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Neutroninė bomba - 
taikai ar karui?

Rašo DARŪNAS, mūsų bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Savotišką audrą sukėlė 
prez. Reagano rugpiūčio 
pradžioje nutarimas masiš
kai gaminti neutronines 
bombas. Kilo įtampa ne tik 
tarp Amerikos ir jos sąjun
gininkų, bet ir tarp dviejų 
pagrindinių Reagano minis- 
terių. Anglijos vyriausybė 
pateisina Ameriką - ji imasi 
priemonių, kurias padiktuo
ja gyvenimo realybė. Kri
tiškai pasisakė kiti Europos 
kraštai: Olandijoje vyko di
delės protesto demonstraci
jos. Nepalankiai nutarimą 
pasitiko ir kai kurios vy
riausybės. Valdančioji Vak. 
Vokietijos socialdemokratų 
partija spaudė kanclerį H. 
Schmidtą neįsileisti neutro
ninių bombų.

Ypač pasipriešinimo aud
rą sukėlė sovietai, pabrėž
dami, kad tai antihumaniš
kas ginklas (tarsi kiti ginklai 
būtų prohumaniški?).

Pačioje Amerikoje susi
darė skirtingų nuomonių. 
Valstybės sekretorius A. 
Haig siūlė to nutarimo ne
skelbti arba prieš skelbiant 
tartis su sąjungininkais. 
JAV gynybos ministeris C. 
Weinbergeris stojo priešin
gai: Amerika neturinti nieko 
atsiklausti, kokius ginklus 
jai gaminti ir kokius panau
doti Europos gynybai. 
Amerikos saugumas ameri
kiečiams yra svarbesnis, 
negu Europos politika.

Ginklavimosi uždelsimas 
sovietų gali būti aiškinamas 
Amerikos silpnybe. Pa
klaustas, kodėl kaip tik 
dabar užsimota gaminti 
bombą, Veinbergeris nurodė 
kelias priežastis: 1) paskuti
niu metu sovietų apsigink
lavimas labai sustiprintas, 
ypač konvencionaliais gink
lais (šiuo atveju jie pralen
kia amerikiečius). Tad 
atgauti lygsvarą yra vienas 
motyvas už neutroninės 
bombos gamybą. 2) Vak. 
Vokietija sumažinusi lėšas, 
skirtas gynybai; atsirado 
spraga, kurią reikia užpil
dyti. 3) JAV kongresas pa
vedė vyriausybei rūpintis 
Amerikos saugumu ir kad 
sovietai, būdami stipriau 
ginkluoti, Amerikos neklup
dytų. 4) Prez. Carterio ad
ministracija dar 1978 m. 
pradėjo galimti bombai rei
kalingus elementus, betgi 
daug geriau turėti paruoštą 
bombą, negu sandėliuoti at
skiras jos dalis ir nieko ne
turėti atbaigto prasidėjus 
atakai.

Daugeliui rūpi pagrindinis 
klausimas: ar neutroninė 
bomba padės išlaikyti taiką, 
ar greičiau priartins karą? 
Yra stiprių argumentų už ir 
prieš. Vieni teigia, kad ’1) 
heūtroninė bomba, kaip ne
griaunanti pastatų ir naiki
nanti tik priešo gyvąją jėgą,
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daug priimtinesnė: ji negra- 
sina visuotiniu pasaulio su
naikinimu, kaip kad atomi
niai ginkląi, todėl ji lyg ir 
atidaro duris moderniam 
karui. 2) Bombos gamyba 
pagreitins ginklavimosi 
lenktynes, kas irgi veda prie 
karo. 3) Kai kurių kraštų 
žvalgybų pranešimais ir so
vietai esą jau išbandę neut
roninę bombą, tad ir sovietai 
pradės jas masiškai gaminti. 
Tad tuo nieko nelaimima.

Kiti yra priešingos nuo
monės. Tuo reikalu aiškiau
siai pasisakė jau minėtas 
Weinbergeris: 1) bombos 
gamybos atidėliojimas, o ne 
pati jos gamyba greičiau 
skatins karą. Jeigu vyriau
sybė tuo reikalu neturės 
aiškaus nusistatymo, nebus 
ryžtinga (kuo pasižymėjo 
prez. Carterio administraci
ja), greičiau paskatins so
vietus pulti. 2) Ne Vakarų 
ginklavimasis, bet šioj srity 
atsilikimas greičiau priar
tins karą. 3) Neutroninė 
bomba atlieka pagrindinį 
uždavinį - būti stipriais, bet 
ne silpnesniais už sovietus. 
Tas stiprumas padės ilgiau 
išlaikyti taiką, privers so
vietus recionaliau galvoti ir 
derybose dėl ginklų apribo
jimo skaitytis su oponentu.

LEONARDAS ANDRIEKUS

ŽEMĖS SAUJA

Kiek tai buvo skausmo, 
Kiek tai buvo meilės —
Saują žemės nešės jie išvaromi.
Ir Tavęs lankyti 
Jie kas dieną grįžta 
Lygumom, kalneliais, mariomis.

Daug pasaulio matę, 
Daug vargų pakėlę, 
Jie ant Tavo kelių galvas padeda, 
Ir kad saują žemės 
Prie širdies nešiosis
Verkdami, kartoja savo pažadą.

Paiadą kartoja, 
Ir stebuklą jaučia — 
Toj saujelėj žemės gimsta vasara, 
Toj saujelė žemės
Jų laukai žaliuoja, 
Pabaigtuvių giesme aidi vakaras.

Ne lietus, ne vėjas 
tau kelius nudildo — 
juos už saują žemės numylavome, 
Atpažinę tavo 
meilę ir galybę
Pirmo javo daigo vaiskiame žaliavime.
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NAUJA ŽURNALISTŲ
SĄJUNGOS VALDYBA

Išeivijoje veikianti Lietu
vių Žurnalistų Sąjunga ne

seniai išrinko naują Centro 
Valdybą su būstine Čikago-’ 
je. Naująją Valdybą sudaro: 
Algirdas Pužauskas, Vytau
tas Kasniūnas, Jurgis Janu- 
šaitis, Petras Petrutis ir 
Bronius Juodelis. Iš minėtų 
valdybos narių du yra lan
kęsi ir Australijoje: Jurgis • 
Janušaitis (Mūsų Pastogės

Australijos mėsos eks
porto skandalas plečiasi. 
Aną savaitę Sngapūras atsi
sakė priimti dideli kiekį mė
sos pripažinus kaip netinka
mą žmonių mitybai. Meta
mas šešėlis Australijos vy
riausybei, kuri tinkamai ne
kontroliuojanti eksportinių 
prekių. *♦*

Irane įvyko pasikėsinimas 
prieš vyriausybę, kurio 
metu užmuštas naujasis 
Irano prezidentas Rajai ir 
ministeris pirmininkas Dr. 
Bahonar. Buvęs Irano prez. 
dabar esąs tremtyje Pary
žiuje aiškina, kad Irane ne
siliaus terorizmas, kol da
bartinis Irano viešpats aja- 
tola Chomeini su savo revo
liucija vaidins krašto išga
nytoją. *♦*

Australijos N.S.W. vals
tijoje generaliniai rinkimai 
paskelbti įvyks rugsėjo 19 
d., šeštadienį. Balsavimas 
visiems N.S.W. gyvento
jams yra privalomas ir ne
balsavusieji bus baudžiami 
neatlikę savo pilietinės pa
reigos. 

bendradarbis) ir Petras 
Petrutis), Australijoje lan
kęsis 1964 metais drauge su 
Amerikos lietuvių sporti
ninkų gastrolėmis. Prieš tai 
Lietuvių Žurnalistų S-gos 
Valdyba rezidavo Los 
Angeles mieste, pirminin
kaujama prof. Kupronio.

k iai
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Rugsėjo pradžioje sovie
tai vėl vykdo plataus masto 
karinius manevrus Baltijos 
jūroje prie Lenkijos. Ma
nevruose sutraukta įvai- 
riaus tipo apie 100 karo lai
vų. Kiti aiškina, tai grąsini- 
mas Lenkijai.

Berlyne paminėtas gar
siosios Berlyno sienos dvi
dešimtmetis. Sienos rytinė
je pusėje buvo pravestas 
apie 10.000 Rytų Vokietijos 
milicininkų paradas. Komu
nistai tą sieną vadina laisvės 
tvirtove. Gi vakarinėje sie
nos pusėje gėlėmis ir vaini
kais buv pagerbti prie sie
nos žuvę iš rytų Vokietijos 
pabėgėliai, besiveržę į 
laisvę, į vakarus.

Mūsų Pastogės spaudos 
baliaus loterijai kaip fantą 
maloniai sutiko padovanoti 
savo keraminį kūrinį plačiai 
žinoma keramikė Jolanta 
Janavičienė. Ačiū Jolantai.
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' ' Priklausomybė tautai

Viena iš rečiausių tautų, 
galbūt vienintėlė, turinti 
Tautos Šventę, yra lietuviai. 
Galbūt ir kitos kultūringos 
tautos turi kažką panašaus 
kaip mūsų tautos šventė, 
bet tik kitokiais vardais, są
ryšyje su istoriniais įvy
kiais, pasižymėjusiais 
istoriniais asmenimis ir 1.1. 
Be abejo ir lietuvių tautos 
šventei akstiną davė 1930 
metais Lietuvos valdovo di
džiojo kunigaikščio Vytauto 
sukaktis, tačiau laiko eigoje 
šioji šventė išsivystė ir tapo 
Tautos švente, į kurią suei
na visi tautai būdingi mo
mentai jos istoriniame gy
venime - pergalės ir laimėji
mai, nuosmukiai ir tragiški 
įvykiai, tautos kūrybinės 
pastangos ir atsiekimai. Ki
taip sakant, Tautos šventė 
nėra apribota vienu kuriuo 
įvykiu, bet galioja plačiausia 
prasme, kas tik vyko tauto
je, apima tautą nuo seniau
sių laikų iki dabarties. Ir 
kaip tik dėl to Tautos Šven
tė visiems lygiai galioja, nes 
kiekvienas joje randa sau 
vietos savo išpažinimus iš
reikšti, juos pagrįsti, žino
ma, išskyrus tuos, kurie nu
sigręžę nuo savo tautos tar
nauja kitiems.

Bene pati giliausia Tautos 
Šventės prasmė yra vienyti 
visus lietuvius nežiūrint ko
kių pažiūrų ar įsitikinimų jie 
bebūtų, kur jie begyventų ir 
kuo jie betikėtų.

Gal niekad lietuviai taip 
plačiai nebuvo pasklidę pa
saulyje, kaip mūsų gyvena
mu metu. Šiandie lietuvį už
tiksi ne tik kiekviename pa
saulio kontinente bet ir nuo
šaliausiuose žemės kampuo
se, įskaitant aukščiausias 
mokslo ir kūrybos viršūnes 
ir baigiant žemiausiom gy
venimo padugnėm. Ir jie visi 
savais būdais, savo gyveni
mo stilium bei atsiekimais 
atstovauja ir liudija savo 
tautą visam pasauliui tiek iš 
šviesių, tiek ir liūdniausių 
taškų. Ir nėra ko stebėtis: 
lietuviai nėra' kokia Dievo 
išrinktoji ir pašvęsta tauta - 
kaip ir visur kitur ir pas lie
tuvius yra iškilių, pavyzdin
gų asmenybių, išskirtinų 
moksle, mene, kūryboje bei 
pilietiškame eiliniame gyve
nime, yra be abejo jų ir pa
dugnėse. Bet nežiūrint pa
čios plačiausios gyvenimo 
amplitudės visus juos ženk
lina ir jungia bendra kilmė ir 
tas pats lietuvio vardas. Ir 
gal kai kam tie visi tautiniai 

PADĖKA

Prisimenant prieš dešimtį metų mirusius Antaną ir 
Elžbietą Kapočius rugpiūčio 23 d. buvo atlaikytos už juos 
šv. Mišios. Dėkojame kun. P. Butkui ir Dainos chorui už 
jų paminėjimą ir dalyvavimą.

Kapočių šeima

atributai, kaip vardas, 
kilmė, ir nėra patogūs, o net 
pačiam tautos vardui ir 
kenksmingi, bet gi jie visi, 
ypač jų darbai anksčiau ar 
vėliau įeina ar įeis į bendrą 
tautos sąskaitą, kur po ta 
pačia tautine vėliava stovės 
šventieji ir nusikaltėliai, 
menininkai, mokslininkai ir 
pasigailėtinos atmatos. Gal 
ir buvo esmėje teisingas 
mūsų rašytojas ir vienas 
šviesiausių lietuvių kun. 
Juozas Tumas — Vaižgan
tas, kuris plačiausiu žvilgs
niu žiūrėdamas į savo tau
tiečius prasitarė: "...padle- 
cai tie lietuviai, bet vis tiek 
jie mano broliai...”

Tautos Šventėje šiandie 
galioja ne vien tik Vytautas 
Didysis — iškili mūsų tautos 
istorinė jigūra, bet į tą pačią 
apimtį įeina ir visi tie, gyve
nę ir dėl tautos kovoję prieš 
Vytautą ir po jo iki šios die
nos. Net ir tie, kurie sava
noriškai buvo atsiriboję nuo 
tautos, atitrūkę, su laiku 
patys arba prieš jų norą kitų 
grąžinami į tą patį savo kil
mės - tautos glėbį: čia jūs 
priklausote ir čia jūsų liki- 
minė vieta. O mūsų - gyvųjų 
tautiečių - reikalas ne tik jų 
neatstumti, jais bodėtis ar 
išsižadėti, bet juos priimti ir 
su jais gyventi dabar, istori
joje ir amžinybėje. Gal 
būt šią mintį ir išreiškia pla-

Ginkluotė pinigais • Kas daroma?

KIEK PASAULIS
IŠLEIDŽIA GINKLAMS?

PO MILIJONĄ DOLERIŲ 
KAS MINUTĘ

Švedijoje veikiąs tarp
tautinis taikos tyrimų insti
tutas paskelbė metinį ra
portą, iš kurio matyti, kad 
pernai pasaulis ginklams iš
leido apie 500 bil. dol. Di
džiausias sumas saugumo 
reikalams skyrė Amerika ir 
Sovietų Sąjunga, tačiau ge
rokai pakilo ir mažųjų vals
tybių, ypač, vadinamo Tre
čiojo pasaulio šalių išlaidos 
ginkams. Viso pasaulio šalys 
ginklams išleidžia po vieną 
milijoną dolerių kiekvieną 
minutę, sakoma raporte.

Trečiojo pasaulio išlaidos 
ginklams sudaro 16 nuoš. 
viso pasaulio išlaidų. Per 
pirmąjį dešimtmetį nebuvo 
didesnio pasaulinio konflik
to, tačiau įvyko 40 ginkuotų 
tarptautinių susirėmimų. 
Prieš dešimt metų trečiojo 
pasaulio šalys išleido 40 bil. 
dol., o pernai jau išleido 40 
bil. dol. Didžiausias ginklų 
sukoncentravimas yra 

čiausia prasmę,kaip tik Tau-] 
tos šventė, nes joje telpa ir 
tautos herojai, ir atkritėliai 
bei paklydėliai. Svarbiausia 
-jie visi liudija lietuvius kaip 
tautą, gyvą ir kūrybingą 
tautą, tautą gyvenimišką su 
iškiliaisiais ir padugnių 
žmonėmis, su šviesiais ir 
purvais apskretusiais.

Belieka tik viena išeitis — 
gyventi lietuviu ir būti lie
tuviu su visais savo tautie
čiais kurie likimiškai yra ir 
tavo broliai. Lietuvių tautos 
nesudaro tik Vytautas, Va
lančius, Kudirka, Basanavi
čius ar Sadūnaitė, bet visi, 
kurie yra ar kilę iš lietuvių, 
lygiai kaip ir Amerikos ne
sudaro tik Washingtonas, 
Lincolnas ar Reaganas, bet 
ir eiliniai žmonės įskaitant ir 
gangsterius bei žemiausio 
rango padugnes. Galbūt tik 
■vienas mūsų visų turėtų būti 
rūpestis — laikytis iš vien, 
neatstumiant nė vieno, nes 
visi istorijoje turi savo vietą 
ir savo vaidmenį. Ne mums 
tai spręsti. Net ir Judo 
vaidmuo krikščionybės isto
rijoje yra nemažesnės 
reikšmės, kaip ir Petro. Mū
sų uždavinys ne rūšiuoti sa
vuosius geruosius keliant o 
puolusius atstumiant, o kaip 
tik atkritusius glausti ir ža
dinti, kad nereikėtų dėl jų 
gėdintis ar juos apraudoti. 
Čia ir būtų mūsų Tautos 
šventės pati giliausioji pras
mė.

(v.k.)

Viduriniuose Rytuose, kur 
1980 metais ginkams išleista 
38.4 bil. dol.

Didžiausios ginklų eks
portuotojos yra Amerika, 
Sovietų Sąjunga ir Prancū
zija, tačiau vis daugiau 
ginklų pagamina ir ekspor
tuoja Izraelis, Brazilija, 
Pietų Afrika ir Indija. Šių 
valstybių ginklų eksportai 
vis didės, nes jos ginkus pi
giau pagamina ir pigiau par
duoda, sakoma raporte.

Taikos institutas nesitiki 
didesnių pasikeitimų ir atei
tyje. Naujoji JAV vyriausy
bė pabrėžia saugumo ir 
ginklavimosi reikalus, skiria 
ginklams daugiau lėšų, taigi, 
ginklavimosi sumažėjimo 
nelaukiama. Toliau vyksta 
lenktynės ir atominių ginklų 
srityje. Irakas perka uraną, 
už kurį atsilygina savo naf
ta. Pagrindiniai Irako ginklų 
tiekėjai: Prancūzija, Brazili
ja, Italija, Ispanija ir Jugos
lavija. Prancūzijos ginklų 
eksportai apmokėjo už visą 
ketvirtį Prancūzijos impor
tuojamos naftos, sakoma ra
porte. (D.)

LANKĖSI SYDNEJUJ

Ryšium su Laimos Berži- 
nytės vizitu Sydnejuj, iš 
Melbourno savaitgaliui at
vyko naujai susiformavusios 
PLJ Sąjungos Australijos 
skyriaus valdybos pirminin
kė Birutė Prašmutaitė.. Bi
rutė, be kitų darbų bend
ruomenėje ir Krašto Valdy
boje apsiėmė šias atsakingas

REMK AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDĄ

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

Fondą .stiprinsime ir jį 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

A.L. Fondo Valdyba

Pavergtoj Lietuvoj
RYGOJE NUTEISTI DU 
LATVIŲ

SOCIALDEMOKRATAI

Latvių socialdemokratų 
partija išeivijoje birželio 11 
d. pranešė, kad birželio 5 d. 
du latviai buvo Rygoje nu
teisti už ’’išdavystę”. Juris 
Bumeistars, pranešime api
budintas kaip ’’pogrindinės 
latvių socialdemokratų par
tijos Latvijoje” vadovas, 
gavo 15 metų konclagerio, o 
Dairius Lismanis, irgi so
cialdemokratas, 10 metų.

Apie teismą trumpai pa
informavo ir Rygos radijas. 
Bumeistars ir Lismanis 
buvo suimti pernai lapkričio 
mėnesį ir apkaltinti išdavę 
latvių emigrantams svarbias 
’’paslaptis” ir tuomi padarę 
žalos Sovietų Sąjungai.

Mūsų sportininkai jau da
bar stipriai ruošiasi į atei
nančias Pasaulio Lietuvių 
Dienas, kurios įvyks 1983 
metų vidury Čikagoje, kur 
vyks Dainų Šventė, sporti
nės žaidynės ir kiti parengi
mai. Sportininkai jau seniai 
sudarė sportininkų išvykai 
organizuoti komitetą, 
kuriam vadovauja Antanas 
Laukaitis.

Daugelis per M.P. redak
ciją teiraujasi, ar bendruo
menės vadovybė numato 
organizuoti išvyką į būsimas 
Lietuvių Dienas. Juk šalia 
kultūrinių parengimų vyks 
ir PLB seimo posėdžiai, į kur 
turės vykti ir mūsų bend
ruomenės rinktieji seimo 
atstovai. Greičiausia atsiras

MIRUSIEJI
MIRĖ VINCAS KAZOKAS

Rugpiūčio 3 d. Londone 
mirė Vincas Kazokas, aus- 
tralietis, gyvenęs Vakarų 
Australijoje, Perthe. Jis su 
žmona Hilda (estaite) buvo 
išvykęs aplankyti savo ir 
žmonos pavergtų tėvynių ir 
pakely Londone susirgo. Jo 
žmona viena tęsė kelionę 
aplankydama Estiją, o Vin
cas paliko ligoninėje. Grįžusi 
Hilda rado jį mirusį. Jo kū
nas parvežtas ir palaidotas 
Karakatta kapinėse Perthe.

Velionis Vincas yra dzū
kas, kilęs iš tos pačios vieto
vės kaip ir jo bendravardis 
Mūsų Pastogės redaktorius, 

Elektros inžinierius 
Bumeistars yra vienas Lat
vijos vadovaujančių žuvi
vaisos specialistų. Pasak 
latvių socialdemokratus 
Stockholme, KGB sufabri
kavo Bumeistarui bylą, no
rėdamas sutriuškinti social
demokratų sąjūdį Latvijoje. 
Tokių priemonių griebtis 
KGB paskatino pastarieji 
įvykiai Lenkijoje.

Latvių socialdemokratai 
išeivijoje nuteistųjų reikalu 
kreipėsi į žymiuosius Vaka
rų Europos socialdemokra
tus: buvusį Vakarų Vokieti
jos kanclerį Willy Brandt, 
Socialistinio Internacionalo 
pirmininką ir buvusį Švedi
jos ministerį pirmininką 
Olaf Palme, ir Austrijos 
kanclerį Bruno Kreisky. 
Brandt buvo paprašytas sa
vo apsilankymo Maskvoje 
metu (birželio 30 - liepos 2) 
šiuo klausimu pasikalbėti su 
Brežnevu,

Savo birželio 9 d. praneši
me apie suimtuosius latvius 
United Press International 
agentūra paminėjo, kad 
’’Latvija, Lietuva ir Estija 
buvo Sovietų Sąjungos už
kariautos 1940 metais”.

ELTA

ir šiaip norinčių keliauti, da
lyvauti Lietuvių Dienose, 
susitikti ir pasimatyti su se
nais pažįstamais iš viso pa
saulio. Į sportininkų organi
zuojamą grupę greičiausia 
nesutilps visi norintieji, juo 
labiau, kad ir pačių sporti
ninkų tikslai ir maršrutas 
gerokai skirsis, kas dauge
liui bus su sportininkais ne
pakeliui. Įdomu, ar tuo rei
kalu kas nors ketinama da
ryti?

netgi pusbrolis, tik metais 
vyresnis. Gyvendamas 
Perthe jis aktyviai reiškėsi 
vietos lietuvių bendruome
nės veikloje, dirbo keliose 
apylinkės valdybose. Prieš 
keletą metų lankęsis Lietu
voje turėjo nemaža sunku
mų su KGB agentais, kurie 
norėję jį išprievartauti, kad 
jis esąs Mūsų Pastogės re
daktorius. Antrą kartą ap
lankyti Lietuvos jis jau ne
besuspėjo.

A.a. Vincas savo būdu bu
vo kuklus, pareigingas, my
lėjęs savo kraštą ir tautos 
gerovei pagal savo pajėgu
mą darbavęsis. Tebūna Tau 
lengva Tave priglaudusi 
Australijos žemelė.
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Viešmą is ■ siaurės gaivina1 tropikus ‘
LAIMA BERŽINYTĖ AUSTRALIJOJE

Laima Beržinytė

Išbuvusi keletą savaičių 
tarp Australijos lietuvių, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos atstovė

Kanados Liet. 
Jaunimo S-gos p-kė Laima 
Beržinytė išvyko vėl į Ka
nadą, kupina įspūdžių. Prieš 
išvykdama namo turėjo il
gesnį pasikalbėjimą su Mūsų 
Pastogės redaktorium.

Viešnia Laima labai sim
patinga, iš profesijos moky
toja, entuziastinga visuo
menininke, karštai pasiti
kinti lietuvišku jaunimu 
išeivijoje ir pasiaukojančiai 
dedanti visas pastangas, kad 
tas jaunimas neatkristų nuo 
lietuvybės ir tęstų tolimesnę 
lietuvišką misiją.

Sydnejus ir buvo Laimos 
paskutinė šiame žemyne 
stotis. Ji aplankė Melbour
ne Adelaidę, Perthą su ta 
pačia misija išjudinti Aus
tralijos lietuvių jaunimą, 
įpiršti Jaunimo Sąjungos 
idėją su pažadu, kad gal bu
simasis, iš eilės šeštasis 
Jaunimo Kongresas įvyksiąs 
Australijoje.

Klausiama apie savo misi
jos sėkmingumą viešnia 
Laima neparodė didelio en
tuziazmo, nors ji ir stengėsi 
įskelti kibirkštį šio krašto 
jaunimo veiklai.

Melbourne ji daug atsie
kusi. Šioje vietoje jau nuo
seno ruseno Australijos 
Liet, jaunimo kibirkštis, pa
laikoma kelių entuziastų, 
bet jai atvykus susidomėji
mas pasirodęs didesnis, su
darytas platesnis ir pajė
gesnis jaunimo sąjungos 
branduolys, iš kur gali išsi
vystyti platesnė lietuvių 
jaunimo S-gos veikla. Ade
laidėje irgi parodyta reikia
mo susidomėjimo, nors da
lyvaujantis lietuviškoje 
veikloje jaunimas skaitosi 
perdaug įsijungęs į veiklą ir 
nenorįs turėti didesnių įsi
pareigojimų.

Laima pasiekė ir Perthą 
Vakarų Australijoje, kur la
bai retai užklysta ir juos ap
lanko koks nors svečias iš 
užjūrių. Tai pati tolimiausia 
lietuvių kolonija Australijo
je, gražiai išvysčiusi savo 
veiklą. Vietos jaunimas pa
rodė didelio entuziazmo ir 
susidomėjimo viešnios atsi
lankymu ir viešnios perša
moms idėjoms karštai prita
rė.

Pati liūdniausia vieta bu
vusi Sydnejuje. Čia buvo, 
ypač apylinkės valdybos 
pastangomis, surengti porą 
susitikimų su vietos jauni
mu, tačiau pastangos buvu
sios be didesnių rezultatų. 
Viešniai buvo aprodytas 
pats Sydnejus ir pati pripa
žįstanti, kad tai žavinga vie
ta, bet kalbant apie mūsų 
jaunimą ji gerokai nusivylu
si: jos vizito metu iš jaunimo 
pusės nesusilaukta didesnio 
dėmesio. Net ir veikiančios 
jaunimo veiklos organizaci
jos bei būreliai didesnio dė
mesio neparodė, ir jos at- 
vykos proga rengtuose susi
tikimuose vyravo vyresnieji 
be aiškaus jaunimo balso.

Ar .įvyks Jaunimo kongresas 
Australijoje?

Viešnia nieko konkretaus 
negalėjo prižadėti ar užtik
rinti, nes esą viskas priklau
sys nuo pačių Australijos 
lietuvių, ypač nuo jaunimo 
entuziazmo ir pastangų. At
rodo iš viešnios užuominų, 

kad jau pats laikas Jaunimo 
Kongresą surengti Austra
lijoje jau vien iš to punkto, 
kad pats Jaunimo Kongre
sas efektyviai išbudintų 
Australijos lietuvišką jauni
mą tautiniam darbui, kon

J. Krupavičius

Piktžolės Vilniaus Aušros Vartuose
Į-- - n-

O, gerai, kad prisiminiau. 
Tuo laiku, kada rusai galuti
nai okupavo Lietuvą, jau 
mes Vilniuje nesivadinome 
policija, bet milicija ir Vyčio 
ženklas buvo iš visur paša
lintas. Visi lietuviškos poli
cijos uniformos ženklai ir 
antpečiai buvo nuimti. Man 
buvo įsakyta ant apykaklės 
dėvėti du metalinius stulpe
lius, kas maždaug atitiko 
vyr. leitenento laispniui. 
Taip, kad rusas nuo lietuvio 
jau skyrėsi tik uniformų 
spalvomis ir pasiuvimu.

Kapitonas Popovas 
atvyko. Mudu kiek šnekte
lėję sėdom ant mano moto
ciklo ir išvažiavome apsidai
ryti. Tuo metu jau rusų ka
riuomenė skirstėsi į prie
miesčiuose esančias kareivi
nes. Apsukome aplink ka
tedrą, Mickevičiaus gatve 
įsukome į Kanarskio gatvę. 
Aš kartas nuo karto prisi
uostęs nepažįstamų kvapų 
nusičiaudėjau. Jis tą paste
bėjo ir į mano ausį sako: 
’’Suprantu, drauge, ką tas 
reiškia. Bet ar girdėjai kada 
nors, kaip Rusijoje valomi 
minų laukai, kaip išbandomi 
nuodingi chemikalai, medi
ciniški tyrimai?”

’’Gaila, apie tai nieko ne
žinau”, jam atskiau. — ’’Šitie 
štai žmonės, kuriuos tu ma
tei sėdinčius gatvėse yra 
varomi į pirmas eiles ir žu
domi visokiais būidais

’’Kodėl? Kas jie per žmo
nės? — įsiterpiau.

’’Jie yra buvusių caro ka
rininkų, aukštesnių tarnau
tojų, daktarų, inžinierių ir 
stambesnių ūkininkų sūnūs - 
žemiausias luomas Stalino 
Rusijoje. Taip vadinami 
”kulaki”.”

’’Betgi jie niekuo nekalti. 
0 be to pas jus kalbama apie 
lygybę!* 

krečiai pajustų jaunimo 
kongresų įtaką ir reikšmę 
vietos jaunimui ir pačiai lie
tuvybei ir kad organizuoja
mi Jaunimo Kongresai nėra 
tik ’’geras laiko praleidimas” 
iš kitur atvykusiam jauni-

(PRISIMINIMAI).
Jis prisispausdamas ar

čiau į tai garsiai besijuok
damas atsakė: ”0 tu ar kam 
nusikaltęs? Sistema, mano 
drauge, tokia sistema! Pa
lauk, rytoj ateis Stalino ar
mija - ’’bezprizorniki”, ir tu 
stebėsies, kas čia darysis”.

Taip besikalbant už mūsų 
pasiliko Panerių kalnai, pra
sidėjo stebuklingas Vilniaus 
apylinkių grožis. Tiesus 
fdentas vedė į Stalino rojų.
ki Eišiškių pakelėje suskai

tėme apie septynis išvirtu
sius tankus, dešimtis gaiš
tančių arklių ir keletą sėdin
čių ir dejuojančių kareivių. 
Tai pastebėjęs kapitonas 
Popovas labai nusiminė ir 
man į ausį suriko: ’’Grįžk, 
važiuokime į Naująją Vilnelę 
į mano komendantūrą. Turiu 
labai skubų reikalą”.

Atvažiavome, Jis papra
šęs manęs palaukti pats 
smuko vidun. Po kiek laiko 
grįžo ir mane pasivadino į 
kantiną pasistiprinti. Ten 
atsisėdome, ir neužilgo pri
sistatė kareivis su dviem 
stiklais vodkos ir dviem 
raugintais agurkais. Ten 
besėdint jis man pareiškė, 
kad esąs labai užimtas ir ne
galįs su manimi į Vilnių 
grįžti, bet rytoj apie pietus 
mane būtinai aplankys, nes 
žydai ruošia rusams sutiki
mą - priėmimą ir jis kaip 
mano politinis patarėjas tu
rįs ten dalyvauti. Man bai
gus gerti degtinę ir suval
gyti tą aštriai raugintą 
agurką jis ištraukė iš kiše
nės 20 kapeikų ir jas pakėlęs 
ore pašaukė tą patį kareivį. 
Jau aš pakilau eiti, bet jis 
mane sulaikė: ”o, ne, ne, 
Kantrybės. Mes dar turime 
gauti grąžos”. Ir tikėsite, ar 
ne, tas pats kareivis grįžo

mui.
Viešnia pokalbio metu 

kiek plačiau pakalbėjo apie 
Kanados lietuvišką jaunimą. 
Kanadoje irgi mūsų jauni
mas turėjo aiškių pasimeti
mo žymių, bet parodytos ir 
įdėtos pastangos davė gana 
teigiamų rezultatų. Dabar 
Kanados lietuvių jaunimas 
jau įtikintas ir pamatęs, kad 
Jaunimo Sąjunga nėra tik 
schematinė organizacija, bet 
atliekanti milžinišką misiją 
lietuvybės tarnyboje. Anot 
viešnios, niekas nenori ati
traukti veikėjų, kurie jau 
dirba aktyviose pareigose su 
jaunimu, kaip su skautais, 
ateitininkais ir t.t., betgi yra 
daugybė pasimetusio jauni
mo, kuris niekur nepriklau
so ir kuris nežino, ką su sa
vimi daryti ir kur glaustis. 
Jaunimo Sąjungos ir yra 
tiesioginis tokiu jaunimu 
rūpestis, kad jis turėtų kokį 
nors užsikabinimą, kad kur 
pritaptų ir pasidarytų pozi
tyvus, o ne patvoriais šunis 
lodvtu.
Amerikoje Jaunimo Sąjunga, 
palaiko kuo plačiausius ry-‘ 
sius su atskirų kraštų lietu
vių bendruomenės lietuvių 
jaunimu, organizuoja jauni
mui lituanistinius kursus, 
siunčia instruktorius bei ry
šininkus į kitas lietuvių ko
lonijas siekiant jaunimo tar
pe atgaivinti lietuvybę ir 
įtraukti jaunimą. Jau mėne
siais PLJS atstovai darba
vosi Pietų Amerikoje, Eu
ropoje, Anglijoje. Kaip tik. 
tos Jaunimo Sąjungos veik
los programoje įskaitytinas

(tęsinys)-

prie mūsų su šešiomis ka
peikomis rankoje.

Vėliau kpt. Popovas, 
pastebėjęs mano nusistebė
jimą, paaiškino, kad jų kan- 
tinoje litras lietuviškos 
skaidrosios kainuoja 27 ka
peikos, o už durų mūsų pini
gais 5 litai 80 centų. Para
mos pirmos rūšies kepalas 
duonos - 8 kapeikos, o rinko
je 85 centai. Ir taip be galo, 
išėjęs dar kartą atsisukau į 
tą stebuklingą vietą ir 
virš durų perskaičiau — 
NKVD Kantina.

Prie motociklo atsisveiki- 
kindamas jis išsitarė: ’’Da
bar supranti. Tik šita žmo
nių rūšis Stalino Rusijoje 
turi gyvenimą... Todėl jie ir 
laiko. Pasimatysime rytoj”.

Aš vos tik neprasižiojau - 
graži lygybė. Bet susilai
kiau.

Kitą dieną į tą žydų ruo
šiamą rusams sutikimą ėjo
me pėsti. Pakeliui jam ir sa
kau: ’’Atrodo, kad žydai jus 
labiausiai myli, nes tik jie 
ruošia sutikimą”. Jis atsi
gręžė ir nesusivaldydamas 
suriko — ’’prašau, susivai
dyk. Mudu einame į susirin
kimą. Žinok, kad pas mus už 
pavadinimą žydo žydu kitų 
akivaizdoje gręsia nemažiau 
7 metai darbo stovyklos. Pas 
mumis žydas laikomas 
šventesnių, kaip pas jumis 
šv. Tėvas”.

”0 mūsų laikraščiai rašo, 
kad jie pas jus persekioja
mi”, atsikirtau.

’’Mano drauge, jie niekur 
ir niekada nebus patenkinti. 
Žiūrėk, pas mus Rusijoje. 
Mes skaitome virš 200 mili
jonų gyventojų, iš kurių gal 
bus pusė milijono dar nesu- 
rusėjusių žydų, o jie kartais 
Kremliuje turi iki 17 komi- 

ir Laimos Beržinytės atvy
kimas į Australiją. Laima čia 
gražiai pasidarbavo ir tiki
me, kad jos apsilankymas 
nepraėjo tuščiomis.

Apie Australijos lietuvių 
gyvenimą ir veiklą viešnia 
išsivežė labai gražių ir tei
giamų įspūdžių. Ji nepalūž- 
tamai įsitikinusi, kad su 
laiku ir Australijos lietuvių 
jaunimas pasirodys atitin
kamai pozityvus lietuviška
me gyvenime ir veikloje.

Įsigijusi daugybę pažinčių 
Laima pareiškė, kad ir šios 
bendruomenės informaciniai 
šaltiniai jau bus daug įdo
mesni, tad ta proga išvyk
dama ir užsisakė Mūsų Pas
togę.

Dėkingas Laimai už malo
nų ir prasmingą vizitą, M.P. 
redaktorius linki geriausios 
sėkmės ir drauge su viešnia 
tikisi, kad šio kontinento 
lietuviųjaunimas su laiku 
pasireikš tinkamoje aukštu
moje, nors pirmą kartą Lai
mą sutikęs ir ją perspėjo, 
kad viešnia padarysianti 
stebuklus, jeigu po jos vizito 
mūsų jaunimas pasirodys 
kiek aktyvesnis. Galima jau 
šiandie pripažinti, kad in
jekcija veikia, o arčiau su 
Laima susipažinus neliko 
abejonių, kad ii pajėgi dary
ti stebuklus. Ačiū, Laima!

* * _ - - - - -------- n—į-

♦ ♦ ♦

Europos Ekonominė 
bendruomenė nutarė Lenki
ją paremti maistu, kurio 
šiuo metu ypač trūksta Len
kijai.

sarų. Tik pagalvok: iš visų 
23 Rusijos komisarų žydai 
turi 17! Ir taip visur. Manau, 
kad ir pačioje Amerikoje 
New Yorko vyriausias rabi
nas turi nemažesni balsą už 
patį prezidentą. Dar sykį 
tau kartoju: Rusijoje nėra 
žydų, tik jevrej”...”

Taip bekalbant atvykome 
į miesto salę. Jau iš tolo gir
dėjosi šauksmai. Įžengus 
pro duris trenkė česnako, 
prakaito ir dūmų kvapai. 
Kapitonas Popovas sustojo 
ir man sako: ’’Pirmiausia tu
riu susiieškoti staliuką iš
gerti, nes priešingai”... Eik, 
jam pasakiau, o aš čia apsi
dairysiu. Ir jis dingo juodai, 
ilgais paltais apsirengusių 
skrybėliuotų žmonių masė
je. Iš rusų pusės tame susi
tikime buvo leidžiama daly
vauti tik karininkams ir 
puskarininkiams.

Na, kol kapitonas Popovas 
geria, pasistengsiu šiaip taip 
aprašyti tą susitikimą,bet 
sakau, tai buvo vaizdas, kurį 
gali perkelti ant 
popieriaus tik tas, kuris turi 
tam gabumų, bet ne aš, dau
gelio keikiamas policininkas. 
Todėl, skaitytojau, prieš 
pradėdamas dėstyti, kad 
gautumei pilnesnį vaizdą, 
pirmiausia norėčiau pa
klausti: ar teko kada nors 
vaikščioti Kaune Viljampo- 
lėje po Mėsininkų gatvę; ar 
teko Vilniaus senamiestyje 
landžioti po gatveles, vadi
namas ’’zavulki”; ar pats 
Lietuvoje kada nors sėdėjai 
traukiny ar autobuse su žy
dų sektos, vadinamos ”Ha- 
sidim” atstovais? Jei taip, 
laikykis šalia manęs ir žen
giame į vidų, o jei ne, — ge
riau lik už durų, nes tau ne
bus įmanoma į tą antrąjį Ba
belio bokštą įlipti.

MAMVWWWVVWVVVWVVW 
sužinosi
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Namie ir svetur
DAINOS CHORE

Jau gautos 1982 m. 
Dainų šventės Melbourne 
gaidos ir darbas pradėtas. 
Galj dainuot dar kviečiami 
stoti į chorą, ypatingai jau
nimas. Prisimindama prieš 
12 metų mirusi tėveli Kazi
mierą Kavaliauską ilgameti 
Dainos choro dirigentą, jo 
dukra Dr. Rūta Kavaliaus
kaitė Dainos choro reika
lams paaukojo $ 100. Ačiū.

Rugpiūčio 23 d. buvo mal
dos diena už Lietuvą. Dainos 
choras giedojo mišiose. Bu
vo prisiminti maldose ir 
giesmėse prieš 10 metų mirę 

Izė ir Antanas Kapočiai, il
gamečiai Dainos choristai, o 
taip pat ir prieš 4 savaites 
miręs Dainos choro rėmėjas 
Aleksandras Grincevičius. 
Iš Launcenstono miesto 
choro dirigentas Jonas Kru
tulis, kuris ten yra pagar
sėjęs išmokindamas austra
lus lietuviškų dainų, p.p. 
Krutuliai buvo atvykę taip 
pat į metines pasimelsti ir 
aplankyti prieš metus miru
sios Anos'Žūkienės, Krutu- 
lienės sesutės, kapą.

* ♦
Ilgesnėms atostogoms į 

Chicagą buvo išvykęs Dai
nos choro veteranas Alfon
sas Šidlauskas. Chicagoje 
svečiavosi pas savo mamą ir 
broli Justiną Šidlauską ak
tyvų visuomenininką Ame
rikoje.

Rugpiūčio 28 d., penkta
dienio vakare ’’Dainos” cho
ras buvo pakviestas dainuoti 
Fairfield National Society 
metiniame baliuje, kuris 
įvyko "Marconi” italų klube 
Bossley Park. Fairfield Na
tional Soc. yra pastačiusi 
Fairfieldo mieste emigrantų 
garbei paminklą kur bus 
įmontuotas Lietuvos ženklas 
— vytis ir plevesuos lietu
viška trispalvė. Mūsų tri
spalvė suplevėsuos dėka 
nuoširdžių aukų iš įvairių 
Australijos vietų, kur tau
tiečiai atsiliepė į A. Krami- 

-. liaus - organizacijos nario, 
atsišaukimą prisidėti prie 
šio projekto.

Kai bus užbaigtas projek
tas, spaudoje pamatysite šio 
Kaminklo fontano nuotrau- 

as ir pilną aukotojų sąrašą.
Lietuvių choras pasirodė 

tarp italų, lenkų chorų ir 
kitų tautybių tautinių šokių 
grupių. Lietuvius kaip di
džiausią ir gražiausią grupę 
pasirinko baliaus atidarymo 
programai.

Kor.

MOTERŲ VEIKLOJ
Sekmadienį, rugpiūčio 23 

d., Sydnejaus tautiečiai, ku
rių prisirinko pilna viršutinė 
Klubo saliukė, turėjo pro

gos pasiklausyti Dr. Rūtos 
Kavaliauskaitės paskaitos 
apie mitybą.

Dr. Rūta, patiekė labai 
įdomių ir visiems naudingų 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W.
TeL 724 5408 Veikia 24 valandas per parą
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žinių apie maistą, jo sudėtį ir 
įtaką žmogui. Po paskaitos 
sekė klausimai, į kuriuos 
daktarė mielai ir išsamiai 
atsakinėjo, ypač pabrėžė, 
kad cukrus, koks jis bebūtų - 
rudas ar baltas, yra nesvei
ka naudoti. Geriau jau bite
lių medumi pasisaldinti.

Draugija savo ir visų atsi
lankiusių vardu dėkoja Dr. 
Rūtai Kavaliauskaitei už 
įdomią ir naudingą paskaitą.

S.L.M.S.D. D-jos Valdyba 
*****

Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Draugijos visuo
tinis susirinkimas įvyko 
rugpiūčio 16 d. Lietuvių 
Klube Bankstowne.

Buvo malonu matyti tiek 
daug atsilankiusių Draugi
jos narių. Dalyvavo 47 na
rės. Susirinkimui pirminin
kavo V. Kabailienė, sekre
toriavo A. Vingienė. Man
datų Komisiją sudarė: p.p. 
A. Jablonskienė, L. Stašio- 
nienė, V. Petniūnienė.

Išklausius Valdybos pra
nešimus, kurie visų Draugi
jos narių buvo priimti, pri
eita prie naujos valdybos 
rinkimų. Beveik visa buv. 
valdyba sutiko kandidatuoti

Skaitytojų
KOKIĄ KAINĄ 

MOKĖSIME UŽ MŪSŲ
LAISVĘ?

Mūsų laikraščių redakto
riai, kad išlaikius balansą ir 
išvengus užmetimų, gal yra 
suvaržyti pasisakyti politi
niais klausimais. Lai man, 
kaip skaitytojui, būna leista 
pasisakyti, kas tiesioginiai 
palies kiekvieną N.S.W. gy
ventoją po dabartine dar- 
biečių valdžia. Kai kas jau 

j pradeda kalbėti, kad N.S.W. 
> Wran darbiečių valdžia yra 
• visai nebloga.

Štai keli pavyzdžiai iš 
: NSW darbiečių valdžios 
i pravestų, arba pakeistų 

įstatymų:
1. Evidence (Amendment) 

Act. Liudininkų parodymai 
ir teismo sprendimai, dabar 
leidžia NSW valdžiai 
(override) atmesti teismo 
sprendimus. Įdomu, kuo šis 
įstatymas skiriasi nuo įsta
tymų komunistų kraštuose?

2. Repeal of the Offences 
in Public Places Act. Tai yra 
atšaukimas nusikaltimų vie
šose vietose. Šiuo aktu yra 
paleisti į gatves laisvai viso
kio plauko valkatos, vagišiai 
ir busimieji žmogžudžiai. 
Šiuo aktu suvaržė policijos 
rankas ir dabar jau yra rim
tas pavojus eiliniam piliečiui 
nukentėti nuo užpuolikų 
viešoje vietoje. Didėją nusi
kaltimai NSW kelia rūpestį 
policijos, teisėjų ir visuome
nės darbuotojų tarpe.

Kitas pavyzdys, vertas 
dėmesio. Daryti kratą pas 
įtartiną žmogžudį, arba nar
kotikų spekuliantą, policija 

sekančiai dvejų metų ka
dencijai. Išrinktoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis: O. 
Baužienė - pirmininkė, M. 
Reisgienė - vicepirmininkė, 
G. Petrauskienė - sekretorė, 
T. Vingilienė - iždininkė, M. 
Migevičienė - ligonių reika
lams, V. Ramanauskienė, V. 
Kabailienė ir A. Vingienė - 
parengimams, ūkio ir kultū
riniams reikalams. Kandi
datės A. Mikutavičienė ir M. 
Bukevičienė.

V. Kabailienei perėjus į 
Valdybą, jos vietoje Revizi
jos Komisijoje buvo vien
balsiai išrinkta A. Adomė- 
nienė. Revizijos komisiją 
sudaro: V. Grudzinskienė, 
V. Jablonskienė ir A. Ado- 
mėnienė.

Ypatingai džiugu buvo, 
kai buvo priimtos naujos 
narės: p.p. I. Daniškevičie- 
nė, A. Storpirštienė, V. An- 
driuškevičienė, D. Šumskie
nė ir A. Peters.

Apkalbėtas plačiai ligonių 
klausimas. Ir vėl norime 
priminti tautiečiams ir 
kreiptis į jus, kad praneštu
mėt apie kiekvieną sergantį 
ligoninėse, nursing homes ar 
namuose, p. Jonušienė mie
lai sutiko aplankyti Wolon-

pasisakymai
turi gauti leidimą 
(Warrant). Valdžios inspek
toriai tuo pačiu turi teisę 
ateiti į tavo namus, be jokio 
leidimo ir ieškoti ko jiems 
reikia, tikrinti bet kokius 
dokumentus ir knygas. Tai 
tik keletas pavyzdžių, kur 
mus veda dabartinė darbie
čių valdžia N.S.W.

Ateina rinkimai rugsėjo 
19 d. Daug australų su ku
riais man tenka susitikti yra 
susirūpinę N.SW darbiečių 
valdžia, vedančia mus į 
totaliarizmą.

Kam gi tu mielas skaity
tojau atiduosi savo balsą 
rinkimų dienoje? Liberalų 
partijoje prie vairo NSW 
atėjo nauji žmonės, kurie be 
jokios abejonės supranta ir 
mūsų politinių emigrantų 
reikalus. Lyderio pavaduo
tojas Hon. Jim Cameron yra 
nekartą guldęs savo galvą 
ant politinio priekalo ginda
mas mūsų reikalus. Liberalų 
partijos lyderis Bruce Mc
Donald yra nepaprastos 
energijos ir darbštus vyras, 
kuris be vidurnakčio nepa
lieka savo raštinės. Taigi 
rimtai pagalvokime atėjus 
rinkimų dienai, kam atiduo
sime savo balsą? Ar tau rūpi 
tavo asmeniška laisvė ir 
saugumas, ar tu ją leisi dar 
daugiau suvaržyti iki to 
laipsnio, kad neliks ir kelio 
valdžiai pakeisti.

A. Kramilius
Prospecto Fedaralinės 

Rinkimų Apylinkės delega
tas N.S.W. Liberalų Partijos 
Taryboje.

Gerb. p. Redaktoriau,
"Mūsų Pastogė” Nr. 32, 

p. A. Kutka padarė patiksli
nimą, dėl mano straipsnio, 
apie Steponą Darių ir Stasį 
Girėną iš "Mūsų Pastogės” 
Nr. 28. Su tokiu jo patiksli
nimu aš nesutinku, nes 
šališkai aprašyta, kad pa
neigtų mano išdėstytus fak
tus. Aš nieko naujo neišgal
vojau ir neperdėjau, o para
šiau straipsnį remdamasis 
istorine spaudos medžiaga.

p. A. Kutka reiškia nuo
monę, kad neigiamai atsilie- 

gong. sergančiuosius. Ęrie 
kavutės tęsėsi toliau gyvi 
pašnekesiai.

A. Vingienė
**♦

Kaip paukščiai per dan
gaus žydrynes atskrido iš 
Amerikos p.p. S.S. Šidlaus
kai su sūnumi Jonu ir marčia 
Dina aplankyti Sydnejuje 
gyvenančių giminaičių. Jie 
aplankė ir Lietuvių Sodybo
je gyvenančią M. Šidlaus
kienę. Čia svečiai buvo gra
žiai priimti ir sodybiečių pa
mylėti.

* *
Pavergtų Tautų Komiteto 

reikalams aukojo:fantais 
John Abromas (jnr), p.p. K. 
K. Ankai (snjr.), Skuodienė, 
A. Skirkienė. Pr. Sakalaus
kas $ 50, E. Rašymas $ 10 ir 
P. Belkus $ 5. Labai ačiū.

Pavergtų Tautų Komitetas

LIBERALŲ PARTIJOJE

Liberalų Federalinės rin
kiminės apylinkės metinia
me susirinkime vėl buvo iš
rinktas A. Kramilius atsto
vu į State Council, NSW Ta
rybą atstovauti šią apylinkę.

Tautiečiai galį prisidėti 
savo darbu rinkimų dieną 
praneša A. Kramiliui 
tel. 727 3131.

piau apie gen. Žukauską ir 
remiantis Enciklopedija ir 
kitais turimais daviniais iš
kelia gen. Žukausko nuopel
nus Lietuvai. Kad gen. Žu
kauskas buvo geras kariuo
menės vadas ir apdovanotas 
ordenais, tai niekas negali 
ginčyti, bet kiekvienas žmo
gus turi ir ydų, o jei jos pa
sireiškia, tai be pagrindo 
negalima jų nuneigti ir sa
kyti kad yra įžeidimas.

Žurnalo ’’Kario” Nr. 7 —• 
1974 m., psl. 246-250, Petras 
Jurgėla rašo, kad Kario re
daktorius sužinojęs, apie 
’’cenzūros išleistus” Dariaus 
atsiminimus, paprašė dabar 
juos paskelbti. Štai tie 
skaudūs Dariaus atsimini
mai (kalba ir rašyba netai
syta). Yra paminėta Kariuo
menės vado kalba karinin
kams, vyr. leitenanto Da
riaus pasikalbėjimas su ka
riuomenės vadu, Dariaus 
nubaudimas, kad neprašė

V I S U it VISAIP
Į vieno amerikiečio meno 

kolekcionieriaus rankas pa-, 
teko Pablo Picasso paveiks
las be autoriaus parašo. Jis 
parašė autoriui laišką pra
šydamas tą paveikslą pasi
rašyti. Dailiiųnkas laiške 
prisipažino, kad paveikslas 
yra jo kūrinys ir jis mielai jį 
pasirašytų, bet tas kainuosią 
200 dolerių. Kolekcionierius 
amerikietis jam atsakė:

— Ačiū, parašo nereikia. 
Aš Tavo laišką prisegsiu 
prie paveikslo, kas kūrinio 
vertę pakels dešimteriopai 
daugiau!

***

Garsioji italų dainininkė 
solistė Anna Moffo kartą 
koncertavo Romoje kali
niams. Už tai susižavėję dė
kingi kaliniai įteikė jai 
pasirašytą adresą, kuriame 
garantuojama, kad ji per. 
gyvenimą nebūsianti užpul
ta ar apvogta. Tą adresą ji 
galinti pasikabinti prie savo 
buto durų.

Vita Force
HORSERADISH, GARLIC

&
VITAMIN C TABLETS

Naudokite prieš slogą ir 
kitus bronchitinius negala
vimus. Gaunama Health 
Food krautuvėse ir vaisti- 
ncsc

DATIMAC AGENCIES 
336 Belair Rd., Lynton S.A.

5062
Tel. (08)277 3838 

(Lietuvių Laboratorija)

leidimo vedyboms ir t.t. 
Viską smulkiai aprašyti veik 
neįmanoma. Patarčiau pasi
skaityti ’’Kario” Nr. 7-1974 
m. Vyr. leitenanto Dariaus 
laiškai - raportai, tai yra 
istorinė dokumentinė me
džiaga.

’’Kario” Nr. 10-1974 m., 
straipsnio autorius J. Nr., 
buvęs aviacijos lakūnas, ka
ro metu gyvenęs tris mėne
sius Soldine ir lankęs Litua- 
nicos sudužimo vietą, gana 
vaizdžiai nagrinėja Lituani- 
cos pašovimo reikalą ir daro 
išvadas, kad lakūnai nebuvo 
pašauti. Tai ar galima tikėti, 
vieno asmens pasisakymu ir 
nekreipti dėmesio į buv. 
komisijas, kurios nustatė, 
kad lakūnai buvo pašauti, 
nes jų kūnuose rasta kulkų.

"Kario” Nr. 7-1974 m., psl. 
248-249, paminėta, kad Da
riaus ir Girėno kūnus skrodė 
ir balzamavo Vytauto Di
džiojo Universiteto profeso
riai Jurgis Žilinskas ir Ka
zys Oželis (be abejo Komisi
joje buvo ir daugiau asme
nų) kurie nustatė faktą ir 
Dariaus ir Girėno kūnuose 
rado kulkas, tik to reikalo 
negalėjo viešai skelbti, nes 
prezidentas A. Smetona, dėl 
politinių ir ekonominių su
metimų prašė faktą nutylėti.

Jau gerokai po H-jo pa
saulinio karo, pagal reikalą, 
Kauno Medicinos Instituto 
teisminės medicinos kated
ros vedėjas Jonas Vytautas 
Nainys ir kiti, antrą kartą iš 
naujo tyrinėjo ir protokole 
įrašė, jog Darius ir Girėnas 
buvo pašauti. Išvardinti 
faktai yra stiprūs argumen
tai, nes iki šio laiko jų niekas 
nesugriovė.

S. Pačėsa

Amerikos mokslininkai 
sėkmingai iš kraujo išskyrė 
medžiagas, kurios tirpdo or
ganizme kraujo krešulius. 
Ta medžiagą bandymuose 
panaudota prieš trombozę 
davė stebėtinų rezultatų,

Rašykite
Mūsų

i i , <

Pastogei!
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i ' • JIS GIMĘS SKAUTU...
v.s. BRONIUS ŽALYS SUKAKTUVININKAS

Šiais metais rugsėjo b d. 
eimos, skautų vadovų ir 
[raugų gausiame būryje 
SS Australijos rajono va
las v.s. Bronius Žalys at- 
ventė savo 60-jį gimtadienį, 
[ai graži ir reikšminga su- 
aktis mūsų brolio v.s. 
Ironiaus Žalio gyvenime, 
jos iškilios sukakties proga 
vilgterėkime prabėgomis į 
Ironiaus Žalio. pramintą 
0 metų gyvenimo kelią.
Bronius Žalys gimė 1921 

a. rugsėjo 8 d. Gaigalitiose, 
įmonių valsčiuje - Aukštai- 
ijoje. Mokėsi Biržuose, vė
tau karo audros pagautas 
įerkeliavo didesnę dalį Eu- 
opos ir 1949 m. pasiekė 
iustraliją, apsigyvendamas 
sydnejuje. Savo gyvenimo 
draugę - žmoną ps. Lidiją 
Gaidžionytę vedė 1946 me
tais Fuldoje, Vokietijoje.
Dar Lietuvoje įstojo į 

Skautus, bet kaip skautas - 
radovas pradėjo reikštis 
1946 m. Vokietijoje, vėliau 
Belgijoje. Atvykęs į Aus- 
raliją jis nuo 1953 m. akty- 
riai reiškėsi skautiškoje 
veikloje, vadovavo skautų ir 
skautų vyčių vienetams.
1958 - 59 m. buvo lietuvių 
skautų atstovas prie Asso- 
dation of Scouts in Exile.
1959 m. buvo pakviestas į 
LSS Australijos rajono va- 
liją įvairioms pareigoms: 
rajono vado įgaliotinis, bro
lijos vadeiva ir ilgametis ra
jono spaudos vedėjas. Nuo 
1957 m. redagavo skautų 
laikraštėlį "Pėdsekį”, gi nuo 
1961 m. redagavo skautų 
skyrių ’’Mūsų Pastogėje” 
pavadintą ”Po svetimu dan
gumi”, šiuo metu vadinama 
'Australijos Rajono Skautų 
Padangėje”. Bronius Žalys 
yra ilgametis ’’Skautų Aido” 
redakcinio vieneto narys,

Kiekviena tauta turi savo 
problemų, net ir savo krašte 
yvendamos ir savo v aisty- 
le turėdamos, o tuo labiau 
ji atsiranda, kai tautai ten
tą gyventi okupuotai arba 
šbalškytai po visą pasaulį. 
Mūsų tauta kaip tik ir atsi- 
iūrė tokioje situacijoje, jos 
jyvybei visu žiaurumu grę- 
iia mirtis. Ir tai greita mir
tis, nes priešas rafinuotas ir 
įsispyręs ją sunaikinti pa- 
tiame krašte, o išeivijoje 
tautinės atplaišos neįstengia 
sėkmingai kovoti su nutau
tėjimu. Laikas dirba mūsų 
nenaudai, todėl laukiame 
permainų, bet kol kas jų dar 
tematyti.

Be abejo, mums Čia la
biausiai rūpi mūsų nutautė- 
jantis jaunimas, kuris pats 
sau stato klausimą - kas yra 
tauta? kodėl ją turime my
lėti, jai aukotis ir, pagaliau, 
kaip jai galėtume padėti?

Kas yra tauta nėra lengva 
suprasti. Šis gana paprastas 
liausimas tampa labai 
sunkiai suprantamas, kai į jį 
pradedame žiūrėti su dides
niu dėmesiu, kai jį norime 
apibrėžti moksliškais termi
nais. Iš tikrųjų, tauta nėra 
galima moksliškai nusakyti, 
jokios moksliškos definicijos 
jai dar niekas nėra parašęs, 
nes tautos perdaug skirtin
gos vienos nuo kitų. Pagrin
diniai elementai, kurie 
vienai tautai būtini, kitai 

būti nereikšmingi.
sime, daugumas mūsų

v.s. Bronius Žalys, L.S.S. Australijos Rajono vadas

bendradarbis, korespon
dentas.

1978 m. LSS suvažiavime 
Australijos rajonas išrinko 
v.s. Bronių Žalį rajono vadu. 
Savo kadencijos metu jis 
įdėjo daug darbo, laiko ir 

Tautinės problemos išeivijoje
A. Mauragis

kultūrininkų pripažįsta, kad 
lietuvių tautai yra būtina 

lietuvių kalba, bet mes žino
me, kad yra tautų be savo 
kalbos, pav. australų, Kana
dos, JAV, o ir žydų tauta il
gus šimtmečius vartojo sve
timas kalbas. Joms visoms 
sava kalba nėra būtina.

Taip pat žinome, kad yra 
kalbų apimančių keletą tau
tų: vokiečių kalbą vartoja 
austrų, šveicarų ir vokiečių 
tautos, o ką jau bekalbėti 
apie anglų ir arabų kalbas. 
Iš kitos pusės žinome, kad 
tautos gali turėti keletą kal
bų pav. šveicarai - vokiečių, 
prancūzų ir italų; žydai - vo
kiečių (idišh), ispanų, rusų, 
arabų; taip pat keliom kal
bom kalba čigonai ir karai
mai, ir jie nepraranda tauti
nės sąmonės. Jų tautai nėra 
būtinas elementas kalba 
tautinei sąmonei išlaikyti.

Tautos, kaip ir žmonės 
prisitaiko prie sąlygų, jei tik 
yra vitalinė dvasinė jėga 
kurti, kūrybingumas išlaiko 
tautas gyvomis, ir tikėjimas 
į savo tautos pašaukimą.

Kitas pagrindinis elemen
tas tautai atsirasti ir gyvuo
ti yra teritorija. Teritorija, 
kaip ir kalba, yra svarbus 
veiksnys, tačiau ir čia ran
dame išimčių. Čia klasiški 
pavvyzdžiai yra žydai, čigo
nai, karaimai, rasime" ir dau
giau Sovietų Rusijoje tautų 
be savo teritorijos gyvenan
čių. Etninių grupių išsilai
kymas yra nuo seno žino

rūpesčių į Australijos rajono 
veiklą. Jo rūpesčiu ir darbo 
įnašu 1981 m. sausio 2-11 
dienomis vii-je rajono sto
vykloje buvo pravesta pir
moji Ąžuolo - Gintaro Vado
vų Mokykla Australijoje.

mas, bet ypač dabar yra pa
lankus Vakarų demokrati
niuose kraštuose.

Taip pat nėra vienos nuo
monės, kaip susikūrė tautos. 
Vieni teigia, kad tautas su
formavo valstybės, kiti 
priešingai kad tautos sukūrė 
valstybes, kad iš tautos va
lios kyla valstybė. Be abejo, 
istorijoje rasime įvairių pa
vyzdžių. Kaip matome, tau
tų nėra galima viena formu
le aptarti. Kiekviena tauta 
yra fenomenas, vieną kartą 
gyvenantis, skirtinga nuo 
visų kitų, jeigu ji žus, arba 
kas kitas ją nužudys, nieka
dos nebeatgims ir niekas jos 
neatkurs, kad ir palankiau
siose sąlygose. Todėl taut- 
žudystė turėtų būti baisus 
nusikaltimas žmonijos kul
tūrai ir apskritai humaniz
mui bei moralei. Tie, kurie 
žudo ir naikina tautas, turė
tų būti apšaukti didžiausiais 
žmonijos išgamomis, nusi
kaltėliais bei kultūros nai
kintojais. Tiesa, turime ge
nocido įstatymus, veikian
čius tarptautinėje plotmėje, 
deja, jie tik vienus žydus 
apsaugoja, kiti palikti be 
dėmesio. Kada nors žmonija 
supras, kokius didelius ir 
nepataisomus nuostolius 
padarė kultūrai tautų žudi
kai.

G;amta yra labai įvairi sa
vo formomis ir turiniu. Kas 
atsitiktų iš gamtos, jei žmo
gus imtų ir pašalintų visą 
įvairumą, suniveliuodamas į 
vieną formą ir į vieną turinį: 
turėtume vieną gyvulių rūšį,

Bronius Žalys mėgsta 
spaudos - kūrybos darbą. Jis 
suredagavo skautiškų dainų 

.rinkini Mūsų Dainos” ir lei
dinėlį "Skautų Vyčių Vado
vui”. Jis surinko įr paruošė 
spaudai rajono 30 metų 
veiklos apžvalgą "LSS Aus
tralijos Rajonas”. Pabaigoje 
1972 m. švenčiant rajono 
25-metį buvo išleistas leidi
nėlis, santrauka v.s. B. Žalio 
paruoštos medžiagos lietu
vių ir anglų kalboje ’’Lietu
viai Skautai Australijoje”. 
Jis taip pat paruošė medžia
gą apie Australijos rajoną 
būsimai knygai ’’Lietuviai 
Skautai Tremtyje”, kurią 
išleidžia Lietuvių Skautų 
Sąjunga. Taigi v.s. Žalio 
rankose koncentruojasi lie
tuvių skautų Australijoje

NAUJI LEIDINIAI

J. Savasis. LAISVOS 
ATOSTOGOS. Svarstymai, 
prisiminimai, apsakymai. 
Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas Čikagoje 1980 m. 192 
psl. Kaina $ 6.

Vytautas Volertas. 
GREITKELIS. Romanas. 
Išleido Liet. Knygos Klubas 
Čikagoje 1981 m. 164 psl. 
Kaina $ 6.

Arėjas Vitkauskas. PE
GASUS ON STILTS. Jumo
ristiniai satyriniai eilėraščiai

vieną medžių, vieną gėlių ir 
t.t., koks baisus būtų skur
das šio mūsų pasaulio, koks 
nuobodumas? Jei gamta to 
nedaro, tai kodėl mes patys 
save norime standartizuoti 
vienu žmogaus tipu, viena 
kalba, viena kultūra, visas 
kitas žmoniškąsias skirtybes 
išnaikinti, nustelbti. Jei toks 
reiškinys būtų pastebėtas 
gamtoje su gyvuliais, su au
galais, tuoj skubėtume į pa
galbą, rūpintumės kaip 
išlaikyti gamtą įvairią ir 
gražią - originalią, bet kai 
tautos naikinamos, kai kul
tūros marinamos, tai niekas 
nemato ir nesisieloja. Sava
norių gelbėti tautas nėra, 
juk tautų naikinimas visur 
vyksta, bet ypač tame tautų 
kalėjime — Sovietų Sąjun
goje-

Tauta, kaip matėme, yra 
dvasinio prado kūrinys, kaip 
ir pats žmogus, nesutalpina
mas į jokias formules bei 
aptarimus. Visos tautos yra 
reikšmingos ir vertingos 
žmonijos kultūrai todėl jos 
visos turėtų būti ir vienodai 
vertinamos. Niekas neturė
tų gėdytis savo tautos, prie
šingai reikėtų tik didžiuotis. 
Savo originalumu. Kuo re
čiau sutinkamas gamtoje 
augalas ar gyvis, tuo jis įdo
mesnis, tas pats turėtų būti 
ir kultūroje, mažesnių tautų 
atstovai tvirčiau reprezen
tuoja savo tautos kultūrą, 
kaip didelių tautų.

Tauta, kaip ir šeima, yra 
natūrali žmonių bendruo
menė. Iš to išplaukia įvairių 
pareigų ne tik šeimai, bet ir 
tautai. Pareigos šeimai, 
bendruomenei, tautai eina 
ne tiek iš juridinių normų, 
kiek iš moralinių. Vienas iš 
didžiųjų moralinių įsakymų 
yra "Gerbk savo tėvą ir mo
tiną”, ant šitos moralinės 
normos pagrindų pastatyta 
visa mūsų kultūra. Pagarba 
tėvams surišta ne tik su me
džiaginiu paveldėjimu, bet ir 
su dvasiniu paklusnumu tė
vų papročiams, religijai, 
tautai, savo bočių kraujui. 
Giminystės ryšys turėjo ir 
turi didelės reikšmės tautų 
gyvenimui. Šeima yra 
tautos lopšys, kai tuo tarpu 

istorijos ir faktų rinkimas, 
redagavimas ir išsaugoji- t 
mas. Bronius tikrai yra išti
kimas spaudos darbininkas, 
mėgsta spaudos darbą, su
geba jį dirbti.

Be skautiškos spaudos 
Bronius Žalys reiškiasi savo 
kūryba lietuviškoje spaudo
je, gyvenime: ’’Australijos 
Lietuvių Metraštyje”, alma
nachuose ’’Plunksna ir Žo
dis”, ’Terra Australis” ir 
’’Tretieji Vainikai”.

v.s. Bronius Žalys yra ap
dovanotas už skautišką 
veiklą ordinais ”Už Nuopel
nus”, "Lelijos" ir "Padėkos”.

Sveikiname v.s. Bronių 
Žalį garbingos 60 metų su
kakties proga ir linkime dar 
daug saulėtų, kūrybingų ir 
skautiškų metų. g.

anglų kalba. 32 psl. Kaima 
nepažymėta.

ŠVIETIMO GAIRĖS. 
Lietuviškojo ugdymo žur
nalas mokyklai ir šeimai. Nr. 
24 1980 m. gruodis. Leidžia 
JAV Liet. B-nės Švietimo 
Taryba. Redaguoja Stefani
ja Stasienė. Išeina du kartus 
per metus. Prenumerata 
metams 4 dol. Adresas: J. 
Plačas, 3206 W. 65 Place, 
Chicago, Bl. 60629, U.S.A.

kultūra yra tik tautos grožis 
ir turtas. Žinoma, tokios 
tautos, kaip australų, kana
diečių ar amerikonų yra vi
sai kas kita, jos to giminys
tės ryšio iš viso neturi, jos 
yra kultūros produktas. Jos, 
yra atsiradusios iš noro būti 
kartu, suvažiavo žmonės į 
vieną kraštą, kuriame pano
ro kartu būti, valstybė juos 
apjungė ir sudarė tautą.

Bus daugiau

TALKOS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kradito Draugi
jos TALKOS metinis narių 
susirinkimas šaukiamas 
rugsėjo 19 d., šeštadienį, 
4.30 vai. Melbourno Lietu
vių Namuose. Visi Talkos 
nariai liečiami gausiai da
lyvauti.

Talkos Valdyba

LANGUAGE GALORE

Sąryšyje su vykstančia 
pavasario švente ’’Carnival 
r81” visoje N.S.W. valstijoje, 
drauge organizuojama 
’’Language Galore” - inter
nacionalinė knygų mugė, 
paroda, rašytojų susitikimai 
ir pokalbiai.

Language Galore vyks 
Sydnejaus rotušėje, prasi
dės rugsėjo 15 d. (antradie
nį) atidarymu ir knygų pa
roda. Trečiadienį, rugsėjo 16 
d. 6 vai. literatūrinis foru
mas. Knygų paroda truks iki 
rugsėjo 18 d.* ♦ *

Aną savaitę Sydnejuje 
lankėsi iš Amerikos Stasys 
Šidlauskas su žmona ir jų 
sūnus su marčia, aplanky
dami Sydnejuje gyvenantį 
brolį Bronių Šidlauską, jo 
šeimą ir artimuosius. Rug
pjūčio 23 d., sekmadienį, 
Sydnejaus Lietuvių Klube 
Šidlauskų šeima iškėlė pie
tus dalyvaujant gausiam 
būriui svečių. Tai buvo su 
senais bičiuliais bei pažįsta
mais susitikimas ir atsisvei
kinimas, nes svečiai jau ant
radienį pakilo į namus.
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a. % ATTirŠJ’T . . ..
Referendumas siekiant įvesti

'S ■■ ■ ■■

parlamentarams ketvertų metų kadenciją ■ raider J ■

Šių metų balandžio 13 d. N.S.W. premjeras The Hon. Neville Wran 
Q.C., M.P. įvedė konstitucinį įstatymo projektą 1981 metų parlamente. 
Už projektą visi parlamentarai pasisakė teigiamai abiejuose rūmuose ir 
praėjo be pataisų gegužės 12 dieną.

1902 m. Konstitucijos nuostatas pramato, kad įstatymo pasiūlymas, 
praėjęs pro abejus rūmus, būtų N.S.W. valstijos gyventojų patvirtintas 
referendumo keliu. Referendumas vyks drauge su ateinančiais valstijoje 
vykstančiais visuotiniais rinkimais. Balsavimas yra privalomas.

Įstatymų Leidžiamoji Taryba išbūna daugiausia 9-rių metų kadenciją, 
kas atitinka parlamento trims kadencijoms.

Praktiškai vyriausybė sudaroma partijos ar partijų pravestų atstovų 
daugumos.

Visi balsuotojai kviečiami susipažinti su siūlomu įstatymu ir balsuoti 
’’Taip” ar ”Ne”, kad tarp generalinių rinkimų parlamentas būtų ren
kamas trejiems ar ketveriems metams. Siūlomo įstatymo arba arba jį 
aiškinančio biuletenio kopijų galima gauti kiekviename apylinkės teisme 
arba rinkiminėje įstaigoje.

Motyvai balsuoti ”už”
1. Labai neparanku valdyti, kai Australijos vyriausybė ir parlamentai. 
gyvena nuolatinėje rinkimų atmosferoje. Dažni rinkimai Australijoje 
pastoja kelią galimybei daryti ilgalaikius sprendimus. Ilgesnė kadencija 
įgalina vyriausybes imtis toli siekiančių užmojų, gal ir nepopuliarių 
trumpalaikei kadencijai, tikint, kad balsuodami už ilgesnę kadenciją gy
ventojai parems šią atsakingą kryptį.

2. Per pastaruosius 30 metų balsuotojai ėjo prie urnų mažiausiai 30 kartų 
rinkdami federalinius ir valstijų organus arba balsuodami federaliniuose 
bei valstijų referendumuose įskaitant dar savivaldybių rinkimus. Prak
tiškai rinkimai vykdavo kasmet.

3. Ketverių metų kadencija parlamente suteiktų parlamentarams progos 
geriau atstovauti savo rinkiminę apylinkę, tinkamiau dirbti parlamente, 
kai rečiau teks sugaišti laiko ateinančiai rinkiminei agitacijai, kad būtų 
perrenkami.

4. Pasaulyje daugumos demokratinių kraštų parlamentai turi ilgesnę 
negu trejų metų kadenciją.

5. Šis įstatymo projektas buvo abiejų rūmų visų narių palaikomas.

6. Siūlomas įstatymo projektas yra bešališkas. Pagal jį 4-rių metų ka
dencija įsigalios tik 1984 m. po visuotinių rinkimų. Taip, kad balsuotojai 
neprašomi grąžinti esamą vyriausybę ketveriems metams šių metų rin
kimuose.

7. Projektas, kuris ribojasi tik klausimu, ar parlamentas renkamas tre
jiems ar ketveriems metams, nebūtinai ateityje pratęs ir Įstatymų Ta
rybos kadenciją. Dabartinė N.S.W. vyriausybė paskelbė, kad jei projek
tas bus referendumu patvirtintas ir vyriausybė perrinkta, ji stengsįs 
pertvarkyti įstatymų leidimo tarybą ir'perorganizuoti rūmus'taip, kad 
nariai turės daugiausiai 8-rių metų kadenciją, kas prilygs parlamentų 
dviem kadencijom. Šis pasiūlymas turės būti patvirtintas tolimesniu re
ferendumu, kuris įvyks prieš ar 1984 metų visuotinių rinkimų metu. <

8. Priimant 4-rių metų kadenciją N.S.W. valstija parodys, kad šioje
valstijoje bus mažiau rinkimų, N.S.W. valstija pasirodys pavyzdžiu fede- 
ralinei vyriausybei ir kitoms Australijos valstijoms. •

Motyvai balsuoti ’’prieš”
1. Yra pagrindinis demokratinis principas, kad rinkimai būtų reguliarūs 
duodant balsuotojams galimybę kontroliuoti esamus parlamento narius 
ir vyriausybę. Rinkiminės išlaidos nedidelės ir nepatogumai balsuoto
jams palyginamai menki už teisę pasirinkti parlamente atstovus.

2. Jeigu parlamento kadencija prašoks trejus metus, politikai nutols nuo 
liaudies, parlamentarai mažiau rūpinsis savo rinkėjų reikalais. Sąlyga, 
kad rinkimai vyktų kas treji metai užtikrina, kad parlamentarai laikysis 
ir derinsis prie savo apylinkėje galiojančios viešosios nuomonės.

3. Parlamentarai atsakingi savo rinkėjams, kaip jie atlieka savo pareigas 
parlamente. Todėl reikalaujama, kad jie pasiduotų rinkimų vyksmui ne 
rečiau kaip kas treji metai.
4. N.S.W. valstija laikėsi sistemos rinkti kas treji metai savo parlamentą 
jau virš 100 metų. Per tą laiką N.S.W. buvo patenkinta racionalia, pasto
via ir jautria vyriausybe. Nesant jokio stipraus reikalavimo iš liaudies 
geriau palikti esamą padėtį.

5. Pagrindinė mūsų parlamentarinės demokratijos yda yra ne rinkimų 
dažnumas, bet tai, kad vyriausybės, galinčios skelbti rinkimus tuo laiku, 
kada joms plitiškai patogu. Šio įstatymo projektas neužtikrina, kad atei
tyje vyriausybės neskelbs rinkimų, kada joms patinka.

6. Nusiskundžiama, kad dažni rinkimai trukdo ilgalaikį planavimą. Betgi 
lygiai būtų galima teigti, jog ne dažni rinkimai, o nepastovios rinkiminės 
datos pastoja kelią vyriausybės planavimui. Būtų labiau priimtina reika
lauti, kad parlamentas turėtų nustatytą terminą. Tuo būdu rinkimai būtų 
užtikrinti ir vyriausybė negalėtų skelbti rinkimų sau patogiu laiku.

7. Patirtis užjūriuose rodo, kad parlamentų, iš kurių sudaromos vyriau- 
< sybės, ilgesnė kadencija nebūtinai užtikrina pastovią vyriausybę ar būna

mažiau rinkimų. Pastaraisiais metais Anglijoje ir Kanadoje, kur parla
mentai renkami kas penkeri metai, visuotiniai rinkimai vyko dažniau, nei 
penkeri metai. r '

I’. .

8. Šiuo metu rinktieji nariai į Įstatymų Leidimo Tarybą parlamente ati
tarnauja tris kadencijas. Jei šis projektas bus priimtas, rinktieji nariai į 
Įstatymų Leidimo Tarybą išbus tarnyboje ne daugiau dvylikos metų 
vietoje šiandie devynerių metų, jeigu ateityje referendumo keliu nebus 
sumažintas įstatymų tarėjų terminas. Šis reikalas turi būti paliktas 
ateičiai.

Referendumas atidengti parlamentarų piniginius reikalus
1981 m- balandžio 13 d. N.S.W. premjeras the Hon. Neville Wran, 

Q.C., M.P., įvedė konstitucinį įstatymo prejektą į 1981 m. parlamentą. 
Projektas praėjo per abejus rūmus 1981 m. gegužės 12 d. be pataisų.

Motyvai balsuoti ”už” I
1. Parlamento nariai turi statyti viešus reikalus aukščiau savo privačių 
reikalų.

1902 metų konstitucijos nuostatas pramato, kad siūlomas įstatymo 
projektas būtų N.S.W. valstijos gyventojų patvirtintas referendumo 
keliu. Referandumas įvyks drauge su ateinančiais generaliniais rinki
mais. Balsavimas yra privalomas.

Motyvai balsuoti ’’prieš”
1. Įvedant sistemą atidengti parlamento narių piniginius reikalus paže
mintų jų garbę ir neliečiamumą.

2. Parlamento nariai reikalaujami atskleisti savo pinigiiiiūs interesus pa
rodant, kad jų atsakomybė neįtakojama svarstant privačius asmeniškus

2. Reikalavimas iš parlamento narių atidengti jų piniginius reikalus yra 
nepateisinamas brovimasis į jų privatumą.

siekimus.

3. Visuomenė turi teisę žinoti parlamento narių piniginius reikalus, kurie 
gali kryžiuotis atskiriant juos nuo viešų narių pareigų.

4. Valstybinė įstaiga nustato parlamento narių atsakomybę santykyje su 
jų elgesiu neliečiant privačių asmenų.

5. Parlamento nariai geriau atliktų savo pareigas be baimės ten, kai vie
šumai atskleista jų piniginiai reikalai.

6. Atidengimas piniginių reikalų apsaugo parlamento narius nuo įtarimų 
ir prielaidų sąryšyje su jų asmeniniais reikalais.

3. Reikalavimas iš parlamento narių atskleisti jų piniginius interesus 
žmonėms pastos kelią kandidatuoti į parlamentarus.

4. Daugelis pačių parlamento narių nenori atskleisti viešumai savo pri
vačių piniginių reikalų. Tas reiškia, kad šis planas bus nereikšmingas.

5. Iš visuomenės nėra jokio reikalavimo, kad būtų atidengti parlamento 
narių asmeniški piniginiai reikalai.

6. Parlamento narių piniginių reikalų iškėlimas publikai neturėtų būti 
įvestas, nes tuo bus pažeidžiama parlamento reputacija arba pažeisti 
atskiri parlamento nariai.

7. Piniginių reikalų atidendimo sistema priduos daugiau respekto pa
tiems parlamentarams.

7. Siūlomas įstatymas tik leis vyriausybei formuluoti reguliacijas, kaip 
elgtis su kai kuria piniginių reikalų rūšimi. Ketinimai, kad vyriausybė 
numato įvesti reikiamus nuostatus, turi būti įrašyti į įstatymo projektą,

8. Sistema, kur atidengiama parlamentarų piniginiai reikalai, veikia 
šiandie Anglijoje, Amerikoje, Kanadoje. Australijoje tas praktikuojama 
Viktorijos valstijoje nuo 1978 metų.

kad būtų kiekvienam aišku.

8. Piniginių parlamento narių finansinių reikalų atidengimas N.S.W. vy
riausybės siūlymu, neturėtų praeiti, nes nariams bus lengva apeiti ati-
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SPORTAS ADELAIDĖJE

Vytiečiai ruošiasi Sporto Šventei
/POPTAS,^

Normaliai, Pietų Austra- 
ijos pirmenybėse Adelaidės 

rVyčio” krepšininkai 'žaidžia 
District klube Adelaide var
iu, kartu su latviais ir, tik
rinusiai nesuklysiu pasakęs, 
tad tai yra vienintelis toks 
ilubas pasaulyje kur lietu- 
Gų ir latvių krepšininkai 
tartu gina to paties klubo 
spalvas. Prie šios ’’sąjungos” 
privedė australų įstatymai, 
tune nusako, kad District 
klubai turi turėti komandas 
[netik aukščiausios klasės 
pirmenybėse, bet taip pat ir 
pakankamai suaugusių re
zervinių komandų, o taip pat 
ir prieauglio žemiau 10 metų 
unžiaus, žemiau 12, žemiau 
14, žemiau 16, žemiau 18, 
femiau 20 metų amžiaus tiek 
berniukų, tiek ir mergaičių 
minėse.

Tačiau, sporto šventei ar
tėjant, kaip ir praeityje, 
bandome visus pajėgiausius 
lietuvių krepšininkus ’’su
mobilizuoti” į tą pačią ko
mandą ir tuo suteikti jiems 
palankias sąlygas kuo geriau 
pasirodyti 32-toje šventėje 
Geelonge. Pasitarus su lat
viais, nutarta lietuvius už
registruoti District rezervo 
klasės pirmenybėse. Šiose 
varžybose gali dalyvauti 
krepšininkai, kurie pereito
se District rungtynėse ne
startavo pagrindiniame 
penketuke, tad žaidimo 
standartas yra gana aukšto 
lygio.

VYTIS” - SOUTH
ADELAIDE 48:44 (24:24)

Su šiom rungtynėm Ade
laidės ”Vyčio” krepšininkai, 
galima sakyti, pradėjo 
ruoštis 32-jai Sporto Šven
tei. Rungtynės prieš South 
Adelaidę vyko tikroje ko
vingoje atmosferoje, nes 
varžovų gretose labai taik
liai iš tolimų distancijų mėtė 
Pietų Australijos krepšinin
kas D. Pearce ir savo ko
mandai pelnė net 22 taškus. 
Tačiau lietuvių komandoje 

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
Prisikėlimas senovės vertųjų, draug su sugrąžinimu į 

sveikatą daug sergančiųjų, atsiliepiant į tikinčiųjų mal
das, gal tada kai žmonės turės laiko mąstyti ir atsigauti 
nuo didžiųjų priespaudų laiko naikinimų, pradės suprasti, 
kad yra galima prikelti iš numirusių ir iš kapų jų gimines 
ir draugus; nes turi išsipildyti Kristaus pažadėjimas, kad 
visi, kurie yra kapuose, išgirs žmogaus Sūnaus balsą ir 
išeis. Mes manome, kad yra protinga laukti sugrąžinimo 
atsiskyrusių draugų atsiliepiant į tikėjimo maldas; ir to
kiu būdu tasai didelis darbas gali prasidėti ir būti vykdo
mas. Mums atrodo kad tai yra geriausias ir tinkamiausias 
būdas. Taip darant mirusieji bus atgaivinami laipsniškai, 
maždaug tokioje pat tvarkoje kaip jie mirė, kuomet jau 
bus prirengti prikeltiesiems namai ir jų giminės lauks jų 
ir priims juos. Taip sugrąžintieji bus supažindyti: su kal
bomis, įpročiais ir pasitvarkymais tų, kurie tuomet bus jų 
artimai. Jei būtų prisilaikoma, kitokios tvarkos, tai pa
budintieji būtų visai neapsipažinę su naująja tvarką, ir 
būtų visai svetimi ir negiminingi tai kartai, su kuria jie 
turės iš naujo gyventi. Taip tačiau nebus su pranašais ir 
kitais senovės vertaisiais, kurie, išlaikę savo ištyrimą, 
bus prikelti tobulais vyrais; o būdami tokiais, jie bus vir
šesni už visus kitus žmones protiniai, doriniai ir kūniškai.

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Ba&nskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

neuždengiamai sužaidė Pet
ras Urnevičius ir iš įvairių 
distancijų ’’primedžiojo” net 
23 taškus, A. Reivytis 10, R. 
Beinoravičius 5, E. Jucius 4, 
A. Vieraitis 3, S. Navakas 2.

ADELAIDĖS ’’VYTIS” - 
NORTH ADELAIDE 70:49 

(29:27)

Šiose rungtynėse dėl 
susižeidimo nežaidė A. Rei
vytis, o dėl transporto pro
blemos S. Navakas, tačiau 
po ligos pasveiko Ričardas 
Baškus, tad rungtynės buvo 
žaidžiamos be pakaitų. Ne
žiūrint šių nuostolių, mūsų 
vaikinai rungtynes pradėjo 
nusiteikę labai kovingai. 
Kėlinio pabaigoje skirtumas 
buvo tik 2 taškai, nes varžo

LIETUVIAI -
UKRAINIEČIAI 9:6

Sudarant komandos sąs
tatą tradiciniams žaidimams 
prieš ukrainiečius, mūsų ko
mandos vadovui buvo kebli 
padėtis. Ukrainiečiai yra 
vaišingi, visados paruošia 
žaidėjams užkandžių ir gėri
mų. Norinčių patekti į žai
dynes susidarė dvigubas 
žaidėjų skaičius. ‘

Lietuvių komandoje trūko 
visų ”A” klasės žaidėjų, bet 
bendras rezultatas gautas 
9:6 mūsų naudai.

A. GINIŪNUI 50 METŲ

Aną savaitę sydnejiškis 
šachmatininkas ir visuome
nininkas Albinas Giniūnas

Skelbimas 

vų gretose C. Ware iš tolimų 
distancijų pelnė net 18 taš
kų. Antrame kėlinyje lietu
viai pirmavo 6-8 taškų 
skirtumu iki paskutinių 5 
minučių. Na, o kaip rungty
nių eiga vyko paskutinėse 
minutėse sunku ir apibūdin
ti, nes vytiečiai pademons
travo nepaprastą kovingu
mą, ištvermingumą, gražų 
susižaidimą ir taiklius mė
tymus. Taškus pelnė: Petras 
Urnevičius 22, Algis Vierai
tis 20, Ričardas Baškus 16, 
Rimas Beinoravičius 7, Edis 
Jucius 5.

Po šių rungtynių gražų 
komplimentą hetuvių krep
šininkų adresu išreiškė 
Forestville klubo žemiau 20 
metų amžiaus komandos 
treneris: "kai sekantį kartą

Albinas Giniūnas

atšventė 50 metų sukaktį. 
Prieš septynerius metus Al
binas įstojo į šachmatų klu
bą tik kaip naujokas, bet per 
tą laiką kietai studijuoda
mas ir treniruodamasis jau 
iškilo į pirmaujančius žaidė
jus ir dabar jis yra stiprus 
mūsų reprezentantas žaidy
nėse su kitataučiais.

A. Giniūno veikla nesiri-
boja vien tik šachmatais. 
Kartu su žmona Edna jį ma
tome beveik kiekviename 
lietuvių parengime, minėji-

Žiemos Sporto Šventės 
rezultatai

SLALOMAS

Mergaitės žemiau 13 m.: I
— Anna Mikolajūnaitė, II — 
Venta Dagytė, III — Rasa 
Daukutė.

Berniukai žemiau 13 m.: I
— Saulius Dagys, II — And
rius Daukus, III — Antanas 
Mikolajūnas.

Jaunių berniukų iki 18 m.: 
I — Petras Wallis, II — Glen 
Cugura, III — John Mikola
jūnas.

Moterų: I — Nijolė Miko
lajūnaitė, II — Ugnė Kazo- 
kaitė, III — Dana Binkienė.

Vyrų: I — Algis Vaitiekū
nas, II — Davis Kunčiūnas, 
III — Paul Aniulis.

Veteranų (vyrų): I — Jur
gis Mikolajūnas, II — Di- 
mitrijus Kriaucevičius, III
— Raimondas Dagys. 

žais "Vytis”, aš atsivesiu vi
sus savo krepšininkus, kad 
fasižiūrėtų ir pasimokytų, 

aip žaidžiamas tikras krep
šinis...” Iš savo pusės galė
čiau dar pridurti, kad mūsų 
krepšinio prieauglis, kurių 
amžiaus vidurkis yra dar tik 
20 - 21 metų amžiaus, šias 
rungtynes sužaidė tikrai pa
siaukojančiai. Be to, reikėtų 
dar paminėti, kad šios pir
menybės vyksta Apollo sta- 
dijone, kuris yra ne tik di
džiausias, bet ir gražiausias 
visoje Australijoje. Geras 
teisėjavimas žymiai paleng
vina išvystyti tikrą Krepši
nio žaidimo grožį...

Adelaidės^’Vyčio” moterų 
krepšinio komanda neužilgo 
pradės bendras treneruotes, 
o taip pat ir berniukai bei 
mergaitės krepšininkės.

Tmklininkai, bent kas lie
čia vyrus, žaidžia atskirose 
komandose, tačiau numaty
ta neužilgo pajėgiausius žai
dėjus sujungti į tą pačią ko
mandą. Dėl tų pačių austra
liškų nuostatų kaip ir krep- 
šinyje, mūsų mergaites 
tinkuninkės žaidžia ukrai
niečių klube. Tačiau visos 
lietuvaitės žaidžia toje pa
čioje komandoje, tad į Gee- 
longą atvyks labai gerai pa
siruošusios. Tinklinio sekci- 
i’ai vadovauja Alius Daniš- 
:evičius.

PLAUKIMAS
Šio sporto reprezen

tantai treneruojasi beveik 
be pertraukų ir dalyvauja 
įvairių rūšių pirmenybėse. 
Treneriai išreiškė pageida
vimą, kad bent vyresnio 
amžiaus plaukimo distanci--. 
jos būtų pratęstos nors iki 
100 m.

me. Jau antrą kadenciją Al
binas darbuojasi ALB Syd- 
nejaus apylinkės valdyboje 
eidamas sekretoriaus parei
gas, yra dabartinės ALB 
Krašto Tarybos narys, 
dalyvavęs Tarybos suvažia
vime Adelaidėje. Jis taip pat 
lietuvius atstovauja N.S.W. 
etninių reikalų komitete.

Sydnejaus lietuvių šach
matininkų vardu sukakties 
proga linkiu Albinui dides
nio tobulėjimo ir pažangos 
šachmatuose ir ilgai dar
buotis mūsų bendruomenė
je. V.A.

DIDYSIS SLALOMAS

Mergaičių iki 13 m.: I — 
Anna Mikolajūnaitė, II — 
Venta Dagytė, III — Rasa 
Daukutė.

Berniukai iki 13 m.: I — 
Saulius Dagys, II — Anta
nas Mikolajūnas, III — And
rius Daukus.

Jauniai iki 18 m.: I — Pet
ras Wolf, II — Glen Cugura, 

, III — Darius Alekna.
Moterų: I — Ugnė Kazo- 

kaitė, II — Ona Pilkienė, III 
— Dana Binkienė.

Vyrų: I — Viktoras Bag
donas, II — Algis Vaitiekū
nas (jun.), III — Davis Kun
čiūnas.

Veteranų (vyrų): I — Di- 
mitrijus Kriaucevičius, II — 
Raimondas Dagys, III — 
Jurgis Mikolajūnas.

LAUKO TENISAS
Vyrai rimtai ruošiasi 

Geelongo žaidynėms, tik 
abejotina ar pavyks suda
ryti moterų komandą. 
STALO TENISAS

Laurų nepramatome, ta
čiau tikimės išstatyti ko
mandas tiek vyrų, tiek ir 
moterų grupėse. 
SKVUOŠAS

Vic Raymond - Ramonai- 
tis šį sportą kultyvuoja be
veik kasdien, tad nugalėtojo 
titulas labai tvirtose ranko
se. To negalima pasakyti 
apie J. Verbylienę, tad mo
terų grupėje vaizdas liūd
nesnis.
GOLFAS

Antanas Norkeliūnas 
sporto šventei rimtai ruo
šiasi o jei Australijos ka
riuomenė ’’nepakiš kojos” ir 
į Geelongą nuvykti galės 
kapitonas Alan Daudaras, 
tai turėsime ir nugalėtojų 
titulą šioje sporto šakoje, 
nežiūrint labai gero pasiro
dymo pernai melburniškio 
Vyto Kuncaičio. 
BILIJARDAS

Vladas Lazauskas, per
nai užėmęs antrą vietą tikisi 
šiemet pasipuošti nugalėto
jų titulu.
ŠACHMATAI

Čia tai liūdniausia sporto 
šaka, bent kas liečia mūsų 
klubą, nes namuose pajėgia
me iškovoti ir nugalėtojų ti
tulą, bet išvykoje vargu ar 
turėsime bent vieną repre
zentantą.

Šiaip, bendrai paėmus 
Adelaidės ”Vyčio” sporti
ninkai 32-jai sporto šventei 
ruošiasi su gana dideliu en
tuziazmu, tad ir dalyvių 
skaičius gali siekti apie 60 
sportininkų bei vadovų.

Robertas Sidabras

KOMANDINIAI

Moterys: Melbourne ’’Ne
ringa”. Komandą sudarė Ni
jolė Mikolajūnaitė, Anna 
Mikolajūnaitė ir Dana Ta
mašauskaitė.

Vyrai: Melbourne ’’Ne
ringa”. Komandą sudarė Al
gis Vaitiekūnas, Petras Wolf 
ir Davis Kunčiūnas.

Geriausi varžybų slidinin
kai: Saulius Dagys, Anna 
Mikolajūnaitė, Petras Wolf, 
Dimitrijus Kriaucevičius, 
Nijolė Mikolajūnaitė, Algis 
Vaitiekūnas (jun.) ir Darius 
Raulinaitis.

’’Courage” trofeją laimėjo 
Pajauta Patupienė iš Perth.

B.N.

Varlės gali išduoti garsą 
visai neprasižiodamos. Va- 
rinėdamos įkvėptą orą pir
myn ir atgal per balso sty
gas jos skleidžia varlėms 
charakteringą garsą, kuris, 
eina tarsi iš viso varlės kū-. ... - no.
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TAUTOS ŠVENTĖ
SYDNEJUJE

Šiemet Tautos Šventę 
minėsime rugsėjo 13 d. sek
madieni. Tą dieną įvyks iš
kilmingos pamaldos Lid- 
combe, kuriose giedos Dai
nos choras,' dalyvaus orga
nizacijos su vėliavomis.

Oficialus minėjimas įvyks 
Lietuvių Namuose Banks- 
towne. 3 vai. p.p. Minėjimo 
programą atliks jaunimas, 
padedamas D. ir S. Skorulių.

Maloniai kviečiame visus 
ausiai dalyvauti pamaldose 

ir minėjime. Tą dieną bus 
renkamos aukos Vasario 
16-sios gimnazijai paremti.

Tarvydas, programą atliks 
savaitgalio mokyklos moki
niai. Po minėjimo suneštinės 
vaišės

Lietuvių Skautų Sąjungos 
VI-sios Tautinės Stovyklos 
Australijoje (1978) filmo 
premjera įvyks Sydnejuje 
rugsėjo 20 d., sekmadienį, 3 
vai. Lietuvių Klube Banks- 
towne.

Maloniai kviečiame visus 
atsilankyti. Filmas garsinis 
ir spalvotas. Įėjimas veltui.

Aušros Tuntas ir Židinys

116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414
S,

Šešt., rugsėjo 12 d., 7 vai. v.
Kyiečiame Klubo narius bei svečius i 
VĖŽIUKŲ IR VIŠČIUKŲ VAKARĄ 
Programoje rumunų akrobatų trupė

Bilietai - 6 dol. asmeniui. Užsakymai 
priimami iki rugsėjo 9 dienos

Sekm., rugsėjo 13 d., 3 vai.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

ALB Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

Australijos Lietuvių 
Skautų Fondą parėmė p. O. 

„Miniotienė $ 20 ir p. V. Gąi-T 
džionienė $ 5. Abi iš Sydne
jaus. Skautiškas ačiū.

Šešt., rugsėjo 19 d., 8 v.v.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

rugsėjo 26 d.
MŪSŲ PASTOGES

SPAUDOS BALIU!
Reikalingas Klubo vedėjas
Sydnejaus Lietuvių Klubui reikalingas Klubo Vedėjas 

(Secretary Manager)

'MELBOURNO LIETUVI!
KLUBO NARIŲ 

DĖMESIU

PRADINIS ATLYGINIMAS PRILYGSTA MAŽDAUG 
$ 20,000 METINĖS ALGOS

Hobarto Apyl. Valdybos 
ruošiamas Tautos Šventės 
minėjimas įvyks Glenorchy 
salėj rugsėjo 12 d., šeštadie
ni, 7 v.v. Paskaitą skaitys R.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

A.L.B. Melbourne Apyl. V-ba praneša, jog Tautos 
Šventės minėjimas įvyks rugsėjo 6 d., sekmadienį. Šven
tę pradėsime iškilmingomis pamaldomis šv. Jono bažny
čioje. •'

Po pietų. Lietuvių Klube, 2.30 vai. prasidės Tautos 
Šventės minėjimas. Programoje p. E. Jonaitienės pas
kaita (viešnia iš Sydnejaus) ir meninė dalis.

Prašome visus tautiečius Tautos Šventėje skaitlingai 
dalyvauti. Ta proga norėtumėm priminti, kad bus 
renkamas solidarumo mokestis, tad tie, kurie dar nesusi
mokėjo, prašomi susimokėti.

A.L.B. Melbourne Apyl. Valdyba

Savo prašyme nurodyti amžių, išeitą mokslą, dabartinį 
darbą, patyrimą administracijos ar prekybos srityje.

Prašymus prisiųsti ligi 1981 m. rugsėjo 20 d. adresuo
jant y

CONFIDENTIAL
Board of Directors
Lithuanian Club Ltd.
P.O. Box 205,
BANKSTOWN, N.S.W. 2200.

Dėl smulkesnių informacijų skambinti Valdybos pir
mininkui tel. 02 - 707 2883.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

Mttsu Pastogės

LPRI (E>
Pasitraukus Edvardui 

Lašaičiui iš Sydnejaus Lie
tuvių Klubo vedėjo pareigų, 
laikinai toms pareigoms 
pakviestas buvęs Klubo ve
dėjas Bronius Stašionis, iki 
bus surastas naujas vedėjas.

©H O3U3
rugsėjo 26 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube
Įėjimas su bilietais - $ 12 asmeniui. Už šiuos pinigus 

paremsite Mūsų Pastogę, būsite skaniai ir sočiai pavai
šintas rinktine vakariene, nuotaikingai pabendrausite su 
Mūsų Pastogės darbuotojais ir bičiuliais. Taip pat daly
vaudamas baliuje išmėginsite laimę sau lygios netu
rinčioje Spaudos Baliaus loterijoje * orioje bus mūsų žy
miųjų dailininkų kūrinių ir kitokių aukštos meninės ver
tės išdirbinių.

Stalų užsakymus priima Aldona JABLONSKIENĖ 
tel. 709 4031

ŽIDINIO PADĖKA

kBILIETUS PLATINA:

Sydnejaus Lietuvių Klubas
A. Jablonskienė, J. Mickienė tel. 709 4846, L. Sta- 
šionienė tel. 649 9062, A. Dudaitis tel; 727 9191, V. 
Jaras tel. 682 3580, V. Kazokas tel. 709 8395

Bilietai gaunami jau dabar. Kviečiame bilietus įsigyti ir 
vietas užsisakyti kaip galint anksčiau, nes rengėjams 
svarbu dalyvių skaičių žinoti savaitę prieš balių.

ATMINKITE: MŪSŲ PASTOGĖS SPAUDOS BALIUS 
YRA SYDNEJAUS LIETUVIŲ 

PRESTIŽAS!

Baliaus programą ruošia p. D. SKORULIENĖ, kurios 
programos visados yra originalios ir ypatingai 
patrauklios

Nuoširdžiai dėkojame 
vienu ar kitu būdu prisidė- 
jusiems nrie Sydnejaus 
Skautų Židinio 25-mečio 
pravedimo šiems mūsų bi
čiuliams: p.p. - D. Bieri, E. 
Birkmanienei, kun. P. But
kui, S. Jelionienei (J.A.V.), 
J.A. Jūragiui, V. Juškai, V. 
Kazokui, A. Kramiliui, 0. 
Maksvytienei, S. Miknaičiui 
(J.A.V.), P. Rūteniui, V. 
Šliogeriui, H. Šliteriui, V. 
Šliteriui, A. Veščiūnaitei, R. 
Zakarevičiui, Sydnejaus 
Akademikių Skaučių Drau
govės sesėms: L. Barkutei, 
E. Kiverytei, V. Viliūnaitei 
ir E. žižytei ir Sydnejaus 
Klubo vadovybei.

Sydnejaus Skautų Židinys

Melbourno Lietuvių Klu 
bo Taryba praneša, kai 
rugsėjo 27 d., sekmadienį 
2.30 vai. p.p. Lietuvių Na 
muose, North Melbourne 
įvyks metinis narių susirin 
kimas tokia darbotvarke
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas. 3 
Mandatų Komisijos tvirtini 
mas. 4. Praeitų metų meti 
nio susirinkimo protokoli 
ištraukos skaitymas. 5. Pra 
nešimai: a) pirmininko, b 
iždininko, c) Revizijos Ko 
misijos ir Auditoriaus. 6 
Diskusijos dėl pranešimų. 7 
Pranešimų tvirtinimas. 8 
Apyskaitų ir balanso tvirti 
nimas. 9 Rinkimų į Taryb; 
rezultatų paskelbimas. 10 
Revizijos Komisijos rinki 
mas. 11. Revizoriaus tvirti 
nimas. 12. Sąmatos 1981-82 
metams paskelbimas ir pri 
ėmimas. 13. Ponios Žilins 
kienės pasiūlymo svarsty 
mas. 14. Klausimai. 15. Su 
sirinkimo uždarymas.

Klubo narių metiniame 
susirinkime balsavimo teisį 
turės tik finansiniai nariai, 
t.y. apsimokėję nario mo 
kestį ir turį nario ženkliuke 
įspaudą su skaitline ”82”. 
Kas to įspaudo neturi grei
čiausiai yra nefinansinis na
rys. Kviečiame neatidėlio
jant tą reikalą sutvarkyti 
sekmadieniais klube arba 
Eaštu rašant "Ltihuanian 

lub” adresu.

MLK Taryba

DAINOS CHORE

Savanoris kūrėjas Pranas 
Liubinskas savo 80 metų su
kakties proga paskyrė $ 50 
auką ’’Dainos” chorui.

Nuoširdus ačiū Pranui ir 
Ilgiausių Metų!
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