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AUSTRALIJOS
RŪPESČIAI

Po pastarųjų rinkimų val
džią perėmus darbiečiams, 
pasikeitė ir Australijos rū
pesčiai, ypač užsienio politi
koje. Krašto viduje naujoji 
vyriausybė bando išspręsti 
vidinius econominius reika
lus darbo žmonių sąskaitom 
rinkiminiai pažadai užmiršti 
ir siekiama krašto vidaus 
deficitus spręsti ieškant 
naujų pajamų šaltinių (kaip 
apmokestinimas ištarnautos 
pensijos / super annuation 
tax) drauge keliant ir paja
mų mokesčius. Galbūt to ir 
nereikėtų, bet naujoji vy
riausybė įsipareigojusi rem
ti užsieniuose socialistinę 
veiklą neatsižvelgiant, kad 
po socializmo vardu priarti
na komunistinį pavojų Aus
tralijai.

Rytinio Timoro klausimas 
jau ilgesnį laiką buvo už
mirštas, bet valdžion atėję 
darbie&ai jį iš naujo kelia. 
Praktiškai Timoro salos gy
ventojai yra tie patys indo
neziečiai tik su tuo skirtu
mu, kad Indonezijai išsilais
vinant iš. kolonialinio pri
klausomumo, tos salos ryti
nėje dalyje iniciatyvą buvo 
perėmę komunistuojanti 
grupė, atsisakiusi paldusti 
išlaisvintos Indonezijos vy
riausybei. Dėl to savu laiku 
Indonezija palaužė komu
nistų pasipriešinimą ir iš to 
iškilo tebegaliojanti Timoro 
problema. Komunistai to 
neužmiršo ir iki šiandie 
ieško užtarėjų. Darbiečių 
kontroliuojama Australija 
pirmoji pakibo ant meške
rės. Spėjama, kad iš tų pas
tangų nieko neišeis, bet 
vanduo vis tiek drumsčia
mas komunistinei naudai.

Antras ypač aktualus 
klausimas - Australijos pa
rama Vįetnamui. Savu laiku 
Australija Vietname kovojo 
prieš komunistinio šiaurės 
Vietnamo agresiją prieš an
tikomunistinį Pietų Vietna
mą, bet komunistams laimė
jus reikalas buvo su nusivy
limu paliktas. Čia primintina 
dar ir tai, kad Vietnamo ka
ro eigoje į komunizmo nas
rus pateko Laos ir Kampu- 
čija (anksčiau vadinama 
Kambodija).

Dar nespėję suvirškinti 
Pietų Vietnamo, karą lai-

mėję šiauriečiai komunistai 
vietnamiečiai agresyviai už
puolė Kampučiją, kuri nors 
ir komunistų kontrolėje, no
rėjo tvarkytis savarankiš
kai. Jau kelinti metai vyksta 
Kampučijoje karas su įsi
veržėliais vietnamiečiais ir 
per besiplečiančias kovas 
yra tiesioginė grėsmė Kam- 
bodijai, ko vietnamiečiai ko
munistai be abejo ir siekia. 
Vietnamas šiandie yra tie
sioginėje sovietų Rusijos 
kontrolėje. Čia sovietai jau 
tiek įsistiprinę, kad steigia 
Vietnamo Vandenyse karo 
laivyno ir karines oro bazes 
ir Vietnamas jau totaliai so
vietų kontroliuojamas.

Tad ką reiškia Australijos 
ekonominė parama Vietna
mu!? Tai yra tiesioginė pa
rama komunizmui, kad pri
artėtų prie Australijos, ly
giai kaip ir pastangos re
miant rytinį Timorą, jam iš
sikovojus nepriklausomumą 
nuo provakarietiškos Indo
nezijos, Australijai reikštų 
dar daugiau - sovietines ba- 

-bgo prie Australijos krantų.
Kiekvienu atveju matosi, 

į kur dabartinė Australijos 
vyriausybė vairuoja. Nesii
mame spręsti, ar tas yra ge-

Prisimenate Kaune Laisvės Alėją? Taip ji atrodė pnes karą

rai, ar blogai, bet vakarie
tiško galvojimo australiečiui 
tas kelia nerimo, nes savo 
veiksmais Australijos vy
riausybė pati atkelia vartus 
komunizmui ir jį vilioja. Da
bar kaip tik laikas Australi
jos piliečia-is tam pasiprie
šinti, kol nėfa^įšbrvėlu;

Čia pat tenka priminti, 
kad pietryčių Azijos valsty
bės visai nepritaria Austra
lijos planui remti Vietnamą.

Lietuviai pasaulyje
Balandžio 14 d. Milane 

(Italijoje) kun. T. Eremino 
pastangomis surengta Mai
ronio akademija - minėji
mas. Paskaitą skaitė Guido 
Michelini, Vilniuje studija
vęs ir ten įgijęs daktaratą. 
Jo tema buvo ’’Maironis ir 
lietuvių kultūra”. Progra
moje dalyvavo ir iš Pary
žiaus atvykusi jau Australi
jos lietuviams pažįstama 
Jolanta Vaičaitytė, padaina
vusi eilę lietuviškų dainų.

Čikagoje Lietuvių Istori
jos Draugija išleido Dr. J. 
Basanavičiaus leistą ir reda
guotą laikraščio ’’Aušros” 
pirmą tomą. Numatoma iš
leisti pakartotinai ’’Aušros” 
šimtmečio proga visą ’’Auš
rą”.

Gegužės 19 d. Kanadoje

Keliaujame su daina

mirė Jonas Robertas Sima
navičius, ilgametis Kanados 
Liet. Bendruomenės pirmi
ninkas, ir plačiai pasireiškęs 
visuomenininkas.

Melbourne Dainos Sam
būrio choras ruošiasi kon
certinei kelionei į Canberrą, 
Sydney, Newcastle ir Bris
bane.

Daugeliui gali kilti klausi
mas - koks gi tos kelionės 
tikslas?!

Daina lietuvį lydi visą gy
venimą. Mes, lietuviai, esa
me dainuojanti tauta.

Dainos Sambūris, vado
vaujamas dirigentės Danos 
Levickienės, yra stipriai at
rinkę dainų pynę, kuri iš
reiškia ir apima mūsų gyve
nimo jautriausius sielos 
išgyvenimus ir ilgesingus 
troškimus, džiaugsmus ir 
liūdesius.

Gauta žinia, kad okup. 
Lietuvoje suimtas kun. S. 
TAMKEVIČIUS, Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti Komiteto na
rys. Šis Komitetas buvo 
įsteigtas 1978 metais. Kun.
S. Tamkevičius buvo nuolat 
KGB persekiojamas, tardo
mas, jo bute darytos kratos. 
Nuteisus kun. A. Svarinską,
T. T.G. K-to narį septyne- 
riams metams už prieštara
vimą sovietinai santvarkai, 
atėjo eilė ir kun. S. Tamke- 
vičiui.

Taip pat ketveriems me
tams pataisos stovyklos nu
teista Vilniuje Jadvyga Bie

II-jų PLB Dienų simboliai

liauskienė, ją kaltinant už 
nacionalistinę veiklą. Po ka
ro ji atkalėjo 8 metus.

ŽINIOS
SKILIMAS LENKIJOJE?

Po paskutinio Lenkijos 
kom. partijos viršūnių pasi
tarimo gen. W. Jaruzelski 
atsistojo konfrontacijoje 
prieš kom. partiją siekiant 
kietesnės Lenkijoje vyriau
sybės linijos. Tas spaudimas 
atsirado po to, kai neseniai 
Maskva stipriai kritikavo 
esamą padėtį Lenkijoįe. 
Gen. W. Jaruzelskis, būda
mas valstybės galva ir kom. 
partijos gen. sekretorius

Koncertų sudramatinimui 
įvedamos deklamacijos, solo 
partijos ir armonikos - piano 
palyda, žodžių turinys ir 
melodijų niuansai nukelia 
mūsų vaizduotę ir mintis į 
pasiilgtus tėviškės namus, 
Nemuno ir Neries pakran
tes, gražina mus iš svetima
me krašte išsibarsčiusių už
kampių atgal į savo tautinės 
sielos židinį.

Choro grupę sudaro įvai
riausių profesijų ir pažiūrų 
žmonės. Tai simbolis mūsų 
tautinio himno linkėjimo 
’’vienybė težydi”.

Besilankydamas 1978 m. 
Amerikoje ir Kanadoje cho
ras susilaukė aukšto įverti
nimo ir užmezgė labai šiltus 
ryšius su lankytų vietovių 
lietuviais. Tikimės, kad ir 
čia Australijoje, choro atsi
lankymai ne vienam tautie
čiui bus dvasinio atsibudimo 
ir atsigaivinimo balzamu.

Visus nuoširdžiausiai 
kviečiame mūsų koncertuo
se ir pobūviuose dalyvauti.

Koncertai įvyks: Canber- 
roje liepos 17-tą, Sydney 
liepos 19-tą, Newcastle lie
pos 21-mą, Brisbane liepos 
23-čią.

Iki malonaus pasimatymo!
Choristas

II PASAULIO VI PASAULIO V PASAULIO II PASAULIO VI JAV IR KULTŪRINIAI
LIETUVIŲ 
DIENOS

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
SEIMAS

LIETUVIŲ 
JAUNIMO 
KONGRESAS

LIETUVIŲ 
SPORTO 
ŽAIDYNĖS

KANADOS 
LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĖ

RENGINIAI

kietąjai linijai smarkiai 
priešinosi sakydamas, kad 
politiką reikią vesti su laiku 
ir gyvenimu. Nežiūrint* tb, 
kad Lenkijoje neįvyko es
minių politinių posūkių, va
karų spauda spėjo, kad po to 
pasitarimo Lenkijoje įvyko 
kom. partijoje didelis lūžis. 
’’Kietosios linijos” komunis-( 
tai reikalauja laikytis Mask-' 
vos direktyvų, tuo tarpu Ja
ruzelskis ir jo šalininkai tai
kosi prie esamų sąlygų ir 
laiko diktuojamų nuotaikų.
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Trėmimų
Lietuvių tautai birželio 

mėnuo ilgai, o gal ir visoje 
jos istorijoje bus įsirėžęs 
trėmimų ženkle. Pirmieji 
anksčiau negirdėtos apim- 

*ties trėmimai okupanto bu
vo vykdomi kaip tik biržely
je. Tai dar nereiškia, kad 
vėlesnieji trėmimai nebuvę 
tokio masto ar ne tokie 
skaudūs. Žinoma, jų buvo ir 
gal dar skaudesnių, bet vi
sados pirmas kartas palieka 
stipriausią įspūdį, kuris me
tų metais neužmirštamas ir 
neišdildomas. Kaip tik anų 
pirmųjų trėmimų įtakoje 
besibaigiančio karo pasėkoje 
ir mes visi pasidarėme sa
vanoriškais tremtiniais.

Tremtiniai ten ir čia. Koks 
nepalyginamas skirtumas! 
Žinodami bolševikinių 
tremtinių likimą kažkaip 
baugu net prisipažinti, kad 
ir mes vadinamės tremti
niais. Keista, net ir šiandie 
to vardo nevengiame, kuris, 
respektuojant bolševikinius 
tremtinius, neatitinka nei 
tiesos, nei prasmės. Nežinia, 
kokiais motyvais išbėgę iš 
Lietuvos pasivadinome 
tremtiniais, ko nepripažino 
joks kitas autoritetas iš kitų 
kraštų, pripažindamas mus 
tik pabėgėliais (refugee).

Ar iš viso įmanomas su
gretinimas ir palyginimas 
pabėgėlių, po karo atsidūru
sių Vakaruose su tiesiogi
niais tremtiniais Sibire? Ko
kie bendrumai abi tremtinių 
grupes jungia, ir kokios tarp 
abiejų skirtybės? Bendru
mas bene vienintėlis, kad 
tiek pabėgėliai į vakarus, 
tiek tremtiniai į rytus yra 
lietuviai ir viską palikę 
turėjo apleisti Lietuvą. Ta
čiau skirtybės yra tarp jų ir 
mūsų didžiulės. Tiesa, tiek 
jie buvo vežami, tiek mes iš 
Lietuvos bėgome į nežino
mybę, bet juos vežė prie
varta, kai didžiausius nusi
kaltėlius su durtuvais už 
nugarų, gi mes bėgome sa-

A.A.
LEONUI SABULIUI 

mirus, liūdesy palikusius žmoną Mariją, sūnus Valentiną 
ir Petrą nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Tamara ir Benius Vingiliai

A.A.
ANTANINAI PETRUKEVIČIENEI 

mirus, jos šeimai - vyrui Viktorui, sūnui Jonui, dukterims 
Elei, Zosei ir Romai reiškiame gilią užuojautą.

Nijolė ir Vilis Jurkšaičiai

A.A.
JONUI HENRIKUI FERWERDAI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo dukrai Trisijai 
Šutienei, jos vyrui Stasiui Šutui, anūnkei Evetai ir visai 

-jo giminei.
Geelongo Liet. Sp. Kl. ’’Vyčio” Valdyba

paraštėje
vanoriais, stumiami raudo
nojo siaubo. Atbėgę į Vaka
rus mes čia radome globą, 
aprūpinimą, netgi laisvę 
kaip žmonės kurtis savo pa
sirinktuose kraštuose, tuo 
tarpu bolševikų tremiamieji 
buvo iš namų paimti grubia 
prievarta, vežiami iš Lietu
vos kaip žemiausi skerdyklai 
skirti gyvuliai ir paskirties 
vietose jie buvo įstatyti 
darbams, lėtai alinimo mir
čiai be jokių rytojaus pra
giedrulių. Mes išsiskirstėme 
po įvairius pasaulio kraštus, 
galėjome laisvai kurtis, vei- 
kėjauti kaip kas išmanyda
mi, gi anie, bolševikų trem
tiniai, mažu nuošimčiu po 
priverstinio darbo koncen
tracijų stovyklose net dau
gumas negalėjo grįžti namo, 
o turėjo savo tremtį tęsti 
nurodytoje vietoje be teisės 
prieštarauti. Net grįžusių į 
Lietuvą vietinės bolševiki
nės įstaigos neleido vietoje 
prisiregistruoti, ir daugelis 
turėjo ieškoti prieglaudos 
plačioje Rusijoje.

Čia ir matosi tasai skirtu
mas tarp mūsų ir anų bolše
vikinių tremtinių. Gal 
Aukščiausio parėdymu 
mums buvo leista pamatyti 
pirmąjį bolševikmetį ir iš
vykus į laisvąjį pasaulį liu
dyti, kas ištiko mus ir kas 
laukia visų tų, kurie pritaria 
bolševizmui ir jį teisina. Gi 
anų tremtinių mus ir pasaulį 
tepasiekia tik jų gyvenimo 
nuotrupos, kokiais keliais 
skiepijama ir kokiais meto
dais siekiama žmones per
auklėti bolševikinėje mo
kykloje. Anų Sibiro tremti
nių mus pasiekusios bolše
vikinio auklėjimo mokyklos

M I R U S I E
A.A. ANTANINA
PETRUKE VIČIENĖ—LEE

Gegužės 30 d. vėžio pa
kirsta mirė Antanina Petru- 

nuotrupos atskleidžia šiur
pią tikrovę, kur žmogus lai
komas žemiau gyvulio, ku
rios bent vienas trupinėlis 
turėtų atsverti visą sovieti
nę propagandinę mašiną. 
Vis dėl to taip nėra. Laisvojo 
pasaulio galiūnai, apakinti 
materialinio gerbūvio 
kaskart vis reiklesnių sąly
gų, vien tik prekybiniais 
motyvais priima sovietinę 
propagandą kaip tikrą pini
gą net nenorėdami girdėti, 
kad sovietinėje santvarkoje 
žmogaus teisės negalioja ir 
kad ten vykdoma totali ver
gija Tie vien bolševikinėse 
auklėjimo institucijose - pri
verčiamojo darbo stovyklo
se, bet ir visoje sovietinėje 
imperijoje. Laikantis oficia
lių sovietinių autoritetų tei
gimų pagal juos naivūs va
kariečiai taikosi, juos priima 
be jokių rezervų. Todėl ne
nuostabu, kad tokio autori
teto kaip A. Solženicino 
perspėjimai, Vakaruose pa
lieka be atgarsio, lygiai ir tų 
visų, perėjusių sovietinę 
mokyklą ir atsidūrusių Va
karuose liudijimai nesusi
laukia tinkamo atgarsio.

Tačiau niekad nereikia 
nusivilti ir užsimerkus re
zignuoti. Į melu užnuodytą 
indą vienas kitas tiesos lašas 
gal ir nepajėgia sudaryti 
reikiamo kiekio antinuodžių, 
bet kaip lietuviai sako — la
šas po lašo ir akmenį prata
šo, lygiai ir stiklinėje pasku
tinis lašas perviršija briau
nas. Todėl i^fnūsų dedamos 
ir parodytos pastangos vie
ną dieną pasieks norimų ir 
siekiamų rezultatų. Gyveni
mo patirtis ir-istorija liudija, 
kad net ir palaidotos viltys 
bei pastangos atėjus laikui 
prisikelia ir tampa vadovau
jančiu veiksniu pačiame gy
venime. (v.k.)
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A.a. A. Petrukevičienė

PASAULIO LIETUVIŲ SEIMO, 
JAUNIMO KONGRESO IR 

H-JŲ PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ DALYVIAMS

Šis svarbus išeivių gyvenimo įvykis tebūnie apvaini
kuotas visų pastangomis sutartinai sprendžiant ir vyk
dant mūsų tautinės kultūros ir lietuvių bendruomenės iš
laikymo bei puoselėjimo uždavinius.

Linkime Pasaulio Lietuvių Bendruomenei stiprėti ir 
telkti jėgas žūtbūtinėje tautos išsilaikymo kovoje. Tegul 
Lietuvių Charta, priimta Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto, būna kelrodžiu išeivių bendruomenių ir 
organizacijų darbo pasiskirstymo ir sutarimo reikaluose.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

kevičienė 73 metų. Birželio 1 
d. po gedulingų religinių 
apeigų, kurias atliko kun. P. 
Martuzas, velionė didelio 
būrio artimųjų ir draugų 
palydėta į Rookwood kapi
nes lietuvių sekciją. Atsi
sveikinimo žodį prie kapo 
pasakė Br. Genys. Po laido
tuvių visi pakviesti į namus 
šermenų.

Velionė Antanina gimusi 
Kybartuose, ištekėjusi už 
Viktoro Petrukevičiaus 
susilaukė šešių vaikų, iš ku
rių išaugino keturis: Romą, 
Elę, Zosę ir Joną. Į Austra-

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, pažįsta
miems ir visiems, kurie dalyvavo mano sūnaus ir brolio 
Dr. Algirdo Ivinskio laidotuvėse ir pareiškusiems užuo
jautų.

Motina Marija ir 
brolis Vytautas Ivinskiai

PADĖKA
Brangiam tėveliui, uošviui ir seneliui a.a. BALIUI 

ZITIKUI mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems draugams 
ir pažįstamiems, dalyvavusiems gedulingose pamaldose 
ir palydėjusiems velionį į Sangdate kapines. Ačiū Alf. 
Šernui už atsisveikinimo žodžius ir nekrologą ’’Mūsų 
Pastogėje”.

Taip pat širdingai dėkojame visiems už užuojautos žo
džius mums ir pagerbusiems velionį gėlėmis bei aukomis 
"Mūsų Pastogei” ir Australijos Lietuvių Fondui.

Stasė Rossi-Savičiūtė ir šeima

VLIK’o veikloje
VLIKo Tarybos posėdžio, 
įvykusio 1983 m. gegužės 
mėn. 14 d.

PAREIŠKIMAS

VLIKo Taryba išklausiusi 
Dr. Antano Butkaus, J.A.V. 
Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos pirmininko 
pranešimą, šiltai priėmė jo 
Easisakymus: reikalingas

endradarbiavimas tarp 
VLIKo, ALTo ir Bendruo
menės, nesutarimai turėtų 
būti išlyginti, įvykę nesusi
pratimai negali tęstis per 
eilę metų, tokia tarporgani- 
zacinė nedarna yra žalinga 
mums visiems.

Tarybos posėdyje buvo 
siūloma vengti puldinėti ir 
žeminti spaudoje vieni kitus, 
taipgi išneštas pageidavi
mas sušaukti bendrą 
VLIKo, ALTo ir Bendruo
menės atstovų pasitarimą, 
kuris nustatytų gaires dar
niam bendradarbiavimui 
ateityje.

VLIKo Tarybą stebina kai 
kurios mintys keliamos ant
rame 1983 m. Pasaulio Lie
tuvio numeryje, kur pareiš
kiama, kad ’Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimas 
tik vienas reiškia lietuvių 
tautos ryžtą būti laisvai bei 
nepriklausomai,... PLB sei
mas yra vienintelė pasaulio

liją atvyko 1948 metais. Vy
ras dirbo geležinkelyje,’ o 
Antanina, šeimai įsikūrus 
Bass Hill Sydnejaus prie
miestyje, augino vaikus. 
Pastarieji keleri metai ne
buvo lengvi: susirgusi cuk
rine liga vėliau prisidėjo vė
žys.

Nors ligų iškankinta, bet 
atsidavusi Dievo valiai mir
ties nebijojo ir savo dalia 
nesiskundė. Ilsėkis ramybė
je pas Viešpatį.

B.G. 

lietuvių aukščiausia institu
cija, atstovaujanti visiems 
lietuviams, ... Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės šeima 
yra vienintelė jungtis, kuri 
ne tik rūpinasi, bet ir derina 
pasaulio lietuvių švietimo, 
tautinės kultūros, socialinę, 
šalpin^, ekonominę ir politi
nę veiklą”. Šitokie pareiški
mai - ’’tik vienas, vienintelė 
institucija, vienintelė jung
tis” yra perdaug iššaukian
tys.

VLIKo Taryba kviečia vi
sus lietuvius, visas organi
zacijas vieni kitus respek
tuoti ir darniai bendradar
biaujant eiti Lietuvos keliu.

Vaclovas Mažeika 
VLIKo Tarybos posėdžio 

pirmininkas

' ' '^-^Ansas Trakis
posėdžio sekretorius

♦ ♦ ♦

A. Solženicino Fondo ka
sininkas Leningrade Valerij 
Repin suimtas ir tardymuo
se prisipažino dirbęs politi
nių kalinių šalpoje ir išdavęs 
eilę bendradarbių. Jis nu
teistas dvejiems metams 
darbo stovyklos ir trejiems 
metams ištrėmimo.

Dešimties Europos vals
tybių užsienių reik, ministe
rial pareiškė, kad Pabaltijo 
reikalu rezoliucijai, kurią
priėmė Europos Parlamen
tas, užstodamas Pabaltijį ir 
reikalaudamas Pabaltijo 
kraštams laisvės ir nepri
klausomybės, tai rezoliucijai 
dėl esamų'politinių sąlygų 
tolimesnės eigos neduos, nes 
tai būtų Pabaltijo reikalų 
pabloginimas. Rezoliucija 
buvo siūloma įnešti Jungti
nėse Tautose.
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ALB VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA
Jau kiek fhetų kai 

Krašto V aldyba’r sušaukia 
apylinkių pirmiriinkų, se
niūnų ir bendruomenės 
veikloje aktyviai dalyvau
jančiųjų konferencijas — 
suvažiavimus. Jų tikslas ar
čiau susipažinti, išdiskutuoti 
įvairius mūsų bendruome
nėje iškilusius reikalus, 
problemas ir derinti visų 
apylinkių bei seniūnijų 
veiklą.

Dabartinė Krašto Valdy
ba tokią konferenciją sušau
kė gegužės 14 Melbourne. 
Joje dalyvavo keturi Krašto 
Valdybos nariai: pirm. V. 
Bukevičius, vicepirm. Dr. B. 
Vingilis, sekr. V. Augusti- 
navičius ir ižd. K. Stašionis. 
iš apylinkių atvyko: Adelai
dės - C. Zamoiskis, Geelongo 
- V. Stuikevičius, Sale - E.
Eskirtienė, Melbourne - Dr. 
J. Kunca, taip pat konferen
cijoje dalyvavo septyni sei
mo nariai.

Konferencija pradėta pie
tumis, kuriuos paruošė 
Melb. Soc. Mot. D-ja. Kon
ferencijoje, įskaitant svečius 
dalyvavo 22 asmenys.

ALB Konferenciją atidarė 
Melbourne Apylinkės Val
dybos pirm. Dr. J. Kunca, 
pasveikindamas visus atvy
kusius ir palinkėdamas na
šaus darbo.

ALB Krašto Valdybos 
pirm. V. Bukevičius savo 
kalboje trumpai paminėjo 
Krašto Valdybos planus, 
tarp kurių ir suprojektuotą 
pasiūlymą VLIKo ir PL 
Bendruomenės santykiams 
suderinti. Šio projekto kopi
jos pasiųstos VLIKo pirm. 
Dr. K. Bobeliui, PLB Valdy
bos pirm. V. Kamantui ir ki
tiems. Toliau savo praneši
me, pirm. V. Bukevičius pa
tiekė numatytos pasaulio 
lietuvių bendruomenių pa
rodos planus ir specialaus 
’’Mūsų Pastogės” numerio, 
ta proga, išleidimą.

ALB Krašto Valdybos vi
cepirm. Dr. B. Vingilis pra
nešė, kad Baltic Council of 
Australia veiklai šiais me
tais vadovauja latviai. Kiek
viena tautybė šią veiklą re
mia pagal bendruomenės 
narių skaičių: latviai skiria $ 
500, lietuviai $ 242, estai - $ 
183.

Baltic Council of Australia 
1984 m. organizuoja Can
berros Lietuvių Klubo pa
talpose pietus - bankietą, į 
kuriuos bus kviečiami mi- 
nisteris pirm., įvairių valsty
bių diplomatai ir mūsų 
bendruomenės veikėjai.

Baltic Council pasiūlė pa
ramą, Tasmanijoje veikian
čios HELLP organizacijos, 
leidžiamam ’’Baltic News”, 
bet paramos, dėl nežinomų 
priežasčių, atsisakyta.

Apylinkės valdybų pirmi
ninkų pranešimai. Kadangi 
dalyvavo tiktai trys ir vie
nos seniūnijos seniūnė, išsa
mių pranešimų nepadaryta. 
Daug kalbėta ir diskutuota 
mūsų jaunimo reikalais, bet 
nei vienas iš suvažiavusiųjų 
nepatiekė rimtesnio ir 
konkretesnio pasiūlymo. 
Australijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos pirm. B. Praš- 
mutaitė gana optimistiškai 
nušvietė mūsų jaunimo 
veiklą ir nuramino, pabrėž
dama Melbourne, Adelaidės 
ir Pertho jaunimo judėjimą 
ir susidomėjimą artėjančiu 
PLJ Kongresu ir paskutinį 
jaunimo suvažiavimą per 

Velykas Canberroje. 
tAustralijos Lietuvių Jauni

mo Sąjunga bandys sekantį 
PLJ Kongresą suruošti 
Australijoje, žinoma, jei su
tiks kitų kraštų jaunimas.

AL Metraščio redaktorius 
V. Baltutis trumpai painfor
mavo apie metraščio išleidi
mą. Darbas vyksta, jau 
šiandien turime sukaupę 
virš $ 7000, daugiausia iš 
melbourniškių, ir tikimasi, 
kad metraštis pasirodys dar 
šiais metais. Jau pasirašyta 
išleidimo sutartis su S.A. 
Print Co. Redaktorius kvie
tė ir ragino metraščio išlei
dimą remti, nes tai labai 
svarbus dokumentuotas 
leidinys, kuriame atsispin
dės mūsų visų gyvenimas ir 
veikla tarp 1960 - 1982 m. 
AL Metraščio išleidimą pri
valėtų paremti kiekviena,

ALB viršūnių konferencijos dalyviai: prieky iš k.: Dr. B. 
Vingilis, inž. V. Bukevičius (ALB Kr. V-bos pirm.), Dr. J. 
Kunca, E. Eskirtienė. Stovi iš k.: J. Gasiūnas, Č. Zamois
kis, P. Baltutis, V. Baltutis, A. Pocius, B. Prašmutaitė, K. 
Stašionis, J. Kovalskis, V. Augustinavičiųs,. Vį.-Zonius. - 
Nuotrauka V. Vosyliaus

Lietuviai
Čikagoje

Rašo Jurgis Janušaitis
Mielas Redaktoriau,

Praėjusiuose laiškuose 
kalbėjome apie Antrąsias 
Pasaulio Lietuvių Dienas, jų 
uždavinius, įvykstančius 
renginius. Taigi, manau, kad 
mieli Australijos lietuviai 
turėjo progos bent dalinai 
pajusti, kokios nuotaikos 
vyrauja Čikagoje ir kokio
mis nuotaikomis gyvena 
laisvojo pasaulio lietuviai, 
toms dienoms besiruošdami.

II PLD artėja sparčiu 
žingsniu. Čia pat birželis ir 
čia pat didysis subruzdimas. 
Džiugu, kad Australijos lie
tuviams atstovaus PLB 
Seimo, Jaunimo Kongreso ir 
Sporto žaidynių atstovai. 
Laukiame ir bandysime 
svetingai visus sutikti ir 
priimti. O Jūsų krašto at
stovų nusiteikimas, be abe
jo, praturtins ir II PL D-nų 
renginius.

Pas mus dar vis vėsus pa
vasaris, nors jau gegužės 
vidurys. Dar tik pirmieji 
žiedai tebando nusišypsoti ir 
nedrąsiai žaliu drabužiu 
puošiasi medžiai. Keista, 
kad pavasaris toks vėlyvas.

Na, ir pavasariui skubant 
Čikagoje nestokojame gerų, 
kultūrinių renginių ir įvairių 
pramogų.

Kaip žinia, PLB šiuos me
tus paskelbė Aušros metais. 
Taigi prasminga. Aušros 
šimtmečio sukaktis. Ne tik 
Čikaga, bet visos JAV ir 

lietuvių apylinkėje veikianti 
organizacija.

Canberros apylinkės at
stovas Juras Kovalskis pra
nešė apie pasiruošimus Lie
tuvių Dienoms^ kurios įvyks 
1984 m. Canberroje. Beveik 
jau visos, reikalingos paren
gimams patalpos užsakytos 
ir baigiama paruošti L.D. 
programa. L.D. rengime da
lyvauja visa maža Canber
ros lietuvių kolonija ir tiki
masi, kad jos bus sėkmingos 
ir darniai pravestos.

Diskusijos dėl pranešimų 
pasisakyta įvairiai. Ne visi 
pritarė ALB Krašto V-bos 
pirmininko projektui, 
dėl VLIKo ir PLB santykių 
sunormavimo. Pasigęsta PL 
Seimo regulamino ar bent 
išsamesnio pranešimo iš sei-

Kanados lietuvių kolonijos 
šią sukaktį mini. Mini spe
cialiomis akademijomis, 
pasakoma daug gražių 
kalbų, minėjimus palydi ir 
meninės programos.

Čikagoje Aušros šimtme
čio minėjimą pirmieji su
ruošė kovo 4 d. Jaunimo 
Centro kavinėje Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos Centro 
Valdybos nariai. Akademi
joje kalbėjo jauni spaudos 
žmonės - žurnalistai: Draugo 
redaktorius Mykolas Dran
ga, Robertas Vitas ir Snie
guolė Zalatoriūtė. Vadovavo 
Guoda Antanaitytė. Tema - 
Jaunimo žvilgsnis į Aušros 
šimtmetį: Tenka pasi
džiaugti, kad kalbėtojai 
žvilgtelėjo į šią sukaktį iš 
įvairių pusių, buvo gerai pa
ruošę savo kalbas ir mus, 
vyresniuosius, maloniai 
nustebino jaunųjų puiki 
orientacija, įžvalgumas ir 
minčių naujumas. Tuo tik 
galime džiaugtis. Iš Aušros 
ištraukas ir anų metų poetų 
eilėraščius skaitė taip pat 
mūsų jaunimo atstovai.

Aušros šimtmečio minėji
mą po to suruošė ir Korp! 
Neo-Lithuania su Tautine 
Sąjunga. Minėjimą organi
zavo Dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas, jam vadovavo J. Kriau- 
čeliūnaitė. Trečią minėjimą 
suruošė Istorikų Draugija ir 
ta proga ji, dėka Alicijos 
Rūgytės darbštumo, išleido

ALB konferencijos prezidiumas. Iš k.: ALB Kr. Valdybos 
pirm. inž. V. Bukevičius, Dr. J. Kunca, J. Gasiūnas, Dr. 
B. Vingilis. Nuotrauka V. Vosyliaus

me dalyvavusio atstovo. 
Šiek tiek minčių pareikšta ir 
dėl specialaus,’’Mūsų Pasto
gės” numerio," ypatingai dėl 
anglų kalba straipsnio apie 
Lietuvą. Juk šiandien išei
vijoje turime daugybę įvai
rių leidinių ir kas domisi 
mūsų tautos dabartine 
Eadėtimi ar jos istorija, gali 

e jokio vargo tai rasti šiuo
se leidiniuose.

Iškeltas gana svarbus 
mūsų veiklos dokumentų 
reikalas. ALB Krašto V-bos 
ir ALB Tarybos suvažiavi
mų protokolai nėra reikia
mai konspektuojami ir net 
nėra žinoma kur jie randasi. 
Reikėtų juos visus surinkus, 
patalpinti viename iš turimų 
lietuvių namuose bibliotekų 
ar net sukatalogavus, laikyti 
juos saugioje vietoje, nes tai 
yra svarbūs dokumentai; 
autentiški mūsų veiklos raš
tai ir protokolai.

Diskusijose iškilo ALB 
Krašto įgaliotinių reikalas. 
Tokie įgaliotiniai paskirti 
tiktai Melbourne ir Adelai
dėje. ALB Krašto V-bos 
pirm. V. Bukevičius paaiški
no, kad jie nesikiš į apylin
kių valdybų veiklą ir jų pa
reigos yra tik palaikyti turi
mus ryšius su federalinės 
valdžios asmenimis ir jų ka
dencija baigsis su dabarti
nės ALB Krašto V-bos ka-’ 
dencija.

Pasiūlyta, kad LD Can
berroje Rengimo Komitetas 
apmokėtų visų LD progra
mų ir ALB Tarybų narių ap
gyvendinimo išlaidas ar 
bent pasirūpintų, kad jiems 
būtų suteikta nuolaida fede
ralinės valdžios adminis
truojame ’’Gauri” motelyje.

Perskaitytas ALFAS 
V-bos aplinkraštis, išsiunti

Aušros pirmąjį tomą.
Aušros šimtmetis bus 

prisimintas ir II PL D-nų 
metu. Šia proga ruošiama 
Aušros laikmečio paroda, 
kuria rūpinasi mūsų nenu
ilstantis kultūrininkas Bro
nius Kviklys.

Gera, kad ši sukaktis gra
žiai minima. Bet ar pamąs- 
tome, ką turėtume padaryti, 
kad ši sukaktis turėtų išlie
kančios vertės. Pati geriau
sia proga žvilgtelėti į mūsų 
lietuviškos spaudos kelią 
šiandien ir kuo galėtume jai 
padėti. Ar visi prenumeruo
jame spaudą, ar ją remiame, 
ar mūsų namuose yra lietu
viška knyga, žurnalas? Tai 
pati geriausia proga įamžinti 
šią reikšmingą sukaktį, re
miant lietuvišką spaudą ir 
knygą.

KVIEČIAME

II PL D-nų metu į Čikagą, 
be abejo, iš visur suvažiuos 
nemažas skaičius ir spaudos 
bendradarbių, Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos narių. 
Lietuvių Žurnalistų Sąjun

nėtas visiems lietuvių spor
to klubams Australijoje, ku
riame kaltinamas ’’Mūsų 
Pastogės” redaktorius Vin
cas Kazokas, koresponden
tas Robertas Sidabras ir 
Adelaidės lietuvių sporto, 
klubo ’’Vyčio” valdyba. Ap
gailestauta, kad ALFAS 
V-ba neišlaikė jai prideramo 
orumo ir ėmėsi akcijos, kuri 
nepasitarnaus sporto klubų 
santykiams, bet dar labiau 
įneš bereikalingo erzelio. 
Kreiptasi į ALB Krašto 
V-bą, kad ji darytų žygių 
tokiems aplinkraščiams už
kirsti kelią. ALB Krašto 
V-bos pirm. V. Bukevičius į 
šį klausimą nedavė atsaky
mo ir atrodo vengia imtis 
bet kokios akcijos.

Pabaigoje žodį tarė Dr. K. 
Brazaitienė, apeliuodama į - 
visus susirinkusius dėl peti
cijos - parašų, kurių surinkta 
tiktai 3000, vietoje numaty
tų 10.000. Parašai renkami, 
reikalaujant įvesti lietuvių 
kalbos dėstymą viename 
Australijos 
universitetų, susirinku
sieji prižadėjo, kiek įmano
ma, padėti ir užgyrė šį svar 
bų lietuvių kalbos propaga
vimo reikalą.

Nors konferencija užtruko 
tiktai virš ketvirtą valandų, 
bet išgvildenta daug svarbių 
mūsų bendruomenės reika
lų, artimiau susipažinta su 
ALB Krašto V-bos nariais ir 
jų planais.

TOkių konferencijų svar
ba ir reikalingumas neabe
jotinas, tik linkėtina, kad 
ateityje jos būtų stropiau 
paruošiamos ir labiau pa
garsintos mūsų spaudoje.

V. Baltutis

gos Centro Valdyba nutarė 
šia reta proga suruošti 
spaudos bendradarbių susi
tikimą. Jis įvyks liepos 2 d. 
nuo 3 iki 6 vai. Dainos resto
rane, Čikagoje. Bus bendri 
pietūs, bus pasivaišinta ir 
trumpai pasidalinsime min
timis apie mūsų spaudos rū- 
Eesčius. Tai kolegiškas pa- 
endravimas. Būtų malonu, 

kad dalyvautų ir Australijos 
spaudos bendradarbiai. Iš 
anksto, iki birželio 20 d., 
prašoma apie atvykimą ir 
dalyvavimą laiškučiu pra- 

. nešti Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos Centro Valdybos 
pirmininkui Jurgiui Janu- 
šaičiui, 2534 W. Lithuanian 
Plaza Ct, Chicago, Ill. 60629, 
U.S.A. Telef (312) -
737-1731. Už atsiliepimą bū
sime dėkingi.

Šia proga noriu užsiminti 
ir apie kitus LŽ S-gos pla
nus. Rudenį iš spaudos išei
na mūsų žymaus publicisto, 
žurnalisto, LŽ S-gos garbės 
nario Bronio Railos dvi kny
gos. Rugsėjo 18 d. Čikagoje, 
LŽ S-gos CV ruošia tų
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LAIŠKAI REDAKCIJAI
Paskaičius "Mūsų Pasto

gės” Nr. 21, ’’Laišką Redak
cijai” ir kadangi čia liečia 
mane ir Sydney Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos 
Draugiją turiu pasisakyti.

Man tikrai keista kad p. 
O. Osinienė tik dabar po 20 
metų pasiręiškė.

Aš 1961 metais aktyviai 
įstojau į draugiją ir ėjau vi
cepirmininkės pareigas. Ka
da iškilo klausimas dėl 
draugijos registravimo, aš 
kaip valdybos narė ir, žino
ma, kaip anglų kalbą mo
kanti buvau įpareigota tuo ir 
rūpintis. Draugija buvo už
registruota 1963 m. sausio 
26-tą d.

1963 metais visuotinio 
D-jos susirinkimo buvau iš
rinkta valdybon ir man teko 
pirmininkės pareigos. Nauja 
valdyba kaip paprastai per
ėmė inventorių įskaitant 
ižde 647.15-1 svarų. Valdy
boj iškeltas klausimas pirkti 
žemės iš P. Aleknos, bet šis 
pasiūlymas valdybos nebuvo 
priimtas, viena dėl finansų 
stokos ne tik žemės pirki
mui, bet ir namų pastaty
mui, o antra, abejota turint 
galvoje valdžios subsidijas 
Social Services Dept. ir vie
tos savivaldybės priimtinu
mą sodybos statymui. Taip 
kad šie planai ir ankstyves
nės idėjos liko neįgyven
dintos.

Dėl lėšų stokos 1963 me
tais prasidėjo prašymai že
mės Departamentui gauti 
valdiškos žemės ir po dau
gelių prašymų per įvairius 
parlamentarus ir įstaigas 
pagaliau pavyko gauti 
žemės Engadine. Žemė buvo 
užtvirtinta 1970 m. sausio 
19-tą dieną. Per šį laikotarpį 
vyko lėšų telkimui, Senelių 
Namų aukų vajus vėliau jau 
skaitėsi Lietuvių Sodybos ir 
1971 m. jau draugijos valdy
ba:, ižde turėdama $ 29.000 
(ko valdžia pareikalavo) ir 

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ: KREDITO DRAUGU  A

„TALKA" LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius: 
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 

nustatytas sumas.
Nuo $ 100 iki $5000 - 12 %
nuo $ 5000 iki $ 10.000 - 13 %
nuo $ 10.000 iki $50.000 - 14 %
nuo $ 50.000 ir daugiau 15 %

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sek
madieniais nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp.. Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių Namai, 6 
Eastry St. Norwood, SA 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - East Terrace, Bankstown NSW.
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su valdžios subsidija pradė
jome Lietuvių Sodybos sta
tybą taip, kad per šį praėjusį 
laiką jau buvusios valdybos 
narės pradedant nuo 1963 
m. buvo iš draugijos išstoju
sios.

Tikrai keista, kad atsi
liepta po 20 metų. Man įdo
mu ir iškyla klausimas — 
kur jos buvo per tą ilgą ir 
sunkų laikotarpį?..

Ona Baužienė

Gerb. p. Redaktoriau,

Labai nustebau perskai
čiusi Mūsų Pastogės 21-me 
numeryje p. Osinienės pasi
sakymą dėl p. O. Baužienės 
veiklos. Tame pasisakyme 
randu netikslumų, ką noriu 
čia iškelti.

Nuo 1964-69 m. buvau 
Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos 
Valdybos sekretore. Per 
tuos penkerius metus bū
nant valdyboje man buvo 
labai gerai žinoma Draugijos 
veikla. Nebūdavo valdybos 
posėdžio, kurieme nebūtų 
buvę svarstomi žemės gavi
mo reikalai.

0. Baužienės buvo vars
tomos įvairiausių departa
mentų durys, prirašyta 
daugybė laiškų, nesuskai
čiuojami pasikalbėjimai te
lefonu. Tvirtinimas, kad že
mė buvo gauta prie senos 
valdybos, yra netikslus, nes 
žemė Engadine gauta 1970 
m. Tuo metu senosios val
dybos narės buvo jau seniai 
iš Draugijos išstojusios. Tai 
kaip jos galėjo apsispręsti 
priimti iš valdžios sklypą 
Engadine?

Jaučiu p. O. Baužienei gi
lią pagarbą už jos geležinę 
kantrybę įvykdant šį didelį 
jos užsibrėžtą darbą, kuris 
buvo mūsų bendruomenės 
taip gražiai įvertintas.

Su pagarba
V. Petniūnienė

RUOŠKIME
ENCIKLOPEDIJŲ IR
KNYGŲ PRISTATYMUS
Skaitome Amerikos lietu

vių laikraščiuose apie ten 
ruošiamus naujų knygų pri
statymus. Jie tam turi šeš
tadieniais ar sekmadieniais 
popietes ar vakarones, į ku
rias dažnai pasikviečia ir 
pristatomų knygų autorius.

Prieš ketverius metus 
būdamas Detroite (Ameri
koje) ir neradęs centrinėje 
miesto bibliotekoje Ency
clopedia Lituanica pabariau 
kelis visuomenininkus. Ir 
maždaug po metų, iš šaulių 
kuopos vado Vinco Tamo
šiūno gavau laišką aprašantį 
buvusį Encyclopedia Litua
nica pristatymą. Ten buvę 
tiek dosnių tautiečių, jog jų 
pastangomis aprūpinę 17 di
desniųjų bibliotekų Ency
clopedia Lituanica.

Manau, kad dauguma 
Australijos ir didesniųjų 
bibliotekų Encyclopedia Li
tuanica neturi. O, kad netu-

Didžiai Gerbiamas 
Redaktoriau, 

seniai ruošiausi tau pa
rašyti, bet visokį reikalai ir 
be to, kiek žinau, ir pats bu
vai labai užimtas. Beveik 
kiekviename "Mūsų Pasto
gės” numeryje atspausdinta 
daugybė laiškų, kuriuose 
kiekvienas savaip kvaršina 
tau galvą, bandydamas bū
tinai įpiršti savo teisybę. 
Mano laiškas visiškai kitu 
tikslu. Rašau stebėdamasis 
'tavo pakantumu ir toleran
tiškumu. Aš nespausdinčiau 
nei vieno laiško, straipsnio, 
žinutės ar net koresponden
cijos, kuri man nepatinka.

Nenoriu pradėti naujo 
"karo/bet tik atkreipti skai
tytojų dėmesį į tavo darbą, 
kurį, beveik tie poilsio, jau 
velki nuo 1961 m. Bet kokį 
darbą bedirbdamas, žmogus 
įgauna patyrimo ir pasidaro 
”specas’’. Skaitydamas 
”MP” džiaugiuosi, kad ji yra 
beveik tobula, kas liečia jos 
turinį ir straipsnių išdėsty
mą. Gal vienoje ar kitoje 
vietoje būtų galima įdėti - 
atspausdinti ir daugiau 
skaitytojų atsiliepimų, bet 
tai nėra pagrindinis laik
raščio tikslas.

Dabar dėl nesklandumų ir 
negerovių. Pats antrame 
puslapyje spausdini (kursy
vu) mūsų gyvenime iškylan
čias problemas, negeroves, 
žadini prisnūdusius ir su
rambėjusius, nurodai kelius 
ir pasiūlai, kaip būtų galima 
pašalinti ar bent jų išvengti; 
kas mums nedera, kas mus 
skiria, kas atima mūsų kal
bą, kas neina kartu su visais, 
kas kaišioja į mūsų ’’vežimo 
ratus” pagalius ir kas mūsų 
mažoje bendruomenėje yra 
gera ir girtina.

Nenoriu paties siūlyti į 
šventuosius, nes šiandien jų 
paskelbimas užsitęsia ne 
dešimtimis, bet šimtinėmis 
metų, jei neturi pažįstamų ir 
nesi pakankamai įtakingas. 
Taigi liksi paprasta asme
nybe, tik su nuopelnais sa
vo kraštui ir visai nacijai.

Šia proga noriu tave pa
girti, kad darbą atlieki ge
rai, o jei kartais gauni ’’pipi
rų”, tai dėl to nesisielok, jų 
gauna ir tobuliausi, ir išmin
tingiausi, neišskiriant net 
Paties Dievo, kuriam net ir 
menkas vabalėlis kartais 
priekaištauja dėl neteisybės 
šioje žemėje.

Kiekvienas parašęs būti
nai nori savo rašinį matyti 
atspaustą laikraštyje, o pa
vardę stambiausiomis rai

Visas jėgas lietuvių kalbai!
SKUBIAI RINKIME PARAŠUS PETICIJAI, KAD 

LIETUVIŲ KALBA BŪTŲ ĮVESTA Į VIENĄ 
AUSTRALIJOS UNIVERSITETŲ!

ri, yra didelė skriauda lietu
vybei ir teisybei, nes kitose 
enciklopedijose, o taip pat, 
ir knygose apie baltų tautas 
rašo mažai ir daug netiesos.

Dauguma net ir organi
zacijų valdybų narių neturi 
nei katros lietuviškos enci
klopedijos. Dėl to yra didelė 
skriauda tiems asmenims ir 
lietuvybei.

Per pristatymą aukų ne
reikia rinkti, nes Australi
joje šiuo atveju yra geriau 
kaip Amerikoje, nes biblio
tekoms galima įsiūlyti, ar, 
jei esame tų bibliotekų lan
kytojai, reikalauti ir jos 
perka. Reikėtų susitarti, kas 
ir kokiom bibliotekom turė
tų siūlyti, ar, jei esame tų 

dėmis. Prie šios kategorijos 
prašau priskaityti ir mane. 
Taigi tikiuosi šį laišką skai
tyti tavo redaguojamame 
laikraštyje.

Dar dėl vedamųjų. Skai
tau juos ir gretinu su sek
madieniniais mūsų klebono 
pamokslais - pamokymais. 
Žinau, kad pamokslų niekas 
nemėgsta, todėl ir priekaiš
tai! Mes lietuviai siekiame 
tobulos bendruomenės, ku
rioje visi iki vieno skaitytų 
’’Mūsų Pastogę”, lankytų 
sekmadieniais Ėetuviškas 
pamaldas, dainuotų chore ir 
vaidintų mūsų teatre, mo
kėtų solidarumo mokestį, o 
vaikai lankytų savaitgalio

Žinelės iš visur
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 

SYDNEJUJE
Birželio 5 d. Syd. Lietuvių 

Klubo Bibliotekos vadovy
bės ir Tautos Fondo pastan
gomis surengtas birželio 
trėmimų minėjimas. Bažny
čioje atlaikytos pamaldos, 
kurias pravedė ir pamokslą 
pasakė Msgr. P. Butkus, da
lyvaujant Dainos chorui.

Pats minėjimas vyko Lie
tuvių Namuose Bankstow- 
ne. Oficialiai minėjimą pra
dėjo Bibliotekos vedėjas p. 
Č. Liutikas savo jautriu žo
džiu primindamas tokio mi
nėjimo reikšmę ir prasmę. 
Visą minėjimą pravedė p. A. 
Kramilius, invokacijai pa
kviesdamas kun. P. Butkų. 
Sekė p. Broniaus Stašionio 
kalba - paskaita, kuris savo 
žodyje iškėlė lietuvių tautos 
vargus ir persekiojimus per 
visą istoriją. Jo kalba užtru
ko beveik dvi valandas, bet 
ji buvo grindžiama faktais, 
intriguojanti.

Dr. R. Zakarevičius piani
nu paskambino porą dalykė
lių ir po jo Dainos choras, 
diriguojamas B. Kiverio, su
dainavo 4 minėjimo nuotai
kai atitinkančias dainas. 
Žmogaus Teisėms Ginti 
Draugijos pir-kas Dr. I. 
Venclovas padarė sąžinės 
kalinių reikalu pranešimą 
pakviesdamas po minėjimo 
rašyti laiškus lietuviams ka
liniams. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu.

Prieš minėjimą ir po jo 
vyko tautos genocido tema 
spaudos paroda, suorgani
zuota bibliotekos.

Minėjimas laikytinas labai 
taikliu ir pavykusiu. 

bibliotekų lankytojai, ir rei
kalauti, kad pirktų. Reikėtų 
ir saviškius paraginti, nors 
už paraginimus ir pyksta, o 
aš už paraginimus dėkoju. 
Pristatydami enciklopedi
jas, turėtume pristatyti ir 
knygas.

Amerikoje ir Kanadoje 
enciklopedijų pristatymuo
se kai kur ir pats leidėjas 
dalyvavo. Viename tokių ir 
man teko būti, tai Melbour
ne per pristatymą galėčiau 
papasakoti ką girdėjau iš 
leidėjo didelio patrijoto 
Juozo Kapočiaus.

Jonas Normantas 

mokyklą. Mes perdaug rei
kalaujame, o kai negauname 
pykstame ir baramės. Sako
ma, kad ir danguje nėra vis
kas sviestu tepta. Ir tenai 
kartais brūkšteli vienas ki
tam.

Nenoriu paties mokyti, o 
taip pat ir perdaug išgar
binti, kad nepasikeltum į 
puikybę. Taigi ir toliau būk 
kuklus, darbingas ir įžval
gus, iškeldamas mūsų neto
bulybes į paviršių, o už ge
rus darbus nepagailėdamas 
šilto žodžio.

Jūsų
V. Koras

(Nuolatinis Skaitytojas)

**♦
Vokietijoje buvo plačiai 

paminėta Martyno Liuterio 
500 metų gimimo sukaktis.

Italijoje paskelbti nauji 
rinkimai, kurie numatyti 
birželio 26 d.

Po sovietų šimtų diplo
matų pašalinimų iš kitų 
kraštų už špionažą, pereitą 
savaitę, šnipinėjimu apkal
tino Amerikos Ambasados 
Maskvoje tarnautoją Mr. L. 
Thomas, kuris turėjo apleis
ti Maskvą.

LIETUVIAI ČIKAGOJE

Atkelta iš 3 psl. 
dviejų knygų sutikimą ir bus 
pagerbtas knygų autorius jo 
75 metų amžiaus sukakties 
proga.

O spalio 1 d. Jaunimo 
Centre ruošiame gražų, tra
dicinį Spaudos balių, kurio 
metu, kaip ir ankstyves
niuose baliuose, bus įteiktos 
jauniems spaudos bendra
darbiams Daužvardžio fondo 
premijos. Būtų gera, kad ir 
Jūs, mielas Redaktoriau, 
galėtumėte drauge su 
mumis pabuvoti.

Dėkoju už rūpestingą 
’’Mūsų Pasto-gėš siuntimą 
man. Ją gaunu labai greitai 
ir atydžiai seku Australijos 
lietuvių gyvenimą.

Sekantį kartą pasižvalgy- 
sime po kitus kultūrinius. 
renginius, o dabar Jums, 
mielas Redaktoriau, 
kantrybės spaudos baruose.

Jūsų Jurgis Janušaitis
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ŠIURPŪS BOLŠEVIKŲ
OKUPACIJOS METAI

-•S -.'L
Albertas Zubras

Sovietų Sąjunga, pasie
kusi 1939 m. Molotovo — 
Ribbentropo susitarimo ir 
užsitikrinusi laisvas rankas, 
1940 m. birželio mėnesi užė
mė visas tris pabaltijo vals
tybes. Lietuva buvo pati 
pirmoji šio niekšingo Mask
vos — Berlyno sandėrio au
ka. Raudonieji enkavedistai, 
slaptosios milicijos pareigū
nai, paskubomis izoliavo 
reikšmingesnius asmenis :, 
kurie atėjūnų manymu, tu
rėjo būti priešiški bei pavo
jingi naujajam, Maskvos 
primestam rėžimui. Areštai 
vyko slapta, net šeimos na
riams buvo uždrausta apie 
tai prasitarti. Kiti slapstėsi, 
prisiglaudė pas pažįstamus 
bei gimines kaimuose, šiaip 
kur krašto užkampiuose. 
1940 m. rudenį sutikau Kau
ne Karmelitų bažnyčios 
šventoriuje gen. V. Griga- 
liūno-Glovackio žmoną. Apie 
vyrą nenorėjo šnekėti. JAV 
išleistoji lietuvių enciklope
dija rašo, kad jis buvęs pa
bėgęs į Baltgudiją ir dirbęs 
kolchoze darbininku.

Nuo pat pirmųjų okupaci
jos dienų Maskva per savo 
NKVD pareigūnus bei 
agentus sudarinėjo Pabalti
jo kraštuose nepatikimų, į 
koncentracijos lagerius už- 
darytinų asmenų sąrašus. 
Jiems talkino negausūs vie
tiniai komunistai, kolobo- 
rantai ir šiaip žmonės per 
neapdairumą tardomi. 
Prisiminimai iš mano paties 
gyvenimo. Po ilgų ’’atosto
gų” vargais negalais buvau 
paskirtas gimnazijos moky
toju Pasvalyje. Kartą 1941 
m. rudenį pas mane į butą 
užėjo apskrities partijos 
propagandos skyriaus Vedė
jas, sutrumpintai vadintas 
agitpropu. Kalbėjo lietuviš
kai, bet apysilpiai. Skundėsi, 
kad šviesesnieji lietuviai 
menkai tetaikiną supažin
dinti žmonės su marksistine 
ideologija ir komunizmu. 
Tuo reikalu ir norįs pasikal
bėti. Propagandos vadovo 
žvilgsnis tačiau greitai nu
krypo į knygų lentyną. Pa
matė Tugan Baranovskio ir 
Gustav Casselio ekonominių 
veikalų lietuviškus verti
mus.

— Jūs tokias pasenusias 
knygas tebelaikote savo 
knygų spintoje?

— Bet aš turiu ir Markso 
’’Kapitalą”.

— Čia kitas reikalas. Bet 
tuos buržuazinius šlamštus 
E atariu draugui mesti į 

rosnį.
— Jie man reikalingi. Aš 

rašau veikalą, todėl reikia 
gilesnio įsiskaitymo.

Mano svetys visai apstul
bo.

— Jei rašote veikalą, tai 
jums reikia pirmoje eilėje 
išstudijuoti partijos istoriją, 
Markso, Lenino ir Stalino 
veikalus. Tie supuvę kapita
lizmo teoretikai jums nieko 
negali duoti. Ir taip jūsų 
protas perilgai buvo nuodi
jamas tomis atgyvenomis.

— Ar jūs manote, kad 
Marksas galėjo parašyti 
Kapitalą, nepažinęs 
kapitalizmo teoretikų.

— Marksas studijavo gy
venimą ir pagal tai rašė.

— Bet Marksas studijavo 
buržuaziniuose Bonos ir 
Berlyno universitetuose ir 
ten gavo daktaro laipsnį.

Agitpropas numojo ranka, 
tuo duodamas suprasti, kad 

šia tema jis daugiau nebeno
ri kalbėti. Dar gerą laiko 
galą žvalgėsi po mano knygų 
lentyną. Atsisveikino nieko 
reikšmingesnio neprašęs.

Nepraėjo mėnuo, kai nak
tį buvau prikeltas iš lovos ir 
kviečiamas vykti į milicijos 
(taip komunistmetyje va
dinta policija) būstinę. Kaip 
tik tuo metu sirgau, tempe
ratūra buvo visai arti 40C. Ir 
vis dėlto nepavyko atsikal
bėti. Turėjau vykti. Užvedė 
mane į antrą aukštą. Kam
baryje rusas karininkas ka
pitono laipsnio. Mandagiai 
pasveikintas, buvau prašo
mas sėstis. Ėmiau aiškintis, 
kad sergu. Tai-niekis: kar
tais ir sirgdamas žmogus 
turįs pareigu. Toliau jau 
klausimai apie nuotaiką, 
apie naujuosius laikus.

— Ar jūs manote, kad 
sergąs žmogus gali atpasa
koti tikrą savo ar kitų žmo
nių nuotaiką? Jei kas skau
da , pavyzdžiui dantį, tai 
viskas neskanu, viskas erzi
na. Jei netikite, prašau pas
kambinti gydytojui, kuris 
šiandien mane lankė. Jei ir 
juo netikite, tai duokite ter
mometrą: pamatysite tem
peratūrą ir pats akivaizdžiai 
įsitikinsite.

Leido eiti namo. Pakvies
tas vėl buvau naktį lygiai po 
savaitės. Paaiškėjo, kad 
svarbiausias reikalas mano- 
rašomoji knyga, kuri norėtų 
konkuruoti su Marksu. Šiaip 
taip pavyko išsiaiškinti, kad 
su draugu agitpropu tik juo
kavau. Nesu joks ekonomis

Tautos Fonde
. Birželio išvežimų minėji
me Sydnejaus ir apylinkių 
tautiečiai nuoširdžiai parė
mė Lietuvos laisvės kovą.

Aukojo:
$ 30 J. ir E. Černiauskai.
$ 25 prel. P. Butkus, MBE 
Po $ 20 - E. Rašymas, B. ir 

V. Barkai, Č. Liutikas, J. ir 
V. Venclovai, S. Jarmalaus- 
kas.

Po $ 10 - V. Patašius, V. 
Rušienė, A. ir L. Kramiliai, 
O. Baužienė, BEM, A. Šlio

tas ir nemanau toje srityje 
plunksnos bandyti.

Pasvalio mokytojams rei
kia išsirinkti profsąjungos 
atstovą. Gimnazijos moky
tojas Kazlauskas, buvęs 
mano mokinys Kauno jėzui
tų gimnazijoje, ir mokytoja 
Bujokaitė prašo, kad pasiū
lyčiau kandidate fizinio lavi
nimo mokytoją Kvedaraitę. 
Aš mat čia naujas žmogus, 
Kvedaraitė taip pat naujo
kė, sako Kazlauskas, tai 
mano siūlymas neiššauks 
opozicijos nei iš pradinės 
mokyklos mokytojų, kurie 
irgi dalyvaus susirinkime. 
Sutinku, įkalbėjo. Siūlymą 
vis dėlto, atsivertęs užrašų 
knygutę ir tiesiog iš jos 
skaitydamas, užprotestavo 
pradinės mokyklos mokyto
jas Sakalninkas:

— Kvedaraitė, praeitais 
metais mokytojaudama 
Skuodė buvo skautų 
vadovė. Jos kandidatūra 
nepriimtina.

Aš gi:
— Ar tai nusikaltimas 

koks? Pirmą kartą girdžiu. 
Kvedaraitę pažinau tik čia. 
Buvau Biržuose pas jos tė
vus. Ji iš Amerikos grįžusių 
darbininkų šeimos duktė. 
Tėvai turėjo namus, bet jie 
nacionalizuojami. Tai ir vis
kas, ką aš žinau apie Kveda
raitę.

Sakalninkas:
— Namai turėjo būti di

deli. Tuo labiau Kvedaraitės 
kandidatūra netinka.

Nukelta į 6 psl.

geriu A. Giniūnas, J. Šar- 
kauskas, R. Venclovas, A. ir 
M. Statkai, Iz. Jonaitis, V. 
Ladyga, V. Bitinas, V. Pet- 
niūnienė, V. Stanevičienė, J. 
Makūnas, J. Paltanavičius, 
A. Jokantas, neįskaitoma, 
A. Žilys, I. Venclovas, P. 
Andriukaitis, D. Bartkevi- 
čienė, V. Juzėnienė, P. Gro
sas, N. Liutikaitė, Br. 
Dambrauskas, A. Zinkevi
čius.

Po $ 6 - A. Paulėnienė, V.

ALB Metraščio reikalu
AR JAU PARĖMEI AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

METRAŠČIO IŠLEIDIMĄ?

AL Metraščio paruošimas spaudai sklandžiai vyksta ir 
tikimės, kad metraštis pasieks visus prenumeratorius ir 
rėmėjus dar šiais metais. Malonu pranešti, kad šiuo metu 
už prenumeratas jau yra surinkta virš $ 7000. Kaip žino
te, šios sumos metraščio išleidimui nepakanka. Todėl 
kviečiame visus Australijos lietuvius AL Metraštį iš 
anksto užsisakyti ir paremti jo išleidimą; tai yra mūsų 
visų bendra pareiga.

AL Metraščio išleidimą galima paremti pasinaudojant 
viena iš šių trijų sąlygų:

Iš anksto užsiprenumeruoti $ 25.00
Garbės prenumerata $ 50.00
Rėmėjo prenumerata $ 100.00

Visų iš anksto užsiprenumeravusių pavardės bus 
atspausdintos metraštyje, o rėmėjų - nuotrauka ir kele
tas sakinių apie jį.

AL Metraštį galima užsiprenumeruoti: 
ADELAIDĖJE — Lietuvių Namų bibliotekoje 
MELBOURNE — Lietuvių Namų klube, pas Juozą 
Krikščiūną 
SYDNEJUJE — Talkos raštinėje arba Spaudos kioske.

Mažesnėse apylinkėse ir seniūnijose! kreiptis į 
apylinkės valdybas arba seniūnus, arba tiesiog į AL Met
raščio Leidimo Komisiją:

V. Baltutis
1 Belinda Street, 

EVANDALE, S.A. 5069.
Čekius, pašto perlaidas prašome išrašyti: 

AUSTRALIAN LITHUANIAN CHRONICLE vardu.

Australijos Lietuvių Metraščio Išleidimo
Komisija

Lietuviai kaliniai
Lietuvis sąžinės kalinys 

POVILAS PEČELIŪNAS 
yra gimęs 1928 metais ge
gužės 17 d. Dirbo kaip lietu
vių kalbos ir literatūros 
dėstytojas vienoje Vilniaus 
lietuvių mokyklų. Namie tu
rėjo turtingą lietuvišką bib
lioteką. Areštuotas 1980 m. 
jį kaltinant šmeižimu sovie
tinės santvarkos Lietuvos 
pogrindžio spaudoje ir taip 
pat jam buvo primestas kal
tinimas, kad redagavęs po
grindžio akademikų žurnalą 
’’Alma Mater”. Nuteistas 
griežto rėžimo kone, sto
vykloje trejiems metams ir 
penkeriems ištrėmimo, t.y.

Bukevičius.
Po $ 5 - L. Simanauskas, 

A. Lokys, P. Medelienė, A. 
Juodgalvis, N. Čelkienė, 
M.S. česnavičiai, J. Zinkus, 
p. Jakštas, Z. ir V. Čilvinai, 
E. Bliokienė, S. ir A. Mont- 
vidai, J. Mickienė, V. Jaras, 
Dr. V. Kišonas, T. Vingilie- 
nė, A. Žilys, p. Zablockis, p. 
Šumskas, neįskaitoma, P. 
Burokas, P. Armonas, B. 
Vingilis, P. Šapronas, K. Ei- 
rošius, B. ir E. Kiveriai, J. 
Skuodas, A. Leveris, J. 
Zablockis, J. Šopys, neįskai
toma, N.N., J. Vilkaitis, L. 
Hae, ? E. Šliteris, A.Maura- 
gis Jz. Ramanauskas, A. 
Skirka. J.R., p. Adomėnas, 
P. Ropė, Z. Storpirštis.

Po $ 4 - Laurie Cox, 
X.Y.Z., V. Račiūnas.

Po $ 3 - N.N., N.N., R. 
Gray.

Daug neįskaitomų pavar
džių mažesnėmis sumomis, 
viso $ 731.60.

Nuoširdus ačiū visiems 
prisidėjusiems savo įnašu 
prie Lietuvos laisvės kovos.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje Sydney

Sąžinės kalinys P. Pečeliūas
kad atlikęs bausmę penke
rius metus negalįs grįžti į 
Lietuvą. Šiuo metu jis dirba 
kalėjimo virtuvėje. Jo žmo
nos adresas: Danutė Peče
liūnienė, 232042 Vilnius, 
LTSR, F. Žemaičio 1-100.

P ’ Pečeliūno kalėjimo 
adresas: USSR, 618810 
Permskaya Oblast, 
Chusovskoi Raion, St. 
Vsesvetskaya, UCHR VS — 
389/35.

**»
Buvęs sovietų sąžinės ka

linys disidentas, prieš keletą 
metų patekęs i Vakarus, 
Vladimiras Bukovskis deda 
pastangų įsteigti pasauliniu 
mastu rezistentų interna
cionalą, kuris apjungtų visas 
tautas kovai prieš sovietinį 
imperializmą.*»*

Amerikos prezidento R. 
Reagano vedamai politikai 
kyla krašto gyventojų pri
tarimas. Apklausinėjimų 
metu pradžioj metų už jį pa
sisakė 42 %, o dabar jo poli
tiką palaiko 53 %
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Skėtis ir lietsargis
Senovės romėnai išrado 

lietsargį — bet saulės skėtis 
yra senesnis.

Skėtį išrado tolimoje se
novėje — Oriente. Jo 
paskirtis tada nebuvo apsi
saugoti nuo lietaus. Karš
tuose Azijos ir šiaurės Afri
kos kraštuose jis tiktai ir 
galėjo būti naudojamas savo 
savininko apsaugojimui nuo 
karštų saulės spindulių. Ka
dangi anie aukštieji asme
nys, kurių naudojimui jis 
buvo skirtas, ne patys nešė, 
bet leido tarnams jį virš gal
vos laikyti, jis greitai pasi
darė turto ir garbės simbo
liu.

Taip matome senovės 
Egipte faraoną ant sosto po 
saulės skėčiu. O procesijų 
metu laikydavo panašius 
skėčius virš dievų paveikslų. 
Priešrevoliucinėje Kinijoje, 
galima buvo pažinti garbin
go asmens užimamą vietą iš 
to, ar jo skėtis su dvigubu ar 
trigubu stogu. Skėtis su ke
turiais aukštais tik karaliui 
priklausė.

Klasikinėje Graikijoje 
skėčius naudodavo per 
dievų šventes. Juos laiky
davo virš aukų, kurias neš
davo procesijų metu į šven
tyklą. Šitame seniausios de
mokratijos krašte, pirmiau
sia prigijo šis praktiškas 
saulės stogas privačiam 
naudojimui. Turtingos mo
terys liepdavo savo ver
gėms, apvalios formos skė
čius nešti arba virš galvos 
laikyti.

Panašiai kaip graikių sau
lės skėčiai atrodė, taip ir ro- 

mėhų damų skėčiai Bus at
rodę. Skėčio griaučiams bu-' 
vo naudojamos bambuko 
lazdelės, o palmių lapai den
gė viršų. Vėliau viršui pra
dėjo naudoti šilką arba auk
su padabintą purpurinę me-( 
džiagą. Bet senieji romėnai, 
kurie buvo labai praktiški 
žmonės, tuojau pastebėjo, 
kad tie mažieji stogeliai ne 
vien tik saulei buvo tinkami; 
jie išrado lietsargį.

Pasibaigus antikos laiko
tarpiui, skėtis turbūt būtų 
neribotam laikui vakari
niuose kraštuose prapuolęs, 
jeigu bažnyčia nebūtų per
ėmusi jo į savo liturgijos 
papročius. Nuo to jis vėl 
grižo, kaip savo egzistenci
jos pradžioje, į šventinę 
rekviziciją.

Popiežiai ir karaliai nau
dojosi skėčio nešiojimo pir
menybe. Vis dėlto dar 18 
šimtmečio pradžioje skėtis 
buvo didelis kuriozas. Bet 
kai industrija skėčiu susido
mėjo, viskas pasikeitė. Ži
noma, didžiausią įtaką 
bendrai kultūrai turėjo 
vidurinis luomas. Aristo
kratams, kurie praėjusiame 
šimtmetyje buvo labai įta
kingi, skėtis vaidino tiktai 
žaislo vaidmenį. Darbo žmo
gui jis pasidarė būtenybė. 
Kraštuose, kaip Anglijoje, 
Prancūzijoje, Vokietijoje ir 
Lietuvoje kur nebuvo per 
daug saulėtų dienų, lietsar
gis, kaip senoje Romoje, bu
vo labai reikalingas. Lietu
voje ir Vokietijoje moterys 
ankščiau nuo lietaus apsi
saugodavo didelėmis skaro

mis. Viename vokiečių mo
terų salioniniame leksikone 
W. Corvinus 1715 m. aiški
na: ’’Parasol vadinamas 
skėtis — stogelis iš vaškuo
tos medžiagos, toks ant laz
delės, kurį moterys virš sa
vęs neša, kad apsisaugojus 
nuo saulės kaitros. Šitame 
krašte jis moteriai reikalin
gas apsisaugojimui nuo lie
taus...”

Pirmiausia Prancūzijoje 
industrija pradėjo skėčius 
masiniai gaminti. Anglijoje 
pradėjo gaminti vadmamą 
’’knicker” skėtį, kurio viršus 
pasilenkdavo. Taip pat jie 
pirmieji pagamino skėtį laz
doje. Saulės skėčius dary
davo palyginamai mažus, 
bet tuojau ir spalvuoti į 
madą atėjo. 1788 m. labai 
mėgiami buvo balti skėčiai, 
už metų — žali, 1791 metais 
vėl balti pirmavo, o 1804 
metais madoje buvo mėlyni.

Adelaidės sp. klubo 
naujoji valdyba

Naujoji Adelaidės sp. kl. Vyčio Valdyba. Iš k.: P. Andri- 
jaitis, R. Sidabras, S. Visockis, A. Skiparis, J. Jonavičius 
(pirm.), P. Urnevičius, V. Ramonaitis

Lietsargiui vis dar buvo 
didesnių sunkumų išpopu
liarėti. Craccioli 1768 m. ra
šo: "kas nenori būti priskai- 
tytas prie liaudies, tam pa
tartina geriau be lietsargio 
eiti pasivaikščioti, ir geriau 
sušlapti negu pėstininku 
būti skaitomu, kuris savo 
važiavimo priemonės netu
ri”. Nežiūrint to, baigiantis 
18-tam šimtmečiui, lietsar
gis tapo naudingu kasdieni
niu reikmenių.

19-tas šimtmetis atnešė 
daugiau pažangos šiai 
industrijai. Londone 
Samueliui Forxui atėjo min
tis vietoje medžio skėčio 
griaučius padaryti iš plieno. 
Ir vaškuotos medžiagos jis 
daugiau nebenaudojo. 1892 
m. Paryžiuje buvo atidary
tas pirmas skėčių fabrikas iš 
šilkinės medžiagos. Pigiems 
skėčiams naudojo medvilni
nes medžiagas. 1848 m. nau

dojo taip pat skėčių aptrau- 
kimui ’’Alpaka” medžiagą, o 
aštuntoj dešimty daugiausia 
pusšilkines medžiagas.

Pasekmėje to, lietsargis 
toli pralenkė svarbumo ir 
praktiškumo atžvilgiu skėtį. 
Nuo 1900-tųjų metų skėtis 
vis rečiau naudojamas. Su 
nauja mūsų šimtmečio tam
sios odos mada, taip vadina
mu ’’įdomiu išblyškimu” 
niekas nesirūpino ir skėtis 
liko užmirštas.

Atrodo, kad lietsargis dar 
turi gerą ateitį. Labai nau
dingas buvo 1928 metų 
’’knirpso” išradimas. Tai su
stumiamas lietsargis, kuris 
pasidaro labai mažas ir tuom 
patogus į darbą skubančiai 
moteriai. (Dabar ir vyrams 
yra "knirpsų”). 1930 metais 
pradėjo gaminti permato
mus lietsargius. Lietsargių 
formos ilgainiui vienaip ar 
kitaip keitėsi, bet jie niekad 
nebuvo visiškai išėję iš apy
vartos ir turbūt neišeis.

E.L.

Plėšikas teisme teisinasi 
teisėjui priekaištaujant dėl 
naktinių įsilaužimų: — Bet 
pone teisėjau, anąsyk buvau 
nubaustas, kad laužiausi į 
namus dienos metu . Tai 
kada iš tikrųjų turiu dirbti?

Teisėjas kaltin-majam: - 
Bet kodėl tu, radęs tokį 
brangų žiedą, nepranešei 
policijai?

Kaltinamasis: - Bet pone 
teisėjau, aš tai nuoširdžiai 
ketinau padaryti, bet ant 
žiedo buvo įrašyta ’’Amžinai 
tavo”. Ar galėjau kitaip pa
sielgti?

Šiurpūs...
Atkelta iš 5 psl.

— Namai ne jos, o tėvų. 
Paskaitykite, kol Sakalnin-. 
ke, kas jūsų knygutėje užsi
rašyta apie kitus mokyto
jus?

Visiška tyla kambaryje. 
Nebepravėrė burnos nei Sa- 
kalninkas. Po kelių minučių 
Kvedaraitė:

— Aš savo kandidatūrą 
atsiimu ir siūlau draugą Sa- 
kalninką.

Tuo ir pasibaigė. Susirin
kimui pirmininkavęs vykdo
mojo komiteto galva ir vie
tinio kompartijos skyriaus 
sekretorius paskelbė, kad 
mokytojų profsąjungos at
stovų visų balsais tapo iš
rinktas draugas Sakalinin
kas. Susirinkusiems išaiškė
jo Sakalninko asmenybė. 
Tiesa, ir anksčiau mokytojai 
Ž'į laikė šnipu. Pasvalyje jis 
>uvo naujai atsiradęs. Jokio 

pasiruošimo mokytojui 
neturėjo.

Po savaitės vidurnaktyje 
jr vėl reikia eiti į miliciją. 
Tas pats rusas karininkas. 
Pokalbį pradeda apie rusų 
literatūrą, sumini Tolstojų, 
Puškiną, Lermontovą, Gor
kį. Buvau išklausęs prof. 
Balios Sruogos rusų litera
tūros kursą ir išlaikęs egza
minus. Padeklamavau net 
Puškino "Ptička Božija nez- 
najet, ni zaboty ni truda”. 
Šioje pokalbio dalyje pasi
jaučiau užimponavęs rusą. 
Toliau jau kasdienybė. Kaip 
patinka naujoji santvarka, 
ką kalba draugai mokytojai, 
kiti mano pažįstami? Sumi
nimos kelios pavardės. At
sakiau, kad aš čia naujokas, 
niekas su manim atvirai ne- 
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kalba. Jei ką ir sakytų ar 
klaustų, būčiau labai atsar
gus, nes gal tai manęs pro
vokacija. Rusas į pokalbio 
pabaigą darėsti tikrai irzlus. 
Kodėl aš sukompromitavęs 
draugą kolegą Sakalninką. 
Atsakiau, kad jis pats susi
kompromitavo su savo 
užrašų knygute. Kapitonas 
mano paaiškinimu nepaten
kintas. Matau, kad reikalas 
rimtas. Sakau, kad esu bu
vęs antivokiško laikraščio 
Klaipėdoje redaktorius. 
TSRS laivui Marat 1932 m. 
grįžtant iš Londono po Jur
gio VI karūnavimo ir jam 
sustojus oficialiam vizitui 
Klaipėdoje, parašiau šiltus 
vedamuosius lietuviškai 
’’Vakarams" ir vokiškai 
’’Baltischer Beobachter”. 
Mums reikėjo hitlerinin
kams bei jų užmačioms dėl 
Klaipėdos parodyti, kad 
TSRS palaikys lietuvius. 
Turiu tų straipsnių iškarpas 
namuose. Kapitonas toną 
pakeitė. Teko eiti ir atnešti 
fas iškarpas. Sakė pasirū
pinsiąs dėl vertimų į rusų 
kalbą ir atleido. Po to manęs 
daugiau į miliciją nebekvietė 
ir nebekamantinėjo.

Šis epizodas rodo, kaip 
NKVD tyrinėjo žmogų, kaip 
stengėsi sužinoti apie kitus. 
Tai vis, vėliau paaiškėjo, 
tiems nepatikimųjų sąra
šams sudaryti. Greitai pas
kubomis vykdyti ir kiti 
krašto ’’socializminimo” 
darbai. Ūkiai apkarpomi, ir 
žemė dalinama mažaže
miams bei žemės ūkio dar
bininkams. Vyksta naciona
lizacija. Pasvalyje senyva, 
netekėjusi moteris turėjo 
medinį namą su trim saiku
tėm antrajam aukšte. Ji 
buvo grįžusi iš JAV. Už ten 
sunkiu darbu sutaupytus pi
nigus buvo nusipirkusi šį-
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namą senatvei. Laikė nuo
mininkus moksleivius. Tai 
apylinkės ūkininkų vaikai, 
besimoką gimnazijoje. Iš 
ūkininkų atvežamų produk
tų pagamindavo mokslei
viams maistą ir pati iš to 
prasimaitindavo. Pagal 
grindų kvadratūrą jos na
mas tapo priskirtas nacio
nalizuojamųjų kategorijai. 
Kita ’’buožių” klasės moteris 
vienoje pagrindinių gatvių 
kartą sulaikė mane ir 
maldavo užeiti į vidų. Gal 
ponas mokytojas bus toks 
geras ir pakalbės su valdžios 
žmonėmis, paprašys, kad jai 
paliktų namą. Ji gi našlė, 
turi tik tą vieną namą ir 
daržą prie jo. Pragyvenanti 
laikydama mokinius. Kaip ji 
paliksianti namą, juk tai jos 
gyvenimo dalis! Čia mirė jos 
vyras, čia ir vienintelė duktė 
prieš dešimt metų užmerkė 
akis. Nusivedė laiptais į 
antrą aukštą parodyti duk
ters kambario. Viskas kaip 
buvę jai gyvai esant. Niekas 
nejudinta. Ir ant lovos duk
relės rankų darbo užtie
salas. Tik dukros fotografija 
ir dvi žvakidės su vaškinėm 
žvakėm ant staliuko po mir
ties padėta. Čia ji ateinanti 
rytą vakarą pasimelsti. Ir 
ką gi aš galėjau padėti! Pa
glosčiau moterėlės petį ir 
atsisveikinau. Gal ir paža
dėjau pakalbėti su vykdo
mojo komiteto pirmininku. 
Namas, aišku, buvo nacio
nalizuotas. Viena žydų 
tautybės moteris ateina ir 
prašo praleisti jos dukrą į 
aukštesnę klasę. Turėjo jų 
šeima krautuvę, gražų 
mūrinį namą prie turgavie
tės, kiek pinigų banke. Vis
kas nacionalizuota. Dabar ta 
viena dukra tai visas jų tur
tas. Būtinai prašo praleisti. 

Ir kaip pasielgti? Neprisi
menu, kaip apsisprendžiau. 
Tikriausiai praleidau.

Lietuvių kalbos bei litera
tūros papildomoje progra
moje specialiai pabrėžta su
pažindinti mokinius su Salo
mėjos Neries ’’Poema apie 
Staliną” ir Liudo Giros 
’’Stalino LTSR konstituci
ja”. Abu ’’šedevrai” asme
nybės kulto dvasioje (tą jau 
pavadinimai sako), parašyti 
1940 m. Perskaičiau tuos 
kūrinius klasėje, o komen
tarų pridėjau tik tiek: ’’Gir
dėjote naujųjų laikų eiliuo
tus kūrinius. Tikiu, kad jie. 
sukelia jums daug minčių 
bei klausimų. Tai ir būdinga 
dialektinei sampratai”. Su- 
gažindinant klasę su Vinco 

Kudirkos literatūriniu pali
kimu, daugiau sustojome 
prie jo eilėdaros formos ir 
minčių. Su Kudirka nebuvo 
taip lengva, nes jo taip daug 
prirašyta prieš rusus, prieš 
carinius valdininkus bei 
žandarus. Ypač tuo pasižymi 
jo satyros, pav. "Tilto prisi
minimai”. Tik ir eilėraštis 
’’Maniesiems” nukreiptas 
prieš okupantą rusą. Dėl to 
klasėje mokytojai nesivar
žydavo. Atsargumo dėlei 
bent nagrinėjimo pradžioje 
įterpdavo žodžius: caristinė 
Rusija, caro žandarai, impe
rialistinės rusifikacijos už
mačios. Kad greitu laiku ims 
pūsti kiti vėjai, kad mokyto
jui klasėje teks būti atsar
gesniam, man Jient paaiškė
jo 1940 m. žiemą, Kalėdų 
atostogų metu, Vilniuje vy
kusioje literatūros ir istori
jos mokytojų konferencijoje. 
Dėl įdomumo nuėjau 
paskaitau istorijos mokyto
jams. Greta prof. Jonyno, - 
jis kalbėjo apie valstiečių 
vaidmenį 1863 m. sukilime, - 
kita paskaita buvo ruso, ka

riškio uniformoje. Supažin
dintas jis buvo profesoriaus - 
- pulkininko titulu. Žinoma, 
kalbėjo rusiškai. Iškėlė nuo
pelnus Aleksandro Neviškio 
(Nevskij), Jono Žiauriojo, 
Petro Didžiojo. Ir lietuviams 
jie daug nusipelnę. Pylos te
ko lietuvių kunigaikščiams 
dėl veržimosi į rytus, į ru
siškas žemes. Baltgudžių ir 
ukrainiečių nuo rusų nesky
rė. Nė žodžio, kad daugelis 
slavų kunigaikščių prašėsi 
Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio globos prieš toto
rius, prieš kylančią Maskvos. 
kunigaikštiją. Tada man pa
aiškėjo, kodėl gimnazijose 
buvo sustabdyta Lietuvos 
istorijos kursas. Oficialiame 
švietimo komisaro Antano 
Venclovos pasirašytame ap
linkraštyje buvo nurodyta 
Sriežastis: sustabdoma iki 

us paruoštas tinkams Lie
tuvos istorijos vadovėlis. Iš
klausius ruso profesoriaus 
paskaitos, buvo aišku, koks 
tas naujasis vadovėlis bus.

Grįžtant prie Kudirkos, 
tai turėjau dėl jo ir mažą in
cidentą. Kalbant to meto 
šeštoje klasėje apie Kudir
kos eilėraščius, vienas mo
kinių paklausė, ar galima 
giedoti jo prašytą Lietuvos 
himną. Atsakiau, kad dabar 
turime naują himną. ’’Lietu
va tėvynė mūsų” ateityje 
gal bus dainuojama kaip 
šiaip patriotinė daina. Di
džiosios pertraukos metu 
atbėga į mokytojų kambarį 
iš savo raudonojo kampelio 
būstinės komsorgė. Tai ofi
cialiai mokytojos teisėmis 
paskirta .komjaunuoliams 
organizuoti ir jiems vado
vauti pareigūnė. Mokiniai 
antrajame aukšte pilna 
gerkle giedą Lietuvos him
ną.

Bus daugiau
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Sveikiname jauną inžinierių!
SPORTININKAS -

INŽINERIUS

Pernai Adelaidės univer
sitetą sėkmingai užbaigė 
Vincas Algis Vieraitis, ku
riam gegužės mėn. buvo 
įteiktas ’’Honours degree of 
Bachelor of Civil Engi
neering” diplomas.

Algis nuo pat jaunystės 
dienų sugebėjo suderinti 
mokslą ir sportą, tad abie
jose srityse pasiekė pagirti
nai aukštų rezultatų. Tik 
baigęs universitetą gavo 
tarnybą Esso alyvos bend
rovėje. Jo nuolatinė būstinė 
yra Sale miestelyje, Vikto
rijoje. Iš ten jis dažnai ma
lūnsparniu nuskrenda pri
žiūrėti alyvos gamyklų plat
formas bei mineralų kasyk
las. Algis labai patenkintas 
savo pareigomis, tik teko 
nusivilti, kai darbovietė ne
išleido vykti į Čikagos Žai
dynes, nes jis jau nuo 1980 
metų yra nuolatinis Austra
lijos lietuvių vyrų krepšinio

SPORTININKŲ IŠLEISTUVĖS
ADELAIDĖS

SPORTININKŲ 
IŠLEISTUVĖS

Sekmadienį, gegužės 29 d. 
Adelaidės Lietuvių Namuo
se įvyko sportininkų, vyks
tančių į Čikagą per Krašto 
Valdybos pasirinktą kelionių 
biurą Business Hold day 
Travel, išleistuvių vaišės, 
kurias apmokėjo šio kelionių 
biuro savininkas Balys 
Stankūnavičius. Už tai jam 
tariame nuoširdžią padėką.

Vaišėse dalyvavo A.L.B. 
Adelaidės apylinkės pirmi
ninkas Č. Zamoiskis su po
nia, bei bendruomeninių or
ganizacijų atstovai, kurios 
taip dosniai parėmė sporti
ninkus vykstančius į š. 
Ameriką kartu su Bendruo
menės grupe ir tuo paro
džiusius lojalumą savo klu
bui ir paklusnumą savai 
Bendruomenei. Vaišių pra
džioje žodį tarė klubo pirmi
ninkas J. Jonavičius - pa
sveikindamas skaitlingai at
silankiusius organizacijų at
stovus ir padėkodamas pa
rengimų komitetui bei talki
ninkams, o sportininkams 
palinkėjo gražiai atstovauti 
ne tik Adelaidės ’’Vyčio” 
klubą, bet ir visos Australi- 
jos lietuvius. Č. Zamoiskis 
taip pat palinkėjo sportinin

REMK AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

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

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

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

A.L. Fondo Valdyba

rinktinės žaidėjas. A. Vie- 
raičio sporto kelias buvo ne
mažiau sėkmingas kaip ir 
moksle. 1976 m. išrinktas į 
jaunių rinktinę ir joje žaidė 
iki 1979 m. per tą laiką tapo 
du kartus pabaltiečių žaidy
nių nugalėtoju. Tačiau la
biausiai prisimintinas mo
mentas buvo 1978 metais, 
kai Australijos jaunių rink
tinės sudėtyje jis atstovavo 
Australijos lietuvius I-mose 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynėse Toronte. 1980 m. 
Algis atstovavo Pietų Aus
traliją žemiau 20 metų am
žiaus Australijos berniukų 
krepšinio pirmenybėse.

Šia proga linkime Algiui 
Vieraičiui geriausios sėkmės 
tarnyboje, o taip pat ir Aus
tralijos lietuvių krepšinio 
rinktinėje. Šioje išvykoje 
mes jo labai stokosime spor
to arenose ir už jos ribų, nes 
jis yra drausmingas ir visų 
mėgiamas sportininkas.

R.S.

kams sėkmės žaidynėse, dė
kojo už ištikimybę Bendruo
menei ir užakcentavo, kad 
ne tiek yra svarbios perga
lės aikštėse, kaip proga su
sipažinti ir susidraugauti su 
užjūrio lietuviais.

Išvykstančių sportininkų 
vardu padėkos žodį tarė 
grupės vadovas Petras Ur- 
nevičius, kuris nuoširdžiai 
dėkojo visoms Adelaidės or
ganizacijoms, o taip pat pa
vieniams aukotojams už 
dosnumą. Iš savo pusės gru
pės vardu jis pažadėjo siekti 
gerų rezultatų sporto are
nose ir pavyzdingai repre-

SYDNEY
KOVAS IŠLEIDO 
SPORTININKUS

Gegužės 28 d. Sydnejaus 
Lietuvių Klubas žaliavo ir 
geltonavo. Išvykos į Ameri
ką sportininkai, pasipuošę 
savo išeiginėmis uniformo
mis, pasirodė visame savo 
gražume. Šį vakarą čia vyko 
išleistuvės važiuojančių 
koviečių. Ir tikrai, išleisti 
svečių prisirinko pilna di
džioji salė. Oficialioje dalyje 
Kovo pirmininkas, pasveiki
nęs visus svečius, pakvietė 
žodį tarti ALFAS pirminin
ką VI. Daudarą. Jis pasi-

Inž. V.A. Vieraitis

zentuoti Adelaidės lietuvius 
išvykoje.

Po to gražiai pasivaišinta 
nuotaikingoje atmosferoje. 
Šios vaišės įrodė, kad ’’Vy
čio” klubas yra bendruome
nės organizacija, paklususi 
Apylinkės Valdybos nuro
dymui pasirenkant išvykos 
kelionių biurą ir, nežiūrint 
visų mūsų oponentų daromų 
priekaištų, laimingai tebe
serga ’’Bendruomenės liga”.

Po vaišių išvykos sporti
ninkai buvo nufotografuoti 
išeiginėse uniformose,

R.S.

džiaugė tokiu gražiu vyks
tančių koviečių būriu, 
pasveikino visus ir palinkėjo 
geriausios kelionės. Išvykos 
vadovas Ant. Laukaitis pri
statė svečiams vykstančius 
sportininkus, trumpai papa
sakojo organizacinio komi
teto darbus, pabrėždamas, 
kad ir po sunkių darbų, 
šiandien jau viskas sutvar
kyta ir sportininkai tikrai 
nepadarys gėdos visiems 
Australijos lietuviams. Pa
dėkos žodį taip pat tarė ir 
Kovo pirmininkas J. Karpa
vičius, pasidžiaugdamas, 
kad toks būrys net 32-jų 
sportininkų iš Kovo klubo, 
važiuoja atstovauti ir Syd- 
nejų. Visiems važiuojan
tiems sportininkams įteikta 
Kovo piniginė parama ir 
jauniams atskirai dar EŽY 
klubo parama. Po sveikini
mų supažindinta visi va
žiuojantieji sportininkai, 
parodydami išeigines ir žai
dimo uniformas ir treningus 
bei sportinius marškinėlius 
T/shirts.

Padėkos ir sveikinimo 
ženklam Australijos lietu
viai sportininkai veža į 
Ameriką specialius, labai 
gražiai padarytus ir įrėmuo- 
tus įrašus, kurie bus įteikti: 
Pas. Liet. B-nės pirmininkui 
inž. V. Kamantui, Pas. Lie
tuvių Dienų org. komiteto 
pirmininkui Dr. A. Razmai, 
ŠALFASS pirm-kui inž. V. 
Adamkui ir Australijos lie
tuvių sportininkų draugui ir 
spaudos vadovui V. Gry
bauskui.

Išvykai prisiminti išleis
tas specialus leidinėlis, ku
riame telpa lietuviškai ir

Sportas Geelonge
Aukotojų sąrašas išvyks

tantiems iš Geelongo spor
tininkams į Pasaulio Lietu
vių Sporto Žaidynes, Ame
rikoje, išlaidoms padengti:

Po $ 50 - Vytautas Klova, 
Lietuvių S-gos Valdyba.

$ 25 A. Obeliūnas
Po $ 25 - A.L.B. Geel. 

Apylinkės Valdyba, Geel. 
Moterų Draugija, Geel. Liet, 
choras, K. Šimkęvičius, J. 
Lipšys (senj.).

Po $ 10 - Šatrijos skautų 
tuntas, S. Karpalavičienė, 
M. Anskaitis, A. Baltrūnas. 
Viso $ 265. Visiems nuošir
dus Ačiū.

Taip pat Geel. Sp. Kl. 
"Vyčio” V-ba suruošė iešmi- 
nę gegužės 28 d. sportinin
kams pagerbti ir palinkėti 
laimingos kelionės ir sėkmės 
P.L.S. Ž-se Amerikoje. Su
sirinko nemažas skaičius 
sportininkų, tėvelių ir sve
čių. Buvo labai pakili nuo
taika. Prano Vaičekausko 
valdomų iešmų žvangėjimas 
ir kepsnių kvapas sklido po 
visą salę. Svečiams pasi
stiprinus, k-bo p-kas S. Šu
tas pasveikino visus angliš
kai, o K. Starinskas - lietu
viškai. VI. Stuikevičius, 

angliškai visų, važiuojančių 
žaidėjų aprašymai su jų 
nuotraukomis, sveikinimai 
iš Federalinio Sporto minis- 
terio John Brown, ALFAS 
V-bos pirmininko V. Dauda- 
ro, QANTAS, American 
Airlines ir TAA oro bendro
vių, Australijos Krepšinio 
S-gos pirmininko Robert 
Staunton ir ’’Palangos” vyr. 
direktoriaus Romo Cibo. 
Leidinėlis gražiai išleistas, 
paįvairintas Australijos 
vaizdais ir bus jis dalinamas 
Amerikoje bei platinamas 
žaidėjų tarpe.

Po oficialiosios dalies bu
vo traukiama Kovo loterija, 
kurios prizus laimėjo: 1. 
Mrs. L. Leonardi iš Lidcom- 
be, 2. Mr. J. Burgess iš 
Rydalmere, 3. V. Laukaitie
nė iš Sydney, 4. D.P. Hali iš 
Arncliffe, 5. N. Padewski iš 
Cariley Vale ir 6. Pr. Mika
lauskas iš Randwick.

Visas išleistuvių vakaras 
praėjo geroje nuotaikoje 
palinkint koviečiams ge
riausios kelionės ir pasiseki
mo Amerikoje ir Kanadoje.

IŠEITIS

Jaunas vyrukas skun
džiasi, kad jis iš viso baimi
nasi moterų. Tai išgirdęs 
vienas autoritetas patarė 
jam kuo greičiau vesti: — 
Vedęs bijosi tik vienos mo
ters!

PICASSO STUDIJOJE

Tarnas studijoje renka 
numestus eskizus ir klausia, 
ar galįs juos išmesti.

— Taip, viskas į šiukšlyną, 
— atsako Picasso.

— Tai gal tamsta pasira
šytum, kaip ant kitų savo 
piešinių?

— Galiu, žinoma, — nusi
juokdamas atsakė tarnui Pi
casso, — bet tada kiekvienas 
sugadintas lapas kainuos 
50.000 dolerių!

A.L.B. Geelongo Apylinkės 
Valdybos pirmininkas palin
kėjo sportininkams ir vado
vams laimingos kelionės ir 
daug sėkmės ginant Austr.. 
lietuvių rinktinės vardą. 
Taip pat išreiškė užuojautą 
Trisiiai Šutienei, kuri šį rytą 
palydėjo savo tėvelį į amžiną 
poilsio vietą. S. Šutas pra
vedė rinktinės uniformų pa
radą. A. Kardienė paradavo 
moterų krepšinio uniformą 
ir treningą. Markas Brene- 
ris - vyrų krepšinio uniformą 
ir treningą. T. Šutienė, S. 
Wiasak ir A. Bungardaitė 
moterų rinktinės išeiginę ir 
pats S. Šutas - vyrų rink
tinės išeigines uniformas. 
Uniformos lietuviškų spalvų 
- žalia, geltona ir papuoštos 
specialiu rinktinės ženklu, 
atrodė labai patraukliai tik, 
gaila, kad dauguma iš mūsų 
nematysime įžygiuojant į 
Čikagos sporto areną mūsų 
’’australiečių” in corpora... o 
ir kitų kraštų sportininkų.

Po parado buvo traukia
mos QUIZo ir ”l-no dolerio” 
loterijos. QUIZo loterijos 
traukimą pravedė L. Bun- 
garda: pirmam $ 100 trauki
mui buvo paprašytas Apyl. 
V-bos p-kas VI. Stuikevičius, 
kuris iš dėžutės, prie visų, 
ištraukė Nr. 25-tą, o šį 
numerį sąrašuose turėjo, 
kaip tyčia mūsų sp. kl. p-kas 
S. Šutas. Mat varnas varnui 
akies nekerta, atsieit, pir
mininkas pirmininkui ėmė 
ir ’’pasistengė” ištraukti 
Birmąją $ 100 landę, bet S.

utas tuoj pat šią laimę pa
aukojo į sporto klubo kasą, 
dideliam kasininko, Č. Vo
lodkos, džiaugsmui. Antram 
$ 40 traukimui pakviestas 
Lietuvių S-gos p-kas J. Gai
lius, kuris ištraukė 76-tą nu
merį ir laimėjo mūsų gerai 
golfininkei, Landai Zenkevi- 

■ čiūtei gražią keturkampę 
! sumą. Trečia QUIZo premija 
į iš $ 20 atiteko Stasei Lipšie- 
! nei, kurios 96-tą numerį, iš- 
■ traukė G. Valaitienė. Toliau 
Į sekė ”l-no dolerio” loterijos 
; traukimai, kuriuos pravedė 
į K. Starinskas. Pirmąją pre- 
i miją - sidabrinę lėkštę, lai- 
: mėjo sp. kl. sekretorius, M. 
; Kymantas, kurio 236-tą nu- 
i merį ištraukė V. Breneris - 
Į sp. kl. Garbės Narys. Antrą 
: tos loterijos premiją - sieninį 
; elektrinį laikrodį laimėjo 
į tas pats Vytas Breneris, 
į kurio 294 numerį ištraukė 
į Trišija Šutienė. O klubo rė- 
! mėjas, Vytautas Klova, pri- 
I sipirkęs daug abiejų loterijų 
; bilietų ir nieko nelaimėjęs, 
į tiek susikrimto, kad dar iš- 
į vykstantiems sportininkams 
i paremti paaukojo $ 50.

žodžiu, iešminė puikiai 
• praėjo, ir nuoširdžiai palin- 
; keta laimingos kelionės ir 
Į daug laimės ir sėkmės spor- 
’ tininkams jų žaidynėse ir 
į reprezentacijoje, kurių iš 
| Geelongo išvyksta: penki 
• krepšinio žaidėjai, du trene- 
į riai, moterų vadovė ir keturi 
: sportininkų rėmėjai. Gee- 
• longo ’’Vyties” kl. v-ba iš

reiškia nuoširdžią ralėką 
visiems, kas sportininsų pa
ramai aukojo, pirko loterijų 
bilietus ir šiaip visokiais bū
dais rėmė sportininkus ir 
valdybą. Ačiū.

Geel. S.K. "Vyčio” sekr.
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MASINIŲ IŠVEŽIMŲ
MINĖJIMAS

Hodgman. Meninėje dalyje 
lietuvių, latvių ir estų chorai 
ir kiti menininkai.

Į minėjimą pakviesti Pie
tų Australijos ir federaliniai

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE *
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (tel. 708 1414)

Vienas jš skaudžiausių parlamentarai, spaudos, ra- 
tgjgvįgjjjjs stočių at

stovai ir įvairių valstybinių 
bei visuomeninių sluogsnių 
vadovai.

Šiuo kviečiami visi lietu
viai, ypatingai jaunimas, tą 
dieną skirti ištrėmimų nu
kentėjusių ir okupaciją ken
čiančių mūsų brolių ir seserų 
prisiminimui. Dalyvaukime 
minėjime visi ir visi išreik- 
šime viešą pakartotiną pro
testą prieš Lietuvos okupa
ciją, prieš tikėjimo ir tauti
nio gyvenimo suvaržymus.

Minėjimą rengianti Pietų 
•Australijos Baltų Taryba.

smūgių lietuvių tautai yra 
komunistinės Sovietų Są
jungos įvykdytieji masiniai 
išvežimai, pradėti 1941 m. 
birželio 13-14 dienomis. Ne
nuostabu, kad visi lietuviai, 
kur jie bebūtų, prisimena 
tuos tragiškus įvykius drau
ge su vienodo likimo kaimy
nais latviais ir estais.

Šiemet visų į žiaurųjį Si
birą ištremtųjų ir ištrėmime 
nukankintųjų minėjimas 
Adelaidėje įvyksta sekma
dienį, birželio 19 diena tvar
ka:

11 vai. Pamaldos lietuvių 
šv. Kazimiero bažnyčioje.

2.15 vai. Vainiko padėji
mas prie Karių Paminklo, 
North Terrace.

3 vai. Viešas minėjimas 
Adelaidės Town Hall salėje. 
Šiam minėjimui pritaikytą 
paskaitą skaitys federalinio 
parlamento narys Michael

Birželio 18 d., šeštadienį, 7.30 vai.
’’KAUNO PRISIMINIMAI 

su Pupų Dėde, Dolskiu, Šabaniausku ir 
kitais.
Bilietai $ 4 asmeniui. Pensininkams ir 
studentams $ 3.
Stalus ir bilietus užsakyti klube. 
Rengia: ’’Sūkurio” tėvai ir valdyba.

Birželio 25 d., šeštadienį, 7.30 vai. 
BLAU WEISS COLONIAS - 

VOKIŠKAS KARNAVALAS
Užtikrintai praleisite linksmai vakarą. 
Įėjimas $ 4 asmeniui.

Birželio 26 d., sekmadienį, 4.30 vai.
’’JONINIŲ LAUŽAS” 

Įėjimas $ 2 asmeniui.

fAAAA**»*AA*AAAAA********
CANBERRA

Apylinkės Valdyba pra
neša ir kviečia tautiečius 
kaip ir visuomet skaitlingai 
dalyvauti Trėmimų Minėji
me, kuris yra rengiamas vi-

sų pabaltiečių birželio 19 d. 
(sekmadienį) šia tvarka:

10.30 vai. ryte pamaldos 
šv. Petro liuteronų bažny
čioje, Reid.

2 vai. iškilmingas minėji
mas su menine programa 
Lietuvių Klubo salėje. Kal
bės Keston College atstovas 
- svečias Dr. J. Eddy.

NEWCASTLE APYL.
SUSIRINKIMAS

Maloniai kviečiame visus i SŪKURIO tėvų ruošiamą

Kauno prisiminimų vakarą - balių
birželio 18 d., šeštadienį, 7.30 vai. Lietuvių Namuose Bankstowne.

Atvykite linksmai pasišokti, padraugauti ir pagyventi įdomiais ’’Kauno pri
siminimais” su Pupų Dėde, Dolskiu, Šabaniausku ir kitais.

Išbandysite laimę vertingoje loterijoje!
Stalus ir bilietus užsisakyti klube tel. 708 1414.

Bilietai po $ 4. Studentams ir pensininkams $ 3.
Laukiame!

Tėvai ir Valdyba

ALB Newcastle Apylin
kės Valdyba šaukia visuotinį 
apylinkės lietuvių susirinki
mą birželio 26 dieną, sekma
dienį, 11 vai. ryto, tuoj po 
pamaldų Šv. Lauryno baž
nyčios salėje, Broadmea
dow st., Broadmeadow. Su

sirinkimo darbotvarkė: su
sirinkimo atidarymas; susi
rinkimo pirmininko rinki- 

i mas; praeito susirinkimo 
protokolo skaitymas; Val
dybos pirmininko, Rev. Ko
misijos, kasininko, biblio
tekos vedėjos ir atstovo į 
Krašto Tarybos suvažiavi
mą pranešimai; klausimai ir 
diskusijos dėl pranešimų; 
naujos apylinkės valdybos ir 

, revizijos komisijos rinkimai; 
klausimai ir sumanymai; su
sirinkimo uždarymas. Ne
žiūrint į tai kiek asmenų su-

Pagerbdama a.a. Juozą 
Levicką vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukoja 10 dolerių 
Salomėja Zablockienė. Nuo
širdus ačiū.

sirinks, rinkimai įvyks, todėl 
prašome visus tautiečius 
gausiai susirinkime daly
vauti.

Newcastle Apylinkės 
Valdyba

RANKDARBIŲ RATELIO 
PRANEŠIMAS

VISUR
Gegužės 29 d. Sydnejaus 

Lietuvių Namuose įvyko' 
Aust. Lietuvių Dr-jos Žmo
gaus Teisėms Ginti metinis 
susirinkimas.

Draugijos sekretorius Dr. 
Irvis Venclovas padarė pra
nešimą apie praėjusių metų 
veiklą ir ateities planus.

Organizuotos laiškų rašy
mo Sąžinės sąžinės kali
niams talkos. Pasisekė 
keletą kalinių šeimų paremti 
materijaliai. Energingai 
rinkti parašai peticijoms dėl 
Klaipėdos bažnyčios. Drau
gija suorganizavusi Baltic 
News platinimą Sydnejuje 
tarp įtakingesnių australų 
veikėjų. Talpinami straips
niai apie sąžinės kalinius 
australų spaudoje.

Draugijos iždininkas V. 
Šliogeris painformavo susi
rinkusius apie draugijos pa
jamų ir išlaidų pozicijas.

Susirinkimo paprašyta, 
draugijos Valdyba sutiko 
pasilikti pareigose sekančiai 
kadencijai.

Po plataus Dr. Daniaus 
Kairaičio pranešimo apie 
Keston Kolegijos kilmę ir 
jos veiklą sekė darbingos 
diskusijos.

Susirinkime 
apie 30 narių, 
pirmininkavo 
Reisgys.

rodą įvairiais pavyzdžiais 
apims visą draudžiamosios 
spaudos laikotarpį nuo 1864 
iki 1904 m., pogrindžio 
spaudą išleistą 1942 - 1944 
m. vokiečių okupacijos metu 
ir II-ros rusų okupacijos 
metu 1945 - 1952 ir 1972 - 
1983 metais.

Dr. Vitalija Vasaitienė 
bus programos pranešėja 
lietuvių ir anglų kalbomis 
VI-je JAV ir Kanados Lie
tuvių Dainų Šventėje, su 
kuria baigsis II-sios Pasaulio 
Lietuvių Dienos.

Ritonė Rudaitienė 
IIPLD inf. pirmininkė

TARPTAUTINĖ PARODA

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne ruošia 
tradicinį

JONINIŲ BALIŲ
birželio 25 dieną (šeštadienį, Lietuvių Namuose, 44-50 
Errol st., North Melbourne.

Pradžia 7.30 vai. vak.
Kaina — 12 dolerių asmeniui ir
—10 dolerių pensininkams ir besimokančiam jaunimui. 
Gros gera muzika, skani vakarienė, turtinga loterija. 
Bilietai užsakomi pas p. E. Šeikienę - tel. 277 1478 

ir p. V. Morkūnienę - tel. 523 5957
Kviečiame Jus iš arti ir iš toli.

Rankdarbių Ratelis ir 
medžio drožinėjimas įvyks 
birželio 19 d. 2 v. Lietuvių 
Klube.

Rankdarbių mėgėjus, 
juostų audėjas ir medžio 
drožinėtojus maloniai kvie
čiame atsilankyti su savo 
užbaigtais bei pradėtais 
darbais. Norintieji išmokti 
bet kokių rankdarbių malo
niai prašomi atsilankyti: pa
mokinsime ir patarsime.

Ratelio staklės jau veikia, 
galėsite pamatyti pirmuo
sius staklėmis austus pa
vyzdžius.

Medžio drožinėjimo klasę 
ves p. E. Lašaitis. Turį atsi
neškite savo įrankius ir dar
bus; kurie neturi, tiems bus 
parūpinta.

Kviečiame visus
Rankdarbių Ratelis

LIETUVOS POGRINDŽIO 
SPAUDA

dalyvavo 
Susirinkimui 
p. Anskis 

V.P.

NSW Luošų Vaikų Draugija 
ruošia
TARPTAUTINE PARODĄ 
Sydney Town Hall. Joje lie
tuvišką skyrių organizuoja 
Sydnejaus Liet. Gydytojų 
Draugija.

Visi rtialoniai kviečiami 
atsilankyti.

Parodos laikas: birželio 22 
d., treč., nuo 1 iki 8 vai. vak.

birželio 23 d., ketv., nuo 9 
iki 6 vai. vak.

Parodą atidarys Jos 
Ekscelencija Lady Stephen 
birželio 22 d. 2 vai.

’’Aušros” šimtmečio paro
da bus kun. Prano Garšvos, 
atidaryti birželio 26 d. Jau
nimo Centro mažojoje salėje 
II-jų PL Dienų metu. Parodą 
'rengia Bronius Kviklys. 
Techniškai eksponatus api
pavidalino ir sudėsto Liudas 
Kairys. Perfotografavimus 
iš leidinių ir mažų originalų 
atliko Juozas Mažeika. Pa-

Vykstant kovoms Vidurio 
Amerikoje Salvadore ir Ni
karagvoje, Amerika remia 
Salvadoro vyriausybę ir Ni
karagvos sukilėlius. Sovietai 
perspėja Ameriką, kad ne
sikištų į Kubą, kuri stovi 
priešingoj pusėj ir teikia vi
sokeriopą paramą komun* 
tams.

Neseniai M.P. redakciją 
pasiekė ’’Aušros” Nr. 
34/74/, datuotas 1982 m. 
gruodžio mėn. Jame yra 
rimtų svarstymų apie kai
myninių tautų brovimąsi į 
Lietuvos žemes (Pavojin
giausia nematyti pavojaus), 
sovietinė korupcija ir liaudi
nis abejingumas, dvasinis 
genocidas, vaizdeliai ir in
formacija iš sovietinės tik
rovės.

Tuo pačiu gauta ir ’’Lietu
vos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” Nr. 57. Čia irgi 
paskelbta gausybė faktų 
apie tikinčiųjų persekiojimą, 
ypač mokyklose, protestai 
vietiniams ir visasąjungi
niams autoritetams, ir eilė 
kitų faktų.

Abu leidinius prisiuntė 
Lietuvių Informacijos Cent
ras New Yorke,

Aną savaitę Maskvos ra
dijo pranešėjas anglų kalba 
Vladimir Dancev skaityda
mas žinias paskelbė, kad 
Afganistane partizanai sėk
mingai kovoja prieš sovietų 
kariuomenę, įsibrovusią į 
Afganistaną. Pranešėjas 
greitai buvo nutildytas ir 
suimtas. Lieka galvosūkis - 
ar jis apsiriko, ar tai buvo 
sąmoningas darbas.

♦♦♦

IŠLYDĖTI
SPORTININKAI

Birželio 2 d. iš Sydnejaus 
aerodromo į pasaulio lietu
vių sporto žaidynes išvyko 
visas sportininkų kontin
gentas (netoli šimtinės), ku
riuos gausiai palydėjo iš
vykstančiųjų artimieji ir 
draugai. Atsisveikinant 
aerodrome išvykstantiems 
įasakyta gražių kalbų ir pa- 
inkėta geriausios sėkmės 
gelyje ir žaidynėse.
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Laisvajame pasaulyje lat
viai turi 72 pradžios ir aukš
tesniąsias mokyklas su 2500 
mokinių. Australijoje latviai 
turi 10 mokyklų.
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