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LIETUVIŲ POLITINĖ AUSTRALIJOS ATSTOVAS
KONFERENCIJA POLITINĖJE KONFERENCIJOJE

Jurgis Janušaitis
Išeivijos lietuvių veikloje žymią 

vietą užima taip vadinamoji lietuviš
koji politika. Turime šiai politikai 
vykdyti ir specialius veiksnius 
VLIKĄ, ALTĄ, o prieš dešimtmetį su 
viršum j politinę veiklą aktyviai 
įsijungė ir Lietuvių Bendruomenė.

Dėl politikos štai gerokai savo 
tarpe net suslrauname. VLIK AS ir 
ALTA ne kartą barė Lietuvių 
Bendruomenę už tai, kad ir ji panoro 
aktyviau reikštis Lietuvos vadavimo 
darbe ir net tam tikslui Vasario 16- 
tosios proga renkamos laisvinimo 
reikalams aukos.

Dėl politinės veiklos, atrodo, LB ir 
V LIK O santykiai gerokai pablogėjo. 

PLB Seime 1983 m. Čikagoje, prisi
mename, šių dviejų veiksnių nesan
taika buvo plačiai aptarta ir po karštų 
diskusijų, pagaliau, PLB pirmininkas 
Vytautas Kamantas ir VLIKO pirmi
ninkas dr. Kazys Bobelis scenoje 
perskaitė trumpą abiejų veiksnių 
susitarimą, paspaudė rankas ir vos 
nepasibučiavo, pasižadėdami lygiai 
traktuoti šiuos veiksnius, tartis kaip 
lygus su lygiu, derinti veiklą ir būti 
geruoju.

Deja, ši "meilė", atrodo, neilgai 
tvėrė. PLB pirmininkas Vytautas 
Kamantas. sveikindamas praėjusių 
metų VLIKO seimą, pareiškė savo 
asmenišką nuomonę, esą VLIKĄ 
turėtų išrinkti PLB seimas. Po tokio 
"sveikinimo" žinoma, VLIKO pirmi
ninkui nebebuvo noro kalbėti su PLB 
pirmininku.

Buvo jau seniai sutarta, kad bus 
šaukiamos bendros veiksnių konfe
rencijos veiklai aptarti ir jai suderinti. 
Kaip aiškina PLB, VLIKAS nuo tokių 
bendrų konferencijų atsisakęs. Tad 
kas gi beliko? Ir štai PLB valdyba 
imasi iniciatyvos sušaukti Politinę 
konferenciją Washingtone, š. m. spalio 
mėn. 23-25 dienomis. į šios konferen
cijos organizavimą įsijungė PLJ Sąjun
ga, Kanados ir JAV LB Krašto 
valdybos. Ir ką gi rengėjai į 
konferenciją kviečia? Ogi daug ką. 
Štai pakviestieji - Lietuvos diploma
tinė tarnyba, visi Lietuvos laisvinimo 
veiksniai, VLIKĄ sudarančių partijų 
bei sąjūdžių atstovai, VLIKO Lietu
voje kūrėjai, Lietuvos laikinosios 
vyriausybės nariai, kraštų jaunimo 
sąjungų atstovai, buvusių organi
zuotų lietuvių politinių vienetų 
atstovai, spaudos ir informacijos 
tarnybų atstovai, o taip pat ir 
kiekvienas politinės srities veikloje 
aktyviai besireiškiąs lietuvis.

Iš to matyti, kad Politinės konfe
rencijos organizatoriai parodo plačią 
toleranciją, nieko neįgnoruoja, visus 
kviečia prie apvalaus stalo susėsti, iš 
visos širdies, atvirai, gerbiant vieni 
kitus, pasikalbėti, problemas aptarti, 
rasti sprendimus, kurie apramintų, 
sujungtų lietuviškąją išeiviją dar 
našesniam Lietuvos vadavimo darbui.

Šias eilutes rašant, dar nebuvo 
aišku kas konferencijoje pasižadėjo ir 
kas dalyvaus. Apie tai gal turėsime 
progos pakalbėti konferencijai praė
jus.

O ką gi ši plačios apimties Politinė 
konferencija tars?

Numatoma svarstyti tikrai degan
tys, labai svarbūs ir būtini klausimai. 
Bus nagrinėjama ligšiolinė Lietuvos 
laisvinimo veikla, ryšiai su pavergta 
tauta ir tariamų nacių karo nusikal
tėlių paieškos, o taip pat po visų 
išsamių pranešimų bus bandoma 
surasti išeitį, nustatančią veiklos 
vieningą kryptį ateičiai. Puiku. Eilinis 
lietuvis laukia sprendimų. Gi konfe
rencijos dalyviai turėtų rimtai, aka
demiškai, gyvenimiškai šiuos klausi
mus svarstyti.

Profesorius Vytautas Skuodis
Šioje Politinėje konferencijoje da

lyvaus neseniai iš okupuotos Lietuvos 
atvykęs prof. Vytautas Skuodis, daug 
metų kalėjęs už rezistencinę veiklą 
tėvynėje. Svečias tars taip pat žodį. 
Būtų gera, kad prof. V. Skuodžiui 
būtų sudaryta proga giliau pažvelgti į 
visas svarstomas problemas. Ypač 
konferencijoje būtų svarus jo žodis, 
svarstant santykius su pavergtąją 
Lietuva. Jis ir tik jis gali išsakyti 
lietuvių tautos troškimus, norus, viltis 
ir nurodyti mums, išeivijos lietuviams, 
kelius, kuriais eidami galėtume ne
keikdami vieni kitų daug padėti 
kovojančiai tautai savoje žemėje.

Tikėkime, kad konferencijoje vy
raus tolerancija, bendras visų rūpestis 
dirbant Lietuvos vadavimo darbą.

Iki šiol mes savo tarpe barėmės net 
už menkniekius. Keikėme tuos, kurie 
gal kiek kitaip, kitais keliais pabandė 
padėti Lietuvai, ar ieškojo galimybių 
šilčiau, nuoširdžiau priimti ir iš 
tėvynės atvykstantį kultūrininką, ra
šytoją. Žinoma, tai painūs klausimai. 
Bet tautai betarpiai padedant, nema- 
nytina, kad Lietuvos laisvinimo kova 
menkėtų. Juk turime ištikimus tėvy
nės sūnus, užgrūdintus kovotojus 
veiksnių viršūnėse, tad bet kokie 
menkniekiai neturi menkinti mūsų 
ryžto. To, atrodo, bandys siekti ir ši 
Politinė konferencija Washingtone. 
Linkėtina, kad ją lydėtų darnus 
sutarimas, ryžtas bendriem darbam.

ĄLB Krašto valdyba įgaliojo ade- 
laidiškį Jurgį Jonavičių dalyvauti 
PLB-nės valdybos ruošiamoje politi
nėje konferencijoje.

Jurgis Jonavičius yra veiklus visuo
menininkas, buvęs Krašto valdybos 
narys, šiuo metu vadovauja ALFAS 
organizacijai. Jis išskrido į Vašingtoną 
spalio 20-tą. Amerikoje žada išbūti 
dešimt dienų.

Po konferencijos jis susitiks su 
Amerikos Jungtinių Valstybių lietu
viais sporto vadovais ir tarsis dėl 
organizuojamų III-jų Pasaulio Lietu
vių sporto žaidynių, kurios turi įvykti 
Australijoj.

PAŠAU LYJE
VAŠINGTONAS

JAV-bių Kongreso vadai pagyrė 
prezidento Reagano parėdymą sude
ginti iraniečių alyvos platformą 
Persijos įlankoje.

Vadai išreiškė pasitenkinimą, kad 
iraniečiams apšaudžius amerikiečių 
laivą, "atsimokėta" jiems atitinkamai, 
susilaikant nuo žiaurumo. Kai kurie 
nariai siūlė, kad prezidentas turėtų 
prašyti Kongreso leidimo laikyti 
karius teritorijoje, kurioje susirė
mimai artimoj ateity yra galimi Ir gal 
net jų nebus išvengta.

Arabų vadai gyrė amerikiečių 
veiksmus privačiai, bet oficialiai 
nieko nepareiškė, bijodami Irano 
keršto. Net Kuwaito vadai tylėjo, 
kurių laivus amerikiečiai apsaugo.

Vakarų politiniai komentatoriai 
sako, kad arabai bijo ką nors pasakyti, 
nes iraniečiai gali sunaikinti jų 
platformas Persijos įlankoje.

Kuwaiti ir Saudi valdžios mobili
zuoja karines pajėgas manydami, kad 
Iranas jiems keršys.

IRANAS
Amerikiečiams sudeginus Persijos 

įlankoj alyvos platformą, iraniečiai 
šaukiasi keršto. Teherano radijas 
pranešė, kad už alyvos platformos 
sudeginimą atkeršys amerikiečiams 
žiauriau negu 1983 m., kai Beirute 
sprogo bomba, nužudydama 241-ną 
amerikietį, dauguma jų buvo jūreiviai.

Oficialus kalbėtojas Afshar pareiš
kė, kad amerikiečiams bus atkeršyta.

Irano religinių vadų pramanytą 
vardą amerikiečių adresu "Didysis 
šėtonas" visi iraniečiai kartoja.

Iraniečių spaudos agentūra IR NA 
pranešė, kad Aukščiausias Irano 
Gynybos organas buvo susirinkęs 
specialiam pasitarimui. Manoma, kad 
Iranas keršys ir amerikiečių sąjungi
ninkams: Kuwait, Saudi Arabia ir 
Bahrain.

JAV-bės atsidūrė keblioje padėty
je. Jeigu iraniečiai puls amerikiečių 
sąjungininkus ir amerikiečiai nerea
guos, tai jų sąjungininkai atsidurs 
nesaugioj pozicijoj. Jeigu JAV-bės 
gins sąjungininkus, tai Persijos įlankoj 
pradės eiti tarsi policininkų pareigas.

Kai kurie politiniai komentatoriai

sako, kad Persijos įlanka yra skirta 
baisiems nutikimams.

Teherano radijo klausytojai girdėjo 
prezidento Ali Khamenei pasakymą: 
"Mes tikrai amerikiečiams atsimokė- 
sim už jų pasielgimą". Tai reiškia, 
atsikeršys už alyvos platformos su- 
ueginimą.

Kiti Irano valdžios pareigūnai 
išsireiškė, kad Irano kerštas ameri
kiečius pasieks nebūtinai Persijos 
įlankoje.

Sovietų Sąjunga pasmerkė ameri
kiečių pasielgimą, pavadindami avan
tiūrizmu.

CANBERRA

Studentas Gabor Kiška, 27 m. 
studijuojąs Sydnejaus Technologijos 
institute, rugsėjo 29-tą bandė nelega
liai eksportuoti sofistiškos technolo
gijos kompiuterį. ASIO direktorius 
Allan Wrigley pareiškė, kad Kiška 
bandė tą kompiuterį komplikuotai 
maskuojamu keliu persiųsti į Sov. 
Sąjungą.

Vengrijos ambasadorius 
pareiškė, kad Kiška to nedarė 

Vengrijos naudai.
ASIO Gabor Kišką tardė ir paliepė 

išvykti. Jis išvyko pradžioj spalio.
Allan Wrigley pareiškė, kad Au

stralija yra susitarusi su JAV-bėmis ir 
NATO kraštais bei kai kuriais vakarų 
kraštais neperduoti komunistų kraš
tams aukštos technologijos įrengimų.

ŠVEDIJA
Iš Stockholmo pranešama, kad 

Švedijos Teisingumo ministeris Sten 
Wickbom atsistatydino, prisiimdamas 
atsakomybę dėl šnipo Stig Bergling 
pabėgimo į Helsinkį ir, tikriausiai, į 
Sov. Sąjungą, kurios naudai jis 
šnipinėjo.

Sten Wickbom pareiškė, kad jam, 
kaip vyriausiai galvai turėjo būti 
pranešta prieš leidžiant šnipui apsi
lankyti pas žmoną.

Ministeris pirmininkas Ingvar Carl- 
sson pareiškė spaudos konferencijoj, 
kad Wickbom atsistatydinimą priims.

Šnipo Berling pabėgimas, prieš tai 
kalėjime duotas jam leidimas pakeisti 
pavardę yra tautinis Švedijos skanda
las.
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KARO NUSIKALTĖLIU 
MEDŽIOKLĖS STOVIS

1983 m. PLB SEIME C HI C AG OJE

Jau kurt laiką valdžia ir neva tai 
karo nusikaltėlių medžioklės iniciato
riai visiškai tyli apie šio proceso eigą. 
Tikrumoje yra skubiai dirbama prie 
War Crimes Act iš numirusių prikėlimo 
ir ieškojimo kelių, kaip nugalėti 
netikėtas kliūtis.

Pagal Justice Greenwood pareiš
kimą žydam, po vasario mėn. 24 d.. 
Attorney-General pranešimo parla
mentui apie valdžios nutarimą ieškoti, 
tardyti ir nuteisti įtartus karo 
nusikaltimais asmenis, opozicijos Sha
dow Attorney-General, Mr. Spender, 
liberalų partijos vardu tuč tuojau 
pritarė šitai valdžios politikai. 
Atseit, valdžia ir Justice Greenwood 
yra tikri, kad War Crimes Act 
pakeitimai bus priimti seime ir senate. 
War Crimes Act pakeitimų projektas 
buvo (teiktas parlamentui dabartinėj 
jo darbo sesijoj.

Iš ankstesnių Justice Greenwood 
pasisakymų paaiškėjo, kad sovietų 
(rodoma medžiaga būtų priimama po 
jos autentiškumo patikrinimo. Tik 
Greenwood nepasakė, kaip australai 
padarytų tą negalimą dalyką: surasti, 
kad ant vokiečių formularų senom 
vokiškom mašinom užpildytų ir pasi
rašytų senu Hitlerio laikų rašalu ir 
plunksnom dokumentai yra tikri ar 
suklastoti.... Apie Išdavimą kai kurių 
nusikaltėlių i Izraelį irgi tylima. Ta 
tyla pati kalba apie valdžios ateities 
planus.

Virš 40 seimo ir senato narių 
pradėjo žiūrėti su dideliu nepasi

tikėjimu į šitą War Crimes Act 
pakeitimą ir į visą karo nusikaltėlių 
vienašališką gaudymą. War Crimes 
Act pakeitimo klausimas gali ir net 
nežada būti taip lengvai Išspręstas, 
kaip sako Justice Greenwood. Austra
lų parlamentarai š( kartą pradės 
klausinėti daug nemalonių valdžiai 
dalykų: kodėl norima ieškoti tik 
vienos klasės nusikaltėlių? Kaip šių 
dienų Australija gali priimti pokarinio 
keršto įstatymą taikomą tik karą 
pralalmėjusiem? Kaip iš vis War 
Crimes Act gali būti taikomas Sovietų 
Sąjungos teritorijai, kuri kaip buvusi 
nugalėtojų pusėj, buvo už to akto 
pritaikymo ribų? Valdžia, berods, Jau 
žino apie mūsų politikus pasiekusią 
objektyvią informaciją ir pats Attor
ney-General Bowen yra gavęs nema
žai jos egzempliorių iš darbo partijos 
parlamentarų. Žinodama, kad turės 
atsakyti į minėtus klausimus, valdžia 
ko gero galėtų perredaguoti jos 
ankstyvesnį War Crimes Act pakei
timą, kad išvengti aštrių diskusijų ir 
gal iš vis projekto atmetimo senate.

Straipsnio autoriaus žiniom, Justice 
Greenwood neturi nei prieš vieną 
asmenį iš 70 jų sąrašo užtektinai 
įrodymų, kad galėtų jį patraukti į 
Australijos teismą. Greičiausiai ir 
neturės be sovietų KGB pagalbos.

Taigi, vadinamų karo nusikaltėlių 
klausimas panaudotas apšmeižti mūsų 
tautą nėra beviltiškoj padėtyj.

Dr. Jonas Kunca

PLB pirmininkas Vytautas Kamantas ir VLIKO pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis sutarė glaudžiai bendradarbiauti pavergtos Tėvynės labui...

1987 metais matome susitarimo vaisius...

Rugsėjo 6 d.. Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos posėdyje Londone, 
buvo svarstomas atstovo siuntimas į PLB-nės Politinę Konferenciją, 
Washingtone ir VLIKO Seimą Kanadoje.

Protestuodami prieš vis dar vykstančius nesutarimus tarp PLB-nės ir 
VLIKO, CV nutarė atstovo, nei į Konferenciją, nei į Seimą nesiųsti.

1987 m. spalio 7 d. "Europos Lietuvis" Nr. 39.

IPaXSaVUILTJIIE L.B Spaudos S-gos susirinkimas
VAŠINGTONAS

Praėjusią savaitę Persijos įlankoj 
Irano laivas torpedavo amerikiečių 
laivą su alyva ir su ryškiai matoma ... i;vėliava.

Šios savaitės pradžioj amerikiečiai 
(spėjo iraniečius ir davė laiko eva
kuoti alyvos platformą, po to sude
gino.

Šitam veiksme dalyvavo keturi 
amerikiečių kariniai laivai.

Iranas tą alyvos platformą naudojo 
žvalgybos tikslams ir torpedavimui 
mažų laivų, taip pat šaudymui į 
amerikiečių helikopterius.

Amerikiečių valdžios gynybos se
kretorius Casper Weinberger pareiškė, 
kad jie "pamokė" iraniečius ir kas 
liečia amerikiečius, reikalas baigtas.

BELGIJA
Iš Briuselio pranešama, kad Belgijos 

karalius Boudouin priėmė atsistaty
dinimą valdžios, kurią sudarė vidurio 
dešinieji. Politiniai vadai tarėsi ketu
rias dienas bet neišsprendė problemos, 
paskyrus prancūziškai kalbantį bur
mistrą olandiškai kalbančiam mieste
liui.

Kalbėtojas iš karališkųjų rūmų 
pareiškė, kad karalius paprašė mi
nister! pirmininką Wilfried Martens 
sutvarkyti visus reikalus pasitraukusio 
ministerių kabineto ir sudaryti naują.

LONDONAS

Britų ministerė pirmininkė Marga
ret Thatcher, viešėdama Dallas pas 
marčią Diane ir sūnų Mark, žurnalis
tams pareiškė: "Visiškai teisingai, 
amerikiečių atsakymas iraniečiams 
visai vietoj."

Britų televizijoj, komentuojant dėl 
amerikiečių sudeginimo iraniečių aly
vos platformos, buvo pacituotas 
minlsterės pirmininkės pareiškimas.

JAV-bių valdžios sekretorius 
Shultz pasakė, kad amerikiečiai iš 
anksto įspėjo naikinsią Irano alyvos 
platformas Persijos įlankoje. įspėti 
buvo šie kraštai: Izraelis, Saudi 
Arabia, Egiptas, Jungtinių Tautų 
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Saugumo sekretorius, tuo pačiu ir 
Maskva.

LENKIJA
’ -O* 

Dabartinė Lenkijos valdžia prieš 
pora savaičių paskelbė reformas, 
kurios turėtų pagerinti gyvenimą.

Lenkija užsieniui turi skolos 35 
bilijonus amerikietiškų dolerių.

Valdžia žada susiaurinti įsigalėjusią 
biurokratiją ir leisti privačią iniciaty
vą socializmo rėmuose. Tačiau kainas 
pakels 57-niais procentais.

Visas būsimas reformas Lenkijos 
valdžia paves, kad referendumas 
nuspręstų.

Nežiūrint to, Lenkijoj nerodo jokio 
optimizmo toms reformoms, nes 
dažniausiai jos nebūna pravedamos. 
Gatvėje žmonės užklausti apie būsi
mas reformas, parodė skepticizmą. 
Netiki, kad jos bus pravestos, tai esąs 
tik melas. Realybėje reikalai eina 
blogyn.

RUMUNIJOJE
Rumunijoje paskelbtas nepaprastos 

padėties stovis, nes bijoma, kad 
energijos trūkumai gali vėl privesti 
kraštą prie antros chaotiškos žiemos. 
Trūksta šildymo alyvos, benzino, 
elektros, dujų ir kt. Gatvės jau dabar 
silpnai apšviečiamos, o kartais elek
tros srovė visai nutraukiama kelioms 
valandoms. Kariuomenė perėmė kai 
kurių jėgainių gamybos priežiūra.

LONDONE
Geras lietuvių draugas lenkų kar

dinolas H. Gulbinovičius pereitą 
šeštadienį Brompton Oratory laikė 
padėkos Mišias pal. Jurgio Matulaičio 
garbei ir pasakė pamokslą apie 
Lietuvą. Gaila, kad viskas vyko lenkų 
kalboje ir ne visi lietuviai galėjo tuo 
pasinaudoti. Deja, kardinolas jau 
pamiršęs lietuviškai kalbėti ir labai 
silpnai kalba angliškai. Pažįsta labai 
gerai dvasinį Lietuvos gyvenimą ir 
susitinka su vyskupais. Ar Gorbačiovo 
reformos yra tikros - pagyvensime, 
pamatysime - atsakė kardinolas.

pusi. 2

Lietuvių bendruomenės Spaudos 
Sąjungos narių metinis susirinkimas 
įvyks Sydnejaus Lietuvių klube, 16 
East Teracce, Bankstowne, gruodžio 6 
d. sekmadienį, 2 vai. popiet.

L.B. Spaudos Sąjungos nariai yra 
kviečiami siūlyti kandidatus į Sąjun
gos Komitetą. Nominacijos Komitetą 
turi pasiekti ne vėliau lapkričio 8 d. 
Nominacijos patiekiamos raštu su 
bent dviejų Sąjungos narių bei 
siūlomojo kandidato parašais. Komi
teto adresas: P.O. Box 550, Banks- 
town, NSW 2200. Dabartinį L. B- 
nės Spaudos S-gos komitetą sudaro 
pirmininkas dr. B. Vingilis ir nariai A. 
Adomėnas, A. Dudaitis, V. Jaras, A. 
Migus, A. Milašas ir V. Patašius.

Pagal Sąjungos (status trys dabar
tinio komiteto nariai, V. Jaras, A. 
Migus ir A. Milašas turi atsistatydinti 
per šį metinį Sąjungos narių susirin-

LIETUVOJE
Kaune dvi dienas vyko Lietuvos 

farmacininkų IV suvažiavimas, svars
tęs respublikos farmacijos įstaigų 
uždavinius persitvarkymo laikotarpiu. 
Dabar vyriausiajai farmacijos valdy
bai priklauso 377 respublikos miestų ir 
rajonų vaistinės (iš jų 31 yra 
Vilniuje), penki sandėliai, keturios 
kontrolės - analizės laboratorijos, du 
fabrikai. Sistemoje darbuojasi 6630 
žmonių.

M. Meterlinko dramos "Žydroji 
paukštė" premjera naująjį, 57-ąjį, 
sezoną pradėjo Šiaulių dramos teat
ras. Spektaklį režisavo R. Stepona
vičiūtė, dekoracijas sukūrė R. Keldu- 
šytė. Šiame sezone teatras ketina 
pastatyti dar kelis naujus spektaklius 
- V. Jasukaitytės "Žilviną", S. 
Kymantaitės - Čiurlionienės "Jaują", 
estų dramaturgo R. Salurio dramą 
"Dvi valandos", lenkų dramaturgo S. 
Mrožeko pjesę "Policija".

JAV gyvenantis skulptorius Vytau
tas Kašuba padovanojo Lietuvai

kimą, bet jie gali būti vėl renkami į 
naująjį komitetą. A. Milašas nekan
didatuoja į sekantį komitetą.

Šia proga L.B. Spaudos S-gos 
Komitetas kreipiasi į visus lietuvių 
spaudos bičiulius, kurie dar nėra 
Sąjungos nariais, kviesdamas juos 
įsijungti į Sąjungos narių eiles. į 
Sąjungą galima stoti padavus prašymą 
ir sumokėjus vienkartinį $ 25 mokestį. 
Metinių nario mokesčių nėra. Stoja
masis mokestis padaro asmenis nariais 
iki gyvos galvos, nebent jie patys 
paduotų pareiškimą iš Sąjungos išsto
ti.

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

Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungos Komitetas.

bronzos sieną "Kelionė" ir penkių 
Lietuvos kunigaikščių medalionus: 
Mindaugo, Gedimino, Algirdo, Kęstu
čio ir Vytauto. Medalionai pagaminti 
iš žalsvai pilko liedinto akmens. Visi 
apskriti, 62 cm diametro, kiekvienas 
sveria apie 9 kg.

Kultūros fondui Vytautas Kašuba 
parašė: " Akstinas atkurti mūsų vado
vų įvaizdžius man kilo lankantis 
Trakų pilyje. Sugrįžęs pradėjau gi
lintis į jų asmenybes,ir taip iš 
įsijautimo į vietovę buvo sukurti šie 
penki medalionai. Siųsdamas medalio
nus Jūsų globon, turiu troškimą: gal, 
sąlygoms leidžiant, jie rastų vietą 
Trakų pilyje".

Praėjus 25 dienoms po širdies 
operacijos, pacientas Albinas Pen- 
kauskas Vilniaus ligoninėje jaučiasi 
neblogai. Vadovavęs operacijai prof. 
A. Marcinkevičius pasakė spaudos 
atstovui, kad persodinta širdis dirba 
normaliai, patenkinama ir bendra 
sveikatos būklė.
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INFORMACINIS BE N D R A L AI S KI S

Dr. A. V. Stepanas
VI PLJK Studijų Dienų 

koordinatorius

Mieli atstovai

Sveikinu išrinktų atstovauti savo 
krašto lietuvių jaunimą VI PLJ 
Kongrese. Jau keturi metai, kaip
Australijos lietuvių jaunimas ruošiasi 
kongresui - ruošiasi jus priimti, ruošia 
programą jus užimti. Kongreso ir 
Studijų Dienų programas bei esminę 
informaciją rasite Kongreso Vadove.

Šitame bendralaiškyje norėčiau at
kreipti jūsų dėmėsi i keletą svarbių 
reikalų liečiančių Studijų Dienas.
1. VEIKLOS PROJEKTAI:
Šio Vl-to PLJ Kongreso pagrindinis 
tikslas yra sudaryti jums, atstovams, 
progą išvystyti veiklos projektus 
Tarpkongresinei veiklai, kad pats 
Kongresas būtų tik pradžia jūsų ir 
viso lietuvių išeivijos jaunimo veiklos 
sekantiemš'3 ar 4 metams. Užtikrinti 
šito tikslo pasisekimą, siūlau Kongre
sui besiruošiant: a) Per Kongreso 
vadovą gerai susipažinti su Studijų 
Dienų temomis: b) Jas svarstant vis 
galvoti kokia praktiška veikla, kokie 
veiklos Projektai (ypač tokie, kurie 
aktualūs jūsų gyvenamo krašto lietu
vių poreikiams) gali išplaukti iš 
kiekvienos temos. Pačioje Studijų 
Dienų programoje kaikur nurodyta 
kur tiktų vystyti veiklos projektą 
(parodyta "- VP"), bet nesiribokite 
vien mūsų sugestijomis, c) (vairiau
sius veiklos projektus ar tiesioginiai į 
temas, ar papildomus: ar tinkamus tik 
jūsų krašto lietuviškai veiklai, ar 
bendrai išeivijos visuomenei - atsi- 
vežkite. Gruodžio 22-ra, Studijų 
Dienų programoje skirta laiko prista
tyti visus atsivežtus veiklos projektus, 
suversti į" minčių katilą", iš kurio visi 
atstovai galės pasisemti idėjų savai 
lietuviškai veikiai. Tuo pačiu geriau 
pažinsite vienas kito galvoseną ir 
minčių vystymą nagrinėjant ir spren
džiant esmines išeivijos lietuvių 
problemas:
d) Šalia to, specifinius veiklos 
projektus bus progos pristatyti ir 
išryškinti diskutuojant specifines Stu
dijų Dienų temas.
2. Beruošiant Studijų Dienų pro
gramą, mes bandėme: a) Pristatyti 
informacijų kviečiant patyrusius pre
legentus; duoti jums kuo daugiau 
progos temas nagrinėti ir diskutuoti su 
pačiais prelegentais ir tarp savęs.
3. Programa sekė šitokią tvarką, pagal 
dienos ar pusdienio Vedamą Mintį: 
Paskaita-os, Bendros diskusijos, Sim
poziumai, Diskusijų būreliai: šituos 
sudarys 10-15 atstovų iš (vairių 
kraštų, kad "pamaišyti minčių kati
lą".
Darbo būreliai: Šituos sudarys atsto
vai tik iš vieno kontinento ar vieno
krašto, kad sukauptai galėtumėt tuvišką veiklą.
vystyti veiklos projektus tinkamus VI PLJ Kongreso Studijų Dienų 
jūsų vietiniams poreikiams. komisiją sudaro: Paulius Jokūbaitis
NB: Simpoziumai sudarys forumą jums 
patiems pristatyti savo mintis per 5-7 
minutes. Kiekvieno krašto LJS pirmi
ninkas bus prašytas paskirti kelis 
atstovus pasiruošti kalbėti specifine 
tema per simpoziumą.

Atsižvelgiant į kaikurių atstovų 
sunkų valdymą lietuvių kalbos, jei

kitaip neišeina, per simpoziumus bus 
galima mintis pristatyti savo gyve
namo krašto kalba. Čia praktiškai 
susidursite su lietuvių išeivijos plačiu 
etnografiniu Įvairumu - jūs, atstovai, 
pajusite kas jus skiria, o dar svarbiau: 
kas jus jungia.
4. Studijų Dienų programą jau 
statome trejus metus, garantuotai bus
dar pasikeitimų iki paties Kongreso - 
net iki paskutinės minutės.
Prašysime jūsų kantrybės ir atlai
dumo.

KONGRESO STUDIJŲ DIENOS
Atrodo, netaip seniai Australijos 

atstovai grįžo iš V-to PLJ Kongreso 
pilni džiugaus pasitenkinimo: pasisekė 
"parsigabenti” Australijon Vl-tą 
Kongresą.
Iš tiesų, jau keturi metai praėjo, ir 
Vl-to PLJ Kongreso tikrovė jau vos 
tik už kampo.

Pradinis Australijos lietuvių jau
nimo entuziazmas nukreiptas į kon
kretų pasiruošimo darbą, neilgai 
trukus atnešė apčiuopiamų vaisių. 
Henrikas Antanaitis, sutikęs pirmi
ninkauti Vl-to PLJ Kongreso Ren
gimo Komitetui, surinko stiprų bran
duolį jaunų entuziastų, primaišant 
prityrusių vidurinės kartos veikėjų, 
kurių nemažai dalyvavę praėjusiuose 
Kongresuose.

Sudaryta virš dešimties komisijų 
planuoti ir ruošti specifinius Kongreso 
uždavinius.

Stovyklos vadovai, iš kairės: Viktoras 
Adutavičius, Birutė Prašmutaitė ir 
Linas Kubilius.

VI PLJK-o Studijų Dienų Komisija.
Visos komisijos rimtai kibo į darbą. 

Ne ką mažiau už kitas, Studijų Dienų 
komisija, nes suprasta, kad Kongreso 
pasisekimas, jo "istorinis momentas", 
priklauso nuo Studijų Dienų pasise
kimo - nuo sugebėjimo per Studijų 
Dienas pristatyti Kongreso atstovams 
programą, kuri aktualiai stiprintų jų 
lietuvišką sąmonę ir motyvuotų juos 
ryžtingai vystyti tarpkongresinę lie-

(Melbourne), Paulius Kabaila (Mel
bourne) - dėl kitų pareigų pasitraukę 
gale 1986 m. Audronė Stepanienė 
(Canberra), Saulius Varnas (Melbour
ne), Dr. AntanasStepanas (Canberra) 
- koordinatorius - pirmininkas.

Per tris veiklos metus, šios komisi
jos nariai formaliai susitiko virš 12 
kartų, ir priedui, nemažai "posėdžia-

L.K.V.S-gos "Ramovė", Melbourne skyriaus kapelionui prelatui

A. A.
PRANUI VASERIUI

staiga mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo broliams Juozui ir 
Alfonsui bei jų šeimoms, konfratrui kun. Dr. Pr. Daukniui ir visiems 
Melbourne lietuviams.

Žemiškųjų pareigų vainikas pasidarė Tau per sunkus, mielas 
kapelione, todėl Viešpats savąja ranka nuėmė jį nuo Tavo galvos, 
pasiimdamas Tave savo globon. Amžiną poilsį teskiria Tau Visagalis 
po sunkios ir audringos žemiškos kelionės. Ilsėkis ramybėje nors ir 
svetimoje, bet svetingoje šios šalies žemėje.

L.K.V.S-ga "Ramovė" Melbourne skyrius

vo” per telefoną. Tuo tarpu Studijų 
Dienų programa perėjo per dešimtį 
pagrindinių projekto pasikeitimų, 
įvairiais atvejais, komisijai padėjo 
visa eilė kitų žmonių, tiek Australi
joje, tiek užjūriuose (pagrinde: Šiau
rės Amerikoje ir Europoje).

Visiems, kaip komisijos pirmininkas, 
šia proga viešai reiškiu gilią padėką, 
bet išimtinai paminiu Saulių Varną, 
kuriam teko Kongreso vadovo paruo
šimo darbas ir Audronei Stepanienel, 
kuri rūpinasi Studijų Dienų techniškos 
ruošos darbais.

VI PLJK-o Studijų Dienų tikslai.

Ruošiant Studijų Dienų programą, 
nuo pat pradžių dominavo sekantys 
principai:
1. Studijų Dienų tikslas: užangažuoti 
atstovus (ir per juos visą išeivijos 
lietuvių jaunimą) tarpkongresinei 
veiklai - kad VI PLJ Kongreso darbai 
neužsibaigtų su uždarymo ceremoni
jomis sausio 10-tą dieną, 1988 m., bet 
kad ta diena atžymėtų tik pradžią 
išeivijos lietuvių jaunimo veiklos iki 
sekančio Kongreso.
2. Tarpkongresinės veiklos pradai ir 
akstinai turi plaukti iš konkrečių 
veiklos projektų, suformuluotų ir 
pilnai išvystytų per pačias Studijų 
Dienas. Mes įsitikinę, kad teoretinės 
diskusijos apie "lietuvybę" menkiau 
pasieks šių laikų jaunimą negu 
konkretūs lietuviškos veiklos uždavi
niai, kurie sukaups jo energiją į tautai 
naudingą kryptį bei tobulins jo 
asmenišką lietuvišką vystymąsi.

Atkreipiant dėmesį į nurodymą, 
kurį duoda Kongreso šūkis: TAUTOS 
LIKIMAS - MŪSŲ ATSAKOMYBĖ, 
beprojektuojant Studijų Dienų pro
gramą, kur tik galėjome stengėmės 
nukreipti Kongreso atstovų dėmesį į 
praktiškos lietuvybės siekimą.
3. Studijų Dienas turi dominuoti pačių 
atstovų pasisakymai, jų pačių minčių 
pristatymas ir nagrinėjimas. Sukviesti 
prelegentai savo ypatingomis žiniomis 
atstovus informuos paskaitų būdu, 
įžiebs atstovams diskusijų kibirkštį, 
bet Studijų Dienų esmė rasis temos 
gilesniame nagrinėjime bendrose dis
kusijoje po paskaitų, bei atstovų 
pasisakymuose per simpoziumus. Pas
kaitas ir simpoziumus seks diskusijų 
būreliai, kuriuos sudarys 10-15 atsto
vų iš įvairių kraštų (kad "pamaišyti 
minčių katilą"), tada atstovai iš tik 
vieno kontinento, ar net tik vieno 
krašto, susibūriuos į darbo būrelius, 
kuriuose galės sukauptai vystyti 
konkrečius veiklos projektus, aktua
lius jų krašto sąlygoms, jų krašto 
lietuvių poreikiams.
4. Studijų Dienų temos turi būti 

aktualios dabartiniam išeivijos lietu
vių jaunimui. Nors matomai dauguma 
temų kartojasi per kelis PLJ Kongre
sus, jų aktualumas ir svarba keičiasi 
su laiku - ypač kai vis tolstame nuo 
1940 m. Nepriklausomybės netekimo 
ir kai Lietuvos Išlaisvinimo viltys su 
laiku pavirsta į rimtą susirūpinimą dėl 
išeivijos lietuvių išsilaikymo. Su 
pastaruoju reikalu, išeivijos lietuvių 
jaunimas privalo susidurti ir planuoti, 
tinkamas atsparos strategijas. Šis 
Kongresas kaip tik sudaro tam gerą 
progą.
5. VI PLJ Kongresas vykdamas 
Australijoje, kur lietuvių kolonijos 
nėra didelės ir greitėjančiu tempu 
nyksta, duoda puikią progą atstovams 
blaiviai atkreipti dėmesį į mažesnių 
lietuvių kolonijų problemas, nes jose 
(Australijoje, Pietų Amerikoje, Euro
poje) mūsų tautos išnykimo grėsmė 
aštriausia.

Studijų Dienų programoje nemaža 
dėmesio nukreipta ta kryptimi.
6. Šalia išeivijos lietuvių problemų, 
stambi Studijų Dienų programos dalis 
skirta supažindinti atstovus su da
bartinės Lietuvos padėtimi, su jos 
gyventojais ir jų gyvenimu. Geriau 
pažindami Lietuvą, geriau pažins save 
ir tiksliau supras kaip galima padėti 
mūsų broliams okupuotoje Lietuvoje.
7. Praėjus 21-iems metams nuo 
pirmojo PLJ Kongreso Čikagoje, 1966 
m., Kongresai pasiekė šiokią tokią 
brandos ribą: laikas juos įvertinti, 
duoti jiems brandos atestatą, bet 
pirma patikrinti ar jie to užsidirbę. 
Tokiam įvertinimui skirta laiko per šį 
Kongresą.

LIETUVOJE
DOVANA VILNIAUS 

UNIVERSITETUI
Šveicarijoje gyvenantis veterina

rijos gydytojas Andrius Dargušas- 
Hoferis, neseniai viešėjęs Lietuvoje, 
padovanojo Vilniaus universitetui ne
žinomo autoriaus graviūrų rinkinį 
"Senieji Lietuvos miestai". Nemažo 
formato grafikos lakštuose įamžinti 
18-ojo šimtmečio Kauno, Biržų ir kitų 
miestų vaizdai. Jie bus saugomi 
universiteto bibliotekoje.

NAUJAS JŪRŲ KELTAS
Tarptautinė geležinkelio perkėla 

Baltijos jūroje tarp Klaipėdos Ir 
Mukrano, Rytų Vokietijoje, gavo 
naują keltą. Tai jau trečiasis laivas, 
kurį pristatė Vlsmaro laivų statykla. 
Laivas pavadintas "Vilniaus" vardu. 
Jis gali pervežti 104 prekinius vagonus' 
su kroviniais.

Mylimai

DANUTEI ŽILINSKIENEI

baigus šios žemės kelionę, liūdesy likusius Algimantą su sūnumis, 
mamytę, seserį su šeima ir visus gimines labai nuoširdžiai užjaučiame 
ir drauge liūdime.

Jadvyga, Alfas, Ginta ir Vida Viliūnai..

A. A.

DANAI ŽILINSKIENEI

po ilgos ir sunkios ligos mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 
mūsų bendradarbiui Algiui Žilinskui, netekusiam mylimos žmonos, 
velionės motinai, sūnums ir visiems giminėms. Dieve, priimk ją į savo 
karalystę!

ALB Melbourne Apylinkės valdyba
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ŽIDINIO IŠVYKA

Be kitų Geelonge veikiančių lietu
viškų organizacijų, čia gyvai reiškiasi 
Skautų Židinys, kuris per savo trumpą 
gyvavimo laikotarpį yra suruošus kelis 
reikšmingus renginius visuomenei. 
Tačiau nepamiršta ir gamtos. Štai šių 
metų rugsėjo 26-tą dieną, virš 
dvidešimt židiniečių, vadovaujant L. 
Bungardai, iškylavo Macedon apy
linkėse. Gaila, kad teko vykti priva
čiomis mašinomis, tai gal trūko 
bendros nuotaikos, bet tai pateisino 
vešliai žaliuojančios augmenijos, pa
dengtų kalnynų bei tarpukalnių 
vaizdai. Pravažiavus Bacchus Marsh ir 
Gisborne miestelius, pasiekiamas 
Macedon kaimelis, kuriame randasi ir 
j.v.s. Vitaliaus ir Birutės Vaitkų 
sodyba. Čia padaromas trumpas 
postovis ir prisijungus šios sodybos 
savininkams prie židiniečių, vykstama 
į Macedon kalną, kurio aukštumoje, 
siekiančioje bemaž kilometrą nuo 
jūros lygio, yra pastatytas didžiulis 
kryžius, prisiminimiui žuvusių karių 
pirmame pasauliniame kare. Jis nakti
mis yra apšviečiamas ir matomas 
tolimų apylinkių.

mūsų iškylautojai ilgiau pabuvoja. 
Dalis kopia į kalną, bet dalis atsisako 
nuo tokio "malonumo". Kalno urvuose 
sukeltas garsas, atsiliepia nuostabiu 
atskambiu, ką išbandė ir mūsų 
iškylautojai. Pačioje viršūnėje yra 
aukuras pastatytas tarp dviejų uolų, 
tarp kurių matosi saulėlydžiai nere
gėtai gražūs.

Po visų laipiojimų į kalnus bei 
važiavimus "stebuklingomis" vieto
mis, iškylautojai jautė nuovargį o taip 
pat ir alkį. Grįžtama į mielą 
šeimininkų Vaitkų sodybą, kurioje 
numatoma užbaigti šią iškylą.

Vos tik išsilaipinus iš mašinų, 
maisto gaminimo žinovai židiniečlai 
Liudas, Edita ir jos broliukas, galvo- 
trūkščlais skuba gaminti maisto ska
nėstus, kad būtų pasotinta išalkusi 
minia. Likusieji apžiūri pačią sodybą, 
kuri irgi buvo gaisro sunaikinta iki 
pačių pamatų, bet dabar jau atstatyta«- 
tai brolio Vitaliaus ir Birutės Vaitkų 
darbščių rankų dėka. Nors žemės 
plotu ši sodyba nėra didelė, vos tik 
pusės hektaro, tačiau ko joje nėra. 
Daugybė gėlių, medelių, daržovių. 
Kartu čia gyvena ir Birutės tėvelis P. 

Šarkis, jau brandaus amžiaus žmogus, 
bet dar stiprus ir pajėgus. Manoma, 
kad šios sodybos atstatymas neapsiėjo 
be jo rankų ir patirties pagalbos. Jo 
žodžiais tariant, šiuo metu eina 
malkinlnko pareigas. Pats Vitalius jau 
pensininkas, bet kaip inžinierius, 
kartais dar pasimaišo vandens žinybos

Geelongo židiniečiai V. ir B. Vaitkų sodyboje
Laikas, o gal į kalną lipimo 

nuovargis prašyte prašosi atodūsio, 
kad būtų galima numalšinti alkį. 
Sustojame pakelyje rastoje iškylavimo 
aikštelėje, kuri nepasižymi nei tvar
kingumu nei grožiu, bet apetitas 
neleidžia į tai kreipti dėmesio, 
•pasistiprinus vykstame aplankyti bu
vusios sanatorijos, kurios dabar nei 
ženklo nėra. Beišlikęs tik mažutis 
ežerėlis, geriau pasakius bala. Pasa
kojama, kad šio ežerėlio vanduo turi

įstaigoje. Nors ir toli gyvendami, 
Vitalis ir Birutė yra dažni Melbourne 
svečiai o kartais apsilanko ir Geelon
ge, kur su šeima gyvena Birutės 
brolis j.s dr.R. Šarkis.

Po sodybos apžiūros, talpintas! 
gražiame sodelyje, kur visi buvo 
gardžiai ir sočiai pavaišinti. Ir 
nuoširdžiai pabendrauta. Kiek čia 
pasakojimų, atsiminimų, juoko, kad 
nepastebimai priartėjo laikas grįžti į 
namus. Prisiminimui šios viešnagės

A. S. S. ME Ti NĖS

Spalio 18 d., ASS Sydnejaus skyrius, 
Lietuvių namuose, Bankstowne, at
šventė Akademinio Skautų Sąjūdžio 
metines, į kurias buvo kviečiama ir 
Sydnejaus lietuviškoji visuomenė.

Minėjimą trumpu žodžiu atidarė 
skyriaus pareigūnė, fil. Tamara Vingi- 
lienė, pakviesdama sugiedoti tradi
cinę "Gaudeamus igitur"..."

Skyriaus pirmininkė, fil. Eglė Žižy- 
tė - Garrick, pasveikinusi susirin
kusius ir pasidžiaugusi jų gausiu 
skaičiumi, supažindino su šios, tradi
cinės ASS šventės prasme. Ji skaitė 
paskaitą tema "Lietuviškos organiza
cijos ir jaunieji".

Trumpoje paskaitoje prelegentė 
svarstė savo kartos - čia gimusios ir 
dar labai jauno amžiaus atvykusios į šį 
žemyną - problemas, liečiančias jos 
išlikimą lietuviais bei įsijungimą į 
bendruomenės veiklą. Nors paliestoji 
tema buvo labai įdomi, tačiau 
diskusijos nebuvo organizuotos, grei
čiausiai dėl laiko stokos.

Sekančiu programos punktu ėjo 
jaunos akademikės, fil. dr. Vidos 
Viliūnaitės, neseniai baigusios antrą
sias - medicinos - studijas (pirmųjų 
studijų metu ji baigė farmaceutiką) 
pašnekesys - įspūdžių pasakojimas iš 
jos postudijinės praktikos vienoje 
Kenijos ligoninėje. Afrikoje ji praleido 
du mėnesius. Jaunosios daktarės 
pasakojimas tikrai buvo įdomus, 
supažindinęs klausytojus su šiuo 
nepažįstamu kraštu, jo gyventojais, 
gyvenimo sąlygomis ir kitomis proble
momis.

Oficialioji dalis užbaigta I-sios 
akademinės stovyklos daina - "Die
vui, Tau, Tėvyne, ir žmonijai..."

Po pašnekesio sesė Viliūnaitė dar 
teikė paaiškinimus, susidomėjusiems 
jos paruošta parodėle, kurioje buvo 
išstatyta nuotraukos, leidiniai, suve
nyrai ir t.t.

Popietė užbaigta kavute ir pyragai
čiais, kuriuos paruošė darbščiosios 
ASS Sydnejaus skyriaus narės. Jos 
metu dar buvo pasikalbėta, pa
bendrauta, besidalinant įspūdžiais ir 
jaukiai užbaigiant popietę.

Kiek girdėti, prieš popietės pra
džią, skyriaus nariai buvo suskridę į 
trumpą sueigą, bet ką jie ten svarstė, 
ką tarė, lyg šiol dar paslaptis...

Svečias

e
VI PLJ Kongresas 

Aukos
Lietuvių fondas, J.A.V. (US$ 

2,000) $2,789, Lietuvių kooperatinė 
kredito draugija Talka, studijų dienų 
leidinio išleidimui $1,476, Dr. A. 
Stankevičius, Adelaide $500, M. 
Prašmutlenė, Melbourne $500 
($1,025), Melbourne lietuviai skauti
ninkai $415 ($500), V. Grigonis $200, 
V. ir R. Aniulial $100 ($110), J. ir Z. 
Pranckūnai $100 ($113), J. Balbata 
$100, J. Vizbaras $ 25 ($ 50), E. 
Seženis $ 25 ($135), J. Paragienė $ 20, 
A. ir T. Bajorai $ 10, J. Ūsas $ 5 (visi iš 
Viktorijos)

Sveikiname naujus VI PLJ Kong- 
treso garbės mencenatus Ir rėmėjus ir 
dėkojame visiems už paramą.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame 
Čikagoje gyvenančiai dailininkei M.B. 
Stankūnienei už kongreso ruošos 
reikalams padovanotus paveikslus.

VI PLJK Org. Komitetas

BALTIC NEWS
S. Zablockienė $ 20
O. Jarmalavičienė $ io
R. Daukus $ io
A. Migus $ io
V. Narušienė $ 5
V. Venclovas (Ashfield) $ 20

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū 
A. Giniūnas, 

Baltic News atstovas, 
NSW ir ACT.

s tas tas tas pa ras ras ras r<=. ras ras ras r

Vietoj
gėJiy pagerbdami

A. A.
Laimutę Delkienę

$ 40 auką skiriame "Mūsų Pastogei"

Antanas ir Silva Šabrinskai, 
Moe, Viktorija

gydomos galios. Iš čia vykstama 
pamatyti stebuklo, kurio nebuvo ir 
nėra, bet visgi vienas kitas pradėjo 
tuo "stebuklu" tikėti, kad mašina 
važiuoja toje vietoje be benzino. Tik 
vairuok o mašina važiuoja, net velniai 
juokiasi. Išbandėme ir mes. Ir tikrai. 
Mašinos važiuoja, bet tik į pakalnę o 
paskui jau duok kuro. Tai savotiška 
gamtos vieta akims apgauti. Apy
linkės čia skurdžios, augmenija dar 
neatgavus savo pirmykštį grožį, nes 
šias vietoves prieš keletą metų
palietė didžiuliai gaisrai. Iš čia ir daugiau.

padaryta nuotrauka. Išvykos vadovas 
L. Bungarda vaišingiems šeimininkams 
išreiškė padėką ir įteikė visų 
iškylautojų vardu kuklią dovanėlę. 
Išvyka baigta "Lietuva brangi" gies
me. Su širdgėla reikėjo palikti šią 
gražią sodybą ir jos mielus šeimi
ninkus. Tikrai nuoširdi jiems padėka.

Susitalpinę į mašinas, vėl tais 
pačiais keliais, pilni gražių įspūdžių, 
grįžome į Geelongą kurį pasiekėme tik 
apie aštuntą valandą vakaro. Tikiuosi, 
kad židiniečiai panašių išvykų suruoš

A. A. 
LAIMUTEI D EIKI E N EI

mirus, vyrą Vytautą, dukrą su šeima, mamytę M. Migevičienę, seserį 
Ireną, brolį Alių su šeimomis labai nuoširdžiai užjaučia, ir drauge 
liūd ėdami

Jadvyga, Alfas, Ginta ir Vida Viliūnai

vykstama į kabančių uolų kalną, Tai 
graži iškylavimo vietovė, kurioje ir ALKA

te?̂ LIETUVIŲ KO-DPERRTinĖ KREDITO DRAUGIJfl "THLKfi1 "j'į 

$ SKOLINA PINIGUS is 14-5% su turl° keitimu £■M

iš 16.5% už asmenines paskolas •M

te

Už terminuotus indėlius moka iki 14%
Už einamąsias sąskaitas moka 9%

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA LIETUVIU NAMUOSE :
MELBOURNE 
ŠEŠTAS. 10 -3 VAL. 
SEKMAD. 1-3 VAL.

TEL: 328 4957

ADELAIDE
SEKMAD. 1 - 3 VAL.

TEL: 42 7377

SIDNEY
SEKMAD. 2 - 4 VAL.

TEL: 709 8662
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Amžinybėn iškeliavus diplomuotam teisininkui - advokatui

EMILIJONUI KOLAKAUSKUI

jo žemiškos kelionės palydovei žmonai Stasei, dukrai Juditai, sūnui 
Jurgiui, žentui, marčiai, vaikaičiams ir visiems kitiems artimiesiems, 
gilaus skausmo ir liūdesio prislėgtiems gilią užuojautą reiškiame ir 
drauge liūdime

Stašionių šeima

Mielai gyvenimo draugei

A- A- ' ė
DANUTEI ŽILINSKIENEI

mirus, jos vyrui Algiui, LSS Australijos Rajono Vadijos nariui, o taip 
pat jo šeimai bei artimiesiems, nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge 
liūdi

LSS Australijos Rajono Vadija

. .i .1 .> t1' 1'. 1 . * t V.
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JAUNIMO REGISTRACIJA STUDIJŲ

VI PLJK registracijos anketos 
Australijos jaunimui jau yra paruoštos 
ir rugsėjo mėn. buvo išsiųstos Jaunimo 
sąjungos skyriams. Mažesnėse lietuvių 
kolonijose anketas gaus per Apylinkes 
ar seniūnijas.

Jaunimas nuo 16 iki 35 metų yra 
prašomas, kuris pageidauja dalyvauti 
Kongrese nuo 1987 gruodžio 19 d. iki 
1988 sausio 10 dienos, užpildyti 
anketas ir kartu su mokesčiu, grąžinti 
ALJS valdybai iki spalio 30 dienos šiuo 
adresu: Andrius Vaitiekūnas, 2 Scho
field St. Essendon, 3040, Vic. Tel. 
(03) 379-2325.

Jaunimas dalyvaujantis Kongrese 
skirstomas i šias kategorijas:atstovas, 
stebėtojas ir dalyvis. Australijos 
atstovai buvo Išrinkti šiais metais 
Velykų metu per ALJS suvažiavimą.

Atstovai yra: Rita Barkutė, Dana 
Baltutytė, Kristina Cox, Marina Cox, 
Ričardas Gervinąs, Danius Kesminas, 
Danius Mauragis, Jonas Mašanauskas, 
Linas Vaičiulevlčius, Andrius Vaitie
kūnas ir Saulius Varnas.
Jaunimo Kongreso

Iš kairės: Alena Karazijienė, Algis Šimkus - stovyklos viršininkas, Birutė 
Prašmutaltė, Linas Pocius ir Rasa Statkuvienė.

Kandidatais liko: Anita Baltutytė, 
Petras Kružas, Peter Meyer, Linas 
Pocius ir Linas Šeikis.

Atstovų registracijos mokestis yra 
$880 ir padengia visą trijų savaičių 
pragyvenimą, transportą, studijų die
nas, stovyklą, Įėjimus j koncertus, 
balius ir visus kitus Kongreso paren
gimus.

Stebėtojai yra jaunimas nuo 16 iki 
35 metų, kurie dalyvauja visur taip 
pat kaip atstovai, bet Studijų Dienose 
neturi balsavimo teisės atstovų sesi
jose.

Dalyviai yra visi kiti Kongrese 
dalyvaują jaunuoliai. Jie gali dalyvauti 
visuose Kongreso parengimuose, iš
skyrus Studijų Dienas.

Dalyvių pilna registracija yra $800, 
(skaitant autobuso kelionę (ekskur
siją) iš Sydnejaus į Adelaidę. Tačiau, 
jeigu jaunimas negali dalyvauti visame 
Kongrese, jis gali užsiregistruoti tik 
atskiruose miestuose. Pilnas kaina- 
raštis yra registracijos anketose. 
Atskirų vietovių kainos yra: 
Sydnejuje - pradedant su registracija 
gruodžio 19, laivo iškyla, atidarymo 
iškilmės, atidarymo balius, "Sutarti
nės”, koncertas, talentų vakaras, 
vakaronė ir baigiant Kūčiomis gruod
žio 24 d. - $110.

Adelaidėje - pradedant stovykla 
gruodžio 31 d, baigiant sausio 7 d, 
(skaitant Naujų metų balių - $300.

Melbourne - pradedant pusryčiais 
sausio 8 d, baigiant uždarymo 
pusryčiais sausio 10 d, įskaitant 
vakaronę, ekskursiją, atsisveikinimo 
iškilmes ir uždarymo balių - $80.

Iš stovyklos į Kongreso uždarymą 
Melbourne, autobuso kaina $ 30. 
Jaunimui kuris norėtų vykti 1 stovyklą 
autobusu, kainos yra: Iš Sydnejaus ir 
Canberros - $ 80; Iš Melbourne - $46; 

Iš Geelongo (Sporto Šventės) - $ 50. 
Visas jaunimas pageidaująs pasinau
doti transportu vykti i stovyklą, 
ypatingai po Sporto Šventės Geelon- 
ge, prašomas užsiregistruoti, nuro

dant išvykimo datą. Atveju susidarys 
didesnis skaičius vykstančių autobusu 
į Adelaidę, prieš Naujus metus arba po 
jų komitetas galės pasamdyti atskirą 
autobusą, virš pažymėtos kainos būtų 
pigesnės.

Jaunimas iš Sporto Šventės, Gee- 
longe, bus priimamas stovykloje sausio 
1 ir sausio 2 dienomis.

Iš visų vietovių Australijos jauni
mas gali atvykti j stovyklą gruodžio 
30 dienos vakare, arba gruodžio 31 d. 
ryte. Visi stovyklos dalyviai bus 
nuvežti autobusais į Naujų metų balių 
Adelaidėje ir grąžinami į stovyklą 
sausio 1 d. ryte po baliaus.

Australijos jaunimas kuris negali 
dalyvauti visoje stovykloje, kvie
čiamas bent savaitgaliui, sausio 1-3 
dienomis. Kaina $120.

Visi Australijos lietuviai kviečiami

stovyklos vadovai

dalyvauti jaunimo parengimuose. At
skirų koncertų - balių datos bei 
bilietų • kainos greitu laiku bus 
paskelbtos spaudoje.

Turistai, atvykę 1 Australiją Kon
greso metu galės dalyvauti pasirink
tuose Kongreso parengimuose, ir taip 
pat pakeliauti po Australiją. Ekskur
sijos yra organizuojamos į dvi įdomias 
Australijos vietoves: Great Barrier 
Reef ir Ayers Rock. Australijos 
lietuviai turi progos dalyvauti ir šiose 
ekskursijose.

Informacijų klausimu kreiptis pas 
Rimą Skeivį, 16 Madden St., North 
Balwyn. 3103. Vic. Tel. (03) 857- 
8211. ALJS valdyba

Pertho lietuvių mylimas ir ger
biamas kunigas dr. A. Savickas 
dalyvavo Romoje Lietuvos krikščio
nybės 600 metų minėjime.

Vėliau vyko į Lietuvą aplankyti 
savo giminių.

Grįžusiam iš kelionės pertiškiai 
suruošė po pamaldų priėmimą ir 
pagerbimą Lietuvių namuose. Pertiš- 
kių vardu pasveikino namų sąjungos 
atstovas E. Stankevičius.

Kunigas A. Savickas visiems daly
viams įteikė po atvirutę iš Tėvynės ir 
pavaišino vaisių sultimis gamintomis 
Palangoje. Vėliau rodė skaidres iš visų 
vietovių, kurias aplankė kelionėje.

•
Valentinas Gulbinas, Sydnejaus lie

tuvių sporto veiklos finansinis rėmė
jas, buvo sunkiai susirgęs, bet jau 
grįžo į namus ir savo mylimos žmonos 
Danutės priežiūroj baigia pasveikti.

•
Gauta žinia, kad Z. Žvirblienė su 

sūnum, pasitraukusi iš Lietuvos,

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

SAMBŪRIS
Rugsėjo 24 dieną surengta lietu

viška vakaronė Hobarte susilaukė 
didelio pasisekimo. Dalyvavo apie 90 
narių ir prijaučiančių.

Gležnom gluosnių šakelėm pavasa
riškai išdabinta salė, lenkų klube, 
dalyvius nuteikė jaukiai ir maloniai. 
Prie skanios lietuviškos, vakarienės, 
grojant lietuviškai muzikai, atsileido 
darbo ir studijų iššaukta (tampa ir 
prasidėjo nuoširdus bendravimas tarp 
studentų, mokomojo personalo ir visų 
rėmėjų. Svečius nustebino Reginos 
Krutulytės - Share suorganizuota 
tautinių šokių grupė, pašokusi neįti
kėtinai grakščiai ir lengvai "Subatė
lę” ir "Jonkeli". Reikia priminti, kad 
Roberto lietuvių tautinių šokių grupė 
susideda beveik imtinai iš svetimtau
čių, dabar jau veteranų, ilsėjusių ant 
laurų jau keletą gerų metelių.

Tačiau dėka Reginos iniciatyvos 
grupė tapo prikelta iš numirusių, visus 
žavėjo, o mums, lietuviams kėlė didelį 
pasididžiavimą: štai kaip mes mokam! 
Vakaronei įpusėjus Aleksandras 
Kantvilas davė komandą: ratelis! Ir 
Algiui Taškūnui grojant tapo išjudinti 
visi dalyviai - ir bitutei pilkajai ir 
norintiems saldaus miego - teko suktis 
ir trepsėti iki kvapo netekimo.

Nuotaikinga ir graži vakaronė 
sužadino svečių žingeidumą lietuviš
kais papročiais ir kultūra.

Visas vakaronės suorganizavimas 
krito ant energingos Rožės Vaičiule- 
vičiūtės pečių.

Žinoma, didžiausia padėka priklau
so mūsų brangiom šeimininkėm: 
Elenai Paškevičienei, lietuvių moterų 
draugijos pirmininkei ir tos draugijos 
narėms: Antaninai Milinkevičienei, 
Kristinai Domkuvienei, Irenai Jurevi
čienei. Jos dar kartą Įrodė, kad meilė 
ir prielankumas atsiranda tik pasiso
tinus ir’atifrūkus nuo dienos rūpesčių.
Taigi, žemai lenkiamės dėkodami 
darbščioms draugijos narėms už jų
paramą ieškant lietuviam draugų ir 
bičiulių australų akademikų tarpe.

Lietuvių studijų sambūris

UiBtūj gilių
pagerbdami

A. A.
Vytautą Bernotą

$ 20 aukojame "Mūsų Pastogei"
Gražina ir Vytautas Inkratai, 

randasi Austrijoj, Vienoj. Ji .jau gavo 
leidimą apsigyventi Australijoj.

•
Vanda Zablockienė prašo patiks

linti korespondentės iš Brisbanės 
aprašymą, kuriame vietoj jos vardo 
įrašyta - Salomėja.

•
Sąryšyje su prelato Pr. Vaserio 

mirtim, Melbourne "Mūsų Pastogės" 
spaudos baliaus data nukelta vėlyves- 
niam laikui. Galimas dalykas, kad 
šįmet baliaus visai nebus.

Tikimasi oficialaus Melbourno Apy
linkės valdybos pareiškimo.

Spaudos Sąjungos suruoštame "Mū
sų Pastogės" baliuje buvo išleistas 
humoristinis priedas: Spaktyva ir 
Porėkiai. Tautiečiai, nebuvę baliuje, 
yra susidomėję tuo priedu, kurį galima 
gauti bendruomenių bibliotekose.

•
Tautieti, paragink savo kaimyną 

užsiprenumeruoti "Mūsų Pastogę".

TRUMPAI
IS VISUR

Irano šilkverpio raketa pataikė į 
JAV vėliava plaukiantį tanklaivį "Sea 
Isle City". Sužeisti keli įgulos nariai 
amerikiečiai, įskaitant laivo kapitoną, 
ir sukelti gaisrai. Laivas buvo Kuwaito 
teritoriniuose vandenyse.

Sovietų S-goje disidentas Alek
sander Rodrabienok, buvęs politinis 
kalinys, pradėjo leisti 10 pusi, 
savaitinį savilaidos laikraštį "Eks- 
press - Chronika".
Laikraščio pajėgia padauginti po 100 
kopijų. Ekspress - Chronika bando 
sutelkti žinias apie politinių kalinių 
padėtį koncentracinėse stovyklose ir 
psichiatrinėse ligoninėse, informuoti 
apie įvairių protesto grupių veiklą. 
Laikraštis aprašė ir pabaltiečių de
monstracijas reikalaujant viešai pa
skelbti 1939 m. Stalino - Hitlerio 
slapto susitarimo tekstą.

Sovietai padarė staigmeną Jungti
nėms Tautoms, pažadėdami sumokėti 
savo skolas šiai organizacijai.

į Izraelį iš Sovietų S-gos po 17 
metų pastangų išleista 56 m. amžiaus 
disidentė Ida Nudel, pati šelpusi ir 
organizavusi žydus, norinčius išvykti 
iš Sovietų Sąjungos.

Indų kariai, atsiųsti į šiaurinę ir 
rytinę Šri Lanką prižiūrėti sutarties 
tarp vyriausybės ir tamilų separatistų 
vykdymą, dabar veda sunkias kovas su 
ekstremistine tamilų sukilėlių grupe, 
Tamil tigrais.

Per pirmas penkias kautynių dienas 
žuvo 57 ir sužeisti 225 indai kariai. 
Tamilų nuostoliai žymiai didesni, žūva 
daug civilių gyventojų. Ypač smar
kios kovos vyksta dėl Jaffna miesto. 
Indai buvo priversti padidinti savo 
pajėgas Šri Lankoje.

Kinija įsakė visiems užsienio spau
dos atstovams išvykti iš Tibeto po ten 
įvykusių nacionalistinių - religinių 
protestų ir riaušių. įsakymas neliečia 
turistų, kurie jau gavę leidimus 
Tibetą aplankyti, tačiau įvesti griežti 
suvaržymai naujiems leidimams gauti.

Tibeto gyventojai baiminasi, kad 
kiniečiai dar sustiprins represijas, kai 
užsienio žurnalistai išvyks iš krašto.

Atsistatydino Fidži gen. guberna
torius Ratu Ganilau, diktatoriaus 
pulk. Rabuka spaudžiamas. Karalienė 
Elzbieta II šį atsistatydinimą priėmė, 
pripažindama Fidži teisę pasidaryti 
respublika.

Kanadoje, Vancouver mieste, posė
džiavę Britų Commonwealtho valsty
bių galvos priėmė nutarimą, kad Fidži 
po savo žingsnio yra nutraukusi ryšius 
su Britų Commonwealthu.

Norėdama vėl grįžti, Fidži turės 
paduoti formalų prašymą.

Australijos Aukštasis ko- 
misijonierius Fidži valstybei, John 
Piper, yra pakviestas iš Suvos į 
Canberra pasitarimams.

Australijoje, netoli Alice Springs 
randasi amerikiečių - australų karinė 
bazė, tai jungtinis gynybos punktas, 
pavadintas Pine Gap.

Maždaug 500 demonstrantų susirin
ko prie metalinės - tinklinės tvoros ir 
bandė įlįsti į bazės kiemą. Prasidėjo 
policijos areštai. Suareštuota maž
daug 213 asmenų, visi viduramžiai.

Australijos gynybos atstovas iš Pine 
Gap, Mike Bush pasakė, kad de
monstracija buvo labai gerai suor
ganizuota ir buvo pravesta serijomis, 
reikalaujant Pine Gap uždaryti.
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Gyvenimas
LITERATŪRI

Spalio 11 dieną Adelaidės ateiti
ninkai sendraugiai suruošė adeiaidiš- 
kiams malonią literatūrinę popietę, 
(ėjimas laisvas, laikas patogus - 
tuojau po pamaldų, ir toje pat salėje 
gaunamų pietų. Tvarkingai atspaus
dintos programos buvo išdalintos už 
aukas, o tų kuklių aukų kažin ar 
pakako išlaidoms padengti. Žmonių 
susirinko nedaug, gal dėl blogo oro, o 
galbūt todėl, kad paskutiniuoju metu 
Adelaidėje vyko daug (vairių paren
gimų.

Pirmoje dalyje V. Janulis paskaitė 
savo novelę "Jaunystės taku". Vytau
tą girdime jau ne pirmą kartą, ir 
kiekvienu atveju norėtųsi, kad jis 
nugalėtų savo didelį kuklumą ir 
perdavėme duotų daugiau "paspau
dimų", toninės variacijos - tada ir jo 
novelės sušvitėtų gyvybingumu, kurio 
pačiuose siužetuose iš tikrųjų ne
trūksta. M. Dumčluvienė puikiai 
paskambino Brahmso rapsodiją nr.l. 
op. 79, o šią muzikinę įtarpą sekė Br. 
Mockūnienės "Kaimas, kurio nebėra" 
- Ištrauka iš autorės ilgesnės apysakos 
rankraščio. Klausytojui, kuris bent 
dalį savo gyvenimo praleido Lietuvos 
kaime, tai ypatingai maloni, nors ir 
neperdėtai sentimentali kelionė jau- 
nystėn. O tokio kaimo jau nėra, ir 
nebebus. Kai išmirsime tie, kurie dar jį 
atsimena, tik mūsų rašytojų knygos ar 
palikti rankraščiai bylos apie tą dabar 
idilišku atrodantį kaimą. Ar daug kas 
žinos, pavyzdžiui, kad ir apie vėžių 
gaudymą?
. M. Pečiulienė šį kartą buvo ypatin
gai "geroje formoje" ir jos trijų dainų 

.pasiklausyta su didžiausiu malonumu.
Solistė daro nepaprastai didelę pa
žangą. Pirmoji dalis ir baigėsi šiomis 
gražiomis dainomis, o maloniai nu
teikti klausytojai pertraukos metu 
mėgavosi kava su skaniais pyragėliais.

Antroje dalyje pirmiausiai išgir
dome V. Marcinkonytės parašytos 
dramos "Jievos žydi baltai" ištrauką, 
kompetetingai perduotą pačios auto
rės, kuri mums žinoma ir kaip 
"Vaidilos" teatro aktorė. Gyvi, įdo
mūs dealogai puikiai skambėtų pilna
me veikalo pastatyme, tad būtų gera 
šią dramą pamatyti scenoje - ypa
tingai, kad autorė klausytojus užintri-

VAKAROJIMAS I
Lietuvos ūkininkui reikėjo prisi- 

drožti ir išskaptuoti aibes medinių 
šaukštų, samčių, padaryti merginom 
kultuvių. Taip tų reikmenų sąrašai 
nesibaigdavo. Šiuos mažus medžio 
darbus kaip ■ tik buvo patogu daryti 
žiemą, šiltoje troboje. Ne laikas bus 
juos daryti, kai ištiks reikalas ir kai 
šimtai darbų lips ant vienas kito.

Nevien virvės buvo didžiuoju šei
mos rūpesčiu. Reikėjo visą šeimą 
aprengti, kad atėjus žiemos šalčiams 
niekas nebijotų iš trobos nosies iškišti, 
apie namus ir tvartus triųsti, su aušra

Adelaidėje
NĖ POPIETĖ
gavo nutraukdama savo perduodamą 
epizodą kaip tik tokioje vietoje, kur 
baisiai norėjosi žinoti, kas bus toliau...

Sekantis programos dalyvis, Pr. 
Pusdešris, perdavė savo eilėraštį "Prie 
išsemto šulinio". Gerai, kad ir šiais 
modernizmų laikais dar rašomos 
visiems suprantamos, bet visdėlto 
nešabloniškos eilės! Pr. Pusdešrio 
poeziją ir perdavimą neabejotinai 
publika įvertino teigiamai; nebūtų 
buvę perdaug, jei autorius būtų 
paskaitęs du savo eilėraščius, ne 
vieną.

Sekančiame programos punkte - 
"Nemuno Dukros", moterų kvintetas, 
gerai pažįstamas adelaidiškiams ir jau 
ne vieną parengimą praskaidrinęs visų 
mėgiamomis dainomis, dažnai anks
čiau negirdėtomis dainomis. Pažymė
tina, kad joms visuomet "sekasi" 
dainuoti, nėra nelygumų, nepasise
kimų, silpnų vietų, kaip kad dažnai 
pasitaiko kitiems mūsų dainuojan
tiems vienetams. 0 tai jau profesinio 
lygio požymis.

V. Baltučio feljetonas žiūrovą 
trumpam laikui grąžino į realybę. 
Nusišypsojus dėl žmogiškų silpnybių ir 
nepasisekimų, teko skubiai persio
rientuoti ir atydžiai klausytis S. 
Kubiliau^ perduodamų J. Degutytės 
eilėraščių. Sauliaus Australijoje pri
statinėti nereikia - turime tik 
džiaugtis, kad šis puikus jaunas 
žmogus neatsisako savo talentu padė
ti vyresniesiems, kad tik iškyla 
reikalas. Jis visuomet pasigėrėtinas. 
Džiugu, kad buvo parinkti jaunesnės 
kartos poetės iš Lietuvos eilėraščiai, 
kad neignoruojaml mūsų tautiečiai 
tėvynėje, ypatingai, kai jie turi šį tą 
gražaus pasakyti. Ko galėjo nesujau
dinti bent paskutinysis eilėraštis, 
"Lietuvai"?

Išvadoje - programa buvo įvairi, 
gerai išdėstyta, neištęsta ir gražiai 
sujungta taip puikiai lietuviškai kal
bančios dr. V. Bardauskaitės. Pro
gramos dalyviai pasiliko gausioms 
vaišėms, o publika skirstėsi namo - ir 
tos publikos vardu tariu ateitininkams 
sendraugiams nuoširdų ačiū už šią 
malonią popietę.

V.A.V.

ETŲ VOS KAIME 
ir į mišką išvažiuoti, apsirūpinti kuru 
sekančiai žiemai. Reikėjo prisiausti 
apatiniams lininių drobių, viršutiniam 
apdarui milo ir čerkeso. Kiek visiems 
tiems audiniams reikėjo priverpti 
siūlų. Tad vakarais arčiau spinksulės 
susiburdavo visos paaugusios šeimos 
moterys.

Monotoniškai dūzgė sukami verpimo 
rateliai (žemaitiškai - kalvaratai).

Bėgo į špūlę per jaunus pirštukus 
plonai sukti siūlai. Ir jei tik kalbos 
ilgėliau nutildavo, ši monotonija ir 
tyla alpinančiai migdė. Jaunos mergi

nos, per dieną nusibėgiojusios, šalčio 
ir vėjų Išgairintos nepajėgdavo atsis
pirti saldžiai pagundai - snusterėti. 
Žiūrėk, kurios nors verpėjos ratelis 
imdavo vis lėčiau suktis ir pagaliau 
sustodavo. Šposams linkę paaugliai, 
patyliukais priselinę, verpiamą kuo
delį Imdavo ir padegdavo. Liepsna 
visus išgąsdindavo, o vargšė miegalė iš 
paniekos dažnai nuo krėslo nusiris
davo. Bet šis pokštas būdavo naudo
jamas, kai linų kuodelis jau būdavo 
visai prie pabaigos.

Kad verpti būtų smagiau, merginos, 
pasiėmusios savo ratelius, o seniau 
verpstes, susibėgdavo pas kaimyną, 
kurio troba, buvo erdvesnė, moterų 
būrys didesnis. Būryje verpti buvo 
daug linksmiau. Be to atsirasdavo 
daugiau ir įdomesnių naujienų. Kad 
mergaitės nebijotų per lauko pusnis ir 
vėlai namo grįžti, jas palydėdavo kuris 
nors iš vyrų. Smagu būdavo praleisti 
vakarą tarp jaunų merginų. Nevien 
verpimui merginos rinkdavosi į vieną 
vietą.

Jų pareiga buvo visai šeimai 
primegsti kojinių, pirštinių, šalikų, 
megstinių ir kitokių mezginių. Kartu 
dirbdamos, jaunos mezgėjos viena 
nuo kitos išmokdavo mezgimo meno, 
įvairiausių raštų. Kad ir prie varganos 
šviesos, jaunos akys puikiai derino 
spalvas, išmoningai rinko raštus. 
Padarytą mezginį nesigėdijo padova
noti senam tėveliui ar šelmiui berne
liui. Šie nujausdavo po kieno stogu šios 
darbštuolės šį vakarą susirinks. Jų 
tarpe būdavo ir jau seniai nusižiūrėtų. 
Į namus ją aplankyti negi be rimto 
reikalo eisi. O į vakaronę, kaip tik. 
Čia bus proga žodeliu pasikeisti, akį 
užmesti, o gal grįžtant ir į namus 
palydėti.

Kokios įsimintinos liko vakaronės, į 
kurias ateidavo apylinkės žinomi 
auksaburniai - pasakoriai. Mūsų 
kaime gyveno kaimynas Zalepūga. Jų 
16-17 metų berniukas Jonis buvo 
tiesiog tautosakos archyvas. Kiek jis 
pasakų mokėjo. Ir niekuomet tos 
pačios du kartu neporino. Jos buvo 
viena už kitą gražesnės ir patrauk
lesnės. Mokėjo jas įtikinančiai papa
sakoti, kad jų įsiklausęs nebegirdė- 
davai ratelių dūzgimo ir sniego gūsių 
barbenimo į langų stiklus. Tamsoje 
atgydavo nuostabus pasakų pasaulis, į 
kurį pasinerdavai visa savo buitimi. 
Štai pamotė ragana taikstosi savo 
posūnį po pečium iškepti. Seselė ieško 
savo dvylikos brolių juodvarniais 
lakstančių, apie du brolius protingus o 
trečią kvailį, apie vaikelį nykštuką, 
apie smaką, kuris rijo karalaites, 
plėšrų vilką, gudrią lapę, plepią šarką 
ir daugelį kitų.

O kur įvairūs vaiduokliai, kaukai, 
laumės ir raganos, kurios ant šluotų 
tartum šių dienų helikopteriu skris
davo į Šatrijos kalną vakaruškų kelti. 
Arba vėl, pakaruoklių ir nekrikštų 
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vėlės, naktimis išeinančios Iš savo 
landynių dorų žmonių gąsdinti. Tos 
pasakos mus gąsdino, bet kartu ir 
viliojo. O kaip gi pasaka baigsis? 
Tupėdavome ant suolo kojas pasidėję. 
Bijojome jas nuleisti. Rodos po suolu 
tupi kokia nors baidyklė ir tik 
taikstosi griebti už blauzdos. Tas 
mūsų pasakoris Jonis buvo šveplas. 
Negalėjo ištarti raidės "š". Bet mes Į 
šios jo ydos nejautėme ir buvome 
pasiruošę jo pasakų klausyti nors 
kiaurą naktį.

Kur šiandieną tas mūsų nuostabusis 
pasakotojas Jonis? Gal savo dienas 
užbaigė Sibiro sniegynuose, o gal 
ramiai iškeliavo į jo taip numylėtą 
pasakų šalį.

Nevien pasakos užimdavo vakaruo- 
tojus. O kai susiburdavo didesnis 
mergaičių ratelis, pasigirsdavo ir 
daina. Kaip kaime turėjome pasako
rius, taip pat turėjome ir dainininkus, 
tikriau pasakius dainininkes. Mergai
tės visuomet buvo švelnesnės ir 
romantiškesnės. Jos mėgdavo pasva
joti ir savo jausmus dainelėmis 
išsakyti. Negi žemaitis bernas galėjo 
sudėti tokią skausmu persunktą skun
dą; kaip pavyzdžiui; "Vai aš našlai
tėlė, didi vargdienėlė, niekas manęs 
nesigaili vargšės našlaitėlės". Ne
lengva buvo kaimo mergaitės dalia 
pas motulę augant, kai ją prie darbelio 
spaudė ir saugojo tartum savo akį. D ar 
sunkiau buvo už bernelio pijokėlio 
išėjus į piktos uošvės reples patekus. 
Vienintelė paguoda liko daina. Ir liejo 
savo širdies skundą tūkstančiais 
jausmingiausių dainų, kurios eidamos 
iš kartos į kartą krovė ir didino mūsų 
tautosakos lobyną ir tartum mūsų 
tautos sielos veidrodžiu, daina tapo 
viso mūsų gyvenimo palydovė. Daina 
sutikome vos šį pasaulį išvydusį 
kūdikį, daina palydėjome ir šios žemės 
kelionę baigusį

Prie vakarojimo užsiėmimų reikėtų 
priskirti ir vakaruškas arba žemaitiš
kai - nibres. Jose iaunimas pramok
davo apsiėjimo ir visokių šokių. 
Nusižiūrėjus į bajorus, nibrėse buvo 
šokama nevien pasiutpolkės ar valsai, 
bet taip pat ir įvairūs kadryliai, 
krakuvekai, vengerkos ir kiti šokiai. 
Didesniame būryje būdavo šokami ir 
įvairūs rateliai.

Pradedant valančiniais laikais, į 
kaimus pirmą kartą atėjo raštas 
prasidėjusius tautiniam atgimimui, o 

•vėliau jau nepriklausomybę atgavus, 
daug kas kaimo gyvenime pasikeitė. į 
kaimą atėjo knyga ir laikraštis, o kiek 
vėliau ir radijas, kurie palengva 
išstūmė iš vakarojimo pasakas ir 
dainas.

Materialiai atkutę kaimo gyvento
jai, jau daug ką galėjo nusipirkti, 
vietoje namie gaminę. Palengva pasi
keitė vakarojimų užsiėmimai, prisi
taikė prie naujų laikų.

B. Straukas.

A. A.
LAIMAI DEIKIENEI

mirus, jos mamą, vyrą, dukrą, seserį ir brolį bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Nijolė ir Irvls Venclovai 
Marija ir Antanas Švedai.

A. A.
LAIMAI DEIKIENEI

mirus, liūdesio ištiktus Vytautą, Violetą, M. Migevičienę, Ireną, Alių 
jų šeimas, gimines ir artimuosius užjaučiame ir esame su jumis.

Ada ir Vytautas Mickevičiai, Como, NSW.
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SVEI KI NAME

Sydnejaus sporto klubo golfininkai, 
J. Belkus (komandos vadovas), V. 
Burokas, K. Bagdonavičius, L. Pe
trauskas, J. Liutikas, D. Atkinson, J. 
Pocock ir R. Jurkūnas pirmieji ryžosi 
savo lėšomis vykti J užjūrius ir 
reprezentuoti Australijos lietuvius 
golfo varžybose. Sporto klubo valdy
ba, sportininkai ir klubo nariai rėmėjai 
sveikina visus golfo sekcijos narius - 
išvykos dalyvius ir jų vadovą J. Belkų 
gražiai reprezentavusius mūsų klubą 
JAV-bėse ir grįžusius su pavienių 
laimėtojų žymeniais ir komandine 
taure.

PRANEŠIMAI

Artinantis Sporto Šventei, kuri šiais 
metais bus Geelonge, klubo valdyba 
prašo visus sportininkus pranešti

ATOSTOGOS
Išvaikęs iš savo "griešnos dūšios", 

kaip dzūkai sako, visas ligas ir savo 
širdelę atremontavęs naujomis gys
lelėmis, nutariau metines atostogas 
praleisti kur nors ramiose Paclfiko 
salose, begurkšnojant kokuso riešutų 
pieną, kuris ir negali pakeisti skanųjį 
Australijos alutj, tuo pačiu ir gerai 
pailsėti, nes atostogaujant namuose, 
visuomet rasi visokiausių namų apy
vokos darbų.

Daugumoje jau aš esu aplinkines 
Australijos valstybes ir salas lankęs ir 
ten buvojęs, visos gražios, visos 
(domios, net nežinai žmogus ką 
pasirinkti. Šj kartą pasirinkau Indone
ziją ir spalio viduryje, atsidūriau 
sostinėje Jakarta mieste. Čia kaip tik 
tuo metu vyko 14-sios Pietų Azijos 
sporto žaidynės. Ko gi daugiau 
bereikia veteranui sportininkui. Sura
dęs šių žaidynių vyriausius vadovus ir 
spaudos komitetą, kreipiausi kaip 
Australijos, Amerikos ir Anglijos 
lietuvių ir nelietuvių spaudos atsto
vas, prašydamas man suteikti spaudos 
kredencialus. Šią Šventę pamatyti 
kaip spaudos atstovui. Ir koks buvo 
mano malonus nustebimas, kai mano 
prašymas buvo patenkintas ir šios 
šventės didesnę pusę aš su didžiausiu 
malonumu stebėjau kaip žurnalistas.

Šiose žaidynėse dalyvavo ir 27-se 
sporto šakose varžėsi: Indonezija, 
Thailandas, Filipinai, Malazlja, Singa
pūras, Burma, Brunei ir Cambodia. 
Turėjo taip pat dalyvauti ir Viet
namas su Laos, tačiau dėl politinių 
sumetimų ir esančių neramumų, ten, 
jie nedalyvavo. Puikios atidarymo ir 
uždarymo iškilmės, kur po gražaus 
sportininkų parado, j orą paleidus 
20.000 spalvotų balionų karvelių ir 
paįvairinant tradiciniais indonezų 
šokiais ir gražiais pasirodymais. Šios 
sporto šventės vyksta kas du metai 
paskutiniąja! esant 1985 m. Bangkoke, 
kur jie, po 8-rių metų indonezų 
pergalės, šventę laimėjo, gaudami 
daugiausia aukso medalių. Tačiau 
šiais metais, ypatingai Indonezijos 
prezidento Suharto paraginti ir žaidy
nes padidinę iki 27 sporto šakų, 
dalyvaudami su didžiausiu sportininkų 
skaičiumi - 590, jie gavo 185 aukso 
medalius. Antroje vietoje palikdami 
Thailandą su 63 ir Filipinus su 59 
aukso medaliais.

Daugiausia laiko praleidau krepši
nio ir tinklinio stadionuose, nors 
atletika ir plaukimas, bei Azijos 
kraštų specifiniai sportai kaip karate 
ir kiti buvo irgi labai (domu stebėti. 

kurioje sporto šakoje numato daly
vauti nevėliau iki spalio 31 dienos.

Žinias prašome perduoti asmeniškai 
valdybos nariams arba skambinant: 
E. Lašaitls 734 118, M. Atkinson 810 
5738 ir L. Belkienė 709 8163.

•
"Kovo" metinis balius (vyks lapkri

čio 21 d., šeštadieni, lietuvių klube, 
Bankstowne.

Baliaus metu bus pasveikinti pir
muoju transportu atvykę j Australiją .

Jaunosios kovietės vadovaujamos 
Snaigei Gustafson ruošia (domią 
programą. a

Dėkojame proferansininkų grupei 
paaukojusiai sportininkų kelionės iš
laidoms 60 dolerių.

Sportiškas ačiū.

E. Lašaitls - "Kovo" v-bos 
pirmininkas.

INDO NEZIJOJ
Krepšini ir tinklini laimėjo Filipinų 
komandos, ypatingai buvo (domios 
baigminės vyrų krepšinio rungtynės su 
malajiečiais. Abi komandos neturėjo 
milžinų centro puolėjų, tačiau žaidi
mas buvo labai gražus, (domus ir 
paremtas dideliu greičiu, kas pačias 
rungtynes daro įdomesnes. Filipi
niečių komandoje aiškiai matėsi 
amerikoniška mokykla ir ameriko
niškas žaidimo stilius, bei labai geri 
metimai, kas jiems ir atnešė pergalę.

Iš (domesnių žaidynių momentų 
buvo vyrų maratonų bėgime, kai du 
pirmieji bėgikai, likus dar trečdaliui 
kelio, ( šalj numetė savo bėgimo 
batukus ir toliau bėgo basi, nors 
Jakartos miesto keliai nuo karščio 
garavo. Vėliau jie paaiškino, kad jų 
guminiai batai jiems degino padus, 
taip kad buvo geriau bėgti basiems. 
Ieties metimo laimėtojas Mahuse, 
gavęs aukso medali, su ašaromis 
prisipažino, kad ietį mesti jis Išmoko 
medžiodamas žvėris ir žuvis savo 
gimtuose Irian Java kabiuose. Gi 
Brunei princas Bolkiah, kuris dalyvavo 
šaudyme, į varžybas atvykdavo poli
cijos motoclklistų lydimas Ir po 
varžybų surengė šaudytojams tok( 
puikų banketą, kurio neturėjo jokios 
kitos sporto šakos sportininkai.

Visos pagrindinės sporto varžybos 
vyko puikiame Jakarta Senayan sporto 
komplekse, kuris yra labai puikus ir 
modernus. Vieni iš nelaimingiausių 
šios šventės sportininkų, buvo mala- 
jiečial, kurių didesnė pusė sirgo gripu 
ir Jų bėgimo "žvaigždė", Mary, 
laimėjusi 800 m. bėgimą, apalpo ir ant 
neštuvų buvo išvežta (ligoninę. Po šių 
žaidynių visos dalyvavusios valstybės, 
kaip išsireiškė jų treneriai, pradės 
rimtai ruoštis sekančių metų Olim
piadai Seoule, nors lyginant sportinius 
šių žaidynių atsiekimus, ne daug kam 
tektų Olimpiadoje laimėti aukso 
medalius.

Šių žaidynių metu susipažinau su 
gana nemažai (domių žmonių, dalyva
vau (vairiuose priėmimuose ir visur 
buvau su didžiausiu įdomumu klau
siamas iš kur ir kaip aš čia 
Indonezijoje atsiradau, nes visi sporto 
dalyviai buvo šviesiai ir tamsiau 
kavinės spalvos, lygiai kaip ir visai jau 
baltųjų žurnalistų buvo palyginamai 
nedaug. Nedaug kas žinojo ir kur ta 
Lietuva yra, tačiau kai paaiškindavau, 
kad šiuo metu ji yra Sovietų S-gos 
dalis, tai šiaip taip ir išsiaiškindavom, 
kad šis, saule nudegęs, jau net ir 
panašus ( vietinius, australietis yra iš 

tolimojo Pabaltijo - Lietuvos. Stebint 
šias žaidynes ir man kilo mintis bei 
prisiminimai, mūsų lietuviškųjų pa
saulinių sporto švenčių, kurių sekan
čioji vyks Australijoje. Žiūrint dar 
toliau ( istorinę I-ją lietuvių tautinę 
Olimpiadą Kaune, net pavydas mane 
ėmė, pagalvojus, kad štai šie Pietryčių 
Azijos kraštai, kurie anais laikais net 
savo nepriklausomybės neturėjo, taip 
gražiai švenčia savąją sportinę 
Olimpiadą čia, kai mes lietuviai, 
išsisklaidę po visą pasaulį, negalime, 
bent šiuo metu, savame krašte, 
sostinėje Vilniuje ar net ir Kaune, 
surengti savosios tautinės o- 
limpiados, kur kartu su Lietuvos 
sportininkais ir kitų pasaulio kraštų 
sportininkais, galėtų draugiškai iš
bandyti savąsias sportines jėgas. 
Jaunimas arčiau pažinti tėvų gimtąjį 
kraštą ir tuo pačiu ir toliau tęsti mūsų 
gražiąsias lietuviškąsias sportines 
tradicijas. O kaip būtų puiku ir gražu, 
pagalvojau, jeigu tokias žaidynes aš 
galėčiau matyti ne tolimajam Jakarta 
mieste ir ne Pietryčių Azijoje, bet 
Vilniuj ir Lietuvoje.

Baigus sportines varžybas, teko dar 
pabuvoti ir pailsėti keliose Indonezi
jos salose. Jau prieš keletą metų esu 
buvęs žymioje Bali saloje, kuri 
anksčiau buvo laikoma "vyrų rojum", 
tačiau dabar ten viskas taip sumoder
nėjo ir, šiai salai pasidarius labai 
modernia vasarviete, ( kurią iš 
Australijos, daugiausiai, važiuoja jau
nimas, rasdamas triukšmingą vakarie
tišką gyvenimą ir vietines, kone 
akmens amžiaus tradicijas, nustum
damas toli ( aukštuosius šios salos 
kalnus.

Šj kartą aš buvau Javos saloje, 
kurios kultūrinis gyvenimas dau
giausiai yra atėjęs iš Indijos. Lygiai

ŠV. RASTO TYRINĖTOJU SKELBIMAS

SUČIUOPAMI PALAIMINIMAI
Bet, kaip prilyginimas parodo, tos 

dienos paklusniesiems, avių klasei bus 
sugrąžintas pradinis viešpatavimas. 
Tasai viešpatavimas buvo ant žemės ir 
ant to, kas yra ant žemės. Taigi čia ir 
vėl kalbama apie atsteigimą, sugrąži
nimą žuvusiojo rojaus, apimančio visą 
pasaulį. Kokia čia garbinga vilties 
skurstančiam, nuodėme sergančiam ir 
mirštančiam pasauliui. Beveik visai 
negalima dabar pilnai įsivaizduoti, 
kokios permainos (vyks žemėje, kuo
met bus (vykdytas dieviškasis atstei- 
gimo projektas.

Pamąstyk, kokios permainos (vyks 
kartu su mirties sunaikinimu! Pagal
vok. kokios permainos (vyks dėlto, kad 
daugiau nebebus karo. įsivaizduok, 
kokios permainos (vyks dėlto, kad 
žmonės Išmoks pažinti ir mylėti bei 
ištikimai tarnauti tikrąjam Dievui. 
Pamąstyk, kaip malonu bus, kuomet 
meilė užims sau - mylimo vietą, ir 
kuomet kiekvienas žmogaus darbas 
bus tikrosios meilės pradėtas!

Pergalvok, kokios permainos turės 
(vykti, kuomet žmonėms nebereikės 
ilgiau manyti ir planuoti apie mirt(. 
Kuomet ties jais atsivers amžinos 
linksmybės durys ir kuomet jau 
nebereikės manyti apie kelis trumpo ir 
vargingo gyvenimo metus, apie metus, 
kuriuose galima rasti visai nedaug 
laimės, atilsio, bet daug apsivylimų ir 

Myli tiesą ūteratūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bašins
kas. 16 Burlington St.. Holland Park, Queensland 4121

A. A.
LAIMAI DEIKIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos mamytei, Magdalenai 
Mlgevičienei, vyrui Vytui, dukrai Violetai, sesutei Irenai, broliui 
Aliui ir visiems artimiesiems. Mes liūdime kartu su jumis.

Dora ir Jurgis Staugirdai, Umina Beach, NSW.

"Mūsų Pastogė" Nn.42-.1S87. ,10. 26...pusiu.7:

taip pat kalba, literatūra, muzika, 
skulptūra ir kt. Ir koks buvo mano 
nustebimas, kai sužinojau, kad pusė 
Javos kalbos žodyno yra paimta iš 
mums taip giminingos Sanskrito kal
bos. Jų tautiniai veikalai "Maha
bharata" ir Ramayana" indonezams 
yra tas pats kaip Ilijada ir Odisėja ir 
tas yra parašyta sanskrito kalboje.

( šias puikias vietoves ir salas, 
buvau pakviestas vienų turtingų 
indonezų, su kuriais susipažinau 
žaidynių metu Jakartoje, jų dukrai 
esant bebaigiančiai žurnalizmą stu
dentei, kuri žaidynių metu, aprašy
dama jas, darė savo diplominį darbą ir 
kuriai ir aš, su savo žurnalistine 
patirtimi, šiek tiek padėjau. Gi su 
tėvais, išsiaiškinus mūsų bendros 
kalbos sanskritinę kilmę, kone giminės 
pasidarėm ir jie buvo labai vaišingi ir 
malonūs man toje tolimoje taip mažai 
žinomoje Javoje.

Šiandien jau namuose, dar turė
damas kelias poilsio dienas, dalinuosi 
ir su savo mielais spaudos bičiuliais, 
savo tomis trumpomis atostogų dieno
mis, prieš akis turėdamas busimąjį 
mūsų Jaunimo Kongresą, ( kur( taip 
pat atvažiuos nemažai jaunimo, pirmą 
kartą pamatydami mūsų tolimąją 
Australiją, naujus žmones, naujus 
papročius, naują gyvenimą, tačiau tas 
viskas vyks, ne kaip man svetimame 
Pietryčių Azijos krašte ir tarp gražios 
kavinės spalvos žmonių, bet jie bus 
savoje lietuviškoje aplinkumoje ir juos 
jungs tik ta pati sava lietuviška kalba, 
savi papročiai ir jie tikrai bus savi 
tarp savų. Aš manau, kad būt lietuviu 
ir tarp lietuvių, bus tikrai maloniau ir 
(domiau, ypatingai kai Australijos 
lietuvių jaunimas taip laukia savo 
svečių. Tat iki greito pasimatytmo.

Antanas Laukaitis

sielvarto. Arba, kalbėdamas apie tuos 
dalykus (kvėptojo Dievo pranašo 
žodžiais, mes galime pasakyti, kad 
tais laikais: Dievas nušluostys kiek
vieną ašarą nuo jų akių; nes nebus 
daugiau mirties, nė sielvarto, nei 
dejavimo, nei skausmo daugiau nebe
bus; nes pirmesnieji dalykai praėjo". - 
Apr. 21:4.

Negalima! Ne, brolau, nė vienas iš 
tų dalykų nėra negalimas Dievui. 
Mums tie dalykai gali atrodyti 
negalimais, nes mes nieko panašaus 
nesame matę. Penkiasdešimts metų 
atgal mes beveik visi būtumėm buvę 
greiti pasakyti, kad radijo buvo 
negalimas dalykas; bet dabar mes 
žinome, kad ne taip buvo. Pati gyvybė 
yra mums negalimas daiktas, nes mes 
pilnai nesuprantame, kas yra gyvybė. 
Kame yra išmintingieji, kurie galėtų 
išaiškinti mums širdies plakimą? Nėra 
Nė vieno! Tačiau Dievas, Sutvertojas, 
sutvėrė šird| ir sutvarkė jos plakimą, 
ir tas pats Dievas turi galios 
sugrąžinti širdies plakimą dvide
šimčiai bilionų žmonių krūtinėse, 
kurios kitados stabtelėdamos pulsavo 
turėdamos tik menką gyvybės saiką ir 
pagaliau pasidavė mirties rūstybei, 
dėlto kad Dievo teisingumas buvo 
nutaręs, kad joks netobulas sutvė
rimas neturi teisės gyventi per 
amžius.
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
"MCSŲ PASTOGEI”

AUKOJO:

Dr. J. Kunca Vic $ 50
A. ir S. Šabrinskai Vic $ 40
B. Steckis W. A. $ 15
A. Kasiulaitis NSW $ 30
Br. Šidlauskas NSW $ 25
G. ir V, Inkratai NSW $ 20

MIEILIBCIUIRNE
Kviečiame išnaudoti retą progą, 

apsilankyti
Jolantos

Janavičienės
Keramikos rinkinių išstatyme Craft 
Centre galerijoje, 309 Toorak Rd. 
South Yarra, Melbourne.

Artėjant šventėms galite įsigyti 
įdomių keramikos darbų sau ir kaip 
dovaną artimiesiems.

Galerija atidara: Nuo antradienio 
iki penktadienio imtinai 11 vai. iki 
5.30 p.p. Šeštadieniais 10 vai. - 12.30

Praeitame Melbourno Dainos 
Sambūrio metiniame susirinkime buvo 
išrinkta nauja valdyba, kuri 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: 
Pirmininkė - Bronė Staugaitienė, 
vice-pirm. ir ūkio vedėjas - Vincas 
Lazauskas, sekretorius - Vincas 
Ališauskas, iždininkas - Raimundas 
Dagys ir parengimų vadovė - Jane 
Petrašiūnienė.
Valdybos adresas - Bronė 
Staugaitienė, 13 Wickham St. Forest 
Bin, 3131, Vic.. Sekretorlus

Keturiasdešimties metų sukaktis 
Australijoje bus paminėta lapkričio 
mėn. 28 d., šeštadienį, Melbourno 
Lietuvių klube. Yra organizuojamas 
pobūvis.

Prašome Melbourne ir kitur gyve
nančius pirmojo transporto dalyvius su 
šeimos nariais registruotis šiuo adre
su: A. Rakštelis, Melbourne Lithua
nian Club, 50 Errol St., North

S'yiD^IEJliJJIIE
Šįmet tarp gruodžio 18-tos ir 26- 

tos dienos į Sydnejų atvyksta 220 
atstovų iš daugelio pasaulio kraštų, 
kurie dalyvaus VI-jam Pasaulio lietu
vių jaunimo Kongrese.

Sydnejuje yra sudarytas komitetas 
iš įvairių organizacijų atstovų ir iš 
pavienių asmenų, kurie rūpinsis 
svečių apgyvendinimu ir globa. Ko
mitetas susideda iš šių asmenų: 
A. Giniūnas - Sydnejaus Apylinkės 
pirmininkas - tel. 787-4596. A. 
Savickienė - Sydnejaus Apylinkės 
valdybos atstovė - tel. 6499-399. E. 
Badauskienė - tel. 747-1451. D. 
Blžienė - Katalikų Kultūros D-jos 
atstovė - tel. 587-837. M. Cox, 
"Sūkurio" ir "Sutartinės" vadovė - 
tel. 484-6276. V. Coxaite - Sydnejaus 
Jaunimo Sąjungos pirmininkė - tel. 
484-6276. J. Reisgytė - Fraser - tel. 
872-1860. A. Kramilius - "Dainos” 
choro atstovas ir ateitininkų pirmi
ninkas - tel. 727-3131. E. Lašaitis - 
Sydnejaus sporto klubo "Kovas" 
pirmininkas - tel. 734-118. P. Saka
lauskas - tel. 759-4289.

Kalėdų laikotarpyje viešbučių kai
nos yra labai aukštos. Maloniai prašom 
visus tautiečius atidaryti savo širdis ir 
namų duris priimant ir globojant 
atvykusius svečius iš daugelio pasau
lio kraštų.

Tie, kurie nori prisidėti prie 
reikšmingo lietuvybės reikalo, malo
nėkit susisiekti su aukščiau išvardin
tais asmenimis - sveCių globos 
komiteto nariais.

Lapkričio 14 d., sekmadienį, 2 vai. 
popiet, Sydnejaus lietuvių klube 
Bankstowne, šaukiamas visų vietos 
lietuvių organizacijų atstovų posėdis 
sudarymui parengimų kalendoriui se
kantiems 1988 metams.

Maloniai prašome atsiųsti į posėdį 
savo atstovus su pramatytomis paren
gimams datomis.

Sydnejaus Apylinkės vaidyba

Sydnejaus Lietuvių Moterų Drau
gija ruošia savo metinę iešminę 
Sodyboje, lapkričio 8 d., sekmadienį, 
12 vai.

Visus mielus tautiečius kviečiame
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16- IS EAST TERRACE B ANKSTOWNrcl. 708 1414

Spalio 31 d., šeštadienį, 8 vai. vak. 
madų paradas 

Paskutinės mados. įėjimas 8 doleriai.

fe Mi O R G A S B O R D

Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
skanus patiekalas ir šalti užkandžiai.

Dėmesio, dar yra narių neapsimokėjusių nario mokesčio. 
Paskutinis terminas spalio 31 diena.

KALĖDŲ E G. LUTĖ

Gruodžio 20 dieną, sekmadienį, 2.30 vai. p.p. klubo narių vaikams, iki 12 
metų amžiaus rengiama Kalėdų eglutė.
Prašome tėvus užregistruoti savo vaikus iki lapkričio 15 dienos, pranešant 
vaikų vardus ir amžių ir savo nario numerį.
Žinios reikalingos parenkant vaikams tinkamas dovanas.
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METINĖ BARODA
— Keramika ir Piešiniai

Jolantos Janavičienės keramika ir Jurgio Janavičiaus piešiniai.
Studijoj: 18 Western Ave. North Manly

Šeštadienį, 31 d. Spalio ir sekmadienį 1 d. lapkričio, nuo 10 vai. ryto iki 6 vai.
vakaro- Kviečiame apsilankyti

Melbourne, 3051.
Reikalinga iš anksto žinoti daly 

vaujančiųjų skaičių. Kabia visiems po 
$10.- asmeniui.

Organizatoriai
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaai

Vietoj 
gėliŲ pagerbdamas

atsilankyti į Lietuvių Sodybą Enga- 
dinėje. Praleisti popietę gražioje 
Sodybos aplinkoje, pasivaišinti ska
niais Moterų Draugijos ruošiamais 
lietuviškais patiekalais ir pasigėrėti 
mūsų jaunųjų šokėjų tautiniais šo
kiais. Taip pat bus laimės šulinys, 
kuriame galėsite išbandyti laimę.

Laukiame visų.
Sydnejaus M. D-jos valdyba.

Deikienę

$30 auką skiriu "Mūsų Pastogei'

Spalio 17 dieną, po ilgos ligos 
Sydnejuje mirė Emilijonas Kolakaus- 
kas. Palaidotas Rookwood lietuvių 
kapinėse 21 spalio.

Velionis Lietuvoje buvo diplomuo
tas teisininkas advokatas.
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Šeštadienį, spalio 31 d. 8 vai. vak. Lietuvių namuose Sydnejaus 
lietuvių jaunimo sąjunga kartu su "Mellior Fashions" ruošia

įėjimas visiems $ 8 - įskaitant užkandžius. Šokiai po madų parado.

Pelnas skiriamas VI P.L.J.K.
Bilietus ir stalus užsisakyti nevėliau iki spalio 28 d. Lietuvių klube 

tel. 708-1414, arba pas Kristiną Virgeningaitę tel. 759-6453.
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A. Kasiulaitis

Maloniai prašome visus ir iš visur į Melbourno Damos Sambūrio

METI Nį

GINTARAS'IR "ŠOKDAVA"

įėjimas $ 8-oo, vaikams iki 15 m. amžiaus VELTUI.

Mes laukiame jūsų !

kuris (vyks lapkričio 8 d, sekmadienį, 2val. 30 min. popiet, Melbourno 
klubo namuose.

Koncertą papildys Melbourno tautinių šokių grupės

I SAMBŪRIO VALDYBA
eoooaoeoooooooocooooooeecoooooecooooooooo' 
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