jo darbus pristatys dail. J. 
Žvironas iš Havajų. Taip pat 
jo žmona ADELHIDE 
ARMHOLD padainuos ke
letą dainų. Įėjimas laisvas.

kumentinis reportažas iš 
lietuvių tremtinių gyvenimo 
Sibire).

Bibliotekos vedėjas

L.B.S.S. PRANEŠA

SKELBIMŲ KAINOS

ŠALTINIŲ
BIBLIOTEKOJE

Naujai gautos knygos: S. 
Raštikio ^’Lietuvos likimo 
keliais” IV t. A. Spelskio ’To 
baroko skliautais'’. Vilniaus 
architektūra iki XX a. pr. 
”11 Pasaulio Lietuvių 
Dienos”. A. Tamošaičio 
"Eastern Eggs”. G. Galvos 
"Ernestas Galvanauskas” 
(politinė biografija). J. Puzi- 
no Rinktinių raštų 11, (pro- 
istorė), II t. (kultūros ir po
litikos istorija). E. Juciūtės 
"Igarkos naujamiestis” (do-

Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos Komite
tas savo posėdyje rugsėjo 9 
d. priėmė šiuos nutarimus:

1. Skelbimų kaina pake
liama iki 2 dolerių už 1 cm 
per 1 skiltį, iki 4 dolerių už 1 
cm per 2 skiltis ir t.t.

(Ligšiolinė kaina $ 1 už 1 
cm per 1 skiltį, $ 2 per 2 
skiltis).
2. Kalėdinių sveikinimų kai
na pakeliama iki $ 10.

3. Šie nauji tarifai galioja 
nuo spalio 1 d.

V. Patašius 
L.B.S.S. Komiteto 

pirmininkas

* SYDNE JAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414)

■k Spalio 15 d., šešt., 7.30 vai.
jg Visi į "Senovės Lietuvių Tema”
~ ruošiama
T SKAUTŲ KAUKIŲ BALIŲ
T Įėjimas: $ 5 asmeniui,

$ 3 studentams ir pensininkams

Spalio 22 d., šeštadienį, 7 vai.
TĖVIŠKĖS AIDŲ BALIUS 

Įėjimas $ 4 asmeniui; pensininkams $ 3

-M Spalio 16 d., setan., 3 vai.
"KULTŪRINĖ POPIETĖ SU DAIL.

P. D0MŠA1ČIU”

Australijos Lietuvių Met
raščio II tomas jau baigia
mas paruošti spaudai. Tiki
masi, kad jis dar šiais metais 
bus išleistas ir pasieks skai
tytojus ir spaudos rinką. 
Skubėkime iš anksto jį užsi
prenumeruoti palengvinto
mis sąlygomis.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

Kviečiame visus ir visas į spalio 15 d. (šeštadienį), 7.30 vai. vakare, Lietuvių 
Klube, Bankstowne, įvykstantį Sydnejaus ’’Aušros” Tunto tradicinį

KAUKIŲ BALIŲ
Baliaus tema: ’’SENOVĖS LIETUVIAI TRAKŲ PILYJE”, tad prašome 

visus gamintis ir atitinkamas baliaus tema kaukes. Už geriausias kaukes bus 
skiriamos piniginės premijos.

Baliaus metu vyks didžioji ir mažoji (kurios kiekvienas fantas bus pilnas) 
loterijos, kaukių paradas, bus geras bufetas su kava ir pyragais, įdomi prog
rama. Gros geras orkestras.

Bilietų kaina - tik $ 5 suaugusiems, $ 3 pensininkams, studentams ir 
vaikams.

Bilietus ir stalus užsisakyti Lietuvių Klube, Bankstowne.
VISŲ LAUKIAME! VISUS IR VISAS KVIEČIAME!

’Aušros” Tuntas

PAIEŠKOJIMAS

Sesuo L. Budinavičiūtė - 
Macevičienė ieško vieninte
lio brolio dingus 1945 m. A. 
Budinavičius gim. 8.IV.1923 
m. Prašau atsiliept šiuo ad
resu: L. Macevičius, 542 
'Charrington Avė. Oshaka — 
Ont. Canada LIG7L8.

Adelaidės, Sydnejaus, 
Canberros lietuvių dides
nėms bibliotekoms ir Vikto
rijos bei Canberros svar
besnėms australų bibliote
koms, pradedant 1981 me
tus, kasmet siuntinėjamas 
Australijos Lietuvių Fondo 
A. Krauso Vardo Šaltinių 
Bibliotekos kartoteką atsto
jantis klasifikacinis indeksas 
(The Antanas Krausas 
Library of the Australian 
Lithuanian Foundation, 
classifield reference index). 
Indekso bibliografinio kodo 
Nr. - 016 AUS, pagal kurį 
minėtose bibliotekose gali
ma sužinoti, kokių knygų 
yra Šaltinių Bibliotekoje, 50 
Errol Street, North Mel
bourne, Victoria 3051. Suin
teresuotiesiems dėl knygų 
skolinimosi sąlygų ir dėl kitų 
detalių kreiptis aukščiau 
duotu adresu į bibliotekos 
vedėją.

Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija ’Talka” 
savo susirinkime rugsėjo 17 
d. Melbourno Lietuvių 
Bibliotekai prašant, iš pra
eitų metų pelno paskyrė $ 
500 bibliotekos einamiems 
reikalams. Knygoms pirkti 
aukojo: $ 10 J. Ašmonas, $ 5 
J. Noreikienė. Knygų ir 
žurnalų aukojo: V.R. Aniu- 
liai, P. Binkus, p. Krausie- 
nė. Visiems bibliotekos ma
loniems geradariams nuo
širdus lietuviškas ačiū.
AISE I J. Mikštas 

bibliotekos vedėjas
LATROBE VALLEY

TAUTOS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS

Melbourne Dainos Sambūris malonia kviečia visus t

METINĮ KONCERTĄ

VISUR
TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS GEELONGE

D.L.K. Vytenio Melbour
ne Šaulių Kuopos šauliai bu
vome pakviesti į Geelongą 
rugsėjo 5 d. Tautos Šventės 
minėjimam Į pamaldas įžy
giavo Lietuvos trispalvė, 
skautų, sporto klubo ir 
šaulių vėliavos su garbės 
sargybomis. Mišių skaity
mus atliko A. Miliauskas, 
aukas nešė šaulių kuopos 
pirm. S. Lipčius ir Moterų 
Sekc. vadovė E. Lipčienė.

Po pamaldų buvome 
pakviesti į lietuvių bend
ruomenės namus ir pavai
šinti kavute. Minėjimą pra
dėjo VI. Stuikavičius Apy
linkės pirmininkas, žuvusieji 
ir persekiojami už Lietuvos 
laisvę pagerbti tylos minute.

REIKALINGA PAGALBA 
APIE NAMUS?

Išvežiu šiukšles ir atlie
kas, aptvarkau namus ir 
kiemą, nuplaunu žolę, ap
karpau medžius, sutaisau 
kas reikalinga namuose ir 
apie namus. S. & B. Rott- 
mann, tel. 789 1157

Rugsėjo 3-ji d. buvo šalta 
ir lietinga, bet į Tautos 
Šventės minėjimą atvyko 
gausus būrys latrobiečių; 
sališkių ir keli Melbourno 
lietuviai.

Šį kartą rinkomės į naują 
jatalpą, kurią savo sodyboje 
įastatė Servacijus Šabrins- 
cas ir kur ateityje vyks visi 
atrobiečių parengimai.

Minėjimo atidarymo kal
boje seniūnė džiaugėsi ir 
dėkojo Šabrinskų šeimai už 
leidimą naudotis šilta, jaukia 
patalpa ir kvietė jaustis kaip 
namuose. Palinkėjo šeimi
ninkams ir visiems lietu
viams geros sveikatos, kad 
dar daugelį metų galėtume 
susirinkti mūsų tautinių 
švenčių minėjimuose. Pas
kaitą skaitė iš Melbourno su 
ponia atvykęs Jonas Tamo
šiūnas. Po paskaitos vaiz
džiai papasakojo, ką matė ir 
girdėjo Pasaulio Lietuvių 
Dienose Amerikoje. ,

Tautos Himnu baigėme 
minėjimą.

Toliau sekė vaišės, gražiai 
skambėjo sutartinės, kurias 
pravedė melbournietės Mo
nika Sodaitienė ir Birutė 
Tamošiūnienė.

Neužmiršti ir seniūnijos 
kasos reikalai tam pravesta 
rinkliava ir loterija.

PRISIMINTA IR 
MŪSŲ PASTOGĖ

spalio 23 d., sekmadienį, 2.30 vai. Lietuvių Namuose, Nth Melbourne.
Bilietų kaina $ 5; pensininkams .ir moksleiviams $ 3.
Laukiame dainos mylėtojų iš arti ir toli!

Melbourne Dainos Sambūrio Valdyba

VISAIP
Pirmininkas kvietė daugiau 
pastangų dėti jaunimą auk
lėjant lietuviškoje dvasioje, 
Eadėti pavergtai tėvynei 

ietuvai. Žodį tarė šaulių 
kuopos pirmininkas Stasys 
Lipčius. Ir jis kvietė daugiau 
aukotis dėl tėvynės Lietu
vos. Paskaitą skaitė šaulys 
J. Normantas.

Bronius Gasiūnas, šaulys 
ir Biuletenio redaktorius 
paskaitė savo kūrybos. .

Minėjimą baigėme Tautos 
Himnu.

Melbourniškiai buvome 
labai maloniai priimti ir pa
vaišinti skautų mamyčių ga
mintais pietumis. Taip be
bendraujant prabėgo laikas 
ir skubėjome kiekvienas į 
savus namus. E. Lipčienė

šydavo katalikiškos pakrai
pos dienraštis ’’Dvidešimtas 
Amžius”, kuris specialiomis 
progomis pasiekdavo apie 
70 000 tiražą.

♦ ♦♦

Rugsėjo 5 d. Lietuvos 
Diplomatijos šefas min. Sta
sys Lozoraitis atšventė savo 
85 metų amžiaus sukaktį ir 
60 metų kai jis darbuojasi 
Lietuvos diplomatijos tar
nyboje. Min. S. Lozotaitis 
reziduoja Romoje. Šių gar
bingų sukakčių proga nuo
širdžiai sveikiname su 
riausiais linkėjimais.

Tautos Šventės proga 
Latrobe Valley tautiečiai 
pagalvojo ir apie spaudą. Iš 
savo kuklaus seniūnijos iždo 
seniūnė Mūsų Pastogei sky
rė 50 dolerių ir dar pati se
niūnė p. V. Koženiauskienė 
asmeniškai pridėjo 50 
dolerių. Ačiū p. V. Kože- 
niauskienei ir seniūnei.

ge-

su-Vakarų Australijoje 
rasti naftos šaltiniai, kurie 
galį duoti kasdien virš 
20.000 statinių naftos. Gali
mas daiktas, kad ateityje 
Australija bus nepriklau
soma nuo naftos importų.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
a.a.

mū$n Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN W 

Published

1938 metų pradžioje ne
priklausomoje Lietuvoje 
buvo leidžiama 157 periodi
niai leidiniai, iš jų 19 dien
raščių, 38 savaitiniai ir 100 
mėnesinių ir kitokių leidinių 
bei žurnalų. Jų visų tiražas 
siekė apie milijoną. Didžiau
sias to meto dienraštis ’’Lie
tuvos Aidas”, leidžiamas net 

. keliomis laidomis buvo

PATIKSLINIMAS
Publishing Society Ltd.

P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W., 2200

Mūsų Pastogė Nr. 40,1983.10.10,’psi. 8

M.P. pereito numerio 
straipsnyje ’’Minėsime šv. 
Kazimierą” paskelbtas ne
teisingas p. Danutės Bižie- 
nės telefono numeris. Turi 
būti: 587 9837. Suinteresuo
tieji malonėkite įsidėmėti. 
Už klaidą maloniai atsipra- 

35 000 tiražo. Jį kartais vir- some. Red.

P.O. Box 550 Bankstown 2200
4846

Rudakei adresas: 13 Percy
St. Bankstown, N.S.W. 2200 Adminstracijos tel. 709
Tek 709 8395 Prenumerate:
RedOrita raBmus taiso ir Y,skelbią savo magija. Už skel- įo pjj* 
bimų turim neatsakoma.

$20

$50

Printed by Rotor Press Ltd.
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