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Dvigubos pilietybės reikalu

Reikalas yra labai rimtas 
ne tik mums, bet ir Austra
lijos vyriausybei, nes nėra ir 
negali būti sutarimo dėl to
kios dvigubos pilietybės, 
kokią yra paskelbusi Sovie
tų Sąjunga 1.7.79

Pilietybės klausimas nėra 
vien tik piliečio klausimas, 
bet ir pačios valstybės rei
kalas, nes kaip tik pilietybės 
{statymu yra apsaugojami 
valstybės piliečiai. Toks so
vietų kišimasis į svetimų 
valstybių reikalus yra tarp
tautinės teisės pažeidimas, 
nes kaipgi gali valstybė at
sisakyti savo teritorijoje gi
musių piliečių teisių ir sau
gumo, kurie turi natūralinę 
teisę būti tos valstybės pi
liečiais, kurioje yra gimę. 
Todėl JAV, manau, kad ir 
Kanada (neturiu dėl pasta
rosios žinių) yra griežtai pa
sisakiusi prieš toki sovietų 
pilietybės įstatymą ir yra 
padariusi viešą pareiškimą, 
kad ji tokio Sovietų dvigu
bos pilietybės įstatymo ne
pripažįsta ir gins savo pilie
čių laisvę ir saugumą visa 
savo valstybės autoritetine 
galia. Tuo tarpu Australijos 
vyriausybė pasitenkina tik 
informacijomis, nieko pati 
tuo reikalu nepasakiusi ir 
neužsiangažavusi. Tuo būdu 
mes ir mūsų vaikai ir vai
kaičiai esame praradę sau
gumo garantijas, kad Aus
tralijos vyriausybė gins mū
sų, kaip Australijos piliečių, 
reikalus.

Mes pilnai galime sutikti 
su Sov. Sąjungos spaudos 
atstovo Igor Labonov’o pa
reiškimu, kad "Sovietų Są
jungos piliečiai užsienyje 
laikomi tie asmenys, kurie 
nori palaikyti tarybinę pilie

Mums svarbu!
Monash Universiteto bib

lioteka ir Monash ateivių 
studijų Centras Melbourne 
bendromis jėgomis renka 
įvairią spausdintą ateivių 
medžiagą, kaip knygas, 
laikraščius, žurnalus, biule
tenius, eilėraščius, apsaky
mus, dienoraščius šeimų ir 
ateivių įsikūrimo istorijas, 
taip pat įrašytas ar įgrotas 
juosteles, nuotraukas, 
plokšteles.

Tokia surinktoji medžiaga 
bus naudinga ne tik tyrinė
tojams, bet visiems, nes tai 
susidarys šaltiniai, kurie 
nerenkami pražūtų.

Visa paminėtoji medžiaga, 
įskaitant ir rankraščius pra
šoma siųsti šiuo adresu:

Mr. Peter Mitchell, 
Library, Monash University 

Clayton, Vic. 3168 

tybę, yra užsiregistravę 
konsulatuose ir turi užsienio 
pasą". Tačiau tą pareiškimą 
turi padaryti ne Sov. Sąjun
gos spaudos atstovas, o So
vietų Sąjungos vyriausybė. 
Australijos vyriausybė turi 
pati padaryti tokį nutarimą 
tarptautine sutartimi, o ne 
vadovautis propagandine 
spauda, kuri neturi jokios 
juridinės galios.

Kol Australijos vyriausy
bė tokio valstybės akto nėra 
išleidusi formaline tvarka, 
tol mes pasiliekame neap
saugoti nuo sovietinio pasi
kėsinimo į mūsų, kaip Aus
tralijos piliečių, laisvę ir 
saugumą. Kadangi dalykai, 
kurie liečia mus ir Australi
jos vyriausybę, yra labai 
svarbūs ir esminiai laisvės 
principų postulatai, tai tol 
negalime nurimti, kol nebus 
jie tvirtai vyriausybės su
tvarkyti.

Ir kadangi mūsų vyriau
sybė delsia, tai mes privalo
me rezoliucijomis, mitingais 
ir demonstracijomis pri
versti ją tą dalyką neatidė
liojant išpręsti ir viešai pa
sauliui paskelbti.

A. Mauragis

Popiežius Jonas Paulius II ( 
pereitą savaitę vykdamas į 
Ameriką aplankė ir Airiją, 
ypač šiaurėje, kur vyksta 
kovos tarp katalikų ir pro
testantų. Savo kalbose po
piežius ragino susitaikyti ir 
turimus ginčus spręsti tai
kingu keliu. Airijoje popie
žius buvo sutiktas nepap
rastai iškilmingai.

Dalila Mackialienė
L.A. Dramos Sambūrio vadovė ir režisierė
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Svečiai iš Amerikos

Los Angeles Dramos Sambūris spalio 18 jau bus Austra
lijoje. Nuotraukoje I eilėje iš k.: M. Prišmantas, V. Bal- 
tušienė, V. Jatulienė, V. Dovydaitis. II eilėje: H. Paške
vičius, E. Dovydaitienė, D. Mackialienė, A. Žaliūnas. III 
eilėje: O. Deveikienė, J. Raibys, R. Zelenytė, S.
Matas, R. Vitkienė.

Buvęs JAV valstybės 
sekretorius Dr. H. Kissinger 
Belgijos sostinėje Briussely 
NATO karinių ekspertų po
sėdy labai kietai kritikavo 
vakariečių karinę politiką 
teigdamas kad jau dabar 
vakariečiai kariniu pajėgu
mu ir ginklais sovietų pra
lenkti ir tęsiant tokią tūp- 
čiojimo politiką belieka tik 

laukti, kada sovietai pradės 
pasauliui ir ypač vakarams 
diktuoti. Galimybė, kad 
Vak. Vokietija galinti iš 
NATO Sąjungos išstoti rei
kalus dar labiau pablogins. 
Tiek Kissingeris, tiek ir bu
vęs NATO vyriausias kari
nių pajėgų vadas gen. Haig 
siūlo kuo skubiausiai Vaka
rams ginkluotis, o ne dangs
tytis popierinėmis sutarti
mis. Sutartys patikimos tik 
tada, kai esi toks tvirtas ir 
nieko nebijai.

***

Graikija Syroso saloje 
sovietams leido įsirengti 
savo laivų remonto bazę. Tai 
bus bene pirmoji sovietų 
laivyno bazė Viduržemio 
šiaurinėje pusėje. Sovietai 
turi savo atramos punktų 
Afrikos pakraščiuose.

***

SOVIETAI PATEISINA 
SANTARVĘ

SU HITLERIU

Minint 40 metų sukaktį 
nuo H-jo pasaulinio karo 
pradžios, daugelis kraštų 
prileidžia, kad Hitleris karo 
nebūtų pradėjęs, jeigu jis su 
sovietais nebūtų pasirašęs 
nepuolimo sutarties. Tai ofi
cialūs šios dienos sovietų 
pareigūnai teisina, kad so
vietams tebuvo tik vienin
telė išeitis susitarti su Hit
leriu ir pasįrašyti nepuolimo 
sutartį, nes su vakarų są

jungininkais nebuvo 
įmanoma sudaryti kolekty
vinės saugumo sutarties.

Iš tikrųjų jau po karo pa
aiškėjo, kad Hitleris nebūtų 
puolęs Lenkijos pats vienas 
neturėdamas saugumo iš 
Sov. Sąjungos. Apie tas vo
kiečių - sovietų derybas pla
čiau informuoja Mūsų Pas
togė serijiniame rašiny 
"Hitlerio ir Stalino draugys
tė" (paruošė J. Slavėnas), 
kur atidengiama to susitari
mo eiga.

Viena japonų bandrovė 
tariasi su panamiečiais pra
kasti naują ir platesnį Pana
mos kanalą, kurio pravedi- 
mas kainuotų apie 9 milijar
dus dolerių.

***

Sovietų raudonosios ar
mijos dainininkai ir šokėjai - 
viso 110 asmenų spalio 2 d. 
pasiekė Sydnejų ir Austra
lijoje gastroliuos septynias 
savaites.

Vakarų mokslininkai spė
ja, kad sovietų astronautų 
išlaikymas virš pusės metų 
laiko erdvėse reiškia ne ką 
kitą, kad sovietų pasiruoši
mus pasiųsti erdvėlaivį su 
žmonėmis greičiausia į Mar
so planetą. Tuo tarpu ame
rikiečiai erdvių tyrinėjimo 
programą pristabdę ir 
greitu laiku nenumato tarp- 
planetinių kelionių su žmo
nėmis.

i i •
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Patirtis ir r
"Senas jautis vagos nega

dina". Šia patarle lietuviai 
išreiškia praktišką -patirties 
pirmumą prieš spontanišku
mą arba beatodairinę veiklą. 
Gyvenimo praktikos vėty
tas ir mėtytas toks visuome
nės veikėjas, kultūrininkas 
ar net ir darbininkas visados 
greičiau ras susidariusiose 
painavose išeitį, negu tas, 
kuris ateina tik sti vėjavai
kiškom idėjom, bet be prak
tikos ir patirties.

Visa tai labai gerai matosi 
ir mūsų visuomeniniame 
gyvenime, kuris vystomas 
"senais metodais", tebeva
dovaujamas vyresniųjų, bet 
jis turi vagą ir kryptį. Labai 
dažnai vyresnieji susilaukia 
pagrįstų ir nepagrįstų prie
kaištų, kad jų veikloje nesi
jaučia pažangumo, kad jie 
atsilikę nuo dabarties ir mo
dernių reikalavimų. Netgi 
primetama, kad ir mūsų 
jaunimas prie sena vaga rie
dančio gyvenimo nepriside
da, nes tai, kas tebevykdo
ma, esą jau seniena tiek sa
vo forma, tiek ir dvasia.

Nežiūrint tokios grėsmin
gos realybės net ir praėjus 
trisdešimčiai metų, galima 
sakyti, t-e patys senieji tą 
lietuviško gyvenimo vežimą 
vis tebetemvia be skundo, 
kad jų jėgos jau išsekusios ir 
jie vienas po kito iškrenta. O 
tačiau is tų naujos gadynės 
aktyvistų ir kritikų jokio 
pozityvaus įnašo taip iki šio
lei ir nesimato. Ir įdomiau
sia, kad jie pasitenkina tik 
ateina, tai tik su reikalavi
mais, kad jiems viskas būtų 
paruosta net piršto nepridė-

talpas pagal turimas išgales 
ir mūsų visuomeninei bei 
kultūrinei veiklai būtinumą. 
Sporto veikėjai užsimojo 
pravesti akciją, kad vietoje 
turimo projekto Klubas 
pastatytų sporto salęjš visų 
debatų ir karsčiavimosi ma
tėsi, kad tai nebuvo raciona
lus svarstymas, bet tiesiog 
prievartavimas, kad mes to 
norim ir taip turi būti pada
ryta, arba jeigu nebus pas
tatyta sporto salė, tai lietu
vybė bus palaidota.

Graudu buvo stebėti to
kius emocinius prasiverži
mus, dar liūdniau buvo 
klausytis agitacinių kalbų 
nesiskaitant su turimais 
faktais, galimybėmis ir is to 
plaukiančiomis išvadomis ■ 
mes to norim ir taip turi 
būti:

Ne vienas is to susirinki
mo išėjo giliai susimąstęs, 
kai viena grupė nori domi
nuoti siekiant patenkinti 
vien tik savo reikalavimus ir 
norus. Klubo narių balsavi
mas parodė, kad ir be įtam
pų ir karsčiavimosi galima 
reikalą racionaliai ir demok
ratiškai isspręsti.

Niekas neginčija, kad 
sportininkams nereikia sa
lės, bet reikia atsižvelgti į 
turimas galimybes ir pajė
gumą. Iš kitos pusės, vien 
pastatas neišgelbės lietuvy
bės. Ne vien pastate, bet ir 
tų, kurie tokiu pastatu nau
dosis, širdyse visų pirma 
reikia lietuviškos dvasios. Ir 
čia bus bene pats svarbiau
sias argumentas, kurį kiek

vienu atveju reikėtų statyti 
pirmoje vietoje.

Pagaliau vyresnieji savo 
veikla ir pastangomis jau 
yra padarę ir pasiekę ap
čiuopiamų rezultatų. Gal per 
tą laiką ir buvo padaryta 
klaidų ne is blogos valios, 
bet greičiau is nepatyrimo, 
bet ant tų jau padėtų pama
tų galima jau lengviau ir su 
vyresniųjų patirtimi racio
naliau tą lietuvišką gyveni
mą toliau plėtoti. Laikas ir 
jau seniai laikas ir jaunajai 
kartai parodyti savo inicia
tyvos, idealizmo ir pasi
šventimo, kad viskas klos
tytųsi sklandžiau ir vaisin
giau. Pagrindai jau padėti. 
Belieka tik dėtis, jungtis su
tartinai ir tą lietuvybę bei su 
ja susijusias priemones kur
ti ir plėtoti. Vyresnieji kad 
ir besikivirčydami gyveno 
lietuviška dvasia ir vykdė, 
ką jie naujose sąlygose ir 
aplinkybėse pajėgė ir įsten
gė. Galvojame, kad jaunoji 
karta, labiau susigyvenusi 
su šiuo kraštu ir persiėmusį 
šio laiko dvasia, galėtų dau
giau atsiekti ir toliau nueiti. 
Skaudu, deja, kai racionalios 
ir produktyvios dvasios ne
simato, o jaučiasi tik kate
goriški reikalavimai, kad jų 
įgeidžiai būtų pasotinti. 
Niekas is vyresniųjų net ne
ketina pastoti kelio: ateikite 
ir dirbkite, o kiek mūsų jė
gos leis, jums talkinsime:' 
Atrodo, jau seniai pasibai
gęs laikas, kada jaunesniuo
sius reikėjo šaukšteliu pe
nėti. Laikas parodyti ir savo 
pastangų bei iniciatyvos, ži
noma, konstruktyvia pras
me. To vyresnieji viliasi ir 
laukia. (v.k.)

A.A.
VINCUI ZAKAREVIČIUI

mirus, jo žmoną Teresę ir sūnų Ramutį liūdesio valandoje 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

M. ir H. Rimgaudai

A.A.
VINCUI ZAKAREVIČIUI

staiga mirus, giliame skausme likusiems žmonai Teresei 
ir sūnui Ramučiui reiškiame nuoširdžią užuojautą.

I.A.R. Milašai
A.A. Stepanai

Mirus
A.A.

VINCUI ZAKAREVIČIUI
jo žmoną Teresę ir sūnų Dr. Ramutį gilaus skausmo ir 
liūdesio valandoje užjaučiame ir drauge liūdime.

Stašionių šeima

Rūpestingam mūsų kelionės į Australiją bendrakeleiviui 
A.A.

VINCUI ZAKAREVIČIUI
mirus, jo žmoną Teresę ir sūnų Ramutį nuoširdžiai 
užjaučiame.

Jonas, Marija ir Rasa Zinkai
Ramunė Cobb ir šeima

A.A.
VINCUI ZAKAREVIČIUI 

mirus, jo žmoną Teresę, sūnų Dr. Ramutį Zakarevičių ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

D. ir M. Šumskai
B. ir R. Ramanauskai
V. ir J. Ramanauskai

Brangiam tėveliui
A.A.

VINCUI ZAKAREVIČIUI
mirus, jo sūnų Dr. Ramutį Zakarevičių, motiną ir 
artimuosius nuliūdime nuoširdžiai užjaučiame.

Liet. B-nės Spaudos Sąjungos
Valdyba

JUS.

Tų labai gražiai paliudija 
neseniai įvykęs Sydnejaus 
Lietum:: Klubo narių medi
nis susirinkimas. Mat, dar 
nuo vemai metų Klubas bu
vo užsimojęs praplėsti pa-

A.A.
JONUI BUTAUSKUI

staiga mirus, jo žmonai Onai, seseriai Valerijai ir 
švogeriui Kačerauskams ir jo broliui Stasiui Lietuvoje 
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir drauge liūdime

Sale Seniūnija

—
Iškiliam lietuviui menininkui

A.A.
HENRIKUI ŠALKAUSKUI 

mirus, jo motiną kūrėją savanorę Oną Šalkauskienę ir 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Savanoriai kūrėjai: J. Kapočius
V. Juzėnas
A. Zinkevičius

A.A.
SALOMĖJAI MIKUCIONIENEI 

mirus, jos dukrą su šeima ir artimuosius giliai užjaučiu ir 
kartu liūdžiu.

Elena Rotcienė
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MIRUSIEJI
ATSISVEIKINIMAS SU ZINA GROSAITE-ZORATTO

Brangi Zina,
Dar, rodos, taip neseniai 

Tu buvai kartu su mumis, 
džiaugeis! šio žemiško gyve

nimo linksmybėmis, rūpi
naisi savo šeima ir buvai tas 
gyvas šilumos ir meilės taš
kas, kuris šildė ir džiugino 
Tavo draugus ir jų šeimas. 
Tavo juokas, Tavo niekuo
met nemokąs pykti gražus 
veidas, buvo mėgiams visų. 
Ir, turbūt, nebuvo nei čia, 
nei kitur žmogaus, kuris 
būtų ką nors blogo ar negero 
apie Tave pasakęs, ar net 
pagalvojęs. Ne, Zina, Tu ne
galėjai pasitraukti iš mūsų. 
Ne, Tu ėsi ir dar ilgai, ilgai 
būsi su mumis ir Tavo ta 
skaisti ir nuoširdi siela liko 
ir liks Tavo šeimoje ir Tavo 
drauguose.

Kaip gaila, kad mano pas
kutinis atsisveikinimas su 
Tavimi yra šiandien, šaltuo
se spaudos puslapiuose, o ne 
tuo metu, kai keli šimtai Ta
vo artimųjų, gėlėse pasken
dusį Tavo karstą, palydėjo į 
amžinąją poilsio vietą. Gaila, 
tačiau tuo metu mus skyrė 
tūkstančiai kilometrų ir be
ribis okeanas. Ir Tu, nors 
jau gulėdama sunkios ligos 
patale, su meile ir tikru mo
terišku nuoširdumu, išlydė- 
jai mane, kad aš, gal irgi jau 
paskutinį kartą, galėčiau 
pamatyti savo senutę moti
ną. Tu taip pat planavai ir 
norėjai dar pamatyti savo 
gimtąją Lietuvą ir josios

A.a. Zina Grosaitė - Zoratto

grožį parodyti savo dukrai. 
Tačiau, likimas nulėmė ki
taip. Tikrai negalime ir ne
galėsime būti savo likimo 
kalviais.

Leisk man, miela Zina ir 
kitiems Tavo draugams, bei 
pažįstamiems priminti Tavo 
gyvenimo kelis bruožus. Gi
mei 1933 m. rugpiūčio 18 
dieną gražioje Žemaitijoje, 
netoli Tauragės. Tavo tėve
liai Jonas ir Ema Grosai, be 

Tavęs, turėjo dar tris sūnus: 
.Alfredą, Henriką ir Erviną, 
kurie, kaip ir Tu, 1949 me
tais atplaukėte į Sydnejų ir 
įsikūrėte St. Marys prie
miestyje. Tu mokeisi, Tu 
dirbai ligoninėje, Tu, 
gyvendama Sydnejuje, tuoj 
pat įsitraukei į tautinių šo
kių grupę, dalyvavai P. Pil
kos "Pabaigtuvių” pastaty
me, buvai aktyvi skautė ir 
dirbai su lietuvišku jaunimu. 
Gyvenimas Tau lėmė sukur
ti šeimą su italų kilmės mu
ziku vyru Zoratto, su kuriuo 
susilaukei sūnaus ir dukros. 
Šeima Tave atitraukė nuo 
lietuviško gyvenimo ir nuo 
lietuvių. Savo šeimoje Tu 
buvai ta tikroji motina ir 
žmona. Tačiau likimas ir vėl 
Tau nebuvo geras. Ne dėl 
Tavo kaltės įvyksta skyry
bos ir Tu, augindama mažus 
vaikus, gal būt savajam nu
siraminimui, grįžti ir vėl pas 
lietuvius. Įsijungi į Lietuvių 
Klubą, skaitai šį laikraštį, 
aktyviai dalyvauji sporti
niame ’’Kovo” gyvenime, su 
broliu perki pelningą mote
riškų drabužių krautuvę, 
randi savo senus ir daugybę 
naujų draugų, kurie Tave 
taip greit pamėgsta ir Tu esi 
sava tarp savų. Atrodo, gy
venimo žaizdos užgydytos ir 
Tu laiminga, linksma, lyg tai 
ir vėl naujai užgimusi. 0 
puikios buvo tos kelių metų

Nukelta į psl. 3
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KREDITOAD-JA "TALKA'veikia visų naudai ADELAIDE 
MELBOURNE 

SYDNEY

18-SIS ’’TALKOS” SUSIRINKIMAS
Lietuvių Kooperatinė 

Kredito Draugija "Talka” 
peržengė savo veiklos aš
tuoniolikos metų brendimo 
slenkstį. Su pilnametyste ji 
sustiprėjo ir ekonomiškai, 
savo gimtadienį užbaigdama 
$ 2,200,000 metiniu balansu.

Metinis narių susirinki
mas įvyko 1979 m. rugsėjo 

• 22 d. Melbourne Lietuvių 
Namuose skaitlingam jų 
skaičiui dalyvaujant. Susi
rinkime dalyvavo, taip pat, 
"Talkos” Adelaidės skyriaus 
sekretorius V. Baltutis ir 
Sydney "Talkos” skyriaus 
atstovai: p. Petronis ir p. 
Šumskas.

Susirinkimo prezidiumą 
sudarė "Talkos” valdybos 
nariai ir jos skyrių atstovai. 
Mandatų komisijon buvo 
pakviesti: A. Ramanauskas, 
F. Sodaitis ir Č. Valodka.

Draugijos sekretoriaus V. 
Aleknos perskaitytas buvu
sio visuotino susirinkimo 
protokolas patvirtintas be 
pataisų.

Išsamiame ’’Talkos" val
dybos pirmininko Povilo 
Baltučio pranešime buvo 
fieržvelgta metų bėgyje at- 
ikta draugijos veikla, jos 

augimas narių skaičiumi nei 
kapitalu. Per apyskaitinius 
metus draugijon įstojo 133 
nauji nariai. Šiuo metu 
draugijoje yra 790 narių. 
Buvo išduota 92 paskolos $

Sudie, Zina
Atkelta iš psl. 2 

paskutiniosios dienos, sutei
kę ir Tau, ir Tavo draugams 
neišdildomų prisiminimų.

Tačiau likimas pasisuka ir 
vėl bkgojon pusėn. Tu su
sergi vėžio liga. Operacija 
seka operaciją. Bandoma 
viskas. Bet gaila, tik veltui. 
Skausmas ir susirūpinimas 
matosi gražiame Tavo veide. 
Tu kenti, nors to ir neparo
dau Tu ta tikroji moteris ir 
paskutinėmis savo gyveni
mo valandomis dar rūpiniesi 
kitais. Rašai man į Lietuvą 
ir Vokietiją, prašydama ma
nęs saugotis, kad kas nors 
blogo man neatsitiktų, kai 
Tu gi pati tuo metu, jau gy
veni paskutiniąsias savo gy
venimo minutes. Ir štai, 
rugsėjo 8 dieną, palikai Tu 
mus, išeidama į Anapilį.

Atsisveikino Tave Tavo 
liūdinti mama, dukra su sū
numi, broliai su šeimomis ir 
daugybė Tavo draugų. Tavo 
karstas skendėjo vainikuose 
ir jūroje gyvų gėlių, kurias 
Tu taip mėgai. Tavo liutero
nų parapijos kunigas K. Do- 
ler, kartu su lietuvių kun. J. 
Šimboru, atliko bažnyčioje 
ir kapuose religines apeigas, 
taip pat ir atsisveikindami 
visų parapijiečių vardu. Ir 
štai, paskutiniam poilsiui 
Tave priglaudė Pine Grove 
Memorial Park kapinės.

Leisk man, miela Zina, 
Tavo visų lietuvių draugų ir 
bičiulių vardu, Tau tarti 
paskutini Sudiev. Tavo kuk- 
Umas, Tavo skaisti motiniš
ka širdis bus ne tik Tavo 
šeimai, bet ir mums visiems, 
gražiausias Tavo gyvenimo 
atsiminimas. Ilsėkis ramy
bėje.

Ant. Laukaitis

712.300 sumai. Tačiau bėga
maisiais metais įnašų kapi
talas sumažėjo: šiuo metu 
kiekvienam nariui tenka tik 
nepilni du įnašai (vienas 
įnašas $ 10.00), o jų bendra 
suma yra $ 14.850. Draugi
jos pirmininkas kvietė visus 
narius savo įnašus padidinti.

Anksčiau" Adelaidėje 
įsteigto "Talkos" skyriaus 
veikimas formaliai įteisin
tas. Dėl Sydney skyriaus 
įteisinimo dar tebevyksta 
aiškinimasis su NSW atitin
kamomis įstaigomis.

"Talkos” valdyba skati
nusi Adelaidėje veikiantį 
skyrių persitvarkyti į savis
tovią kredito draugiją. 
Tokie pat siūlymai buvę da-

J. Slavėnas

J. Kuzminskis Vilnius Lino raižinys

HITLERIO IR STALINO DRAUGYSTĖ
VOKIEČIŲ - SOVIETŲ DRAUGYSTĖS KELIAS 
H-JO PASAULINIO KARO IŠVAKARĖSE Tęsinys

Kad "Blitzkrieg” galėtų 
būti privestas iki norimo 
pasisekimo, Lenkija tiek iš 
Rytų tiek iš Vakarų turinti 
būti izoliuota. Kiek liečia 
Vakarus, tai naujieji vokie
čių sutvirtinimai sieks iki 
Olandijos sienos ir klasiniai 
įsiveržimų keliai tuo užtve
riami. Vienas tiesioginis 
puolimas galėtų įvykti tik 
per Olandiją, tačiau neverta 
būkštauti, kad Vakarų vals
tybės Olandijos neutralumą 
pažeistų. Taigi belieka tik 
Lenkiją izoliuoti nuo Rusijos 
- o tas jau įvykdyta. Hitleris 
stengėsi gr. Ciano užtikrinti, 
kad Rusija niekada dėl Len
kijos interesų - Lenkijos jie 
iš širdies gelmių neapkenčia, 

intervencijos nedarys; 
siuntimas anglų - prancūzų 
karinės misijos į Maskvą te
turi tik vieną tikslą - užmas
kuoti katastrofalinę politinių 
Sasitarimų padėtį; pagaliau 

:usija tesiekianti - savo prie 
Baltijos priėjimą išplėsti.

Kaip tik tuo momentu, 
kai Hitleris stengėsi nupieš
ti tokį raminanti paveikslą, 
jam buvo atnešta tik ką iš 
Maskvos gauta telegrama.
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ryti ir Sydney skyriaus stei
gimo metu. Tačiau, kaž ko
dėl, tų miestų lietuviai, be
sidomi kredito draugijos 
veikimu, nori pasilikti mel- 
burniškės "Talkos” globoje.

Apsidžiaugta sklandžia 
veikla, nors ją sunkina tebe- 
sitesią infliaciniai rūpesčiai. 
Pirmininkas dėkojo valdy
bos nariams už rūpestingą 
bendradarbiavimą. Draugi
jos įstaigos personalui: sąs
kaitininkui Z. Jokūbaičiui ir 
kasininkui V. Rekežiui - už 
kruopžčiai atliekamas pa
reigas. Ypatingą padėką iš
reiškė "Talkos” reikalų ve
dėjui Juozu Šnirui už suma
nų ir rūpestingą draugijos 
atskaitomybės bei kitų rei

Pasikalbėjimas, pastebi Dr. 
Paul Schmidt (vertėjas), 
trumpam buvo pertrauktas 
ir telegramos turinys fr. Ci
ano tuojau praneštas: rusai 
pareiškė sutinką, kad į 
Maskvą būtų atsiųstas poli
tinėms deryboms vokiečių 
agentas.

Tą pat dieną (rugp. 12) 
Maskvoje įvyko pirmasis 
anglų ir prancūzų karinių 
misijų posėdis su sovietų 
vyriausia karo vadovybe, 
t.y. tuo pat metu, kai kaule
liai jau buvo mesti ir klausi
mas politinio suartėjimo 
tarp Rusijos ir Vokietijos 
jau buvo teigiamai išspręs
tas. Liko paliesti dar svar
besnis klausimas - išsiaiš
kinti teritorinį pasidalinimą 
ir čia buvo iškilęs reikalas 
siųsti vokiečių emisarą. Šiuo 
emisaru buvo asmeniškai 
pats Vokietijos užsienių rei
kalų ministeris Joachim von 
Ribbentrop. Vėliau Pary
žiuje ir Londone buvo daro
mi priekaištai, kad dery
boms su rusais nebuvę iš jų 
pusės siunčiamos vadovau
jančios politinės asmenybės. 

Kitų pįipmąge - padėties jau ______ , r__ _
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kalų tvarkymą.
Apie Adelaidės skyriaus 

veiklą painformavo p. V. 
Baltutis, pabrėždamas, kad 
skyriaus darbas plinta. Sky
rius didėja tiek narių, tiek 
indėlių bei paskolų paklau
sos atžvilgiu. Bendrai, pasi
tikėjimas ’’Talka” bei jos 
veikimu vietos lietuvių 
bendruomenėje populiarėja.

Finansinės atskaitomybės 
pranešimą padarė draugijos 
reikalų vedėjas Juozas Šni- 
ras. Kadangi balansas, pelno 
ir nuostolių sąskaita bei 
skyrių apyskaitos paruoštos 
tvarkingai ir Chartered 
Accountant patikrines ir 
patvirtintos, jų tikslumas ir 
teisingumas susirinkimui 
nekėle jokių abejonių.

"Talkos" apyskaitiniai 
metai baigti $ 2,189,153 - 
balansu. Jo aktyvo stam
besnės sumos: paskolos na

niekas nebūtų pakeitęs nes 
jau nieko nebuvo likę neiš- 
išspręsto, kas būtų stovėję 
rusų - vokiečių susitarimų 
kelyje: Stalino ir Hitlerio 
politika siekė to pačio tikslo.

ATIDENGTOS KORTOS

Ribbentropas skubėjo įsi 
gilinti į visus Molotovo rei
kalavimus ir rugp. 16 d. pa
vedė pasiuntiniui v.d. Schu- 
lenburgui Molotovą painfor
muoti, kad jo patiekti pagei
davimai sutinka su Vokieti
jos pageidavimais, t.y., Vo
kietija pasirengusi su Sov. 
sąjunga pasirašyti nepuoli
mo paktą ir, jei Sov. Sąjun
ga to pageidautų, 25 metų 
laikotarpiui. Tačiau padėtis 
šiuo metu taip paaštrėjo, 
kad kiekvieną dieną konflik
tas su Lenkija gali prasi
veržti. Iš to ir kilo būtinu
mas tarp abiejų valstybių 
pakibusius klausimus gali
mai greičiau išsiaiškinti. 
Ribbentropas, kuriam Fue- 
reris parengė generalinį 
įgaliojimą, rugpiūčio 18 d. 
buvo kelionei į Maskvą pil
nai pasirengęs. 

riams $ 1,318,806.-, indėliai 
kredito kooperatyvuose $ 
385,297.-, nekiln. turto įkei
timai $ 326,662.-, paskolų 
lakštai (Bonds) $ 60,000.-, 
pinigai banke $ 80,115.- bei 
kitos smulkesnės sumos.

Balanso pasyvo stambes
nės sumos yra: terminuoti 
indėliai $ 1,460,800.-,
taupom, s-tos $ 647,884.-, 
įnašai $ 14,850.-, atsargos 
kapitalui (statutin. ir bend
rinis) $ 35,026.-, bei kitos 
smulkesnės sumos.

Pelno ir nuostolių sąskaita 
balansuota $ 207,532.- su
mai. Jos pajamų didžiausios 
pozicijos yra: palūkanos už 
paskolas $ 148,982.-, palūka
nos už invest, sumas $ 
58,250.- ir įstojimo mokestis 
$ 300.-

Išlaidų didžiausios pozici
jos yra: palūkanos už indė
lius $ 154,268.-, visos kitos 
mažesnės sumos išleistos 
draugijos administravimo 
bei jos įstaigos išlaikymo 
reikalams.

Metinės "Talkos” veiklos 
rezultate gauta gryno pelno 
$ 25,691.-

Prieš valdybos ir atskai
tomybės pranešimus tvirti
nant, buvo aptartas palygi
namai didelis nariams gra
žintų įnašų (Shares) išmo
kėjimo klausimas. Šį reikalą 
bei jo priežastis draugijos 
valdybai paaiškinus, valdy
bos pranešimas ir finansinė 
apyskaita patvirtinta.

Gautas draugijos pelnas 
paskirstytas taip: 10% divi- 
dento už įnašus $ 2,569.-, 
10% lietuvių bendruomenė
je veikiančių organizacijų 
kultūriniams reikalams $ 
2,569.-, o likusi pelno dalis, 
apie $ 20,400.-, paskirta L 
stautinį ir bendrinį "Talkos” 
atsargos kapitalą.

Buvusiems valdybos na
riams - Povilui Baltučiui ir 
Juozui Balbatai sutikus vėl 
valdybon kandidatuoti, jie 

buvo išrinkti. Nauja valdy
ba yra: Povilas Baltutis, 
Juozas Balbata, Viva Alek
na, Arnis Muceniekas ir Al
gis Šimkus.

Naujai "Talkos” valdybai 
susirinkimas pareiškė kai 
kurių pageidavimų bei pa
siūlymų. Senai valdybai už 
atliktą darbą padėkojus, o 
naujai išrinktąja! palinkėjus 
jos darbe geriausios sėkmės 
susirinkimas baigtas.

Po to, susirinkimo daly
viai buvo pakviesti į Klubo 
patalpas posusirinkiminėms 
vaišėms. Čia, gausios Baltu
čių giminės šeimininkių, po 
Muceniekienės, Balnionie- 
nės bei jų suorganizuoto 
skaitlingo kadro paruoštais 
užkandžiais vaišindamiesi ir 
juos tauriaisiais bei puto
jančiais skystimėliais nu
plaunant gurkšnodami, 
susirinkimo dalyviai gyviau 
ir laisviau įvairiausias veik
los problemas sprendė, ku
rių įvykdymas dingo temų ir 
problemų reizginy. Tad iki 
pasimatymo sekančių metų 
’Talkos” susirinkime.

Liudas Barkus

Kai v.d. Schulenburg 
rugp. 17 d. atvyko į Kremlių 
perskaityti Molotovui 
Ribbentropo atsakymą, Mo
lotovas įteikė jam savo vy
riausybės notą, kurioje dar 
kartą buvo reziumuota jo 
vyriausybės laikysena. So-
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LIETUVIO ŠAUKSMAS IŠ ANAPUS
TSRS MINISTRŲ TARY
BOS PIRMININKUI A. 
KOSYGINUI

KANADOS MINISTRUI 
PIRMININKUI p-nui 
KLARKUI

LIET. TSR piliečių
LOČERIENĖS Almos
Saulės, LOČERIO Laimučio, 
gyv. Lietuvoje, Vilniuje, 
Šilo g-vė 29-16

Antri metai mes ir du 
mūsų vaikai prašome Tary
binės vyriausybės leidimo 
išvykti į Kanadą pas motiną, 
V. Giedraitis, gyvenančią 
Ontario provincijoje, Ha
miltono mieste.

Mūsų noras išvykti iš Ta
rybų Sąjungos į Kanadą yra 
pagrįstas elementaria žmo
gaus teise, paskelbta 13-ju 
str., 2-ju punktu Visuotinėje 
žmogaus teisių deklaracijoje 
bei Helsinkio susitarimuose. 
Juos pripažįsta visas prog 
resyvus pasaulis, jų dalyve 
yra ir Tarybų Sąjunga.

Tarybinė valdžia, dangs
tydamasi teisiškai nepagrįs
tais argumentais, nesuteikia 
mums teisės išvykti todėl, 
kad Tarybų Sąjungoje gy
vena mūsų broliai, nors Liet. 
TSR VRM Vizų skyrius turi 
iš visų brolių dokumentus, 
kuriuose jie nurodo, kad 
jokių turto bei kitų preten
zijų mums nereiškia ir 
mums išvykti į Kanadą ne
trukdo.

Absoliučiai jokių legalių 
priežasčių, trukdančių iš
duoti mums išvykimui vizas 

nėra.

Vakarų Vokietijoje plačiai 
skaitomas laikraštis 
"Deutsche Tagespost” rug
sėjo 19 d. numeryje at
spausdino porą stambių 
straipsnių apie Lietuvą. 
Vieną jų parašė Diethilda 
Treffert, "Katalikų žinių 
agentūros” (Katholische 
Nachrichtenagentur) kores
pondentė, neperseniai lan
kiusis Lietuvoje, o antrąjį - 
hamburgietis kunigas Wilm 
Sanders, lankęsis rugpiūčio 
mėnesį Baltikume.

Diethilda Treffert savo 
turistinius įspūdžius pava
dina: "Kalantos aikštėje 
Kaune” ir tuoj stambiu šrif
tu paryškina, kad Lietuvos 
katalikų 1972-jų metų suki
limas nėra nei pamirštas, nei 
numarintas, žurnalistė do
mėjusis Kauno kunigų se
minarija, bet ypatingai su
sitelkusi teatro aikštėje, kur 
1972 metais gegužės 14-tąją 
susidegino dvidešimtmetis 
Romas Kalanta, protestuo
damas prieš lietuvių religinį 
ir tautinį teriojimą. ”Ar Ka
lanta Kaune ir Lietuvoje dar 
prisimenamas? Ar jis kaip 
nors įtakoj a lietuvius? Ar jo 
tautiečiai kaip nors susirišę 
su Kalantos laidotuvių suki
limu, kurį tik per keturias 
dienas nuslopino specialūs 
Maskvos militariniai dali
niai?” - klausia stambiomis 
raidėmis vokiečių žurnalistė 
Treffert.

Diethilda, palyginusi 
Kauną su Vilniumi ir kitais 
Pabaltijo miestais, randa jį, 
Kauną, simpatingu miestu,
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Atsisakydamas išduoti 
vizas. Vidaus Reikalų M-jos 
Vizų skyrius visiškai aiškiai 
ignoruoja tiek visuotinę 
žmogaus teisių deklaraciją, 
tiek ir Helsinkio susitarimų 
Baigiamąjį aktą.

Mes visada teigėme - mū
sų noras išvykti į Kanadą 
negali būti siejamas su poli
tika, nes šeimos susijungi
mas - ne politika.

Iš dienos dienon mes 
kreipiamės į įvairias ir ne tik 
vietines Lietuvos TSR, bet 
ir į Tarybų Sąjungos admi
nistraciją, valstybines bei 
partines aukštąsias instan
cijas, prašydami leidimo iš
vykti, bet visi mūsų prašy
mai visada su didžiausiu at
kaklumu atmetami.

Tai aiškiai rodo, kokios čia 
mūsų pilietinės teisės ir kaip 
Tarybų Sąjunga, įsipareigo
jusi vykdyti, tikrumoje 
vykdo tarptautinius - teisi
nius susitarimus.

Praradę viltį susilaukti 
žmoniškumo iš Tarybų Są
jungos vadovų, mes tiesio
giai kreipiamės į Kanados 
vyriausybę, suteikusią 
mums teisę atvykti į šalį, ir 

Nemarioji Lietuva
Vokietės žurnalistės įspūdžiai Lietuvoje

K.J. Dėdinas, Vokietija

kur stumdosi judrūs būriai 
ties didprekynamiais, kur 
vitrinose tegul ir už murzi- 
nokų langų nemaža prekių. 
Vokietė turistė įsiliejusi į 
"Laisvės alėją” (taip ji para
šo po viena nuotrauka) ban
do kaip nors nusiirti prie 
teatro aikštės. Kur jis? 
Diethilda užklausia rusiškai 
vieną praeivį, ”Jo atsaky
mas man užčiaupė burną”, - 
rašo vokietė. "Praeivis no
rėdamas pasitikrinti ko 
klausiu, ar man pabrėžti, o 
gal net prieš "rusę” pasidi
džiuoti manęs užklausė: ”Ar 
jūs ieškote Kalantos aikš
tės?" - "Aš neatsistebėjau, - 
tęsia vokietaitė žurnalistė, - 
kaip drįso tasai lietuvis vie
šumoje rusų nekenčiamo 
sukilėlio pavardę garsiai iš
tarti ir tai dar tokiai, kuri jį 
užkalbino Lietuvoje neken
čiama rusų kalba?!!” - ’’Pa
keliui aš dar kelis kartus 
klausinėjau teatro aikštės, ir 
visi man nurodydavo ją, - kai 
kas prasmingai šypsodama
sis, ■ nenutylėdami "Kalan
tos" pavardės” - stebisi žur
nalistė.

Kaip atrodo toji Kalantos 
aikštė? - Neperdidelė aikštė, 
apaugusi liepomis ir klevais 
o jos vidury medžių šešė
liuose mažutis tvenkinukas. 
Gal kaip tik ant jo krašto 
padėjo Kalanta savo baisios 
mirties priežastį paaiški
nantį raštelį. Pagal žurna
listę Kalanta vykusiai pasi
rinko tokią aikštę savo mir
čiai: aplinkui prekynamiai, 
knibžda kauniečiai, prie pat 

dar eilinį kartą kreipiamės į 
Tarybų Sąjungos vadovus, 
vadovus tos šalies, iš kurios 
mums neleidžiama išvykti.

Kanados Raud. Kryžius 
atsiuntė Lietuvos VRM Vizų 
skyriui savo ofic’alų doku
mentą, kuriame aiškiai 
išdėstyta pagrįsta mūsų 
šeimos teise susijungti. Šį 
dokumentą Vizų skyrius 
priimti atsisakė.

Mes kreipiamės ir į Kana
dos Raud. Kryžių - infor
muokite Madrido
Pasitarimo dalyvius apie

Lietuvos gyventojus, 
ypač dailininkus ir meno 
mylėtojus, pasiekė žinia, 
kad Vakarų Berlyne gyve
nąs lietuvis Vytautas Žilins
kas, jausdamas artėjant gy
venimo saulėlydį, savo gim
tajam Kaunui padovanojo 
tikrai karališką dovaną - 
brangų ir nepaprastai ver
tingą Vakarų Europos daili
ninkų keturių šimtų pa
veikslų rinkinį.

Tai tikrai neelinis įvykis 
mūsų krašto kultūriniame 
gyvenime. Meno mylėtojai 
žinojo. jog fundatorius 
griežtai reikalavo, kad pa
veikslai būtų saugojama tik 
Kaune ir kad jiems būtų

"Laisvės gatvės” ir prie 
Vykdomojo komiteto. Visa 
tai priduoda tai mirčiai giliai 
prasmingą simbolinį foną. 
Pagaliau juk nepertoli orto
doksų stiliaus bažnyčia, nors 
iškoneveikta, kad paversta 
muziejumi, bet vistiek jos 
kupolose dar spindi kryžiai.

Vokiečių žurnalistė eina 
dar toliau. Ji jaučiasi kau
niečių drąsa savo Kalantą 
viešai išpažinti sujautrinta, 
giliai dvasioje paveikta. Ji 
junta, jog giliau po paviršu
tinišku miesčionių gyveni
mu turi slypėti kas giliau ir 
rimčiau. Tikrai, Kai vakare 
Diethilda kontaktuojasi su 
"Lietuvos Bažnyčios kroni
kų” atsakingaisiais, ten pa
tiria, jog Bažnyčia ir tikin
tieji prisiglaudę dalinai po- 
gindyje, kur gali puoselėti 
savo religinį gyvenimą taip 
ir tiek, kiek prasminga, ku
rio valstybinės įstaigos jau 
nebeužgriebia. Per 40 "Ba
bilono nelaisvės” metų juk 
reikėjo išgudrėti, kaip su
gyventi su ateistiniu smur
tu. Vokiečių žurnalistei iš 
viso paaiškėjo, kad lietuvių 
tauta dar 78 % katalikiška, 
nors velka skausmų kryžių 
klupdama.

Kokia Lietuvos valstybė 
bejėgė prieš lietuvių tikin
čiųjų atsparą, matosi jau iš 
net virtinės ’’religijos reika
lams įgaliotiniu". Po stor
žievio ir betaktiško Rugie
nio, - kaip tik po jo vėliava 
1972 išsiveržė kauniečių ne
ramumai sekė Maskvoje iš- 
gudrintas Tumėnas, metų 
metais bandęs neva nuolai-
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mūsų beviltišką padėtį ir 
nepalikite mūsų šeimos než
moniškumo valiai.

Ločerienė, Ločeris

Motinos adresas: Mrs. 
Giedraitis v, 13 Mount Royal 
Ave Hamilton, Ont L8P 4H5 
Canada (V. Giedraitis yra 
Ločerienės Almos - Saulės 
motina)

Ločeris L. už pareikštą 
norą išvykti su žmona ir 
vaikais į Kanadą pas žmonos 
motiną buvo (1978.IV.il) 
pašalintas iš Dailininkų Są
jungos, tuo jam atimta teisė 
kūrybiniai dirbti monumen
taliosios - dekoratyvinės 
dailės srityje.

Lietuvio dovana Kaunui
(Iš pogrindžio spaudos Lietuvoje)

pastatyta speciali paveikslų 
galerija. Maskvai šios sąly
gos labai nepatiko: kaip 
kiekvienos užkariautojų im
perijos metropolija, ji mėgo, 
kad visa, kas geriausia ir 
vertingiausia šalyje, būtų 
saugoma jos saugyklose. O 
kas gi tas Kaunas? Strategi
nis užkampio miestukas, į 
kurį tik labai retaiužsienie- 
čiai gali įkelti koją. Ne, tais 
paveikslais turi grožėtis 
maskviečiai ir jų svečiai, o 
jei norės į juos pasižiūrėti 
kauniečiai, tegul atvyksta 
jiems parodų durys nebus 
uždarytos...

Bet p. Žilinskas buvo at
kaklus. Ne veltui jis lietuvis! 
Jis nepasidavė jokiems 
Maskvos graudenimams, 
šantažams, grasinimams ir 
įkalbinėjimams. Dar dau
giau - jis sutiko finansuoti 
paveikslų galerijos statybą! 
Tad Maskvai nieko daugiau 
neliko kaip užgniaužti kar
tėlį - duoti sutikimą pa
veikslų galerijos statybai. Ir 
visvien dėl kai kurių ypač 
vertingų paveikslų dar tru
ko derybos - gal pavyks ir 
Maksvai laimėti vieną kitą. 
Tad ponui Žilinskui belieka 
palinkėti dar didesnio at
kaklumo - visa jo dovanota 
kolekcija turi likti Kaune!

Kaune, Donelaičio gatvė
je, užvirė statyba. Per ne
girdėtai trumpą laiką tary
binėje praktikoje - šiek tiek 
daugiau nei metus laiko, bu
vo pastatyta ir įruošta nau
joji paveikslų galerija. Ir tai 
tuo metu, kai visos geriau
sios statybininkų jėgos nu
kreiptos Maskvos olimpinio 
miestelio statybai!

Ir štai 1979 m. sausio pa
baigoje naujoji paveikslų 
galerija atvėrė lankytojams 
duris. Septynios galerijos 
salės sunkiai galėjo talpinti 
visus norinčius ją aplankyti, 
ypač šeštadieniais ir sekma
dieniais. Lanko ją kauniečiai 
ir kitų Lietuvos miestų gy
ventojai, lanko ją ir atvykę 
iš Rusijos, ypač turistinių 
traukinių keleiviai. Beje, 
pastarieji geriau lanko kitas 
Kauno "įžymybes” - mėsos 
bei trikotažo parduotuves, iš 
kurių išeina nešini nebe 
krepšiais, o tiesiog maišais...

Šios galerijos atidarymas 
turėtų būti nušviestas spau
doje ir televizijoje. Bet keis
tas dalykas - be vienos kitos 
mažos žinutės ’’Kultūros ba
ruose", be šiek tiek plates
nio straipsnio "Literatūra ir 
menas”, nedidelio praneši
mo per televizijos žinias, 
apie šią naująją ekspoziciją '

British Library yra su
kaupusi apie aštuonis su 
puse milijono knygų ir ren
gia savo bibliotekos katalo
gą išleisti atskiru leidiniu. 
Pats katalogas sudarys apie 
300 tomų. Visas katalogas 
kainuosiąs rinkos kaina apie 
25.000 dolerių.

* * *
Australijos unijų prezi

dentas Bob Hawke ilgai 
grasinęs pagaliau apsi
sprendė pereiti į politinį 
krašto gyvenimą, statys sa
vo kandidatūrą į federalinį 
parlamentą ir tuo pačiu 
sieks nominacijos tapti Dar
bo partijos vadu ir prie pro
gos ministeriu pirmininku.

daugiau beveik nieko nebu
vo skelbiama.

Pradėjus galerijai veikti, 
jai skirti plakatai pasirodė 
tik po trijų savaičių. O ir 
tuose plakatuose teparašy
ta: Kauno paveikslų galeri
ja, adresas, darbo laikas. 
Daugiau nieko. O kad tai 
lauktoji V. Žilinsko paveiks
lų ekspozicija - nė žodžio. 
Tad nenuostabu, kad net 
daugelis kauniečių apie ją 
nieko nėra girdėję, o ką jau 
kalbėti apie kitų miestų gy
ventojus! Valdžia paveikslus 
priimti priėmė, bet jei; bū
tų dovanojęs koks nors 
marksistas, būtų visai kita 
šneka, o čia fundatorius - 
kapitalistas, o tuos kapita
listus dergiant tiek rašalo 
išlieta, tiek popieriaus suga
dinta. O čia staiga toks ka
pitalisto nesavanaudišku
mas! Dar liaudis ims ir pra
dės kitom akim žiūrėti į ka
pitalistus... kapitalizmą... 
Tad geriau to Žilinsko vardą 
minėti kuo rečiau...

Priimta, kad paveikslų 
galerijos, įkurtos turėtų 
turtingų mecenatų, pava
dintos jų vardu. Tokių pa
vyzdžių rasime daugelyje 
stambesnių Lietuvos, Vaka
rų Europos ir JAV miestų. 
NetMaskvoje veikia garsioji 
Tretjekovo galerija, žinoma 
visame pasaulyje. O kas gi 
tas Tretjekovas, gal revo
liucionierius ar bolševikas? 
Pavelas Michailovičius 
Tretjekovas - stambus pirk
lys, turtingas linų pramoni
ninkas, tipiškas kapitalistas 
ir, anot tarybinės termino
logijos, darbo liaudies iš
naudotojas, praturtėjęs iš 
jos prakaito. 1892 m. jis 
Maskvai padovanojo vertin
gų paveikslų rinkinį, ir pa
veikslų galerija jo vardu va
dinama iki šiolei. Kauniškei 
galerijai Žilinsko vardas ne
tinka... Iš tiesų, kas leidžia
ma Maskvai, neleidžiama 
Kaunui!

Mes lietuviai, į šią dovaną 
žiūrime ne tik kaip į nepap
rastos kultūrinės, pažintines 
ir estetinės vertės dovaną, 
kažkokia dalimi mus priarti
nusius prie Vakarų Europos, 
bet ir kaip į užsienio lietuvių 
ryšio su pavergtąją tėvyne 
simbolį. Ši dovana įrodo, kad 
mūsų išeiviai nėra nuo tau
tos kamieno nulaužta šaka, o 
tikroji mūsų tautos dalis, 
gyvenanti savo tėvynės sie
kiais ir rūpesčiais. Mus iki 
pat širdies gelmių jaudina 
šis kilnus tautiečio mostas.

Todėl kovojančios Lietu
vos vardu nuoširdžiai Vy
tautui Žilinskui tariame:

Ačiū Tau, kilnusis tautieti!
i < ■ — ....Kauniečiai
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HITLERIO IR STALINO 
DRAUGYSTĖ

Atkelta iš psl. 3
vietų vyriausybė tik todėl 
ryžosi dalyvauti organizuo
jant apsigynimo frontą prieš 
Vokietiją, kadangi ji manė 
galinti būti Vokietijos grą- 
soma. Kai Vokietija savo 
politiką keičia, sovietų vy
riausybė galinti tokį pakei
timą tik sveikinti... Ji taip 
pat esanti pasirengus savo 
politiką Vokietijos atžvilgiu 
pagerinimo dvasioje pritai
kinti. Šių naujai pertvarky
tų santykių sąlygos nuo da
bar jau nustatytos. Pirmas 
žingsnis turi būti ūkinės su
tarties sudarymas; antras - 
nepuolimo paktas ir tuo pat 
metu susitarimas dėl spe
cialaus protokolo, kuris su
sitariančių šalių vienu ar ki
tu užsienių atveju politikos 
kilusius klausimus tvarkytų 
ir sudarytų integralią pakto 
dalį.

Dabar Sov. Sąjunga laikė 
atėjus tinkamą momentą 
savo kortas pilnai atidengti: 
pirmiausia pradėjo nuo su
artėjimo, paskiau pareikala
vo nepuolimo pakto ir ga
liausiai - ” pridedamojo pro
tokolo”, kuris precizuotų 
dirvą, ant kurios galėtų ru
tuliotis su Vokietija disku
sijos ir kuriame būtų imtasi 
apibrėžti politinių ir terito
rinių interesų sferos Rytų 
Europoje.
Tą pačią dieną (rugp. 17) 

Vorosilovas "paprašė^ kari
nės komisijos darbus atidėti 
iki rugpiūčio 21 d. Šios 
kelios dienos sovietų vado
vams turėjo tuo patarnauti,

Nemarioji...
Atkelta iš psl. 4

domis Bažnyčiai susižvejoti 
valstybei palankių vadovau
jančių asmenybių. Tumėnas, 
kaip ir Rugienis, sudužo į 
"Kronikas”. Jiedu ne tik ne
nutildė "Kronikų", bet dar 
daugiau - iššaukė daugiau 
dar kitp pogrindinių leidi
nių . Judviejų pėdsakys 
Anilionis savo karjeros pra
džioje irgi iškilmingai atsta
tė krūtinę prieš "Kroniką”, 
deja - lig šiol be užsimotos 
pasėkos. Pagal "Deutsche 
Tagespost” laikraštį Anilio
nis bažnytinę įtampą tiek 
paaštrinęs, kad jau gresia 
vėl atviros konfrontacijos 
pavojus.

"Deutsche Tagespost” 
žurnalistė stebisi lietuvių 
maldingumu. Ir šiokiadie
niais gausokai lankomos pa
maldos, net ir jaunimo. Žur
nalistė pastebėjusi, kaip 
Aušros vartuose nuo ryto 
ligi pietų laikomos mišios ir 
tai kunigų ne tik sau, o gau
siems maldininkams. Vokie
čių turistai patyrę, jog Auš
ros vartuose saugoma po
piežiaus Jono Pauliaus II 
kardinoliškoji biretė.

Žurnalistei Diethildai at
rodo, jog baltiečiai esą kon
servatyvūs katalikai, nes 
kunigai nugara link žmonių 
laiką mišias, tikintieji dar 
nedrįsta ranka priimti ko
munijos. Tai smulkmenos 
prieš tai, - rašo vokietė, - bet 
tikėjimas pilnas, gyvas, 
veržlus. Viena jauna moky
toja žurnalistei tvirtinusi, 
kad ji, kaip ir beveik visi lie
tuviai, esanti trykštanti ka
talikė. Kai žurnalistė pa- 

kad nuo kovo mėn. pradėta 
operacija būtų galutinai už
baigta.

Robbentropas karštai 
spaudė; esą reikia skubėti, 
nes priešingumai diena iš 
dienos gali pratrūkti. V.d. 
Schulenburg turįs neatleisti 
Molotovo, kad sutartis būtų 
kuo greičiau pasirašyta, nes 
normaliu diplomatiniu keliu 
to negalima padaryti. San
tykių trūkimas su Lenkija 
galimas ar gal ne "neišven
giamas”. Taip pat būtina ir 
sovietų interesus iš anksto 
išsiaiškinti. Jis, Ribbentro- 
pas, esąs pasirengęs tuojau 
pat išvykti į Maskvą žo
diškai tartis.

Pasiuntinys turėjo at
kreipti Kremliaus dėmesį, 
kad Vokietijos užsienių poli
tika stovinti istorinėj kryž
kelėj. Atitinkamo ministerio 
kelionė turėtų tuojau įvykti.

Naktį iš 19 į 20 rugpiūčio 
ūkinė sutartis Berlyne buvo 
pasirašyta ir tuo pačiu poli
tinis susitarimas iš esmės 
užtikrintas. Jau rugpiūčio 19 
d. Molotovas įteikė v.d. 
Schulenburgui nepuolimo 
pakto projektą. Sovietai tik 
po savaitės norėjo šį paktą 
pasirašyti, tai Hitleris ne
kantravo, nes jis rugpiūčio 
26 d. jau buvo numatęs Len
kijos puolimo dieną. Jis pa
rašė rugp. 20 d. Stalinui as
meninį laišką, kuriame pra
šė Ribbentropą priimti 
rugp. 22 d., o vėliausiai 
rugp. 23 d. Hitleris akcepta- 

klaususi, ar ir kaip galinti 
savo tikėjimą praktikuoti, į 
tai jaunos mokytojos atsa
kymas: "Apie tai viešai ne- 
siaiškina niekas!".

"Deutsche Tapespost” 
žurnalistė pastebėjusi, kad 
tiek Vilniuje, tiek Kaune žy
miosios ir kitų bažnyčių 
dauguma uždarytos, ar nu- 
prasmintos, t.y. paverstos 
koncertų, kinų, sporto salė
mis, net sandėliais. Po karo 
kauniečių skaičius padvigu
bėjo, religiškumas nesuma
žėjo, tačiau valdžia leidžia 
jiems tik 14 bažnyčių. Žur
nalistės sutiktieji kunigai 
jau pagyvenę, nes Kauno 
kunigų seminarijai primes
tas trumparegiškas '’nume- 
rus clausus”. Joje dabar 
mokosi vos 76 alumnai. Žur
nalistė džiaugiasi patyrusi, 
kad seminarijai leis naudotis 
buvusia jos bažnyčia ir leis 
pasistatyti tikinčiųjų lėšo
mis klierikams bendrabutį. 
Šalia šios seminarijos Lietu
voje išmokslinami slapti 
klierikai, kurie šventinami 
kunigais. Kur, kaip ir kiek jų 
tokių esą, nepavykę patirti 
viešniai iš Vakarų Vokieti
jos.

Vienas Vilniaus klebonas 
viešniai tvirtinęs, jog 75 % 
vaikų krikštijami, tiek pat 
pasiruošia pirmajai komuni
jai ir truputį mažiau sutvir
tinimo sakramentui. Du 
trečdaliai santuokų bažnyti
nės. Skemadieniais gausu 
mišių ir dauguma jų sausa
kimšai lankomos. Išgąstinga 
stoka religinės literatūros. 
Atrodo, kada nors valdžia 
leis atspausdinti katekizmą 
ir maldaknygę labai ribotu 
tiražu. Visa tai, kaip tvirtino 
vokiečių žurnalistai, jau 
atspausdinta pogrindyje. l , 

vo Molotovo pasiūlytą ne
puolimo pakto projektą. Bet 
kadangi klausimus, kurie 
turėjo sudaryti slaptojo 
protokolo objektą, dar rei
kėjo išsiaiškinti, jis matęs 
vienintelį kelią greitai tikslą 
pasiekti - ’’pasiųsti vokiečių 
diplomatą, kuris galėtų de
rėtis vietoje, nes Įtempimas 
tarp Vokietijos: ir Lenkijos 
pasidaręs nepakeliamas."

Hitlerio laiškas buvo 
įteiktas rugp. 21 d. ir Stali
nas pareiškė kiek suktą su
tikimą. Sovietu vadai sten
gėsi aiškiai neparodyti v.d. 
Schulenburgui savo pasi
tenkinimo. Tuo tarpu Hitle
ris, Goeringo parodymu, 
buvo labai susirūpinęs dėl 
atsakymo ilgo delsimo ir kai 
žinia apie sovietų sutikimą 
pasiekė Berlyną, jis negalė
jęs susivaldyti. Vieno tą 
sceną mačiusio Hitlerio pa
tikėtinio parodymu, jis pra
dėjo kumščiais daužyti sie
nas ir tuo pat metu kartoda
mas nesupratamus garsus, 
pagaliau džiūgavo: ”Aš pa-

Pažangos keliu
Na, iš tiesų, jau niekas taip nedaro!

Kai pradedu rašyti, tai nuo pradžios lig galo 
vedu (ar vest bandau) pasirinktą tą mintį. 
Ir niekaip negaliu įsidėmėti, prisiminti, 
kad šiais laikais... (Garsų čia įvairiausių gama — 
trukšminga, klykianti, ekstravagantiška reklama!)

Štai pagavau ir aš moderniškąjį toną, 
nes suprantu, į tą senovišką sijoną 
įsikabinęs, varginsi ne tik save - ir žmones. 
Nenuostabu, jei nuolatos girdi dejones, 
kad atsiliko ir poetai, ir rašytojai, ir literatai... 
„Su padangomis X greičiausiai rieda ratai!!!”

Nes kai prisėdi prie spausdinto lakšto, 
kad ir įvertini tu stilių lankstų, grakštų, 
tai neilgam - lyg trūkti kaž-ko ima... 
„Pirmyn su Zet - į laisvę, atgimimą!!!”

Mat, protas šiųdieninis toks aštrus, toks grynas; 
išlavino transistoriai jį, televizija bei kinas. 
Kodėl gi to neišnaudoja straipsniai, knygos? 
Visi juk žinom - būtinos dabar yra vedybos 
tarp to rašyto žodžio ir naujos vaizduotės... 
„Stebūklingiausio A negali nieks atstoti!!!”

Todėl, kam plunksna rankoj (ar tik imt galvoja), 
tebūna jis naujoviškas ir nedvejoja, 
kad jau skaitytojui kitokio reikia peno.
Pasąmonėje tiek giliai įsigyveno...
(Čia, vietoje reklamos, šaukti, trypti, ploti.)

Kas tokią pažangą išdrįstų kritikuoti?!
Julija

Kas į Lietuvą žvelgia tik 
paviršutiniškai, tas ją pas
tebi esant tokia, kaip ir kitos 
14 sovietinių respublikų. Gi 
jei kas Lietuvoje akyliau ir 
ausyliau pasisukinėja, tas 
atranda jos tikrąją lietuviš
kąją širdį pulsuojant pože
myje, kur gyvuoja nemarioji 
lietuvio esmė. O jos tenai 
neprieina net labai išgud- 
rinti ateistinės valstybės 
agentai. Jeigu valstybė kiek 
atleistų Bažnyčiai varžtus, 
pogrindinė veikla gal net 
dingtų, bet tuo pačiu ji su- 
viešėtų ir pasirodytų, jog 
per 40 sovietinio rėžimo me
tų ši Pabaltijo tauta išsilaikė 
pasigėrėtinai katalikiška. O 
kaip tik to labiausiai būgš
tauja ateistai, - baigia Diet- 
hilda Treffert, vokiečių 
"Deutsche Tagespost” žur
nalistė savo turistinius įs
pūdžius iš Lietuvos.

Toli atsiliksi 
neskaitydamas 

Mūsų Pastogės!

šaulį turiu kišenėj!” (Ich 
habe die Welt in der 
Tasche!)

Komunikate, kurio turinį 
parengė ir pasiūlė Moloto
vas (rugp. 21 Berlyne ir 22 
rugp. Maskvoje paskelbta
me), buvo pranešama, kad 
Ribbentropas jau išskrido į 
Maskvą pasirašyti nepuoli
mo pakto. Rugp. 21 d. išsi
skirstymo atmosferoje įvy
ko karinės misijos posėdis 
(anglų, prancūzų, sovietų). 
Rugpiūčio 22 d. Hitleris 
pranešė generaliniam štabui 
apie tuoj pat įvyksiančią 
ofenzyvą prieš Lenkiją. Tą 
pačią dieną marš. Vorošilo- 
vas pagaliau sutiko priimti

Žemėje yra toks pat vandens 
kiekis, kaip buvo pačioje pradžioje. 

Vandens cirkuliacija (kaip pavaiz

duota paveiksle) žinoma jau la

bai seniai,

prancūzų karinės misijos 
šefą gen. Doumenec, kuris 
painformavo marš. Voroši- 
lovą, kad Prancūzijos vy
riausybė sutinktanti su so
vietų kariuomenės per Len
kiją peržygiavimu. Į tai Vo- 
rošilovas atsakė, kad to ne
pakanka, nes esą reikia for
malaus sutikimo Lenkijos ir 
Rumunijos vyriausybių. Tik 
gavus tokį sutikimo pareiš
kimą galima pasirašyti pak
tą, su sąlyga, kad politinės 
aplinkybės per tą laiką ne
bus pasikeitusios.

Tą momentą, kai Vorošilo- 
vas davė prancūzų generolui 
tokį atidedantį atsakymą, jis 
puikiai žinojo, kad politinės 
aplinkybės jau nebuvo to
kios pačios, nes vokiečių - 
sovietų nepuolimo pakto pa
sirašymas, pradėtas rengti 
nuo 1939 m. kovo mėn., da
bar jau buvo kaip įvykęs 
faktas.

Ribbentropas atvyko į 
Maskvą su nauju Hitlerio 
laišku rugpiūčio 23 d. apie 
pietus. Laiške įsakmiai buvo 
pabrėžiama, kad ateity visos 
Rytų Europos problemos 
turinčios būti išimtinai Vo
kietijos ir Rusijos reikalas.

Pasitarimai, kuriuose da
lyvavo Stalinas, Molotovas, 
Ribbentropas, v.d. Schulen
burg ir Gustav Hilger, pra
sidėjo 3 vai. po pietų. Stali
nas atėjo pat pradžioje, kai 
buvo tariamasi dėl jam 
svarbaus punkto - Sovietų 
Sąjungos pretenzijų į Latvi
jos uostus Liepoją ir Vents
pilį. Ribbentropas telefona- 
vo Hitleriui norėdamas pa
tirti šio nuomonę ir sutikimą 
ir gauti įgaliojimus pasira
šyti slaptąjį protokolą, ku
riame būtų apibrėžtos abie
jų šalių interesų sferos. Hit
leris pareikalavo kuo sku
biausiai atnešti jam atlasą, 
prabėgomis peržvelgė kai
myninių valstybių žemėla
pius ir pasakė: "Taip, sutin
ku!” (Ja, einverstanden!). 
Tai buvo apie 9 vai. vakaro.

Pasitarimai netrukus bu
vo vėl atnaujinti ir tęsėsi iki 
po vidurnakčio. Tada buvo 
pasirašyti nepuolimo paktas 
ir si iptasis protokolas, abu 
datuoti rugpiūčio 23 d. Visų 
veidai švitėjo. Fotografijose 
matyti didelė pasitenkinimo 
išraiška. Išgerta daug šam
pano ir Stalinas pasiūlė tos
tą Hitlerio garbei: "Aš ži
nau, kaip vokiečių tauta 
myli savo Fuererį! Aš todėl 
norėčiau išgerti į jo sveika
tą!”

Nepuolimo paktas, kuris 
tuojau buvo paskelbtas, turi 
dvi svarbias kliauzules: pa
gal 4-tą str. - abi sutartį pa
sirašiusios šalys įsipareigoja 
nedalyvauti jokiame jėgų 
susigrupavime, kuris tiesio
giniai ar netiesioginiai būtų 
nukreiptas prieš antrąją ša
lį. Šiuo būdu Stalinas atpa
laidavo Rusiją nuo bet kokių 
ryšių su Prancūzija ir Ang
lija kolektyviniam ■ augumui 
išsaugoti. Be to, paktas įsi
gali tuojau jį pasirašius, net 
prieš pasikeitimą ratifikaci
jos dokumentais. Ir kadangi 
slaptas pridedamasis proto
kolas buvo laikomas nepuo
limo pakto integraline dali
mi, tai ir jis tuo pat metu 
įsigali.
■1 ■ Nukelta į pšl. 6 ‘1 1 '
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Tautos Šventė Adelaidėje
Tautos šventės Adelaidė

je pravedamos sudėtingiau, 
negu kitose mūsų kolonijo
se. Čia turime du tautinius 
centrus, tad ir Vasario 16 ar 
Rugsėjo 8 iškilmės pra
vedamos dviejose vietose 
skirtingais variantais.

Jau kelinti metai Rugsėjo 
8 minėjimo išvakarėse vyr. 
moksleiviai ateitininkai Ka- 

■ talikų Centre suruošia jau
nimo koncertą, o ateitininkai 
sendraugiai - litaratūros va
karą. Tokiu būdu to vakaro 
renginys susideda iš dviejų 
dalių.

Programa buvo gana plati 
ir įvairi. Jaunimo koncerte 
skaitlingiausiai pasirodė 
pianistai. Jų buvo bent še
šetas. Kiti grojo akordeo
nais bei kanklėmis, pūtė tri
mitus^ šoko baletą, Žilvino 
jaunesnioji grupė pašoko 
kelis tautinius šokius. Tai 
vis įvairiose meno šakose 
pradedantis reikštis jauni
mas. Džiugu, kad jų skaičius 
toks gausus. Tai busimieji 
mūsų kultūrinių parengimų 
dalyviai.

.Ksįįįrtinai paminėti du 
jauni dailiojo žodžio inter
pretatoriai - Sietynas Kubi
lius ir Andrius Binkevičius, 
kurie savo talentu praaugo 
savuosius metus. Juos daž
nai girdime ne tik jaunimo, 
bet ir kituose parengimuose

BALTISTIKOS II-SIS
SEMIRAS

SYDNEJUJE

Rugsėjo 15 d. Macquarie 
Universitete Sydnejuje 
buvo pravestas jau antrasis 
Baltistikos studijų semina
ras, praėjo pravestas gana 
sėkmingai dalyvaujant virš 
šimtinės klausytojų. Šių 
Baltistikos seminarų galva 
ir spiritus movens yra mūsų 
aktyvusis jaunas inž. Vy
tautas Juška, kuris su latvių 
ir estų akademiniu jaunimu 
ėmėsi šito rizikingo eksperi
mento, iš ko jau gaunami 
gana apčiuopiami rezultatai. 
Tokiais seminarais susido
mėjo ne vien baltiečiai, bet 
ir australiškos akademinės 
viršūnės bei studentija.

Pereitame seminare buvo 
skaitomos 5 paskaitos su 
gyvom diskusijom. Iš lietu
vių paskaitą skaitė apie Vil
niaus Universitetą 400 metų 
sukakties proga p. Vytautas 
Patašius, gi moderavo prof. 
Dr. A. Kabaila. 

-.v ..... u--u eimit i-Gedimino pilis Vilniuje
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bei minėjimuose. S. Kubilius 
padeklamavo Vygaudo "Ry
tas stepėje", A. Binkevičius 
skaitė iš J. Gučiaus kūrybos 
"Yra šalis”.

Literatūros vakaro daly 
dalyvavo vien adelaidiškiai 
autoriai: V. Dumčius, L. Pa
kalnis, B. Mockūnienė, P. 
Pusdešris, L. Šimkutė ir V. 
Baltutis. V. Ratkevičius 
paskaitė ištrauką iš O.V. 
Milašiaus misterijos Miguel 
Manara. Programos vidury 
atsikvėpimui konservatori
jos studentė R. Pranckū- 
naitė pianinu paskambino F. 
Paulene ištraukėlę. Paren
gimas baigtas Tautos Him
nu.

Sekmadienio rytą, kaip 
jau įprasta, pakeltos vėlia
vos prie Lietuvių Namų, o 
prieš pamaldas ir Katalikų 
Centre. Pamaldose įneštos 
įvairių organizacijų vėlia
vos. Gražų šventei pritai
kintą pamokslą pasakė kun. 
A. Spurgis.

3 vai. Liet. Namuose pra
vestas iškilmingas minėji
mas. Įžangai S. Kubilius pa

MELBOURNE

Rugsėjo 11 d. Melbourne 
mirė Juozas Jarašius, 69 m. 
amžiaus. Velionis gimė Kė
dainiuose. Atvykęs į Aus
traliją 20 paskutinių metų 
išgyveno Melbourne. Laido
tuvių apeigas atliko kun. P. 
Dauknys Faukner kremato
riume dalyvaujant jo drau
gams ir marčiai su anūku iš 
Darvino. Kadangi Juozas 
buvo uolus Liet. Klubo Mel
bourne lankytojas, tai laido
tuvių dalyviai susirinko į 
Liet. Namus, kur visų buvo 
prisimintas kaip tylus, bet 
nuoširdus lietuvis.

(va)

FILISTERIŲ
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 23 d. įvyko Syd- 
nejaus Filisterių Būrelio 
metinis susirinkimas. Ap
tarta Būrelio praeities veik
la ir svarstytos veiklos gali
mybės ir pobūdžiai ateityje. 
Numatoma surengti viešų 
paskaitų aktualiomis temo
mis bendruomenės gyveni
me. 

deklamavo B. Brazdžionio 
"Šaukiu aš tautą”. Minėjimą 
atidarė ALB apyl. pirm. C. 
Zamoiskis. Paskaitą "Naujų 
kelių beieškant" skaitė B. 
Mockūnienė.

Meninėje programos da
lyje pasirodė G. Vasiliaus
kienės vad. mergaičių 
chorelis "Eglutės” ir choras 
Lituania. Žilvino šokėjai, 
vad. V. Neverausko, pašoko 
kelis šokius. Vaidilos teatro 
aktoriai J. Neverauskas, G. 

Matulevičienė, V. Ratkevi
čius ir B. Rainys padekla
mavo mūsų žymiųjų poetų 
kūrybos.

Publikos buvo pilnutėlė 
salė. Programai pasibaigus 
visi susirinko Liet. Namų 
sodely, kur ramovėnams iš
sirikiavus buvo nuleistos 
vėliavos, sugiedotas Tautos 
Himnas ir Malda.

Minėjimo programą pa
ruošė prie Adelaidės Apyl. 
Valdybos sudaryta kultūri
niams reikalams komisija. 
Pravedė J. Neverauskas.

b.s.

Išrinkta nauja valdyba 
tokios sudėties: Dr. K. Bag
donas, Danius Bieri ir Vyte
nis Šliogeris. Padėkota bu- 

. vusiai valdybai už jos darbą.
V.Š.

***
Aną savaitę skubiai pa

guldytas Auburno ligoninėje 
žinomas Visuomenininkas 
Bronius Genys, ištiktas šir
dies priepuolio. Ligoninėje 
jis yra laikomas išskirtinoje 
priežiūroje.

***

Hitlerio ir Stalino
Atkelta iš psl. 5

Nepuolimo pakto ga
liojimo laikas nustatytas 10 
metų - kompromisas tarp 
vokiečių siūlyto 25 metų ir 
rusų 5 metų.

SLAPTASIS PRIDEDA
MASIS PROTOKOLAS

Pasirašymo sutarties tarp 
Vokietijos Reicho ir Sovieti
nių Socialistinių Respublikų 
Sąjungos proga, žemiau

BIZNIS
lieka

BIZNIU
Bet kada jo praplė

timui neužtenka pinigų, 
-gaunasi menkas biznis.

TALKA skolina pinigus biznio reikalams 
ilgam arba trumpam laikui.
TALKOS įstaigos veikia Lietuvių Namuo
se: ADELAIDE, MELBOURNE, SYDNEY.

Anų savaitę išėjusį pasi
vaikščioti Mūsų Pastogės 
mielą talkininką ir visuome
nininką Mykolą Zakarą išti
ko nelaimė: jam einant per 
gatvę užkliudė mašina ir 
skaudžiai sužeidė kairę koją 
ir ranką. Po visų gydytojų 
remontų ligoninėje Mykolas 
sveiksta namuose.

TABAKAS IR ASBESTAS
— DU VĖŽIO PADĖJĖJAI

Tabako rūky
mas ir darbas su tokia me- 

pasirašiusieji abiejų šalių 
įgaliotiniai griežtai konfi- 
dencialiniame pasitarime 
svarstė abiejų pusių intere
sų sferų Rytų Europoje ap
ribojimo klausimą. Tas 
svarstymas privedė prie 
tokių rezultatų:

1. Teritoriniai politinio 
pertvarkymo Baltijos vals
tybėms (Suomijai, Estijai, 
Latvijai, Lietuvai) priklau
sančiose srityse, šiaurinė 
Lietuvos siena tuo pačiu su-
daro interesų sferų tarp Vo
kietijos ir Sov. Sąjungos 
sieną. Šiuo atveju Lietuvos 
interesai Vilniaus srityje 
abiejų pripažįstami;

2. Teritoriniai politinio 
pertvarkymo Lenkijos vals
tybei priklausančių sričių 
proga - Vokietijos ir Sov. 
Sąjungos interesų sferų ri
bos eis maždaug Narevo, 
Vislos ir Sanos upių linija;

Klausimas, ar abišaliams 
interesams atrodys pagei
dautina palikti nepriklauso
mos Lenkijos valstybę ir 
kaip ši valstybė turės būti 
apribota, galės būti 
išaiškinta galutinai tik 
tolesnės politinės raidos ei
goje;

Kievienu atveju abi vals
tybės šį klausimą spręs 
draugiško susitarimo būdu,

3. Atsižvelgiant į Pietų 
Rytų Europą, iš sovietų pu
sės pareiškiamas interesas į 
Besarabiją. Iš vokiečių pu- 

džiaga, kurioje esti asbesto, 
yra dukart tikresnis ir grei
tesnis kelias į mirtį nuo vė
žio, skelbia AMA žurnalas 
savo vedamuoju naujoje lai
doje.

Du daktarai - Dr. Irving J. 
Selikoff iš Mount Sinai Me
dicinos mokyklos New 
Yorke ir Dr. Cuyler Ham
mond iš Amerikos Vėžio 
draugijos - per 10 metų stu
dijavo daugiau kaip 12 
tūkst. asbesto darbininkų ir 
štai tų studijų rezultatai:

Iš darbininkų, nerūkančių 
ir dirbančių darbus, kur vi
siškai nėra asbesto, iš 
100.000 metų bėgyje vėžiu 
mirė 11.3; iš 100.000 darbi
ninkų, kurie nerūkė, bet 
dirbo asbesto turinčius dar
bus, metų bėgyje vėžiu mirė 
58.4, o ten, kur rūkė, bet 
dirbo darbus be asbesto, nuo 
vėžio iš 100.000 mirė 122.6, o 
kur rūkė ir dirbo su asbestu 
darbus, iš 100.000 vėžiu mi
rė 601.6.

sės pareiškiamas visiškas į 
šias sritis nesidomėjimas 
(Desinteressant).

4. Šis protokolas abiejų 
pusių bus laikomas griežtai 
slaptas.

Maskva, 1939 m. rugpjū
čio mėn. 23 d.

Už Vokietijos Reicho vy
riausybę V. Ribbentrop

S.S.S.R. vyriausybės įga-' 
lietinis W. Molotov

Šia sutartimi sovietai už
sitikrino būsimą okupaciją, 
dabar jau kontrolę Suomi
jos, Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos, Rytų Lenkijos, imant 
pagrindan liniją, kuri žymiai 
toliau į rytus pasistūmėjo, 
nei senoji Curzono linija, ir 
Besarabijos. Tai nemenkas 
grobis. Nežymus slaptojo 
protokolo Rusijos naudai 
pakeitimas, kurio buvo pra
šyta jau rugpiūčio 25 d., bu
vo nustatytas rugpiūčio 28 
d. pasirašytoj pridedamoj 
notoj. Šiaurėje tekanti 
Pissos upė buvo įtraukta į 
demarkacijos liniją, kuri tuo 
būdu virto "keturių upių li
nija."

Ribbentropas grįžo į Ber
lyną rugpiūčio 24 d. Tos pat 
dienos popietį painformavo 
Hitlerį, kuris dėl to buvo at
vykęs iš Berchtesgadeno. 
Dabar jau karas negalėjo 
būti sulaikytas.; Bus daugiau 

______ _____ ’ J
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30-JI SPORTO ŠVENTĖ
CANBERROJE

1POPTAW
Canberros lietuvių sporto klubas VILKAS maloniai 

kviečia visus Australijos lietuvių sporto klubus ir sporti
ninkus dalyvauti 30-je Lietuvių Sporto Šventėje

CANBERROJE

1979 m. gruodžio 27-31 dienomis.
Klubai prašomi raštu registruoti: komandas, sporti

ninkus pavardėmis pridedant ir jaunių gimimo datas, 
sporto šakas ir klasę. Registracijos mokestis - $ 5 suau
gusiems.

Registracija su mokesčiu ir visa korespondencija siun
čiama šiuo adresu: Daiva Ceičys, 41 Cobby St., Campbell, 
A.C.T. 2601. Registruojamasi iki spalio 27 d.

Sporto Šventės programoje numatoma: vyrų, moterų 
ir jaunių krepšinis, vyrų, moterų ir mišrių komandų tink
linis bei stalo ir lauko tenisas, golfas, sųuašas, šachmatai.

PROVIZORINĖ ŠVENTĖS PROGRAMA

GRUODŽIO 27 d.
ALFAS ir klubų atstovų posėdis Liet. Klube
Pamaldos
Pietūs - iešminė Liet. Klube
Sporto Šventės atidarymas Showground krepšinio pa- 
vilione ir žaidynės.
Pobūvis maudymosi baseine.

GRUODŽIO 28 d.

Žaidynės ir vakare pasišokimas Liet. Klube.

GRUODŽIO 29 d.
Žaidynės, vakare subatvakaris grojant kaimo muzi
kantams Yaralumla ’’Woolshed” patalpose.

GRUODŽIO 30 d.

Pamaldos, žaidynės ir vakare Liet. Klube šokiai ir bra
ziliška muzika.

GRUODŽIO 31 d.

Draugiškos krepšinio rungtynės su sostinės rinktine.
2 vai. Šventės uždarymas. Vakare Naujų Metų balius.

1980 m. SAUSIO 1 d.

Gegužinė Canberros pušyne.

SPORTININKŲ IR SVEČIŲ APGYVENDINIMAS

Dalis sportininkų galės apsistoti privačiai pas vietos 
lietuvius, bet dėl mažo lietuvių skaičiaus Canberroje ne
galėsime visų atvykusių priglausti. Jau susitarta labai 
lengvomis sąlygomis su dviem viešbučiais: 1) Lyneham 
Motor Inn (netoli Liet. Klubo) ir 2) Gowrie Private Hotel 

(5 min. pėsčiam nuo Liet. Klubo. Kaina savaitei $ 52 
(įskaitant pusryčius). Jauniams iki 14 m. pusė kainos.

Šiose vietose galės apsistoti ne tik sportininkai, bet ir 
svečiai.

Abiejose minėtose vietose sąlygos yra labai geros ir 
kainos žemos.

Abu viešbučiai yra arti Lietuvių Klubo ir sporto žaidy
nių vietos. Drauge su registracija siųskite ir užsakymus 
apgyvendinimo reikalu nurodant kur norėtumėte ar ža
date apsistoti. Gowrie viešbučio vedėjas yra lietuvis, P. 
Darius, kuris prižadėjo ypatingą globą savo tautiečiams.

Australijos Lietuvių Fonde
Paskutiniu metu Austra

lijos Lietuvių Fondui aukojo 
(skliausteliuose bendra au
kotojo suma):
$ 1000 - R. Andrėkus (S.A., 
$ 1150).
$ 103 - Geelongo lietuviai 
vietoj gėlių Ernai Grufienei 
mirus. Aukotojai po $ 10: 
Geelongo Mot. D-ja (40), V. 
Savickas, B. Vaitkai, P. Šar
kis, A. Jokūbauskas. $ 20 
Geelongo Apyl. Valdyba 
(30). $ 15 Geelongo choras. 
Po $ 5: P.C. Vaičekauskai 
(15), F.M. Andriukoniai, B. 
Jankienė. $ 3 A. Žvirblis 
(70).

Po $ 100 - Lietuvių B-nės 
Spaudos S-ga, P.S. Pažerec- 
kai (Vic. 205), J. Voveris 
(ACT 130), N. Urniežius 
(Qld.), A. Šabrinskas (Vic. 
250), kun. S. Gaidelis (Vic. 
140).

$ 84 - Geelongo lietuvių 
auka per P. Vaičekauską. 
Aukojo: $ 50 A.P. Baltrūnas 
(55), $ 6 K. Starinskas (18), 
po $ 5 Č. Valodka (12), J. 
Gailius (24), F. Andriukonis, 
V. Palavikas; po $ 2 L. Bun- 
garda (11), V. čerkavičius 
(9), J. Manikauskas (8), J. 
Klupšas.

$ 55 - K. Prašmutas (Vic. 
103).

STAR MEMORIAL CO.
ALL CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS

Office A Showroom at |,hon• ~ Wort“! 649 ’ 89“M5’ ~ Ev*ninfl

Strathfleld Entrance to 
Rookwood Cemetery.

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainos? Vz °/o skirti Mūsų Pasto
gė.

LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE!

Office and Works: 
20-22 RAILWAY STREET 
LIDCOMBE, N.S.W., 2141

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

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki
te šioje įstaigoje

Po $ 50 - N. Butkūnas 
(Vic. 235), B. Barkus (N.S. 
W. 100), G. Patupis (W.A. 
200).

$ 30 - M. Gailiūnas (NSW 
90).

Po $ 25 - V. Stagis (Vic. 
155), V. Miliauskas (Vic.), 
L.D. Cox (NSW 80), M. Di- 
džys (Vic. 127), A. Gudelis 
(S.A.), Sporto Klubas Vytis 
(S.A.).

Po $ 20 - T. Amber 
(NSW), J. Poškus (S.A.), K. 
Šaulys (S.A. 1145).

Po $ 10 - V. Ališauskas 
(Vic. 65, vietoje gėlių mirus 
A. Alytai), E.N.J.C. Liuti
kai (NSW 195, vietoj gėlių 
mirus H. Šalkauskui), A. 
Stakaitis (S.A.), P. Bareišis 
(S.A. 30), J. Levickas (ACT 
60).

Po $ 5 - V. Stalba (S.A. 
10), Dr. I. Kaunas (Vic. 90).

$ 3 - A. Riaubienė (S.A.).
Po $ 2 - K. Balkauskas, 

J.V. Bulis, V. Vilčinskas 
(visi iš S.A.).

$ 1 - XX.
N'aujais A.L.F. tūkstanti

ninkas Raimondas Andrė
kus (S.A.).

Nauji A.L. Fondo nariai: 
Liet. B-nės Spaudos Sąjun
ga, S. Reivytis (S.A.), E. 
Reisonienė (S.A.), Jonas

LIETUVIAI - LATVIAI
3 ‘/z : 2 'h

Šiais metais latviai, pa
siekę gerų rezultatų NSW 
tarpklubinėse varžybose 
buvo rimtas priešininkas 
žaidžiant Pabaltiečių taurės 
turnyro antrame rate. Lie
tuvių komandoje vietoj ne
galėjusio žaisti Dr. I. Venc- 
lovo žaidė prof. Dr. A. Ka- 
baila. Pirmoje lentoje latvis 
žaidėjas po penkių valandų 
kovos privertė pasiduoti

Lapšys (S.A.), P. Bareišis 
(S.A.), A. Gučiuvienė (S.A.), 
M. Zakaras (N.S.W.).

Naujas A.L.F. tūkstanti
ninkas: Raimondas
Andrėkus (S.A.).

Nauji šimtininkai: Liet. 
B-nės Spaudos Sąjunga, Jo
nas Voveris (ACT), Balys 
Barkus (NSW), K. Prašmu
tas (Vic.), N. Urniežius 
(Qld.), kun. S. Gaidelis 
(Vic.).

A.L. Fondo Valdyba svei- 

mūsų meisterį V. Patašių. 
Tai buvo pirmoji V. Pata
šiaus pralaimėta partija še- 
šerių metų laikotarpy žai
džiant Pabaltiečių turny
ruose.

Lietuvių rezultatai: V. 
Patašius 0, prof. Dr. A. Ka- 
baila 1, V. Liūgą */z, J. 
Dambrauskas 1, J. Jenčius 
'k, V. Augustinavičius Vz. 
Lietuviai, nugalėję latvius 
laimėjo šių metų Pabaltiečių 
pereinamąją taurę.

kiną naujus narius, naują 
tūkstantininką, naujus šim
tininkus ir dėkoja visiems 
aukotojams.

Mūsų Pastogės Nr. 32 au
kotojų sąraše turėjo būti A. 
Petruškevičienė aukojusi $ 
20 vietoj paskelbtų $ 10.

Mūsų Pastogės Nr. 34 au
kojusių sąraše turėjo būti 
kun. P. Vaseris ir E. Korsa
kaitė, aukoję po $ 30 (ne po 
$3).

J. Balbata 
A.L.F. iždininkas

Sporto žinios
Adelaidės "Vyties” spor

tininkai gerai pasirodė tra
diciniuose City - Bay 12 km. 
distancijos bėgimuose.

Mūsų prieauglis vilkėjo 
reklaminius lietuviškus 
marškinėlius ir 12 km. bėgi
mą užbaigė pasigėrėtinais 
rezultatais.

1. Robertas Vitkūnas - 49 
minutės, 2. penkiolikos metų 
amžiaus Paulius Rupinskas 
51 min., 3. Alius Daniškevi- 
čius - 52 m., 4. Antanas 
Stankevičius - 52 min., 5. 
Ričardas Baškus 57 min., 6. 
Regina Rupinskaitė 59 min., 
7. Edis Jucius 61 min. ir 12 
metų amžiaus Arvydas Gu
daitis distanciją užbaigė per 
88 minutes. Tikimės, kad 
sekančiais metais dar 
daugiau vytiečių dalyvaus 
šiame tradiciniame bėgime 
ir tuo pačiu dar plačiau iš
reklamuosime lietuvių spor
tininko vardą.

Adelaidės Lietuvių sporto 
Klubas Vytis aną savaitę 
buvo išvykęs į Geelongą pa
dėti vietiniam to pat vardo 
sporto klubui Vyčiui atšvęs
ti 25-rių metų sukaktį. Ta 
proga buvo kovojama visuo
se sporto frontuose. Apie tai 
skaitysime plačiau.

ŽAIBO TURNYRAS

Pabaltiečių individualinis 
žaibo turnyras, pirmos ir 
antros grupės dovanų įtei
kimas ir bendra vakarienė 
įvyks spalio 14 d., sekm ., 2 
vai. Lietuvių Klube Banks- 
towne. Visi Sydnejaus lietu
viai šachmatininkai kviečia
mi dalyvauti žaidimuose ir 
bendroje vakarienėje.

V. KORČNOJ 
LAIMĖJIMAS

Rusas, pasaulio šachmatų 
didmeisteris, kandidatas į 
pasaulio meisterio titulą, 
apleidęs Sov. Sąjungą, pa
siekė dar vieną laimėjimą, 
tik ne šachmatuose. Po ilgų 
derybų Šveicarijos vyriau
sybė jam suteikė teisę apsi
gyventi Šveicarijoje.

Rusai šachmatų didmeis- 
teriai vengia žaisti prieš į 
vakarus pasitraukusį V. 
Korčnoj, todėl jis ir buvo 
priverstas vykti į Pietų 
Ameriką, kad galėtų daly
vauti turnyruose.

Rytų Vokietijoje žmona 
susitarė su vyru, kad jis bū
tų namuose ir rūpintųsi šei
myniniais reikalais, o ji 
dirbsianti nes jos vieta ge
riau apmokama. Susitarus 
vyras pradėjo lankyti virėjų 
kursus. Po dviejų savaičių 
žmona paprašė, kad paruoš
tų kiaušinienės. Jis pasiaiš
kino, kad kursuose dar prie 
to neprieita. Dar po dviejų 
savaičių žmona prašo, kad 
pietums paruoštų kepsnį. 
Vyras ir vėl teisinasi, kad 
dar prie to neprieita. Nete
kusi kantrybės žmona rikte
lėjo: "Tai kokį kursą po vel
nių dabar einate?"

— Spalio revoliuciją, - nu
siminusiu balsu atsako vy

ži:1.( ras- ' .1
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Kviečiame į spektaklius!

Los Angeles Dramos Sambūris, vadovaujamas rež. 
Dalilos Mackialienės, Australijon atvyksta spalio 18 d., 
ketvirtadienį. Sambūriečiai atskrenda į Tullamarine, 
Melbourne, aerodromą Qantas skrydžiu QA 48, 4.15 vai. 
po pietų. Kviečiame melburniškius kuo gausiau pasitikti 
mūsų svečius aerodrome. Atvyksta penkiolika žmonių: 
13 teatralų ir 2 svečiai. Atvykstantieji: Vincas ir Ema 
Dovydaičiai, Juozas ir Gražina Raibiai, Henrikas Paške
vičius, Dalila Mackialienė, Algis ir Genė Žaliūnai, Man
fredas Prišmantas, Rasa Zelenytė ir Saulius Matas.

Sambūris gastroliuos Melbourne ir Sydnejuje. Mel
bourne spektakliai vyksta Lietuvių Namuose. Spektaklių 
tvarka: spalio 20 d., šeštadienį, 6.30 vai. statoma Birutės 
Pūkelevičiūtės trijų veiksmų drama ’’Palikimas”; spalio 
21 d., sekm., 2.30 vai. statomas Jurgio Gliaudos dviejų 
veiksmų farsas "Kompiūterinė santuoka”.

Sydnejuje spektakliai vyksta Lietuvių Klube: spalio 27 
d., šešt., 4 vai. "Palikimas” ir spalio 28 d., sekm., 3 vai. 
"Kompiūterinė santuoka".

Pranešame Sydnejaus lietuviams, kad jaunimas že
miau 18 metų amžiaus (vaikai) gali ir kviečiami spektak
liuose dalyvauti.

BILIETŲ KAINOS. Tiek svečių sambūriečių, tiek or
ganizatorių noras yra, kad kuo gausiau būtų atsilankoma 
į spektaklius, tad ir bilietų kainos sustatytos į dvi gru
puotes: bilietai į vieną spektaklį ir bilietai į abu spektak
lius. Bilietai į abu spektaklius papiginti, kad jie būtų la
biau prieinami ir tuo būdu paskata atsilankyti.

Bilietų kainos pavieniam spaktakliui:
Suaugusiems bei dirbančiam jaunimui $ 6.00
Pensininkams $ 4.00

! ^alkams ir moksleiviams $ 3.50

Į abu spektaklius bilietai:
Suaugusiems ir dirbančiam jaunimui $ 9.00
Pensininkams $ 7.00
Vaikams bei moksleiviams $ 6.00
Bilietai gaunami: Melbourne pas p. A. Baltrukonienę, 

tel. 861 6304 ir Apylinkės Valdyboje.
Sydnejuje pas inž. V. Jušką tel. 887 2848 ir Sydnejaus 

Liet. Klube tel. 708 1414
Po spektaklių Melbourne sambūriečiai autobusu iš

vyksta Sydnejaus link spalio 23 d. Numatoma, kad auto
busas atvyks į Sydnejaus Liet. Klubą spalio 25 d. 6 vai. 
vak. Iš Sydnejaus i JAV Sambūris išskrenda spalio 29 
dieną.

Malonėkite įsidėmėti spektaklių datas: Melbourne 
spalio 20 - 21 d.d., Sydnejuje spalio 27 - 28 d.d. Neapvilki
me svečių ir gausiai dalyvaukime jų pasirodymuose.

Po.spektaklių Melbourne ir Sydnejuje rengiamos va
karienes: Melbourne spalio 21 d. ir Sydnejuje spalio 28 d. 
Vakariene Melbourne rūpinasi p. Alisa Baltrukonienė.

Norį dalyvauti Sydnejuje rengiamoje vakarienėje pra
šomi užsiregistruoti pas V. Jušką arba Liet. Klube. Daly 
vių skaičius ribotas. Vakarienės mokestis $ 6.

V.Juška

Informacija
PRANEŠIMAS IŠ'

JAUNIMO KONGRESO

Austr. Liet. Jaunimo 
S-gos Melbourne Skyriaus 
Valdyba kviečia visus Mel
bourne ir apylinkių tautie
čius atsilankyti į praėjusia
me IV-jo PLJ Kongreso da
lyvavusių atstovų praneši
mą sekmadienį, spalio 14 d., 
2.30 vai. Melb. Lietuvių Na
muose.

Bus kalbama apie grupinę 
kelionę, Kongreso stovyklą, 
Studijų Dienas Altenberge, 
įvairius Kongreso parengi
mus ir turistines keliones po 
Europą.

Maloniai kviečiami visi 
dalyvauti šiame pranešime 
ir pokalbyje. Ypatingai 
kviečiamas dalyvauti jauni
mas ir praėjusių kongresų 
atstovai.
ALJS Melbourne SKyriaus 

Valdyba

PRANEŠIMAS

Australijos lietuviai, gin
taro, medžio ar metalo tau
todailės menininkai, o taip 
pat ir juostų audėjai kvie
čiami dalyvauti su savo dar
bais PARODOJE kuri ruo
šiama šv. Kalėdų metu są
ryšyje su A.L.K. Federaci
jos suvažiavimu Sydnejuje.

Paroda vyks Sydnejaus

Lietuvių Klube gruodžio 
27-29 dienomis.

Norį dalyvauti ir gauti 
daugiau informacijų, rašyti: 
E. Lašaitis. 8 Deakin St., 
Concord, N.S.W. 2137, Tel. 
73 4118.

Parodos vadovas

PRANEŠIMAS

Canberros Baltų Komite
tas rengia tradicinį balių 
spalio 20 d. Canberros Lie
tuvių Klube. Šokiams gros 
kontinentalinė kapela. 
Programoje Canberros lat
vių ir lietuvių jaunimo tauti
niai šokiai.

Įėjimas $ 12 asmeniui 
įskaitant vakarienę. Bilietus 
įsigyti ir stalus rezervuoti 
Liet. Klube darbo valando
mis.
Canberros Baltų Komitetas

STAIGI MIRTIS

Rugsėjo 27 d. savo na
muose, Sydnejuje, staiga 
mirė Vincas Zakarevičius, 
sulaukęs apie 75 m. amžiaus. 
Palaidotas spalio 2 d. Rook
wood kapinių lietuvių sky
riuje. Liūdesy paliko žmona 
Teresė ir sūnus Dr. inž. Ra
mutis, dėstąs N.S.W. uni
versitete.
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PASITRAUKĖ DAINOS 
CHORO PIRMININKAS

Nuo 1963 metų, kai į Dai
nos chorą įstojo Elena ir 
Pranas Nagiai, jie abudu 
tuojau įsijungė į adminis
tracinį darbą. Pranas iš
rinktas į valdybą 1969 m. 
vasario 7 d. ėjo sekretoriaus 
pareigas, vėliau Pranas užė
mė pirmininko vietą. Elytė 
nors oficialių vietų neužėmė, 
bet savo nuoširdžiu darbu 
talkininkaujant valdybai vi
sada buvo pirmutinė.

Pranas Nagys be 
pertraukos išbuvo Dainos 
choro pirmininko pareigose 
arti dešimties metų. Pranas 
ir Elytė Nagiai prieš metus 
laiko persikėlė gyventi į 
Point Clare, virš 100 kilo
metrų nuo Sydnejaus. Ne
žiūrint didelių nuotolių cho
ristų prašomi p.p. Nagiai ir 
toliau pasiliko cnore ir val
dyboje. Vis tik pasirodė, kad 
pilnai atlikti valdybos pir- 
mimink.o pareigas gyvenant 
toli nuo Sydnejaus susidarė 
sunkumų. Štai rugsėjo 21 d. 
Dainos choras gavo raštišką 
pareiškimą, kuriuo informa
vo Dainos chorą, kad Pranas 
Nagys iš valdybos pirminin
ko pareigų pasitraukia nuo 
šios dienos. Dainos choro 
pirmininko pareigas laikinai 
perėmė vicepirm. Edvardas 
Lašaitis. Su liūdesiu choris
tai sutiko šią žinią ir išreiškė 
širdingą padėką Pranui ir 
Elytei Nagiams už ilgų metų 
didelius darbus.

Pranas ir Elytė Nagiai iš 
Dainos choro nepasitraukė, 
tad jų patirtimi ir patari
mais visada bus pravartu 
pasinaudoti.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel.: 708-1414
Spalio 8 d., šeštadienį: 

STEVE BOR 
Vienas iš geriausių pasauly 
jonglierių!

KLUBAS ATVIRAS: 
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 
4-11 vai., penkt. 4-12 vai., 
šešt. 2-1 vai., sekm. 12.30-11 
vai.

’Antradieniais pigioji gėri
mų valanda
’Trečiadieniais šachmatai 
’Ketvirtadieniais dvigubi • 
jackpotai

Klubo biblioteka atidara: 
sekmadieniais 1.30-4 vai.

VALGYKLA veikia: pirm.- 
penk. 6-0 vai., šešt. 6-10 vai., 
sekm. 1-9 vai. Valgyklos ve
dėja G. Kasperaitienė

Sydnejaus Lietuvių Klube spalio 6 d. bus traukiamas 
laimingas Klubo nario numeris'su galimybe laimėti 120 
dolerių. Laimėjimas išmokamas tik asmeniškai tą vakarą 
dalyvaujančiam Klubo nariui per 10 minučių iššaukus lai
mėtojo numeri.

ŠEŠTADIENIAIS ŠOKIAI

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SPAUDOS SĄJUNGOS 

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są
jungos narių metinis susirinkimas įvyksta Sydnejaus 
Lietuvių Klube, 16 East Terrace, Bankstown, N.S.W., 
sekmadienį, 1979 spalio 21 d. trečią valandą po pietų.

DARBOTVARKĖ

1.1979 birželio 30 d. balansas, 1978-79 pajamų ir išlaidų 
sąskaitos, valdybos ir revizorių raportų priėmimas.

2. Dviejų valdybos narių išrinkimas vietoj pasitrau
kiančių prof. A. Kabailos ir A. Milašo.

Prieš nominacijų užsidarymo datą gautos tik dvi nomi
nacijos:

a) Dr. D. Kairaitis (siūlė A. Milašas, siūlymą parėmė 
prof. A. Kabaila)

b) A. Milašas (siūlė L. Cox, siūlymą parėmė V. Pata
šius).

3. Revizoriaus patvirtinimas pareigose.
4. Atlikti kitus reikalus Sąjungos taisyklių (Company’s 

Articles of Association) ribose.

L.B.S.S. Valdybos vardu
Laurence Cox 

sekretorius

1-10-1979
Sąjungos nariai, turį įgaliojimus (Proxy Form), prašo

mi šiuos įgaliojimus pristatyti ne vėliau kaip pusę valan
dos prieš susirinkimą.

VIETOJ
Gėlių -■

Pagerbdamas a.a. Henri
ką Šalkauską vietoj gėlių 
Gabrielius Žemkalnis Mūsų 
Pastogei paskyrė 20 dolerių. 
Ačiū.

Pagerbdami a.a. Vincą 
Zakarevičių vietoj gėlių 
Mūsų Pastogei aukojo: E.J. 
Bartkevičiai 5 dol., E.I. Jo
naičiai $ 10. Ačiū.

H.ŠALKAUSKO 
ATMINIMUI

Sydnejaus Dailininkų 
Grafikų Draugija (Sydney 
Printmakers), pagerbdama 
velionį Henriką Šalkauską 
kaip vieną šios draugijos 
steigėjų ir pirmaeilį meni
ninką, jo atminimui prisiun
tė Mūsų Pastogei 30 dolerių.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Juozas Serei
ka, gyv. Australijoje, kilęs iš 
Kėdainių rajono, Surviliškio 
valsč., Norušių km., gimęs 
1904 m. Ieško jaunystės 
draugas. Jis pats arba apie jį 
žiną prašomi rašyti: Vytau
tui Proscevičiui, Tarybų 
Armijos g-vė Nr. 2, Krakės, 
Kėdainių raj. Lithuania.

Ieškomas Mykolas Dan- 
kevičius, s. Mykolo, gimęs 
1922 m. Moliūnų km., Pas
valio rajone. I aetuvoje. Apie 
1960 m. gyveno Adelaidėje. 
Pranešti broliui Juozui 
Dankevičiui, Vilnius, Vyte
nio 13-36, Lietuva.
i j fi : ■
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