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GYVENIMAS LIETUVOJE

SUIMTAS ALGIMANTAS 
ANDREIKA

Briuselyje išeinančio biu
letenio USSR News Brief 
(1981 rugpj. 15) žiniomis, 
gegužės 25 d. Vilniuje buvo 
suimtas Algimantas An
dreika. Arešto dieną, jo bu
te, kur jis gyveno su žmo
na ir nepilnamečiu sūnumi, 
padaryta krata, kurios metu 
konfiskuoti keli Lietuvių 
Archyvo numeriai. Andrei
ka kaltinamas pagal LSSR 
Baudžiamojo Kodekso 68-tą 
straipsnį (’’anti-sovietinė 
agitacija ir propaganda”).

Tą pat dieną Vilniuje pa
daryta krata pas Andreikos 
tėvus (nieko nerasta), taip 
pat pas buvusi Vilniaus 
aerodromo viršininką Ro
bertą Semėną ir Ardzijaus- 
ką, kurio bute rasta LKB 
Kronikos numerių ir kitos 
savilaidos. Ardzijauskas 
buvo sulaikytas, bet po 
dviejų dienų paleistas.

ELTA

LUKOŠEVIČIUS VĖL 
UŽDARYTAS Į

PSICHIATRINĘ

Pernai į psichiatrinę už
darytas ir paleistas Petras 
Lukoševičius šių metų sau
sio 22 d. vėl sugrąžintas į 
Naujosios Vilnios psichiatri- 
ię ligoninę.

L

*> Faustas Kirša

M. K. ČIURLIONIS
j Iš knygos Šventieji Akmenys
Tylusis amžinumas — jo minties valdovas. 
Tyloje pienės pūkas; saulė miško plotuos. 
Tyliuos kalnagūbriuos tylus žaltys vadovas. 
Iš praeities karaliai išdidūs ir sotūs.
Pasaulio pasaka — tik rūkas ir švitimas.
Procesijų atspinduliai ir realybė.
Rex. Piramidžių giesmė. Jūros perlų grimas. 
Žmogus — jėga. Žmogus — kančia. Žmogus — didybė, 
n
Iš zodijakų dvylikos aš išminties nelaužiu:
Į erdvę puolęs, jų širdy turiu šimtus.
Prie degančių bedugnėj milijonų žvaigždžių laužo: 
Kuriu naujus Vėžius ir Grįžulio Ratus.
Bet tu, kaip liesas burtų jogas, vainikuotą žaltį 
Paleidai tyliai slinkt pro visatos vartus, 
Kad jis nuneštų prarajon kančias, aistras ir kaltę 
Neišspręsto žmogaus ir darbo jo kartaus.
m
Su tavimi karaliai, ir žmogus prie kryžių kalno,
Ir kūdikis, kuriam erelis tuoj suleis nagus,
Ir pienės žiedas, toks trapus, kad spindulys jį kelia, 
Ir rojaus paukštės iš anapus, ir dangus.
Bet tu audra, žaibai, perkūnas: jūros perlus sėja, 
Pakilę maldai bokštai aimanų pilni, 
Per piramides ir girias simfonijos praskrieja, 
Procesijom prie Dievo vartų klabeni!

NUTEISTI DU LIETUVOS 
HELSINKIO GRUPĖS 

NARIAI

Birželio 25 d. nuteisti Lie
tuvos Helsinkio Grupės 
nariai, Mečislovas Jurevi
čius ir. Vytautas Vaičiūnas. 
Apie tai praneša USSR 
News Brief (Briuselis, 1981 
rugpj. 31). Abu apkaltinti 
religinių procesijų organiza
vimu, bet neprisipažino kal
tais. Helsinkio Grupė teismo 
metu neminėta. Jurevičių 
LSSR Vyriausias Teismas 
Vilniuje nuteisė trims me
tams griežto režimo lage
riuose. Jurevičius pareiškė, 
kad jam bus didelė garbė 
kalėti už ką buvo ar tebėra 
kalinami Stanelytė, Sadū- 
naitė, Kovaliovas ir Skuodis. 

Išklausęs kaltinimo jis tarė: 
’’Ačiū. Tai Dievo ir Lietuvos 
garbei”. Širvintose Vaičiū
nas buvo nuteistas 2.5 metų 
paprasto režimo lageriuose.

Jurevičius ir Vaičiūnas 
buvo suimti kovo 25 d.

(ELTA)

Biuletenis USSR News 
Brief (1981 rugpj. 15) pra
neša, kad docento Vytauto 
Skuodžio bado streikas už
truko vieną dieną. Po to 
Skuodis buvo 15-kai parų 
uždarytas į baudžiamąjį izo
liatorių. (ELTA)

Įvyki
AFGANISTANAS - 
SOVIETINIS VIETNAMAS

Metų pabaigoje sueis 
dveji metai, kai Sovietų Są
jungos okupacinės karinės 
pajėgos įsiveržė į Afganis
taną jį okupuodamos. Bet 
sovietai nebuvo pasitikti su 
gėlėmis, bet laisvės kovoto
jų kulkomis. Štai jau dveji 
metai, kaip vyksta kruvinos 
partizaninės kautynės su 
okupantu, kuris nepajėgė 
palaužti laisvės gynėjų ko
vos dvasios ir visame krašte 
tepajėgia kontroliuoti tik 
stambesnius miestus ir 
susisiekimo mazgus. Ap
skaičiuojama, kad užpuolikai 
per tą laiką jau neteko apie 
10.000 karių, sunaikinta 
daugybė karinių vežimų ir 
tankų. Neseniai prie Afga
nistano sostinės Kabulo 
laisvės kovotojai sunaikino 
sovietų ginklų sandėlį su 
daugybe karinių medžiagų, 
net tankų ir lėktuvų, kurių 
nesuspėta išgelbėti.

VOKIEČIŲ KORESPON
DENTO ĮSPŪDŽIAI IŠ 
VILNIAUS IR TALINO

Įtakingas Vakarų Vokie
tijos dienraštis Frankfurter 
Rundschau gegužės mėn. 
-paskelbė savo koresponden
to Peterio Nonenmacherio 
įspūdžius iš Pabaltijo. Ti
kinčiųjų minioje prie šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje 
Vilniuje, Didžiojo šeštadie
nio vakarą, jis pastebėjo ne 
tik senimą, bet ir jaunimą, 
šventadieniškai 
pasipuošusias šeimas. Vil-

a i
nius jam atrodo modernes
nis už Taliną ir Rygą - dau
giau "pietietiškos” nuotai
kos, gyvos religinės ir kul
tūrinės tradicijos. Vokiečių 
korespondento nuomone, 
geriausiai informuoti žmo
nės Sovietų Sąjungoje yra 
estai, kurių jaunimas labai 
vakarietiškai nusiteikęs ir 
laikosi savų idealų.

(ELTA)

29-nių Kongresmenų
LAIŠKAS BREŽNEVUI

SKUODŽIO REIKALU

Dvidešimt devyni JA 
V-bių Atstovų Rūmų nariai, 
Brian Donnelly ir Charles F. 
Dougherty vadovaujami, 
liepos 31 d. pasiuntė laišką 
Brežnevui, kuriame jie rei
kalauja, kad jis bematant 
atkreiptų dėmesį į bado 
streiką paskelbusio Vytauto 
Skuodžio bylą, nes jo gyvy
bei gręsia pavojus. Trumpai 
atpasakoję Skuodžio gyve
nimą, veiklą ir nuteisimą, 
kongresmenai rašo, kad jis 
buvo nuteistas už ’’savo po
litinius įsitikinimus”, o jo 
įkalinimas ’’stačiokiškai pa
žeidžia jūsų valstybės pasi
rašytame Helsinkio Baig
miniame Akte išvardintas 
žmogaus teisių garantijas”. 
Jie protestuoja prieš Skuo
džio neteisėtą įkalinimą ir 
tvirtina, jog ’’paprastas pa
dorumas reikalauja, kad jū
sų vyriausybė paleistų 
Skuodi iš kalėjimo ir leistų 
jam pasirinkti - sugrįžti į 
Lietuvą, ar į šalį, kurioje jis 
gimė. Per pastaruosius porą 

metų pablogėję sovietų 
amerikiečių santykiai negali 
pagerėti, jei sovietų parei
gūnai tryps po kojomis JA 
V-bių piliečių pagrindines 
žmogaus teises6, užbaigia 
laišką kongresmenai.

ELTA

*»»
Amerikos prez. užsimojęs 

įvykdyti plataus masto 
ginklavimosi programą, ku
riai paskirta 180 bilijonų do
lerių. Numatoma išvystyti 
turimas ir projektuojamas 
raketas, naujo tipo lėktuvus 
ir povandeniniuą laivus ge
riau apginkluoti taip, kad 
sovietai ginkluotėje nesijus- 
tų pranašesni.

Švedijoje gyvena apie 100 
lietuvių šeimų, daugumas jų 
krašto sostinėje Stockholme 
ir Goeteburge. Veikia Šve
dijos Liet. Bendruomenė, 
kuriai vadovauja Valentinas 
Vilkenas. Gyvai reiškiasi ir 
jaunimo sekcija, vadovauja
ma Marijos Čeginskaitės.

* * *

Daug Lenkijos pabėgėlių 
patenka į Austrijoje įreng
tas pabėgėlių stovyklas, bet 
ne bėga naudodamiesi viso
kiomis priemonėmis. Štai, 
neseniai iš Lenkijos turisti
nio laivo Kanadoje pasitrau
kė eilė lenkų.

**♦
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Australijos Liet. Fondas

Vį;

Visam- pasaulyje išsibars
čiusi lietuvių išeivija susi
duria su eile svarbių proble
mų, kurių gal pačios aktua
liausios būtų: 1) kaip išlai
kyti nenutautusią jaunąją 
kartą, 2) kaip sukurti tvirtą 
materialinę bazę, ant kurios 
ateity remtųsi visa mūsų 
tautinė veikla. Nepaslaptis, 
kad jaunesnioji generacija 
nesiskubina efektyviau už
siangažuoti ir šią veiklą fi
nansiniai remti.

Visa našta kol kas gula 
ant vyresniosios kartos pe
čių. Tačiau retėjant vyres
niajai kartai, mažės akty
viųjų tautiečių skaičius, o su 
jais ir piniginė parama išlai
kyti seniau sukurtom insti
tucijom, kurios ir ateityje 
bus gyvybiniai svarbios, no
rint išeivijoje kuo ilgiau iš
laikyti lietuvių bendruome
nę nenutautusią ir pajėgią 
kovoti už tautos laisvę.

Remiantis šiais motyvais, 
jau prieš eilę metų kilo min
tis kurti tautinius fondus.
Šiuo metu įvairiuose kraš
tuose turime keletą tokių 
fondų, kurių apimtis ir pas
kirtis yra skirtingos. Pav. 
Tautos Fondas finansuoja ir 
remia VLIKo pastangas at
gauti lietuvių tautai laisvę ir 
Lietuvai nepriklausomybę. 
Lietuvių Fondas Amerikoj 
panašiai, kaip ir Australijos 
Lietuvių Fondas remia 
Amerikos lietuvių tautinę 
veiklą. Iš šio fondo skiria
mos lėšos ir Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės Valdy
bai. į

Lietuvių Fondo suorgani- | 
žavimas ir jo išaugimas gali 
būti geru pavyzdžiu mums. 
Iš karto planuota sutelkti 
vieną milijoną’dolerių.Atro-‘ 
dė užsimojimas fantastinis. 
Po keliolikos metų šis fondas 
jau turi netoli trijų milijonų 
dolerių. Fondo pagrindinis 
kapitalas neliečiamas. 
Naudojamos tik gaunamos } 
palūkanos, kurių per metus į 
susidaro maždaug 400.000 I 
dolerių. Ir ši ar ’ net stam- ' 
besnė suma bus gaunama j 
kasmet neribotą metų skai- j 
čių, niekam nė piršto nepa- i 
judinus. Kas pajėgtų kas - 
metai bent dalį šios sumos { 
lietuvių bendruomenei su
rinkti? Tikriausia būtų tuš
čia svajonė.

O į fondą įnašai suplaukė 
nepastebimai. Juos sudėjo 
daugiausia vyresnioji karta, 
kuriai tebėra neišblėses 
tautinis idealizmas ir kuri 
tebenešioja atviras tėvynės 
praradimo žaizdas. - Sukau
pus, galima sakyti, milži
nišką sumą, niekas dėl to 
nesuskurdo ir nesubankru
tavo. Visa tai padaryta va
dovaujantis gera valia ir

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems pažįstamiems ir bičiu

liams kurie lankė a.a. Antaną SIMONAITĮ ligos metu, ir 
vėliau jį palydėjusiems į amžinos ramybės vietą. ~

Nuoširdžiai dėkojame kun. P. Butkui ir kun. P. Martu- 
zui už atlaikytas gedulingas šv. Mišias. P; Viržintui už 
vargonavimą, ir dainininkams už giedojimą bažnyčioje.

Nuoširdi padėka visiems už jautrias užuojautas žodžiu, 
raštu ir spaudoje, už užprašytas šv. Mišias, ir gėles.

Visiems, kurie atjautė mus liūdesio valandoje, nuošir
džiai dėkojame.

Nuliūdę
Žmona Ona, dukterys, sūnus ir jų šeimos

y-,;- - 
r - 'r

Mūsų Pastogė

B. Straukas 
tautinių tikslų giliu supra
timu.

Kanados Lietuvių Fondas 
savo apimtimi nėra toks 
stambus, kaip Lietuvių 
Fondas, bet spėjęs sukaupti 
kelis šimtus tūkstančių do
lerių ir vis tebauga. Šis fon
das ateityje bus be abejonės 
didelė parama Kanados lie
tuvių bendruomenei.

Nors vėlokai susigriebta, 
pagaliau buvo įsteigtas ir 
Australijos Lietuvių Fon-
das. Jo tikslas remti ir puo
selėti lietuvių kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir 
kitas lietuvių kultūros ap
raiškas. Fondo veikimo plo
tas - visa Australijos terito
rija. Australijos Lietuvių 
Fondo nariu gali būti kiek
vienas lietuvių kilmės as
muo, įmokėjęs vienkartinį 
nario įnašą 25 dolerius. Or
ganizacijos taip pat gali 
tapti fondo nariais, įnešusios 
vienkartinį įnašą 100 dole
rių. Fondo narys negali 
turėti iš fondo jokios naudos
ar pelno. Fondo įstatai ne
gali būti keičiami be sutiki
mo ministerio, administruo
jančio Companies Act 1961. 
Fondas veda tikslią piniginę 
atskaitomybę, kuri kas 
metai yra patikrinama kva
lifikuoto revizoriaus. Fondo 
likvidavimo atveju, jei būtų 
skolų, nario finansinė atsa
komybė neviršija 20 dolerių. 
Fondo lėšas sudaro narių 
įnašai, piniginės aukos ir 
testamentiniai palikimai.

A.L.F: metinis susirinkimas

Fondo metinis susirinki
mas praėjo gan darbingai. 
Susirinkimui pirmininkavo 
Dr. A. Staugaitis, sekreto
riavo J. Meiliūnas (jun.). 
Tylos minute pagerbti per 
metus mirę nariai: A. Vin
gis, K. Keraitis, V. Laukai
tis, J. Janulaitis, B. Vana
gas, B. Vingrys ir J. Kari- 
tonas. Pirmininkas veiklos 

pranešime pabrėžė, kad 
Fondas veikia lietuvių 
bendruomenės ribose rem
damas kultūrinį darbą, pa
dėdamas finansiniai įvai
rioms lietuviškom organiza
cijom, vienetams, bei pavie
niams asmenims. Fondo fi
nansinį pranešimą padarė 
iždininkas V. Ališauskas. 
Metų eigoje turėta pajamų 
$ 13.953, kurias sudarė au
kos $ 5.388, palūkanos už in
dėlius $ 4.362, nario paliki
mas $ 2.828, Fondo balius 
Sydney $ 839 ir nario mo
kestis $ 475. Pažymėjo, kad

Dėl įsikūrimo vargų ir 
stokos patirties, nesugebė
jome visą savo priaugančią 
kartą išauklėti sąmoningais 
lietuviais. Didoka jos dalis 
atitrūko nuo lietuviško ka
mieno arba liko abejingi lie
tuvybei. Bet guodžiamės, 
kad vis dar turime nemaža ir 
sąmoningo jaunimo, kuris 
jau dabar aktyviai dalyvauja 
lietuviškoj veikloj ir be 
abejonės perims lietuvių 
bendruomenės tęstinumą 
ateity. Šiai jaunimo daliai 
teks sunkus uždavinys išlai
kyti busimąją lietuvių bend
ruomenę, susigrąžinti bent 
dalį atkritusių savo bendra
amžių ir pritraukti jau tre
čiąją lietuvių generaciją. 
Įrodyta, kad trečioji gene
racija (emigrantų vaikaičiai) 
pradeda domėtis savo šak
nimis ir dažnu atveju įsijun
gia į savo kilmės tautiečių 
visuomeninį ir kultūrinį gy
venimą. Tačiau turime su
tikti, kad busimoji Austra
lijos lietuvių bendruomenė 
nebus tokia pajėgi, kaip da
bartinė. Jai truks ir žmonių 
ir lėšų.

Šiuo atveju būsimajai lie
tuvių bendruomenei bus di
delė parama Australijos 
Lietuvių Fondas, kuris savo 
ištekliais padės išlaikyti 
pagrindines tautines insti
tucijas, o tuo pačiu ir lietu
vybės tęstinumą šiame 
krašte.. Pasaulyje staiga 
keičiantis politinei konjunk
tūrai, greičiausiai jau se
kančiai generacijai teks di
delis uždavinys padėti pa
vergtai tautai atgauti laisvę 
ir nepriklausomybę. Ir tai 
pareikalaus nemaža darbo ir 
lėšų.

mirusių atminimui suaukota 
per metus $ 2.541, tai gražus 
savo giminių, draugų ar pa
žįstamų įamžinimas Fondo 
atminimų knygoje. Fondas 
bando verstis tik iš gauna
mų palūkanų, neliesdamas 
pagrindinio kapitalo. Per 
metus išmokėta: $ 500 už 
akademinį darbą, $ 500 ge
riausiam lietuviuijaunuoliui, 
mokykloms - mokiniams $ 
505, jauniesiems žurnalis
tams $ 75, Akad.' skautų 
sąjūdžiui $ 100, parėmimui 
parodos Adelaidėje ir Mel
bourne bendruomenės bib
liotekos $ 500, Antano 
Krauso Vardo Šaltinių Bib
liotekos praplėtimui $ 1120, 
administracinės ir kitos 
išlaidos $ 498.

Perskaitytas revizoriaus 
A. Duonio pranešimas ir . 
Savickas padarė revizijos 
komisijos pranešimą. Visi 
pranešimai ir finansinė 
apyskaita buvo patvirtinta. 
Neatsiradus naujų kandida
tų Valdyba paliko ta pati. 
Revizijos komisiją sudaro A. 
Kęsminas, E. Margan - 
Marganavičius ir A. Savic
kas. Susirinkimo pirminin
kas ir iždininkas išreiškė 
padėką Fondo įgaliotiniams, 
be kurių pagelbos Fondo 
padėtis žymiai pasunkėtų. 
Padėka Šaltinių Bibliotekos 
darbuotojams: D. Baltutie
nei, R. Juškaitei, o ypač 
Juozui MikŠtui, kuris ne tik 
šią biblioteką sutvarkė, bet 
jai ir vadovauja.

(va)

A.Liet.FONDO Vajus
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba, A.L.B. Krąšto 

Valdybai pritariant, skėlbia trijų mėnesių laikotarpy įėšų 
telkimo vajų, pradedant spalio pirma diena.

AXi. Fondas pasitikėdamas visoj Australijoj gyvenan
čių lietuvių dosnumu, nuoširdumu, pareigingumu ir gera 
valia, yra užsimojęs per šį laiką padidinti nejudomąjį ka
pitalą iki $ 100,000. Iš gaugamų palūkanų bus galima'vis 
stipriau remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, moks
lą, meną ir kitas kultūrines-apraiškas Australijoje.

A. Pocius
AJL.B. Krašto Valdybos pirmininkas

A. Staugaitis 
A.L.F. Valdybos pirmininkas

Aukos gali būti įteiktos ir Fondo įgaliotiniams: 
ADELAIDE: Augis Zamoiskis,' Ą. Kubilius ir B.

Straukas 
CANBERRA: J. Kovalskis
GEELONG: A. Obeliūnas 
HOBART: J. Paškevičius 
MELBOURNE: J. Meiliūnas, J. Krikščiūnas
NEWCASTLE: A. Bajalis 
PERTH: Z. Budrikis 
SYDNEY: B. Stašionis, Č.

Visa tai turėdami prieš 
akis, jau dabar turime visais 
galimais būdais ir priemo
nėmis remti Australijos 
Lietuvių Fondą. Ištikus rei
kalui, niekas kitas, joks ki
tas fondas neateis mums į 
pagelbą, jei savojo fondo 
nebūsime išugdę iki maksi
mumo.

Įsirašykime į Australijos 
Lietuvių Fondą nariais. Tuo 
būdu turėsime teisę daly
vauti fondo veikloje ir iš
rinkti fondo valdybą. Suda
rydami testamentus, bent 
mažą dalį savo palikimo 
skirkime fondui. Kai vaikai 
dalinsis, keliasdešimt tūks
tančių vertės tėvų paliktą 
turtą, keli šimtai dolerių, 
skirtų fondui, nepadarys 
jiems didelės skriaudos. 
Žvelgiant grynai iš morališ
kosios pusės, tokia auka 
būtų lyg ir dalinis išpirkimas 
mūsų klaidų, dėl kurių lietu-

Melb. Dainos Sambūry
Sambūriečiai laukia jūsų 

visų atvykstant į Metinį 
Koncertą lapkričio 8 d. 
Melb. Lietuvių Namuose. 
Šįmet progama bus dar 
įvairesnė, nes išgirsite cho
rą, solistus, pirmą kartą 
jaunimo ansamblį, o tautinių 
šokių grupė Gintaras, be 
abejonės, praturtins prog
ramą. Įėjimas į koncertą $ 5, 
pensininkams, moksleiviams 
$ 3, o vaikams iki 14 m. am
žiaus veltui (balkone).

Dainos Sambūris, Gee- 
longo lietuvių choro kviečia
mas, lapkričio 28 d. išvyksta 
gastrolėms į Geelongą.

Norėdami, kad įvairi mu
zikinė medžiaga kaip gaidos, 
užrekorduotos chorų, an
samblių, įvairų kompozito
rių liaudies dainos ir visa ki
ta medžiaga nepranyktų, 
laikui bėgant, pas atskirus 
asmenis, ar pavienius 
choruS/Dainos Sambūris nu
tarė įsteigti Muzikos Ar
chyvą, kurį maloniai sutiko 
tvarkyti ilgametis sambū- 
rietis Juozas Petrašiūnas 
gyv. 13 Jacqueline Rd. 
Mount Waverley, Vic. 3149, 
tel. (03) 232 5034. Numato
ma neapsiriboti vien tik 
Australija, bet užmegsti ry
šius ir su užjūriais. Labai

Liutikas ir M. Gailiūnas

vybei praradome dalį savo 
prieauglio.

Australijos Lietuvių Fon 
das paskelbė lėšoms telkti 
vajų. Jau dabar kiekvienas 
turėtumėm pagalvoti, kokiu 
įnašu galėtumėm fondą pa
remti. Tai liečia ne tik as
menis, bet taip pat. ir įvai
rias organizacijas, kurių 
dažnus laiko savo kasose 
gana įspūdingas sumas. 
Dažnai šie pinigai išdalinami 
smulkiom sumom, kartais ne 
taip jau svarbiem reikalam. 
Turime realizuoti, kad ’’dos
nioji” karta vis mažėja. 
Dauguma mūsų veikliosios 
visuomenės sudaro jau pen
sininkai. Bet ir jų eilės re
tėja. Dėl to mažės ir įvairios 
pajamos. Todėl jau dabar 
pats laikas turimus pinigi
nius išteklius žymesnėm su
mom nukreipti į Australijos 
Lietuvių Fondą. Atsiradus 
svarbiam reikalui, juos vi
suomet ten rasime.

sveikintinas užsimojimas 
prašome siųsti medžiagą ir 
nedelsiant susisiekti su ar
chyvo vedėju dėl smulkes 
nių informacijų.

Iki pasimatymo metinia 
me koncerte!

V. Ališauskas

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDO 

VAJUS

prasidėjo sėkmingai. Štai 
per p. Č. Liutiką jau surink
ta 250 dol. aukų ir pasiųsta 
A.L. Fondui.

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 4 
(spalio 19 d.) Australijo 
Liet. Fondui aukotojų sąr: 
še paskelbta, kad A.L. For 
dui 100 dol. aukojo A. Lol 
šiai, o iš tikrųjų turėjo bū 
A. ir R. Lokiai iš Wollor 
gongo, N.S.W. Nors Redai 
cija nesijaučia dėl to kalt: 
nuoširdžiai suinteresuotųj 
atsiprašome. Red.
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T a u, L i e t u v ė 1 e ...
JUOZUI LAPŠIUI 70 metų

Ne visi vienodai išgyve
name gimtinės netekimą ir 
svetimą aplinką, kurioje 
tenka netik prisitaikyti, bet 
keisti savo gyvenimo būdą, 
dirbti darbą, kuriam nesi- 
ruošėme. Vieni palūžta sve
timos kalbos.ir krašto įtakos 
paveikti, kiti išsilaiko, užsi
grūdina ir palieka ištikimi 
idealams, kurie buvo įskie- 
Eyti jaunystėje, laisvoje 
ietuvoje.
Viltis ir optimistinė gal

vosena lydi Juozą Lapšį nuo 
pat 1940 metų, kai mūsų 
tauta prarado laisvę. Juozo 
Ląpšio kelias, kaip ir dauge
lio išeivių; margas, įvairus 
su daugybę posūkių ir išgy
venimų.

Juozas Lapšys gimė 1911 
metais lapkričio 6 d. Radvi
liškio mieste. Tada tik mies

Juozas Lapšys

telis su didesniu geležinkelio 
mazgu, dviem vėjo malūnais 
ir smulkia prekyba. Vos su- 
lauku/ trejetą metų, miršta 
tėvas! Motina apsupta tre- 
jetos vaikų, visi berniukai, 
vėlei išteka. Patėvis dir
ba geležinkelyje. Juozas 
Sėkmingai baigia pradžios 
mokyklą ir keturias gimna
zijos klases Radviliškyje, o 
gimnaziją Šiauliuose 1930 
metais. Tais pačiais metais 
stoja į Karo Mokyklą ir 1933 
metais ją baigęs, pasirenka 
Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Kęstučio 5-tą pėsti
ninkų pulką, kuriam tuo 
metu vadovauja Stasys 
Raštikis.

Kario karjera neilga. Są
lygoms susidėjus, 1934 me
tais Juozas palieka kariuo
menę ir stoja į ką tik atida
rytą KLaipėdoje Prekybos
institutą. Institutą baigia 
1937 metais. Tais pačiais 
metais sukuria šeimą, pasi
rinkdamas savo gyvenimo 
draugę Bronislavą Juškevi- 
čitę Vytauto Didžiojo gim
nazijos Klaipėdoje kūno 
kultūros mokytoją.

Dar studentaudamas, 
Juozas dalyvauja studentų 
veikloje. Išrenkamas stu
dentų atstovybės pirminin
ku. Lankosi Švedijoje ir 
Suomijoje, suruoštuose kur
suose ir studentų konferen
cijose.

Baigęs prekybos institutą 
dirba Lietuvos Baltijos 
Lloydo laivininkystės bend
rovėje. Prekyba vyko su 
veik visais Europos kraštais 
ir tarnybos reikalais teko 
lankytis Anglijoje ir kituose 
kraštuose. Už sąžiningą 
darbą ir kruopštumą Juozas 
paskiriamas skyriaus vedė
ju. Vokiečiams atėmus Klai
pėdos kraštą, bendrovė per
sikelia į Kauną, o rusams 
okupavus Lietuvą, sulikvi- 
duojama.

Juozas su šeima ir kitais 
tūkstančiais lietuvių 1944 
nietais pasitraukia į Vaka
rus. Po karo apsigyvena 
vienoje iš UNROS sukurtų 
stovyklų ir dirba UNROS 
įstaigoje. 1948 metais aplei
džia Europą ir atvyksta į 
Australiją, kur Bathurste 
atlieka dviejų metų darbo 
sutartį. Vėliau apsigyvena 
Adelaidėje ir aktyviai daly
vauja lietuvių visuomeni
niame ir kultūriniame gyve
nime.

Nevengdamas visuomeni
nio darbo, Juozas Lapšys 
1952-3 metais vadovauja 
Apylinkės Valdybai, tais 
pačiais metais Adelaidėje 
įvyksta III ALB Tarybos 
sesija. Juozo pastangomis 
įsteigiama Baltų Taryba, 
kurioje iki šios dienos tebe

dirba. Jis Tarybai vado
vauja keletą* metų. Ypatin
gai sunkus ir daug įtampos 
pareikalavęs laikotarpis, kai 
G. Whitlam pripažįsta Lie
tuvą integraline Sovietų Są
jungos dalimi. Darbas ir 
pastangos neveltui. Pasikei
tus valdžiai, pripažinimas 
atšaukiamas.

Vienas iš daugiausia dip
lomatijos ir bendruomenės 
reikalų supratimo pareika
lavusių darbų tai VLIKo at
stovavimas Australijoje. Šią 
pareigą Juozas atliko su at
sidavimu ir pasišventimu. 
Penkerius metus teko 
kalbėti VLIKo vardu, pri
imti priekaištus, ginti, 
atstovauti ir stengtis išlai
kyti lygsvarą tarp įvairių 
bendruomenėje

——

PASIKALBĖJIMAS SU MERGINA

Liepos pradžioje Antanas 
Niaura su žmona apsistojo 
Kanadoje pas draugus prie 
didžiulio „Miškingojo Eže
ro”. Šalia savo vasarnamio 
jie turėjo porą namukų sve
čiams, atvažiavusiems meš
kerioti ar pasigėrėti laukine 
šiaurės gamta, uolėtais eže
ro skardžiais, apaugusiais 
pušimis ir kedrais, ar šim
tais išsimėčiusių didesnių ar 
mažyčių salelių.

Niaurų namukas buvo ap
suptas iš trijų pusių ežero. 
Matyt, kadaise buvusi sale
lė, sujungta pylimu su kran
tu.

Nespėjęs nei pasikeisti 
keletu žodžių su draugais, 
nei pavalgyti, Niaura jau 
stovėjo prieplaukoje, tvarkė 
meškeres ir jas šmaikštino.

— Tėvas, ne meškerė, — 
pasakė, lipdamas į laivą.

Visa nelaimė su Niaura 
buvo ta, kad jis niekad ne
buvo vienas. Laive sėdėjo 
du gyvi sutvėrimai: jis ir 
meškerė, arba, jis ir žuvis, 
jei sugaudavo, pagaliau, jis 
ir blizgė. Vis rasdavo gerą 
žodį savo įrankiams, neat
skiriamiems žuvavimo 
draugams. Su jais pasikal
bėdavo, pasiginčydavo, ne
užmiršdamas nei savo žmo
nos, nei vaikų, kurių vienas 
gyveno kažkur Ohio, o išsi
skyrusi dukra netoliese Či
kagoje, ir nuolat prašydavo 
tėvą pinigų. Iš bėdos pasi
imdavo žūklei ir žmoną Au
reliją, arba kaip jis ją vadino 
„auksine”. Ji nebuvo pati

' V. Baltutis ‘ 

besireiškiančių posūkių ir 
nuotaikų.

Nuo pat bendruomenės 
įsisteigimo Juozas dalyvauja 
kiekviename ALB Tarybos 
narių suvažiavime. Išrenka
mas į ALB Krašto Garbės 
Teismą, o 1978 metais Syd- 
nejuje, ALB Tarybų narių 
suvažiavime, jam būnant 
suvažiavimo prezidiume, 
suteikiamas ALB Garbės 
nario titulas. Paskutinėje 
Krašto Valdyboje Adelai
dėje Juozas eina vicepirmi
ninko pareigas.

Nemažiau laiko ir jėgų 
Juozas pašvenčia kultūrinė
je Adelaidės lietuvių veik
loje. Pirmininkauja 1968 
metais Lietuvių Dienų Ko
mitetui Adelaidėje, ilgame
tis Adelaidės lietuvių choro 
Lituania administratorius

Adolfas Markelis 

geriausia meškeriotoja, nei 
meškeriotojo draugas, bet 
jai buvo geriau sėdėti laive, 
negu namuke ir jaudintis, 
kodėl Antanas taip ilgai ne
grįžta iš ežero.

— Gal kas jam nutiko, 
toks vėjas. Visi grįžta į 
prieplaukas, o jo nesimato.

Meškeriojimas buvo, pa
lyginti, neblogas. Kasdien 
jie pasigaudavo lydekų ar 
pora gerų ešerių, ir tuo 
tarpu neteko badmiriauti. 
Walleyed nekibo. Jei kiek jų 
ir sugaudavo, tai jos buvo 
mažytės, kad pasigirti ne
buvo kuo.

Kiek Niaura prisiminė, vis 
kas nors ne taip jam atsitik
davo ketvirtą dieną. Kad ir 
dabar, pakilo toks smarkus 
vėjas, kad nors stauk iš pik
tumo. Pušys ir kedrai link
čiojo, švilpavo, kad nežino
jai, ar medžiai ar vėjas švil
pauja. Kažkokia srovė siau
tė ežero paviršiumi, ir ban
gų keteros putojo, ir šviesos 
takas vandeny buvo su
drumstas, primėtytas bliz
gančių saulės vinių.

Į pavakarę dangus ir eže
ras nusidažė violetiniai, net 
vėjas. Nežinojai, iš kur 
plaukia spalva, iš ežero gel
mės, ar iš saulėlydžio. Net ir 
namukas atrodė tik ką nau
jai išdažytas ir dar tebekve
pėjo violetiniais pavasario 
dažais.

Jei iš viso Niaurai būdavo 
sunku nusėdėti namie, tai 
tokiais vakarais jis pamiš- 
davo, vaikščiodavo apdujęs

(14 metų), mielai talkinin
kauja įvairiems kultūri
niams parengimams.

Šioje plačiašakėje veikloje 
Juozas sutinka daug įvairių 
profesijų ir rango žmonių, su 
vienais likdamas tik pažįs
tamu, su kitais artimiau su- 
sibičiuliuoja.

Nors slegiamas 70 metų 
naštos, Juozas nesulėtina 
žingsnio. Jei nedalyvauja 
aktyviai, tai domisi, rūpinasi 
ir sielojasi visais bendruo
menės reikalais, visuomet 
keldamas optimistines nuo
taikas, ragindamas nepasi-

Taupykime

Žiūrėk, kad šilto vandens 
tankas ir vamzdžiai būtų 
tinkamai izoliuoti. Neizo
liuoti vamzdžiai pareikalau
ja daug šilimos, ypač palei
dus karštą vandenį. O tas 
kainuoja dolerių. Papras
čiausiai užtenka tik apvy
nioti vamzdžius izoliacine 
medžiaga ir pritvirtinti vie
la.

Išjunk visą šilto vandens 
sistemą, jeigu ilgesnį laiką 
karštas vanduo nebus nau
dojamas. Pasitikrink, kiek 
reikia laiko, kol vanduo su- 

į šyla.
Jeigu šalta, šilčiau apsi

renk — bus pigiau, negu 
naudojant bet kokią šildymo1 
priemonę.

Žiūrėk, kad tavo namas 
būtų tinkamai izoliuotas. 
Užtaisyk visus plyšius, kad 
sulaikytų šilimą. Prarandant 
šilimą eikvojama energija ir 
doleriai.

Užtaisyk visus kaminus ir 
židinius, jeigu jie nenaudo
jami.

su buteliu rankoje, piktas, 
irzlus ir pradėdavo su savi
mi kalbėti. Viską metęs, jis 
išeidavo iš namų ir eidavo 
tol, kol visiškai nusiramin
davo. Toks buvo jaunystėje, 
mažai kuo pasikeitė ir vė
liau. Pavakare jis patrauk
davo palei upę pamiške ar 
tiesiai per javus ir grįždavo 
namo paryčiais atsipalaida
vęs, išsisėmęs, pavargęs. 
Gyvenant mieste nerimas jį 
kažkaip aplenkdavo. Nebu
vo raudono vandens, nei 
saulėlydžio, kurie uždegtų 
jam kraują. Miestas, ankšti 
namai, gatvės triukšmas, 

•rūpestis dėl kasdieninės 
duonos ir smulkūs šeimos 
reikalai neleisdavo nerimui 
per daug išsikeroti. Jei kar
tais širdy prisirinkdavo kiek 
nuosėdų, tai butelis alaus ar 
lašas degtinės jas taip šva
riai išskalaudavo, kad ryto
jaus dieną jis jautėsi kaip iš
skalbtas, švarutėlis, nors ir 
su skaudančia galva. .

Bet šį vakarą grįžo jo įsi
senėjusi liga, lyg užsilikusi 
nuo karo kulka skaudėtų są
naryje, keičiantis orui. Su
tvarkęs meškeres h patikri
nęs laivo virves prieplauko
je, pasakė žmonai, kad išei
na.

— Tai kur dabar eisi?
— Nežinau... bet turiu ei

ti. Kažkas man liepia...
— Tik neužtruk, pareik 

vakarienės, —priminė 
žmona.

— Neužtruksiu.
Antanas grįžo į namuką ir 

vogčiomis, kad žmona ne
matytų, iš šaldytuvo išsi
traukė škotiškosios butelį. 

duoti apatijai, nes tauta lau
kia iš mūsų darbų, kurie lyg 
tie žiburiai ūkanose vestų ją 
į laisvę.

Be pritarimo ir pagelbos 
iš savo gyvenimo draugės 
Bronislavos, Juozas vargu 
ar būtų pajėgęs tokiu plačiu 
mastu išvystyti savo veik
los.

Šios garbingos amžiaus 
sukakties proga, linkime 
Juozui giedrios nuotaikos, 
sveikatos ir jėgų, o taip pat 
savo darbų pynėje įjungti ir 
sulaukti laisvos Lietuvėlės.

energiją
ir dolerius

Apšildyk tik tuos kamba
rius, kuriais naudojiesi. 
Miegamieji kambariai
nereikalingi apšildymo:
viena ekstra kaldra ar šilta 
antklodė pakankama, kad 
šiltai ir patogiai miegotum.

Laikyk nešildomų kamba
rių duris uždaręs. Tas pade
da sulaikyti šilimą ten, kur ji 
reikalinga.

Naudok šildymo aparatus 
tik su automatiškai kontro
liuojama šiluma. Tas taupo 
energiją ir išlaiko kambarį 
pastovios temperatūros.

Jeigu tavo šildytuvas au
tomatiškai kontroliuojamas, 
žiemą užstatyk ne daugiau 
19° C (66 F). Tai normali ir 
jauki temperatūra. Aukš
tesnė temperatūra pareika
lauja daugiau energijos. Ei
nant gulti nustatyt 15° C 
arba geriausiai visai išjunk.

(Bus daugiau)

— Grįšiu, mama, nesibi
jok...

Vėjas nerimo. Dangus ir 
ežeras patamsėjo. Nebuvo 
jokio debesėlio, ore ištirpo 
violetinės spalvos. Dar te
beruseno saulėlydis, šiaurė
je sklido pašvaistė, o virš jo 
galvos išsitiesė tamsi skara. 
Visi artėjančios nakties 
ženklai. Jis ėjo pamiške ke
liuku hieko negalvodamas, 
apsuptas tos tamsios skaros 
virš medžių. Ėjo be jokio 
tikslo, kad tik eitų. Net ne
pastebėjo, kaip prisiartino 
prie iškyšulio, iš kuri matėsi 
„Geltonosios Mergos” silue
tas saloje. Gal dėl to apylin
kės indėnai taip ją vadino, 
kad iš salos išsišovusi stam
bi gelsvos spalvos uola pri
minė moters figūrą. Net ir 
vanduo aplinkui buvo gels
vas ir visada žydintis. Nak
ties metu ji atrodė nyki ir 
grasinanti. Tuoj už salos tę
sėsi vadinamas „Mirusio 
žmogaus rifas”. Lyg sustin
gusi banga jis kyšojo iš van
dens. Čia už povandeninių 
uolų užkliūva laivai, su
lankstė propelerius, praker
ta dugną. Prieš kelerius me
tus neatsargus jaunuolis 
greitai lėkdamas nusilaužė 
sprandą ir mirė.

Antanas stovėjo tamsoj 
priešais uolą, gerdamas 
škotiškąją.

— Ei, tu, Geltonoji Merga,
— pusbalsiu kalbėjo. — Nors 
tu esi akmeninė, bet" man 
rodaisi gyva. Tu kaip Lena...

— Iš tikrųjų, aš esu Lena,
— rodos, tik jam vienam su
prantama kalba ji prakal
bėjo.

Bus daugiau
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Namie ir svetur
DAINOS SAMBŪRIS 

PRANEŠA

Iki šiol rojaliu (fortepijo
nu), esančiu Lietuvių Namų 
scenoje naudojosi visi ir te
besinaudoja, o jo priežiūra ir 
pataisymu rūpinasi tik Dai
nos Sambūris. Keletą kartų 
J’is buvo gerokai apgadintas, 
’ataisymas Sambūriui ne

mažai kainavo. Apsaugoji
mui buvo nupirktas uždan
galas su užraktu. Norintieji 
pasinaudoti rojaliu, prašomi 
susirišti su Sambūrio valdy
bos nariais JONU KVIETE- 
LAIČIU arba E. ŠEIKIENE 
tel. 277 1478.

Už kiekvieną pasinaudoji
mą nutarta imti $ 12 - rojalio 
priežiūros išlaidoms pa
dengtu

Rojalio raktas pas Lietu
vių Namų prižiūrėtoją Joną 
Kaplūną, tačiau be minėtų 
Sambūrio valdybos narių ži
nios, raktas niekam nebus 
duodamas.

Melb. Dainos Sambūrio 
Valdyba

IŠVYKA Į ADELAIDĘ

Aną savaitgalį, spalio 
23-25 dienomis Mūsų Pasto- 
Sjs redaktorius, Adelaidės 

py linkės Valdybos kvie
čiamas buvo išvykęs į Ade
laidę, kur MūsųL; -Pastogės 
naudai vietos Apyl. Valdyba 
buvo surengusi gražią kul
tūrinę popietę. Ta proga re
daktorius penktadienio va
kare buvo susitikęs su vie
tos spaudos darbuotojais 
kur draugiškoj formoj 
bendrai buvo aptarti spau
dęs reikalai, šeštadienį kaip 
garbės svečias redaktorius- 
dalyvavo Adelaidės Liet. 
Sąjungos metiniame baliuje, 
kur tarp gausiai susirinku
sių svečių redaktorius tu
rėjo progos susitikti su eile 
senų bičiulių, Mūsų Pašto- į 
f ės skaitytojų. Tą patį va- į 

arą taip pat Liet. Namuose j 
broliai Vytautas ir Jonas i 
Neverauskai, plačiai žinomi • 
visuomenininkai ir kultūri- j 
ninkai, atšventė savo 60 į 
metų sukaktį. Gi sekmadie- i 
*nį, spalio 25 d. įvyko Mūsų I 
Pastogei skirta ir rūpestin- į 
gai paruošta kultūrinė po- į 
pietė. Ją surengė Adelaidės ! 
Apyl. Valdyba.

Atsižvelgiant į turimas 
sąlygas Apyl. Valdyba 
nerengia spaudos balių, bet 
atrado kitokią kultūrinę for
mą atkreipti dėmesį į Mūsų 
Pastogę ir ją atitinkamai 
paremti. Parengimas buvo 
rūpestingai parengtas, tik 
gaila, kad dalyvių buvo kiek 
skystoka. Gal čia turėjo įta
kos dieną prieš tai įvykęs 
grandiozinis Lietuvių Są
jungos balius, po kurio dalis 
tautiečių galėjo būti kiek pa
vargę, kaltinamas ir gražus 
oras, kuriuo dalis vietos 
tautiečių susigundė pasi
džiaugti po ilgiau trukusių 
prieš tai liūčių. Bet dalyva
vusieji galėjo pasidžiaugti 
kultūrine popiete, kuria nė 
vienas negalėjo būti apvil
tas.

Popietė pradėta Apyl. 
Valdybos surengtais pietu
mis, surengta prieš daugiau 
kaip metus mirusio dail. Le
ono Žygo kūrinių paroda, 
kūriniai buvo skirta parda
vimui labai prieinamomis 
kainomis, ir sekė pati popie
tės programa. Atidarymo 
žodį tarė Apyl. Valdybos 
kultūros reikalams narė p. 
B. Mockūnienė, sekė žinomo 
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vietos kultūrininko ir poeto 
Prano Pusdešrio kalba apie 
spaudą, Mūsų Pastogės re
daktoriaus žodis. Sekė me
ninė dalis: M. Dumčiuvienė 
paskambino pianinu, Pranas 
Pusdešris paskaitė savo kū
rybos, Dr. J. Maželienė pa
dainavo tris dainas, pianinu 
palydint M. Dumčiuvienei, 
V. Kazokas paskaitė savo 
eilių, Danutė Baltutytė 
pagrojo akordeonu, V. Bal
tutis paskaitė feljetoną ’’Pa
tarimai rašantiems į 
spaudą”, M. Dumčiuvienė 
vėl paskambino pianinu ir 
aktorius B. Rainys padekla
mavo satyrinių Antano 
Gustaičio eilių.

Popietės programa buvo 
Eatraukli ir svari. Pranešėja 

lanutė Baltutytė, žodžiu, 
minėtas savaitgalis Adelai
dėje buvo turiningas ir dar
bingas.

Rugsėjo 14-d. šalia savo 
1959 metais žuvusio vyro 
Rookwood kapinėse palai
dota ilgai sirgusi 84 m. Ana 
Beitelienė. Apie 30 metų 
Ana . išgyveno Sydnejaus 
priemiestyje Greenacre.

ii Velionė gimusi Skirsnemu
nėje, vėliau iki pasitraukiant 
iš Lietuvos gyveno savo 
ūkyje Sudargo parapijos 
Žiūriu kaime.

' Adelaidinės pabiros
Adelaidės ramovėnai yra 

patys veikliausi, nors dides
nioji jų dalis yra vyresnio
sios kartos, bet parengimai 
vyksta vienas po kito. Žino
ma, tai darbštaus valdybos 
f urmininko Vytauto Vosy- 
iaus bei visos valdybos pas

tangomis. Spalio 17-tą, šeš
tadienį, ramovėnai nusamdė 
autobusą išvykai į Aldingą; 
ramovėno A. Juciaus sody
bą, kurioje jaukioje ir malo
nioje aplinkoje praleista po
pietė.

< Lapkričio 28 d. ramovėnai 
yra pakvietę Ritą Tamošiū
naitę - Mačiulaitienę. Ji Lie
tuvių Namuose padainuos 
estradinių dainų.

*_♦
Nors apie skautų veiklą 

mažai girdime, bet štai spa
lio 10-12 d.d. (ilgas savaitga
lis) Crowfordo miške suruo
šė stovyklą, kurioje dalyva
vo 26 skautai - skautės. Ka
dangi oras buvo labai gra
žus, tai ir stovyklautojai 
maloniai praleido dvi dienas 
miško globoje. Stovyklai 
vadovavo Jonas Mockūnas, 
jam asistavo Elena Bulienė 
(tuntininkė) ir Donatas 
Dunda.

*_ *
Anglijos karalienei 

Elzbietai II lankantis Ade
laidėje, lietuviai turėjo pro- 

i gos ją sutikti ir pasveikinti. 
Spalio 10 d., specialiai skir
tai etninėms grupėms 

(dienai, lietuvius atstovavo 
Apylinkės V-bos pirm. Č. 
Zamoiskis ir ponia, o taip 
pat ir keliolika Žilvino tauti
nių šokių grupės šokėjų. 
Karalienė stebėjosi gražiais 
ir spalvingais mūsų tauti
niais rūbais.

♦__*

Spalio 18 d., sekmadienį, 
klebono kun. A. Spurgio ini
ciatyva sukviesti visi Ade
laidės aktyvieji lietuviai. 
Susirinko virš 80 asmenų.

PARAMA LIETUVOS 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOMS LEISTI 

SĄJUNGAI

Kiekvienas spausdintas 
žodis Lietuvos pogrindyje 
yra gyvas liudininkas rezis
tencijos, kuri įrodo, kad lie
tuvių tauta nepasiduoda 
okupanto užmačioms ir ko
voja už teisę laisvai gyventi 
ir laisvai išpažinti tikėjimą.

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika, sutrumpintai 
— LKBK, yra vienas iš tų 
pogrindžio leidinių pasie
kiančių ir mus, laisvėje gy
venančius. Šiuose leidiniuo
se atsispindi brutalus oku
panto persekiojimas tikin
čiųjų, o taip pat ir noras kuo 
greičiau surusinti mūsų 
tautą.

Jei šie leidiniai kartojasi, 
aprašydami tikinčiųjų per
sekiojimus, tai jų išleidimas 
kitomis kalbomis yra labai 
svarbus, nes iškelia rusiško
sios imperijos tikslus ir el
gesį su Sovietų Sąjungoje 
esančiomis mažumomis.

Kun. Kuzminsko iniciaty
va šios kronikos yra lei
džiamos anglų kalba (Jau 
išspausdintas pirmas to
mas).'Numatoma išleisti ir 
kitomis kalbomis. Šiam 
svarbiam ir kilniam darbui 
paremti renkamos aukos vi-

Klebonas savo žodyje trum
pai nusakė šių vaišių tikslą: 
pabendrauti, siekiant dar
naus ir glaudaus bendradar
biavimo tarp visų Adelaidės 
veikiančių organizacijų.

Vaišių metu savo kalboje 
Pr. Pusdešris kėlė vienybės 
reikšmę; kvietė pamiršti 
’’jūsų” ir ’’mūsų”, palaikyti 
ryšį su ’’gyvąja” tauta ir pa
baigoje, gal kiek minorinė
mis gaidomis pasiskundė, 
kad lietuviška veikla, kalba 
ir tautiškumas baigsis su 
vyresniąja karta.

Apylinkės Valdybos pir
mininkas Č. Zamoiskis pasi
džiaugė šia malonia proga ir 
dabartine sklandžia ir dar
nia veikla tarp abiejų mūsų 
centrų. Baigdamas pasi
skundė. kai kuriais nesklan
dumais ir bereikalingais iš
sišokimais mūsų bendruo
menėje, ypatingai australų 
įstaigose.

Meninėje dalyje sol. G. 
Vasiliauskienė padainavo 
dvi dainas. Dainoms ji pati 
akomponavo. Nemuno Duk
ros, mažesne sudėtimi, tik
tai trys, gražiai ir jausmin
gai pagiedojo ir padainavo. 
V. Bardauskaitė maloniu ir 
gražiu tembru paskaitė Pr. 
Pusdešrio eilėraštį.

Daugeliui ir šiandien dar 
neaiškus šio pobūvio tikslas, 
nors klebonas aiškia nusakė, 
kad tai suartėjimo ir vienin
go darbo šventė, bet kai ku
rios kalbėtojų pareikštos 
mintys, nevisiškai jungėsi į 
šios vienybės labui suruoš
tas vaišes.

♦♦__♦

Spalio 18 d., sekmadienį, 
Lietuvių Namuose įvyko 
Lietuvių Ko-operatinės 
Kredito Draugijos Talka 
Adelaidės skyriaus susirin
kimas. Susirinko virš 40 na- 
riųir taupytojų. Talkos sky
riaus Adelaidėje pirm. V. 
Neverauskas padarė platų ir 
išsamų pranešimą, pasi-

Ar girdcwk ’ 
"TALKA" 

įvedė naujas 

14* 
terminuotas 

sąskaitas! 
. [ Minimumas S 10 000 ]

same laisvame pasaulyje. 
Melbourne ;ąukas renka Ge
novaitė Baltutytė, 181 Page 
St., Middle Park, Vic. 3206. 
Iki šiol gauta aukų iš šių as
menų:
G. Baltutytė $ 375
P. ir G. Mikuličiai $ 240
E. Bulienė $ 100
Liet. Ko-op Talka $ 100
K. Damkienė $ 30
J. Šaulys $ 23
O. Baltrušaitis $ 20
V. ir E. Baltutis $ 20
Melb. Liet. Klubas $ 20
M.K. Čiurlionio Diskusijų
Klubas . $ 20
J. Rimkus $ 20
A. Vingytė $ 20
A. Baikauskienė $ 15
D. Baltutienė $ 15
P. Baltutis $ 15
R. Leknienė $ 14 

džiaugdamas Talkos veikla, 
kuri vis stiprėja ir tuo pačiu 
įgalina iš susidarusio pelno 
paskirti kultūrinėms 
organizacijoms. Šiemet pas
kirta šioms organizacijoms: 
$ 100 J.J. Bačiūno vardo 
bibliotekai.
$ 100 šv. Kazimiero parapi
jos bibliotekai,
$ 100 Tautinių šokių an
sambliui Žilvinas,
$ 100 Chorui Lituania,
$ 100 Adelaidės lietuvių ra
dijo programoms,
$ 100 Adelaidės Lietuvių 
Teatrui Vaidila,
$ 100 Jaunosioms Žilvino 
dainininkėms — Eglutėms.

Po susirinkimo įvykusiose 
vaišėse, pasidalinta įvairiais 
ekonominiais klausimais.

♦ _ *
Principai ir ambicijos yra 

geros ir teigiamos žmogaus 
būdo savybės iki jos teigia
moje veikloje, teigiamai ir 
teigiamų žmonių panaudo
jamos. Jos veikia visų 
gerovei.

Paskutiniu metu Adelai
dėje įvyko ’’pasišvaistymai” 
principais ir ambicijomis. 
Vienas iš principo užgavo 
kito ambiciją, o kitas iš am
bicijos nepriėmė principo. 
Taigi... Svarbu, kad princi
pas išlaikytas, bet... ambici
ja ar principas? Tegul...

Iš rūgščių vienuogių ne
padarysi saldaus vyno.

Vibaltis

Po dešimt dolerių: E. Au- 
gaitienė, . Grušauskas, P. 
Keršulis, S. Kazla, P. Mai- 
kauskas, A. Playford, J. 
Švažienė, A. Vingis, Z. Zo- 
telis ir kiti $ 185.00
Y .1 * .te.., *

* LKB Kronikoms leisti Są
jungą-’ dėkoja visiems auko
tojams ir visiems, kurie 
darbu prisidėjo telkiant au
kas ir linki visiems Dievo 
palaimos.

Norintieji paremti LKB 
Kronikų išleidimą, prašomi 
aukas siųsti tiesiog kun. 
Kuzminskui į JAV arba 
aukščiau nurodytu adresu 
G. Baltutytei.

Dėkoju Mūsų Pastogei už 
sutikimą skelbti aukotojų 
pavardes.

G. Baltutytė

VENGRŲ SUKILIMO 
DVIDEŠIMPENKMETIS

Sydnejaus vengrų bend
ruomenė įspūdingai pami- 

. nėjo 25 metų sukaktį spalio 
25 d. Sydnejaus Universite
to patalpose. Buvo sukviesta 
daugybė ministerių, parla
mentarų ir kitų įtakingų as- 

, menų, iš lietuvių pakviestas 
A. Kramilius Pavergtų Tau- 

■ tų N.S.W. Komiteto pirm., 
jam buvo įteikta dovanėlė 

: knyga ’’Hungary and 
Europe”. A. Kramilius 
vengrų bendruomenei yra 
gerai žinomas ir jį ten kvie
čia į visas jų tautines šven
tes.

SOCIALINĖS GLOBOS 
INFORMACIJOS

SKYRIUS 
veikia sekmadieniais 

1-2.30 vai. Melbourne Liet. 
Namuose, Moterų Seklyčio
je (II aukštas), 50 Errol St., 
North Melbourne tel. 
328 4957.

Informacijos Skyrius tei
kia pagalbą ir informuoja 
įvairiais asmeninio gerbūvio 
klausimais. Čia taip pat ga
lima gauti valdžios įstaigų 
informacines brošiūras ir 
įvairius formuliarus prašy
mams.

Praeitis tik tam atrodo 
nepakeičiama, kas nėra pra
dėjęs rašyti savo atsimini
mų. ■ .

4



į|, » » >*« *5 *■ ».? r 4

A.S.S. metinė šventė

Akademinio Skautų Sąjū
džio (ASS) Skyrius spalio 18 
d., Lietuvių Klube, Banks- 
towne, minėdamas ASS 
57-tąsias metines, suteikė 
malonią progą pabuvoti 
skautų akademikų tarpe ir 
pasiklausyti tikrai įdomios 
programos, kurią paruošė 
sesės akademikės.

Šventę pravedė ASD 
Skyriaus pirmininkė, fil. 
Ginta Viliūnaitė, pradžioje 
jautriai primindama mūsų 
tėvynę, dėl kurios lankymo 
esą susidarę įvairių nuomo
nių... Šiandien būsianti pri- 
siminama Lietuva taip, kaip 
ji matyta ją lankiusių ASS 
narių akimis. Šventės atida
rymui ji iškvietė ASS Syd- 
nejaus Skyriaus pirmininką, 
fil. Izidorių Jonaitį, kuris, 
pasveikinęs susirinkusius, 
paaiškino apie ASS tikslus ir 
veiklą ir pakvietė sugiedoti 
tradicinę ’’Gaudeamus Igi- 
tur”.

Vėliau šventės vadovė 
pranešė, kad prieš minėjimą 
įvykusioje ASS Skyriaus 
sueigoje buvusi į tikrąsias 
nares pakelta kand. Kristina 
Virgininkaitė; ji susirinku
sių pasveikinta gausiomis 
katutėmis.

ASS švenčių metu - kurios 
yra viešos - visuomet pabrė
žiamas vienas kuris lietu
viškojo gyvenimo reiškinys. 
Taip .1979 m. šventės .tema 
buvo ”400 metų Vilniaus 
Universitetui”, 1980 - ”40 m. 
Lietuvos pogrindžio spau
dai”, šių. metų šventės tema 

’’Lietuva ir mes”.

Kūčios Vilniuje
Kūčių vakarą praleidau 

Vilniuje. Buvome užkviesti į 
vieno gydytojo šeimą, kuris, 
kaip sakė mano giminaitis, 
Kūčias švęsdavo senu pap
ročiu; kaip man jis aiškino, 
Vilniuje tai esąs retas daly
kas, ypač inteligentų tarpe, 
kuriems dėl darbo ar kitų 
sumetimų lyg ir nepatogu 
pasirodyti, kad laikosi senų 
papročių. Šiaip jau, šeimose, 
ypač jei jos būna darbo die
ną, Kūčios prisimenamos 
nebent kuklia vakariene - 
per ’’blatą” gautom silkėm, 
pupelėm iš konservų dėžu
čių ir t.t.

Bet tame mažame butely
je Vilniuje, tarp tų pilkų, 
tarsi sulopytų pastatų, ra
dome tikrą šventišką nuo
taiką ir norą pabrėžti, kad 
seni papročiai neišnykę. Su
sirinkę prie baltai dengto 
stalo, Kūčias pradėjom mal
da. Šeimininkė paaiškino, 
kad vakarienė grynai aukš
taitiška. Pradėjom vaišintis 
baravykų sriuba, su bulku- 
tėm, kimštom baravykais. 
Bešnekučiuodami, besiurb- 
čiodami daug obuolinio vy
no, valgėm ir valgėm! Mari
nuotus grybus, voveruškas, 
vėl baravykus, silkes, žuvies 
pateikalus, šaltas daržoves - 
visas iš konservų, net pupas, 
morkas, bulves... Paskui 
sekė saldūs patiekalai: 
spanguolių kisielius - leng
vas, šviesiai rausvas, trupu
tį kartus, obuolių kompotas, 
aguonų, pienas, šližikai. Tu
rėjom ragauti viską - sakė, 
kad tai irgi aukštaiškas pap
rotys.

Baigiant vakarieniauti, 
šeimininkai padarė staig
meną kiekvienam svečiui 
įteikdami mažą, liaudies

Paskaitą skaitė fil. Elena 
Jonaitienė, ilgesnį laiką vie
šėjusi Lietuvoje. Jos tikslūs 
tėvynėje esančio gyvenimo 
apibūdinimai, pastebėjimai 
bei išvados buvo tikrai pui
kiai perduoti, ir mes, klau
sytojai, drauge su ja ėjome 
per Lietuvos miestus, kal
bėjomės su tėvyniečiais,
klajojome jos laukais... Ne
nuostabu, tad, kad jai tokias 
ilgas ovacijas sukėlė klausy
tojai. Susirinkusių vardu jai 
Padėkojo Akademikių

kaučių Draugovės (ASD) 
pirmininkė G. Viliūnaitė.

Fil. E. Jonaitienės pas
kaita buvo papildyta kitų 
ASD narių, lankiusių Lietu
vą, įspūdžiais: fil. Eglė žižy- 
tė pasakojo apie Kūčias 
Naujojoje Vilnioje. Fil. Dr. 
Julija Bogušaitė - Bassil — 
apie savo nuotykius bepie- 
taujant Vilniuje, ’’Neringos” 
restorane. Fil. Laima Bar- 
kutė - pirmąjį susitikimą su 
lietuviais ekskursantais Es
tijos sostinėje Talline; jie 
stebėjosi, kad Australijos 
lietuvaitė galinti kalbėti lie
tuviškai. Fil. Vida Viliūnaitė 
ypatingai prisiminė apsilan
kymą Vilnįaus'universitete jį 
visą gyvenimą rieužmiršian- 
ti to įspūdžio, susidariusio, 

IŠKYLA Į LIETUVĄ

meno dovanėlę - man teko 
žavingos, raštuotos,- ranka 
ftiegstos pirštinės. Tokia 
kalėdiška nuotaika, lauke 
tikra, balta žiema, norėtųsi, 
kad taip ir liktumėm tokioje 
kalėdinėje nuotaikoje...

Bet su vakariene pasibai-

Trečioji diena
Trečią dieną - iš penkių 

dienų Vilniuje - buvome nu
matę apžiūrėti universitetą. 
Buvome laimingos, kad mū
sų vadovė sutiko būti šiuo 
metu universitete profeso
riaujanti mamos draugė. 
Kad man būtų smagiau, ji su 
savimi atsivedė jauną litua
nistikos studentę Virginiją - 
kaip miela buvo susipažinti. 
Kadangi susitikome Kated
ros aikštėje, universitetas 
buvo čiapat — UN—TAS — 
400 metų sukaktuvininas...

Pradarę primąsias 
sunkias duris, įėjome kaip į 
klaidų labirintą. Prieš mus 
atsivėrė nesibaigią korido
riai, auditorijos. Daug kur 
matėsi ką tik baigtas atnau
jinimas, kitur dar tebedažė, 
tebevalė, buvo užrakinta. 
Greitai, tačiau, atrodome, 
kad titulai ir ten daug užda
rytų durų atidaro. Mūsų 
’’draugė profesorė”, kaip ją 
ten vadino, rado kitus 
’’draugus profesorius”, o ne
užilgo sutikome ir patį Filo
logijos fakulteto prodekaną, 
prof. Laučką, kuris pasiė
męs reikalingus raktus, ma
loniai prisijungė prie mūsų 
kelionės, jau be kliūčių. Ėjo
me per auditorijas, sales, 

kai jai buvo leista savo ran
kose palaikyti Mažvydo 
"Katekizmusa prasti žadei” 
originalą.Fil. Tamara Vingi- 
lienė pasakojo apie savo su
sitikimą su giminėmis Vil
niaus aerodrome.

Šventė užbaigta fil. G. Vi- 
liūnaitės perskaitytu iš pog
rindžio ’^Aušros” Lietuvos 
jaunimo atsišaukimu į pa
saulio lietuvius . Vasario 
16-tosios proga ir bendrai 
sugiedotu Tautos Himnu.

Po to dar pasikalbėta 
pasidalinta šventės įspū
džiais prie sesių akademikių 
paruoštos kavutės ir pyra
gu-

Ačiū sesėms akademi- 
kėms už puikiai suruoštą iš
kylą po Lietuvą!

v.s. B. Žalys

gė ir Kūčios. Grįžom į realy
bę (net ir žiema, atrodo, kad 
pasitraukė), kai šeimininkas 
pradėjo rodyti didelį glėbį 
skaidrių iš savo praeitos va
saros kelionių po Gruzijos 
kalnus.

Vėliau mano prisiminimai 
iš tų Kūčių taip ir pasiliko 
įstrigę tarp džiovintų bara
vykų ir Gruzijos kalnų...

Eglė žižytė

skaityklas - vieną už kitą 
gražesnes. Štai ta Donelai
čio ’’Metų” motyvais išdeko- 
ruota, kita liaudies meno 
motyvais, vėl kita - istori
niais. Prisibeldėm net į 
vieną slaptų skyrių, kur dai
lininkas Kmieliauskas užsi
rakinęs jau 2 metai dirba 
prie specialių freskų. Žavu. 
Mano fotografavimui nebu
vo galo... Čia už kampo vėl 
naujas įdomus biustas 
kalbininkui Kazimierui Bū
gai ir sienoje didžiulė lenta 
jam; už kito sutinkame gyvą 
patį dekaną - žilagalvį prof. 
Balkevičių, kuris irgi mus 
palydi iki koridoriaus galo.

Prieiname universiteto 
Teatro skyrių. Kol režisie
rius kalbino mūsų ’’draugę 
profesorę” kažkokių 
straipsnių rašyti, aš, gavusi 
leidimą, išprakaitavus nu
kabinėjau ir vyniojau plaka
tus, kokius tik pasiekiau... 
Vėl toliau į viršų, į universi
teto rektoriaus aukštą, ži
bantį nauju parketu, dengtą 
raudono kilimu. Rektoriaus 
durys, tačiau, ir pačiam pro- 
dekanui buvo "peršventos” - 
jas palikom ęąmybėj. Ap
žiūrėję spalvingą vitražą, 
pasukom į statulų salę. Koks 
grožis - nuotraukas dariau iš

OOUMW*
IPlEOANGEJ

Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
¥s. fil. E. Jonaitienė, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 

'el. 869 1159

visų pusių, net atsilikau nuo 
grupės. Kiek tų istorinių 
galvų aplinkui, kad jos pra
šnekėtų, kiek jos turėtų 
daug pasakyti. Girdžiu pro
fesorius pasakoja salės isto
riją, skaito įrašus. Kiek aš iš 
to visko atsiminsiu - tik ma
žą dalį... Turėsiu dar kartą 
grįžti, dar kartą pereiti, bū
tinai turėsiu.

Galų gale prieinam ma
nuskriptų, retų knygų bib
lioteką - Smuglevičiaus var
du pavadintą. Tos nei atra
kinti nereikėjo - jos virši
ninkas tebesėdėjo knygomis 

j apsikrovęs ir pats atėjo pa
sitikti ’’draugės profesores” 

j ir jos svečių. Sužinojom kad 
. tai buvo Dr. Nojus Feigel- 
į manas, mums žinomas iš jo 
į knygos ’’Lietuvos Inkuna- 

bulai”, savo srities moksli
ninkas, daugelio kalbų žino- 

■ vas. Išgirdęs, kad mes iš 
taip toli, su nuoširdžiu pasi
didžiavimu aprodė mums 
savo ’’globotinius” - retas 
knygas, rankraščius, kurie 
saugiai gulėjo išdėlioti po 
stiklais. Stori, ploni pagel
tusių lapų leidiniai, prirašyti 
įmantriais šriftais, ilga eile 
tiesėsi prieš mūsų akis, o 
Dr. Feigelmanas dar pridėjo 
visokių įdomių informacijų. 
Galiausiai paklausė manęs 
kokį lėidint' nogėčiau savo 
rankomis pavartyti. Net ne

Su lietuviais Tallinne
Iš Suomijos laivu per

plaukiau geležinę uždangą, 
atsidurdama Estijos sosti
nėje, Taline. Čia turėjau 
praleisti tris dienas, kol ga
lėsiu išskristi į Vilnių.

šeštadienio rytas, einu 
pasivaikščioti, apžiūrėti 
miesto. Ūpas geras, bet apie 
vidudienį nuotaika pradeda 
kristi, nes nėra su kuo nei 
kaip pasikalbėti. O man ke
liaujant ilgesnį laiką vienai, 
aišku, atsiranda noras pasi
kalbėti su žmonėmis, pasi
dalinti įspūdžiais ir t.t.

Bevaikščiojant išgirstu 
grupę įvairaus amžiaus 
žmonių kalbant tarp savęs 
lietuviškai. Prieinu ir prisi- 
statau. Tai ekskursija iš 
Kauno. Jie mane pakvietė ir 
priėmė į savo autobusą. To
kiu būdu prisijungiau prie jų 
ekskursijos, pamačiau dau
giau Talino miesto bei jo 
apylinkių. Būdama su jais 
pastebėjau, kad jie labai 
nuoširdūs, domėjosi manimi 
ir tuo pačiu turėjau progos 
papasakoti apie lietuvių gy
venimą išeivijoje. Jiems bu
vo labai įdomu, kad aš viena 
pati keliauju aplink pasaulį, 
j’ie stebėjosi, kad Australi
joje gimęs žmogus kalba, 
palyginamai, švariai lietu
viškai ir kad lietuviai gyve
ną išeivijoje dar nėra pa
miršę tėvų žemės. Su jais 
smagiai praleidau didesnę 
dienos dalį.

Vakare, 11 vai., aš juos iš
lydėjau iš Talino stoties. Čia 
jie mane apdovanojo ginta
rėliais, pasikeitėme adre

galvojus pasakiau, kad Maž
vydo Katekizmą. Išėmė 
daktaras didelį raktą ir nuė
jo visai į kitą pusę negu ta
riamas originalas po stiklu 
ilsėjosi. Pasirodo tikrieji 
buvo laikomi po raktu - sei
fuose. Atnešė dėžėje įdėtą ir 
beveik virpančiom rankom 
perdavė, užkrėsdamas tuo 
susijaudinimu ir mane. Kaip 
šventą relikviją palaikius, 
gražinau atgal ir jau tada 
džiaugiausi, kaip grįžus pa
sakosiu visiems laikiusi ir 
skaičiusi tikrą Mažvydo Ka
tekizmo originalą.
’’Catechismusa prasty

Szadei... 
broliai seserys imkit ir skai

tykit manęs...”

Galva svaigo nuo įspū
džių, o jau ir kojos vargo. Iš 
rūmų pagaliau išėjom į tuos 
nesuskaitomus kiemus, kur 
pakraščiais sėdėjo saulės 
nužertas-jaunimas - studen
tai (mokslo metai buvo* ką 
tik prasidėję), o iš ten į gat
vę, į kasdienybę. Savo min
tyse, tačiau, aš vis tebe
vaikščiojau universiteto ko
ridoriais ir vis kartojau - aš 
dar kartą ten grįšiu, būtinai 
grįžiu...

. vida Viliūnaitė 

sais, išgėrę Vana Tallin like
rio padainavome ir atsisvei
kinome.

Traukiniui pajudėjus nu- 
sišluoščiau ašarėlę, nes jie 
buvo pirmieji lietuviai, ku
riuos sutikau Sovietų Są
jungoje.

Laima Barkutė
• <

Neringos 
restorane

Po poros dienų viešnagės 
Vilniuje, mums nusibodo 
būti ’’privilegijuotais aris
tokratais” socialistiniame 
krašte. Galėčiau papasakoti 
daug atsitikimų, kaip sten
giamasi pataikauti atvyku- 
siems svečiams iš užsienio. 
Nežiūrint didelių pastangų 
įtikti, vis dėlto kartais yla 
išlenda iš maišo. Taip atsiti
ko ir mums.

Buvom sustoję viename iš 
geriausių turistų viešbučių 
— ’’Neringa” — kur mums, 
nedrąsiems, buvo patogiau
sia maitintis. Įėjus į viešbu
čio restoraną ir durininkui 
pažvelgus į Inturisto korte
lę, tučtuojau atsirasdavo 
vietos prie staliuko, kur bū- 
davom apdovanojami de
šimties puslapių meniu 
’’knyga”. Mums tik buvo 
keista, kad kaip tik pasi- 
rinkdavom ką nors iš įdomių 
valgių, visada padavėjos at
sakymas būdavo, kad ’’Jau
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nebėra!”. Tai kam gi ta di- 
džiulė knyga, jei viską gali
ma sutalpinti ant pusės pus
lapio?

Mus sudomino, kas atsi- 
tiktų, jei mes pastovėtumėm 
eilutėje, kaip ir vietiniai gy
ventojai. Po'gero pusvalan
džio laukimo gavome vietas 
atsisėsti ir meniu, bet labai 
trumpą. Mano vyras užsisa
kė jautienos kepsnį, o aš žu
vies. Nustebo, kai už penkių
minučių atsirado mūsų pie 
tūs ant stalo. Buvo dar įdo

Laiminga minutė
Išlipome Maskvos aero

drome. Pasijutom esą kita
me pasaulyje. Buvo anksty
vas pavasaris. Medžiai dar 
neišsprogę. Visur pilka, niū
ru, lydi nepasitikį, nedrau
giški žvilgsniai. Bet mums 
tai nesvarbu. Mūsų mintys 
jau Lietuvoje. Jos pirma 
mūsų nulėkė į ten, į mielų 
draugų, artimųjų, giminių 
tarpą.

Vėl lipame į lėktuvą. 
Skrendame į Vilnių. Grau
dumo, džiaugsmo, ilgesio ir 

Kalėdinės dovanos 
giminėms Lietuvoje

PRAKTIŠKAS m NAUDINGAS SIUNTINYS 1 * 1981

3 m. šilkinio geriausios rūšies aksomo suknelei; 3 m. 
vyriškai arba moteriškai eilutei vilnonė medžiaga su įau- 
dimu ’’All wool made in England”; vyriški išeiginiai 
marškiniai arba bliuškutė; vyriškas arba moteriškas ner
tinis; "Wrangler” arba "Levi” jeans, denim arba rum
buoto velveto; medžiaga dviem puikiom suknelėm arba 2 
svarai vilnonių su monair siūlu.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu | 320.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairiu prekių: 

medžiagos galima dadėti 3 m. ir dirbtinio minko kailio 
paltui 3 jardus.

žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kainos su 
muitu):
Avikailiai, ilgi arba ’/«, vyriški arba moteriški, tikros 
odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas, kailio kalnierius, 
sveria 5 sv. S 220.00
Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio, *A, sveria 5 sv.

$600.00 
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, De-lux, sveria 6 sv.

$ 100.00 
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, Ranch, sveria 6 sv.

$86.00 
Jeans "Wrangler” arba "Levi”, siuntinyje gali būti dvi, 
viena pora sveria 2 sv., kaina už vienas $ 40.00
Jeans, rumbuoto velveto, siuntinyje gali būti dvi, kaina 
už vienas $42.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis, sveria IVi sv.

$40.00 
Vilnonė arba Šilkinė skarelė $ 12.00
Telescopic lietsargis, sveria */« sv. $ 13.00
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai, sveria IVi sv.

$50.00 
Puiki medžiaga suknelei $ 32.00

Angliška medžiaga eilutei $ 60.00
Angliška medžiaga eilutei $ 70.00
Angliška medžiaga eilutei $ 96.00
Aksomo medžiaga eilutėm, 3 m., dvigubo pločio $ 80.00 
Kalkuliatorius T1 - 33, Texas $ 57.00
Kalkuliatorius T1 - 51 -111, profesionalinis $ 100.00 
Stetoskopas, Littmann ' $62.00

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: Vt sv. 
arbatos - 4.00, */» sv. nescafes - 6.00,1 sv.pupelių kavos - 
7.00,1 sv. šokolado - 7.00, 40 cigarečių - o.OO

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti persiun
timui $ 42.00.

Pasiunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles 
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 

tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms 
žmonoms pensijas, persiunčiame palikimus į Lietuvą 
prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England. 
Tel. 01 ™ OK92.

----------- ---- - — •........ — —- ... - - --------------------------------------------
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miau, kad žuvis ir mėsa at
rodė taip pat, ir skonis buvo 
tas pats. Pakviečiau pada-’ 
vėją ir stengiausi jai įrodyti, 
kad ji suklydo, bet jinai 
greitai išaiškino, kad Kijevo 
viščiukas buvo tos dienos 
valgis ir nusisukdama piktai 
pastebėjo, ”kad mes lyg at- 
rodėm nepatenkinti mais
tu”. Neįtikėdama apsižval
giau aplink ir pamačiau, kad 
visas restoranas valgė tą 
patį. Nusivylę, kad negavom 
paragauti lietuviškų skanu
mynų, tyliai suvalgėm ką 
gavom ir net nebeišdrįsę 
paprašyti gėrimo, išėjom.

Julija Bogušaitė-Bassil

meilės jausmai susipina 
kartu. Svajonės, sapnai išsi
pildė: dar pora minučių ir... 
po kojom pajusim tą išsiilg
tą, mylimą, šventąją žemę.

Sutiko didžiulis būrys 
draugų, mielų, matytų ir 
nematytų giminių. Norisi 
kiekvieną priglausti, išbu
čiuoti, su kitais dar ir susi
pažinti. O laiko taip mažai — 
tik penkios dienelės! Nukre
čia drebulys. Rodos nieko 
nematai, tik girdi negailes
tingą laikrodžio tiksėjimą.

Palikę Gintaro viešbuty 
lagaminus, nuvažiuojame 
pas Antanus. Dukrelės Li
nutės nėra namie. Tą dieną 
ji laikė abitūros egzaminus - 
lietuvių kalbos rašomasis. 
”0 kur gi jos brolis, Kęstu
tis? - paklausiau, nes žinau, 
kad universiteto studentai 
jau atostogauja. ’’Padeda 
Linutei egzaminus laikyti!” 
Keista. Prisiminė nerūpes
tingos gimnazistiškos 
dienos. Ir mes ten už lango 
’’špargalkas” laidydavom, 
jaunatviškai dūkdavom...

Besišnekučiuojant nepa- 
jutom, kad jau popietis atė
jo. Linksmas iš mokyklos 
grįžta jauniausias sūnelis,
Jonukas. ’’Mama, mama, 
dvejetuką gavau!” ’’Kodėl gi 
toks patenkintas, kad 
gavai?” - klausia jį motina.1 
”Na, žinai, mamyte, kad 
man tai man, bet juokas ima 
pagalvojus, kas tai mokyto
jai bus, kuri man dvejetą 
parašė!..”

Atėjo ir studentas Kęstu
tis - aukštas, lieknas, gra
žus... Neužilgo bus jo vestu
vės. Žmonės apgailestauja, 
kad jo sužadėtinė yra tik 
daktarė. Sako: ’’Toks puikus 
vaikinas, galėjo tikrai prie 
kokios krautuvės pardavė
jos prisisukti...”

Kaip žaibas prabėgo p.ir 
moji diena. Vakare pussese
rė nuvedė mus į operą Tra
viata. Netikėtai susitikom 
brolį Izidorių. Iš Australijos! 
Sydnejiškis! Lyg tikri gimi
nės!

Lietuviai

“ Čikagoje
** Rašo Jurgis Janušaitis

PROF. DR. KAZYS ERIN- 
GIS KALBĖJO ČIKAGOS 

LIETUVIAMS

Spalio 9 d. Jaunimo centro 
kavinėje Chicagos lietu
viams kalbėjo neseniai iš 
okup. Lietuvos pasitraukęs 
ekologijos profesorius Dr. 
Kazys Eringis. Pokalbio pa
siklausyti susirinko virš 
dviejų šimtų žmonių. Vaka
ronę rengė LB Marquette 
Parko Apylinkės Valdyba.

Pokalbį pradedant Valdy
bos pirmininkė Birutė Vin- 
dašienė trumpai supažindino 
dalyvius su prof. Dr. K. 
Eringiu ir pakvietė tartį žo
dį.

Prof. Dr. K. Eringis pra
džioje perdavė sveikinimus 
iš okup. Vilniaus ir pažymė
jo, kad jis kalbėsiąs daugiau 
apie Mokslo akademijos 
darbus, mokslininkų gyve
nimą, nuotaikas okup. Lie
tuvoje ir savo pasitraukimo 
misiją.

Jo pasitraukimą iš tėvy
nės lėmė nuolatinis KGB ki- 
šimąsis į mokslininkų darbą, 
nuolatinis mokslo žmonių 
pažeminimas, nuolatinė 
priespauda, neįvertinimas 
mokslo žmonių- darbo.

Okupantas dedąs visas 
pastangas, kad Lietuva, 
kaip tauta ir valstybė išnyk
tų ir sutirptų sovietinių tau
tų mišinyje. Tačiau lietuvių 
tauta, pergyvenusi didelius 
ir skausmingus bandymus, 
vistik išlieka atspari, prieši
nasi rusifikacijai ir neken
čianti okupanto. Tai esąs 
tautos visuotinis, esamose 
sąlygose, pasipriešinimas 
okupantui.

Dr. K. Eringiui tekę pa
tirti, kaip mokslininkui, as
meniškų nuoskaudų, trukdę

Išvyka į Lietuvą 1982 m.
Galite keliauti su pasitikėjimu, jei naudojatės Palanga 

Tours išvykomis. Per pastaruosius 10 metų Palanga 
Tours įsigijo pripažinimo ir patikimos patirties. Kodėl 
neprisidėti prie mūsų ir 1982 metais?

NUMATOMA IŠVYKA

* 10 naktų Vilniuje * draugiška grupės palyda * užten
kamai laiko apsipirkti Singapore (dėl 10 naktų Vilniuje 
reikalas laukia patvirtinimo)
IŠVYKSTAMA GRĮŽTAMA KAINA 
birželio 20 d., sekm. liepos 9 d. penkt. iš Melb., Sydney,

Brisbane $ 2750

Norite keliauti vienas? Netinkamas jums išvykos lai
kas? Palanga Tours parūpina patogiausias keliones tiesiai 
į Vilnių ar per Europą. Kreipkitės dėl detalių

Atkreipkite dėmesį į mūsų naujus adresus Melbourne 
ir Brisbane

> Palanga Toars
280 PITT STREET, SYDNEY 2000 AUSTRALIA

MELBOURNE: 118 Queen ADELAIDE: 229 Rundle 
St., tel. 678 525 at +ei 223 7544

BRISBANE: Citicorp Buil- PERTH: 140 ’ St.’ George 
ding, 1st floor 217 Tee. tel. 321 7371

George St., tel. 2213177

Gražu... lietuviška., ža
vinga... O negaile^ingas 
laikrodis vis skuba tik-tak, 
tik-tak, tik-tak...

Tamara Vingilienė

diplomų gavimą, bandę su
naikinti jo asmenybę.

Jis antrojo pasaulinio ka
ro metu, bolševikams sugrį
žus, buvo mobilizuotas, da
lyvavo fronte, pergyveno 
karo baisumus ir matęs, kaip 
bolševikai išniekina žmogų.

Vykstant su mokslininkų 
ekspedicija jam tekę patirti 
taip pat pažeminimų, nes 
buvęs apgivendintas pras- 
čiausioje kajutėje, varžę pa
lydovai jo laisvę ir tik lai
mingu sutapimu jam tekę 
atsipalaiduoti nuo ’’troikos” 
ir po paskutinių kelionėje 
patirtų pažeminimo smūgių 
jis apsisprendė pasilikti 
laisvajame pasaulyje.

Jis paliko okup. Lietuvoje 
šeimą, tačiau jo sprendimas 
atsiriboti ,nuo komunistinės 
priespaudos skiriamas kovai 
už savo tautos laisvę.

Jis smulkiai papasakojo 
kelionės epizodus ir nuoty
kius. Taip pat perteikė ir 
tautos nuotaikas, ypač 
mokslininkų gyvenimą gana 
vaizdžiai apibūdino.

Taip pat užsiminė apie 
santykius su tauta, tačiau 
konkrečių išvadų negalėjęs 
padaryti ir tai priklausą nuo 
pačių lietuvių, gyvenančių 
išeivijoje. Lietuviai paverg
toje Lietuvoje stebi išeivijos 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 7245408 Veikia 24 valandas per parą

iZ-

lietuvių gyvenimą, pasipik
tina kaikurių atvykstančių 
pataikaujančiais komunis
tams pareiškimais. Okup. 
Lietuvos lietuviai nori, kad 
jie nebūtų pamiršti.

Nutautinimas vykdomas 
per mokslininkus. Moksli
niai darbai turi būti rašomi 
rusų kalba. Taigi tuo pačiu ir 
atimami tautos lobiai ir 
ateities istorija.

Sveikiausias tautos ele
mentas, nesužalotas, ma
žiausiai rusicizmo paliečia
mas ir dabar tebeesąs kai
me.

Jis išreiškė pageidavimą, 
kad išeivijoje lietuviai, kad 
ir būdami įvairių įsitikinimų 
bei pažiūrų, nesipeštų, bet 
sutartų, dirbtų naudingą 
pavergtai Lietuvai darbą ir 
visais būdais siektų vie
nybės.

Baigdamas gana įvairių 
minčių savo žodį prof. Dr. K. 
Eringis pažymėjo, kad jo 
pasirinktas ir eitas kelias 
yra ir mūsų tėvynės likimi- 
nis kelias.

Po kalbos ir po trumpos 
pertraukos pasipilė daugybė 
įvairių, šį kartą kultūringų 
ir gana taiklių prelegentui 
klausimų, į kuriuos’ atsakė 
su platesniais paaiškinimais. 
Gi į kitus negalėjęs tiesiogi
niai net ir atsakyti.

Pokalbiui sumaniai vado
vavo pati LB Marquette 
Parko Apylinkės Valdybos 
pirmininkė Birutė Vindašie- 
nė. Pokalbis buvo įdomus, 
naudingas ir įnešė kiek 
naujų žinių apie dabartinį 
okup. Lietuvos gyvenimą.

P PATARIMAS
— Norėčiau padovanoti 

j vieną savo sukurtą paveiks- 
i lą kokiai nors labdaros įstai- 
i gai. Patarkite, kokiai?
| — Aklųjų prieglaudai!
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Sporto dienos Canberroje
KOVIEČIAI 

CANBERROJE

Jau lyg ir tradicija virto 
Sydnejaus koviečių sporti
ninkų draugiškas apsilanky
mas sostinėje ir Canberros 
Vilko viešnagės Sydnejuje. 
Tai artimas ir draugiškas 
sportininkų bendradarbia
vimas, pradėtas prieš kelio
lika metų veterano, gaila, 
jau mirusio Petro Pilkos ir 
dabar, jo darbų toliau tę
siančio jo sūnaus Neries. 
Spalio 17-18 dienomis kovie- 
čiai krepšininkai, tinklinin- 
kai ir stalo tenisininkai vėl 
pasirodė sostinėje.

šeštadienio ankstyvas 
rytas. Sydnejuje gana šilta, 
gražu. Savo nauju automo
biliu mane paima Jurgis 
Karpavičius.Gaila, sako, kad 
šachmatininkai nedalyvauja 
šioje iškiloje, tačiau važiuo
jam nors žiūrovais pabūti ir 
paremti savo koviečius. Pa
keliui paimam Kovo didelį 
rėmėją, ne tik svoriu, bet ir 
dvasia Bronių Paskočimą ir 
traukiam pirmyn į sostinę. 
Kelias labai geras, Fordas 
skrieja kaip paukštis, Goul- 
burne papildo benzino at
sargas, patys atsigaivinam 
stiklu alučio ir spaudžiam 
tolyn. Dar valandėlė ir mes 
jau sostinės Lietuvių Klube. 
Čia jau pilna sydnejiškių. 
Laukiam šeimininkų ir toli- 
mesnių nurodymų. Pirmieji į 
universiteto sporto salę iš
vyksta krepšininkai .ir pir
mosios rungtynės vyksta 
tarp sostinės Telega ir mūsų 
koviečių jaunių.

Kovo jauniai, nors ir žais
dami be savo ’’žvaigždės” M. 
Wallis, kuris, būdamas 
N.S.W. rinktinės jaunių žai
dėjas, tą rytą turėjo žaisti 
Sydnejuje, pirmąsias rung
tynes pradeda labai gražiai. 
Aukštasis centro puolėjas 
A. Svaldenis, kuris neseniai

ibJter 

Skelbimas
i I

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS. .. . |

Dievo Karalystė
I

Bet brangiausieji pagarbinto Viešpaties kojų suolelio ; 
perlai Tūkstantmeties pabaigoje bus pati žmonija, kurios ; 
tobulume, laisvėje, ir Dievo lygybėje, ir dorinėse bei '■ 
protinėse kokybėse pasirodys tikrasis Dievystės pa
veikslas. Tobulasis žmogus sugebės priderančiai pagar- i 
binti savo Kūrėją ir girti Jo stebėtinąjį planą Jo sutvėri
mų atpirkimui ir atsteigimui. Ir tame puikiame plane vi- ■ 
suomet dalyvaus, pirmiausiai Viešpats Jėzus, Jehovos j 
’’Žodis”, antrą vietą užims "Sužiedotinė”, Avinėlio žmona • 
ir drauge paveldėtojai ir teikėjai palaiminimų, kurie buvo 
įgyti atpirkimu.

Šitas Viešpaties ’’pakojo” papuošimas ir pagarbinimas 
nebus pilnai pabaigtas iki kol mūsų Viešpats Jėzus, pa
garbintas Tėvo Atstovas, ”bus panaikinęs visokią (prieš
taraujančią) valdžią ir visokią galybę ir jėgą. Nes jis turi 
karaliauti, kol jis bus padėjęs visus priešus po savo kojo
mis”, pirma negu jis atiduos karalystę Dievui Tūkstant
meties pabaigoje. — Kor. 15:24 - 28.

Kalbant apie nuodėmės ir mirties viešpatavimo gady
nę, pasakyta, kad ’’savo narso dieną (Dievas) neatsiminė 
savo pakojo”. (Raudos 2:1) Bet gi Tūkstantmetiniam am
žiui prasidėjus, Dievo pranašas kviečia žmones: ’’Aukš
tinkite Viešpatį, mūsų Dievą, ir parpulkite prie jo kojų 
suolelio, nes jis yra vertas”. (Psl. 99:5) Mintis apie įkūri
mą naujos Jeruzalės, pagarbintos Dievo bažnyčios, kaip 
naujos valdžios ant žemės, reiškia pradžią dieviškos ma
lonės sugrįžimo į Jehovos pakojį, nes apie tai aiškiai 
parašyta Zakarijo pranašystėje. (14:4, 5).

Bus daugiau

Mylį tiesa literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bašinskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

yra atvykęs iš Lietuvos ir 
jau bebaigiantis apsiprasti 
su visa australiška aplinku
ma, labai gražiai kovoja prie 
lentų, ima sviedinius ir pats 
daro gražius metimus. Ta
čiau rungtynėse išskirtinai 
gražiai pasirodė jaunasis G. 
Atkinson. Atrodo, jis seka 
savo žinomąjį krepšininką 
tėvą ir, reikia tikėtis, krep- 
šinyje jam gėdos nepadarys. 
Rungtynėse puikiai praei
davo Kasperaitis su Siutz ir 
Gaidžionis, priešininkų ko
mandą visai suparaližuoda- 
mi ir darydami gražius me
timus. Rungtynės baigėsi 
Kovo naudai 51:28 (21:4). 
Taškus pelnė: Atkinson 19, 
Svaldenis 12, Siutz 10, Kas
peraitis 8 ir Gaidžionis 2. 
Jaunius labai gražiai tvarko 
ir jais rūpinasi Petras An- 
drijūnas.
KOVO MERGINOS -

VILKAS 29:21 (10:12)

Kovo merginos turėjo 
gana sunkią kovą, ypatingai 
pirmajame puslaikyje, prieš 
pastiprintą Vilko merginų 
komandą, kurioje žaidė ir 
keletas australių. Pirmasis 
puslaikis, ar bent jo pradžia, 
kovietėms yra nesėkminga. 
Nesiseka mėtymai ir matosi 
nesusižaidimas. Tačiau jų 
jaunasis treneris M. Šepo- 
kas duoda patarimus, aiški
na klaidas ir merginos taiso
si, puslaikį pabaigdamos tik 
dviejų taškų pralaimėjimu. 
Antrasis puslankis jau daug 
geresnis. Merginos kovoja 
tikrai iš širdies. Daromi 
gražūs prasiveržimai, gau
nasi geresni metimai ir žai
dimo vadovavimą jos perima 
į savo rankas, jį išlaiky
damos iki pabaigos ir laimė- 
damos šias gražias rungty
nes. Taškus pelnė: R. An- 
driejūnienė 9, L Šapokaitė 8, 

' R. Kasperaitytė 6, R. Lau
kaitytė 4 ir R. Šapokaitė 2.

VYRAI - VILKAS
59:53 (32:28)

Sostinės vyrų komanda, 
pastiprinta taip pat keliais 
australais, parodė labai gra
žų pasipriešinimą ir kovie- 
čiai turėjo gana kietai pasi
spausti, kad atsiektų laimė
jimų. Rungtynės buvo gra
žios ir įdomios, nes taškai 
sekė vienas kitą, be 
didesnės koviečių persva
ros. Būdami fiziniai pajė
gesni, koviečiai labai gražiai 
kovojo prie savo ir prieši
ninkų krepšių, nors kartais 
jų pačių gynimas ir sušlu
buodavo, leidžiant Vilkui 
daryti gana lengvus meti
mus. Komandoje žaidė ir 
taškus pelnė: M. Šepokas 
23, P. Kapočius 14, P. An- 
drijūnas 10. R. Šliteris 6, M. 
Wallis 4, Z. Karkowski 2 ir 
T. Kapočius 0. Treneris P. 
Andrijūnas.

TINKLINIS

Jeigu krepšininkai atsiekė 
visus laimėjimus prieš 
pastiprintą Vilką, tai tinkli- 
ninkams sekėsi blogiau. Jie 
žaidė prieš stiprias australų 
vyrų ir moterų komandas, 
sudarytas iš universiteto ir 
sporto instituto žaidėjų. 
Nors koviečiai ir pralaimėjo 
abejas vyrų ir moterų rung
tynes, tačiau pats žaidimas 
buvo labai gražus, kovojama 
už kiekvieną tašką, imami 
labai sunkūs kirtimo sviedi
niai ir patiems darant gra
žius ir sudėtingus punktų

Veda V. Augustinavičius

ŠACHMATAI

KLAIDOS ATITAISYMAS

Padėkoje už finansinę pa
ramą šachmatų klubui p. 
Budrikių šeimai neteisingai — 
paminėti aukotojų vardai. >

Aukotojai yra JEANNY 
—^rVYTA&dmDRfKlAly- p—"

Paliestuosius atsiprašome.

LIETUVIAI - ESTAI
4 Vz — 1 Vz

Turnyre dėl pereinamo^ 
sios Pabaltiečių šachmatų 
taurės lietuviai lengvai nu
galėjo estus, kurie šiais me
tais savo sąstate atsivežė du 
naujus žaidėjus. Lietuvius 
reprezentavo ir taškus lai
mėjo: V. Patašius 1, Dr. I. 
Venclovas Vz, Dr. H. Lukše 
1, J. Dambrauskas 1, A. Gi- 
niūnas 1 ir V. Augustinavi
čius 0.

Pabaltiečių / 
šachmatininkų žaibo turny
ras nukeltas į lapkričio 8 
dieną (sekmadienį) 2 vai. 
Lietuvių Namuose Banks- 
towne.

LIETUVIAI -
CHATSWOOD 10 -10

Paskutinėse šių metų ko
mandinėse varžybose lietu
vių šachamtų klubo vienetas 
laimingu atsitikimu, vienam 
iš priešininkų neatvykus, 
baigė varžybas lygiomis. 
Australų Chatswood klubo 
pirmosiose penkiose lentose 
žaidė dabartiniai ar jau buvę 
NSW šachmatų čempionai, 
kurie visus taškus pelnė 
savo klubui. Iš sekančių 
penkiolikos žaidėjų lietuvių 
vienetas pelnėsi dešimtį 
taškų ir išvengė pralaimėji
mo.

Bandrai susumavus meti
nius komandinių žaidynių 
rezultatus lietuvių klubas 
atsiekė daug laimėjimų ir 
užsirekomendavo kaip vie
nas iš stipriausių klubų 
Sydnejuje.

laimėjimus. Merginos, tre
čiam sete turėdamos savo 
naudai 11:1, neišlaikė finali
nio spaudimo, gal būt susi
jaudino ir pralaimėjo 13:15. 
Vyrų visos rungtynės buvo 
žiūrovų sekamos su dideliu 
įdomumu. Manau, kad ko- 
viečiams šios rungtynės, 
nors ir pralaimėjus, buvo 
gera draugiška pamoka, iš 
kurios tiek žaidėjai, tiek ir 
treneris galėjo pasimokinti 
ir ateityje taisyti savo daro
mas klaidas. Už Kovą žaidė: 
vyrai - A. Zduoba, E. Zduo- 
ba, A. Noble, E. Preikštas, 
A. Braželis, L. Hubba, A. 
Auglys ir R. Mickus. Trene
ris J. Belkus. Moterys: R. ’ 
Kasperaitytė, C. Noble, L. Į 
Belkienė, V. Braželytė, R. I 
Černiauskaitė ir M. Atkin- i 
son. Treneris A. Zduoba.
STALO TENISAS

-
Sekmadienio ryte buvo į 

sužaista draugiškos rungty- i 
nės tarp Kovo ir Vilko stalo ; 
tenisininkų. Kovo vyrų ir j 
moterų komandą atstovavo: } 

eV. Laukaitienė, A. Braželis i 
'ir V. Karpavičius. Vilką ain i 
stovavo: O. Pilkienė ir T. { 
Žilinskas. Bendrame rezul- Į 
tate koviečiai laimėjo 3:2.

A. L-tis

LIETUVIŲ
VIEŠAS TURNYRAS

Aštuntame Sydnejaus 
lietuvių šachmatų klubo 
viešame turnyre užsirašė 
dalyvių lygiai pusė šimto. Šį 
kartą lietuvių dalyvauja tik 
šeši šachmatininkai: V. Pa
tašius, Dr. I. Venclovas, Dr. 
H. Lukše, J. Dambrauskas, 
J. Jenčius ir St. Rimkus. 
Pirmame žaidimų rate mūsų 
klubo pirmaujantis žaidėjas 
V. Patašius turi atidėtą par
tiją blogesnėje padėtyje ir 
vienu pėstininku mažiau.

Turnyras užsitęs aštuo- 
nias savaites kuriam vado- . 
vauja V. Augustinavičius. i

Ir šiais metais šio turnyro { 
atidaryme dalyvavo NSW ! 
Šachmatų Sąjungos prezi- i 
dentas Mr. M. Needleman. ii

. •. Į

Vita Force
HORSERADISH, GARLIC 

&
VITAMIN C TABLETS

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

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

5062
Tel. (08)277 3838 

(Lietuvių Laboratorija)

LIETUVIAI FAIRFIELDO 
FESTIVALYJE

Fairfieldo mieste, vakari
nėje Sydnejaus dalyje kas
met vyksta savaitės ilgio 
festivaliai. Festivalis prade
damas didžiuliu paradu, gy
vaisiais paveikslais ir kita. 
Šįmet pirmą kartą prie 
tarptautinio fontano jau 
laisvai plevėsavo Lietuvos 
trispalvė, o ant Fairfield 
National Society sunkveži
mio, gyvojo paveikslo tauti
niuose rūbuose stovėjo Sie
nutė Žukauskaitė ir Garry 
Siutz laikydami Lietuvos 
skydą, su užrašu Lithuania. 
Sunkvežimį suorganizavo ir 
jį vairavo A. Kramilius. Ap
gailėtina, kad dėl sunkumų 
su firma nebuvo pagaminti 
tautiniai herbai, kurie turėjo 
būtį įmontuoti tarptautinio 
paminklo fontano sienose. 
Jie bus greitu laiku užbaigti 
ir netrukus šį paminklą pa
matysime tokį koks jis turi 
būti. Žinoma, visada yra ir 
bus pavojus nuo vandalų, 
kuriems nieko nėra šventa.

V. KORČNOI 
BEVILTIŠKOJE 

PADĖTYJE

Kova dėl pasaulio 
čempiono titulo tarp A. 

Karpov ir V. Korčnoi eina 
prie pabaigos. Paskutinis 
rezultatas 4 — 1 A. Karpovo 
naudai. Lygiomis sužaistos 
partijos nesiskaito į rezulta
tą. Pirmasis laimėjęs šešis 
taškus liks pasaulio šachma
tų čempionas. Vakarų pa
saulio šachmatininkai mora
liniai palaiko V. Korčnoi, 
kuris mažai beturi vilties 
laimėti.

Populiarus iliustruotas 
žurnalas ’’Australian Post” 
spalio 2 d. laidoje paskelbė 
nuotrauką, kaip Algis Ko
valskis, bevežiodamas tu
ristus po Tasmanijos miš
kus, savo automobiliu pra- 
lenda pro didžiulę drevę 
milžiniškame medyje.

♦ * ♦

— Kodėl, tėveli, prieši
niesi, kad aš tekėčiau už 
Jurgio?

— Iš vienos pusės jis yra 
kvailas, o iš kitos - jis nori 
tik tavo pinigų.

— Bet Jurgis myli mane ir 
vestų, jeigu aš būčiau ir be-* 
turte.

— Tikrai? Tuo atveju jis 
yra kvailesnis, negu maniau.
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ALB Canberros Apyl. 
Valdyba ir Canberros Liet. 
Klubo vadovybė rengia 
penktadieni, lapkričio 6 d., 8 
vai. vak. p.p. Antanui ir Li
lei čeičiams išleistuves, ku
rie, persikelia pastoviai gy
venti į Sydnejų.

Antanas ir Lilė čeičiai yra 
daug pasidarbavę Canber
ros lietuvių veikloje. Kvie
čiame visus tautiečius gau
siai dalyvauti šiame paren
gime. Ponios prašomos atsi
nešti po lėkštę užkandžių. 
Alus, vynas ir kava bus pa
rūpinta rengėjų.

ALB Canberros Apyl. Val
dyba 

Canberros Liet. Klubo 
Valdyba

VISI Į IEŠMINŲ
LIETUVIŲ SODYBOJE!

Kaip kas metą, taip ir šį
met Syd. Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugija 
rengia tradicinę

IEŠMINĘ
Lietuvių Sodyboje Engadine 
lapkričio 8 d. 1 vai.

Skanus maistas, stipri
nančių gėrimų, gausinga lo
terija

Programoje tautinių šokių 
grupė ’’Sūkurys”.

Laukiame visų! Iki pasi
matymo lapkričio 8 d. 1 vai. 
Engadine.

Valdyba

MOTERŲ VEIKLOJE
. ’ ’

Sydnejaus Lietuvių Mo
terų Soc. Globos Draugija 
šiuo metu lanko šiuos ligo
nius:

A. Zaloga, Eversleigh 
Hosp., Petersham,

O. Šalkauskienė, 
Greenwich Hosp. Nth 
Sydney

K. Kemežys, Nursing 
Home, Botany

J. Pakštaitis, Coogee Bay 
Nurs. Home

O. Svirinienė, Yagoona N. 
Home

A. Miliauskas, Lidcombe 
Hosp.

N. Pauliauskienė, Nurs. 
Home, Liverpool

Burneikienė, Seven Hills 
N. Home

D. Kuprytė, Liverpool N. 
Home - ■

A. Paulėnienė, Canley 
■4‘ Vale J. HomeA o .__ _____ ,__ ... O,

T”jT

X Sergius N. Home, Cabra- 
matta
X—

s

£

116-18 East Terrace Bankstown Teh 7081414 Į
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’’MŪSŲ PASTOGEI

Lapkričio 7 d., šešt., 7.30 vai. 
ŠOKIŲ VAKARAS

Įėjimas laisvas.

Lapkričio 14 d., šešt., 7 vai.
DAINOS CHORO METINIS BALIUS 
Programoje mišrus choras ir duetas. 
Įėjimas $ 3 asmeniui, pensininkams ir 
moksleiviams $ 1.

Lapkričio 21 d., šešt., 7.30 vai. 
ŠOKIŲ VAKARAS

Įėjimas laisvas
„ . VJ.V-
Pastaba: naujoji viršutinė sale ir taip 
pat kitos klubo patalpos galimos gauti 
ir naudoti įvairiems parengimams, 
kaip vestuvėms, gimtadieniams, su
kaktuvėms ir t.t. Kreiptis į Klubo 
vedėją.

Lapkričio 8 d.,.sekm., Melbourne Lietuvių Namuose (50 Errol St., Nth 
Melbourne) Pradžia 3 vai.

; DAINOS SAMBŪRIO
• / t - Y' ' - i, '

Metinis koncertas
Programoje Dainos Sambūris, solistas Jurgis Rūbas, Sambūrio Jaunimo 

ansamblis ir tautinių šokių grupė GINTARAS. iu? -

Kviečiame ir laukiame visų skaitlingai atsilankant. .
Melb. Dainos Sambūrio Valdyba

CHv.

JO«S

TĖVIŠKĖS AIDŲ BALIUS Br. Kiveriui. Moterų choras 
padainavo keturias dainas, 
kai kurias net pakartojant. 
Dainos skambėjo puikiai, 
jauna dirigentė Birutė 
Aleknaitė dirigavo su pasi
tikėjimu ir ateityje atrodo 
bus rimta dirigento asisten
tė pavaduotoja.

Vyko T. Aidams paremti 
ir turtinga loterija, kurią 
pravedė A. Kramilius. Lai-

. Metinis , Tėviškės Aidų 
balius įvyko spalio 24 d. Lie
tuvių Klube, kuris gal nepa
sižymėjo gausumu publikos, 
bet praėjo tikrai draugiško
je ir linksmoje nuotaikoje.

Meninę programą atliko 
"Dainos” moterų choras di- 

—Hgtrojartt Birutei Aleknaitei, 
akomponuojant dirigentui

mingus pryzus ištraukė 
viešnia iš Naujosius Zelan
dijos Marytė Šiupienė ir 
Onutės Kapočienės brolis iš 
Lietuvos.

Balių atidarė ir susirinku
sią publika pasveikino Syd
ney lietuvių kapelionas kun. 
P. Butkus, o visa baliaus 
ruoša
Kultūros Daugija, 
Antano Vinevičiaus.

rūpinosi Katalikų 
, vad.

’’Dainos” metinis balius
Lietuvių Klube lapkričio 14 d., šeštadienį, pradžia 7.30 vai.

Programoje: mišrus ’’Dainos” choras, vad. B. Kiverio, ir moterų duetas'— 
E. Belkienė ir A. Storpirštienė akomponuojant B. Kliveriui. Vakaro metu vyks 
loterija Dainos choro paramai ir gros populiari klubo kapela.

Kviečiame visus iš arti ir- toli. Įėjimas su bilietais. Kaina $ 3.00.

***
Kanados savaitraštis 

’’Tėviškės Žiburiai” spalio 15 
d. laidoje rašo, kad Austra
lijos Liet. Katalikų Federa
cijos suvažiavimas įvyks 
metų pabaigoje Melb. Liet. 
Namuose, kur pakviestas ir 
solistas bosas Jonas Vazne- 
lis iš Čikagos.

DAINOS CHORE

Dainos choro valdyba

ŠAULIŲ VEIKLOJ

NAUJA ŠAULIŲ KUOPA LDK Vytenio Melbourne 
šaulių kuopa. Susirinkimo 
metu priimti dar 3 šauliai: 
E. Žiogas, V. Sidabrą ir V. 
Pleškūnas.

Šaulių Kuopos Valdybos 
ir kitų valdomųjų organų 
rinkimai vyko pusiau slaptu 
balsavimu ir daugumos bal
sų išrinkti: Šaulių Kuopos 
pirmininkas St. Lipčius; 
Šaulių Kuopos Valdyba: E. 
Žiogas - vicepirmininkas, V. 
Plaušinaitis - iždininkas. 
Kandidatai: Zonius ir V. Si
dabrą.

Revizijos Komisija: K. 
Prašmutas - pirmininkas, J. 
Kvietelaitis ir L. Padgurskis 
nariai.
ŠAULIŲ KUOPOS 

VĖLIAVA

Iškėlus šaulių kuopos vė
liavos reikalingumą, po 

.... _ trumpų diskusijų, susirinki-
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Spalio 10 d. įvyko Mel
bourne šaulių grandies vi
suotinis susirinkimas, kurį 
pradėjo pirmininkas S. Lip- 
čiušir pakvietė susirinkimui 
pirmininkauti svečią iš Syd- 
nejaus S. Pačėsą, sekreto
riauti V. Sidabrą. Pateiktą 
darbotvarkę susirinkimas 
Kriėmė be pakeitimų. Į 

landatų Komisiją išrinkti: 
G. Žvinakis, P. Dargienė ir 
J. Kvietelaitis. Šaulių gran
dies veiklos pranešimą pa
darė S. Lipčius. Jis paminė
jo, kad labai sėkmingai vyko 
narių verbavimas ir po 3 
mėnesių narių skaičius pa
kilo iki 22 Šaulių, todėl teko 
šaukti susirinkimą ir persi
organizuoti į šaulių kuopą. 
Susirinkimas vienbalsiai 
nutarė persiorganizuoti į 
šaulių kuopą ir ją vadinti

mas vienbalsiai nutarė 
neatdėliojant įsigyti šaulių 
dalinio vėliavą. Prezidiumo 
pirmininkas S. Pačėsa išaiš
kinęs vėliavos svarbą ir 
reikšmę pareiškė, kad smul
kiomis sumomis aukų neda
ryti, nes užims labai daug 
laiko ir Valdybai bus berei
kalingo darbo. Jis pasiūlė, 
kad kurie aukos ne mažiau 
$ 25 bus skaitomi vėliavos 
fundatoriais ir jie bus įrašyti 
į vėliavos šventinimo aktą. 
Šis pasiūlymas prigijo ir 
pradėjo plaukti aukos. Per 
«usę valandos surinkta $ 575 

ėliava numatyta pašven
tinti 1982 m. kovo mėn. per 
LŠ S-gos įkūrėjo VI. Putvio -

• Putvinskio minėjimą.
Klausimuose ir sumany

muose išsikalbėta įvairiais 
organizaciją liečiančiais rei
kalais. Išsėmus visus dar
botvarkės punktus, susirin
kimas išreiškė gilią padėką 
S. Pačėsai, už atvykimą į 
susirinkimą ir talkininkavi
mą visuose darbuose. Susi
rinkimas baigtas Tautos 
Himnu. S.P.

Napajutome, kai po Dainų 
šventės Adelaidėje prabėgo 
arti metų. -Tradicinė Dainos 
choro šventė — balius ivyks 
Lietuvių Klube, lapkričio 14 
d. šeštadienį. Baliaus pra
džia 7.30 vai. Tai bus apvai
nikavimas sunkaus metų 
darbo, kur choristai ir sve
čiai turės progos pabend
rauti ir pasidžiaugti.

kor.

i.

K.A. Matukevičiai Vic. $ 
Vic. $ 
Qld. $ 
Tas. $ 
Tas. $ 
Tas. $ 

NSW$ 
VIC $ 
Qld. $ 
Qld. $ 
SA$ 

VIC$ 
SA$ 

ACT $105 
NSW $ 
VIC.$ 
ACT$ 

NSW$ 
NSW $ 

SA$ 
VIC$ 
Can $ 

VIC.$ 
NSW$ 
VIC.$ 
WA$ 
VIC$ 

NSW $ 
NSW$ 
NSW $ 

SA$

10 
10 
20 
10
10 
10 
10
5
5
5 

50 
10 
10

J.K.
L. Petrauskienė 
P. Šaučiūnas 
B. šikšnius 
E. Petravičius 
V. Bukevičius 
V. Ališauskas 
J. Ruzgys
M. Rudys 
’’Ramovė” 
J. Lubickas 
E. Bėrnaitienė 
Canberra 
P. Liubinskas 
G. Šemienė 
Z. Sipavičius 
’’Židinys” 
L. Žilytė 
A. Matusevičius 
E.N. Volkai 
L. Beržinytė
S. Oertelis 
J.S Vaičiai
L. Šilas 
A.Malinauskas
T. Gailiūnas 
J. Zinkus 
R. Jočys
M. Zakaras 
V. Petrėnas
AUKOS MŪSŲ PASTOGEI

20
5 

60 
50 
20

5 
20

20
10

5
5
5

10
10
5

10

Mūsų Pastogės redakto
riui beviešint Adelaidėje 
jam įteikė aukų Mūsų Pas
togei šie adelaidiškiai:

K. Kaminskas aukojo $ 20, 
A. ir V.A. Vitkūnai $ 20 
Adelaidės Moterų Sekcija

$25
Lietuvių Sąjunga Adelai

dėje $ 50
Mieliems aukotojams ta

riame nuoširdų ačiū.
Mieliams aukotojams ir 

rėmėjams nuoširdžiai dėko
jame.

M.P. Administracija

mū$n Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN W1

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W. 2200 
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sija: V. Bukevičius, A. Dudai- 
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PRENUMERATA:
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu i N. Zelandiją 
Oro paštu kitur 
Atskiro nr. kaina 50 centų

$20
$24
$35
$50

Tel. 709 8395
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