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DVI OLIMPIJADOS
PIRMOJI LAISVĖS OLIMPIJADA TORONTE 

Rašo DARŪNAS, mūsų bendradarbis Šiaurės Amerikoje
Liepos mėnesi vyko dvi 

olimpijados: viena Maskvo
je, kita... Toronte, Kanado
je.

Toronte gyvena daugiau
sia lietuvių. Tai dviejų prie
šingų politinių siekimų žai
dynės. Tiesa, yra ir trečia - 
laisvojo pasaulio (ypač 
Maskvon nenuvykusių
sportininkų) įvairiuose 
kraštuose pravedamos žai
dynės, bet mus pirmiausia 
domina vykusioj! pavergtų 
tautų olimpijada, pavadinta 
"Pirmoji laisvės olimpijada”. 
Joje dalyvavo lietuviai, lat
viai, estai, ukrainiečiai ir ar
mėnai. Iškilmės buvo pra
vedamos tikrosios olimpija
dos pavyzdžiu: uždegta 
olimpinė ugnis, plevėsavo 
dalyvaujančių tautų ir 
Kanados vėliavos ir t.t. 
Ypač pabrėžtini trys šios 
šventės momentai: aukštųjų 
kanadiečių svečių joje daly
vavimas, palankus atgarsis 
Kanados visuomenėje, ir 
bendrai tai buvo pasisekęs 
įvykis tiek organizaciniu, 
tiek sportiniu bei politiniu 
atžvilgiais. Pagrindinis kal
bėtojas buvo gen. Whitaker, 
stipriai skatinęs boikotuoti 
Maskvos olimpijadą. Jis pri
sipažino ne visai suprantąs 
belgų, olandų ir kitų Euro
pos sportininkų dalyvavimo 
intencijas Maskvos olimpi- 
jadoje: "Argi jie jau pamir
šo, kiek jie kentėjo nuo ag
resorių antrojo pasaulinio 
karo metu, kiek jiems kai

Susitiko du didieji
Rugpjūčio 7 d. PLB pir

mininkas ir ponia Kaman- 
tienė aplankė Lietuvos Dip
lomatijos Šefą ir p. Lozorai
tienę; Pasimatymo metu p. 
V. Kamantas įteikė min. S. 
Lozoraičiui Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės dovaną, 
Vilniaus Universiteto jubi
liejinį medalį. Ta pačia pro
ga PLB pirmininkas pranešė 
apie Vašingtone įvykusios 
politinės konferencijos re- 
zultataus ir painformavo 
apie ateities veiklos pagrin
dinius sumanymus. Jis pab
rėžė, kad PLB remia ir 
toliau rems Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos veiklą ir 
dės pastangas jos egzisten
cijai patikrinti.

Min. Lozoraitis padėkojęs 
p.p. Kamantams už atsilan
kymą, pasidžiaugė gerais 
santykiais tarp LDT ir PLB, 
kurie yra naudingi okupuo
tojo krašto reikalams. Jis 
trumpai painformavo PLB 
pirmininką svarbiausiais 
politiniais klausimais ir di
džiai įvertino akciją LDT 
egzistencijos labui. Pabrė
žęs, kad esamoji padėtis yra 
sunki, jis išreiškė viltį, kad 
visi veiksniai ras būdus 

navo gyvybių? Nesupranta
ma, kodėl pasaulis taip 
lengvai pamiršta Sovietų 
Sąjungos pagrindinį tikslą 
užimti pasauli, kai jau dabar 
turime tų jos užmačių konk
retų vaizdą ir aiškų įrodymą 
- Sovietų Sąjunga jau turi 
užėmusi 24 kraštus!”. Gene
rolas stipriais argumentais 
aiškino, kad olimpijada 
esanti ne politinis, bet 
draugiškas sportinis tautų 
bendravimas. Tas ne visai 
tiesa. Jis patiekė visą eilę 
pavyzdžių tvirtindamas, kad 
nuo Hitlerio olimpijados 
1936 metais kiekvienoje 
olimpijadoje buvo stipriai 
jaučiamas politinis aspektas. 
Jis iškėlė labai svarbų atei
vių, ypač politinių pabėgėlių 
įnašą vietos visuomenei. Tie 
pabėgėliai išjudina vietinius 
iš apatijos. Kanados sporti
ninkai jaučiasi atidavę labai 
didelę auką atsisakydami 
dalyvauti Maskvos olimpi
jadoje, bet jie pamiršta, kad 
kitų auka daugeliu atvejų 
daug uidesnė - netekę- lais
vės ar net gyvybės. Kaip ži
nome, lietuvių ir Kanados 
olimpinės rinktinės žymu
sis krepšininkas L. Rautin- 
šas buvo pirmasis iš tos ko
mandos, nesutikęs vykti į 
Maskvą.

Panašiai apie Maskvos 
olimpijadą atsiliepė ir kiti 
aukštieji svečiai. Toronto 
miesto burmistro atstovas 
priminė, kad yra visa eilė 
kraštų, kurių sportininkai 

glaudžiai bendradarbiauti 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo byloje.

Pasimatyme dalyvavo S. 
Lozoraitis jr., Lietuvos 
atstovas prie Šv. Sosto, ku
ris taip pat ilgai tarėsi su p. 
Kamantų aktualiais
klausimais.

Atsisveikinant min. Lozo
raitis paprašė pirmininką 
Kamantų perduoti sėkmin
giausio darbo linkėjimus vi
siems, Europos L. Bendruo
menių atstovams susirinku
siems pasitarimui į kurį jis 
pats vyksta.

***

Gautas laiškas iš PLB 
Valdybos pirmininko inž. V. 
Kamanto, kuris būdamas 
Europoje ir dalyvaudamas 
Europos Liet. Studijų Die
nose ir bendruomenės pir
mininkų suvažiavime rug
pjūčio 6 d. buvo audiencijoje 
priimtas popiežiaus Jono 
Pauliaus II-jo Romoje, apsi
lankė pas Lietuvos Diplo
matijos Šefą min. St. Lozo
raitį. 

negali dalyvauti po savo vė
liava, bet turi dalyvauti po 
pavergėjų vėliava ir jiems 
atiduoti savo laimėjimus. 
Šios laisvos žaidynės Kana
diečiams primenančios prie
žastį, dėl kurios kanadiečiai 
nevyko Maskvon. Etobicoke 
(Toronto priemiesčio), ku
riame vyko laisvojo pasaulio 
lietuvių 1978 m. ir šios žai
dynės, burmistras su pasi
piktinimu priminė, kad 
Maskva atsisakė olimpija- 
don įsileisti gyvenimo 
nuskriaustus žmones - inva
lidus.

Be to, dar dalyvavo: On
tario opozicinės liberalų 
partijos vadas S. Smith, 
N.D.P. (socialistų) vadas M. 
Cassidy, Toronto miesto ta
rybos nariai T. O’Donohue 
(jo žmona lietuvaitė), Boyt- 
chuck ir kt.

Ši olimpijada nuskambėjo 
per Kanados TV ir radio 
stotis bei didžiųjų laikraščių 
puslapiuose. Tai buvo ypa
tingai svarbu, ir tai įrodė, 
kad per sportą lengviausiai 
galima pasiekti politinių 
tikslų. Taigi, vįsais atžvil
giais toji laisvės olimpijada 
buvo sėkminga. Atsižvel
giant į tai, nutarta tokią 
olimpijadą rengti kas ketve-

PASAULYJE
TARPTAUTINĖ

AMNESTIJA REMIA
JAŠKŪNĄ

"Tarptautinės Amnesti
jos” (Amnesty Internatio
nal) organizacijos danų sky
rius išspausdino 13,000 atvi
rukų, adresuotų LSSR Pro
kurorui. Jis prašomas per
žiūrėti Henriko Jaškūno by
lą. Jaškūnas 1977 metais 
buvo nuteistas 10-iai metų 
lagerio ir 5-iems metams iš
trėmimo. Kadangi jis buvo 
nuteistas už savo "tautinius 
ir politinius įsitikinimus”, 
rašoma atviruke, ’’jis turi 
būti paleistas”. Didelė dalią 
atvirukų jau išsiųsti, ypač i# 
Skandinavijos.
LAISVŲJŲ RUSŲ 

FONDAS KALINIAMS 
ŠELPTI

Laisvajame pasaulyje jau 
šešerius metus veikia Rusų 
Visuomeninis Fondas kali
niams ir jų šeimoms šelpti. 
Fondui vadovauja Natalia 
Solženicina. Be savųjų, 
Kalinių Fondas šelpia Balį 
Gajauską ir Antaną Terlec
ką. Fondas plačiai aprašo
mas laikraštyje Posev, 1980 
m. balandžio nr.

ELTA

Amerikiečių ekspedicija 
pagaliau skelbiasi suradusi 
1912 metais balandžio 14 d. 
susidūrus su ledo kalnu pa

ri metai įtraukiant vis dau
giau tūutų ir sporto šakų. Ar 
ji buvo svarbūs mostas Ka
nados gyvenime, tai aiš
kiausiai įrodė joje dalyvavęs 
ir prasmingą kalbą pasakęs 
liberalų partijos vadas S. 
Smith. Jis pabrėžė, kad šios 
žaidynės turi didelę 
reikšmę, nes jos visuomenei 
primena, kad reikia kovoti 
iki galo, kol bus laisvė įgy
vendinta visame pasaulyje. 
Todėl pasaulis turi sekti šias 
žaidynes daugiau negu 
maskvines, nes šių prasmė 
yra didesnė.

skendusį keleivinį laivą Ti
taniką kuris skaitėsi to meto 
pasaulio stebuklu ir tikėta, 
kad jis nenuskandinams. 
Laivą surado netoli New
foundland© pakraščių. Šiais 
metais skenduolis laivas bus 
tik fotografuojamas, o kitais 
metais bus nuleisti narai 
bandant ką nors iš laivo iš
traukti.

Beieškant to laivo ekspe
diciją sekiojo rusų laivas.

***
PADĖTIS LENKIJOJE

Prasidėję darbininkų 
streikai Lenkijoje veda prie 
didelės Rytų Europoje kri- 
4a. Neseniai pradėję strei- 
^oti 16000 darbininkų 

Gdanske reikalauja ne tik 
sumažinti maisto kainas, 
kurios paskutiniu metu buvo 
labai pakeltos, ypač mėsos 
produktai, bet vyriausybei 
stato ir kitokių reikalavimų: 
daugiau teisių profesinėms 
unijoms, panaikinti cenzūrą, 
paleisti politinius kalinius, 
teisių streikuoti, streikų 
metu darbininkams mokėti 
pašalpas.

Derybos su valdžia iki 
šiolei nedavė rezultatų, Tuo 
tarpu kiti darbininkai 
Gdansko streikuotojams 
pritaria, juos palaiko, visa
me krašte kyla naujų strei
kų, netgi persimeta ir į kitas 
satelitines valstybes, kaip 
Rumunija.

Atrodo, lenkai pigiai ne
nusileis ir be abejo stato vi
są Lenkiją į pavojų, nes bi-

Dvigubi 
standartai

Mažiesiems niekad nelei
džiama daryti to, ką daro di
deli. Taip yra ne tik vaikų 
auklėjime, bet ir visame gy
venime, ypač politikoje. 
Niekas neprotestuoją dėl 
sovietų užimtų kraštų po - 
karo arba eilės kraštų, kurie 
dar nėra galutinai prijungti 
prie Sovietų Sąjungos, o tik 
prievarta laikomi sovietų 
[takoję ir priklausomybėje, 
bet kai mažiukai ką nors pa
našaus bando daryti, tai 
prieš juos imamasi visokių 
sankcijų. Niekas neteisina 
užgrobimų, nors tokius už
grobimus vykdytų dideli ar 
maži, bet dideliems atlei
džiama, tuo tarpu mažiukai 
baudžiami. Sovietai dar bū
dami nacinės Vokietijos są
jungininkais užėmė Pabalti
jo kraštus, dalį Suomijos, 
pusę Lenkijos, Rumunijos, 
ir nors nacinei Vokietijai 
kapituliavus, visi nacių ar jų 
sąjungininkų pakeitimai 
buvo anuliuoti kaip negalio
ja, vis tiek tas nebuvo taiko
ma Sovietų Sąjungai, kurį 
savo imperializmą plėtė kitų 
sąskaiton. Nepasitraukė so
vietai nei iš Pabaltijo, nei iš 
Lenkijos, dar prisijungė kaip 
karo grobį Prūsiją, o kom
pensuodami alijantai vietoj 
prarastų žemių rytuose pri
skyrė Lenkijai dalį Vokieti
jos. Gi šiandie Izraelis viso 
pasaulio smerkiamas, kad 
nepasitraukia iš užimtų te
ritorijų po 1967 metų karo. 
Niekas neteisina Izraelio 
užgrobimų, bet kodėl pana
šiai nepasmerkiama Sovietų 
Sąjunga dėl jos užgrobimų? 
Juk tokie klausimai kaip 
Pabaltijo užgrobimas, Len
kijos, Suomijos, Rumunijos 
teritorijų atplėšimas niekad 
nebuvo iškeltas net Jungti- 

, nėse Tautose, kaip kad buvo 
'pasmerktas įsiveržimas į 
Afganistaną.

Ijoma, kad įsikiš sovietai ir 
lenkai atsidurtų vengrų ar 
čekoslovakų padėtyje.
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Lietuviai ten
Jau visi įsitikinome, fkiad'', 

šiandie lietuvių tauta sveti
mų ir prievartinių jėgų pa
dalinta į du priešingus lage
rius - sovietinįir laisvąjį Tai 
yra okupantų darbas, kad 
kuo daugiau visa tauta pasi
mestų ir gyventų pagal oku
panto norus ir reikalavimus. 
Tačiau ii tikrųjų taip nėra. 
Jau pačioje okupuotoje Lie
tuvoje žmonės kovoja pries 
okupantą rizikuodami dide
lėmis bausmėmis, tuo iš
reikšdami, kad tauta dvasis 
kai nėra pavergta, o ji siekia 
sau savarankiško gyvenimo, 
siekdama teisių pati apsi
spręsti, kad okupacinis jun
gas jos nedžiugina. Iš kitos 
pusės po karo ir įvairių poli
tinių permainų daugiau kaip 
trečdalis visos tautos atsi
dūrė laisvajame pasaulyje, 
kurie irgi nesėdi sudėję ran
kų, bet nuolat ir nuolat kla-

■ bina laisvojo pasaulio duris, 
‘ kad’ Lietuvos reikalas nėra 
užbaigtas ir kad jį reikia 
spręsti be kompromisų. Be 
abejo, tokio sprendimo sie
kia ne tik lietuviai išeivijoje, 
bet ir visa rezistencija pries 
okupantą Lietuvoje. Bet 
okupuotoje Lietuvoje yra 
skirtinga padėtis, negu išei
vijoje: ten yra besąlyginiai 
pasiaukoją rezistentai, kurie 
rizikuoja viskuo - savo laisve 
ir gyvybe kovodami pries 
okupantą, ten yra žmonės, 
kurie remia rezistentus pa
tys neprisikisdami, bet yra 
ir žmonių, kurie yra oportu
nistai, lengvai prisitaiką 
prie turimų sąlygų ir atvirai 
bendradarbiaudami su oku
pantu, kad išliktų nepaliesti 
ir galėtų likti savo tėvynėje 
ir būti naudingi kraštui. Ly-

A.A.
EUGENIJUI KARPAVIČIUI 

mirus, liūdesy palikusius žmoną Oną, dukrą Valeriją, 
sūnus Jurgį ir Vytautą, jų šeimas ir artimuosius giliai 
užjaučiame.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

A.A.
EUGENIJUI KARPAVIČIUI

mirus, giliai užjaučiame jo žmoną Oną, dukrą Valeriją, 
sūnus Jurgį ir Vytautą bei jų šeimas ir gimines Lietuvoje 

Emilija Čekėnaitė-Petrėnienė ir 
Vladas Petrėnas

A.A.
EUGENIJUI KARPAVIČIUI

staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame Oną Karpavičienę,
sūnus Jurgį ir Vytautą, dukrą Valeriją su šeimomis ir
visus artimuosius. Marija ir Antanas Statkai

Juozas ir Ričardas Cervin

A.A.
EUGENIJUI KARPAVIČIUI 

mirus, nuoširdžiai ir giliai užjaučiame jo žmoną Oną, 
dukrą Valeriją, sūnus Jurgi ir Vytautą, jų šeimas ir 
artimuosius.

Judita ir Viktoras Šliteriai

Mūsų Pastogė Nr. 33, 1980.8.25, psl. 2

lietuviai čia
’̂giai yra ir pasiaukojančių, 

. kurie nors ir dirbdami drau
ge su okupantu ir prisitai
kindami atlieka naudingą 
tautai darbą laikydami lie
tuvių rankose atsakingas 
vietas, kurios kitu atveju 
atitektų okupanto žmonėms. 
Lygiai jie turi siek tiek ga
lios padėti saviesiems, ko 
kitu atveju nebūtų 
įmanoma, jeigu ten jų nebū
tų. Prileidžiama, kad yra ir 
tokių aukštose administra
cijos viršūnėse, kurie turi 
ryšius su tautos rezistencija 
ir jie gali daug padėti, net 
sustabdyti bent laikinai 
okupanto užmačias, dirbda
mi tautos gerovei, ją laiku 
perspėdami kritiškais mo
mentais. Jie irgi - rizikuoja 
ir savo gyvybe bei laisve, 
tačiau jų niekas nežino ir 
galbūt daugelio patriotų net 
smerkiami kaip okupanto 
bendradarbiai, žodžiu, re
zistencija vyksta okupuotoje 
Lietuvoje pilnai ir su metais 
neatlyžtamai. Tai liudija 
kaskart vis gausėjanti pog
rindžio spauda, iškylą vis 
nauji disidentai ir t.t.

Daugiau kaip milijonas 
lietuvių gyvena ir laisvaja
me pasaulyje. Jie lygiai tos 
pačios tautos vaikai ir jiems 
turėty lygiai rūpėti visos 
tautos gerovė ir ateitis. 
Esame pilnai informuoti, kas 
vyksta dabartinėje Lietuvo
je ir kokie okupanto tikslai. 
Joks okupantas neateina 
pavergtai tautai į pagalbą, 
bet tik ją išnaudoti, net su
naikinti. Tuos pačius tikslus 
turi ir dabartinis Lietuvos 
okupantas - Sovietų Sąjun
ga. Mes tą žinome, bet kiek 
visi prisidedame prie tos

kovos už tautą, ką galėtume, 
būdami laisvi šimteriopai 
daugiau padaryti, negu kad 
atliekame. Yra saujelė iš vi
sų išeivių, tam tikslui pasi
šventusi, bet ar jie susilau
kia tinkamo užnugario, ko 
būtų galima tikėtis iš milijo
no ar daugiau tautos gerovei 
pasisventusių tautiečių? 
Daugumas jų gyvena tik sa
vo asmeniskais rūpesčiais, 
kiti kartais pasirodo lyg de
monstruodami savo ryšį su 
tauta viešuose pasirody
muose, kartas nuo karto nu
mesdami auką tarsi išsipir
kimo mokestį. Jaunoji karta 
tiek tautiniai sąmoningai at
bukus, kad daugumai visai 
nesvarbu - lietuvis ar ne lie
tuvis, bet kad tik turėtų 
"good time". Mišrios vedy
bos čia pasidarė jau legali
zuota, net sveikintina kas
dienybė save teisinant, kad 
per jas bus laimėta daugiau 
draugų lietuviams iš kita- 
kaučių. Bendruomenės 
autoritetas, toji didžioji lie
tuvybės išeivijoje užuovėja, 
kaskart vis tirpsta. Pasižiū
rėkime, kiek mūsiškių daly
vauja bendruomenės reika
lais susirinkimuose, kai tuo 
tarpu kokiuose kitokiuose 
parengimuose jų renkasi 
šimtais. Kitaip sakant, pra
moga nustelbė mūsų tauti
niai gyvybinius reikalus,

MIRUSIEJI
Albury ir taip jau negausi 

lietuvių bendruomenė vis 
mažėja. Rugpiūčio 2 d. Al
bury ligoninėje po sunkios 
ligos mirė Steponas Valys, 
palikdamas žmoną Birutę, 
dukteris Dalią, Birutę ir Jū
ratę, žentą Bruce ir penkis 
vaikaičius.

Steponas Valys gimė 1908 
m. gegužės 24 d. Kretingos 
mieste. Vėliau su tėvais gy
veno Palangoje. Baigęs Vy
tauto Didžiojo gimnaziją 
Klaipėdoje dvejus metus 
studijavo ekonomikos
mokslus universitete
Kaune. Karinę prievolę at
likti stojo i karo mokyklą 
aspirantu, vėliau perėjo į 
kadrą ir 1933 m. ją baigė su 
XV-ja laida. Tarnavo ulonų 
pulke Alytuje. 1934 m. vedė 
Birutę Daugirdaitę. Stepo
nas mylėjo arklius ir buvo 
gera jojikas. 1938 m. pirmo
je Lietuvos tautinėje olim- 
pijadoje už jojimą su kliūti
mis laimėjo sidabro medalį. 
Kaip geras karys ir draus
mingas karininkas Steponas 
pasiekė kapitono laipsnį.

Frontui artėjant prie Lie
tuvos Valių šeima atvyko į 
Vokietiją, o prieš trisdešimt 
vienerius metus Valiai 
atvyko į Australiją ir apsi
gyveno Albury. Čia dirbo 
sąskaitininku pieno perdir
bimo bendrovėje.

Velionis Steponas tuoj 
įsijungė į lietuvišką veiklą: 
buvo vienas iš kultūrinio ra
telio steigėjų, vėliau organi
zavo Albury Liet. B-nės 
apylinkę ir buvo jos ilgame
tis pirmininkas. Jis saukė 
susirinkimus, organizavo 
minėjimus, skaitė paskaitas, 
kvietė menininkus ir sporti
ninkus į Albury. Už lietu
višką veiklą 1974 metais 
buvo apdovanotas trijų Lie
tuvos prezidentų medaliu.

A.Js.
STEPONUI VALIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Birutei, 
dukroms ir visiems artimiesiems.

Aleksandra ir Pranas Marašinskai

A.A. 
ANTANUI MIKAILAI

mirus, jo dukrą Vidą Kabailienę ir jos šeimą giliame 
liūdesy nuoširdžiai užjaučiame.

Magdalena Migevičienė 
Laima ir Vytas Deikai 
Irena ir Algis Dudaičiai

nors kiekvienu kartu susi
rinkę pabrėžiame, kad 
esame kovotojais už Lietuvą 
ir pavergtą tautą. Visa, kas 
pasiekė laisvąjį pasaulį per 
30 metų, ir kas iškėlė Lietu
vos vergiją, atėjo iš pri
spaustos tautos - Kalantos, 
Kudirkai, Petkai, Gajauskai, 
Sadūnaitės, pogrindžio 
spauda. Mes tik esame jų 
veiklos ir žygių gana silpni 
propaguotojai. O is tikrųjų 
turėtų būti priešingai - galė
tume dirbti ir aukotis lietu
vių tautai nemažiau kaip 
anie Lietuvoje be mažiau
sios rizikos. Lietuviai ten. 
lietuviai čia ■ koks didžiulis 
skirtumas’! {v.k.)

NETEKUS
STEPONO VALIO

A.a. Steponas Valys

Stepono Valio laidotuvės 
įvyko rugpiūčio 6 d. Albury, 
kur susirinko gausus būrys 
vietinių lietuvių ir australų, 
jo draugų. Taip pat atvyko 
jo draugai iš Adelaidės, 
Melbourne, Sydnejaus, 
Canberros, Shepertono. Po 
pamaldų už velionį ilga au
tomobilių virtinė išlydėjo į 
kapines. Čia atsisveikino 
ALB Krašto Valdybos vardu 
G. Vasiliauskienė, užberda- 
ma župsnelį Lietuvos žemės, 
Albury apyl. vardu atsi

sveikino B. Leitonas, draugų 
vardu Vincas Ališauskas, A. 
Andruška iš Canberros tarė 
žodį angliškai. Velionis am
žinybėn palydėtas Lietuvos 
Himnu.

Vėliau visi rinkosi į Valių 
namus šermenims, kurias 
paruošė B. Valienė su duk
romis.

B.L.

GRAŽI
SUKAKTIS

Viktoras Valaitis
Savo 80-jo gimtadienio 

proga savanoris kūrėjas Va
karų Australijoje Viktoras 
Valaitis Mūsų Pastogei pri
siuntė $ 10. Dėkojame mie
lam sukaktuvininkui ir lin
kime sveikatos ir gražiausių 
metų.

ATEITININKŲ
SUKAKTIS ADELAIDĖJE

Vietoj tradicinio literatū
ros vakaro Adelaidės ateiti
ninkai sendraugiai šiais me
tais paminėjo Ateitininkų 
Sąjungos 70 metų sukaktį - 
akademiją.

Į Garbės prezidiumą pak
viesti kun. A. Spurgis, Br. 
Plokštis, A.L.K. atstovas P. 
Pusdešris, ALB Adelaidės 
Apyl. Valdybos pirm. Č. Za- 
moiskis, L.K. Moterų Drau
gijos pirm. T. Gasiūnienė, 
skautų vadovė E. Bulienė ir 
moksleivių at-kų atstovas S. 
Kubilius. Pagrindinis pas
kaitininkas buvo J. Stepa- 
nas, nušvietęs ateitininkų 
sąjūdžio gimimą prieš 70 
metų ir ateitininkijos įnašą 
atkuriant Lietuvos valstybę 
ir tautinę kultūrą.

Prisiminti ir mirusieji bei 
žuvusieji ateitininkai. J. 
Stepono paskaita buvo aka
demiškai paruošta ir vaiz
džiai klausytojams perduo
ta.

Sukakties proga apie Lie
tuvos ir išeivijos ateitininki- 
ją suglaustai pasisakė visi 
Garbės prezidiumo nariai.

Meninėje dalyje moterų 
kvartetas "Nemuno dukros” 
sudainavo kelias dainas ir P. 
Pusdešris paskaitė savo 
poezijos, o pabaigai solistė 
G. Vasiliauskienė padaina
vo. Akademija užbaigta su
giedojus ateitininkų ir tau
tos himnus. B.S.
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Lietuvių tauta 
buvo, yra ir bus

Rašo Balys Steckis
Reta Europos tauta turi 

tokių gražių ir didingų pra
eitį, kaip lietuvių tauta. 
Kaip tik turėdami tokių pra
eitį lietuviai išliko gyvi, pe
rėję per sunkiausius pries- 
paudų laikotarpius. Toji 
mūsų tautos praeitis buvo ir 
pasiliks tuo neišsenkančiu 
šaltiniu, iš kurio lietuviai 
visados semsis įkvėpimo ir 
stiprybės.

Kiekvienas susipratęs lie
tuvis, pažinęs savo tautos 
praeitį, didžiuojasLesųs tos 
tautos vaiku. Ir kaip nesidi- 
džiuosi! Lietuva egzistuoja 
nuo senų laikų. Lietuvos 
valstybės pradžia nėra 
1918-ji metai, bet ji buvo 
įkurta prieš 707 metus. Ly
giai prieš 700 Mindaugo 
Lietuva sudavė savo vakarų 
priešui kryžiuočiams pirmų 
skaudų smūgį Durbės mūšio 
laukuose. Po to kryžiuočiai 
jau nebebuvo pajėgūs pa
vergti Lietuvos, kaip kad 
padarė su senprūsiais'i Jie 
rodo pasigėrėtinus pavyz
džius, kaip reikia kovoti dėl 
savo žemės, savo krašto ir 
valstybės laisvės. Visas kul
tūringasis pasaulis žino, kad 
ano meto Lietuva buvo vie
na iš didžiausių ir galingiau
sių valstybių Europoje. Lie
tuva, būdama tarp civilizuo
tų Vakarų ir laukinių Rytų 
sėkmingai dengė anais lai
kais vakarus nuo mongolų to 
totorių antplūdžių. Lygiai 
Lietuva turėjo ginti savo 
laisvę ir nuo Vakarų priešo 
kryžiuočių.

GYVENIMAS
POKARIO LIETUVOJE

Tęsinys

pavartoti ginklų. Partiza
nams pareikalavus atiduoti 
pinigus jų pragyvenimo fon
dui, lakštų platintojai mielai 

bais. į Šiuos burtus stojo to- juos atiduodavo. Tik vienas 
bai menkos moralės žmonės, lakštų platintojas (Variako- 
dažniausiai vagys, girtuok-, jis iš Čedasų) pasipriešino to 
liai, chuliganai to tinginiai, buvo nukautas.

1946 m. žiemų bolševikai 
suruošė rinkimus į Aukš
čiausiųjų Tarybų. Jie iš 
anksto tikėjosi, kad rinkimai 
ramiai nepraeis. Į rinkimi
nes apyl' 
pristatė rusų

Bolševikai valsčių cent
ruose suorganizavo savisau
gos būrius po 10-15 vyrų, 
kuriuos žmonės vadino stri
bais. Į šiuos būrius stojo la- 

liai, chuliganai ir tingini 
Jų tikslas - kovoti prieš par
tizanus. Bet stribai nebuvo 
pajėgūs kovoti prieš parti
zanus. Jie slankiodavo nak
timis po kaimus, gųsdindavo 
gyventojus, vagiliaudavo ir 
net plėšikaudavo. (Šį faktų 
patvirtina ir filmas "Laiptai 
1 dangų”.)

1946 m. vasarų Panemu
nio valsčiaus stribai siautėjo 
Suvainiškio apylinkėse. 
Nakties metu užėję į vienų 
sodybų, rado vadų Kalpokų, 
kuris buvo anksčiau atėjęs ir 
laukė ryšininkų. Vadas, pa
matęs ateinanti būrį stribų, 
greitai persirengė kunigo 
rūbais, šeimininkė gulė į lo
vų, atseit - kunigas atvyko 
pas ligonę. Stribai, lįlėję į 
vidų ir pamatę, kad "kuni
gas” parimęs prie "ligonės”, 
išėjo.

Partizanai visokiais bū
dais kliudė bolševikams įgy
vendinti savo programų 
Lietuvoje.

1945 m. pavasarį rusų 
valdžia savo teritorijoje ir 
okupuotuose kraštuose iš
leido karo paskolos lakštus. 
Jų platintojais buvo skiriami 
daugiausia mokytojai. Kal
poko nurodymu valsčių par
tizanų vadams reikėjo pa
imti surinktus iš lakštų pla- 
tingojų pinigus bei parašyti 
pakvitavimus, kad lakštų 

platintojai nenukentėtų nuo 
bolševikų. Jei platintojai 
geruoju neatiduos pinigų, 

Mirtinas smūgis kryžiuo
čiams buvo suduotas 1410 
m. liepos 15 d. Šiais metais 
nuo to įvykio sukanka 570 
metų. Net apie 200 metų 
Lietuvai teko kovoti su kry
žiuočiais iki jų galybė prie 
Žalgirio buvo palaužta.

Žalgirio mūšis tai buvo 
Vytauto triumfas. Žalgirio 
mūšio svarba ir reikšmė 
Lietuvai, o taip pat ir jos są
jungininkei Lenkijai, o 
drauge ir visai Europai buvo 
didžiulė. Po Žalgirio Lietuva 
gyvavo kaip nepriklausoma 
valstybė dar 500 metų. Po 
Žalgirio Vytauto Didžiojo 
Lietuva buvo pasiekusi savo 
galybės viršūnę. Su Vytautu 
skaitėsi visos Europos galy
bės ir net jam karaliaus vai

Pagarba darbuotojams
MEČIO KYMANTO 60 METŲ SUKAKTIES PROGA

Gana dažnai skaitome 
apie mūsų tautiečius, šven
čiančius savo amžiaus su
kaktis. Vieni jų per nugy
ventų laikotarpį niekur ryš
kiau neprasikišo ir gyvena 
patogiai užsidarę, daugeliui 
net negirdėti. Kiti gi visų 
gyvenimų didesnę dalį savo 
laiko skiria ir aukoja lietu
viškam kultūriniam ar vi
suomeniniam darbui. Tai 
idealistai, mūsų tautos paži
bos, nepavargstu darbuoto
jai, kurie į niekų neatsi
žvelgdami darbuojasi su pa
sišventimu mūsų tautos ir

:es prie būstinių 
kariuomenės 

būrius, kad partizanai nesu
naikintų dokumentų. Parti
zanai net negalvojo užpuldi
nėti tas būstines, nes žinojo, 
kad žmonės ir taip neis bal
suoti. Rinkimų dienų į rinki
mines būstines iki pavakario 
atėjo labai mažai žmonių. 
Tada bolševikai ’’balsus” iš
vežiojo gyventojams į na
mus. Čia kaip tik išvežioto- 
jus ir pasitiko partizanai. Jie 
žmonėms nedarė nieko, tik 
atimdavo rinkiminius biule
tenius ir juos sunaikindavo. 
Kai apie tai sužinojo apskri
čių centrai jie nenustebo, o 
davė griežtus įsakymus 
valsčių vadovams, kad bal
savimo rezultatai vis vien 
būtų 100%... Rinkiminių 
apylinkių sekretoriais buvo 
skiriami mokytojai. Atida
rius balsavimo urnas paaiš
kėjo, kad rinkimai sužlugę. 
Tada buvo duotas sekreto
riams nurodymas biuletenių 
neskaičiuoti, o į protokolus 
rašyti balsavusių tiek, kiek 
yra sųrašuose rinkėjų, kad 
būtų balsavimas šimtapro
centinis... Taigi taip buvo 
’’išrinkta” pirmoji Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba.

Pasibaigus karui, valdžia 

nikas buvo pripažintas.
Dabar, prisimenant tų 

reikšmingų Įvykį ir ano meto 
Lietuvų lietuvis vėl užsi
liepsnoja tėvynės meile. 
Taigi, turime kuo didžiuotis, 
turime iš kur ir jėgų bei 
stiprybės semtis.

Švęsdami Tautos Šventę 
drauge atkreipkime dėmesį 
ir į mūsų jaunimų. Dėkime 
visas pastangas, kad mūsų 
jaunimas būtų supažindintas 
su mūsų tautos istorija, kad 
jis, pažinęs savo tautos pra
eitį, pats sųmonėtų ir grū
dintųsi lietuvybėje.

Niekad neturime užmirš
ti, kad lietuvių tauta po ilgos 
vergijos 1918 m. atkūrė savo 
valstybę tik veikiama savo 
senovės, didingos ir gražios 
praeities. Tekrypsta mūsų 
mintys ir akys į anuos didin
gus Lietuvos praeities lai
kus dabarties kovose už 
tautų ir nepriklausomybę.

bendruomenės gerovei;
Prie šios pastarosios gru-; 

pės žmonių priklauso ir Me
čys Kymantas, geelongiškis,

Mečys Kymantas

išleido potvarkį, kvietusi 
partizanus nutraukti kovų ir 
registruotis pagal tų gyve
namųjų vietų, iš kurios buvo 
išeita į partizanus. Kai apie 
šį potvarkį sužinojo Kalpo
kas, tuojau susisiekęs su vi
sais apskričių ir valsčių par
tizanų vadais, padarė susi
rinkimų centriniame parti
zanų štabe Biržų girioje. 
Buvo nutarta nevaržyti par
tizanus grįžti į namus. Dau
guma partizanų atsisakė 
nutraukti kovų ir pasiliko 
partizanų gretose. O kurie 
paliko Lietuvos girias, išei
dami prisiekė, kad prireikus 
vėl stos į kovų už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

Deja! Bolševikai parodė ir 
čia savo niekšybę. Kaip tik 
sugrįžo į namus partizanai, 
už keletos dienų bolševikai, 
juos suėmę, teisė už tėvynės 
"išdavimų”.

Partizanai, pamatę tokių 
apgaulę, nėjo iš miškų, o tie, 
kurie buvo išėję, vėl stojo į 
partizanų gretas ir tęsė ko
vų.

Vladui Kalpokui rūpėjo 
kiekvieno kovotojo likimas 

rugpiūčio 3 d. atšventęs 
savo 60 metų sukaktį. Po vi
sų karo ir okupacijų sunku
mų jis galutinai įsikūrė Gee
longe, Viktorijoje.

Mečys Kymantas jonaviš
kis, iš profesijos mokytojas, 
šalia to gabus muzikai, geras 
dirigentas ir kompozitorius, 
sukūręs chorui dainų kaip 

to jo ateitis. Po ilgų kovos 
metų buvo aišku, kad 1918 
m. įvykiai nepasikartos. 
Lietuvos laisvė dar toli, o 
reikia gelbėti vyrus, kurie 
tiek daug padirbėjo dėl Lie
tuvos laisvės to nepriklauso
mybės.

1957 m. rudenį vadas su
žinojo, kad Rokiškio rajono, 
Didsodės apylinkėje Rokiš
kio milicija išdavinėja pasus 
apylinkės gyventojams. Va
dui atėjo mintis, kad dabar 
labai gera proga aprūpinti 
pasais savo vyrus. Vadas 
davė nurodymų vienam savo 
partizanų ryšininkui, kad šis 
be didelio triukšmo paimtų 
iš pasų stalo viršininko la
gaminų su pasais to dokų-, 
mentais. , n ą ~

Po darbo, vakare pasinin
kai važiuodavo autobusu iš 
Juodupės į Rokiškį. Partiza- 

(nų ryšininkas atvažiavo į 
' Juodupės miestelį anksčiau; 
Kai į miestelį atvažiavo pasų 
stalo viršininkas Baukys su 
palydovu, ryšininkas, juos 
užkalbinęs, pavadino išgerti. 
Užėję į bufetų, tiek prisigė
rė, kad visiems išėjus iš bu-

SPECIAL BROADCASTING SERVICE

STUDIO OFFICERS
Applications are invited for a number of tem- 
gorary positions of Studio Officer with the Special 

roadcasting Service at Its 2EA radio studios and 
studio offices located in Clarence Street, Sydney. 
Successful applicants would be mature, respon
sible persons with a history of stable employment 
supported by appropriate references.

Duties Include monitoring of studio operations, 
maintaining security of studios and assets, opera
tion of the studio booking system, and operation 
of a small switchboard when required. The posi
tions involve shift work within the period 5 a.m. to 
12.30 a.m. Annual salary would be within the 
range $10,742-11,184 p.a., but In fact would be 
substantially higher due to shift penalty payments. 
Benefits Include recreation and sick leave and 
access to the Commonwealth superannuation fund 
after a qualifying period.

For enquiries and Interview arrangements, please 
telephone Miss Margaret Bailey on (02) 232 7622, 
or write to her c/- SBS, GPO Box 21, Sydney 2001.

’’Tėvų kraštas”, ’’Rytų šale
lėj”, ’’Audros siaučia”, "Pui
kios rožės” ir eilę kitų - tai 
vis jo komponuotos ar har
monizuotos, žinomos jo sla
pyvardžiu - Klajūnas.

Pats M. Kymantas tūri 
gražų balsų, groja smuiku, 
akordeonu ir pianinu. Pilnas 
jaunatviškos energijos, 
karštas lietuvis patriotas 
Mečys nuo pat įsikūrimo 
Geelonge stojo į lietuviškų 
darbų ir veiklų. Jį matėme 
dirbantį lietuvių savaitgalio 
mokykloje, skaitantį pas
kaitas minėjimuose, vado
vaujantį Geelongo lietuvių 
bendruomenei, dainuojantį 
chore ir pagaliau tam chorui 
jau ilgų laikų vadovaujantį. 
Jis išaugino ir išmokslino 
keturis sūnus, kurių vienas 
J’au diplomuotas inžinierius, 
'auniausas dar tebelanko 

gimnazijų. Visi vaikai labai 
gerai kalba lietuviškai.

Sukaktuvininkui pagerbti 
Geelongo choristai liepos 27 
d. Geelongo Liet. Namuose 
buvo surengę vaišes, kur 
dalyvavo p.p. Kymantai, visi 
choristai su kviestiniais 
svečiais. Vaišes paruošė pa
čios choristės. Vaišes pra
vedė choro administratorius 
ir sukaktuvininkui sugiedo
ta "Ilgiausių metų” užge
riant šampano taure. Ta 
proga jam įteikta foto albu
mas su visais choristų para
šais ir nuotraukomis iš Gee
longo choro gyvenimo;''Jii

Mečį. Kymantų sveikino 
Geelongo apylinkės vardu 
V. Stuikevičius ir sportinin
kų vardu K. Starinskas; 
Vaišėms įpusėjus choristas 
S. Karpalavičius visus pra
linksmino paskaitęs savo 
sukurtų poemų.

Įvertindami M. Kymanto 
pasišventimų lietuviškai 
dainai ir bendruomenei, ku
riai jis visa širdimi atsida
vęs, likime jam daug saulėtų 
ir kūrybingų metų ir daina 
skambančių dienų. p g

feto, ryšininkas iš girtų mi
licininkų be vargo paėmė la- 

I gaminu to nuėjo savu keliu. 
Bauknys, prasiblaivęs pary
čiu to pamatęs, kas įvyko, 

I nusišovė.
Vladas Kalpokas, pasirū

pinęs savo kovotojų likimu, 
į nutarė pasitraukti į užsienį. 
[Nors tais metais jau buvo 
sunku tai padaryti, bet jam 
pavyko. 1958 m. mums neži
nomomis aplinkybėmis jis 
pateko į Švedijų. Bolševikų 
nužudyto jo brolio Vlado 
žmona gavo laiškų iš Švedi
jos, o vėliau iš Vakarų Vo
kietijos.

Partizaninė kova Lietu
voje truko iki 1955 m. Ki
tuose rajonuose dar ilgiau.
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Sydnejaus moterų veikloje
Metinio S.LiM.SCU^D-jos susirinkimo proga

Rugpiūčio 3 dienos sek
madieni Lietuvių Klube įvy
ko Sydney L.M. Soc. Globos 
D-jos metinis susirinkimas. 
Kadangi dabartinės valdy
bos kadencija tebesitęsia, 
susirinkimo darbotvarkėje 
buvo numatyta tik metinė 
D-jos ataskaita ir aktualių 
problemų aptarimas su d-jos 
narėmis. Susirinkimui pir
mininkauti pirm. O. Baužie
nė'pakvietė J. Viliūnienę, o 
sekretoriauti - A. Vingienę.

Pirm. O. Baužienė savo 
pranešime pristatė draugi
jos valdybos veiklą, pasida
lino iškilusiomis problemo
mis, suminėjo visus suruoš
tus parengimus bei naujus 
atsiekimus Liet. Sodybos 
projekte. Padėkojo valdybos 
narėms ir Sodybos patikėti
nėms už kruopštų darbą, o 
taip pat visiems aukotojams, 
be kurių tas darbas nebūtų 
įmanomas, neaplenkė ir pri
sidėjusių darbais bei patari
mais. Gražiu žodžiu prisimi
nė Sodybos gyventojus, ku
rių darnus sugyvenimas ir 
rūpestinga Sodybos priežiū
ra padaro Sodybą išbaigtu ir 
pasididžiavimo vertu lietu
višku židiniu. Ypatingą pa
dėką išreiškė p. A. Milašui 
A.A.S.A. (snr.), kuris jau 
ilgus metus aukoja savo lai
ką ir profesinę išmintį, pa
ruošdamas d-jos finansinę 
ataskaitą valdžios įstaigoms.

Pereito metinio susirinki
mo protokolą perskaitė V. 
Jablonskienė.

Sodybos Patikėtinių pra
nešime I. Dudaitienė ypač 
pasidžiaugė iš valdžios gau
tu pažadu 1981-82 finansi
niais metais skirti draugijai 
$ 60,500 subsidiją paskuti- 
niems 5 butams statyti. Kad 
paspartinus darbą, remian
tis šia subsidija, bus gauta 
paskola iš banko, statybos 
planai jau patiekti Shire 
Council ir renkami statybos 
atlikėjai. Šiuo metu Sody
boje yra 12 butų ir jie visi 
užimti. Sodybos Seklyčioje 
veikia skaitykla, vadovauja
ma L. Šimkienės. Sodybos 
priežiūra, talkininkaujant 
seniūnui p. Simanauskui bei 
visiems gyventojams, nesu
kėlė problemų, už ką pati
kėtinės visiems dėkingos.

Iždininkė T. Vingilienė 
perskaitė draugijos pajamų - 
išlaidų apyskaitą. Ji patvir
tinta liepos 25 d. oficialaus 
draugijos iždo tikrintojo p. 
A. Milašo. Jos kopijos buvo 
išdalintos susirinkime daly
vavusioms narėms.

Ligonių reikalų vedėja M. 
Migevičienė apžvelgė ligo
nių lankymą. Trumpu prisi
minimu buvo pagerbti' mi
rusieji. Lankyta buvo viso 
83 ligonys - visi apie kuriuos 
buvo vienaip ar kitaip suži
nota. Ta pačia proga M. Mi
gevičienė paprašė visas na
res ir kvietė visus mūsų 
bendruomenės narius, suži
nojus ką nors, ypač iš vieni
šų žmonių ir pagelbos reika
lingų sergant, pranešti jai 
(tel. 727 9191) ar Danutei 
Bižienei arba pirmininkei O. 
Baužienei (tel. 4117002). Jos 
pasirūpins ne tik eiliniu lan
kymu, bet pasistengs suor
ganizuoti pagelbą ir kitose 
iškilusiose problemose.

Kontrolės Komisijos pra
nešimą perskaitė V. Jab
lonskienė. Komisija radusi 
knygas ir turtą pilnoj tvar
koj.

Visi pranešimai susirinki
mo buvo vienbalsiai priimti, 

Mūsų Pastogė Nr,33,1980.8.25; pšT. 4,’

ir pereita prie klausimų ir 
sumanymų. Pirm. O. Bau- 
žięnė priminė visoms numa
tytą Miranda Fair - mugę 
(data bus vėliau paskirta) ir 
pakvietė nares aktyviai tal
kininkauti prekių parūpini- 
me. Ypač pageidaujami 
įvairūs smulkūs gaminiai, 
siuviniai, rankdarbiai, kurie 
lengvai parsiduoda ir juos 
nesunku namuose padaryti. 
Turintieji ką aukoti, jau da
bar gali palikti daiktus klube 
arba perduoti Sodybos gy
ventojams, kurie juos 
paglobos iki mugės.

Pirmininkė taip pat para
gino visas siūdintis Kartū
no (cotton) sukneles Kartū
no Baliui, kuris įvyks rug
piūčio 30 dieną. Gražiausios 
suknelės bus premijuotos. 
Baliaus dalyviai turės pro
gos pasidžiaugti moterišku 
darbštumu, o pajamos pa
pildys draugijos kasą.

Ilgiausiai buvo sustota 
prie ' dažnai nugirstamos 
draugijos kritikos, kurią su 
rūpesčiu iškėlė net kelios 
narės. Draugija esą statanti 
namus pagalbos nereikalin
giems ’’milijonieriams”, o tie 
namai gi galų gale atiteksią 
australams... Tokie prie
kaištai labai trukdo aktyvių 
narių darbą ir sukelia berei
kalingų abejonių mažiau ži
nančiuose apie draugijos 
veiklą. Pirm. O. Baužienė, 
atsižvelgdama į kaltinimo 
svarbą, rado reikalo per
skaityti visoms ištrauką iš 
1963 m. oficialiai užregis
truoto Draugijos Statuto.
Punktas Nr. 17 Draugijos
Likvidaviriias” aiškiai’nusa-

ALB apylinkių valdyboms
1980 metų gegužės 5 d., 

Mūsų Pastogės Nr. 17, A.L. 
B. Krašto Valdyba paskelbė 
renkamų A.L.B. Krašto Ta
rybos atstovų skaičių kiek
vienai apylinkei.

A.L.B. Krašto Kontrolės 
Komisijos nuomone, šie 
nustatyti skaičiai nėra visiš
kai tikslūs. Renkamų atsto
vų skaičiaus klausimas buvo 
iškilęs ir anksčiau, ir net 
atsidūręs A.L.B. Krašto 
Garbės Teisme. 1974 m. 
rugpiūčio 7 d., Krašto Gar
bės Teismas galutinai nu
statė renkamų A.L.B. Kraš
to Tarybos atstovų skaičių 
kiekvienai apylinkei, ko ir 
buvo laikytasi 1976 m. suva
žiavime, Melbourne.

Kiek Krašto Kontrolės 
Komisijai žinoma, viršminė- 
tas Garbės Teismo sprendi
mas dar nėra pakeistas, to
dėl ir reikėtų jo laikytis, nes 
priešingu atveju abejotina, 
ar ir pats suvažiavimas ir jo 
nutarimai būtų teisėti.

Kartu skelbiame ir pilną 
A.L.B. Krašto Garbės Teis
mo nutarimo tekstą.

A.L.N. Krašto Kontrolės 
Komisija

1974 m. rugpiūčio 7 d. 
19.30 vai. Lietuvių Namuose 
Eastry st. Norwood, SA, 
A.L.B. KRAŠTO GARBĖS 
TEISMAS sąstate — pirmi
ninkas Antanas Maželis ir 
nariai Juozas Lapšys, Liu
das Martinkus, Kostas Po
cius ir Mečys Rudzenskas - 
svarstė A.L.B. Adelaidės 
Apylinkės Valdybos skundą 
prieš A.L.B. Krašto Valdy- 

ko, kad kol draugija egzis
tuoja, niekas neturi juridi
nės teisės draugijos turto 
likviduoti ar atimti. Draugi
jai gi nutarus likviduotis, tas 
turtas pereis tik pačios 
draugijos Likvidacinio Ko
miteto parinktai registruo
tai šalpos organizacijai.

Šiuo metu išbaigtus So
dybos butus galėjo gauti tik 
susimokėję nustatytą auką 
lietuviai pensininkai. Ta au
ka pradžioj buvo $ 4.000, 
šiuo metu yra $ 8.000, už 
kurią aukojęs gauna teisę 
gyventi tame bute neribotą 
laiką - iki amžiaus galo. Ap
leidus butą ar atsisakius jo 
dėl bet kokios priežasties - 
jis pereina vėl draugijos ži
nion. Aišku, kad šiuo metu 
Sodyboje gyveno tik tie, ku
rie išsigalėjo susimokėti tą 
’’įstojimo” auką, tačiau šitų 
’’milijonierių", kaip jie buvo 
pavadinti, įnašas įgalino So
dybą plėstis, statyti naujus 
butus. Turime atsiminti, kad 
Sodyba nebuvo gauta veltui 
ir ji neužgimė kam nors ma
giška lazdele pamojus. Pra
džia buvo sunki. Tik maža 
pirminė užuomazga buvo 
bendruomenėj sukeltos lė
šos, kurios pritraukė pirmą
ją valdžios paramą (vienu 
laiku 1:3 santykiu), o po to 
gyventojų įnešamos aukos 
sudarė galimybės pritraukti 
kas kartą didesnę valdžios 
subsidiją. Šalia tos valdžios 
paramos Sodybos gyvento
jai faktiškai yra pagrindiniai 
Sodybos finansuotojai, be 
kurių aukų Sodyba nebūtų 
pasiekus dabartinio dydžio 
ir lygio it jiems priklauso

bos bendraštį Nr. 5, 
1972.VII.1., nustatantį Ade- 
leidės apylinkei devynis (9) 
rinktus atstovus į A.L.B. 
Krašto Tarybą ir rado: 
A.L.B. Krašto Valdyba nu
statė atstovų skaičių pagal 
pono Mikailos studiją, pas
kelbtą Mūsų Pastogės Nr. 
28 1971.VII.19 ir pavadintą 
AUSTRALIJOS LIETU
VIAI SKAITLINĖSE. Pa
gal tą studiją, išlyginus na
tūralaus gyventojų prieaug
lio duomenis ir atmetus 
asmenis, jaunesnius negu 18 
metų, rasta, kad 1970 metais 
visoje Australijoje turėjo 
būti balsavimo teisę turinčių 
lietuvių 6060. Skaičiai paim
ti bazuojantis visuotinio gy
ventojų surašymo, įvykusio 
1954 metais, duomenimis.

Tuo pačiu metodu nagri
nėdami 1966 m. gyventojų 
surašymo duomenis ir prof. 
Jean Martin knygoje 
Community and Identity 
Refugee Groups in Adelaide 
paskelbtus skaičius, gautu
me maždaug panašius rezul
tatus (tik 2-3 žmonių skirtu
mu). Pono Mikailos davinius 

* reikia laikyti tikslesniais, 
nes jie specialiai mūsų tiks
lui surinkti.

Taigi, grįžtant prie p. Mi
kailos duomenų, išeitų, kad į 
A.L.B. Krašto Tarybk iš 
visos Australijos turėtų būti 
renkama 61 atstovas, ne
skaitant Taryboje dalyvau
jančių pagal einamas parei
gas.

Pagal tuos pačius duome
nis paskirose valstijose tu
rėtų būti renkama: 
VICTORIA (įskaitant Mel-

Reikalingos paskolos
Praeitame Sydnejaus Lietuvių Klubo metiniame susi

rinkime nutarta praplėsti Klubo patalpas pagal valdybos 
patiektus planus. Planai patvirtinti Bankstown miesto 
savivaldybės. Konkursiniu (Tender) būdu surastas sta
tybininkas. Klubo Valdyba su statybininku jau pasirašė 
sutartį ir už poros savaičių turi prasidėti statybos darbų 
yykdyipas.

Kaip kovo 24 d. "Mūsų Pastogės” Nr. 11 buvo skelbta, 
REIKALINGOS PASKOLOS. Tautiečiai, norį investuoti 
arba skolinti ir tuo pačiu padėti Lietuvių Klubo statybai, 
prašomi kreiptis į Klubo Valdybos iždininką p. A. Migų, 
tel. 726 4139 po darbo valandų.

PASKOLŲ SĄLYGOS:
1. Už neterminuotas paskolas bus mokama 9% metinių 

palūkanų.
2. Už terminuotas paskolas, nemažesnes $ 10,000 ir. in

vestuotas ne trumpiau kaip trejus (3) metus, bus moka- 
ma ll% metinių palūkanų. Ypatingais atvejais, skolinto
jui sulaužius sutarto laiko terminą, bus mokama tik 9% 
metinių palūkanų.

Kadangi Klubo statyba prasideda, ir pinigai reikalingi, 
malonėkite kreiptis į Klubo Valdybos iždininką p. A. 
Migų po darbo valandų, tel. 726 4139.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

tikrai labai nuoširdi visų pa
dėka. Viso to rezultate šian
die sėkmingai ir be skolų jau 
ruošiamės paskutinių 5 butų 
statybai. Statybą gi užbai
gus, galima bus pagalvoti 
apie Sodybos butų skirtymą 
ir kitokiu būdu. Tada, reika
lui iškilus, jie galėtų būti 
nuomojami už labai prieina
mą nuomą vargan pateku
siems, nes nebereiks telkti 
didelių pinigų.

Toks didelis projektas 
kaip Lietuvių Sodyba, ne
buvo pastatytas metams, 
kitiems. Ją naudojame 
dabar ir ją paveldės mūsų 
ateinanti karta. Kaip jie 
tvarkysis - ateitis parodys. 
Abejojantiems Sodybos 
lietuviška ateitimi, galime 
užtikrinti tik tiek, kad jos 
lietuviškumo garantija yra 
lygiai tiek pat stipri, kiek ji 
stipri visoj mūsų bendruo
menėj. Sodyba negalės pe
reiti į jokių svetimtaučių 
rankas, kol mūsų lietuviškoj 
bendruomenėj bus bent mi
nimalus domėjimasis drau
gijos veikla - ką aiškiai tvir
tina Draugijos Statutas.

Užmetimai, pirmininkė 
tęsė, kad draugija rūpinosi 
tik Sodybos statymu ir nesi
rūpino ligoniais ar vargan 
patekusiais, neturi jokio

bourną, Geelong, Latrobe, 
Sale) 21atšt.
N.S.W. (įskaitant Sydney, 
Albury, Newcastle, 

•Woolong.) 19atst.
SOUTH AUSTRALIA

11 atst.
WESTERN AUSTRALIA 

4 atst.
QUEENSLAND 3 atst.
TASMANIA 2 atst.
CANBERRA 1 atst.

Turėdama galvoje tai, kas 
išdėstyta, A.L.B. KRAŠTO 
GARBĖS TEISMAS

NUTARĖ
išaiškinti, kad j Krašto Ta
rybą turės būti renkamas 61 
atstovas viršuje nurodyta 
tvarka.

Šis nutarimas neliečia pa
reigūnų, dalyvaujančių A.L. 
B. Krašto Tarybos suvažia
vimuose pagal savo parei
gas.

Atstovų rinkimai viršuje 
nustatyta tvarka pradedami 
vykdyti ateinančioje 1975 - 

pagrindo. Pagal esamas są
lygas - bendruomenės apim
tį ir lėšas - niekas negali ti
kėtis iš draugijos pilnutinio 
išlaikymo ar pilnutinio slau
gymo, betgi ligonių lanky
mas ir kitoks pagelbėjimas 
vargan patekusiems visada 
buvo laikoma svarbiu drau
gijos uždaviniu. Čia draugija 
tikrai neatsiliko nuo kitų 
mūsų apylinkių lygiagrečių 
organizacijų. Tačiau tiek 
kitų miestų panašių lietuvių 
draugijos, net kitų etninių 
grupių organizacijos su pa
sigėrėjimu ir nuostaba žiūri 
į mūsų Sodybą, kuri šiandie 
yra jau arti ketvirčio milijo
no dolerių vertės, teiraujasi 
kaip mes ją įsigijom, ieško 
patys būdų, kopijuoja mūsų 
planus... Todėl mūsų sekpti- 
kams siūlytume negaišti lai
ko destruktyviai kritikai ir, 
jei nenori patys prisidėti 
prie draugijos veiklos, tai 
bent tenetrukdo dirban
tiems. Tuo ir baigė pirmi
ninkė savo pastabas.

Išsibaigus klausimams ir 
sumanymams, susirinkimo 
pirmininkė padėkojo daly
vėms, palinkėjo valdybai ir 
patikėtinėms gerų ir dar
bingų metų ir pakvietė visas 
prie kavos ir pyragų.

Dalyvavusi

1976 metų kadencijoje.
Šis nutarimas yra galuti 

nis ir Bendruomenei priva
lomas.

Pasirašė: Garbės Teismo 
pirmininkas - A. Maželis 
Narys-sekretorius -
Nariai - J. Lapšys, K. Po
cius, M. Rudzenskas

Liudas Martinkus, kartu 
su visais teismo nariais ak
tyviai svarstė bylą ir priėjęs 
vieningumo nutarimo, da
bar, sunkios ligos parblokš
tas negali pasirašyti.

23.VIII.’74
pasirašė - A. Maželis.

Libijoje vyksta sukilimas 
prieš Gadafi diktatūrą. Vi
same krašte yra įvesta karo 
stovis. Pranešama, kad įvy
kę kietų susidūrimų su suki
lėliais su didelėm aukom iš 
abiejų pusių. Gadafi kietas 
marksistinis diktatorius, 
laiko Libiją savb kontrolėj 
nuo 1969 metų.
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Jaunimas ir bendruomenė
Rašo Alb. Pocius

MUSU PASTOGES

SPAUDOS BALIUS
Artėjant ALB Krašto Ta

rybos suvažiavimui iškyla 
klausimas apie jaunosios 
kartos dalyvavimą tame su
važiavime. Jeigu tas suva
žiavimas bus tik vyresnės 
kartos pasirodymas jame 
nedalyvaujant jaunimui, tai 
reikia pilnai suprasti, kad 
jaunimas pagalvos, jog tai jų 
neliečia, nes sakys, čia buvo 
tik ’’senių” reikalas.

Norint, kad jaunimas da
lyvautų suvažiavime, nega
lima laukti iš jų, kad jie nuo
lankiai sėdėtų salės gale, bet 
reikia juos įtraukti į suva
žiavimo darbus.

Pirmiausia Krašto Valdy
ba turėtų pakviesti Jaunimo 
Sąjungos, sportininkų ir 
skautų federalines valdybas 
arba vadovybes dalyvauti 
suvažiavime, leisti jų pirmi
ninkams padaryti praneši
mus po 15 min. ir 2 valandas 
diskusijoms dėl jaunimo va
dovų pranešimų. Tų disku
sijų metu paaiškėtų, ko jau
nimas iš bendruomenės nori 
ir kaip mes galime prisidėti, 
kad jaunimo organizacijų 
veikla stiprėtų. '

Bendruomenės veteranų 
kalbos ir rezoliucijos dėl 
jaunimo bus tik pylimas iš 
tuščio į kiaurą, jei tenai ne
dalyvaus ir ir tais klausimais 
nepasisakys pats organizuo
tasis mūsų jaunimas.

Veteranų gretoms retė- 
jant ir daugumai veikėjų 
išeinant į pensiją mūsų 
bendruomenės tęstinumas 
atsidurs pavojuje, jeigu mes 
ateinančių penkerių metų 
laikotarpyje neįtrauksime 
jaunimo į bendruomenės 
darbą.

Bendruomenėje darbo už
teks visiems. Jau dabar 
kiekvienoje apylinkės 
valdyboje turėtų būti du ar 
trys nariai iš jaunimo. Tas 
pats turėtų būti ir Krašto 
Valdyboje.

Australijos lietuvių bend
ruomenė labai aktyviai 
dalyvauja Lietuvos laisvini
mo akcijoje. Į tos akcijos 
komitetus ar komisijas tu
rėtų būti įtrauktas aktyvu
sis jaunimas. Jie čia baigę 
mokslus, užima geras profe
sines tarnybas ir kaip čia gi
musių jau niekas negalės 
apšaukti ateiviais.

Melbourne net į lietuviš
kos radijo valandėlės suda
rymą įtrauktas jaunimas. 
Melbourne ir Sydnejuje vei
kia egzilai skautai. Jie daž
nai susitinka iškylose ir su
eigose. Tai busimieji bend
ruomenių vadai, kurie ateity 
galės užimti vadovaujančias 
vietas pavergtų tautų tary
bose. Pažindami vienas kitą 
jie galės be baimės ir pavy
do dirbti pavergtųjų tautų 
laisvei.

Jaunimas į lietuviškas or
ganizacijas ateina per lietu

Vita Force
VALERIAN TABS 

(valerijonas) 
Jeigu esate nervuoti ar 

blogai miegate, naudokite 
šias tabletes. Gaunama 
Health Food krautuvėse.

DATIMAC AGENCIES 
336 Belair Rd., Lynton 5062 
S.A; Ph. (08) 277 3838 

(Lietuvių Laboratorija) 

vių kalbos savaitgalio mo
kyklas. Be mokyklų nebus 
lietuviškai kalbančio jauni
mo. Visi suprantame, kad be 
lietuvių kalbos nebus ir lie
tuviškai galvojančio jauni
mo.

Per Krašto Tarybos 
suvažiavimą turėtų būti at
kreiptas dėmesys į lietuviš
kų mokyklų egzistenciją, jų 
darbo koordinaciją ir finan
sinę paramą.

Neužtenka baigiant suva
žiavimą ir pusei atstovų jau 
išsiskirsčius per rezoliucijas 
sakyti, kad ’’mes lenkiame 
galvas prieš mokytojų pasi
šventimą”. Ne. Reikia ne tik 
galvas nulenkti, bet ir ausis 
atidaryti išklausant ką mo
kytojai nori pasakyti bend
ruomenės atstovams. Pa- 
kvieskime mokyklų vedėjus 
į suvažiavimą ir suraskime 
bent porą valandų išgirsti jų 
pranešimams ir išklausyti jų 
pageidavimus.

Nebus mokyklų, nebus ir 
lietuviško jaunimo, o tada ir 
visokie mūsų bendruomenės 
statutai ir suvažiavimo 
nuostatai nebepadės, nes 
bus jau pervėlu.

Nors statutas ir nenuma
to, bet ir nedraudžia į suva

J. Zinkus

NUTIRPO SNIEGAS KALNUOSE
KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAITęsinys

Atvažiavome į N.S.W. 
valdžios kontroliuojamą 
Sawpit Creek Recreation 
centrą. Prie įvažiavimo kle
gėdamas srovena Sawpit 
upelis. Kai jau atvažiavome 
po 5 vai. vakaro ir čia nėra 
tarnautojo, kuriam būtų ga
lima užsimokėti už vietą. 
Nusižiūrėję ir pasirinkę vie
ną pakraštį, pasistatome 
palapines. Tarp vargingai 
atrodančių eukaliptų stovi 
atostogautojams namai. 
Prie jų yra pastagės auto
mobiliams pastatyti. Tuos 
namus reikia mažiausiai 
prieš pusmeti užsisakyti 
N.S.W. turistų įstaigoje. 
Yrą atskira vieta atvyku
sioms su savais karavanais. 
Įrengtas lauko teatras. Iš 
žolės aukščio spėju, kad jis 
seniai buvo naudotas. Kelio
se vietose yra didoki ir pa
togūs bendro naudojimo 
pastatai. Tarp medžių auga 
mažytės, lietuviškų žibučių 
mėlynumo žiedeliais, gėly
tės. Už stovyklos ribų aikš
telėje, skabidamos žolę šo
kinėja kengūros. Medžių ša
kose tupi paukščiai ir laukia 
mūsų vakarienės. Ant stalo 
padėjus maistą paukščiai 
nelaukia kvietimo, bet grie
bia kas tik toliau nuo žmo- 
gaus padėta. Puola šarkos, 
et ypatingai drąsūs ir įky

rūs wattle paukščiai. Atidė
jome vakarienę iki sutemos. 
Sumigo paukščiai, bet iš 
medžių viršūnių nusileido 
posumai. Vakarienė prie 
laužo. Naktis vėsi, rami. Tik 
nuo mūsų Roberto palapinės 
knarkimo garsai sklinda 
plačiai išsikleidusiame tu
ristų kaimelyje.

Pirmadienis. Šiandien 
mums jokios numatytos 
programos nėra. Diena 
skirta poilsiui. Siūloma pa
vaikščioti po Kosciuškos 
parką. Vietos visiems už
teks, nes jis yra didžiausias 

žiavimą pakviesti ir išklau
syti įvairių sričių specialis
tus.

Padarykime tai šiais 
metais ir pažiūrėkime iš ar
čiau, kaip mūsų savaitgalio 
mokyklos veikia ir kaip gy
vuoja lituanistiniai kursai.

Ne jaunimas sukūrė taip 
vadinamą ’’generacijų sky- 
rį”, bet mes, besaugodami 
savo statutus ir bijodami at
sisėsti prie vieno stalo su 
jaunimu ir bendrai pasvars
tyti bendruomenės proble
mas.

Mūsų lietuviškasis jauni
mas yra geras, patriotiškai 
nusiteikęs ir visados pasi
ruošęs ginti Lietuvos laisvę 
ir bendruomenės gerą 
vardą.

Galbūt jie ne visada patys 
pasisiūlys į darbą, bet bent 
Melbourne bendruomenėje 
pakviesti niekad neatsisako 
ir dirba daugiau su jaunat
višku entuziazmu, negu iš jų 
buvo reikalauta.

Aš kviečiu per ateinantį 
Krašto Tarybos suvažiavi
mą atsigręžti į jaunimą, jei
gu iš tikrųjų norime užtik
rinti mūsų bendruomenės 
ateitį ir tęstinumą.

N.S.W. apie 6134 kvad. km. 
Yra keletas skirtingų ilgų 
takų, trunkančių praeiti nuo 
2 vai. iki 8 vai. Kai mūsų 
grupėje yra daugiau vyres
nio amžiaus žmonių, tokiais 
siūlymais ir pasivaikščioji
mais nelabai domisi. Mūsų 
autobusas važiuoja į Jinda- 
byne (australai taria Džin- 
dabain) miestelį, nes virėjai 
reikia pirkti maisto. Važiuo
jame ir mes. Pakelyje sus
tojame prie didelio paminklo 
(Surge Tank). Jis pastatytas 
dirbusiems ir žuvusioms 
SMA darbininkams prisi
minti. Pakalnėje, kaip ant 
delno matosi Jindabyne 
ežeras ir apie jį sausos žolės 
palši laukai.

Įvažiuojame į Jindabyne 
miestelį (991 m. aukštyje). 
Jaučiasi, kad viskas statyta 
pagal planą. Parduotuvės 
susispietusios viename nau
jame pastate. Jos yra 
mažos. Išskyrus kepyklą ir 
mėsinę, visose parduotuvė
se gausu suvenyrų. Gyve
namieji namai plačiai išmė
tyti. Vieni jų stovi aukščiau 
kalne, kiti prie ežero žemu
moje. Darant Snowy kal
nuose užtvankas senasis 
Jindabyne miestelis atsidū
rė po vandeniu. Šis (kartais 
vadinamas New Jindabyne) 
sako, visais metų laikais su
traukia nemažai turistų. 
Žiemą atvažiuoja slidinėto- 
jai, o vasarą su laiveliais 
žvejojimo mėgėjai.
Girdėjau, kad žemės sklypų 
kaina čia aukšta, panaši 
ir Sydnejuje.

Grįžtant užsukame pažiū
rėti, kaip auginamos žuvys 
Gaden Trout Hatchery, 
kontruliuojamos N.S.W. Fi
sheries departamento. Už
simokėję po 50 c. įeiname 
per vartus. Mus pasitinka 
airis vadovas. Jis vedžioja, 
rodo ir aiškina apie prūduo
se veisiamas ir auginamas 
žuvis. Jos paaugintos ir pri

rugsėjo 2Od.
Sydnejaus Lietuvių Klube

PROGRAMOJE:
1. Opera FAUSTAS (sumodernintos ištraukos)
2. Vakarienė su kava ir pyragais bei tortais
3. Sau lygios neturinti loterija
4. Malonus visu Mūsų Pastogės bičiulių pabendravimas 
Įėjimas tik su bilietais - $ 12 asmeniui.
Bilietus jau dabar platina: Syd. Liet. Klubo vedėjas ar 

jo pavaduotojas (klube), .V. Kazokas (tel. 7098395), A. 
Jablonskienė (tel. 7094031), L. Stašionienė (tel. 6499062), 
V. Jaras (tel. 6823580), A. Milašas (tel. 8643448).

Stalų užsakymus priima A. Jablonskienė (tel. 7094031). 
Pradžia 7.30 vai. vak.

A.L. Fonde
AUSTRALIJOS

LIETUVIŲ FONDUI 
AUKOJO:

Po $ 50 - J.B. Jonavičiai 
S.A. (60) - nauji nariai, V. 
Urbonienė S.A. - nauja narė

$ 40 - Ig. Dapšys S.A. (85)
$ 25 - V. Klimas Vic. (29) - 

pratintos prie klimato palei
džiamos į ežerus ir upes, kad 
žuvautojai turėtų ką gaudy
ti. Ekskursija labai įdomi, 
ypatingai vertingi paaiški
nimai. Sužinojau daug ko 
naujo apie žuvis. Prūduose 
mačiau skirtingų dydžių ir 
amžiaus žuvis. Veisiamos čia 
3-jų rūšių žuvys: vaivorykš
tės ir Amerikos brook upė
takiai (trout) ir Atlanto la
šišos (salmon).

Po pietų, trise sutariame 
pereiti vieną Kosciuškos 
parko taką. Pasirenkame 
Waterfall track, 6 km. ilgio ir 
trunkantį apie 1.45 vai. jį 
praeiti. Takas eina aukštyn 
ir žemyn. Pasuka tai vieną, 
tai į kitą pusę. Retkarčiais 
užtinkame žalesnės žolės 
plotus. Iš paliktų liekanų 
matosi, kad čia būta gyvulių, 
gal kengūros? Kai kur auga 
seniai matyti raudonžiedžiai 
dobilai. Iš abiejų tako pusių 
riogso laukinis miškas. Vie
tomis pūva nugriuvę me
džiai ir niekam nevalia jų 
pajudinti. Viskas palikta 
pačiai gamtai tvarkytis. 
Žmogaus rankomis yra kai 
kur prie tako pritvirtinti 
numeriai. Numeriai (1 -24) 
nėra išdėstyti vienodais 
atstumais, bet juos radęs 
žinai, kad eini teisinga kryįp- 
timi. Prieiname Sawpit 
Creek vandens kritimą. Jis 
leidžiasi plačiu akmenuotu 
paviršiumi, išsiskleidęs 
daug plačiau kaip pats upe
lis. Tai pirmas gaivinantis 
gamtovaizdis einant šiuo ta
ku. Gražu, nors pilno kriok
lio vaizdo ir nematome sau
lei šviečiant tiesiai į akis. 
Prie jo kito priėjimo nėra. 
Praėję lieptą virš upelio, li
pame aukštyn. Jaučiasi, kad 
takas jau suka stovyklos 
kryptim. Temperatūra 27° 
C. Prieiname labai akme
nuotą vietą. Čia irgi įdomu, 
nes kai kurie akmenys yra 
labai dideli. Vaikščiodamas

naujas narys
A.a. Antano Mikailos at

minimui: $ 100 - E.I. Jonai
čiai N.S.W. (340), $ 20 - B. 
Vanagas Vic. (226). Po $ 10 - 
J.S. Meiliūnai Vic. (367), A. 
Zubras Vic. (353).

Emilijai Kimenienei mi
rus, vietoj gėlių: po $ 5 - Ali
šauskai (30), Butauskienė, 
Eskirtai (69), Sodaičiai (53), 
Grigonis (205), Petniūnas 
(10), Šimkūnas (visi iš Vik
torijos).

$ 4 - J. Mikštas Vic. (78)
$ 3 - Bindokas Vic. (5)
Po $ 10 - J. Pranskūnas 

N.S.W. (vietoj gėlių mirus
M. Macijauskienei), E. Rei- 
sonienė S.A. (70) - a.a. A. 
Krauso 10 m. mirties sukak
čiai paminėti.

A.a. Stepono Valio atmi
nimui:

$ 50 - R. Urbanavičius
N. S.W.

$ 25 - A.L.B. Krašto Val
dyba

Po $ 20 - O.A. Andruškai 
ACT (30), T. Žilinskas ACT 
(25), C. Žilinskas ACT, J. 
Vitartas ACT, G.J. Vasi
liauskai S.A. (47) ir G.V. 
Ališauskai Vic. (110).

$ 15 - A.G.V. Dantai NSW
Po $ 10 - J.O. Bratiškai 

(15), E.P. Markoniai (12), 
A.R. žvinakiai, V.S. Maka- 
ravičiai (145), B. Leitonas 
(67), V. Bijeika (30), A.B. 
Staugaičiai (125), M. Birie- 
tienė (66) ir A.N. Ališauskai 
(55) (visi iš Viktorijos).

Sveiknu naujus narius ir 
ačiū visiems aukotojams

V. Ališauskas 
Fondo iždininkas

tarp nepajudinamų akmenų, 
pats pasijunti nykštukas.

Pasivaikščiojimas nau
dingas sveikatai. Nuovargiu 
niekas nesiskundžia, bet 
mišku nesu sužavėtas. Čia 
irgi skonio reikalas. Kai vie
niems šaltibarščiai yra dide
lis skanėstas, kitiems tik į 
juos pažiūrėjus suskausta 
vidurius. Prisimenu, prieš 
porą metų vaikščiojant Tas
manijos miškuose dvi valan
dos praėjo kaip 10 min. Da
bar kelionė nusibodo, o ėjo
me nepilnas dvi valandas.

Mūsų stovyklavietė pasi- 
džrė labai trukšminga. At
važiavo autobusas su New
castle mokyklos mokiniais. 
Jie įsikūrė toliau nuo mūsų, 
bet jų atvykimo žymės labai 
jautėsi bendro naudojimo 
patalpose. Visur prilaistyta 
vandens, pamesti daiktai ir 
pan.

Po vakarienės užgeso 
mūsų lauželis ir skirstomės 
poilsiui. But daugiau

' Mūsų Pastogė Nr. 33, 1980.8.25, psl.-6
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Namie
GEELONG

SUKAKTUVINIS BALIUS

Jau taip šiais metais Aus
tralijoje nutiko, kad juos, 
daug žodžių nevartojant, 
galima pavadinti sukaktuvi
niais metais. Lietuvišku už
sispyrimu, sukaktuves ruo
šia bendruomenė, sporto 
klubai, aplamai tariant Aus
tralijos lietuviai gyvena su
kaktuvinių metų ženkle. 
Nežinoma, kaip tas sukak
tuvinis bruzdėjimas vyksta 
kitose lietuvių kolonijose, 
bet jau Geelongo skautai, 
nors didelių darbų ir neatli
ko, nei geležinkelių tiesė, nei 
golfo aikštelių medeliais, 
gėlelėmis sodino, bet savo 
30-ties metų veiklos sukaktį 
švęsti jau pradėjo.

Štai, rugpiūčio antros 
dienos australiškos žiemos 
vakare, tunto vadovybė, 
talkinama skautų globos 
komiteto , sukvietė geelon- 
fiškius į sukaktuvinį balių, 

uris vyko Geelongo Lietu
vių Namuose.

Negalima pasakyti, kad 
balius buvo negausus daly
viais, tačiau nebus toli nuk
lysta nuo tiesos pagrindo 
pripažįstant, kad šiame su
kaktuviniame baliuje buvo 
pasigesta daug mielų bičiu
lių veidų. Bičiulių ir net to
kių, kuriems netolimoje 
praeityje, šios skautiškos 
šeimos tarpe, teko pajusti 
tobulėjimo džiaugsmą.

Bet grįžkime į balių. Prie 
skoningai papuoštų stalų, 
vaišinasi jjeelongiškiai, vai
šinosi ir istoliau atvykę sve
teliai. Prie tunto "Tūzų” 
stalo matosi linksmoji ’’Auš
ros” tunto sesė ps. Eglė Ži- 
žytė-Suchowerskyj, vyres
niosios kartos būrelyje iš 
tolimos Yuulong vietovės 
atvykę "Šatrijos^' tunto rė
mėjai - geradariai p.p. Bal- 
kauskai. Na, o prie atskiro 
stalelio klega žavios "Daina
vos” dainininkės sesės mel- 
bourniškės - Z. Prašmutaitė, 
B. Prašmutaitė, B. Šaulytė, 
L. Pikelytė. Visus linksmina 
ir šokių mėgėjus svajinguo
se sūkuriuose lydi ’’Novo” 
orkestro muzika. Staigmeną 
padaro "Dainavos” daini
ninkės savo gražiomis dai
nomis, iš kurių viena skirta 
šiam baliui. Baliaus šeimi
ninkas, tunto tuntininkas ps. 
V. Mačiulis rengėjų vardu 
sveikina baliaus dalyvius, 
kartu perduodamas Geelong 
Apylinkės Valdybos pirmi
ninko Dr. S. Skapinsko ir s. 
kun. P. Dauknio sveikini
mus. "Džiugo” tunto sesių 
vardu žodžiu sveikina 
v.s.v.sl. Z. Prašmutaitė. Ta 
proga pagerbiamas nuošir
dus skautų veiklos žadinto
jas ir Geelong lietuvių choro 
vadovas p. M. Kymantas, 
švenčiantis savo 60-tąjį 
gimtadienį. Atitrūkę nuo 
triukšmingų šokių ir sko
ningų vaisių dalyviai randa 
laisvesnę laiko valandėlę 
bandyti laimę tikrai turtin
gose loterijose bei rožių šo
kyje. Abejojama, ar visi pa
tenkinti, tarp pirštų vynio
dami mažytę popierio skiau
telę su žodeliu Ačiū”.

Taigi pirmoji 30-ties metų 
veiklos sukakties dalis liko 
jau praeityje. Pakanka su
glaustai pasakyti, kad balius 
suruoštas vykusiai.

ir svetur
* * * ♦ *

Kaip žinoma, Geelongo 
skautų vieneto 30-ties metų 
veiklos sukaktis pradėta 
švęsti sukaktuviniu baliumi. 
Jis jau atšoktas, liko tik ma
lonūs prisiminimai. Tai tik 
pirmutinis žingsnis į pagrin
dinį minėjimą, kuris įvyks 
žymiai vėliau, prisitaikant 
prie vietoje gyvenamų sąly
gų-

Bene didžiausią rūpesti 
{>erša sukaktuvinis leidinė- 
is. Tunto vadovybės o ypač 

pačio leidinėlio redaktoriaus 
mąstymuose gyvena mintis, 
kad jis pasiektų šio pasaulio 
šviesą tikrai vertas sukak
tuvinio leidinėlio vardo. Ir 
jis paklius į skaitytojo ran
kas toks, kokį mes apipavi
dalinsime. Didi parama jo 
apipavidalinimui laukiama iš 
visuomeninės aplinkos o 
ypač iš buvusių šio vieneto 
steigėjų, vadovų bei visų jo 
gretose žygiavusių sesių ir 
brolių. Neieškokime tuščių 
pasiteisinimų, ir tie, kurie 
atsilikome, skubėkime su 
lietuviškai skautiška pagal
ba kurstyti Šatrijos jau ir 
taip vos berusenančio lauže
lio.

Neatsisakykite tai atlikti 
skubiai, šiandie, tuoj pat.

Prašomą medžiagą siųsti: 
Alg. Karpavičius, 106 
Thompson Rd., Nth. Gee
long, Vic. 3215.

ALKA

LIETUVIAI 
TASMANIJOJE

Tautos šventės ir Lietu
vių Bendruomenės Austra
lijoje įkūrimo 30 metų su
kakties minėjimus Hobarto 
Apyl. Valdyba ruošia rug
piūčio 30 d. Glenorchy salė
je. Pradžia 7 vai. vak. Po 
minėjimo Valdyba visus pa
vaišins vakariene. Gėrimais 
pasirūpina patys dalyviai. 
Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti.

♦ *
Pabaltiečių Draugijos 

(HELLP) Komitetas ruošia 
šokius lenkų salėje rugsėjo 
20 d., šešt., 8.30 -1 vai. Gros 
"jeromy” orkestras, veiks 
loterija. Įėjimas $ 5 asme
niui.

* *
Į Lietuviu Dienas Adelai

dėje iš Tasmanijos vyksta 
apie 50 asmenų: tautinių šo
kių grupė "Venta”, su vado
ve Aldona Nunez (Žigins- 
kaite), Baltic News redakto
rius A. Taškūnas, sporto 
klubo "Perkūno” sportinin
kai, ALB Krašto Tarybos 
rinktas narys A. Kantvilas 
ir dar keletas šeimų. Iš Ho
barto išskrisime TAA lėk
tuvu gruodžio 26 d. rytą.

* *
Hobarte įsikūrė nauja lie

tuvių - australų krikščionių 
draugija (Friends of the 
Captives, pirm. A. Taškū
nas). Draugijos tikslas glo
boti lietuvius - sąžinės kali
nius, jiems siųsti laiškus, 
prie progos vieną kitą mažą 
dovanėlę pridėti. Susirinki
mai vyksta kiekvieno mėne
sio pirmą pirmadienį 8 vai. 
vak. Migrant Resource 
Centre 222 Elizabeth St.

KATALIKIŠKOS
SPAUDOS MĖNUO 

ADELAIDĖJE

Išeivijos lietuvių spauda 
nuolat serga skaitytojų sto
kos liga. Išlaikyti spaudą 
gyvą imamės įvairiausių 
priemonių. Prenumeratos 
stoką atsverti tenka ieškoti 
papildomų lėšų. Tam tikslui 
rengiami baliai, loterijos ir 
kitokie parengimai.

Rugpiūčio mėnuo kasmet 
skelbiamas katalikiškos 
spaudos rėmimo mėnesiu.

Adelaidės lietuvių katali
kų parapija, norėdama su
telkti lėšų "Tėviškės Ai
dams”, rugpiūčio 2 d. suren
gė katalikų centro salėje 
balių. Rengėjai apgailesta
vo, kad baliuje galėjo daly
vauti žymiai daugiau žmo
nių. Nesimatė net ir tokių, 
kuriems savą spaudą pa
remti būtų kaip ir pareiga. 
Tačiau balius praėjo geroj 
nuotaikoj. Šokiams grojo 
pirmą karą "Žilvino” an
samblio orkestras.

Tuo pačiu tikslu lietuvių 
katalikų spaudos klausimais 
buvo pravesta ir lietuviško 
radijo programa. Apie kata
likų spaudos reikalingumą 
kabėjo kun. A. Spurgis, ku
ris pažymėjo, kad šalia tau
tinių reikalų "Tėviškės Ai
dai" rašo ir svarbiais religi
niais klausimais, o Mūsų 
Pastogė bendruomeniniais

Adelaidinės pabiros
Solistės Praurimės Ru

gienės koncertas, privačiai 
kalbant, nebuvo labai sėk
mingas Adelaidėje. Tautie
tis skundėsi, kad pasirinktos 
dainos ir perdavimas nepa
siekė jo širdies, bet 
nuskambėjo kažkur palu
biais. Jeigu norima dainuoti 
savo malonumui, nereikia 
vykti keliolika tūkstančių 
kilometrų ir paskui atsipra
šinėti adelaidiškių, kad jūsų 
nevarginsiu... Taigi, baigia 
tautietis, su abejotinos ver
tės repertuaru reikalingas 
ne tik geras balsas, bet ir 
drąsa. Ačiū Praurimei už 
drąsą!

Vienoje partijoje bičiulis 
"kramtąs” meną, susirūpi
nęs aiškino, kad mūsų bro
liai JAV pradeda mus 
išnaudoti. Siunčia visokius 
menininkus, bandydami 
pasirodyti kiekybe, bet ne 
kokybe. Girdi, mes dar ne
same kengūrų uodegų užka
poti ir praradę bet kokį 
meno supratimą. Juk mes 
eksportavome daug mūsų 
menininkų iš Australijos į 
JAV, kur jie sėkmingai dar
buojasi. Taigi, reikalaujame 
šiokio tokio pasirinkimo!

Mūsų apylinkės pirminin
kui Česlovui Zamoiskiui su
ėjo 65 metai. Surengtuose 
specialiuose pietuose liepos 
27 d. Lietuvių Namuose, 
sukaktuvininką sveikino vi
sos lietuviškos organizaci
jos, linkėdamos sveikatos, 
sėkmės darbuose ir siekiuo
se. Česlovas nei skundėsi, 
nei didžiavosi sulaukęs 
brandaus amžiaus, nes, sa-

Laiškai

Gerb. p. Redaktoriau,
sutinku pilnai su Jūsų 

teigimu (M.P. Nr. 30) kad 
nesant jokio pasisakymo iš 
pačio jaunimo, bet kokios 
pastangos įvesti anglų kalbą 
į mūsų lietuvišką periodinę 
spaudą, būtų primestinės. 
Todėl rašau šiuo labai svar
biu klausimu ir kviečiu jau
nimo pasisakyti, kol durys 
atdaros.

Lietuvių kalbos mokėji
mas ir vartojimas yra labai 
svarbus lietuviškumo ele- 
bmentas. Tačiau daug lietu
vių kilmės jaunimo ir mišrių 
šeimų narių nekalba lietu
viškai, arba turi didelių sun
kumų išsireikšti lietuvių

reikalais. Abu šie laikraščiai 
yra labai reikalingi ir turėtų 
būti prenumeruojami kiek
vienoj šeimoj. "Abiejų Aus
tralijos lietuvių laikraščių 
gyvybė yra mūsų pačių ran
kose”, pareiškė kun. A. 
Spurgis.

Programoj įsijungė P. 
Pusdešris, A. Kubilius, S. 
Kubilius ir radiofono perso
nalas. Lietuviškos radijo 
programos vedėjas V. Bal
tutis kiekvieną šeštadienį 
parenka įdomius praneši
mus, kurie adelaidiškių mie
lai klausomi. Netrūksta va
landėlei ir finansinių 
rėmėjų.

b.s.

kėši, jam dėl to jokių pas
tangų dėti nereikėjo. Džiau
gėsi ir dėkojo už sveikinimus 
ir ateityje tikisi daugiau lai
ko praleisti lietuviškuose 
"baruose”, žinoma, jei kiše
nė leis.

Linkime Česlovui ilgiau
sių metų!

Tautietis perskaitęs p. D. 
Piršto laišką redakcijai, su
ko galvą, bandydamas su
prasti samprotavimą, kodėl 
negalima vaišinti parlamen
tarų, kurių partij'a yra opo
zicijoje? Tautietis aiškino, 
kad mums reikalinga kiek 
tik įmanoma daugiau susi
rasti draugų, nesvarbu 
kokios jis partijos bebūtų, 
svarbu, kad gintų mūsų 
krašto ir mūsų reikalus. Juk 
ir Whitlamas jo teigimu, iš
lėkė iš partijos lyderio kėdės 
vien tik todėl, kad dauguma 
Darbo partijos parlamenta
rų nepritarė jo vedamai po
litikai. Savo skundą tautietis 
užbaigė apkaltindamas mus 
trumparegiškumu ir neį
žvalgumu: ’’Nedėkime visų 
kiaušinių į vieną lizdą!”

Taigi, į šį reikalą negalima 
žiūrėti pro pirštus.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

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

Redakcijai
kalba. Norint išlaikyti lietu
višką bendruomenę ir spau
dą Australijoje, ateityje rei
kės vis daugiau dėmesio 
kreipt į lietuviškai nekal- 
bancius. Atrodo, jau dabar 
būtų reikalinga susirūpinti 
tuo lietuviškai nekalbančiu 
jaunimu, jo informavimu ir 
pritraukimu prie bendruo
menės.

Ar jaunimas nori būti in
formuojamas ir turėti gali
mybių pasisakyti lietuvių 
spaudoje? Manau, kad dalis 
jaunimo pasigenda tokios 
spaudos ir kad ateityje ta 
dalis galėtų būti labai svarbi 
mūsų bendruomenei.

Tikiu, kad būtų įmanoma 
įvesti anglų kalbos skyrių 
Mūsų Pastogėje ne lietuvių 
kalbos sąskaiton, nedarant 
bendruomenei žalos, bet 
priešingai - užtikrinant lie-: 
tuvių spaudos tęstinumą 
Australijoje.

Su pagarba. 
Jonas Mockūnas

AR SUPRANTAME 
DIRBANČIUS?

Mūsų bendruomenėje yra 
daugybė organizacijų, ar jos 
visos reikalingos čia jau dis
kusinis klausimas. Pagrin
dinės, kaip grynai lietuviš
kos, turėtų stovėti Dainos 
choras, skautai, ateitininkai, 
ramovėnai, šauliai, jaunimo 
šokių grupės ir kiti. Aišku, 
sportininkai, jie taip pat 
neša lietuviškas spalvas. Vi
siems reikia gyventi, vi
siems reikia lėšų. Jas kiek
viena organizacija bando vi
sokiais būdais telkti savomis 
jėgomis. Labai didelę mora
linę nuotaiką pakelia, kai 
kartais viena ar kita organi
zacija susilaukia stambesnės 
aukos iš individo ar kurio 
biznieriaus.

Čia nepaslaptis pastebėti 
spaudos puslapiuose Lietu
vių laidojimo biuro savinin
kų pavardes K. ir N. Butkus, 
kurie visokiomis progomis 
stengiasi neapleisti savo 
dosnia auka veikiančių lie
tuviškų organizacijų. Kiti 
yra prisiminę lietuviškas 
organizacijas savo paliki
muose. Skaudu pasidaro, kai 
pastebi palikimus, net tūks
tančiais dolerių, kurie nuėjo 
svetimų organizacijų nau
dai, o grynai lietuviškos or
ganizacijos veikiančios jau 
trisdešimt metų vis tik buvo 
nepastebėtos. Aš vis tik siū
lyčiau mūsų tautiečiams, 
sudarantiems palikimus, 
žvilgterėti pirmiau į savo 
kiemą kiek čia reikalinga 
talkos ir paramos, o tik pas
kui svetimus namus rams
tyti.

Vienas iš dirbančiųjų

KREDlfoAD-JA "TALKA'veikia visų naudai.
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Rašo V. Augustinavičius

XXII-JI OLIMPU ADA MASKVOJE
(tęsinys)

LIETUVOS
SPORTININKAI

MASKVOJE

Žinant Rusijos pasekmes 
sporte, galima įsivaizduoti, 
kokia atranka daroma siun- 

' čiant sportininkus į olimpi- 
J'adą. Kiekvienos sporto sa
los pirmųjų vietų laimėtojai 

patenka į vykstančiųjų są-

kultūros instituto studentas 
toje pačioje distancijoje 
plaukdamas krūtine pelnė 
antrą aukso medalį.

Komandinėse varžybose 
žaisdamos rankininkių tarpe 
S. Mažeikaitė ir A. Nenė- 
nienė laimėjo dar du aukso 
medalius.

Jonas Pinskus ir Jonas 
Normatas irklavime gavo 
bronzos medalius.

Italijos krepšininkai, ne- ■*^"^shb«sbss=s=mbs= 
žiūrint jų pralaimėjimo aus- ! povui savo ir visų Prancūzi- 
tralams, pateko į finalus ir jos. sportininkų vardu pasi- 
laimėjo sidabro medalį. Ru
sai turėjo pasitenkinti bron
za.

£POPT^X
piktinimą dėl rusų invazijos 
l Afganistaną.

rašus. Šioje olimpijadoje Taigi, Lietuvoje sportuo- 
dalyvavo devyniolika Lietu- jantis jaunimas grįžo su še-dalyvavo devyniolika Lietu
vos sportininkų - tai rekor
dinis skaičius. Jie atstovavo 
aštuonias sporto šakas: irk
lavime Regina Baltutytė, 
Natalija Kalasnikova, Jonas 
Normantas, Jonas Pinskus 
ir Ramutis Višinskis; krep- 
šinyje Vida Beselienė, S. 
Jovaiša ir Angelė Rupšienė; 
5laukime Robertas Žulpa, 

onas Zautra ir Lina Kaciu
šytė; rankinio žaidime Al
dona Nenėnienė, Voldema
ras Novickis ir Sigita Ma
žeikaitė; bėgime Aleksand
ras Antipovas ir Remigijus 
Valiulis; ieties metime Jad
vyga Putnienė; šaudyme 
Vladas Tusia ir disko meti
me Galina Murašova. Praei
tyje Lietuvos sportininkai 
laimėjo bokse medalių, bet 
šį kartą lietuvių boske ne
buvo.

šiais medaliais.
Ir jei kas ir abejotų ar 

neįvertintų Maskvos meda
lių, tai Linos Kaciušytės pa
saulio olimpinio rekordo ne
galės paneigti, kas liks 
sporto istorijoje kaip pirma
sis lietuvio sportininko 
reikšmingiausias 
laimėjimas.

Vienintelis Prancūzijos 
politikas dalyvavęs olimpi
jadoje pareiškė spaudos 
atstovams, kad jis esąs pa
tenkintas rusų policijos ap
sauga sportininkams. Ir kaip 
galėtų įvykti akcidentų, jei 
proporcingai vieno sporti
ninko apsaugai teko 500 po
licininkų!

Pietų Amerikos mažytės 
Guyana valstybės vyriausy
bė, pagerbdama pirmąjį 
sportininką M. Parris, lai
mėjusi bronzos medalį olim
pijadoje, padovanojo jam 
namą. Pirmasis, nors ir 
bronzinis medalis suteikė 
didelio pasididžiavimo mažai 
valstybei. M. Parris medalį 
laimėjo bokse.

LIETUVAITĖS
OLIMPINIS REKORDAS Nuotraukose: L Kasiulytė

Ir R. žulpa

Skaitytojų nustebimui ne 
visi sportininkai grįžo į savo 
kraštus. Čekoslovakijos 
sunkaus svorio kilnojime 
bronzos medalio laimėtojas 
I. Nagy pakeliui į namus Ba
varijoje peržengė Vokietijos 
sieną ir pasiprašė teisės pa
silikti.

Ne visi medaliai buvo lai
mėti sporto aikštėse ar 
plaukimo baseinuose. Mora
linį aukso medalį "laimėjo" 
Prancūzijos bėgikas Jose 
Marajo, kuris ryžosi pa
reikšti rusų olimpinio komi
teto viceprezidentui V. Po-

Į tolį šokime Australijos 
sportininkas lan Campbell 
sukėlė daug ginčų ir nepasi
tenkinimo mūsų krašto 
sporto vadovų bei sporti
ninkų tarpe rusų teisėjams 
neužskaičius jo pasiekto re
kordinio rezultato, kuris jam 
garantavo aukso medalį. Tai 
nebuvo pirmas ir paskutinis 
protestas rusų teisėjų adre
su. Juokingiausias ir kartu 
atrodė neįtikėtinas rusų 
mėginimas laimėti medalius 
pagelbinėmis primonėmis. 
Vakarų sportininkai paste
bėjo, kad tuo metu, kada 
sporto arenoje rusas sporti
ninkas ruošdavosi mesti ietį

! didieji Lenino stadiono var
tai atsidarydavo ir vėjo 
trauka ateidavo pagalbon. ■ 
Vos spėjus kitų tautybių 
sportininkams įžengti į 
aikštę, vartai palengva užsi
darydavo.

Pastebėta, kad šokėjams į 
aukštį per kartį buvo signa
lizuojama, iš kurios pusės 
pučia vėjas. Apie visus šiuos 
įtarimus geriausią atsakymą 

i berods patiekė australas 
sporto korespondentas G. 
Barker pareikšdamas, kad 
kiekvienoje olimpijadoje 
įvyksta ir pasitaiko klaidų. 
Tenkur rezultatus nustato 
elektroninės mašinos, ne
tikslumų beveik nėra. Tei
sėjai ir tie, kurie laikosi di
džiausio neutralumo, gali 
padaryti paklaidų. Įtarimas, 
kad australas sportininkas I. 
Camberll praradęs aukso 
medalį dėl rusų teisėjų ša
liškumo, ne visai pagrįstas: 
padarytos filmos neparodė 
aiškaus rezultato.

Septyniolikmetė lietuvaitė 
Lina Kaciušytė 200 metrų 
plaukime krūtine sumušė 
buvusį rekordą ir laimėjo 
aukso medalį. Pirmasis auk
so medalis, laimėtas lietuvio 
sportininko plaukimo spor
te! Laimėjimas ir dar rekor
diniu laiku - 2 min. 29,54 sek. 
įrodo, kad Lietuvos jauni
mas gali lygintis su pasaulio 
pirmaujančiais ir dar juos 
pralenkti. Pirmasis aukso 
medalis nebuvo vienintelis.

Robertas Žulpa 20 metų

ATGARSIAI IŠ MASKVOS

Jugoslavijos krepšinio 
komandos treneris R. Zera- 
vic, jo komandai laimėjus 
aukso medalį, pareiškė, kad 
jo pirmas pageidavimas yra 
kuo greičiau sužaisti rung
tynes prieš Amerikos olim
pinę rinktinę, nes, girdi, tik 
tuomet paaiškėtų, kas pir
mauja pasaulyje.

Veda V. Augustinavičius

ŠACHMATAI

PABALTIEČIŲ
TURNYRAS

Skalbimo

" ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
ŠTAI ŠITAS YRA MUSŲ DIEVAS”

Mirties sunaikinimu bus atimta daug ašarų, nes ji yra 
didžiausia sielvartų priežastis. Pamąstykime koks bus 
pasaulis kuomet jame nebebus mirties! Kaip skirtingas 
bus busimasis pasaulis nuo dabartinio! Tuokart nebebus 
ligų, nei skausmo, nei susilpnėjimo metų metams praei
nant; todėl nebereikės rūpintis ir planuoti apie senatvę, 
apie mirtį ir graborių.

Todėl nestebėtina.kad tada,kai žmonės pamatys visus 
tuos stebėtinus palaiminimus, kurie ateis į juos per Jėzų, 
kurs mirė už juos ir dabar yra jųjų Valdovas, jie atsilieps 
į jiems suteiktuosius palaiminimus, sakydami: "Štai šitas 
yra mūsų Dievas, mes jo laukėme, ir jis išgelbės mus; ši
tas yra Viešpats, mes jo tikėjomės, mes džiaugsimės ir 
linksminsimės jo išgelbėjimu". (Iza. 25:9). Tokiu tat būdu 
nusilenks kiekvienas kelias ir kiekvienas liežuvis išpa
žins, kad Jėzus yra Viešpats, ir visa tai bus daroma Dievo 
Tėvo garbei. — Pil. 2:10, 11.

Šių metų pabaltiečių 
šachmatų turnyrai, kurių 
organizavimu ir pravedimu 
rūpinasi lietuviai, įvyks šia 
tvarka:

Lietuviai žais prieš estus 
rugpiūčio 31 d., sekmadieni, 
2 vai. Liet. Klube Banks- 
towne. Žaidimai prieš lat
vius spalio 14 d., sekmadie
nį 2 vai. taip pat Liet. Klube. 
Lietuvių reprezentacinėje 
komandoje žais šie šachma
tininkai (pagal lentų eilę): V. 
Patašius, Dr. I. Venclovas, 
V. Liūgą, J. Dambrauskas, 
V. Augustinavičius ir A. Gi- 
niūnas.

Liet. Klubo šachmatininkai 
lankėsi St. George klube 
draugiškom varžybom ku
rios baigėsi lietuvių pralai
mėjimu, kas dalinai pateisi
nama, nes mūsų galingieji V. 
Patašius ir Dr. I. Venclovas 
dėl nenumatytų priežasčių 
negalėjo dalyvauti. Austra
lai prilygsta lietuvių vaišin
gumui gražiai mūsiškius pa
vaišindami.

Pgal tradiciją olimpijadą 
užbaigiant iškeliama vėliava 
to krašto, kuriame vyks se
kančioji. Šiuo atveju Ameri
kos tautinė vėliava turėjo 
pakilti Maskvos Lenino sta
dione. Susidarė kebli padė
tis tarptautinio olimpinio 
komiteto narių tarpe. Dau
gelis komiteto narių bandė 
perkalbėti Amerikos prezi
dento patarėjus sporto rei
kaluose, bet prezidentas 
griežtai nesutiko pakelti 
Amerikos vėliavą Maskvoje. 
Surasta laiminga išeitis: 
vietoje Amerikos vėliavos 
buvo iškelta Los Angeles 
miesto, kur vyks ateinanti 
olimpijada 1984 metais, vė
liava.

"AMŽINASIS TĖVAS’

Sutiktinai su šitą pranašyste pranašas Izaijas (53:10) 
sako, kad Jėzus "matys ilgai pasiliekančią ainiją”. Aštun
toje eilutėje pasakyta, kad jis bus "išplėštas iš gyvųjų ša
lies", ir kad nebuvo nevieno, kurs būtų galėjęs apsakyti 
jo giminę; mat Jėzus buvo nevedęs ir todėl neturėjo pri
gimtos ainijos, kuri būtų jo "giminė”.

Bus daugiau

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

V.LIOGOS PERGALĖ

siais metais augindamas 
šeimą ir būdamas labai 
užimtas savo darbe retai 
pasirodydavo lietuvių šach
matininkų tarpe. Po šios 
vertingos pergalės tikimės 
Vaclovą dažniau matyti prie 
šachmatų lentos.

LIETUVIAI -
ST. GEORGE 6'A—9 Vi

Aną savaitę Sydnejaus

Labai retai lietuvių šach
matų klubo pirmosios lentos 
žaidėjas V. Patašius patiria 
pralaimėjimų saviškių 
tarpe. Velionio V. Kože- 
niausko pagerbimui vyks
tančiame turnyre įvyko 
staigmena: ketvirtame žai
dimų rate V. Patašius buvo 
priverstas pasiduoti Vaclo
vui Liūgai, kuris pastarai-

Irane kurdai vis tebeko
voja už savo teises reikalau
dami sau autonomijos. Irano 
vyriausybė kontroliuoja tik 
didesnius miestus, bet patys 
kurdų laisvės kovotojai blo
kuoja kalnų kelius ir sunkiai 
ginkluotiems Irano dali
niams darosi beveik nepri
einami.

TĖVIŠKĖS AIDŲ“ BALIUS

AKr

Rugsėjo 13 dieną, šeštadienį
MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE

Baliaus pradžia 7 vai vak.

Puikus orkestras. Gera vakarienė. Staigmenos loterijoj.
Gėrimai Klubo bufete.
Pakvietimai visiems po $ 9.

Stalus užsakyti pas V. Žemaitį, t ei. 544 8684, sekmadieniais 
prie bažnyčios.
Užsisakius telefonu, apsimokėti bent savaitę prieš balių.
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Inform
CANBERROS

LIETUVIAMS

C“'

ALB Canberros Apybn- 
kės Valdyba praneša, kad 
Tautos Šventė bus minima 
šia tvarka:

Sekmadienį, rugsėjo 7 d., 
12.45 vai. pamaldos 

St. Chirstophers katedroje, 
laikomos kun. P. Butkaus 
dalyvaujant Sydnejaus Dai
nos chorut Pamaldose daly
vaus Canberros arkivysku
pas Clancy.

Punktuabai 2.30 vai. Lie
tuvių Klube įvyks Baltijos 
Tunto skautų sueiga daly
vaujant garbės svečiams iš 
Sydnejaus. Tuoj po sueigos 
įvyks Tautos Šventės minė
jimas. Kalbės E. Žižytė-Su- 
choverskij (paskaita) ir G. 
Viliūnaitė iš Sydney. Meni
nėje programoje Sydnejaus 
Dainos choras, vad. B. Ki- 
verio.

Po minėjimo vakarienė 
Klube su svečiais. Šis minė
jimas jungtinėmis jėgomis 
rengiamas Apybnkės Val
dybos drauge su skautų 
Baltijos Tuntu. Visi maloniai 
kviečianji gausiai dalyvauti.

Baltįijos. Tuntas primena, 
kad šeštadienį, rugsėjo 6 d., 
7 vai. vak. Lietuvių Klube 
įvyks iešminė: čia bus pro
gos pabendrauti su svečiais 
iš Sydnejaus.

Canberros Apyl. Valdyba
TAUTOS ŠVENTĖ
L-: SYDNEJUJE

■.Tofe:
Tautos Šventės minėji

mas Sydnejuje numatomas 
rugsėjo 14 d. Syd. Lietuvių 
Klube. Programoje: Juozo 
Almio Jūragio paskaita, so
listo Paubaus Rūtenio dai
nos, Vinco Kazoko poezija, 
Juozo Maksvyčio vadovau
jamos grupės ’’Tie Patys” 
pasirodymas su naujomis, 
specialiai Tautos Šventei 
pritaikintomis dainomis.

Tautiečiai maloniai prašo
mi Tautos Šventės minėjime 
dalyvauti kuo skaitlingiau
siai tuo parodydami savo 
tautinį subrendimą ir išti
kimybę savo tautai. Minėji
mą rengia Sydnejaus Apy
linkės Valdyba.

Imigracijos ir Etninių 
Reikalų ministeris, Mr. Alan 
Wood, 1980.8.7 raštu pasky
rė lietuvį p. Balį Stankūna- 
vičių. Viktorijos Etninių 
Reikalų Patariamosios Ta
rybos nariu dviejų metų lai
kotarpiui.

Aną savaitgalį Sydnejuje 
lankėsi p.p. J.A. Krutuliai iš 
Launcestono, Tasmanijos. J. 
Krutulis jau seniai pagarsė
jęs kaip muzikas dirigentas 
Tasmanijoje: jis vadovauja 
Launcestone australų cho
rams, net išmokydamas juos 
betuviškų dainų. Tai irgi 
ambasadorius lietuviškos 
kultūros.

. Ląįyių vyrų ansamblis ’DZIESMŲ GARS" rengia..; 
latviškų ir tarptautinių dainų

k o n c e r t ą
tiro- c018'

Canberros Lietuvių Klube (WattleSt.,Lyneham) rugsėjo 
13 d., šeštadienį, 7 vai. vak.

Taip pat drožinėtojas Arvids Rapa turės savo 
medžio drožinių parodą. ‘”1 1' J'

Įėjimas: $5 asmeniui; pensininkams ir studentams $ 3.
Visi maloniai kviečiami ir laukiami!
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TAUTOS ŠVENTĖ

Pranešame, kad Tautos 
Šventės minėjimas įvyks 
tokia tvarka:

šeštadieni, rugsėjo 6 d. 7 
v.v. Lietuvių B-nės Namuo
se paskaita: kalbės Alb. Po
cius. Po paskaitos sunešti
nis.

Sekmadienį, rugsėjo 7 d. 
pamaldos šv. Jono bažny
čioje North Geelong. Orga
nizacijos prašomos dalyvau
ti su vėbavomis šeštadienį ir 
sekmadienį.

Kviečiame visus tautie
čius minėjime dalyvauti.

J16-18 East Terrace Bankstown Tel. 70814141

Parengimai:
Rugpiūčio 30 d., šešt., 8 vai. 

Soc. Moterų Draugija visus kviečia į

Kartūno balių

Rugsėjo 7 d., sekm.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 6 d., šešt., 7.30 vai.
VIŠČIUKŲ IR ŠAMPANO

VAKARAS

ALB Geelongo Apyl.
Valdyba

SIDNĖJAUS LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINĖS 
GLOBOS DRAUGIJA

maloniai visus kviečia į Draugijos ruošiamą

Kartūno balių
rugpiūčio 30 d., šešt. Syd. Lietuvių Klube.

Už gražiausias kartūno sukneles bus skiriamos 
premijos. Bus šaunus, įdomus ir linksmas vakaras. Veiks 
laimės šulinys, loterija.

Stalus rezervuoti pas p. V. Ramanauskienę tel. 
708 1490. Pradžia 7 vai. Lauksime visų!

VISAIP
SYDNEJAUS

APYLINKĖS
SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 17 d. Sydnejaus 
Liet. Klube įvyko Sydnejaus 
apylinkės narių visuotinis 
susirinkimas, kurio metu 
apylinkės valdyba davė savo 
metinės veiklos atskaitomy
bę ir išrinkti apylinkės 
atstovai į ALB Krašto Ta
rybą. Susirinkimui pirmi
ninkavo J. Zinkus ir sekre
toriavo Br. Stašionis. Pats 
susirinkimas buvo labai ne
gausus - nesiekė nė penkias
dešimt. Apylinkės valdybos 
pirm. Dr. A. Mauragis labai 
apgailestavo, kad visuome
nė taip mažai domisi bend
ruomenės reikalais, tačiau 
kad ir negausus, bet susi
rinkimas darbingas ir reikš
mingas.

Į ALB Krašto Tarybą iš
rinkti šie asmenys: Vytau
tas Patašius, Vytautas Bu- 
kevičius, Bronius Stašionis, 
Mykolas Zakaras, Antanas 
Kramilius, Albinas Giniū- 
nas, Vincas Kazokas, Vy
tautas Juška, Mykolas Pet
ronis, Vincas Augustinavi- 
čius, Petras Ropė ir Antanas 
Kutka. Kandidatais paliko 
L. Stašionienė ir P. Saka
lauskas.

Susirinkime išklausyta ir 
kai kurių organizacijų pra
nešimai. Pranešimus davė: 
apie Dainos chorą ir pa-

S.L.M.S.G.D. Valdyba

vergtų tautų veiklą - A. 
Kramilius, apie sporto klubo 
Kovo veiklą - N. Grincevi- 
čiūtė-Wallis, ramovėnų - M. 
Zakaras, šaulių - S. Pačėsa, 
apie radijo valandėlę - V. 
Šliteris, apie teatrą Atžalą - 
A. Dudaitis, apie savaitgalio 
mokyklą ir kursus - A. Mau- 
ragis. ,r,.

Susirinkimo eigoje buvo 
priimti ir užginti apylinkės 
Valdybos pranešimai ir val
dybai pareikšta padėka už 
rūpestingą veiklą. Taip pat 
susirinkimo pirmininkas 
priminė, kad reikėtų iš
reikšti padėką ir nuolati-

Maloniai kviečiame visus į linksmą Dainos Sambūrio 
parengimą

’’Pavasario daina
rugpjūčio 31 d., sekmad., 2.30 vai. Lietuvių Namuose, 
Nth. Melbourne.

Programoje choro ir paskirų solistų atliekama įvairi 
nuotaikinga dainų pynė.

Kviečiame ir laukiama visų!

PADĖKA

Džiaugdamiesi puikiai pa
vykusiu kaukių baliumi ta
riame ačiū visiems atsilan
kiusiems ir prisidėjusiems 
prie šio vakaro pasisekimo.

Didelę padėką reiškiame 
šiems mūsų rėmėjams, kurie 
labai daug padėjo savo dar-, 
bu, auka ar dovana loterijai: 
p.p. B, Barkui, D. Bartkevi- 
čienei, L Dudaitienei, A. ir 
A. Jablonskiams, B. Jarem- 
bauskienei, E. Jonaitienei, 
M. Kavaliauskienei, E. La- 
šaičiui, A. Makarui, S. Mau- 
ragienei, V. Narbutienei, 
Vėteikienei, A. Viliūnui, T. 
ir B. Vingiliams, J. Zinkui, 

,r L. ir; B. šabams. Ypatingai 
ačiū ’’Židinio” ir Tėvų Komi
teto nariams ir Canberros 
tautinių šokių grupei. j

Aušros Tuntas !

Rugsėjo 13 d., šešt., 8 vai. v 
ŠOKIAI

Rugsėjo 20 d., šešt., 7.30 vai. vak.

Spaudos Balius

MALONI STAIGMENA

Rugpiūčio 16 d. Sydnejaus 
Lietuvių Klubas savo na
riams ir svečiams vėl patie
kė malonią staigmeną su
rengiant lietuvišką kermo
šių. Ir šį kartą dalyvių buvo 
gana gausiai, nors prie tin
kamesnės reklamos gal būtų 
buvę žymiai daugiau, Juk ne 
visi suprato, ko galima iš 
kermošiaus tikėtis ir kiti 
vaizdavosi kažką panašaus 
kaip Kaziuko mūgę. Tiesa, ir 
čia buvo galima gauti ir ba- 
rankų, ir kitokių pasisma- 
guriavimų, bet patį bran
duolį sudarė Sūkurio jauni
mas, kuris ir pašoko popu
liarių tautinių šokių, ir visus 
dalyvius įtraukė į šokius, 
dainas taip, kad visi vakaro 
svečiai dalyvavo programo
je ir save linksmino. Gera 
nuotaika išliko iki vėlyvo 
vakaro, kai visi pradėjo 
skirstytis. Sveikiname už 
gražią iniciatyvą ir tokių va
karų lauktume daugiau.

niams organizacijų rėmė
jams p.p. N. ir K. Butkams 
ir p. O. Šalkauskienei.

Tenka pasigėrėti ir šio 
susirinkimo pirmininku p. 
J. Zinkum, kuris pavyzdin
gai pravedė susirinkimą.

Dainos Sambūrio Valdyba
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Pagerbdami a.a. Steponą 
Valį vietoj gėlių A. ir P. Ma- 
rašinskai Mūsų Pastogei 
skyrė 10 dolerių. Ačiū.

Pagerbdami a.a. Sofiją 
Šukienę vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei 10 dolerių skyrė 
Jonas ir Elena Laurinaičiai. 
Ačiū.

Pagerbdama a.a. Antaną 
Mikailą p. L. Petrauskienė iš 
Surfers Paradise vietoj gė
lių Mūsų Pastogei skyrė 20 
dolerių. Ačiū.

Pagerbdami a.a. Antaną 
Mikailą vietoj gėlių p.p. V. ir 
K. Kazlauskai Mūsų Pasto
gei skyrė 10 dolerių. Ačiū.

Išreikšdami pagarbą a.a. 
Antanui Mikailai, vietoj gė
lių p.p. E. ir J. Kalnėnai 
Australijos Lietuvių Fondui 
skyrė 10 dolerių.

A.a. Steponą Valį pagerb
damas vietoj gėlių J. Lizde- 
nis Mūsų Pastogei paskyrė 5 
dolerius. Ačiū.

PATIKSLINIMAS

Labai apgailestaujame, 
kad a.a. Steponui Valiui mi
rus paskelbtoje p.p. M. La- 
butienės, L.A. čeičių ir D.D. 
Bieri užuojautoje nebuvo 
įrašyta p. O. Pilkienė su sū
numis. Suinteresuotuosius 
maloniai atsiprašome. Red.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.
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