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XI Lietuviu Dienos 
Adelaidėje

Pereitų metų pabaigoje 
Adelaidėje gausiai suplaukė 
mūsų tautiečių ne tik iš 
Australijos, bet ir iš užjūrio 
i vienuoliktąsias Australijos 
Lietuvių Dienas, kurios bu
vo pravestos ir praėjo su 
nemažesniu entuziazmu ir 
polėkiu, kaip kad ir prieš tai 
buvusios, gal tik su tuo skir
tumu, kad pereitos Lietuvių 
Dienos, tegu ir turtingos 
svečiais iš užsienio, bet pra
vestos vien savo turimomis 
pajėgomis, o užsienio svečiai 
tebuvo tik stebėtojai, išsky
rus sporto šventę, kur iš 
Amerikos dalyvavusios 
sportinės komandos akty
viai dalyvavo sporto žaidy
nėse, nors ir čia svečiai ko 
nors monumentalaus ar 
reikšmingo neįnešė, o tik 
papildė sporto šventę.

Išskirtino dėmesio susi
laukė svečias Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Valdy
bos pirmininkas Vytautas 
Kamantas, kurio daly
vavimas Lietuvių Dienose 
visais atžvilgiais buvo labai 
prasmingas ir reikšmingas 
įnašas ne tik Lietuvių Die
noms, bet ir visai Australi
jos Lietuvių Bendruomenei. 
Svečias dalyvavo visuose 
parengimuose, visur pasakė 
svarų ir pozityvų žodį, kuris 
buvo dalyvių ir klausytojų 
bei žiūrovų su dideliu res- 
pektu priimtas ir įvertintas. 
Gal daugiausia dėmesio V- 
Kamantas skyrė ALB Kraš
to Tarybos suvažiavimui kur 
jis išbuvo sekdamas visą su
važiavimo eigą pats įsiterp
damas ar net duodamas išti
są paskatą.

Australijos lietuviai moka 
oficialius ir neoficialius au
toritetus gerbti ir įvertinti. 
Šiuo metu PLB pirmininkas 
V. Kamantas ilgam paliko 
neišdylamus pėdsakus ne 
vien kaip Lietuvių Bendruo
menės vyriausia galva ir au
toritetas, bet ir kaip brandi 

NAUJŲJŲ METŲ proga Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdyba sveikina visus geros 
valios lietuvius plačiame pasaulyje ir jungiasi su visais 
savo mintimis ir troškimais.

Praėjusiais metais susirinkome į didingą Vl-ąją 
Tautinių Šokių Šventę, kad dar kartą patvirtintume 
lietuvių išeivijos gyvastingumą. Su pasididžiavimu 
sekėme sustiprėjusį tautos pasipriešinimą okupantui 
Lietuvoje, kuris ypatingai pasireiškė visa eile naujų 
pogrindžio leidinių. Atkreipę didesnį dėmesį į Lietuvą 
giliau pajutome tą ryšį, kuris jungia mus vienus su kitais 
ir su pavergta tauta.

Šiais metais minėsime 40 metų sukaktį nuo 
1941 metų sukilimo prieš okupantą. Ši sukaktis 
tepaskatina mus su dar didesniu ryžtu siekti visų bendro 
tikslo — Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

bei pozityvi asmenybė, ne
mėgstanti tuščiažodžiauti ar 
žaisti gražbylyste.

Antras Lietuvių Dienose 
svečias iš užjūrio, pridavęs 
Lietuvių Dienoms orumo, 
buvo vysk. Vincentas Briz- 
gys, kuris atvyko į Australi
ją gerokai anksčiau ir dar 
prieš Lietuvių Dienas spėjo 
apsilankyti visose didesnėse 
Australijos lietuvių koloni
jose, pravedęs visur religi
nio susikaupimo dienas ir 
stiprinęs tikinčiuosius. Lie
tuvių Dienose vyskupas da
lyvavo ne vien tik svečio 
teisėmis, bet galiojo kaip di
delis autoritetas ne vien tik 
mums, bet ir pašaliečiams 
parodant, kad į savo dides
nio masto parengimus 
esame pajėgūs patraukti 
autoritetus ir iš toliau.

Didelio pripažinimo ir 
įvertinimo Adelaidės Lietu
vių Dienos susilaukė ir iš 
australų pusės: bene pirmą 
kartą Australijos Lietuvių 
Dienų atidaryme dalyvavo 
ir Jas atidarė britų karalie
nės vietininkas Pietų Aus
tralijos gubernatorius. Tie
sa, aukštų Australijos vy
riausybės pareigūnų Lietu
vių Dienose dalyvaudavo ir 
anksčiau, tačiau pirmą kartą 
joms pripažinimo ir autori
teto pridavė valstijos gu
bernatorius. Tai irgi mūsų' 
pačių didelis laimėjimas, kad 
Į)o trisdešimt metų Austra- 
ijoje jau įgijome patys au
toriteto bei pripažinimo ir 
išmokome prieti prie pačių 
viršūnių, kurios su mumis 
skaitosi.

Praėjusias Lietuvių Die
nas Adelaidėje sudarė tie 
patys, jau standartu virtę 
parengimai bei sąskrydžiai, 
tik be abejo vis su kitokiu 
turiniu ir atlikimo pajėgu
mu: literatūros - dainos va
karas, teatras, jaunimo kon
certas, tautinių šokių festi

IŠKILMINGAS LIETUVIŲ DIENŲ ATIDARYMAS

valis, dainų šventė, dailės 
paroda, sporto šventė ir ša
lia to eilė suvažiavimų — 
ALB Krašto Tarybos, ra- 
movėnų, mokytojų ir švie
tėjų konferencija ir galop po 
visų iškilmių rajoninė skau
tų stovykla. Žinoma, kaip 
taisyklė Lietuvių Dienos už
baigiamos grandioziniu 
Naujų Metų sutikimo baliu
mi, kuris į Lietuvių Dienas 
įeina kaię pramoginė dalis.

Nors is anksčiau ir buvo 
pasigirdę balsų, kad Lietu
vių Dienos Australijoje jau 
baigiančios savo dienas ir 
kad šios bei kitos jau galin
čios būti ir paskutinės. Ta
čiau praktika parodo, kad 
Australijos Lietuvių Dienos 
kiekvienu atveju vis labiau 
savo vietą užtikrina ir nesi
jaučia jokių ženklų, kad jos 
galinčios kada nors staiga 
nutrūkti. Tiesa, anksčiau gal 
ir jautėsi paskirų vietos 
rengėjų ambicijos surengti 
savo mieste Lietuvių Dienas 
kiek įmantriau ir iškilmin
giau, negu prieš tai buvu
sios, ir tas skatino rengėjus 
bei programų dalyvius dau
giau pasispausti ir pasi
stengti siekiant įnešti dau
giau įvairumo, naujovių, pa
gerinimų. Stengtasi to siekti 
ir Adelaidės Lietuvių Die
nose, bet to išskirtinai nesi
jautė.

Betgi viena tenka pabrėž
ti ir pasidžiaugti - tai daly vių 
gausa. Ypač tas ryškiai jau
tėsi pereitose Lietuvių Die
nose Adelaidėje ir tai ne dėl 
to, kad mažesnė vietovė ir 
kad viskas vyko glausčiau: 
visi parengimai buvo perpil
dyti ir bendrai visas miestas 
jautėsi tarsi lietuviais apgy
vendintas. Patys matome ir 
skaitome, kad kasmet vy
resniųjų gretos skubotai re
tėja ir rodos,. dalyvių skai
čius kiekvienu kartu turėtų 
akivaizdžiai kristi. Bet mūsų 
visų ir rengėjų džiaugsmui 
rezultatai liudija priešingai. 
Jeigu ir pasigendame eilės 
nuolatinių dalyvių iš vyres
niųjų, tačiau iškritusių vie

tas užpildo jaunimas. O to 
jaunimo šį kartą Adelaidėje 
buvo pasigėrėtinai gausiai. 
Nekalbant apie sportuojantį 
jaunimą, kurio priskaičiuo
jama virš 400, galėjome 
pagrįstai didžiuotis šokančiu 
i’aunimu, ir Adelaidėje įvy

kęs tautinių šokių festivalis 
dalyviais buvo bene pats 
gausiausias, žodžiu, jaunimo 
turime ir jaunimas nėra at- 
kritęs, bet drauge su mumis 
vienybėje, tik žinoma, jis 
ten, kur jo vieta. Nėra ko ti
kėtis, kad jaunimas leistų 
dienas ALB Tarybos posė
džiuose ar karių veteranų 
sąskrydžiuose. Viskam yra 
vieta ir laikas.

Apžvelgiant Lietuvių 
Dienas peršasi išvada, kad 
pati Lietuvių Dienų esmė 
yra galbūt ne tiek parengi
muose, bet pačiame lietuvių 
sąskrydyje, dalyvių gausoje. 
Žinoma, parengimai būtini, 
kaip atrakcija, bet visą 
branduolį sudaro masės su
važiavusių ir vietinių, kas 
atitinka kongresų charakte
rį. Kaip didieji kongresai 
grindžia savo idėjas suva
žiavusių išpažinėjų gausa, 
taip ir mūsų Lietuvių Dienos 
Australijoje suvažiavusių 
skaičiumi parodo, kad nėsa- * 
me vieni, atskirai pasklidę 
po šį milžinišką kontinentą, 
bet susibūrę save ir kitus 
įtikiname, kad sudarome 
jėgą, kuri mums patiems 
Sasidaro galinga atspirtis.

Gruodžio 26 d. dar nebuvo 
visi suvažiavę, o Lietuvių 
Dienų atidaryme pamaldose 

Nauja ALB Krašto Valdyba
Pereitame ALB Krašto Tarybos suvažiavime išrinkta 

nauja Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdy
ba iš Melbourne kandidatų. Ją sudaro:

pirmininkas Albinas POCIUS, 
vicepirm. J. TAMOŠIŪNAS, 
narė kult, reikalams Aldona BUTKUTĖ, 
sekretorė Irena TAMOŠAITIENĖ, 
iždininkas Juozas KRIKŠČIŪNAS, 
narys švietimo reikalams Povilas BALTUTIS

ir pačiame atidaryme daly
vavo virš poros tūkstančių 
minia katedroje ir eisenoje. 
Buvo kuo pasigėrėti ir pasi
didžiuoti!

Žvelgiant į praėjusias 
Lietuvių Dienas Adelaidėje 
norisi su džiausmu pripažin
ti, kad jos bus rengiamos 
dar ilgus ilgus metus, net ir 
tuo metu, kai daugelio šių 
dienų dalyvių jau seniai ne
bebus, bet Lietuvių Dienos 
bus ir panašiai skaitlingos, 
kaip ir paskutinį kartą. Gal 
ateities Lietuvių Dienos bus 
kitokio charakterio ir gal su 
visai kitokiais parengimais, 
bet Lietuvių Dienos bus ly
giai tokios džiaugsmingos ir 
keliančios entuziazmo, kaip 
kad ir pereitą kartą. Toks 
bendras praėjusių Lietuvių 
Dienų vaizdas ir išvados. 
Apie atskirus Liet. Dienų 
parengimus skaitysime 
vėliau, kur bus išsamiau ap
žvelgiami ir vertinami.

Naujasis ALB Kr. Valdybos
pirm. A. Pocius
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Valia gyventi
leista irsta ir griūva, juo la
biau žmonių pastangos, 
grindžiamos tik

PLB Valdyboje

Pereitieji metai buvo už
baigti pasigėrėtinai praves
tom Lietuvių Dienom Ade
laidėje. Jos liudija mūsų 
bendruomenės 
gyvastingumą ir ryžtą tęsti 
ir plėtoti mūsų lietuvišką 
veiklą dar neribotą laiką 
ateityje. O tam yra visa eilė 
ženklų, kurie tokius pasiry
žimus tik patvirtina.

Pereitais metais atšven
tėme trisdesimties metų 
mūsų bendruomenės gyva
vimo ir veiklos sukaktį 
džiaugdamiesi, kad tie metai 
nebuvo praleisti veltui, bet 
daug dirbta ir daug atsiekta. 
Grėsmingą baimę, kad atei
ties perspektyvos lietuvybei 
Australijoje esančios labai 
blankios, išsklaidė taip tik 
praėjusios Adelaidėje Lie
tuvių Dienos, kurios dalyvių 
skaitlingumu buvo bene 
pranasausios is visų anks
čiau buvusių, nežiūrint, kad 
kasmet daugelis is senųjų 
veteranų išvyksta į nesu
grįžtamas išvykas ir pana
šiuose sąskrydžiuose pasi
gendame kas kartą senų pa
žįstamų veidų, bendradar
bių ir net artimų bičiulių. 
Tačiau is kitos pusės matė
me ir įsitikinome, kad Lie
tuvių Dienose, lygiai kaip ir 
visoje veikloje spragų nesi
jautė. Juo labiau, kad tų 
gausių dalyvių tarpe matė
me mases jaunimo, kuris 
laiduoja ne tik Lietuvių Die
nų tęstinumą, bet ir visą 
šiame kontinente lietuvišką 
ateitį. Šiandie jie reiškiasi 
sporto aikštėse, šokių salė
se, bet atėjus laikui jie do
minuos suvažiavimų posė
džiuose, organizacijų ir 
bendruomenės vadovybėse.

Tad žengiant į naujuosius 
metus nuotaikos darosi daug 
giedresnės ir optimistiškes
nės. Ir negalima sakyti, kad 
tai perdėtas optimizmas, 
nors gyvenimo tikrovėje 
netrūksta ir seselių. Betgi 
vėl turime sutikti, kad be 
pastangų niekas savaime 
nepasidaro ir nieko neatsie
kiama norima prasme. Ki
taip sakant, be kieto užsi
spyrimo ir valios reikalai 
nesivysto kaip mes norėtu
me. Ne kas kitas, o valia gy
venti pasalina sunkiausias 
kliūtis ir grindžia kelią atei
čiai. Juo labiau tos valios 
gyventi reikalingi esame 
mes lietuviai tiek tėvynėje, 
tiek ir išeivijoje. Ar būtų 
šiandie po trisdesimties 
metų tokios Lietuvių Die
nos, ar būtų bent kokie lie
tuvybės židiniai kad ir šiame 
krašte, jeigu tos valios ne
būtume įrodę savo darbais, 
savo nusiteikimais, savo 
ryžtu?

Todėl žvelgiant į ateitį ir 
žengiant į ateinančius metus 
pasiryžimai ir nuotaikos dar 
giedresnės, nes per praėju- 
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sius trisdešimtį metų padė
jome ateičiai gerus ir stip
rius pagrindus, kurie turėtų 
galioti ir tarnauti dar neri
botą laiką, juo labiau kad 
ateinančios kartos juos dar 
stiprins ir plėtos. Kai pries 
30 metų pradėjome lietuviš
ką gyvenimą Australijoje, 
tuo metu rankoje nieko ne
turėjome, o tik pasitikėjimą 
savimi ir tą valią gyventi. Gi 
šiandie turime savo draus
mingą bendruomenę, tvirtus 
ekonomiškus pamatus, savo 
spaudą, savus namus, mo
kyklas, įgytą patirtį ir net 
prestižą, kad su mumis 
skaitomasi. Atrodytų, kad 
galėtume atleisti įtampą ir 
teisėtai sau leisti atsipūsti. 
Tačiau net ir stipriausia 
tvirtovė neprižiūrima ir ap-

NAUJIENOS
LIETUVIAI CHICAGOJE

NEGRAS UŽMUŠĖ
LIETUVĮ

Gruodžio 2 d. apie 6 va
landą ryto ramus Marquette 
Parko gyventojas lietuvis 
Aleksandras Siliūnas išėjo iš 
namų ir vyko į darbą. Tuo 
metu dar tik švito. Ėjo 
įprasta, netoli nuo namų 
gatve prie autobusų sustoji
mo vietos. Ir staiga iš pra
važiuojančio trokelio iššoko 
negras ir užpuolė į darbą ra
miai einantį A. Siliūną. Su 
plaktuku jam sudaužė galvą. 
Nelaimingasis sukrito vie
toje. Žmogžudys buvo 
pastebėtas arčiau įvykio 
vietos gyvenusių žmonių. 
Atrodo, nespėjęs net api
plėšti, žmogžudys, pajutęs 
pavojų, skubiai pasišalino iš 
įvykio vietos. Kaimynai pa
šaukė policiją, tačiau pikta
dario suimti nepavyko.

Sunkiai ir mirtinai suža
lotas Aleksandras Siliūnas 
tuojau buvo nugabentas į šv. 
Kryžiaus ligoninę. Deja, są
monės nebeatgavo ir po de

Nepaprasta dovana kiekviena proga!
Auksakalio rankų darbo medalionas ’’Vytis” iš aukso ar 

sidabro. Niekur kitur Australijoje negaunamas. Kiek
vienas lietuvis turėtų įsigyti ir didžiuotis savo herbu, 
ypač jaunoji karta. _

Auksinis 9 caratų - $ 96, auksinis 18 caratų - $ 192, 
sidabrinis (925) $ 45 (be grandinėlės).

Užsakymus priima su pilnu apmokėjimu:

Station Gift Shop
SHOP 20, HURSTVILLE SUPER CENTRE 

ORMONDE PARADE
HURSTVILLE NSW 2220 Telephone: 570-3365 

(Savininkai lietuviai)
Jeigu nepatenkinti, per 10 dienų pristačius medalioną 
pinigai grąžinami

Mr. Mrs. Miss............................ '....................
Adresas..........................................................

Užsakau medalioną: aukso □ sidabro □ 
(langelyje pažymėti skaičių). Su užsakymu siunčiu 
čekį $ ...... sumai.

Parašas

Čekius rašyti: Station Gift Shop

idealistiniais nusiteikimais 
ir užmojais. O tačiau tie ide
alistiniai polėkiai ir yra pa
tys stipriausi ir patvariausi. 
Jie įveikiami tik jų atsiža
dėjus arba oportunistiškai 
prisitaikant. Juk nėra jokių 
kitokių išskaičiavimų tiems, 
kurie darbuojasi lietuvių 
naudai ir ateičiai, o kaip tik 
tasai nepalaužiamas idealiz
mas ir ištikimybė savo tau
tai, savo bendruomenei. 
Kiekvienas prisitaikymas 
prie aplinkybių nebandant 
jų palenkti savo tautos nau
dai, pakerta tokio tautinio 
idealizmo sakais. Mes visi, 
be abejo, to nenorime, todėl 
žvelgiame į -ateitį sviesiu 
optimistišku žvilgsniu, kad 
mes to idealizmo nepritrūk
sime. Iv.k.) 

šimties dienų, gruodžio 12 d. 
mirė ligoninėje. Šis įvykis 
sukrėtė didžiąją Marquette 
Parko lietuvių koloniją. Už
puolimai čia pradėjo dažnėti. 
Nusikaltimus vykdo dau
giausia juodoji rasė. Gyven
tojai kreipėsi į vietos polici
ją, prašydami didesnės ap
saugos. Marquette Parko 
lietuvių namų savininkų 
draugija paskyrė 1000,- dol. 
premiją tam, kas nurodys 
žmogžudį ar žymes, pagal 
kurias žmogžudys būtų su
imtas.

Šį skaudų įvykį skaudžiai 
išgyveno ne tik a.a. Alek
sandro Siliūno šeima bei ar
timieji, bet ir Chicagos lie
tuviai.

Jurgis Janušaitis

Pereitų metų gruodžio 17 
d. Bostone mirė žymus lie
tuvių veikėjas visuomenin- 
kas ir politikas Stasys Lū
šys. Jis buvo ekonomistas, 
plačiai reiškęsis krikščionių 
demokratų partijoje. Lietu
vos okupacijų metu reiškėsi

PLB Valdybos posėdyje 
gruodžio 3 d. Chicagoje da
lyvavo neseniai iš Kolumbi
jos ir Venecuelos grįžę so
listai Nerija Linkevičiūtė ir 
Bernardas Prapuolenis, ir 
tautodailės menininkė Al
dona Veselkienė. Jie papa
sakojo savo įspūdžius apie 
Kolumbijos ir Venecuelos 
lietuvių kultūrinį bei tautinį 
gyvenimą, darbus, proble
mas, ateities viltis, planus ir 
prašymus PLB Valdybai.

Vicepirmininkas švietimo 
reikalams kun. Antanas 
Saulaitis S J išsamiai refera
vo apie Vasario 16 gimnazi
jos finansines problemas ir 
PLB Valdyba nutarė dau
giau paremti gimnaziją bei 
jos direktorių Joną Kavaliū
ną ieškodama rėmėjų visuo
se kraštuose. Iš PLB iždo 
papildomai paskirta 1.000 
dol. (neseniai gimnazijai pa
siųsti 1.000 dol. gauti iš Lie
tuvių Fondo ir 270 dol. iš 
Lemonto lietuvių).

Iždininkas Saulius Girnius 
pranešė, kad PLB iždas, pa
rėmus gimnaziją, kitų 
kraštų kultūrinę veiklą, 
sportininkų išvyką į Aus
traliją ir apmokėjus ’’Pasau
lio Lietuvio” spausdinimo 
bei pašto išlaidas, labai su
mažėjo. Ateities planų įvyk
dymas priklausys nuo vi
suomenės ir kraštų LB pa
ramos.

Posėdyje susipažinta su 
PLB Visuomeninių reikalų 
komisijos 1981 metų planais, 
kurie yra stiprinti ir daugiau 
remti kun. Kazimiero Puge- 

pogrindžio veikloje, buvo 
vienas iš Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 
(VLIKo) steigėjų.

S. Lūšys gimė 1903 m., 
1930 m. baigė ekonominius 
mokslus Vytauto Didžiojo 
universitete ir turėjo aukš
tas pareigas prekybos ir 
pramonės ministerijoje, o po 
sukilimo 1941 metais buvo 
pakviestas į laikinąją vy
riausybę. 

vičiaus vadovaujamą Lietu
vių Informacijos Centrą 
New Yorke, visų kraštų LB 
skatintiremti Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 
šventės minėjimus ir telkti 
lėšas laisvinimo reikalams

metų sukilimo prieš sovieti
nį okupantą 40 metų sukak
tį, sušaukti bendrą PLB, 
JAV LB ir Kanados LB poli
tinę konferenciją kartu su 
Pasaulio, JAV ir Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungo
mis, rūpintis Lietuvos pog
rindžio spaudos didesniu 
skleidimu laisvajame pasau
lyje ir kt. Vicepirmininkas ir 
’’Pasaulio Lietuvio” vyriau
sias redaktorius Romas Sa- 
kadolskis pranešė, kad ”PL” 
rugsėjo ir spalio mėnesių 
numeriai spaustuvėje ir pa
sirodys gruodžio mėnesį.

PLB Valdyba patvirtino 
pristatytą Lituanistikos ka
tedros organizavimo inicia
torių grupę, kurią sudaro 
Romas Sakadolskis, Leonas 
Raslavičius, Linas Rimkus, 
Emilija Sakadolskienė ir Dr. 
Rimvydas Šilbajoris.

Trumpai peržvelgti 1981 
metų darbai. Jų tarpe II-jų 
Pasaulio Lietuvių Dienos 
ruošos darbai, vadovaujant 
II PLD Komiteto pirmi
ninkui Dr. Antanui Razmai, 
VII-sis Pietų Amerikos Lie
tuvių kongresas Buenos Ai
res, Argentinoje, vasario 
mėnesį, ir kiti reikalai.

PLB Valdyba išsiuntinėjo 
šešių pavergtųjų tautų (uk
rainiečių, estų, latvių, gudų, 
turkestaniečių ir lietuvių) 
paruoštą memorandumą 
Jungtinių Tautų 35-jai Ge
neralinei Asemblėjai, ke
liantį Sovietų Sąjungos de- 
kolonizavimo reikalavimą, 
visų kraštų LB valdyboms. 
Valdybos prašomos, kad jos 
įteigotų savo kraštų vyriau
sybes rūpintis tuo klausimu 
ir jį kelti Jungtinėse Tauto
se. Memorandumo ruošos 
darbuose lietuviams atsto
vavo Dr. Bronius Nemickas, 
jį pasirašė PLB Valdybos 
pirmininkas Vytautas Ka- 
mantas ir sekretorė^Daina 
Kojelytė. Lietuviams pri
klausančias memorandumo 
spausdinimo ir platinimo iš
laidas apmokėjo PLB Visuo
meninių reikalų komisija.

Lietuvių Fondo Pelno 
skirstymo komisija, pirmi
ninkaujama Dr. Kazio Am
brazaičio, posėdžiavo Chica
goje gruodžio 5 d. Tai buvo 
ketvirtas šių metų posėdis. 
Ankstyvesniuose posė- 

; .lūžiuose buvo paskirstyta 
•u75.000 dol., o šiame kiti 
-25-000 dol. Tad iki šiol iš 

1980 metų LF pelno jau 
Baskirstyta arti 100.000 dol.

iame posėdyje JAV LB 
Švietimo tarybos projek
tams tėko 14.350 dol., JAV

jektams 4'000 dok, Lietuvių 
Rašytojų draugijos premijai 
2.000 dol.,Vasario 16 gim
nazijai 2.000 dobi stipendijos 

jketūriems studentams iš 
vardo stipendijų 

rondo 2.000 dol. ir PLB švie
timo projektams užsienyje 
500 dol._ Šiuos paskirstymus 
dar turi patikrinti Lietuvių 
Fondotaryba:

Nuo 1962 metų iki šiol LF 
jau paskirstė' 743.000 dol. 
sumą lietuvių švietimo ir 
kultūros reikalams. „•
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Mire rašytojas Marius Katiliškis Alės laiškai (2)
Pasiekė skaudi žinia, kad 

prieš pat Kalėdas Čikagoje 
mirė vienas iš brandžiausių 
išeivijos lietuvių rašytojų 
Marius Katiliškis (Albinas 
Vaitkus), sulaukęs voš1 65 
metų amžiaus. Gimęs 1915 
m. rugsėjo 15 d. Gruzdžiuo
se, Šiaulių apskr.„ pradėjęs 
reikštis literatūroje ja'u nuo 
1932 m. skelbdamas perio
dikoje savo apsakymus ar 
noveles. Kaip sužibęs naujas 
talentas jis buvo kviečiamas 
ir literatūros žurnaluose. 
Dar Lietuvoje buvo paren
gęs savo novelių rinkini 
"Seno kareivio grįžimas”, 
bet karo metu dingo. Jo pir
moji išleista knyga ’’Prasi
lenkimo valanda” pasirodė 
išleista Vokietijoje 1948 m. 
Vėliau sekė kitos knygos: 
"Užuovėja” (1952 m.), ro
manas ’’Miškais ateina ru
duo” (1957 m.), "Išėjusiems 
negrįžti” (1958 m.), ’’Šven
tadienis už miesto” (apsaky
mai, 1963) ir paskutinė jam 
gyvam išėjusi taip pat pasa
kojimų knyga ’’Apsakymai” 
(1975).

Marius Katiliškis puikus 
ir žodingas pasakotojas, tu
rėjęs savitą stilių ir įžvalgus 
gyvenamosios buities vaiz
duotojas. Beveik visos jo iš
leistos knygos atžymėtos

Rašytojų Draugijos ar kito
mis premijomis.

Pastarieji metai jam buvo 
ypatingai sunkūs: jau iš 
anksčiau dideliu sveikatin
gumu nepasidžiaugęs M. 
Katiliškis pereitais metais 
keletą kartų buvo atsidūręs 
ligoninėje, o apie spalio mė
nesį dėl susidariusių komp
likacijų jam buvo amputuo
tos abi kojos, tačiau ir tas 
nepagelbėjo ir taip nesulau
kęs Kalėdų ir mirė.

Marius Katiliškis yra po
karinės jaunosios lietuvių 
rašytojų kartos, to paties 
meto, "kaip Bradūnas, Na- 
gys, Kėkštas, Niliūnas ir kt. 
Užsiangažavęs kaip pasako
tojas beletristas, M. Katiliš
kis bandė savo pajėgumą ir 
poezijoje, periodikoje 
paskleidęs savo kūrybos 
posmų, tačiau atskiro rinki
nio nebuvo sudaręs ir išlei
dęs. Jo prozinės kūrybos fo
ną sudaro lietuviško kaimo 
buitis, tačiau nevengė ir 
išeiviško gyvenimo apybrai
žų, ypač vėliausiose kny
gose. žodžiu, Marius Kati
liškis buvo didelė mūsų lite
ratūroje kūrybinė jėga, ku
rios dėl daugelio priežasčių 
ir gyvenimo sąlygų negalėjo 
pilnumoje atskleisti.

ALB Krašto Tarybos 
rezoliucijos

ALB Krašto Tarybos XVII sesija susirinkusi Adelai
dėje 1980 m. gruodžio 28-31 d.d., išklausiusi PLB pirm. 
Vytauto Kamanto, J.E. vyskupo Vincento Brizgio ir kitų 
atstovų paskaitas, pranešimus ir išdiskutavę klausimus, 
priėmė tokias rezoliucijas:

I. Lietuvių tautai, esančiai pavergtame krašte ir sie- 
kenčiai nepriklausomybės atstatymo, linkime ištvermės 
ir Dievo palaimos tęsti kovą už laisvę ir ją laimėti. Ver
govės pančiai nėra amžini, jau matosi kaip jie trūksta ir 
dyla. Tegul tvirta viltis būna Jūsų ir mūsų (išeivijos) ne
nuilstamų darbų skatintoja, prisimenant Maironio pra
našystę:

"Laikai juk mainos : slėgė pikti, —
Nušvis kiti
Lietuvai, mūsų tėvynei”

II. Kviečiame visus geros valios lietuvius, kurie dar 
nėra pilnai įsijungę į mūsų ALB veiklą ar tai dėl laiko ir 
sąlygų neturėjimo, ar dėl kitokių priežasčių, įsijungti į 
tautinį darbą vienokiu ar kitokiu būdu, atmindami, kad 
ne sąlygos turi žmogui nustatyti gyvenimo būdą, bet 
žmogus privalo sukurti sau gyvenimo būdą ir Sąlygas. 
Todėl nutolimas nuo savo tautinio kamieno, nuo savo na
tūralinių pareigų tautai, negali būti pateisinamas jokiais 
argumentais, kaip tik bloga valia, apsileidimu, tautinės 
sąmonės nepaisymu. Raginame visus lietuvius mokėti 
solidarumo mokestį.

L

III. Kadangi mūsų jaunimo nutautėjimas yra didelis, 
tai didelis yra ir pavojus prarasti bet kokią veiklą lietuvių 
Australijoje. Todėl siūlome ir raginame: a) kad visi tėvai, 
kurie turi vaikų, įrašytų juos į jaunimo organizacijas, su
darytų jiems sąlygas tenai atlikti visas jų pareigas, b) 
kad visos jaunimo organizacijos kurios rūpinasi jaunimo 
auklėjimu, pagal galimybes stengtųsi būti lietuviškos ir 
auklėtų jaunimą lietuviškoje dvasioje, kad visi tėvai, ku
rie turi mokyklinio amžiaus vaikų, leistų juos į lituanisti
nes mokyklas, kad Apylinkių valdybos ir kitos tautinės 
organizacijos, ateitų tėvams į pagalbą. Raginame remti 
vienintelę išeivijoje lietuvišką Vasario 16 gimnaziją Vo
kietijoje lėšomis ir Siunčiant į ją mokinių bei mokytojų iš 
Australijos. Krašto valdybą prašome organizuoti gimna
zijos rėmėjų būrelius.

- - M OI’-L* : *

IV. Politinis sąmoningumas ir veikla yra labai svarbus 
veiksnys mūsų Bendruomenėje. Jį turėtume žymiai pa
gerinti. Tam reikalinga būtų turėti prie Krašto Valdybos 
ir Apylinkių valdybų komitetai, kurie rūpintųsi politinio 
sąmoningumo: ugdymu mūsų Bendruomenėje ir kartu 
galėtų atlikti bei organizuoti atitinkamą veiklą, surištą su

Marius Katiliškis IX.25-1980.XII.17)

KĄ AŠ NORĖJAU
RAŠYTI, KAI...

krašto politika ir Lietuvos nepriklausomybės atgavimu.

V. ALB Tarybos atstovai apgailestauja JA V-bių lietu
vių tarpe vykstančius nesklandumus, kurie susidarė dėl 
taip vadinamos ’’registruotos bendruomenės” atsiradimo. 
Demokratinėje sistemoje yra natūralūs opozicijos princi
pas, būtinas laisvam žodžiui ir minčiai pasireikšti, tačiau 
mėginimas įkurti kitą Bendruomenę yra jau destruktyvi- 
nis veiksmas. Mes prašome ir raginama JA V-bių lietu
vius rasti būdą savo veiklai suderinti.

Australijos LB Taryba pritaria ir remia PLB Valdybos 
vykdomą Lietuvos laisvinimo darbą ir kviečia visus lie
tuvius ją visokeriopai paremti savo talka ir lėšomis.

Australijos LB Taryba prašo visas Apylinkes ir Seniū
nijas ruošti Vasaraio 16-tos minėjimus, jų metu telkti lė
šas Lietuvos laisvinimui* ir lietuvybės išlaikymui pagal 
aukotojo valią Lietuvių Bendruomenei ar kitoms organi
zacijoms.

Australijos ALB Krašto Taryba pritaria ir remia kun. 
Kazimiero Pugevičiaus vadovaujamą Lietuvių Informa
cijos Centrą New Yorke, JAV ir kviečia visus Australijos 
lietuvius jo veiklą remti lėšomis bei informacijomis.

VI. ALB Krašto Taryba pageidauja, kad tarp VLIKo ir 
PLB būtų tvirtesni ir glaudesni ryšiai, bendradarbiau
jant politinėje plotmėje. ALB Krašto Taryba reiškia 
pilną pritarimą dabartinei PLB Valdybos veiklos linijai ir 
kartu apgailestauja, kad atsiradę nesutarimai mūsų 
veiksnių viršūnėse. ALB Taryba kviečia visus sutartinai 
dirbti, ypač politinėje sartyje, nemonopolizuojant darbo 
vienai kuriai grupei.

VII. Prašyti Australijos vyriausybę, kad ji įsijungtų į 
Baltijos tautų laisvinimo akciją, kuri kaskart stipriau pa
sireiškia tarptautinėje arenoje, kad ji remtų ir reikalautų 
tarptautinėse institucijose Sovietų Rusijos dekolonizaci
jos klausimą, kad prisidėtų prie reikalavimo panaikinti 
slaptą ir gėdingą nacių — sovietų paktą, pasirašytą 
Ribentropo — Molotovo Maskvoje 1939 m., kad tvirčiau 
pasireikštų žmogaus teisių įgyvendinimo reikalavimuose 
tarptautiniame forume.

VIII. Siekiant jaunimo didesnio bendradarbiavimo ir 
gilesnio tautinio pažinimo ALB Krašto Taryba mano, kad 
geresnių rezultatų būtų galima atsiekti, jei PLJ Sąjunga 
suorganizuotų Australijoje PLJ Kongresą 1986 m. ALB 
Krašto Taryba pritaria, kad ALB Krašto Valdyba remtų 
moraliai ir materialiai PLJ Kongreso įgyvendinimą.

XI. Švietimo ir tautinio auklėjimo sirityje turi didelės 
reikšmės lituanistinių mokyklų mokytojų konferencijos ir 
pasitarimai, todėl ALB Krašto Taryba mano, kad tokie 
mokytojų susitikimai būtų labai naudingi ir pageidautini 
bent kartą dviejų metų laikotarpyje. Tokias mokytojų 
konferencijas turėtų suorganizuoti ALB Krašto Valdybos 
Švietimo Taryba.

Vienas iš erzinančių rašy
mo plano ardymų gyvenime 
yra minties pertraukimas.

Dažnai ką nors rašant 
suskamba telefonas arba 
durų skambutis. O tas atsi
tinka kartais visiškai netin
kamu laiku.

Gali būti, kad tuo mo
mentu tiktai pradeda mintys 
grupuotis ir vystytis. (Taip, 
tas retkarčiais atsitinka!). 
Arba minties sėkla vos pra
deda dygti ir ji pradeda 
įgauti šiokios tokios formos. 
Jau nuotaika rašymui išsi
vystė!

Žiūrėk, staiga nuotaika 
sugriauta, vos sugrupuotos 
mintys nutrauktos ir, vidu
ryje čirškiančio telefono 
skambėjimo, minties sėkla 
prarasta. Juk, tą turbūt 
daugelis patyrė?

Gero rašytojo mėginimas 
yra, kad jis sugeba laikyti 
save tokioje disciplinoje, 
kad jis gali po sutrukdymo 
vėl pagauti pamestą mintį.

Sir Winston Churchill yra 
pasakęs: "nerašai kada turi 
noro rašyti, bet rašai iki tol, 
kol atsiranda noras rašyti.”

Tai ir mano sprendimo 
bandymas yra, kaip reikia 
elgtis per gyvenimo sutruk
dymus. Visi mes pavieniai, 
ar organizacijos, sutinkame 
Naujus Metus su tam tikru 
numatytu planu. Sutinkame 
ir kiekvieną naują dieną su 
tam tikru dienos planu savo 
mintyse. Yra juk įvairių rei
kalų: reikia su kuo nors su
sitikti; numatytas kurios 
nors organizacijos susirinki
mas; reikia kur nors nueiti, 
ką nors atlikti ir t.t.

Labai retai man diena 
praeina sklandžiai. Kas nors 
vis atsitinka ir pertraukia 
mano planą. Dažniausiai tai 
įvairūs nenumatyti reikalai 
apie namus.

Nelaimei, daugumą mūsų 
įvairūs sutrukdymai vargi
na, ir mes norime juos grei
tai pastumti iš kelio, kad ga
lėtume numatytą dienos 
planą tęsti. Tas dažnai už
kerta mums kelią ir nelei
džia iš to paties sutrukdymo 
pastebėti palankią naudą, 
kurią galima jungti su tuo 
sutrukdymu.

Žinau, kad turiu dar daug 
mokytis, gili įžvalga man 
reikalinga, kaip reikia laiky
tis sutrukdymo atveju, ar jis 
būtų per įvykį, ar žmogų.

Mėginu imti kiekvieną 
gyvenimo aplinkybę atskirai 
ir įausti ją į gražų audinį. 
Tikiu, kad niekad nebūsiu 
per daug užimta su artimu 
žmogumi vienokiu, ar 
kitokiu reikalu pakalbėti.

Prisimenu, O.W. Holmes 
pradėjo rašyti vienoje savo 
knygoje su nuostabiu pasa
kymu: ”Aš tik norėjau sa
kyti, kai mane sutrukdė...”

Vienas sutrukdymas ateis 
mums visiems. Galimybė 
yra, kad jis ateis visai ne
lauktai, kada mes mažiausiai 
tam būsime pasiruošę. Mes 
normaliai žengsime mūsų 
kasdieninio gyvenimo rū
pesčių rate, kai mūsų gyve
nimo gyvybė bus sutrukdy
ta. Tai normaliai yra vienin
telis sutrukdymas apie kurį 
mes vengiame galvoti.

Bet vieną dieną, kai mes 
rengsimės ką nors pasaky
ti... kai mes norėsime dar ką

Nukelta į psl. 4
-Mūsų Pastogė Nr. 1-2,1981.1.19, psl.'3
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Ryškėja Reagano veidas
PREZIDENTAVIMO IŠVAKARĖSE. JO LAUKIA 
DAUG SUNKIAI SPRENDŽIAMŲ PROBLEMŲ

Rašo DARŪNAS, mūsų bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Jau buvau rašęs, ką nuo 
sausio 20 d. JAV preziden
tas Reagan žada amerikie
čiams. Tuo metu dar jis tu
rėjo pataikauti balsuoto- 
i’ams. Dabar pradeda išryš
kėti jo tikrasis veidas. Sau

sio 20 d. jis įžengs į Baltuo
sius Rūmus ir pradės valdyti 
Ameriką, kuri po civilinio 
karo gal niekad nebuvo taip 
pairusi, kaip dabar. Tiesa, 
valdant prez. Hooveriui 
siautė didžioji krizė, bet ta
da Amerika nebuvo taip 
stumdoma ir murkdoma, 
kaip dabar.

Spėjama, Reaganas sek
siąs prez. D. Eisenhowerj - 
jis būsiąs tik ministerių ta
rybos pirmininkas, remsis 
savo patarėjais nemėginda
mas visų klausimų pats iš
studijuoti, duos ministe- 
riams kryptis ir tik kritiš
kais atvejais panaudosiąs 
savo galią. Baltuosiuose Rū
muose jis laikysis Kenne- 
džių stiliaus: viskas turės 
būti reikiamoje aukštumoje. 
Netruks ir pompos. Saky
sim, jo inauguracija bus 
daug formalesnė negu Car- 
terio ir kainuos apie 6 mil. 
dolerių.

Užsienio politikoje Rea
ganas seksiąs Niksoną ir 
Kennedį. Jis nesiduos būti 
stumdomas ne tik Khomei- 
nio, bet ir Brežnevo, kurio 
imperijai neleis plėstis. Pa
saulio akyse jis mėgins lai
kytis Roosevelto taktikos: 
konferencijose (jeigu tokių 
bus) sėdės vidury jis, o ne 
kas kitas. Atrodo, Reaganas 
laikysis J.F. Kennedžio 
principo - pasaulio dėmesio 
centre jis turėsiąs dominuo
ti. Taip pat jis stengsis da
ryti ne tai, kas populiaru, 
bet kas teisinga ir Amerikai 
naudinga. Net ir Amerikos 
viduje jis nesiduosiąs atski
rų grupių įtakojamas. Pav., 
kai kraštutinės dešiniosios 
krikščionių grupės įteikė 
jam poros šimtų puslapių 
memorandumą, kaip jis tu
rėtų valdyti, Reagas pasakė, 
kad jis su juo susipažins, o jo 
patarėjai priminė toms gru
pėms, kad ši bus Reagano 
valdžia, o ne jų. Grupių va
dai buvo priblokšti. Tos 
grupės kaip tik labai prisi
dėjo prie Reagano laimėji
mo.

Parinkdamas savo minis- 
terius jis irgi nepasidavė ki
tų įtakai, bet pats juos pasi
rinko. Pav., buvęs prez. G. 
Fordas užsienių reikalų mi- 
nisteriu primygtinai siūlė 
Kissingerį, o Reaganas jo 
kandidatūros net nesvarstė.

Naujasis prezidentas yra 
ne tik greitos orientacijos, 
bet ir bendrai gana gabus 
žmogus. Priešrinkiminės 
kampanijo^metu jis nė kar
to nesuklupo atsakinėdamas 
į suktus klausimus ir užsire

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD.N.S.W.
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komendavo geriau, negu 
ketverius metus prezidentu 
išbuvęs Carteris. Tačiau jis 
savęs nepervertina duoda
mas suprasti, kad preziden
to pareigoms jis turėtų būti 
geriau pasiruošęs. Tad jis 
ypatingą dėmesį kreipė į 
ministerių - sekretorių pasi
rinkimą, ir daugelis žinovų 
pripažįsta, kad pasirinktieji 
yra stiprūs savo sričių spe
cialistai. Dominuoja teisi
ninkai ir ekonomistai. Dau
guma jų virš 60 metų, tik fi
nansų ministeris yra jaunas, 
34 m. D. Stockman, kai ku
rių vadinamas gyvuoju 
kompiuteriu. Jam teks labai 
sunkus uždavinys patenkinti 
rekordines ginklavimosi iš
laidas ir subalansuoti biu
džetą. D. Stockman nuomo
ne, Amerikos ekonomija 
esanti jau žlugimo išvakarė
se: palūkanos pasiekė 21 % 
ribą ir artėjančios prie 25 %. 
Kiekvieną kartą, kada palū
kanos pakyla vienu procen
tu, tai Amerikos valstybinių 
skolų palūkanos padidėja 2.8 
bil. dolerių. Iš vėžių išėjusi 
infliacija pagimdo aukštus 
nuošimčius, didina bedarbę. 
Spėjama, kad šiais metais 
deficitas sieks 50 bilijonų!

Reaganas su Čikagos lietuviais

, a. a v&iuuuvuua Aauuiuavao \uauai uni a. x Jivuuatu vuivagujc,
1980 m. rugsėjo 8 d. buvo entuziastingai sutiktas Chicagos lietuvių, Marquette 
Parko lietuvių kolonijoje. Jį pasitiko ir lydėjo lietuvių respublikonų veikėjai.

1. prez. R. Reagan, Algis Regis, Regina Andrijauskienė ir 
Nuotrauka V. Jasinevičiaus

Nuotraukoje iš k. į d, 
Pranas Jurkus.

RONALD REAGANAS 
LIETUVIŲ TARPE

Sausio 20 d. į Baltuosius 
‘Rūmus ateina naujas šeimi
ninkas - praėjusių metų lap
kričio mėn. rinkimuose iš
rinktas respublikonas prezi-* 
dentas Ronald Reagan.

Taigi, Carterio palikimas 
Reaganui nėra pavydėtinas: 
beviltiška ekonomija, pairę 
užsienio reikalai, žemiausią 
lygį Amerikos istorijoje pa
siekęs prestižas ir t.t.

Greičiausiai Reaganui ati
teks ir įkaitų problema. Sa
koma, kad Reaganui labai 
daug padeda jo artistiškas 
patrauklumas:jamę įžiūrima 
ne tik Amerikai taip reika
lingą vadą, bet ir kaip asme
nišką draugą. Net kai kurie 
paskirtieji ministerial paliko 
savo privačias tarnybas, ku
riose gaudavo 700.000 dol. 
metinės algos ir priėmė 
Reagano siūlomus postus su 
70.000 dol. Gal kiek sunkiau 
jam bus tvarkyti užsienio 
reikaluose, nes kai kam jo 
politika nepatraukli. Carte
ris pirmoje eilėje statė žmo
gaus teises, o draugystę 
Amerikai antroje vietoje. 
Reaganas pirmoje eilėje dė
mesį kreipsiąs į Amerikos 
draugus nežiūrėdamas, ko
kios valdymosi sistemos jie 
bebūtų, ir tik antraeilį dė
mesį skirs žmogaus teisėms. 
Jis tvirtina, kad Carterio 
žmogaus teisių politika buvo 1 
tikra nesėkmė, nes dėl tų 
teisių spaudė mažus kraštus 
tuo įsigydamas daugiau 
priešų Amerikai, o bijojo dėl 
jų užkliudei tokią Sov. Są
jungą. Tokia politika, jis tei
gia, nepasiekianti tikslo.

Reagano išrinkimą prezi
dentu tik trečiojo pasaulio 
(Afrikos ir kai kurie Pietų ir. 
vidurio Amerikos) kraštai 
sutiko be entuziazmo, o eu
ropiečiai ir Kinija tuo pa-

JAV piliečiai, pergyvenę 
nesėkmingą prezidento J. 
Carterio valdymo laikotarpį, 
drastiškai pasisakė už nau
jąjį prezidentą, respubliko
ną R. Reagan, drauge iš se
nato ir kongreso iššluodami 
kairiuosius, sovietų simpa- 
tikus. Tai buvo gana didelė 
staigmena ir šie rinkimai 
parodė, kad amerikiečiai 
nėra negalvojanti masė, bet 
politinį gyvenimą stebinti 
tauta ir kai reikia reaguo
janti.

Amerikos lietuviai visada 
- stengiasi turėti glaudžius 
ryšius ne tik su senatoriais 
ir kongresmanais, bet taip 
pat siekia glaudesnių ryšių 
ir su Baltaisiais rūmais, su 
krašto prezidentu.

Tokių ryšių turėjimų nie
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į. PALŪKANOŠ'PRISKAITOMOS IR 
“F IŠMOKAMOS GALE TERMINO.

TERMINĄ GALITE PATYS PASIRINKTI.

Šis pasiūlymas galioja iki 1981 m., kovo men. 29d.

LIETUVIU KO-OP. KRED. D-JA ’’TALKA’

tenkinti, nes iš jo tikisi aiš
kios užsienio politikos bei 
tinkamo laisvajam pasauliui 
vadovavimo ir socialistinės 
imperijos užblokavimo.

Naujųjų Metų proga Rea- 
ganą sveikino Brežnevas. 
Tai reiškia, kad sovietai su 
juo daugiau skaitysis. Rea
ganas atsakė irgi sveikinimu 
išreikšdamas viltį, kad 1981 
metai bus taikos metai.

kas neabejoja. Jie labai rei
kalingi.

Todėl Amerikos lietuviai^ 
daugiau nusimaną politinia
me gyvenime, yra susiorga
nizavę į demokratus ir res
publikonus. Ir gana tikslu. 
Kada keičiasi Baltųjų rūmų 
šeimininkai, lietuviai ar per 
respublikonus ar per de
mokratus turi ryšius ir su 
krašto prezidentu.

Praėjusių metų rinkimi
nės propogandos metu nuti
ko įdomus dalykas. Kandi
datuojąs į prezidento postą 
respublikonas Ronald- 
Reagan kartą atsilankė Chi- 
cagon sakyti kalbų. Tai susi
žinoję Illinois respublikonai 
lietuviai dėjo pastangų, kad 
kandidatas stabtelėtų ir lie
tuvių didžioje kolonijoje,

Alės...
Atkelta iš psl. 3 

nors padaryti... kaip tik, kai 
mes galvosime, kad reikia 
ką nors nuspręsti... mūsų 
gyvenimo gyvybė susitruk- 
dys.

Daug priklausys nuo pa
siruošimo tam paskutiniam 
sutrukdymui. Kaip mes pa
jėgsime su juo susidoroti, ką 
jis mums patiems reikš ir ką 
jis reikš tiems, kuriuos mes 
mylime ir kurie pasiliks vie
ni dėl mūsų gyvybės su
trukdymo.

Vieniems mirtis reiškia 
gilų pažinimą ir kartu užtik
rinimą. Juk krikščioniui 
mirtis nėra vien prislėgtas 
patologinis dalykas.

Galvoju, kad mintys apie 
mirtį ir jos tikrovę dar ne- 
paraližuoja mūsų pastangų, 
ar sumenkina mūsų siekius.

Mirtis yra neužbaigtas 
reikalas. Ji yra tik sutruk
dymas, ne visiška užbaiga.

Atleiskite, už tokias niū
rias mano mintis šį kartą, 
nors man atrodo, kad mes 
per retai jomis užsiimame.

Vis tik ženkime su gražia 
viltimi per naujus 1981-mus 
metus.

Jūsų Alė

Marquette Parke. Pastangos 
pavyko ir rugsėjo pradžioje 
garbingas svečias užsuko 
Marquette Parkan, į Litua- 
nian Plaza Ct. Tai nuopelnas 
respublikonų veikėjų — Al
gio Regio, Milūno, Jankūno, 
Bacevičiaus, R. Andrijaus
kienės, P. Jurkaus ir kitų. 
Kandidatą į prezidentus ly
dėjo didžiosios spaudos, TV 
ir radijo atstovai; bei būrys 
saugumo valdininkų. Jis 
mažame Ramunės restorane 
išgėrė kavos, paragavo lie
tuviškų valgių ir su respub
likonais lietuviais veikėjais 
atvirai pasikalbėjo. Į klausi
mą, jeigu bus išrinktas pre
zidentu, ar jis vėl aplankytų 
Marquette Parko lietuvius, 
S. Reagan atsakė, gal būt.

i®l pažadėjo būdamas Bal
tuose rūmuose atsiminti pa
vergtos Lietuvos reikalus ir 
lietuviams padėti.

Ronald Reagan išrinktas 
prezidentu. Jis jau Baltuose 
rūmuose. Neabejotina, kad 
jis prisimins Ainerikos lie
tuvius.

Jurgis Janušaitis
MūsųPastogė Nr. 1-2,1981.1.19, psl. 4 I
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PLB PIRMININKAS AUSTRALIJOJE
SU VYTAUTU KAMANTŲ SUSITIKUS

Atrodo, ypatingą dėmesį 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenei pereitais metais 
skyrė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba, 
pati savo rūpesčiu ir lėšomis 
pasiuntusi r Australiją eilę 
kultūrininkų, lietuvį laisvės 
kovotoją Simų Kudirką ir 
šalia to dar pereitais metais 
Australiją aplankė net du 
PLB Valdybos nariai metų 
pradžioje PLB vicepirmi
ninkas Vaclovas Kleiza ir 
metų pabaigoje net pats vy
riausias šefas PLB Valdybos 
pirmininkas Vytautas Ka
mantas, kuris arčiau susipa- c 
žino su Sydnejaus ir Mel
bourne lietuviais ir dalyvavo 
Australijos Lietuvių Dieno
se Adelaidėje. Šitoks išskir
tinas pačių viršūnių dėme
sys mums gali turėti dvejo
pą reikšmę. Paprastai diplo
matijoj ar valstybių santy
kiuose specialus dėmesys 
skiriamas tiems kraštams, 
kurie pasirodo įtartini arba 
nukrypstą nuo sutartos po
litinės linijos, arba mūsų lie
tuvišku atveju jeigu lietu
viškos kolonijos yra lyg ati
trukusios nuo lietuvybės ir 
peikia jas atgaivinti ir tau
tiškai bei morališkai stiprin
ti.

Australijos Lietuvių 
Bendruomenė nėra iš tokių, 
kuri būtų atitrūkusi nuo 
bendruomeninės idėjos ir 
gal dar nepriėjusi tos ribos, 
kad ją reikėtų stiprinti tau
tine ar bendruomenine 
prasme. Priešingai, šitas 
mūsų aukščiausių viršūnių 
palankumas mums gali 
reikšti tik įvertinimą ir pri-, 
pažinimą mums to, kub' mes » 
išskirtinai džiaugėmės ir 
anksčiau, kai kelis kartus 
Australiją lankė buvęs PLB 
Valdybos pirmininkas J.J. 
Bačiūnas, prieš ketverius 
metus buvęs PLB pirminin
kas B. Nainys, kurie Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menei neparodė jokių prie
kaištų, o daugiau džiaugėsi 
ir gėrėjosi mūsų pavyzdingu 
susitvarkymu, veikla ir są
moningumu tiek bendruo
menine, tiek ir tautine pras
me. Todėl tokį išskirtiną 
PLB Valdybos dėmesį Aus
tralijos Liet. B-nei tektų 
priimti kaip didelį respektą 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenei ir Australijos lie
tuviams. Ar mes to verti, tai 
būtų kitas klausimas, tačiau. 
su dideliu dėkingumu pri
imame šitą išskirtiną dėmesį 
ir tikimės, kad anksčiau ar 
vėliau į mus sudėtas viltis 
pateisinsime.

PLB pirmininkas Vytau
tas Kamantas atvyko į Aus
traliją pereitų metų gruo
džio 22 d. drauge su visais 
kitais Amerikos lietuvių 
ekskursantais nedarydamas 
sau jokių išimčių. Kadangi jo 
laikas buvo labai ribotas, jis 
praleido porą dienų Sydne- 
juje susitikdamas su šios 
kolonijos lietuviais, Kūčias 
ir Kalėdas šventė su Melb- 

lietuviais hi Į, ištisą 
savaitę praleido Adelaidėje 
dalyvaudamas . Australijos 
Lietuvių Dienose ^neaplenk
damas nė vieno parengimo 
ar sąskrydžio. O tų parengi
mų bei įvairių suvažiavimų, 
kaip žinome, per Australijos 
Lietuvių Dienas netrūksta. 
Vytautui Kamantui Lietuvių 
Dienos buvo tarsi įtempta 
tarnyba, kur jis turėjo visur 
suspėti ir dalyvauti, visur

taikyti taip, lyg jis čia visą 
laiką būtų gyvenęs ir žinotų 
visas mūsiškio gyvenimo 
plonybes. Su džiaugsmu rei
kia pripažinti, kad V. Ka
mantas savo misiją atliko 
pasigėrėtinai ir nelengvą 
naštą išnešė be skundų 
visad su giedria nuotaika ir 
šypsena. Neteko jo matyti, 
kai jis sausio 1 d. palydėtas 
kelių sydnejiškių, sėdo į lėk
tuvą kelionei namo, bet rei
kia spėti, kad jis grįžo gied
rios nuotaikos.

Paklaustas, kokį įspūdį 
paliko jo viešnagė Australi
joje, V. Kamantas prisipaži
no čia radęs daugiau, negu 
tikėjęsis. Ypač jį stebino 
Lietuvių Dienos ir jų darnus 
pravedimas. Būdama skai
čiumi tokia negausi bend
ruomenė, kalbėjo V. Ka
mantas, šiuo atžvilgiu pra- • 
lenkia didžiąsias. Džiaugėsi 
ir gėrėjosi pirmininkas vi
sais L.D. parengimais, o 
ypatingai suvažiavusių tau
tiečių gausa ir aktyvaus 
jaunimo skaitlingumu. Tie
sa, tvirtino jis, jaunimo 
problemos panašios, kaip ir 
Amerikoje, bet jis į viską 
žiūrįs optimistiškai, nes su 
laiku jaunimas atras savo 
kelią ir vietą pačioje lietuvių 
bendruomenėje.

Pats bendruomenės susi
tvarkymas, anot. V. Ka- 
manto, esąs pavyzdingas. 
Esate laimingi, sako jis, kad 
neturite savo tarpe tokių 
aštrių susikryžiavimų, kokių 
pasitaiko ir yra Amerikoje. 
Užsiminus apie Krašto Ta
rybos suvažiavimą, jis suti
ko, kad Kr. Tarybos posė
džiuose nebuvo konkrečiai 
gvildenami bendruomeniniai 
klausimai, bet nereikią tuo 
stebėtis, nes platesnės 
apimties konferencijose bei 
suvažiavimuose neįmanoma 
išnarplioti problemų ir pra
vesti konkrečių sprendimų, 
o pasitenkinama bendrybė
mis. Konkrečios idėjos ir jų 
pritaikomumas praktikoje 
kyla ir vystosi privačiuose 
uždaruose rateliuose, iš kur 

, x-x- i - - j- . jos perkeliamos į platesnės
tarti atitinkamą žodi ir pa- apimties veiklą.

PLB pirmininkas Vytautas Kamantas

Išskirtinai primininkas 
pabrėžė mūsų vietinę spau
dą, ypač Mūsų Pastogę, ku
rią jis gauna oro paštu ir vi
sados nuodugniai perskai- 
tąs, o dažnai ir pasinaudojąs 
savo veikloje ir kalbose ke
liamomis idėjomis, sugesti
jomis, net konkrečiais pa
siūlymais.

Apie pirtis ir saunas
NEWCASTLE DISKUSIJŲ KLUBE

Mėlynais džakarandų žie
dais pasipuošiusiomis gat
vėmis suvažiuota į naują Dr. 
G. Kišono šeimos rezidenciją 
New Lambton aukštumoje 
kur lapkričio 16 d. įvyko 
paskutinis šiais metais D.K. 
susirinkimas. Jau gerai ir 
sveikai pasijutę tyro oro ap
linkumoje išklausėme Stasio 
Butkaus paskaitą ’’Pirtys - 
sveikatos šaltinis”. Pradžio
je prelegentas pacitavo seną 
indų priežodį: ’’Kūno švara 
suteikia dešimt privalumų - 
proto aiškumą, sveikatą, 
jėgą, šviežumą, žvalgomą, 
grožį, jaunystę, malonią odą 
ir gražių moterų dėmesį (o 
kaip su vyrų dėmesiu gra
žioms švarioms moterims, 
A.Š.). Pagal Homerą Odisė
jas Elados žemėje marmuro 
salėse mėgo gaivinančią ši
lumą, kur jį aptarnaudavo 
upių deivės - nimfos, patiek- 
damos karšto vandens. Jau 
filosofo Platono laikais Grai
kijoje valstybė statė viešas 
pirtis, o valdžia įstatymais 
vertė žmones reguliariai jas 
lankyti, gi 110 metų išgyve
nęs medicinos tėvas Hipo
kratas siūlė pirtį daugeliu 
atveju naudoti gydimosi 
reikalams. Senovės Romoje 
buvo ištaigingos pirtys - 
termos patricijąms, bet ne
trūko maudymosi ir prakai
tavimo salių ir plebėjams. 
Nestoras (1 amž.) mini met
raštyje medines pirtis slavų 
žemėse, kur išsirengę plak- 
davosi beržo šakomis tol, kol 
vos gyvi išlysdavo.

Užklaustas apie PLB Val
dybos veiklą ir darbus, V. 
Kamantas pastebėjo, kad 
toji PLB Valdybos veikla 
būtų daug reikšmingesnė ir 
efektyvesnė, jeigu patys 
lietuviai ar atskiros organi
zacijos šios veiklos nestab
dytų ir nekliudytų. Su visom 
atskirų kraštų lietuvių 
bendruomenėm santykiai ir 
ryšiai yra labai geri ir glau
dūs, o iškilę nesutarimai ar 
vykstanti trintis tarp 
VLIKo ir ALTos Amerikoje 
PLB Valdyba žiūri kaip į 
praeinančio pobūdžio reiški
nius. Tai nėra koks nors ide
ologinis ar politinis konflik
tas, o greičiau atskirų vado
vaujančių asmenų skirtingos 
nuomonės ar pažiūros, ku
rios laikytinos tik laikino 
pobūdžio. Užtenka tik 
pažvelgti į vykdomus Liet. 
B-nės darbus, ir kiekvienas 
pozityviai galvojantis įsiti
kins, kas dirba, o kas tik 
tuščiomis ambicijomis ope
ruoja.

Ta pačia proga ir keletas 
žodžių apie patį V. Kamantą. 
Tai yra jaunas ir veržlus vi
suomenininkas, brendęs ir 
mokslus išėjęs išeivijoje, 
pernai kovo 25 d. atšventęs 
savo 50 metų sukaktį. Bai
gęs gimnaziją Vokietijoje, 
Amerikoje išėjo mechaninės 
inžinerijos mokslus Ohio 
universitete. Lietuviškoje 
visuomeninėje veikloje įsi
jungė labai anksti, ilgą laiką 
dirbęs su skautais, turįs 
skautininko laipsnį ir apdo
vanotas visa eile žymenų. 
Nuo 1954 m. aktyviai įsijun
gė į Lietuvių Bendruomenės 
veiklą, dirbo JAV LB Kraš
to Valdyboje, 1963-68 PLB 
Valdybos vicepirmininkas, 
pirmojo P.L. Jaunimo 
Kongreso organizatorius. 
Šalia to plačiai reiškiasi kaip 
spaudos darbuotojas. Būtų 
galima išvardinti dar visą

Lietuvoje ir kituose Pa
baltijo kraštuose pirtys ži
nomos nuo seniausių laikų. 
Vilniaus miestas 1536 m. 
pradėjo statyti viešas pirtis 
ir tuo sekė kiti miestai. Šalia 
kūno švaros pirtys buvo 
svarbi gydimosi ir grūdini
mosi vieta. Įsikaitinus pir
tyje buvo šokoma į upę, eže
rą ar tvenkinį, o žiemą apsi
pilama iš eketės semtu van
deniu.

Iki šio amžiaus vidurio 
Lietuvoje daugiausiai buvo 
paplitusios garų pirtys, ta
čiau paskutiniu laiku jas 
smarkiai pradėjo konkuruoti 
suomiškos pirtys - saunos.

Po šios istorinės apžval
gos prelegentas nuodugniai 
dėstė mikroklimatinius skir
tumus tarp garų pirties ir 
saunos ir jų skirtingus po
veikius į žmogaus orga
nizmą.

Garų pirtyje oro tempe
ratūra 60-70° C, santykinė 
oro drėgmė didelė, kartais 
siekianti iki 100%. Garais 
persotintoje pirtyje kūno 
temperatūra pasiekia iki 39° 
C. Pagreitėja kvėpavimas, 
širdies plakimas, pakyla ar
terinis kraujo spaudimas, 
suaktyvėja medžiagų apy
kaita organizme, suragėju- 
sios odos ląstelės atsilupa, 
palengvinamas inkstų 
darbas išmetant kenksmin
gas medžiagas prakaituo- 

’jant. Sustiprėjus kraujota
kai priverčiamas cirkuliuoti 
ir rezervinis kraujas, kuria
me gausu vertingų biologi-

eilę sričių, kur V. Kamantas 
reiškėsi ir tebesireiškia kaip 
visuomenininkas, švietėjas, 
turįs didelio patyrimo lietu
viškoje veikloje. Miela ir 
Srasminga buvo Vytautą 

iamantą matyti Australijo
je ir su juo daugeliui asme
niškai susitikti ir susipažin
ti. Jo nuosaikumas realios
pažiūros į įvykius ir konkre
tūs, išsvarstyti sprendimai 
iškelia jį į pirmaeilius dar
buotojus ir vadovus, kokių 
šiandie mums ypatingai 
reikia.

Dėkingi esame Vytautui 
Kamantui už jo prasmingą 
vizitą Australijoje ir linkime 
{'am ir toliau sėkmingai dar
buotis dygiuose lietuviškuo

se dirvonuose.

V. Kikilis

VWVWWWVMANWWVI
Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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nių medžiagų kurios pasie
kia ląsteles ir suteikia joms 
naujų impulsų. Žmogus jau
čiasi lengvas ir išnyksta bet 
koks nuovargis.

Saunoje mikroklimatinės 
sąlygos gerokai skiriasi. Oro 
temperatūra pasiekia iki 
100° C, gi santykinė oro 
drėgmė tik iki 50%. Gausiai 
ir lengvai išsiskirdamas 
prakaitas apsaugo organiz
mą nuo perkaitimo, tačiau 
po 30 min. organizmo tem
peratūra artėja prie 40 C, 
kas suaktyvina medžiagų ir 
energijos apykaitos proce
sus. Iš saunos į vėsų ežerą, 
baseiną ar dušą. Šaltas van
duo susiaurina kraujagysles 
ir kraujas iš kūno paviršiaus 
veržiasi į vidaus organus, 
širdį. Kūnas tarsi adatėlių 
varstomas. Tuoj pat iš šir
dies į periferiją veržiasi 
nauja kraujo banga. Protin
gai derinant karštį ir šaltį ir 
pakartojant patiriami 
saunos fiziologinio veikimo 
rezultatai treniruoją kraujo 
apytaką be raumenų darbo, 
pašalina nuovargį.

Sauna rekomenduotina 
sergantiems bronchine ast
ma, funkcinėmis inkstų, ke
penų ir skrandžio ligomis, 
turintiems per daug svorio 
ir miego sutrikimus. Tačiau, 
sauna gali pakenkti ir nepa
tartina sergantiems aktyvia 
plaučių tuberkuliose, širdies 
bei kraujagyslių sistemos 
nepakankamumu, epilepsija 
ir miokarditu.

Patiekęs Royal Austr. 
Naval School of Underwater 
Medicine Dr. Edmunds pa
tyrimus (virš 100 C temp, 
ir maža sąlyginė drėgmė 
15-20% saunoje yra pavo
jinga, tokioje saunoje galima 
mirti arba gauti ilgalaikius 
širdies negalavimus. Prele
gentas pažymėjo, kad sauna 
vis tvirčiau įsigali profilak
tinėje ir gydomoje medici
noje.

Gerai paruošta paskaita 
neiššaukė daug klausimų. 
Jau plačioje Australijoje 
dažnai jaučiamasi kartais 
kaip garo pirtyje, kartais 
kaip saunoje. Įspūdžiais pa
sidalinta apie patyrimus 
pirtyse, pirčių technišką 
įrengimą, terminus (unta, 
plautai ir t.t.), įvairius prie
tarus ir patarles, kurie įvai
riose Lietuvos vietose 
buvo gana skirtingi.

Sekantis susirinkimas 
įvyks'vasario pabaigoje Dr. 
M. šeškaus namuose, o pas
kaitą skaitys Z. Zakaraus
kienė. a a
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Sydnejaus Savaitgalio Mokykla

SAVAITGALIO 
MOKYKLOS 

UŽBAIGIMAS

Gruodžio 7 d. tuoj po pa
maldų Lidcombės parapijos 
salėje įvyko įspūdingas Syd
nejaus Savaitgalio mokyklos 
mokslo metų užbaigimas. 
Atidarydama šią šventę 
mokyklos vedėja Julė 
Lašaitienė pranešė, kad 
mokyklą lankė 48 mokinu
kai. Dėkojo visiems už para
mą lietuvių savaitgalio mo: 
kyklai. Apgailestavo, kad ne 
visi lietuvių kilmės žmonės 
domisi lietuviška mokykla. 
Pastebėjo, kad prieš 10 me
tų vaikai atėję į Savaitgalio 
mokyklą mokėdavo lietuviš
kai, dabar jau daug jų įstoję 
į mokyklą nemoka lietuviš
kai ir aišku mokytojų darbas 
pasidaro daug sunkesnis.

Mokykloje šiais metais 
dirbo mokytojai: Julė La
šaitienė vedėja, Emilija Vir- 
žintienė, Juta Šliterienė, 
Ramunė Riphausen, Vytenis 
Šliogeris, Marina Cox, Eda 
Siutz-Kymantaitė ir Jonas 
Šarkauskas.

Programą išpildė patys 
mokinukai, kuri buvo plati 
įdomi dainų, šokių ir vaidy
bos formoje. Mokyklą baigė 
Justinas Ankus, Antanas 
Lašaitis ir Edmundas Sta- 
siūnaitis. Mokyklos globėjas

kun. P. Butkus įteikė jiems 
pažymėjimus ir dovanėles, 
po parkerį ir Juozo Slavėno 
paaukotą knygą. Visi jau
nieji abiturientai savo atsi
sveikinimo žodyje pasižadė
jo stengtis kalbėti lietuviš
kai ir toliau siekti lituanisti
nio mokslo. Sydney Apylin
kės vardu kalbėjo Dr. A. 
Mauragis, apgailestaudamas 
mūsų pasyvumą. Iš tikrųjų, 
kaip niekur kitur pasaulyje 
Australijoje turime progos 
su Australijos valdžios pa
rama ir palaiminimu, 
išmokti gerai lietuviškai, bet 
ar mes stengiamės tą mums 
suteiktą privilegiją išnaudo
ti? Tarnybos reikalais išvy
kus į Adelaidę mokyklos 
tėvų komiteto pirm. Petrui 
Viržintui, mokyklos užbaig- 
tuves uždarė Laima Pro- 
tienė.

Ypatingą padėką išreiškė 
N. ir K. Butkams ir A.L.K. 
Federacijai už suteiktą pa
ramą. Mokytojams buvo 
įteikta po knygą ir mažą vo
kelį. Dr. A. Mauragis nuo 
Apylinkės Valdybos abi-, 
turentams įteikė po lietu
višką juostelę. Šventė 
užbaigta Tautos Himnu. Po 
to savaitgalio mokyklos vai
kučių mamytės visus susi
rinkusius pavaišino sumuš
tiniais ir pyragaičiais. Reikia 
tikrai pasidžiaugti šia jau-

M'

Sydnejaus Savaitgalio Mokykla. Prieky sėdi mokytojai (vidury globėjas kun.
P. Butkus) -ih<

naja karta, kurie kaip mo
kyklos globėjas pastebėjo, 
kiti gimę jau čia Australijo
je, dirba lietuvišką darbą su 
dideliu pasišventimu ir nuo
širdumu. Visi praėjusių 
metų mokytojai Lietuvą ap
leidę arba labai jauni, arba 
jos visai nematę. Pagarba 
jiems. Ypatinga pagarba 
mišrių šeimų tėvams, kurie 
su nemažesniu pasišventimu 
veža savo vaikučius į lietu
višką mokyklą. Prieš 20 me
tų panašių pavyzdžių netu
rėjome. kor.

ATNAUJINKITE
M.P. PRENUMERATAū i a:

Malonu paminėti
Patirta, kad šių metų pa

baigoje įvykusiuose rinki
muose Kempsey (Macleay) 
Shire į šio miesto distrikto 
Tarybą - council trims me
tams išrinktas lietuvis Jur
gis Viskauskas (kaipo coun
cillor).

JURGIS VISKAUSKAS 
gyvenęs iki 1962 metų New- 
castelyje iš pat pradžių ir 
visą laiką pasirodė esanti 
energinga ir kūrybinga as
menybė. 1953 m. vasario 8 d. 
savo raštiškais pakvietimais 
sušaukė pirmąjį lietuvių su
sirinkimą Alcron kavinėje, į 
kurį atsilankė 81 asmuo iš

Newcastle bei apylinkių. Jo 
pasiūlymas steigti lietuvių 
bendruomenės skyrių čia 
buvo vienbalsiai priimtas ir 
tuoj čia pat buvo išrinkta 
pirmoji A.L.B. Newcastle 
Apylinkės valdyba. Visą gy
venimo laiką čia Newcastle 
Jurgis dirbo valdyboje eida
mas tai pirmininko tai kitas 
pareigas. Taip pat dirbo or
ganizacinį darbą savo dar
bovietės unijose, taip pat čia 
įsigijo J.P. (Justice of 
Peace) statusą.

Parengimai Sydnejuje 1981-siais metais
VASARIS

15 d. Vasario 16 minėjimas Lietuvių Klube. Apyl. V-ba
22 d. Sporto Klubo Kovo metinis susirinkimas Liet.Klube
28 d. Moterų D-jos tradicinis blynų balius Liet. Klube

KOVAS

8 d. Kaziuko mugė Lidcombe parapijos salėje

25 d. Dainos choro vakaras Liet. Klube
26 d. Metinis Moterų Draugijos susirinkimas
/ ' ulll ! E f

RUGPJŪTIS

1 d.
15 d.
22 d.
29 d.

j >
Ateitininkų balius Liet. Klube
Kaukių Balius - skautai
Moterų Draugijos kartūno balius Liet. Klube
Šachmatų klubo balius Liet. Klube

Jurgis Viskauskas14 d. Žvejų klubo iešminė Liet. Klube
15 d. Šaulių parengimas Liet. Klube

BALANDIS cr •

i
25 d. Sp. klubo Kovo vakaras ;Liet. Klube
26 d. Skautų gegužinė Ingleburne skautų žemėje

GEGUŽIS

2 d. Carito balius Liet. Klube
9 d. Sūkurio koncertas latvių salėje

10 d. Motinos Diena - Savaitgalio Mokykla
16 d. Ramovėnai - Liet. Klube
30 d. Savaitgalio mokyklos vakaras Liet. Klube

BIRŽELIS

7 d. Išvežtųjų minėjimas — Tautos Fondas
14 d. Išvežtųjų minėjimas — Jungtinis Baltų Komitetas
21 d. Moterų Draugijos kultūrinė popietė Liet. Klube
28 d. ALB Syd. Apylinkės metinis susirinkimas L. Klube.

LIEPA

4 d. Austr. Liet. Fondo Balius Liet. Klube
11 d. Captive Nations diena
18 d. Sporto Klubo Kovo metinis balius
19 d. Dariaus ir Girėno minėjimas - šauliai Liet. Klube

Mūšų Pastogė nr. l-Ž,19^.19, 6

RUGSĖJIS

5 d. Sporto Klubo Kovo balius Liet. Klube
6 d. Tautos Šventė - Apylinkės Valdyba

13 d. Teatras ’’Atžala” Liet. Klube
20 Moterų Draugijos literatūrinė popietė Liet. Klube
26 d. MŪSŲ PASTOGĖS SPAUDOS BALIUS L. Klube

SPALIS

3 d. Taut, šokių gr. Sūkurio vakaras Liet. Klube
5 d. Savaitgalio mokyklos išvyka

10 d. Žvejų klubo iešminė Liet. Klube
24 Tėviškės Aidų balius Liet. Klube

LAPKRITIS

7 d. Sporto klubo Kovo balius Liet. Klube
14 d. Dainos choro metinis balius Liet. Klube
21 d. Sūkurio vakaras Liet. Klube
22 d. Kariuomenės Šventė - Ramovėnai Liet. Klube

GRUODIS

6 d. Mokslo metų užbaiga - Sav. Mokykla parapijos
salėje Lidcombe

12 d. Skautų kalėdinė sueiga - eglutė
24 d. Tradicinės Kūčios - Lietuvių Klubas
31 d. Naujųjų Metų balius - Lietuvių Klubas.

Pardavęs savo namus 
Jurgis su šeima persikėlė į 
Bogen Gate, kur nuomavo 
viešbutį, o jau .1969 persikė
lė į Kempsey į savo nupirktą 
West Kempsey Hotel. Šiuo 
laiku jau yra pirkęs ir antrą 
viešbutį Mullumbimby 
mieste prie Queenslando 
sienos. Taip pat milijoninės 
vertės Royal Tavern.

Jurgio Viskausko išrinki
mas į minėto krašto tarybą 
galima pateisinti jo visokia- 
riopu įsijungimu į vietinį 
gyvenimą (ilgametis Lions 
Club prezidentas ir Hotel 
Ass. prez. ir t.t.). Bet matyt 
rinkėjus patraukė ir jo rin
kiminės kampanijos mintys 
naudoti efektyviai multimi- 
lijoninę sąmatą. Jo užsimo
jimas yra išplėsti Kemsey 
aerodromą dideliems lėktu
vams.

Ne viena šeima iš 
Newcastle aplanko Viskaus- 

.^us .ir, džiaugiasi pasiektu 
materialiniu gerbūviu, bet ir 
stebisi Jurgio ir jo žmonos* 
Stasės sumanumu, darbštu
mu ir neišsdmiama energi
ja. Savo biznių ir visuome
nine veikla smarkiai užsi
ėmę vistik rado laiko ir jau 
du kartu yra apsilankę Lie
tuvoje.
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Trisdešimt pirmoji
SPORTO ŠVENTĖ

Australijos Lietuvių 31-ji 
Sporto Šventė oficialiai pra
dėta gruodžio 27 dieną, nors 
jau prieš tai, gruodžio 26, 
sportininkų atstovai su savo 
vėliavomis ir paskiri, anks
čiau atvykę sportininkai, 
dalyvauja Lietuvių Dienų 
atidarymo pontifikalinėse 
mišiose, kurias aukojo sve
čias iš Amerikos vysk. V. 
Brizgys, kartu su visais lie
tuvių kapelionais ir Adelai
dės arkivyskupu J.W. 
Gleeson. Po pamaldų sporti
ninkai bei kitų organizacijų 
atstovai su savo vėliavomis, 
kartu su aukštaisiais šių 
Lietuvių Dienų svečiais ir 
apie puskilometri nusitęsu
sia eisena, iš Adelaidės ka
tedros žygiavo į miesto ro
tušę, kur įvyko oficialus 
Lietuvių Dienų atidarymas 
ir puikus atidarymo koncer
tas. Šventę atidarė Pietų 
Australijos gubernatorius, 
pasakydamas labai šiltą ir 
gražią kalbą lietuvių ir Lie
tuvos atžvilgiu.

Prieš Sporto Šventės ati
darymo pamaldas šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčioje, 
Adelaidės Lietuvių Katalikų 
Centro aikštelėje buvo pa
keltos vėliavos. Bažnyčioje, 
irie išsirikiavusių sporto 
dubo vėliavų ir gausiai da- 
yvavusių sportininkų, pa
maldas atlaikė sportininkų 
dvasios vadas kun. P. But
kus, taip pat dalyvaujant 
svečiu vyskupui V. Blizgiui 
ir kitiems Australijos lietu
vių kunigams. Savo ypatin- 
gai gražiame ir sportinin— 
kams pritaikintame pa
moksle, kun. P. Butkus iš
kėlė sportininko reikšmę ir 
jo pareigas dabartiniame 
mūsų lietuviškame gyveni
me, primindamas I-sios 
Tautinės Olimpiados prie
saikos žodžius ir palinkėda
mas daug sėkmės ateinan
čioje šventėje.

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
ĮŽANGA

Šios knygelės turinys yra vertimas iš ketvirto švent
raščio Studijavimų tomo, kuris pradiniai buvo parašytas 
angliškai. Pirmą ir antrą tomą galima gauti lietuviškoje 
kalboje. Šituos tomus daugelis yra pavadinęs tikrais rak
tais į Bibliją. Juos skaitant ir atydžiai tyrinėjant per kelis 
mėnesius galima susipažinti su Biblijos mokslu geriau 
negu besilankant per 8 mptus į universitetą arba seųiina- 
riją. aavyp

Juose aiškinama pilnahdrba smulkmeniškai bei teisin
gai ir su šventraščiu sutinkančiai visas Dievo Amžių Pla
nas. Kitaip sakant, višiTJievo nutarimai ir pasiryžimai Jo 
patie paskirtu laiku atpirkti, išgelbėti iš nuodėmės, at- 
steigti į amžinąjį gyvenimą ir laimę visą žmonijos pader
mę. Šitą savo gerąjį sumanymą ir tikslą mūsų Sutverto- 
jas yra apskelbus Šventąjame Rašte per savo išrinktuo
sius ir šventąja‘d^^šia įkvėptuosius pranašus, o taip pat 
ir per savo Sūnų, mūsų Viešpatį ir per Jo šventuosius 
apaštaįps.^Visa, kas pirmiau parašyta, yra parašyta mū
sų paippkymuį. .kad mes ištverme ir Raštų teikiama 
paguoda turet^ę^^^om. 15:4 2 Tim 3:16, 17

Todėl nuoširdžiai, patariame netik skaityti bet ir studi
juoti arba palyginti,šioje knygelėje patiektąsias išvadas 
su gyvuoju ir ąmžinai pasiliekančiuoju Dievo žodžiu.

uirisid ovsft Leidėjai
sbliev

Mylį tie^ą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bačinskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

Antanas Laukaitis

Oficialus 31-sios Sporto 
Šventės atidarymas {vyko 
Forrestville krepšinio sta
dione. Nors Adelaidės karš
tis ir siekė iki 40 laipsnių, 
tačiau sportininkai, grojant 
lietuviškus maršus, labai 
gražiai ir tvarkingai įžy
giuoja į pagrindinę sporto 
salę. Visą iškilmingąjį para
dą veda ALFAS pirminin
kas Jurgis Jonavičius. Jį se
ka adelaidiškių sportininkų 
nešama sporto švenčių vė
liava, svečių Amerikos ir 
Kanados sportininkų neša
mos jų kraštų vėliavos ir po 
jų visų Australijos lietuvių 
sportininkų vėliavos ir patys 
sportininkai. Šioje sporto 
šventėje buvo registruota 
440 sportininkų, kurie at
stovavo: Šiaurės Amerikos 
ir Kanados lietuvius, Ade
laidės ’’Vytį”, Canberros 
’’Vilką”, Geelongo Vytį”, 
Hobarto ’’Perkūną”, Mel
bourne ’’Varpą”, po ilgos 
metų pertraukos pirmą kar
tą naujai atgimusį Pertho 
”Taurą” ir Sydnejaus ’’Ko
vą”. Pilnutėlė žiūrovų salė, 
nors prakaitą ir šluostyda
ma abiejomis rankomis, ra
do laiko savo gausiais ploji
mais pasitikti kiekvieną įžy
giuojančią sportininkų gru
pę. Ypatingai labai šiltai 
buvo sutikti svečiai iš Ame
rikos ir Kanados, kurių da
lyvavimas labai praturtino 
visą sporto šventę ir suteikė 
jai nepaprasto iškilmingu
mo.

Šventės oficialiame atida
ryme invokaciją skaitė 
sportininkų dvasios tėvas 
kun. P. Butkus. Iškilmingus 
firiesaikos žodžius tarė ade- 
aidiškė žymioji sportininkė 

V. Juciūtė. Atidarymo kal
bose ALFAS pirmininkas J. 
Jonavičius, Adelaidės ’’Vy
ties” pirmininkas St. Urne- 
vičius ir Austr. Liet. Bendr. 
pirmininkas V. Neverauskas 

labai gražiais žodžiais ir 
jautriomis kalbomis sveiki
no atvykusius iš visos Aus
tralijos sportininkus, ypa
tingai gražiai pristatydami 
mūsų svečius iš Amerikos ir 
Kanados, visiems palinkė
dami gražių sportinių pa
sekmių, bei draugiško lietu
viško susibičiuliavimo. Sve
čių grupės vardu kalbėjo jų 
vadovas čikagietis Z. Žiups- 
nys, perduodamas sporti
nius linkėjimus iš ŠALFASS 
valdybos ir visų Amerikos ir 
Kanados lietuvių sportinin
kų. Jis taip pat oficialiai 
pakvietė Australijos 
lietuvius sportininkus daly
vauti 1983-jų metų Pasaulio 
Lietuvių Sporto Šventėje, 
kuri, kartu su Pasaulio Lie
tuvių Dienomis, įvyks Čika
goje. Po savo žodžio, rengė
jams jis įteikė svečių atsi
vežtą dovaną - puikų, au
dekle padarytą Vytį. Šventę 
oficialiai atidarė Pasaulio 
Liet. Bendruomenės pirmi
ninkas V. Kamantas. Savo 
kalboje jis pasidžiaugė, kad 
pradėtas prieš kiek laiko 
sportinis bendradarbiavi
mas tarp Amerikos, Kana

LIETUVIŲ 
ŠACHMATININKŲ

REZULTATAI

Šie metai buvo gana ne
sėkmingi Sydnejaus šach
matų klubo pirmosios lentos 
reprezentantui V. Patašiui. 
Pralaimėjęs Pabaltiečių 
turnyre neatgavo savo tik
ros žaidimo formos viešame 
turnyre, kurį baigė laimėjęs 
5 Vz taško iš aštuonių su
žaistų partijų; panašų rezul
tatą pelnėsi V. Liūgą ir Dr. 

, H. Lukše.
A. Giniūnas 4 Vz taško. P. 

Grosas ir St. Rimkus po 4. 
VI. Šneideris 3, J. Jenčius ir 
A. Pūkas 2.

TURNYRO UŽDARYMAS 
IR PREMIJŲ ĮTEIKIMAS

Turnyro uždaryme daly
vavo NSW. Šachmatų Są
jungos prezidentas Mr. B. 
Teakstone, šachmatų žur
nalo leidėjas Mr. B. Johnson 
ir V. Simniškis, Sydnejaus 
Lietuvių Klubo pirmininkas.

Pagal australų turnyro 
dalyvių pageidavimą šiais 
metais grupių pirmųjų vietų 
laimėtojams buvo skiriamos 
taurės vietoje piniginės 
premijos. Savo grupėse pir
mąsias vietas laimėjo net 
trys lietuviai šachmatinin
kai: Dr. H. Lukše, A. Giniū
nas ir St. Rimkus, kuriems 
buvo įteiktos taurės. Per 
turnyro uždarymą V. Sim
niškis pakvietė visus šach
matininkus dalyvauti se
kančiame turnyre ateinan
čiais metais, kuris bus pra
vestas naujose erdviose pa
talpose.

Turnyrą pravedė V. Au- 
gustinavičius. Visų šachma
tininkų padėka Sydnejaus 
Klubo Valdybai ir Klubo ve
dėjui Vincui Binkiui už viso

dos ir Australijos darosi vis 
glaudesnis. Jis iškėlė sporto 
reikšmę visame lietuviška
me, ypatingai jaunimo, gy
venime ir pabrėžė, kad Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nė visuomet rėmė ir rems 
sportinius jaunimo sąjū
džius. Jis taip pat P.L. B-nės 
vardu pakvietė Australijos 
lietuvius sportininkus daly
vauti P.L. Dienose ir Sporto 
Šventėje 1983 metais Čika
goje.

Oficialus 31-sios S. Šven
tės atidarymas pradėtas 
Australijos ir užbaigtas Lie
tuvos himnais. Sportinin
kams išžygiavus iš aikštės, 
prasidėjo pirmosios šventės 
rungtynės, kuriose žaidė 
Eraeitų metų Australijos 
etuvių krepšinio čempionai 

Geelongo ’’Vytis” ir svečiai 
iš Amerikos. Bus daugiau 

Nuoširdžiai sveikiname
ANTANĄ LAUKAITĮ, 

atšventusį dar vieną brandų gimtadienį!
Valė, Jurgis, Milda ir Vincas

keriopą pagalbą pravedant 
šį didžiulį turnyrą. Šachma
tininkai lieka dėkingi Vladui 
Šneideriui už paruošimą sa
lės žaidimams pravedant 
turnyrą.

Dr. H. Lukše — D. Keast 
0-1

Dr. H. Lukše nauja ky
lanti žvaigždė Sydnejaus 
lietuvių šachmatininkų tar
pe. Viešame turnyre išsiko
vojęs laimėjimą prieš ge
riausius žaidėjus paskuti
niame rate gavo priešininką 
australą, šachmatų teorijos 
ekspertą ir šachmatų žurna
lo skyriaus redaktorių D. 
Keast. Mūsų tautiečiui ir 
australui paskutinės parti
jos pralaimėjimas labai 
nuostolingas. Laikėjus taš
ką, Lukšei būtų garantuota 
turnyre antra viena. Aus
tralo padėtis blogesnė, nes 
jis laimėjęs patektų tik į 
trečią vietą.

Laimė šį kartą pasuko 
australo pusėn. Po ilgos ko
vos Dr. H. Lukšei teko pasi
duoti daugiau patyrimo tu
rinčiam priešininkui kurio 
įvertinimas (grading) yra 
virš dviejų tūkstančių.

NAUM LEVIN TURNYRO 
LAIMĖTOJAS

Šių metų viešo turnyro 
laimėtoju tapo tarptautinis 
šachmatų meisteris Naum 
Levinas iš aštuonių partijų 
laimėjęs šešias ir dvi su- 
žaidęs lygiomis. Pagal įver
tinimą tai buvo pirmasis 
šachmatininkas, dalyvavęs 
lietuvių viešame turnyre 
turėdamas tarptautinį šach
matų titulą. Naum Levinas 
iki šių metų pabaigos’ buvo 
skaitomas geriausiu šach
matininku Australijoje. Šis

Lietuvių meno ansamblis 
’’Dainava” savo darbo 35 
metų sukakties proga Čika
goje pastatė operą ’’Čičins
kas”. Operos libretas A. 
Kairio, o muzika Aloyzo 
Jurgučio. Opera trijų veiks
mų. Ją dirigavo pats kom
pozitorius, režisavo Petras 
Maželis. Pagrindinį - Čičins
ko vaidmenį atliko solistas 
Rimas Strimaitis.

* *

Amerikiečiai sportininkai 
po atsisveikinimo vakaro 
Sydnejaus Lietuvių Klube 
paliko ir gražių ’’suvenyrų”: 
klubo vedėjas tuštinant po
kerio mašinas prisirinko 
apie rieškučias amerikoniš
kų po vieną centą monetų, 
kurios savo dydžiu atitinka 
australiškai penkių centų 
monetai.

Dr. H. Lukše

turnyras buvo vienas iš sėk
mingiausių turnyrų NSW 
valstijoje 1980 metais, nes 
jame dalyvavo rekordinis 
dalyvių skaičius, net 68 
.šachmatininkai. Šachmatų 
Sąjungos metiniame turny
re dalyvių skaičius nesiekė 
penkiasdešimties.

VENGRIJAI SIDABRO 
MEDALIS

Pasaulio šachmatų olim- 
pijada, įvykusi Maltoje, bai
gėsi sensacingai Vengrijai ir 
Rusijai laimėjus po 39 taš
kus. Taškus pasidalinus po 
lygiai Šachmatų Federacija, 
abu priešininkus įvertino ir 
pagal turimus davinius pri
pažinta, kad rusų komanda 
žaidė prieš pajėgesnius žai
dėjus ir dėl to paskyrė ru
sams pirmą vietą ir kartu 
aukso medalį.

Olimpijados uždaryme 
įteikiant sidabro medalius 
Vengrijos žaidėjams buvo 
sukeltos didžiulės ovacijos. 
Bronzos medalį pelnė Ju
goslavija, laimėjusi 35 taš
kus. Amerika atsidūrė ket
virtoje vietoje, vienu tašku 
atsilikusi nuo Jugoslavijos. 
Australija paskutiniame 
rate prakiišusi ’ Prancūzijai 
3 -1 užbaigė su 29 taškais ir 
pateko į 36-tą vietą.

Mūsų Pastogę nr. 1-2,1981.1.19,,p^I. 7

7



■ ' ’ i:. .4 '•! tu
Informacija

DAINOS CHORISTAMS

Pirmoji šių metų Dainos 
choro repeticija įvyks jau 
vasario 6 d., penktadienį, 
7.30 vai. Lietuvių Klube, ne 
vasario 13 d., kaip buvo 
anksčiau numatyta. Pirma
sis Dainos choro pasirody
mas šiais metais įvyks Va
sario 16 dienos minėjime.

Repeticijoje visi choristai 
kviečiami drausmingai da
lyvauti. Taip pat kviečiami 
ir priimami nauji, norį chore 
dainuoti.

LITUANISTINIAI
KURSAI SYDNEJUJE

Registracija B klasei: 
Ashfield Boys’ High School, 
Liverpool Rd., Ashfield, 9-11 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 Į*

Pranešame, kad Higher 
School Certificate progra- 
mon yra priimtas Lituanis
tinis kursas. Norintieji stu
dijuoti lietuvių kalbą regis
truojasi sausio 31 d., šešta
dienį, 9-11 vai. ryto.

Registracija A klasei: 
Bankstown Girls’ High 
School, Mona St., Banks
town, 9-11 vai. ryto.

MIELI 
SKAITYTOJAI!

Su naujais metais įsikin
kome į naujuosius darbus 
arba tęsiame senus įsiparei
gojimus. Lygiai su naujais 
metais yra kiekvieno skai
tytojo garbės pareiga atsi
lyginti už gaunamą lietuviš
ką spaudą ir pratęsti prenu
meratą šiems metams. 
Nereikia laukti specialių pa
raginimų ar priminimų: tau
pumo sumetimais Mūsų 
Pastogės Administracija 
tokių priminimų prenume
ratoriams nesiuntinėja iš
skyrus tokius atvejus, jeigu 
skaitytojas iš užsimiršimo 
savo prenumeratos nebūna 
apmokėjęs už metus ar il
gesnį laiką. Tokiems pa
siunčiami paraginimai su 
perspėjimu, kad neatslygi
nus nustatytu laiku gali būti 
laikraščio siuntinėjimas nu
trauktas.

Visais laikais ir visur pri
imta, kad už prenumeruoja
mą spaudą apsimokama iš 
anksto į priekį. Tokiu būdu 
ir Mūsų Pastogės skaitytojai 
maloniai prašomi šią gar
bingą prievolę atlikti kaip 
tik metų sąvartoje. Tada 
nebus ’’užsimiršimų” arba 
’’neapsižiūrėjimų”: metai 
baigiasi, senos skolos išlygi
namos ir laikraščio prenu
merata pratęsiama ateinan
tiems metams.

Mūsų Pastogės prenume
ratos mokestį Administraci
ja priima kiekvienu metu. 
Norį gauti pakvitavimą pri
siunčia drauge sau adresuo
tą voką su pašto ženklu.

MALBOURNE Mūsų 
Pastogės prenumeratos ir 
visus kitokius įmokėjimus 
priima ’’Talka” šeštadieniais 
ir sekmadieniais darbo va
landomis, parapijos kiosko 
vedėjas p. F. Sodaitis sek
madieniais prieš ir po pa
maldų, o Mūsų Pastogės 
bendradarbis ir talkininkas 
Ignas Alekna šia prasme 
patarnauja kiekvienu metu 
kur tik sutiktas.

Prenumeratos mokesčio 
uždelsimas yra spaudos 
stabdis. Malonėkite tai įsi
dėmėti.

Mūsų Pastogės 
Administracija

vai. ryto.
Mokslas prasideda šešta

dienį, vasario 7 d., 9 vai. 
ryto.

Lituanistinių Kursų 
Mokytojai

MELBOURNO 
EVANGELIKAMS

Pranešame Melbourne ir 
apylinkių evangelikams, kad 
vasario 8 d., sekmadienį, 
12.30 vai. kun. V. Kostizenas 
laikys pamaldas Melbourne 
Liet. Namų koplyčioje, 50
Errol St., Nth Melb. Pamal
dos bus laikomos Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
ženkle. Prašome gausiai da
lyvauti. Po pamaldų kvie
čiame pasilikti pasitarimui.

Viktorijos Evang. 
Parapijos Taryba

LIET. KNYGA
MELBOURNE

Didelis ačiū jiems, Mel
bourne liet, biblioteką pra
turtino aukodami: kelias de
šimtis knygų iš A. Mikailos 
pomirtinio palikimo - V. Ka- 
bailienė, 8 knygas - O. Szen- 
timrey, Dariaus ir Girėno 
oro pašto ženklo padidintą ir 
V. Daugalio įrėmintą repro
dukcinį atspaudą - J. Krikš
čiūnas. Po $ 10 - R.V. Aniu-

Šeštadieniais - sausio 24,31 ir vasario 7 
d.d. 8 vai. vak.

ŠOKIAI grojant Klubo kapelai'

Vasario 8 d., sekm., 2.30 vai. kvie
čiame visus klubo narius ir jų bičiulius į 
šių metų pirmąjį

Klubo turgų

Veiks turtinga loterija, specialios 
premijos pokerių mašinų lošėjams bei 
visa eilė kitokių prizų.

liai, S. Šimkienė, $ 2 - P. 
Mažylis, Esama ir daugiau 
aukotojų, kurie prašo kol 
kas to spaudoje neskelbti.

Jau sukartotekuota ALF 
A. Krauso Vardo Šaltinių 
per 1000 tomų biblioteka ir 
naujose lentynose pertvar
kyta ALB Melb. Ap. V-bos 
žinioje esanti skolinamųjų 
knygų turtinga per 2000 to
mų biblioteka, apimanti ra- 
movėnų surinktų antikomu
nistinių leidinių ir skautinės 
bei vaikų lektūros atskiras 
sekcijas. Komplektuojami 
’’Aidų”, ’’Metmenų”, ’’Litua- 
nus’”, ’’Pasaulio Lietuvio” ir 
kiti žurnalai.

J. Mikštas 
bibliot. vedėjas

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBO
SPAUDOS KIOSKAS KVIEČIA

Čia yra didelis pasirinkimas lietuviškos spaudos iš viso 
laisvojo pasaulio ir lietuviškų knygų suaugusiems, jauni
mui ir vaikams. Daug literatūros svetimomis kalbomis 
apie Lietuvą, žodynų, vadovėlių nemokantiems lietuviš
kai ir t.t.
Gaunama tautodailės išdirbinių, lipinukų mašinoms, 

raktams grandinėlių su liet, vyčiu, ir kt.
Priimama įvairių pasaulyje išeinančių laikraščių, bei 

žurnalų prenumerata, užsakymai naujų knygų, jeigu 
tokių nėra spaudos kioske.

Spaudos kioskas atdaras sekmadieniais 1-4 vai. p.p. 
Sydnejaus Lietuvių Klube 16-18 East Terrace, Banks
town arba pravažiuoją gali skambinti spaudos kiosko 
vedėjui tel. 747 2382.

VISUR VISAIP
Nepriklausomai nuo ame

rikiečių ekskursantų, kurie 
dalyvavo Lietuvių Dienose 
Adelaidėje, Melbourne ir 
Sydnejuje lankėsi svečias iš 
Los Angeles Raimondas 
Čiurlionis, kuris dirba kaip 
pilotas didžiausioje pasau
lyje lėktuvų transporto fir
moje "Flying Tiger”. Čia 
beviešėdamas susitiko su 
lietuvių jaunimu, Mūsų Pas-, 
togės redaktorium. Išvyko 
atgal į Los Angeles sausio 9 
d.

Patirta, kad daugiau kaip 
prieš dešimtį metų ilgą laiką 
buvęs Čikagoje Mūsų 
Pastogės bendradarbis, tu
rėjęs net savo atskirą skil
telę, žurnalistas Jonas Šo- 
liūnas po ilgesnės pertrau
kos vėl sugrįžo į lietuvišką 
spaudą ir šiuo metu dirba 
Draugo dienraštyje kaip 
vienas iš jo redaktorių. 
Džiaugiamės Jono Šoliūno 
sugrįžimu ir tikimės, kad jis 
prisimins ir Mūsų Pastogę.

Dar nuo pereitų metų pa
baigos Australijoje vieši 
žurnalistas iš Čikagos Jurgis 
Janušaitis, kurio brandžių
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straipsnių ne kartą pereitais 
metais skaitėme ir Mūsų 
Pastogėje. Svečias su žmona 
Verute vieši pas savo gimi
naičius Sydnejuje, dalyvavo 
Australijos Lietuvių Dieno
se Adelaidėje ir jau grįžta 
namo sausio 20 d. Čia būda
mas palaikė glaudžius ryšius 
su Mūsų Pastogės redakto
rium ir tikimės jo taiklių ra
šinių ir šiais metais Mūsų 
Pastogėje.

♦ * *
Į Australijos Lietuvių 

Dienas Adelaidėje iš Pertho 
atvyko virš keturiasdešim
ties jaunimo - sportininkų ir 
šokėjų. Išvyką suorganizavo 
V. Volodka autobusu. Šalia 
jaunimo Lietuvių Dienose 
matėsi ir vyresnių Vakarų 
Australijos tautiečių, atvy
kusių kitokiomis priemonė
mis, jų tarpe prof. Dr. Z. 
Budrikis, B. Jasas ir kt.

• ♦ ♦
Gruodžio 14 d. Los Ange

les mieste buvo surengta 
Ateitininkijos 70 metų su
kakties minėjimas - akade
mijai kurio programoje šalia 
B. Brazdžionio ir V. Myko
laičio Putino buvo dekla
muota ir du V. Kazoko eilė
raščiai. Deklamavo aktorė. 
Anelė Apeikienė.

Vasario 14 d., 8 v .v. ■ 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

IŠVAKARĖS 
grojaiftp Kiubd^kapelai 

7n2[i.M|Į'Įo1s ujGf■; <..
Šokiai

*

A.L. Fonde
AUKOS AUSTRALIJOS

LIETUVIŲ FONDUI
$ 100 - Danutė Kutkaitė, 

S.A. (tėvo 15 metų mirties 
sukaktį minint) - nauja šim
tininke.

$ 100 - Sydnejaus Liet. 
Sporto Klubas Kovas pa
gerbiant mirusį Klubo narį 
Algį Vasarį - šimtininkas.

Po $ 50 - LKVS Ramovės 
Adelaidės Skyrius (300), Ni
jolė Halder (QLD, 150).

$ 25 - F. Sakas (NSW, 35), 
naujas narys.

$ 10 - J.M. Antanaičiai, 
Vic. (40) - a.a. B. Vanago at
minimui.

Sveikiname naujus šimti
ninkus, naują narį ir ačiū 
aukotojams.

V. Ališauskas 
ALF iždininkas

Nesusurišęs su jokiom 
ekskursijom Australijoj 
lankėsi ir dalyvavo Lietuvių 
Dienose teatro darbuotojas, 
artistas, režisierius ir žur
nalistas Juozas Kaributas iš 
Los Angeles. Pasidžiaugęs 
Australijos lietuvių gajumu 
ir pasigrožėjęs pačia Aus
tralija svečias sausio 14 d. 
išvyko į namus.

* ♦ ♦
Pernai Lietuvių Rašytojų 

Draugija išeivijoje neteko 
net šešių narių. Mirė šie ra
šytojai: P. Tarulis, N. Ras
tenis, R. Spalis, A. Baronas, 
J. Grinius ir gruodžio 17 d. 
M. Katiliškis.

* * *
Liet. Rašytojų Draugijos 

Valdyba numato šiais metais 
paskelbti A. Barono vardo 
novelės konkursą. Laidojant 
a.a. A. Baroną buvo vietoj 
gėlių surinkta 285 doleriai, 
kuriuos velionies našlė Ni
jolė Baronienė perdavė Ra
šytojų Draugijai. Prie gautų

VIETOJ M 
GĖLIŲ

Tragiškai mirus Albinai 
Baronienei vietoj gėlių au
kojame Mūsų Pastogei de
šimt dolerių.

F.J. Šimaičiai, Perth

aukų Draugijos Valdyba dar 
ketina pridėti 215 dol. ir 
paskelbti novelės konkursą 
su 500 dolerių premija.

* * *
Šiais metais (birželio 28 

d.) sueina 50 metų, kai mirė 
didysis lietuvių poetas Mai
ronis. Tikimasi, ši-sukaktis, 
bus lietuvių atitinkamai pa
minėta.

* ♦ ♦

Atvykdamas į Australiją 
PLB Valdybos pirmininkas 
V. Kamantas drauge atsive
žė ir kelis šimtus egzemplio
rių ’’Pasaulio Lietuvio” Nr. 
10, kuris ištisai paskirtas 
Australijos lietuvių apžval
ginei veiklai minint ALB 30 
metų gyvavimo sukaktį. 
Šiam numeriui visą medžia
gą sukaupė ir paruošė Vik
toras Baltutis iš Adelaidės. 
Šis numeris buvo platina
mas Lietuvių Dienų metu 
Adelaidėje ir dar galima 
gauti Sydnejaus Liet. Klubo 
spaudos kioske.

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės pereitų 
metų šventiniame numery 
p. S. Zablockienės sveikini
me liko nepastebėta korek
tūros klaida: sveikinant vie
toj 1981-jų metų parašyta 
1980. Gerb. p..S. Zablockie- 
nę ir suinteresuotuosius 
maloniai atsiprašome. Red.
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