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A.L. Fondo
AKADEMINĖ PREMIJA

Australijos Lietuvių Fon
do akademinei premijai 
rauti

NUOSTATAI
1. A.L. Fondo premija 

skiriama už lituanistine te
ma parašytą darbą bei stu
diją lietuvių kalbos, litera
tūros, meno, istorijos, so
ciologijos, ūkio, teisės, poli
tiniu mokslų šakose.

2. Premijos dydis 500 
dolerių.

3. Premija už rašytinį 
darbą gali gauti Australijoje 
gyveną lietuvių kilmės as
menys, jeigu jie yra: a) bai
gę universitetą ar šiaip 
aukštojo mokslo instituciją 
ir patiekę kuriai nors vienai 
Australijos akademinei 
institucijai mokslinį darbą 
akademiniam laipsniui įsi
gyti; b) baigę universitetąar 
šiaip aukštojo mokslo insti
tuciją ir savo moksline stu
dija nesiekią akademinio 
laipsnio, tačiau yra atspaudę 
ją moksliniame žurnale ar 
paskelbę atskiru leidiniu; c) 
meną kuriame nors kitame 
baste ir ten baigę aukštąjį 
mokslą, bet laikinai atvykę į 
Australiją, patiekę lituanis
tinės temos darbą ir užtai 
gavę akademinį laipsnį vie
noje šio krašto aukštojo 
mokslo institucijoje.

MlR US IKJI
Archit. K. Reisono netekus
Liepos 17 dienos vakare, 

po trumpos ir staigios ligos, 
amžinai akis užmerkė archit. 
Karolis Reisonas.

Karolis Reisonas gimė 
1894 metais kovo 26 d. Pe- 
terupės miestelyje, netoli 
Rygos. Baigęs realinę Rygos 
gimnaziją, stojo į Petrapilio 
civilinio instituto architek
tūros fakultetą, kurį sėk
mingai baigė. Grįžęs iš Ru
sijos, buvo Šaulių miesto in- 
žmierius ir statybos sky
riaus vedėjas. Vėliau dirbo 
žemės ūkio rūmų Kaune 
statybos konsulatantu, 
Kauno miesto savivaldybės 
inžinieriumi ir vertėsi pri
vačia architektūros prakti
ka.

Karo pabaigoje Karolis su 
šeima pasitraukė Vokietijon 
ir įsikūrė, kaip ir visi pasi- 
traukiusieji, išvietintųjų 
stovykloje. Būdamas darbš
tus, jis įsijungia į stovyklos 
ūkinį gyvenimą: projektuo
ja, planuoja ir pats asmeniš
kai dirba, ruošiant stovyk
lose bažnytėles, altorius ir 
kitus pastatus. Rūpinasi, 
kad, kiek sąlygos leidžia, 
būtų visiems patogiau, gra
žiau ir primintų paliktus na
mus.

Nors ne pedagogas, bet 
prašomas neatsisako ir See- 
dorfo lietuvių gimnazijoje 
mokytojauja. Lygiai tuo pa- 
Sudarbštumu ir pasišventi-

4. Darbams įvertinti ir 
premijai paskirti A.L. Fon
do valdyba sudaro trijų as
menų komisiją. Komisija sa
vo darbui gali kviestis pa
talkinti atitinkamų sričių 
ekspertus jų nuomonei bei 
samprotavimams išklausyti.

5. Komisijos narių verti
nimai pateikiami raštu. Ko
misija sprendžia balsų dau
guma. Jei iš tų vertinimų 
vienam sprendimui atsiekti 
daugumos nėra, vertinimai 
nustoja galios ir jų nuorašai 
siunčiami komisijos na
riams. Tokiu atveju komisi:

Ss nariai, atkreipę dėmesį į 
tų komisijos narių nuo

mones, įteikia naujus verti
nimus ir sprendimus.

6. Atsitikus, kad metų ei
goje įteikiami keli darbai, ir 
komisija randa juos lygiai 
svarstytinus, premija gali 
būti padalinta į dalis.

7. Komisijos sprendimas 
dėl premijos paskyrimo yra 
galutinis.

8. Rašytiniai darbai bei 
studijos premijai gauti įtei
kiami A.L.F. Valdybai metų 
eigoje iki gruodžio 31 
dienos.

J
A.L. Fondo Valdyba

■'*' P.O. Box 11, North Mel
bourne, Vic. 3051 

•vi ra

Karolis Reisonas

mu moko aukštesnes klases 
fizikos ir paišybos.

Atvykęs 1949 metais 
Australijon, įsikuria Adelai
dėje ir iki pensijos dirba 
Commonwealth Department 
of Works architektūros sky
riuje.

Lietuvoje velionis buvo 
žinomas, kaip gabus ir 
kūrybingas architektas. Da
lyvavo įvairiuose konkur
suose ir yra laimėjęs premi- 
J’ų, kurių stambesnės: Prisi- 
;ėlimo bažnyčios, Vytauto 

Didžiojo Universiteto klini
kų, Kauno centrinio kalėji
mo, Šiauliuose Frenkelio 
namai su kino teatru, Biru
tės saldainių fabriko ir dau
gelį kitų projektų.

VLIKO PAREIŠKIMAS

Paskutiniu metu lietuvių 
spaudoje yra rašoma Lietu
vos laisvinimo reikalų vyk
dymą perduoti privačiai ap
mokamai bendrovei.

VLIKO Valdyba savo po
sėdyje 1981 m. rugpiūčio 1 
d. priėmė sekantį nutarimą:

1. Rūpestis Lietuvos ir 
lietuvių tautos laisvės rei
kalais yra visų lietuvių atsa
komybė ir pareiga, kurios 
jie niekam negali perleisti.

2. Kai kurių siūlymas šią 
atsakomybę atiduoti į sam
domų nelietuvių rankas yra 
nepriimtinas.

3. Lietuvių laisvės reikalų 
ir Lietuvos atstatymo byla 
yra ir toliau turį būti vykdo
ma bei atstovaujama visame 
pasaulyje lietuviškų veiks
nių.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komįtetas

Velionis savo gyvenimą 
pašventė kitų gerovei, ne
žiūrėdamas savo naudos, 
nesiekdamas garbės, su 
nuoširdžia ir atvira širdimi 
stengėsi padėti visiems. Jei 
kas tikėjo į žmoniškumą ir 
meilę žmogui, tai velionis 
tuo gyveno, skirdamas savo 
jėgas visų gerovei.

Būdamas jo mokinys Vo
kietijoje, stovyklos lietuvių 
gimnazijoje, stebėjausi jo 
kantrumu, jo atsidavimu; jei 
pasakydavo pamokantį žodį, 
tai visuomet taktiškai, rū
pestingai, lyg būtum jo pa
ties sūnus. Jis pagarbą užsi
tarnavo ne griežtumu, bet 
atvirumu, tiesumu ir pasiti
kėjimu, tolerancija ir meile 
tam, ką dirbo, ką kūrė, ką 
planavo.

Po ilgesnio laiko vėlei su
tikau velionį Australijoje 
-r- Adelaidėje. Metų pėdsa
kų nepastebėjau jo veide, 
nors ne jaunystėje teko vėl 
pradėti gyvenimą iš naujo. 
Kadangi darbo nevengė, tai 
darbštumu nugalėjo visus 
įsikūrimo vargus ir rado 
laiko padėti lietuvių bend
ruomenei: daug valandų, 
dienų ir metų paaukojo Lie
tuvių Namams, o taip pat ir 
ęarapijos centro darbuose.

isur nuoširdžiai padėda
mas žodžiu, patarimais, pa
drąsinimais ir darbais.

Velionis buvo reta asme
nybė mūsų bendruomenėje. 
Jo toleracija ir pagarba bu
vo nepalaužiama, tvirta, ly
giai tvirta, kaip tvirtas buvo 
jo tikėjimas žmogui. Ši pa
garba žmogui, Dievo tvari
niui ir buvo pagarba ir pa
čiam Kūrėjui.

Velionio palaikai liepos 22 
d., trečiadienį, atlydėti į 
Adelaidės Šv. Kazimiero 
bažnyčią. Pamaldas už mi
rusį laikė kun. Pr. Dauknys. 
Karstas apdengtas lietuvių 
tautine vėliava ir už nuopel
nus gautais medaliais, apie 
kuriuos jis niekam nesisakė. 
Tai medaliai, kurie buvo 
įteikti dar Lietuvoje už ar
chitektūros ir inžinierijos 
darbus.

Lietuvių Dienos Melbourne

AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS

Australijos L. Dienoms 1982 metais ruošti Komitetas, 
savo paskutiniame posėdyje, Melbourno Lietuvių Na
muose, rugpiūčio 3-cią dieną, priėmė pono Simankevi- 
čiaus suprojektuotą L. Dienų emblemą, už ką p. Siman- 
kevičiui tariame nuoširdų lietuvišką ačiū.

Posėdyje Komiteto pirmininkas p. Abertas Bladzevi- 
čius pristatė tris papildomus Komiteto narius: p. P. Mi- 
čiulį, 62 The Highway, Mt. Waverley, Vic. 3149, Kuris su
tiko būti kasininku, p. Birutę Šaulytę, Cottle Bridge, Vic. 
tel. 7148233 - Komiteto sekretorė ir skulptorių Vytautą 
Didelį, 18 Shirley Grv. Balaclava, Vic. 3183, tel. 527 1465, 
kuris sutiko organizuoti L. Dienoms meno parodą.

Paskutinieji du Komiteto nariai yra jaunosios kartos.
Menininkai ir pradedantieji menininkai nelaukite 

atskiro pakvietimo, bet susiriškite su p. Dideliu if prisi
dėkite dalyvaudami parodoje.

Tautinių šokių organizatorės prašė paskelbti, kad bir
želio 6 d. visiems Australijos bendruomenės pirminin
kams buvo išsiųsti laiškai, kurie turėjo būti perduoti šo
kių vadovams. Iki šiol tautinių šokių organizatorės gavo 
tik du atsakymus.

Grupių vadovai-ės, kviečiami kuo greičiausiai atsiliep
ti. Jei kurie tautinių šokių grupių vadovai nėra gavę or
ganizatorių laiško, kreipkitės į savo bendruomenės pir
mininką arba rašykite tiesiog p. H. Statkuvienei, 3 Oak 
St. Hawthorn, Vic. 3122, ar p. A. Karazijienei, 187 Mel
rose Drv. Tullamarine, Vic. 3043.

Turiu atsiprašyti p. Karazijienės už anksčiau paskelbtą 
netikslų jos adresą ir p. V. Ališausko už neįdėtą jo adre
są. P. V. Ališauskas yra Dainų Šventės choro admi
nistratorius ir jo adresas yra: 27 Clarinda Rd. Essendon, 
Vic. 3040.

P. Algio Karazijos adresas pasikeitė: 17/75 Queens Rd. 
Melbourne 3004, tel. 51 1020.

AL Dienos buvo yra ir bus lietuvių didžioji tautinė vi
sos Australijos šventė. Ją ruošia ne tik Komitetas, bet 
reikia visos Australijos lietuvių paramos, visų pareigos 
supratimo, ryžtingo, kruopštaus ir nenuilstamo darbo. 
Komitetas tikisi ir 1982 metų L. Dienos tą iš visų gaus: iš 
dainininkų, sportininkų, šokėjų, jaunimo, studentų, su
važiavimo atstovų ir kitų, neišskiriant ir svečių.

Lai ši didžiulė Australijos lietuvių manifestacija su
stiprina ir sulydo visus į bendrą laisvės siekimo stiprybę.

Al. Baltrukonienė
AL Dienų Komiteto

Spaudos - Informacijos narė

Kadangi pasitaikė lietinga 
diena, atsisveikinimo kalbos 
buvo pasakytos bažnyčioje. 
Kalbas pasakė ALB apylin
kės pirm. Č. Zamoiskis, 
Adelaidės Lietuvių Sąjun
gos pirm. P. Bielskis, inži
nierių draugijos vardu Mar
tynas Pocius ir parapijos ta
rybos vardu Viktoras Baltu
tis.

Po pamaldų ilga vilkstinė 
mašinų velionį palydėjo į 
Centenial kapines. Po laido
tuvių, kuriose dalyvavo di
delis Adelaidės lietuvių bū
rys, visi susirinko į Lietuvių 

Namus, kurių jis bus buvo 
vadinamas, ’’tėvu”, šerme
nims.

Paskutiniai velionies 
žingsniai, staigios ligos ap
sunkinti, buvo skaudūs jam 
ir jo šeimai. Iškeliavęs am
žinybėn, Tu palikai savo 
taurios asmenybės šviesų, 
atminimą, o Tavo darbai vi
sada liks neblėstančiu pa
vyzdžiu; pareigingo ir kuk
laus žmogaus, kuris savo 
darbo vaisiais džiaugtis pa
likdavo kitiems, pats pasi
traukdamas į šalį.

V. Baltutis
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Spaudos platinimo klausimu
Jau baigiasi rugsėjo 1 d. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos skelbtas 
spaudos platinimo konkur
sas, kuriam numatyta 1000 
dolerių premijos platinto
jams ir daugiausia prenu
meratų gavusiems spaudos 
vienetams. Šis konkursas 
skirtas Australijai ir Nauja
jai Zelandijai, kitaip sakant 
mums. Konkursas truko nuo 
gegužės 1 dienos ir baigiasi 
rugsėjo 1 d.

Dabar, belikus vos porai 
savaičių iki minėto konkurso 
pabaigos, būtų galima 
klausti, kokie šio konkurso 
rezultatai?

Atrodo, šis spaudos plati
nimo konkursas didelio su
sidomėjimo nesukėlė. Bent 
iki šiol Mūsų Pastogė nesu
silaukė naujų prenumerato
rių antplūdžio, nors platin
tojams 500 dolerių premija 
ir yra viliojantis kąsnelis. 
Nekalbame apie kitus laik
raščius ir gal rezultatai pa
aiškės, kai ALB Krašto Val
dyba gavusi paskelbs vajaus 
rezultatus. Tačiau būtų 
naivu galvoti, kad platinto
jas laikytų savo atsiekimus 
už dantų ir nepainformavęs 
pačių laikraščių gautas pre
numeratas atiduotų tik kon
kurso vykdytojams.

Visai natūralu, jeigu vie
tinė spauda šio konkurso 
pasekmių visai nejuto ar ne
jaučia. Juk mūsiškių čia yra 
palyginamai mažoka, o išlai
ko pastoviai du savaitraš
čius. Tai reiškia, kad beveik 
visi Australijos ir N. Zelan
dijos lietuviai vietinę spaudą 
skaito, netgi daugumas pre
numeruodami abu laikraš
čius. Todėl turint galvoje 
Australijos lietuvių spaudą 
konkursas galima sakyti bus 
visai nesėkmingas, iš kitos 
pusės net ir pasišventu- 
siems platintojams apeiti 
lietuvius ir juos pakalbinti, 
kad užsisakytų tą ar tą laik
raštį, yra tiesiog neįmanoma 

Gerb. Eleną Reisonienę, jos vyrui
A.A.

KAROLIUI REISONUI 
mirus, skausme nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Antanas Kutka

Adelaidės Lietuvių Namų kūrėjui
A.A.

architektui KAROLIUI REISONUI
mirus, jo žmoną Eleną, dukterį Renatą ir sūnų Irvį
skausme nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime

Adelaidės ALB Savaitgalio Mokyklos vedėjas, 
mokytojai ir mokiniai

A.A.
JUSTINUI STADALNIKUI

staiga mirus, skausme palikusius žmoną Eleną, dukrą 
Daivą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Jonas ir Stasė Valčiai
ir šeima
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jau vien dėl to, kad lietuviai 
pasklidę po visą Australiją. 
Vietiniai vienas kitą pažįsta, 
bet pasiekti atskiras šeimas 
ar mažas kolonijas už kelių 
šimtų ar net tūkstančių my
lių tiesiog neįmanoma. Bet, 
kaip sakyta, iš viso net sun
ku prileisti, kad kuri nors 
lietuviška šeima neskaitytų 
savo laikraščio.

Gal daug sėkmingesnis 
būtų platinimas užsienio lie
tuvių spaudos, ypač žurnalų. 
Bet apie tai sunku būtų ką 
nors iš anksto kalbėti ir spė
lioti, nes tas paaiškės tik vė
liau.

Bendrai akivaizdoje šio 
konkurso kyla klausimas, ar 
iš viso tokie konkursai pasi
teisina? Be abejo, Lietuvių 
Bendruomenės vadovybės ir 
konkurso mecenato žurna
listo kun. Dr. J. Prunskio- 
norai ir pastangos užgirti- 
nos, bet praktiškai neįgy
vendinamos. Gal ir buvo ka
daise labai svarbu spaudos 
platinimas, kai žmonės su 
spauda dar nebuvo susigy
venę, sakysim, kaip kadaise 
Lietuvoje, kur visas kaimas 
skaitė vos vieną ar du laik
raščius, bet šiandie spauda 
taip įsipilie tinus, kad pasi
darė tiesiog privalomu kas
dieniniu reikalu. Pagaliau 
laisvuose kraštuose šalia di
džiosios spaudos savo atski
rus laikraščius leidžia sau 
atskiros grupės ir jos pačios 
rūpinasi savos spaudos 
skaitytojais. Gal tokiems ir 
reikia platinimo vajų, plati
nimo konkursų, kad susime
džiotų daugiau skaitytojų. 
Greičiausiai tokie konkursai 
daugiau pasisekimo turėtų 
kad ir tojoje pačioje Ameri
koje, kur lietuviai daugiau
sia gyvena kompaktiškai, 
kur pasirodo daug įvairių 
pakraipų lietuviškos spau
dos, ten per. konkursus, 
spaudos platinimo vajus ga
lima šį tą pasiekti, bet ir tai 
tikriausiai tik tokiu būdu, 

kad platintojas gali iš skai
tytojo vieną laikraštį iš
stumti ir jo vietoje įpiršti 
kitą, nes sunku įsivaizduoti, 
kad susipratusi lietuviška 
šeima ar pavienis žmogus 
neskaitytų jokio lietuviško 
laikraščio. Visai kas kita su 
žurnalais ar kokia specifine 
spauda, bet ir čia panašūs 
reikalai: eiliniam skaitytojui 
neįsiūlysi kokio Medicinos 
žurnalo arbTechnikos žo
džio, o tokius žurnalus 
bendresnio pobūdžio, kaip 
Aidai, Metmenys, Akiračiai 
visai natūraliai turėtų skai
tyti kiekvienas inteligentas 
lietuvis, kur jis bebūtų.

Kitas klausimas su priau
gančia karta. Bet čia irgi 
reikalas išsisprendžia savai
me: susipratę tėvai iš namų

Gyvenimas Melbourne
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ

EKUMENINĖS
PAMALDOS

Pavergtųjų Tautų Savaitė 
Melbourne buvo pradėta 
įspūdingom ekumeninėm 
pamaldom šv. Patricko ka
tedroje liepos 31 d. sekma
dienį dalyvaujant visoms 
Pavergtųjų Tautų bendruo
menėms ir katalikų, liutero
nų bei ortodoksių dvasiš
kiams.

Pamaldose dalyvavo virš 
pusantro tūkstančio žmonių. 
Eisena į katedrų buvo labai 
spalvinga dalyvaujant dvy
likai tautybių ir jų organiza
cijoms. Eisenos priekyje 
ukrainiečių skautai nešė di
džiulį kryžių ir erškėčių vai
niką kaipo kančios simbolį. 
Kryžių kas metai neša vis 
kitos tautybės jaunimas, o 
vėliavų tai buvo visas miš
kas. Per pamaldas giedojo 
lietuvių ir ukrainiečių cho
rai.

Lietuviai kaip ir kasmet 
pasirodė labai skaitlingai. 
Dalyvavo virš 400 lietuvių 
katedroje, o eisenoje į pa
maldas lietuviai pasirodė 
geriausiai. Dalyvavo visos 
organizacijos. Priekyje buvo 
nešamas lietuvių procesinis 
kryžius, po jo Lietuvos ir 
Australijos vėliavos. Už jų 
išsirikiavo ramovėnai, skau
tai, sportininkai, kat. mo
terys ir gražiai su špagomis 
korporacija Romuva.

Pasiskaičius iš Sydnejaus 
liūdnus demonstracijų apra
šymus buvo tikras džiaugs
mas matyti tokią vieningą ir 
sąmoningą Melbourne lietu
vių bendruomenę, taip gau
singai dalyvaujančią Pa
vergtųjų Tautų Savaitės ei
senoje. Tai yra paskatinimas 
bendruomenės vadovams 
vis stipriau išeiti į viešumą 
žinant, kad Melbourne lie
tuviai savo vadovų neapvils.

Pamaldose dalyvavo kun. 
Pranas Vaseris ir kun. Pr. 
Dauknys. Skaitymus lietu
viškai atliko Virginija Bruo- 
žytė. Pamaldų tvarką pra
vedė kun. Stasys Gaidelis, 
S.J., o procesiją tvarkė Pav. 
Tautų Tarybos pirm. Alb. 
Pocius.

Iš kitų tautybių skaitlin
giausiai pasirodė ukrainie- 
čiai, lenkai ir latviai. Lenkų 
skautų dalyvavo visas tun
tas. Buvo ir lietuvių skautų, 
bet galėtjo būti daugiau.

Viktorijos Pavergtųjų 
Tautų Taryba reiškia nuo
širdžią padėką Melbourne 
lietuvių bendruomenei už 

išėjusiems vaikams pradžiai 
užsako lietuvišką laikraštį, 
bet jeigu toks nenori skaity
ti arba net ir nemoka lietu
viškai, tai tokiems nepadės 
jokie spaudos platinimo 
vajai.

Galbūt būtų daug protin
giau tokiems konkursams 
skirtus pinigus skirti pa
tiems laikraščiams, kuriuos 
jie sunaudotų daug tikslin
giau, negu kad tie pinigai 
būtų išmokėti vos kelis 
naujus prenumeratorius su
radusiam platintojui. Apie 
šitą reikalą buvo painfor
muota ir mūsų ALB Krašto 
Valdyba, kuriai pavesta šiuo 
konkursu rūpintis, bet gaila, 
iki šiol jos nuomonės neteko 
girdėti.

SAVAITĖ MELBOURNE 

nuoširdžią paramą ir bendro 
reikalo supratimą. Taip pat 
nuoširdus ačiū lietuviškai 
spaudai už gerą informaciją 
ir Pavergtųjų Tautų Savai
tės pristatymą skaityto
jams.

Pavergtųjų Tautų Savai
tės proga Melbourne dien
raštis The Sun, liepos 25 d. 
šeštadienį išspausdino ne 
tarp laiškų, bet kaip atskirą 
straipsnį Alb. Pociaus pa
reiškimą reikalaujant 
laisvės sovietų pavergtiems 
kraštams, kartu prašant pa
dėti iškelti sovietų Rusijos 
dekolonizacijos klausimą. 
Panašų straipsnį įsidėjo ir 
Geelongo dienraštis ’’Gee
long Advertiser”. .

PRIĖMIMAS
PARLAMENTARAMS

Pavergtųjų Tautų Savaitė 
Melbourne buvo užbaigta 
gražiai pasisekusiu priėmi
mu — reception Lietuvių 
Namuose liepos 31 d. vaka
re. ’

Dalyvavo nors ne tiek 
daug kaip per Vasario 16 
minėjimą, bet visai pakan
kamas skaičius parlamenta
rų, didesrųųjų australų or
ganizacijų bei politinių par
tijų atstovai, Melbourno ar
kivyskupas Sir Dr. Frank 
Little ir kitų religijų digni-

Amerikoje prieš orinio 
susisiekimo kontrolierių 
streiką įsikišo ir federalinė 
vyriausybė. Prez. Reganas 
nutarė atleisti iš darbo visus 
streikuojančius, o į jų vietas 
įstatyti kariuomenės spe
cialistus. Australijos tos sri
ties darbuotojai grasina 
protesto ženklan neaptar
nauti Amerikos lėktuvų 
Australijoje.

♦ ♦ ♦

Buvęs Irano prezidentas, 
ajatolos Chomeini pašalintas 
iš pareigų, Bani Sadr, kiek 
laiko slapstęsis pačiame Ira
ne, pabėgo ir Prancūzijoje 
pasiprašė politinės globos. 

Mylimai seseriai Lietuvoje mirus, Elvirą B e 1 k i e nę. 
jos šeimą ir artimuosius liūdesy nuoširdžiai užjaučiu.

E. Rašymas

toriai arba jų atstovai.
Oficialią dalį pradėjo 

Viktorijos Pavergtųjų Tau
tų Tarybos pirmininkas, 
trumpa kalba iškeldamas 
Pavergtųjų Tautų Savaitės 
prasmę. Tarybos sekretorė 
Terazia Kral supažindino su 
svarbesniais svečiais, kurių 
buvo tikrai nemažai. Tada 
pirmininkas pakvietė Pa
vergtųjų Tautų Tarybos 
Federalinį pirm. Dr. A. Elek 
pakelti tostą už karalienę. 
Po jo kalbėjo ministerio 
pirmininko pavedimu sena
torius David Hamer. Šis po
litikas jau ne pirmą kartą 
Lietuvių Namuose, todėl ži
nojo, ką kalba, ir savo žodį 
užbaigė pakeldamas tostą už 
visų pavergtųjų tautų lais
vę.

Toliau kalbėjo Viktorijos 
Imigracijos ministeris Hon. 
J.G. Kennett. Darbo parti
jos atstovas kuris yra 
’’shadow minister” Etni
niams reikalams Viktorijos 
valstijoje Jack Ginifer pa
reikšdamas, kad vienas jo 
draugas lietuvis jį gerai su
pažindino su padėtimi Rytų 
Europoje.

Užbaigai kalbėjo lietuvių 
bičiulis parlamentaras 
Bruce Skeggs, kuris susi
laukė daugiausia plojimų už 
nuoširdžius žodžius.

Priėmime dalyvavo po 25 
atstovus iš kiekvienos tau
tybės. Nors įėjimas buvo 8 
dol. bet lietuvių buvo virš 
30. Kiti, kurie patys nėjo, tai 
nupirko pakvietimus įteikti 
mūsų jaunimui. Tai geri 
žmonės ponai A. ir S. Paže- 
reckai, J. Seliokas, Juozas 
Jasulaitis ir keletas kitų, 
kuriems esame labai dėkin
gi. Apylinkės Valdyba per p. 
Bajorą, išplatino 10 pakvie
timų. Rengiant šį priėmimą 
irgi pasireiškė Melbourno 
lietuvių nuoširdumas ir vie
ningumas. Prie baro svečius 
aptarnavo savanoriai J. Zo- 
nius, Leonas Padgurskis, 
Seženis ir Bajoras.

Skanius svečiams užkan
džius padarė darbščios ka
talikės moterys o Klubo Ta
ryba leido pasinaudoti gra
žia sale. Vėliau vakare visi 
svečiai perėjo į Klubo patal
pas ir dar ilgai svečiavosi 
aptardami bendrus darbus 
ateičiai. Priėmime dalyvavo 
ir viešnia iš Kanados Jauni
mo Sąjungos atstovė Laima 
Beržinytė.

Pagal įprastą tradiciją po, 
visų iškilmių, dalis australų 
ir lietuvių svečių dar nuvyko 
pas p.p. Pocius vakarienei.

Alb. P.

Žinelės
Jis taip pat buvo pabėgęs iš 
Irano kai dar viešpatavo ša
chas ir artimai bendradar
biavo su Chomeini.

Brazilijoje šalčiai labai 
pakenkė kavos plantacijoms 
ir dėl to kavos produkcija 
šiais metais labai nukentės. 
Brazilija daugiausia gamina 
ir eksportuoja kavos visame 
pasaulyje.

Nidos Knygų Klubas 
Londone jau paruošė kas
dien nuplėšiamą 1982 metų 
kalendorių, kuris netrukus 
bus platinamas.

♦ * *
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SŪKURYS
i

AUGA!
Mūsų ’’Sūkurys”, kaip to

je pasakoje pupa, auga ir 
auga, nebetelpa po stogu — 
reikia plėšti stogą. Kai prieš 
tris mėnesius ’’Sūkurys” 
ruošė koncertą svetimose 
patalpose, kilo nepasitenki
nimas, sako, tilptume ir sa
vose, kam čia lakstyti po 
svetimas. Tai dabar ’’Sūku
rio” vadovybė ir sugalvojo 
parodyti dar kartą koncertą 
jau savose patalpose.

Rugpiūčio 2 d. ’’Sūkurys” 
suruošė linksmą popietę 
Lietuvių Klubo salėje, 
pakartodamas visą anksty
vesnę koncerto programą, 
išleisdamas tik vieną Dova
nu šokį.

Čia norėčiau ne tiek kon
certą aprašyti, kiek pasi
džiaugti ’’Sūkurio” veikla. 
Suburti pastoviam darbui 60 
jaunuolių, kurie mažiausiai 
kiekvieną savaitę turi po 
vieną ar dvi repeticijas, 
kurie dažnai pasirodo ne tik 
lietuviškai visuomenei, bet 
įvairiom progom ir pas ki
tus, tokio didelio miesto ri
bose, kaip Sydnejus, tai yra 
milžiniškas darbas. Be šo
kančio jaunimo ’’Sūkuriui” 
talkininkauja du akordeo
nistai, dainų mokytoja, tau
tinių rūbų tvarkytoja ir sce
nos bei šviesų prižiūrėtojas. 
Be to ’’Sūkurio’’ administra
cija ir vaikų tėvai įtraukti į 
darbą taip, kad ’’Sūkurys” 
savo apimtimi gerai viršija 
šimtą žmonių. Prie mūsų są
lygų tai yra rekordinis dar
bas, vertas didelės pagarbos 
ir padėkos. Tam visam dar
bui vadovauja ir šokius mo
ko Marina Cox.

’’Sūkurys”, nepasitenkina 
vien tautiniais šokiais, suor
ganizavo mergaičių chorelį, 
kuriame dalyvauja 13 daini
ninkių, jei toliau taip eisis, 
gali išaugti jaunimo choras. 
Reiškiasi ir instrumentalis
tai, būtų gera, kad jų dau
giau atsirastų. ’’Sūkurio” 
pastangos apjungti šokantį 
ir dainuojantį jaunimą po 
vienu stogu, kiek galint pla
čiau, yra sveikintinos.

Dar kelis žodžius reikėtų 
pasakyti ir apie pačius šo- 
Idus ir apie pačią programą. 
Šoka dvi grupės: vyresnieji 
ir jaunesnieji. Vyresnieji, 
mano nuomone, taip gerai 
šoka, kaip gerai šoko iš 
Amerikos atvykę svečiai, 
kaip gerai šoka mūsų pagar
sėjęs ’’Gintaras”, nieko 
jiems prikišti negali. Jau
nesniesiems, žinoma, reikia 
dar treniruotės ir darbo, po 
vienų kitų metų ir jie šoks 
puikiai.

Vyresnieji pašoko 8 šo
kius, jaunesnieji - 9, mergai
tės padainavo 6 daineles ir 
muzikantai turėjo du 
pasirodymus. Programa 
gerai išbalansuota, įėjimai ir 
užbaigimai gražūs. Užbai
giamąjį žodį pasakė Balys 
Barkus, dėkodamas ”Sūku-

Prez. Reaganas įsakė ma
siškai gaminti savu laiku 
tiek kontraversijos sukėlu
sias neutronines bombas, 
kurios karo metu žudo tik 
žmones, bet nepažeidžia 
pastatų. Ypač prieš tas 
bombas triukšmą kėlė so
vietai skelbdami kad tai ne
žmoniškas ginklas (tarsi bet 
koks ginklas būtų labai jau 
humaniškas). Prieš tai 
buvęs prez. Carteris tų 
bombų gamybą buvo 

riui” už puikią popietę, taip
gi priminė, kad jau laikas 
būtų ’’Sūkuriui ruoštis į 
Ameriką išvykai su koncer
tais, ’’mūsų visuomenė tikrai 
parems šį jųsų žygį”.

Taip ir praėjo ši maloni 
popietė su ’’Sūkuriu”, besi
džiaugiant garsų, judesių, 
spalvų ir jaunų šypsenų 
linksmame sūkuryje.

A. Mauragis

Židinio sukaktis
Rugpiūčio 8 d. Sydnejaus 

skautų Židinys atšventė sa
vo 25-rių metų gyvavimo ir 
veiklos sukaktį. Paminėji
mas surengtas Syd. Lietu
vių Klube su puikia vakarie
ne, kurioje dalyvavo židi- 
niečiai ir kviestiniai svečiai. 
Šią iškilmingą sueigą pradė
jo Židinio tėvūnas Dr. V. 
Kišonas, o visą sueigą 
sklandžiai pravedė taip pat 
židinietis A. Dudaitis. Pasi
džiaugdami Židinio veikla ir 
jų įnašu talkinant skautams, 
ypač Sydnejaus Aušros tun
tui, židiniečius sveikino Syd. 
Apyl. pirm. Dr. A. Mauragis 
(taip pat židinietis), kun. P. 
Butkus, rajono vadas B. Ža
lys, perskaityti gauti sveiki
nimai iš vyriausios skautų 
Vadijos užsienyje. Po židinio

Tuo pat metu vienas rusas 
bandė ką tai sakyti, bet jau 
buvo pervėlu: rausva, tiršta 
dvokianti masė su storomis 
baltomis kirmėlėmis aptaš
kė arčiau stovinčius ir už
liejo platformą iki pat sto
ties durų. Kiekvienas nešėsi 
kur pakliuvęs. Tai ir buvo 
rusų tautos siunčiami ’’ba
daujančiai” Lietuvai ”arbū- 
zi” -. melonai.

’’Kol gyvas būsiu, Juozai, 
nepamiršiu šito vaizdo”, 
kuštelėjo man į ausį neuž
mirštamas tarnybos 
draugas ir mudu išsisky
rėme.

Grįžęs nuovadoje radau 
jau manęs belaukiančią, taip 
Vilniuje vadinamą ’’pasiutu
sią lietuvę” p. Viščienę. Ji 
sakėsi pritrūkusi kantrybės 
toliau^ tylėti ir dabar atėjusi 
tikrai man duoti velnių, kad 
aš neužkemšąs lenkams 
gerklių ir leidžiąs katedroje 
staugti lenkiškai, kad visi 
Vilniaus lietuviai tuo pikti
nasi.

Jeigu aš neatsisakysiu 
jiems padėti, tai susiorgani
zavę išdaužys man langus.

Jai patariau nesikarščiuo
ti, bet užeiti pas mane su vi
somis savo pažįstamomis po 
darbo valandų.

Taip ir padarė. Atsivedė 
apie dvidešimt vyrų ir mo
terų, pasiruošiusių iki pas
kutinio kraujo lašo kovoti su 
lenkais už lietuvišką žodį 
katedroje. Sutarėme atei
nantį sekmadienį visiems 
kartu sustoti katedros vidu
ry ir sugiedoti ’’Pulkim ant 
kelių”, ’’Prieš Tavo altorių”, 
’’Marija, Marija” ir pabaigai 
’’Jau pabaigėm auką 
gausią”. Pabandėme ir ėjo 
gerai. Tada jų paprašiau ne-

veiklos apžvalgos (B. Žalys) 
pagerbti ir mirę židiniečiai.

Ta pat proga Vyriausios 
Skautų Vadijos įsaku apdo
vanoti žymenimis: Tėvynės 
Dukros žymenimis apdova
notos šį kartą sesės židinie- 
tės Tamara Vingilienė, Ire
na Dudaitienė ir Milda Kar- 
pavičienė. Tuo pačiu neuž
miršta ir mūsų spauda: Vyr. 
Vadijos pavedimu įteiktas 
medalis Už Nuopelnus Mūsų 
Pastogės redaktoriui V. Ka
zokui, kuris per eilę metų 
talkina skautams jų spaudos 
ir informacijos darbuose. 
Židinio vadovybė iš savo 
pusės taip pat įteikė 50 do
lerių čekį išreiškiant dėkin
gumą ir paramą Mūsų Pas
togei. Tuo pačiu židiniečiai ir 
vietini Aušros tuntą sukak

J. Krupavičius

Piktžolės Vilniaus Aušros Vartuose

(PRISIMINIMAI)

sileisti su lenkais į ginčus nei 
į muštynes. Giesmėms suti
kau vadovauti aš pats.

Čia turiu pažymėti, kad 
drauge su a.a. J. Gučium 
lankiau A. Sutkaus Tautos 
Teatro studiją ir beveik 
kiekvieną vakarą prof. Ka- 
čianauskas mums miklino 
gerkles, tad dainuoti suge
bėjau. Taip, kad sekmadie
nio laukiau su gera viltimi ir 
pasitikėjimu, kad lenkus 
prarėksime.

Sekmadienį apie 10 vai. 
prie katedros susirinkome 
gerokas būrelis, kurio bran
duolį sudarė visi liuosi nuo 
tarnybos civiliai persirengę 
mano policininkai. Visi kartu 
sustojome katedros vidury. 
Kunigui išėjus skaityti šv. 
Mišių, užtraukėme ’’Pulkim 
ant kelių”. Lenkai irgi iš 
viršaus ir apačios šaukė, bet 
staiga jie nutilo, tik girdėjo
si pavieniai šūksniai v’Cham, 
chuligan...” O kai pradėjom 
kitą giesmę, ir jie nutilo, o 
giedant "Marija, Marija” te
sigirdėjo tik dūsavimai. Bai
gęs mišias kunigas mus per
žegnojo. Tada pamačiau, 
kad atėjo laikas mums pasi
rodyti pilnumoje, ir aš, kiek 
tik plaučiai leido, užtraukiau 
’’Jau pabaigėm auką 
gausią...” ir man davus 
ženklą visi lietuviai sutar
tinai pritarė ”... ir Lietuvą 
mūs brangiausią, ir senuo
sius tėvelius”. Paskutinius 
žodžius pakartojome.

Lenkai daugiau mūs ne
kliudė, tik kiek galėdami 
spraudėsi prie durų išeit. 
Mes lietuviai vėl visi kartu 
susirinkome aikštelėje. Aš 
niekados nemačiau vienoje 

ties proga parėmė pinigine 
auka.

Po oficialiosios dalies sekė 
bendri pašnekesiai, dainos ir 
įvairūs prisiminimai.

Specialų kūrybingą žodį 
Židinio sukaktį minint pasa
kė žinomas poetas Juozas 
Almis Jūragis. Visas šis 
gražus minėjimas sueiga 
baigta tradicine skautiška 
"Ateina naktis”.

PAVERGTŲJŲ VAKARAS

Rugpiūčio 8 d. įvyko kaip 
pavergtųjų tautų savaitės 
programinė dalis ir paverg
tųjų tautų vakaras Sydne
jaus Lietuvių Klube. Vaka
ras, atrodo, praėjo gana 
sėkmingai, nes dalyvių buvo 
gana apsčiai, jų tarpe ir vie
nas kitas lietuvis. Šio vakaro 
organizatorius ir pavergtųjų 
tautų komiteto pirmininkas 

grupėje susirinkusių lietu
vių tokiais pradžiugusiais 
veidais. Ir katedra taip iš
girdo pirmą kartą Vilniuje 
lietuvišką giesmę...

Pirmadienio rytą pas 
mane atėjo lenkų delegacija 
su pralotu priešaky ir pra
dėjo įrodinėti, kad Vilnius 
yra lenkų miestas, ir kad 
lietuviai esanti tik saujelė, 
kad aš be reikalo tik kiršinąs 
ir. neleidžiąs ramiai melstis.

’’Gerbiamas pralote”, jam 
atsakiau: ’’man nesvarbu, 
kiek dabar lietuvių yra, bet 
kiek jų bus. Vilnius yra pa
garsėjęs maldos namais. 
Tūkstančiai jau dabar lanko 
Vilnių ir pageidauja melstis 
jiems suprantama kalba. 
Geriau nesiginčykime. Aš 
visų Vilniaus lietuvių vardu 
prašau kiekvieną rytą skai
tyti lietuviškai šv. Evange
liją ir kievieną sekmadienį 
pasakyti lietuvišką
pamokslą. Priešingai aš ne
siimsiu atsakomybės už 
Tamstos ir katedroje besi- 

5 meldžiančių saugumą.”
Mano nurodymų paveikti 

delegatai suminkštėjo. Pra
lotas stebėjosi mano gera 
lenkų kalba ir susirūpino, 
kaip taikiai reikalus išspręs
ti. Jam patariau kreiptis į 
Kauną ir prašyti lietuvio 
kunigo. O kol kas jis galįs 
tas evangelijos dalis man 
įduoti ir jas išvertęs lietu
viškus vertimus jam gražin
siu. Ir taip širdingai išsisky
rėme. Taip mano verčiama 
šv. evangelija katedroje lie
tuviškai skambėjo porą sa
vaičių, kol atvykęs iš Kauno 
lietuvis kunigas mane nuo tų 
pareigų atleido. Su mažomis 

p. A. Kramilius, ant kurio 
pečių gulė visas vakaro or
ganizavimas ir atsakomybė, 
daug paramos ir pagalbos iš 
savo tautiečių, atrodo, ne
susilaukė. Tačiau vakaras 
buvo gausus dalyviais, nuo
taikingas ir galimas daiktas 
sėkmingas.

♦**
Neseniai įvykusiame pa

sauliniame eucharistiniame 
kongrese Liurde, Prancūzi
joje dalyvavo iš okupuotos 
Lietuvos keletas kunigų ir 
vysk. Povilonis. Iš kongreso 
gautas, kun. A. Savickui 
tarpininkaujant, Australijos 
lietuviams kunigams sveiki
nimas su jų ir vyskupų Po- 
vilonio ir A. Deksnio para
šais.

kliūtimis mes katedroje gie
dojome ir meldėmės kiek
vieną sekmadienį. Tik vėliau 
man buvo gėda sužinojus, 
kad nežiūrint mano įspėjimų 
daugelis lietuvių aną istorinį 
sekmadienį buvo atsinešę 
ylų, adatų, špilkų ir kitų aš
trių dalykėlių ir aktyves
niam lenkui bakstelėdavo į 
minkštas vietas. Tuo vėliau 
man pasiskundė minėtas 
pralotas ir prisipažino pati 
'pasiutusi lietuvė”.

Atrodė, kad jau Vilniuje 
ledus pralaužėme, bet ne
trukus apsivylėme. Vietiniai 
laikraščiai atbudo ir pradėjo 
šaukti, kad lietuviai lenkams 
neleidžią melstis savose 
bažnyčiose, kad kišą jiems 
kokią tai nesuprantamą kal
bą ir taip be galo. Prie to 
tuojau prisidėjo Vilniaus 
Universiteto studentai. Ir 
pasikišę po pažastėmis kele
tą laikraščių visai nesiįdo- 
maudami juos parduoti, su
stoję būriais šaukė: ’’Chata 
Rodzina”, "Kurier Wilenski” 
ar kokį nors ’’Golos Wars- 
zawski”... Ir taip kėlė 
triukšmą, kad net miesto 
langai drebėjo ir doresni 
žmonės piktinosi. Tai buvo 
jų protestas prieš lietuvius.

Kitą dieną pasikviečiau 
visų laikraščių redaktorius 
ir agentūrų vedėjus ir 
įspėjau, kad jeigu jie neras 
žmoniškesnių priemonių sa
vo laikraščius pardavinėti, 
tai turėsiu aš įsikišti. Jie į 
mano prašymą nekreipė 
dėmesio, bet kitą ’’protestą” 
dar padidino. Tada aš .atei
nančio šeštadienio rytą su
rinkau savo policijos valdi
ninkus ir įsakiau surinkti iš 
gatvių visus laikraščių par
davėjus, ypatingai studen
tus, ir atvesti į nuovados 
kiemą. Apie 2 vai. p.p. 
instruktorius man pranešė, 
kad kieme jau turi jie apie 
šimtinę. Po kiek laiko pasi-
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NEWCASTELIO 
. APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS

Pas Newcastle lietuvius

Liepos 26 d. St. Lauryno 
parapijos salėje, Broadmea- 
dow, įvyko Nele Apylinkės 
visuotinis narių susirinki
mas.

Susirinkimo eigoje Vald. 
pirm. Algis Rajaus padarė 
išsamų pranešimą apie pe
reitos dvejų metų kadenci
jos Valdybos veiklą ir apie 
ALB Krašto Tarybos suva
žiavimo posėdžius Adelai
dėje. Revizijos Komisijos 
Aktas buvo perskaitytas. 
Valdybos kasininkė Marta 
Zakarauskienė pateikė iš
samią kasos pajamų ir išlai
dų apyskaitą. Apie Disku
sijų Klubo veiklą pranešimą 
padarė dabartinė šio klubo 
pirmininkė Zina Zakaraus
kienė. Bibliotekos vedėja 
Viktorija Kristensen at
siuntė pranešimą, iš kurio 
paaiškėjo, kad biblioteka 
vedama pavyzdingai, tačiau 
trūksta pinigų bibliotekai 
papildyti naujais leidiniais.

Susirinkimas patvirtino 
visus pranešimus ir išreiškė 
padėką Valdybos nariams, 
tuoj pat kviečiant tą pačią 
valdybą sekančiai kadenci
jai, tačiau buvusioji valdyba
nesutiko.

Renkant naują valdybą 
Alf. Bajalis patiekė trijų as
menų sutinkančių būti ren
kamais į valdybą sąrašą, bū
tent: Dr. Motiejus šeškus, 
Rokas Lapinskas ir Algis 
Bajalis. Neatsiradus dau
giau kandidatų į valdybą, iš
rinkti tik trys aukščiau pa
minėti asmenys. Vėlesnėje 
susirinkimo eigoje kun. Po
vilas Martuzas pasiūlė, kad 
ateityje reikėtų papildyti 
valdybą iki 5 asmenų ir su
sirinkimas suteikė naujai 
valdybai teisę adoptuoti, 
reikalui esant, dar porą as
menų.

Revizijos Komisijon iš
rinkti: Alf. Bajalis, Antanas 
Černiauskas ir Alf. Šernas.

Sekė pasiūlymai bei 
diskusijos. Benediktas Liū
gą išreiškė pageidavimą, 
kad Diskusijų Klubas laiks 
nuo laiko surengtų viešas 
Sąskaitas su diskusijomis, 

ina Zakarauskienė lyg išėjo 
opozicijon pareikšdama, kad 
kiekvienam yra atidarytos 
durys įstoti nariais į šį 
klubą, kai Alf. Šernas stip
riai parėmė B.L. pasiūlymą. 
Kun. P. Mortuzas iškėlė rei
kalą ieškoti metodų paska- 
.tinti jaunesniąją kartą akty
viau jungtis į bendruomenės 
gyvenimą. Ištikrųjų paste
bėta, kad šiame susirinkime 
tik vienas ketvirtadalis buvo 
dar dirbančiųjų amžiaus, vi
si kiti jau pensininkai, o iš 
jaunesniųjų nė vieno. Alf. 
Šernas pastebėjo, kad val
dyba ateityje turėtų paskirti 
lėšų ALB Krašto Valdybai, 
organizacijoms Lietuvos 
bylai ginti, kaip HELLP 
(leidžia Baltic News, Tas.), 
’’Vasario 16” lietuvių gim
nazijai, Austr. Lietuvių 
Kultūros Fondui ir pan.

Pasveikindamas su apdo
vanojimu medaliais Alfonsą 
Bajalį ir Algį Bajalį, Alf. 

Šernas pareiškė, kad šis 
mūsų apylinkės veikėjų pa
gerbimas sudaro garbės ir 
visai Nele apylinkei, kas su
sirinkimo buvo šiltai priim
ta. Čia rašant reikia priminti 
Daną Bajalienę (apdovano
tųjų žmoną ir motiną) kuri 
ilgus metus ateina į talką 
švenčių pobūvių parengi
muose, jos dukros, kol gy
veno Nele dalyvavo chore, 
tautinių šokių grupėse bei 
jaunimo komitete, gi sūnus 
Algis šiuo metu yra vienin
telis iš jaunesniosios kartos 
įsijungęs į apylinkės organi
zacinį darbą.

Susirinkimas išreiškė pa
dėką Alf. Šernui už ilgametį 
ir nuoseklų šios apylinkės 
gyvenimo informavimą tiek 
per spaudą tiek per radio 
2 EA lietuvių valandėlę.

Susirinkimui pirmininka
vo Dr. Motiejus šeškus, 
sekretoriavo Zina Zaka
rauskienė. Gerai vedamas 
susirinkimas buvo darbin
gas. Susirinkimas baigtas 
Tautos Himnu.

Lietu iai Čikagoje
Rašo Jurgis Janušaitis

Advokatas Ričardas ir 
Ramunė Badauskai iš Syd- 
nejaus, liepos 4 dieną lai
mingai nusileido Los Ange
les mieste, Amerikoje. Sve
čiai pirmiausia Los Angeles, 
Santa Monikoje, aplankė 
Ramunės vyriausiąją sesutę 
Danguolę. Čia paviešėjo ke
letą dienų. Arčiau susipaži
no su gražiais Los Angeles 
vaizdais bei apylinkėmis, 
apžiūrėjo įdomesnes vietas 
ir pasisvečiavo lietuvių ko
lonijoje.

Po to dvi savaites svečiai 
praleido Čikagoje, pas Ra
munės tėvelius — Veroniką 
ir Jurgį Janušaičius. Ramu
nė gimusi, mokslus ėjusi, 
augusi Čikagoje turi daug 
mielų ir gerų draugių, tad 
buvo malonu svečiams susi
tikti, su jais drauge praleisti 
laiką, pagyventi prisimini
mais. Svečiai papasakojo 
jiems savus išgyvenimus 
Australijoje. Turėjo progos 
ir Ričardas arčiau susipa
žinti su lietuviškosios Čika
gos gyvenimu ir aplankė tė
velio brolius Radauskus.

Liepos 25 d. V. ir J. Janu- 
šaičių namuose susirinko di
delis būrys Ramunės ir jos 
tėvelių bei Ričardo giminių 
ir šaunaus jaunimo mieliems 
iš tolimo krašto svečiams 
palinkėti laimingos kelionės. 
Prie malonių vaišių svečiai 
Ričardas ir Ramunė Ra
dauskai dalinos kelionės 
įspūdžiais, kurių tiek daug, 
esą, susitelkė.

Vėliau svečiai išskrido į 
Daytona Reach, Floridon, 
kur drauge su Ramunės se
sute Rasa ir Renediktu 
Skvirbliais praleido keletą 
dienų poilsiaudami prie gra
žaus Atlanto.

Kelionę baigdami aplankė 
Ramunės dėdę inž. Igną ir 
Adą Tamošiūnus, Sanfran- 
ciskė, Californijoje.

GULI LIGONINĖJE

Jau dvi savaites guli 
Mater Misericordiae ligoni
nėje, Waratah, po operacijos 
Stasys Macijauskas, lanko
mas draugų ir pažįstamų.

IŠ VALDYROS VEIKLOS

Pirmame savo posėdyje 
paskutiniame susirinkime į 
valdybą išrinktieji pasi
skirstė pareigomis: pirmi
ninkas - Dr. Motiejus šeš
kus, sekretorius - Rokas La- 
Sinskas, kasininkas - Algis 

ajalis.
Valdyba rengia Tautos 

Šventės minėjimą rugsėjo 
12 d., šeštadienį, St. Peters 
salėje, Hamilton. Pradžia 
7.30 vai. Po minėjimo seka 
pobūvis su šokiais.

Valdybos pirm. Dr. M. 
Šeškus pereitą sekmadienį 
lankėsi Lietuvių Klube Syd- 
nejuje su tikslu užmegsti 
artimesnius ryšius su Syd- 
nejaus veikėjais ir tuo pačiu 
pasiteirauti, ar yra galimybė 
pasikviesti į Tautos Šventės 
minėjimą viešnią iš Kana

Rugpiūčio pradžioje jie 
laimingai sugrįžo į Sydnejų, 
[tarsiveždami malonius ke- 
ionės prisiminimus.

* * *
/j?"

Čikagoje teko susipažinti 
labai simpatišką viešnią iš 
Perth, Australijos, Angelę 
Paščekaitę. Ji į JAV atskri
do birželio 28 d. Ji aplankė 
savo pusbrolį Kęstutį ir 
puseserę Aušrą Puodžiūnus, 
New Yorke. Čikagoje kiek 
ilgiau viešėjo pas dėdę, ba
letmeisterį Jaunutį Puo
džiūną, kuris viešnią globojo 
ir supažindino su Čikagos 
miestu bei lietuvių gyveni
mu.

Angelė Paščekaitė gimusi 
Australijoje, gražiai kalba 
lietuviškai, šiuo metu studi
juoja West Australian Insti
tute of Technology ir ruo
šiasi pedagogės profesijai. 
Ji, atrodo, puiki lietuvaitė, 
sakėsi šokanti tautinius šo
kius, dalyvauja Lietuvių 
Dienose ir tautinių šokių 
šventėje. Ji pastebėjo, kad 
jai Amerikoje į akis krito 
kaikurių miestų kvartalų 
nešvara ir gyventojų nerū
pestingumas. Dalinai tai 
tikra tiesa. Ir čikagiškiai 
gyventojai kaikur stokoja 
švaros gatvėse.

Viešnia aplankė ir kitas 
įdomesnes Amerikos vietas 
ir jai patikęs šio krašto gy
venimo būdas. Čikagoje 
daug svetingumo viešniai 
parodė lietuviškos užeigos 
savininkai Regina ir Vladas 
Andrijauskai.

Su Amerika viešnia atsi
sveikino liepos 22 d. Su ma
lonia Angele Paščekaite 
nors ir trumpame, bet malo
niame pokalbyje palietėme 
ir Australijos lietuvių gy
venimą.

r

dos, esančią dabar Australi
joje, Laimą Beržinytę, Ka
nados Lietuvių Jaunimo Są
jungos Valdybos pirminin
kę. Tai sveikintinas ėjimas 
šios apylinkės jaunesniajai 
kartai suteikti progos susi
pažinti su jaunimo veikla ki
tuose kraštuose, ypač kai 
L.B. turi ir filmą, kuris būtų 
rodomas Tautos Šventės 
minėjime.

A.Š. “

DARIAUS IR GIRĖNO
MINĖJIMAS PERTHE

Minėjimas įvyko liepos 19 
d. iškilmingomis pamaldo
mis, kur su vėliavomis daly
vavo ramovėnai, sportinin
kai, Šatrija ir p. Čižeikienės 
vadovaujama . mergaičių 
grupė.

Pamaldas laikė kun. T. 
Tomich, pasakęs minėjimui 
skirtą pamokslą ir primin
damas prieš 100 metų 
Liurde pasirodymus.

Po pamaldų visi rinkosi į 
Liet. Namus pietų, kurių

RAKAS - LIETUVIŲ 
SKAUTŲ MIESTAS 

VASARĄ

Jau toks skautų gyvenimo 
būdas - vasaromis, o kartais 
ir žiemos metu veržtis į 
gamtą, stovyklauti, ruoštis 
gyvenimui. Čikagos gausūs 
skautai anksčiau neturėjo 
pastovios stovyklavimo vie
tos ir kasmet ieškodavo 
naujų stovyklavičių. Bet štai 
atsirado vienas geradaris — 
Pranas Rakas, buvęs vaisti
ninkas, savo turimą gražų 
ąžuolyną, didelį plotą pado
vanoja Čikagos skautams, 
sąlygodamas tą žemę nuo
mojąs iki 2006 metų už 
10 dol.. Šią vietą ir Praną 
Raką surado skautininkas 
Dr. Stasys Budrys. Ir taip 
Čikagos skautai įsigijo 
puikią, nepertoliausia nuo 
Čikagos, nuosavą stovykla
vietę, kurios 25 gimtadienį 
švenčia šiais metais. Sto
vyklavietėje išaugo gražūs, 
reikalingi pastatai, menės, 
valgyklos, patogumai, 
pastogės. Šioje stovyklavie
tėje kasmet stovyklauja po 
keletą šimtų skautų ne tik iš 
Čikagos, bet ir iš kitų JAV 
miestų, kartais net ir iš už
jūrio.

Ši stovyklavietė pavadin
ta žemę dovanojusio RAKO 
vardu.

Kol dar mūsų šeimos duk
ros skautavo, dažnai tekda
vo čia lankytis. Tikrai gražu. 
Kalneliai, ežerėlis, smėlėti 
takai, daug pavėsių. Tai na
tūrali gamta, gražus gamtos 
prieglobstis mūsų jaunimui. 
Tikrai ir dabar kasmet 
vasaromis klega jaunų 
skautų šūkavimai, liejasi 
darbo prakaitas, susikau
piama dvasinei atgaivai, 
liepsnoja laužai, skamba 
skautiškos dainos vakaro 

metu įteikta gomniniui 
Francui, laimėjusiems prieš 
australus trofeja, ramovėną 
p-kas p. Jaudegis pasveikino 
savanorius kūrėjus V. 
Valaitį ir A. Klimaitį gimta
dienio proga.

Minėjimą pradėjo p. J. 
Jaudegis ir žuvusieji didvy
riai pagerbti susikaupimo 
minute, p. Čižeika perskaitė 
Dariaus ir Girėno testa
mentą, o jaunimo atstovas 
R. Repševičius angliškai 
skaitė paskaitą apie Dariaus 
ir Girėno žygį.

Meninėje dalyje pasirodė 
dainininkės sesutės Čižei- 
kaitės ir J. Parter su gitaro
mis, o K. ir J. Buetner pa
dainavo solo. Užbaigai taut, 
šokių grupė Šatrija pašoko 
tris šokius.

Minėjime dalyvavo apie 
100 žmonių, iš jų beveik pu
sė jaunimo.

Gautą pelną iš pietų ir 
loterijos ramovėnai įteikė 
Lietuvių Namams - $ 130. 
Ramovės pirm. p. Jaudegis 
dėkoja p.p. Čižeikienei ir 
Jaudegienei už suorgani
zuotus pietus ir taip pat dė
koja visiems, dovanojusiems 
fantus ir minėjime atsilan
kiusiems.

B.S.

Aną savaitę Adelaidėje 
mirė Genovaitės Straukie- 
nės motina Sofija Babickie- 
nė, sulaukusi 84 metų am
žiaus. Pastaruoju metu ji 
buvo reikalinga nuolatinės 
priežiūros ir buvo laikoma 
slaugymo namuose. Liūdesy 
paliko duktė Sofija, žentas 
B. Straukas ir vaikaičiai.

Britų kalėjimuose mirė 
paskelbę bado streiką jau 
devyni airių laisvės kovoto
jai.

Vieni iš labiausiai paplitu
sių vabzdžių yra tarakonai, 
kurie taip pat laikomi pa
čiais seniausiais vabzdžiais 
pasaulyje. Jų žemėje buvo 
jau prieš du šimtus milijonu 
metų. Turbūt žemėje nėra 
tokios vietos, kur šie kenkė
jai nebūtų užtinkami.

tyloje. Kol kas stovyklauto
jų nestokojama. Gal kiek 
ima mažėti. Tačiau dar ne
greit nutils čia jaunimo 
krykštavimas, nes skautiš
kuoju keliu mūsų jaunimu 
veda ir globoja daug, daug 
pasišventusių įvairaus, 
laipsniu vadovų, turinčiu 
skautavimo patyrimus ir, 
svarbiausia, pasišventę kil
niam, skautiškam darbui.

nuo liepos mėn. 1 d., "TALKA” moka
i  . ■ ■ ■

12%
* už terminuotus indėlius.
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Mpauuuje Rašo Z. CfcSNA iš Izraelio Tėviškės žiburiai

Vilniaus administracija - išdavikiška ar patriotinė?
Išeivijos spauda nešykšti sun- 
į kaltinimų ir aitrių priekaiš.- 
Vilniaus administracijai apš
ilai ir ypač užimantiems joje 
gštus postus. Tai ir supranta-
l. Visas administracijos apa
te nuo viršaus iki apačios 
to sukurtas ir funkcionuoja
m, kad užtikrintų rusiškojo 
iperializmo interesus ir pa- 
ngtų lietuvių tautą komuniz- 
ji, teisingiau — pavergėjui, 
nonės, dirbantieji Vilniaus ir 
iriferijos administracijoje 
ieni uoliai, kiti abejingai, tre- 
prieš savo norą), traktuotini 

iip kvislingai ir priekaištai jų 
Įresu visumoje pagrįsti. 
Tačiau. . .
Kaip atrodytų šiandien Lietu- 
l velkanti jau daugiau kaip 
įmetu okupacijos jungą, jei 
ingumą Vilniaus ir periferijos 
Iministraciniame aparate su
rytų rusai, atsiųsti iš Mask
s’ Tai ne šiaip sau retorinis 
rosimas. Mes turime prieš 
is liūdną, bet įtikinantį pa- 
zdį — Latviją. Rygos admi- 
stracijoje vyrauja rusai, nes 
idovaujančius postus joje tuoj buvo gana pavojinga Stalino te- 
i karo užėmė surusėję latviai, 
ivę “raudonieji šauliai”.
1918-19 m. įvykiuose aktyviai 
lyvavo gana gausūs komunis- 

I sudaryti kariniai latvių 
lai. Žmonės praminė tų 
iu karius “raudonaisiais 
ais”
Bolševikai, kaip žinoma, 

ivo sutriuškinti ir pasitraukė 
Rusijos gilumą. Latvių dali
ai buvo perkelti į Maskvą ir 
irj laiką sudarė Kremliaus 
olą. Net Lenino asmens sar
giniai buvo latviai. Didelė tų 
tvių dalis per pirmuosius so

REMK AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDĄ

dali- 
člali- 
šau-

tada

lenkų iš Vilniaus krašto, Vaka
rų Gudijos ir Vakarų Ukrainos 
savo noru vyko į Lenkiją ir kur- 
dinosi jos vakarinėse srityse, iš 
kurių prievarta buvo išvaryti 
vokiečiai. Vilnius gerokai ištuš
tėjo, juoba, kad didžiulė žydų 
gyventojų dalis buvo vokiečių 
sunaikinta, o tuoj po karo išvy
ko nemažai lenkų. Objektyviai 
susiklosčiusi padėtis buvo pa
lanki Vilniaus sulietuvinimui.

A. Sniečkus ir jo artimi bend
radarbiai įžvelgė ir didžiulį pa
vojų, grėsusį Vilniui. Jei lietu
viai inteligentai iš Kauno bei 
provincijos miestų nesutiktų 
tuoj pat keltis į sostinę, susida
riusią tuštumą užpildytų rusai, 
kuriuos vėliau netaip jau leng
va būtų išprašyti. M. Suslovas, 
kaip tik tuo metu atsiųstas iš 
Maskvos, visaip skatino rusų 
kolonizaciją. Jo liūdnai pagar
sėjęs posakis “Litva bez litov- 
cev” (Lietuva be lietuvių) nu
skambėjo kaip rimtas įspėji
mas. Lietuviai komunistai, kaip 
įmanydami, stengėsi priešintis 
Suslovo politiniam kursui. O tai

roro siautėjimo metais.
Man, tuometiniam “Tiesos” 

korespondentui, teko dalyvauti 
Telšių apskrities inteligentų su
sirinkime, kuriame aistringą 
kalbą Vilniaus sulietuvinimo 
klausimu pasakė Justas Palec- mimų, 
kis, pats kilęs iš šio krašto. Že
maičių “Alkos” teatro salė bu
vo pilnutėlė. Susirinkimo pirmi
ninkas rašytojas Butkų Juzė po 
Paleckio kalbos pasiūlė pateik
ti- klausimus prelegentui. Kaž
kas iš salės (kaip vėliau paaiš-, 
kėjo agronomas J. J.) šūktelėjo;

fr- • • - ’ “_________

— Justinai, kiek tu man duo
nos pagal maisto kortelę tame 
savo Vilniuje duosi? Puskilį ar 
600 gramų? Užsuk, atgal važiuo
damas, į mano ūkį, įdėsiu porą 
kepalų. Savo prezidentienei par
veši. . .

Visi ėmė juoktis. Sėdėjau ne
toli tribūnos, iš kurios kalbėjo 
J. Paleckis, ir pastebėjau, kaip 
kietai jis sukando dantis, kaip 
sunkiai susivaldė, šypsodama
sis, taikliai atkirto

— Būtinai užsuksiu, kaimy
ne. Dėkui už pakvietimą. . . Ar 
atsimeni, mokykloje per kažko
kį vakarą deklamavai Kudirkos 
“Labora”. Ten apie gardaus vai-, 
gio šaukštą ir apie idealus gerai 
pasakyta. . . Mūsų nedaug. . . 
Ir jei visi, kaip tu, kaimyne, gal
votų, turėtume išsižadėti Vil
niaus, be kurio prisiekėme ne- 
nurimti. . . Jei ne mes savo sos
tinėje gyvensime, ji niekad ne
bus mūsų. . . Nepraleiskime is
torinės progos. . .

Reikėjo nemažai drąsos vie
šai pareikšti tokią mintį anais 
sunkmečiais. Juk Suslovo žmo
nių salėje buvo apstu. Juokas 
nuščiuvo beregint.

Vilniaus sulietuvinimas, be 
abejonės, buvo, tautiškai verti
nant, patriotinis uždavinys, ku
ris, nepaisant Suslovo pasiprie
šinimo, trėmimų, masinių suė- 

aparato valymų nuo 
“svetimų sovietų valdžiai gaiva
lų”, visdėlto buvo įvykdytas. 
Lietuviai šiuo metu sudaro Vil
niuje daugumą, berods, apie- portuojama į užsienį. 
60%. Tai įvykęs demografinis (bus daugiau)
faktas ir vargu ar kas ateityje (bus daugiau)
bandys jį ignoruoti.

• - . . C .

Jo tikslas — skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių 
kultūrines apraiškas.

Fondą .stiprinsime ir ji ugdysime, jei įvairiomis 
progomis jam aukosime, stosime jo nariais ir 
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street,
North Melbourne, Victoria

Lietuvos ekonomija — 
administracijos dėmesio centre 

Komunistinė Vilniaus admi
nistracija daro visa, kas tik įma
noma, kad Lietuvds ekonomija 
plėtotųsi linkme, labiausiai ati
tinkančia krašto interesus, net 
ir tais atvejais, kai tie interesai 
prieštarauja visos Sovietijos 
planams. Pagrindinės pastangos 
pramonės srityje — steigti įmo
nes, gaminančias išbaigtą pro
dukciją, o ne atskirus mazgus 
rusiškiems gaminiams. Nevisuo- 
met tai pavyksta. Visdėlto rei
kėtų pažymėti kaip teigiamą re
zultatą faktą, kad * šiuo metu 
Lietuvoje pagaminama 25% vi
sų Sovietų Sąjungoje išleidžia
mų metalo apdirbimo staklių. 
Didesnė lietuviškų staklių dalis, 
ypač preciziško tikslumo, eks-

A.L. Fondo Valdyba

dų valdžios dešimtmečius pa
irę Rusijoje žėrinčią politinę 
ajerą partiniame ir valstybi 
ame aparate, kariuomenėje ir 
KVD. Tie jauni vyrai, atskir- 
nuo savo tautos, daugumoje 

įveju sukūrė mišrias šeimas ir 
er ilgesnį laiką surusėjo.
Po II D. karo latviai, buvę 
raudonieji šauliai”, kaip “na- 
ionaliniai kadrai”, buvo Mask- 
os nukreipti vadovaujančiam 
irbui į savo tėvynę. Gerokai 
rimiršę latvių kalbą, tie vade
li įvedė savo įstaigose rašt- 
edybą rusų kalba. Tai atvėrė 
nsams plačias galimybes užim- 
vietas administracijos apara- 

i Pasekmių ilgai laukti nerei- 
ijo. Latvija per pastaruosius 
D metų buvo žymiai daugiau 
irusinta negu Lietuva ar Esti- 
i, krašto ekonomija labiau pa- 
ingta Sovietijos liaudies ūkiui, 
asų gyventojų skaičius tiek 
bsoliučiai, tiek ir nuošimčiais 
kaičiuojant, gerokai gausesnis 
egu kaimyninėse Baltijos res- 
ublikose. Ir kas nemažiau svar- 
u — gyvenimo lygis kur kas. 
ūmesnis. Nemažai latvių savait- 
alius panaudoja tam, kad ga
ktų važiuoti į Lietuvąar Esti- 
Į apsipirkti, ypač maisto.

“Vyrai, atstatytom miestą 
Gedimino!”

Ši eilutė, paimta iš populia
is pokario metais J. Švedo dal
ios, atspindi ne tik lietuvių tau
te pastangas prikelti savo sos- 
inę iš griuvėsių, bet ir A. 
niečkaus administracijos sie
tus sulietuvinti Vilnių.
Reikėtų skaitytojams primin- 

i, kad Maskva dar 1945 m. pa- 
irašė su Varšuva sutartį dėl 
tnkų repatriacijos. Daugelis Dail. Adomas Galdikas Vėjas

Paminėti prezidentai
Daug ką mes esame pa

minėję, tik savo nepriklau
somybės laikų tris didžiuo
sius politikus, mūsų gyve
nimo vairuotojus — savo tris 
prezidentus kažkaip pa
miršdavom paminėti. Štai 
Melbourne ramovėnai nu
sprendė juos paminėti. Buvo 
užsakyta pas dail. Juozą 
Baukų (Banks) mūsų buv. 
trijų prezidentų portretai. 
Dail. Baukus juos nutapė 
klasiniame stiliuje spalvo
tais dažais visai gerai. Ra
movės valdyba, gavusi iš 
Apyl. Valdybos sutikimą, 
juos iškabino Lietuvių Na
muose, lietuvių bibliotekoje, 
šio gražaus, ruimingo kam
bario virš lentynų plikas 
sienas gražiai papuošdama.

Tų visų trijų prezidentų 
bendras minėjimas įvyko 
liepos 19 d., tuoj po ramovė- 
nų paruoštų lietuviškų pie
tų. Susirinkus į biblioteką 
gal apie 60 žmonių, minėji
mą atidarė pirm. Vytautas 
Šalkūnas, gan plačiai per
žvelgęs mūsų istorijos svar
besnius punktus ir pakvietė 
aptarti prez. Griniaus gyve
nimą ir veiklą p. Meiliūną 
(senj.). Po jo, apie prez. 
Stulginskį kalbėjo mūsų 
klebonas kun. Vaseris. Ir 
pagaliau apie prez. Smetoną 
kalbėjo vėl p. Meiliūnas. 
Abu kalbėtojai, kad ir trum
pai, bet gan ryškiai nušvietė 
tų prezidentų gyvenimą ir jų 
nuveiktus didelius darbus 
mūsų tautai.

Po minėjimo Ramovės 
Valdybos nariai su paskaiti
ninkais ir kitais svečiais 
Klubo patalpoj prie kavutės 
dar turėjo progos draugiškai 
pasikalbėti ir pasidalinti 
savo įspūdžiais, o dail. Bau
kus parodė čia ir daugiau 
savo atliktų darbų spalvo
tom nuotraukom.

N. Butkūnas

**»
Europos saugumo ir 

bendradarbiavimo kon
ferencija, Madride, kuri 
pradėta pereitų metų pabai
goje ir tęsiama šiais metais 
nuo liepos 28 d. pertrau
kiama iki spalio 27 d. Vakarų 
kraštai ta konferencija labai 
nusivylę, nes dėl žmogaus 
teisių nepavyksta susikal
bėti su Sov. Sąjunga. Anot 
Amerikos delegato M. 
Kampleman, pas sovietus 
sistemingai jėga užgniauža- 
mas žmogaus teisių kovoto
jų sąjūdis nesiskaitant su 
jokia morale ir tarptauti
niais įsipareigojimais.

Ir Rytų Vokietijoje 
pastaruoju metu pasireiškė 
nepasitenkinimo protestų ir 
net streikų reikalaujant 
daugiau teisių ir pagerintų 
sąlygų. Ypač bruzdėjimas 
vyksta jaunimo gretose.
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SKAITYTOJO ŽODIS
PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogėje Nr. 28 S. 
Pačėsa , aprašydamas pri
siminimus apie Stepą Darių 
ir Stasį Girėną, pateikia ke
letą ištraukų iš ’’Kario” 1974 
ir 1975 m. parašytų P.K. 
Jurgelų diskusinių straips
nių, bet tos ištraukos patie
kiamos jau kaip faktai. Nei
giamai atsiliepia apie ka
riuomenės vadą generolą 
Žukauską, kad jis globojęs 
aukštus kariuomenės virši
ninkus svetimtaučius ir su
kurstytas gen. Kriaucevi- 
čiaus t.y. aviacijos viršinin
ko ir nubaudęs Darių 30 pa
rų daboklės. Štai keletas 
davinių jš Lietuvių Enciklo
pedijos apie gen. Žukauską. 
Jis iš Rusijos grįžo jau ge
nerolo laipsnyje. 1919 m. 
paskirtas vyriausiu karo va
du. Jis įvykdė paskutinį bol
ševikų puolimą, vad. Zarasų 
operacija, per kurią bolševi
kai buvo išvyti iš Lietuvos. 
Prezidentas jam pareiškė 
Eadėką ir apdovanojo Vyčio 

kryžiaus ordenu. 1919.10.7 
buvo atleistas iš karo vado 
pareigų ir paskirtas prie 
prancūzų gen. Niesslio misi
jos, kuri prižiūrėjo bermon
tininkų evakuaciją iš Lietu
vos. Kariuomenėje pasireiš
kus drausmės negalavi
mams 1920 m. vasario 23 vėl 
paskirtas vyr. karo vadu. 
Per trumpą laiką atstatė 
drausmę ir pakėlė kariuo
menės moralę. Steigiamam 
seimui susirinkus ir per
tvarkant vyriau

sybę buvo atleistas iš karo 
vado pareigų. Po nesėkmės 
kovose su lenkais prie Seinų 
vėl paskirtas armijos vadu. 
Lenkai buvo sulaikyti Mus- 
nikų - Širvintų - Giedraičių 
riboje. Po to atvyko į Uk
mergę ir vadovavo kauty
nėms, kurias lietuvių ka
riuomenė laimėjo. Įvykus 
paliauboms kariuomenė 
buvo pertvarkyta pasi
ruošiant galimiems nau
jiems netikėtumams. Už 
Lietuvai nuopelnus apdova
notas aukščiausiuoju 1-mo 
laipsnio Vyčio Kryžiaus or
denu. Be ,to apdovanotas ei
lės svetimų valstybių kovos 
ordenais. Per pavasarininkų 
kongresą 1927 m. J.A.V. 
Lietuvos Vyčių atstovai jam 
įteikė aukso kardą (atiduo
tas į karo muziejų) kaip 
J.A.V. lietuvių pagarbos 
ženklą. 1934 m. įrašytas į 
2-ro ulonų pulko sąrašus ir 
liko tikrosios karo tarnybos 
eilėse iki mirties. Leidinyje 
Eirmasis nepriklausomos

ietuvos dešimtmetis (1930) 
jo žodžiai: ’’Kol gyvas būsiu, 
mano siela ir širdis bus su 
kariuomene”. Palaidotas 
Kaune su didelėmis iškilmė
mis.

Žvilgterkim į pareikštas 
mintis, Mūsų Pastogėje, kur 
rašoma: kad ’’lakūnai, važi
nėdami lankyti S. Dariaus 
daboklėje, važiuodami pro 
kariuomenės štabą ir jų mo
tociklų motorai kėlė didelį 
triukšmą. O kar. vadas 
įžvelgė demonstraciją, ir po 
5-kių dienų paleido Darių iš 

daboklės. Išvada: kad gen. 
Žukauskas sugebėjo atsta
tyt pašlijusią kariuomenėje 
drausmę ir atstatyt pašlijusi 
frontą bet jau lakūnų su mo
tociklais daromo triukšmo 
nebesugebėjo sutvarkyt (jei 
toks įvykis ir būtų buvęs) ir 
išsigandęs dovanojo jo už
dėtą bausmę. Tokių įvykių 
tvirtinimas ir skelbimas per 
spaudą pažeidžia garbingo ir 
visų mylimo kariuomenės 
vado gen. Žukausko autori
tetą. Man jau tarnaujant tuo 
laiku aviacijoje apie tokius 
atsitikimus neteko girdėt. 
Bausmė buvo dovanota tur
būt dėl Dariaus paduotų ra
portų kariuomenės štabui. 
Karininkai privalėjo paduot 
raportą dalies vadui dėl ve
dybų. Dalies vadas paskir
davo garbės teismą išaiški
nimui apie būsimą karininkų 
šeimos narį ir po to dalies 
vadas duodavo leidimą. Ve
dybos be leidimo jau buvo 
nusižengimas prieš karišką 
drausmę. Karininkas S. Da
rius už vedybas be leidimo 
buvo nubaustas kariuome
nės vado 30 parų daboklės. 
Daug vėliau aviacijos kapi
tonas, vedęs be leidimo buvo 
atleistas iš kariuomenės. 
Pavardės neminiu, nes yra 
miręs.

Dėl apie transatlantinių 
lakūnų pašovimą ir rastiį 
kulkų žymių jų kūnuose, ir 
Lietuvos prezidento įsaky
mą nutylėt. Tai Kario žur
nale nr. 10 1974 m Lietuvos 
aviacijos karo lakūnas karo 
metu gyvenęs tris mėnesius 
Soldine ir lankęs sudužimo 
vietą taip aiškina: palyginus, 
viso lėktuvo kvadratūrą, la

Išvyka į Lietuvą
Klijentams pageidaujant, 

suorganizavome dar vieną 
ekskursiją į Lietuvą, šiems 
metams, su

10 NAKTŲ VILNIUJE
Ekskursija iš Australijos 

išvyksta rugsėjo 8 d. pro 
Singapūrą ir Maskvą j Vil
nių. Po to į Rygą, Leningra
dą ir namo. Grupei vadovaus 
mūsų Brisbano skyriaus 
tarnautoja Valentina Luc- 
kutė. Norintieji vykti, sku
biai registruokitės mūsų 
ištaigoje arba Jums arti
miausiame skyriuje, nes 
vietos ribotos.

įp Palanga
Travel

kūnai užima labai mažą plo
tą. Jeigu jau buvo į juos pa
taikyta, tai lėktuvas turėjo 
būt suvarstytas kulkų. Lėk
tuvas buvo pargabentas į 
Lietuvą, bet apie lėktuve 
rastas kulkų žymes niekas’ 
iki šiol nepaminėjo. Pašau - 
tas lėktuvas turėjo kristi

Valentina Luckutė

SYDNEY: 280 Pitt St.,
tel. (02) 264-2008

MELBOURNE: 59 Queen 
st., tel. (03) 62-7758

ADELAIDE: 229 Rundle St. 
tel. (08) 223-7817

BRISBANE: Cnr. Elizabeth 
& EDWARD streets, 
tel. (07) 221-3177

PERTH: 6th Fir. AMP Bldg. 
140 St. George’s Tc., 
Tel. (06) 321 7371

pašovimo vietoje, bet jis ėjo 
tūpti net už 7 kilometrų, ką 
liudija leidžiantis išskintos 
nedidelės pušaitės. Magne
tas buvo išjungtas, kad ne
kiltų kibirkštis, nes užside
gus benzinui Lituanika pa
virstu pelenų krūva. Tvirti- 

Nukelta į psl.

Piktžolės Vilniaus..
Atkelta iš psl. 3

rodžiau kieme. Ten radau, 
sprendžiant iš kepuraičių, 
beveik vienus studentus. 
Vieni jų dainavo lenkiškas 
dainuškas, kiti pamatę mane 
šaukė: ar aš prisimenąs gen. 
Želigovskį, gen. Pilsudskį? 
Ar nebūtų laikas čia jiems 
vėl kai ką patvarkyti, ir 
daug kitokių nesąmonių. Aš 
jiems į tai kiek prisimenu 
taip atsakiau: kad jie su 
savo priekaištais ir protes
tais gatvėse nieko geresnio 
neatsieks, kad jie ir mes 
esame atversti į krikščio
nybę vieno ir to paties Jo
gailos, tai kodėl dabar mums 
Eiautis? Kam nepatinka

ažnyčiose klausytis lietu
viškos giesmės, tegu užsi- 
kemčia ausis, tą patį gali da
ryti ir tie, kuriems nepatin
ka lenkiškos. Jūs esate per- 
dideli ”karštagalviai”. Jums 
atvėsinti siūlau vieną iš tri- 
J’ų: pirma, aš turiu teisę lai
dyti jus iki pirmadienio ryto 

ir pristatyti teismui, kad 
nubaustų už triukšmo kėli
mą viešose vietose ir už 
nepildymą policijos teisėtų 
reikalavimų, antra, galiu 
atiduoti rusų komendantui 
ir trečia, - mano paties 
bausmė: čia pat kieme 
rėkite, ir kuris garsiau rėks, 
bus pirmas išleistas. Linkiu 
pasisekimo!

Man pasitraukus prie jų 
atsirado pora lietuviškų 
milžinų policininkų su ’’gu
minėmis6 rankose. Jie grei
tai įsitikino, kad juokauti jau 
neliko vietos. Po ilgokos 
pertraukos vienas po kito 
vėl pradėjo: ’’Golos Wars- 
zawski”, ’’Chata Rodzina” ir 
taip be galo. Šaukė, kad net 
nuovados langai sproginėjo, 
ir buvo iš kiemo išleisti tik 
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tie, kurie buvo jau tiek nusi- 
rėkę, kad negalėjo garso iš
spausti. Žinoma, dar tokie 
’’patriotai” turėjo praeiti 
’’tamsų koridorių”, ir kada 
jau pasiekė išėjimo duris, tai 
negalvojo eiti žingsniu, bet 
taip nešėsi, kad kiekvienas 
galėjo kandidatuoti į olimpi
nius bėgikus...

Paskutinieji kiemą aplei
do tik apie 4 vai. ryto. Apie 8 
vai. ryto paskambinau laik
raščių redakcijoms atsiimti 
konfiskuotus laikraščius. 
Prikrovėme geroką sunkve
žimį. Tas tęsėsi apie savaitę, 
bet vis mažesniais skaičiais. 
Redaktoriai įsitikinę, kad 
kovos su manimi nelaimės, 
pradėjo apie lietuvius daug 
maloniau rašinėti, o studen
tai taip įšsidainavo, kad kai 
kurie dar ir šiandie turbūt 
aukštesnio tono neišspau- 
džia...

Atėjo lapkritis, o su juo ir 
mūsų kariuomenės šventė. 
Mes — policija — pasiruošė- 
me visokiems netikėtu
mams. Visos iškilmės įvyko 
čia pat prie nuovados durų - 
Mickevičiaus gatvėje. Pra
žygiavo keletas kuopų pės
tininkų, artilerijos dalinių. 
Juos sveikino ir priėmė gen. 
Vitkauskas ir pora susitrau
kusių rusų atstovų. Gen. 
Vitkauskas dėvėjo paprasto 
kareivio milinę ir kepurę, tik 
ant paprastų antpečių ma
tėsi generolo ženklai. Jokių 
kryžių, jokių medalių. Kari
ninkai, kareiviai ir net ark
liai praėjo nuleistomis gal
vomis, lyg ir nujausdami, 
kad tai yra paskutinis toks 
paradas. Visa tai priminė 
daugiau laidotuves, o ne 
mūsų garbingos kariuome
nės šventę. Kauno ’’ponų” 

visiškai nesimatė. Mums, 
policijai buvo liūdna ir prisi
minus iškilmes Kaune prie 
Karo Muziejaus ar Parodos 
aikštėje gerklėse kartu da
rėsi...

Visiems išsiskirsčius grį
žau nuovadom Ten mums 
besidalinant įspūdžiais užėjo 
jau gerokai pažįstamas ir 
Naujoje Vilnelėje esančios 
rusų komendantūros taip 
vadinamas kapitonas Popo
vas. Mes taip ilgai įsikalbė
jome, kad atėjo jau gana vė
lokas vakaras. Mano rusų 
kalbos žinojimas jam taip 
patiko, kad jis norėdamas 
dar ilgiau tęsti pokalbį, pa
siūlė nueiti dar kur nors 
pavakarieniauti. Aš įsikišau 
1 kišenę Velykio "Midaus” 
buteliuką ir mudu išėjome į 
prieš nuovadą esančią kavi
nę. Ir tolimiausiame, tam
siausiame kampe radę tuščią 

neužimtą staliuką susė
dome. Užsisakę kavos ir po 
gabaliuką torto ir retkar
čiais liežuvius patepdami 
’’Midum” toliau šnekučiavo
me. Taip mums bešnekant 
atėjo ir priešingame kampe 
atsisėdo jauna lenkų pora, 
kuri atsivedė labai gyvą 
berniuką. Jis bėgiojo nuo 
staliuko prie staliuko ir krė
tė pokštus. Čia turiu pami
nėti, kad kapitonas Popovas 
buvo kiek persišaldęs ir 
dažnai šnypštė nosį niekad 
neįkišdamas pilnai į kišenę 
nosinės. Tą tuoj pastebėjo 
bėgiojantis berniukas ir pri
siartinęs vis norėjo ištrauk
ti. Tada aš ir sakau: ’’Kapi
tone, jeigu nenorite netekti 
savo nosinės, įkiškite giliau į 
kišenę, nes šitas berniukas 
ją nučiups”.

”A...ciū!.. Nučiups, pa
vogs” — pasakė lyg iš miego 
Eabusdamas. ’’Žinote, leis

ite jam. Tegu pratinasi iš 
mažens. Kuo anksčiau pra
dės, tuo bus jam geriau! Ži- 

note, pas mumis visi vagia 
nuo viršūnės iki apačios. Su 
tuo, ką mums valdžia duoda, 
katinas neišsimaitintų. Da
bartinės Rusijos šūkis yra: 
griebk, kiek tik gali ir me
luok, Įdek tik gali! O, mato
te, kad kvailiai tuo tiki. Man 
atsiradus čia, Vilniuje, ma
niau patekau į kitą planetą, 
nes mums šitas kraštas buvo 
juodinamas .kaip nežinau 
kas. Dabar tik man ir ki
tiems draugams pradeda 
atsidaryti akys. Ar jūs ne
pastebite, kaip mūsų karei
viai aprengti? Ar jūs dar 
nepraėjote pro mūsų karei
vines ir neuostėte to džio
vintos supuvusios žuvięs 
kvapo? Tą mūsų kareiviai 
metai iš metų tik ir valgo. O 
ginklai - vienas surūdijęs 
šautuvas penkiems karei
viams. Ar negaunate raštų 
gaudyti mūsų dezertyrus? 
Bėga visi, kaip bitės iš avi
lio. Man šiandie pamačius 
jūsų kariuomenę, suskaudė
jo širdį... Sakykite, drauge, 
kodėl jūs esate tokie kvaili ir 
laukiate kaip galvijai sker
dyklos? Ką galvoja jūsų vy
riausybė? Karinė Vyriausy
bė: Jūs tik pradėkite, ir mes 
devyni iš dešimties būsime 
jūsų pusėje. Aš sakau... 
sakau, kad rytoj jau gali būti 
pervėlu. Pervėlu, mano 
mielas drauge! Dabar mums 
įsakyta niekur nesikišti, jus 
pripratinti, pasigauti, o tada 
Eamatysite. Pardavinės 

etuvis lietuvį, brolis brolį.
O mūsų Stalinas kraipys ūsą 
ir juoksis”.

Buvau pilnai įsitikinęs, 
kad mano draugas kapitonas- 
nuo lietuviško ’’midaus” ir 
lenkiškos kavos buvo jau 
’’pilnas”. Apmokėjau sąs
kaitą ir mudu apleidome ka
vinę. Gatvėje dar ilgokai 
pavaikščiojome. Jis gryno 
oro atgaivintas prašė var
dan mūsų pažinties viską, 

apie ką buvo kalbėta, pa
miršti.

Grįžęs įlindau į lovą, bet 
užmigti negalėjau. Popovo 
žodžiai mane kankino. Gal
vojau, ar tikrai gali būti tei
sybė, ar tik girto ’žmogaus 
kliedėjimai. Bet patarlė sako 
— ką blaivus galvoja, tai 
girtas išplepa. O gal...

Nusibodus vartytis apie 4 
vai. rytoišlindau iš lovos ir 
sėdęs prie rašomosios maši
nėlės visą pasikalbėjimą 
smulkiai užrašiau. Užrašęs 
’’slaptai asmeniškai” ryte iš
siunčiau Vilniaus policijos 
vadui.

Tą ir kitą dieną valkiojaus 
kaip nesavame kailyje. Pa
tikrinome ginklus, rūsius, 
langus, durų užraktus ir 
kita. Laukiame, bet niekas 
niekur. Mano vyrai sekė 
kiekvieną mano žingsnį ir 
rodos tik laukė - pradėk! Bet 
taip ir nieko.

Katvirtadienio rytą 
paskambino policijos vadas 
ir kvietė ateiti 10 vai. pilnoje 
uniformoje į jo įstaigą. Ten 
man ir dar porai kitų Vil
niaus miesto ir apskrities 
viršininkas p. Šlepetys už
kabino man Gedimino ir Ar
timo Pagalbai ordenus. 0 
kiek vėliau policijos vadas p. 
Remeikis man įteikė Ka
riuomenės Vyr. Štabo įsa
kymo ntrtrašą, kad už ypa
tingus nuopelnus Lietuvai 
esu kariuomenės šventės 
proga pakeliamas į Teismo 
(teisininkų) vyr. leitenanto 
laipsnį. Tai įteikdamas p. 
Remeikis giliai atsiduso ir 
dar prasitarė: ”Po velnių, iš 
Kauno vis dar nieko nesigir
di.”

Bus daugiau
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Su Dainos Sambūriu Melbourne
KAUKIŲ BALIUS

Neabejotina ir neginčyti
na - Melbourne lietuvių kul
tūriniame gyvenime Dainos 
Sambūris yra spalvingiau
sią, veikliausia ir mėgia
miausia organizacija, kuri 
savo skambiomis lietuviško
mis dainomis jungia visus 
Melbourne lietuvius, išlaiko 
juose tautinį sąmoningumą 
ir suteikia stiprybės žygiuo
ti pirmyn vingiuotu gyveni
mo keliu.

Nenuostabu, kad jų pa
rengimai yra visuomenės 
mėgstami ir skaitlingai lan
komi. Ne tik įvairūs minėji
mai ir jų koncertai, bet ir jų 
metiniai baliai būna įdomūs 
ir pasisekę, ką įrodo nese
niai įvykęs Dainos Sambūrio 

Jaunimo Ansamblio vedėja D. Levickienė (su gėlėmis), 
D. šaulytė ir J. Jurevičius (=Dra£ula, baliuje laimėjęs 
pirmą vietą)

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
GELEŽINĖ VALDŽIA

Priimdamas išminties vardą naujasis Karalius sako: — 
’’Patarimas ir tiesumas mano, gudrybė mano, stiprybė 

mano. Per mane karaliai karaliauja ir įstatymų leidėjai 
daro teisingus nutarimus. Per mane kunigaikščiai vieš
patauja, ir galiūnai daro teisybę. Aš myliu mane mylin
čius, ir kurie anksti manęs jieško, ras mane. Pas mane 
turtai ir garbė, puikios gerybės ir teisybė. Nes mano vai
siai geresni už auksą ir už brangų akmenį, ir mano pelnas 
už rinktinį sidabrą. Aš vaikščioju teisybės keliais, teismo 
takų viduriu, kad padaryčiau turtingus mane mylinčius ir 
pripildyčiau jų iždus. Kas mane randa, randa gyvenimą ir 
semiasi išganymo iš Viešpaties. Kas gi man nusideda, 
žeidžia savo sielą. Visi, kurie nekenčia manęs, myli mir
tį”. — Patarlių 8:14-21, 35, 36.

IZRAĖLIS PAVYZDIS

Aišku kad pasauliui bus duota gana laiko pamatyti die
viškosios valdžios veikimą Izraelyje, ir pastebėti jos 
praktišką naudą, kuomet kitur bus įsigalėjusi anarkija; 
todėl didžiuma tautų ’’geidaus” karališkosios valdžios. 
Tie dalykai yra puikiai nupiešti pranašingais žodžiais, 
pasakytais į Izraelį: —

"Kelkis, prašvisk, nes tavo šviesa ateina ir Viešpaties 
garbė ant tavęs užteka. Nes štai tamsybė dengia žemę ir 
tamsumas tautas, ant tavęs gi užteka Viešpats ir jo garbė 
pasirodo tavyje. Tautos vaikščios tavo šviesoje ir karaliai 
(žemės didžiūnai) tau užtekėjusiame skaistume. (Tai bus 
pritaikoma dvasiniam Izraeliui, Teisingumo Saulei; o taip 
pat ir josios žemiškiems atstovams, — kūniškam Izraeliui 
tada kai jis bus sugrąžintas į malonę).”

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bačinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Qld. 4121

metinis kaukių balius, kuris 
į Lietuvių Namus priviliojo 
ne tik eilinius Melbourne 
tautičius, bet ir prašmatniau
sius arabų šeikus, įvairių 
tautų princus ir princeses, 
kiniečius, indusus, ispanus ir 
meksikiečius. Net ir vyriau
sias pragaro valdovas Me
fistofelis ir visų dvasių ir 
pagundų viršininkas Draku
la teikėsi atsilankyti. Nega
na to, ir visų žvėrių 
atstovas - Meška atsivedė su 
savimi vilką ir laputę ir to
kie kaukių baliaus maišyti 
svečiai pridavė šiam vakarui 
egzotiškos nuotaikos, kuri 
išsilaikė per visą vakarą, 
linksmai nuteikusi visus ba
liaus dalyvius.

Šis kaukių balius buvo 
ypatingas tuo, kad viena iš 
trijų Sambūrio dirigenčių p. 
Danutė Levickienė oficialiai 
pristatė melbourniškiams 
naująjį Jaunimo Ansamblį, 
kuris gražiomis apeigomis 
buvo pakrikštytas ir įjung
tas į Dainos Sambūrį- 
Krikšto tėvais buvo 
gakviesti daugiausiai patyrę 

ambūrio dainininkai - Ele
onora Balčiūnienė ir Vincas 
Lazauskas, kuris šampanu 
pakrapino naujuosius daini
ninkus. Varijetinio pobūdžio 
programa įrodė, kad Jauni
mo Ansamblio įsijungimas 
gerokai pajaunins mūsų 
Dainos Sambūrio veidą ir 
gražiais balsais sustiprins 
choro pajėgumą.

Didžiai vertiname šį reiš
kinį, kuris užtikrina mūsų 
Sambūrio tęstinumą ir lei
džia tikėtis, kad ilgam Mel
bourne gražiai skambės lie
tuviškos dainos.

Štai mūsų jaunosios 
kregždutės ir špokai, kurie 
savo gražiais balsais sustip
rins Dainos Sambūrio

dainų skambėjimą: Da
nutė Beržanskaitė, Loreta 
Čižauskaitė, Brigita Szem- 
tinrey, Dana Špokevičiūtė, 
Birutė Šaulytė, Algis Kara
zija, Vidas Sadauskas, Min
daugas Simankevičius, Ri
mas Vyšniauskas ir Jonas 
Jurevičius.

Apie 250 baliaus svečių su 
malonumu sekė margai ir 
šventiškai apsirengusių 
Jaunimo Ansamblio dalyvių 
estradinį šokį ir atidžiai 
klausėsi jų dainų žodžių, ku
rie pritaikyti šiai pro
gai.

Sambūrio šauklys — Algis 
Šimkus, nuotaikingai per
skaitęs krikšto aktą, gražiai 
užbaigė inauguracijos eigą.

Tęsėsi šokiai, kur įvai
riausiomis kaukėmis prisi
dengę svečiai labai klaidino 
sao identitetą.

Galų gale, Sambūrio val
dybos pirmininkas p. Lyni- 
kas pasveikino visus sve
čius, o Sambūrio sekretorė 
p. Šeikienė pranešė, kad 
įvyks kaukių paradas ir 
kaukių įvertinimo komisijon 
Pakvietė mūsų kleboną kun.

aserį, p. A. Ramoškienę ir 
p-lę E. Korsakaitę. Maršo 
taktu ratu žygiavo kaukės 
ir, gal pirmą kartą Melbour
ne istorijoje, pasirodė, kad 
ir melbourniškiai moka nuo
taikingai leisti laiką. Šis 
kaukių paradas sukėlė daug 
linksmo triukšmo. Neilgai 
teko laukti sprendimo. 
Komisijos nutarimu kaukių 
premijos buvo paskirstytos: 
1. Drakula - Jonas Jurevi
čius, 2. Ispanų pora - Aldona 
ir Leonas Baltrūnai, 3. Meš
ka - P. Karašauskas ir 4. Ki
nietis - Eleonora Balčiūnie
nė.

Laimėtojams išdalintos 
dovanos ir muzikai grojant 
vėl sukosi poros, o prie vie
no stikliuko, kažkoks svečias 
australas labai pasipiktino, 
kad mūsų klebonui nebuvo 
paskirtas prizas už jo kaukę, 
nes sakė, kad jis buvo labai 
panašus į tikrą kunigą...

Bendroje išvadoje tenka 
džiaugtis, kad Melbourne 
lietuvių visuomenė taip 
gausiai atsilankė į šį Sam
būrio suruoštą kaukių balių 
ir tuo pačiu tenka išreikšti 
padėką sambūriečiams, jų 
vadovams ir valdybai, kad 
taip vykusiai pravedė šį 
balių.

MŪSŲ PASTOGES

SPAUDOS BALIUS 
rugsėjo 26 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube

Jaunieji Ansamblio dalyviai dainuoja ir šoka
Abi nuotraukos P. Dargio

Norisi tikėti, kad ir atei
tyje Sambūris laikysis savo 
gražių tradicijų ir. suteiks 
tautiečiams progos nuotai
kingai praleisti vakarą kartu 
su mums taip mielais ir 
brangiais dainininkais. 
Sveikiname baliaus šeimi
ninkes p. E. Krikščiūnienę 
ir p. B. Dreižienę ir dėkoja
me joms už taip skaniai ir 
įdomiai paruoštą užkandą ir 
vakarienę ir jų padėjėjoms 
E. Balčiūnienei, E. Dainu- 
tienei, J. Vingrienei, M.

Skaitytojo ..
7 Atkelta iš psl. 6 

nimas, kad prancūzų ir vo
kiečių laikraščiai rašė apie 
pašovimą, bet gi reikia 
paskelbti tuos laikraščius, jų 
pavadinimus ir datas. Tuo
met Hitleris jau buvo val
džioje ir visa Vokietijos 
spauda buvo kontroliuojama 
nacinės vyriausybės. Dėl 
Lietuvos prezidento A. 
Smetonos įsakymo nutylėt 
apie pašovimą, nes Vokietija 
gali spausti ekonomiškai. Tą 
labai lengvai galėjo atlikti 
Amerikos vyriausybė, nes 
abu lakūnai buvo Amerikos 
piliečiai. Kad Amerikos pa
siuntinybės moka sekti 
spaudą atstovaujamose 
valstybėse, abejoti netenka. 
Kostas Jurgela rašo, kad 
pas Vileišius viešėdamas 
profesorius Žilinskas sakėsi 
atlikęs Dariaus ir Girėno 
kūnų skrodimus ir kūnai bu
vę apgedę, bet jis užtikęs 
šūvių žaizdų, berods, vie
nam per kelį, kitam apie 
sprandą. K. Jrugela pami
nėjo, kad Dr. Oželis po prie
saika paneigęs tariamąjį pa
šovimą ir draudimą kalbėt. 
Lietuvos vyriausybės 
paskirta komisija iš pirm, 
pulk A. Gustaičio ir narių: 
ma-joro (vėliau pulk.) Ga- 

velio, majoro Reimonto ir 
kpt. Morkaus, ištyrusi ne
laimės priežastis nustatė, 
kad katastrofa įvyko dėl 
sunkių atmosferinių sąlygų, 
prie kurių prisidėjo ir mo
toro defektai.

Dabartinėje Lietuvos 
spaudoje straipsnių apie Li

Šidlauskienei, M. Žiogienei,
I. Dwyers ir K. Mieldažiui, 
V. Klusui ir bulvių skutėjui
J. Petrašiūnui.

Baigiant norisi padėkoti 
visiems svečiams, kurie 
savo atsilankymu ne tik pa
gerbė mūsų dainininkus, bet 
sugebėjo taip nuotaikingai ir 
gražiai išlaikyti baliaus nuo
taiką.

Iki sekančio karto

Leonas Baltrūnas

tuanikos katastrofą pasitai
ko nemažai; ir Z. Kondrato 
apie tai yra išleista brošiū
rėlė. Katastrofos ištyrimui 
komisijos narys pik. Gavelis 
dabar gyvena Lietuvoje bet 
apie pašovimą, kad būtų pa
minėta, neteko girdėti. Lie
tuvos spauda yra pajungta 
komunistinei propogandai. 
Komunistai jokio vokiečių 
prasižengimo nepraleidžia 
nepaskelbę. Prisiminimuose 
apie karžygius skelbiant 
juos spaudoje vengtina nau
dot diskusines mintis bei dar 
neištirtus faktus.

A. Kutka

Greičiausiai pirmą kartą 
parašutai panaudoti daik
tams nuleisti 1856 m., kai 
vienų iškilmių metu iš balio
no buvo virš Paryžiaus 
paskleisti saldainių pakietė- 
liai su mažyčiais parašutais.

Tik dabar paaiškėjo, kad 
gegužės mėn. Barenco jūro
je susidūrė sovietų karo lai
vas su britų raketiniu nai

kintuvu. Dėl to britai pa
reiškė sovietams protestą.

Mūsų Pastogė Nr. 32,1981.8.17, psl, T
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Nauji gydymosi potvarkiai

Nuo šių metų rugsėjo 1 
dienos Australijoje pradeda 
veikti nauja gydymosi ap
mokėjimo sistema. Veltui 
galės gydytis tik tie asme
nys, turį specialias valdiškas 
gydymosi korteles, vadina
mas HEALTH CARE 
CARDS. Šitas korteles iš
duoda Department of Social 
Security asmenims, kurių 
pajamos neviršija tam tikros 
nustatytos sumos.

Asmenys, kurie jau dabar 
turi ’Tensioner Health 
Benefits” korteles, naująsias 
Health Care Cards gaus 
paštu automatiškai. Visi 
kiti, kurie pagal Depart
ment of Social Security 

", nustatytą p a jam ų ribą turės 
teisę nemokamai gydytis 

^valdiškose (Public) ligoninė- 
dabar gali paduoti 

prašymus kortelėms gauti, 
lai blankai gauna

mi partmente of Social 
Security, pašto arba sveika
tos draudjmo įstaigose.

Smulkesnę informaciją 
lietuvių kalba teikia Sociali
nio gerbūvio Informacijos 
Skyrius Melbourno Lietuvių 
Namuose sekmadieniais nuo 
1 vai. iki 2.30 vai. p.p.

Melbourno S.G. Informa
cijos skyrius

LIETUVIŠKOJI KNYGA

Aukojo skolinamųjų 
knygų bibliotekai: po $ 5 — 
D. Simankevičienė ir J. Žit
kevičienė, pagerbdamos 
tragiškai žuvusią prieš me
tus a.a. B. Šilvienę. $ 2 - P. 
Vaičaitis ir kelias labai ver
tingas knygas puse kainos 
perleidęs Šaltinių Bibliote-

Trys žymūs Melbourne 
kultūrininkai ir lietuviškos 
knygos mylėtojai, nenorė
dami, kad jų pavardės būtų 
skelbiamos spaudoje, Šalti
nių Bibliotekos fondus pra
turtino keliais šimtais mūsų 
klasikų literatūros, kalbos 
bei istorijos lituanistinių 
veikalų, kuriais naudojasi 
mūsų skautai ir lituanistiką 
studijuojantis jaunimas, 
Easkaitininkai, spaudos dar- 

uotojai.
Šie mūsų lietuviškos kny

gos geradariai, nelaukdami 
savo mirties, iš anksto nu
kreipė savo atliekamas kny
gas ten, kur jomis visi gali 
patogiai naudotis, kur jos 
taip sutvarkytos ir sukarto- 
tekuotos, kad visuomet, rei
kalui esant, gali būti per
duotos vietos universiteto 
bei valstijos bibliotekoms.

Dėkojant visiems mūsų 
liet, knygos rėmėjams, būti
na prisiminti labai skaudų 
mūsų kultūrai atveją, kai 
mūsų žymiam diplomatui ir 
rašytojui Jurgiui Savickiui 
1952 m. Prancūzijoje mirus, 
jo kitatautė našlė visus Jur
gio Savickio literatūrinio 
palikimo rankraščius ir kelių 
tūkstančių tomų lituanistinę 
biblioteką ramiausia sąžine 
už kelis frankus pardavė po
pieriaus fabrikui...

Pasitaiko ir mūsų tarpe, 
kad testamentų vykdytojai 
ir net mirusiųjų giminės Ue- 

i tuviškas brangias knygas 
išverčia į šiukšlių sąvarty
nus, tesidomėdami tik pa
liktais namais, mašinom bei 
pinigais. Todėl būtina apie 
savo namus apsižvalgyti, ar 

garažuose ne
sama lietuviškų knygų. 
Naujos bei dar gerai išsilai
kiusios knygos bus apmoka
mos pagal jų vertę, o už au-
Mūsų Pastogė Nr. 32,1981.8.17, psi. 8

ką spaudoje bus dėkojama. Į 
biblioteką svetimomis kal
bomis priimamos knygos tik 
tos, kurios liečia buvusios 
bei dabartinės Lietuvos rei
kalus, domintis jos kultūra, 
politika bei etnografija.

J. Mikštas 
Bibliotekos vedėjas

PARAPIJOS
PRANEŠIMAI

Prašau nedelsiant užre- 
fistruoti vaikučius pirmajai 

omunijai ir išpažinčiai, kuri 
pramatoma lapkričio vidury. 
Katekizacijos pamokos pra
sidės nuo rugpiūčio 15 d. 
greičiausiai Liet. Klube 

ankstowne. Prašau užra
šyti kandidatus pas mane ar 
kun. P. Martuzą.

Sydnejaus lietuvių para
pija meldžiasi už persekio- 
iąmą Lietuvos Bažnyčią ir 
;enčiančią kovojančią lietu

vių tautą rugpiūčio 23 d. Ši 
diena mums paskirta Lietu
vių Katalikų Religinės Šal
pos, kuri yra sudariusi mal
dų kalendorių, kad per visus

MALONIA KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į 
METINĮ

MUSU PASTOGES

SPAUDOS BALIU
rugpiūčio 22 d., 7 vai. vak. Melbourne Lietuvių Namuose

Atvykitel Tikimės, kad nenusivilsite. Gros gera 
muzika, skani vakarienė, loterija, o svarbiausia — gera 
nuotaika!

Stalus užsakyti pas p. M. Sodaitienę tel. 569 9578 ir pas 
p. A. Bajorą tel. 306 8595

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

VIEŠA PADĖKA

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
atidarymo proga liepos 26 d. 
visiems prisidėjusiems savo 
darbu ir rūpesčiu, meninė
mis jėgomis, kad tos iškil
mės būtų įspūdingesnės, 
reiškiame nuoširdžią viešą 
padėką.

Gerb. kun. P. Butkui už 
naujų patalpų pašventinimą; 
Bankstown miesto burmis
trui R. Me Cormack už ofici
alų pastato atidarymą; 
programos atlikėjams: Dai
nos chorui ir dirigentui B. 
Kiveriui, Sūkurio taut, šokių 
grupės šokėjams, daininin
kėms ir jų vadovei M. Cox; 
taut, šokių grupės Gintaro 
šokėjams ir jų vadovui K. 
Kazokui; programos prane
šėjai E. Kiverytei; garsų 
tvarkytojui K. Ankui; tau
todailės parodos organiza
torei, vadovei ir tvarkytojai 
M. Reisgienei, jos padėjė
joms A. Mikutavičienei, A. 
Kolbakienei. P. Burokui 
(jun.), J. Sliterienei, A. 
Storpirštienei, J. Burokienei 
A. Jablonskienei, M. Bižytei 
ir už techninę pagalbą V. 
Dantai; parodai paskolinu
sioms eksponatų J. Šliterie- 
nei, L. Stašionienei, B. -Ro- 
Sienei, E. Jonaitienei, S.

lauragienei, M. Sirutienei, 
D. Skorulienei, J. Mergei, 
M. Dailydienei, M. Cox, R. 
Mickienei, V. ir J. Venclo- 
vams, Č. Liutikui, J. Jenčiui, 
A. Montvidienei; už garbės 
svečių priėmimą su duona ir 
druska M. Migevičienei, A. 
Storpirštienei; už gyvas gė
les salėms papuošti B. Am-

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

Rugpiūčio 22 d., šešt., 8 v.v.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

Rugpiūčio 23 s., sekm., 2.30 vai.

Moterų Draugijos popietė
(Paskaita)

viršutinėje salėje
Rugpiūčio 29 d.

Atkreipiame narių dėmesį, kad šį 
vakarą klubas nerengia šokių. Veiks 
naujosios patalpos - kviečiame užsukti

metus kasdieną parapijos, 
organizacijos ar mokyklos 
paskirtą dieną melstųsi. Gal 
pavyks tą temą įjungti ir 
rugpiūčio 22 d. per lietuvių 
radio programą.

Kun. P. Butkus

SYDNEY RAMOVĖNAMS

Rugpiūčio 30 d. (sekma
dienį), 3 vai. Lietuviu Klubo 

ber; klubo papuošimo vy
rams talkininkams B. Ge
niui, V. Dantai, B. Barkui, J. 
Makūnui, L. Simanauskui, 
P. Burokui, J. Jasiūnui, K. 
Marčiulioniui; -T.V. stoties 
0/28 reporteriams ir vado
vybei.

Ačiū ir visiems tiems, 
kurie darbu ar patarimu, 
kurių pavardės gal nepateko 
į šią padėką, tariame ačiū, ir 
labai ačiū jums visiems.

Sydnejaus Liet. Klubo 
Valdyba

LITERATŪRINĖ
POPIETĖ

Sydnejaus skautų Židinys 
drauge su filisteriais skau
tais rugpiūčio 9 d. Syd. Lie
tuvių Klube surengė pasi
gėrėtiną literatūrinę popietę 
su margaspalve programa. 
Retos, gana retos būna lite
ratūrines popietės Sydneju- 
je, bet sveikinta, kad Syd
nejaus skautų Židinys, savo 
veiklos 25 metų sukaktį at
žymėjo gražiu kultūriniu 
parengimu. Literatūrinės 
popietės programoje skai
tyta ir deklamuota visos ei
lės rašytojų laisvajame pa
saulyje kūryba, įskaitant ir 
vietinius dailiojo žodžio 
menininkus: Marija Myko
laitytė - Slavėnienė, Juozas 
Almis Jūragis, Aldona Veš- 
čiūnaitė ir Vincas Kazokas. 
Prie vietinių priskaitytinas 
ir Pulgis Andriušis, kurio 
feljetoną dailiai paskaitė 
Irena Dudaitienė. iš užsjeni- 

mažojoje salėje šaukiamas 
Sydney Skyriaus ramovėnų 
informacinis susirinkimas. 
Darbotvarkėje: 1) Valdybos 
pirmininko pranešimas, 2) 
Diskusijos dėl pranešimo, 3) 
Einamieji reikalai, pasiūly
mai ir sumanymai, 4) Susi
rinkimo uždarymas.

Tuojau po susirinkimo, 
bus daroma visų skyriaus 
narių bendra nuotrauka. 
Šiais metais skyrius kartu 
su Kariuomenės Atkūrimo 
Švente lapkričio 22 d., švęs 
ir 25 m. jubiliejų skyriaus 
veiklos. Ši nuotrauka bus 

1 panaudota spaudoje ir pagal 
galimybę ’’Ramovė” S-gos 
20-čiui paminėti leidinyje.

Visų ramovėnų susirinki
me dalyvavimas būtinas.

Skyriaus Valdyba

nių autorių girdėjome: J. 
Kralikauską (skaitė D. 
Bieri), V. Šlaitą (E. žižytė), 
Antaną Gustaitį (V. Šlioge
ris), B. Brazdžionį (H. Šlite- 
ris), N. Jankutę (M. Cox), T. 
Venclovą (V. Vifiūnaitėį Jo-

■4 ną Meką (deki. O. Maksvy- 
tienė ir M. Karpavičienė), J. 
Blekaitį (V. Juška), K. Bra- 
dūną (E. Žižytė), B. Pūkele- 
vičiūtę (E. Kiverytė), A. 
Mackų (L. Barkutė), H. Nagį 
(V. Viliūnaitė). Programa 
protaroiais buvo paįvairinta 
M.K. Čiurlionio muzikos kū
riniais (skambino Dr. R. Za
karevičius) ir P. Rūtenio 
vaidyba iš K. Ostrausko 
dramos ’’Čičinskas”.

Visą popietę sumaniai ir 
patraukliai kaip visada pra
vedė p. Jadvyga Viliūnienė. 
Prie šios popietės įspūdin- 
gesnio pravedimo reikšmin
gai prisidėjo A. Dudaitis ir 
P. Rūtenis.

Ačiū židiniečiams už ini
ciatyvą ir malonų bei pras
mingą parengimą.
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VIETOJ

Pagerbiant a.a. Karolį 
Reisoną vietoj gėlių aukoja
me $ 20 Mūsų Pastogei. N. 
Čelkienė ir O. Makarovienė. 
Ačiū.

PADĖKA

Sydney Lietuvių Savait
galio Mokyklos Valdyba šir
dingai dėkoja visiems savo 
rėmėjams, kurie dovanojo 
fantus mokyklos baliui. La
bai atsiprašome kad dėl ne
numatytų keblumų padėka 
labai pavėluota ir visų rė
mėjų asmeniškai neišvar
dinsime. Dar kartą visiems 
lietuviškas ačiū.

Taip pat norime padėkoti 
šiems asmenims ir organi
zacijoms, kurie piniginiai 
parėmė mokyklos veiklą:

$ 150 Funerals of
Distinction,

$ 50 Sydney Lietuvių Ka
talikų Kultūros Draugija,
$ 20 p. Zablockienė.

Po $ 10 p. Antanaitis vie
toj gėlių p. Badauskui mirus, 
p.p. Ridikas ir M. Petronis. 
$ 5 p. Ridikas. $ 2 p.p. E. Ei- 
rošienė ir Baravykienė.

Su pagarba 
N. Venclovienė 

sekretorė

PAPILDYMAS

Pereitame M.P. Nr. Syd- 
nejaus Sporto Kovo Valdyba 
savo padėkoje minėdama, 
aukotojus netyčia nepami
nėjo p. M. Petronio, kuris;uns 
visados ir kiekviena proga 
nuolat remia sporto klubą 
Kovą. Dėl to nuoširdžiai p. 
M. Petronį atsiprašome ir 
dar kartą dėkojame.

Kovo Valdyba

Prenumerata: 
Australijoje metams $20

$24
$35
$50Oro paštu kitur '

Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ii

bimn-tvnni neatsakoma

Printed by Rotor Press Pty. Ltd.
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