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KETVERI METAI 
1974-1978

VERTA PRIMINTI IR PRISIMINTI 
Vladas Jakutis

Ketverius metus truko, 
kol Australijos vyriausybės 
diplomatinis žestas pripa
žinti de jure Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos valstybių 
įjungimą į Sovietų Sąjungos 
sudėtį (1974) buvo atšauktas 
vyriausybės sprendimu 
(1975), ilgainiui pasektu vy
riausybės opozicijos, buvu
sios šituo klausimu kitos 
nuomonės (1978).

Federaliniams rinkimams 
artėjant prisimena prieš še
šerius metus buvę rinkimai, 
kurie lietuviams, latviams ir 
estams buvo svarbūs, nes 
nuo tų rinkimų priklausė, ar 
de jure pripažinimas bus at
šauktas, ar liksis.

Iš sovietų šaltinių Mas
kvoje 1974.VIII.4 atėjusi ži
nia buvo staigmena ne tik 
pabaltiečiams, bet ir opozi
cinių partijų lyderiams, taip 
pat ir vyriausybinės darbie- 
čių partijos nariams, pirmą 
kartą išgirdusiems apie 
naują ir reikšmingą Austra
lijos užsienio politikos posū
kį Sovietų Sąjungos intere
sų tenkinimo linkme. Pabal- 
tiečiai tokiu vyriausybės žy
giu pasijuto esą prigauti, 
nes buvo sulaužyti jiems pa
reikšti labai dar neseni dar
biečių vyriausybės narių 
kartotiniai įsipareigojimai ir 
toliau nepripažinti Sovietų 
Sąjungos suverenumo Pa
baltijo valstybėse.

Apskritai šioje pakitusio
je vyriausybės laikysenoje 
įžiūrėta paneigimas žmo
gaus pagrindinių teisių ir 
laisvių, skelbtų krašto vidu
je ir Jungtinėse Tautose, 
ragintų veiksmingai įgy
vendinti.

Nebuvo patenkinti ir par
lamentarai, darę priekaištų 
vyriausybei dėl ’’slapukiško” 
metodo, kuriuo vyriausybės 
galva, laikinai pavadavusi 
užsienių reikalų ministerį, 
savavališkai, be ministerių 
kabineto pritarimo ir be sa
vos partijos organų žinios, 
padarė ėjimą opiu užsienio 
politikos klausimu.

Darbo partijos nariai 
būkštavo dėl savo vyriausy
bės žygio tikslingumo, ga
linčio paveikti įvykstančių 
rinkimų išdavas jų partijai 
nepalankia kryptimi.

Daug maž tokiose aplin
kybėse ėmė reikštis sutelk
tinis Australijos lietuvių, 
latvių ir estų reagavimas 
prieš vyriausybės nusista
tymą jų kilmės valstybių 
teisinio statuso reikalu.

Reagavimas buvo visuoti
nis sava apimtimi, gi veda
moji akcija savo pobūdžiu 
buvo nuolatinė ir intensyvi, 
tad efektinga.

Per savas ir jungtines or
ganizacijas ar atskirai pa- 
baltiečiai ir kiti rašė petici
jas parlamentui, protesto

raštus ir memorandumus 
vyriausybės nariams, parla
mentarams, visuomenės 
veikėjams, siuntė laiškus 
dienraščių redakcijoms,
skelbimais informavo visuo
menę, rengė demonstracijas 
ir protesto eisenas valstijų 
sostinėse, taip pat ir Can- 
berroje. Naudota asmeniški 
ryšiai ir gyvas žodis, rėmęs 
rašytinį.

Akcijoje prieš Australijos 
vyriausybės kalbamą veiks
mą dalyvavo ir kiti ateiviai 
iš Sovietų Sąjungos oku
puotų kraštų ir satelitinių 
valstybių.

Vedamą akciją rėmė ir 
tautiečiai, gyveną Ameriko
je, Kanadoje ir kitur.

Reikšmingą indėlį reikalui 
išryškinti suteikė ir Lietu
vos diplomatai, tautinės 
institucijos protesto notomis 
memorandumais, adresuo
tais Australijos vyriausybei 
nurodant, kad Australijos 
diplomatinis žingsnis Lietu
vos valstybės statuso klau
simu esąs kenksmingas lie
tuvių tautos neatimamoms 
teisėms ir jos gyvybiniams 
interesams.

AUSTRALIJOJE
Prieš akis reikšmingi 

Australijos rinkimai, kurie 
įvyks jau spalio 18 d. Rinki
minėje kampanijoje abi di
džiosios partijos grindžia 
savo politiką krašto ekono
miniu pagrindu. Liberalų-ū- 
kininkų partija, esanti iki 
rinkimų valdžioje, neope
ruoja dideliais pažadais, tuo 
tarpu darbiečių partija ste
bina Australijos gyventojus 
drastiškais pažadais, kaip 
mokesčių sumažinimas, 
pensijų ir pašalpų pakėlimas 
ir t.t. Lengvabūdžiui aus
tralui tai atrodo labai vilio

ir sena-
Su pabaltiečių ir lietuvių draugais 

Pabaltiečių K-to pirm. A.V. Balsys, Mons. 
torius John Knight Canberros Lietuvių Klube

Neigiamai pasisakė dėl 
Australijos diplomatinio 
žingsnio kardinolas Mids- 
zenty, tuo metu lankęsis 
Australijoje, rašytojas A. 
Solženicinas, gyvenęs Švei
carijoj, ir kiti.

Pabaltiečių pradėtoji ak
cija iš pat pradžių gavo aus
tralų visuomenės ir politikų 
atliepimą ir pritarimą su
niekinti patylomis sumanytą 
užsienio politikos pakeitimą, 
kuris nebuvo nei 
naudingas, nei reikalingas 
Australijos interesams.

Reikėtų pastebėti, kad 
politikų palankumas pabal
tiečių keliamam reikalui ne
buvo tuokartinis ar spora
diškas: jų žinota okupuotų 
Pabaltijo valstybių proble
matika nuo seno iš ankstes
nių informacijų, pabaltiečių 
jiems teiktų įvairiomis pro
gomis.

Problemos pažinimo lygis 
išryškėjo per debatus sena
te (1974.IX.18), kai opozicija 
pareiškė nepasitikėjimą 
darbiečių vyriausybe ir dėl 
jos veiksmų Pabaltijo vals
tybių padėties klausimu.

Tuolaikinės vyriausybės 
opozicija, matydama pabal
tiečių nepaliaujamą akciją 
prieš darbiečių vyriausybės 

žalingą sprendimą siekiant jį 
atšaukti, pažadėjo - turėda-
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jančiai, bet galvojantieji 
rimtai susirūpinę, kur tokia 
politika Australiją nuves. 
Priešrinkiminiai apklausi
nėjimai gyventojų nuotaikų, 
kuriuos pravedė kai kurie 
laikraščiai ar specialios 
agentūros, pranašauja dar
biečių pergalę, nors vėliau 
buvo skelbiama tų apklausi
nėjimų pataisymai, kad toli 
gražu nieko panašaus nesą, 
kad darbieciai laimėsią. 
Australijos gyventojai ne
užmiršo G. Whitlamo politi
kos, kas buvo įstūmę Aus
traliją į dar didesnius eko-

Wife

V. švabienė ...išplaukia dieviška Jūratė

nominius sunkumus. Dar- 
biečiai savo rinkiminėje 
propagandoje net neužsi
mena Whitlamo, nes tai 
būtų gana blogas pavyzdys, 
tačiau siūlo nacionalizuoti 
kitų kraštų Australijoje in- 
vestacijas, net nutraukti su 
Amerika politinį ir ekono
minį bendradarbiavimą. Gi 
liberalai siekia krašte eko
nominio stabilumo ir autori
teto, kuris grindžiamas poli
tiniu pasitikėjimu ir ištiki
mybe esamiems
sąjungininkams. Tiesa, lai
kydamiesi kietos politikos, 
liberalų valdžia ir ypač mi- 
nisteris pirm. Fraser nėra 
labai populiarus, bet gi 
kokia valdžia yra mėgiama 
ir mylima. Fraseris labai 
nesilanksto ir nepataikauja 
masėms, kurios siekia tik 
lengvo gyvenimo, tačiau jo 
autoritetas yra didelis ne tik 
namuose, bet ir užsieny.

Neseniai pravesti savi
valdybių rinkimai parodė 
aiškų posūkį darbiečių 
kryptimi, bet jau nuo seno 
vidutinio australo politika 
laikosi nusistatymo, kad 
krašto viduje tegu tvarkosi 
darbiečiai, tačiau užsienio, 
S”' ” os vairas tepalieka li- 

rankose. Atrodo, šios 
politikos australai laikysis.ir 
ateinančiuose federaliniuose 
rinkimuose.

Šie rinkimai tiesioginiai 
liečia ne vien tik pilinį aus
tralą, bet ir ypač mus, nes 
šalia asmeninių mūsų 
reikalų liberalai palaiko ir 
mūsų tautinius įsipareigoji
mus Lietuvos atžvilgiu.

ŽINIOS
RINKIMINIAI METAI

Šie metai teisingai galima 
būtų pavadinti rinkiminiais 
metais: rinkimai Amerikoje, 
rinkimai Australijoje, rinki
mai Vak. Vokietijoje, Por
tugalijoje nekalbant apie 
mažesnius kraštus.

Žydai atidengė Brazilijoje 
buvusį Vokietijos nacį ir 
gestapininką Gustav Franz 
Wagner, kuris laikomas at
sakingu už ketvirčio milijo
no žydų sunaikinimą Hitle
rio laikais. Reikalą išaiški
nus jis pats nusižudė.

***
Irako — Irano karas įgyja 

permainą Irano naudai. Ira
kiečiai nesitikėjo didesnio 
pasipriešinimo iš revoliuci
jos palaužto Irano, bet ira
kiečiai jau priversti trauktis 
iš užimtų Irano sričių. Irano 
Khomeini nesutinka leistis į 
jokias derybas, kol irakiečiai 
esą Irano teritorijoje.

***
Lenkijos naujasis komu

nistų partijos galva Kania 
kaltina pašalintąjį Gierek 
kad buvę perdaug korupci
jos ir dėl to kilę streikai ir 
nepasitenkinimas 
darbininkų sluogsniuose. 
Kania laikomas Maskvos iš
tikimuoju. Vėl iškilus grės
mei Gdanske, kad prasidės 
streikai iš naujo, eilė sovietų 
karo laivų budi Gdansko 
įlankoje.
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ALB Krašto Taryba 
idicbcibn 
r, n^rkas toliau

: rr>jB renių
Atrodo, jau visuose ALB 

padaliniuose išrinkti ALB 
Krašto Tarybos nariai, at
stovaują savo apylinkes, se
niūnijas ir 1.1. Australijos 
Lietuvių Dienose pramato- 
ma daug visokių parengimų 
visu Australijos mastu, kas 
is tikrųjų sudaro Lietuvių 
Dienų dekoratyvinę pusę. 
Kaip ir nuo pat pradžios, 
taip ir ligi šiol Australijos 
Lietuvių Dienų branduolį 
sudaro ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimas, kuris yra pir
minis A. Liet. Dienų aksti
nas ir punktas. Tiesa, su lai
ku, Australijos Lietuvių 
Dienos išvirto Australijos 
lietuvių festivalinio pobū
džio, kur ALB Krašto Tary
bos suvažiavimas atsidūrė 
šešėlyje. Gal ir gerai taip, 
tačiau dėl to ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimo reikš
mė toli gražu neprarado 
mūsų bendruomenei 
svarbos ir reikšmės. Vis tiek 
Krašto Tarybos suvažiavi
mas, jame svarstomi dalykai 
ir nutarimai saisto visą 
bendruomenę ir jos užsimo
jimus.

Atrodo, kad šių metų 
ALB Tarybos suvažiavimas 
turės didesnės reikšmės, 
nes juo domimasi jau ne nuo 
šiandie. Buvo įvairių pasisa
kymų spaudoje t greičiausia 
jų bus ir1 daugiau), o vaga- • 
liau ir patys suvažiavimui 
siūlymai, jeigu juos priė
mus, bus tarsi naujas posū
kis į ateities bendruomenės 
gyvenimą.

Kaupiant dėmesį į ALB 
Krašto Tarybą iškyla ir 
daugiau sugestyvių minčių. 
Mes tuo tarpu nežinome, 
kaip praeis ir su kokiais re
zultatais pats jos suvažiavi
mas (iki šiolei suvažiavimo 
programos dar neturime),

A.A.
VLADUI MEDELIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Petronėlei, 
sūnums, jų šeimoms ir visiems artimiesiems

J. ir A. Šidlauskai
J. ir J. Penkaičiai
S. ir J. Vaičiai
0. ir A. Leveriai

A.A.
VLADUI MEDELIUI

staiga mirus, mūsų nuoširdi užuojauta jo žmonai ir 
sūnums bei visiems artimiesiems Australijoje ir 
užjūriuose.

Romas ir Olga Leveriai

Ilgamečiu! Dainos choristui 
jjo't AjA.

VLADtJI MEDELIUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame giliame liūdesy palikusią jo 
žmoną Petronėlę, sūnus,;VI: dą, Antaną, Joną ir Mykolą 
su šeimomis.

Nuliūdęs Dainos Choras
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betgi būtų ypač svarbu, kad 
būtų pačių Tarybos narių 
suvažiavime nutarta ir gal' 
net konkretizuota, kokios 
yra is viso ALB Krašto Ta
rybos narių pareigos ne tik 
suvažiavime, bet is viso per 
istisą jo veiklos ir galios ka
denciją (dvejus metus).

Girdėjome ne nuo šiandie 
atskirų pasisakymų Krašto 
Tarybos adresu, bet kaip 
būdamos atskirų asmenų 
pavienės nuomonės, grei
čiausiai į tai nebuvo kreipta 
dėmesio. Gal dėl to taip ir 
liko priimta, kad ALB Kraš
to Tarybos pagrindinis už
davinys dalyvauti jos suva
žiavime, išklausyti ir ap
svarsčius priimti ar reikalui 
esant modifikuoti, gal net 
atmesti planus beis siūly
mus. Tuo skaitėsi Krašto 
Tarybos misija pasibaigusi, 
ir po suvažiavimo visi skirs
tėsi atlikę savo misiją.

Bet ar tuo Krašto Tarybos 
užduotis ir misija baigiasi? 
Kaip minėta, ir spaudoje 
buvo eilė užuominų, kad 
Krašto Tarybos nariai būna 
savo pareigose per visą savo 
dvejų metų kadenciją. Bet 
kas į tai kreipė dėmesio. Pa
vienis balsas dar nesukelia 
perversmo ar nepakreipia 
įvykių, tik kai atsiranda jam 
pritariančių ir nuomonę pa
laikančių, tada ir pavienio 
siūlymas įgyja reikšmės ir 
galios. Tačiau jeigu patys 
Krašto Tarybos nariai savo 
suvažiavime konkrečiai ap
tartų ir apspręstų savo pa
reigas ir tie nutarimai būtų 
suvažiavimo priimti, tai tas 
faktas nebūtų kokių pavie
nių žmonių sugestija, bet 
bet turėtų įpareigojančios ir 
saistomos galios ne tik sios 
tarybos nariams, bet ir atei
čiai.

Formaliai imant. Krašto 
Taryba atlieka parlamenta
rines funkcijas, kurias pa
veda vykdyti vykdomajam 
organui - ALB Krašto Val
dybai. Tačiau kaip ir kiek
vienas Australijos parla
mento narys ne vien tik sėdi 
parlamente Canberroje, bet 
jis aktyviai dalyvauja ir sa
vo išrinktos rinkiminės apy
linkės gyvenime, stebi jo 
eigą, domisi tuo gyvenimu ir 
priima is savo rinkėjų skun
dus, siūlymus, kuriuos jis 
stengiasi iškelti parlamento 
posėdžiuose. Pas mus gal 
taip nėra, tačiau rinktasis 
Tarybos narys yra ir turi 
būri aktyvus ir už Krašto 
Tarybos posėdžių savoje 
apylinkėje. Jis kaip rinktas 
apylinkės asmuo į aukščiau
sią bendruomenės organą 
negali likti ar būti paliktas 
už apylinkės bendruomeni
nio gyvenimo: jau vien kad 
rinktas, jis gali būti kviečia
mas ir pagal reikalą net pri
valomai dalyvauti apylinkės 
valdybos svarstymuose ir 
gal net sprendimuose, sekti 
Krašto Valdybos veiklą ir 
nuolat aktyviai ją paremti 
arba perspėti, kur reikalin
ga. žodžiu, Krašto Tarybos 
narys per dvejus kadencijos 
metus yra ir turi jaustis įpa
reigotas aktyviai dalyvauti 
ne vien kaip eilinis bendruo
menės narys, bet kaip iš
rinktasis, įgaliotas visur 
kistis, viskuo domėtis ir net 
rodyti savo iniciatyvos, jei 
tai naudinga bendruomenei.

Čia neįmanoma išvardinti 
visų galimų Tarybos nario 
pareigų ir atsakomingumo 
(tai gal suformuluos atitin
kamų reikalų žinovai), bet

MIRUSIEJI

DAR VIENA ŠIRDIS 
SUSTOJO PLAKUSI

Rugsėjo 15 d. staiga atsi
skyrė iš mūsų tarpo Bronius 
Jurevičius, 71 metų 
amžiaus,skausme 
palikdamas žmoną Stasę, 
dukrą Janę ir žentą Juozą 
Kalgovus ir vaikaičius Juo
zą, Viktorą ir Kristiną Kal
govus.

Bronius gimė Rygoje, 
vienas iš trijų brolių šeimo
je, iš kur pirmojo pasaulinio 
karo buvo nublokšti į Rusiją. 
Karui pasibaigus, per revo
liucijos audras sugrįžta vėl 
tėvynėn. Baigęs Kaišiadorių 
gimnaziją, motinai mirus to
limesnį mokslą turėjo nu
traukti ir imtis darbo. Dirbo 
sąskaitininku, valsčiaus raš
tininku, taip pat pasienio ir 
vėliau vidaus policijoj vach
mistru.

Antrojo karo frontui iš 
rytų artėjant su žmona ir 
dukrele Jane patraukė į va
karus. 1949 metais atvyko į 
Australiją. Apsigyveno 
Sydnejuje ir atlikęs valdžiai 
nustatytą sutartį geležinke
liuose, pasiliko dirbti pasto
viai iki pensijos.

Pasigenda Broniaus ne tik 
jį mylėjusi šeima ir artimie
ji, pasigenda jo Sydnejaus 
lietuvių choras, kurio akty
vūs nariai buvo abudu su

A.A. r 
dailininkui ADOMUI VINGIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo šeimai, giminėms ir 
kolegoms.

V. ir V. Aleknai ,

Labai geram draugui, bendraminčiui
A.A.

ADOMUI VINGIUI
taip netikėtai mus apleidus, giliame liūdesy likusius 
žmoną Aleksandrą, dukras Laimą, Kristiną, žentą 
Šliogerį ir visus artimuosius užjaučiame ir drauge 
liūdime.

Vytautas ir Regina Aniuliai

Buvusiam Melb. Liet. Klubo Valdybos nariui ir meno 
patarėjui

A.A.
ADOMUI VINGIUI

staiga mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai 
Aleksandrai, dukrai Kristinai, dukrai Laimai Šliogerienei 
ir jos šeimai, taip pat visiems giminėms ir artimiesiems.

Melb. Liet. Klubo Taryba

A.A.
ADOMUI VINGIUI

mirus, jo dukrą, savaitgalio mokyklos mokytoją Laimą 
Šliogerienę ir visus artimuosius skausme nuoširdžiai 
užjaučiame

Sydnejaus Lietuvių Savaitgalio Mokykla

viena aišku, kad Kr. Tary
bos narys po suvažiavimo 
turėtų jausti tokią pat už 
bendruomenę atsakingumo 
pareigą, kokią jis jaučia su
važiavimo sprendimuose. 
Būkime tikri, kad aktyviai 
dalyvaujant Kr. Tarybos 
nariams bendruomeniniame 
gyvenime netgi panaudojant 
savo autoritetą, bendruo
menės veikla pagyvėtų ir 
gal net įgautų kitą charak
terį. (V,k.) 

A.a. B. Jurevičius

žmona daugelį metų. Taipat 
Broniaus pasiges ir daugu
ma sydnejiškių ir po visa 
Australiją pasklidę artimi 
draugai ir pažįstami.

Rugsėjo 17 d. gedulingas 
šv. Mišias atlaikė, pritaikytą 
atsisveikinimo žodį pasakė 
ir į kapines palydėjo Sydne
jaus lietuvių kapelionas kun. 
P. Butkus. Pamaldų metu 
giedojo Sydn. lietuvių cho
ras ir karstą išnešant išsiri
kiavę choristai atsisveikino 
savo mielą narį ir draugą, 
paskutinį kartą išeinantį į 
negrįštamą kelionę.

PADĖKA

Padėjusioms surengti 
dail. Adomo VINGIO parodą 
Sydnejuje Tautos Šventės 
proga meistrams Albinui 
Kutkai ir Vytautui Mickevi
čiui nuoširdžiai dėkoju.

i
Genovaitė Kazokienė

L.K.V.S. RAMOVĖS CENTRO 

valdybos rūpesčiu iš
leidžiamas Dr. A. Rukšos 
puikus veikalas: "Kovos dėl 
Lietuvos Nepriklausomy
bės”. Vienoje knygoje sudė
tos dvi dalys: a) lietuvių - 
lenkų santykiai iki 1919 m., 
b) kovos su lenkais 1919 - 
1920 m.

Prof. dr. J. Puzinas, susi
pažinęs su knygos rankraš
čiu, pareiškė: ”Dr. A. Ruk
šos darbas parašytas labai 
rūpestingai, planingai ir 
moksliškai. Ramovėnai gali 
būti laimingi, suradę tokį 
kruopštų autorių”.

Nepriklausomybės kovų 
savanoris dr. A. Rukša, da
lyvavęs karo mūšiuose, tą 
gyvenimą asmeniškai paži
nęs, patraukliu žodžiu, leng
vai dėstoma mintimi, nuve
da skaitytoją į laisvės kovų 
laukus, kur mūsų broliai sa
vanoriai, partizanai, šauliai 
su nelygiu priešu grūmėsi 
sunkioje kovoje ir nuteriotai 
tėvų žemei atnešė laisvę ir 
nepriklausomybę.

Knyga jau spausdinama, 
kurios gale bus sąrašas visų 
išanksto apsimokėjusiųjų, 
todėl mėgstantieji knygą, 
šiuos kario prisi
minimus nedelsiant užsisa
kykite pas vietos Karių Ra
movės skyrių pirmininkus. 
Ypač raginami buvę kariai 
bei šauliai nepašykštėti vis 
mažėjančios vertės dolerio 
šiam išimtinam mūsų tautos 
istoriniam veikalui, kuris 
amžius bylos mūsų karžy
giškos tautos atsparumą.

Knygos prenumerata $ 
15, garbės prenum. $ 25, 
mecenatas $ 50, garbės lei
dėjas $ 100. j y
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ALB STATUTO PAKEITIMAI

Jau teko skaityti Mūsų 
-.1 Pastogėje pasisakymų dėl 

i ALB Statuto pakeitimų, 
i Turėdamas omenyje PLB 
I Seimo 1978 m. nutarimus, 
i PLB Konstitucijos 1979 m. 
I pakeitimus bei ALB apylin

kių pirmininkų konferenci
jos 1980 m. Adelaidėje re
komendacijas siūlau šiuos 
ALB Statuto pakeitimus.

(Skaitant šį straipsnį pra
šau sekti tebegaliojantį Sta
tutą 1974 metų).

Keičiama taip:
II Skyrius

8 str. (e) tvirtina Krašto 
Kontrolės komisijos patvir
tintą Krašto Valdybos są
matos vykdymo apyskaitą.

9 str. ALB Krašto Tarybą 
sudaro: ALB Garbės nariai, 
atstovai į Pasaulio Lietuvių 
Seimą, Krašto Valdybos na
riai, Krašto Kontrolės Ko
misijos pirmininkas ar jo 
pavaduotojas. Krašto Gar
bės Teismo pirmininkas ar 
jo pavaduotojas, Australijos 
Lietuvių Fondo pirmininkas 
ar jo pavaduotojas, Austra
lijos Lietuvių Bendruome
nės Spaudos Sąjungos pir
mininkas ar jo pavaduoto
jas, Australijos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo Sąjungos 
pirmininkas ar jo pavaduo
tojas, ALB sudarytų ir vei
kiančių organizacijų bend
ruomeniniam turtui valdyti 
pirmininkai ar jųipavaduoto- 
jai, ALB apylinkių valdybų 
pirmininkai ir seniūnijų se
niūnai ar jų pavaduotojai. 
Australijos lietuvių katalikų 

Lietuviu DienosAdelaidėje 
programa

GRUODŽIO 26 - PENKTADIENIS

11 vai. ryto pamaldos
12.30 vai. eisena

1 vai. atidarymo iškilmės
8 vai. vak. Literatūros vakaras Liet. Katalikų Centre

6 Third Ave., St. Peters

GRUODŽIO 27 d. - ŠEŠTADIENIS

10.30 vai. sportininkų pamaldos Šv. Kazimiero
koplyčioje

12 vai. sportininkų pietūs Liet. Kat. Centro salėje
2.30 vai. sporto šventės atidarymas
7.30 val.v. Jaunimo koncertas Adelaide High School

salėje

GRUODŽIO 28 D. - SEKMADIENIS

11 vai. šv. Mišios šv. Kazimiero koplyčioje
12.30 vai. tautodailės parodos atidarymas

7 vai. vak. vaidinimas: St. Santvaro "Žejai" Royalty
teatro salėje, Angus St., Adelaide

GRUODŽIO 29 D. - PIRMADIENIS

9 vai. ALB Krašto Tarybos suvažiavimas Lietuvių
Namuose 6 Eastry St. Norwood

8 vai. vak. Tautinių Šokių Šventė Apollo Stadium
40 Kingston Ave., Richmond

GRUODŽIO 30 D. - ANTRADIENIS

9 vai. ALB Krašto Tarybos suvažiavimas Lietuvių 
Namuose

8 vai. vak. Dainų Šventė, Adelaide Town Hall,
King William St., Adelaide

GRUODŽIO 31 D. - TREČIADIENIS

9 vai. ALB Krašto Tarybos suvažiavimas
3 vai. Sporto Šventės ir Lietuvių Dienų 

uždarymas Forestville stadione
8 vai. vak. Naujųjų Metų balius Centennial Hall, 

Goodwood Rd., Wayville

SAUSIO 1 D. - KETVIRTADIENIS

11 vai. pamaldos šv. Kazimiero koplyčioje
1 vai. sportininkų atsisveikinimo gegužinė

Rostrevor

Tautinių šokių generalinė repeticija įvyks Apollo 
Stadium gruodžio 29 d. 8 vai. ryto

Chorų repeticija Dainų Šventei įvyks Adelaide Town 
Hall gruodžio 29 d. 9 vai. ryto

Meno parodos atidarymo laikas ir vieta bus paskelbta 
vėliau.

Kviečiame visus Australijos lietuvius kuo gausiausiai 
dalyvauti Lietuvių Dienose Adelaidėje. Prašome nepa
miršti, kad Lietuvių Dienų atidarymas įvyks gruodžio 26 
d. 1 vai., todėl kviečiame visus atvykti į Adelaidę laiku.

ALD Rengimo Komitetas

kunigų atstovas, Mūsų Pas
togės redaktorius, Tėviškės 
Aidų redaktorius ir apylin
kių slaptu balsavimu išrinkti 
atstovai. Vienas atstovas 
renkamas nuo dviejų šimtų 
(200) turinčių ir galinčių tu
rėti teisę balsuoti narių, gi 
nuo likučio, didesnio negu 
100 - vienas atstovas. Apy
linkė,neturinti 200 turinčių 
ir galinčių turėti teisę bal
suoti narių, renka vieną 
atstovą.

10 str. (a) Krašto Valdyba 
kiekvienos savo kadencijos 
eigoje nustato ir paskelbia, 
kiek kuriai apylinkei atiten
ka atstovų.

III Skyrius
19 str. (g) Kadencijos 

pradžioje parengia dvejų 
metų sąmatą ir ne vėliau 
kaip per du mėnesius nuo 
kadencijos pradžios pristato 
Krašto Tarybos prezidiumui 
patvirtinti.

(k) Kiekvienos kadencijos 
pradžioje šaukia ALB apy
linkių pirmininkų ir seniūnų 
konferenciją kadencijos 
darbams aptarti ir nustaty
ti.

22 str. (a) Krašto Valdyba 
renkama iš 5 asmenų kurie 
pasiskirsto pareigomis taip: 
pirmininkas, vicepirminin
kas, sekretorius, iždininkas 
ir narys kultūros reikalams.

(b) Į Krašto Valdybos su
dėtį kviečiami: ALJS atsto
vas nario jaunimo reikalams 
pareigoms, ALFAS atstovas 
bei Krašto Valdybos koop
tuotas asmuo nariu švietimo 

reikalams.
(c) Reikalui esant Krašto 

Valdyba balsų dauguma gali 
kooptuoti dar vieną ąsmenį į 
Krašto Valdybos sąstatą 
pilnomis K.V. nario teisė
mis.

IV Skyrius
29 str. (b) Priima ir tvirti

na metinę apylinkės valdy
bos apyskaitą, patikrintą 
Kontrolės Komisijos.

V Skyrius
36 str. (i) Parengia ir pa

teikia apylinkės susirinki
mui patvirtinti metinę apy
linkės valdybos apyskaitą.

(j) Kadencijos pradžioje 
parengia 2 metų sąmatą ir 
ne vėliau kaip per du mėne
sius nuo kadencijos pradžios 
pristato Krašto Valdybai 
patvirtinti.

38 str. (a) Apylinkės Val
dyba renkama dvejiems 
metams.

(b) Apylinkės Valdybos 
rinkimai suderinami su ALB 
Krašto Valdybos kadencija 
ir turi būti įvykdyti ne vė
liau kaip per tris mėnesius 
nuo naujos Krašto Valdybos 
išrinkimo.

(c) Apylinkių Valdybų 
pirmininkų ar jų pavaduoto
jų dalyvavimas Krašto Val
dybos šaukiamoje konferen
cijoje šio statuto 19 str. yra 
privalomas.

VI Skyrius
46 str. (a) Seniūnas (ė) 

renkama dvejiems metams. 
Jo (jos) rinkimas suderina
mas su ALB Krašto Valdy
bos kadencija ir turi būti

f oiž;h.
Sveikiname mielą bendradarbį, .Melbourne Lietuvių 

Klubo Tarybos narį advokatą Juozą LUKAITĮ ir jo 
žmoną Juliją, sulaukusius pirmagimio sūnaus!

A.Ik s M.L.K.Taryba

įvykdytas ne vėliau kaip per 
tris mėnesius nuo naujos 
Krašto Valdybos išrinkimo.

(b) Seniūno (ės) veiklai 
atitinkamai taikomi šio sta
tuto 36 ir 41 straipsniai.

(c) Seniūnų (nių) dalyva
vimas Krašto Valdybos šau
kiamuose ! konferencijose šio 
statuto 19 str. ribose yra 
privalomas.

XIII Skyrius
Australijos Lietuvių Fon

das
Australijos Lietuvių 

Bendruomenės Spaudos Są
junga ir kitos bendruomeni
nės organizacijos

82 str. (a) AL B-je veikia 
AL Fondas pagal Fondo na
rių priimtus nuostatus ir in
korporuotas pagal Viktori
jos valstijos įstatymus.

(b) AL B-je veikia ALB 
Spaudos Sąjunga pagal Są
jungos narių priimtus nuos
tatus ir inkorporuota pagal 
NSW valstijos įstatymus.

(c) AL B-je veikia kitos 
bendruomenės narių suda
rytos ir pagal atitinkamos 
valstijos įstatymus inkorpo
ruotos draugijos skirtos 
valdyti bendruomeniniam 
turtui ar atlikti kitus joms 
bendruomenės pavestus už
davinius.

XVI Skyrius
ALB Garbės nariai
93 str. (a) ALB Krašto 

Tarybos suvažiavimas 

Krašto Valdybai pristačius 
gali paprasta balsų dauguma 
suteikti bet kuriam ALB 
nariui Garbės Nario titulą.

(b) Kandidatus į Garbės 
narius Krašto Valdybai pri
stato apylinkės valdyba ar
ba bent trys asmenys atski
ru raštu kreipdamiesi per 
savo apylinkės valdybą.

(c) ALB Garbės Nario ti
tulas suteikia jo gavėjui šias 
teises: atleidžia nuo ALB 
mokesčio ir padaro ALB 
Krašto Tarybos nariu ex 
officio.

XVII Skyrius 
Įvedamieji nuostatai tam

pa 94 straipsniu
♦ * *

Šie statuto pakeitimai yra 
šiuo tarpu asmeninis siūly- 
mas, kurį planuoju pristaty
ti ALB Krašto Tarybos 
svarstymui. Eilė šių pakei
timų, pvz., sąmatos sudary
mas ir tvirtinimas ar Krašto 
Valdybos sudėtis yra, mano 
manymu, praktiškai gyve
nimo padiktuoti. Argi nėra 
keista, kad išeinanti Krašto 
Valdyba turi sudaryti sąma
tą ateinančiai valdybai? 
Naujai išrinktoji valdyba, 
sudarydama savo planus, 
gali susidaryti ir sąmatą, 
kurią tvirtins Krašto Tary
bos prezidiumas.

Lygiai narys švietimo rei
kalams, kooptuotas į Krašto 
Valdybos sudėtį tikriausiai 
bus asmuo, suprantąs litua
nistinio švietimo reikalus.
aktyvus šioje srityje, o ne 
gerų norų, bet tam nepasi
ruošęs rinktas asmuo.

Dėl ALJS ir ALFAS
atstovų Krašto Valdyboje 
tai suderinama su PLB 
Konstitucija ir PLB Seimo 
1978 m. Toronte rekomen

dacijom.
Siūlydamas gana radika

liai pakeisti Krašto Tarybos 
sudėtį dėmesyje turiu ne 
taip tolimą ateitį, kada mūsų 
inkorporuotos organizacijos 
atliks dar didesnį vaidmenį 
lietuviškame gyvenime. 
Įvedant juos į Krašto Val
dybos sudėtį noriu tas orga
nizacijas labiau pririšti prie 
bendruomenės ir suteikti 
toms organizacijoms tam 
tikro atsakingumo prieš 
Krašto Tarybą. Įtraukda
mas kai kuriuos pavienius 
asmenis į Kr. Tarybą noriu 
tik pakelti Kr. Tarybos dar
bingumą ir geresnį bend
ruomenės pulso pajutimą.

Krašto ir apylinkių valdy
bų rinkimo laiko suderinimą 
(tai yra apylinkių valdybų 
pirmininkų konferencijos 
1980 m. Adelaidėje vienbal
sė rekomendacija) įvedu 
galvodamas, kad kadenciją 
pradėjusios valdybos kartu, 
po privalomos konferenci
jos, galės geriau išdirbti vi
siems Australijos lietuviams 
tinkamus ir suderintus 
veiklos planus.

Siūlydamas vieno nario 
kooptavimą į Krašto Valdy
bą seku PLB statutą, kuria-' 
me ši teisė PLB Valdybai 
yra suteikta ir ligšiol pasi
rodė labai tinkama ir reika
linga.

Būsiu dėkingas už bend
ruomenės narių pasisaky
mus ir komentarus.

V. Neverauskas

Mūsų Pastogė Nr. 40, 1980.10.13, psl. 3
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PRAMOGOS NEPRASIDEDA IR

NEPASIBAIGIA SU ANGLŲ KALBA

Ir nuo penktadienio, spalio 24-sios dienos 
viena televizijos stotis pasidaro 

nepriklausoma

h

■ Ji Ji
-.1. . ■ .

i.'fn'-'L’' ;

Kokia kalba yra dramos?

varietės

tikrojo futbolo?

3
J
9i

komedijos?

Ar tik anglų kalba? 0 gal visai savarankiška kalba — pramogų kalba?

Kai kurios pasaulio patraukliausios televizijos programos yra sukurtos
; u J j

kraštuose, kur angliškai nekalbama.

Išvadoje tokios programos niekad nebuvo transliuojamos Australijoje.

Vien tik Melbourne ir Sydnejuje ne mažiau kaip 25% namų su televizi

jos priimtuvais yra gyventojai australai, kurie gimę ne angliškai kalban

čiuose kraštuose.

Iš tiesų mes esame žmonės iš viso pasaulio.

Ir nuo penktadienio, spalio 24-sios dienos šie žmonės iš viso pasaulio 

turės savo televizijos stotj — Channel 0

Channel 0 parūpins programų, informacijų ir kultūros iš viso pasaulio, 

kuris yra platesnis, negu Londonas, Los Angeles, ir New Yorkas.

Ši stotis nesikirs su kitų stočių programomis.

Ir ji bus nesikartojanti.

Ji bus tikras praturtinimas ir papildymas esamų transliacijų patiekda

ma programas, kokių tik bus pageidaujama Australijoje.

Channel 0 veiks kiekvienų dienų geriausiu vakaro laiku ir spalvota.
Su metais ir besivystant mes tikime, kad minėsime 1980 metų Jungti-

Šie australai yra dviejų kultūrų: viena kultūra, kurių pasirinkę gyve- nių Tautų Dienų kaip svarbų Australijos posūkį, dienų, kada realizavome
j, ■ !3i>

jamajame krašte, kita gi jų kilmės kultūra. 1 mūsų kultūrinių lobių įvairumų ir suteikėme išraiškų.

•tįil ...

-aei: 
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Channel 0 
Programos iš viso pasaulio
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Kur yra jaunimas?
Kiek daug mes prirašome, 

kiek daug žodžių išliejame 
Į minėjimuose ir kitomis 
; progomis, vis ieškodami 
’ mūsų jaunimo, vis klausda

mi, kur jisai dingo? Ir štai 
Mūsų Pastogės Nr.33 p. Al
binas Pocius mums pasako 
kur yra tas jaunimas. Nega
liu susilaikyti nepasakęs ke
letas žodžių, nes p. A. Pocius 
savo straipsnyje lyg per ko
ki šydą - skraistę lieja min
tis, išskirdamas jaunimą iš 
mūsų tarpo, padarydamas jj 
lyg atskirą visuomenę, ats
kira mūsų bendruomenės 
dalimi ir dėl to visą kaltę 
verčia ant mūsų, ant tų dar 
nespėjusių išeiti j pensiją, 
dar šiokios tokios sveikatos 
ir gyvos lietuviškos dvasios 
ir sielos žmonių. Kaltiname 
save, kad jaunimas nesijun- 
gia j bendruomenės veiklą, 
kad jis pasilieka nuošalyje, 
kad nesirūpina mūsų tautos 
reikalais?

Ir taip per visą straipsni, 
žodis po žodžio, bauginama 
ir gąsdinama. Tas jaunimas 
lyg koks Damoklo kardas 
kabo virš mūsų galvų; grės
mingas ir įpareigojantis. Jis 
vis turi iš kur tai ateiti; lyg 
koks išganymas nužengti ir 
mus išvaduoti iš bendruo
menės rūpesčių ir pareigų, 
kurias pats, Albinai, ir kiti 
savanoriškai (pilna to žodžio 
prasme) prisiėmėme.

Kalbi apie generacijų 
skyrj labai sunkiais žodžiais: 
”Ne jaunimas sukūrė taip 
vadinamą ‘generacijų skyrį’, 
bet mes, besaugodami savo 
statutus ir bijodami atsisėsti 
prie vieno stalo su jaunimu 
ir bendrai pasvarstyti bend
ruomenės problemas.” Kal
tini mus, kad mes nustūmė- 
me, neįsileidžiame jaunimo į 
posėdžius ir susirinkimų sa
les; jų pareiškimų ir skundų 
Mūsų Pastogės redaktorius 
nespausdina ir daug kitų 
minčių kyla, paskaičius pa
ties "Jaunimas ir bendruo
menė” straipsnį. Atrodo, 
kad mes visomis jėgomis 
stengiamės uždaryti visas 
duris, kad tik tas jaunimas 
neįsiveržtų, kad tiks jis ne
atimtų iš mūsų pareigų. Ir 
taip verkšlename jau 
trisdešimt metų, kaip tie 
žydai prie Jeruzalės sienų.

Mums reikalinga išsiva
duoti iš supersuidealizotos 
mūsų tautos kančios ir mūsų 
"tremties" būsenos (šian
dien jau retai kada besiva
diname tremtiniais) ir 
pažvelgti blaiviu žvilgsniu į 
esamą padėtį, ne tik savo 
tautos, bet ir mūsų pačių.

Mūsų pastangos padėti 
tautai yra labai kilnios ir 
Sažios, bet nerealios ir

>ai ribotos. Kaip ir pasku
tinis tautos prisikėlimas ne
priklausomam gyvenimui 

: įvyko pačioje tautoje, pačios 
tautas iššauktas, taip ir 
ateityje visa priklauso; jei 
tauta išliks nesunaikinta, jei 
ji pajėgs atsispirti rusifika
cijai, jei vėlei pasitaikys pa
naši proga iš rusiškosios 
meškos glėbio išsiplėšt! 
varžtai atsileis. Tauta be jo
kios abejonės išsilaisvins; 
numes burliokišką jungą ir ' 

: taps savarankiška ir laisva.
Kiek mūsų pagalba bus rei
kalinga, niekas šiandien ne- 
Sili pasakyti, o be to, pri- 

ausys kiek tuo metu dar 
bus išlikusių lietuvių išeivių, 
kuriem rūpės Lietuvos rei
kalai. .

Mūsų Bendruomenės, 
--VLIKO- . in -ALTO---veiks- • 

niai kiekviena proga lankosi 
Vašingtone ir pristato Bal
tiesiems Rūmams mūsų 
tautas padėtį. Kol kas nete
ko nieko konkretaus išgirsti, 
kad nors viena laisva ar de
mokratiška valstybė būtų 
Jungtinėse Tautose parei
kalavusi Lietuvai laisvės. 
Atrodo, kad jos nespėja rū
pintis savo reikalais. Pana
šiai džiaugiamės ir Australi
joje, kai Fraser ar kitas po
litikas pasako mūsų adresu 
šiltą žodį. Taip. Sutinku. 
Smagu. Bet naudos mums ir 
mūsų tautai jokios. Daug di
desnė nauda būtų, jei Aus
tralijos valdžia galėtų kon
krečiai sutvarkyti mūsų mi
rusių tautiečių palikimus, 
išrūpintų seserims, tėvams 
ir vaikams laisviau apsilan
kyti vieniems pas kitus. Su
tvirtėtų jų ir mūsų dvasios 
ryšiai ir, be abejo, lietuviška 
sąmonė.

Bet grįžkime prie jauni
mo. Pagal nerašytą taisyklę; 
jei tėvai nedalyvauja bend
ruomenės gyvenime ir veik
loje, tai ir jų vaikai nesidomi 
juo. Tik tėvai, nuo pat lop
šelio savo vaikus atsivesda- 
mi į lietuviškus parengimus, 
įskiepys jiems lietuviškos 
veiklos jausmą ir jie, ne visi, 
liks mūsų bendruomenėje. 
Ir šiandien matome tuos, 
kurių tėvai stengėsi savo 
vaikus supažindinti su lietu
višku gyvenimu, jie niekieno 
neraginami dirba su mumis 
kartu. Jiems nereikalinga iš 
niekur ateiti, nes jie visą 
laiką buvo kartu su mumis.

Ketveri metai
Atkelta iš psl. 1

ma ir savų siekimų, - tą 
sprendimą peržiūrėti toliau 
nesiangažuodama. Mat, ji 
pati nebuvo tikra, ar kitos 
vakarų valstybės kartais 
nepaseks Australijos pėdo- 

’ mis de jure pripažinimo 
klausimu, nes anksčiau ne
buvo priešingos žinotam 
Australijos diplomatiniam 
mostui suteikti de jure pri
pažinimą.

Tik vėliau (1975.IV.3), jau 
federalinių rinkimų išvaka
rėse, liberalų partija įsipa
reigojo, jei laimėtų rinki
mus, atšaukti prieš buvusios 
vyriausybės duotąjį de jure 
pripažinimą Pabaltijo vals
tybių priverstinei inkorpo
racijai į Sovietų Sąjungą.

Iš tikrųjų, opozicijoje bu
vusios partijos, žymia dau
guma laimėjusios rinkimus, 
įsipareigojimą įvykdė at- 
šaukdamos pripažinimą
(1975.XII.17).

Ilgainiui (1978.IX.17)
darbo partijos naujasis ly
deris pareiškė, kad jo parti
ja atitaiso būtąjį nukrypimą 
(aberration) Pabaltijo vals- 

į tybių teisinio statuso klau
simu, tad tuo visos didžio
sios politinės partijos tampa 
vienos nuomonės.

Nepaliaujamos pabaltie
čių pastangos, kitų remtos ir 

: palankių aplinkybių sąlygo- 
. tos, buvo apvainikuotos lai- 

: mėjimu, kai Australija pa- 
į šalino savo pačios suręstą 
( kliuvinį, kiek trukdžiusį 

kelią Lietuvos ir kitų Pabal
tijo valstybių nepriklauso
mybėm

Pasiteisina ir Lietuvos 
diplomatijos vilimasis, pa
reikštas protesto notoje 
Australijos vyriausybei, kad

Mums nereikia j juos "atsi
gręžti, jie stovi prieš mūsų 
veidus. Tėvai buvo ir dirbo 
bendruomenėje ir jie kartu
buvo. Jie pamažu, paties 
gyvenimo padiktuoti, ateina 
į mūsų tarpą. Galėčiau su
minėti dešimtimis tų jau
nuolių, kurie šiandien jau 
dirba mūsų bendruomenėje, 
kurie iš niekur neatėjo, nie
kieno nebuvo stumiami; 
jiems nereikėjo specialių se
minarų ar kursų.

Bendruomenė jeigu yra 
sąmoninga ir veikli, pati iš
siaugina sau žmones. Jei tė
vai neišmokė savo vaikų lie
tuvių kalbos, šiandien sky
rius anlgų kalba Mūsų 
Pastogėje ar net atskiras 
leidinys nebesugrąžins jų į 
mūsų tarpą. Būtų naivu ti
kėtis, kad tie "paklydėliai” 
bendradarbiaus ir rašys 
anglų kalba į tokius skyrius 
ar leidinius. Šis reikalas bu
vo pilnumoje išbandytasir 
dar vis šiandien tebebando- 
mas JAV, bet rezultatai la
bai menkučiai, beveik jokių. 
"Lithuanus” žurnalą, skirtą 
mūsų angliškai kalbančiam 
jaunimui, prirašo ir skaito 
vyresnieji, ne dėl to, kad jie 
labai to norėtų, bet vis dar 
tikėdamiesi, kad jaunimas 
pradės rašyti!

Taigi, visa mūsų viltis yra 
tėvuose, kurie patys akty
viai dalyvauja lietuvių 
bendruomenės veikloje ir 
gyvenime, gyvu pavyzdžiu 
parodydami savo vaikams 
savo lietuviškumą ir kartu 
netiesioginiai paragindami 
jungtis darban. Tėvams ne
sirūpinant mūsų lietuviškais 
reikalais, nėra ko tikėtis iš 
jų vaikų. Gal kokio stebuklo 
paveikti jie ateis!

Jaunimas, kurių tėvai yra 

lietuvių tautos teisėti sieki
mai yra verti bent nebūti 
trukdomi laisvų tautų vy
riausybių veiksmais ypač 
šiuo laiku, kai paskutinės 
kolonialinės teritorijos įgyja 
nepriklausomybę.

Pabaltijo valstybių de 
jure pripažinimo atšaukimo 
tyla kaipo atvejis, kur 
ampriai organizuota "inte

resų grupė” būk pajėgė pa
veikti vyriausybinės politi
kos procesą, atkreipė visuo
meninių mokslų tyrinėtojų, 
politikų dėmesį.

Antai, senatorius John 
Knight, panaudodamas mi
nimą kazusą, leidinyje The 
Australian Journal of Po
litics and History, vol. XXV, 
I, 1979, nagrinėja gyventojų 
nuomonės poveikį valstybės 
užsienio politikai. Jis sako, 
kad Pabaltijo valstybių pri
jungimo prie Sovietų Sąjun
gos de jure pripažinimas, 
šiaip turėjęs paraštinę 
reikšmę Australijos užsienio 
politikoje, sukėlė itin plačią 
ir veiksmingą pabaltiečių 
reakciją, kurion įsijungė ir 
politinės partijos, spauda, 
radio.

Esą, pabaltiečių reagavi-. 
mas rodąs, kokią lemtingai 
svarią įtaką gali išugdyti sa
vo siekimuose neatiaidi tau
tinė mažuma, berūpindama 
reikalą, šiaip nebuvusį svar
biu bei reikšmingu klausimu 
federaliniuose rinkimuose, 
betgi virtusį dirginančia 
rakštimi, ypatingai erzinusį 
darbo partijos lyderį ir mi
nister! pirmininką.

Senatorius John Knight 
savo išvadas baigia pastaba, 
kai neskaitlinga tačiau veikli 
ir gerai organizuota pabal-

L.B. Spaudos Sąjungoje
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SPAUDOS SĄJUNGOS 

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS .. j

Pranešame, kad Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są
jungos metinis narių susirinkimas įvyksta Sydnejaus 
Lietuvių Klube, 16 East Terrace, Bankstown, N.S.W., 
sekmadienį, 1980 lapkričio 2 d., 3 vai.
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

1.1980 birželio 30 d. balanso, 1979 - 80 m. pajamų ir iš
laidų sąskaitos, valdybos ir revizorių pranešimų priėmi
mas.

2. Revizoriaus patvirtinimas pareigose.
3. Dviejų valdybos narių išrinkimas vietoje pasitrau

kiančių V. Jaro ir Dr. R. Zakarevičiaus.
Prieš nominacijų užsidarymo datą gautos tik dvi nomi

nacijos;
a) V. Bukis (Bukevičius) - siūlė A. Milašas, siūlymą pa

rėmė Dr. A. Kairaitis.
b) A. Dudaitis - siūlė L. Cox, siūlymą parėmė Marina 

Cox.
4. Sąjungos Valdybos siūlomos specialios rezoliucijos 

svarstymas ir priėmimas. Sąjungos Valdyba, remdamasi 
įstatų 35-tu paragrafu, siūlo padidinti Valdybos narių 
skaičių iki 7 narių.

Gauta nominacija 7-tam Valdybos nariui: K. Stašionis 
(siūlė Dr. A. Kairaitis, siūlymą parėmė L. Cox).

5. Atlikti kitus reikalus Sąjungos įstatų (Company 
Articles of Association) ribose.

L.B.S.S. Valdybos vardu 
Vytautas Patašius 

pirmininkas 
30,9.1980

Sąjungos nariai, turį įgaliojimus (Proxy Form), prašo
mi šiuos įgaliojimus pristatyti ne vėliau kaip pusę valan
dos prieš susirinkimą.

bendruomenėje, yra kartu 
su mumis. Žinoma, iš abiejų 
pusių galėtų j ų būti dau
giau, t.y. tėvų ir jaunimo. 
Jaunimą bandyti įvaryti į 

iečių bendruomenė savo 
nepaliaujama akcija parodė, 
kad maža grupė geba įtakoti 
politikos vyksmą, jei ji yra 
valinga ilgesnį laiką išsau
goti užimtą poziciją ir jei toji 
valia lydima tinkamo politi
nės padėties įvertinimo.

Dėl šios išvados, skam
bančios, sakyčiau, ne visai 
pelnytu komplimentu, norė
tųsi pastebėti, kad ji nepriė
mė dėmesin pabaltiečių 
neapvaldomų aplinkybių, 
kuriomis vyko de jure pri
pažinimo atšaukimas, ir 
antra, nebandė iškelti to at
šaukimo priežasties, kurių 
padariniai laimingu būdu 
atitiko taip pat pabaltiečių 
interesus.

Viena tačiau yra tikra: tai 
pabaltiečių ryžtas būti žmo
gaus pagrindinių teisių ir 
laisvių lojaliais skelbėjais ir 
tuo siekti laisvės ir nepri
klausomybės savo kilmės 
kraštui.

Tai buvo katalizatorius, 
sukėlęs reakciją atšaukti de 
jure pripažinimą Pabaltijo 
valstybių neteisėtam pri
jungimui prie imperialisti
nės Sovietų Sąjungos.

Panaudota literetūra: E. 
Dunsdorfs, The Baltic Di
lemma, 1975; Altinski, Aus- 
'ralian External Policy 
under Labour, 1977; J. 
Knight, The Baltic States: 
Foreign Policy and Domes
tic Response, 1974-78 (The 
Australian Journal of Poli
tics and History, XXV, I, 
1979). 

susirinkimų sales ir paso
dinti prie posėdžių stalų ne
įmanoma. Tai nėra jų dar
bas. Tai suaugusiųjų, kurie 
jaunystę "atidūkę”, sumaži
na gyvenimo tempą ir su 
malonumu valandų valandas 
svarsto, posėdžiauja, renka, 
verčia ir rašo į mūsų spaudą. 
Jaunimas sportuoja, šoka 
tautinius šokius, skautauja, 
vienu žodžiu, juda ir nepa
kenčia darbo, kuriame reikia 
"sustoti" ir sustingti prie 
stalo ar kėdėje susirinkime.

Be to, ar jaunimas daly
vaudamas mūsų veikloje 
(turiu omenyje posėdžius, 
susirinkimus) duos bent 
kokios naudos? Jokios! Mes 
patys gerai žinome ko mūsų 
jaunimas nori, kokioje veik
loje jie mielai dalyvauja. 
Buvome jauni ir gerai prisi
mename jaunystės "reikala
vimus”. Būtų tuščios pas
tangos bandyti jį padaryti 
posėdžių ir susirinkimų "se
niais”. Jiems nevieta mūsų 
suvažiavimuose ir posė
džiuose. Juose gali ir daly
vauja jau tris dešimtis per
kopę tautiečiai ir jie niekie
no neverčiami ateina, nes 
jaunystes "dūkas" aprimęs 
ir galvosena nusistovėjusi.

Baigiant, norėčiau p. Al
biną Pocių ir visus mano 
"amžininkus” kviesti "atsi
gręžti” į save, pajusti savos 
bendruomenės svarbą, į po- 
sėdaus ir susirinkimus at
vykti gerai pasiruošus su 
naujomis idėjomis, kaip iš
judinti apsnūdusią mūsų 
bendruomenę. Gyvas, našus 
ir darbingas ALB Tarybos 
atstovų suvažiavimas yra 
būtinybė. Jaunimą palikime 
sporto aikštėse, šokių salė
se, jaunimo vakaruose ir 
skautų stovyklose, nes tenai 
jų vieta. Mes jų negalime 
pavaduoti, nei jie mūsų.

V. Koras

į jM^^aštogė5..
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Milžinas-bunda
NAUJAS VADAS

Pirmininkas Mao T'se 
Tung, Kinijos mylimas .'ir 
dievinamas vadas, mirė 1976 
metais. Netrukus pasigirdo 
pirmieji kritikos balsai. Iš 
pradžių kritika tik atsargiai 
tepaliesdavo patį Mao as
menį. 'Daugiausiai ji buvo 
nukreipta į mirusio didkta- 
toriaus žmoną Jiang Qing ir 
jos ’’ketveriukės kliką”. Mao 
ligos metu, jie buvo pagrobę 
valdžią ir ją naudojo sa
viems tikslams. Bet jau 1978 . 
metais Mao ir jo politika bu
vo viešai kritikuojama ir 
sieniniuose laikraštėliuose 
pasirodydavo jo asmens 
kulto pasmerkimas. Peki il
ge, ant demokratinės mūro 
sienos - deja, neilga buvo tos 
sienos karjera - pasirodė 
straipsniai, kuriuose pirmi
ninkas Mao buvo apkaltintas 
’’despotu ir pagyrūnu", o jo 
politinė sistema pasmerkia 
kaip "feodalinė monarchija 
užsimaskavusi socializmo 
skraiste".

Po Mao mirties, pirminin
kas Ilua Guofeng perėmė jo 
pareigas ir ketverius metus 
vadovavo valdžiai ir Kinijos 
komunistų partijai. Staiga . 
gale rugpiūčio mėnesio pa
sirodė laikraščiuose žinutės, 
kad rugpjūčio 30 dieną pir
mininko pareigas perima 
"patyręs, apdairus" admi
nistratorius Žao Ziyang. 
Toks netikėtas įvykis sukėlė 
klausimų. Oficialioji šio pa
sikeitimo priežastis būk tai 
buvusi kadrų atsinaujinimo 
ir atjauninimo reikalingu
mas. Kinijos konstitucijoje 
nėra pramatyta valdžios va
dovų amžiaus riba. Niekas 
neišeina į pensiją, nežiūrint 
sunkių ligų, sugebėjimo 
nuosmukio ir net smegenų 
sklerozės. Kas ir atsitiko su 
Mao Tse Tung.

Žao palyginant dar jaunas 
- vos tik 60 metų. Jis įsigijo 
gerą vardą, kaip sumanus 
realistas ir novatorius, kuris 
nebijo kliūčių. Vos tik 30 
metų būdamas jis 
pravedė komunistinę žemės 
ūkio reformą Guandong 
provincijoje. Beveik 30 metų 
vėliau jis sėkmingai atgaivi
no . Setzuano provincijos 
ekonominę būklę, kurią kul
tūrinė kiniečių revoliucja 
buvo žiauriai sunaikinusi.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

”T A L K A” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indėlius 10% (nemažiau $ 100 ir turi būti iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term, 
ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% divi
dendo.
® Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekil. turtą, iš 
11%, asmenines paskolas iki $ 5000 su garantuotojais iš 
12%,iki $ 2000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas 
paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

® Įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 p.p. iki 3 vai. p.p., Lietuvių Namai, 50. Errol 
St., North Melbourne. Tel. 328,4957.

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

Pašto adresas: ’’TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St., Norwood..

Pašto adresas: "TALKA”, Lietuvių Namai, 6 Eastry 
St. Norwood, S.A. 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 East Terrace, Bankstown, NSW.

Mūsų Pastogė Nr. 40, 1980.10.13, psl. 6

KINIJOJE

Per Kinijos sunkiausius 
laikotarpius, kaip "šuolį į 
priekį” santykių nutraukimą 
su Sovietų Sąjunga ir kultū
rinę revoliuciją bei gamtines 
stichijas, Žao buvo provinci
joje. Ten jis sėkmingai įvedė 
įvairias liberalias reformas. 
Reikia pasakyti, kad jam 
gerai sekėsi: derliai gerai 
užderėjo, komunalinių ūkių 
našumas kilo, fabrikų ir fab
rikėlių produkcija didėjo. 
Pasigirdo balsų, kurie pra
dėjo jį kaip pavyzdį statyti. 
Ypatingai dažnai jį pagirda
vo Deng Xiaoping, svarbus 
politbiuro narys. Žinoma, 
kultūrinės revoliucijos me
tu, raudonųjų gvardiečių 
"raginamas" jis paskelbė 
savo auto-kiitiką 1968 me
tais. Joje jis "išpažino” savo 
kaltes ir klaidas ir ypatingai 
pats save pasmerkė, kad 
laikėsi eakcijonierinės 
Deng Xiaoping linijos. Can- 
tono mies' e šita jo išpažintis 
buvo labai skeptiškai priim
ta. Kažkodėl jam visdėlto 
tas nepakenkė. Netgi ir 
Deng Xiaoping, kuris šiuo 
metu yra politbiuro vice
pirmininkas, jam už atsime
timą perdaug nepriekaišta
vo ir dar padėjo į politbiuro 
viršūnes įkopti.

Vakaruose nemažai spe
kuliuojama, kokiu keliu

Čičinskas Bankstowne
Baigiantis antrajam karui 

ir plūstant iš rytų raudona
jam marui, bėgo iš Lietuvos 
daugybė visokio plauko 
žmonių: bėgo politikai, bėgo 
kunigai, net vyskupai, bėgo 
studentai visokio rango tar
nautojai, bėgo mokytojai ir 
ūkininkai, darbininkai, ne
kalbant apie kareivius, poli
cininkus, bėgo ir visokios 
dvasios bei vaiduokliai, bėgei 
ir istoriniai bei legendariniai 
asmenys, nes visiems buvo 
brangi laisvė. Daugelis jų 
grupavosi į vienetus, drau
gijas, bendruomenes, bet 
daugelis liko nuošaliai, nie
kur neprisidėdami, net ne- 
prisipažindami kas esą be 
jokių motyvų. 

pasisuks Kinijos užsienio 
politika. Reikia pažymėti, 
kad Žao yra viešėjęs užsie
nyje, bet buvo dar perjau- 
nas ir peržemose pareigose, 
kad būtų su kitais "piligri
mais” važiavęs į Maskvą ir 
perėjęs rusų indoktrinaciją. 
Aišku, kad veteranai ir ypa
tingai Deng Xiaoping ves 
užsienio-politiką. Praeis dar 
porą metų, kol Žao Ziyang 
galės savistoviai -valdyti. 
Pakol kas, jis yra įtakoje tų, 
kurie padėjo jam iškilti.

Išvadoje sunku yra 
pasakyti, ar naujasis pirmi
ninkas yra plataus masto 
politikas, kuris sugebės at
budimi milžiną. Pakol kas jis 
laikosi atsargiai ir diploma
tiškai. Tačiau reikia pami
nėti, kad jis jau pravedė 
kadrų atjauninimo reformą. 
Todėl jam kiniečiai ir davė 
pravardę "atjaunintojas”. 
Dar 1979 metais Žao darė 
oraus, senyvo žilaplaukio 
lyderio įspūdį, o rugpjūčio 
30 dieną jis pasirodė iškil
mingame tautinio susirinki
mo atidaryme su juodais 
kaip juodvarnis plaukais, 
sušukuotais pagal paskutinę 
madą Pekinge. Si menka 
detalė yra neblogas kelrodis 
jo asmenybės analizėj. Žao 
moka prisitaikinti!

”Le Monde”

Straipsnis sukondensuo- 
tas ir apipavidalintas iš ”Le 
Monde" žurnalo

Isolda I. Davis

Ilgą laiką nieko nebuvo 
girdėti ir apie to paties liki
mo ištiktus lietuviškus vai
duoklius, legendarinius ar 
net istorinius asmenis. Tik 
1977 metais Amerikoje ra
šytojas ir dramaturgas Kos
tas Ostrauskas atkasė kaž
kokiu būdu daugeliui mūsų 
iš žmonių pasakojimų, pada
vimų, net literatūros gerai 
pažįstamą Čičinską ir nesi
varžydamas nutarė jį paro
dyti mūsų gyviesiems žmo
nėms. Bet kaip parodyti? 
Parašytų apie Čičinską no
velę ar romaną, bet kiek iš 
mūsų skaito knygas?! Ka
daise Maironis parašė kla
sišką baladę apie Čičinską. 
Anais laikais daugelis gėrė
josi tuo kūriniu ir žavėjosi, o
šiandie turbūt retas kas at
sakytų - ar Maironis parašė 
Čičinską, ar Čičinskas Mai
ronį!

Taigi, Kostas Ostrauskas 
apsisprendė už dramą: kas 
gi šiandie skaito knygas, 
prisipažįsta pats autorius 
(jam neduotų meluoti net 
Syd. Liet. Klubo bibliotekos 
vedėjas Č. Liutikas), bet te
atro, o ypač Sydnejaus "At
žalos” pastatymo kiekvienas 
ateis pasižiūrėti.Taip ir rea
lizavosi autoriaus svajonė - 
Kostas Ostrauskas parašė, o 
Sydnejaus ’’Atžala” pirmoji 
pastatė ir suvaidino.

Kaip suvaidino, šioje vie
toje nekalbėsime, nes pats 
spektaklis įvyks tik po dvie
jų savaičių, spalio 26 d. Syd
nejaus Lietuvių Klube, 3 
valandą. Tačiau netenka 
abejoti spektaklyje matysi
me gyvą gyviausią Čičinską, 
nors oficialiai gyvenusį Lie
tuvoje prieš maždaug 300 
metų, kaip labai turtingą ir 
su niekuo nesiskaičiusį didi
ką, kuris tikrai vadinęsis Si- 
cinskas, bet liaudies kalboje 
žinomas kaip Čičinskas. Pa
davimuose ir legendose jis 
piešiamas kaip pabaisa, su-
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Balys ir Jonas Stankūnavičiai 
savininkai

’’Talka” žygiuoja!...

Dabartinė "Talkos” Valdyba. Iš k.: A. Muceniekas, A.
Šimkus, P. Baltutis (pirm), V.J. Alekna ir J. Balbata

Lietuvių kooperatinės 
kredito Draugijos "Talkos” 
metinis susirinkimas įvyko 
rugsėjo 20 d. Melbourne 
Liet. Namuose. Prezidiumą 
sudarė Melb. "Talkos” Val
dyba ir skyrių atstovai - V. 
Neverauskas (Adelaide) ir 
M. Šumskas (Sydney).

Susirinkimą pradėjo 
"Talkos" Valdybos pirm. P. 
Baltutis, į mandatų komisiją 
pakvietęs p.p. A. Bajorą, B.

Paskolų suma
Indėliai
Term, indėliai
Viso indėlių
Kadangi šios trys didžio

sios Australijos liet, koloni
jos gyventojų skaičiumi ma
žai tesiskiria, tai remiantis 
šios lentelės daviniais tektų 

Adelaidės ir Sydnejaus 
lietuviams dar sukrusti, kad 
priartėjus prie Melbourno 
davinių.

"Talkos” pirm. P. Baltutis 
dėkojo Valdybos bendra
darbiams, tarnautojams ir 
visiems tautiečiams už 
bendradarbiavimą pažymė
damas, kad dar daug tautie- 

sidėjęs su velniu ir teroriza
vęs ne tik savo pavaldinius, 
bet net Lietuvos - Lenkijos 
seimuose piktnaudojęs savo 
teises. Pagaliau Čičinskas 
už nedorybes buvęs perkūno 
nutrenktas, jo nė žemė ne
priėmusi, dar kitur jis su 
savo dvaru buvęs į žemę nu
gramzdintas ir tebesikanki
nąs, iki šiandie žmones gąs
dindamas. žodžiu, pagal pa
davimus, Čičinskas buvęs 
labai neigiama asmenybė ir 
vis kitaip vaizduojamas.

Kosto Ostrausko versijoje 
Čičinską vėl matysime kito
kį, kaip autorius jį vaizda
vosi, su kuriuo verta susipa
žinti.

Vanagą (Melb.) ir J. Gailių 
(Geelong). Praeito susirin
kimo protokolą skaitė V. 
Alekna.

’’Talkos” pranešimą pada
rė P. Baltutis, pradžioje 
apžvelgęs Australijos eko
nominę padėtį, pasidžiaugė 
"Talkos” veikla, kuri buvo 
gana sėkminga, ką rodo 
apyskaitos skaičiai. Štai ke
letas pavyzdžių: 

Vic. N.S.W. SA Viso
619 153 88 860

50 9 9 68
$ 1.644.510 $ 191.800 $ 272.700 $ 2.108.800

752.285 121.930 51.597 925.812
1.626.510 266.200 271.500 2.164.210
2.378.795 388.130 323.097 3.090.022

čių neįvertina savos kredito 
draugijos reikšmės. ’’Tal
kos" darbas reikšmingas 
tiek Lietuvių Bendruome
nei, tiek ir kiekvienam tau
tiečiui atskirai,

"Talka" ne tik finansiniai 
stiprėja, bet ir plečiasi. Savo 
skyrių vardu pranešimus 
padarė V. Neverauskas ir 
M. Šumskas pabrėždami jų 
atstovaujamų skyrių reikš
mę ir bendrai glaudų su 
"Talkos" Valdyba bendra
darbiavimą. J. Šniras per
skaitė revizoriaus aktą ir 
davė kitų paaiškinimų. 
Apyskaitos ir pranešimai 
priimti vienbalsiai.

Į vakuojančias "Talkos” 
Valdyboje trijų narių vietas 
susirinkimo perrinkti jos 
buvę nariai. Tuo būdu da
bartinę "Talkos” Valdybą 
sudaro: P. Baltutis, J. Bal
bata, V.J. Alekna, A. Muce
niekas ir A. Šimkus.

Pelną paskirstant dalis 
teko Adelaidei, Sydnejui, 
Geelongui ir Melbournui, 
gautas sumas paskirstant 
organizacijoms pagal reika
lą.

Po susirinkimo visi "Tal
kos” nariai ir svečiai buvo 
pakviesti vakarienei.

Ignas Alekna
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SPORTAS

Du pagerbimai
. i

Atsišaukimas

Spalio 5 d. Sydnejaus. 
' Liet. Klube sporto veiklos 

rėmėjai ir organizacijų 
atstovai dalyvavo Vytauto 
Koženiausko aštuonerių 
metų mirimo sukakties mi
nėjime ir savanorio kūrėjo 
Juozo Kapočiaus pagerbime, 
jo 80 metų amžiaus proga.

Vytautas Patašius orga
nizatorių vardu pasveikino 
susirinkusius pakviesdamas 
Vincų Augustinavičių vado
vauti tos dienos iškilmėms.

Prieš dalyvių akis ant 
stalo stovėjo velionio V. Ko
ženiausko paveikslas, B. 
Šneiderienės papuoštas gė
lėmis. Artimiausias velionio 
draugas Antanas Laukaitis 
pristatė velionį kaip garbin
gą ir nusipelniusį sportinin-

Būdamas Kauno VI gim
nazijos mokinys Vytautas 
pirmuosius sportinius lai
mėjimus atsiekė plaukime, 
kas atžymėta J. Narbuto 
knygoje "Sportas nepri
klausomoje Lietuvoje”. Vė
liau jis įsijungė į krepšinį ir 
sėkmingai reprezentavo lie
tuvius Vokietijoje ir Aus
tralijoje.

Jo atsiekimus šachmatuo
se nupasakojo V. Augusti- 
navičius. Sydnejuje Vytau
tas į šachmatus įsijungė nuo 
1957 metų dalyvaudamas 
pirmajame pabaltiečių tur
nyre. Vėliau lietuviams įsi
registravus į australų ko
mandines varžybas Vytas ir 
čia buvo sėkmingas repre
zentantas. 1959 m. Sydne
jaus miesto turnyre aukš
čiausioje klasėje jis įveikė 
geriausią to meto Australi
jos šachmatininką C.J. 
Purdy.

Sydnejaus liet, sporto

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
BLIZGANTI AUŠROS ŽVAIGŽDĖ

Jau skaitėme kad Jėzus kalba apie save kaip apie "auš
ros žvaigždę”. Malakijo 4:2 jis pavadintas "Teisybės Sau
lė”, kuri užtekės su ’’gydymu po jos sparnais”. Taip, po 
šildančiais ir gydančiais dieviškos malonės spinduliais, 
kurie spindės iš Jėzaus jo tūkstantmetiniame karaliavi
me, visa žmonija turės progos įsigyti sveikatos — būti 
atsteigta į tobulą žmoginį gyvenimą. Bet dabar jis spindi 
kaip "Teisybės Saulė” ir šviečia širdyse tikrų pasekėjų, 
kuriems jis yra ’’Aušros žvaigždė”.

Aušros žvaigždė pasirodo trumpai pirm saulės užtekė
jimo. Turėdami omenyje šitą pavyzdį mes matome, kad 
pranašystės parodo, kad pirm pilno Kristaus Karalystės 
įkūrimo — pirma negu pasaulis pažins šildančius ir gy
dančius ’’Teisybės Saulės” spindulius — Viešpaties žmo
nės pažins naujojo Karaliaus čiabuvimą žiūrėdami į pra
našystes ir į laikų žymes. Kitaip sakant, jo pasekėjai ma
tys jį kaip "aušros žvaigždę” kol dar pasaulis tebemiega 
ir nežino ką reiškia esamojo laiko įvykiai.

Mes tikime kad tikėjimo akimis jau galime matyti 
"aušros žvaigždę”, ir kad netolimoje ateityje pasaulio su
mišimo ir tamsumo vietą užims sustiprėjusi Jėzaus, nau
jojo žemės Karaliaus valdžia. Ateities vaizdas labai pui
kus, ir mes kviečiame visus nuodugniau ištirti pranašin
gus Dievo Žodžio liudijimus ir tuo persitikrinti, kad Jė
zus, kurs gimė Betliejuje kone du tūkstančiusmetų atgal 
ir kuris mirė ant kryžiaus kaip žmogaus Atpirkėjas, kurs 
buvo prikeltas iš numirusių dieviška esybe, dabar yra čia 
ir rengiasi pasirodyti pasauliui įvykinimu visų garbingų 
Dievo pažadų, kuriais aprašomas gausumas ir visuotinu
mas sveikatos ir gyvenimo ir visokių palaimų, kuriomis 
žmonija netrūkus galės pasinaudoti.

Bus daugiau

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

V. Liūgą

klubas Kovas, įvertindamas 
V. Koženiausko pasišventi
mą sportui, skyrė lėšų su
rengti jo vardo šachmatų 
turnyrą ir įteikti laimėju
siam taurę. Turnyras pra
vestas šachmatų klubo ribo
se. Dalyvavo 27 šachmati
ninkai. Po aštuonių ratų lai
mėtoju išėjo Vaclovas Liū
gą, laimėjęs 7 partijas ir 
vieną sužaidęs lygiomis. 
Taurę įteikė Sydnejaus 
Apyl. pirmininkas Dr. A. 
Mauragis. Ta pačia proga 
buvo įteiktas atitinkamas 
žymenys ir jauniausiam 
šachmatų klubo nariui An
tanui Šarkauskui.

, Velionio V. Koženiausko 
pagerbimas baigtas susi
kaupimo minute. Tą pačią 
dieną kun. P. Butkus už jį 
atlaikė šv. Mišias.

JUOZUI KAPOČIUI 80 M.

Pastaruoju metu veterano 
ir savanorio kūrėjo Juozo 
Kapočiaus sveikata kiek 
pašlijusi. Keletą savaičių 
praleidęs ligoninėje jau at
sigauna ir grįžta prie senų 
įsipareigojimų. Jis sąžinin
gai lanko visus parengimus, 
susirinkimus, kaip kruopš
tus ir sąžiningas Juozas or
ganizacijų renkamas į revi
zijos komisijas, o pagaliau jo 
mėgstamiausias užsiėmimas 
- šachmatai. Kiekvieną tre
čiadienį dalyvauja šachmatų 
žaidynėse, dažnai įveikda
mas neeilinius, net tituluo
tus priešininkus. Tas rodo, 
kad amžius nekliudo šioje 
sporto šakoje.

Sunku būtų išskaičiuoti jo 
amžiaus eigoje visą jo veik
lą. 80 metų sukakties proga 
.Juozą Kapočių pasveikino 
’Sydnejaus apyl. pirm. Dr. 
A. Mauragis, ramovėnų 
vardu M. Zakaras, šaulių 
vardu St. Pačėsa ir Antanas 
Laukaitis pasveikino jį kaip 
Kovo ir bendrai sporto rė
mėją. Ta proga jam bendrai 
sugiedota "Ilgiausių metų".

V. Augustinavičius

Atžymėtas
Rugsėjo 21 d. Melbourne 

ramovėnų metiniame susi
rinkime, kuriam pirminin
kavo J. Petraitis, buvo ypa
tingai atžymėtas Skyriaus 
pirmininkas Vytautas Šal- 
kūnas. Skyriaus sekretorius 
N. Butkūnas pranešė susi
rinkimui, kad yra gautas iš 
"Ramovės” Centro valdybos 
gražus dokumentas - Garbės 
Nario pažymėjimas, kuriuo 
V. Šalkūnas pakeliamas 
LVK Ramovės Garbės Na
riu, suteikiant jam teisę vi
suose Ramovės skyrių susi
rinkimuose ir suvažiavi
muose dalyvauti sprendžia
mu balsu. Tai pirmas toks 
ramovėno pakėlimas Aus
tralijoje.

Kodėl jis tokį atžymėjimą 
gavo? Šitai pilnai paaiškino 
sekretorius, perskaityda- 
mas Centrui parašytą raštą, 
iš kurio paaiškėjo Skyriaus 
nariams žinomų, nors neįsi
sąmonintų dalykų, kad V. 
Šalkūnas jau 15 metų be 
pertraukos skyriui pirmi
ninkauja, kasmet suruošda- 
mas kariuomenės minėji
mus, su plačiom meninėm 
programom, ramovėnų ba
lius, davusius daug pelno, 
suorganizavo savišalpos 
kasą, kaip žurnalo "Kario" 
atstovas Australijoj surinko 
jam daugybę prenumeratų 
ir išplatino jo leidinių, su 
valdybos pritarimu parėmė 
dauĮj jaunimo ir kiti) organi
zacijų piniginiai, rūbais ar 
kuo kitu, organizavo litua
nistinius kursus, rėmė au
komis Vokietijoj likusius sa
vanorius karius ir t.t. Kaip 
matom, jo veikla gan plati ir 
šakota, todėl Ramovės 
atstovų susirinkimas Cleve- 
lande rado reikalinga jam 
suteikti Garbės Nario titulą.

Skyriaus susirinkime iš 
labai plačios pirmininko 
dvejų metų veiklos praneši
mo ir net kasos apyskaitos 
paaiškėjo, kad skyriaus val
dyba tikrai daug nuveikė, 
suruošdama du jubiliejus ir 
du balius ir kasą subalan
suodamas $ 1588.95. Susi
rinkimas viską patvirtino ir 
išrinko naują valdybą vėl iš 
pirm. V. Šalkūno, sekret. N'.’

Brangūs šauliai, giliu 'pat- 
riotoniu pasišventimu per
siėmusį saulių organizaciją 
turi nepaprastai didėųų 
nuopelnų mūsų tautai. Šau
lių tarpe yra tiek daug di
džio pasišventimo idealistų, 
patriotų. Nenuostabu, kad 
okupantas pirmoje eilėje 
stengėsi naikinti šaulius ar 
pačioje Lietuvoje sušaudy- 
damas, ar Sibiro tremtyje 
sunaikindamas.

Mes turime pastatyti pa
minklą mūsų žuvusiems 
broliams, sudarydami knygą 
apie žuvusius nuo okupanto 
rankos šaulius. Dabar tam 
pats laikas, nes jau praėjo 
trys ar keturi dešimtmečiai 
nuo tų tragiškiausių įvykių, 
jau daugelis iš anos kartos 
žmonių pasitraukė amžiny
bėn. Negalima leisti, kad iš
nyktų tų kankinių vardai bei 
žymės.

Tai platus darbas, reika
lingas visų šaulių talkos. 
Prašome visus šaulius, kurie 
tik žino Lietuvoje nukan
kintų, nušautų vardus ar 
kurie žino vardus Sibiro 
tremtyje žuvusių šaulių,

ramovėnas
Butkūno, kasin. V. Sidabros, 
narių parengimų reikalams 
Pleškūno ir Lipčiaus. Revi
zijos komisija liko ta pati: J. 
Bajoras, J. Venckus ir V. 
Žiogas.

Susirinkime N. Butkūnas, 
remdamasis Charles Tourot 
Pichel knyga "Samogitia” 
skaitė paskaitą apie reikš
minguosius Europos istori
joj lietuvių žygius. Dėl laiko 
stokos dalį paskaitos teko 
atidėti kitam kartui.

Po susirinkimo pirminin
kui pagerbti Klubo patalpo
je buvo suruošta arbatėlė, 
kur jaukiai pasikalbėta ir 
pirmininkui sugiedota Il

giausių Metų.

Ramovėnas

VISAIP
Muskie neįveikė Brzezinskio

Nors ir kursavo žiną, kad 
prez. Carteris pažadėjęs se
natoriui Muskie,kad jis, o ne 
kas kitas, bus svarbiausias 
prezidento patarėjas užsie
nio politikos klausimais, bet 
praktika parodė visai ką 
kita. Net ir turėdamas sena
tą savo užnugaryje Muskie 
nepajėgė atsilaikyti prieš 
veržlųjį Brzezinskį. Ne tik 
senatas, bet ir informacijos 
tinklas iš Muskie tikėjosi 
daug daugiau. Brzezinskis 
nevengė nė kritikos Muskie 
adresu. Sakysim, kai jis at
virai kritikavo prancūzus 
dėl jų pasimatymo su Brež
nevu nieko apie tai nprane- 
šant amerikiečiams, apie 
kuriuos prancūzai buvo pa
reiškę panašią kritiką, in
formacijos tinklas (gal buv. 
užsienių reik, ministerio C. 
Vance’s inspiruotas), paste
bėjo, kad tai buvo netaktįšr K 
kas, nesiderinąs su diplop)įąwi 
line praktika gestas, kurio iį, 
Musfcio nebuvo tikėtasi. 
Paskui Muskie padarė viešą 
pareiškimą, kad javų «Įl}:n 
bargo turėtų būti panaikini- 
tas, kaip nepasiekiąs tikslo. 
Dėl jo ne sovietai kenčia, bet 
Amerikos ūkininkai. Kifą“ 

duoti kuo daugiau žinių apie 
.jiįos: pavardė, vardas, kada 
•iĖ !cur Simes, kokį mokslą 
išėjęs, kuo pasižymėjęs šau
liuose ir visuomeninėje 
veikloje, koks buvo užsiė
mimas, kitos svarbesnės 
biografinės žinios, pagaliau - 
kada ir kur buvo areštuotas, 
kalintas, sušaudytas arba 
kada išvežtas į Sibirą, kada 
ten mirė ar buvo nužudytas. 
Jeigu turima jų nuotraukos, 
pavienių ar grupėje, tas 
būtų labai pageidautina.

Šias žinias prašome siųsti 
savo kuopų vadovybės žmo
nėms, kad jie tas žinias pa
tikrintų, suvestų į vieną, 
jeigu keli apie tą patį asmenį 
rašo ir atsiųstų centro vado
vybei, kuri dar kartą per
žiūrėjusi perduos kun. Juo
zui Prunskiui, kuris ruošia 
alfabetinį leidinį apie žuvu
sius nuo okupanto rankos 
šaulius.

Žinios turi būti rašomos 
vienoje lapo pusėje, ant ats
kiro lapo apie kiekvieną 
žmogų, jeigu galima - maši
nėle. Ypač stengtis patik
rinti asmenų ir vietų vardus. 
Duoti tik tikras žinias. Ne- 
rašyti spėjimų ar gandų. 
Taip bendromis pastango
mis galėsime įamžinti šaulių 

kankinių atminimą.
Kun. J. Prunskis

P.S. Šiame atsišaukime 
minimu reikalu žinias ir 
nuotraukas siųsti Sydney 
Dariaus ir Girėno Saulių 
Kuopos pirmininkui: S. Pa
čėsa, 31/7 Valentine St., 
Yagoona, NSW 2199.

dieną Baltųjų Rūmų spaudos 
sekretorius pranešė, kad 
prezidentas nenumato javų 
eksporto į Sovietų Sąjungą 
uždraudimo atšaukti. Buvo 
ir daugiau panašių atvejų, 
bet ryškiausiu laikytinas sis. 
Valstybės saugumo (ne poli
cijos) viršininkas Dr. Z. 
Brzezinski ir krašto apsau
gos ministeris H. Brown 
įteikė prezidentui pasirašyti 
naują strategijos planą dėl 
atominių ginklų panaudoji
mo. Argi tas neliečia užsie
nio politikos? Prezidentas jį 
pasirašė ir tik tada užsienių 
reikalų ministerija atsitikti
nai apie tai sužinojo. Tada ir 
Muskie buvo informuotas 
apie įvykusį faktą, kai 
šaukštai jau po pietų. Tas 
naujosios strategijos planas 
Brzezinskio ir Browno buvo 
paruoštas anksčiau, bet tuo
metinis užsienių reikalų mi
nisteris C. Vance jį buvo už
blokavęs. Taigi, ir dabarti
nis užsienių reik, ministeris 
negali pilnai pasireikšti ir 
palieka Brzezinskio šešėlyje.

DARŪNAS

LIETUVIŠKA
MANIFESTACIJA

Dainos choro dalyvavimas 
per Channel 9 televizijos 
stotį transliuojamose pa
maldose buvo istorinis įvy
kis ir neįkainuojama lietuvių 
reprezentacija. Choras tose 

/Pamaldose sugiedojo dvyli- 
jsa giesmių. Transliavimas 

. užtruko visą valandą su la
bai palankiais komentarais 
apie lietuvius ir lietuvių 

, tautos lūkesčius, kas atsi
spindėjo tekstuose, maldose 
ir giesmėse.

Mūstį^sto^ė N£ 40;’ tmiO.lBfW- 7
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PRANEŠIMAS
Vakarų Australijos lietu

vių atstovas prie World 
Freedom League ir Captive 
Nations praneša, kad spalio 
19 d. 3 vai. Kings Parade 
įvyks Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės eisena ir padedamas 
vainikas prie žuvusiųjų ka
rių paminklo.

Pavergtųjų Tautų Komi
tetas kviečia Pertho lietu
vius su tautine ir
ramovėnų vėliavomis, o mo
teris tautiniuose drabužiuo
se kuo gausiau dalyvauti.

Spalio 26 d., sekm., 3 vai. 
St. Andrew’s bažnyčioje, St. 
George Terrace įvyks eku
meninės pamaldos už visas 
pavergtas tautas. Ir čia 
kviečiame dalyvauti visus su 
vėliavomis ir tautiniais dra
bužiais.

B. Steckis 
WFL ir CNC atstovas

MELBOURNE

LIETUVIŠKA KNYGA

Labai didelis ačiū priklau
so (autiniai tikybinių droži
nių menininkui Vytautui 
Miliauskui, Melbourne liet, 
knygos patalpoms paauko
jusiam savo ranku darbo 
lietuvišką Vytį.

Remdami liet, knygų vajų 
aukojo: $ 200 - Melb. Liet. 
Klubas; $ 100 - Parapijos 
choras; $ 50 - Melb. Liet. 
Kat. Moterų D-ja; $ 50 - B. 
Tamošiūnienė; Alg. Pluko 
darbo J. Basanavičiaus 
bronzos bareljefą - Ing. 
Alekna; 12 knygų ir glėbį 

' J.M.vertingų žurnalų 
Venckai; 1 knygą a.a. M. 
Dirvonskienė.

Maloni staigmena Šaltinu) 
bibliotekai: prie kartotekos 
tvarkymo vėl prisėdo kvali
fikuota bibliotekininkė Ra
mutė Juškaitė ir jai iš anks
to dėkojame.

J. Mikštas

SUŽADĖTUVĖS

Spalio 7 d. susižadėjo Dr. 
Rūta Kavaliauskaitė su 
Harry Law, geologu. Vestu
vės numatomos ateinančių 
metų pradžioje. Sveikiname 
ir linkime šviesios ateities.

Syd. Liet
Klube
DĖMESIO

Sydney Lietuvių Klubui, 
reikalingas klubo vedėjo pa
dėjėjas (Assistant secretary 
manager) su galimybe neto
limoje ateityje perimti klubo 
vedėjo (Secretary Manager) 
pareigas.

Pasiūlymus raštu nuro
dant amžių, išsilavinimą, 
dabartini darbą pateikti 
klubo valdybai nevėliau 
1980 m. spalio 12 dienos, ad
resu: P.O. Box 205, Banks
town NSW 2200.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti į

Melbourne Klubo Balių
Lietuvių Namuose šeštadieni, spalio 25 d. 7 vai.

Geras orkestras, karšta vakarienė. Įėjimas $ 8 asme
niui, nariams nuolaida.

Bilietus prašome užsisakyti pas p. Šnirą, tel. 306 7095

■ Mūšų Pastogė Nr. 40, 1980.10.13, psl. 8

Spalio 19 dieną (sekma
dienį) tuoj po pamaldų Lid- 
comne parapijos salėje, šau
kiamas Sydney Dariaus ir 
Girėno Šaulių Kuopos narių 
eilinis - informacinis susirin
kimas. Kadangi bus svarbūs 
firanešimai ir šaulių kuopą 
iečiantieji nutarimai, todėl 

visų šaulių būtina pareiga 
susirinkime dalyvauti.

Šaulių Kuopos Valdyba

Prenumeruokite
“Mūsų Pastogę’’

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KATALIKŲ KULTŪROS 
DRAUGIJA

rengia

Tėviškės Aidų balių
spalio 18 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Sydnejaus Lietuvių 
Klube Bankstowne

Programą atliks Sydnejaus "Dainos” vyrų choras ir 
moterų duetas, vadovaujant Broniui Kiveriui.

Turtinga loterija ir malonus Klubo patarnavimas. Gros
Klubo kapela.

Laukiame visų!
Įėjimas nemokamas.

Rengėjai

MIRĖ VLADAS MEDELIS

Spalio 4 d. širdies prie
puolio ištiktas Sydnejuje 
mirė Vladas Medelis, nuo
širdus bendruomenės narys, 
ilgametis Dainos choro cho
ristas ir Mūsų Pastogės bi
čiulis bei platintojas. Liūde
sy paliko žmoną ir keturis 
suaugusius sūnus.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ TEATRAS ATŽALA

kviečia į savo 25 metų sukaktuvių proga statomos 
Kosto Ostrausko 4 Pav. dramos 

premjerą

Sydnejaus Lietuvių Klubo salėje 
Sekmadienį, 1980 m. spalio 26 d., 3 vai.

Bilietų kainos: $ 5 suaugusiems, $ 3 moksleiviams ir pensininkams 
Bilietai gaunami prie įėjimo. Vietos nenumeruotos.

Po spektaklio — vakarienė. Kaina $ 9 asmeniui. Norį dalyvauti registruojasi 
pas J. Maksvytį. Tel. 871 6269 iki spalio 19 d.

Telefonu teirautis pas 
klubo vedėją p. V. Binkį 
708 1414. Užmiestiniai ir 
kitų valstijų tel. (02) 
708 1414.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad paskolų 

sąlygos pakeistos:

Si

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Parengimai
Spalio 18 d., šešt., 7.30 vaL
Kviečiame visus Klubo narius bei jų 
draugus į

TĖVIŠKĖS AIDŲ BALIŲ

Spalio 19 d., sekmadienį, 2.30 vai.

Spalio 25 d., šešt. 7 vai.

dainos ir poezijos 
vakaras

Klubas kviečia mielus klubo narius 
bei jų svečius pasidžiauti iš Melbourne 
atvykusiais menininkais R. Tamošiū
naite, J. Mikštu ir P. Vaičaičiu, kurie 
atliks dainos ir poezijos programą.

? TURGAUS DIENA Po programos šokiai grojant Klubo
kapelai. Įėjimas veltui. ?

GEELONG
PRANEŠIMAS

s.

PAIEŠKOMAS
KAMBARYS

Pensininkas paieško kam
bario su atskira virtuve ir 
šaldytuvu netoli Melbourne 
Lietuvių Namų arba gero 
susisiekimo su Liet. Namais 
ir bažnyčia. Esu taikingas, 
negirtuoklis, gero būdo 
žmogus. Rašjdi: Petras 
Vaitkus, 34 Grey St., St. 
Kilda, Vic.

1. Už neterminuotas 
paskolas bus mokama 9% 
metinių palūkanų

2. Už terminuotas pasko
las ne mažesnėms sumoms 
$ 1.000 ir investavimo laikas 
ne trumpiau kaip vieni me
tai mokama n % metinių 
palūkanų.

Dabar pats , laikas inves
tuoti į Klubo pastatą, nes jo 
statyba jau prasidėjo.

Suinteresuoti asmenys 
investuoti savo pinigus į 
Klubo stat;
kreiptis į 1 ' ,
iždininką p. A. Migų po dar-

atymą prašomi Patašius, Dr. 
Klubo Valdybos V. Bukevičius

___  - Redakcijos adresas: 13 Percy 
bo valandų tel. 726 4139 ar- St., Bankstown, N.S.W. 2200 
ba Klubo vedėją p. V. Binkį §TeI. 709 8395 
asmeniškai Klube arba tel. 
708 1414.

Sydney Lietuvių Klubo 
Valdyba

Pranešama, kad spalio 25 
d. 7 vai., šeštadienį, Geelon
go Lietuvių Namuose šau
damas metinis Lietuvių Są
jungos narių ir rėmėjų susi
rinkimas šia darbotvarke: 1. 
Susirinkimo atidarymas. 2. 
Prezidiumo pirmininko ir 
sekretoriaus kvietimas. 3. 
Mandatų komisijos rinkimai. 
4. Pranešimai: a) pirminin
ko, b) kasininko, c) Revizijos 
Komisijos. 5. Pranešimų 
diskutavimas ir metinės 
apyskaitos bei veiklos tvir
tinimas. 6. Naujos valdybos 
rinkimai; valdyba renkama 
iš penkių narių įskaitant ir 
vicepirmininkę moterų rei
kalams, o Revizijos Komisiją 
iš 3 narių. 7. Klausimai ir 
sumanymai. 8. Susirinkimo 
uždarymas. Po susirinkimo 
tradicinė suneštinė kavutė 
ir pasilinksminimas prie 
plokštelių muzikos.

Atkreipiamas visų narių 
ir rėmėjų dėmesys, kad ne
susirinkus pilnam narių 
kvorumui susirinkimas 
įvyks, prisilaikant Geelongo
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Pagerbdama a.a. B. Jure
vičių vietoj gėlių 10 dol. Mū
sų Pastogei skyrė M.M. Šid
lauskienė. Ačiū.

Pagerbdami a.a. Adomą 
Vingį vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei skiriame 20 dole
rių.

Elena ir Napoleonas Volkai

Išreikšdami pagarbą ve
lioniui Adomui Vingiui vie
toj gėlių Mūsų Pastogei 15 
dolerių aukoja V. ir V. Alek
nai. Ačiū.

Lietuvių Sąjungos įstatų ir 
visi padaryti nutarimai bus 
laikomi teisėtais.

Maloniai kviečiame visus 
narius ir rėmėjus su savo 
draugais gausiai dalyvauti ir 
prie suneštinių vaišių savųjų 
tarpe maloniai praleisti pa
vasario vakarą.

Geelongo Lietuvių Sąjungos 
Valdyba

DAINOS CHORE

Spalio 5 d. Dainos choras 
giedojo Sydnėjuje net trejo
se Mišiose: 10 vai. ryto 
Channel 9 televizijoje, 12 
vai. lietuvių pamaldose Lid- 
combe ir 4 vai. p.p. Šatkaus- 
kaitės vestuvėse.

Su skaudančia širdimi ir 
giliu dėkingumu Dainos 
choras priėmė iš Stasės Ju
revičienės $ 50 auką, kurią 
ji ir jos duktė Janina Kalgo- 
vienė paskyrė Dainos cho
rui, prisimindamos amžiny
bėn iškeliavusį vyrą ir tėvą 
Bronių Jurevičių, ilgametį 
Dainos choristą.

Prenumerata: 
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu į N. Zelandiją 
Oro paštu kitur 
Atskiro nr. kaina 50 centų

$20
$24
$36 
$50

j
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