
Galvojant apie
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Australijos Lietuvių Die
nų Canberroje Ko-ordinaci- 
jos Komitetas skelbia provi
zorinę Lietuvių Dienų ir 
Sporto Šventės programą ir 
kviečia visas paliestas orga
nizacijas pareikšti savo nuo
mones apie sustatymą kon
certų, susirinkimų ir t.t.

Pakeitimų, be abejo dar 
bus bet ko-ordinacijos komi
tetas galutinės programos 
nenori nustatyti neatsiklau
sęs dalyvaujančių organiza
cijų pageidavimų, kuriuos 
kiek sąlygos leis mėginsime 
išpildyti. Organizacijos, tu
rinčios komentarų apie 
programą, prašomos rašyti 
Canberros Lietuvių Dienų 
Komiteto sekretorei p. A. 
Kovalskienei, P.O. Box 19, 
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provizorinė programa

Įvykiai

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Taryba
Australijos Lietuvių Katalikų Federacija
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungą
Australijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Jajunga
Australijos Lietuvių, Inžinerių ir Architektų Sąjunga 
Jaunimo Talentų Vakaras

Data
F.T5724

Rytas Popietis Vakarus
Bendros Kūčios

A. 12/25 Uv. Kalėdų Diena - Misios - Laisvu

T. 12/26 .Registracija .Atidarymo Mišios 
•Jungtinis Švenčių

Atidarymas 
•ALFAS posėdis 
•Registracija

.Susipažinimo 
gegužinė

K. 12/27 .ALBKT posėdis
.ALFAS
• AUS "
•JTV Vadovų posėdis
•Vaiku pasirodymo

repeticija

•ALBKT posėdis
.ALFAS «
• AUS ••
•Vaikų pasirodymas
•Teatro repeticija
•Krepšinis
•Tinklinis

•Teatro 
spektaklis

P. 12/28 .ALBKT posėdis
•Chorų repeticija
.Sportas - Krepšinis, 

Tinklinis, stalo 
tenisas, Golfas, 
Plaukimas, 
Biliardai

•ALBKT posėdis
•ALFAS
•ALKF
•Meno irtautodailės 

parodos atidarymas
•Sportas - Krepšinis, 

Tinklinis, Stalo 
tenisas. Golfas 
Plaukimas, Biliardai

.Dainų Šventė

5. 12/29 .ALBKT posėdis 
.Tautinių Šokių 

repeticija
•Meno/Tautodailės 

paroda

•ALBKT posėdis
•ALFAS ••
.M eno/Taut 0dailės 

paroda
•Sportas - Krepšinis, 

Tinklinis, Stalo 
tenisas, Skvasas, 
Šahmatai

.Tautinių Šokiu 
Švente

S. 12/30 .Mišios
•aieno/Tautodailfes 

paroda
•Jaunimo Talentų 

repeticija
•Sportas - Krepšinis, 

Tinklinis, Lauko 
tenisas, šuhmatai, 
Golfas

•ALIAS posėdis
•ALFAS "
.Meno/Taut0dai1ės 

paroda
•Sportas - Krepšinis, 

Tinklinis, Lauko 
tenisas, uahmatai, 
Golfas

•Jaunimo Talentų 
vakaras

r. 12/51 .ALBKT posėdis .Sporto iv. Uždarymas •Nauju Metų

A. 1/1/65

.LKV Ramovė posėdis 

.Sportas - Krepšinis
ir Reprezentacinės sutikima^
rungtynės

Atsisveikinimo Gegužinė

i'HUG:iAiiOJE NhUDOJAKI SUTRUMPINIMAI

ALBKT 
ALKF 
aLJo
ALF.iS
ALIAU 
JTV

Lyneham, A.C.T. 2602.
Rašant apie programą 

taip pat būtų gerai, jei orga
nizacijos praneštų apie ypa
tingus savo pageidavimus, 
liečiančius savus parengi
mus. Reikia atkreipti dėme
sį, kad programoje neį
traukta privalesnio pobū
džio parengimų, kaip pav. 
choristų vakarienė, šokėjų 
pasilinksminimas ir t.t. 
Priedui paskelbtų parengi
mų, organizatoriai dar 
svarsto visa eilę kitokių 
pramogų bei užsiėmimų. 
Apie tuos bus rašoma 
vėliau.

Salės visiems parengi
mams ir koncertams jau už
sakytos.

Dainų Šventė įvyks di
džiajame Canberros teatre, 

o Tautinių Šokių Šventė ir 
beveik visos sporto varžy
bos vyks valstybiniame 
sporto stadijone. Teatro 
spektaklis bei jaunimo ta
lentų vakaras numatytas 
Canberra Playhouse salėje 
pačiame miesto centre. Or
ganizacijų susirinkimai ir 
kiti mažesnio pobūdžio pa
rengimai vyks Lietuvių 
Klube ar artimų mokyklų 
salėse.

1984 m. gruodžio pabai- 
Soje visi Australijos lietuvių 

eliai ves į Canberrą. Mes 
jus kviečiame ir jūsų laukia
me.

Jūras Kovalskis 
Reklamos ir Indormacijos 

Vedėjas

H. Šalkauskas Filmas (mišri technika)

NOBELIO PREMIJOS

Pasaulinė Alfredo Nobelio 
vardo šių metų taikos pre
mija paskirta Solidarumo 
unijos vadui Lech Walęsai 
Lenkijoje. Kovodamas už 
darbininkų teises Lech Wa- 
lęsa 1980 m. įsteigė nepri
klausomą profesinę sąjungą, 
pavadintą ’’Solidarnosc” 
yardu. Unija išsilaikė apie 
pusantrų metų ir turėjo apie 
10 mil. narių, tik Lenkijos 
komunistinė vyriausybė 
krašte įvedus apsiausties 
stovį (martial law) uniją po 
metų galutinai uždarė. Len
kijos komunistinei vyriau
sybei tas sudaro naujų rū
pesčių: iki šiol varyta pro
paganda prieš Walęsa jį 
stengiantis suniekinti sužlu
go jam paskiriant Nobelio 
taikos premiją ir tuo pake
liant jo pripažinimą ir auto
ritetą visame pasaulyje. 
Premija siekia apie pusę mi
lijono dolerių, bet Walęsa 
abejoja, ar vyks į Švediją 
tos premijos atsiimti, nes 
jam išvykus gali Lenkijos 
vyriausybė neleisti sugrįžti.

NOBELIO LITERATŪ
RINĖ PREMIJA šiais me
tais paskirta anglų rašytojui 
William Golding, 72 metų 
amžiaus. Jis išleidęs* eilę 

knygų, kurių žinomiausia 
’’Lord of the Flies”. Jam 
stipriausi konkurentai buvo 
persų poetas Ahmad Sham- 
lou ir šveicarų dramaturgas 
Max Frisch.

♦♦♦

Australijos Darbo partija 
(tuo tarpu iš periferijų) už
simojusi sušaukti partijos 
konferenciją ir Australijoje 
panaikinti ASIO (Australi
jos saugumo tarnybą). Pas
tebėta, kad pastaruoju metu 
darbiečiai išvystė akciją ir 
propagandą prieš amerikie
čių saugumo agentų (ČIA) 
veiklą. Australijos ASIO 
atidengė rusų KGB agentus 
ir eilė jų buvo išprašyti iš 
Australijos. Panaikinus 
ASIO būtų paliktos laisvos 
rankos visokiems šnipinėji
mo agentams, ypač KGB.

**•
Pereitą savaitę Australi

jos min. pirm. B. Hawke 
kalbėdamas į tautą pareiškė, 
kad ekonominė krizė jau 
praėjusi ir ateityje tikimasi 
giedresnių dienų.

»*♦

Japonijoje daly
vavęs mokslininkų konfe
rencijoje sovietų mokslinin
kas Evgenij Novikov pasi
prašė pabėgėlio teisės, kuri 
jam buvo suteikta.

t
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Kam svarbu mūsų baltiniai?
Pereitame numery bend

rai buvo užsiminta šioje 
skiltelėje apie teisinius r ei-' 
kalus. Šį kartą pasižiūrėki
me iš lietuviško taško.

Pirmiausia kam už lietu
viu bendruomenės ribų rūpi 
mūsų reikalai? Kam įdomu- 
mūsų vidiniai ginčai, veiklos 
susikryžiavimai, atskirų as
menų vieni kitiems prie
kaištavimai dėl nukrypimų 
nuo bendros linijos, dėl pa
triotiškumo, gero lietuvio 
vardo išlaikymo išorėje, dėl 
asmeninių santykių su oku
puotos Lietuvos autorite
tais? Tokie reikalai terūpi 
tik tai mums, bet niekam 
pašaliniam. Šiuos savitarpi
nius reikalus besiaiškinant 
nenuostabu, kad karštes- 
niam gali išsprūsti nereika
lingas žodis, nepagrįstas 
įtarimas ar priekaištas, kad 
taip ar kitaip nederėtų elg
tis, kad nesuteršus gero lie
tuvių vardo kitų tarpe ar 
akivaizdoje. Bendraujant ir 
bendradarbiaujant visko 
pasitaiko: ir pasikarščiavi
mų, išsišokimų, prasitarimų 
- juk visi esame žmonės su 
temperamentais ir silpny
bėmis. Panašių dalykų atsi
tinka net idealiausioje šei
mynoje, bet su laiku paro
dant geros valios viskas iš
silygina. Bet kam įdomu 
mūsų vidiniai reikalai išne
šus juos į viešumą? Pagaliau 
kas iš pašalinių yra ar gali 
būti kompetetingas spręsti 
mūsų vidinius reikalus, ku
rie jam yra svetimi, nežino- ’ 
mi, nieko nereiškiantys?

Visai kas kita, jeigu įsive
lia civiliniai ar net krimina
liniai reikalai. Jie yra tiesio- 
tginėje gyvenamo krašto 
autoritetų ir įstatymų žinio
je ir tik jie tegali juos spręs
ti, nusikaltusius bausti, gin
čytiną turtą padalinti. Tai 
yra vietinių teisinių institu
cijų pareiga tokius reikalus 
tvarkyti, spręsti, o mums 
paklusti. Tokiais atvejais 
visiems be išimties tėra be 
pasirinkimo vienintėlis ke
lias tokius reikalus pavesti 
spręsti vietinėms instituci
joms. Betgi visai kitokioj 
šviesoj atsiduria grynai mū
sų vidiniai reikalai, ypač ge
ro vardo arba garbės pažei
dimai. Australijoje šiuo 
klausimu yra gana kieti 
įstatymai. Vadinamas 
"Defamation law" ypač ne
atlaidus, jeigu pažeistojo 
nukenčia profesija, karjera, 
biznis. Bet joks biznis, jokia 
karjera, net jokia profesija 
nesivysto vien tik tarp lie
tuvių ir kaip bebūtum už

SVEIKINAME
kol. arch. Davis BITĘ ir p. Sabiną BALTRUKONYTĘ 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį ir linkime daug laimės 
ateityje.

Melbourne Liet. Inž. ir Arch. Skyriaus V-ba

gautas, tas palieka mūsų 
bendruomenės tarpe ir 
nepalieka žymės, kad išorėje 
tave kiti pirštais badytų. 
Reiškia, tokie dalykai tėra 
grynai mūsų bendruomenės 
vidaus reikalai ir jie spręsti
ni mūsų pačių tarpe. Tokiais 
atvejais bendruomenė kaip 
organizuotas vienetas tei
singai pramatė įsteigdama 
Garbės teismus. Niekas ki
tas pašalinis, o tik jie la
biausiai supranta mūsų tar- 
pusavius reikalus ir gali juos 
spręsti.

Visų išeivių, ypač politi
nių, interesai ir tarpusaviui 
kivirčai galima sakyti labai 
panašūs: nesutarimai pažiū
rose, politiniai skyriojimaisi, 
vieni kitiems priekaištai 
veikloje ir metoduose. Iš čia 
ir susidaro aštrių, netgi as
meninių konfliktų su kartais 
riet labai liūdnom pasėkom. 
Perkėlus tokius ar panašius 
kivirčus už bendruomenės 
ribų jau gaunasi neatitaiso
mas bendruomeninės vie
nybės griovimas, kas ilgai
niui veda prie galutinio et
ninio vieneto sužlugimo. 
Žvelgiant iš etninio vieneto 
požiūro tuo nieko nelaimi
ma, o labai daug praranda
ma.

Įvedus Australijoj etninę 
politiką mes čia kaip bend
ruomenė turime idealias są
lygas: valstybė skatina ir 
net remia etninę kultūrinę 
veiklą, išlaiko mokyklas, ne-

MIRUSIEJI
DAR VIENAS KAPAS

Buvo liūdnas, pilkas dan
gus. Vėjas draskė medžių 
šakas, bet lietus, porą dienų 
siautęs, liovėsi lydint a.a. 
Albertą Mensoną į Rook
wood krematoriumą, Vaini
kais papuoštą karstą pasiti
ko sūnūs Eugenijus ir Vik
toras, ir būrelis artimiausių 
bičiulių.

Albertas Mensonas drau
giškas, visad malonus, gimė 
Kurlandijoje, Penkulės 
miestelyje, kur leisdamas 
kūdikystę pamilo protėvių 
žemę. Meilė Lietuvai dar la
biau sustiprėjo tėvams per
sikėlus į Kėdainius ir vėliau 
jaunam Albertui apsigyve
nus Šiauliuose, kur lankė 
mokyklą. Baigęs vidurinius 
mokslus, pasirinkęs telefono 
- telegrafo specialybę, pra
dėjo dirbti pašte.

Kaip daugybė lietuvių, 
Albertas likimo pasmerktas 
klajoklio gyvenimui, prasi
dėjus pirmajam pasauliniam 
karui buvo priverstas su tė
vais pasitraukti į Rusijos gi
lumą. Karui pasibaigus,. 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, Mensonai grįžo į 
Lietuvą. Albertas tuoj gavo 

varžo spaudos, net įvedė 
specialias radijo ir televizi
jos stotis etniniams reika
lams - tik džiaukis ir naudo
kis kaip kokiomis Dievo ma
lonėmis.

Deja, šito mes tinkamai 
neįvertiname. Jeigu nėra
kitokių kliūčių ar spaudimų 
iš šalies, dažnai patys savo 
tarpe iškeliame konfliktus ir 
užuot patys išsiaiškinę vel
kamo juos į viešumą. Iki šio
lei nė vienas taurus lietuvis 
nėjo į svetimas institucijas' 
ir netraukė kito lietuvio ar 
lietuviško organo siekiant 
satisfakcijos dėl tariamo ar 
kitokio pažeminimo. Tuo 
mes galime tik didžiuotis. 
O jeigu panašių dalykų pra
eity pasitaikė, tai šitokio 
juodo darbo ėmėsi tik įtarti
nais tikslais. Po turėtų pa
mokų '■> ALB Krašto 
Taryba nusprendė, kad tie, 
kurie skuba teisybės ieškoti 
dėl pažeistos garbės į sveti
mus kiemus, jau tuo pačiu 
atsiduria už bendruomenės 
ribų. Doram lietuviui toks 
grasinimas yra didelė mora
lė bausmė. Visame pasau
lyje kiekviena organizacija 
ar didesnis organizuotas 
sambūris šalia kitų vykdo
mųjų organų turi ir savo 
garbės teismus vidaus tvar
kai ir drausmei palaikyti. Su 
jais skaitomasi ir jie oficialių 
įstaigų pripažįstami, jeigu 
tokie teismai neperžiangia 
savo kompetencijos ribų. 
Doras ir tautus lietuvis pri
pažįsta ir gerbia savas insti
tucijas. (v.k.) 

tarnybą Kauno pašte, vedė 
ir greit buvo perkeltas į 
Klaipėdos paštą. Jaunatviš
ku užsidegimu įsijungė į vi
suomeninę veiklą, visa siela 
ir energija aktyviai atsida
vęs besikuriančiai Lietuvai, 
vadovaudamasis demokra
tiškais valstiečių liaudininkų 
idealais.

Vokiečiams Klaipėdos 
kraštą aneksavus, su šeima 
apsigyveno Kėdainiuose ir 

dirbo Kauno paštų tar
nyboje.

Antrasis karas ir sovieti
nė Rusijos okupacija, 1941, 
Albertą su jauna šeima nu
bloškė į Vokietiją, kur gavo 
darbą Erfurto pašte. Karui 
baigiantis apsigyvena 
Wuerzburge lietuvių bend
ruomenėje. Neilgam. Jau 
1951 teko apleisti Europą ir 
išvykti į Australiją.

Trisdešimt metų klajūnas 
Albertas praleido Sydneju- 
je, dirbo pašte iki pensijos, 
domėdamasis lietuvių bend
ruomenės veikla, dalyvau
damas tautinėse šventėse 
kol sveikata leido.

Prieš keletą metų mirus 
įmylimai žmonai Sofijai, gy
vendamas su sūnumis nuo- 
savuose namuose ėjo tėvo ir 
šeimininkės pareigas. Kuk
lus, darbštus, rūpinosi na
mais, ilgėjosi tėvynės, ku
rios jaunas neteko, sielojosi 
karo atneštomis blogybė
mis, Nebuvo niekam našta; 
mirė staiga širdžiai nustojus 
plakus, sulaukęs 89 metų.

Atsisveikindami Albertą 
Mensoną, pajutome netekę 
artimo bičiulio.

Ava Saudargienė

L.B Spaudos S-gos 
susirinkimas

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių meti
nis susirinkimas įvyks Sydnejaus Lietuvių Klube, 16 
East Terrace, Bankstown, lapkričio 13 d. sekmadienį, 2 
vai.

L.B.S. Sąjungos nariai kviečiami siūlyti kandidatus į 
Sąjungos Komitetą. Nominacijos Komitetą turi pasiekti 
ne vėliau spalio 23 d. Nominacijos patiekiamos raštu su' 
bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomojo kandidato pa
rašais. Komiteto adresas: P.O. Box 550, Bankstown, 
NSW 2200.

Dabartinį L.B.S. Sąjungos Komitetą sudaro: pirminiu-, 
kas V. Patašius, vicepirmininkas V. Bukevičius, iždinin
kas A. Milašas, sekretorius K. Stašionis ir nariai A. Du- 
daitis, V. Jaras ir Dr. B. Vingilis.

Pagal Sąjungos įstatus trys dabartinio komiteto nariai, 
A. Dudaitis, K. Stašionis ir Dr. B. Vingilis turi atsistaty
dinti per šį metinį S-gos narių susirinkimą, bet jie gali 
būtį vėl renkami į naująjį Komitetą. K. Stašionis ir Dr. B. 
Vingilis yra sutikę kandidatuoti į naujojo komiteto na
rius, be to, yra gautas V. Augustinavičiaus sutikimas 
kandidatuoti (siūlė V. Patašius, siūlymą parėmė V. Bu
kevičius).

Šia proga L.B.S. Sąjungos Komitetas krepiasi į visus 
lietuvių spaudos bičiulius, kurie dar nėra Sąjungos na
riais, kviesdamas juos įsijungti į Sąjungos narių gretas. Į 
Sąjungą galima įstoti padavus prašymą ir sumokėjus 
vienkartinį $ 25 mokestį. Metinių nario mokesčių nėra. 
Stojamasis mokestis padaro asmenis nariais iki gyvos 
galvos, nebent jie patys paduotų pareiškimą iš Sąjungos 
išstoti..

L.B.S. Sąjungos Komitetas norėtų matyti kiekvieną 
sąmoningą Australijos lietuvį Sąjungos narių šeimoje.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Komitetas

Žinios
Iš anksčiau Sydnejus ir- 

Maskva buvo susigiminiavę 
sutartimis kaip ’’broliški 
miestai”. Kai sovietai sunai
kino Pietų Korėjos keleivinį 
lėktuvą su 269 keleiviais 
protesto ženklan Sydnejaus 
burmistras nutraukė ’’gimi
nystės” ryšius su Maskva ir 
prieš kiek laiko Sydnejaus 
burmistras savo numatytą 
vizitą į Maskvą atšaukė.

***
Vizituodamas pietų Azijos 

valstybes Pietų Korėjos 
prezidentas po pasikėsinimo 
Burmoje, kur sprogus aten- 
tatininkų bombai žuvo ketu
ri Pietų Korėjos ministerial 
ir nelaimės išvengė pats 
prezidentas, numatytas 
prezidento vizitas į Austra
liją atšauktas.

Atentato metu Rangoone 
žuvo 19 žmonių ir 48 sužeis
ti. Spėjama, šis pasikėsini
mas ir bomba buvo skirta 
pačiam P. Korėjos prezi
dentui, bet jis nelaimės iš
vengė porą minučių pavėla
vęs, o žuvo net keturi jo vy
riausybės kabineto ministe
rial, lydėję vizitacinėje ke
lionėje prezidentą. Po pasi
kėsinimo P. Korėjos prezi- 
dantas skubėjo namo at
šaukdamas tolimesnius nu
matytus vizitus pietų Azijo
je ir Australijoje.

***
Spalio 22 d. Queenslande 

įvyksta valstijos rinkimai 
kiek pagreitinti prieš porą 
mėnesių įvykus skilimui 
tarp valdančiųjų nacionali
nės ir liberalų partijų. Į rin
kimus eina kiekviena partija 
atskirai ir dėl to darbiečių 
partija tikisi tą padėtį iš
naudoti ir rinkimuose išeiti 
laimėtoja. Tačiau nacionali
nės partijos lyderis ir da
bartinis valstijos premjeras, 
apskaičiuodamas vyriausy
bės atsiekimus ir savo po
puliarumą tikisi ir be libera
lų išeiti laimėtojais, juo la
biau, kad į kitų valstijų ir 
federalinę vyriausybę atėjus 
darbiečiams, gyvenimo 
standartas kritęs, o 

Queenslande jis išsilaikė 
aukštumoje.

♦♦♦

Pajutusi kietą vakariečių 
pasipiktinimą ir parodytas 
sankcijas dėl rugsėjo 1 d. 
nušauto korėjiečių keleivi
nio lėktuvo, patys sovieti
niai organai viduje pradėjo 
tyrinėti įvykį ir veda tardy
mus. Spėjama, kad sąrašy 
su tuo gali nulėkti keletas 
galvų ir prasidėti generali
nis valymas, kaip kadaise 
Stalino laikais.

♦**
Amerika greitu laiku 

ketina neįsileisti
sovietinių prekių, kurios ga
minamos kalinių ar darbo 
stovyklų vergų rankomis. 
Gauta žinių, kad dauguma 
tokių eksportinių prekių 
Rusijoje gaminamos prie
vartinio darbo būdu.

***
Iš Turkijos pranešama, 

kad sovietų- turkų sieną pe
rėjo sovietinis generolas ir 
pasiprašė politinio pabėgėlio 
teisės ir jis buvo perduotas 
bei pergabentas į Ameriką.

Žemėje vanduo yra pats 
svarbiausias elementas gy
vybei palaikyti. Be vandens 
žemėje žūtų gyvūnija ir 
augmenija. Net du trečda
lius viso žmogaus kūno su
daro vanduo. Sušalusį van
denį žmonė naudoja kaip 
gerą maisto prezervuotoją, 
skystas vanduo palaiko 
gyvybę, o vandens garai pa
naudojami kaip variklis 
įvairioms mašinoms.
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IŠ II-JŲ PLB DIENŲ ČIKAGOJE
RAŠO JURGIS JANUSAITIS

Malonus Redaktoriau,

Ankstyvesniuose savo 
laiškuose pasidalinome min
timis daugiau paliesdami II 
PL D-nų kultūrinius rengi
nius ir PLB Seimą. Tačiau 
ne eilinis įvykis ir V PLJ 
Kongresas, didelį įnašą pali
kęs ir PL D-nų darbuose. 
Jam kruopščiai jaunimas 
ruošėsi gana ilgai. PLJ 
Kongreso darbams vadova
vo energintas komitetas, 
vadovaujamas tikrai suma
nios pirmininkės Violetos 
Abariūtės. Tad šia proga 
pasižmonėkime drauge su 
jaunimu ir pabuvokime pir
muose jų darbuose Čika
goje.

V PLJ Kongreso atidary
mas įvyko Čikagoje, Illinois 
universitete, liepos 1 d. Ati
daryme nežygiavo jaunimo 
Setos, atstovai. Tačiau iš- 

mingumo nestokota. Sce
noje rikiavosi laisvojo pa
saulio kraštų, iš kur suskri
dę Jaunimo kongreso atsto
vai, vėliavos. Prezidiume 
virš 40 tuščių kėdžių, kurias 
ženklina okup. Lietuvoje 
Kersekiojamų ir kankinamų 

etuvių pavardės.
Kongresą atidaro atida

rymo komisijos pirmininkė 
Romutė Kemežaitė. Didin
gai nuskamba JAV ir Lietu
vos himnai, akomponuojant 
A. Eitutytei.

PLJ sąjungos pirmininkas 
Gintaras Aukštuolis pasvei
kina Kongreso atstovus ir 
kviečia darban kongreso 
metu gerai įsisamoninti savo 
kilmę ir uždavinius.

Naujasis PLB pirmininkas 
Vytautas Kamantas, svei
kindamas kongresą, pažymi, 
kad PLB rūpestis - jaunimas 
ir kad naujoji PLB Valdyba 
šiai kadencijai sudaryta iš 
jaunosios ir viduriniosios 
kartos žmonių, kurie kaip 
tik yra išaugę jaunimo or
ganizacijose ir LB veikloje ir 
čia pat supažindina su nau
jaisiais valdybos nariais.

Violeta Abariūtė, V PLJ 
Kongreso komiteto pirmi
ninkė, savo sveikinimo žo
dyje nusakė šio kongreso 
tikslus, paryškino šūkį ir vi
liasi, kad iš šio kongreso lie
tuviškasis jaunimas sugrįš 
daug sąmoningesnis irnau;- 
jounis idėjomis dalinsis ir 
skatins kraštų jaunimą lie
tuviškajai veiklai.

Kongresą sveikino įvairių 
kraštų jaunimo sąjungos 
skyrių pirmininkai arba at
stovai. Pasigėrėtinai gražų 
žodį tarė ir Australijos jau
nimo vardu B. Prašmutaitė.

Violeta Abariūtė dar 
kartą prisiminė PL D-nų 
šūkį — Vienybėje su kovo
jančia tauta — parodė sce
noje išrikiuotas, su Lietu
voje kalinamų kovotojų pa
vardėmis, tuščias kėdes ir 
E aprašė juos būti Jaunimo 

ongreso garbės svečiais. 
Šis momentas paliko neuž
mirštamą ir gilų įspūdį 
Kongreso atidarymo daly
viams ir tokiu originaliu bū
du buvo pagerbti mūsų tau
tos kankiniai, kovoją už reli
gijos, asmens ir tautos lais
vę. Buvo supažindinti daly
viai su ankstyvesniųjų PLJ 

Kongresų pirmininkais ir 
taip pat su PLJ Sąjungos 
ankstyvesniais 
pirmininkais.

Atidaryme kalbėjo Ko
lumbijos atstovas Vacys 
Kęstutis Slotkus ir Kanados 
atstovė Rasa Lukoševičiūtė.' 
Abu kalbėtojai buvo gerai 
pasiruošę, mintys naujos, 
taikytos jaunimui. Buvo nu-

Jaunimo Kongreso atidary
me kalba V PLJK p-lė Vio
leta Abariūtė

rodyta būdai, kuriais jauni
mas turėtų visapusiškai įsi
jungti į lietuviškąją veiklą 
įvairiuose kraštuose. G. 
Damušytė perskaitė iš okup. 
Lietuvos gautą jaunimo 
sveikinimą, kuriame okup. 
Lietuvos jaunimas džiaugia
si laisvojo pasaulio jaunimo 
pastangomis, pabrėžiama, 
kad visus mus jungia meilė 
Lietuvai. Prašo šaukti pa
sauliui apie daromas oku
pantų skriaudas, nes mūsų 
šauksmas yra drauge ir jų 
balsas. Prašo Dievo palai
mos visų mūsų vieningam 
darbui, kuris vestų į laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą. 
Primena Kudirkos ’’Kelki
te” ir pasirašo okup. Lietu
vos jaunimas. Šis šauksmas 
iš okup. Lietuvos yra vertas 
gilesnio susimąstymo, 
studijos ir visokeriopos pa
galbos, nes tai kovojančios 
tautos šauksmas jaunimo 
balsu. Reikia manyti, kad 
šių kalbėtojų žodis bus iš
spausdintas spaudoje. Jų 
kalbose atspindėjo ir šių 
dienų išeivijos lietuvių ir 
jaunimo didieji uždaviniai 
bei tikslai.

Kongreso atidarymas 
praėjo įspūdingai, su jauni
mo ryžtu studijų dienose ir 
stovykloje spręsti V PLJ 
Kongreso uždavinius.

Na, o liepos 2 d. renkamės 
į Bismarck Hotel, miesto 
centre, pasigėrėti mūsų jau
nimo

TALENTŲ VAKARU
Į V PLJ Kongreso Talen

tų Vakarą sugužėjo daug 
svietelio - vyresniųjų ir jau
nimėlio. Gražus įspūdis, 
kada vienan būrin susibėga 
kelios kartos lietuvių. Pati 
programa daug kuo skyrėsi 
nuo įprastinių. Šilta, visus 
jungianti nuotaika. Oją su

darė programai vadovavę 
Antrojo kaimo aktoriai Eu- 
genfius Būtėnas, Jūratė 
Jakštytė ir Juozas Kapa- 
činskas. Programos eigoje, 
intarpuose įpindavo šmaikš
taus jumoro, aptardami 
programos dalyvius’ Talen
tų vakaro programa gana 
įvairi - muzika, daina, teat
ras ir kiti gražūs gabaliukai 
sudarė gan spalvingą talen
tų vakarą.

Programoje pasirodė: Zi
ta ir Birutė Prasmutaitės su 
Loreta Čižauskaitė iš Mel
bourne. Dainavo estradines 
dainas. Jos nuotaikingos ir 
gerai atliko.

Kanados atstovė Veroni
ka Krausaitė skambino for- 
tepionu keletą kūrinių, pa
rodydama gana gerą skam
binimo techniką, nors pats 
instrumentas nebuvęs tobu
las tokiam koncertui. JAV 
lietuvių jaunimo talentams 
atstovavo jaunimo ansamb
lis, vadovaujamas Fausto 
Strolios, ’’Vaiva”. Gana 
gerai atliko ištraukas iš 
amerikiečių operečių, bet 
lietuvių kalba, ’’South Paci
fic”, ’’Oklahoma” ir ”My fair 
Lady”. Pačios situacijos ati
tiko II PL D-nų nuotaikoms. 
Pasigėrėtinai publiką pra
juokino ir iš Argentinos, 
Vokietijos ir Amerikos su
sitikę kongreso atstovai, 
negalėję pradžioje jokiu bū
du savo tarpe susikalbėti, 
dėl kalbų skirtingumo, tik 
vėliau susiprato esą visi trys 
PL D-nų dalyviai.

Vokietijos atstovas Kęs
tutis Ivinskis, su gitaros pa
lyda, išdainavo tarpe kitų 
kūrinių ir mūsų poetų Mai
ronio ir Brazdžionio kūrybai 
pritaikytas dainas.

Rita Kulikauskaitė iš Los 
Angeles scenoje
pasirodė kaip geras baleto 
talentas, pašokusi keletą 
modernaus baleto šokių.

Iš Clevelando Čiurlionio 
ansamblio kanklininkių 
kvartetas - Elena Muliolytė,

sveikatos skyrius
Primename savo mieliems 

skaitytojams, kad rašydami 
į šį skyrių klausymus nepa
sirašinėti ir neduoti savo 
adresų. Tuo norime užtik
rinti abipusį konfidencija- 
lumą.

Kl. Kenčiu ilgametę kon- 
stipaciją (vidurių užkietėji
mą). Turbūt nėra vaistų, 
kurių nesu išbandęs, bet 
niekas negelbsti. Ar ištikrų- 
jų nėra pagalbos?

At. Yra daug priežasčių, 
dėl ko jūsų vartojami vaistai 
jums nepagelbėjo. Iš jūsų 
laiško aiškėja, kad jūsų mi
tyba neatitinka nei jūsų am
žiui nei šio krašto klimatui. 
Visų pirmiausia pakeiskite 
savo dietą, nes kumpis su 
kopūstais buvo gerai jau
nystėje ir šaltame klimate, 
bet ne susilaukus 63 metų. 
Bendrai, reikia vengti ilgai 
ir sunkiai virškinamų valgių, 
kokie ir yra jūsų naudojami. 
Turite išmokti maitintis 
lengvesniu maistu. Pradėki
te didinti žalių daržovių, o 
mažinti mėsos sunaudojimą.

AUSTRALUOS LIETUVIŲ FONDO 

akademinė premija
Australijos Lietuvių Fondo akademinei premijai gauti 

nuostatai.
1. A.L. Fondo premija skiriama už lituanistine tema 

parašytą darbą bei studiją lietuvių kalbos, literatūros, 
meno, istorijos, sociologijos, ekonomijos, teisės, etnogra
fijos mokslų šakose.

2. Premijos dydis tarp 300 -1000 dolerių. Premijos dydi 
pagal darbo vertę nustatytos sumos ribose nutaria pre
mijos komisija.

3. Premiją už parašytą darbą gali gauti:
a. Australijoje gyveną lietuvių kilmės asmenys, jei

gu jie yra baigę universitetą ar šiaip aukštojo mokslo in
stituciją ir patiekę kuriai nors vienai Australijos akade
minei institucijai mokslini darbą akademiniam laipsniui 
įsigyti;

b. Lietuvių kilmės asmenys gyvenę kuriame nors ki
tame krašte ir ten baigę aukštąjį mokslą, bet laikinai ar 
pastoviai atvykę i Australiją, patiekę lituanistinės temos 
darbą ir už tai gavę akademinį laipsnį vienoje šio krašto 
aukštojo mokslo institucijoje;

c. Lietuvių ar kurios kitos etninės kilmės asmenys 
savo moksline lituanistinės temos studija nesiekią aka
deminio laipsnio,.tačiau yra ją paskelbę šio krašto moks
liniame žurnale ar atspaudę atskiru leidiniu.

4. Darbams įvertinti ir premijai paskirti Fondo valdy
ba sudaro trijų asmenų komisiją neapibrėžtam laikui. 
Komisija savo darbui gali kviestis patalkinti atitinkamų 
sričių ekspertus jų nuomonei bei samprotavimams iš
klausyti. ..

5. Komisijos narių vertinimai pateikiami raštu ir 
sprendžiama balsų dauguma. Jei iš vertinimų aiškaus 
sprendimo atsiekti neįmanoma, vertinimai nustoja galios. 
Sprendimų nuorašai siunčiami komisijos nariams. Tokiu 
atveju komisijos nariai, atkreipę dėmesį į kitų komisijos 
narių nuomones, įteikia naujus vertinimus ir sprendimus.

6. Atsitikus, kad metų eigoje įteikiami keli darbai, ir 
komisija randa juos lygiai vertingus, premija gali būti 
padalinta į dalis, neprašokant 1000 dolerių ribos.

7. Komisijos sprendimas dėl premijos paskyrimo yra 
galutinis.

8. Darbai bei studijos premijai gauti įteikiami Fondo 
valdybai metų eigoje iki gruodžio 31 dienos.

9. Asmuo, rašęs lituanistinės temos studiją ir susidūręs 
dėl temos darbo su finansiniais sunkumais, gali gauti iŠ 
Fondo paramos. Darbas turi būti įpusėtas ar bent rimtai 
pradėtas. Paramai reikalinga premijos komisijos reko
mendacija Fondo valdybai.

10. Šie nuostatai galioja nuo 1983 m. rugsėjo 19 d.

A.L. Fondo Valdyba

Auksė Bankaitytė, Virginija 
Juodišiūtė ir Rytas Urbaitis 
atliko muz. Alfonso Mikuls
kio aranžuotą liaudies dainų 
pynę. Elena Muliolytė, solo 
kanklėms kūrinį ’’Rapsodi
ja” atliko pasigėrėtinai.

Nijolė Kupstaitė, neseniai 
atvykusi iš okup. Lietuvos 
fortepijonu įspūdingai 
paskambino Čiurlionio ir 
Liszto kūrinius.

Gerą įspūdį paliko ir ne
abejotina talentą parodė de- 
troitiškė Atsa Šepetytė flei-

Iš mėsų taip pat palaipsniui 
pereikite prie baltos mėsos - 
vištienos ir žuvies. Kiekvie
ną rytą suvalgykite keletą 
džiovintų slyvų ir stenkitės ‘ 
maitintis žaliom salotom ir 
vaisiais. Po didesnių švenčių 
ar sunkesnių vakarienių pa
sigaminkite arbatos 
BEKUN, gaunamos vaisti
nėse be recepto.

Kl. Pastebėjau, kad vaikai 
atsineša iš mokyklos žaizde
lių ant lūpų ir burnoj. Jos 
niežti ir vaikai netenka ape
tito. Ar yra prieš juos vais
tų?

At. Mažos opos dažnai yra 
užkrečiamo charakterio, ir 
vaikai jas gali atsinešti iš 
mokyklos, kur jie turi glau
desnį kontaktą su kitais vai
kais. Geriausia būtų patepti 
žaizdas skystu tepalu, vad. 
’’Glycerin and Tannin” arba 
mostim, vad. ’’Bonjela”. Ši 
mostis dažnai padeda ir kū
dikėliams, kai kalasi pirmieji 
dantukai. 

ta atlikusi Claude Bolling 
kūrinį ’’Sentimentale”, jai 
akomponavo Nijolė Kups
taitė.

Paulius Rajeckas iš New 
Yorko, visus sužavėjo pan
tomimos vaidyba, scenoje 
atskleidęs įdomių vaizdų, iš
reikšdamas juos pagal mu
zikos ritmą grakščiu jude
siu. Įspūdinga ir gardaus 
juoko sukėlusi publikoje 
buvo jo vaizduojama kelionė 
į Vilnių ir Vilniaus viešbu
tyje. Tai retai sutinkamas 
talentas, kuris maloniai nu
stebino ir pradžiugino 
gausią auditoriją.

Stebint Jaunųjų talentų 
pasirodymus buvo ryšku, 
kad augančioje kartoje 
bręsta nauji, įvairių sričių 
talentai. Vakaras buvo gana 
gerai organizuotas, susilau
kė iš publikos šilto dėmesio.

Po šio vakaro tuojau buvo 
žymenų įteikimas II PL 
Sporto Žaidynių laimėto
jams. Žymenų įteikimui va
dovavo komiteto pirminin
kas Valdas Adamkus.

Mielas Redaktoriau, gaila, 
kad dėl laiško apimties ne
buvo galimybių plačiau ap
tarti jaunųjų talentų dalyvių 
atsiekimų, tad nors trumpai 
juos prisiminėme. Apie 
sportininkų atsiekimus ir 
visas iškilmes, manau, para
šys mano kolegos australie- 
čiai sportininkai.

V PLJ Kongreso jaunųjų 
talentų vakaras taip pat 
praturtino ir II PL D-nas.

Su geriausiasi sveikini
mais ir linkėjimais 

Nuoširdžiai Jūsų

Jurgis Janušaitis
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Namie ir svetur
ADELAIDE

’’MADŲ PARADAS”
Kaip teko pastebėti, visos 

didesnė? lietuvių bendruo
menės Australijoj, bent 
kartą per metus, pasirodo su 
"Madų Paradu”. Adelaidės 
lietuviai ne tik kad neatsi
lieka, bet sakyčiau pirmauja 
šioje srityje, nes jau 23 me
tai, kaip Adelaidės Moterų 
Sekcija (dabar inkorporuo
ta) rengia ’’Madų Paradą”.

Jei nežinotumėm šio pa
rengimo tikslų, tai galėtu
mėm savęs klausti, ką bend
ro turi šie paradai su lietu
viška veikla ir koks tikslas 
apie* juos rašyti? Tačiau, 
kaip ir visi kiti lietuviški pa
rengimai, taip ir šis yra ne
dalomai susijęs su lietuviška 
veikla. Kai 1960 metais 
Adelaidės Moterų Sekcija 
pasirodė su savo pirmuoju 
*’Madų Paradu”, jos tikslas 
buvo telkti lėšas, kurios bū
tų panaudotos labdarybės ir 
švietimo reikalams, o taip 
pat suteiktų galimybės pri
sidėti, prie ne taip seniai įsi
gytų "Lietuvių Namų” geri
nimo bei gražinimo. Į šio pa
rado pasiruošimą buvo 
įjungtas didelis skaičius mo
terų, iš kurių, vienos dova
nojo medžiagas, kitos užsi
sakė norimus rūbus, dar ki
tos siuvo, modeliavo, pirko. 
O buvo ir tokių, kurios ir 
dovanojo ir siuvo ir, ant 
galo, pačios ir pirko, - kad 
tik daugiau sutelkus lėšų, 
saviems, lietuviškiems rei
kalams. Visos šios pastangos 
buvo nuoširdžiai įvertintos 
susirinkusių tautiečių. ’’Ma
dų Paradas” tapo vienas iš 
populiariausių lietuviškų 
parengimų.

Metai bėga, laikai ir ma
dos keičiasi, o kartu keičiasi 
ir mūsų bendruomenės pa
reikalavimai, kas priverčia 
keisti ir mūsų veiklos pasi
reiškimą.

Rugsėjo 25 d. Adelaidės 
Moterų Sekcija Ine. vėl ren
gė savo tradicinį ”Madų Pa
radą”. Kaip dabar jau yra 
įprasta, nemažas skaičius 
tautiečių ateina į ’’Lietuvių 
Namus” pasistiprinti pie
tum, kuriuos šį kartą virė ir 
valgytojus maloniai aptar
navo M.S. narės ir padėjė
jos. Bevalgant ir besivaiši- 
nant, salėje jautėsi didelis 
judėjimas, nes tuo pačiu 
metu buvo pardavinėjami 
bilietai net į dvi loterijas, iš 
kurių viena skirta vaikams 
ir kurios visi bilietai buvo 
pilni. Kad papildžius ir paį
vairinus artėjantį paradą, 
salės gale suruošta didžiulė 
mugė iš įvairiausių rank
darbių, keramikos dalykėlių 
ir šiaip įvairių ornamentų ar 
praktiškesnių reikmenų. 
Didžiulis stalas apkrautas 
pyragais bei tortais, kuriuos 
nusipirkęs galėjai čia pat su 
kavute valgyti arba neštis 
namo.

Pasibaigus pietum ir 
apsipirkus mugėj, prasidėjo 
’’Madų Paradas”, kurį, pagal 
tradiciją, atidarė jo steigėja 
p. M. Petkūnienė. Jau eilė 
metų, kaip šis paradas yra 
įgavęs kiek kitokį pobūdį, 
nes rūbai nebėra siuvami 
pačių ponių, o pristatomi iš 
madų saliono "Spangles”, 
kurios savininkė yra lietuvė 
Dovydavičiūtė-Scarpallini. 
Ji mielai pristato paskuti- 
nios mados rūbus šiam pa
radui, kurie demonstruoja
mi įvairaus amžiaus, savo 
pačių modelių ir kuriuos, 

Mūsų Pastogė Nr. 41, 1983.10.17, psi. 4

paradui pasibaigus, galima 
Įsigyti. Rūbai įvairūs - pra
dedant kuklesnėmis, leng
vos medžiagos suknelėmis ir 
užbaigiant popietinėmis ar 
net disco vakarinėmis kel
nėmis.

Šios dienos sutelktas pel
nas, kuriam buvo pašvęsta 
daug laiko ir pajėgų, turi 
tam tikrą paskirtį. Jau kiek 
laiko, kai Moterų Sekcija 
Ine., telkia lėšas, kad įsigijus 
vyresnio amžiaus asmenims 
namus, su atskirais butais ir 
priežiūra. Tai yra didelis 
projektas, kurį įvykdyti rei
kia didelio pasišventimo, 
energijos, nuoširdaus bend
ruomenės pritarimo ir lėšų. 
Kiekvienas surinktas doleris 
pašvęstas šiam tikslui.

M.S. pirmininkė p. R. Ba- 
jorūnienė, užbaigdama šią 
įdomią ir gyvą popietę, dė
koja M.S. pagelbininkėms 
bei pagelbininkams ir vi
siems dalyviams, kurie, savo 
atsilankymu ir dosnumu pa
rėmė Moterų Sekcijos pas
tangas įgyvendinti jos užsi
brėžtus planus.

Janina Vabolienė

KAILINIŲ RŪBŲ 
PARADAS MELBOURNE

Rugsėjo 25 d. Melbourne 
Lietuvių Namų Jubiliejinėje 
salėje Katalikių Moterų 
Draugija surengė kailinės 
aprangos paradą. Salė buvo 
gražiai gėlėmis papuošta, 
padarytas paaukštintas ta
kas modeliams vaikščioti, 
pasirūtinta apšvietimu. O 
prie staliukų susėdo virš 
pusantro šimto mūsų tau
tiečių - moterų ir vyrų.

Kailinis rūbas yra vienas 
iš pačių seniausių. Dabar 
įvairiuose kraštuose lauki
niai žvėrys nuo naikinimo 
įstatymu apsaugoti, bet ap
sukrūs žmonės Amerikoje ir 
kitur pradėjo laukinius žvė
riukus, kurie turi gražius ir 
stiprius kailius, ūkiškai 
auginti ir jų kailiukus par
duoti. Atsirado ir Australi
joje nauja kailių industrija. 
Melbourne mes turime net 
kelias kailinės aprangos 

dvikalbiškumo "palaima”
Įveskime dvikalbiškumą, mes jau tariam.

(Kas reiškia: pereikim į kalbą tos šalies, kurioj gyvenam, 
nes, kai visi įpratę prie tos vietinės, visi ją moka, 
nutarsim tuoj — savos naudot neapsimoka, 
seniems jau žodžių. trūkstazir jaunieji nuolat klumpa...) 
Taigi, ir įvedėm. — Štai ateities vaizdelis trumpas.

Lietuvių Dienos Pasaulinės. Suvažiuoja 
iš įvairių kraštų, žemynų mūsų žmonės. 
(Ir kur nebuvo tik lietuvis tada blokštas!) 
Kai suklega visi —• na, Babelio gi tikras Bokštas. 
Ten dėdė iš Kanados už galvos tiesiog sau imas, 
suprast negali, ką jam sako brolvaikis iš Argentinos. 
Čia pusbroliai, šalia sustoję, šypsosi tiktai ir juokias — 
ano "dvikalbiškumas” danų buvo, mat, to — etiopų. 
Didžiausias susirūpinimas tačiau kyla, 
kai norima pravest susirinkimą.
Kuria kalba pradėti: anglų, vokiečių, ar gal italų? 
— Viena šeima, bet jau susikalbėt, deja, negali.

*****

Namų netekom — žemėj svetimoj juos pasistatėm. 
Blizgučiais apsikrovėm — mirga akyse, silpnai tad 

matom. 
Pamėgom trukšmą, tai apkurtom kiek (bent taip atrodo). 
Ir nebyliais dar tapsim, jei prarasim savo Žodį.

Julija

įmones - siuvyklas, kurios 
pagamina įvairios rūšies 
moteriškus ir net vyriškus 
kailinius rūbus.

Melbourne Katalikės mo
terys susitarė su pačios ge
riausios ir žymiausios kailių 
įmonės savininku, kuris su
tiko savo kailinius gaminius 
mums pademonstruoti. Jis 
atvežė į Lietuvių Namus la
bai didelę ir labai įvairią 
kailinių moteriškų viršutinių 
rūbų kolekciją ir net keletą 
vyriškų kailių.

Buvo modeliuojamos ir 
mūsų pačių darbščių bitelių 
rankomis megstos suknelės. 
Jos pasižymėjo spalvų įvai
rumu, raštų gražumu ir fa
sonų dailumu - dieninės ir 
vakarinės. Jas numezgė Eu
genija Mackevičienė, Vladė 
Petraitienė ir Janina Valai
tienė.

Kailius ir sukneles mode
liavo: Aurelija, Loreta Mac- 
kevičiūtė-Biggot, Aldona 
Butkutė, Loreta Petraitytė, 
Judita Sakalauskaitė, Birutė 
Šaulytė, Eleonora Balčiū
nienė, Stasė Ivaškevičienė ir 
Janina Valaitienė. Savo
mezginius taip pat modelia
vo Danguolė Baltutienė.

Įmonės savininkas, ponas 
Kempler, pabaigoje davė 
gerų patarimu kaip reikia 
prižiūrėti kailinį rūbą ir at
sakinėjo į paklausimus.

Greitai ir įdomiai prabėgo 
pora valandų. Katalikės mo
terys dėkoja modeliams ir 
moterims, kurios parodė 
savo rankų darbo mėgstąs 
sukneles. Taip pat ačiū vi
siems taip gausiai į madų
paradą atvykusiems. Al. B.

SYDNEY
DAINOS CHORO 

VAKARAS

Lietuvių Klube rengtas 
"Linksmas Subatvakaris” 
rugpiūčio 27 d. praėjo gra
žiai.

Visų mūsų nuoširdus ačiū 
programos atlikėjams Elvy
rai Belkienei, Aleksandrai 
Storpirštienei, BroniuiKive- 
riui už paruošimą dainų ir 
akomponavimą. Edvardui

Sydney Lietuvių 
Klube

Patikslinti paskleistas žinias apie naujai išrinktą Syd- 
nejaus Lietuvių Klubo Valdybą, skelbiame protokolo iš
trauką iš posėdžio įvykusio rugsėjo 28 d.

Valdybos protokolai yra surašomi anglų kalba, todėl ir 
ištrauką skelbiame taip kaip ji yra protokolų knygoje.

Lietuvių Klubo Valdyba

Extract form the
"MINUTES OF A MEETING OF THE BOARD OF 

DIRECTORS OF THE LITHUANIAN CLUB LTD ON 
28TH SEPTEMBER 1983 AT 16 EAST TERRACE 
BANKSTOWN COMMENCING AT 7.30 P.M.

PRESENT: Messrs.: V. Simniškis, P. Andriukaitis, B. 
Barkus, V. Burokas, A. Dudaitis, J. Karpavičius, A. Mi- 
gus, K. Protas ir A. Šepokas.

ELECTION OF OFFICERS OF THE BOARD:

a) PRESIDENT: Mr. Andriukaitis proposed that Mr. 
Simniškis should remain as President. Mr. Simniškis 
declined stating that for personal reasons and family 
commitments it was not possible for him to accept. Mr. 
Karpavičius then nominated Mr. Dudaitis who declined 
and nominated Mr. Migus. Mr. Karpavičius seconded the 
nomination. Mr. Migus was elected as President.

b) TREASURER: Mr. Migus nominated and Mr. Du
daitis seconded Mr. Simniškis as Treasurer. Mr. Simniš
kis was elected unopposed.

c) SECRETARY: Mr. Šepokas was nominated by Mr. 
Karpavičius. Mr. Šepokas declined. Mr. Karpavičius was 
nominated by Mr. Migus and seconded by Mr. Burokas. 
Mr. Karpavičius was elected unopposed.

d) VICE-PRESIDENT: Mr. Dudaitis was nominated 
by Mr. Karpavičius and seconded by Mr. Burokas. Mr. 
Dudaitis was elected unopposed.
COMMITTEES:

a) Entertainment: Director responsible Mr. A. Šepo
kas. He is also responsible for poker machine analysis.

b) House: Director responsible Mr. P. Andriukaitis.
c) Clubs’Co-ordinator: Director responsible for co-or

dinating activities of Clubs within the Club: Mr. V. Buro
kas.

At this point, the newly elected Hon. Secretary Mr. J. 
Karpavičius took over as the Minutes Secretary.” 
’’GENERAL BUSINESS:

a) The President Mr. A. Migus thanked the outgoing 
Directors Messrs. B. Barkus and K. Protas for their 
service to the Club and wished them well.

b) The President extended special thanks to Mr. V.
Simniškis for his many years of dedicated service as the 
President. '

The meeting adjourned at 9.00 p.m.

A. Migus
CHAIRMAN J. Karpavičius

Hon. Secretary

A. Šepokas
Minutes Secretary

Lašaičiui ir jo talkininkams 
už paruošimą ’’Lietuviško 
Radijušo 2 A — E”. Petrui 
Viržintui už pravedimą 
dainų.

Loterijai fantus aukojo: 
Jonas Gatavičius, Elena Ki- 
verienė, Jurgis Jurkūnas, 
p.p. Kušleikai, L. ir A. Kra- 
miliai, Nijolė Jurkšaitienė, 
Onutė Kapočienė, Jonas 
Macijauskas - paveikslas, 
Mykolas Petronis, Adelė 
Skirkienė, Alfonsas ir Bronė 
Sidarai. Piniginėmis auko
mis vakaro metu Dainos 
chorui aukojo po $ 20 Ed
vardas Rašymas ir Lydija 
Zalogienė savo vyro Alekso 
atminimui. Po $ 10 Ona Pa- 
laitienė ir Marija Statkienė. 
Ačiū aukotojams, ačiū Aldo
nai Kolbakienei už loterijos 
suorganizavimą ir visoms 
bilietų pardavėjoms, ir lai
mingus pryzus ištrauku
sioms, viešniai iš Newcaste- 
lio Benignai Zakarauskaitei, 
bei Birutei Aleknaitei. Nuo
širdus ačiū Kazimierui Bel- 
kui už talką ir Jonui Gata- 
vičiui už kasos prižiūrėjimą.

Atsiprašome visų tų ku
riems buvo parduoti bilietai 
su šaknelėmis.
DAINOS CHORO

ĮSIPAREIGOJIMAI

Lapkričio 6 d. Šv. Kazi
miero 500 metų mirties me
tinės. Dainos choras kvie
čiamas giedoti bažnyčioje ir 

akademijoje. Minėjime da
lyvaus Pronuncijus Austra
lijoje arkivyskupas Liugi 
Barbarito iš Canberros.

Gruodžio 3 d. įvyksta 
Dainos metinis koncertas.

PRISIMINKIME MŪSŲ
MIRUSIUS NARIUS

Andrius Simanavičius 
miręs 2.9.1982, Bronius Ju
revičius miręs 15.9.1980, 
Jonas Jarmalavičius miręs 
16.9.1975, Vladas Medelis 
miręs 4.10.1980 ir Algis Va
saris miręs 1.12.1980. Amži
no atilsio jiems visiems.

PAPILDYMAS
AUKOTOJŲ

Andriaus Simanavičiaus 
mirties metinėse, jo atmini
mui našlė Veronika Dainos 
choro reikalams paskyrė $ 
100.

Vietoj gėlių a.a. V. Kišo- 
nui aukojo Dainos chorui po 
$ 10 Jadvyga Levickienė, 
Katryna Scitnickienė.

— Kaip patiko Paryžius? 
—klausia vyresnio amžiaus 
turistą, ką tik grįžusį iš Pa
ryžiaus.

— Patiko. Bet būčiau no
rėjęs ten būti prieš 50 metų.

— Kodėl? Juk Paryžius 
tas pats.

— Taip, bet jau aš ne tas 
pats.
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”A U Š R O S” STOVYKLOJE
B. Žalys Tęsinys

Simbolinėmis dovanė
lėmis apdovanota visa eilė 
vadovų-vių - JS pareigūnų. 
Rajonas buvo atstovautas 
LSS Tarybos pasitarime, 
Liet. Skautijos Fondo suva
žiavime, oficialiuose priėmi
muose ir t.t. Australijos lie
tuvius skautus JS priminė 
keli, skautiškai - spontaniški 
brolių ’’išėjimai” - LSS Aus
tralijos Rajono Dienos 
proga, didžiojo parado metu 
ir JS ’’pabaigtuvėse”.

UNIFORMOS
JUBILIEJINĖJE

Australijoje dažnai už
girstame vyresniųjų skau- 
tų-čių tarpe: "Negaliu užsi
dėti uniformos, perdaug su
storėjau!.. Kaip atrody
siu?.?’

Nežinau, kaip ten yra Ka
nados ir JAV miestuose - gal 
ir ten yra taip ’’jautriai” žiū
rinčių į uniformos dėvėjimą. 
Stovykloje buvo eilė skauti- 
ninkų-kių, skautų vyčių ir 
vyr. skaučių, kurie tikrai 
savo figūros plonumu nega
lėjo pasigirti, bet jie nešiojo 
savo tvarkingas uniformas 
su pasididžiavimu. Tuo pa
čiu - ir kiti jais didžiavosi!

Pilna, skautiška uniforma 
buvo dėvima stovykloje tik 
specialiomis progomis - sto

vyklos atidaryme, parade, 
svečių priėmimuose, vieneto 
dienos minėjime ir pan. Į 
vėliavų pakėlimus - nuleidi
mus buvo einama stovykli
nėse uniformose, kurios bu
vo dėvimos visą dieną. Jas 
sudarė: sesių - tamsiai mė
lynos spalvos baltinukai, su 
stovyklos ženklu, šlipsas ir 
tokios pat spalvos trumpos 
kelnės ar ’’jeans”, jei buvo 
vėsu; broliai - žalios spalvos, 
stovykliniai, baltinukai, 
šlipsas ir kelnės.

Man užsidėjus Australijos 
rajono tamsiai mėlynus bal- 
tinukus (su Brolijos - Sese
rijos emblema), jais labai 
susidomėjo Seserijos narės, 
gal manydamos, kad aš pe
rėjau į jų gretas!.. Teko aiš
kintis, ir po to, kad nekeltų 
įtarinėjimų, aš jų daugiau 
nebedėvėjau.

MAITINIMAS
JUBILIEJINĖJE

Gal mažiausiai aprašyta 
JS dalis, tai stovyklos Tie
kimo Skyrius, virtuvė, val
gykla. O tuo tarpu tai buvo 
nepaprastai svarbus ir sun
kus darbas, kurį atliko pasi
šventusių skautininkų-kių, 
skautų vyčių - vyr. skaučių 
ir talkininkų-kių. Darbo 
nepalengvino ir nepaprastai 
tvankus oras, kokio mes net 
Australijoje nesusilaukia
me.

Maisto pristatyti - paga
minti reikėjo virš 800 žmo
nių, o savaitgalio metu - vi
sam 1000. Didžiulė virtuvė, 
skirta kepimui, įruošta ad
ministracinio pastato kieme, 
milžiniškoje palapinėje, kita 
- esanti pačiame admin, 
pastate buvo naudojama vi
rimui ir dalinimui.

Valgykloje, kurioje tilpo 
netoli 200 žmonių, aptar
naujantis personalas buvo 
atžymėtas ružavais ”šlip- 
sais”. Valgyti teko pamaino
mis. Kai kuricmspastovyk- 
lėms (prityrusių skautų, 
skautų vyčių) ateiti į val
gyklą užtruko apie 20 min., 
nes jas nuo virtuvės skyrė j’ 
mylios atstumas. Nežiūrint 

to - visų nuotaika buvo gera
- eidami dainavo ir šposavo.

Maistas buvo statomas 
ant stalų; pritrūkus, reikėjo 
tik paprašyti vieno iš ’’kel
nerių” (kuriais buvo įvairių 
šakų vyr. skautai-tės) ir jie 
tuoj atnešdavo kas reikalin
ga. Indai - lėkštės, puodukai
- popieriniai, pavalgius iš
metami. Peiliai, šakutės, 
šaukštai - plastikiniai; juos 
plaudavo ir vėl panaudoda
vo. Maistas buvo gausus ir 
sotus.

Nors stovyklautojai, įver
tindami jų tikrai sunkų dar
bą, ir mėgo savo virėjas ir 
virėjus (kokias ovacijas 
jiems sukėlė žygiuojant di
džiojo parado metu!), bet

Paskutinioji diena stovykloje
Šiandien (rugpjūčio 12 d.) 

gaskutinioji diena Jubil.
tovykloje. Rytoj, įvairiau

siomis priemonėmis, aplei
sime Woodland Trails sto
vyklavietę. Nuo ankstyvo 
ryto vyr. vadovai posė
džiauja ir tariasi su pasto- 
vyklių vadovybėmis, kaip 
greičiau ir sėkmingiau nu
imti sausas palapines, įvai
rius stovyklos įrengimus, 
papuošimus bei apšvarinti 
stovyklavietę.

Vidudienį stovyklą aplei
do Anglijos v.s. B. Zinkus ir 
Australijos v.s. B. Žalys. 
Popiet, vėliavų aikštės at
šlaitėje, šakomis renkasi JS 
jaunimas - daugelis jų pasi
puošė tautiniais drabužiais, 
žalumynais ir pintais vaini
kais. Popiečio tema: Der
liaus šventė - stovyklos už
baigimas. Miško pakraš
čiuose atsimuša lietuviškos, 
tautinės dainos, palydimos 
akordeono - stovyklos už
baigimas - darbo apvainika
vimas - skautiško derliaus 
nuėmimas.

Aušros Tunte
ASS METINĖ ŠVENTĖ 

SYDNEJUJE

59-sias Akademinio Skau
tų Sąjūdžio metines spalio 9 
d. suruošė ASS Sydnejaus 
Skyrius Lietuvių Klube, 
Bankstowne. Į jas, be pačių 
skautų akademikų, atsilankė 
gražus būrys svečių.

Metinių minėjimą atidarė 
skyriaus pirmininkas, fil. 
Izidorius Jonaitis, trumpai 
supažindindamas susirinku
sius su AS tikslais ir dar
bais. Šių metinių programa 
esanti skiriama pogrindinės 
’’Aušros” paminėjimui.

Po sugiedoto ’’Gaudeamus 
igitur”, programą vesti per
ėmė fil. Jadvyga Viliūnienė. 
Ji trupai supažindino susi
rinkusius su prieš 100 metų 
Dr. J. Basanavičiaus leistos 
’’Aušros” tikslais. Kaip 
anuometinę, taip ir šių dienų 
’’Aušrą” iššaukęs gyvena
masis momentas - reikalas 

teisingai prisiminti pra
eitį, nušviesti dabartį ir 
duoti gaires ateičiai...

Toliau ištraukų iš pogrin
dinės ’’Aušros” ir kitų šalti
nių skaitė Akademikių 
Skaučių D-vės narės: t.n. 
Kristina Virgeningaitė davė 
ištraukų iš Tarpt. Žmogaus 
Teisių deklaracijos bei rusų 
kriminalinio kodekso, vėliau

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

laužų metu mokėjo iš virtu
vės ir pasišaipyti; ypač ’’nu
kentėjo” vyriausios stovyk
los galvos (’’Jei turi tu gerą 
skonį, valgyk vištą pas 
Paronį!”)...

v.s. Bronius Žalys

Žodį taria sesė Liuda Ru- 
gienienė, vyriausioji der
liaus šventės organizatorė. 
Pakviečia derliaus šeiminin
kus - vyriausius stovyklos 
vadovus: Sigitą Miknaitį, 
Danutę Eidukienę ir Vytau
tą Vidugirį priimti iš sto
vyklautojų derliaus vaini
kus. Paukštytės ir vilkiukai 
įteikia vyr. skautininkams 
padėkos vainikus už gražią 
stovyklą. Geltonšlipsių 
brolių ir sesių vainikai ski
riami Dievo, Tėvynės ir Ar
timo derliui pagerbti. Prity
rusių skaučių derliaus vaini
kas - prisiminti sukurtą ir 
atnaujintą draugystę, vyr. 
skautės - gerojo darbo vai
niką. Akademikai atneša 
stovyklos viršininkui pasi
ruošimo gyvenimui vainiką.

Derliaus šeimininkai 
kviečia jaunimą linksmintis. 
■Paukštytės ir vilkiukai 
pašoka ratelį "Tėveli, kal
veli...’,’ skautai ’’Oželį” (o tų 
’’ožių” buvo didelis būrys!), 
vyčiai ir vyr. skautės - ’’No
riu miego...” Užbaigai, visi 

išduodama pavyzdžių 
’’Aušros”, kaip tai vykdoma 
tikrovėje. Fil. Ginta Viliū- 
naitė - apie Balio Gajausko 
nuteisimą, fil. Vida VUiūnai- 
tė - psichiatrinių ligoninių 
panaudojimą politinių kali
nių baudimui, sunaikinimui. 
Fil. Pajauta Pullinen - tauti
nių mažumų skriaudimą, 
plačiau sustodama prie Gu
dijos lietuvių tautinės veik
los persekiojimo. Fil. Eglė 
žižytė - rusų kalbos brukimą 
pavergtoms tautoms.

Moderatorė sesė J. Viliū- 
nienė, priminė apie ’’didžiojo 
brolio” sukeltas ’’ligas” Lie
tuvoje - alkoholizmą, mokslo 
sumenkinimą, žmogaus 
dvasios pavergimą... ’’Liūd
na - sakė ji, kad Vakarai, lig 
šiol iš va davę kolonialines 
tautas, apleido rusiškojo 
imperializmo pavergtuosius.

. Jie tik derasi!..”
Pogrindžio poezijos pa

skaitė G. Viliūnaitė, V. Vi- 
liūnaitė, fil. Tamara Vingi- 
lienė.

Fil. Elena Jonaitienė už
baigė ciklą susumuodama: 
”... kontaktas su tėvynėje 
gyvenančiais lietuviais yra 
būtinas... per tai užsimezga, 
kad ir netiesioginis ryšys 
tarp pogrindžio, tautos ir 
užsienio lietuvių...”

Minėjimas baigtas Tautos 

derliaus darbininkai sudaro 
tris žiedus ir šokdami dai
nuoja. Staiga iš miško at
šlaitės išeina prityrę skau
tai, vaizduodami senovės 
Lietuvos karius - karžygius. 
Dainuodami karių dainas ir 
švaistydami kardus, aplanko 
derliaus iškilmes ir nuke
liauja toliau į miškus ’’ginti 
tėvų krašto”.
Užbaigtuvėms derliaus šei
mininkai visus pakviečia ra
gauti giros, raguolių ir kitų 
skanėstų.

, Artėja vakaras. Vėliavų 
aikštėn renkasi svečiai ir 
pavieniai pareigūnai. Maršo 
garsams per garsiakalbius 
skambant į vėliavų aikštę 
įžygiuoja Brolijos, Seserijos, 
Akademikų, stovyklos ad
ministracijos ir Miško Brolių 
gretos. Per ’’šlubuojantį” 
mikrofoną duodami pasku
tiniai raportai, prenešimai, 
įsakymai. Seka pavieniai 
apdovanojimai - dovanėlės. 
Šį sykį pagerbiami virtuvės 
darbuotojai, palydimi visų 
stovyklautojų padėkos šū
kiais, kuriems nebuvo galo. 
Stovyklos viršininkas, paly
dimas vyr. skautininkų, pri
sega ’’Tėvynės Sūnaus” 
garbės žymenį prie Miško 
Brolių vėliavos, už vieneto 
atliktą didelį darbą ir nuo
pelnus Jubiliejinėje Stovyk
loje.

Giedant Tautos Himną ir 
gerbiant saliutu, nuleidžia
mos vėliavos. Stovyklos šei
mininkų - Kanados vėliava 
nuleidžiama paskutinioji, 
palydima kanadiečių hiiųpu

Himnu.
Salėje, ant stalų buvo iš

dėstyti S. Akademinės Lei
dyklos leidiniai: įvairios 
knygos, 4 tomai pogrindžio 
’’Aušros”, akademikų 
skautų žurnalas ’’Mūsų Vy
tis”. Norintieji galėjo šiuos 
leidinius užsisakyti.

Vėliau sesės akademikės 
visus susirinkusius' pavaiši
no kava ir pyragaičiais. Ta 
proga, dar kiek laiko pasi
kalbėta, pasidalinta įspū
džiais apie gražiai pravestą 
minėjimą. gj

VYČIAI MINI 30—MĖTĮ

Sydnejaus ’’Aušros” Tun
to Skautų Vyčių Gehežirtio 
Vilko Būrelis spalio 15 d. 
mini savo 30-metį, suruoš- 
damas iškilmingą vakarienę 
Lietuvių Klube.

Būrelis buvo įsteigtas 
1953 m. kovo 1 d. Camper- 
downe.

Būreliui šiuo metu vado
vauja s.v.v.sl. Algis Kapo
čius.

Kainai, kalneliai tolimi 
paskendę saulės ežeruos, 
ž lygumų saugių dairaus 

”Oh, Canada!” Stovyklos 
komendantas, ps. J. Uren
tas, duoda įsakymą Austra
lijos atstovams įžengti į 
aikštės vidurį atsisveikini
mui. Australiečiai, apsupti 
visų stovyklautojų, įteikia 
Atlanto, Kanados, Ramiojo 
Vandenyno ir Vidurio (Di
džiųjų Ežerų) rajonų pasto- 
vyklių viršininkėms pasku
tinius koala meškiukus (dė
vėtus prie skautų vyčių laz
dų). Ovacijos, plojimai, pas
kutiniai atsisveikinimo žo
džiai. Staiga australiečiai, 
nors tik keturi, iškelia pla
katus su užrašais: ’’Ačiū, 
ačiū, sudiev, sudiev!”, ’’Ma
ma, aš lieku čia - įsimylė
jau!” ir t.t. Nešdami tuos at
sisveikinimo plakatus, aus
traliečiai, dainuodami ’’Su
diev, sudiev...” apeina visus 
skautus. Priėję stovyklos 
vadovybę užsideda ant pečių 
stovyklos viršininką, v.s.fil. 
Sigitą Miknaitį ir apneša at
sisveikinimui su visais sto
vyklautojais.

Paskutinė diena stovyk
loje dar nebaigta. Vakare, 
nusileidus saulei, renkamės 
iškilmingam atsisveikinimo 
laužui. Jaunimas, nors iš
vargęs, bet dar pilnas ener
gijos, neramus - greit teks 
išsiskirti, atsisveikinti. Tad- 
nenuostabu, kad jie greitai 
įsijungė į dainas, šūkius, pa
sirodymus ir bendrąją laužo 
nuotaiką.

Giedri, žvaigždėta ir šalta 
naktis suglaudė visus arčiau 
laužo. Įvairią laužo progra
mą užbaigė Čikagos oro 
skautai primindami Dariaus 
- Girėno žuvimo 50-ties metų 
sukaktį, melodeklamuodami 
jų testamentą ’’Jaunajai 
Lietuvai”.

Giedant "Lietuva, bran
gi...”, ’’Sutelk mus, Viešpa
tie būrin..." ir ’’Ateina nak
tis...” užgeso laužas. Skirs- 
tėmės!..

Paskutinioji naktis šalta, 
trumpa, tad daugelis sto
vyklautojų dainuodami prie 
lauželių pastovyklėse, pra
leido paskutines stovyklos 
valandas.

Sudiev, broliai, sesės, su
diev Jubiliejine Stovykla! 
Rytoj visi išsiskirstome kas 
sau - po plačiąją Ameriką, 
Kanadą, Australiją, Brazili
ją, Vokietiją... Bet mus visus 
tebejungia tie patys tikslai, 
ta pati miela skautų organi
zacija, tad susitiksime vėl 
kitoje jubiliejinėje, kitoje 
Tautinėje Stovykloje!.. Tad 
iki pasimatymo!

v.s.fil. Balys Barkus

*
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Pas Newcastle lietuvius
DISKUSIJŲ KLUBE

Rugpiūčio 28 d. p.p. Kris
tensen namuose įvyko Dis
kusijų Klubo susirinkimas. 
Paskaitą apie Bob Hawke 
skaitė Zina Zakarauskienė. 
Paskaita pagrįsta neperse
niai autorės D’Alpuger iš
leista B. Hawke biografija, 
siekė supažindinti klausyto
jus ne tiek su Hawke politi
ne karjera, kiek su jo asme
nybe. Ta prasme buvo gilin
tasi į B.H. charakterį forma
vusius faktorius, kaip giliai 
religinga namų aplinka, tėvų 
ir ypatingai motinos be 
komprosimų pažiūros į gy
venimą, liguista jaunystė ir 
motinos globa, tėvų įsitiki
nimas sūnaus pašaukimu 
aukštai politinei karjerai ir 
tos idėjos nuolatinis puose
lėjimas. Plačiai aptarta B.H. 
santykiai su žmonėmis už 
šeimos ribų, nagrinėti inci
dentai, turėję lemiamo 
vaidmens B.H. asmeninių ir 
politinių pažįūrų susiforma
vime (jo vizitai į Izraelį, In
diją), kurių stiprūs humani
tariniai bruožai dažnai susi
kerta su darbiečių partijos 
siauru dogmatiškumu.

Paskaita buvo įdomi ne 
tik kaip sudėtingos asmeny
bės portretas, bet ir tuo 
(kaip Dr. V. Doniela paste
bėjo sekusiose diskusijose), 
kad B. Hawke gyvenimas ir 
politinė karjera vystėsi tuo 
pačiu laikotarpiu, kaip ir 
mūsų pokario imigrantų kū
rimasis Australijoj. Neiš
vengiamai norisi spekuliuo
ti, kad tapęs Australijos mi- 
nisteriu pirmininku B. 
Hawke vaidins svarbią rolę 

ne tik mūsų adoptuoto kraš
to ateities sprendimuose, 
bet gal būt ir mūsų politinė
se aspiracijose.

Sekantis susirinkimas 
įvyks p.p. Butkų namuose 
spalio23 d. Paskaitą skaitys 
Dr. V. Doniela.

V. Kristensen 
D.K. reporterė

TAUTOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 24 dienos vakare 
St. Peter’s salėje įvyko 
Tautos Šventės minėjimas. 
Apyl. V-bos pirm. p. S. Žu
kas taręs atidarymo žodį 
pakvietė prof. Dr. V. Donie- 
lą ir jo seserį Danutę pra
vesti oficialią minėjimo dalį. 
Paskaitoje paliesti du lietu
vių tautai reikšmingi įvy
kiai: ’’Aušros” pasirodymas 
ir jos įtaka tautiniam atgi
mimui ir Dariaus ir Girėno 
suplanuotas ir įvykdytas’ 
tragiškai užsibaigęs žygis 
per Atlantą. Dr. V. Donielos 
žodį jo sesuo p. Danutė pa
pildė istorinėm ir biografi
nėm detalėm bei laiškų iš
traukomis. Meninėje dalyje 
pasirodė p. S. Žuko vado
vaujamas dainininkų būre
lis. Pradžiai p. Z. Zakaraus
kienė sudainavo solo dvi se
noviškas lietuviškas dainas, 
moterų kvartetas (Z. Zaka
rauskienė, B. Zakarauskai- 
tė, B. Gasparonienė ir M. 
Zakarauskienė) laisvai pa
dainavo dar keturias dainas. 
Marta Zakarauskienė ir 
Juozas Česnaitis duetu pa
dainavo vieną dainą. Toliau 
sekė vyrų kvintetas (Č. Za
karauskas, J. Česnaitis, S. 

Daugėla, Balčiūnas ir A. Ba- 
jalis) padainavo dvi dainas ir 
ši dalis baigta jungtinio bū
relio sudainuota A. Bražins
ko "Užstalio daina”. Minėji
mas baigtas Tautos Himnu.

Sekė šokiai grojant p. 
Kuto paruošta muzika iš 
juostelių, pravesta loterija 
(Valdyba dėkoja fantus au

Prabėginės užuominos
Reportaže apie Melbour

ne įvykusias Baltų studijų 
dienas (M.P. 1983 m. Nr. 38) 
pabrėžtinai gėrimasi prele
gento prof. E. Dunsdorfs 
skaityta tema, kuri labai su
dominusi auditoriją. Drauge. 
primenama jo darbštumas 
bei energija, kurios dėka esą 
surinktos žinios apie išeivi
joje gyvenančius latvius, 
baigusius čia aukštuosius 
mokslus.

Šia proga tenka priminti, 
kad ir Australijoje gyve
nančių lietuvių tokia, gi tru
putį net platesne apimtimi, 
buvo kai kas padaryta.

Po paskutiniojo karo apie 
čia atvykusius lietuvius, ap
sigyvenusius Melbourne, iki 
1972 metų buvo surinktos 
šios žinios:

1) . Žinios apie baigusius 
universitetą ar kurią kitą 
aukštąją mokyklą. Šiose ži
niose matome, kad 1954 m. 
Melbourne universitetą pir
moji lietuvė baigė Dana 
Bortkevičiūtė-Žilinskienė.

2) . Vedusiųjų žinios, iš 
kurių matome sukurtų miš
rių šeimų skaičių. Pirmoji 
mišri šeima buvo sukurta 
1955 metais.

3) . Naujagimių žinios, ku
riose nurodoma, kad 1955 m. 

kojusiems) ir šventė baigta 
valdybos patiekta kavute su 
pyragaičiais. Tai buvo pir
mas naujai išrinktosios apyl. 
valdybos surengtas subuvi
mas. Šalia turiningos prog
ramos nemažai pastangų 
įdėta dekoruojant salę ir 
stalus. Vakaras prabėjo jau
kioj šeimyniškoj nuotaikoj.

čia gimė pirmas lietuvių 
ateivių kūdikis - Teresė Bi
rutė Brokaitė.

4). Mirusių žinios. Iš jų 
sužinome, kad 1950 metais 
čia mirė pirmas ateivis lie
tuvis Leonas Tuskenis; pa
laidotas New Cheltenham 
kapinėse, Melbourne prie
miestyje.

Turimomis informacijo
mis, tokios ar panašios ži
nios esą surinktos ir iš kitų 
Australijoje lietuvių apgy
ventų vietovių ir jos laiko
mos Adelaidės Lietuvių Ar
chyve - Muziejuje. Tačiau 
klausimas, ar jos pasiekė 
savo paskirties tikslą? Gal 
niekam šiais reikalais nesi
domint, viskas guli po dulkių 
sluoksniu archyvo lentynose 
visai nepaliesta.

Kitų tautybių atliktą šios 
paskirties darbą vertinant, 
reikėtų ir mums pradėtąjį 
darbą tęsti. Kadangi asme
ninė iniciatyva, kurios pas
tangomis šis *darbas buvo

VWVWMM ZWWVWWVW

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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atliktas su laiku išsenka, tad 
jo turėtų imtis organizaci
jos. Mano protu, šiam darbui.- 
tęsti tiktų studentų korpo
racija Romuva, arba Akade
minis Lietuvių Skautų Sąjū
dis.

*****
Girtina A.L.K. Federaci

jos iniciatyva išleisti daili
ninko Adolfo Vaičaičio 
abstrakčios kūrybinės min
ties sveikinimo atvirukai. 
Gaila tačiau, kad be leidėjo 
ir dailininko pavardės mini
mame atviruke lietuviško 
įrašo, daugiau jokios tauti
niai lietuviškos minties ne
matyti. Esą manoma, kad 
šiuo atviruku, siunčiamas 
lietuviškas sveikinimas iš
ryškins jo lietuviškąją pas
kirtį. Abejotina, ar tokia 
galvosena pateisinama. Juk 
ir nupirktame australiškame 
atviruke sveikinimas para
šytas lietuviškai paties atvi
ruko nesulietuvina, jo išvir
šinė išvaizda, tautiniu 
požiūriu, tebelieka mums 
svetima.

Gal vertėjo skoningai pa
rinktoje vietoje, estetišku 
gražių šriftu parašyti šio at
viruko išryškinančią lietu
viškąją paskirtį. Kad atvi
ruko paskirtis būtų univer
sali - jis tiktų sveikinimams 
visomis progomis: Kalėdų, 
Velykų šventėse bei vardi
nėse ir gimtadieniais, vertė
jo parašyti: ’’Proginis lietu
viškas sveikinimas” ar kokį 
kitokį tinkamą lietuvišką 
įrašą parinkti, tada jis būtų 
įgavęs lietuviško sveikinimo 
atviruko charakterį.

Liudas Barkus

0—28 tinklasatveda 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

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 

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.
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Srkaj t ytoj u N u o m o nes
Gerb. Redaktoriau,

Rašau Jums iš Amerikos 
su keletu klausimų, dingte
lėjusių į galvą PLJ Kongre
so Oberline po susitikimo su 
Australijos jaunimu.

Buvau Kongrese parodyti 
savo skaidrių programą 
’’Manoji Lietuva”. Po prog
ramos priėjo grupelė jau
nuolių, išsiskyrusių iš kitų 
dviem ypatybėmis: prašė 
dar kartą parodyti progra
mą bei papasakoti, kas ro
doma, nes jie lietuviškai ne
mokėjo.

Na, parodžiau. Jie daug 
klausinėjo, kalbėjomės. Pa
sirodė, kad jie visi iš Pertho 
arba apylinkių. Jie mokėjo 
porą žodžių lietuviškai, bet 
ne daugiau ir nė vienas iš jų 
nieko nežinojo apie Lietuvą. 
Jie pasakojo, kad tėvai kal
ba lietuviškai tarpusavy, bet 
ne su vaikais. Sakė, kad apie 
Pertho jaunimą lietuviškoje 
spaudoje nieko nėra.

Šitas pokalbis mane labai 
sujaudino. Tasai jaunimas 
taip norėjo žinoti apie Lie
tuvą, jos istoriją ir gyveni
mą. Sakėsi norį išmokti kal
bėti lietuviškai, kalbėti su 
visais sava kalba. 0 aš po ši
to susitikimo norėjau jiems 
padėkoti už tokią meilę ir 
norus. Čia jaunimas tarpu
savy angliškai šneka, nors 
daugelis jų gerai moka lie
tuviškai. Gi šitie, kurie ne
mažai skatiko paklojo va
žiuoti į Kongresą pergyvena 
savo nemokėjimą ir savo 
nežinojimą.

Dabar kyla klausimas: 
kodėl? Niekados nesu buvęs 
Australijoje, tik žinau apie 
sąlygas iš pasakojimų ir 
spaudos. Žinau, kad kitur 
Australijos lietuviai gerai 
kalba lietuviškai, dalyvauja 
įvairiose kultūrinėse ir vi-' 
suomeninėse sferose. Kodėl 
Perthe to nėra?

Jaunimas nepakankamai 
paaiškino, kodėl jų tėvai ne
norėjo pamokinti arba su 
jais kalbėti lietuviškai. Ar 
dėl to, kad jų vaikai taptų 
’’gerais australiečiais” ir 
jiems sektųsi gyvenime? 
Mano tėvas taip norėjo, ba 
jam sunku buvo atvažiavu
siam į svetimą šalį su keistu 
vardu ir kalba. Aš pats iš
mokau lietuviškai tik baigęs 
universitetą. Gal jie galvoja, 
kad Lietuvos gyvenimas 
baigėsi jiems išvykus iš tė
vynės?

Atleiskite už tokį ilgą 
laišką, bet jaučiuosi turįs 
teisę reikalauti paaiškinimo. 
Man kalba buvo atimta 20 su 
viršum metų, o jeigu aš ne
būčiau pasiryžęs jos išmokti, 
tai dar būčiau toje ”be tau
tos” masėje. Išmokau, va
žiavau į Lietuvą stažuotis 
universitete tautosaką. 
Taip, reikalauju ne tik iš 
Australijos lietuvių, bet iš 
visų lietuvių svetur. Kokią 
jūs turėjote teisę atimti iš 
mano kartos ir mano vaikų 
kartos lietuvių kalbą, Vinco 
Krėvės raštus, Balio Sruo

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE 

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

”—***■—■ ■ " ■ ■■

gos dramas, dabartinės Lie
tuvos filmus ir romanus! 
Argi negalvojate, kai už- 
temdote Lietuvą. O Lietu-' 
voje dar egzistuoja žmonės, 
lietuviškai skaito, rašo.

Jūsų vaikai nėra kvailiu 
Jie viską mato, supranta; 
Jie turi galvoti, nuspręsti 
patys. Jūs tik galite duoti 
pamatus, ant kurių stato 
savo” Lietuvos supratimą, 

savo lietuvybės jausmus. 
Nesigailėkite šito. Tas mažai 
kainuoja, o kokius derlius 
duoda.

Su pagarba

Perkūnas Krukonis, 
Boston

Gerb. Redaktoriau,

Kaip buvęs pereitame 
Syd. Lietuvių Klubo narių 
susirinkime (rugsėjo 25 d.) 
susidariau nuomonę, kad 
>er tas daugiau kaip dvi va- 
andas nieko konkretaus ne- 
juvo pasiekta ar išspręsta. 

.0 ypatingai tuo reikalu, ka
da finansiniai sunkumai ir' 
visokios skolos mūsų klubą 
spaudžia. Norėčiau ir aš čia 
savo nuomonę išreikšti.

Tikrai buvo daug kalbėta, 
kartu netrūko visokių viso
kiausių nuomonių, sugestijų, 
patarimų, papeikimų bei 
kritikos. Žinoma, buvo įdo
mu išklausyti visokių nuo
monių iš dalyvavusios pub
likos. Atrodė, kad visi iš 
savo pusės buvo teisūs, bet 
kartu dauguma tų pasisaky
mų nebuvo entuziastingai 
priimti. Taigi, susidarė nuo
monė, kad Įdubo reikalai ga
lutinai nebuvo išspręsti, o 
ypatingai skolos bankui.

Lietuviai
Čikagoje

Rašo Jurgis Janušaitis
Atrodo, kad ir Čikagoje 

baigėsi karštoji vasara ir 
pradėjome gyventi rudens 
nuotaikomis. 0 vasara buvo 
tikrai karšta. Virš keturias
dešimt dienų temperatūra 
pasiekdavo iki 95 laipsnių 
šilimos. Žmonės sako, kad 
seniai bebuvusi tokia karšta 
vasara.

Drauge su rudenėliu su
grįžta ir gyvas kultūrinis ir 
visuomeninis gyvenimas. 
Aną dieną, ’’Draugo” dien
raštyje paskelbtame rengi
nių kalendoriuje pastebėjau 
gausybę balių, banketų, ge
rų ir menkesnių kitokių pa
sirodymų, kurių savaitga
liais vyksta net po keletą. 
Taigi norint visur suspėti 
reikia daug laiko, sveikatos 
ir pinigėlio. Gal net per daug 
tokių smulkių renginių, ku
rie išsklaido dalyvius ir tuo 
pačiu nukenčia net rimti 
renginiai. Bet visa tai rodo, 
kad Čikagoje lietuviškas 
gyvenimas virte verda ir 
kad tautinis gyvastingumas 
negreitai čia ims menkėti.

Kaip buvo priminta, kad 
kiekvienam Įdubo nariui 
reikėtų įnešti po 250 dol. 
primenant, kad neįnešę tos 
sumos pinigų gali prarasti 
klubo nario teises. Šiuo rei
kalu publika reagavo nepa
lankiai.

Dar vienas dalykas mane 
(tikriausiai ir kitus) nuste
bino, kai klubo vadovybė 
pranešė apie buvusio pinigi
nio vajaus pasekmes, kad is 
tų 25% klubo narių, prisidė
jusių tuo tikslu staiga savo 
įnašus atsiėmė galbūt iš pa
nikos ar panašiai. Kodėl taip 
įvyko, sunku įsivaizduoti. 
Gal savotiškas skūpumas, 
klubu nepasitikėjimas ar ki
tos priežastys privertė juos 
taip pasielgti. Gaila, kad taip 
įvyko. Tuo labiau, kaip va
dovybė pranešė, kad tikslą 
buvo beveik pasiekę.

Galvoju: argi visi Sydne- 
{’aus geros valios lietuviai ir 
lendrai visi klubo nariai - 

seni ir jauni - nesugebėsim 
išspręsti piniginės proble
mos kaip galint sklandžiau ir 
greičiau? Juk dar klubas ne- 

ankrutuoja. Bet pagal va
dovybės pranešimą turim 
žemės sklypą su namu apie 
200.000 dol. vertės. Tai ko 
mums bijoti ar gailėtis to pi
nigo. Duokim, aukokim, 
skolinkim kiek kas gali, ir 
problema bus išspręsta be 
didelio vargo. O jei mirtis 
vieną kitą investavusių ne- 
atsiėmus skolų nuskins - tiek 
to. Juk į kapus to pinigo ne
nusinešim.

Dėl pačių namų tikrai 
trokštu, kad ir ateity būtu
me pilnateisiai šių namų šei-‘ 
mininkai be kitų pagalbos. 
Tad sėkmės ir daugiau soli-

Su rudens nuotaikomis, su 
nauju ryžtu tad ir vėl sku
bėsime į sales, į ruošiamus 
kultūrinius renginius. Pir
mosios kregždės jau pasiro
dė. Rugsėjo 9 d. Jaunimo 
Centro kavinėje sutikome 
mūsų žymiosios 
SOLISTĖS 
GINOS ČAPKAUSKIENĖS

PLOKŠTELĘ
Solistę Giną Čapkauskie- 

nę, be abejo, pažįsta ir Aus
tralijos lietuviai. Ji ten yra 
koncertavusi. Turi gražų 
kolaratūrinio soprano balsą. 
Su koncertais yra aplankiusi 
Kanados, Amerikos ir kitų 
kraštų lietuvių kolonijas. 
Yra pagrindines partijas 
dainavusi operose, o taip pat 
dainavusi ir svetimtau
čiams. Kritikai ją gerai ver
tino ir vadino lakštingala.

Todėl ir kilo sumanymas 
išleisti jos plokštelę. Buvo 
sudarytas plokštelei leisti 
specialus komitetas, kuriam 
vadovavo Jonas Talandis.

Po didelių pastangų paga
liau susilaukėme ir plokšte
lės. Jos sutiktuvės įvyko 
rugsėjo 9 d. Jaunimo Centro 
kavinėje. Sutiktuvėse daly
vavo nemažas dainos mylė
tojų būrys ir solistės prie- 
telių.

Solistę pasveikino ir 
plokštelės išleidimo rūpes
čiais pasidalino pirmininkas 
Jonas Talandis. Solistė Gina 
Čapkauskienė pažymėjo, 
kad šia plokštele norėjusi 
apvainikuoti savo 20 metų 
dainavimo karjerą. Padėko
jo komitetui ir mecenatams

Dail. L. Truikys DEKORACIJA

darumo mums visiems per
nešti tą piniginį vargą kuris 
taip nenumatytai mus už
klupo. . A. Žilys

už piniginę paramą plokštelę 
leidžiant. Jos išleidimas Ka
nadoje atsiėjęs apie 20.000 
dol. įj*

Plokštelėje mūsų svetim
taučių kūryba. Išskirtinai 
įdomios dainos, nėra operų 
arijų. Tai dar vienas stam
bus įnašas į mūsų kultūrinių 
vertybių aruodą. Manytina, 
kad plokštelė pasieks ir 
Australijos lietuvius. Sutik
tuvėse solistė Gina Čap
kauskienė įteikė plokšteles 
mecenatams ir ją įsigiju- 
siems davė autografus. Su
sidomėjimas šia plokštele 
buvo didelis.

Rugsėjo 18 d. Lietuviu 
Tautiniuose namuose, Lie
tuvių žurnalistų Sąjungos 
Centro Valdyba suruošė 
gerą literatūrinę popietę - 
dviejų naujų

BRONIO RAILOS 
knygų sutiktuves. Mūsų žy
mų publicistą, žurnalistą, LŽ 
S-gos garbės narį lietuviš-. 
koji visuomenė gerai pažįsta 
iš raštų spaudoje bei 14 
knygų. Šį kartą sutikome 
naujausias jo knygas ’’Rai
bos Agavos” ir ’’Kitokios' 
Lietuvos Ilgesys”.

Rašytoja Nijolė Jankutė- 
Užubalienė aptarė "Raibos 
Agavos” knygą, kurioje su
telkta įdomios medžiagos 
apie mūsų poetus, rašytojus, 
visuomenininkus, kultūri
ninkus tiek gyvenančius 
išeivijoje, tiek ir okup. Lie
tuvoje. Šioje knygoje pa
liesti žmonės ir jų darbai ne 
tik iš teigiamos bet ir iš nei
giamos pusės.

’’Kitokios Lietuvos Ilge
sys” knygą aptarė Draugo 
redaktorius Mykolas Dran
ga. Šioje knygoje telpa virš 
100 prakalbų į okup. Lietuvą 
per Laisvės radiją. Kalbėto

jas palietė Br. Railos knygos 
kalbą, stilių, žodingumą ir 
iškeltas problemas. Knygos 
autorius savo prakalbomis į 
okup. Lietuvą duoda stiprų 
atkirtį bolševikams, klasto- 
jantiems Lietuvos neprikl. 
gyvenimą bei skleidžiamą 
įvairų melą dabar.

Pastarosios knygos pasi
rodymą lėmė mecenatas 
Kostas Ramonas, kuris šia 
proga tarė žodį, pasidžiaug
damas Br. Railos kūrybin
gumu ir atliekamu dideliu 
darbu. Kritiškai vertino kai 
kurių veikėjų pastangas Br. 
Railą suniekinti ir kurių iš
puolių dėka daug gerų vi
suomenininkų iš darbų pasi
traukė. Jis pažadėjo ir atei
tyje, jeigu atsirastų, išleisti 
kasmet bent po dvi naujas 
geras knygas savo lėšomis.

Pabaigoje kalbėjo knygų 
autorius Bronys Raila. Jo 
žodis spalvingas, įdomus, 
dėkingumu pasižymįs. Jis- 
dėkojo Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos Centro Valdybai 
už sutiktuvių suruošimą, 
prelegentams ir mecenatui. 
Apibūdino, kaip ruošia
mos prakalbos į okup. Lie
tuvą ir dvi jų pademonstra
vo iš magnetefoninės juos
tos. Bronio Railos prakalbos 
ir kitokios knygos lietuvių 
išeivijai yra labai naudingos, 
išliekančios ir istorijai palie
ka nesuklastotus, teisingus 
dokumentus. Sutiktuvių 
programai vadovavo LŽ 
S-gos vicepirmininkas, 
Draugo redaktorius Algir
das Pužauskas. LŽ S-gos 
pirmininkas Jurgis Janušai
tis išreiškė pasigėrėjimą Br. 
Railos kūryba, kuri priside
da ir prie mūsų tėvynės 
laisvės kovos. Linkėjo dar 
daug kūrybingų metų. Dau
gelis įsigijo naujas knygas, 
autorius pasirašė autogra
fus. Taigi šiais renginiais ir 
pradėjome Čikagos judrų 
kultūrinį gyvenimą. Mielas 
Redaktoriau, dabar dažniau 
pasižvalgysime ir po kitus 
renginius.

Sėkmės.
Jūsų Jurgis Janušaitis

Tarp žmonių, kurie ne
mėgsta priespaudos, yra 
daug tokių, kurie mėgsta ki
tus prispausti.

Napoleonas Boneparte
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I n To r m a c i j a
ŠV. KAZIMIERO 500 

METŲ MIRTIES 
MINĖJIMAS

Pakartotinai primename, 
kad šis minėjimas Sydnejuj 
įvyksta lapkričio 6 d. Jau 
anksčiau buvo skelbta, mi
nėjimas bus atžymėtas iš
kilmingomis pamaldomis St. 
Joachims bažnyčioje Lid
combe, dalyvaujant Apašta
liškam delegatui, pro-nunci- 
{‘ui arkivyskupui Luigi Bar- 
»arito, D.D. D.C.L. giedos 

Dainos choras vad. Br. Ki- 
verio. Visos organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vė
liavomis.

Po pamaldų iškilmingi 
pietūs, kartu su Apaštališ
kuoju delegatu čia pat para
pijos salėje Lidcombe. Įėji
mas pietuose tik su bilietais. 
Kaina suaugusiems $ 5 ir 
vaikams $ 2. Registruotis 
prašome skubiai iki spalio 30 
d. Registruoja: prel. P. But
kus tel. 560 8989, Danutė 
Bižienė 587 9837, A. Krami-

Melboumo Dainos Sambūris malonia kviečia visus t

METINĮ KONCERTĄ
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!

Melbourno Dainos Sambūrio Valdyba

VISUR VISAIP
ŽVEJŲ BALIUS

Sydnejaus žvejų Klubo 
metinis balius jau įsipilieti- 
no. Kasmet jis darosi vis po
puliaresnis ir patrauklesnis. 
Ir šių metų žvejų balius 
įvyks lapkričio 12 d., 7 vai. 
vak. Sya. Lietuvių Namuose 
Bankstowne. Programoje 
"LINKSMIEJI BROLIAI”, 
kurie pašukuos mūsų veiklą 
be cenzūros ir sentimentų.

Dalyvaukime gausiai. Dar 
kartą įsitikinsite, kad žvejai 
niekad neapvylė! Įsidėmėki
te: žvejų balius lapkričio 12 
d. Syd. Liet. Namuose.

NIDOS KNYGŲ KLUBAS 
LONDONE

siūlo Australijos lietu
viams Avos Saudargienės 
knygą "VĖJAS IŠ RYTŲ”. 
Autorės kelionių įspūdžiai 
po Jugoslaviją, Austriją, 
Lenkiją ir Mažąją Lietuvą. 
154 psl. knygos kaina $ 6. 
N.K.K. nariams $ 5.

Užsakyti galima: Nidos 
Knygų Klubas, 1/2 Lad- 
broke Gardens, London, Wil 
2PT Gt. Britain.

liūs 727 3131, V. Petniūnienė 
520 3649 ir Ant. Vinevičius 
parapijos kioske.

Ruoškimės šiai šventei ir 
dalyvaukime. Registruoki- 
mės skubiai, kad palengvi
nus organizatorių darbą.

Rengimo Komitetas

PRANEŠIMAS

Po 18 mėnesių veiklos 
Tautodailės Rankdarbių 
Ratelis jaučiasi pajėgus pa
demonstruoti lietuviškajai 
visuomenei savo iniciatyvą 
ir vaisius. Parodyti, ypač, 
mūsų jaunimui, kad galima 
namuose pasigaminti tauti
nių drabužių. Ratelio užsi- 
brėžimas yra propaguoti 
jaunųjų tarpe lietuvių liau
dies seniausią meno šaką - 
audimą. Namų darbo au
deklais galima puošti savo 
butą. Pasigaminti tautiniais 
motyvais įvairiausių kitų 
papuošalų.

Istorija mums rodo, kad 

kos pratybos”. P. Jokimai- 
tienės parengtos su Z. Pu
teikienės melodijomis Vaikų 
dainos. B. Kviklio ’’Lietuvos 
bažnyčios” - 1, 2 ir 3 dalys: 
Telšių vyskupija, Vilkaviš
kio vyskupija ir Kauno arki
vyskupija. E. Juciūtės 
"Igarkos naujamiestis” (do
kumentinis raportažas iš 
lietuvių tremtinių gyvenimo 
Sibire). J. Karkos red. Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
studentų atsargos karininkų 
korporacija Ramovė 
1933-1983.

MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO VALDYBA 
kviečia visus Klubo narius ir svečius atsilankyti į tradicinį

Melb. Lietuvių Klubo Balių
spalio 29 d., šeštadienį, 7 vai. Melbourno Lietuvių Klube, Nth Melbourne;

Gera muzika, gardi, šilta vakarienė, turtinga loterija. Prašome gėrimus 
nusipirktiKlubopatalpose.
BILIETAI: klubo nariams $ 10

nenariams $ 12
Vietų užsakymus priima G. Statkus tel. 857 8502. Bilietai gaunami per G. 

Statkų ir prie įėjimo.

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

15-me šimtmetyje senojoje 
Europoje lietuviški audeklai 
buvo labai vertinami. Juos
tos ir lino rankšluosčiai buvo 
laikomi brangiomis dovano
mis. Užtat neleiskime žūti 
šiam brangiam tautodailės 
meno palikimui, kurį esame 
atsivežusios iš senutės Lie
tuvos.

Spalio 23 d., sekmadienį, 2 
vai. Lietuvių Klube, Banks
towne viršutinėje salėje 
’’Ratelis” ruošia audimo

Ačiū V. Rocienei už $ 10 
auką Melbourne Lietuvių 
Bibliotekai.

J. Mikštas 
Bibliotekos Vedėjas 

$ 1.230 MELBOURNO
SAVAITGALIO

MOKYKLAI

Federalinė Mokyklų Ko
misija Melbourno Liet. Sa
vaitgalio mokyklai paremti 
paskyrė 1230 dol. Iš viso et
ninėms mokykloms fed. vy
riausybė paskyrė tris mili
jonus dolerių.

Indijoje prasidėjusios liū
tys sukėlė didelių potvynių 
ir priskaitoma jau daug žu
vusių.

Spalio 22 d., šeštadienį, 7 vai.

Tėviškės Aidų Balius
Įėjimas $ 4 asmeniui;

pensininkams $ 3.

parodymo popietę visuome
nei. Atsilankiusieji galės 
vaizdžiai matyti visą audimo 
eigą, k.a.: verpimą, apmeti
mą, suvėrimą ir audimą bei 
raštų rinkimą. Taip pat bus 
’’Ratelio” narių pagamintų 
rankdarbių parodėlė. Tą 
pačią popietę bus demons-, 
truojama antra, labai svarbi 
mūsų tautodailės šaka, tai 
mūsų jaunių medžio darbų 
pjaustinėjimas, ir maža jų 
darbų parodėlė.

Prašome atsilankyti su 
savo jaunimu į ’’Ratelio” 
ruošiamą popietę. Savo at
silankymu ne tik moraliai 
paremsite mus, bet ir kartu 
padėsite ugdyti per amžius 
sukurtą liaudies meną.

’’Ratelio” iniciatorės

RELIGINĖ
INFORMACIJA

PRISIMINSIME 
MIRUSIUS

Spalio 30 d., sekmadienį, 
gedulingos pamaldos Lid
combe 11.30 vai. už visus 
mūsų mirusius artimuosius 
parapijoje ir tėvynėj, ypač 
kurie savo intencija išreikš 
ir auka. Pamaldose giedos 
Dainos choras, diriguojamas 
B. Kiverio.

LANKYSIME KAPINES

Tuoj po šių pamaldų ap
lankysime mirusius Lietuvių 
kapinėse Rookwood. Ten 
bus pamokslas, Libera ir 
kitos maldos bei giesmės už 
visus mirusius prie gėlėmis 
ir žvakėmis papuoštų kapų.

PRAŠYMAS ,

Staigiai susidėjus aplin
kybėm man prireikė Čiur
lionio darbų atvirukų (neri
boto skaičiaus) jo tapybos 
pristatymui australiškam 
meno pasaulyje. Būsiu dė
kinga kiekvienam, galinčiam 
padėti man tęsti Čiurlionio 
kūrybos išgarsinimą. Atvi
rukus malonėkite siųsti 
’’Mūsų Pastogės” adresu 
nurodant kainą, arba 
paskambinti tel. 709 8395.

Adresas: ’’Mūsų Pastogė” 
P.O. Box 550 Bankstown, 
NSW, 2200.

Iš anksto dėkinga
Genovaitė Kazokienė

Lapkričio 1 d., antradienį, 
Visų Šventųjų privaloma 
šventė. Bus ir lietuviškos 
pamaldos Lidcombe 7.30 vai. 
vak. Atlaidai už mirusius - 
visuotiniai atlaidai aukojant 
už vieną sielą išpildžius vi
sas atlaidams pelnyti parei
gas. Jau laikas užprašyti ir 
šv. Mišias, ypač kas norėtų, 
kad jos būtų dar lapkričio 
mėn.

SUDEGINTIEMS 
MIRUSIEMS NIŠOS

Gauta svarbi informacija 
iš Rookwood kapinių valdy
bos sudegintų mirusiųjų 
reikalu. Lietuvių kapinių 
sekcijoje numatoma pasta
tyti sienelė su nišomis, kur 
bus laikomi sudegintų miru
siųjų pelenai. Minėtame ka
pinių valdybos rašte sako
ma, kad kiekviena niša kai-
nuos $ 120, bet į ta kainą ne
įeiną įrašas - lentelė nišos 
užbaigime. Bronzos lentelė 
kainuoja šiuo metu 50 dol., 
už kurią mokama jau nišoje 
padėjus pelenus.

Prieš pradedant šios sie
nelės statybą reikia įmokėti 
60 dol. už nišą. Šis depozitas 
negrąžinamas. Šį 60 dol. 
depozitą reikia įmokėti ka
talikų kapinių įstaigoje 
Rookwoode asmeniškai ar 
ba per savo įgaliotą asmenį.

Kun. P. Butkus

ŠALTINIŲ 
BIBLIOTEKOJE

HSC LIETUVIŲ KALBOS 
KURSŲ LANKYTOJAMS.

Šaltinių Biblioteka da
bar turi: Lietuvių k. kurso 
aprašymą (Course descrip
tion); praėjusių egzaminų 
klausimus (1975,1977, 1978, 
1981, 1982); egzaminuotojų 
raportus (1975, 1977, 1978, 
1980, 1981, 1982).

Naujai gautos knygos: J. 
Lingio "Sceninis lietuvių 
liaudies šokis”, 4 dalys (Et- . 
nografinė ir istorinė me
džiaga apie lietuvių liaudies 
šokius). A. Pakerio "Lietu
vių bendrinės kalbos foneti-
Mūsų Pastogė Nr. 41,1983.10.:

SVEČIAI BRISBANE

Rugsėjo 27 d. Brisbane 
lankėsi Syd. liet, kapelionas 
prel. P. Butkus ir jo sūnėnas k 
svečias iš Lietuvos Dr. V.

REIKALINGA PAGALBA 
APIENAMUS?

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

7 psl: 8

Butkus. Atvykusius globojo' 
vietinis kun. Dr. P. Bačins- 
kas. Svečiai aplankė savo 
draugus, pavažinėjo 
Queenslando pakraščiais. 
Spalio 2 d. abu kunigai at
lankė Brisbanės lietuviams 
pamaldas. Prel. P. Butkus 
pasakė pamokslą drauge iš
keldamas kai kurias negero
ves kitose liet, kolonijose.
Po pamaldų visi rinkosi su 
svečiais į ’Liet. Naunus” iš
kilmingų pietų, kuriuos pa
rengė p.p. Andrulienė su 
dukra Onute. Pietų metu
svečiams buvo pareikšta 
daug sveikinimų ir linkėjimų 
bei padėkų už vizitą.

V* K • ■

misi Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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by the Lithuanian Community 
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P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W., 2200
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Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 22(M) 
Tel. 709 8395

j Redakcija rašinius taiso ir 
j skelbia savo nuožiūra. Už skel- 
| bimų turinį neatsakoma.
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P.O. Box 550 Bankstown 2200
Administracijos tel. 709 4846 
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