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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS

Pažvelgę į paskelbtą ALD prog
ramą, galime džiaugtis, kad mūsų 
kultūriniai darbai dar nėra užgesę. Po 
beveik 40 metų kūrimosi Australijoje, 
kas antri metai dar susirenkame, vieni 
parodyti, kiti pažiūrėti, savo 2-jų 
metų ruošimos! vaisių.

Iš mūsų visų renginių daugiausia 
žiūrovų sutraukia Tautinių šokių 
šventės. Tautiniai šokiai yra žavūs ne 
tik mums patiems, bet ir lietuviškai 
nesuprantantiems kitataučiams. Tiki
mės, kad jie užpildys nemažai žiūrovų 
suolų ir šiose ALD.

Marina Cox - Tautinių šokių šventės 
vadovė.

Su pirmaisiais pokario emigrantais, 
j šį kraštą "atvyko" ir mūsų tautiniai 
šokiai. Pastovesnės tautinių šokių 
grupės Australijoje pradėjo kurtis 
1949 m. Šios rūšies menas tuoj pat 
patraukė vietos gyventojų dėmesį. 
Vienų metų bėgyje Adelaidės tauti
nių šokių grupė turėjo 14 pasirodymų 
australų publikai. 1950 m. Sydnejaus 
tautinių šokių grupė, 3 dienas 
dalyvavo emigracijos ministerijos 
ruoštuose koncertuose Canberroje. 
Čia mūsų šokėjus nustebino lietu
viškai užkalbinęs Prancūzų ambasa
dorius ( buvęs konsulu Lietuvoje), 
kuris lietuvius pakvietė privačiam 
koncertui į savo ambasadą.

Gražiausiai tautiniai šokiai matomi 
ALD, kur ne tik vikriais judesiais, bet 
ir dalyvių gausumu pajėgiame užpil
dyti didžiules stadionų aikštes. 
Pačios Tautinių šokių šventės yra šiek 
tiek pasikeitusios. Kai anksčiau iš 
kiekvieno miesto atvykdavo tik po 
vieną šokėjų grupę, dabar jų kai kur 
yra 3 ar 4. Kiek anksčiau įsijungė, jau 
vaikus užauginę, veteranai. Dabar 
prisideda ir mokyklinio amžiaus vai
kai. Todėl dar labiau padidėjo šokių 
parinkimas, jų atlikimo įvairumas ir 
atskirų grupių suderinimas.

Kai visi kiti ALD parengimai vyksta 
Bankstowne, tautinių šokių šventė 
bus naujame Sydnejaus sporto centre, 
Homebush. Tas sporto centras dar vis 
plečiamas ir su laiku, bus visų sporto 
žaidynių centrinė vieta. Aplink yra 
daug vietos automašinų pastatymui, 
bet kol kas blogas viešas susisiekimas. 
Komitetas yra susitaręs su autobusų 
bendrove, kuri už $2.50 iš Bankstowno 
(nuo Lietuvių namų) nuveš į Home
bush ir šokiams pasibaigus parveš į 
Bankstowną

Autobusui bilietai, kaip ir visiems 
kitiems ALD renginiams, bus pradėti 
pardavinėti Sydnejuje gruodžio 14 d. 
Bilietų kainos ir pardavimo vieta bus 
nurodyta sekančią savaitę.

Iš kitų miestų alvykusiems ir pats 
Sydnejaus miestas turi daug ką 
parodyti. Jis sparčiai ruošiasi 200 
metų įsikūrimo sukakčiai, praside
dančiai 1988 m. pradžioje. Čia buvo 
išlaipinti pirmieji europiečiai ateiviai, 
čia "gimė" modernioji Australija.

Be garsiųjų Operos pastato rūmų ir 
Centre Point bokšto, auga nauji 
projektai. Azijos multimilijonieriaus 
pinigais baigiamas atremontuoti puoš
nus karalienės Viktorijos pastatas. į jį 
iš Airijos atvežta 5 metrų (4 tonų) 
bronzinė karalienės Viktorijos sta
tula. Pradėtas statyti ’Monorail" Ir jau 
21-mo šimtmečio projektas, šimtus 
milijonų kainuojantis, Darling 
Harbour kompleksas.

DU LEIDINIAI
APIE LIETUVĄ

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
visuomeninių reikalų komisija išleido 
Vienos konferencijos proga du leidi
nius, kurie yra skirti Helsinkio 
baigiamąjį aktą pasirašiusioms valsty
bėms, užsienio spaudai, žmogaus 
teisių organizacijom bei kitiems 
susidomėjusiems okupuotos Lietuvos 
būkle.

Medžiagą leidiniams atrinko PL fi
nes kolektyvas susidedantis iš Juozo 
Danio, prof. Tomo Remeikio ir Gintės 
Damušytės, o PL B-nei prašant ir 
finansuojant, leidinių surašymą, reda
gavimą ir išleidimą tvarkė Lietuvių 
Informacijos Centras New Yorke.

Abu leidiniai, parengti kaip priedai 
prie jungtinio PL B-nės, VLIK O ir 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos me
morandumo bei kaip papildoma me 
džiaga PL B-nės pirmininko Vytauto 
Kamanto lydraščiui Helsinkio signa
tarams, suglaustai anglų kalba per
žvelgia opius okupuotos Lietuvos 
rūpesčius.

Pirmasis leidinys, 40 psl. ilgumo, 
iliustruotas su ryškių Lietuvos kovo
tojų nuotraukomis, nušviečiant pagal 
Helsinkio akto septintą principą 
sovietų prasižengimus prieš žmogaus 
teises. Jame yra duodama eilė 
pavyzdžių, surinktų iš plačios pogrin 
džio spaudos bei žmogaus teisių 
organizacijų duomenų. Taip pat 
pateikta gyvų liudijimų ir atsakymų į 
Lietuvių Informacijos Centro praves
tą anketinę studiją Vienos konferen
cijos proga. Reportą parašė Lietuvių

LAPKRIČIO 23-JI - LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA

Lietuvos kariuomenė įžygiuoja Vilniun 1939 m.

Informacijos Centro vedėja Gintė 
D a mūšy tė.

Antrasis 48 psl. ilgumo leidinys yra 
skirtas Helsinkio akto aštuntam 
principui, kuris nagrinėja tautos 
apsisprendimo teisę. Jame aptariamas 
Itirtuvių tautos pasipriešinimas sovie
tų okupacijai ir imperializmo pasek 
mėm, pvz. rusifikacijai. Svarbus 
dokumentų rinkinys vaizdžiai papildo 
PL B-nės vicepirmininko prof. Tomo 
Remeikio mokslinę įžangą.

Abu leidinius, puikiai tinkančius 
kitataučių švietimui apie kovojančios 
lietuvių tautos rūpesčius, galime 
užsakyti iš Pasaulio Lietuvių Bend-

Gintė Damušytė 

ruomenės būstinės, 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago IL 60636, USA. 
Tel. (312) 778-2200.

KONGRESMENAS STENY HOYER 
LIETUVIŲ SPAUDOS
KONFERENCIJOJ

JAV Helsinkio komisijos ko-pirmi- 
ninkas, kongresmenas Steny Hoyer, 
dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ir Lietuvių Informacijos Cent 
ro spaudos konferencijoj Vienoj 
lapkričio 10 dieną, kada buvo pami
nėta Lietuvos ir Ukrainos Helsinkio 
grupių dešimtmečiai. S. Hoyer vado 
vavo JAV Kongreso delegacijai, kuri 
iš Washingtono buvo atvykę į Vieną 
stebėti Europos Saugumo Ir Bendra
darbiavimo konferencijų.

LIC

MIRĖ DR. PETRAS VILEIŠIS

Waterbury.- Po trumpos ligos Water- 
burio, Conn., ligoninėje spalio 31 d. 
mirė a.a. dr. Petras Vileišis. Velionis 
buvo gimęs 1906 m. kovo 3.1 d. 
Vilniuje, didelio veikėjo Jono Vileišio 
šeimoje . Mokėsi Charkove, Vilniuje ir 
1925 m. baigė Ukmergės gimnaziją. 
Studijavo teisę Paryžiuje ir baigė 
1927 m., o 1937 m. Sorbonoje gavo 
teisės daktaro laipsnį. Dirbo finansų 
ministerijoje, paskiau Italijoje prie 
Kvirinalo pasiuntinybės sekretoriumi, 
vėliau patarėju. 1940 m. atvyko į 
Ameriką. Pasakė daug kalbų apie 
Lietuvos okupaciją, buvo vienas iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos organi
zatorių, dalyvavo prez. D. Eisen- 
howerio rinkimų kompanijoje ir buvo 
priimtas Baltuosiuose rūmuose. Veikė 
amerikiečių tarpe, propaguodamas 
Lietuvos reikalus. Buvo vienas iš 
Lietuvių bendruomenės organizacinio 
komiteto (LOKO) narių. Ilgametis LB 
tarybos narys, pakeltas į Lietuvių 
Bendruomenės garbės narius.

Su dr. Petro Vileišio mirtimi 
Amerikos lietuvių visuomenė neteko 
labai pozityvaus ir veiklaus darbuo
tojo Lietuvos laisvinimo reikaluose.

L A U K 1 A M E i *'

Artėja, lietuvių gyvenime daug 
reikšmės turinčios Australijos 
Lietuvių Dienos. Tikime, kad į 
Sydnejų suvažiuos tautiečiai ne tik iš 
didžiųjų miestų, bet ir iš mažiausių ir 
tolimiausių vietovių.

A.L.D. yra visapusiškas mūsų 
dviejų metų darbų atskleidimas. Čia, 
kiekvienas ras sau, vienoje ar kitoje 
formoje, dvasinio atsigaivinimo ir 
paskatinimo ateities darbams.

Mes, sydnejiškiai stengsimės sve
čiams parodyti lietuvišką vaišingumą 
ir plačiai atversime savo namų duris. 
Atvykstantiems linkime, kad visi 
laimingai pasiektumėte Sydnejų ir. 
kad su pakilia nuotaika ir džiaugsmu 
praleistumėte nors keletą dienų mūsų 
tarpe.
Laukiame visų ir iki pasimatymo!

A.L.B. Sydnejaus Apyl. valdyba.
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EUROROS KRAŠTU EB IR LJS

VADOVU SUVAŽIAVIMAS

XXXIII Europos lietuviškųjų stu
dijų savaitės išvakarėse 1986 liepos 
27 ir 28 Salzburge, Austrijoje, 
posėdžiavo Europos kraštų lietuvių 
Bendruomenės ir Lietuvių Jaunimo 
sąjungos vadovai. Dalyvavo: Pasaulio 
LB valdybos vicepirm. Birutė Jasai
tienė iš Čikagos, pasaulio LJS 
valdybos atstovė Danutė Mažeikienė 
iš Los Angeles, Irena Joerg iš 
Austrijos, Vladas Dargis iš Didž. 
Britanijos, Ričardas ir Vytas Bačkiai 
iš Prancūzijos, Aldona Broeland 
Balandaitė iš Švedijos, Narcizas 
Prielaida iš Šveicarijos, tėv. Alfonsas 
Bernatonis, Vincas Bartusevičius, 
Justinas Lukošius, Andrius Šmitas, 
Marija Šmitienė, Eugenija Lucienė bei 
Romanas Dirgėlas iš Vokietijos ir 
VLIKo atstovas Algis Kllmaltis iš 
Šveicarijos. Pirmininkavo B. Jasai
tienė, sekretoriavo J. Lukošius.

I. Joerg pasveikino XXXIII Europos 
lietuviškųjų studijų savaitės rengėjų 
vardu.

Pranešimus pradėjo Irena JOERG. 
Salzburgas yra užmezgęs draugiškumo 
santykius su Lietuva ir Vilniumi. 
Austrų statybininkai vykdė įvairius 
darbus Lietuvoje. Ten kai kurie vedė 
lietuvaites ir atsigabeno j Austriją, 
bet jos, gal iš baimės, laikosi nuošaliai 
nuo lietuvių.

Didž. Britanijos lietuvių veiklą 
nušvietė Didž. Britanijos lietuvių 
sąjungos atstovas Vladas DARGIS. 
Bendrinė Didž. Britanijos lietuvių 
organizacija yra Didž. Br. lietuvių 
sąjunga su 700 narių ir 19 skyrių, 
bendradarbiaujanti su kitomis orga
nizacijomis. Politiniams ir kultū
riniams reikalams turi atskiras komi
sijas. Socialdemokratai ir liberalai 
dalyvauja jų internacionaluose. Š.m. 
lapkričio 7-9 DBLS bus VLIKo 
seimo Londone šeimininkė. Rugpjūčio 
29 ruošiama Didž. Br. Lietuvių diena 
Derbyje.

Apie Didž. Britanijos lietuvių 
jaunimo sąjungos veiklą Informavo 
Pasaulio LJS valdybos atstovė Danutė 
MAŽEIKIENĖ iš Los Angeles. Didž. 
Britanijos lietuvių jaunime jaudamas 
pagyvėjimas. Sąjungos narių skaičius 
nuo 30 pakilo iki 100. Narių 
verbavimas tęsiamas informacijos pa
galba. Turėdami savo užnugary DBLS, 
jokių finansinių problemų neturi. 
Paveikiai dalyvavo Pabaltijo laisvės ir 
taikos žygy 1985. Ruošiasi išleisti 
žiniarašti - kalendorėlį anglų kalba su 
informacija apie Lietuvą. Pageidauja, 
kad sekantis Europos LJS suvažia
vimas įvyktų Londone.

Apie Švedijos lietuvius painformavo 
Aldona BALANDAITĖ-BROELAND. 
Krašte gyvena apie 50 lietuvių.
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rašomi švedų kalba.
Vokietijos lietuvių jaunimo są

jungos veiklą aptarė jos pirmininkas 
Romanas Dirgėlas. Sąjunga turi apie 
100 narių, kurių ca. 10 proc. yra 
veiklūs. Prieš pusmetį ji vos egzistavo, 
bet dabar atsigavo. Dalyvavo Pabal- 
tiečių laisvės ir taikos žygyje 1985. 
Prieš porą savaičių su lietuviška 
vėliava dalyvavo Pirmam# Pan— 
Europa Union sąskrydyje Strasburge. 
Bus finansinių sunkumų ir laiko stoka 
Vokietijos lietuviams studentams da
lyvauti VI Pasaulio L J kongrese 
Australijoje 1987-88, nes tuo laiku 
Vokietjos universitetuose vyksta 
egzaminai. Ruošiasi išleisti įvairius 
lipinukus bei lankstinukus.

VLIKo atstovas Algis 
KLIMAITIS išdalijo Baltų santalkos 
numatomą veiklos pasiūlimą Vienoje. 
Visi suvažiavimo dalyviai buvo vie
ningos nuomonės, kad PLB valdyba ir 
VLIKas turėtų bendradarbiauti taip, 
kaip jų pirmininkai susitarė PLB seime 
Čikagoje.

Prancūzijos LB atstovas Ričardas 
BAČKIS painformavo, kad Prancū
zijoje gyvena apie 1000 lietuvių. 
Didžiausias telkinys Paryžiuje - apie 
200. Lietuviai buvo pagrindiniai 
demonstracijų, kuriose dalyvavo apie 
10.000 žmonių, prieš sovietus rengė
jai, lankantis Gorbačiovui Paryžiuje. 
Surengtas vysk. Baltakio priėmimas. 
Prancūzijos LB yra mirštanti dėl 
susenimo. Trūksta jaunimo ir vadovų. 
Jaunimas kalbasi tik prancūziškai. 
LB susirinkimai vykdomi dviem kal
bom. Svarstomas klausimas ar į LB 
priimtini svetimtaučiai. Norinčių 
įstoti yra.

Prancūzijos lietuvių jaunimo sąju£ 
gos pirmininkas Vytas BAČKIS su
pažindino su jaunimo veikla. Paveikiai 
dalyvavo Pabaltiečių laisvės ir talkos 
žygyje 1985. Per demonstracijas 
Paryžiuje buvo prisirišę prie sovietų 
atstovybės, bet policija laiku paste
bėjo ir pašalino. įkurta lietuvių 
tautinių šoklų grupė iš 12 šokėjų.

Šveicarijos LB veiklą nušvietė jos 
pirmininkas Narcizas PRIELAIDA. 
Pradėjo nuo skaudžiausio įvykio - 
netekimo garbės pirmininko dr. 
Alberto Geručio, kurio šakota veikla 
siekė ir už Šveicarijos sienų. Jis 
pagerbtas tylos minute. Šveicarijos 
lietuvius sumažino ir Lydijos Augevi- 
Cienės mirtis. Gyva veikla buvo 
išvystyta per Reagano- GorbaCiovo 
susitikimą 1985 lapkričio 19-21 
Ženevoje. Ta proga gautas oficialus 
pareiškimas, kad ji nepripažįsta Pa
baltijo valstijų įjungimo į Sovietų 
Sąjungą. Dalyvauta priešsovietinėse

čioje 42-je Žmogaus teisių komisijos 
sesijoje pabaltiečiai atstovaujami per 
BATUNą.

Pasaulio lietuvių jaunimo valdybos 
atstovė Danutė Mažeikienė 
painformavo apie tos organizacijos 
pergyventą krizę. Š.m. liepos mėn. 
Vašingtone, išrinkta nauja vadovybė. 
PLJS yra išleidusi pasisekimą turinčią 
muzikos plokštelę "Aš čia gyva”. Su 
Lietuvių fondo 1.000 dolerių parama 
leidžiami žiniaraščiai, kurių 7-10 
Nr.Nr. išdalijo; keliaujantiems į 
Lietuvą patarimai. Silpnoki ryšiai. 
Jaunimo sąjunga įkurta ir Lietuvos 
pogrindy.

Kas padaryta ruošiant Pirmąsias 
Europos lietuvių dienas 1988, pranešė 
jų Ruošos komiteto vicepirmininkas 
Vincas BARTUSEVIČIUS Ir kvietė 
visus Europos lietuvius 
bendradarbiauti. Bus išspausdintas 
leidinys, kuris jau dabar pradedamas 
ruošti. Joninių 1988 nebus. Gal 
Pirmąsias Europos lietvių dienas 
pasiseks suderinti su XXXV Europos 
lietuviškųjų studijų savaite.

Pasaulio LJS valdybos atstovė 
Danutė MAŽEIKIENė nušvietė VI 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
Australijoje 1987 1988 eigą,
pastebėdama, kad dalyvavimas jame 
atstovams ir dalyviams kainuos 650 
US dolerių. Taip pat išvardijo kiek 
kuriam kraštui skirta atstovų. 
Vokietijos liet, jaunimui duota teisė 
pasiųsti 9 atstovus, bet gauto 
kontingento Vokietijos LJS neišsems. 
Didž. Britanija pasiųs 6 atstovus, nors 
jai skirti 7 atstovai.

Apie III pasaulio lietuvių jaunimo 
sporto žaidynes Australijoje 1988-89 
niekas tikrų žinių neturėjo.

Pasaulio LB seimas įvyks 1988 
liepos mėn. Hamiltone prieš šokių 
šventę. Prieš Seimą įvyks Pasaulio 
lietuvių kultūros kongresas ten pat.

SALE
Sale ir Latrobe Valley seniūnijos 

atšventė kariuomenės Šventę Lapkri
čio 9 dieną. Šventė prasidėjo su Šv. 
Mišiomis Our Lady of Sion Convent 
koplyčioje, Sale. Pamaldas atlaikė ir 
šiai dienai atitinkamą pamokslą pasa
kė kun. Dr. P. Dauknys. Dalyvavo 
nemažas skaičius tautiečių iš abiejų 
seniūnijų ir net keletas svečių iš 
Melborno.

Po pamaldų kun. Dr. Dauknys 
padarė bendrą nuotrauką. V ėliau visi, 
susėdę, į mašinas sekė Sale seniūnę 
E. Eskirtinę į netolimą sodybą kur 
vyko tolimesnė šios dienos programa.

Minėjimas prasidėjo tylos minute 
pagerbiant metų laikotarpyje miru
siuosius: Anelę Balsevičienę, Fredą 
Barvą ir Mykolą Sidarą. Sekė trumpa 
paskaita apie senovės lietuvių kovas 
dėl laisvės. Paskaitą skaitė melbour- 
niškė Dana Baltutienė. Tuojau po 
paskaitos ir kun. Dr. P. Dauknio bei 
E. Eskirtienės trumpų pranešimų 
prasidėjo vaišės. Virš keturiasdešimt 
tautiečių sėdosi prie visokiomis gėry
bėmis apkrauto stalo.

Oras buvo labai šiltas ir malonus, o 
tautiečių nuotaika pakili, ir skaidri. 
Visi labai dosniai aukojo, kad paremtų 
"Baltic News", noriai pirko loterijos 
bilietus. Net ir pavieniui gyvenantys 
lietuviai, daugumas mišrių šeimų, 
nepamiršta lietuviškų tradicijų ir 
tvirtai prisilaiko lietuviško solida
rumo. Tam solidarumui išlaikyti nuo

pelnas priklauso mūsų aktyvioms 
seniūnėms: E. Eskirtienei ir V. 
Koženauskienei, kurios savo darbš
tumu ir sumanumu per daugelį metų 
padėjo išlaikyti gyvas ir prasmingas 
tradicijas ir mūsų tautiečių tarpe.

Dalyvė

PA DEK A

Sydnejaus Moterų Soc. D-jos val
dyba ir patikėtinės dėkoja prisidė
jusioms ponioms prie mūsų "Šeimos 
sekmadienio" sėkmės.

M. Kutkaitlenei už padovanojimą 
torto. 0. Baužienei, atskridusiai iš 
Adelaidės, už tokią gražią pasakytą 
kalbą. Prel. P. Butkui už pašventinimą 
mūsų koplytėlės. Taip pat kun. P. 
Martūzui už dalyvavimą šiose iškil
mėse. E. Lašaičiui už koplytėlės 
pastatymą. Sūkurio vadovėms M. Cox 
ir G. Burbai už atvežimą jaunųjų 
šokėjų, taip pat jauniesiems šokėjams 
taip gražiai pašokusiems Sodyboje. B. 
Žaliui ir Z. Storpirščiui už gėrimų 
pardavinėjimą, M. Žemaitienei už 
prisidėjimą prie loterijos sėkmės, v. 
Barkienei už dovanotus fantus lote
rijai. Taip pat ačiū Kristinai Coxaitei 
ir M. Labutienei už pagalbą virtuvėje. 
Ačiū visoms Sodybos ponioms už 
prisidėjimą prie maisto pagaminimo.

Dar didesnis ačiū visiems mieliems 
tautiečiams atsilankiusiems i mūsų 
suruoštą "Šeimos sekmadienį".

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

Adelaidė
EMIGRANČIŲ MOTERŲ 

PAGERBIMO FESTIVALIS
Gruodžio mėn. 6 d., šeštadienį, nuo 10 
vai. ryto iki 5 vai. p.p. "Festival 
Plaza", prie Torrens upės, vyks 
specialus festivalis pagerbti emigran
tes moteris, kurios nuo emigracijos 
pradžios padėjo praturtinti ne tik 
Australijos kraštą, bet taip pat 
socialinį ir kultūrinį gyvenimą.

Per festivalį vyks visokeriopi meni
nio pobūdžio parengimai, vaidinimai, 
tautiniai šokiai ir 1.1. Bus galima gauti 
iš visokių valdžios įstaigų įvairios 
rūšies informacinio pobūdžio literat
ūros.

Visos moterys ir vyrai yra kvie
čiami dalyvauti tame festivalyje ir 
pasidžiaugti emigrantės moters 
nuopelnais. S.K.

RAMOVĖNAI REMIA 
SPORTININKUS

Š.m. lapkričio 8 d. L.K.V.S. 
"RAMOVĖ" Adelaidės skyriaus 
valdyba Vytauto Vosyliaus sodyboje 
suruošė PAVASARIO IEŠMINĘ, ku
rios visas pelnas buvo paskirtas III-jo 
Pasulio Lietuvių sporto žaidynių 
organizaciniam komitetui.

Oras pasitaikė puikus, tad į iešminę 
susirinko daug ramovėnų bei jų 
šeimos, nemažai sportininkų ir jiems 
prijaučiančių. Džiugu buvo savo tarpe 
pabendrauti su mūsų klebonu kunigu 
Juozu Petraičiu M.I.C., kuris pana
šiuose parengimuose netik Jaučia 
parapijiečių nuotaikas, bet daugumą 
iš jų jau pažįsta pirmaisiais vardais.

R.S.
JAUNIMO SUSIRNKIMAS

Sekantis Lietuvių Jaunimo susirin
kimas ivyks gruodžio 1 d., pirmadienį, 
7.30 v.v., Jaunimo kambaryje 
"Kangaryje", L.K. Crentre.
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mirus, žmoną Aldoną, dukteris Elytę su šeima, Vidą ir sūnų Raimondą, bei 
seserį Laimą Čikagoje su šeima, gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

Vytautas ir Regina Pumpučiai
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VIEŠNIA LIETUVIU DIENOSE
LEGENDŲ LIEPSNOS —

Šių metų Lietuvių dienų metu 
ruošiama meno paroda susilauks "Politika".
didelio pagerbimo, iškilios viešnios iš 
tolimo krašto - iš Kolumbijos, pietų 
Amerikos. Tai išgarsėjusi keramikė - 
skulptorė, meno dėstytoja ir kelių 
premijų laureatė Nijolė Sivickaitė - 
Mockienė.

Dailės mokslų pradžią gavo Stutt- 
garto Meno akademijoj. Išemigravusi į 
Kolumbiją, 1955 surengė pirmą tapy
bos ir piešinių meno parodą. Nors 
susilaukė gero įvertinimo šiose srity
se, bet menininkės interesai pradėjo 
daugiau krypti j trijų dimensijų meną 
- keremiką Ir skulptūrą.

Susidomėjusi Kolumbijos ir centri
nės Amerikos Čiabuvių liaudies menu, 
ėmė rimčiau jį studijuoti vietinėse 
sąlygose. Po mažesnių individualių 
meno parodų ją pastebėjo ir Kolumbi
jos švietimo ir kultūros ministerija ir 
nuo 1972 metų ji jau reprezentavo 
Kolumbiją įvairiose tarptautinėse 
skulptūros bei keramikos parodose: 
Bogotoje, Barcelonoje, Medelinoje, 
Karake, Cucutoje, Vašingtone. Nijo
lės meno pasisekimai augo palaips
niui. Be eilės smulkesnių premijų. 
1981 metais ji buvo apdovanota 
pagyrimo lapu Bogotoje suruoštoje 
"Primer Salon de Arte per le 
Libertad" ir tais padais metais 
"Museo de Arte Avendano" paskyrė 

jai trečią vietą. 1983 metais laimi 
didžiausią valstybinę premiją ir 1985 -

Premijuota Molinė skulptūra "Politika", 1985 m.

PARODA

Lapkričio 15 d. Holdsworth Con
temporary galerijoje, 221 - 225 
Liverpool Street, East Sydney, atida
ryta meno paroda: "Artists from the 
Hunter Region". Parodoje išstatyti 12 
menininkų darbai, Jų tarpe ir Aldonos 
Zakarauskaitės. Aldona yra meno 
mokytoja Newcastle mokytojų semi
narijoje. Jos modernūs meno darbai 
labai (domūs ir verti dėmesio meno 
mėgėjų. Galerijos lankymo valandos: 
nuo 11 vai. ryto iki 5 vai. p.p., 
kiekvieną dieną išskyrus sekmadienius 
ir pirmadienius.
Paroda tęsis iki gruodžio 6 dienos. 

antrą valstybinę premiją už skulptūrą

Nijolė Mockienė 1968 metais lankė
si Australijoje, ir viešėjo pas savo 
seserį Aldoną Griniuvienę Sydnejuje. 
Jau tuomet ji stebino žiūrovus savo 
darbų dvasia, stipria, sakyčiau vy 
riška, forma, tuo labiau, kad pati 
menininkė yra smulki, moteriška ir 
švelni asmenybė. To meto darbus būtų 
dar galima pavadinti skulptūrine 
keramika. Jos vazos, lėkštės ir 
plokštės jau tuo laiku turėjo stiprią 
abstrakčią skulptūrinę ornamentiką, 
kuri jos darbams suteikdavo lieto 
kūrinio įspūdį. Tuo labiau, kad 
tekstūros priminė senąjį žalvarį. 
Skulptūros buvo dar figuratyvinės, bet 
labai suabstraktintos, masyvios ir 
išraiškios.

Tačiau dabar, po beveik dvidešim
ties metų, jos kūrybos nebegalima 
atpažinti. Tai grynai abstrakti 
skulptūra molyje, didelė netik savo 
idėja, bet ir paCia egzistencija, nes 
kartais siekia virš 2 metrų dydžio. 
Glūdėjęs monumentalumo aspektas 
per tą laiką pilnai išsivystė. Nijolė 
Sivickaitė - Mockienė neberanda 
reikalo ornamentuoti savo darbų. 
Dabar ji koncentruojasi į radikalų 
paprastumą, sukaupdama skulptūrinę 
jėgą plačiame lygiame paviršiuje. 
Geometrinės solidžios formos drąsiai 
veržiasi į erdvę grasinančia jėga. 
Skulptūra dažnai sukonstruktuota iš 
dviejų, trijų elementų, bet kartais 
susideda ir iš vieno masyvaus gabalo, 
kuris tuomet išvirsta į planetarinius , 
kosminius ženklus. Tokie yra darbai, 
pavadinti "Laužtas mėnulis" arba 
"Tiesintas mėnulis". Sudėtinėje 
skulptūroje svarbų vaidmenį vaidina 
kompozicinis išbalansavimas erdvėje, 
ypaC turint omenyje skulptūrų dydį. 
Gyvenant tokiame neramiame krašte, 
kaip Kolumbija, kur vyriausybės 
dažnai keičiasi, politinis momentas 
visada aktualus. Jo yra ir Nijolės 
Sivickaitės - Mockienės darbuose, - 
paslėptas plokštumų lūžiuose, grašio 
se formose bei tų formų kryptyse.

Taigi, Lietuvių dienų parodą 
Sydnejuje praturtins iš Kolumbijos 
atvažiavusi lietuvaitė menininkė.

(Iš Sydnejaus radijo laidos)
Genovaitė Kazokienė

Petronėlė Orintaitė
Žvaga žirbuliuoja NEMUNAS 
Stangi srovė žila vilnim plusnoja, plaka, 
Be perstojo jūruoja šaltinių sūkuriais - 
Virvėtų lanksmų vingiais ribuliuoja: 
Lyg erelio sparno lenktas rėžis, 
Ar linaraštė jaunamartės rietimų juosta 
Paklota bąla žydrų dangojų dūzgesy.

O gaudžia, gaudžia
Šventnamių giesmėm dievų varinės taurės...
Jaunų undinių išdaigom (kerėti ežerėliai
- Siūbuoklių nendrių šilkakalbis kuždesys, 
DAINAVOS smėlynų - vandenų tėkmė ritminga 
Amžių amžiais tavo vardui 
CREDO himną dūdelėm gros...

(Legendų liepsnos, 49 p.)

Pernai poetė - beletriste Petronė-
lė Orintaitė buvo pagerbta Clevelan- 
de jos 80 metų sukakties proga. Šįmet 
Vilties Draugijos Leidykla Clevelande 
išleido jos poeziją pavadinimu "Le
gendų liepsnos". Knyga suskirstyta į 
tris dalis, eiles skiriant Dariaus ir 
Girėno, Čiurlionio ir Lietuvos laisvės 
kovotojų garbei.

Perskaičius šio rinkinio posmus, 
prieš akis išsitiesia mūsų tautos 
kelias, išniręs iš amžių glūdumos, 
vingiuojąs mums pažįstamais arimais, 
žydinčiais laukais, pamiškėmis ir 
sruvenančių upelių pakrantėmis. Poe
tė tą mūsų tautos kelią nutiesia 
moderniškais posmais.

Petronėlė Orintaitė yra autorė 
daugelio veikalų: poezijos, beletristi
kos ir eiliuotų skaitymų valkams. 
Savo kūrybiniam kely Petronėlė Orin
taitė nuolat žengia pirmyn.

Petronėlė Orentaitė

Po Antrojo Pas. karo poetai 
pradėjo ieškoti naujų kūrybinių kelių. 
Anglosaksų literatai ir kritikai teigia, 
kad poetas Ezra Pound kūrybinį 
poezijos procesą išlaisvino iš nusis
tovėjusių rimo ir ritmo varžtų. 
Manoma, kad jo poezijos ir literatū
rinių straipsnių įtakoje išsivystė 
imažistų srovė. Šiame Petronėlės 
Orintaitės rinkiny rasim visus šiai 
srovei būdingus elementus: animizmą, 
metaforinius būdvardžius pa
lyginimus, priartėjimą prie simbolizmo 
ir retorines stiliaus priemones.

Animizmas yra viena iš įdo
miausių priemonių, priduodančių ei
lėms originalumo ir gajumo. " Legen
dų liepsnos" tiesiog žvilga animizmu. 
Pavz.: "Šmaikšti upelė mėlynžvaigždė 
pievų pienėm kaišosi sraunias kasas" 
(46 p.) "Spygliai tuoj ims vėsiom 
rasom šlakstytis" (44 p.) "Ir upių 
žvagios vagos žvyniĮ kaskadom teš
kės" (60 p.) "Šermenų širdgėla 
sukniubo" (29 p.). Miniatiūrinių meta 
forų ir metaforiškų būdvardžių gau
su: "Lieknučių nendrių kanklės (58 
p.) "Žiojasi šermenų graudulio gėla 
smaugti (59 p.) " Ir baltos pilnatys, 
riebiai apkūnios ir vaišingos" (48 p.) 
"Maro juodvarnių niauri vilkstinė" (59 
p.) "Amžių rimtim gūbroti" (41 p.) 
Palyginimai: "Lydekų žvynai tarsi 
karių šarvai (40 p.) 46-tam puslapy,

E»ETR O NĖLĖ ORINTAITĖ

pirmas posmas, tai nuostabus pavyz-
dys palyginimų ir animizmo įvaizdžių.

Visi posmai šiam rinkiny dvelkia 
simbolizmu. Eilių perkrovimą retorika 
atperka kalbos turtingumas. Jos eiles 
skaitydami prismenam daugybę žod
žių, girdėtų vaikystėje, taip pat 
susipažįstam su naujadarais, ypačiai 
su būdvardžiais ir veiksmažodžiais, 
kurie suprantami ir sklandus.

Petronėlės Orintaitės lietuvių 
kalbos stilių šiam rinkiny . pavadinsiu: 
įstabia rapsodija, nes išmąstyta žo
džių prasmė veržiasi kartu su 
gaivalingu jausmu. Jos įnašas į mūsų 
kultūrinį lobyną yra neapsakomai 
didelis. Ateities kalbininkai semsis 
žinias iš jos kūrybinio palikimo, nes ji 
savo atminties ir talento dėka mūsų 
tautai išsaugojo lietuviško žodžio 
gyvybę.

Visi, kurie nori pasigėrėti nuosta 
biais lietuvių kalbos turtais, turėtų 
įsigyti šį rinkinį. Šia proga norėčiau 
pasveikinti Vilties Draugijos Leidyklą 
Clevelande puošniai išleidusiai "Le
gendų liepsnas" ir tuo prisidėjusiai 
prie mūsų tautinės kultūros ugdymo.

Agnė Lukšytė.
Ištrauka iš "Liepalotų Medynuose"

Petronėlė Orintaitė
Nuostabiai keistas buvo šis siauras 

- tarp Šešupės ir abipus Novos iki 
panemunės miškų - lygiausių lygumų 
laukininkų kraštas. Čia dirvos vaga 
taip derli, jog pyraginiai kviečiai 
dvigubai neša nei aviža ar dirsė, o ir 
pievose apie šv. Joną sodrus šienas 
gula į storas pradalges, žydėdamas 
visų gėlių spalvom.

Todėl čia žemė visur aliai pėda 
išnaudota, išarta, o senoviniai miškai, 
ūkininkui taip sūlpiamai reikalingi - 
pasitraukė toli į Nemuno pavagę ties 
Plokščiais šiaurėje, arba Višakio Rūda 
rytuose. Ir sočiai pralobusiam 
sūduviui zanavykui - prie kvepiančių 
pyragų ir riebių mėsų, prie baltų 
sūrių saldžių vaisių gausumo - 
skurdžiausia yra su medienos 
reikmene.

Krosnį jis išmoko žagarais arba 
skaldytais kelmais gruzdinti, net ir 
šiaudų kūliu pasipliskinti. Bet kai 
prireikia lengvesnio prakuro malke
lės, arba padargui doro lentgalio, 
kluonui strypo ar prakiurusiam stogui 
šatros - mūsiškis zanavykas jau turi iš 
vakaro gerai avižomis įsišerti bėrius, 
riebiai prisitepti stebules ir dobilais 
prisikimšti pakulinę pasostę: bus ilga 
kelionė.!

Pro tamsį, dar nė aušrai nepakirdus, 
botagu iškilmingai pasipliauškinęs ir 
taręs "Dieve padėk!" - jis išsuks pro 
kryžkelę i nuobodų vieškelį link 
plačiųjų Gelgaudiškiu ar Karčrūdės 
girių. Ir tada galės valandų valan
domis risčia dardėti arba žingine 
atsivangauti pasisnūduriuodamas, ar 
kur ties pavėsiu, ties kokios sodybos 
užuovėja stabtelti priešpiečio - iš 
skrandos kišenės išsitraukiant kietos 
dešros pusmastį, arba lašinių plaštaką 
vyriškai suglemžiant, su rugine duona, 
vyno raugu saistančia, užsi- 
gardžiuojant. Ir vis dar bus toli tie 
mėlyni miškai, tos laumėm šlamančios 
ar vilkais stūgaujančios girios, kuriose 
tik sakuotnugariai gyvena.

O kiek bus dailių sodybų pakeliui 
prabrazdėta, kiek skambių tiltelių 
pradundėta, kiek važiuotų ar pėsčių 
susitikta! Bet toji giria - visa toli, 
neužmatoma, lyg už jūrių marių.

Tik nakties vėlumoje namo par- 
barška pargirgžda kupini ratai. O 
dažniausiai tik rytojaus vakarą šunis 
sulodindami parsiranda miško kelei
viai.
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Lapkričio Mėnesio Minėtini X vyki ai

1881.11. 1
1919.11. 1
1862.11. 2
1917.11. 2
1893.11. 4
1879.11. 6
1944.11. 6
1674.11. 9
1849.11.10
1922.11.10
1918.11.11
1939.11.11
1848.11.14
1886.11.14
1864.11.16
1884.11.16
1872.11.17
1882.11.20
1851.11.23
1918.11.23
1855.11.26
1902.11.26
1881.11.27
1864.11.28
1945.11.30

Margiuose, Paežerių vals. g. dail. Petras Rimša 
Kaune m. Tadas Daugirdas (g. 1852.2.27).
(10.21) Pasandravyje, Šiluvos vals. g. Maironis (m.1932.6.28). 

- 10 Lietuvių Konferencija Berne.
Gudeliuose, Papilio vals. g. Kazys Binkis (m.1942.4.27). 
Pažiegėje, Dusetų vals. g. Kazys Būga (m.1924.12.1). 
Berlyne m. Jonas Šliupas (g.1861.2.23).
m. Kazimieras Vijūkas Kojelavičius (g.1617 m.). 
Vovieriškiuose g. Martynas Šernas (m.1908.4.14).

Šv. Sostas pripažino Lietuvą de jure.
Pradėjo veikti pirmoji laikinoji Lietuvos vyriausybė. 
Kaime m. Mykolas Sleževičius (g. 1882.2.21) 
Girėnuose g. Vilius Kalvaitis (m. 1914.6.22) 
Mataučiznoje, Obelių vals. g. dail. Justinas Vienožinskis. 
Leskavoje, Plutiškių vals. g. Petras Leonas (m.1938.5.12). 
Biržuose g. prof. Vladimiras Slanka- Stankevičius. 
Joniškėlio vals. g. J. Lindė - Dobilas (m.1934.12.2). 
Zizonyse, Čipėnų vals. g. Ernestas Galvanauskas. 
Ožkabaliuose g. Jonas Basanavičius (m.1927.2.16). 
Pradėta organizuoti Lietuvos kariuomenė.
Konstantinopoly m. Adomas Mickevičius (g.1798.12.24). 
Seinuose m. vysk. A. Baranauskas (g. 1835.1.17). 
Veleniškiuose, Biržų aps. g. Konstantinas Šakenis. 
Vilniuje m. Teodoras Narbutas (g.1784.11.8).
Brettene m. Vilius Gaigalaitis (g.1870.9.27)

"ATŽALOS" TEATRO PASTATYMAS
"Pūkio pinigai”. Rež. Julius Dambrauskas.

Iš kairės: A. Vingienė, J. Šarkauskas, E. Lašaitis, L. Cox ir R. Maksvytytė.

Lietuvių Dienų metu "Atžalos" teatras pasirodys su nauju pastatymu: 
S. Čiurlionienės "Pinigėliai". Rež. Julius Dambrauskas.

KAUNO ISTORIJOS MUZIEJUS 
surengė parodą "Iš muziejaus fondų 
lobyno", panaudodamas beveik 300 
rodinių, kurie fondus papildė pastara
jame penkmetyje. Naujieji rodiniai 
pateikiami nuoseklia chronologine 
tvarka. Paroda pradedama archeologų 
radiniais Kretingos rajono Lazdi
ninkų, Jonavos rajono Šulaičių bei 
kituose kapinynuose. Pirmą kartą taip 
gausiai rodomi VIII- IX š gintariniai 
amuletai ir moterų papuošalai. Viena 
sidabrinė antkaklė sveria daugiau kaip
l, 5 kg. (domūs ir gerai išsilaikę X-XI 
š. žalvariniai ginklai bei jų dalys, 
skandinaviško kalavijo makštys. Paro 
doje taipgi išstatytas 1696 m. Pary
žiuje išspausdintas Lietuvos ir Lenki
jos žemėlapis, Vilniaus universiteto 
spaustuvėje 1640 44 m. išleistos 
knygos, 1825 m. Karaliaučiuje iš
spausdintos L. Rėzos "Lietuvškos 
dainos". XVIII š. laikus atskleidžia 
Lenkijos karaliaus Augusto Stanis
lovo patvirtintos žemės ir luomų 
privilegijos Alytaus bajorui Sagūna- 
vičiui, gen. Dembovskio, vieno 1831
m. sukilimo vadų, karinių veiksmų 
žemėlapis. Parodą papildo Radvilų 
manufaktūros Slucke tekstilės dirbi
niai, Meiseno, Kopenhagos, japoniš
kojo porcelano pavyzdžiai, iš kobalto 
pagaminti indai, (domus yra ir 
alavinių XVI11 š. kareivėlių rinkinys 
su visų Europos valstybių unifor
momis. Duoklė sovietinei propagandai 
atiduodama lietuviškąja vadinamos 
XVI-sios divizijos pik. B. Bitinaičio 
parodon įjungtais dokumentais, apdo
vanojimais, asmeniniais daiktais.

PENKIOS LIETUVIU 
DAILININKIŲ DRAUGIJOS 

I
’1 ..................... .................................................................................................. .
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AUSTRALUOS LIETUVIU

FONDĄ

Jo tikslas - skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, ' 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūros apraiškas.

Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam 
aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami 
testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo

i pavadinimą ir adresą:

įį AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC. t
| 50 Errol Street, |
| North Melbourne, Victoria ?
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NARĖS - Nijolė Banienė, Aleksandra 
V. Eivaitė, Diana Kizlauskienė, 
Janina Menkutė - Marks ir Ada 
Sutkuvienė surengė savo darbų pa
rodą rugsėjo 19 - spalio 18 d.d. 
Čikagoje, Ukrainiečių modernaus 
meno institute. Paroda globojama 
Lietuvių dailininkių draugijos, ang
liškai buvo pavadinta "Patterns and 
Perspectives" ("Formos ir perspek
tyvos). Katalogą paruošė menoty 
rininkė Viktorija K ašubaitė Matran- 
ga. N. Banienė parodon įsijungė 
spalvotu pieštuku atliktais darbais, 
vaizduojančiais rojaus sodo augmenis. 
A.V. Eivaitė keturiuose aliejiniuose 
paveiksluose grūmėsi su skirtingomis 
judesio jėgomis. D. Kizlauskienė 
parodai pasirinko dalį spalvotu pieš
tuku ir grafitu atliktų darbų iš ciklo 
"Elementai", kuriame įvairiomis va
riacijomis piešiami žemės, vandens ir 
oro elementai. J. Monkutė - Marks šį 
kartą parodoje išstatė savo gobelenus, 
suabstraktintiem, folkloriniam bei 
mitologiniam elementam panaudo
dama vilnos ir medvilnės audinius. 
Lietuviški tėviškės motyvai prasi
veržė pro jos suabstraktinto "Mano 
miesto" formas. A. Sutkuvienė savo 
kūriniuose vaizdavo gimimą, nuogo 
dabartinio žmogaus bejėgiškumą pa
saulį slegiančių karinių ginklų fone. 
Šioms temoms ji naudojo pieštuką, 
rašalą ir spalvas.

M.K. ČIURLIONIO GALERIJA, 
Čikagoje, Jaunimo centre, naująjį 
1986-87 m. sezoną pradėjo vilniečio 
dail. Vytauto Ciplijausko sukurtų 
portretų paroda rugsėjo 12 -21 d.d. 
Susipažinimui su dail. V. Ciplijausku 
buvo skirta birželio 6, penktadienio, 

vakaronė Jaunimo centro kavinėje. 
Tada paaiškėjo, kad jis yra gimęs 1927 
m. sausio 2 d. Šunskuose, tapybos 
studijas Lietuvos dailės institute 
Vilniuje baigęs 1961 m. Savo tapybon 
įjungia tautosakos motyvų, labiausiai 
domisi portretais, atspindinčiais ne tik 
išorinę žmogaus išraišką, bet ir jo 
vidų. Parodos atidaryme dail. V. 
Ciplijausko kūrybą aptarė Algimantas 
Kezys, SJ. Šiai parodai tik peisažai 
ir natiurmortai buvo atsivežti iš 
gimtinės, o portretus dail. V. Cipli
jauskas sukūrė viešnagės metu JAV 
lietuvių kolonijose. Kai kuriuos jis 
papildė pozuotojo turimų Lietuvos 
atvirukų fragmentais. Portretan V. 
Ciplijauskas įjungia visą žmogaus 
figūrą, nesiribodamas vien tik veidu ir 
pečiais. Iš dail. V. Ciplijausko sukurtų 
portretų žvelgė parodos lankytojams 
pažįstami žmonės - dali. Viktoras 
Petravičius, dr. Marija Gimbutienė, 
Emilijus Holenderis, Magdalena ir 
Jonas Stankūnai, Saulė ir Regina 
Jautokaitės bei kiti išeivijos lietuviai.

BALETO ŠOKĖJUS LIETUVOS 
TEATRAMS nuo 1952 m. paruošdavo 
Vilniaus M.K. Čiurlionio meno mokyk
los choreografijos skyrius. Šokėjai 
tekdavo Vilniaus operos ir baleto 
teatrui, Muzikiniam teatrui, Kaune ir 
"Lietuvos" ansambliui. M.K. Čiur
lionio vidurinės meno mokyklos cho
reografijos skyriaus auklėtiniai šian
dien užpildo masines scenas baletų 
spaktakliuose, o kai kurie yra susi
laukę plataus pripažininmo kaip 
baleto solistai. Nuo š.m. rugsėjo 1 d. 
busimuosius baleto šokėjus paruoš 
savarankiškai veikianti Vilniaus cho
reografijos mokykla. Jos direktore 
paskirta Lili Navickytė - Ramanaus
kienė, daugiau kaip 20 metų vadova
vusi M.K.Čiurlionio meno mokyklos 
choreografijos skyriui. į IV mokyklos 
klasę kasmet iš visos Lietuvos bus 
priimama po 25 mokinius. Per aštuo
nerius metus iš jų išaugs baleto 
artistai. Šiemet mokykloje yra 107 
mokiniai. Busimuosius šokėjus specia
lybės moko 23 baleto pedagogai, 20 
koncertmeisterių ir bendrojo fortepi

jono specialybės dėstytojų. Neuž
mirštamas ir bendrasis mokinių švie
timas. Penkerius metus bus dirbama 
pagal vidurinės mokyklos sistemą, 
paskutiniuosius trejus - pagal techni
kumų reikalavimus.

BRATISLAVOS LEIDYKLA 
"SMENA" 6.000 egz. išleido M. 
Sluckio romaną "Kelionė į kalnus ir 
atgal", iš rusų kalbos į slovakų 
išverstą M. Tatkačovos. (vadą, skai
tytojus supažindinantį su autoriumi, 
parašė O. Marušekas. Knyga iliust
ruota dail. S. Krasausko graviūromis iš 
ciklo " Moters gyvenimas".

VILNIAUS JAUNIMO TEATRAS. 
XXII-jį sezoną pradėjo gastrolėmis 
Kaune ir, Vilniuje praleidęs tik kelias 
dienas, rugsėjo 23 d. su trimis 
spektakliais išvyko Lenkijon. Beveik 
dvi savaites trukusioje kelionėje tie 
spektakliai suvaidinti Poznanėje, 
Krokuvoje, Varšuvoje. Vilniečiams 
teatralams tai buvo jau antroji išvyka 
užsienin. Jaunimo teatras pernai 
dalyvavo tarptautiniame teatrų festi
valyje Jugoslavijos sostinėje Belgrade. 
Naujajam sezonui savoje scenoje nuo 
spalio 10 d. buvo skirti populiariausieji 
repertuaro spektakliai. Tris premjeras 
paruoš kviestiniai režisieriai: kaunie 
tis G. Padegimas ■ H. Pinterio "Senus 
laikus", vilnietis R. Tuminas - A. 
Fugardo "Čiagyvena žmonės", mask
vietis K. Ginkas - F. Dostojevskio 
"Užrašus iš pogrindčio". Vyr. rež. D. 
Tamulevičiūtė premjerai yra pasi 
rinkusi B. Vasiljevo "O rytoj buvo 
karas", rež.E.Nekrošius - S. Šalte
nio pjesę "Lituanika". Su P. Vyš
niausko vadovaujamu džiazo ansamb 
liu bus sukurtas muzikinis vaidinimas 
vaikams. Vyr. rež. D. Tamulevičiūtė 
nusiskundžia, kad vilniečiams yra per 
maža teatro salė, turinti tik 420 
vietų. Jaunimo teatras yra mažiau 
populiarus gastrolėse. Rajoninėse 
Lietuvos vietovėse vietų žiūrovams 
pakanka.

A. A. Romui VYŠNIAUSKUI

mirus, jo žmoną ALDONĄ, dukrą ELYTĘ su šeima, sūnų 
RAIMONDĄ, dukrą VIDĄ ir visus jo gimines bei artimuosius giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Pasaulio Inžinierių ir Architektų s-gos 
Melbourne skyriaus nariai.
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KAIP NESENTI
Apie tai, kaip senstant nesenti, 

patarimų iki kaklo - ypač dabar, 
australų spaudoje, šie patarimai 
glaustai drūtai skamba taip: kuo 
daugiau judėti, kuo dažniau būti 
gryname ore, susiturėti nuo riebaus 
maisto, vartoti kuo gausiau daržovių 
ir reguliariai eiti miego.

Betgi pats faktas, kad domitės šiais 
patarimais ir net jų laikotės, jau 
liudija, kad senstate ir pats tą 
pripažįstate. Taigi ar nvertėtų nuo to 
ir pradėti: norint nesenti, reikia 
nekreipti jokio dėmesio i patarimus, 
kaip nesenti. Beje, iš tų patarimų tiek 
naudos, kad puolę ten, puolę šen vėl 
grįžtate prie įsišaknijusio gyvenimo 
būdo, tik jeigu iki tol skaniai valgėt, 
gardžiai riikėt ir smagiai drybsojot, 
tai dabar visi šie malonumai apkartinti 
žinojimo, jog varote save į pražūtį...- 
Patarimų neverta ne tik klausyti, bet 
ir davinėti kitiems - ypač jaunesniems 
už save: juk visi šie patarimai baigiasi 
šūksniu: " Argi aš nesakiau!" arba " 
jeigu būtumėt manęs paklausę! " 
Išmintingi patarimai - neginčijamas 
senatvės įrodymas ir, atvirkščiai, 
išmintingų patarimų nepaisymas - 
amžinos jaunystės požymis. Be galo 
efektyvi jauninanti priemonė yra 
tokie kreipiniai į jaunuolius: " O ką 
šiuo atveju patartų jūsų guvus 
protas? Ką sako jūsų protingos 
galvos?" Ir tik pažiūrėkit, kaip 
seneliokiškai susigarankščiuoja jų 
kaktos, kaip pasmailėja nosys ir 
sukalkėja krumpliai barbenant savo 
patarimams į taktą! Ir atvirkščiai - 
koks gaiviai valiūkiškas jūsų veidas 
leidžiant jų patarimus pro ausis!.. Na 
o jeigu vis dėlto ilgu be patarimų - 
išimties keliu galima skaityti " 
Patarimus jaunavedžiams "...

Ir jau kaip ugnies reikia vengti 
mokyti savo suaugusius valkus, kaip 
jiems auklėti jų vaikus. Nes jeigu 
taip puikiai nutuokiate apie auklėji
mą, tai malonėkite paaiškinti, kokiu gi 
būdu auklėjote savo vaikus, kad jie 
nesugeba auklėti savo vaikų ? Be to, 
geriausiu atveju šie pamokymai bai
giasi tuo, kad jaunoji pora maloningai 
suverčia jums ant pečių visą auklėji
mo naštą, o patys mėgaujasi gyvenimu 
ir atitolina sau senatvę lygiai tiek, 
kiek jums priartina..,

Toliau: joks reguliarus miegas, joks 

Tautietis pildo daktaro patarimą...

judėjimas net kūliais vartymasis 
gryname ore nesuturės nuo senėjimo, 
jei patys nesusiturėsite nuo posakių: " 
Kai aš buvau jūsų metų, tai...", " Kai 
sulauksite mano metų, tada..." Jeigu 
jau netyčiom jums iš lūpų išsprūdo 
panašūs žodžiai, tai bent pasistenkite 
užbaigti juos taip: " Kai sulauksite 
mano metų, tai pagaliau galėsiu elgtis 
kaip man patinka!" arba " Kai buvau 
jūsų metų, tai tėvai išdarinėdavo, kas 
tik jiems į galvą šaudavo!" 0 jeigu, 
neduok Dieve, jums iš lūpų išsprūdo: " 
Ir kas dabar per...", tai nors 
nusikąskite liežuvį, bet užbaikite: "... 
senimas! " Ir pažiūrėkite, kokios po to 

iškvaišusios jaunųjų klausytojų fi
zionomijos - lygiai tokia būtų jūsų 
paties, jeigu būtumėt ištaręs "... 
jaunimas!"

Visai beviltiška ir beprasmiška 
skaityti moralus jaunimui už tai, kad 
jie paleidžia muziką tokiu garsu, jog 
jums norisi užlipti ant stogo. Užuot 
gerus raminamuosius ir niurzgėjus, 
verčiau sukaukti: " Koks fainas 
kavalkas! " ir paleisti magnetofonų 
taip, kad sproginėtų ausų būgneliai... 
Netrukus galėsite mėgautis tyla ir 
patyliukais juoktis, kai jaunuoliai 
išlėks pas bendraamžius verkšlenti, 
jog " ... tėvukai stačiai pašėlo dėl... 
nieko nepaiso, pragaras namie... o juk 
galėtų klausytis rimtos klasikinės 
muzikos, pavyzdžiui, Bacho, bet kur 
tau!" Taigi išvada aiški: tarp jaunų 
reikia ir pačiam būti jaunam ir kiek 
vėjavaikiui ( bet ne suvaikėjusiam!).

Dažnai žmonės jaučiasi senstu dėl 
atminties silpnėjimo. Jai sustiprinti 
yra patikimesnių būdų nei vaistų 
rijimas ar murdymasis dvokiančiose 
gydomosiose voniose. Užuot nuolat 
trynęs kaktą ir bejėgiškai kuždėjęs:

- Apie ką aš čia?.. Kur buvau 
sustojęs?.. Vėl nutrūko mintis... 
Neatsimenu, nors kuolu tvok... - jūs 
nekalčiausia mina klausiate pašneko
vą:

- Tai kokioje vietoje pertraukėt 
mano mintį ? Ką jūs norėjote iš manęs 
išgirsti?.. Ar klausėtės, ką tik jums 
kalbėjau?.. Tada malonėkit pakarto
ti... Ką, nesiklausėt!.. Tai kam čia 
aušint burną?..

Šitaip savo atminties sklerozę 
suvertęs kitam, galėsite dar ilgai ir 
skaniai juoktis iš pašnekovo atsipraši
nėjimų ir verkšlenimų dėl silpstančios 
atminties - o juokas žinia kaip 
jaunina!.. O jeigu pamiršote, kur 
dėjote kokį daiktą, tai, užuot jo 
ieškojęs ir perkyrėjęs kitiems, tuoj pat 
išmeskite tą daiktą iš galvos - ir 
daiktui neliks nieko kito, kaip pačiam 
jus susiieškoti. Netgi beviltiškiausią 
situaciją visada galima pakreipti savo 
naudai.

Puikiai atsimenu, kad buvau pasidė
jęs akinius štai čia, ant lentynos. Kur, 
po velnių, jie dabar?!

Dabar, mielas tėvuk, - kybo jums 
ant nosies.

- Ačiū,- tiek ir norėjau sužinoti: ar 
nors sykį galit pažiūrėti toliau savo 
pačių nosies!
Kadangi tokie dalykėliai atšviežina 
labiau nei visa dėžė šviežių vaisių.

itin pravartu jų kuo daugiau prasima
nyti ankstyvą pavasarį.

Taigi yra daugybė būdų visada 
išlikti jaunam. Pažįstu vieną moterį, 
kuri nuo pat pirmųjų vedybinio 
gyvenimo dienų vadino savo vyrą 
(beje, keleriais metais už ją jaunesnį) 
tiktai " seniu ”,

- Tas mano senis,- nenueidavo nuo 
lūpų, ir būtumėt matę, kaip " tas senis 
" - vyras pačiame žydėjime! - imdavo 
kūprintis, krenkšti, graibytis 
dieglių... Neseniai girdėjau, kad jis 
taip nukriošę, jog žmona susirado dar 
jaunesnį ir veikiausiai jį vadina "tas 
mano prosenelis". Taip jau yra: 

turinys norom nenorom įsispraudžia į 
duotą formą.

Itin žmogų sendina nenoras atsi
kratyti palaikių daiktų, taip pat ir 
daiktų kaupimas. Šį kaupimą būtinai 
lydi žodžiai: " Gal pravers..." Mintyse 
pridurkit priešių žodžių: "... giminai
čiams " arba ”... anapus ", ir kaupimo 
aistra gerokai apmalš. Čia tiktų 
parafrazuoti vieną priežodį: " Paro
dyk savo spintas bei lentynas - ir aš 
pasakysiu, kiek tau metų! " Daiktus 
kaupti verta nebent tam, kad jų 
atsikratydamas atsikratytum ir metų 
naštos.

Dar viena būdinga senėjimo žymė - 
stiprėjantis sėslumas, nenoras ir 
baimė išsijudinti iš įprastinės aplinkos, 
o tarnyboje - iš užimamos kėdės. 
Bendruomenėje iš garbingo pirmininko 
posto ar... įsitikinęs nepakeičiamas...

Jeigu jau neprisiverčiate išsijudinti, 
tai bent netingėkite pavaikyti kitus, 
nuolat kartodamas : "Judėjimo, daug 
iau judėjimo, draugai! Nepavirskim į 
kūdrą!.. Man pačiam iki gyvo kaulo 
nugriso pirmininko pareigos. Kada gi 
galų gale mane pakeisit? Nepakeičia
mų darbuotojų, draugai, nėra!" Šitaip 
postringaujant labai patogu pakeisti 
jus patį...

Senėjimui priskirtinas ir pedantiz 
mas, smulkmeniškumas, tiesą sakant, 
visai neblogai, kada kiekvienas daik
čiukas turi savo įprastą vietelę ir 
visada žinai, kame jį rasi. Bet 
pasijauninimo dėlei pravartu sykiais 
sujaukti visus daiktus ( žinoma, ne 
savo, o kitų ) ir, pasipylus priekaiš
tams, abejingai gūžtelėti pečiais: - 
Mielieji, kam tie senatviški skrupulai?

Bet labiausiai senatvė myli tuos, 
kurie nuo ryto ligi vakaro palinkę prie 
anatominio savo negalių žemėlapio ir 
it generolai persmaigsto vėliavėles:

- Šiandien druskos iš kairio kuino 
persėdo į dešinyjį... Skrandžio 
rūgštingumas jau didesnis negu vakar, 
bet mažesnis negu užvakar...Vėl 
trečias slankstelis!..

Ir galop:
- Niekas nenori manęs užjausti... 
Niekam aš nerūpiu...- Ant žemėlapio 
su vėliavėlėm pakšteli stambi ašara.

Bet ko gi rūpintis tuo, kuris šitiek 
rūpinasi savimi? Kam užjausti tą, 
kuris pakankamai užjaučia pats save? 
Kam domėtis tuo, kurio dėmesys 
prikaustytas prie savęs paties? 
Tad ar ne sveikiau būtų šitaip:

- Tik neklausykit šitų paikų 
patarimų!

Atsiprašau, o kas gi pirmas patarė 
neklausyti jokių patarimų?

Bet nuo vieno patarimo niekaip 
negaliu susilaikyti: patarčiau nors 
vienam daktarui sulaukti šimto metų - 
bent jau dėl to, kad dar nė vienas 
šimtametis nesivadovavo jokiais dak
tarų patarimais.

VIETOJ M 
GOJŲ

a.a. JANINĄ MAŽYLIENĘ 
pagerbdami vietoj gėlių "Mūsų 
Pastogei" aukoja $ 55.

Eugenija ir Vincas STAGIAI

Plačiai išreklamavusi pasauliui, kad 
dalį jėgų atitraukia iš Afganistano, 
Sovietų Sąjunga pradėjo didžiulį 
puolimą prieš Afganų laisvės kovoto 
jus. Ypač smarkus puolimas iš oro bei 
masiniai sutelkta artilerija. Sovietai 
bando atkirsti sukilėlių susisiekimą su 
Pakistanu.

Iš Pietų Afrikos į Australiją kaip 
turistai atvykę du jauni vyrai pasipra
šė politinio prieglobsčio, kad jiems 
nereikėtų grįžus į Pietų Afriką atlikti 
karinės prievolės, prižiūrint apartheid 
vykdymą juodųjų miestuose. Austra
lijos vyriausybė svarsto gautus prie 
globsčio prašymus.

Žinios
Sea Shepherd organizacija, protes

tuodama prieš banginių medžioklę, 
nuskandino du islandų banginių gau
dymo laivus Reykjaviko uoste ir 
susabotavo banginių produktų fabriką 
Islandijoje. Sea Shepherd organi
zacijos centras yra Los Angeles, o jos 
vadovas Paul Watson gyvena Van 
couver, Kanadoje. Paul Watson prisi
pažino, kad jo organizacijos nariai šį 
sabotažo veiksmą yra atlikę.

Greenpeace organizacija yra nu
traukusi santykius su Sea Shepherd ir 
viešai pareiškė neremianti tokių 
smurto veiksmų.

Per žemės drebėjimą sugriuvus dau- 
giaaukščiui pastatui Taipeh mieste, 
Taivane, žuvo daug žmonių.

Nepasitvirtino gandai, kad Filipi
nuose įvyks perversmas, prezidentei 
Aquino lankantis Japonijoje. Tačiau 
kraštas sukrėstas krizės, piktadariams 
nužudžius vieną iš įtakingiausių unijų 
lyderių Rolando Oliola. Unijų nariai 
reikalauja, kad būtų atleistas iš 
pareigų krašto aps. ministeris Enrile, 
kurio šalininkai įtariami šį smurto 
veiksmą įvykdę, (tariami ir Marcos 
šalininkai.

Vos prezidentei Aquino grįžus iš 
Japonijos, ginkluotų vyrų grupė 
pagrobė japoną Mitsui firmos Maniloje 
vyriausią direktorių, vėl sukrėsdami 
kraštą.

Lenkijoje kalėjime mirė buvęs 
Rytprūsių gauleiteris Erich Koch, 
pagarsėjęs savo žiaurumu antro pa
saulinio karo metu, kai jis buvo nacių 
paskirtas administruoti Ukrainą.

1933-34 metais Koch iš Rytprūsių 
organizavo sukilimo bandymą Klai
pėdos krašte, kad atplėšti šį kraštą 
nuo Lietuvos. Erich Koch vedė 
smarkią vokietinimo politiką Rytprū
siuose, persekiodamas lietuvių veikė
jus Maž. Lietuvoje. 1944 jis ilgai laikė 
uždaręs Lietuvos - Rytprūsių sieną, 
iki paskutinio momento neįsileisdamas 
pabėgėlių iš Lietuvos. Pakaltintas 
milijonų žmonių nužudymu, po karo jis 
buvo nuteistas mirti, bet dėl silpnos 
sveikatos bausmė nevykdyta.

Lapkričio 9 d., sulaukęs 96 metų 
amžiaus, mirė Molotovas, buvęs So
vietų Sąjungos premjeras, užsienių 
reikalų komisaras bei ištikimas Sta
lino sėbras. Molotovo vardas "įam
žintas" gėdingoje 1939 m. rugpjūčio 
23 d. sutartyje, pasirašytoje su 
Ribentropu. Ši sutartis užtikrino 
nacionalsocialistinei Vokietijai So
vietų paramą Lenkijos užpuolimui ir 
tuo įgalino Hitlerį pradėti antrąjį 
pasaulinį karą. Šios sutarties slapto
sios klauzulės - nacių sovietų 
suokalbis prieš Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybę - leido sovietams 
okupuoti Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Keletai metų praėjus po Stalino 
mirties, Molotovas pralaimėjo Kruš- 
čevui kovą dėl vyriausios valdžios ir 
buvo pašalintas iš partijos. į komu
nistų partiją jis vėl buvo priimtas 1984 
metais. Joachimas Ribentropas, drau
ge su Molotovu pasirašęs 1939 metų 
sutartį, buvo Niurnbergo kalėjime 
pakartas 1946 m. spalio 16 d.

Danų chirurgas dr. Erik Hansen, ką 
tik sugrįžęs iš 4 savaičių kelionės 
sukilėlių laikomoje pietinėje Afganis
tano dalyje, pakaltino sovietus naudo
jant napalmo bombas prieš civilius 
gyventojus. Dr. Hansen taip pat sakė 
turėjęs operuoti daug vaikų, kuriuos 
sužeidė sovietų avijacijos išmėtyti 
"žaislai", sprogę vaikams paėmus juos 
į rankas.
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VIEŠNAGĖ AUSTRALIJOJE

Gyvenu Naujoje Zelandijoje kur 
lietuviška veikla, jei dar nemirė, tai 
tikrai merdėja. 1 šį kraštą atvyko 
mažai lietuvių, o vėliau gausi dalis 
persikėlė i Jungtines Amerikos Valsti
jas, Kanadą ir Australiją. Senoji karta 
užbaigė tremties dienas, belaukdama 
laisvės savo gimtajam kraštui.

Gavusi pakvietimą iš mielos gimi
naitės, gyvenančios Melbourne, abu 
su broliu atskridome praleisti kelių 
savaičių atostogas. Smagu pasimatyti 
su senais pažįstamais. Atnaujinti 
praeities pergyvenimus ir svarbiausia 
- susitikti tautiečius ir pasisemti 
lietuviško " peno ", kurio žmogus 
pasigendi atitrūkęs nuo savųjų. Atva
žiavus lietuviška veikla traukė visur 
dalyvauti. Bažnyčia buria maldai, 
kartu jungia ir suartina, duoda atsparą 
nutautėjimui. Sunku nesijaudinti išgir
dus mišių maldas lietuviškai, o dar 
labiau paveikia choro giedojimas, 
atrodo, kad malda gauna tikrąją 
prasmę. Kie daug laiko ir pastangų 
reikia paskirti choristams, vis ką nors 
naujo išmokti, bei senų giesmių 
nepamiršti. Garbė jiems. Kunigas dr. 
P. Dauknys savo pamoksle paminėjo 
metamus kaltinimus, įtarinėjimus, 
kaip skaudžiai palietė mane, tikiu ir 
visus Australijos lietuvius. Atrodo, 
kad mažą ir nuskriaustą tautą 
skundikai dar daugiau bando suniekin
ti. Po mišių atsiradome lietuvių 
namuose. Čia darbščios talkininkės, 
vadovaujamos M. Ziogienės, ruošia 
lietuviškus patiekalus, ir su šypsena, 
maloniu patarnavimu pavalgydina 
vietinius ir iš kitų vietovių atvyku
sius. Savo triūsą ir gautą pelną skiria 
bendruomenės reikalams. Ypatingai 
buvo miela matyti nemažą būrelį 
jaunimo tai Melbourne kolonijos

tyti šį vaidinimą, tikiu, kad ir visi 
vakaro žiūrovai buvo tos pačios 
minties. Daug įmantrumo, sąmojaus, 
jumoro, ir kas tą parašė? Kiek 
patyriau - pats jaunimas. Pasigėrėti
nai kiekvienas atliko savo roles, 
įsijausdami, perduodami charakterin
gus vaidinimo momentus įtikindami 
žiūrovus. Vienok Tautos garbingų 
valdovų įtraukimas į veikalo tekstą 
nepagirtinas ir ateityje turėtų būti 
to išvengta.

Po vaidinimo teko apžiūrėti erdvų, 
nuostabiai ištaigingą lietuvių kultūri
nės veiklos centrą, lietuvių klubą. 
Ilgai liks atmintyje klubo vedėjos 
Mildos Bukevičienės draugiškas, 
malonus priėmimas, parodyta šiluma Iš 
kitur atvykusiems. Kartu apsilankėme 
pas " Mūsų Pastogės " redaktorių. 
Kuris supažindino su įsigytu moder 
niu kompiuteriu ir visa laikraščio 
spausdinimo eiga. Pasirodo, žemaitis 
ir " mūsų " todėl prašiau vėl siųsti 
laikraštį.

Prieš apleidžiant šią gausią koloni
ją, kuri ruošiasi pravesti Lietuvių 
Dienas, buvau pakviesta pas buvusią 
naująją zelandietę M. Paltanavičienę 
pasisvečiavimui. Čia teko susipažinti 
su prelatu Butkum, kuris negailėda
mas sveikatos ir jėgų jungia visus 
Sydnejaus lietuvius.

Grįžau namo kupina naujų įspūdžių, 
moraliai atsigaivinus, lyg būčiau 
pajautus! švelnų Tėvynės vėjelį ir 
atsigaivinusi žydinčių pievų kvepė
jimu.
Taip miela buvo pabendrauti su 
Australijos lietuviais. Tariu savo ir 
brolio vardu iš širdies gilumos visiems, 
kurie mus globojote, padarėte mūsų 
viešnagę nepamirštama. Širdingai 
ačiū.

POPIEŽIAUS VIZITAS

Odos suvenyrai, specialiai pagaminti 
popiežiaus apsilankymo proga.

Tinkamos dovanos šeimos nariams ir 
draugams šiam krašte ir užjūriuose.

"Popiežiaus vizitas 1986 m." yra 
išspausdintas lietuviškai odiniam pa
veikslėlyje ir juostelėje knygai pažy
mėti.

graži atžala ir pasididžiavimas. Po 
viešnagės Melbourne, prisijungus gi
minaitei Birutei Kavai, lėktuvu at-

M.G.S. Dunedin, N.Z.

AR ŽINOTE, KAD..,

A. Odinis paveikslėlis - $ 15 (160x125 mm)
B. 3 juostelės, 2 žiedai raktams laikyti - $ 15
C. 5 juostelės knygai pažymėti - $ 15.
D. 5 žiedai raktams laikyti - $ 15

Pažymėtos kainos galioja Australijoje, įskaitant įpakavimą ir 
persiuntimą. Užsakymams į užjūrius $ 2 priedo.

SPECIALI NUOLAIDA!
Vienas paveikslėlis $ 15 ir priedo tiek daug juostelių ir žiedų raktams 

laikyti kiek tik patinka $ 2.50 už kiekvieną.

Siųskite čekį ar money orderį šiai firmai.:
Henryks Distributors & Co. Ltd.
Factory 4, 8 Powdrill Rd.
LURNEA 2170. Phone: 608-3819

skridom į Sydnejų, laukė ir pasitiko
V.ir R. Augustinavičiaiir kiti vaikys-
tės dienų draugystės nepamirštamieji.

Laimingu sutapimu savaitgalyje 
galėjome pamatyti Telekrizę. Buvau 
nustebinta jaunimo sugebėjimu pasta-

perpylė chirurgas Vladas Kuzma
1923 m. Kauno universiteto chirurgi
jos katedros vedėjas, prof. V. Kuzma 
(1892-1942) išrado originalų skran
džio operavimo būdą.

Authorfud 
tminnk wpplton 
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...pirmasis Lietuvoje ligoniui kraują j NAME:.......................
j ADDRESS:.................

I

pensininkų veikla
LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

TALKA LTD

Moka už indėlius (deposits) 9 proc, metinių palūkanų.
Už terminuotus Indėlius:
nuo $100 iki $20.000 - 13 proc.
nuo $20.000 iki $50.000 - 14 proc.
nuo $50.000 ir daugiau - 15 proc.

Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas sumas. 
Už terminuotus indėlius su mėnesiniais procentais - 12 proc. Šioje 
sąskaitoje turi būti nemažiau $ 3000. Procentai išmokami kas mėnesį. 
Neatsiėmus įstaigoje, po mėnesio pasiunčiami į namus.

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $100 ir turi išbūti iki finansinių 
metų galo, t.y. birželio 30d. Už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 6 proc. 
Procentai užskaitomi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių 
metų gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už (našus (shares) iki 18 proc. 
dividendo.

Teikia paskolas iki $50.000 (keičiant nekiln. turtą, asmenines paskalas su 
garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki $ 2000. Procentai už visas paskolas 
užskaitomi kas 3 mėn.

įstaigos veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 10 ryto iki 2 vai. p.p., sekmadieniais 

nuo 1.00 iki 3 vai. p.p.. Lietuvių namai, 44 Errol Street, North Melbourne. 
Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 2 vai. p.p.

Pašto adresas: TALKA. Box 4051, G PO Melbourne 3001

ADELAIDĖJE: sekmadieniais nuo 1.00 iki 3 vai. p.p. Lietuvių namuose. 
Pašto adresas : TALKA, Lietuvių namai, EastryStreet, Norwood, SA 5067 
įstaigos tel. 427 377

SYDNEJUJE: sekamdieniais nuo 2 vai. iki 4 val.p.p. Lietuvių klubo 
patalpose, 16 - East Terrace. Bankstown, NSW. 2200 tel. 709 8662

Sy cine j aus
Sydnejaus pensininkai, nors ir 

neseniai susitvėrusi organizacija, bet 
jos veikla stipriai jaučiama bendruo
menės gyvenime. Neseniai suruoštoje 
pensininkų popietėje apsilankęs dide
lis skaičius tautiečių rodo, kad ši 
organizacija yra populiari.

Šiuo metu pensininkų draugijai 
vadovauja: Viktoras Glionertas - 
pirmininkas, Magdalena Šidlauskienė - 
iždininkė ir Valė Stanevičienė - 
parengimų vadovė.

Pensininkai, draugijos nariai, tarpu
savy gyvai bendrauja.

Gruodžio 4-tą (ketvirtadienį) 12 
vai. ruošia prieškalėdinį subuvimą 
Lietuvių namuose, Bankstowne. Visi 
nariai ir svečiai yra maloniai kvie
čiami bendriems pietums, sumokant po 
$ 5
lapkričio 30 d. (sekmadienį) virtuvės 
šeimininkei J. Šarkauskienei.

Nėra jokios abejonės, kad sekan
čiais metais pensininkų veikla vėl bus 
stipriai bendruomenėje jaučiama. 
Pensininkai dosniai remia tas bend
ruomenės institucijas, kurioms parama 
labai reikalinga, kaip jaunimui, spau
dai ir klubui. Paskiri pensininkų 
draugijos nariai taip pat dosniai 
aukoja įvairiems reikalams.

nuo asmens ne vėliau, kaip

Sydnejaus Pens. D-jos v-ba, (iš 
kairės): Magdalena Šidlauskienė sekr. 
ir ižd., V.Glionertas pirm, ir Valė 
Stankevičienė parengimų vadovė.

Sydnejaus pensininkai ruošia prieš
kalėdinį subuvimą - pietus gruodžio 
4 d. (ketvirtadienį) 12 vai., Lietuvių 
Namuose, Bankstowne.

Kviečiame narius ir svečius atsi
lankyti, pabendrauti ir arčiau susipa
žinti, įmokant po $ 5 nuo asmens, ne 
vėliau lapkričio 30 d. (sekmadienio), 
pas virtuvės šeimininkę J. Šar- 
kauskienę.

Mūsų mielą Mariją U mbražlunienę 
ir šeimą netekus mylimo tėvelio giliai užjaučia

Vytas ir Onutė Arai 
Ona Meillūnienė
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SVEIKA SIELA

Tokiu pavadinimu Amerikos lietu
vių žymus žurnalistas, rašytojas ir 
visuomenininkas Bronius Kviklys, Či
kagos "Drauge", parašė straipsni. Jis 
sako, kad šį straipsnį rašyti jį 
paskatino sporto veteranas Bronius 
Keturakis, kuris spaudoje buvo pasa
kęs, kad mūsų visuomenė neteikia 
pakankamai dėmesio labai svarbiam 
fizinio auklėjimo veiksniui, ypatingai 
jaunimo organizacijose. Jis apgailes
tavo, kad daugumas Iš mūsų jaunimo 
mokytojų ir auklėtojų, bei garsiųjų 
mokslininkų, nei žodžiu neužsiminė, 
kad kelių . dešimčių metų mokslinė 
pedagoginė literatūra ir psichologija 
aiškiai kalba, kad be fizinio auklėjimo 
ir lavinimo, kaip integralios apraiškos, 
nesubręsta ir neišsivysto pilno žmo
gaus dvasinė ir fizinė būklė. Deja, pas 
mus niekas šiuo klausimu rimčiau 
neišsitaria ir tuo labiau praktikoje 
nevykdo.

krepšinio pirmenybėms atmintiTrečiosioms Europos

Paklaustas sporto veteranas Br. 
Keturakis, kokia yra dabar padėtis 
sportinio, judėjimo mūsų išeivijoje, 
labai trumpai atsakė: "Labai liūdna ir 
kasmet einanti nuosmukio keliu".

Rašytojas Bronius Kviklys nėra 
jau tokios pesimistiškos nuomonės ir 
mano kad taip blogai jau nėra. Jau 
vien tik Amerikoje ir Kanadoje yra 
virš 30 registruotų lietuvių sporto 
klubų, su daugiau kaip 1000 narių. 
Yra centrinė sporto sąjunga 
ŠALFASS su centru Toronto mieste 
Kanadoje, kurios pirmininkas Pranas 
Berneckas, gerai pažįstamas ir Aus 
tralijos lietuviams sportininkams, nes 
jis buvo vyriausias sporto vadovas 
buvusioje Pas. Liet, sporto šventėje 
Toronto mieste, kur gausiai dalyvavo 
ir Australijos lietuviai sportininkai. 
Savo straipsnyje Br. Kviklys labai 
gražiai atsiliepia apie Australijos 
lietuvius sportininkus, pažymėdamas, 
kad čia veikia 6 stiprūs sporto klubai, 
yra centrinė sąjunga ALFAS ir 
suruošę jau 36 savo sporto šventes, 
daugybę sportinių varžybų kartu su 
latviais ir estais, taip pat jie turi ir 
savąsias žiemos sporto šventes, bei 
nuolatinį sporto skyrių "Mūsų Pasto
gėje". 1988 metais Australijoje bus 
rengiama III - ji Pas. liet, sporto 
šventė, kuriai jau labai rimtai yra 
pradėta ruoštis. Pasaulio Liet. B-nė, 
kaip ir paskirų kraštų Krašto v-bos 
nėra visiškai pamiršusios sportininkus. 
JAV centrinės valdybos vicepirminin
kas sporto ir jaunimo reikalams yra 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.. FAIRFIELD. N.S.W.

Tel. 724 5408. Veikia 24 valasdaa per par*
Ma——,—rwrirew wuwwm num miiinmimii

SVEIKAME KŪNE
žinomas sportininkas Rimas Dirvonis, 
buvęs Australijoje, kur tarėsi dėl 
įvairių sporto reikalų.

Sportininkai, ne tik Amerikoje, bet 
ir kitur, įskaitant ir mūsų Australiją 
turi daugybę visokių bėdų ir rūpesčių. 
Pagrindinis iš jų yra neturėjimas savų 
patalpų bei sporto salių. Reikia 
naudotis svetimomis ir Čia lietuviai 
yra jau "povaikiai", o kartais ir 
"pavainikiai", kaip išsireiškė Br. 
Kviklys. Vien tik Sydnejaus koviedai 
už treniruoCių sales per metus sumoka 
virš 3000 dol. nuomos ir tai salės 
nėra garantuotos, nes jei vyksta kas 
nors svarbesnio ten, tai jos yra 
atsakomos. įdomu kur dingo visi tie 
"didieji" kalbėtojai ir kovotojai, kurie 
buvo taip priešingi prieš sporto salės 
pastatymą prie Sydnejaus lietuvių 
klubo. Šiandien nei jų pačių, net nei 
jų balso jau klube nesigirdi, tik matosi 
daugybė jaunimo ir tos mažos salikės, 

labai mažai naudojamos ir pačio klubo 
ko ne į bankrotą suvariusios. Tai 
klaida, kurios jaunimas niekuomet 
nepamirš.

Mūsų sporto organizacijų niekas 
nefinansuoja ir pinigus jie turi patys 
kažkur susirasti. Yra nedidelis skai
čius nuoširdžiai dirbančių sporto 
vadovų, bet jų skaičius yra labai 
mažas. Turime geraširdžių rėmėjų, 
bet jų nedaug, o galėtų būti daug 
daugiau. Šlubuoja ir sportinė spauda, 
kaip sako mūsų spaudos bendradarbis 
ir rašytojas Br. Kviklys. 1964 m. 
sustojo eiti vienintelis sporto laikraš
tis "Sportas". Dabar yra tik sporto 
skyriai "Drauge", "Pasaulio Lietuvy
je" ir "Mūsų Pastogėje". Entuziastas 
sporto veteranas Jonas Narbutas, dar 
prieš savo mirtį 1978 m. suspėjo 
parašyti apie Nepriklausomos Lietu
vos sportą, išleisdamas dvi knygas.Jau 

tuoj pat turi pasirodyti išeivijos 
lietuvių 40 metų sporto istorija. 
Gražiai pasirodė australai sportinin
kai, išleisdami savo veiklos sporto 
istoriją.

Nebūtinai reikia sportuoti varžy- 
biniuose sporto klubuose. Mūsų jauni
mo organizacijos, kaip skautai, ateiti
ninkai (Amerikoje ir Kanadoje stipriai 
veikia) ir kitos jaunimo organizacijos, 
kaip ir savaitgalio mokyklos, turėtų 
atkreipti dėmesį į fizinio lavinimosi 
programą ir Ją turėtų pateikti savo 
nariams, kartu įtraukiant ir sveiką 
sportavimą, kas sustiprintų ir jų 
lietuviškumą, nes sportavimas būtų 

vykdomas tautiniuose ideologiniuose 
rėmuose. Šiuo atžvilgiu gražus pavyz
dys yra broliai latviai, ką jie jau senai 
daro Amerikoje, Kanadoje, Australi
joje ir Europoje ir daug kur mus jie 
yra pralenkę. Tačiau gražus pavyzdys 
yra ir Australijos Melbourne "Var
pas" , kur sporto klubo sportininkai yra 
įpareigojami kalbėti lietuviškai, kai 
šios kalbos nemokantieji privalo 
lankyti lietuvių kalbos pamokas. 
Tokiu būdu per sportą stiprinamas ne 
tik kūnas, bet ir lietuviškoji dvasia, 
bei kalba.

Fizinio lavinimo reikalai yra 
pamiršti ir pensininkų tarpe. Nespor
tuoja ir vidurinioji karta, nors 
Amerikoje ir Australijoje bei kitur, 
yra plačiai išplėstos sportinės progra
mos. Juk vyresniojo amžiaus žmonėms 
mankšta yra būtina jų geresniam 
sveikatingumui ir amžiaus prailgini
mui. Fiziniam lavinimui ir sportui mes 
turime skirti didesnį dėmesį, (vedant 
sportines programas organizacijose ir 
ypatingai jaunimo gyvenime, nes 
sveikame kūne būna ir sveika dvasia.

A. Laukaitis

ŽINIOS

Paryžiuje, pasibaigusiose pasau
lio vyrų tinklinio pirmenybėse, lai
mėtojais tapo, pirmą kartą šio sporto 
istorijoje. Amerikos rinktinė, kuri 
baigmėje nugalėjo, septynius kartus 
buvusius pasaulio čempionus, Sov. S- 
gos rinktinę 3:1. Paskutiniuoju laiku 
tinklinis Amerikoje darosi labai popu
liarus ir amerikonai Los Angeles 
olimpiadoje laimėjo pirmą vietą. 
Lygiai kaip 1985 metais Pasaulio 
Taurės varžybose, po pralaimėto 
pirmo seto, jie vėliau atsiekė pergalę.

Vis daugiau ir daugiau kalbama 
apie profesionalų sportininkų įjun
gimą j olimpines žaidynes. Jau ir dabar 
kai kurios sporto šakos leidžia 
profesionalams 
ar pusiau profesionalams dalyvauti 
kartu su mėgėjais. Tačiau yra ir daug 
tam priešingų. Bokse būtų neįmanoma 
leisti rungtyniautis, nes mėgėjai 
galėtų būti sunkiai sužeisti. Krepši- 
nyje, prieš "atvirą" žaidimą, Italijos 
krepšinio federacijos pirmininkas E. 
Vinči sako, kad tai greičiau pakenktų, 
negu padėtų bendram krepšiniui 
pasaulyje. Gi Amerikos treneris E. 
Stait mano, kad Amerikos bent kuri 
profesionalų komanda ir jos vadovai 
paklustų mėgėjų federacijos reikala
vimams, nes tai yra grynai komerci
niai vienetai ir žaidėjus būtų sunku 
atitraukti nuo jų kontraktų. Antra 
vertus profesionalų krepšinis yra bent 
keliom klasėm aukštesnis ir mėgėjams 
būtų sunku su jais žaisti.

Iki šiol fechtavimo sporte špagą, 
rapyrą ir kardą vartodavo tik vyrai, 
tačiau Anglijoj, Italijoj ir Vak. 
Vokietijoj moterys nenori nusileisti 
vyrams ir jos taip pat pradėjo šiose 
sporto šakose dalyvauti, nors jos dar 
nėra oficialiai pripažintos ir varžy 
bose medalių negauna.

Švedijoj vykusiose pasaulio arklių 
konkūrų jojime, nugalėtoja tapo 29 
metų amerikietė L. Bar-Lenehen, 
baigminėse rungtynėse pralenkusi 
visus vyrus ir negavusi nei vienos 
baudos.

Pasibaigus pasaulio krepšinio pir
menybėms Ispanijoj, buvo išplatintos 
tarptautinės anketos, atsiklausiant 
sporto korespondentų ir žinovų, kurie 
geriausi pasaulio krepšininkai suda
rytų 12-kos žaidėjų pasaulio rinktinę. 
Iš Amerikos buvo išrinkti trys, Sov. S- 
gos trys, jų tarpe pirmuoju A. 
Sabonis ir po vieną iš Jugoslavijos, 
Brazilijos, Ispanijos, Kubos, Italijos ir 
Kinijos.

Egipte per tarptautines dviračių 
lenktynes, kuriose dalyvavo Egipto, 
Nigerijos, Jungt. Arabų Emiratų, 
Prancūzijos ir Sudano komandos, kelio 
nuotolis buvo 790 klm. ir jis buvo 
suskirstytas į 9 etapus. Sov. S-gos 
rinktinė, kurios pagrindinis'dvirati- 
ninkas buvo klaipėdietis Gintautas 
Dinaras, laimėjo pirmą vietą.

Naujasis Sov. S-gos buriavimo 
čempionas tapo kaunietis Gintautas 
Mincė, kuris Taline tapo visų tautų 
spartakiados nugalėtoju, kai trečią 
vietą šių jachtų pirmenybėse laimėjo 
klaipėdietis R. Rumonis.

FUTBOLO ĮDOMYBĖS
Vienas buvusių gerausių pasaulyje 

futbolo žaidėjų anglas Bob Charlton, 
kuris žaistose savo klubo ir Anglijos 
rinktinės 106-se rungtynėse įmušė 49 
įvarčius, sporto savaitraštyje "Start." 
pasakė, kad manymas, jog dabar 
futbolo populiarumas yra sumažėjęs 
yra neteisingas. Gyvenimas gimdo 
visų populiarių sportų konkurentus, 
nes atsiranda nauji įvairių pramogų 
šaltiniai. TaCiau futbolas lieka ir išliks 
puikiausiu žaidimu pasaulyje. Šiais 
laikais tapti "žvaigžde" darosi vis 
sunkiau, nes patys žaidėjai ir žaidimo 
meistrai yra sudėtingesni, ypatingai 
kai dabar prieš juos yra žaidžiama 
šiurkščiai. Ir jeigu tokiose aplinkybėse 
žaidėjas išlieka "žvaigžde", tai jis 
tikrai turi būti labai geras. Pagrindinė 
šių laikų žaidimo problema yra 
šiurkštumas ir nepagarba varžovui.

Tarptautinė Futbolo Federacija 
buvo nutarusi, jog žaidėjai, kurie savo 
komandose turi 13-tą numerį ir jo 
nenori, gali į aikštę išbėgti ir be 
numerio. Tačiau buvęs garsusis Vak. 
Vokietijos žaidėjas G. Muller specia
liai prašydavo trenerio kad šį numerį 
duotų, nes jis jam buvo laimingas.

Futbolo žaidimas Anglijoje buvo 
Parlamento aktu uždraustas 1365 
metais, nes karalius Edvardas III 
nekentė šio žaidimo ir jį laikė 
kultūriniu pažeminimu. Gi Jau 1891 
metais anglų futbolo komanda Black
burn Rovers, žaisdama Anglijos 
taurės finaluose, turėjo kietai krak
moluotus savo sportinius marškinėlius, 
kadangi komandos nuolatiniai marški
nėliai buvo kelionėje pamesti ir 
vadovas tegalėjo gauti tik šiuos 
vakarinius krakmolytus kietus marški
nius.

X- TOS PABALTIEČ1U ŽAIDYNĖS

Jubiliejinės Žaidynės įvyks Adelai
dėje, sekančiais metais gegužės mėn. 
16-17 dienomis. Šioms varžyboms 
pravesti sudarytas sekančio sąstato 
organizacinis komitetas: I. TUUL - 
pirmininkas, A. KIRSS - sekreto
rius, A. TALANSKAS - sekr. pava
duotojas, R. SIDABRAS vice
pirmininkas, O. MIZGINS - iždi
ninkė ir P. JAUNKALVIS - jos 
pavaduotojas.

ŽENKLIUKO KONKURSAS

Paskutiniame posėdyje nutarta pas
kelbti viešų jubiliejinių Pabaltiečių 
sporto Žaidynių ženkliuko projekto 
konkursą. Reikalaujama, kad ženkliu
kas užakcentuotų: X, 1987, 
ADELAIDĖ. Taip pat turi atspindėti 
bent po vieną spalvą iš visų trijų 
tautyblnių vėliavų. Konkursas baigia
si š.m. lapkričio 30 d.

Projektus prašoma siųsti šiuo adre
su: R. Sidabras, 17 Lucas Str. 
WOODVILLE SOUTH, 5011.

R.S.
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Popiežiaus vizitas Sydnejuje

Popiežius Jonas Paulius II-sis atvyksta į 
aerodromą lapkričio 25-tą, 7.35 vai. vak.

Sv. Mišias laikys lapkričio 26 tą, 5.50 vai. 
kuriame gali sutilpti 120,000 žmonių.

Popiežius išskrenda iš Sydnejaus j Hobartą

Sydnejų, Kingsford Smith 

vak. Randwick Racecourse, 

lapkričio 27-tą.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
N AMUOSEf* 16-1H EAST TERRACE. BANKSTOWN (Tel 70M 1414)

JVT<alciei Popiežiui apsilankant.
A ustr alij o j
Dieve mūsų Tėve
Tu pasiuntei savo Sūnų, kad 

apreikštom mums savo meilų. 
Kad vestum mus ir būtum 

mūsų gyvenimo šaltinis.
Tu gausiai palaiminai mūsų šalį 

ir Australijos žmones.
Mes dėkojame už tą pasitikėjimą mumis.
Su Popiežium Jonu Paulium

mes prašome, kad Tavo Dvasia 
mus vestų, kad mes

Žinotume kur tu mus vedi 
ir kaip mes galėtume tikrai 

būti viena Kristuje...
Tegu Tavo Bažnyčia Australijoj 

aiškiai liudija Jėzaus meilę 
ir užuojautą...

Mes patys įsipareigojam dirbti
Kilniai ir drąsiai, kad pieštume
Tavo tiesos, meilės ir taikos karalystę
To prašome per Kristų mūsų Viešpatį

Amen.
Prel. Petras Butkus

Informacija
Melbournas

Paskutinis šių metų Melbourne 
Socialinės Globos Moterų Draugijos 
narių " Atostoginis" subuvimas (vyks 
Morningtone. V. Kružienės sody 
boję. Renkamės,kaip visuomet, 11 vai. 
ryto, antradieni, lapkričio 25 dieną. Šį 
syki ne Moterų seklyčioje, bet pas 
Viltę Karužienę, 21 Pender Ave.,- 
Mornington, Tel. (059) 755-872. Iš 
Melbourno važiuojant Nepean 
Highway reikia pravažiuoti Mor- 
nlngtono Main St. sankryžą ir sukti ( 
dešinėje esančią Stachans Rd. 
Pender Ave yra pirmoji gatvė i kairę iš 
Stachans Rd. Narės pageidaujančios 
pagalbos su transportu, prašomos 
kreiptis j : Aliutę Karazijienę Tel. 
338-2172, Emiliją Šeikienę, Tel. 
277-1478 arba Danutę Žilinskienę 
Tel. 583-4258.

Vidudienio užkandis suneštinis. 
Laukiame visų narių!

Danutė Žilinskienė.

Pranešame pensininkų žiniai, 
kad gruodžio 2 d. antradienį Lietuvių 
namuose, ruošiami pensininkų 
sąjungos nariams nemokami lietuviškų 
valgių pietūs.

Pietų metu bus pravesta fantų 
loterija kurios pelnas skiriamas VI 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui.

Norintieji dalyvauti prašomi 
užsirašyti iki lapkričio 26 dienos pas 
V. Jablonskienę Tel. 818-7145.

Pietums bus įleidžiami tik 
užsirašiusieji.

Melbourne lietuviams yra 
pasiūlyta pirkti ant 5 akrų žemės 
ploto statomą sodybą.

Apžiūrėjimui šio pirkinio ir kelias 
veikiančias senelių prieglaudas 
organizuojama išvyka autobusu.

Užsirašyti nevėliau iki lapkričio 
26 dienos pas J. Petrašiūnų Tel. 
232-5034

Pensininkų sąjungos valdyba.

SEMINARAS JAUNIMUI
Australijos Lietuvių Jaunimo sky

rius Melbourne ruošia seminarą jau
nimui Lapkričio 29 d. Lietuvių 
namuose. Seminaras prasidės 9 vai. 
ryto ir baigsis 5.30 p.p. 
įdomi ir įvairi programa:

Diskusijos apie jaunimo Identiteto
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krizę, jaunimo veikla, ir stoką 
vadovų.

Mišrių vedybų problemos.
Lietuvių kalbos trumpi pratimai - 
kaip išvengti didžiųjų klaidų. 
Filmas apie Lietuvą ir lietuvišką 
tautodailę.
Lietuviškas "Trivial Pursuit" 

Kviečiame kuo skubiau užsiregistruoti 
pas Andrių Vaitiekūną. Tel. 379-2325

Geelongas
METINIS SUSIRINKIMAS

Geelongo Lietuvių Sąjungos klubo 
narių susirinkimas įvyko spalio 18 d. 
Lietuvių namuose, kuriam pirminin
kavo V. Bindokas, sekretoriavo A. 
Karpavičius. Metinės veiklos apžvalgą 
padarė pirm. J. Gailius. Piniginę 
apyskaitą pateikė kasininkas L. 
Bungarda, kuri įrodė susirinkimo 
nariams, kad metų bėgyje padaryta 
gryno pelno $ 3038.11. Revizijos 
komisijos aktų perskaitė A. Karpa
vičius, kuris patvirtino kasininko 
davinius.

Susirinkimo pirmininkui pavyko 
greitai pravesti diskusijas ir išrinkti 
naują klubo valdybą. Padėkojęs už 
pasitikėjimą susirinkimą uždarė 
Tautos himnu. Po susirinkimo vyko 
bendros vaišės kurias paruošė I. 
Gailiuvienė ir M. Manikauskienė

Perrinkta valdyba pasiskirstė pa
reigomis: J. Gailius pirmininkas, J. 
Medelis vicepirmininkas, Č.Valodka 
sekretorius ir L. Bungarda kasinin
kas. Valdybos kandidatai: A. Jan
čiauskienė ir M. Manikauskienė. 
Sekretoriaus adresas: 8 Walsh Grove, 
Nth. Geelong, Vic. 3215. Tele: 78 
9539.

Valdyba praneša, kad prieškalėdinis 
pobūvis "SMO R GASBOAR D" vaka
rienė įvyks gruodžio 6 d. 7 vai. vak. 
Lietuvių namuose.

Norintieji dalyvati sumoka $ 7. nuo 
asmens už maistą. Gėrimais kiekvie
nas apsirūpina pagal skonį. Valdybai 
reikalinga žinoti žmonių skaičių, dėl 
to malonėkite iš anksto pranešti 
šeimininkei Irmgardai
GAILIUVIENE1, tel. 21 4235.

G.L.S gos klubo valdyba

* klubo narių valkams įvyks gruodžio 21 d. 2 vai. p.p.
Prašome klubo narius užregistruoti savo vaikus iki 12 metų amžiaus 

klubo raštinėje ne vėliau kaip iki lapkričio 16 dienos.

SMOR G ASBO A RD

Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p.p.
Skanus, šviežias maistas.
Karštas patiekalas ir šalti užkandžiai

Klubas atidarytas: pirm, ir treč. 5 - 10.30 v.v.
Ketvirtadienį 5 - 11.00 v.v. Penktadienį 5 - 12.00 v.v. 
Šeštadienį 2 - 1.00 v.r. Sekmadienį 12.30 - 10.00 val.v.v. 
Public hol. 2 - 11.00 v.v. Antradieniais klubas uždarytas.

RADIJO VALANDĖLĖ

Pirmoji radijo valandėlė Geelongo 
lietuviams buvo pravesta Irenos 
Beržanskienės ir Reginos Obeliū- 
nienės praeitą savaitę. Antroji radijo 
valandėlė bus antradienį, gruodžio 2- 
rą, nuo 8 -9 vai. vak., SM banga 103,5 
Community Radio.

Geelongo lietuvių bendruomenė 
stengiasi įsigyti nuolatinę radijo 
valandėlę. Tautiečiai prašomi, tuoj po 
valandėlės, skambinti į minėtą radijo 
stotį prašant valandėlę palikti nuola
tine. Community Radio telefono 
numeris: 98361.

Geelongo lietuviai

Sydnejus
Sydnejaus Parapijos savaitgalio mo

kyklos mokslo metų užbaigimo minė
jimas - pasirodymas įvyks lapkričio 
30-tą, pradedant pamaldomis St. 
Joachim bažnyčioje, Lidcombe, 11.30 
vai. ryte.

Tuoj po pamaldų St. Joachim 
parapijos salėje mokslo metų užbai
gimo aktas Ir mokyklą baigusiųjų 
mokinių pristatymas. Po to bus 
mokinių pasirodymas: tautiniai šokiai, 
vaidinimas Irenos Regienės "Neįver
tinta dovana", rež. Daiva Labutytė - 
Bieri.

Kviečiam vaikų tėvus ir visus 
tautiečius dalyvauti mūsų jaunimo 
mokslo metų užbaigime.

Tėvų komitetas
TALKOS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kredito Draugija "Talka" 
Sydnejaus skyrius, gruodžio 7 d., 
sekmadienį, 1 vai., Lietuvių klube, 
šaukia draugijos narių informacinį 
susirinkimą - bus svečias iš Melbour 
no.

Visi "Talkos" nariai ir norintieji 
įstoti nariais, kviečiami susirinkime 
dalyvauti. Po susirinkimo bendri 
pasikalbėjimai - užkandžiai.

Sydnejaus skyriaus valdyba
ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS

Sydnejaus Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopos valdyba šaukia visuotinį narių 
susirinkimą gruodžio 7 dieną (sekma
dienį) Lidcombe parapijos salėje tuoj 
po pamaldų 12.30 vai., pagal šią 
darbotvarkę:

1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezi
diumo kvietimas. 3. Mandatų komi
sijos sudarymas. 4. Šaulių kuopos

VALDYBA

pirmininko pranešimas. 5. Revizijos 
komisijos pranešimas. 6. Diskusijos dėl ' 
pranešimų. 7. Pajamų - išlaidų 
apyskaitos tvirtinimas. 8. Valdomųjų 
organų rinkimai: šaulių kuopos pirmi
ninko, valdybos ir rev. komisijos. 9. 
Klausimai ir sumanymai. 10. Susirin
kimo uždarymas.

Jei nustatytu laiku susirinkimas 
neįvyktų dėl per mažo narių skai
čiaus, tai už pusės valandos bus 
šaukiamas antras susirinkimas, kuris 
bus skaitomas teisėtu neatsižvelgiant 
į atvykusių narių skaičių.

Visi šauliai - šaulės prašomi jausti 
pareigą susirinkime būtinai dalyvauti.

Šaulių kuopos valdyba

Skelbimas 
ŠVENTO RASTO
TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

ŽODIS (LOGOS) PADARYTAS 
KŪNU

Jėzus gyveno pirm atėjimo į 
pasaulį. Apie tai skaitome Jono E v. 
1:1-3. Neaiškus vertimas suklaidino 
daugelį Jėzaus asmenybės klausimu. 
Skaitydami mūsų paprastus Biblijos 
vertimus žmonės mano kad Jėzus ir 
jojo Dangiškasis Tėvas yra vienas ir 
tas pats asmuo. Klaidingai išverstieji 
žodžiai yra šitie: "Ir Žodis buvo 
Dievas." Graikų tekste šitie žodžiai 
šiaip skaitomi: "Ir Žodis buvo vienas 
iš dievų." Naujame Testamente 
žodis "dievas” yra išverstas iš graikų 
žodžio theos. Kartais tuo žodžiu 
vadinamas Sutvertojas, kartais jo 
Sūnus, o kartais tuo žodžiu pavadinti 
kiti dievai. Antrame laiške Korintie- 
člams 4:4 tuo žodžiu pavadintas 
velnias. Šv. Povilas vadina jį "šio 
pasaulio dievas." Jono Ev. 1:1 tas 
žodis naudojamas du syk. Kartą jis 
pritaikomas Jehovai, pačiam Sutver- 
tojui; paskui tas pats žodis pritai
komas Jėzui, kurs savo prieš- 
žmoginiame stovyje buvo vadinamas 
"Logos" arba Dievo žodis. Teisingas 
Jono 1:1 vertimas skaitosi: "Pradžioje 
buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą 
(ang. the God) ir Žodis buvo vienas iš 
dievų (a god)" - kitaip sakant, jis 
buvo vienas iš galingų valdovų, o ne 
pats Visagalis Dievas.

Bus daugiau

Mylintieji tiesą literatūros gausite 
veltui. Rašykite: P. Bačinskas, 16 
Burlington St., Holland Park, 
Queensland 4121
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