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BAIGTAS FALKLANDE
Daugiau kaip dešimt savaičių trukęs Anglijos - Argen

tinos karas dėl Falkland© salų, kurias Argentinos kariuo
menė užėmė, birželio 14 d. pasibaigė argentiniečių ka
riuomenei kapituliavus pačiose Falklando salose. Karas 
buvo nuostolingas abiem pusėm: žuvo virš 1000 kareivių, 
paskandinta po keletą laivų, numušta keliasdešimt kovos 
lėktuvų.

Akis už akį
Dar senojo įstatymo bib

lijoje įrašytas posakis - akis 
už akį, dantis už dantį - bū
dingas ir šių dienų tai tautai, 
kurios šventose knygose 
įrašyti šie žodžiai. Po pas
kutinio karo praėjo beveik 
40 metų ir pasaulio sąranga 
per tą laiką radikaliai pasi
keitė: kas karo metu buvo 
priešai, šiandie artimiausi 
draugai ir santarvininkai, o 
iš tų pačių vienos pusės karo 
draugų šiandie išvirto grės- 
mingiausiais priešais. Atro
do, prieš 40 metų iškirstos 
karo žaizdos užgijo ir net 
užmirštos, bet tik vieni 
žydai ir iki dabar norėdami 
atsikeršyti vis tebeieško iš
likusių savo skriaudėjų. 
Niekas jau nekalba apie pe
reito karo nusikaltėlius, nes 
tiesioginiai nusikaltėliai 
buvo su laiku išgaudyti ir 
pasmerkti. O vis dėl to ir 
šiandie žydai visame pasau
lyje vis tebeieško karo nusi
kaltėlių, kurie savo ar ne 
savo valia talkino tiesiogi
niams nusikaltėliams, ir juos 
persekioja traukdami atsa
komybėn. Šioje vietoje jie 
turi patikimiausią sąjungi
ninką - Sovietų Sąjungą, ku
ri neva užstodama nekal
tuosius talkina žydų akcijai 
ir tuo pačiu atsikeršija su 
visokiais komunizmo ar so
vietinės sistemos priešinin
kais, kurių tiesiog nepasie
kia KGB arba sovietinė ran
ka. Sovietai moka savo prie
šus paversti karo meto žydų 
žudikais ir pajėgi sudaryti 
falšyvą dokumentaciją, 
kuri^ kiti naiviai priima kaip 
faktą ir ja remiasi.

Į šią akciją įklampinta ir 
Amerika, kuri paskyrusi 
milijonus dolerių tokius karo 
nusikaltėlius išaiškinti ir 
juos atitinkamai nubausti. Ir 
šiandie Amerikoje sudaryti 
ilgi tokių įtariamųjų sąrašai, 
kuriems užvestos bylos. Jų 
tarpe yra ir keletas lietuvių.

Tuo tarpu Kanada pasiel
gė priešingai. Nors Kanados 
vyriausybei žydai patiekė 
apie 1000 karo nusikaltėlių, 
besislapstančių, anot kaltin
tojų, Kanadoje, bet dabarti
nis Kanados vidaus reik.mi- 
nisteris pareiškė, kad vy
riausybė neketina tokių 
nusikaltėlių ieškoti ir juos 
teisti. Juo labiau, kad Kana
dos įstatymai neleidžia per
sekioti tokių, jeigu jų yra, už 
jų nusikaltimus kituose 
kraštuose, teisti ir smerkti 
Kanadoje.

Žinia, kad karo metu žy
dai labai skaudžiai nuken
tėjo, nes jie buvo pasmerk

tųjų eilėse. Vis dėl to pro
porcingai pereito karo metu 
nukentėjo nemažiau ir kitos 
tautos, kaip lenkai, pabal- 
tiečiai ir eilė kitų. Ir dar gal 
skaudžiau, nes kiti nukentė
jo nuo dviejų priešų - vokie
čių nacių ir sovietinių bolše
vikų, kurie sutartinai naiki
no sau nepalankų ar nepati
kimą elementą. Liūdniausia 
yra tai, kad iš anų dviejų 
genocidinių santarvininkų 
vienas (naciai) yra totaliai 
pasmerktas, o kitas pasta
tytas teisėjo rolėje. Nuern- 
bergo teisme turėjo lygiai 
būti pasodinti kaltinamųjų 
suole tiek naciai, tiek ir so-
vietai. Nacių darbai išaiš
kinti ir koncentracijos sto
vyklos išardytos, tuo tarpu 
sovietinės koncentracijos 
stovyklos dar labiau praplės
tos ir jų tinklas išvystytas, 
pilnai galioja ir iki šiandie, 
kur deja (kokia irodija!) tų 
sovietinių koncentracijos 
stovyklų pradininkai ir jų 
vadovybėje sargais ir virši
ninkais yra ne kas kitas o 
žydai. Bet kas apie tai kiek

ĮVYKIAI
VIRŠŪNIŲ SĄSKRYDIS 

PARYŽIUJE

Birželio 5 d. prasidėjo Eu
ropos politinių viršūnių 
konferencija, kur dalyvavo 
JAV, Prancūzijos preziden
tai, Anglijos, Italijos, Kana
dos ministerial pirmininkai, 
Vokietijos kancleris. Tartasi 
ekonominiais ir gynybos 
reikalais. Vėliau Amerikos 
prez. R. Reaganas aplankė 
Italiją, Vokietiją ir Angliją 
pasakydamas kietas kalbas 
dėl gynybos. Anot prezi
dento, Sov. Sąjunga graso 
ne tiek paskiriems kraš
tams, bet visiems bendrai ir 
visi turėtų pasiruošti tą 
grėsmę atremti. Marksiz
mas ir leninizmas esanti 
anot prezidento tokia 
atgyvenusisistema, kuriai 
vieta istorijos šiukšlynfe.

Prez. Reaganui lankantis 
Europoje- buvo suorgani
zuotos didžiulės demonstra
cijos už taiką ir atominį nu
siginklavimą. Tai vis jau vi
siems žinomos prokomunis
tinės pastangos prezidentą 
suniekinti, tarsi tik viena 
Amerika būtų dėl atominės 
grėsmės kalta ir ji grasintų. 
O kad sovietai savo 
atomines raketas laiko pa- 
ruošties padėtyje nukreip
tas į Europą, tai demons
trantai to nemato. Prezi
dentui būnant Vakarų Ber
lyne irgi vyko prieš prezi-
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prasitaria? Perėję gulagus 
pasakoja apie tas naikina
mąsias sovietines stovyklas, 
bet ar kas juos girdi ar 
kreipia į tai dėmesį? Solže- 
nicinas išleido net du didžiu
lius tomus apie gulago ar
chipelagą, tačiau jo balsas 
liko tyruose, o kai kas iš po
litinių, net religinių autori
tetų patį autorių apšaukė 
fantastu arba maniaku.

dentą demonstracijos ir an- 
tidemonstracijos. Riaušėse 
žuvo apie 40 žmonių.

Ispanija neseniai įstojo į 
Šiaurės Atlanto Gynybos 
valstybių Sąjungą (NATO). 
Dabar šiai organizacijai pri
klauso jau 16 valstybių.

***
Anglija ir Prancūzija pa

galiau jau pilnai sutarė pra
kasti tunelį p:O’ Lamanšo 
sąsiariu, kuris sausumos 
keliu jungtų abu kraštus. 
Darbai galį užtrukti apie še
šerius metus, bet panaudo
jus naujus metodus darbą 
gali pora metų pagreitinti. 
Bus kasama iš abiejų galų.

*♦*

Afrikoje prie Viktorijos 
krioklio gyveno piktas bizo- 
nas(laukinis jautis) kuris 
ant kelių užpuldinėdavo 
pravažiuojančius vežimus ir 
automobilius. Bet neseniai 
jis puolė ir praeinantį trau
kinį, kuris jį vietoje užmušė.

NEPASKELBTI KARAI

Šiuo metu pasaulyje įsi
liepsnoję trys didesnio karo 
židiniai: Anglijos — Argen
tinos konfliktas dėl Falklan
do salų, kurias netikėtai 
užėmė argentiniečiai be 
jokių derybų ar ultimatumų; 
Izraelio ir Lebanono karas, 

kur Izraelis visa jėga užpuo
lė Lebanoną su pretekstu 
sunaikinti kaimyniniame 
krašte palestiniečių karinius 
lizdus ir tuo pačiu grėsmę 
Izraeliui, ir dar nuo pereitų 
metų vykstąs Irako ir Irano 
karas. Visi šie karai vyksta 
be jokių perspėjimų ar ulti
matumų priešingai pusei. 
Kitaip sakant, pasigauta dar 
seno barbarų gadynėje 
praktikuoto metodo: kas 
pirmas pasirengęs žygiui, 
tas ir puola. Atrodo, diplo
matiniai demaršai ar prakti
kuoti ultimatumai yra jau 
atgyvenęs dalykas, nes 
agresoriui parankesnis yra 
agresoriaus kelias.

MIRĖ SAUDI ARABIJOS 
KARALIUS

Birželio 13 d. mirė Saudi 
Arabijos karalius Chaled, 69 
metų. Jo vietoje paskelbtas 
Saudi Arabijos karalium 
princas Fahd.

Saudi Arabija buvo vie
nintelis kraštas, atvirai sto
vėjęs už provakarietišką 
politiką ir patikimiausias 
Vakarų sąjungininkas. Ara
bų pasaulio maišaty Saudi 
Arabija nepasidavė kitos 
politinės linijos gundymams 
bei grasinimams ir išliko 
savo politikoje pastovi. Kaip 
pats turtingiausias arabų 
pasaulio kraštas Saudi 
Arabija vaidino pagrindinį 
vaidmenį arabų susiskal
džiusiuose kraštuose ir iš
laikė lygsvarą.

Naujasis karalius Fahd 
buvo artimiausias mirusio 
karaliaus patarėjas ir gal 
laikysis senosios Saudi Ara
bijos politinės linijos, bet 
reikia atsiminti, kad visados 
su nauju asmeniu prie vals
tybės vairo keičiasi ir poli
tinis kursas. Vis dėl to arti
miausioje ateityje didelių 
permainų, nors nieko ne
galima pramatyti turint 
minty šiandie vykstantį ka
rą Artimuose Rytuose, ne
pramatoma.

VLIKo 
pirmininkas 
Sydnejuje

SVARBUS PRANEŠIMAS
Numatytas VLIKo pirmi

ninko Dr. K. Bobelio prane
šimas birželio 27 d., sekma
dienį, neįvyks.

Jo pranešimas atkeliamas 
iš birželio 27 d. į birželio 24 
d., ketvirtadienį, 6.30 vai. 
vak. Lietuvių Klube Banks- 
towne.

Kviečiame Sydnejaus ir 
apylinkių tautiečius kuo 
skaitlingiau atsilankyti ir 
sutikti mūsų svečią Dr. K. 
Bobelį su ponia.

A. Mauragis
Sydney ALB Valdybos 

pirmininkas

Australijos Darbo Partija 
paskelbė savo politikos 
nuostatą, kad Australija tu
rinti būti laisva nuo atomi
nių ginklų ir to pasėkoje jau 
dabar į savo uostus net neį
sileisti laivų, ginkluotų ato
miniais ginklais. Tuo pačiu 
turės būti suvaržytos ame
rikiečių karinės bazės Aus
tralijoje ir ateityje gal net 
visai uždarytos. Amerikos 
Valstybės departamentas 
gana aštriai į tai replikavo. 
Dabartinė liberalų federali
nė vyriausybė pareiškė, kad 
amerikiečiai yra Australijos 
sąjungininkai ir su jais rei- 
.kia skaitytis, jeigu Austra
lija nori turėti reikiamą at
ramą.

♦**

Po sėkmingo vizito Angli
joje popiežius Jonas Paulius 
II vizituoja Argentiną sėda
mas taikos susitarimo sėklą.

♦♦♦
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Apie ryšius
Išeivijos ryšių su Lietuva 

problema šiandie yra neišri- 
šiamas klausimas, nes da
bartinis, t.y. okupacinis Lie
tuvos statusas skaldo išei
vius į dvi priešingas stovyk
las: vieni įsitikinę, kad tokių 
ryšių palaikymas su oku
puota Lietuva neišvengia
mai verčia bendradarbiauti 
ir su pačiu okupantu, nes bet 
kokie ryšiai, nežiūrint ko
kiais motyvais jie bebūtų 
grindžiami, vyksta su oku
panto žinia ir per jo malonę. 
Iš kitos pusės teigiama, kad 
ryšiai su Lietuva ir su tauta 
bet kokia kaina palaikytini, 
nes tik Lietuvoje yra išei
viams jų tautinės gyvybinės 
versmės, iš kur galima pasi
semti stiprybės tolimesnei 
išeivijos tautinei egzistenci
jai, o kita vertus ir patiems 
ten gyvenantiems paverg
tiems lietuviams tie ryšiai 
ypatingai būtini, nes esą per 
juos pavergtieji įgauna 
sąlytį su laisvuoju pasauliu, 
laimi kiek šviežo oro ir taip 
jų tvankiame uždarume. Jau 
vien tik gauti laiškų iš už- 
sienio, o prie geros laimės ir 
pasimatyti tegu ir kelioms 
dienoms jau pavergtiesiems 
galioja kaip dangiška atgai
va, sustiprinanti jų puoselė
jamas viltis.

Abi pusės turi pakanka
mai racijos tokių ryšių ar 
santykių svarstyme ir čia 
neįmanomas joks kategoriš
kas sprendimas. Praktiškai 
visi norime tų ryšių tiek iš 
vienos, tiek ir iš kitos pusės, 
tačiau tam kelią pastoja 
abipusiai sudarytos kliūtys, 
kurios tuos ryšius trukdo. 
Nežiūrint to, vis tik tie ry
šiai kiek įmanoma palaiko
mi. Betgi kas ateity palaikys 
bent pakenčiamus ryšius su 
tauta ir Lietuva krašto oku
pacijai dar ilgiau užtrukus: 
sakysim, ar bus kokių ryšių 
išeivijos su Lietuva dar po 
trisdešimt ar po penkiasde
šimt metų? Gal šiandie šis 
klausimas ir ne toks aktua
lus, bet su metais jis aštrės 
ir vieną dieną jis bus visai 
lietuvių išeivijai ir jos tauti
nei vieklai kertinis akmuo, 
gyvybiškai esminė proble
ma. Juk praktiškai išeivija 
be sąlyčio su tauta, be Lie
tuvos, kokia ji bebūtų, ne
turės savo tautinei veiklai 
jokios atramos.

Šiandie iš tikrųjų ką be
veiktume, visados turime 
prieš akis Lietuvą ir pačią 
tautą, ir visos mūsų pastan-

A.A.
KOSTUI MARČIULIONIUI 

staiga mirus, jo seserį Eleną Stadalnikienę ir jos dukrą 
Daivą liūdesio valandoje giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime. A. J. Dįpginčiai

A. Brunkienė
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su Lietuva
gos bei siekimai pasiteisina 
vardan Lietuvos, vardan 
pačios tautos ir jos ateities. 
Dar šiandie kalbame lietu
viškai, leidžiame gausią 
išeivijos spaudą, knygas, 
organizuojame minėjimus, 
auginame vaikus su viltimi, 
kad ir jie kada nors bus nau
dingi Lietuvai, dar gyvi 
gimtojo krašto prisiminimai, 
ir iš čia tėvynės ilgesys, 
ryšiai su ten palikusiais ar
timaisiais. Bet įsivaizduoki
me, kad vieną dieną senųjų 
palikuonių, turėjusių su 
gimtuoju kraštu tiesioginius 
santykius, neliks, o naujų 
papildymų išeiviais iš gimto 
krašto neatsiras be vieno 
kito pabėgėlio ar ištremto, 
gi mūsų vaikams ar vaikų 
vaikams Lietuva nebus jau 
gimtasis kraštas, nepasiilgs 
giminių ar artimųjų, kurių 
jau šiandie nepažįsta ir 
nežino. Kokie interesai juos 
tada riš su Lietuva ir bend
rai su tauta? Dauguma iš jų 
gal net ir nemokės lietuviš
kai, tad ir bent paviršuti
niškas santykis su artimai
siais nebus įmanomas. Be 
ryšio su gimtuoju kraštu 
neišsivystys ir tautinis są
moningumas, kuris yra bet 
kokio lietuviško idealizmo 
pradas. O be šito idealizmo 
jokia veikla svetimame 
krašte neįmanoma.

Štai kas mums šiandie 
galbūt pirmoj eilėj turi rū
pėti. Tuščios kalbos ir sva
jonės, kad lietuviu galima

Prisimename
sąžinės kalinius

ŽMONOS PRAŠYMAS 
PREZIDENTUI

Pereitais metais Marija 
Gajauskienė, lietuvio sąži
nės kalinio lietuvio Balio 
Gajausko žmona, parašė 
laišką Prancūzijos preziden
tui M.F. Mitterand prašy
dama padėti išlaisvinti vyrą 
iš sovietų kalėjimo. Žemiau 
paduodame jos laišką ištisai. 
Neturima žinių, kokių žygių 
prez. Mitterand ėmėsi per tą 
laiką. Betgi B. Gajauskas vis 
dar tebelaikomas kalėjime. 
Jam galima rašyti šiuo ad
resu: PO Box Uchr. 
5110/1-VS, Moscow, 
U.S.S.R.

Jo žmona Irena taip pat 
reikalinga pagalbos ir pa
guodos laiškų. Jos adresas: 
Lithuania - Lietuva, 233000 
Kaunas, Palangos 18-12, 
Irena Dumbrytė Gajauskie
nė, c/o Laima Sulskienė, 
U.S.S.R.

pasidaryti tik iš vadovėlių 
(ir tai svetima kalba) be ry
šio su Lietuva, be kontaktų 
ir santykiavimo su tais 
pačiais tautiečiais. Galima 
išmokti lietuviškai ir svetur 
bebūnant, bet vien tik kal
bos mokėjimas nepadarys 
tavęs lietuviu, jeigu nebūsi 
susigyvenęs su pačia tauta, 
jos istorija, jeigu neturėsi iš 
viso lietuviškos aplinkos. 
Lengva buvo aniems lietu
vių tautos švietėjams ir ža
dintojams ir nepriklausomos 
Lietuvos pamatų statyto
jams, kaip Valančiui, Basa
navičiui, Kudirkai, Mairo
niui, Smetonai ir panašiems, 
kurie jaunystę ir brendimo 
laiką nors ir praleido sveti
mose mokyklose, universi
tetuose, tačiau nuo pat vai
kystės augo lietuviškoje ap
linkoje, kasmet atostogas 
leido savose tėviškėje tarp 
savųjų. Mūsų vaikai to ne
turėjo. Vos peržengę namų 
slenkstį jau pateko sveti- 
mon aplinkon, o buvo ir 
daugelis tokių tėvų, kurie 
svetimą aplinką net įsileido 
ir į savo namus. Tik stebuklo 
keliu tokiose sąlygose išeivis 
vaikas gali išsivystyti su
brendusiu sąmoningu tau
tiečiu. Kaip tik dėl to ir bū
tina šiandie dėti visas pas
tangas, kad bent kol Lietuva 
okupuota ir tauta pavergta, 
kaip nors pratęstume ir už
tikrintume lietuvybės tęsti
numą ir pačioje išeivijoje, 
nes, atėjus leųiiamam mo
mentui, Lietuvai išeivijos 
lietuviai bus nemažiau 
reikalingi, kaip ir pačiame 
krašte. (vk)

Minėto laiško vertimas 
lietuviškai:

’’Pone Francois Mitte
rand,

Jūs neseniai tapote Pran
cūzijos prezidentu. Man ži
noma, kad esate malonus ir 
paslaugus asmuo, ir tikiuosi 
atkreipsite dėmesį į mano 
laišką.

Esu politinio kalinio Balio 
Gajausko žmona. Tokį laišką 
rašau pirmą kartą ir iš tikro 
nežinau, kaip rašyti. Mano 
vyras yra 55 metų amžiaus. 
Jis jau iškentėjo 29 metus 
sovietinėse stovyklose ir dar 
turi 11 metų išbūti. Per 35 
metus jis teturėjo vos 5 me
tus laisvės.

Visą laiką jis laikomas už
darytas vienukėje. Išlei
džiamas pasivaikščioti tik 
vieną valandą per dieną 
gaudamas kiek šviežio oro ir 
prie gerų aplinkybių šiek 
tiek saulės. Tas mane gąsdi
ną, ir nežinau, kaip išgelbėti 
jo sveikatą. Labai prašau 
padaryti ką nors išlaisvinti 
mano vyrą iš stovyklos. Tas 
gali išgebėti jo regėjimą ir 
gal gyvybę.

Mudu turime dukterį. Ji 
gimė, kai jos tėvas jau buvo 
stovykloje. Dabar ji yra vie- 
nerių metų. Su Dievo 
pagalba gal šią vasarą jos 
tėvas pamatys ją pirmą 
kartą.

Pereitą mėnesį pasima
čiau su vyru. Bet pasimaty-

A.A.
ELENAI JURKŪNIENEI 

mirus, jos vyrą Jurgį, dukras Danguolę, Aldoną, Giną, 
sūnų Rimą ir jų šeimas skausme nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi.

Milda, Vytautas ir Ričardas Bukevičiai 
Dita, Graham, Renee ir Kim

A.A.
ELENAI JURKŪNIENEI

apleidus gyvųjų tarpą, jos vyrą Jurgį, Sūnų Rimą, dukras 
Adloną, Danguolę, Giną, žentus ir anūnkus širdingai 
užjaučiame netekus žmonos, Jurgiui, vaikams mamos ir 
anūkams senutės. Kartu liūdime.

Eva ir Julius Kušleika

mas truko tik dvi valandas 
sargybinio akivaizdoje. Kad 
Balį pamatyčiau ir jį pa- 
guosčiau, dukterį turėjau 
palikti pas pažįstamus. Ke
lionė į stovyklą ir atgal man 
užtruko visą savaitę. Pasi
matymo metu mums buvo 
uždrausta kalbėtis gimtąja - 
lietuvių kalba ir visą laiką 
turėjome kalbėtis rusiškai.

Aš negaliu nuleisti rankų 
ir privalau išlikti stipri ko
voje už savo vyrą. Prašau, 
padėkite man šioje kovoje 
už sveikatą ir gyvybę as
mens, kuris man toks bran
gus. Labai labai prašau.

Kaunas, Lithuania.
Irena Gajauskienė” 

Russkaya Mysl /
Keston News

MOTINOS ŠAUKSMAS

Kito sąžinės kalinio Mart 
Nikius iš rusų okupuotos 
Estijos, motina pasiuntė at
virą laišką prezidentui Rea
gan prašydama intervenci
jos pagelbėti jos sūnui. Mart 
Nikius yra nuteistas penke- 
riems metams sovietų darbo 
stovykloje ir dar penke- 
riems metams ištrėmimo. Jo 
sveikata taip suirus, kad yra 
didelis pavojus jo gyvybei, 
tvirtina motina.

Savo laiške Mart Nikius 
motina išvardina sūnaus 
’’nusikaltimus”: ’’Jis reika
lauja, kad Sovietų Sąjunga 
laikytųsi Helsinkio susitari
mų, jis protestuoja prieš 
žmogaus teisių pažeidimus 
Rusijos okupuotoje Estijoje, 
klausosi Amerikos Balso ra
dijo, palaiko ryšius su Vaka
rų žurnalistais. Už tai jis 
turi kentėti priverčiamojo 
darbo stovykloje Permės 

regione, apie 3000 km nuo 
gimtinės, iš kur net motinai 
neleidžiama jo aplankyti.

Ponios Nikius laiškas 
buvo slaptai išgabentas iš 
Estijos ir estų išeivių Ame
rikoje Tarybos pirmininko 
J. Simonson pristatytas į 
Baltuosius Rūmus Wa
shingtone.

Ponia Nikius laiške prašo 
dėti pastangas, kad sūnus 
būtų paleistas ir galėtų 
emigruoti į Švediją, kur jis 
turi giminių, kurie jį globo
tų.

Latvian News Digest

Norį daugiau informacijų 
apie Balį Gajauską ir kitus 
pabaltiečius sąžinės kalinius 
fali gauti kreipiantis: 

riends of the Captives, 
P.O. Box 12, Sandy Bay, 
Tasmania 7005. Pridėkite su 
pašto ženkleliu ir sau adre
suotą voką.

MIRUSIEJI
SU BRONIUM ŠREDERSU 

ATSISVEIKINANT

Gegužės 31 d. iš gyvųjų 
tarpo išsiskyrė Bronius Šre- 
dersas, sulaukęs 68 metų. 
Velionis Bronius buvo atvy
kęs į Australiją prieš 30 me
tų, apsigyveno Port Kembla 
mieste (N.S.W.). čia visą 
laiką dirbo geležies fabrike. 
Buvo viengungis, lėto ir 
malonaus būdo žmogus. Ma
žai su kuo bendravo. Jo po
linkis ir aistra buvo pirkti 
meno paveikslus. Kas antrą 
savaitę vis vykdavo į Syd- 
nejų tų paveikstų medžioti. 
Jo įgytų paveikslų tarpe bu
vo ir tokių didelės vertės. 
Kartą vagys buvo įsilaužę į 
jo namus ir dalį paveikslų 
išvogė. Tad jis sugalvojo 
padovanoti turimus pa
veikslus besikuriančiai 
Wollongonge meno galerijai. 
Ir čia jo įnašas pasidarė ga
lerijai kertinis akmuo. Pa
gerbdami Bronių Šredersą 
už jo didžiulį įnašą meno ga
lerijai Wollongongo miesto 
Valdyba galerijoje įruošė jo 
vardo kambarį, kuriame iš
statyti jo dovanotieji pa
veikslai.

A.a. Broniaus laidotuvėse 
dalyvavo Wollongong mies
to burmistrasz ' N.S.W. 
parlamento narys E. Ramsy, 
vietos lietuviai ir miesto 
meno mėgėjai. Palaidotas 
Like Side Memorial Lawn 
kapinėse. Savo namą ir liku
sį turtą buvo užrašęs vietos 
katalikų bažnyčiai.

M.G.
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PENKIASDEŠIMT METŲ
A. Zubras

BE MAIRONIO
ASMUO m MOKYTOJAS

Prelatas, profesorius Jo
nas Mačiulis, poezijoje bei 
literatūroje žinomas Mairo
nio vardu, mirė Kau
ne 1932 m. birželio 28 d., ei
damas 70-sius amžiaus 
metus. Kilmės raseiniškis, 
pasiturinčių ūkininkų sūnus. 
Baudžiavos laikais tėvai bu
vo laisvi, karališki valstie
čiai. Mokėsi Kauno gimnazi
joje, vienerius metus studi
javo Kievo universitete lite
ratūros mokslus. Grįžo į 
Kauną ir čia baigė kunigų 
seminarija. Lietuvių kalbos 
čia mokė kun-Antanas Ba
ranauskas, ’’Anykščių šile
lio” autorius, kalbininkas, 
vėliau tapęs Seinų vyskupu. 
Kun. J. Mačiulis, baigęs se
minarija, toliau studijavo 
Petrapilio dvasinėje akade
mijoje, kuri ten veikė nuo 
1844 m. kaip Vilniaus dvasi
nės akademijos tęsinys. 
Kun. J. Mačiulis už tezę iš 
moralinės teologijos ”De 
iustitia et jure” gavo magis
tro laipsnį. Nuo 1894 m. iki 
1909 m. profesoriavo toje 
pačioje akademijoje, dėsty
damas moralinę teologija ir 
eidamas akademijos inspek
toriaus pareigas. 1909 m. 
buvo paskirtas Kauno kuni
gų seminarijos rektoriaus 
pareigoms ir juo buvo iki 
mirties. Įsikūrus 1922 m. 
Kauno universitetui, buvo 
teologijos ir filosofijos fa
kulteto profesorius. Žemes
nio kurso (filosofijos) semi
naristams dėstė literatūra ir
Lietuvos istoriją, gi aukš
tesniojo teologijos kurso 
moralinę teologiją. Dar Pet
rapilio dvasinėje akademi
joje buvo parašęs Lietuvos 
istoriją su priedu apie lietu
vių rašytojus. Pirma laida 
istorijos atspausdinta Tilžė
je spaudos draudimo laikais 
1891 m. Stanislovo Zanavy
ko slapyvardžiu, gi ketvir
toji laida jo raštų ketvirtuo
ju tomu Kaune 1926 m. 
Ypatingai iškeltas Kęstutis 
ir Vytautas. Maironis yra 
pirmasis Vytautui davęs di
džiojo vardą. Smerkiami 
kryžiuočiai ne tik taip lietu
vių tautos priešai, bet ir pa
čios krikščionybės idėjos.. 
Dėl jų niekšybių ir Gedimi
nas susilaikęs nuo perėjimo į 
krikščionybę. Jis yra pirma
sis, priešingai lenkų istori
kams, kuris Lietuvos vals
tybės egzistencijos neužbai
gia su Liublino unija. Vals
tybė egzistavo iki 1795 m. 
trečiojo padalinimo, nors ir 
sąjungoje su Lenkija. Vėliau 
šią mintį, rusų kilmės istori
ko Ivan Lappo įtakoje, iš
ryškino A. Šapoka. Visuoti
nės literatūros kursui 
Kauno kunigų seminarijos 
klierikai naudojosi šapiro
grafuotu leidiniu. Atspausta 
buvo 1926 m. Maironio raštų 
V-jame tome. Tai suglausta 
247 puslapių pasaulinės lite
ratūros apžvalga, prade
dant kiniečių, japonų, indų, 
persų, žydų, pereinant prie 
graikų ir romėnų ir vėlyves
nės europiečių. Įjungta ir 
latvių literatūros apžvalga, 
kurią Maironiui parūpino 
Mintaujos prelatas M. Jasė- 
nas. Nei Maironio Lietuvos 
istorija, nei jo pasaulinės 
literatūros apžvalga nėra 
originalios mokslinės studi
jos. Tai tik mokyklinio po
būdžio spausdintas dėstyto
jo žodis savo studentams

MAIRONIS Piešė dali. Adomas Varnas

seminaristams, maironiškas, 
idealistinis.

Kai 1932 m. birželio 28 d.
mirė Maironis, Kauno skau
tai stovyklavo Karmėlavos 
pušyne prie Neries upės. 
Paskubomis paruošiau Mai
ronio laužui programą 
’’Bundanti Lietuva”. Iš 
atminties atkurti buvo jo ei
lėraščių posmai ir kompo
nuotos dainos. Maironio 
raštų po ranka gi niekas 
stovykloje neturėjo. Laužui 
vadovavo Vilius Bražėnas. 
Atvyko ir skaūtų šefas An
tanas Smetona, lydimas vy
riausio skautininko pulk. 
Juozo Šarausko. Išprovoka
vome ir A. Smetoną papasa
koti apie savo pažintį su 
Maironiu.

Į Maironio laidotuves 
Kauno skautai organizuotai 
nenuvyko. Koks mūsų 
abuojumas, bet ir vyresnių 
už mus apsileidimas! Laido
jamas vyriausias tautos vai
dila, o mes kaip niekur nieko 
Neryje maudomės. Jaunys
tė kvailystė. Taip, turbūt, 
visais laikais buvo ir bus.

Maironio karstas Kauno 
katedros rūsyje. Taip netoli 
jo namų, vos tik per Rotu
šės aikštę. Muziejaus gat
vėje dviaukštė boroko sti
liaus rezidencija, iš kur per 
sodelį Maironis per specia
liai iškirstus vartelius pa
tekdavo į kunigų seminariją, 
apsuptą mūrine siena. Mai
ronio namai, katedra, semi
narija viskas Nemuno — 
Neries santakoje. Čia ir 
Kauno pilies griuvėsiai. O 
gynė ji Lietuvą nuo priešo 
kryžiuočio. Maironio na
muose dabar Maironio 
muziejus. Prieš namus 
granito paminklas. Ir nau
jųjų laikų viešpačiai po ilgo 
abejojimo vis dėl to ryžosi 
palikti tautai Maironį.
2. MAIRONIO KŪRYBA

Eiliuoti Maironis pradėjo 
dar besimokydamas gimna- 

lenkai — J. Kraševskis ir J. 
Slovackis. Pirmieji Maironio 
eilėraščiai yra lenkų kalba. 
Jų nėra išlikę, nes autorius 
vėliau juos sunaikino. Bai
giant seminarija Maironis 
1888 m. parašė poemą, pa
vadinęs ’’Lietuva”. Ji buvo 
dedikuota lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojui, poe
tui vysk. Antanui Bara
nauskui. Ši poema liko ne
spausdinta. Toliau patiekia
me Maironio kūrinių leidi
nius su pirmosios laidos ar 
parašymo metais. Datoms 
pasikrauname K. Korsako 
redaguota "Lietuvių litera
tūros istorija” II t., Vilnius, 
1958 m.

’’PAVASARIO BALSAI” 
(1895). Tai lyrinių eilėraščių 
rinkinys, susilaukęs daug 
leidinių. Eilėraščių skaičius 
leidiniuose įvairuoja. Gyvas 
būdamas autorius naujiems 
leidiniams yra taisęs kalbą ir 
gerinęs patį eiliavimą. Vė
lesniuose leidiniuose priedui 
sulietuvinti vertimai iš indų 

zijoje. Tuo metu jam didelės 
įtakos turėjo lenkiškai 
rašęs, bet save lietuviu lai-

UŽMIGO ŽEMĖ

Užmigo žemė. Tik dangaus 
Negęsta akys sidabrinės. 
Ir sparnas miego malonaus 
Nemigdo tik jaunos krūtinės.

Neužmigdys naktis žvaigždės. 
Nenuramins širdis troškimų; 
Dvasia ko ieško, kas atspės. 
Kai skęsta ji tarp atminimų!

Aušra saulėtekio nušvis, 
Ir užsimerks nakties šviesybės;
Neras tik atilsio širdis:
Viltis nežvelgs į jos gilybes!..

kęs Adomas Mickevičius, 
-r------- - ,117' i. ... n . ...

Iš Maironio kūrybos
VASAROS NAKTYS

Ramios, malonios vasaros naktys;
Medžio užmigęs nejuda lapas;
Viskas nutilo, viskas nurimo, 
Vienos tik žvaigždės mirkčioja, dega.

Viskas užmigo, viskas nurimo;
Žemę apsupo meilės svajonės;
Neša jos sielą, neša, liūliuoja.
Ilgesio pilnos ir įkvėpimo.

Vasaros naktys, ramios, malonios.
Atilsiu liūdną širdį viliojat!
Tiek tų ant žemės sielvartų, vargo!..
Jūs tiktai vienos ramios, vienodos.

Ramios, vienodos! Magiška jėga 
Migdote gamtą saldžia svajone! 
Kam gi nemigdot mano troškimų? 
Ko man taip ilgu, ko man taip liūdna?

PAVASARIS

Pavasario saulė prašvito meiliai
Ir juokiasi, širdį vilioja;
Iškilo į dangų aukštai vieversiai, 
čirena, sparneliais plasnoja.

Išaušo! Išaušo! Vėjelis laukų
Bučiuoja, gaivina krūtinę;
Pabiro pasklido žiedai ant lankų — 
Vainikų eilė pirmutinė.

Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties!
Vien meilę norėtum dainuoti.
Apimti pasaulį, priglaust prie širdies.
Su meile saldžiai pabučiuoti!

Graži tu. mano brangi tėvyne. 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai: 
Graži tu savo dangaus mėlyne! 
Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.

Kaip puikūs slėniai sraunus Dubysos, 
Miškais lyg rūta kalnai žaliuoja: 
O po tuos kalnus sesutės visos 
Griaudžiai malonias dainas ringuoja.

Ten susimąstęs tamsus Nevėžis
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas; 
Banguoja, vagą giliai išrėžęs;
Jo gilią mintį težino Dievas.

Mūsų Pastogę Nr..24,. 1982.6.21, pąl. 3

Rigvedos. Maironis baladės 
žanro lietuvių literatūroje 
pradininkas. Jos įjungtos 
vėlesnėse ’’Pavasario balsų” 
laidose.
’’Jūratė ir Kastytis” (1920), 
’’Čičinskas” (1920)), ’’Ant 
Punės kalno” (1925). Bala
dėje ’’Roma” vaizduojama 
hanų antplūdžio laikai, kur 
Atila susitinka su popiežiu
mi. Laimėtojas ir be kovos, 
žinoma, lieka popiežius, o iš 
hunų tik prisiminimai, "vien 
kryžius tespindi aukštai.” 
Pabaigoje italų nacionalisti
nis sąjūdis su Garibaldžiu 
"štai laužias į Petro duris”. 
Baladė baigiama, pasipikti
nimu, kad ’’Italijos sūnūs, 
teisybę pamynę, įžeidę 
krikščionių jausmus, užmir
šę, kad Rymas pasaulio sos
tinė”, kad tai šventojo tėvo 
namai. Tai vienintelė baladė 
tarptautinės tematikos, 
Maironio dvasiškio duoklė 
šventajai Romai.

Bus daugiau
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J: PASIEKUS VIRŠMINĖTAS SUMAS, NURODYTI PROCENTAI PRITAIKOMI AUTOMATIŠKAI.

Tautos Fonde
Birželio trėmimų minėji

me Sydnejuj, birželio 6 d. 
Sydnejaūs ir apylinkių lie
tuviai nuoširdžiai parėmė 
Lietuvos laisvės kovą auko
dami Tautos Fondui:

$ 25 prel. P. Butkus,
Po $ 20 - E. Rašymas, V. 

Kondrackas, V. Patašius, 
Viktoras Šliteris.

$ 15 J. ir E. Černiauskai.
Po $ 10 - A. Savickienė, J. 

Makūnas, Pr. Žitkauskas, A. 
Lingė, N. Vaičiurgytė, J. 
Slavikauskas, A. Šumskas, 
T. Šidlavičius, B. Paskoči- 
mas, S. Šatkauskas, V. ir E. 
Ladygai, A. ir M. Statkai, E. 
ir E. Šliteriai, Pr. Andriu
kaitis, A. Žilys, J. Jūra- 
S’ai, J. Kušleika, P. ir O." 

rosai, Dr. L Venclovas, L.
ir M. Cox, S. Zablockienė.

Po $ 5 - A. ir L. Kramiliai, 
Pr. Liubinskas, L. Si- 
manauskas, M. ir K. Eiro- 
šiai, V. Bukevičius, E. Ba- 
dauskienė, J. Skuodas, R. 
Venclovas, E. Karpienė, A. 
Lokys, M. Šumskas, p. 
Juodgalvis, A.*ir V. Jab
lonskiai, P. ir V. Antanaičiai, 
S. česnavičius, M. Vaškevi
čienė, V. Petniūnienė, neiš- 
kaistoma pav., A. Pečiulis, 
neįskaitoma, J. Paltanavi
čius, A. Brunkienė, Z. ir A. 
Storpirščiai, p. Adomėnas, 
Jz. Ramanauskas, V. ir Z. 
Čilvinai ir P. ir E. Nagiai.

Kiti mažesnėmis sumomis 
- viso $ 510.00

MELBOURNAS

A.a. M. LipšienėsGeelon- 
ge atminimui vietoj gėlių 
aukojo Tautos Fondui Dr. 
Kazys Zdanius.

Nuoširdus. ačiū visiems 
Mūsų Pastogė Nr. 24, 1982.6.21, psl. 4
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parėmusiems Lietuvos lais
vės kovą.

Dar vis kyla klausimų kas 
yra Tautos Fondas ir kokie 
jo uždaviniai. Tautos Fondo 
Centrinė Valdyba dabar yra 
New Yorke, jos adresas: 345 
Highland Blvd. Brooklyn, 
N.Y. 11207, USA. Tautos 
Fondo Atstovybė veikia ki
tuose kraštuose, kur tik gy
vena lietuvių. Tautos Fon
das yra Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto 
padalinys, sutrumpintai

Tautos Fondo uždavinys 
yra telkti duomenis apie pa
vergtos Lietuvos gyvenimo 
ūkines, socialines, religines 
ir politines sąlygas, jas nag
rinėja ir tyrimo vaisius tei
kia įstaigoms, kurios domisi 
Lietuva.

Leidžia bei skleidžia kny
gas ir kitokius rašinius apie 
Lietuvą, garsina Lietuvos

Nemokamas
gydymas Lietuvoje

Visais varpais tarybiniai 
varpininkai skambina apie 
nemokamą gydymą ir 
nemokamą mokymą. Idėja 
labai graži, bet jai įgyven
dinti reikia geros valdžios, 
reikia doros ir sąmoningos 
visuomenės. O to nėra. To
dėl jau visoj Lietuvoj skun
džiamasi: nemokamas gy- 
.dymas labai brangiai kaš
tuoja. Ir kaipgi nekaštuos, 
jei nežinai nei kam, nei kiek 
duoti. O duoti būtina: be to

. . . . • r, _. i ,

laisvės reikalą viešosios in
formacijos priemonėmis 
(per laikraščius, radiją ir te
leviziją) ir paskaitomis. Re
mia organizacijų bei asmenų 
veiklą atitinkančią Tautos 
Fondo uždaviniams. Prie 
Tautos Fondo veikia Lietu
vos laisvės iždas. Jo turtas 
neliečiamas, bet palūkanos 
naudojamos dabartinei Lie
tuvos laisvės kovai. Lietuvai 
išsivadavus iš pavergties šis 
kapitalas bus perduotas 
Lietuvos vyriausybei. Tes
tamentiniai palikimai jeigu 
jie nepažymėti kitaip, auto
matiškai eina į Lietuvos 
laisvės iždą. Aukotojai už 
kiekvieną įmokėtą 100 dole
rių gauta vieną balsą ir turi 
teisę balsuoti Tautos Fondo 
metiniame suvažiavime
renkant Centrinės Valdybos 
pareigūnus. Australijoje
platesnes informacijas teikia 
T.F. ižd. A. Kranulius tel. 
727 3131, 83 Queen Str. 
Canley Vale N.S.W. 2166.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje, Sydney

sunkiai arba visai ligonis 
nesveiksta.

Nemokamojo gydymo 
brangumą pagaliau sužinojo 
partija ir tarybinė vyriau
sybė. Senasis Maskvos svei
katos apsaugos ministras 
"akademikas” Petrovskis, 
psichiatras, aprobavęs ir. 
taikęs kitaminčių ’’gydymą” 
psichinėse ligoninėse, buvo 
atleistas (tik ne už kitamin
čių ’’gydymą”!). Naujai pas
kirtasis G. Burenkovas 

ėmėsi gydyti ’’nemokamąjį 
gydymą”. Viduvasarį susi
šaukė į Maskvą respubliki
nius sveikatos apsaugos mi
nistrus ir labai griežtai pa
reiškė, kad gydytojų kyši
ninkavimas ir korupcija pri
ėję prie kraštutinės ribos. 
Vien trūksta, kad apie tai 
sužinojęs, imtų šaukti užsie
nis. Kyšių reikalaujama vi
sur, bet ypač Lietuvoje. Ky
šio dydis priklausąs nuo gy
dytojo užimamosios vietos 
aukštumo ir nuo jo vardo 
garsumo. Profesoriai nebe
nori imti rublių. Reikalaują 
brangenybių, aukso arba 
patikimesnės valiutos. Am
bulatorijose nedarbingumo 
lapelius duoda taip pat už 
kyšius. Kyšius ne tik priima, 
bet jau reikalaują. Padėtį 
reikią taisyti skubiai.

Turbūt dėl šių ar kitų 
priežasčių buvo atstatytas 
Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministras V. Kleiza. Jo vie
ton atsisėdęs Platūkis, pa
našiai kaip ir Burenkovas, 
ėmėsi ’’padėtį taisyti”. Susi
šaukė ligoninių ir sanatorijų 
vyriausiuosius gydytojus ir 
akivaizdžiais pavyzdžiais 
jiems išdėsiė, kaip visuoti
nai ’’žmonės baltais chala
tais” piktnaudžiauja savo 
profesiją, lobsta iš žmonių 
bėdos. Skundais užverstas 
Vilnius, užversta Maskva.

Burenkovas, nepasitenki
nęs pokalbiu Maskvoje, ap
lankė Vilniaus, Kauno ir kitų 
miestų ligonines, tikrino po
pierius. Bet kyšiai popie
riuose neregistruojami. Ne
darbingumo lapelių žiūrėti 
buvo atsiųsta keliolikos 
žmonių komisija. Būdinga, 
kad Kaune, svečiu pavadin
tas, Burenkovas atkirto: "Ja 
choziain, a ne gostj!” (”Aš - 
šeimininkas, o ne svečias!”).

Tipiška okupanto pažiūra į 
Lietuvą. 4

Iš Vilniaus sugrįžę vyriau
sieji gydytojai naujienas pa
pasakojo savo pavaldiniams, 
prašę ’’paslapties” plačiai 
neskeisti. Turbūt viskas tuo 
vizitu pasibaigė. Atitinkamų 
žinybų atitinkamose knygo
se buvo parašytas ’’paukš
čiukas” — ’’padarytos išva
dos ir imtasi priemonių’’... 0 
nemokamas gydymas gal 
dar labiau pabrangs, kaip 
brangsta prekės kovos su 
spekuliacija metu. O kas gy
dosi ambulatorijoj, tam rei
kės dar daugiau sveikatos, 
kad galėtų dienų dienas sto
vėti koridoriuose prie ’’bal
tojo chalato” durų su nume
riuku rankose... Čia jau sis
temos reikalas.

G. Arnaitis
Iš Lietuvos pogrindžio 
’’Aušros” Nr. 29 (69)

1981 m. gruodis

ATSIŲSTA PAMINĖTI

ŠVIETIMO GAIRĖS. 
Lietuviško ugdymo žurnalas 
mokyklai ir šeimai. Nr. 26 
1981 m. gruodis. Leidžia 
JAV Liet. B-nės Švietimo 
Taryba. Auklėjimas ir tau
tinis sąmoninimas yra esmi
nis dalykas išeivijoje. Šis 
pedagoginis žurnalas yra 
būtinas tiek mokytojams, 
tiek ir lietuviškai šeimai. 
Švietimo Gairės išeina 
du kart per metus. Prenu
merata $ 4, atskiras Nr. $ 2. 
Administratorius J. Plačias, 
3206 W. 65-th Pl. Chicago, 
Ill. 60629. U.S.A.
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Kalbama, kad išeivijoje 
yra virš milijono o gal ir 
daugiau lietuvių, pasklidu
sių po visą pasaulį, o žinome 
tik keliasdešimt tūkstančių, 
kurie glaudžiasi prie savųjų 
ir dalyvauja lietuviškame 
išeivijos gyvenime. Jeigu 
taip visi susiburtume, koks 
tai būtų neįveikiamas lietu
viškas branduolys!

Nesidairant toli užtektų 
tik pasižvalgyti po Australi
ją. Kiek tų pačių lietuvių yra 
ir sėkmingai darbuojasi to
kiuose didmiesčiuose, kaip 
Sydney, Melbourne, Adelai
de, kur yra susikūrę ir išsi
vystę stiprūs lietuvių cent
rai, kiek jų yra pasklidusių 
be kontakto su kitais tautie
čiais. Tenka skaitytis su 
faktu, kad yra tokių, kurie 
turi savo gyvenimą ir nenori 
nieko girdėti apie lietuvius 
ir lietuvybę, bet yra tikrai 
nuoširdžių tautiečių, kurie 
širdyje yra sąmoningi lietu
viai, bet taip susidėjusios tik 
pačios gyvenimo sąlygos ir 
aplinkybės, kad atsipalaida
vusių ryšių su lietuviais gal 
net ir neturi laiko sumegsti. 
Tačiau progai pasitaikius 
pakalbinti jie savotiškai at
gyja ir po vieno kito susi
tikimo patys tų kontaktų 
sieks ir ieškos. Galbūt kiek
vieno mūsų būtų pareiga 
suradus nežinomą lietuvį 
padaryti jį žinomu, suvesti 
su lietuviais, kad jis pasijus
tų savas tarp savųjų.

Štai neseniai aktyviam 
Sydnejaus lietuviui kultūri

Visur užtiksi lietuvį
ninkui Juozui Maksvyčiui 
teko susitikti Sydnejuje su 
vienu tokiu ’’nežinomu” lie
tuviu Aleksu Liubanskiu, 
kuris šiandie Sydnejuje vie
no iš patraukliausių preky
bos centrų, turizmo ir resto
ranų PIER ONE CENTRE 
vyriausias vedėjas (general 
manager). Jis buvo labai lai
mingas susitikęs lietuvį, 
kalba dailiai lietuviškai ir 
džiaugiasi galįs vėl su lietu
viais pabendrauti.

Šio jauno ir veržlaus vyro 
istorija irgi nėra kasdieniš
ka. Gimęs Vokietijoje 1950 
m., jis būdamas šešerių me
tų drauge su motina Alek
sandra Aldona Liubanskiene 
(ji prieš trejetą mėtų jau 
mirė. Sydnejiškiai lietuviai 

Aleksandras Liubanskis

daugumas ją gerai prisime
na, nes gyvai reiškėsi Mo
terų Soc. Globos Draugijo
je). Australijoje Aleksand
ras išėjo pradžios, viduri
nius ir specialius mokslus. 
Baigė Commercial Arts 
School ir vėliau Technikos 
mokykloje išėjo ir baigė Ad
vertising, Management ir 
Public Relations kursą. Stu
dijuodamas jis gyvai reiškė
si kaip sportininkas ir vėliau 
išvykęs į Europą Anglijoje 
žaidė futbolą ir dirbo įvai
riausius darbus. Net buvo 
patekęs į norvegų kompani
ją, kuri tyrė Šiaurės jūrą ir 
ieškojo naftos.

1968 m. grįžęs į Australiją 
kiek laiko dirbo Sydnejaus 
pašte, vėliau susidėjo su 
kompanija ieškoti naftos 
Australijoje (apie Darviną, 
net Singapūrą), kiek laiko 
tarnavo kaip policininkas, 
plaukimo ir gimnastikos in
struktorius. Dar vėliau ver
tėsi Queenslande kaip meno 
pirklys, įstojo kviečiamas 
pas Frank Fox ir darbavosi 
įkuriant ’’Old Sydney Town” 
netoli Gosfordo. Labai pro
duktyviai reiškėsi kaip pri
taikomojo meno specialistas 
bei firmose kaip ryšių su 
Eublika konsultantas. Su 

iekvienu apsiimtu darbu jis 
įgarsėjo kaip gabus organi
zatorius ir toli pramatantis 

-planuotojas. Greit jį paste
bėjo Sydnejaus Pier One 
Centro savininkai ir jį pak
vietė suorganizuoti ir vesti 
Pier One Centrą. Tai Syd
nejaus vienas iš gražiausių, 

patraukliausių krautuvių, 
kavinių ir restoranų centras. 
Alekso sumanumu ir pas
tangomis didžiulis senas ir 
apleistas Sydnejaus uosto 
sandėlių blokas virto fan
tastiška turizmo vieta, bene 
pati patraukliausia Sydne
juje.

(Pier One Centre yra be
veik po Sydnejaus tiltu kai
rėje pusėje netoli Rocks, 
Hickson Rd. & Lower Fort 
St., ant pat vandens).

Nežiūrint jo pozicijos, jis 
išlikęs paprastu kukliu lietu
viu ir mielai norėtų matyti 
lietuvių jo įkurtame Pier 
One Centre. Pats gražiai

NAUJI LEIDINIAI
Česlovas Butkys. TEISĖ

JO ATSIMINIMAI. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas 
Čikagoje 1982 m. Aplankas 
Jonės Karūžaitės. 318 psl. 
Kaina $ 10.

Autorius išbuvo teisėju 
jer visą Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpį, iš- 
eido eilę knygų teisės klau

simais. Parašęs ir skelbęs ir 
dailiosios prozos kūrinių, 
ypač scenos vaizdelių, šioje 
knygoje jo turtingų atsimi
nimų trupinėliai skaitytojui 
bus įdomūs ir patrauklūs.

Aloyzas Baronas. TRIS
DEŠIMT ISTORIJŲ SU
AUGUSIEMS. Pomirtinis 
novelių rinkinys. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas 
Čikagoje 1981 m. 176 psl. 
Kaina $ 8.

Prieš metus Čikagoje mi
ręs autorius paliko ir ne
skelbtų kūrinių, čia paduo

kalba lietuviškai, jau net du 
kartus buvo nuvykęs į Lie
tuvą pasimatyti su giminė
mis. Labai apsidžiaugė 
pamatęs Mūsų Pastogę ir čia 
pat ją užsiprenumeravo.

Džiaugiamės lietuvio sėk
me ir linkime jam dar dides
nio pasisekimo. Kaip iš 
trumpų duomenų matome, 
tokie aktyvūs ir veržlūs 
žmonės neturi laiko kitokiai 
veiklai, tačiau pakalbinti jie 
laimingi užmezgę ryšius su 
lietuviais ir reikalui esant 
net gali būti labai patikimi 
atitinkamoje vietoje lietu
vybės ramsčiai.

dama novelių rinkinys iš po
mirtinio palikimo. A. Baro
nas buvo vienas iš produk
tyviausių autorių išeivijoje 
ir jis skaitytojui pažįstamas 
iš jo anksčiau išleistų knygų, 
kaip brandus ir sultingas 
pasakotojas.

Gauta Lietuvos pogrin
džio spaudos: Aušra Nr. 29 
(69). Siame numery plačiau 
rašoma apie Lietuvos Hel
sinkio grupės nario kun. B. 
Laurinavičiaus nužudymą ir

• daug kitų įdomių faktų.
LKB Kronika Nr. 51 šių 

metų kovo mėn. Laikraštis 
eina nuo 1972 metų. Paduo
dama daugybė faktų apie ti
kinčiųjų persekiojimus Lie
tuvoje.

Amerikoje sunkiai serga 
žinomas rašytojas Vytautas : 
Alantas ir jam padaryta šir- | 
dies operacija. Neseniai ' 
praėjo jo 80 metų amžiaus

• sukaktis.

J. Krupavičius

(PRISIMINIMAI)
Ir atsimenu, kad tas ūki

ninkas kada tvirtai pastatė 
savo koją ant Išlaužos plento 
žygiuoti į Kauną, tuo pat 
metu Kaune ant mano stalo 
suskambėjo telefonas: 
„Kalba policijos vadas. Pa
imk savo vyrus, esančius at
sargoje ir policijos rezervą 
(Raitoji policija) ir tuojau 
vyk išvaikyti ten už Garlia
vos, Išlaužoje, besigrupuo- 
jančius ūkininkus. Nekrėsk 
sujais šposų! Duok gerą pa
moką!” -

Susėdome į policijos auto
busus ir žaibo greitumu nu
važiavome. Prie Išlaužos jau 
sutikome bežygiuojančius 
Kauno link šimtus lietuviškų 
ūkininkų. Mūsų buvo apie 50 
žmonių. Galvojau, jeigu jie 
čia turėtų gerą vadą ir tik po 
grėblį, tai mus, policiją, per 
penkias minutes į dulkes 
paverstų. Bet aš tuo lai
ku pagalvojau ir apie mūsų 
pirmuosius karius - savano
rius Alytuje, kurių mažas 
žiupsnelis ten išvaikė tūks
tantines bandas kacapų. Ne 
kiekybėje, bet kokybėje - 
galybė!

Paprašiau sustoti ir išsi
skirstyti, nes turiu įsakymą 
jų toliau neleisti, ir jį pildy- 

I siu! Į mano prašymą jie ne
kreipė dėmesio, tik dar gar
siau šaukė, kad jie turį visi 
eiti į Kauną ir tiems smeto- 
nininkams (jau ir tada) iš
dėstyti savo nepakeliamą 
padėtį.

Mano širdis buvo su jais, 
bet aš turėjau vykdyti įsa
kymą! Užmerkęs akis stai
giai pakėliau savo dešinėje

Tęsinys

rankoje laikomą baltą 
pirštinę ir ją nuleidau. Tai 
buvo ženklas mano vyrams 
pradėti. Iš užpakaly manęs 
stovėjusių dviejų autobusų 
pasipylė jauni pilni energi
jos su guminėmis rankose 
policininkai ir kaip išalkę 
vilkai šoko ant tų vargšų 
ūkininkų. Truko, nedaugiau 
20 minučių ir šitie laukai kur 
dabar stoviu, liko nusėti tik 
klumpėmis ir klumpėmis ir 
tik kur ne kur vėjas ritino 
paliktą kepurę... Kiek tik 
akis galėjo įžiūrėti jau nieko 
kito nesimatė, tik grįžtan
tieji uždusę mano vyrai - 
policininkai. Tai buvo mano 
pirmas ir paskutinis susiti
kimas su vargšu lietuvišku 
ūkininku.

Bet Išlaužos istorija dar 
tuo nesibaigė. Tą rudenį, 
senesnieji gal atsimenate, 
mes tarnaujantieji turėjome 
išpirkti žąsų kuponus: už 
kiekvieną algoje 50 litų - žą
sį. Ir mes keitėme kuponus į 
žąsį ir valgėme ir dejavome, 
bet valgėme. O tik tada tas 
vargšas mūsų ūkininkas gal 
kiek lengviau galėjo kalbėtis 
su Žemės banku ir apsimo
kėti mokesčius, kurie jį be- 
pasigailėjimo spaudė.

Taip, begyvendamas pri
siminimais, palikau užpaka
ly Garliavą ir leidausi nuo 
Aleksoto kalno į Vytauto 
tiltą, už kurio jau rūkuose 
tūnojo Kaunas. Tas Kaunas, 
kurį mano gyvenime man 
teko pažinti, kaip amen po
teriuose. Pašalinėmis gat
vėmis privažiavau Vydūno 
alėją ir kitame jos gale pa

tekau į Jankaus gatvę ir iš 
čia įsukau į pirmo namo 
kiemą. Ten kada tai buvusi 
mano gera pažįstama p. Li- 
kevičienė mane mielai priė
mė ir gerai pavaišino. O vė
liau be1 pertraukos gyrėsi, 
kad jos sūnus Vytautas, kaip 
inžinierius yra numatomas 
susisiekimo ministeriu. O 
kas svarbiausia, - jis yra įsi
mylėjęs vieną gražią protin
gą komunistę ir tuojau bū
siančios vestuvės. Labai 
esanti patenkinta mano at
vykimu, nes aš turėsiu būti
nai būti liudininku.

Man beklausant akyse 
tamsu pasidarė. Juk aš dar 
taip gerai atsimenu, kaip tas 
pats inž. Vytautas Likevi- 
čius ir jo motina buvo karš
čiausi tautininkai! Inž. K. 
Šakenis (Švietimo ministe- 
ris) ir kiti garsūs tautininkai 
čia gulė ir kėlė. Ar ne verta 
tikėti stebuklais?

Kiek paplepėjęs įlindau į 
buvusį p. Broniaus Gasiūno 
(dabar gyv. Geelong) kam
barį, kuriame jis begyven
damas čia baigė universitetą 
ir užtraukęs langines kritau 
į jo lovą.

Manau, kad tas miegas, 
buvo mano miegas už praė
jusias savaites, nes tik se
kantį rytą p. Likevičienė at
sargiai pravėrusi duris pasi
teiravo, ar dar esu gyvas. 
Kiek vėliau ji vėl mane ap
lankė ir sviesdama ant mano 
lovos pundą laikraščių pasa
kė, kad dabar einanti į turgų 

•ir kad man pusryčiai stovį 
ant stalo virtuvėje. Kad ne
būtų nuobodu patarė pavar
tyti laikraščius.

Vedamuosiuose draugas 
Justas Peleckis (kada tai ir
gi mano pažįstamas) dabar 
karališkai gyvenantis prezi
dentūroje, rėkia ant kapita
lizmo prisigėrusių buožių 

darbininkų, kurie dar vis 
svajoja apie 8 vai. darbo 
dieną ir neaukoja visų savo 
jėgų ir sveikatos atstatyti 
„sunaikintą” Lietuvą . Dar
bininko pareiga dabar tik 
dirbti, dirbti ir dar kartą 
dirbti neatsižvelgiant į va
landas ar pelną. Kad liaudis 
vienbalsiai reikalauja vy
riausybę Vilniaus katedrą, 
kaip skleidžiančią iš sakyklų 
nuodingą priešvalstybinę 
propogandą ir klaidinančią 
mūsų sveiką visuomenę, 
tuojau uždaryti ir kurstyto
jus patalpinti, kur jie pri
klauso. (Vėliau tas ir buvo 
padaryta - „sveika liaudis” 
ją pavertė koncertų sale.)

Toliau skaičiau, kad 
Kauno visuomenė reikalauja 
vidury miesto esančias 
kraugerių - išnaudotojų ka
pines sulyginti su žeme ir 
ten padaryti sporto aikštę. 
Tuo būtų atsikratyta tamsūs 
praeities prisminimai ir pa
dedama kurti sveiką kom
jaunuolį. (Kiek vėliau ir tas 
buvo padaryta. Kur ilsėjos 
mūsų garbingų prabočių 
kaulai, - dabar spardoma 
futbolas).

Kitame numery visas pir
masis lapas pašvęstas mūsų 
kariuomenei, kurios tikrieji 
vadai (vargšai, dar nespėję 
pasprukti) prašo susijungti 
su draugo Stalino, mus išva
davusio iš amžino jungo, 
garbingais kariais ir petys į 
petį kovoti prieš fašizmą ir 
žmonijos mulkintojus. 
(Vėliau ir tas prašymas 
„buvo išklausytas ir iš mūsų 
buvusios kariuomenės liku
čių gimė rusų 16 lietuviškoji 
divizija, kuri vėliau buvo 
naudojama kare su vokie
čiais ir net gaudant miškuo
se, kaimuose ir miesteliuose 
mūsų nelaimingus amžinos 
garbės nusipelniusius parti

zanus. Už šituos ir kitus 
„užsitarnavimus” jai buvo 
kiek laiko leista po karo dar 
viename vienete egzistuoti 
Lietuvoje, bet kiek vėliau 
kaip nereikalinga, buvo iš
mėtyta ir sunaikinta tolimo
je Rusijoje. Man, kaip at
sargos karininkui širdį 
skauda tai rašant, bet aš ne
galiu faktų nutylėti! Čia ap
rašyta aš tvirtinu iš savo 
patyrimo, laiškų ir vienos 
jaunos žydų poros pasakoji
mų man, kurie dar tik prieš 
porą mėnesių atvažiavo, čia, 
į Perthą iš Kauno. Dėl tam 
tikrų sumetimų jie prašo 

jų pavardės neskelb
ti).

Ir paskutinį laikraštį be
vartant užtikau žinią, kuri 
mane žaibo greitumu išstū
mė iš lovos. Trečiame pus
lapy, viršuje, buvo atspaus
dinta: „Buvęs Kariuomenės 
Teismo tarnautojas užsipel
nęs draugas Julius A. 
Žvirblis nuo lapkričio 1 die
nos yra paskirtas mūsų gar
bingosios milicijos vyriau
siuoju inspektoriumi. Svei
kiname draugą J.A. Žvirblį 
pradedant taip atsakingas 
pareigas ir linkime pasiseki
mo valant mūsų tėvynę nuo 
dar likurio fašistinio raugo. 
Redakcija.” -

Draugas Julius Augustas 
Žvirblis buvęs mano bend
radarbis. Kūnu ir siela užsi
spyręs žemaitis. Kuris kada 
tai dar man lovą paklodavo 
ir batus pavalydavo. Dabar 
vyriausias inspektorius?! 
Norėjau jį pamatyti!

Bus daugiau

Mūsų Pastogė Nr. 24, 1982.6.21, psl. 5

5



SVEIKOS
SUGESTIJOS

Birželio 7 d. Mūsų Pasto
gėje atspausdintas V. Sim- 
vyto straipsnis — Testa
mentai, aukos ir fondai. 
Straipsnis vertas dėmesio ir 
gilesnio susimastymo. V. 
Simvytas iškelia eilę aktua
lių minčių, tad sustokime 
prie jų ir pasvarstykime.

Testamentai yra labai 
svarbūs žmogaus valios pa
reiškimai, kurie įgalina 
žmogaus valią vykdyti ir po 
jo mirties. Testamentas, tai 
žmogaus gyvenimo pratęsi
mas. Taisingai sakoma, kad 
tautą susideda iš gyvų ir 
mirusių. Mirusieji daro 
didelės įtakos žmonių ir kul
tūrų gyvenimui. Mirusieji 
gali mums padėti atgauti 
Lietuvos nepriklausomybę, 
išlaikyti lietuvybę Australi
joje ilgiems laikams. Tai jė
ga, kurią mažai pažįstame, o 
dar mažiau įvertiname.

Mūsų kova už Lietuvos 
nepriklausomybę nėra vie
nos kartos reikalas, o dau
gelio kartų. Mūsų karta, pa
likusi tėvų žemę, įsipareigo
jo tęsti kovą iki galutinės 
pergalės. Tai reiškia, kad ir 
mirę privalome tęsti tą ko
vą. Kokiu būdu? Savo dar
bais, savo palikimu per tes
tamentą, per savo palikuo
nis.

Paskutinis gyvenimo mo
mentas yra jautrus ir griau- 
dus, todėl nelaikąs tada da
ryti testamentus. Pirmas po 
ranka pasitaikęs žmogus 
lengvai išvilioja palikimą. 
Senatvėje ir ligoje žmogus 
pasijunta visų apleistas, 
dažnai suvaikėja ir nebesi
orientuoja, nei kam gyveno, 
nei dėl ko kovojo. Jaunat
vėje jis būtų galėjęs pasiau
koti tėvynės gerovei, o se
natvėje nėt ir kelių dolerių 
nepalieka ant jos aukuro. 
Žmogiškosios silpnybės 
ypač daug senų žmonių iš
stumia iš bendruomeninio - 
socialinio ratelio, pasidaro, 
vieniši, šykštūs, pavydūs, 
nusivylę ir visa savo turtą 
palieka tiems, kurių visai 
nepažįsta ir neretai net savo 
priešams, bet tik ne saviš
kiams. Tokių nesąmoningų 
testatorių turime daug, bet 
dar daugiau miršta visai be 
testamento. Todėl testa
mentą reikia daryti, kada esi 
pilname, tvirtame prote ir 
neatsisakyti tų idealų, dėl 
kurių gyvenai ir kovojai, 
kad ir po mirties galėtum 
tvirtai juos remti ir kartu su 
visais gyventi ir kovoti. 
Tada tavo pastangos nebus 
nuėjusios niekais, kaip dau
gelio tų, kurie mirė nežino
dami kam gyveno.

Dabar pakalbėkime pro 
domo šuo, taigi apie savo 
namus. Turime savo bend
ruomeninius namus, kuriuos 
vadiname klubais ir kurie 
yra klubų įstatymais tvar
komi. Klubuose mes atlie
kame visas socialines, kul
tūrines, tautines, pramogi
nes, žodžiu, visas bendruo
menines funkcijas, kitaip sa
kant, čia yra mūsų tautiniai 
židiniai. Aš jau kartą rašiau, 
kad tokius namus būtu ge
riau pavadinti LIETUVIŲ 
NAMAIS, o ne klubais. Klu
bas yra tik juridinė forma. 
Lietuvių namai yra daug 
platesnė sąvoką, ji tarsi api
ma visos bendruomenės ir 
net visos tautos turinį. Juos 
būtų galima padaryti monu
mentaliais paminklais, prie 
kurių kiekvienas lietuvis 
norėtų ir galėtų lengvai pri
sidėti.
Mūsų Pastogė Nr. 24, 1982.6.21,. psl. 6

atminti visai 1947 -

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
pastatas yra pasididžiavimo 
vertas paminklas: gražūs 
namai, geroje vietoje. Čia 
galima būtų sukurti pa
minklą
1951 m. lietuvių imigracijai į 
Australiją. Šios rūšies imi
gracija bei jos priežastys 
pasiliks atmintinos kartų 
kartoms. Teko matyti me
morialinę žydų sinagogą 
Sydnejuje, ji pastatyta kaip 
paminklas liūdnų prisimini
mų visų žydų pinigais, fun
datorių aukomis. Kodėl mes 
negalėtume savo atminimo 
įamžinti tokiame paminkle,

Mielą Dainos choro narę Dr. Rūtą Kavaliauskaitę ir 
Dr. Kenneth Gray, sukūrusius šeimą, gražaus vedybinio 
gyvenimo linki

Sydney lietuvių choras ’’Daina”

Moterų veikloj
EINAME PRIE REIKALO

PALMD ’’Moterų Sekci
ja” Ink. deda žygių pasta
tyti Adelaidėj ’’hostel’’ tipo 
soc. globos namus. Tokiame 
lietuviškame židinyje galės 
susiburti virš 60 metų 
amžiaus globos reikalingi 
tautiečiai.

Kaip to reikalauja Aus
tralijos socialinės globos 
draugijų įstatymai, visus fi
nansus tvarkys ’’Trustees” 
komitetas. Šito komiteto 
Sirmininkas yra arch. A. 

lavakas, turintis daug 
patyrimo soc. globos namų 
statyboje; vicepirmininkas 
inž. A. Pacevičius, iždinin
kas dipl. buhalteris W. 
Lloyd, sekretoriai LI. Davis 
ir inž. A. Galatiltis, nariai 
Dr. R. Varoneckaitė ir kun. 
klebonas A. Spurgis MIC.

Šiuo reikalu Australijos 
vyriausybė finansuoja tokių 
namų projektus duodama % 
reikiamos sumos statybai. 
Likusi trečdalį turi surinkti 
soc. globos draugija. 
PALMD ’’Moterų Sekcija” 
Ink. jau yra įnešusi 5.000 
dolerių į specialų fondą. 
Fondo pilnas pavadinimas 
yra: ’’Pietų Australijos Lie
tuvių Moterų Draugijos 
’’Moterų Sekcijos” Ink. Vy
resnio Amžiaus Asmenims 
Namų Fondas”. Visos paja
mos ir aukos jau yra deda
mos į šitą fondą. Australijos 
Taxation Office sutiko 
įtraukti PALMD ’’Moterų 
Sekciją” Ink. į nuo mokesčių 
atleidžiamų (tax deductible) 
organizacijų sąrašą. Prak
tiškai, asmuo paaukojęs 
šiam fondui 2.00 dolerius ar 
daugiau, turi teisę juos at
skaityti nuo taksuojamų pa
jamų. Tikrumoje, asmeniui 
aukojusiam 2 dolerius gali 
tekainuoti 1.50 dol. ar dar 
mažiau, priklausomai nuo jo 
pajamų dydžio.

Taisyklėse ir nurodymuo
se fondo tikslas yra taip api
brėžtas: ’’Pagrindinis Fondo 
tikslas yra, pagal ’’Vyresnio 
Amžiaus ar Nepajėgių As
menų 1954 m. Namų Aktą 
(The Aged or Disabled Per
sons Homes Act 1954) aprū
pinti vyresnio amžiaus ve
dusius ir nevedusius asme
nis pastoge, atsižvelgiant į 
jų amžių, silpną sveikatą, 
nepajėgumą t.y. kurie visiš
kai ar dalinai nepajėgia sa
vęs prižiūrėti, ar būtinai 
reikalingi pagalbos, ar yra 

tai daug prasmingiau būtų, 
kaip kapinėse statyti bran
gius paminklus. Čia nuolat 
vyksta lietuviškas gyveni
mas, lankosi svečiai tautie
čiai iš užjūrių ir iš Lietuvos, 
o kas aplanko ir kas mato 
juos kapinėse? Prasminga 
būtų užrašyti palikimus ir 
čia save įprasminti kovoje 
už tautos laisvę. Vaikai ga
lėtų įrašyti savo mirusius 
tėvus, našliai ir našlės savo 
ir savo antrųjų pusių vardus 
į fundatorių lentas. Atsiras
tų ’pinigų - galima būtų 
įrengti koplyčią ir sporto 
sali?. Laimėtume nepapras- 

nepasiturintys.”
Jau yra padaryta žingsnių 

įsigyti žemės sklypą, netoli 
miesto centro, su patogiomis 
susisiekimo priemonėmis ir 
taip pat netoli krautuvių 
komplekso ir bažnyčios. Ant 
tokio sklypo numatoma pas
tatyti ’’hostel” tipo pastatą 
su pilnai aptarnaujamais 
kambariais ir visais patogu
mais bei galimybe pasiga
minti pusryčius ir lengvą 
maistą. (Pagal dabar vei
kiančius įstatymus, tokio 
kambario dydis negali vir
šyti 22.3 kvad. metrus.)

Valgykloje bus išduodami 
pietūs ir vakarienės. Šalia 
esančioje seklyčioje bus 
progos pabendrauti ir pasi
žiūrėti televizijos, jei kas jos 
neturėtų, o bibliotekos 
kampelyje bus galima pasi
skaityti laikraščių ir pasi
skolinti knygų. Veiks ir 

Mirtis ir kas toliau?
NEWCASTELIO DISKUSIJŲ KLUBE

Gegužės 16 d. susirinkta 
pas Alf. Šerną ir čia išklau
syta Dr. Geručio Kišono 
paskaita, tema ’’Mirtis”.

Pradžioje pareikšta, kad 
apie mirtį retai yra kalbama, 
nes nežinoma, kas atsitinka 
po mirties ir dėl to jos bijo
ma, gi jauni visai ja nesido
mi. Tik artėjant senatvei, 
atseit, seni žmonės pradeda 
apie mirtį mastyti.

Nors mirtis yra žmogaus 
gyvenimo galas, bet tik ga
las fizinės žmogaus kūno 
gyvasties, tuo tarpu dažnai 
pastebėta aura, t.y. spindu- 
iavimas apie gyvą žmogaus 
tuną leidžia manyti, kad 
tartu su fizine mirtimi kūną 
apleidžia jo siela, kurios 
samprata yra mistiška, ta
čiau žmogaus gyvenimo 
pratęsimo galimybė ir po 
mirties. Sielos atsiskyrimas 
nuo kūno buvo ' paremtas 
mokslininkų eksperimen
tais, kad kūnas staigiai pa
lengvėja po įvykusios mir
ties.

Mirties baimė ir mistika 
po mirties yra pagrindas vi
sų religijų. Natūralūs žmo
gaus kūno senėjimo proce-* 
sas baigiasi mirtimi. Mirtis 
yra reikalinga nes senėjimo 
proceso tęstinumas, atseit, 
seni žmonės būtų tik našta.

tai daug ne tik šiai ir kitai 
kartai, bet ir tolimom kar
tom. . Mūsų palikuonys ga
lėtų pasididžiuoti savo sene
lių kultūringumu: ’’jie mirė 
čia, mylėdami savo tolimą 
Lietuvą”. Tad būkime są-- 
moningi lietuviai patriotai 
iki galo ir nepasiduokime nei 
ligoje, nei senatvėje, eikime 
savo jaunystėje pramintais 
idealais. Atminkime, kad 
nieko negalima didesnio pa
likti savo tautai, kaip tik ge
rą savo vardą.

Nedelsdami turėtume 
pradėti darbą, nes senoji 
karta greitai nyksta. Be 
techninių ir formalinių dar
bų, reikėtų sukurti dvasinį 
pradą - tradiciją, kuri palai
kytų šių žmonių gyvą prisi
minimą, o taip pat ir lietuvių 
kolonijos įsikūrimą Austra
lijoje. Ši svarbi sukaktis bei 
jos paminėjimai šiuo laiku 
gali kam atrodyti nereikš
mingi, bet ateities kartoms 
tas gali padaryti malonų 
prisiminimą. Tokie prisimi
nimai kartą į metus turėtų 
būti su pamaldomis, paskai
tomis ir pasilinksminimais. 
Tai būtų gyvųjų ir mirusiųjų 
bendravimas, prisiminimas 
ir kartų pagerbimas. Tik 
taip gražiai susiorganizavę 
nepritruktume nei pinigų, 
nei palikimų. Tik taip galime 
išugdyti savo tautiečiui pa
garbą ir meilę. Kiekviename 
židinyje ieškome šilumos bet 
ugnelę sukurti galime tik 
patys. & Mauragis 

bendra skalbykla, kurioje 
gyventojai galės išsiskalbti 
ir išsidžiovinti lengvus dra
bužius. Visi kiti skalbiniai 
bus pristatomi jau išskalbti 
ir išlyginti.

Kiek reikės mokėti už gy
venimą tokiame lietuviška
me žydinyje? Valdžia yra 
nustačiusi, kad tokio pastato 
kaina yra padalinama iš 
kambarių skaičiaus ir gau
tosios sumos 2A padengia 
vyriausybė, o Va turės įnešti 
gyventojas. Praktiškai, jei 
kambarys kamuos 15.000 
dolerių, gyventojas turės

Paliesdamas eutanaziją 
išryškino gerąsias ir blogą
sias šio veiksmo puses se
natvės, nepagydomos ligos 
ar gimusių vaikų su dideliais 
fiziniais trūkumais ar proti
niais negalavimais. Svar
biausias veiksnys prieš 
eutanaziją, kad dirbtinis 
žmogaus gyvenimo nutrau
kimas dažnai gali būti iš
naudotas dėl materialinės, 
politinės naudos ir t.t. Euta
nazija, lygiai kaip ir abortai, 
susikerta su etikos dėsniais 
ir religijų dogmomis. Re
guliuoti įstatymai^ sunku, 
nes kiekvienas įstatymas 
turi skylių, kurias galima 
apeiti. Prelegentas savo 
(daktaro) profesijoje dirb
damas pastebėjo, kad būt’ 
daug atvejų, kai ligoniai yra 
prašę jų gyvenimą nutraukti 
’’adata”, bet gavę atsakymą, 
kad ta ’’adata” patys gali 
panaudoti, jie to nedaro.

Ši Dr. G. Kišono paskaita 
buvo įdomi. Mirties proble
mos buvo paliestos lengvai 
suprantamoje formoje ir 
dažnai paremta jo, kaip 
daktaro, patyrimais.

Diskusijos daugiausia ba
zavosi apie auros ir sielos 
mistiką ir čia buvo įvairiau-

Labai pigios 
kelionės

LIETUVĄ - EUROPĄ - 
AMERIKĄ-AZIJĄ

Teiraukitės mūsų žemų 
kainų vykstant į Maskvą, 
Tel Aviv ir daugybės kitokių 
žemų kainų

Suteikiama palyda su glo- 
ga lankant gimines
Patyrę tarnautojai, galį 
susikalbėti daugybe 
Europos kalbų

Visais kelionių reikalais 
kreiptis
Gateway

Travel
48 The Boulevarde,
STRATHFIELD 2135

Tel. 745 3333 (4 linijos)
Lie. Nr. B.888

įnešti 5.00 dolerių. Aišku, 
nepasiturintiems bus ir 
išimčių. Toks įnašas yra 
vienkartinis ir jo negalima 
atsiimti po įnešėjo mirties. 
Be to, iš kiekvieno gyvento
jo bus atskaičiuojama 85 % 
pensijos už maistą, šildymą - 
vėsinimą, apšvietimą ir 
skalbimą. Vertėtų pastebėti, 
kad kitos soc. globos drau
gijos atskaito žymiai didesnį 
procentą už išlaikymą. Jei 
dabar senatvės pensija yra 
apie 69 dolerius į savaitę, tai 
kiekvienam gyventojui lie
tuviškame hostelyje liktų 
apie 10.35 dol. į savaitę. 
Australiškuose soc. globos 
namuose reikia beveik visą 
senatvės pensiją sumokėti 
ir, kai kuriuose, net ir 
damokėti.

Tad nesuklysime galvo
dami, kad sąlygos lietuviš
kuose namuose bus geres
nės, o be to juk visi galės 
susikalbėti gimtąja kalba ir 
pabendrauti, o tada sumažės 
ir vienišumas, labai didelė 
vyresnio amžiaus žmonių 
problema. Tai jau yra sva
rus argumentas, kodėl tau
tiečiai, kuriems yra reika
linga pagalba, turėtų rimtai 
pagalvoti apie savo ateitį 
lietuviškame židinyje.

PALMD ’’Moterų Sekcija’ 
Ink.

šių pasisakymų bei nuomo
nių. Buvo priminti spaudoje 
pasisakymai žmonių mirusią 
ir po to atgavusių gyvastį ir 
čia tokie dalykai buvo 
priimti kaip spaudos noras 
padaryti geresnį biznį įvai
riomis sensacijomis. Atvejai 
kai žmogus staigiai nei iš šio 
nei iš to pradeda kalbėti jo 
nesimokinta kalba ar mini 
istorinius faktus kurių jis 
nebuvo studijavęs galbūt 
galima suprasti, kad jei yra 
fizinis paveldėjimas, tai gal 
yra ir intelektualinis pavel
dėjimas.

Tradicinės vaišes patiekti 
šeimininkui talkininkavo 
narės ponios. Ačiū. Vaišių 
metu mirties baimės pri
trenktų nepastebėta.

Sekantis susirinkimas 
įvyks Dr. Geručio ir Žibutės 
Kišonų rezidencijoje birželio 
27 d. Paskaitininke - Zina 
Zakarauskienė, tema ’’Vaikų 
traktavimas istorijos eigo- 
1 Alf. Šernas
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IŠLYGINTI NESUTARIMAI
SPORTININKŲ SUVAŽIAVIMAS MELBOURNE

Birželio 13 dieną ALFAS 
valdyba buvo sušaukusi 
Australijos lietuvių sporto 
klubų atstovų visuotinį 
susirinkimą. Jis įvyko Mel
bourne Lietuvių Namuose, 
dalyvaujant ALFAS Valdy
bai, Krašto Valdybos pir
mininkui A. Pociui, Išvykos į 
Ameriką Org. Komitetui, 
astuoniems sporto klubų at
stovams (Pertho Tauras at
siuntė savo pasisakymo raš
tą ir balsavimus telegrama), 
ALFAS Garbės Nariui ir vi
so Australijos lietuvių spor
tinio gyvenimo pradininkui 
L. Baltrūnui ir Jaunimo 
S-gos pirm. B. Prašmutaitei. 
Viso buvo virš 30 asmenų.

Susirinkimą atidarė AL 
FAS pirm. R. Ragauskas, 
Eakviesdamas sekretoriauti 
ietuvių Fondo iždininką V. 

Ališauską. Pagal iš anksčiau 
sustatytą ALFAS progra
mą, pagrindiniais kalbėto
jais buvo: ALFAS pirm. R. 
Ragauskas, Krašto V-bos 
pirm. A. Pocius ir Išvykos į 
Ameriką Org. K-to pirm. A. 
Laukaitis, vėliau sekant 
slaptu pasitikėjimo ar nepa
sitikėjimo balsavimu 
ALFAS Valdybai ir Išvykos 
Org. Komitetui ir Išvykos 
vadovui. Visi kiti pasisaky
mai sekė po balsavimų.

Savo žodyje ALFAS 
pirm. R. Ragauskas trumpai 
paaiškino susidariusią 
padėtį, dėl ko klubams rei
kalaujant, buvo ir šis susi
rinkimas sušauktas. Jis 
prašė atstovų pareikšti 
ALFAS Valdybai pasitikėji
mą ir nepasitikėjimą Išvy
kos Komitetui. Savo kalboje 
Krašto V-bos pirm. A. Po
cius paaiškino mūsų esamą 
politinę padėtį, kenčiančius 
žmones Lietuvoje, dėl ko 
mes negalime bendrauti su 
okupantu. Jis taip pat prašė 
išreikšti pasitikėjimą 
ALFAS Valdybai, nes kitu 
atžvilgiu gali labai nukentėti 
būsimos Lietuviu Dienos 

- Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

Turėdamas tokią vienybės ir bendradarbiavimo dva
sią, kai atėjo tinkams laikas atpirkti nupuolusį žmogų, 
Logos ’’pasižemino”, pasidarė žemo laipsnio tarnu kentė
jimui mirties ant kryžiaus. (Pil. 2:7,8). Visą savo žemiško 
tarnavimo laiką Jėzus pasiliko nusižeminęs, visuomet 
primindamas tiems, kuriems jis tarnavo, kad žodžiai, ku
riuos kalbėjo ir darbai, kuriuos jis darė, nebuvo jo paties, 
bet jo Tėvo. Toks jo elgesys pilnai atitiko jo pareiškimui: 
"Mano Tėvas didesnis už mane”. — Jono 14:28.

JĖZAUS VIENUMAS SU TĖVU

Į savo mokytinius Jėzus pasakė: ”Aš ir Tėvas esame 
vienas”. (Jono, 10:30). Šitas pareiškimas buvo klaidingai 
aiškinamas, nes buvo bandoma įrodyti, kad Jėzus ir jo 
Tėvas esą vienas ir tas pat asmuo. Mes manome kad visi 
sutiks, kad yra ir kitokios rūšies vienumas, šalia asmens 
panašumo. Septynioliktame Jono Evangelijos skyriuje 
pasakyta, kad Jėzus meldėsi dėl savo bažnyčios vienumo. 
Savo maldoje jis prašo savo Tėvo atvesti jo bažnyčią į to
kią pat vienybę, kokia buvo tarp jo ir jo Tėvo. Aišku kad 
čia kalbama apie valios ir tikslo vienumą.

Bus daugiau

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

Melbourne. Išvykos Org. 
K-to pirmininkas savo kal
boje paaiškino, kodėl buvo 
pasirnktas dabartinis kelio
nių biuras, kuris tik padeda 
sportininkams gauti pigesnę 
kelionę ir skridimas į Ame
riką ir pačioje Amerikoje, 
bus atliktas tik su amerikie
čių oro bendrovėmis, nieko 
bendro neturint su jokiomis 
sovietų oro linijomis ar 
įstaigomis.

Prieš prasidedant balsa
vimams, perskaityta Pertho 
Tauro balsavimo telegrama 
ir, nors ji dabar pasidarė jau 
ne slapta, susirinkimo 
atstovų ji buvo užskaityta. 
Balsavimų rezultatus per
skaitė Jaunimo S-gos pirmi
ninkė B. Prašmutaitė, pra
nešdama, kad už ALFAS 
Valdybos pasitikėjimą bal
savo 5 ir prieš 3. Už Išvykos 
Org. Komiteto pasitikėjimą 
balsavo 6 ir prieš - 3. Atsto
vų susirinkimas paliko tą 
pačią ALFAS Valdybą ir Iš
vykos Komitetą.

Antroje susirinkimo daly
je leista pasisakyti paski
riems atstovams ir priimta 
suvažiavimo rezoliucijos. Iš 
pasisakymų, labai gražiai ir 
turiningai kalbėjo mūsų žy
musis sporto veteranas ir 
ALFAS Garbės Narys Leo
nas Baltrūnas, pabrėžda
mas, kad per visus mūsų 
gyvavimo 33 metus, niekada 
politika nebuvo įvelta į 
sportą ir niekada iki šiol mes 
neturėjome jokių didesnių 
tarpusavio ginčų. Jis kvietė 
sportininkus pasitikėti ir 
paremti Išvykos Org. Komi
tetą ir jo vadovą, nes, kaip 
praeitą kartą sportininkai 
taip gražiai pasirodė ir re
prezentavo Australijos lie
tuvius Amerikoje ir Kana
doje, taip jie tikrai padarys 
ir dabar.

Priimtose 5-se rezoliuci
jose, kurios tuoj pat bus iš
siuntinėtos visiems sporto 
klubams, Australijos, Ame

rikos ir Kanados lietuvių 
spaudai, kurioje tilpo 
vienoki ar kitokį pasisaky
mai apie Išvyką, Austr. 
Krašto ir Pasaulio Liet. 
Bendruomenėms, Pas. Liet. 
Dienų ir Sporto Šventės 
rengėjams Čikagoje.

iš svarbesnių rezoliucijų 
pasisakymų yra: Sporto 
klubai ir toliau palaiko tar
pusavio glaudų bendradar
biavimą, sporto klubai pilnai 
pasitiki Išvykos į Čikagą 
Org. Komitetu, kuris ir 
toliau tęsia Išvykos paruo
šiamuosius darbus. Pakeisti 
išvykos Org. K-to nutarimus 
ar jį suspenduoti gali tik 
sporto klubų atstovų suva
žiavimas. Atstovų suvažia
vimas labai apgailestauja 
dėl įvykusių lietuvių spau
doje šmeižtų ir buvusių už
gauliojimų. Šie reiškiniai 
yra nepateisinami. Susirin
kimas patvirtina kiekvieno 
klubo teisę pasirinkti klu
bams priimtinas kelionių są
lygas, kelionių biurus ir 
priemones vykstant į Pas. 
Liet. Sporto Šventę. Klubai 
norintieji vykti atskirai ir 
reprezentuoti tik savo 
klubą, o ne visą Australijos 
lietuvių rinktinę, laike 
dviejų savaičių apie tai pra
neša Išvykos Org. Komite
tui.

Rezoliucijų priede pasa
kyta, kad sporto klubai per 
metų eilę savo veikloje nie
kada nepažeidė lietuvių 
bendruomenės. Priešingai,

PABALTIEČIAI 
PAMINĖJO 
IŠTREMTUOSIUS

Jungtinis Baltų Komite
tas Sydnejuje birželio 13 d. 
Latvių salėje Strathfielde 
surengė birželio trėmimų 
minėjimą įprasta apeigine 
tvarka. Susirinkus gausiai 
dalyvių (kaip ir kasmet, jų 
pribūna virš 600) tautines 
estų, latvių ir lietuvių vėlia
vas įnešė atskirų tautybių 
skautai. Minėjimą atidarė 
Jungtinių Baltų Komiteto 
pirmininkas p. Vytautas Pa
tašius pakviesdamas tarti 
žodį N.S.W. parlamento narį 
Mr. Jim Cameron, kuris pa
sakė taiklią tiesą apie sovie
tinį imperializmą ir jo politi
ką. Jis pabrėžė, kad dar tą 
pačią dieną, kai okupuoto 
Pabaltijo delegacija lankėsi 
Maskvoje, su prašymu būti 
priimami nariais į Sovietų 
Sąjungą, sovietų politbiuro 
narys Serovas pasirašė 
sprendimą ištremti didelę 
dalį pabaltiečių į Sibirą. 
Reiškia, tasai trėmimų pro
jektas jau buvo sovietų se
niai suplanuotas. (Mr. J. Ca
meron, M.P., kalbėjo vietoj 
numatyto ir staiga susirgu
sio ministerio sostinės teri
torijai Mr. M. Hodgman, 
M.P.).

Koncertinėje daly po tris 
dainas, atitinkamas dienos 
rimčiai, sudainavo latvių ir 
lietuvių mišrūs chorai ir 
estų moterų choras. Dar 
smuikų duetu pagrojo Vi
valdi muzikinį gabalėlį sese
rys Laura ir Andra Ulrichs, 
ir minėjimas baigtas estų, 
latvių ir lietuvių tautiniais 
himnais.

Minėjime tarp dalyvių

jie padarė daug įnašų į lie
tuvišką ir kultūrinę mūsų 
veiklą, gražiai lietuvius re- 
Erezentuodami buvusiose
iet. Dienose Kanadoje. 

Šiandien mes tikime ir 
užtikriname sporto klubų 
rėmėjus, bičiulius ir Lietu
vių Bendruomenę, kad Aus
tralijos Liet, sporto klubų 
rinktinių išvyka į P.L. Die
nas Čikagoje, su jūsų pri
tarimu ir parama, pavyks 
sėkmingai paruošti.

Atrodo, kad sportininkai 
savo ginčus ir nesutarimus 
teisingai ir gražiai išsprendė 
ir dabar tik reikia laukti jų 
gražaus pasirodymo Ameri
koje.

NAUJAS
SPORTO KLUBAS

Gipslande, kuris yra 150 
kilometrų nuo Melbourne, 
yra didžiulis industrinis ir 
elektros jėgainių centras, 
kuriame dirba gražus skai
čius lietuvių, sukūriusių 
savas ar mišrias šeimas. Jų 
rūpesčiu įsteigtas naujas 
Gipslando L.S.K. ’’Žaibas”, 
kuris atstovų suvažiavime 
buvo priimtas į ALFAS Są
jungą.

AUSTRALIJOS JAUNIŲ 
PIRMENYBĖS

Tuo laiku kai Melbourne 
vyko atstovų suvažiavimas, 
tam pačiame Melbourne

MUS
matėsi ir aukštų svečių aus
tralų ir kitataučių etninių 
grupių atstovų.

SYDNEY ŠAULIŲ 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 30 d. įvyko Syd- 
nejaus Dariaus ir Girėno 
šaulių kuopos narių susirin
kimas, kurį pradėjo šaulių 
kuopos pirmininkas S. 
Pačėsa ir susirinkimui pir
mininkauti pakvietė J.P. 
Kedį, sekretoriauti T. Daili- 
dienę.

Pirmininkas. S. Pačėsa 
padarė platų pranešimą iš 
šaulių kuopos Valdybos 
dvejų metų veiklos ir pa
reiškė, kad išbuvęs 6 m. 
pirmininku, dėl intensyvaus 
darbo, pavargo ir sekančiai 
kadencijai savo kandidatū
ros nestato. Pagal reikalą, 
jis sutinka kandidatuoti į 
Valdybą.

Kasininkas Košt. Ankus 
padarė pranešimą iš atskai
tomybės ir Rev. Komisijos 
pirm. J.P. Kedys perskaitė 
revizijos aktą. Susirinkimas 
išklausęs pranešimus, pa
reiškė gilią padėką pirmi
ninkui S. Pačėsai ir Valdybai 
už nuveiktus darbus ir veik
los bei pajamų - išlaidų 
apyskaitą patvirtino.

Valdomųjų organų rinki
mai: a) pirmininku išrinktas 
J. Abromas, b) Valdyba: S. 
.Pačėsa, J. Slavikauskas ir J. 
Gatavičius, c) Revizijos Ko
misija: J.P. Kedys, A. Pūkas 
ir P. Dailidė.

Klausimuose ir sumany
muose iškeltas reikalas, kad 
šauliai aktyviau dalyvautų 
demonstracijose bei protes
tuose prieš okupantą. Be to, 
susirinkimas priėmė pasiū- 

vyko ir ’’Sixth Melbourne 
Classic” Australijos jaunių 
varžybos. Į šį pačių geriau
sių Australijos jaunių tur
nyrą, buvo pakviesta tik 15 
geriausių visos Australijos 
krepšinio jaunių iki 18 metų 
komandų. Tarp jų buvo 
pakviesti ir lietuviai. Varžy
bos vyko labai gražioje ir 
profesionaliniai paruoštoje 
atmosferoje, į varžybas at
silankant labai dideliam 
skaičiui žiūrovų, išskyrus 
vietinius lietuvius, kurie ne
siteikė paremti savo taip 
gražaus krepšinio prieaug
lio.

Šiandien krepšinis Aus
tralijoje yra labai išpopulia
rėjęs ir pats žaidimo lygis 
labai pakilęs. Jau neskaitant 
profesionalinės Australijos 
krepšinio lygos, kur žaidžia 
labai daug amerikiečių, ypa
tingai aukštų negrų, kitos 
krepšinio klasės ir yra 
padariusios labai didelę pa
žangą, ypatingai Victorijoje. 
Mūsų jauniams kova buvo 
labai sunki, nes visos kitos 
14-ka komandų, buvo labai 
gero lygio, kiekviena iš jų 
turėdama po 2-3 labai aukš
tus žaidėjus, ko mūsų rink
tinėje nebuvo, gal išskyrus 
aukštesnį sydnejiškį A. 
Svaldenį. Iš turėtų savo še
šių rungtynių lietuviai jau-; 
niai laimėjo dvi ir gavo 10-tą 
vietą, kas mūsų rinktinei;: 
suvažiavusiai iš - paskirų 
kitų miestų ir tarpusavyje 
dar nesusižaidusiai, buvo 
labai geras atsiekimas.

Varžyboms atžymėti iš
leista labai graži programa, 
kurios viršelyje tarp visų 
kitų kviestinių rinktinių, 
buvo įrašyta ir ’’Lithuania”. 
Lietuvių komandos sąrašas 
programoje yra: spalvos: 
geltona-žalia. Žaidėjai: D. 
Sadauskas, M. Wallis, M. 
Brennan, A. Pečiulis, E. 
Kasperaitis, G. Atkinson, P. 
Adomavičius, D. Stanwix, J. 
Kalnins, A. Svaldenis. Tre
neris P. Andriejūnas ir va
dovas - V. Adomavičius.

Už gražią ir taip rūpes
tingą sportininkų priežiūrą 
Melbourne, didžiausia padė
ka priklauso vadovui V. 
Adomavičiui, jo žmonai Bi
rutei ir Sadauskų šeimai.

Koresp.

lytą rezoliuciją, kurios tu
rinys bus išsiuntinėtas vi
siems šaulių daliniams, 
esantiems Australijoje.

Susirinkimas praėjo dar
niai ir vieningai.

Buvęs

Nustatyta, kad visame 
pasaulyje oro atmainos kar
tojasi kas 273 mėnesiai (apie 
22 ir trys ketvirčiai metų) 
šiltais ir šaltais periodais, 
sausrom ir ypač lietingais 
epizodais. Tas palengvina 
derinti sėjomainas ir prisi
taikinti, kad gautųsi kuo 
mažiausia nuostolių.

♦*»
Naudojant spektroskopą 

galima išskirti daugiau nei 
100.000 spalvų, iš kurių 
nuoga akim galima skirti tik 
apie 150 spalvų. Anglijoje 
išleistas spalvų žodynas, kur 
duota apie 3.500 vardų spal
voms, atspalvimiams ir še
šėliams.
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Informacija
■K************************* **********

PRANEŠIMAS
Dėl susidėjusių aplinky

bių VLIKo pirmininko Dr. 
K. Bobelio birželio 27 d. 
pramatyas Sydnejaus lietu
viams pranešimas neįvyks ir 
atkeliamas į birželio 24 d., 
ketvirtadienį, 6.30 vai. 
Sydnejaus Lietuvių Klube.

Tautiečiai maloniai kvie
čiami atkreipti dėmesį į šitą 
pakeitimą ir skaitlingai 
dalyvauti.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

DAILĖS PARODA

Ethnic Council of N.S.W. 
organizuoja išeivių dailinin
kų meno parodą, kuri bus 
atidaryta nuo birželio 19 ir 
truks iki liepos 2 d. Vieta: 
'257 Clarence St., Sydney. 
Lankymo valandos darbo 
dienomis nuo 10 vai. iki 6 
vai. p.p.

Tautiečiai maloniai kvie
čiami atsilankyti.

SYDNEY RAMOVĖNAMS

Pranešame, kad liepos 11 
d. (sekmadienį), 3 vai. p.p., 
Lietuvių Klube šaukiamas 
Sydney ’’Ramovės” Sky
riaus narių informacinis su
sirinkimas šia darbotvarke:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Valdybos pirmininko pra
nešimas. 3. ’’Ramovės” 
Centro V-bos aplinkraščio 
skaitymas. 4. Diskusijos dėl 
pranešimo ir aplinkraščio. 5. 
Einamieji reikalai, klausimai 
ir sumanymai. 6. Susirinki
mo uždarymas.

Prašome visus narius - 
ramovėnus, kuo skaitlin
giausiai susirinkime daly
vauti.

Sydney ’’Ramovės” Valdyba

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

V I s
SĖKMINGOS ŽVEJŲ 

VARŽYBOS

Jau kelinta savaitė prasi
dėjusios Sydnejaus lietuvių 
žvejų klubo varžybos su 
Lidcombe katalikų klubo 
žvejais. Jau turėtos dvi iš
vykos į jūrą, ir lietuviai vis 
išėjo laimėtojais. Pirmoje 
išvykoje lietuviai sugavo. 
43 Vz kg žuvies, o priešinin
kai 41 Vz kg. Antroje išvy
koje lietuviai buvo dar sėk- 
mingesni: sugavo 68 kg. žu
vies, kai priešininkai tik 48. 
Tačiau iš sugautųjų didžiau
sią žuvį išplėšė priešininkų 
klubas.

MELB. SPORTO KLUBAS VARPAS

ruošia

BINGO
Melbourne Lietuvių Namuose, 44 Errol. St., Nth. 
Melbourne

Bus lošiame penktadieniais birželio 25 d., liepos 2 ir 
liepos 9 d.

Kviečiame visus į šį įdomų vakarą. Būsite pavaišinti 
kava ir pyragais.
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PAMALDOS
NEWCASTELIO

LIETUVIAMS

Birželio 27 d., sekmadienį, 
kun. Povilas Martuzas 
laikys lietuviams pamaldas 
St. Lauryno katalikų para
pijos bažnyčioje, Broad
meadow.

Pamaldų pradžia 10 vai.

PRANEŠIMAS

Sydney Lietuvių Klubo 
nariams primename, kad 
laikas apmokėti klubo nario 
mokestį už 1982/83 metus 
iki liepos 1 dienos. Nario 
mokestis $ 10. Mokestis pri- 
imamamas klubo darbo 
valandomis arba siųsti paštu 
P.O. Box 205 Bankstown 
2200. Čekiai ar pašto perlai
dos adresuojamos
’’Lithuanian Club Ltd.”.

Syd. Liet. Klubo Valdyba

MAIRONIO MINĖJIMAS

Melbourne Apylinkės 
Valdyba praneša, kad dėl 
techniškų kliūčių Maironio 
minėjimas atidėtas iki liepos 
25 d. Daugiau žinių bus su
teikta vėliau.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba

SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJA 
MELBOURNE

maloniai kviečia iš arti ir toli atsilankyti į tradicinį

JONINIŲ BALIŲ
LIGbirželio 26 d. (šeštadienį) 7 vai. vak. Lietuvių Namuose, 

50 Errol St., North Melbourne. Gera muzika, karšta 
vakarienė. Turtinga loterija ir linksma maloni nuotaika. 
Ruošiamės ir laukiame visų. Kaina $ 10 asmeniui.

Bilietai užsakomi pas E. Šeikienę tel. 277.1478 ir
V. Morkūnienę tel. 523 5957

D-jos Valdyba

A I P
Sugrįžę iš žvejybos mū

siškiai žvejai net paleido 
šviežių žuvų Lietuvių Klube 
loterijon, kas klubo lanky
tojų tarpe sukėlė didelio su
sidomėjimo. Sveikiname 
sėkmingus žvejus!

FOLKLORINIS
FESTIVALIS

Birželio 6-13 d.d. Sydne
jaus Operos Rūmuose vyko 
kasmetinis Shell kompanijos 
organizuojamas įvairių tau
tybių folklorinis festivalis. 
Šiais metais festivaly daly
vavo net 68 tautybės su savo

* 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414j
Birželio 26 d., šešt., 6 vai.., 

JONINIŲ VAKARAS
-įt Šiam vakarui pritaikitą programą 

išpildys ’’Sūkurio” jaunimas. 
Dainos ir šokiai.
Po to seks šokių vakaras grojant Klubo

* kapelai.
Įėjimas laisvas.

■įt Liepos 3 d., šešt., 7.30 vai.
ųr SAVAITGALIO MOKYKLOS
C BALIUS

Įdomi programa.
"J Įėjimas $ 2 asmeniui.

Liepos 10 d., šešt., 7.30 vai. j
SUOMIŲ VAKARAS >

Programoje suomių choras.
Nariai ir jų svečiai kviečiami dalyvauti. )į- 
Įėjimas laisvas. jį.
Narių dėmesiui: J
Jau laikas užsimokėti nario mokestį į 
1982-83 metams. Tas galima padaryti j 
klubo valandomis. T

GEELONG
PRANEŠIMAS

Birželio 27 d. 2.30 vai. 
Geelongo Apylinkės Valdy
ba šaukia visuotinį susirin
kimą Lietuvių B. Namuose 
šia darbotvarke: 1. Susirin
kimo atidarymas. 2. Prezi
diumo kvietimas. 3. Pereito 
susirinkimo protokolo skai
tymas. 4. Pirmininko prane
šimas. 5. Kasininko prane
šimas. 6. Garbės teismo 
pranešimas. 7. Revizijos 
Komisijos pranešimas. 8 
Organizacijų pranešimai. 9. 
Diskusijos dėl pranešimų.

liaudies dainomis, tautiniais 
šokiais ir kitokiais būdingais 
atitinkamai tautybei pasiro
dymais. Lietuvius garbingai 
atstovavo tautinių šokių

Sydney lietuvių parapijos savaitgalio mokyklos

BALIUS
liepos 3 d., šeštadienį, 7.30 vai.

Lietuvių Klube Bankstown
Programa: Tragedija — su linksmaisiais broliais

Kviečiame visus, bilietų kaina $ 2.00
Tėvų Komitetas

PRANEŠIMAS
MELBOURNO

LIETUVIAMS

Solistės Slavos Žiemely- 
tės koncertas Melbourne 
įvyks liepos 4 d., sekma
dienį, 2.30 vai. Lietuvių Na
muose. Kaina $ 4 suaugu- į 
siems, $ 3 moksleiviams. 
Kviečiame visus Melbourne 
ir apylinkių lietuvius kuo 
gausiau atsilankyti į šį kon
certą, pasiklausyti viešnios 
iš Kanados. Po koncerto 
kavutė. ♦ * *

Korėjoje vyrai iki 100 
metų vis vadinami berniu
kais, ir tik po 100 metų jie • 
gali vadintis vyrais!

- ■ ■

10. Kasos apyskaitos tvirti
nimas. 11. Mandatų komi
sijos rinkimai. 12. Apylinkės 
Valdybos rinkimai. 13. 
Revizijos Komisijos rinki
mai. 14. Garbės Teismo rin
kimai. 15. Klausimai ir su
manymai. 16 Susirinkimo 
uždarymas.

Apylinkės Valdyba kvie
čia skaitlingai visus daly
vauti, išrenkant dvejiems 
metams naują valdybą.

Nesusirinkus daugumai, 
po pusės valandos rinkimai 
bus teisėti nežiūrint žmonių 
skaičiaus.

Valdyba prašo ' visus 
susimokėti solidarumo mo
kestį.

Geelongo Apylinkės 
Valdyba

grupė Gintaras, vadovauja
ma Kajaus Kazoko. Šiam 
pasirodymui choreografiją 
parengė p. Ava Saudargie- 
nė. Mūsų grupė Gintaras 
per metų metus dalyvauda: 
ma šiame festivalyje, jau 
turi įsigijus organizatorių 
akyse labai gerą vardą ir 
įskaitoma prie geriausių pa
sirodymų. Mūsiškių pasiro
dymas ir šį kartą buvo gerai 
suplanuotas, drausmingai 
pravestas ir susilaukė iš 
publikos išskirtino dėmesio. 
Sveikiname Gintarą!

musu Pattoflė
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GROŽIS NEPRIKLAUSO
NUO AMŽIAUS

Tokia tema S.L.M.S. 
G-bos D-ja ruošia popietę, 
kuri įvyks birželio 27-tą die
ną, 2 vai. Sydnejaus Lietu
vių Klube (viršutinėje pa
talpoje).

Paskaitą - demonstraciją 
grožio ir kosmetikos klausi
mais maloniai sutiko mums 
pravesti ponia Birutė 
Hammill. Kviečiame visas 
ponias ir paneles atsilankyti 
į ’’Grožis nepriklauso nuo 
amžiaus” ,popietę. Tikimės 
gausaus apsilankymo, tiki
mės pabendrauti ir pasišne
kučiuoti prie kavos puodelio.

S.L.M.S. G-bos Valdyba

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija neseniai išleido 
pakartotina laida prieš dau
giau kaip metus mirusio au
toriaus Dr. Jono Griniaus 
veikalą ’’Grožis ir menąs”. 
Knyga pirmąja laida buvo 
išleista 1938 m. Lietuvoje. 
Veikalas didelio formato, 
400 psl.

u ♦ ♦ ♦

VASARIO 16 GIMNAZIJA

PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba per Lietuvių Vasa
rio 16 gimnaziją prisiuntė 
Sydnejaus Apylinkės Val
dybai rėmėjo talkininko pa
žymėjimą ir padėką Sydne
jaus lietuviams už $ 607 (DM 
1517.44) auką gimnazijos 
paramai.

Inf.

IŠNUOMUOJAMAS
didelis gražus kambarys 

su baldais ir visais patogu
mais viengungei ar vien
gungiui lietuviui. Laisvai 
gali naudotis fortepionu. 
Kaina $ 25 savaitei.
Marrickville. Teirautis tel. 
560 2029 nuo 5 iki 9 vai. vak.

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24 
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35 
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.

' Printed by Rotor Press Ltd-
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