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LIETUVIS KUNIGAS SIŪLO KARDINOLUI VYKTI į MASKVĄ...
Visa didžioji Brazilijos 

spauda dėmesingai paskel
bė, net su foto nuotrauko
mis, iškilaus drąsuolio lie
tuvio kunigo atkirtį Sao 
Paulo kardinolui-arkivysku- 
pui Dom Paulo Evaristo 
Arns.

Lietuvis jam atvirai atrė
žia: jeigu tarnaujįMhskvai, 
tai ir važiuok į Maskvą!

Visi gerai žino prokomu
nistines kardinolo nuotaikas 
(ir ne jis vienas yra toks!), 
kaip atviro marksistą glo
bėjo ir rėmėjo, tik iki šiol 
niekam neužteko drąsos to 
viešumon iškelti. Tai atliko 
lietuvis — garbė jam!

Trumpai sutraukiu ką 
skelbia brazilų spauda:

Lietuvis kunigas (rašo- 
Mečislovas Valiuke

vičius, Rio dė žąneire, Nite- 
roi, jau 16-ka metų Barreto 
parapijos klebonas, Nossa 
Senhora da Fatima -bažny
čios statytojas, kunigu 
įšventintas prieš 27 me
tus....

Kunigas M. Valiukevičius 
sako:

Gimiau S. Paulyje, Ipk 
rangoje

Sao Paulo arkivyskupas 
kard. Dom Evaristo nori
Brazilijos katalikų bažny
čiai įvesti religinę diktatū
rą! Jis turi žinoti, kad ku
nigai nėra vyskupų asme
ninė nuosavybė! Kunigas 
yra Kristaus tarnyboje, ne
juntant į ją partinės poli
tikos. Kardinolui nepatiko, 
kad atvykau į S. Paulį at
laikyti Ibirapueroje geduli
nes mišias 30-tįes dienų 
mirties pagerbimui už Il
sios Armijos vado generolo 
Miltono Tavares sielą. Ypa
čiai kardinolui nepatikęs 
kunigo M. Valiukevičiaus 
pamokslas, kuriame iškėlęs 
taurią mirusio generolo as
menybę ir jo aiškų ir gele
žiniai kietą antikomunistinį 
nusiteikimą...

Aišku, kad Brazilijoje'tu- 
rime dvi skirtingas katali
kų grupes: -jos labai ryš-. 
Idos aukštojoje Jerarchijo- 
je. Prpgresistams vadovau
ja kard; Arasjų mažu
ma. Konservatoriai sudaro 
Katalikų Bažnyčios daugu
mą...

Kanonų teisė t :
Pažįstu Kanonų Teisę, 

kardinolas negali man už
drausti, ka<įa tik panorėsiu, 
atvvktiį S. Paulo ir čia at

našauti šventas Mišias, sa
kyti pamokslus. Esu per 
daugelį metų S.Paulo ka
riuomenės vado išpažinčių 
klausytojas, jo- dvasinis va
dovas ir asmeninis draugas, 
čia atvykau karinės vado
vybės kviečiamas geduli
nėms pamaldoms, kadangi 
jam mirus, aš pats lydėjau 
jo kūną į Amžinojo poilsio 
vietą. Buvo mano didžiai 
nuoširdus draugas..-.

Pažįstu raudonuosius 
paukščius

Gerai prisimenu, kada 
prieš 26 metus man buvo 
duota dvasinė misija įsteig- 
ti-suorganizuoti pirmąją pa
rapiją Barro Vermelho apy
linkėje, kur buvo įsikūręs 
S. Goncalo komunistų cent
ras. Pastačiau bažnyčią tie
siog priešais komunistų 
partijos štabą! Tenai aš 
pradėjau mano antikomu
nistinę kovą! Ir šiandien, 
po daugelio metų, turip pa
brėžti, kad labai gerai pa
žįstu tuos raudonus paukš
čius .. -.

Gerai žinau, kad komu
nizmas — krikščionybės an
tagonizmas. Krikščionybė 
skelbia žmogaus laisvę Kris

DU LIETUVIAI 
KARDINOLAI

The Times (1981.X.22)
praneša, kad jų korespon
dentas patyrė patikimuose 
Vatikano kurijos sluoks
niuose, jog popiežius arti
miausioje ateityje ruošiasi 
įšventinti devynius naujus 
kardinolus. Tarp kandidatų 
yra du lietuviai: arkivysku
pas Paulius Marcinkus ir 
vyskupas Julijonas Stepo
navičius, kuris yra Sovietų 
ištremtas. Jo vardas 1980 m. 
konsistorijoje buvo paliktas 
paslaptyje (in pectore).

Laikraštis sako, kad ofi
cialiai apie naujų kardinolų 
paskyrimą bus paskelbta 
Visų Šventųjų dieną, lapkri
čio 1 d., bet įšventinimo iš
kilmės bus neanksčiau 
gruodžio 8 d. iškilmėse, de
ja, negalės dalyvauti, kaip 
korespondentas sako, - vie
nas kandidatas. "Tai Lietu
vos vyskupas Julijonas Ste
ponavičius, kuris yra suim
tas Sov. Sąjungoje.”

Kiti kandidatai į kardino
lus yra: Lenkuos primatas 
Jozef Glemp, Paryžiaus ar
kivyskupas J.M. Lustiger, 
Bruselio arkivyskupas G. 
Daneels ir Milano arkivys
kupas C.M. Martini. 

taus Evangelijos šviesoje. 
Komunizmas kursto giliau
sią neapykantą religijai, 
klasių kovą ir absoliutinį 
totalitarizmą. Gerai žinau, 
kad generolas Miltonas bu
vo ne tik priešas, bet ir kie
tas, besąlyginis kovotojas 
prieš visas užmaskuotas ko
munizmo ”šakas”^ kad įvai
riai pagražintų piliulių for
moje, komunizmas visą lar- 
ką peršamas naivėliams, ne
išmanėliams — kariams, ci
viliams ir eklesiastams . .

Užmokėsiu kelionę ...

Jeigu ’’progresistai” vys
kupai, kurie aklai seka 
”kard. Arns liniją”, nori va
žiuoti į Maskvą, aš mielai 
užmokėsiu jiems keliones 
bilietus. Tenai jie ant savo 
kailio išmėgins ’’komunisti- 
,nę laisvę”. Tenai, jeigu tik. 
atvers burnas reklamuoti 
dėl ’’varžomos laisvės”, ar 
ko nors kito — bus tuojau 
deportuoti į Sibirą kar užda
ryti beprotnamiuose...

Popiežius Jonas-Paulius 
II-sis labai gerai-žino, kas 
dedasi Brazilijos Katalikų 
Bažnyčioje. Jis čia lankėsi 
ne pamatyti brazilų, bet — 
jausti, pažinti, ir įsigyventi

♦ ♦ ♦

JAV Yale universiteto 
profesoriui J. Tobiu paskirta 
1981 m. Nobelio premija už 
ekonominius mokslus.

* ♦ *

1981 metų Nobelio premi
ja už literatūrą paskirta 76 
metų amžiaus rašytojui E. 
Canetti. Gimęs Bulgarijoje, 
bet nuo 1938 m. gyvena 
Londone. Rašo vokiečių kal
ba. Gruodžio mėn. jis vyks į 
Stockholmą atsiimti 100.000 
savarų premiją.

♦

1981 metų Nobelio Taikos 
premija paskirta Jungtinių 
tautų Vyr.Įgaliotinio Pabė
gėlių Reikalams įstaigai Že
nevoje.

♦ * ♦

Rugsėjo 22 JAV senatas 
vieningai priėmė rezoliuciją 
Nr. 198, kurioje reikalauja
ma, kad Vytautas Skuodis 
būtų paleistas iš sovietų 
koncentracijos lagerio, ku
riame jis yra laikomas už ta
riamą antisovietinę prdpo- 
gandą ir agitaciją. V. Skuo
dis yra JAV pilietis. Šiuo 
reikalu padaryta labai didelė 
propoganda Amerikos poli
tinėse sferosė.

Jadvyga Paukštienė Lietuvos metų laikai

į brazilų katalikybę. Visose 
Jo šventenybės homilijose 
nebuvo tų idėjų, kurias 
skelbia vyskupai ’’progre
sistai”, kurioms vadovauja 
S. Paulo kard. Arns. Ne
abejokite, kad ir šiandien 
Vatikanas gauna tikras ir 
teisingas informacijas, kas 
dedasi Brazilijoje... — už
baigia savo interviu su

Tarybų S-gos automobilių 
varžybose aukso medalius 
laimėjo vilnietis Stasys 
Brunza ir Andrius Vadaus- 
kas. Jie pasiekė absoliučiai 
geriausią varžybų rezultatą, 
važiuodami 651 kilometro 
nuotolį, kuris buvo labai su
dėtingas.

**♦

Įvykusiose Tarybos S-gos 
moksleivių pirmenybėse 
labai gerai pasirodė lietuviai 
moksleiviai. Berniukų krep
šinio rinktinė, kuria vado
vauja treneris Kazys Petke
vičius, Melbourne olimpia
doje atstovavęs Sov. S-gą ir 
savo krepšinio karjerą pra
dėjęs Telšiuose su mums 
gerai žinomais Grybausku ir 
Ginčiausku, laimėjo aukso 
medalį. Mergaičių rinktinė 
laimėjo sidabro medalį. 
Gimnastikoje, kur lietuviai 
niekad nebuvo aukštai iški
lę, kaunietis S. Rumbutis 
laimėjo aukso medalį. Plau
kime laimėta vienas aukso, 
trys sidabro ir du bronzos 
medaliai. Futbole ir buvo 
gerai pasirodyta. Patekta į 
finalinę grupę.

Buvęs Lietuvos žydas, 
dabar gyvenantis Izraelyje 
advokatas A. Tory, pranešė, 
kad jo rūpesčiu Izraelio val
džia pripažino a.a. seleziečįo 

spaudos atstovais, ramiai 
besišypsantis kunigas Me
čislovas Valiukevičius.

 DIRVA

kun. Broniaus Paukščio pa
darytą kilnų darbą - karo 
metu išgelbstint keletos 
šimtų žydų gyvybes Kaune, 
Įam yra suteiktas aukso 
medalis ir jo vardu bus pa
sodintas medis Jeruzalėje, 
specialioje Izraeliui nusipel
niusiųjų alėjoje. Advokatas 
A. Tory į šias speciales iš
kilmes pakvietė kun. Br. 
Paukščio draugą selezietį 
kun. A. Sabaliauską.

♦ **

Šveicarijos Užsienio Rei
kalų ministeris Dr. P. 
Aubert rugsėjo 29 dieną 
iriėmė baltiečių delegaciją, 
curią sudarė: Šveicarijos 
jiet. B-nės atstovas Dr. A. 
Gerutis, Pas. Latvių S-gos 
Vašingtone atstovas Euro
poje J. Kadelis ir Estų Ta
rybos New Yorke atstovai 
A. Luik ir Dr. O. Aule. Mi
nisteris buvo supažindintas 
su dabartine padėtimPabal- 
tyje ir jam įteikta daugiau 
medžiagos apie gyvenimą 
šiuose kraštuose.

♦ * *

Pradedant najuosius 
mokslo metus Vasario 
16-sios gimnazijoje, katalikų 
bažnyčioje kun. A. Bernato
nis sutuokė du šios gimnazi
jos auklėtinius, Heidelbergo 
klinikų laborantę Jūratę 
Jurkšaitę ir architektūrą 
studijuojantį Romą Žaliuką. 
Vestuvių pokylis vyko gim
nazijos valgykloje ir vėliau 
gimnazijos gražiame parke, 
prisilaikant visų lietuviškų 
vestuvinių tradicijų.
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Daugiau supratimo
Kiekvienas socialinis jun

ginys, koks jis bebūtų, eko
nominiais, politiniais, religi
niais, tautiniais ar dar kito
kiais pagrindais sukurtas, 
yra reikalingas vadovų. Tu
rėti gerą vadovą yra pirmos 
reikšmės reikalas. Tokio 
junginio veikla visada yra 
artimai surišta su vadovo 
energija, sumanumu, talen
tingumu. Mūsų, kad ir nedi
delėje, bendruomenėje ma
tome, ten kur vadovai yra 
geri, pasiruošę visuomeni
ninkai, ten ir veikla yra gera 
ir sugyvenimas gražus, bet 
kur vadovai tik pripuolamai 
išrinkti, neturi jokio pasi
ruošimo, ten junginio veikla 
greitai ima šlubuoti, kyla 
nesantaika, peštynės. Geras 
vadovas niekada savo vie
neto prie to neprileidžia.

Bet iš kur imti tuos gerus 
vadovus? Tai klausimas į 
kurį tik pats gyvenimas gali 
atsakyti. Religinės konfesi
jos prašo Dievą, kad duotų 
joms gerų vadovų, už juos 
meldžiasi, kad Dievas juos 
palaikytų Skautai

stengiasi jų patys išsiaugyti, 
ruošia įvairius vadovų kur
sus ir, turbūt, būsime visi 
pastebėję, kad skautai yra 
kone visi mūsų bendruome
nės didesni ar mažesni va
dovai.

Politinės partijos 
stengiasi, pastebėjusios ga
besnius jaunuolius, 

A.A.
KAZIUI KEMEŽIUI

mirus, jo žmoną Marceliną, dukrą ir sūnų su šeimomis 
liūdesy nuoširdžiai užjaučiame.

J. Ivinskienė
N. ir P. Matulič

A.A.
KAZIUI KEMEŽIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Marcelei, 
vaikams — Dr. Kaziui Kemežiui, Inai Olšauskienei ir jų 
šeimoms.

A. Brunkienė
A. ir J. Dirginčiai

A.A. 
KAZIUI KEMEŽIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai 
Marcelinai, sūnui Dr.-Kaziui ir dukrai Inai Olšauskienei 
bei jų šeimoms.

Aleksandras, Vincas ir Gytis
Dantai

Didžiai gerb. Korp! Romuvos steigėjui filisteriui
KAZIUI KEMEŽIUI

1981 m. spalio 29 d. mirus, gilią užuojautą reiškia jo sūnui
Dr. K. Kemežiui ir kartu liūdi

korp! Romuvos konventas ir prezidiumas

A.A. 
KAZIMIERUI KEMEŽIUI 

mirus, skausme pasilikusius žmoną Marceliną, dukrą Iną 
ir sūnų Kazį su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame. 
Marija ir Mykolas Zakarai 
Vladas Zakaras 
Julius Zakaras
Liuda Payne su šeima
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patraukti pas save ir sudaro 
visas sąlygas baigti aukš
tuosius mokslus, specialius 
kursus, kad užsiaugintų sau 
tinkamus vadus. Tik viena 
Sovietų Sąjunga, užuot ruo
šusi savo imperijai vadus, 
ruošia propagandistus, užtat 
atsidūrė krizėje neturėdama 
partijoje vadų. Ypač tokių 
vadovų paruošimu rūpinasi 
žydai ir todėl jie šiandien 
turi nepaprastos įtakos pa
saulio politikoje.

Mes, lietuviai, esame 
prieš vadus, nes mes vado 
sąvoką rišame su diktato
riaus galia. Tai yra klaidin
gas supratimas vado sąvo
kos, demokratija be tinkamų 
vadų yra anarchija. Šiandien 
anarchijos dvasia Vakaruose 
yra populiari, prie jos eina
ma per nežabotą laisvę, per 
demoralizaciją į kriminalus, 
į dvasinės ir fizinės sveika
tos netekimą. Tokioje su- 
lepšėjusioje visuomenėje 
nėra įmanomas jokių dides
nių idėjų įgyvendinimas, Jai 
diktuoja sąlygas ir ją valdo 
svetimi interesai.

Mūsų tautoje nepriklau
somybės metai buvo per- 
trumpi, kad būtume galėję 
išsiauginti sau vadovų, o da
bar išeivijoje daug kam at
rodo, kad ir reikalo nebėra 
jais rūpintis. Iš tikrųjų, jei 
mes galvojame apie savo 
bendruomenės ateitį, mes 
turime galvoti ir apie jos 
vadovus. Be abejo, jie yra 

mūsų tarpe nepastebėti, nes 
mes jų neieškome, o turėtu
me ieškoti ir padėti jiems 
savo talentą išugdyti.

Mūsų tautiečiai ypatingai 
nerūpestingi yra bendruo
menės atžvilgiu, tai matome 
ne tik iš solidarumo mokes
čio nemokėjimo, bet ir iš da
lyvavimo apylinkių susirin
kimuose, bei valdybų rinki
muose. Todėl jokių vadovų 
pasirinkimo čia nėra, kas 
sutiko būti renkamas, tas ir 
geras. Nežiūrint to, mūsų 
bendruomenė nėra paskuti
nė. Mes negalime pakeisti 
padėties, bet mes galėtume 
tą sunkią naštą padaryti 
lengvesne, jei kiekvienas 
jaustume savo pareigą pri
siimti dalį atsakomybės už 
likimą mūsų tautos. Jei visi 
dalyvautume bendruomenės 
susirinkimuose, ' nesunku 
būtų ir jaunimą atsivestifir 
vieną kartą į valdybą išrinkti. 
Toji galimybė nėra negali
ma, jos įgyvendinimas pri
klauso nuo mūsų pačių. To
dėl daugiau mums reikia su
pratimo, daugiau sąmonin
gumo kasdieninėse savo pa
reigose.

am

MIRUSIEJI

KAZYS KEMEŽYS
mirė Sydnejuje 1981 

spalio 29 d.

Kazys Kemežys, sūnus 
Kazio, gimė 1901 m. rugsėjo 
16 d. Alvite, Vilkaviškio 
apskr. Šeimoje buvo seserys 
Ona ir Kosta, broliai Vincas 
ir Bronius.

Pirmam pasauliniam ka
rui prasidėjus, 1914 m., Ke
mežys su tėvais pasitraukė 
iš Alvito į Rusijos gilu
mą,Ufos miestą, ir po to lan
kė Jaroslavlo lietuvišką 
gimnaziją.

Karui pasibaigus Keme
šys gavo darbo Raudonosios 
armijos bibliotekoj Ufoj ir 
buvo pasiųstas įsteigti skai
tyklą Sibire.

Sovietų Sąjungai pasira
šius taikos sutartį su Lietu
vos respublika, Kemežys 
kartu su tūkstančiais lietu
vių grįžo į Lietuvą. Lietuvo
je jis baigė suaugusių gim
naziją ir 1935 metais, Vy
tauto Didžiojo universitetą, 
teisių falkulteto ekonomikos 
skyrių. Universitete Keme
žys buvo Lietuvių Akade
minės Korporacijos Romuva 
filistras ir vienas iš jos stei- 
steigėjų.

Sydnejaus tautinių šokių grupė „Sūkurys” liūdi kartu 
suStasiūnaičių šeimomis jų brangiai senelei, 
motinai ir uošvienei mirus.

„Sūkurio” valdyba, šokėjai ir tėvai

Lietuviai
Č i k a goj e

Rašo Jurgis Janųšaitis

LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
NAMŲ DEŠIMTMETIS

Spalio 10 d., Chicagoje, 
buvo gana kukliai, bet jau
kiai atšvęsta Lietuvių Tau
tinių Namų dešimtmečio su
kaktis. Sukaktis paminėta 
vakariene ir trumpa menine 
programa. Dalyvių skaičius, 
palyginant, buvo mažokas. 
Sekant nuotaikas vis dėlto 
kilo klausimas, argi prade
dame pavargti, kad į tokią 
gražią sukaktį nebesusirin- 
kome skaitlingiau, juk ne tik 

tautinės sąjungos, bet ir 
LTN narių skaičius dar gana 
nemažas.

Vakarienės pradžioje 
LTN pirmininkas inž. Jonas 
Jurkūnas trumpai pasveiki
nęs dalyvius, prisiminė LTN 
reikšmę, jų įsteigimą. Nuo
širdžiai įvertino valdybos 
narių - Broniaus Kasakaičio, 
Mečio Valiukėno ir Andra- 
šiūno darbus, be kurių šiems 
namams būtų labai sunku 
egzistuoti. Jiems išreiškė 
padėką, drauge padėkoda
mas ir visai valdybai už rū
pestį ir darbus, išlaikant 
šiuos namus. Namai, kaip 
kalbėtojas pastebėjo, tar
nauja lietuviams, dabar 
naujai gražiai atremontuoti 
ir jie tarnaus mums atei
nantį dešimtmetį. Svečius 
supažindino su Los Angeles 
Tautinės Sąjungos pirmi
ninku Broniu Dūda, pažy
mėdamas, kad ir Los Ange
les švęs panašią sukaktį.

Bestudijuojant jis dirbo 
geležinkelių valdyboje, 1935 
m. redagavo dvisavaitinį 
laikraštį Geležinkelininką. 
Vėliau 1935 m. paskirtas su
sisiekimo ministerio sekre
torium. Nuo 1936 metų ligi 
vokiečių okupacijos buvo 
Ryto bendroves (pagrindinė 
laikraščių spaustuvė tų laikų 
Klaipėdoje) direktorium 
Klaipėdoje. Nuo 1939 m. 
Spindulio bendrovės direk
torius Kaune. Spindulio 
bendrovė susidarė iš di
džiausios spaustuvės Lietu
voje, leido kelis dienraščius 
ir taip pat kaldavo Lietuvos 
sidabrinius pinigus.

1944 metais su šeima, pa
sitraukė į Vakarų Vokietiją 
ir 1945 m. rugpjūčio 16 d. iš
leido savo redaguotą laik
raštį Lietuvį Hassendorfe, 
vėliau Dorverdene. 1946 
metais sausio mėnesį britų 
karinė valdžia laikraštį už
darė.

1949 m. birželio 27 d. at
važiavo į Australiją ir apsi
gyveno Sydnejuje. Dirbo 
fabrikuose ir 1975 metais 
išėjo į pensiją. 1976 metais 
išleido savo atsiminimų 
knygą ”Po pasaulį besiblaš
kant”.

1934 metais vedė Marce
liną Balsytę ir susilaukė 
dukters Inos ir sūnaus Ka
zio.

, Palieka liūdinčius dukterį, 
sūnų ir anūkus.

Vakarienės metu aktoriai 
Zita Kevalaitytė - Visockie- 
nė ir Vladas Vijeikis gražiu 
ir kultūringu humoru, savo
mis kūrybomis paįvairino 
nuotaikas, paliesdami dau
gelį LTN darbuotojų ir ją 
įkūrėjų darbus bei būdin
gesnius bruožus. Programai 
sava kūryba talkino ir Juo
zas Toliušis. Programa 
trumpa, nuotaikinga, sve
čius džiuginanti.

Po programos, ukrainie
čių orkestrui grojant, sve
čiai smagiai pasišoko.

Grįžtant prie LTN, tenka 
pažymėti, kad prieš dešimtį 
metų inž. Jono Jurkūno ir 
kitų sumanymas tokius na
mus įsigyti buvo reikšmin
gas. Be abejo, buvo sutikta 
ir kliūčių, tačiau sumanios 
vadovybės dėka, sunkumai 
įveikti. Jie gražiai tvarkomi, 
jais labai daug lietuvių nau
dojasi, rengdami renginius, 
vestuvėm, minėjimam, po
pietėm ir pan. Juose randa
me malonią aplinką ir jau
čiamės kaip savuose namuo
se. Taigi LTN pirmame de
šimtmetyje savo misiją atli
ko sėkmingai. Viliamės, kad 
ir ateityje galėsime jais 
naudotis.

Tad ir teišsipfldo LTN 
pirmininko inž. Jono Jurkū
no žodis: ’’Susirinkime į 
šiuos namus skaitlingai at
švęsti ir antrojo dešimtme
čio”.

Jurgis Janųšaitis

Žinios
Čikagos Lietuvių Tauti

niuose Namuose įvyko 
IV-sis Mažosios Lietuvos 
Rezidencinio Sąjūdžio suva
žiavimas. Šiam sąjūdžiui 
gradžią yra davusi Erdmono 

imonaičio įsteigta Mažosios 
Lietuvos Taryba. Suvažia
vime paskaitas skaitė M. 
Gelžinis, A. Lymantas ir 
prof. M. Brakas, kuris yra 
viso sąjūdžio vadovas.

* • *
Laisvajame lietuviškame 

pasaulyje yra labai gerai ži
nomo, tin* būt mūsų pačio 
iškiliausio žurnalisto, rašy
tojo ir publicisto Broniaus 
Railos pavardė. Jis savo 
straipsniais, paskaitomis, 
kalbomis ir knygomis yra 
iškilęs į mūsų spaudos vir
šūnes ir jo kontroversiniai 
pasisakymai, yra daugeliu 
atvejų, įdomių diskusijų po
kalbiai ir straipsniai spau
doje. Rugsėjo 17 dieną Cle- 
velando lietuviai jam buvo 
surengę specialų parengimą 
ir ta proga suruošta jo įdo
mios knygos "Vaivos rykš
tė” supažindinimą. Pager
biant šį mūsų iškilųjį žurna
listą - rašytoją, jis buvo 
miesto rotušėje priimtas 
Clevelando miesto burmis
tro G.V. Voinovich, kuris 
jam įteikė miesto raktą ir 
jo žmonai Danetai Clevelan
do simfoninio orksetro 
plokštelę.
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Jaunimas Melbourne JAUNIMO
Laima Beržinytė, PUS 

Valdybos atsiųsta talkininkė 
į Australiją, savo viešnagės 
metu Melbourne turėjo 
daug progų susitikti su Mel
bourne jaunimu ir su visa 
lietuvių visuomene. Atvy
kus į Melbourną šeštadienį, 
liepos 11 d. dalyvavo Džiugo 
tunto skautų metiniame ba
liuje. Laima ne tik tai kalbė
jo, bet ir matė jaunimą vai
dinantį ir dainuojantį. Skau
tų baliaus programą atliko 
naujas ’’Baravykų teatro” 
jaunimas ir Dainavos grupės 
dainininkės. Sekmadienį tu
rėjo posėdį su MLJS Valdy
ba, kalbėtasi apie Melbour
ne jaunimo veiklą.

Per savaitę Laima buvo 
pakviesta vakarienės, pas 
ALB Krašto Valdybos pirm. 
A. Pocių, įrašė į juostelę pa
sikalbėjimą su sol. Jurgiu 
Rubu kas buvo vėliau trans
liuota per radiją. Vėliau 
Laima išvažiavo į Adelaidę. 
Grįžus vėl į Melbourną lie
pos 30 d. Algio Milvydo na
muose buvo sukviesti visi 
buvusieji jaunimo kongreso 
atstovai susitikti su Laima, 
Easikalbėti apie buvusius 
ongresus ir bendrai apie 

jaunimą Australijoje. Daly
vavo 8 buvusieji kongresan- 
tai iš visų buvusių jaunimo

Melbourne ’’Gintaras”
Prieš septynerius metus 

pradėjau šokti Gintaro gru
pėje. Buvau viena iš pirmu
tinių šios naujos grupės šo- 

,rkėjų. Per tuos metus išmo
kom labai daug šokių, pra
dedant Kalveliu ir Suktiniu, 
o dabr mokam daug sunkes
nių ir sudėtingesnių, kaip 
Malūnėlį, Aštuonytį. Gru
pėje kaip visuomet yra dau-t 
giau mergaičių, tad išmoko-' 
me ir penkis mergaičių šo
kius. Iš viso mūsų repertua
re turime 30 tautinių šokių.

Esame šokę trejose Lie
tuvių Dienų Tautinių šokių 
šventėse Melboure, Sydne- 
juje ir Adelaidėje. Turėjome 
ir savo koncertą Geelonge. 
Ateinančiais metais lauksi
me svečių iš kitų tautinių 
šokių grupių Melbourne 
Lietuvių Dienose.

Mūsų grupės vadovai yra 
Pamela ir Jonas Sadauskai. 
Repetuojame kiekvieno šeš
tadienio popietį. Sunku ir 
pagalvoti kiek tų repeticijų 
turėjome per tuos septyne
rius metus. 

kongresų. Laima pranešė 
apie busimąjį penktąjį J. 
Kongresą, kuris įvyks 1983 
m. JAV ir Kanadoje. Kong
reso atidarymas įvyks Pa
saulio Lietuvių Dienų metu 
Čikagje, seks jaunimo sto
vykla, kurioje galės daly
vauti visas jaunimas ir po 
stovyklos vyks į Kanadą, į 
atstovams studijų dienas. 
Po to atstovai ir vėl susitiks 
su jaunimu Kongreso užda
ryme Montrealyje.

Dabar jau laikas ir mūsų 
jaunimui pagalvoti apie 
dalyvavimą Jaunimo Kong
rese. Iš pasikalbėjimų pa
aiškėjo, kad jaunuolis, daly
vavęs Kongrese niekad jo 
neužmirš. Kongresuose pa
junti, kad tikrai esi narys 
didelės lietuviškos šeimos. 
Būtų įdomu išgirsti ir iš kitų 
buvusių kongresantų, ką jie 
atsimena iš kongresų.

Penktadienio vakare Lai
ma turėjo progos susitikti su 
Australijos parlamentarais 
Pavergtųjų Tautų Savaitės 
priėmime, šeštadienį Laima 
dalyvavo tautinių šokių 
grupės Gintaro repeticijoje, 
sekmadienį, rugpiūčio 2 d. 
kalbėjo Lietuvių namuose 
visuomenei apie PLJ Sąjun
gą, jos veiklą ir apie busi
mąjį V-jį Jaunimo Kongresą.

Šiuo metu Melbourne 
Gintaro grupė yra tik viena 
vyresniųjų grupė Melbour
ne. Ją sudaro 24 šokėjai. Jų 
amžiaus vidurkis - 18 metų, 
iš jų šiais metais devyni stu
dijuoja Melbourne universi
tetuose, kiti dar gimnazistai, 
keturi jau turi tarnybas. Iš
skyrus tris šokėjus visi kiti 
baigę Melbourne parapijos 
savaitgalio mokyklą, penki 
baigę lietuvių kalbos kursus 
(H.S.C. Matriculation Level) 
su labai gerais pažymiais. 
Kiti dar lanko lietuvių kal
bos kursus. Aštuoni šokėjai 
priklauso^ Melbourne sporto 
klubui Varpui. Beveik visi 
yra Džiugo tunto skautai

Spalio 4 d. vykome į 
Canberrą dalyvauti Austra
lian International Multi- 
Cultural Dance Festival. 
Lapkričio mėn. esame pak
viesti šokti Melbourne Dai
nos Sambūrio metiniame 
koncerte.

Gintaro grupėje mes ne 
tik repetuojame kartu, visi

Taip pat buvo rodomas 
filmas iš ketvirtojo J. Kong
reso Europoje, kurį paruošė 
adelaidiškis Jonas Mockū- 
nas. Pranešime dalyvavo 
apie 70 lietuvių, iš kurių 25 
jaunuoliai. MLJS pirminin
kas Laimai įteikė knygą apie 
O. Truchaną. Po pranešimo 
jaunimas paliko ir įvyko me
tinis Melb. Liet. Jaunimo 
S-gos susirinkimas. Čia iš
rinkta nauja valdyba.

Prieš vykdama į Perthą 
Laima dalyvavo bendrame 
ALB Krašto Valdybos ir 
MLJS Valdybos posėdyje.

Birutė Prašmutaitė

Buv. jaunimo kongresų dalyviai. Prieky iš k.: B. Prašmm 
taitė, L. Beržinytė (viešnia iš Toronto), V. Bitinaitė - 
Sitiims, N. Zdanienė, K. Zdanius; antroje eilėje A. Milvy
das, A. Šimkus, V. Araitė, Z. Prašmutaitė.

esame geri draugai. Mūsų 
repeticijos bei koncertai yra 
gera proga susitikti su 
draugais bei draugėmis. Ti
kiuosi dar daug metų šokti 
šioje grupėje.

Loreta Čižauskaitė

Tėvynės meilė, patrijotiz- 
mo šaknis, yra panaši šei
mos meilei: kada ji atitinka 
šeimos eilinėms vertybėms, 
ji yra tvarkinga, nuoširdi, 
gili ir geradariška, jei jas 
aplenkia, ji pasidaro kriti
kuotina ir netvarkinga.

Don Luigi Sturzo

Tik žmogus gyvena vi
suomeniškai, ne tik papras
tai drauge su kitais būda
mas, bet ir esmiškai jų pri- 
val ėdamas.

. J. Girnius „Tauta ir tau
tinė ištikimybė”.

Nauja valdyba
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Raštiškas sutikimas su
daryti naują Australijos 
Liet. Jaunimo Sąjungos 
Valdybą Melbourne gautas 
iš Pertho, Adelaidės ir Syd
nejaus jaunimo. Tokiu būdu 
sudaryta nauja ALJ Sąjun
gos Valdyba Melbourne to
kios sudėties: pirmininkė 
Birutė Prašmutaitė, sekre
torė Gaila Muceniekaitė, iž
dininkas Andrius Vaitiekū
nas, narė informacijos rei
kalams Loreta Čižauskaitė. 
Valdybos nariai: Jūratė 
Bertašiūtė, Algis Karazija, 
Petras Kružas, Rožė Maka- 
ravičiūtė, Petras Urbanavi
čius.

Adresai: pirm. B. Praš
mutaitė, 7 MacGregor St., 
East Malvern, Vic. 3145 Tel. 
(03) 211 3775.

Sekretorė G. Muceniekai
tė, 349 Richardson St., 
Middle Park, Vic. 3206

SAVAITGALIS SNIEGE

Taigi, jau ir atvykome! 
Taip ilgai laukėme šito sa
vaitgalio, jog rodos ir nesu
lauksime. Sniegas baltas ir 
šaltas kaip ledas. O sninga ir 
lyja - labai blogas oras, bet 
vis tiek slidinėjom visą 
dieną. Pietų metu susitikom 
su seniai nematytais drau
gais.

Atvyko į Mt. Buller lietu
vių iš Sydnejaus. Adelaidės, 
Canberros, Melbourne ir net 
iš Amerikos. Visi pribuvo 
dalyvauti į lietuvių žiemos 
’’olimpijadą”. Dalyvavo apie 
130. Gaila, visi nesutilpo ta
me pačiame viešbuty, šeš
tadienio vakare išdalintos 
premijos ir sekė balius - šo
kom, dainavom ir smagiai 
laiką leidom.

Kai jau reikėjo išvykti 
sekmadienį oras buvo pui
kus: saulėta ir net šilta. Gai
la buvo skirstytis. Tai atsi
sveikinom su visais pasiža
dėdami susitikti kitais me
tais.

Kuklusis 
ambasadorius
Dažnai važiuoju gražiąja 

Albert Park ežero pakrante 
į savo butą ar į Lietuvių Na
mus. Kartais tenka ir ilgiau 
pasėdėti "trafiko uogienėj” 
(Trafic jam), ir būna laiko 
pasidairyti aplinkui. Vienoj 
gatvės pusėj ežeras ir golfo 
laukai, antroj pusėj - gan di
deli pastatai.

Prie vieno pastato nuolat 
plėvesuoja daugybė vėliavų, 
kartą važiuodamas akies 
kampeliu lyg ir pamačiau 
mūsų trispalvę. Galvoju sau: 
’’Negali būti, pasirodė. Kitą 
kartą patikrinsiu.”

Kitą kartą sulėtinau 
tempą ir geriau pasižiūrė
jau. Tikrai: geltona, žalia, 
raudona. Teisingos propor
cijos, teisingai pakabinta. 
Atrodo, kad lietuviška 
vėliava. Kaip čia dabar? 
Reiks vieną dieną nueiti ir 
pasiteirauti.

Taip ir padariau. Nuėjau 
prie nuomininkų lentos ir 
ėmiau ieškoti - gal koks lie
tuvis daktaras ar architek
tas čia turi savo įstaigą. Bet 
nieko panašaus - graikų 
konsulatas, įvairios
svetimos pavardės - nieko 
lietuviško. Nutariau palauk
ti, kol namų prižiūrėtojas 
ateis vėliavų nuleisti. Nuė
jęs prie vėliavų kaip tik ir 

•užtikau prižiūrėtoją prie 
mūsų trispalvės. Paklausiau 
jo angliškai kodėl čia tos vė
liavos pakabintos, o ypatin
gai, kodėl šita - rodydamas! 
lietuviškąją.

Žmogus pažiūrėjo į mane 
ir angliškai atsakė, kad jis 
lietuvis. Tada aš jau lietu
viškai pasakiau: ’’Bravo, po
nas”. Jis vėl į mane nustebęs 
pažiūrėjo, ir mes broliškai 
paspaudėme rankas.

Sužinojau, kad prižiūrė
tojo vardas Vytautas Gabri- 
laitis. Jis dirba tame pastate 
jau pusantrų metų ir pažįsta 
visus jo gyventojus. Taip 
pat ir visi to namo gyvento
jai žino, kad jis yra lietuvis.

Kartą lietuvių šeima, atė
jusi tenai pas daktarą ir 
pastebėjusi lietuvišką vėlia
vą, paklausė, ar kuris iš 
daktarų yra lietuvis. Dakta
ras nenustebo dėl tokio 
klausimo ir paaiškino, kad 
tai namų prižiūrėtojo tauti
nė vėliava.

Paklausiau Vytauto kaip 
atsitiko, kad namų savinin
kas leido pakabinti lietuviš
ką vėliavą. Vytautas pasakė, 
kad namų savininkui nėra 
svarbu kokios vėliavos kaba, 
kad tik jos iš ryto būtų pa
keltos ir vakare nuleistos.

Kai sekantį kartą važiuosi 
pro ’’Stanhill Centre” 
Queens Rd. Melbourne, pa
matysi, mūsų trispalvę. 
Gal pamatysi ir Vytautą 
prie vėliavų. Pamojuok 
jam.

Algis Karazija

-MūšųPasto^ėW. psl. 3
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Adelaidiškiai, ruošdami 
šeimynines šventes ir iškil
minę us pasisvečiavimus, 
beveik niekuomet neuž
miršta pasikviesti ir savo 
gerb. klebono kun. A. Spur
ga Bet vieną kartą buvo at
virkščiai. Būrys adelaidiškių 
gavo pakvietimus atvykti į 
Kataliku Centrą pasisve
čiuoti pas kleboną.

Gražus sekmadienio va
karas, kaip tik tiko tokiam 
(įasisvečiavimui. Numatytu 
aiku klebonijos kieme ir 

gatvėje išsirikiavo ilgos ma
šinų eilės, o svetainėje ūžė, 
kaip bičių avily. Netrukus 
visi buvo pakviesti į salę, 
kame įstrižai nuo vieno iki 
kito kampo nusitęsė ilgas 
vaišių stalas. Šeimininkas 
susirinkusius pasveikino ir 
pasidžiaugė, kad visi į jo 
kvietimą atsiliepė. Pasi
džiaugė adelaidiškių vienin
gumu ir išreiškė viltį, kad 
sis vieningumas išliks ir 
ateityje. Šį vakarą pasikvie
tęs visus parapijos ir bend
ruomenės aktyviuosius dar- 
botuojus, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu reiškiasi mūsų 
lietuviškame gyvenime, 
norėdamas su visais pa
bendrauti, pasidalinti minti
mis ir jaukiai praleisti va
karą.

Peržvelgus aplink stalą 
susėdusius, kurių buvo apie 
80, tiesiog nesinorėjo tikėti, 
kad tiek daug adelaidiškių 
yra užsiangažavusių mūsų 
religinėj ir tautinėj veikloj ir 
ne taip sau, paviršutiniškai, 
bet pareigingai ir nuošir
džiai. Tai labai džiugūs fak
tai, teikią vilčių ir ateičiai.

Buvę kai kurie nesklan
dumai nugrimzdo praeitin 
tartum nebuvę. Vėl visi jau
čiamės vienos lietuviškos 

šeimos nariai. Lyg šios pa
dėties patvirtinimui scenos 
gilumoje žėrėjo užrašas 
"Vienybė težydi” ir Austra
lijos žemėlapio kontūruose 
aukuro liepsnos simbolis, 
tartum primindamas, kad ši 
vienybė nevirstų, negyvu 
žodžiu, bet rusentų mūsų 
tarpe nuolatos.

Kad šį vakarą jautėmės 
visi savi, nemažas nuopelnas 
ne tik kelių pastarųjų bend
ruomenės valdybų, bet taip 
pat ir klebono A. Spurgio, 
kuris savo patrauklia asme
nybe per visą dešimtmetį 
siekė mūsų vieningumo tak
tiškai ir su kantrybe ir pa
grįstai gali pasidžiaugtu są~ 
Ivo darbo vaisiais.

. Vaišių metu atsirado ir 
kalbėtojų. Pr. Pusdešris, 
bendruomenės pirm. Č. Za- 
moiskis ir J. Jonavičius pa
sidalino su svečiais minti
mis, kurios arčiausia širdies. 
Buvo ir kukli meninė prog
rama. Padainavo solistė G. 
Vasiliauskienė ir "Nemuno 
Dukros”, Pr. Pusdešrio poe
zijos padeklamavo Dr. V. 
Bardauskaitė.

Vakaras praėjo jaukioj 
nuotaikoj. Mažiausia vaišių 
stalu atrodo pasinaudojo šio 
vakaro šeimininkas, turėjęs 
progos pašnekučiuoti beveik 
su kiekvienu savo svečiu.

Šios rūšies pasikieminėji- 
mai galėtų virsti gražia tra
dicija ne vien Katalikų 
Centre, bet ir Lietuvių Na
muose.

Reikšmingi pabendravimai

Australijos lietuvių dviem 
laikraščiams ’’Mūsų Pasto
gė” ir ’’Tėviškės Aidai” dėl 
kuklaus skaitytojų skai
čiaus, nėra lengva egzisten
cija. Be prenumeratos neiš
vengiamai reikalinga ir pa
šalinė parama iš visuomenės 
šiuos laikraščius skaitančius 
ir neskaitančius.

Adelaidės bendruomenės 
valdybos jau eilę metų ruo
šia ”Mūsų Pastogei” paremti 
kultūrines popietes, vietoj 
populiarių balių. Šį kartą, 
berods antrą, į popietę (pro
pagandiniais sumetimais) 
buvo pakviestas ir ”M.P.” 
redaktorius V. Kazokas. Iš
naudojant šią progą, buvo 
suruoštas redaktoriaus su
sitikimas su laikraščio 
bendradarbiais. 0 tokių 
bendradarbių ' Adelaidėje 
gasirodo esame virš dešimt, 

ats redaktorius prisipaži
no, kad adelaidiškiai bend
radarbiai yra pats patiki
miausias ir stipriausias 
”M.P.” ramstis. Gal šios pa- 
negyrikos paskatinti, ade
laidiškiai įsileido su redak
torium į gana plačias disku
sijas ir bendrai visa pusiškai 
pakedeno ne tik ”M.P.”, bet 
ir bendrai išeivijos spaudos 
reikalus. Gyvai buvo svars
tytas ’’cenzūros” klausimas. 
Buvo padaryta sugestijų, 
kad išeivijos spauda neturi 
tenkintis vien tik pozityvių 
faktų iškėlimu ir jų regis
travimu. Lygiai svarbu ir 
kritiškos nuomonės apie 

mūsų tarpe pasitaikančias 
negeroves. Taip pat iškeltas 
pageidavimas, kad nuolati
niams bendradarbiams 
’’Mūsų Pastogė” turėtų būti 
siunčiama nemokamai. Tai 
nebūtų materialinis išskai
čiavimas. Gobdamas laik
raštį dykai, bendradarbis 
jaustų moralinę skolą ir 
stengtai ją padengti, 
dažniau ir reguliariai laik
raščiui parašydamas.

Adelaidės Lietuvių S-ga 
jau kelinti metai surengia 
savo nariams ir svečiams 
balių. Nariams įėjimas ir 
vaišės neapmokomos. Ir pe
reitą šeštadienį toks balius 
buvo suruoštas. Susirinko 
apie porą šimtų adelaidiškių. 
Pasivaišinta, pabendrauta, o 
kas norėjo ir pasišoko. Vie
toj išmesti kelis šimtus mu
zikantams, valdyba parūpi-1 
no mechaninę muziką, kuri 
savo pareigas atliko lygiai 
gerai, kaip ir muzikantai. 
Nes ir muzikantai savo mu- : 
ziką perduoda per garsia
kalbius. Gal tik toks skir
tumas, kad scenoj nesiske- 
rečioja trys, keturi žmonės. 
Orkestrai paprastai išsineša 
jei nei visą, tai žymią dalį 
balių pelno. S-gos Valdyba 
įdėjo nemažą darbo ir pas
tangų visa tai organizuo
dama. Balius praėjo gana 
jaukioj nuotaikoj.

Sekmadienį įvyko kultū
rinė popietė ’’Mūsų Pasto

gei” paremti. Ją suruošė 
bendruomenės valdyba, o 
pravedė narys kultūriniams 
reikalams B. Mockūnienė. 
Ta proga valdybos talkinin
kės paruošė gerus pietus. 
Sočiam ir kultūriniai užsi- 
gardžiavimai mieliau prii- 

•mami. Buvo paruošta gera 
meninė programa ir paskai
ta. O po visos programos ir 
loterija. Smulkiau apie šią 
popietę pasižadėjo parašyti 
pats redaktorius. Jam kaip 
svečiui, šis parengimas at
rodys skirtingoj šviesoj nuo 
mūsiškių.

*_ ♦

Kaip matome Adelaidės 
lietuvių visuomeninis ir kul
tūrinis gyvenimas yra in
tensyvus ir gyvas. Dažnai 
reikia pasitempti, kad visur 
laiku suspėtumėm. O tai yra 
žymiai svarbiau, negu sukti 
galvą kur šį savaitgalį pasi
dėti. Nesimato ženklų, kad 
adelaidiškių judrumas silp- 
nėtų.

B. Strausas

Tauta nėra tiktai sienos ir 
valstybės, bet pirma, jos 
valia, jos ryžtas, jos užsimo
jimas.

Charles Peguy

Tauta, kaip žmogus, auga 
ir rimtėja, o jos tikėjimas 
dievais — tai rūbai, kuriuos 
jis dėvi. Mūsų tauta buvo 
vaikas, bet atėjo laikas tapti 
jaunuoliu, ir todėl ji keičia 
dievus. iv

Vincas Krėvė ’’Skirgaila”

PASIKALBĖJIMAS SU MERGINA 
r* NAUJOS KNYGOS

— Aš taip ir maniau. Bet 
anksčiau tu niekad nekalbė
davai. Tave tik matydavau 
ir žinojau, kad tu graži esi, ir 
tavo balsas žemas. Dabar tu 
prabilai. Tik nešauk taip 
garsiai, dar mano žmona iš
girs. Greičiausiai ji miega, 
neprižadink jos. Bet viena 
man neaišku, kaip tu čia at
siradai. Atsekei mane iš Či
kagos kokį tūkstantį mylių. 
Paskutiniu metu tu vėl pra
dėjai įstaigoj mane perse
kioti, o dabar ne ir čia, kur 
tikėjausi ramiai pameške
rioti ir tave užmiršti.

— Ne aš tave atsekiau. Tu 
mane atsikvietei. Visą 
kelionės laiką galvojai tik 
apie mane, kaip ir visada per 
daugeli metų. Tavo ilgesys 
iškvietė mane. Tu norėjai, 
kad aš būčiau su tavimi. 
Dabar esu. Bet tu bijai savo 
žmonos.

— Lena, nieko nebijau, 
bijausi tik savęs. Nežinau, 
kas su manimi darosi. Nepa
žįstu savęs jau daugelį 
metų, nuo to laiko, kai tu 
laikei mano ranką savojoje 
ir bučiavai mano kaktą. Tai 
buvo prieš dešimtį metų, o 
man rodosi, kad vakar.

Antaną ji apsėdo kompa
nijos piknike. Abu pradėjo 
maždaug ■ tuo pačiu metu 
dirbti Kraus inžinerijos 
bendrovėje. Abu buvo arti
mi tūkstantinėje nepažįsta
mųjų minioje, artimi, nes 
pradžioje dirbo tame pačia
me skyriuje. Prieš penkioli
ka metų ji atvyko iš Salz- 
burgo, kur ir Antanas anks-
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čiau gyveno. Nors abu gerai 
kalbėjo angliškai, tačiau 
pikniko aplinkoj vokiečių 
kalba austrišku akcentu 
skambėjo kažkaip egzotiš
kai, lyg iš kalnų plauktų ty- 
rolietiškas raliavimas. Kad 
draugystė neišsiplėstų, jis 
pasisakė turįs žmoną ir pora b 
mokyklinio amžiaus vaikų., 
Rodės, viskas užsibaigė, iš
skyrus nerimą.

Bet niekas neužsibaigė. 
Lena dažnai praeidavo pro 
jo skyrių, popierių pluoštu 
nešina. Sustodavo, paraus
davo, nuleisdavo akis.

— Lena, tu sakei, kad esi % 
išsiskyrus, — kartą jis jai 
priminė.

— Su savo vyru, bet ne su 
tavimi, — tai pasakiusi ji 
pabėgo ir ilgą laiką nesirodė.

Antanas stovėjo priešais 
uolą, galvodamas, kad mo
terų jis nepažįsta. Jam ro
dėsi, kad jos kažkaip kitaip 
sukurtos. Angelai, ne ange
lai, bet būtybės visados pri
sidengusios šydu. Ir kai iš
skleidžia šydą virš tavęs, 
tave pagauna keistas neri
mas. Tu džiaugsmingai 
krenti į šydą ir laimingas 
skęsti į bedugnę. Kažkur 
prapuola realus gyvenimas, 
o virš tavęsišskleidžia spar
nus didžiulė paukštė — pa
saka. Jis negalvojo, kad dėl 
Lenos galėtų palikti Aureli
ją. Žmona yra žmona, o Lena 
— pasaka. Kaip gali gyventi 
su pasaka?

— Teisingai, jau bus de
šimt metų, kai aš esu su ta
vimi, — prabiloLena. — Nuo
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pat pirmojo mūsų susitikimo 
įstaigoje. Niekaip tu negalė
jai apsispręsti tarp žmonos 
ir manęs. Tu melavai žmonai 
sakydamas, kad tu tik j’ą 
vieną myli. Tu mane myli ir 
kankiniesi kaip ir aš, ne
galėdamas nuo manęs atsi
plėšti. Kaip tu žinai, mes 
niekad nieko nekalbėjom, 
mes tik vienas kitą stebėjom 
ir sekiojom. Mes nesam nie
kuo surišti, tik bendra iliu
zija. Tu nedrįsai į mane dau
giau prabilti. Tu nemokėjai 
ar bijojai. Gal bijojai, kad 
žodžiai dažnai nužudo meilę, 
jei iš viso mūsų santykius 
galima vadinti meile. Sakai, 
mes laikėmės susikibę ran
komis. Aš tada tave bučia
vau, ne tu mane. Viską pri
simenu, nieko neužmiršau ir 
nieko nesitikiu. Per dešimt 
metų argi mes negalėjom 
niekur susitikti, paglostyti 
viens kitą, pasiguosti likimu, 
pasikalbėti. Tu dažnai kal- 
bėdavaisi su savimi kaip ir 
dabar, galvodamas, kad man 
kalbi. Kalbėjai ir maitinaisi 
nerimu ir kančia. Tu man 
nieko nedavei, net žodžių. 
Mes neturim kalbos, mes 
turim tik bendrą iliuziją, 
kuri yra tikra. Aš irgi nedrį
sau prabilti, tik tau šypso- 
jaus, bet dabar galiu kalbėti, 
nes vėl mes esame vienu du, 
kaip tą kartą piknike.

— Lena, gerai, kad tu kal
bi. Pasiilgau tavo kalbos. 
Anksčiau kaip ir negirdėjau. 
Kai tu kalbi, man žymiai 
geriau. Neslegia kasdienybė 
ir artėjanti senatvė. Bet įs

taigoj tu būdavai visada tyli, 
lyg praeitis tave persekiotų. 
Žinau, tu gyvenai Austrijo
je, palikai savo vyrą ir 
vaiką. Vedei amerikietį. 
•Persiskyrei. Nenoriu tavęs, 
bet be tavęs negaliu. Koks 
aš kvailas. Iš viso kam tu 
palikai Austriją? Dainuotum 
sau kalnuos, ir tavo daina 
manęs čia nepasiektų. Ir 
kam tu man tada sakei pik
nike: ’’Antanai, tu man pa
tinki. Primeni Austriją, nors 
nė kiek nepanašus į austrą. 
Tu atrodai kaip ruskelis. Ar 
visi lietuviai blondinai?” 
Baigėsi piknikas, bet širdy 
prasidėjo nerimas.
Galvojau, greit praeis. Taip 
pasibaigia atsitiktiniai pasi
matymai. Lietus nuplaus 
pikniko pėdsakus, ir žemė 
vėl bus lyg ir paruošta'ki
toms pėdoms. Bet man nie
kas nepasikeitė, netgi kai tu 
mane palikai dėl Čarlio. Tu 
praeidavai su juo laimingai 
sypsodamosi, garsiai nusi
juokdama, kad aš girdėčiau. 
Meiliai žiūrėjai jam į akis. 
Jis buvo barzdotas ir jaunas, 
dar už tave jaunesnis. Tada 
man viskas sutemdavo, lyg 
didžiulis nebūties debesis 
kabotų virš manęs. Kažkaip 
aš sumažėjau, bet tylėjau. 
Galvojau viską užmiršti, ir 
buvau beveik jau užmiršęs, 
kai staiga tu vėl pasirodei 
prie mano įstaigos durų, vėl 
nusišypsojai. Mane pagavo 
keistas nerimas, ir, rodėsi, 
virš mano galvos lyja saulė
tas lietus. Bet neilgam. Čar
lis mus skyrė. Tikras ar įsi-

• Adolfas Markelis, NE
BAIGTOJI SIMFONIJA. 
Novelių rinkinys. 126 psl. 
Kaina 6 dol. Aplankas ir 
viršelis Z. Sodeikienės. Iš
leido Lietuviškos knygos 
klubas Chicagoje.

vaizduotas. Greičiausiai, įsi
vaizduotas. Po to tu pradėjai 
vysti, išblėsai. Dingo šypse
na ir gyvumas. Tai tokią 
tave ir dabar matau.

— Antanai, nekalbėk man 
apie praeitį. Dabar -nieko 
negaliu pakeisti. Nesu šei
mos moteris. Nenoriu prisi
minti praeities, nemėgstu 
dabarties ir nieko negalvoju 
apie ateitį. Gyvenu šia die
na. Ryt gal negyvensiu. 
Mes, moterys, greit peržy- 
dim. Prieš dešimtį metų la
bai norėjau tavęs, buvau 
vieniša kaip ir tu. Tu nors 
turi šeimą, bet nesi laimin
gas- j •Bus daugiau
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Norime būti drauge ir organizuoti

Organizacijos amžiuje 
25-ki metai, jau yra netrum
pas laikas. O tas Sydney 
Įvyko, kaip mūsų, gal pačios 
didžiausios Australijoj kolo
nijos šeimos ir paskiri as
menys, jau po . kelių metų 
įtempto darbo; buvo įsikūrę 
Sydney mieste bei prie
miesčiuose, nusipirkę ar pa
sistatę namus.

1956 m. lapkričio 25 d. 
Sydney, St. Beneddict para
pijos salėje, po įvykusio 
Lietuvos Kariuomenės At
kūrimo Šventės minėjimo, 
įvyko L.K.V. S-gos "Ramo

nų įsteigti iniciatoriai buvo 
šie: pulk. V. Šliogeris, Itn. 
N. Cininas, virš. A. Baužė ir 
san. vyr. pusk. P. Zaremba. 
Susirinkime dalyvavo 30 as
menų. Buvo vienbalsiai nu
tarta, buvusiems kariams 
susiorganizuoti ir steigti 
skyrių. Nariais tuojau užsi
rašė 24 susirinkime dalyva
vę asmenys ir išrinko pir
muosius vykdomuosius or
ganus. Skyriaus valdyba: N. 
Cininas - pirmininku, A. 
Kutka ir P. Zaremba - val
dybos nariais, Kandidatais 
liko V. Šliogeris ir A. Baužė. 
Revizijos Komisija: J. Ka
počius pirm., A. Jablonskis 
ir K. Elertas - nariai. Tai 
buvo pirmieji, mūsų sky
riaus organizavimo pionie
riai, pakėlę visą skyriaus 
pradžios veiklos ir organiza
vimo darbą. Ypač buvo 
veiklus ir energingas, pir
masis skyriaus pirmininkas 
N. Cininas. Jam, 1958 m. 
persikėlus gyventi į Mel- 
bourną, skyriaus veikla su
menkėjo, nebuvo to pir
mykščio entuzijazmo, į susi
rinkimus atvykdavo tik 
mažas narių skaičius.

Skyriaus veikla žymiąįpa- 
gyvėjo, kuomet, 1963 m. ge
gužės 19 d., valdybos pirmi
ninku išrinktas adm. mjr. S. 
Narušis, kuris, vis perenka- 
mas, skyriui pirmininkavo 
iki 1969 m. kovo 9 d. Jo ka
dencijos laikais, skyrius su
stiprėjo ir išaugo kaip rimta 
ir viena iš didžiausių Sydney 
organizacija. Įstojo daug 
naujų narių ir skyrius turėjo 
virš 100 ramovėnų. Pirmi
ninkas S. Narušis buvo 
veiklus, energingas, turėjo 
daug pažinčių ir skyriaus 
veiklą, bei organizacijos 
orumą, pakėlė ir išlaikė ati
tinkamoje aukštumoje.

Nuo 1970 m. gegužės 24 
d., išrinkta nauja valdyba su

L.K.V.S. Ramovės Sydnejaus Skyriaus nariai. Pirmoje 
eilėje sėdi Valdyba ir Revizijos Komisija

Nuotrauka J. Šarkausko

pirm. St. Pačėsa, kuris per
renkamas, skyriui pirminin
kavo iki 1973 m. rugpiūčio 
11 d. Jam pirmininkaujant., 
nupirkta nauja rašoma ma
šinėlė Olimpia, valdybos 
reikalams ir įsigyta skyriaus 
vėliava. 1971 m. lapkričio 20 
d., skyriui švenčiant 15-kos 
metų veiklos sukaktį ir ka
riuomenės atkūrimo šventę, 
vėliava iškilmgai pašventin
ta. Apeigas atliko skyriaus 
kapelionas kun. P. Butkus. 
Vėliavos kūmai buvo: karo 
aviacijos mjr. J. Garolis ir 
p-nia O. Juzėnienė. Šioje 
šventėje dalyvavo veik visi 
ramoyėnai, daug visuome
nės ir visų Sydney veikian-

LIETUVOS KARIAI

Nuo amžių ūkanotų prieblandų pilkųjų 
kaip vanagai nuo priešo gimtus klonius gynėm 
ir ietimis raginėmis, 
ir žalvario kardais, 
ir savo nuogomis krūtinėmis------

Milžinkapiai, nusagstę lygumas tėvynės, 
mūs’ žygius dar ir šiandien mini------

Už tėvų žemės laisvę ir tautos gyvybę, 
suskridę audromis į Mindaugo pulkus, 
į Gedimino, Vytauto rinktines, 
totorių, slavų šalmus trankėm buožėm ąžuolinėm, 
prie Durbės, Saulės, Žalgirio šilų 
atšipinom Europos, išdidžiosios, kalaviją------

t:

Pakol užėjęs negandas iš taigų Rusios 
sukaustė mūsų tautą vergo pančiais------
Bet nemirė karių dvasia — jei stigo mums kardų, 

.- tai laisvėn kelią dalgiais skynėm ~ — •
pakilę sakalais iš girių mėlynų------

Į kovą vėliai stojom aštuonioliktaisiais, 
geriau laisviem numirt, negu vergauti tarę, 
krauju mes pirkom savo krašto laisvę, 
krauju palaistėm marių bangą žalią.

Daug mūsų krito, bet laisva tėvynė 
pražydo, tartum pasakų gėlė auksinė------

Užkrito šalnos lepų laisvės žiedą. i
Vėl Čingischano hordos iš Rytų 
gimtinės lygumom tvanu atkilo, 
vėl, šautuvais ginkluoti, rinkomės tankynėse miškų —

Dažnai net ženklo nėra likusio, 
kur mūsų, kritusių kovoje, kaulai dūli------
Bet mūs’ garbė nežus, 
kol lietuvių genčių prie Nemuno krantų 
nors vienas ainis gyvaą bus!

RAMOVE

čių organizacijų pirmininkai, 
arba jų atstovai. Programą 
išpildė Sydney ’’Dainos” 
choras ir Meno Ansamblis.

Kas metai skyrius rengė 
Dariaus ir Girėno ir Kariuo- 

tųjų minėjime ir Rugsėjo 8 
d. šventėse.

Sydney įsikūrus L. Šaulių 
S-gos tremtyje daliniui ir 
pasivadinus Dariaus ir Gi
rėno Šaulių kuopa, nuo 1979 

menės Atkūrimo švenčių m., Dariaus ir Girėno šven
tės minėjimas, yra perduo
tas vietiniam šaulių daliniui.

minėjimus, įvairiomis temo
mis paskaitas, šeimyninius 
pobūvius, iešmines, o šiais 
metais ir ekskursiją autobu
su. Visuomet, organizuotai 
ir su vėliava dalyvauja: Va
sario 16 d., Birželio 13-14 d., 
tragiškame į Sibirą išvež-

B. Ž^lys

RYŠIŲ SUDARYMAS SU 
KITOMIS TAUTYBĖMIS

Vykdant ’’Ramovės" 
Centro Valdybos nurody
mus, buvo užmegzta santy
kiai su kitų tautybių gimi
ningomis organizacijomis. 
Jau 1974 m. lapkričio 24 d. 
mūsų skyriaus surengtame 
Kariuomenės Atkūrimo 
Šventės minėjime, dalyvavo 
ir mus sveikino: estų, latvių, 
ukrainiečių ir lenkų ats. ka
rių organizacijų pirmininkai 
arba jų atstovai. Po šio mi
nėjimo programos, įvykus 
bendroms vaišėms, estų or
ganiz. pirmininkas W. 
Harmits pasiūlė sušaukti 
Pabaltiečių karių - vet. or- 
Sanizacijų pirmininkų posė- 

į - konferenciją. Šis pasiū
lymas buvo priimtas ir tokį 
posėdį sušaukti pavesta 
mūsų skyriaus pirmininkui.

Posėdis sukviestas 1975 
m. balandžio 24 d. Banks- 
towne, Lietuvių Klube. Šia
me posėdyje dalyvavo: 
LKVS ’’Ramovė” Sydney 
skyriaus pirm. A. Skirka, 
kult, ir parengimų vadovas 
P. Zaremba, estų karių - vet.

Ramovėnų veikloje
SKYRIAUS PIRMININKAI ŠALPOS REIKALAI

Per šiuos 25-kerius metus 
nuolat keitėsi vis perenka- 
mų valdybų sąstatai, o 
drauge ir vadovaujantieji 
skyriaus veiklai pirmininkai. 
Jau mirusieji pirmininkai 
yra šie: Itn. N. Cininas, adm. 
mjr. S. Narušis, V. Bižys ir 
K. Daniškevičius. Taip pat 
reikia paminėti jau mirusį, 
buvusį ilgametį Sydney 
Liet. Savanorių - Kūrėjų 
Skyriaus pirmininką, daug 
prisidėjusį prie skyriaus 
veiklos, kaip buvusį nuolati
nį paskaitininką pulk V. 
Šliogerį. Negalima užmiršti 
taip pat jau mirusio labai 
nuoširdaus savo veikloje ir 
aktyvaus ramovėno san. 
vyr. pusk. P. Zarembos. Jis 
buvo vienas pirmųjų inicia
torių skyrių steigiant, pir-.. 
mosios valdybos narys ir be 
jokios pertraukos visų, vė
liau buvusių valdybų narys. 
Jis, nors dėl savo kuklumo, 
nebuvo skyriaus
pirmininku, bet buvo, tarsi, 
savotiškas veiklos variklis, 
visoje skyriaus veikloje. 
Jam visą laiką dalyvaujant, 
įvyko visi skyriaus valdybos 
posėdžiai, susirinkimai, mi
nėjimai, pobūviai, jam vis 
dalyvaujant pirmose 
rengėjų gretose. Neberei- 
kalo buvo sakoma, kad be jo 
- niekad nebūtų buvusi pilna 
skyriaus valdyba.

Esantieji mūsų tarpe ir 
buvę skyriaus pirmininkai 
yra šie: sav. kūr. J. Kapo
čius, M. Zakaras, St. Pačėsa, 
V. Saudargas ir buv. ir da
bartinis skyriaus pirm. A.(t 
Skirka.

N.S.W. organiz. pirm. F. 
Ernits, latvių karių - vet. 
’’Dauguvas Vanags” pirm. 
P. Upenieks ir vicepirm. J. 
Mykolajs ir estų karių - vet. 
N.S.W. organiz. veikiančios 
australų R.S.L. sudėtyje 
pirm. R. Kalamae. Visiems 
posėdžio dalyviams, pareiš
kus norą kuo artymiau 
bendradarbiauti, nutarta, 
geresniam ryšiui ateityje 
palaikyti ir bendram darbui 
koordinuoti, sudaryti bend
rą Pabaltiečių Karių - Vet. 
Komitetą. Į šį Komitetą įei
na tik pabaltiečių tautybių 
organizacijų pirmininkai. 
Komitetas renkasi kartą į 
metus bendram posėdžiui, 
bet Komiteto pirmininko 
nuožiūra, pagal reikalą ir 
dažniau. Toks komitetas 
buvo sudarytas ir pavadin
tas - The Baltic Ex-Service- 
men’s Commitee in Sydney.

Nors kas metai, vis besi
keičiant valdybų sąstatui, 
šio Komiteto veikla ir su
silpnėjo, bet nuo Komiteto 
įsteigimo, kas metai yra 
bendrai minima birželio 
13-14 d., deportuotų į Sibirą 
mūsų brolių demonstracija - 
minėjimas, ir Sydney Mar
tin Place, yra visų trijų tau
tybių vardu, tą dieną užde
dami vainikai prie Nežinomo 
Kareivio paminklo. Bendrai 
su estais ir latviais, santy
kiai yra gana draugiški, 
nuoširdūs, kaip su pačiomis 
jų organizacijomis, taip ir su 
atskirais asmenimis.

J^ors mūsų organizacija ir 
nėra šalpos reikalams, bet 
per eilę metų, iš kuklios 
skyriaus kasos rėmėme pa
gal išgales visus, kurie mūsų 
prašė ir buvo reikalingi pi-, 
niginės paramos. Per šį 
25-kių metų laikotarpi išmo
kėta: jaunimo reikalams, 
skautams, sportininkams, 
šokių grupėms, savaitgalio 
mokyklai, spaudai paremti, 
Pavergtųjų Tautų K-tui ir 
atskiriems asmenims viso— 
1300 dolerių.

1975 m. pradžioje, veik
laus ir energingo ram. Br. 
Kaufieldo (jau mirusio) ini
ciatyva ir pastangomis, sa
vanoriams - kūrėjams ir ra- 
movėnams bei jų šeimoms, 
patekusiems į nelaimę arba 
ligoje paremti Fondui, jo 
tuojau buvo surinkta apie 
200 dol. Šie pinigai laikomi 
Valdybos kasoje atskiroje 
sąskaitoje ir gali būti nau
dojami, tik reikalui esant 
valdybos nutarimu, šalpos 
reikalams.
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.BENDRI REIKALAI

Skyrius šiuo laiku turi 70 
narių - ramovėnų, iš kurių, 
didesnė pusė yra gana akty
vūs ir veiklūs. Skyrius pa
laiko ^religiškus santy
kius su visomis kitomis vie
tinėmis organizacijomis. 
Pagal reikalą ir galimybę, 
visuomet prisideda ir remia, 
ruošiant įvairias demons
tracijas ir protesto mitin
gus, prieš mūsų tėvynės pa
vergėją. Su apgailestavimu 
reikia pasakyti, kad dar vis 
nevisi ir čia gyvenantieji 
buv.Lietuvos kariuomenės 
kariai prisideda prie organi
zuotos veiklos, o senieji,

ė nų...

vienas po kito išeina į amži
nybę. Naujų narių iš jauni
mo maža teprisideda, ka
dangi Australijoj nėra pri
valomos karo tarnybos ir 
bendrai, tarnyba kariuome
nėje nėra populiari. Gaila.

Bet mes senieji veteranai, 
nors jau ir slegiami metų 
amžiaus naštos, į nieką ne
žiūrint, širdyje jaučiamės 
jauni, norime būti drauge, 
sudarant darnią savųjų šei- 
mą ir organizuotai laukiame 
tėvynei Lietuvai laisvės 
aušros, pasiruošę tai pa
remti kiekvienu mums gali
mu būdu.

Skyriaus Valdyba

Juozas Almis Jūragis

ŠVININIO KAREIVĖLIO ŽLUGIMAS

Kur eini, kareivėli švininis?
Man įsakė eit ginti tėvynės,

Eit į Rytus, į Vakarus, Pietus,
Kad gimtinėje priešai penėtus.------

Laisvės grožį man teko patirti,
Bet paliko tik teisė numirti,

Krist, kaip šapui, į prapultį skaudžią,
Kada tėviškę drasko ir skriaudžia,

Kada priešai, piktai susigrūmę,
Į skerdynę mus traukia ir stumia.------

Jiems istorija — kilpos ir vingiai,
Jų patrankoms visi reikalingi,

Darbininką, studentą, kaimietį
Gaudo, varo jų karą laimėti...

Taip ir kenčia pavergtas lietuvis,
Tartum žirnis, į girnas pakliuvęs,

Nes galingi didieji šio karo
Mus švininiais kareiviais padaro...

Mums jie kalba: Jūs laisvėj auginti,
Savo žemę privalot apginti.

Jeigu ginti, — nuo ko? Kurio priešo?
Mus vienodai ir žudo ir plėšia.----------

Kada mes pasijusime saugūs, ——
Kad nė vienas nėra mūsų draugas?

Kai kiekvienas užpuola: Tu kaltas,
Kad lig šiol išlikai nesumaltas!

Tankų vikšrai mūs vieškelius ardo,
Drasko širdį, pažemina vardą,

Ir laikai tragiškieji iš naujo
Kraujo mūsų širdžių reikalauja

Kaip aukos už tą akląją viltį
Žiaurią uolą paversti į smiltį,

Už tą viltį, kad priešai po karo
Padarys mūsų tautai ką gero...

Šaukiu aš, nebetekęs kantrybės:
Vai nelaukiame, broliai, teisybės!

Kur jūs matėt vilkus, pilnus meilės,
Kurie silpno ėriuko pagaili?..

Šaukiu aš, kareivėlis švininis:
Duokit laisvę ir ginklą tėvynės!

Tada prasmę kovos aš pajusiu,
Kareivėlis švininis nebūsiu.

Aš pasveikinsiu Rytmetį didį, 
Kurs laisviems ir kovojantiems žydi!

♦ ♦♦

SKYRIAUS MIRUSIEJI
• RAMOVĖNAI

Visą laiką Skyriaus Val
dyba, stengiasi kuo iškil
mingiau palaidoti savo 
mirusius narius, atiduodant 
jiems paskutinę pagarbą, 
kurie vis dažniau ir dažniau, 
pasitraukia iš mūsų tarpo 
amžinybėn. Kiekvieną mi
rusį palaidoti, susirenka 
gausiai visi ramovėnai. Ant 
karsto uždedama tautinė
vėliava ir gedulingų pamal
dų metu ramovėnai stovi 
garbės sargyboje. Mūsų 
mirusieji laidojami Rook
wood kapuose, • Lietuvių 
skyriuje. Apie mirusius ra- 
movėnus parašoma nekrolo
gai vietinėje spaudoje ir 
"Kario” žurnale.

Rugsėjo 13 dieną buvu
siam nepriklausomos Lietu
vos kariuomenės vadui Gen. 
Stasiu Raštikiui suėjo 85 
metai amžiaus. Apie gen. S. 
Raštikį parašyta labai daug 
įvairių straipsnių, knygų, jo 
pačio atsiminimai ir kita. Tai 
vienas iš iškiliausių mūsų 
laisvosios Lietuvos jaunųjų 
kariuomenės karininkų, 
pertvarkęs Lietuvos ka
riuomenę ir senąsias rusiš
kąsias tradicijas pakeitęs 
lietuviškomis. Šiuo metu jis 
gyvena Californijoje, yra 
aktyvus lietuviškame gyve
nime ir baigai rašyti savo

4.

Bet palūžo kareivis švininis, 
Nei savęs, nei namų neapgynęs...

. - • . V ’ /

L. K.V. S-gos ”Ramovė” Sydney Skyriaus dabartinė Val
dyba ir Revizijos Komisija. Sėdi iš k.: Pr. Sakalauskas - 
sekretorius, Ant. Skirka - pirmininkas, kun. P. Butkus - 
skyriaus kapelionas ir M. Zakaras - vicepirmininkas. Sto
vi: V. Kondreckas - Kult, ir Parengimų vadovas, Vyt. 
Račiūnas - iždininkas, Ant. Vinevičius - Rev. K-jos pirm.,
M. Petronis ir VI. Šneideris - nariai.

Nuotrauka J. Šarkausko

MEKAS REDAKCIJAI

Gerb. p. Redaktoriau!

Ryšium su p. A. Laukaičio 
paskelbimu '’Mūsų Pasto- 

- gės” Nr. 42 apie parinkimą 
" Palangos kelionių biuro kar
tu su giminiška bendrove 
Litas Invęstmens Pty. Ltd. 
(kas ji tokia?) rengti kelionę 
sportininkams į Pasaulio 

Lietuvių Dienas Čikagoje 
1983 m. ir paminėjimu ke
lionių biuro ODRA Travel 
Service, kurioje aš dirbu 
vedėjo padėjėju (asst. 
manager) ir kad mes sykiu 
su kitais taip pat patiekėm 
pasiūlymą, noriu pasisakyti 
sekančiai:

paskutiniąją knygą apie at
sargos karininkų studentų 
korporaciją ’’Ramovė”.

Ar firdfiiok 
"TALKA" 

įvedė naujas
- įL.-

cį-Kv■ A

terminuotas 
sąskaitas!

. I Miiimumas 1 10.000 1

1. Ponas Laukaitis be rei 
kalo visą dalyką patvark 
galutinai 20 mėnesių prie, 
išvyką, nes niekas negal 
taip anksti nutarti koki, 
skridimo kaina bus beveil 
už 2-jų metų.

2. Išrinkimas Palanga 
kelionių biuro lietuvių išvy 
kai į JAV tvarkyti yra ne 
priimtinas dėl dviejų svar 
bių priežasčių:

a. Palanga Travel (ai 
Tours) nėra pripažinti 
Internacional Air Trave 
Association (IATA) tarp 
tautinėms lėktuvų bendro 
vėms kaip QUANTAS, Pai 
American Airways, Conti 
nental Airlines, Air Nev 
Zealand ir UTA, kurio; 
skrenda į JAV ir todėl ne 
gali išrašyti šių bendrovii 
bilietų kaip kad kurios yr; 
akredituotos, šiuo atveji
ODRA Travel ir Bolidai 
Business Travel, p. Stankų 
navičių kelionių biuras,

b. Palanga Travel yri 
agentas Australijai Sovieti 
Sąjungos AEROFLOT lėk 
tuvų įstaigai, kuri yra vals 
tybinė ir todėl tiesioginė 
Kremliaus valdžios žinioje 
Būtų juokinga, jei lietuvii 
grupė vyktų į Pasaulio Lie 
tuvių suvažiavimą pei 
firmą, kuri visur skelbias 
esanti Aeroflot agentu.

Susidaro įspūdis, kad p 
Laukaitis arba per neapsi 
žiūrėjimą arba savavališka 
(gal net ir be ALFAS pa 
tvirtinimo) mėgino reikal; 
sutvarkyti kuo greičiau i 
taip kaip jam geriau patin 
ka, kas tikriausia nėra pa 
tenkinama nei ALFUI ne 
ALB Krašto Valdybai.

Būtų gerai jei šį svarbi 
reikalą patvarkytų mūši

susitarę paskirtų akr< 
tas firmas ir nesusir 
su Aeroflotu kelionės 
lūs tvarkyti.

Su pagarba

P§. Mūsų firmos 1/ 
Code No. yra 01 3 0084.
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Sporto dienos Canberroje

IŠVYKOS ĮSPŪDŽIAI

Atvykus į Lietuvių Klubą, 
tuoj pat krito į akis naujo 

• iriestato statyba ir nemažas 
klubo padidinimas. Beveik 
visą laiką iš savo prietelių 
canberiškių girdžiu, kad 
vietiniai lietuviai viens po 
kito iškeliauja į Anapilį, 
sensta, į klubą visai nebesi
lanko ir lietuvišku gyveni
mu, ypatingai jaunimu, visai 
beveik nesidomi. ’Kaip čia 
yra, klausiu dabartinį Įdubo 
vedėją, mano bendramokslį, 
žemaitį iš Kretingos, J. Vi- 
tartą. Lietuviai, mažėja, o 
klubas didėja?”.

"Matai, yra taip. Jeigu 
mes norėtume išsilaikyti tik 
iš lietuvių, tai jau seniai bū
tume subankrutavę. Man 
perėmus vedėjo pareigas, 
pradėjau įtraukti ir daugiau 
australų, kurie, su kitais 
svetimtaučiais Įdubo nariais 
ir išlaiko mus ir dar leidžia 
daryti klubo praplėtimą. Gi 
lietuviams ir ypatingai jau
nimui mes visuomet padė- 
jom ir padėsim. Gaila, kad 
jie iš anksto neužsakė Lie
tuvių Klubo ir salės, nes pas 
mus dabar viskas yra užsa
kyta ne tik savaitgaliais, bet 
ir kitomis dienomis, kone 
metus į priekį. Kitą kartą jie 
turi iš anksto užsakyti ir pa
rengimus daryti savame 
klube.”

Tiesa, po visų rungtynių 
Vilko sportininkai padarė 
B—B—Q parke. Vaizdas 
gražus, dešros ir kepsniai 
skanūs, tačiau, kaip tyčia, tą 
savaitgalį į sostinę atkeliavo 
žiema ir reikėjo net padre
bėti, kol ne sportininkus 
truputį apšildė ’’Jonas 

- Vaikščiotojas”. Valdybos ir 
sportininkų vardu N. Pilka 
padėkojo koviečiams už jų 

Skelbimas

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
JEHOVOS KOJOS ALYVŲ KALNE

Šita pranašystė yra abelnai klaidingai suprantama ir 
pritaikoma mūsų Viešpaties Jėzaus kojoms Jo antrame 
atėjime; ir tie , kurie taip klysta, eina dar toliau ir pasa
koja, kad tai bus kūniškos kojos, kurios buvo perdurtos 
vinimis Kalvarijoje. Jie nepastebi kad mūsų Viešpats 
atidavė savo žmoginę prigimtį pilnai ir ant visados, kaip 
mūsų atpirkimo kainą; ir kad Tėvo galybe jis buvo pri
keltas iš numirusių pagarbinta esybe — ”jo Tėvo garbės 
atšvaita ir jo esmės paveikslas”. — Žrk. 2-ras Tomas, 5 
Sk.

Pažvelgimas į pirmesnę eilutę (3) parodo, kad pranašas 
nurodė į sugrįžimą Jehovos kojų, nes pranašystėje kal
bama apie suspaudimus, kuriais bus įsteigta Dievo Kara
lystė: "Tuomet Jehova išeis ir kariaus prieš anas tautas, 
kaip kariavo kovos dieną (už Izraelį senovėje). Jo kojos 
stovės aną dieną Alyvų kalne, kurs yra ties J'eruzalę į 
rytus nuo jos. Alyvų kalnas perskils pusiau ties viduriu iš 
rytų į vakarus, pasidarant dideliam slėniui; viena kalno 
pusė atskils į šiaurę, o kita pusė į pietus”.

Kas tik supranta, kad pranašystėje paminėtos kojos 
yra Jehovos kojos, tas nebesiginčys, kad čia vartojama 
simbolinė kalba, kuria pasakyta apie Viešpaties įsteigimą 
žemėje savo viešpatavimo, kuris per ilgą laiką buvo be
veik visai apleistas ir patekęs į ’’šio pasaulio dievo”, šėto
no rankas; — išskiriant tai, kad Viešpats buvo atsto
vaujamas vaizduojančioje ’’padangtėje”, ir vėlesniu laiku 
šventykloje Kristaus bažnyčios padangtės stovyje, šiame 
Evangelijos amžiuje, ištikrųjų niekas neturėtų klysti ir 
manyti, kad Jehova literiniai laiko savo kojas ant žemės 
lyg ant kokio ’’pakojo”.

Bus daugiau

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

gražų bendravimą ir atvyki
mą, įteikdamas Kovo pirmi
ninkei N. Wallis dovaną. 
Savo ruoštu lietuviškai ir 
angliškai Nitą padėkojo 
kanberiškiams, pabrėždama, 
kad ji tikisi šią gražią bend
radarbiavimo tradiciją išlai
kyti ir toliau.

Džiugu buvo praleisti sa
vaitgalį sostinėje, susitikti 
senų draugų, pabendrauti su 
sportiniu jaunimu. Tačiau, 
beieškant lietuvių, kad ir 
sporto veteranų, kurie dar 
taip neseniai patys atstova
vo Canberros lietuvius, ga
lėjau ant pirštų juos suskai- 

• čiuoti Lietuvių Klube ir uni
versiteto sporto salėje. Kur 
gi jie visi dingo Canberroje? 
Buvau mažose Hobarto, 
Pertho, jau nekalbant apie 
Geelongo lietuvius, kurie 
turi savo lietuvišką gyveni
mą, jame dalyvauja, rūpina
si savo jaunimu, turi savo 
kolonijos žinių biuletenius ir 
dalyvauja lietuviškuose pa
rengimuose, remia jaunimą. 
Kas gi atsitiko su Canberros 
lietuviais? "Blogai, tikrai 
blogai, sako man veteranas 
sportininkas G. Gružauskas. 
Niekas jų išskyrus vasaros 
savo vilas ir gulėjimą pajū
ry, daugiau nedomina. Net 
ir sporto leidinio, kur ir 
pačių nuotraukos ir pavar
dės yra, negaliu jiems įsiū
lyti. Ir ką reikia daryt?"

Aš asmeniškai manau, 
kad dar taip blogai nėra. 
Pirmų pirmiausiai, prie 
esančios ir gerai tvarkomos 
radio valandėlės, reikia 
įsteigti ir savo, kad ir dvisa
vaitinį Canberros Žinių Biu
letenį, kuris būtų siuntinė
jamas į kiekvienus lietuvių 
namus. Finansiniai tam 

, padėti galėtų ir klubas, duo
damas ir savo žinias. Reikia 

tik keletos truputį pasi
šventusių žmonių ir lietu
viškas gyvenimas sostinėje 
vėl atsigautų. Jaunimo ten 
yra, nėra tik vadovų, taip 
kad pabuskit canberiškiai, 
nes vien tik gulėt pajūryje ir 
galvot apie praėjusius lai
kus, žinant kad lietuviška 
veikla yra reikalinga pagel- 
bos, inteligentui žmogui, o 
jų sostinėje yra tiek daug, 
lyg tai ir netiktų.

Pas Newcastle lietuvius
VAIKAI PASKATINA

TĖVUS

Trys Violetos Walsh - 
Lizdenytės dukros lanko St. 
Terese mokyklą New 
Lambton. Vieną dieną su
grįžus iš mokyklos vyres
nioji duktė Karolina, 12 
metų, pareiškė, kad mokyk
loje apsilankę kai kurių vai
kų tėvai duoda pamokas 
apie kraštus, kaip Lenkija, 
Vokietija, Italija ir t.t. Sako 
”Ar negalėtum, mamyte, ir 
tu atvykti į mokyklą ir pa
aiškinti visiems apie Lietu
vą”. Violeta iš karto griebėsi 
telefono ieškoti tokia pamo
kai tinkamos medžiagos ir 
automobiliu , pravažiavusi 
pro Daną Bajahenę, Mariją 
Rimgaudienę ir Alf. Šerną 
jos susirinko pakankamai. 
Benzino suvaržymai nebe
leido pasiekti Ernos Kulie
nės, kuri taip pat buvo pasi
rengusi padėti.

Pamoka apie Lietuvą 
buvo duota visiems vyres
niųjų klasių mokiniams ir 
susidomėjimas buvo didelis. 
O kai Violeta padeklamavo 
ištraukas iš Jūratė ir Kas
tytis, mokiniai net paplojo. 
Paklausti, kodėl jie ploja, 
mokiniai atsakė, kad jiems 
patinka ši kalba. Pagirtina 
iniciatyva.

TRUMPA ROKO LAPINS
KO SVEIKATOS KRIZĖ

Prieš porą savaičių Rokas 
Lapinskas staigiai pasijutęs 
blogai buvo paguldytas 
Mater Misericoraiae ligoni
nėje, Waratah. Rastas 
žemas kraujo spaudimas. 
Čia gavo kraujo transfuziją 
ir po kelių dienų išleistas. 
Rokas Lapinskas intensyviai 
studijuoja apsisaugojančią 
mediciną ir yra parengęs 
spaudai knygą "Priventive 
Medicine” angliškai.

MALONUS SVEČIAS IŠ 
SYDNEJAUS

Į Newcastle atsilankė čia 
ilgus metus veikliai apylin
kės gyvenime pasireiškęs 
Jonas Lizdenis. Sustojęs 
savo dukters Violetos Walsh 
šeimoje lankėsi savo draugų 
ratelyje. Svečias šiuo metu 
dirba Sydnejaus Lietuvių 
Klube, todėl pokalbiuose 
buvo malonu išgirsti apie 
įdomius parengimus padi
dintame, gražiame Klube, o 
taip pat ir bendrai apie įvai
rių organizacijų veiklą 
skaitlingoje Sydnejaus 
lietuvių bendruomenėje.
DISKUSIJŲ KLUBAS .

KVIEČIA

Nele Diskusijų Klubas 
rengia viešą susirinkimą ir 
kviečia visus apylinkės lie
tuvius su šeimomis ir drau
gais atsilankyti. Šiame susi-

1000-čio AUKA

Sostinėje gyvenantis ir 
dažnai Sydnejuje besisve
čiuojąs, didelis jaunimo ir 
sportininkų draugas Gedi
minas Pečiulevičius, atsi
lankęs į draugiškas lietuvių 
rungtynes ir pamatęs tokį 
gražų sportini bendradar
biavimą, sako man: "Žinai 

rinkime savo įspūdžius pa
tieks ką tik sugrįžę iš ilges
nių kelionių, paįvairindami 
skaidrėmis ir filmomis: Sta
sys Butkus - dvi savaites 
keliavęs "Sea Princess” lai
vu po South Pacific salas; 
Valentinas Kutas praleidęs 
10 d. Lietuvoje; Stasys Žu
kas virš trijų mėnesių lan
kęsis USA, Lenkijoje, Lie
tuvoje, Graikijoje, Moroke, 
Egipte, Turkijoje, Prancū
zijoje ir kituose kraštuose. 
Šis filmų ir skaidrių vakaras 
bus įdomus ir nesupran
tantiems lietuviškai.

Laikas: lapkričio 22 d. , 
7.30 vai.

Vieta: Rural Bank rūmai, 
Migrant Recourses Hall, 
girmas aukštas, 414 Hunter 

t., (Civic rajone). Moderni 
salė su virtuve. Svečiai pra
šomi atsinešti užkandžių bei 
kokį buteliuką, nes pagal 
tradiciją seka bičiuliškas 
pasivaišinimas.

APYLINKĖS VALDYBA 
PRANEŠA

Jau žinoma, kad šiais me
tais valdyba nerengia 
Naujų Metų sutikimo, tačiau 
rengia iešminę - pikniką 
gruodžio 6 d., Speers Point 
Parke. Pradžia 11 vai. Tai 
gražus suvažiavimas Kalėdų 
švenčių proga. Apie šio pik
niko eigą valdyba laiškais 
praneš kiekvienam.

A.Š. 

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

to Palanga Toars
X-X 280 PITT STREET, SYDNEY 2000 AUSTRALIA

MELBOURNE: 118 Queen ADELAIDE: 229 Rundle
St., tel. 678 525 st., tel. 223 7544

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

George St., tel. 2213177

.MūsųPaštogė Nri 44,. i981.11.9; psl. 7

ką, Antanai, tu ten organi
zuoji išvyką į Pas. Liet. 
Sporto dienas Čikagoje ir 
prašai visų paramos, nes pi
nigų jums tai tikrai daug 
reikia. Noriu ir aš jums pa
dėti”.

— Ačiū, Gediminai, matai, 
mes čia tokį šimtininkų bū
relį organizuojam, tai gal ir 
tu į jį įsijungtum, sakau jam. 
O Gediminas, .net nepagal
vojęs ir rėžia tvirtu žodžiu 
man.

— Noriu, kad Australijos 
lietuviai būtų labai gražiai 
reprezentuoti, todėl aš noriu 
jums paaukoti 1000-tį dole
rių.

Asmeniškai ir viso Išvy
kos Komiteto vardu, nuošir
džiai dėkojame mielam Ge
diminui Pečiulevičiui už to
kią didelę auką vykstan
tiems sportininkams, kurie 
tikrai įrodys, kad ir šį kartą 
jie gražiai reprezentuos 
Australijos lietuvius. Tegul 
šio dosnaus canberiškio au
ka būna pavyzdys ir kitiems 
Australijos lietuviams. Tik 
mūsų visų vieningos pas
tangos įgalins mūsų gražią 
reprezentaciją Čikagoje ir 
visoje Amerikoje bei Kana
doje.

Australijos lietuviams, 
ypatingai sportininkams, la
bai gerai žinomas čikagietis 
Valdas Adamkus, kuris va
dovavo Amerikos lietuvių 
krepšininkų iškilai, jiems 
prieš 17-ką metų viešint 
Australijoje, yra paskirtas 
JAV vidurio vakarų regiono 
Gamtos Apsaugos adminis
tratoriumi. Šiame rajone 
gyvena 45 mil. gyventojų ir 
šis rajonas yra pats didžiau
sias Amerikoje. Jo paskyri
mą labai plačiai paminėjo, be 
pačios Čikagos ir kiti didieji 
Amerikos laikraščiai. V. 
Adamkus yra ir 1983-jų me
tų Pasaulio Liet. Dienų Či
kagoje Pas. Liet. Sporto 
Šventės vyriausias vadovas.
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’ATŽALOS”
SPEKTAKLIS

Teko sužinoti, kad dar šio 
mėnesio pabaigoj ’’Atžala” 
Sydnejuje kartos savo pas
kutinį sėkmingą pastatymą, 
3 v. komediją ’’Tariamasis 
Meilužis”.

Spektaklis įvyks sekma
dienį, lapkričio 29 d.

Kviečiame įsidėmėti 
spektaklio datą ir nepraleis
ti progos šios nuotaikingos 
komedijos pamatyti.

Prieš minėjimą ir po minėji
mo galima bus apžiūrėti ka
rinių eksponatų ir spaudos 
parodėlę, kurią paruoš ir jai 
vadovaus p. Č. Liutikas.

Prašome visus ramovėnus 
ir visuomenę, skaitlingai 
minėjime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

SPAUDOS DARBUOTOJA
BE SPAUDOS

LIET. KNYGA
MELBOURNE

Melbourne Lietuvių Bib
liotekos nuoširdus bičiulis J. 
Pranckūnas atliko gražų 
darbą, nemokamai metali
nes kojas pritaikydamas 
bibliotekos stalui. Aukojo 
A.V. Žukauskas $ 4. Knygų, 
laikraščių bei žurnalų: B. 
Vanago pomirtinio palikimo 
vykdytojai, K. Paškevičius, 
V.V. Koženiauskai, Arėjas 
Vitkauskas, J. Zonius, A.V. 
Žukauskas. Didelis jiems 
ačiū.

Melb. Liet. Biblioteka

Neseniai Mūsų Pastogė 
gavo graudų laišką nuo p. 
Elenos Reisonienės, ilgame
tės Adelaidėje bibliotekos 
bei spaudos kiosko vedėjos 
ir uolios spaudos platintojos, 
kuriame ji rašo, kad nepa
taisomai prarandanti regė
jimą ir galutinai atsisakanti 
spaudos, nes jau nepajė
gianti skaityti. Su laišku p. 
E. Reisonienė prisiuntė Mū
sų Pastogei 30 dol. auką lin
kėdama dar ilgai tarnauti 
liet, bendruomenei ir lietu
vybei.

Dėkodami p. E. Reisonie- 
nei už paramą Mūsų Pasto
gei drauge nuoširdžiai už
jaučiame ją skaudžioje ne
laimėje.

SYDNEY RAMOVĖNAMS
IR VISUOMENEI

Pranešame, kad L.K.V.S. 
"Ramovė” Sydney Skyriaus 
Valdyba lapkričio 22 d. 
(sekmadienį), ruošia Sky
riaus veiklos 25-rių metų ju
biliejaus ir Lietuvos Ka
riuomenės Atkūrįmo Šven
čių minėjimą šia tvarka:

Iš ryto 11.30 vai., iškil
mingos pamaldos Lidcombe, 
St. Joachims bažnyčioje. 
Ramovėnai pamaldose daly
vauja organizuotai ir su vė
liava. Šv. Mišių auka bus at
našaujama, visų skyriaus 
mirusių ramovėnų intencija.

Kviečiame pamaldose da-‘ 
lyvauti ir kitas organizacijas 
su vėliavomis.

Po pietų 3 vai., Sydney 
Lietuvių Klube Bankstow- 
ne, įvyks iškilmingas minė
jimas. Paskaitą šia proga 
skaitys Australijos armijos 
majoras A. Brūzga iš Can- 
berros. Programą išpildys 
"Dainos” choras, vad. Br. 
Kiverio. Šventėje dalyvaus: 
estų, latvių, lenkų ir austra
lų Ats. Karių-Veteranų or
ganizacijų pirmininkai.

’’GINTARAS”
FAIRFIELDO

FESTIVALYJE

Sydnejaus tautinių šokių 
grupė ’’Gintaras” gražiai at
stovavo lietuvius Fairfield 
miesto festivalio uždaryme.

Koncertas įvyko italų 
Marconi Klubo auditorijoje 
spalio 30 d. Koncertą atidarė 
Fairfield National Society 
pirm. lan Thorley. Emigra
cijos ministerio sveikinimą 
perdavė NSW Emig. Dept. 
direktorius. Kalbėjo taip pat

t

16-18 East Terrace Bankstown Tel 7681414

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

Lapkričio 28 d., šešt.,_3;M|įĮ...
ATŽALOS spektaklis ; <■>’»■

’’TARIAMASIS MEILUŽIS”
Įėjimas $ 5 asmeniui, pensininkams ir
moksleiviams $

■ . -v-

£ Lapkričio 21 d., šešt., 7.30 vai. „ , , .....
R ŠOKIU VAKARAS Pastaba: naujoji viršutine sale ir taip
& Tė-iimac laiwa«s ’ Pat k*108 klubo patalpos galimos gauti
J IeJimas Iaisvas- ir naudoti įvairiems parengimams,
R kaip vestuvėms, gimtadieniams, su
lk kaktuvėms ir t.t. Kreiptis į Klubo
? vedėją.

Padėka
Mano mylimos žmonos ilgoje ir sunkioje ligoje už 

daugkartinį aplankimą namuose ir ligoninėje reiškiame 
: gilią padėką p.p. E. Bliokienei, A. Berzinienei, A. Ber
lynui, V.A. Matulaičiams, H. Šapokui, K.E. Machtams, 
A.V. Simanavičiams. :-

Ačiū už gražias gėles, raminančius ir paguodos žodžius, 
kas lengvino skausmus ir stiprino viltį atsikelti.

Už ypatingą paslaugą ir priežiūrą būnant namie p.p. O. 
Osjnienei, M.L. Cox, A.P. Marašinskams, M. Migevičie- 
nei, O.P. Grosams, mūsų mylimom marčiom Dadiai .Ari
jai, brangiems sūnums Rimantui ir Algimantui už tiek 
daug gero padarymą liekame neužmirštamai dėkingi ir su 
geriausiais jausmais sakome: — Ačiū už viską, labai ačiū.

Milda, Kazys Burneikiai

vietinis burmistras- Keith 
Dunn. NSW premier ą 
atstovavo ministeris Eric 
Beddford ir liberalų ethni- 
niams reikalams paskirtas 
Hon. Frank Calabro. Publi
kos buvo apie 600.

Pasirodė šiame koncerte 
vietnamiečiai, Laos, Kam
bodžos, serbų, kroatų, uk
rainiečių, lenkų ir lietuvių 
grupės. Nėra abejonės, kad

lietuviai pasirodė gražiau
siai ir įdomiausiai. Choras 
buvo tik vienas, tai italų 
Marconi choras su soliste ir 
solistu, kurie įspūdingai iš
pildė ariją iš La Traviata.

Garbė mūsų ’’Gintarui” ir 
jo vadovui Kajui Kazokui už 
puikų šokimą ir reprezenta
ciją;

kor

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

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

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

Dainos choro valdyba

Pagerbdami a.a. Kazį Ke
mešį vietoj gėlių Marija ir 
Mykolas Zakarai Mūsų Pas
togei aukoja 10 dolerių. 
Ačiū.

1983-jų metų Pas. Liet. 
Dienų metu Čikagoje įvyks 
ir Dainų Šventė. Šios Dainų 
Šventės Komitetas, kuriam 
vadovauja Vaclovas Mom- 
kus, kreipiasi į viso pasaulio 
kompozitorius, prašydamas 
atsiųsti savo naujai sukurtas 
dainas, kurios tiktų šios 
šventės repertuarui, nes 
norima Dainų Šventę turėti 
gražią ir įdomią.

Vakarų Anglijos centre 
Mančesteryje rugsėjo 12 
dieną įvyko lietuvių sąskry
dis, kurį renge D. Britanijos 
Lietuvių S-gos Mancheste- 
rio skyrius, jau 20-tį metų 
vadovaujamas Antano Jalo- 
vecko. Ta pačia proga buvo 
atšvęsta ir tautos šventė. 
Sąskrydyje atlikta pla|iir 
įdomi programa, dalyvau
jant dideliam skaičiui žmo
nių, atvažiavusių net ir iš 
kitų tolimųjų vietovių.

nansinės apyskaitos detales 
bei įspėjo S-gos narius, kad 
bręsta reikalas atnaujinti 
teksto surinkimo mašinas,

SUSIRGO MŪSŲ PASTOGĖS REDAKTORIUS

Grįžęs iš Adelaidės, staiga rimtai susirgo ..Mūsų Pas
togės” redaktorius p. V. Kazokas,

Nors ligonis sparčiai taisosi, dar gali užtrukti kiek lai
ko, kol jis atgaus savo jėgas.

„Mūsų Pastogės” leidėjai, Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos S-ga, p. V. Kazoko ir būrelio talkininkų padeda
ma , dės visas pastangas, kad M.P. leidimas nesutriktų, 
tačiau iš anksto prašo skaitytojų atleisti už netobulumus, 
kurių pasitaikys tiek šiame numeryje, tiek ateityje.

Šia proga kreipiamės į visus „Mūsų Pastogės” kores
pondentus ir bendradarbius, kad jie padėtų redakcijai 
atsiųsdami medžiagą laikraščiui kiek galima anksčiau. 
Medžiaga turėtų pasiekti redakciją bent antradienį prieš 
numeriui pasirodant. Redakcijos adresas nepasikeitęs (13 
Percy St., Bankstown NSW 2200).

Reklamas, sveikinimus, užuojautas galima siųsti ir p. 
A. Jablonskienei, 1 a Stacey St., Bankstown, NSW 2200 
(Tel. 709 4031).

L.B.S. S-gos Valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems Mūsų 
Pastogės bičiuliams, pasisiūliusiems ateiti į talką, o ypač 
p. V. Kazokui, kuris ir ligos parblokštas nenustoja sielotis 
laikraščio leidimu.

Mes linkime mielam Vincui kuo greičiau įveikti ligą ir 
atgauti savo sveikatą ir pilnas jėgas

n-t/}/
LB. Spaudos Sąjungos Valdyba

V MūsųFwto^^44,i»i4iS,psl.8

L.B.S. S-GOS 
SUSIRINKIMAS

Spalio 25 d. Sydney Lie
tuvių Klube įvykęs metinis 
Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos narių su-
sirinkimas priėmė metinę 
Sąjungos apyskaitą ir išdis
kutavo įvairius Sąjungos 
reikalus.

Pagal Sąjungos įstatus 
šiais metais iš S-gos Valdy
bos pasitraukė V. Patašius, 
L. Cox ir Dr. D. Kairaitis.
Susirinkimas patvirtino jų 
ęerrinkimą į naująją S-gos 

aldybą, kuri tuo būdu pa
siliko tame pačiame sąstate 
sekantiems metams.

S-gos pirmininkas V. Pa
tašius savo pranešime pa
reiškė, kad šiuo metu dar 
nenumatoma kelti prenu
meratos kainos, tačiau nuo
latinė infliacija ir 2Vz% mo
kesčių grėsmė gali šį nusi
statymą ateityje priversti 
pakeisti. Jis atkreipė susi
rinkimo dėmesį į Mūsų Pas
togės tarnautojų pasįšven-

timą, ir išreiškė jiems padė
ką, taip pat pabrėžė, kad 
laikraštis verčiasi patenki
namai tik dėl skaitytojų au
kų.

S-gos iždininkas A. Mila- 
šas išsamiai išnagrinėjo fi-

kas bus surišta su didesnė
mis vienkartinėmis išlaido
mis.

Priėmus Valdybos prane
šimus ir apyskaitą sekė gy
vos diskusijos įvairiais Są
jungą liečiančiais klausi
mais.
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