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UŽAUGS MANO SŪNAITĖLIS.-
BUS LIETUVOS

R ašo ats. kpt. J.

Lapkričio 23—ji mūsų karių didvy
rių diena.

Retkarčiais girdime ir spaudoje 
skaitome raminimų, kad jau po šito 
karo bus amžina taika, nebus daugiau 
kariaujama. Tačiau jau šiandien ir 
vaikas gali suprasti, kad tai tik 
mažaverčiai žodžiai. Pažvelgę į 
praeitį randame, jog visa žmonijos 
istorija yra karų ir jų vadų aprašymai, 
daugiau nieko. Karai, šiame skausmais 
ir ašaromis persunktame pasaulyje, 
amžių bėgyje turėjo tik trumpus 
taikos tarpelius.

Kaip tik toli siekia prisiminimai, 
žmonės kovojo dėl gyvybių, turto, 
garbės ir savo kraštų - tėvynių. 
Bevartant istorijų lapus, terandi 
puslapių puslapius daugiausiai pa
švęstus tik įrašams nesuskaičiuojamų 
kovų, laimėjimų ir pralaimėjmų, 
didvyrių - karo vadų garbinimui. Tik 
gaila, kad ne vien mūsų, bet ir kitų 
Europos tautų istorijos aiškiau prasi
deda tik su krikščionybės įvedimais. 
Visa kas vyko prieš tai - bažnyčios 
buvo laikoma pagoniška, pasmerkta, 
sunaikinta ir šiandiena tik legendose 
teprisimenama. Tačiau, kaip ten 
bebūtų, mes dar tvirtai prisimename, 
kad mūsų ankstyvesnieji valdovai 
buvo kartu ir karo vadai, o mūsų 
tėvynė siekė žemes nuo D vinos iki 
Dniepro. Sakykit, kas dar ir šiandien 
su pagarba nemini tokių vardų, kaip 
mūsų Mindaugo, Traidenio, Gedimino 
su savo septyniais sūnumis, Algirdo, 
Kęstučio, Vytauto ir daugelio kitų, 
kurie tik su lankais, strėlėmis, ietimis, 
tridančiais, šventais karo kirviais, 
kardais, pjautuvais ir lazdomis savo 
rankose mūsų tėvynei buvo tiek gero 
padarę.

Šioje vietoje man prisimena Adomo 
Mickevičiaus knygoje "Ponas Tadas" 
aprašytas, senovėje* mūsų prabočių 
vartotas mirtinas ginklas. Knygoje 
Adomas Mickevičius sako, kad senų 
senovėje lietuviai miškuose pasi
rinkdavę jaunų ąžuolaitį, prie pat 
žemės jį perskeldavę ir įterpdavę 
tinkamą akmenį ar aštrų geležies 
gabalą ir leisdavę jam per porą metų 
įaugti, kol susidarydavo didokas 
kietas gumbas. Taip pagamintas 
ginklas buvo vadinamas "gumbuotu 
vėzdu" - lazda, kuriuo buvo apgink
luoti mūsų senovės pėstininkai, šiuo 
vėzdu skaldę priešų galvas, kaip 
moliūgus ir laužę jų arklių kojas, kaip 
degtukus.

Daug, oi labai daug mūsų protėvių 
buvo kariauta. Daug žygių laimėta, 
bet vienas, kuris amžiams pasiliks 
atminimuose - 1410 metų Žalgirio 
mūšis, tūkstančių kareivėlių gyvybių 
pareikalavęs, vieną mūsų priešą 
amžiams sutvarkė.

Vokiečių kronikininkai, kaip W. 
Kotzde, E. Wichert ir kiti rašo, kad po 
Žalgirio mūšio dar dienomis buvę 

girdėti sunkiai sužeistų dejavimai ir 
šauksmai, bet niekas tuo nesirūp'ino,

K AREI VĖLIS! ..

Krup a vidus

nes buvo tvirtai tikėta, kad karo lauke 
mirusio kario siela tiesiog į dangų 
skrendanti, o to kiekvienas amžiais 
tetroško. Tik bajorų lavonai buvę tuoj 
po kiekvieno mūšio surenkami ir, 
pagal to laiko apeigas, palaidojami 
sudeginant. Visų kitų nebuvo liečia
mi, manoma dėl transporto sunkumų, 
kol laukiniai žvėrys ir skruzdės juos 
iki paties kaulo nuvalgydavo. Ir tik 
tada kaulai buvo surenkami į vieną 
vietą, sudeginami, o ant jų kalneliai 
supilami. Tokių kapų mes savo 
tėvynėje esame nemažai matę ir 
palikę. Žalgirio mūšyje jau buvo 
daugiau naudojamasi taip vadinama 
"ugnimi spjaudančia gyvate" - muš
kieta ir patranka. Nuo tokios "gyva
tės" - paraku užtaisomo ginklo, 
legendos sako, ties Veliuona žuvo ir 
mūsų didysis kunigaikštis Gediminas.

Mūsų kareivėlį gilioje senovėje 
globojo miškas, žvėrių kailiai rengė, 
jų mėsa, miško vaisiai, grybai ir uogos 
maitino. Liepos žievė davė jam apavą 

vyžas, kurių pagalba jis taip 
patogiai pelkynais sugebėjo vaikščio
ti.

Tik jau nuo Vytauto laikų, kada 
reikėjo tūkstančių arklių ir kareivių, 
buvo pradėta sunkiai spausti bajorus, 
kurie savo ruožtu, visa tai krovė ant 
vargšo žmogelio pečių. Ir taip, laikui 
bėgant, mūsų protėviai silpnėjo, 
įsigalėjo svetimi ir šalyje įsiviešpata
vo baudžiava. Mūsų kareivėlis jau 
turėjo svetimiems dievams tarnauti.

Slinko metai, pilni karo audrų, 
kančių ir vilties vėl kada aušros * 
susilaukti. Aušra mūsų tėvynei nušvi
to tik 1918 metų vasario mėnesio 16 
dieną. Kaip nei viena kita tauta 
ramiai gyventi be savo gynėjų negali, 
taip ir Lietuvoje tuoj pradėta rūpintis 
savais kareivėliais. Po nepriklausomy
bės paskelbimo visuose mūsų tėvynės 
kampeliuose ją ginti ir išlaikyti sujudo 
savanoriai. Iš jų tarpo pirmieji buvo 
Kaune, Rotušės aikštėje vyskupo 
Prane. Karevičiaus prisaikdinti ir net 
prieš mūsų pirmąjį prezidentą Ant. 
Smetoną paparadavo. Tuo pačiu metu 
provincijoje, kaip Marijampolėje, Pa
nevėžyje, Ukmergėje ir Vilniuje 
susidariusius karinius dalinius genero
las V. Grigaliūnas - Glovackis 
prisaikdinėjo. Taip su kiekviena diena 
tvirtėdama, gimė mūsų nepriklauso
mos tėvynės kariuomenė. O neužilgo 
mes jau galėjome didžiuotis beveik 
tuzinu pėstininkų pulkų, raiteliais, 
artilerija, aviacija, pionieriais, auto 
batalionu, pavyzdinga karo mokykla ir 
didoku skaičiumi kitų mažesnių dali
nių ir dalių.

Šios dienos, kariuomenės šventės 
proga, visus prisidėjusius mūsų nepri
klausomybei išlaikyti žodžiu ar ginklu, 
išvardinti neįmanoma, bet būtų didelė 
skriauda mūsų praeities istorijai, jeigu 
šiandien liktų nutylėti tokie tautos 
šulai, kaip dr. J. Basanavičius, Ant. 
Smetona, dr. A. Stulginskis, dr. K.
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9. pėstininkų DLK Vytenio pulkas grįžta iš parado Marijampolėje.

Grinius, profesorius A. Voldemaras, 
prelatas M. Krupavičius, advokatas M. 
Sleževičius ir, žinoma, daug kitų.

Mūsų neužmirštami nepriklausomy
bės kovų vadai generolai V. Grigaliū
nas - Glovackis, J. Galvydis - 
Pyilauskas, M. Katche, S. Nastopka, 
V. Rėkalaitis, J. Stanaitis, ir kariuo
menės vadas S. Žukauskas. Pirmieji jų 
padėjėjai pulkininkai E. Adamkevi- 
čius, K. Ališauskas, Griganavičius, P. 
Jackevičius, S. Tvaronas, V. Skorups- 
kis, A. Šimkus, R. Liormanas, K. 
Škirpa ir tuometinis krašto apsaugos 
ministras K. Žukas. Taip pat dešimtys 
žemesnio laipsnio karininkų, kurių 
pavardes išvardinti šios dienos proga, 
laikraščio skiltyse neįmanoma. Telie
ka ir jiems mūsų širdyse gili padėka.

Karinei drausmei palaikyti ir patik
rinti šalies saugumą, mes turėjome 
Kariuomenės Teismą, kuriame ir 
man pačiam teko keletą metų dirbti. 
Beveik visą mūsų nepriklausomų 
dienų laiką jam vadovavo žinomi karo 
teisininkai: pirmininku generolas P. 
Šniukšta ir valstybės gynėju generolas 
E. Vimeris.

Patarlė sako: "Kaip be skiedros 
medžio nenukirsi, - taip ir kovos be 
aukų nelaimėsi". Amžių bėgyje daug 
krito mūsų kareivėlių kovų laukuose 
ir jų visų nebeišskaičiuosim, bet 
nepriklausomų kovų pirmuosius, kaip 
kar. Antaną Juozapavičių ir kareivį

PAŠAU LYJE
VE N G RIJ A

Beveik 1000 vengrų susibūrė opozi
cinėje grupėje siekiančioje įvesti 
vakarietiško tipo demokratiją ir 
išjungti Vengriją iš Varšuvos pakto.

Laisvųjų demokratų sąjunga susi
kūrė lapkričio 13 dieną Budapešte, 
praėjus trims dienoms nuo Vengrijos 
teisingumo ministro Kulesav pareiški
mo, kad sekantį mėnesį parlamentui 
bus pateiktas įstatymo projektas 
leidžiąs piliečiams steigti savo politi
nes partijas.

Laisvųjų demokratų atstovas Fe
renc Koeszeg pareiškė, kad sąjunga

Povilą Lukšį, mes dar dažnai prisime
name.

Manau neapsiriksiu sakydamas, kad 
kautynės ties Širvintomis ir Taujėnais 
(1920 m. lapkričio mėn. 19 d.) buvo 
lemiamos dėl mūsų laisvės ar vergijos.

Taigi, mano mieli draugai kariai ir 
tautiėčiai, šios dienos proga, pilnai su 
manimi sutiksite, kad mūsų didvyriai 
kariai niekada nedejavo ir, esant 
reikalui, savo tėvynę vertino labiau už 
gyvybę. Jeigu galima būtų ką nors ir 
"prikišti", - tai gal būt tik, kam nors iš 
"viršūnių", kurie kartais patikėdavo 
Tautų Sąjungos ar vakarų santarvi
ninkų "saldiems žodžiams", kurie 
visada būdavo tik stipresniųjų pusėn 
nukreipti.

Dar šiandiena, su ašara akyse, 
mums verta prisiminti, kad po 
paskutiniojo didžiojo karo Europoje, 
tie patys geradariai, kurie kažkada 
mus krikštijo, vėl mūsų tautą padarė 
pagonimis, be žmogaus teisių, vergais 
žemiau gyvulio ir elgetomis. Mūsų 
kario garbę paniekino - sumindžiojo. 
Žinoma, dauguma tapo partizanais ir 
tūkstančiais buvo nukankinti - iš
skersti. Tokių tarpe randasi ir mano 
abudu broliai... O gal ir Tavo ?...

Lapkričio 23 d. mes šventėme ir 
švęsime per amžius, kaip mūsų 
didvyrių karių pergalių, džiaugsmo ir 
jų garbės dieną.

turi savyje trijų vakarietiškų partijų 
pradmenis: liberalų, socialdemokratų 
ir žaliukų (gamtos apsaugos).

G R U ZU A .

Lapkričio 13 dieną apie 100.000 
demonstrantų Gruzijos sostinėje Tbi
lisi reikalavo sustabdyti krašto rusini 
mą bei pasisakė už nepriklausomą 
Gruziją. Eilė panašių demonstracijų 
su dideliais reikalavimais įvyko Gru
zijoje ir rugsėjo mėnesį,

1



LIETUVIU PAMINKLAS 
AUSTRALUOS SOSTINĖJE

Skulptorės Ievos Pocienės pamink
las "Eglė Žalčių Karalienė" pastaty
tas Canberroje ir oficialiai perduotas 
tautai lapkričio 5 dieną.

Paminklas Australijos Lietuvių 
Bendruomenės dovana 200 metų 
Australijos gyvavimo sukakties proga. 
Jis pastatytas sostinės Glebe parke ir 
ilgai primins ne vienam praeiviui, kad 
čia gyveno lietuviai, kurie čia dirbo ir 
kūrė ir savo kultūra prisidėjo prie 
Australijos klestėjimo.

Prie paminklo pastatymo aukomis 
prisidėjo ne tik pavieniai lietuviai, bet 
ir daug lietuviškų organizacijų iš visų 
Apylinkių ir gana stambiomis sumo
mis.

1 paminklo perdavimo iškilmes buvo 
pakviesta ir dalyvavo ministrė Hon. 
dr. Ros Kelly. Taip pat buvo 
pakviesti visi, kurie stambesnėmis 
sumomis paminklo pastatymą parėmė.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba dėkoja Jurui Kovals- 
kiui, V. Martišiui, E. Kubbos ir dr. B. 
Vingiliui už prisiėmimą didžiausio 
rūpesčio paminklo pastatymui. Taip 
pat Ievai Pocienei už tinkamo 
projekto paruošimą ir visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu prie šio 
rūpesčio prisidėjo.

Taip pat dėkojame visiems mieliems 
tautiečiams didesnėmis ar mažesnė
mis aukomis prisidėjusiems. Ačiū 
visiems.

Testovi paminklas per amžius 
Australijos lietuvių garbei ir tautos 
gerovei.

ALB Krašto valdyba

Nuotraukoje iš kairės: Eva Kubbos, lietuvių paminklo 
autorė Ieva Pocienė, ALB Krašto valdybos pirmininkė 
Dana Baltutienė ir oficialiai atidengusi paminklą 
Australijos vyriausybės atstovė Hon. Ros Kelly M.P.

Jauniems Canberros skautams padedant, Hon. Ros Kelly 
atidengė lietuvių paminklą gyvenimui Australijos žemėje.

Nors lietuvių bendruomenė nėra didelė, bet esame vieninteliai iš 
etninių bendruomenių gausybės, Australijos dviejų šimtų metų 
jubiliejaus proga padovanoję jai meno kūrinį.

V. Martišius Lietuvių paminklo pastatymo organizacinio 
komiteto susidedančio iš V. Martišiaus, J. Kovalskio, dr. B. 
Vingilio, E. Kubbos, vardu dėkojo visiems lietuviams prisidėjusiems 
aukomis, kurių dėka buvo surinkta 30.000 dolerių. V. Martišius 
sakė: "Didžiuojuosi lietuvių bendruomene, Ieva Pociene. Jos 
"Eglė" liks mūsų anūkų pasididžiavimu ir palikimu. Dėkoju Bruce 
Sutherland, kuris triūsė ir kiek galėjo padėjo liejant bronzą. Dėkoju 
Technikos ir Miesto Planavimo skyriams. Sydnejaus šokių grupei 
"Sūkurys" ir "Audėjėlei" iš Canberros."

Paminklo atidengimo iškilmės buvo tęsiamos Canberros Lietuvių 
klube. Čia stalai laukė visų išsirikiavę net klubo kieme. 
Šeimininkės vaišino užkandžiais, šampanu. R. Daukus ir P. M. 
M a u r ag is - dešrelėmis ir mėsos kepsniais.

Saulei leidžiantis, pakilioje, šventiškoje nuotaikoje skirstėmės 
palikę "Eglę", prisiglaudusią medžių šešėliuose budėti Burleigh 
Griffiths ežero pakrantėje. Ona Maksvytienė

ROMO GUDAIČIO KALBA 
S U V A Z I A VI ME

"EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ" 
DOVANA AUSTRALIJAI

Lietuvių bendruomenės Australijoje gyvenimui, jų darbų, kultūros palikimui atminti, 
Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkė D. Baltutienė'visų Austra
lijos lietuvių vardu įteikė lietuvių dovaną Australijai.

Idėja, Australijos gyvavimo dviejų šimtų metų jubiliejaus proga, padovanoti nuo Lietuvių 
Bendruomenės juos simbolizuojantį paminklą kilo jau seniai. Dar 1984 metais, Canberroje 
vykusiose Lietuvių Dienose dr. B. Vingilis pasiūlė statyti lietuvių paminklą. įgyvendinta ši

Paminklo pastatymo organizacinio komiteto nariai. Iš kairės: Jūras Kovalskis, Eva 
Kubbos, Viktoras Martišius ir dr. Benius Vingilis

Šventom mūsų sielų vienybės akimirkom šioje visą Lietuvą 
sutalpinusioje salėje kiekvienas pasigenda artimų ir brangių 
žmonių. Mums, keturiadešimtmečiams literatams, skaudžiai 
nudiegia širdį: čia, šioje dvasios ir tautiško atgimimo fiestoj, galėjo 
būti talentingi rašytojai Bronius Radzevičius ir Antanas Masionis. 
Nesulaukė jie mūsų džiaugsmo, kaip nesulaukė kiti, artimi ir 
brangūs. Matau, jaučiu čionai širdžiai mielą, nesulaukusį - 
gimtosios Suvalkijos ūkininką, nuvarytą nuo žemės, žudytą 
sibiruose, smaugtą reorganizacijų ir melioracijų netvarkos virvėm, 
stumtą garbstyti nužmoginimo stabų. Jį galime vadinti agrarinės 
praeities vizija ar simboliu, o paprastai ir žmogiškai - artimu savo. 
Šiame tviskančiame iškilmingume ir susiklausyme - Jo botkotis, Jo 
sermėga. Jo atmokėtos neatmokėtos visokiausio plauko ponams ir 
valdžioms skolos. Čia Jo sėtuvė su rugiais, ir ja seikėtina - Sąjūdžio 
programa ir kalbos, deklaracijos ir solidarumas. Tik Jo akivaizdoj 
aš galiu papasakoti, kaip beraštė devyniadešimtmetė senelė 
mirties patale - anksčiau nešnekėjusi su notaru ir kolūkio 
pirmininku - užrašo mokytam anūkui keletą margų žemės tėviškėj: 
atsisveikinti su šiuo pasauliu ji galėjo tik aprūpinusi palikuonis 
SAVO žeme. Tik Jam svarbu žinoti amžinybės testamentą, kuriuo 
žemės pėdą ir visą Lietuvą rašė ir užrašė mums kančia springę, 
juodą vargą vargę, nuostabiai dainavę, šachtose, lageriuose ir 
miškuose pražuvę, po visą pasaulį išblaškyti tėvynainiai. Tik Jo 
akivaizdoj mes galim prisiminti A. Solženicyno žodžius iš 
"Archipelag Gulag": tylūs, pamaldūs lietuviai barake ant gultų 
išminkė iš duonos minkštimo rožančių, aš galiu melstis, tai yra 
kurti, mintyse eiles, varstydamas pirštais tą rožančių, ir galvoti - 
ką mums padarė šios tautos valstiečiai? Gyveno sau ramiai prie 
Baltijos jūros, dirbo žemę, o štai atėjom mes... Jis - šis Suvalkijos ir 
visos Lietuvos ūkininkas - tyliu pamaldžiu atsidūsėjimu kaip 
pritinka dvasioms, išeidamas atgalios į dausų ūką, palieka mums 
neįmenamą mįslę: kodėl jokiais retežiais ir jokiom kulkom, jokiais 
nuodais ir jokiom melo vilyčiom negalima sunaikinti lietuvio sieloj 
laisvės ir lygybės troškulio, darbštumo, orumo ir pagarbos tam 
kitataučiui, kuris gerbia jo teisę būti lietuviu ir turėti laisvą 
Tėvynę? Ir mes čia, šioje salėje, paliekame su Sąjūdžio programa, 
tai yra savo kryžium, kurį prisiekiam kantriai nešti visi ir 
kiekvienas.

idėja buvo šių metų lapkričio 5 dieną, Canberros Glebe parke, pastatant skulptūrą "Eglė 
Žalčių Karalienė". D. Baltutienė savo kalboje dėkojo šiam kraštui, suteikusiam užuovėją 

karo sudraskytos Europos lietuvių pabėgėliams. Tuo pačiu mūsų menininkai šia skulptūra 
gražiai praturtino Australijos kultūrinį gyvenimą. "Eglė Žalčių Karalienė" tebus simboliu 
mūsų ilgesio tėvynei, kaip Eglės ilgesys savo šeimai, teteiks visiems vilties matyti ateityje 
Lietuvą nepriklausomą.

Oficialios, lietuvių paminklo perdavimo Australijai ceremonijos metu, Australijos 
vyriausybės vardu dėkojo Hon. Ros Kelly, už puikią dovaną specialiai Canberros miestui. Ji 
sakė: "Lietuviai čia yra vertinama tauta, išėjusi aukštuosius mokslus, puikiai įsikūrusi 
biznyje, pasiekusi aukštų įvertinimų meno pasaulyje, sugebanti puikiai vertinti ir savo 
veikla turtinti kraštą, kuriame gyvena, kaip, kad Ieva Pocienė sukūrusi šią nuostabią 
skulptūrą. Australijoje gerai žinoma dailininkė Eva Kubbos, Canberros priemiesčio North 

Lyneham gatvė pavadinta jūsų garsaus dailininko Henriko Šalkausko vardu. Aš, kartu su jumis 
nepriklausomybės kovose, ir dalinuosi viltimis, kad pradėtas dabartinis atgimimo darbas 
Lietuvoje pasieks savo užsibrėžtą tikslą, ši gražioji skulptūra ne tik visada džiugins 
kiekvieną praeivį, bet ir bus puikiu įnašu Australijos menui, kaip sihibolis draugiškumo, kuris 
auga ir bujoja."

PETRAS CIDZIKAS

įvairiai galima kviesti gentainius atsikvošėti, išpažinti kaltes, 
siekti atleidimo. Petras Cidzikas - badauja. Praėjus mėnesiui po 
pirmojo bado streiko, rugsėjo 29 - ąją jis pasiskelbė badaująs 
antrą kartą. Jis badauja Vilniuje, Gedimino aikštėje, faneriniame 
namelyje.

Petras Cidzikas nieko neužmušė, nevogė, neišdavė. Universi
tete studijavo teisę, kitaip nei priimta galvojo ir sakė tai garsiai. 
Už tai buvo izoliuotas: 1973 - 1977 metais kalėjo specialioje 
psichiatrinėje ligoninėje Černiachovskio mieste. Srėbė putrą 
išvirtą iš apipuvusių bulvių ir nukapotų žuvies uodegų, valgė 
specialią "pjuvenų" duoną, buvo šaukiamas "dvokianti bjaurybe" 
ir dar smagiau, rišamas prie specialios lovos vonios kambaryje ir 
daužomas, skutamas atšipusiu peiliuku, be vandens ir muilo, o 
profilaktikai - vaišinamas aminazino injekcijomis, nuo kurių 
savaitę būdavo gyvas lavonas. Visa tai vyko ne 1941 - aisiais, ne 
1949 - aisiais ir ne 1951 - aisiais, o aštuntajame dešimtmetyje, 
kuomet visu garsumu skambėjo žodžiai apie demokratiškumą, 
humaniškiausią valstybę. Petras Cidzikas nepriklauso nei 
Lietuvos Laisvės Lygai nei Sąjūdžiui, jis - rugpjūty įsikūrusio 
Politinių kalinių gelbėjimo komiteto narys. Reikalauja paleisti 
konkrečius politinius kalinius.
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LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
KRAŠTO TARYBOS

VERTINANT LIETUVOS ĮVYKIUS

D A R B O T V

XXI - mosios paprastos sesijos narių 
suvažiavimo 1988 m. gruodžio 29-31 
dienomis Lietuvių namų patalpose, 6 
Eastry St., Norwood, S. A.

Gruodžio 29 d. - ketvirtadienis 
9 vai. -

A LB Tarybos narių registracija.
10 vai. -

Suvažiavimo atidarymas.
Prezidiumo rinkimas.
Sekretoriato ir Mandatų komisijos 
sudarymas.
Sveikinimai.
10.30 vai. -
Vykdomųjų organų pranešimai:
Krašto valdybos pirm. D. Baltutienės. 
KraSto garbės teismo pirm. J. Meiliū
no.
KraSto kontrolės komisijos pirm. V. 
Ališausko.
ALB organizacijų - institucijų prane
šimai:
Australijos Lietuvių Fondo pirm. R. 
Šemetoą.
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są
jungos pirm. V. Patašiaus.
"Mūsų Pastogės" redaktoriaus V.
Augustinavičiaus.
Lietuvių Informacijos Biuro - V. 
Baltučio.
Federalinės Baltų Tarybos - L. Cox.

13 vai. - PIETŪS
14 vai. -

Diskusijos dėl pranešimų.
14.30 vai. -
Vykdomųjų organų veiklos ir apys
kaitos tvirtinimas.

15 vai. -
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirm. dr. V. Bieliausko pranešimas.
16.15 v.—
Pasisakymai dėl PLB pirmininko pra
nešimo.

17 vai. -
Pirmos dienos posėdžių pabaiga.

Gruodžio 30 - penktadienis 
9 vai. -

Šeštojo Pasaulio Lietuvių jaunimo 
Kongreso ruošos komiteto finansinė
•••••••• * • • •

pranešimas - Petras

ab
ataskaita. 
ALJ Sąjungos 
Kružas.
Australijos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo Sąjungos pranešimas - J. Jonavi- 
čius.
Alg. Taškūno pranešimas apie Tasma
nijos Universiteto Unijos Lietuviškų 
Studijų Draugiją.

9.45 vai. -
Diskusijos ir pranešimai (po 10 min. 
kiekvienam).
10.15 vai.
Bendruomenės inkorporacijos projek
to pristatymas, diskusijos ir balsavi
mas dėl inkorp. projekto.
12.30 vai. - PIETŪS

14 vai. -
Statuto pakeitimo pasiūlymai ir disku
sijos.
15.30 vai. -
Vykdomųjų organų rinkimai:
Krašto valdybos
Krašto Garbės teismo
Krašto Kontrolės komisijos
Gruodžio 30 - penktadienis
16.30 vai. -
Dr. A. Statkevičiaus paskaita.
17.15 vai. - 
Diskusijos.
17.30 vai. -
Antrosios dienos posėdžio pabaiga.
Gruodžio 31 - šeštadienis

9 vai. -
Apylinkių valdybų ir Seniūnijų prane
šimai (kiekvienai maksimaliai 5 minu
tės).
10.15 vai. -
Pasiūlymai dėl ateities veiklos.
11.15 vai. -
Rezoliucijų ir sveikinimų priėmimas.
12.30 vai. -
Suvažiavimo uždarymas. 
Tautos Himnas.

Dana Baltutienė
ALB Krašto valdybos pirmininkė

Al. Baltrukonienė
ALB Krašto valdybos sekretorė

E K A

Maloniai nustebom ten ir čia 
matydami šimtatūkstantines minias ir 
laisvos Lietuvos vėliavą ant Gedimino 
pilies per Sąjūdžio stegiamajį suva
žiavimą. Ten išgirdom daug gražių 
kalbų ir teisingų reikalavimų. Neatsi
liko nei kiti miestai ir miesteliai. Visur 
sujudo mūsų žmonės pagauti naujos 
vilties. O kas toliau?

Tai klausimas į kurį šiuo metu 
aiškiai atsakyti dar negalima. Belieka 
tik spėlioti remiantis negausiais 
faktais ir bendru padėties vertinimu.

Maskvos reakcija į Sąjūdžio reika
lavimus netruko pasireikšti. Praėjus 
vos trims dienoms. Spaudos konferen
cijoje Gorbačiovo draugas ir patikėti
nis, o taip pat ir komunistų partijos 
ideologinis vadas A. Jakovlevas kate
goriškai pasisakė, kad Pabaltijo socia
listinėms respublikoms Maskva galėtų 
duoti šiek tiek ekonominės autonomi
jos, bet ne savą valiutą, diplomatus ir 
kitas lengvatas vedančias į tų tautų 
nepriklausomybę. Šie žodžiai išreiškia 
dabartinio Kremliaus vado galvoseną 
mūsų atžvilgiu. Taigi, jau žinome ko 
galime laukti iš Maskvos.

Aišku, kad kiekvieną mūsų tautos 
kelio metrą į tikrą laisvę teks 
išsikovoti patiems. Pagal esamą padė
tį, lietuvių žygius ten ir čia reikia 
planuoti pirmiausiai prisimenant ko 
mums nereikia daryti. Sąjūdis neapseis 
be gundymų, tautos vardu, pareikšti 
norą toliau likti Sovietų Sąjungos 
dalimi. Tokį pareiškimą, kaip 1940 
metų Maskvos primesto seimo "prašy
mą” prijungti Lietuvą prie Sov. 
Sąjungos, Maskva naudotų kaip mūsų 
krašto okupacijos pateisinimą. Sąjūdis 
yra infiltruotas. Tai ne paslaptis. Tarp 
tūkstančių atsivertusių komunistų 
yra ir raudonų vilkų avelių kailiuose, 
kurie stengsis įlysti į Sąjūdžio vadovų 
ratelį, ten diriguoti jo veiklą pagal 
Maskvos nurodymus. Belieka tik būti 
tam pasiruošusiems ir pasipriešinti.

Netruks ir apsilankymo tokių Mas
kvos agentų išeivių centruose, kur jie 
lyg Sąjūdžio vardu mus apšvies apie 
padėtį krašte ir patars, kaip reikia 
nustatyti mūsų veikimo gaires. Tos 
galimybės neverta pamiršti. Mūsų 
tikri kontaktai ir atvirumas turi būti 
tik su garantuotais pavergtos tautos 
atstovais, apie kuriuos privalom gauti 
patikimą informaciją prieš jiems'čia

pasirodant.
Kaip bebūtų, Sąjūdžio ir Laisvės 

Lygos populiarumas ir panašūs reiški
niai Latvijoje, Estijoje kelia susirū
pinimą Kremliui. Tai matosi iš skubaus 
spacialių Maskvos pasiuntinių siunti
mo į tris Pabaltijo respublikas. 
Gorbačiovui ir Rusijai pabaltiečiai 
reikalingi. Tik jie savo darbštumu ir 
sugebėjimu organizuotis galėtų padi
dinti ir pagerinti maisto ir industrijos 
produkciją. Iš rusų, jų neužgauliojant, 
Gorbačiovas negali daug tikėtis. 
Tinginystė, alkoholizmas, neatsakin
gumas ir korupcija yra Jau palaužusios 
aną tautą. Taigi, norint ar nenorint, 
Kremlius turi skaitytis su 7 milijonais 
pabaltiečių, kadangi be jų negali 
apseiti. Todėl, vietoje tankų, siunčia 
pasiuntinius, kad pastarieji nuramintų 
pavergtųjų tautų teisingus, bet 
Maskvos imperializmui nepriimtinus, 
reikalavimus.

Lietuvių ir jų kaimynų naudai dirba 
pats laikas. Neužilgo Maskva pama
tys, kad jos imperialistinės užmačios, 
kaip ir marksizmas negali atsispirti 
istorijos eigai. Reikės apsiprasti su 
Rytų Europos ir Pabaltijo praradimo 
mintim. Todėl jokiu būdu nėra prasmės 
nustoti reikalauti Lietuvai padarytų 
skriaudų atitaisymo.

Tam kad reformos save pateisintų, 
mūsų kraštui reikia grąžinti laisvę 
pačiai tvarkyti savo reikalus, į kuriuos 
įeina atsiskaitomybės su Rusija kon
trolė, tvirta ir sava valiuta, svetim
taučių plūdimo į mūsų kraštą sustab
dymas. Laisvo turizmo taip pat 
pamiršti negalima. Tai būtų reikšmin
gų pajamų šaltinis nuo to momento, 
kada lietuviai patys, be Maskvos 
kišimosi ir b< ■KGB dalyvavimo šiame 
procese, tvarkytų turizmo reikalus. 
Turistas važiuodamas į Lietuvą nenori 
turėti reikalų nei su rusų pasiuntiny
be, nei su kelione į Maskvą. Reikėtų, 
bent jau didesniuose pasaulio cen
truose, turėti savus Lietuvos atsto
vus.

Kaip Maskva begudrautų, ji negali 
išsisukti nuo savystovumo suteikimo 
mūsų kraštui, jei nori, kad Gorbačiovo 
reformos kur nors parodytų Jų 
naudingumą. O tas "kur nors" yra tik 
Pabaltyje...

Dr. Jonas Kunca

Viskas prasidėjo tada, kai Krašto 
valdybos pirmininkė Dana Baltutienė 
pakvietė atvykti į jos įstaigą pasi
klausyti profesoriaus J. Zubrzycki 
A.O.C.B.E., kuris atvyko iš Canberros 
prižiūrėti tiriamojo darbo apie imi
graciją į Australiją ir nustatyti 
Canberroje besikuriančiam Valstybi
niam muziejui tinkamą kolekciją.

Profesorius realių pažiūrų, drąsių 
užmojų, pažangus žmogus įtikino mus, 
kad turime palikti čia Australijoje 
savo kūrimosi ir bendrai lietuviškos 
kultūros įrodymus. Australijos sosti
nėje Canberroje valstybės lėšomis 
kuriamas muziejus, kur bus išstatyti ir 
saugomi eksponatai visų į Australiją 
atvykusių tautybių.

Paskelbėme spaudoje ir per radiją, 
kad šiam naujai kuriamam muziejui 
renkame eksponatus atspindinčius 
viską kas lietuviška. Žmonės suprato 
šio pasiūlymo svarbą ir atsiliepė 
siūlydami įvairius eksponatus. Surin
kome gana daug ir dar yra pasiūlyta, 
bet muziejaus kuratorė paprašė nuo 
tolimesnio rinkimo kol kas susilaikyti, 
kadangi jie jau yra surinkę tokią 
gausybę eksponatų, ir jiems peržiūrėti 

bei tinkamai sutvarkyti prireiks be
maž dvejų metų.

Labai vertingus eksponatus aukojo: 
L. ir J. Balčiūnai, L. Bučelis, latvė Ida 
Dagys, S. Eimutis, I. Malijauskienė, V. 
Miliauskas, A. Perminąs iš Kvinslendo, 
E. Seikienė, D. Simankevičienė ir M. 
Venskienė.

DLK Vytenio Šaulių kuopos pirmi
ninkas Juozas Kvietelaitis taip pat 
labai daug prisidėjo savo darbu net 
prie 44 specialių eksponatų paruoši
mo šaulių kuopos vardu.

Gavome vertingų eksponatų ir iš: 
A. Bajoro, D. ir P. Baltučių, A. ir V. 
Baltrukonių, L. Bartaškienės, Isoldos 
Davis iš Adelaidės, Eimutienės, J. 
Erminienės, dr. B. Jarašiaus, G. 
Kaladienės, M. Miliauskienės, Aug. 
Ramanauskienės, A. Ramoškienės, 0. 
Szentimrey, E. ir I. Vaitkų, M. 
Žiogienės.

Visi aukoję eksponatus gavo asme
nines padėkas iš muziejaus kuratorės 
Sally Fletcher. Aš dėkoju visiems 
Krašto valdybos vardu.

Alisa Baltrukonienė 
ALB Krašto valdybos sekretorė

Spalio mėnesį Vilniaus Rasų kapinėse buvo atkurtas stalinistų sudaužytas, 
paminklas nežinomam Lietuvos nepriklausomybės kovų kareiviui

AR JAU RUOŠIESI VYKTI Į LIETUVIŲ DIENAS?
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Tęsinys

Sekančius, 1986 metų veiklos metus 
židiniečiai pradėjo gan pavėluotai, 
todėl ir pirmoji narių sueiga buvo 
sušaukta tik kovo mėnesio antrą 
dieną, nuo kurios ir laikoma tų metų 
veiklos pradžia. Savaitei praslinkus, 
to paties mėnesio 10 dieną penkiolika 
židiniečių dalyvavo "Šatrijos" skautų 
tunto suruoštoje trijų dienų iškyloje 
prie Bolac ežero.

Sekantis ryškesnis židiniečių veik
los reiškinys yra Melboumo Lietuvių 
teatro grupės "Aušra" iškvietimas, 
kuri Geelonge lankėsi balandžio 
mėnesio 12- tą dieną su Keturakio - 
Vilkutaičio komedija " Amerika pirty
je". Gaila, kad į šios grupės kilniam 
darbui, pasišventimui, geelongiškiai 
liko abejingi ir į jį apsilankė labai 
nedidelis žiūrovų skaičius .

Vos tik savaitei prabėgus po 
aušriečių lankymosi Geelonge, balan
džio mėnesio 19 dieną židiniečiai 
suruošė sėkmingą bei nuotykiais 
gausią išvyką į pingvinų karalystę - 
Phillips salą. Išvykoje dalyvavo jau 
gausesnis žmonių skaičius, kuriuos 
nuoširdžiai globojo vietovės savinin
kai Valaičiai ir V. Bosikis.

Kadangi ir šios vadovybės kadenci
ja jau buvo pasibaigusi, 1986 metų 
birželio mėnesio 1 dieną sušaukta 
visuotinė - metinė narių sueiga, tikslu 
išrinkti naują Židinio vadovybę. 
Matomai, kad buvusioji pakankamai 
gerai vadovavo, ir sueigos dalyviai 
jiems šias pareigas patikėjo dar 
vieniems metams. Židinio vadovais 
liko žid. sk. vytis Liudas Bungarda ir 
v. s. Algirdas Karpavičius Ši vadovy
bė įsipareigojo pirmuoju renginiu 
suruošti Židinio gyvavimo trijų metų 
minėjimą. Minėjimas buvo suruoštas 
gana iškilmingai, 1986 metų rugpjūčio 
mėnesio 17 dieną, pradedant pamal
domis bažnyčioje, kur šv. Mišias 
atnašavo s. fil. kunigas dr. P. Dauknys. 
Po pamaldų minėjimas buvo tęsiamas 
Lietuvių namuose, kiek kitokia negu 
paprastai tvarka. Židiniečiai šiai 

sukakčiai paminėti rado naują ir įdomų 
būdą. Vietoje paskaitos, Židinio 
vadovas sk. vytis L. Bungarda rodė 
filmus iš Australijos Lietuvių Dienų 
šventės Canberroje, Pabaltiečių Lais
vės Žygio Baltijos jūra ir apie 
Geelongo Lietuvių Sąjungos klubo 
metinį balių.

Židinio veiklos trečiųjų metinių 
proga, raštu sveikino Adelaidės Skau
tininkų Ramovės pirmininkas s. A. 
Pocius, Melbourno Skautininkų Ramo
vės pirmininkė v. s. J. Žitkevičienė, o 
tap pat žodžiu A LB Geelongo 
Apylinkės pirmininkas žid. O. Schre- 
deris ir Geelongo Lietuvių Sąjungos 
klubo pirmininkas žid. J. Gailius.

Geelongo Skautų židinys, įžengęs į 
ketvirtuosius savo veiklos metus, 
pirmuoju renginiu suruošė išvyką į 
Healesville miestelio apylinkes. Tai 
didokas Viktorijos valstijos miestelis, 
įsikūręs kalnų ir gražios Australijos 
augmenijos prieglobstyje. Šalimais šio 
miestelio įruoštas didžiulis Australijos 
nacionalinis parkas gyvūnijos apsau
gai, kurį židiniečiai aplankė spalio 
mėnesio 12 dieną.

Paskutinis 1986 metų renginėlis 
įvyko gruodžio mėnesio 7 dieną. Tai 
buvo prieškalėdinė išvyka į Ocean 
Grove Nature Reserve. Dėl tą dieną 
pasitaikiusio prasto oro, ekskursija 
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nebuvo sėkiminga kiek norėta, bet 
turėjo savotiško paslaptingumo.

Kaip kiekvienais taip ir šiais 1987 
metais Židinio veikia vėl gerokai 
vėlavo. Priežastys tos pačios. Šiaip ar 
taip ji prasidėjo kovo mėnesio 1 dieną, 
židiniečiams dalvaujant Lietuvos 
Krikščionybės 600 metų jubiliejaus 
minėjime Melbourne. Kiek platesnės 
apimties renginys buvo suruoštas 
liepos mėnesio 19 dieną, minint 
transatlantinių lakūnų ir Lietuvos 
tautinių didvyrių Dariaus ir Girėno 
tragišką skrydį, kuriame savo gyvybes 
lakūnai paaukojo Jaunajai Lietuvai. 
Minėjimas pradėtas pamaldomis, kur. 
šv. Mišias atnašavo ir tai progai skirtą 
pamokslą sakė s. fil. kunigas dr. P. 
Dauknys, pamaldų metu giedojo 
"Svajonės". Jos savo puikiomis daino
mis dalyvavo ir minėjimo meninės 
dalies programoje Lietuvių namuose. 
Paskaitą tą dieną skaitė svečias iš 
Melbourno inžinierius K. Mieldažys, jo, 
mintis papildė ir jam pritarė Melbour
no D.L.K. "Vytenio" vardo kuopos 
šaulys P. Bartaška.

Bene paskutinioji 1987 metų iškyla 
buvo suruošta rugsėjo mėnesio 26 
dieną į Mt. Macedon apylinkes, 
aplankant dabartiniojo Australijos 
Rajono Vado j. v. s. fil. Vitaliaus ir 
Birutės Vaitkų sodybą. Jiems prisijun
gus prie židiniečių, aplankėme didžiu
lį kryžių pastatytą kalne, Pirmąjame 
Pasauliniame kare žuvusiems kariams 
prisiminti, kadaise buvusios sanatori
jos ežerėlį, kabančias kalno uolas, ir 
vėl grįžome į Vaitkų sodybą. Čia 
šeimininkai ne tik mielai priima, bet ir 
pavaišina. Gražiame šeimininkų sode
lyje buvo padaryta ir nuotrauka. Šia 
iškyla baigėsi 1987 metų židiniečių 
veikla.

Svarbesnieji šiems metams numaty
ti renginiai yra Lietuviškosios Skau- 
tybės 70 - ties metų įsikūrimo 
sukakties minėjimas ir Židinio gyvavi
mo penkmečio minėjimas, kuris ruoš
tas rugpjūčio mėnesio 21 dieną. Be šių 
renginių numatytos ir išvykos į gamtą, 
žinoma jeigu tam sąlygos bus palan
kios.

Bendrai apžvelgiant penkerių metų 
Židinio veiklą, įvertinti ją galima 
teigiamu pažymiu.' Tai pasiekta visų 
židiniečių bendro darbo ir nuoširdaus 
bendradarbiavimo dėka. Be keleto 
didesnio mąsto renginių, buvo šaukia
mos sueigos, ruošiamos išvykos į 
gamtą, aplankomos žymesnės vieto
vės. Židinio vadovybė palaiko glau
džius ryšius su kitomis čia veikiančio
mis lietuviškomis organizacijomis bei 
Lietuviškosios Skautybės vadovybe. 
Vienetas yra registruotas, šiuo metu 
turintis trisdešimt vieną narį.

Finansinė Židinio padėtis yra kukli, 
ją sudaro bemaž vien tik narių 
mokesčio įnašai. Kartais atsiranda ir 
vienas kitas kilniaširdis Židinio veik
los rėmėjas, bet tai padėties nekeičia 
ir nesitikima, kad ateityje padėtis 
pagerėtų.

Žengdami į šeštuosius Židinio 
veiklos metus, prašome Aukščiausiojo 
palaimos ir stiprybės mūsų Židinio 
kurstomos ugnelės darbuose, tikėdami 
I šviesų Lietuvos laisvės prisikėlimą.

A. Karpavičius

sl.4___________________________

AUTŲ ŽIDINIO
A. L G A

PASIDALINOME ĮSPŪDŽIAIS

A.S.S. Sydnejaus Filisterių būrelio sueigoje. Iš kairės sėdi: J. Viliūnienė, dr. J. 
Bassil, dr. V. Viliūnaitė, P. Pullinen, E. Garrick, A. Adomonienė. Stovi: K. 
Coxaite, B. Barkus, G. Viliūnaitė, Iz. Jonaitis.

Lapkričio mėnesio 4 dieną Sydne
jaus A.S .S. Filisterių būrelis susitiko 
sueigoje pas I. ir E. Jonaičius. Būrelio 
pirminimkė ps. fil. Eglė Garrick šiai 
sueigai parinko temą "įspūdžiai iš 
1988 metų išeivijos lietuvių didžiųjų 
įvykių: PLB Kongreso, Seimo, Tauti
nių šokių šventės ir Septintosios 
Skautų Stovyklos". Mūsų kad ir mažo 
būrelio nariai dalyvavo visuose šiuose 
įvykiuose: v. s. Balys Barkus - 
Tautinėje Stovykloje, ps. Kristina 
Virgeningaitė - Tautinių šokių šven
tėje ir ps. Elena Jonaitienė - PLB 
Kongrese ir Seime.

Po bendrųjų pranešimų ir reikalų, 
pirmininkė Eglė pradėjo pašnekesį 
primindama šiais metais šauniai at
švęstą ir dar tebešvenčiamą Australi
jos 200 metų jubiliejų į kurį vienaip ar 
kitaip turėjo progos įsijungti visi šio 
krašto gyventojai. Tuo tarpu mūsų 
išeivijos didžiosiose šventėse, toli 
gražu ne visi lietuviai galėjo dalyvau
ti. Ypatingai žiūrintis Australijos, tos 
šventės atrodė taip toli, taip sunkiai 
pasiekiamos, kad tik nedaugelis galėjo 
į jas išsiruošti. O gal jau ir 
susdomėjimą bendruomeniniais įvy
kiais praradome, toliau klausė Eglė, 
nes juk Australijoje lietuviškuose 
susibūrimuose vis mažiau jaunimo 
besimato? Gal jau iš viso lietuviškoji 
bendruomenė paseno, gal jau ir 
beišmirštanti? Kaip ji atrodo tiems, 
kurie neseniai dalyvavo Kanados ir 
JAV renginiuose?

Visi trys sekantys kalbėjusieji 
užtikrino, kad pasaulio lietuviai nėra 
pasenusi ar beišnykstanti grupė, bet, 
priešingai, stipri, gyva ir gerai 
organizuota bendruomenė, jungianti 
savo tarpe įvairaus amžiaus žmones ir 
netruksianti entuziazmo pilno jauni
mo, užtikrinančio dar ilgą ateities 
gyvenimą.

E. Jonaitienė pasidalino savo įspū
džiais iš Kongreso ir Seimo. įdomūs ir 
reikšmingi buvo Seimo posėdžiai ir 
Kongreso svarstybos, iškėlę dabarties 
rūpesčius ir ateities veiklos kryptį. 
Jaudino pranešimai apie dabartinius 
įvykius Lietuvoje ir išeivijos, ypatin
gai jaunimo, reagavimas į juos. 
Meniniai renginiai žavėjo savo aukštu 
lygiu, koncertas, dramos pastatymas, 
literatūros vakaras. Tačiau bene 
didžiausią įspūdį paliko daugelio 
jaunesnės kartos ir visai jaunų žmonių 
aktyvus dalyvavimas, kai kurių puiki 
ir turtinga lietuvių kalba, drąsios 
mintys, planai, pasiūlymai, gyvenan
čių toli nuo centrų išreikštas noras 
priklausyti, mokytis, dirbti. Po savai

Reiškiame nuoširdžią padėką Kazimierui Butkui už 500 dolerių, 
auką A.A. Nadieždos Butkuvienės atminimui. Taip pat užjaučiame 
liūdesio valandoje. A.L.S.S. "Aušros" tuntas

tės darbo, atsisveikinant ne tik 
gražiais įspūdžiais praturtėta, bet ir 
viltimi, lietuviškosios išeivijos ateities 
užtikrinimu.

Tautinių šokių šventėje dalyvavusi 
būrelio narė Kristina Virgeningaitė 
dar negrįžo iš kelionės ir šiuo metu 
vieši Lietuvoje. Todėl apie šventę 
papasakoti buvo pakviesta visiems 
gerai pažįstama jaunimo atstovė 
Kristina Coxaite. Viešnia Kristina ne 
tik mielai pasidalino įspūdžiais, bet ir 
atvežė visą krūvą gražių nuotraukų. 
Šventėje dalyvavo ne keliolika ar 
kelios dešimtys šokėjų, bet du 
tūkstančiai! Toks gražumas jaunų 
veidų, toks margumas tautinių rūbų, 
toks Hamiltono užplūdimas lietuviais! 
Susijaudinusi Kristina pasakojo, kad 
niekad nebuvo mačiusi tiek daug 
lietuvių viename būryje, kad tokio 
būrio net ir įsivaizduoti negalėjusi. O 
prisiminus, kaip šiltai žiūrovai priėmė 
pirmą kartą iš Australijos atvažiavu
sią grupę, net ir ašarėlę nusibraukė iš 
susijaudinimo. Sakė niekada nepamir- 
šianti pasididžiavimo, kurį išgyveno 
žygiuodama šokėjų parade, džiaugs
mo, tą patį šokį su tūkstančiu kitų 
šokėjų šokdama...

Ir B. Barkus savo įspūdžių iš 
stovyklos pasakojimą paįvairino įdo
miomis, patraukliai ant didelių lakštų 
išdėstytomis nuotraukomis. Ir jo 
įspūdžiai tik šviesūs, tik gražūs, 
padrąsinantys. Kaip galėtų būti 
kitaip, kai stovykla buvo sutraukusi 
800 stovyklautojų, daugiausiai iš JAV 
ir Kanados, taip pat ir 50 atstovų iš 
Anglijos, Australijos, Pietų Amerikos 
ir Vokietijos, kai kiekviena diena 
stovykloje turėjo gražią vedamąją 
mintį: vertybių diena, Lietuvos diena, 
gamtos diena, laisvės kovotojų diena, 
draugystės diena ir 1.1., kai vakarais 
degė laužai, skardžiai skambėjo 
lietuviškos dainos. Nuotraukose ma
tom: koks didelis akademikų skautų 
būrys! O čia iš Močiutės Pasakos 
pastovyklės mamytės už rankučių 
veda ar ant pečių neša pačius 
mažiausius stovyklautojus, būsimus 
skautus - ateities užtikrinimą. O va, 
Sydnejaus vyčiai stovi išsirikiavę, bet 
atvirkščiai: ant galvų aukštyn iškel
tomis kojomis, jie, mat, iš pasaulio 
apačios...

Neužteko sueigai skirto laiko. Prie 
kavutės ir suneštų vaišių toliau 
dalinomės įspūdžiais, vartėm atneštus 
albumus, nagrinėjom fotografijų lakš
tus, džiaugėmės.

e.j.
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PROGRESAS APAKINO

Savo dėmesį sukoncentravus į 
ekonominį progresą, įskaitant legalią 
spekuliaciją - akcijų biznį į komuniz
mo transformaciją ir Gorbačiovo 
reformas, į Šiaurės Amerikos prezi
dento rinkimus ir politikų bei politi
kierių pareiškimus, žmonija pamiršo 
pažvelgti į savo ateitį, kurią ignoruoti 
gali tik visai negalvojantis žmogus.

Kraštai ir firmos lenktyniaudamos 
siekia kuo aukštesnės kokybės pro
dukcijos gaunamos kuo mažesnėmis 
išlaidomis. Tam, kad apvalyti fabrikų 
išmetamus dūmus prieš jiems paten
kant į atmosferą, gamybinėmis atlie
komis apterštus vandenis prieš jiems 
įtekant į upes, marias ir vandenynus, 
reikalingos išlaidos, kurios padidintų 
gamybos išlaidas. Tai atsilieptų gami
nių kainoms apsunkintų kapitalistinę 
konkurenciją pasaulio rinkose. Indus
triniai magnatai ir jiems pataikaujan
čios vyriausybės apsimeta nesupran
tančios šio proceso pavojaus. Oro ir 
vandens nuodijimas vyksta sparčiais 
tempais, nuolat didėjant. Tokios 
tarptautinės organizacijos, kaip Jung
tinės Tautos taip pat nedrįsta kelti 
balso prieš galingus pasaulio bilijonie- 
rius. Tąip žmonija žengia link gyvybei 
tinkamų sąlygų sunaikinimo mūsų 
planetoje, link savižudybės.

Oro teršimas didėja sparčiais tem
pais. Iš vienos pusės jį teršia fabrikai 
ir automobiliai iš kitos - žmogus 

Žymios mūsų rašytojos Alės Rūtos 
romaną "Daigynas" pernai išleido 
Lietuviškos Knygos klubas Čikagoje. 
Šiemet šis romanas pasiekė Australiją. 1 
Tai didelės apimties veikalas - 575 
puslapių "Daigynas" yra Alės Rūtos 
romano "Pirmieji Svetur" (1984 m. 
laimėjusio premiją) tęsinys. Pagrin
dinių veikėjų Kazio Martišiūno ir jo - 
žmonos. Pranės vaikaitis Jonas Tepliu- 
šis yra pagrindinis veikėjas "Daigy
ne". Romane "Pirmieji Svetur" Jonas 
Tepliušis studijuoja mediciną, gauna 
diplomą ir veda lenkaitę, vardu 
Loreta, daktaro dukterį.

"Daigyne" daktaras John Tep toks 
pat geraširdis kaip ir jo senelis Kazys 
Martišiūnas. Jis gelbsti visiems lietu
viams, kuriems reikia pagalbos. "Dai
gynas" sudarytas iš 27 skyrių. 
Kiekvienas skyrius jungiasi su kitais, 
nes veikėjai yra arba giminės, arba 
draugai. Šiuose skyriuose romane 
vaizduojamieji asmenys atskleidžia ( 
savo vidujinį pasaulį, kurį romano | 
autorė parodo su psichologiniu įžval
gumu.

Alekso auginamos eglutės alegorine 
prasme vaizduoja žmonių gyvenimą, I 
ypač jaunų. Kai kurios jaunos eglaitės I 
auga tiesiai, gražiai šakojasi į šalis, | 
tačiau kai kurių viršūnės nulūžta arba | 
šakos pradeda nudžiūti. "Daigyne" 
lietuviškųjų šeimų jaunoji karta 
pradeda nutolti, nuo lietuviško ka
mieno. Jauni lietuviai pradeda mažiau 
ir mažiau kalbėti lietuviškai. Jauną | 
žmogų visada traukia nuotykiai, | 
nekasdieniška atmosfera. To pasėkoje 
tenka pergyventi nemalonius epizo
dus. Vienas kitas nueina tokiais 
keliais, kurie veda į narkomanų 
aplinką. Kai kuriems pasiseka grįžti į 
normalų gyvenimą dėka tėvų pastan- | 
gų.

"Daigyne" autorė labai taikliai 
pavaizdavo Aleksą, kaip tipišką 
lietuvį svetimam krašte. Jis dirba, 
taupo pinigus ir atsiekia mokslą, 
susikuria gerą gyvenimą. Tokių lietu
vių, kaip Aleksas, svetimuose kraš
tuose yra nemažai.

Pagrindinis romano veikėjas John 
Tep yra ašis aplink kurią viskas sukasi. '

naikina tropinius miškus valančius 
mūsų orą. Dar visai neseniai 15 
procentų žemės paviršiaus buvo 
apaugęs džiunglėmis, dabar jų liko 10 
procentų! Per metus išnaikinama 2 
procentai tropinių miškų juos sudegi
nant, kas tik didina oro užterštumą. 
Anglies dvideginio procentas ore 
pamažu kyla. Dėl šios priežasties kyla 
žemės paviršiaus tempertūra, tuo 
pačiu tirpsta šiaurės ir pietų polių 
ledynai. Todėl, visai artimoje ateityje 
vienu metru pakils vandenynų lygis, 
bus apsemta nemaža jų pakrančių 
dalis. Ir tai tik pradžia problemų. 
Temperatūros pakilimas didžiulius 
derlingos žemės plotus pavers dyku
momis. Didės didėjančio žmonių 
skaičiaus ir maisto produktų mažėji
mo problema.

Nuo žemei kenksmingų saulės 
skleidžiamų ultravioletinių spindulių, 
ją saugo visą planetą gaubiąs ozono 
sluoksnis. Visokių naudojamų purška- 
lų sudėtyje yra medžiaga, kuri naikina 
šį mus saugantį ozono sluoksnį. Visi tą 
žino, visi tarytum rūpinasi, bet 
purškalai naudojami, purškiami ir į 
rinką keliauja vis tokioje pačioje 
sudėtyje.

Upėmis jau neteka skaidrus vanduo, 
jos pavirto į drumzlinas atmatomis 
dvokiančias sroves. Dainose apdai
nuotas Nemunas jau pavirtęs tokia 
užnuodyta srove. Gyvybė baigiasi

Jis yra toks pat geraširdis ir susipratęs 
lietuvis koks buvo jo senelis Kazys 
Martišiūnas. Jo namai atviri lietu
viams ir net svetimtaučiams. Jo lenkė 
žmona pavaizduota nepaprastai malo
naus būdo, mylinti vyrą.

Žmogaus prigimtis yra tokia, kad 
geriausiai yra prisimenamas toks 

' asmuo, kuris savyje turi ryškias 
neigiamas būdo savybes. "Daigyną" 
perskaičius Tonis Povilaitis lieka 
stipriausiai įsirėžęs atmintyje. Povi
laitis savo vidujinį pasaulį atskleidžia 
romano skyriuje "Stebuklas". Šis 
skyrius yra literatūrinis ir psicholo
ginis šedevriukas. Autorė Povilaičio 
mintis apraizgo vykusiais humoristi
niais bruožais. Tonio Povilaičio nega
lima laikyti blogu žmogum. Jis yra 
tokio būdo vyras, kokių gyvenime iš 
tiesų yra.

Rašytojos Alės Rūtos stilius yra

Gerbiamą kunigą

nuoširdžiai sveikiname 25 metų kunigystės sukakties proga. Linkime 
sėkmės ir Dievo palaimos dirbti toliau Tėvo vynuogyne.

Sydnejaus Lietuvių Jaunimo Sąjunga

L.B Spaudos S-gos susirinkimas § 
atsistatydinti per šį metinį Sąjungos | 
narių susirinkimą, bet jie gali būti vėl* 
renkami į naują komitetą. c

Šia proga Lietuvių Bendruomenės^ 
Spaudos Sąjungos komitetas kreipiasi į 
visus lietuvių spaudos bičiulius, kurie § 
dar nėra Sąjungos nariais, kviesdamas § 
juos įsijungti į narių eiles. į Sąjungą^ 
galima stoti parašius prašymą ir? 
sumokėjus vienkartinį 25 dolerių^ 
mokestį. Metinių nario mokesčių^ 
nėra. Stojamasis mokestis asmenis^ 
padaro Sąjungos nariais iki gyvos 
galvos, nebent jie patys paduotų^ 
pareiškimą iš jos išstoti.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos^ 
Sąjungos komitetas norėtų matyti§ 
kiekvienąsąmoningą lietuvį Australi-§ 
jos lietuvių Spaudos Sąjungos nariui 
šeimoje. §

Lietuvių Bendruomenės Spaudos > 
Sąjungos komitetas

Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungos narių metinis susirinkimas 

» įvyks Sydnejaus Lietuvių klube, 16 
I East Terrace, Bankstown, sausio mėn. 
| 22 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų. 
| Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
■ Sąjungos nariai yra kviečiami siūlyti 

kandidatus į Spaudos Sąjungos komi- 
I tetą. Nominacijos komitetą turi 
I pasiekti ne vėliau gruodžio 12 dienos. 
| Nominacijos pateikiamos raštu, su 
Į bent dviejų Sąjungos narių bei 
i siūlomojo kandidato parašais. Komi

teto adresas: P.O. Box 550, Banks-
I town, N.S.W. 2200.

Dabartinį Spaudos Sąjungos komi- 
| tetą sudaro pirmininkas V. Patašius ir 
Į nariai A. Adomėnas, A. Dudaitis, O. 
j Maksvytienė ir K. Protas.

Pagal Spaudos Sąjungos įstatus trys 
dabartinio komiteto nariai A. Adomė- 

I nas, O. Maksvytienė ir V. Patašius turi 

$

Kuršių mariose. Kad Baltijos jūra 
galėtų pati apsivalyti nuo dabar 
turimų teršalų, nuo dabar jos daugiau 
nebeteršiant, turėtų praeiti net 50 
metų! Žmogus įrodė, kad jis gali 
visiškai sunaikinti planetos gamtą. Ko 
negali, tai vėl ją prikelti iš numirusių

Mūsų planetos teršimo klausimas § 
jau nustojo būti tik mažų grupių, 
daugiausiai veikiančių tam, kad 
kritikuoti Vakarus ir tuo pataikauti 
Maskvai, reikalu. Žmonija pavojuje, 
kurios išvengti galima rimtų priemo
nių imantis nedelsiant. Deja, tai, 
atrodo, neturi didelės perspektyvos. 
Iki šiol stambioji industrija yra 
susikoncentravusi vakarų Europoje, 
vakarų Rusijoje, Šiaurės Amerikoje ir 
Japonijoje bei Pietinėje Korėjoje. 
Likusioje didesnėje planetos dalyje 
industrializacija dar tik prasideda. 
Taip vadinamam Trečiajame pasauly 
je, sparčiai didėja gyventojų skaičius, 
esant aukštam gimimų lygiui. Neužil
go žemėje gyvens 10 bilijonų žminių! 
Juos reikės aprūpinti ne tiktai maistu, 
bet ir viskuo kas žmogui reikalinga. 
Tuo pačiu didės industrija ir su ja 
susijęs aplinkos teršimas. Žinant, kad 
planetos galimybės ir jėgos yra 
ribotos, ši žmonių skaičiaus didėjimo 
eksplozija turi būti sustabdyta laiku - 
dabar.

§

§ 
§

Dr. Jonas Kune a

pats save.
Rūtos romanai 
ir "Daigynas" 

lietuvių išeivių §

§

literatūrinis. Ji rašo su aukštaitišku 
jausmingumu ir žodingumu, sugebė
dama kiekvienai situacijai surasti 
naujus išsireiškimus. Pradėjus " Daigy
ną" skaityti sunku padėti į šalį. Jos 
veikėjai ne schematiški, jie yra gyvi 
žmonės. Jų vidujiniam gyvenime 
skaitytojas atranda

Rašytojos Alės 
"Pirmieji Svetur” 
vaizdžiai aprašo 

•gyvenimą Amerikoje. Ateityje Lietu
vos istorikai ir sociologai semsis žinias 
iš šių romanų apie lietuvius gyvenu
sius svetur.

Alė Rūta yra parašiusi daug 
reikšmingų veikalų. Literatai ir 
skaitytojai, kurie mėgsta skaityti 
gerai parašytus veikalus, rašytojai 
Alei Rūtai linki nenuilstamos kury- § 
binės ugnies. §

Agnė Lukšytė §

TRUMPAI
IŠ VISUR

§ Oficiali Estijos delegacija, nuvykusi 
§ į Maskvą, pirmoji pasisakė prieš naujos 
§ Sovietų Sąjungos konstitucijos pro- 
| jektą. Estijos delegaciją sudarė aukšti 

komunistų partijos pareigūnai kartu 
| su Nepriklausomo Estijos Liaudies 
| Fronto nariais. Protestas buvo parem- 

tas tūkstančiais laiškų ir masinėmis 
š estų demonstracijomis.

§ Vengrijos komunistų partija žada 
§ sumažinti partiečio metinį nario 
§ mokestį, tikėdamasi tuo sustabdyti 
§ masinį išstojimą iš partijos. Šiais 
? metais iš partijos pasitraukė apie 
| 60.000 narių.

Nuo rugsėjo mėnesio Vengrijoje 
veikia Demokratiniu Forumu pasiva- 
dinusi organizacija. Ši organizacija 
numato persiorganizuoti į politinę 

§ partiją, kuomet sekantį mėnesį Ven- 
§ grijos parlamentas priims įstatymą, 
§ šalia komunistų partijos, leisti veikti 

ir kitoms partijoms.

JAV karinė vadovybė pirmą kartą 
oficialiai patvirtino, kad nuo 1983 
metų naudoja FII7 A sprausminius 
naikintuvus, kurie yra nematomi 
radarams. Šio lėktuvo prototipai jau 

§ skraidė nuo 1981 metų.

$ Šri Lankoje marksistinė singaliečių 
§ ekstremistų grupė organizuoja visuo- 
| tinius streikus, norėdama nuversti 

vyriausybę ir neprileisti šalies gyven- 
* tojų prie tvarkingų rinkimų, numaty- 

tų gruodžio mėnesį. Sukilėliai grąso 
žudyti visus. neprisidedančius prie 
streikų.

§ Neramumai ir žudynės suparalyža-
§ vo krašto gyvenimą ir privertė 
§ vyriausybę išleisti įsakymą kariuome

nei šaudyti į demonstrantus.

Šešiasdešimt dviejų metų amžiaus 
pokarinis emigrantas estas Sir Arvi 
Parbo išrinktas didžiausios Australijos 
bendrovės "Broken Hill Proprietory" 
generaliniu direktorium.

"New York Times" pranešimu 
lapkričio 8 dieną Lietuvos Persitvar 
kymo Sąjūdžio vadai susitiko su 
panašių Latvijos ir Estijos organiza
cijų vadovais. Susitikimas įvyko dėl 
susitarimo visų trijų respublikų koor 
dinuoto priešinimosi sovietų planams 
Pabaltijo respublikose.

Vienas iš Lietuvos Sąjūdžio vadovų 
Arūnas Žebriūnas informavo spaudą, 
kad baltai reikalauja atidėti konstitu
cijos pakeitimus, kol bus pravesti 
nauji rinkimai. Atstovai, išrinkti prieš 
"persitvarkymo" laikotarpį, nėra tin
kami nuspręsti naujos konstitucijos 
formą.

į Lietuvą iš Maskvos atvyko 
komunistų partijos centro komiteto 
sekretorius ekonominiams ir sociali
niams reikalams Nikolajus Sliunkov, 
kad įtikintų lietuvius mažinti savo 
reikalavimus.

Latvijon nusiųstas ideologas Vadim 
Medvedjev, o į Estiją - buvęs KGB 
viršininkas Viktor Čebrikov. Pastara 
sis įspėjo estus, kad siekdami per 
didelės autonomijos, jie gali netekti 
visko.

Afrikoje skėriai negailestingai nio
koja ištisas valstybes. Iš Sudano, 
Abisinijos ir Centrinės Afrikos skėriai 
jau pasiekė Senegalą ir Marocco 
vakarinius rajonus, taip pat rytinius 
Irano rajonus. Uragano nunešti milži
niški skėrių spiečiai perskrido per 
Atlanto vandenyną ir nusileido Kari- 

, bų salose.
Mūsų Pastogė" Nr.46 1988.11.21 pusi.5
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ATVERKIT ŠIRDIS IR DURIS

SYDNEJAUS LIETUVIŲ TEATRAS

Pulkininkas
Čičinskas

Zakristijonas Pana

Juozas 
Vytautas BukeviCius.

šių metų gruodžio men. 11 dieną, 
sekmadienį, 2.30 vai. po pietų 
Lietuvių klube vaidina Kosto Os
trausko 4 v. dramą

ČI ČI NSK AS

Režisierius:
Julius D ambrauskas.

Veikėjai:

Adm. Viktoras Šliteris

Ateinančių metų sausio mėnesio 1-6 dienomis Melbourne lankysis Šiaurės 
Amerikos sportininkai.

Maloniai prašome priimti ir pagloboti mūsų svečius jaunuosius sportininkus.
Apie jūsų sutikimų prašome pranešti Melbourne Apylinkės pirmininkui K. 

Lynikui arba sporto klubo "Varpas" pirmininkui V. Šalkūnui.

1959 metais Bostone buvo įsteigtas 
lietuvių sporto klubas "Grandis”. 
Vienas jos steigėjų ir pirmasis 
pirmininkas buvo Vytautas Eikinas. Jis 
pats žaidė klubo tinklinio komandoje, 
jai vadovavo ir buvo jos treneris. Ši 
komanda buvo viena iš geriausių 
lietuvių tarpe. Tris kartus pasipuošė 
Šiaurės Amerikos lietuvių meistro 
titulu, o 1978 metais laimėjo New 
England lygos meistro vardą. Šiais 
metais Čikagoje laimėjo antrą vietą.

LAUKIAME SPO RTI NI N K U

Jau tik kelios savaitės beliko iki III 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių 
Adelaidėje. Kartu su Australijos 
Lietuvių Dienomis tai bus pats 
didžiausias renginys Australijos lietu
vių gyvenime. Tuo pačiu vyks ir I - 
sios Lietuvos Tautinės Olimpiados 
įvykusios Kaune, 1938 metais, pen
kiasdešimties metų jubiliejaus minėji
mas. Jame bus pagerbti šios olimpia
dos dalyviai, kurie atvyks iš Amerikos, 
Kanados ir mūsų pačių iš Australijos. 
Visi pasiruošimai šiai didžiajai pasau
linei sporto šventei jau baigti ir, kaip 
organizacinio komiteto pirmininkas 
Jurgis Jonavičius sako, Adelaidė 
laukia sportininkų ir svečių ir tikisi, 
kad visi renginiai, sporto varžybos ir 
pati šventė bus labai geri. Ypatingai 
visas sportines varžybas iškelia tai, 
kad pirmą kartą mūsų išeivijos 
gyvenime, dalyvauja sportininkai iš 
Lietuvos, kurių atskrenda net ketu
riolika ir su jais apie penki svečiai. 
Lietuvos sportininkų grupę sudaro 
jauniai turintys nuo 18 iki 21 metų 
amžiaus. Kiekvienas jų savo sporto 
šakoje yra labai geras. Krepšinio 
rinktinė, išskyrus didžiąsias "žvaigž
dės", yra beveik Lietuvos rinktinė: 
penki iš jų virš dviejų metrų ūgio, 
mažiausi 190 cm. Šios komandos 
treneris Lietuvos nusipelnęs treneris 
Raimundas Sargūnas. Atvyksta du 
plaukikai - dvidešimtmetė Aida Tu- 
čiūtė ir šešiolikmetis Raimondas 
Mažuolis, kuris plaukė olimpiadoje ir 
penkis kartus yra tapęs Europos 
jaunių čempionu. Moterų tenisui 
atstovaus Jūratė Mackevičiūtė, dvi
dešimties metų amžiaus, Lietuvos 
čempionė, neseniai viešėjusi Ameri
koje ir buvo žinomų tenisininkų 
Gerulaičių svečiu. Stalo tenisą žais 
"Mūsų Pastogė" Nr.46 1988.11.21 pi 

tą pačią vietą turėjo ir pereitais 
metais New Yorke.

Komandą pastiprintą A. Stankaičiu 
iš Čikagos "Neries" ir V. Čyvu iš 
Clevelando "Žaibo" Vytautas Eikinas 
atveža į III Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynes Adelaidėje. Komandą sudaro 
- Algis Karosas, Juozas Auštras, 
Vytenis Veltas ir Rimas Veitas. 
Komandos vadovas - Edvardas Auš
tras.

ŠALFAS Informacija

Raimundas Mažuolis vienas geriausių 
pasaulio laisvo stiliaus jaunių plau
kikų

dvidešimt vienerių metų amžiaus 
Aušra Laimaitė. Šiuo metu Australi
jon jau yra atvykęs žinomo Lietuvos 
šachmatų didmeistrio Vlado Mikėno 
sūnus taip pat garsus Lietuvos 
šachmatininkas, kuris irgi žais Ade
laidėje.

Visi sportininkai ir svečiai, prieš 
vykdami į Adelaidę, sustos Sydnejuje, 
kur jie bus Sydnejaus sporto klubo 
"Kovas” ir visų Sydnejaus lietuvių 
svečiais. Pasikeitus kelionių planams, 
pirmieji į Sydnejų atskrenda sporti
ninkai iš Lietuvos. Jie čia bus jau 
gruodžio 17 dieną, šeštadienį. Sporti- 
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ninkai iš Amerikos ir Kanados pradės 
rodytis gruodžio 21-22 dienomis.

Sydnejaus "Kovo" svečių priėmimo 
komitetas, kuriam vadovauja "Kovo" 
Garbės narys Viktoras Šliteris, jau yra 
parengę visą svečių priėmimo planą. 
Tačiau, dabar, kai į Sydnejų Lietuvos 
sportininkai atskrenda penkiomis die
nomis anksčiau, jis gerokai pasunkėja, 
tačiau komitetas tikisi, kad su visų 
Sydnejaus lietuvių pagalba, svečių 
priėmimas bus tinkamai ir gerai 
išspręstas. Didžiausia iki šiol proble
ma sportininkų apgyvendinimas. Daug 
kas iš vyresniųjų, kurie galėtų pas 
save apgyvendinti svečius, patys 
anksčiau išvyksta į Adelaidę ir jų 
namai lieka tušti. Visus apgyvendini
mo reikalus tvarko žinomi "Kovo" 
veikėjai ir sportininkai Trudi ir Juozas 
Dambrauskai, kurie tikisi, kad ir ši 
sunkiausia problema bus išspręsta. 
Svečių priėmimo komitete, atlikdami 
įvairias pareigas darbuojasi Nitą 
Wallis, Jurgis Karpavičius, Bronė 
Sidarienė ir Antanas Laukaitis.

Sportininkai atvykę į Sydnejų turės 
susipažinimo treniruotes ir draugiškas 
rungtynes jau Sydnejuje. Iš aerouosto 
jie bus pirmiausiai atvežti į Lietuvių 
klubą ir išskirstyti į jų gyvenamas 
vietas. Jie turės progos pamatyti 
Sydnejų. Gruodžio 23 dienos vakarą 
ruošiamas susipažinimo vakaras ant 
laivo. Kadangi laive vietų skaičius yra 
ribotas, sydnejiškai, norintieji būti 

Visiems Australijos lietuviams gerai žinomai geraširdei
A. A.

NADIEŽDAI — VALERIJAI 
R U T KU VI E N EI

mirus, jos gyvenimo draugą ir vyrą, labai dosnų lietuviškų apraiškų 
rėmėją Kazimierą Butkų didžiojo skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučia

Australijos Lietuvių Fondo
valdyba

Reiškiame nuoširdžią padėką Kazimierui Butkui už 500 dolerių auką

S.DIEŽDOS BUTKUVIENĖS 
atminimui. Taip pat užjaučiame liūdesio valandoje.

A.L.S.S. "Aušros" tuntas

AUKOS ŠVIETMO R EI K AL AIMS
Kazimieras Butkus - 500 dolerių A. A. Nadieždos Butkuvienės 
atminimui. Nata Liutikaitė - 50 dolerių.

Parapijos savaitgalio mokykla

ATSIPR AŠ YMAS
Rašant dvi užuojautas buvo sukeisti vardai. Turėjo būti: Donata Bajalienė 

ir Ona Prazauskienė. Už padarytą klaidą atsiprašome.
Newcastle Apylinkės valdyba

šioje iškyloje, prašomi kuo greičiau 
pasirūpinti bilietais, kurie gaunami 
pas svečių priėmimo komiteto narius. 
Bilieto kaina su vakariene - 20 
dolerių.

Gruodžio 24 dienos vakare visi 
svečiai kartu su Sydnejaus lietuviais 
turės bendras Kūčias, kurios bus 
Lietuvių klube. Tai bus dvasinis 
susibūrimas visų atvykusių ir vietinių 
lietuvių, kai daugumas iš svečių šias 
Kūčias valgys pirmą kartą vasaros, o 
ne tradicinėje žiemos, aplinkoje.

Gruodžio 25 dienos ryte visi svečiai 
sportininkai jau išskris iš Sydnejaus į 
Adelaidę ir ten prasidės III - sios 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynės.

Sporto klubas "Kovas" ir Sydnejaus 
svečių priėmimo komitetas dar kartą 
prašo Sydnejaus lietuvius nelikti 
abejingais atvykstantiems svečiams ir 
visur kur galima padėti jiems, paro
dant savo lietuvišką nuoširdumą ir 
vaišingumą, ką mes jau ne kartą 
esame įrodę anksčiau. Sportininkai ir 
svečiai ar tai iš Amerikos, ar tai iš 
Kanados ir ypatingai iš Lietuvos, yra 

mūsų broliai lietuviai, todėl ir būkime, 
kaip tikri broliai jiems. Jeigu dar kas iš 
sydnejiškių galėtų padėti auka ar 
svečių priėmimu pas save, prašau 
kreiptis į bet kurį "Kovo" valdybos 
narį ar svečių priėmimo komitetą, už 
ką nuoširdžiai visų Sydnejaus sporti
ninkų vardu sakau sportišką AČIŪ.

Ant. Laukaitis
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’’Dainos” choro koncertas
Tai buvo dviejų chorų "Daina" ir 

"Lorelei" koncertas, kuris įvyko 
spalio 23 dieną tiesiog perpildytoje 
klausytojais Sydnejaus Lietuvių klubo 
didžiojoje salėje. Suvažiavo svečiai ne 
tik iš aplinkinių vietovių, bet net 
tautiečiai ir iš Canberros, atvykę 
autobusu vadovaujami V. Šimkaus. 
Antrasis autobusas - iš Newcastle su 
vokiečių choru ir dirigentu Stasiu 
Žuku.

Koncertą pradėjo choras "Daina", 
kuris pranešėjai Danutei Ankienei 
pasveikinus atvykusius - vokiečių 
chorą, canberriškius ir visus atsilan
kiusius, jos sūnui Justinui Ankui 
diriguojant padainavo tris dainas ir 
dar tris dainas diriguojant Birutei 
Aleknaitei. Po trumpos pertraukos, 
pasipuošęs savo charakteringais dra
bužiais į sceną išėjo choras "Lorelei". 
Savo vadovaujamą chorą klausytojams 
pristatė choro dirigentas Stasys 
Žukas. Dainas pristatė vokiečių 
choro pranešėja Renate Seidl. Kaip iš 
anksto klausytojams išdalintose pro
gramose buvo sakoma, choras " Lore
lei" padainavo net penkiolika dainų, 
kas ir tiko iš toli atvykusioms 
svečiams. Stasio Žuko parinktos jų

CHORAS "DAINA" K VI E ČI A

Vienas žingsnis tai dar ne pakopa. 
Bet du ar trys, tai jau gerai. Choro 
"Daina" abu dirigentai sutartinai 
išdirbę du metus dabar turi rimtą 
galimybę jų darbų šauniam įvertini
mui arba kritikai. Spręskite Jūs, 
atsilankydami į choro metinį koncer
tą, kuriuo klausytojų įvertinimui bus 
pateikti dviejų metų dirigentų ir 
choro darbų pasiekimai dainos meno 
srityje.

Gražina Zigaitytė - Burba
Kas atlygins tiems jaunimo atsto

vams darbe su vyresniojo amžiaus 
dainoriais? Kas suskaičiuos jų įtempto 
darbo valandas ar nustatys kiekį 
sunaudotos energijos? Kas praeis be 
kritikos jiems neatlikus tinkamo 
mosto ar neišgavus iš choro reikiamo 
tono? Aš esu tikras, kad jų jausmai 
lietuviškai dainai yra didelės meilės 
kupini. Todėl jie, palikę viską, 
kiekvieną penktadienio vakarą yra su 
choru - aptarti dainų šventės 
repertuaro, įgyvendinti tas melodijas 
ir žodžius, kad per juos galėtume 
pajusti šilumą ir meilę mūsų Tautai. 
Jei lietuviškas žodis bus ištartas ir 
lietuviška daina skambės, nežiūrint, 
kad esame nublokšti toli nuo Tėvynės, 
per dainą metinio koncerto metu 
grįšime atgal į Lietuvą ir tuo pąčiu 
pratęsime mūsų lietuviškąją gyvybę 
artyn į Nepriklausomą Lietuvą.
Pereitų dviejų metų laikotarpyje 

choras sėkmingai dainavo savo ir kitų 
ruoštuose renginiuose. Čia nuolat į 
pagalbą atskuba buvęs ilgametis 
choro dirigentas ir akompaniatorius 
Bronius Kiveris. Ir šiame koncerte jis 
atliks akompaniatoriaus pareigas ir 
diriguos jo kompozicijos dainą "Man 
skamba toliuos". Gausi parama auko
mis ir apsilankymu į choro renginius 
davė didelę moralinę ir materialinę 
paramą veiklai, paskatinimą išvykai į 
Adelaidėje vyksiančią Dainų Šventę. 
Tad ir šio metinio koncerto tikslas yrą 
išdainuoti Adelaidėn vežamo reper-

Birutė Aleknaitė

dainos atitiko lietuvių klausytojų 
skonį ir atsiliepimai buvo išreikšti 
gausiais plojimais. Solo partiją atliko 
Zina Zakarauskienė, chorui akompa
navo Marhgareta Ulanienė. Jos abi yra 
nuolatinės choro narės. Solo dainą 
dainavo choro pirmininkas Franz 
Seidl. Be liaudies dainų choras atliko 
L. V. Beethoven, J. Brahms, W. A. 
Mozart ir kitų žymių kompozitorių 

tuaro dainas ir atskirai choro " Daina" 
dainuosimas dainas. Dėl koncerto 
programos įvairumo šis repertuaras 
bus papildytas keliomis dainomis.

Sydnejiškiai ir tautiečiai iš tolimes
nių vietovių kviečiami išklausyti 
Sydnejauschoro "Daina", kuris Dainų 
Šventėje Adelaidėje atstovaus Sydne- 
jų. Laukiame visų. Koncertas vyks 
Sydnejaus Lietuvių klubo koncertinė
je salėje, gruodžio 4 dieną, 3 vai. po 
pietų. įėjimas į koncertą - 6 doleriai.

Šiuo apsilankymu ir parama palin
kėsite chorui sėkmės Adelaidėje.

Choras "Daina" vadovaujamas Bi
rutės Aleknaitės ir Justino Ankaus, 
akompanuojant Broniui KiVeriui, solo 
partiją ir deklamavimą atliekant 
Gražinai Zigaitytei - Burba ir Petrui 
Viržintui dainuojant vyrų choro solo 
partiją laukia Jūsų apsilankymo, 
nuolat su viltimi, kad lietuviškoji 
daina neišblėstų ir visada liktų miela, 
laukiama Jūsų visų širdyse.

Po koncerto didžiojoje salėje ruo
šiama choro darbo metų užbaigimo
vakarienė, į kurią kviečiami visi 
norintieji pabūvoti su choru. Vakarie
nė smorgashbord. Kaina 5 doleriai 
asmeniui. Norintieji dalyvauti vaka
rienėje, prašomi užsirašyti ir sumokėti 
pinigus iki lapkričio mėnesio 30 dienos 
pas A. Vinevičių sekmadieniais prie 
bažnyčios ar pas O. Kapočienę 
Lietuvių klube ir A. Kramilių 
telefonu 7273131. p M 

TALKOS PASKOLOS - PIGESflĖS 1

Baldams, automobiliui, smulkiems reikalams... 
Asmeninės, garantuotos paskolos iki $10,000

$10,000 penkiems metams kainuos tik $58 Į savaitę.

kūrinius ar jų ištraukas. Stasiui Žukui 
diriguojant jautėsi choro pasitikėjimas 
savo jėgomis, tvirtumas, subrendimas, 
išgauti gražūs muzikiniai deriniai.

Po koncerto choro "Daina” valdy
bos pirmininkas P. Nagys padėkojo 
chorui "Lorelei" ir jo dirigentui 
Stasiui Žukui už ryžtą atvykti bei 
puikias dainas. Visi trys dirigentai, 
pranešėjos, akompaniatorė ir choras 
"Lorelei" buvo apdovanoti dovanėlė 
mis ir gėlėmis.

Vokiečių choro pirmininkas padė
kojo už pakvietimą padainuoti. Svečių 
chorui susėdus prie stalų, jie buvo 
pavaišinti karšta vakariene, alučiu ir 
vynu. Vėliau visi svečiai ir koncerto 
dalyviai chorisčių buvo aptarnauti 
kava ir pyragais. Visų svečių ir 
koncerto dalyvių pakili nuotaika 
sudarė jaukią ir malonią sekmadienio 
popietės atmosferą, kurios metu buvo 
išklausyta ne tik mūsų, bet ir vokiškų 
dainų. Kitiems net prisiminė pokari
niai laikai praleisti Vokietijoje. Cho
ras "Daina" dalinai finansavo ir 
svečių choro išlaidas autobusui.

Visi dirigentai - B. Aleknaitė, J. 
Ankus, B. Kiveris, St. Žukas ir V. 
Šimkus turėjo progos pasikalbėti ir 
pabendrauti draugystėje prie dainų.

Choras "Daina" susilaukė gražios 
paramos iš apsilankiusių ir suteiktų 
aukų. Loterijos fantus aukojo: Z. ir V. 
Čilvinai, M. Paltanavičienė, A. Sta- 
siūnaitienė, M. Kopcikienė, V. Stane
vičienė ir 0. Palaitienė, kuri chorui ta

Ražto tgrtnėtojų skelbimai
ŽEMIŠKOSIOS VALDŽIOS 

ĮKŪRIMAS
Pirmųjų įstatymo plokščių sudau

žymas atvaizdino įstatymo sandoros 
nepasisekimą delei "kūniškų silpny
bių," panašiai ir antrosios plokštys 
atvaizdino Naująją Sandorą, kurios 
Tarpininkas bus Kristus, ir kuri turės 
pasisekimą. Šita Naujoji Sandora bus 
vykdoma pasaulyje po "Kristaus 
Kūno" užbaigimo. Tuo tarpu nebe
įvyksta išrinkimas sąnarių didžiojo 
Pranašo, panašaus į Mozę. (Ap. Darb. 
3:23) Reikia pastebėti, kad Mozė 
buvo perkeistas po to kai buvo duotos 
antrosios įstatymo plokštys (atvaiz
duojančios Naują Sandorą) ir kaip tik 
po to jo veidas spindėjo taip, kad 
reikėjo prisidengti gaubte.

Karalystės įkūrimą seks tokie 
išgąstingi įvykiai kurie privers visą 
pasaulį drebėti iš baimės ir linksmai 
priimti Viešpaties Pateptąjį kaip 
Karalių visos žemės. Kaip Izraelis, 
pamatęs baisėtinus reiškinius ir išgir
dęs gąsdinančius garsus Sinajuje, 
maldavo Viešpatį, kad .nebekalbėtu 
jiems; taip ir čia, visi norės, kad 
Viešpats Jehova liautųsi kalbėjęs į 
juos savo rūstybėje, vargindamas juos 
savo užsidegimu ir nemalonumu. Jie

Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite: P.Bačins- 
kas, 16 Burlington St., Rolland Park, Queensland 4121

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

proga įteikė 100 dolerių auką. Choro 
kelionei i Adelaidę paremti, 40 
dolerių aukojo A. ir 0. Lėveriai. 
Choristė Jadvyga Kustienė, savo 
mirusio vyro atminimui, aukojo 40 
dolerių ir Kazimieras Butkus, mirusios 
žmonos Nadieždos atminimui, chorui 
"Daina" paaukojo 500 dolerių. Giliai 
liūdinčius gerbiamus K. Butkų ir J. 
Kustienę nuoširdžiai užjaučiame ir už 
aukas širdingai dėkojame. K. Ankui 
dėkojame už mikrofonų tvarkymą. 
Didi padėka klubo direktoriams ir 
virtuvės vedėjai G. Kasperaitienei ir 
talkininkėms.

Chorų "Dainą" ir "Lorelei" kon
certas paliko atmintiną įspūdį.

P. Nagys

greičiau norės klausyti didžiojo Tar
pininko, pripažindami jį Karaliumi, 
kurį Jehova pastatė ant jų - 
Emanuėlį, kuris bovo -Mozės atvaiz
dintas - gaubte prisidengusįjį Pranašą, 
Kunigą ir Karalių.- Palygink Žyd. 
12:19 ir Psal. 2:5,6.

Izraelis bus noringas ir geiste geis 
naujosios Karalystės, kaip parašyta: 
"Tavo tauta stropiausi galybės die

na." (Psa. 110:3) Ji bus tikrai tuo, ką 
Izraelis laukė (būdamas apakime, kad 
nepamatytų aukštesniojo dvasinio 
Evangelijos amžiaus pašaukimo); bet 
jos garbė bus daug aukštesnė ir 
pastabesnė negu apie tai buvo 
manoma. Tuokart didelis būrys pakly
dusių mažatikių į Kristų sakys: "Ar 
ne Tavo vardu mes pranašavome, ir ar 
ne tavo vardu padarėme daug 
stebuklų? (Mato 7:21, 22) Šitie nebus 
pripažinti kaip Kristaus sužiedidotinė 
bet bus palikti dalyvauti didžiųjų 
priespaudų verkime ir dantų grie
žime; ir neabejotina kad jie pasidarys 
Dievo žmonėmis, o ne sektininkais. Jie 
"bus noringi jo galybės dieną.” Ir iš 
tikrųjų, kaip mūsų tekste pasakyta, 
visai netolimoje ateityje Dievo Kara
lystė bus pripažinta kaip "visų tautų 
pageidavimas"

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

Adelaide - Sekmad. 1 - 3 vai.
Melbourne - Settad. 10-2 vai.

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.
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metų nuo Canberros "Ramovės" 
skyriaus įsisteigimo. Šias abi sukaktis 
pagerbti prašome tautiečius gausiai 
susirinkus.

"Ramovės" skyriaus valdyba

CEELONGE
Lapkričio mėn. 27 dieną Kariuome

nės šventė Geelong e bus švenčiama 
sekančiai:

Pamaldos vyks šv. Jono bažnyčioje 
sekmadienį. 9.30 vai. ryto, kurias 
atnašaus kunigas J. Petrauskas. Orga
nizacijos dalyvauja uniformuotai su 
savo vėliavomis, dalyvaus ir Melbour
no D LK Vytenio Šaulių kuopa. Atvyks 
lietuvių karių veteranų sąjunga 
"Ramovė". Po pamaldų visi vyksime į 
Geelongo Lietuvių bendruomenės na
mus,* 128 Douro . Str., North Geelong, 
kuriuose vyks oficialus minėjimas. 
Paskaitai skaityti pakviestas "Ramo
vės" pirmininkas iš Melboumo Bosi- 
kis. Po minėjimo pietūs, kuriuos paruoš 
bendruomenės Moterų Draugija.

Maloniai kviečiame Geelongo ir 
Apylinkės lietuvius gausiai dalyvauti 
šiame minėjime.

A LB Geelongo Apylinkės 
valdyba

UOBARTE
Hobarto Apylinkės Moterų komite

tas rengia eglutę vaikams.(ir suaugu
siems) gruodžio mėn. 4 dieną, 
sekmadienį, 1 vai. po pietų, ukrainie
čių salėje, Main Rd. Moonah.

Dovanos vaikams ir vaišės visiems 
bus paruoštos Moterų komiteto. 
Suaugusieji prašomi atsinešti savo 
gėrimus.

Maži ir jauni, suaugę ir seni prašomi 
apsilankyti ir kartu pasilinksminti.

Hobarto Lietuvių Apylinkės 
valdyba

CANIBIEIRIROJIIE
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Canberros "Ramovės" skyriaus val
dyba praneša, kad Kariuomenės 
šventės minėjimas įvyks lapkričio 
mėn. 27 dieną, sekmadienį sekančia 
tvarka:

12.30 vai. po pietų pamaldos St. 
Mary koplyčioje, Braddon.

Po pamaldų, 2 vai. po pietų 
Lietuvių klube oficialus Kariuomenės 
šventės minėjimas.

Meninėje programoje be vietinių 
atlikėjų, išgirsite Sydnejaus kvartetą, 
kuris tap pat giedos bažnyčioje 
pamaldų metu.

Sydnejiškis ramo venas:Juozas Ma
kūnas padainuos iš kariuomenės laikų 
apie poligoną.

Po programos pietūs su alučiu.
Šis Kariuomenės šventės minėjimas 

yra dviguba sukaktis: 70 metų nuo 
mūsų kariuomenės įsikūrimo ir 20

620 St. Kilda Road, Melbourne 3004. Tel. (03) 511478
Vienintelė lietuvių pilnai akredituota kelionių įstaiga Australijoje 

organizuoja tris grupines keliones į Lietuvą 1989 m. gegužės, liepos ir 
rugsėjo mėnesiais, su apsistojimais 8 dienas Vilniuje, 3 dienas Kaune ir 
3 dienas Klaipėdoje.

Prašome registruotis. Balys ir Jonas Stankūnavičiai 
savininkai
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SyDNEJUJE
Lietuvių Kooperatinės Kredito 

Draugijos "Talka", Sydnejausskyriaus 
informacinis susirinkimas įvyks gruo
džio mėn. 3 d., šeštadienį, 3 vai. po 
pietų, Lietuvių klubo patalpose 
Bankstowne.

Šiais metais suėjo dešimtis metų 
nuo Sydnejaus skyriaus įsteigimo. 
"Talkos" nariai ir norį įstoti nariais 
yra maloniai kviečiami apsilankyti ir 
pabendrauti. Laukiame svečių iš 
Melboumo - "Talkos" valdybos.

Jeigu turite kokių abejonių ar 
klausimų dėl investacijų ar paskolų 
gavimo, bus gera proga išsiaiškinti. 
Laukiame. Valdyba

AUKOS RELIGINEI ŠALPAI 
Kazimieras Butkus - 500 dolerių savo 
žmonos A. A. Nadiėždos - Valerijos 
atminimui.
Salomėja Zablockienė - 100 dolerių.
A. ir O. Lėveriai - 30 dolerių.

Prelatas P. Butkus

MELBOURNE
Pranešame, kad gruodžio 13 dieną, 

1 vai. Lietuvių namuose pensininkams 
rengiame nemokamus prieškalėdinius 
pietus. į šiuos pietus gali užsirašyti 
kiekvienas narys, kurio nario mokestis 
už šiuos metus pilnai sumokėtas. 
Užsirašyti prašome iki gruodžio 1 
dienos pas V. Jablonskienę telefonu 
8187145 arba J. Petrašiūną telefonu 
2325034.

Sekančiais metais kovo mėn. 13 
dieną numatoma 8 dienų išvyka į 
Naująją Zelandiją. Kaina už kelionę 
lėktuvu į ten ir atgal, pusryčius, 
nakvynę, keliones autobusu ir įėjimo 
mokestį lankant įdomesnes vietas - 
669 doleriai asmeniui. Užsirašyti ir 
sumokėti 100 dolerių rankpinigius, 
prašome iki gruodžio 13 dienos pas J. 
Petrašiūną telefonu 2325034.

Praleiskime 7 dienų atostogas prie 
jūros. Sausio‘jnėn. 31 dieną rengiamės 
važiuoti į N.S.W. pietvakarius: Coo- 
mą, Murwillumbah Eden ir Canberrą. 
Už kelionę autobusu, nakvynę, pusry
čius, pietus ir kasdienines išvykas 
autobusu - 295 dolerių asmeniui. 
Užsirašyti pas J. Petrašiūną telefonu 
2325034 iki gruodžio 31 dienos.

Pensininkų Sąjungos valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

M

Kiekvieną TREČIADIENI nuo 6 iki 8 vaL po pietų.
Karštas patiekalas ir šalti užkandžiai.
Kaina 5 doleriai. Vaikams iki 12 metų 3 doleriai.

IR
kiekvieną ŠEŠTADIENĮ nuo 1 iki 3 vai. po pietų.

Kaina 3 doleriai*

Lapkričio 27 d.,sekmadienį, 2.30 val.p.p. paskutinis Šių metų

TURGUS
Visi kviečiami gausiai dalyvauti

I 
B K

Klubo narių vaikams iki 12 metų amžiaus įvyks gruodžio mėn. 18 
dieną.

Nariai prašomi užregistruoti savo vaikus klubo raštinėje iki 
gruodžio mėn. 4 dienos.

OHMMMOHMMMKI

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
1988/89 metų kadencijai išrinkta Sydnejaus Lietuvių klubo valdyba, savo 

pirmame posėdyje įvykusiame lapkričio 3 d., pareigomis pasiskirstė sekančiai- 
S. Storulis - pirmininkas, O. Kapočienė - vicepirmininkė ir renginių 
koordinatorė, J. Gervinąs - sekretorius, A. Kaminskas - iždininkas, P. 
Andriukaitis ir V. Kondrackas - pastato, sklypo ir įrengimų priežiūra, B. 
Dambrauskas - klubo sekcijų veiklos koordinatorius.

llllliaillHllllllliailllllllllimilllHIIIIIIOIIIINMMimiimUIHICIMNIMIHliDilIlIlHUIIOimilMllliaiHINMMIlCMIIIHHIIIHaf
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maloniai kviečia į

gruodžio 4 dieną, 3 vai. po pietų, sekmadienį, Lietuvių klube East 
Terrace, Bankstown. Mišrūs moterų ir vyrų chorai. Deklamacija ir 
solo partija - Gražina Zigaitytė - Burba, vyrų choro daina, solo 
partija - Petras Viržintas. Diriguoja Birutė Aleknaitė ir Justinas 
Ankus. Dainą "Ten skamba toliuos" diriguos pats kompozitorius 
Bronius Kiveris. Koncerto akompaniatorius B. Kiveris. Pranešėja 
Danutė Ankienė.

įėjimas į koncertą 6 doleriai. Vaikams iki 15 metų veltui.
Po koncerto vakarienėje - smorgashbord dalyvauti kviečiami visi. 

Kaina 5 doleriai. Registruotis sumokant pinigus pas A. Vinevičių prie 
bažnyčios, O. Kapočienę Lietuvių klube, A. Kramilių telefonu 
7273131 ir pas choristus iki lapkričio 30 dienos.

Laukiame apsilankant.
Choras "Daina

Maloniai kviečiame visus iš arti ir toli į 
Melboumo DAINOS SAMBŪRIO

metini koncertą
kuris įvyks gruodžio 4 dieną, sekmadienį, 2 vai. 30 min. 

Melbourno Lietuvių klubo patalpose. 
Programą papildys vaikų choras 

įėjimas $ 8, jaunuoliams iki 14 metų veltui!

DAINOS SAMBŪRIO VALDYBA
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