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PLB VALDYBOJE
POSĖDŽIAVO NAUJOJI

VI PLB seimo išrinktoji 
PLB valdyba pirmo savo 
posėdžio susirinko liepos 30 
d. PLB valdybos būstinėje 
Chicagoj. Posėdžio pradžioj 
valdybos nariai taip pasi
skirstė pareigomis: Vytau
tas Kamantas - pirmininkas, 
Dr. Tomas Remeikis - pir
mininko pavaduotojas ir ad
ministracinių reikalų vice
pirmininkas; Milda Len
kauskienė - kultūrinių rei
kalų vicepirmininkė; Birutė 
Jasaitienė - švietimo ir tau
tinio auklėjimo reikalų vice
pirmininkė; Algimantas Ge
čys - visuomeninių reikalų 
vicepirmininkas; Raimundas 
Kudukis - teisinių reikalų 
vicepirmininkas; Mykolas 
Drunga - spaudos ir infor
macijos reikalų vicepirmin- 
kas. Pagal PLB konstituci
jos jai suteiktas teises val
dyba netrukus kooptuos aš
tuntąjį narį finansinių rei
kalų vicepirmininko parei
goms. Devintuoju valdybos 
nariu ex officio yra Gintaras 
Grušas, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo S-gos pirmininkas. 
Reikalų vedėja ir toliau bus 
Danutė Korzonienė.

Kadangi valdybos nariai 
gyvena geografiškai išsi
skirstę, nutarta valdybos 
veiklą šiek tiek decentrali
zuoti, kiekvienam valdybos 
nariui patikint atskirą darbo 
sferą. Kiekvienai sferai bus 
sudaryta komisija, kuriai va
dovaus atitinkamas valdy
bos narys. Komisijos sudė- 
tin kviečiami kiti valdybos 
nariai, o taip pat asmenys iš 
šalies. Tvirtinant bei tikri
nant valdybai, komisijos sa
varankiškai planuos ir vyk
dys joms priklausančias už
duotis.

Pasiskirsčiusi pareigomis, 
naujoji valdyba šioms parei
goms perimti susirinko 
bendro posėdžio su senosios 
valdybos nariais, kurie pasi
dalino mintimis apie savo 
atliktus darbus ir naujajai 
valdybai paliko nemaža 
naudingų patarimų. Atsi
sveikinant su senosios val
dybos nariais, kiekvienam 
įteikta plaketė - žymuo kaip 
įvertinimas už gerai eitas 
pareigas.

Bendram posėdžiui pasi
baigus, naujoji valdyba 
pasiliko aptarti tolimesnius 
su jos veikla susijusius 
klausimus.

"Pasaulio Lietuvio’ re
daktoriaus pareigas ir toliau 
eiti pakviestas dabartinis jo 
redaktorius Bronius Nainys. 
Taip pat savo pareigas tęsti 
pakviesti dabartiniai žurna
lo administratoriai Baniutė 
ir Romas Kronai.

Lituanistikos katedros 
Illinois universitete atžvil
giu išsiaiškintas bendradar
biavimas su JAV LB Krašto 
Valdyba pagrindas. Kaip 
sutartį su universitetu pasi-

PLB VALDYBA

rašiusioji šalis, PLB Valdy
bos įsteigtas ir nuo mokes
čių atleistas organas vardu 
PLB fundacija (Lithuanian 
World Community Founda
tion) ir toliau lieka teisiškai 
atsakingas už katedros stei
gimo realizavimą. Tačiau 
JAV LB Krašto Valdybos, 
narių pasiūlytu ir PLB 
seimo priimtu nutarimu lig
šiolinė padėtis pasikeitė tik 
ta prasme, kad JAV LB 
Krašto Valdybos žinion per
kelta katedrai reikalingų lė
šų telkimo funkcija. Konsta
tuota, jog šią funkciją JAV 
LB Krašto Valdyba jau pra
dėjo atlikinėti, paskirdama 
anksčiau sudarytam lėšų 
telkimo komitetui vadovauti 
savo valdybos, narį, JAV 
Švietimo Tarybos pirm. 
Joną Kavaliūną. Komiteto 
atstovas M. Drunga posė
dyje pranešė, jog komitetas 
yra priėmęs bei pradėjęs 
vykdyti realistišką darbo 
planą pirmajai 200.000 dol. 
įmokai šį rudenį sutelkti. 
Tačiau šis darbas neapsieis 
be koncentruotų ir skubių 
pastangų, prie kurių ir PLB 
Valdyba įsipareigojo pilnai 
prisidėti. .

Pritarta taip pat ir Litua
nistikos tyrimo ir studijų 
centro Chicagoje steigimui. 
Pagal to centro įstatus į jo 
direktorių tarybą kviečia
mas ir PLB atstovas, kuriuo 
paskirtas ir sutiko būti Dr. 
Antanas Razma.

Vykdant seime PLB pirm. 
V. Kamanto ir VILKo pirm.

Socialistinė Europa?
Kai po rinkimų Italijoje 

pirmą kartą po karo minis- 
teriu pirmininku atsistojo 
socialistas Bettino Craxi, 
beveik visa Europa virto so-

cialistinė, išskyrus Angliją, 
Vak. Vokietiją, Austriją, 
Šveicariją ir Skandinavijos 
(be Švedijos) kraštus. Tai 
yra pružavusi, kaip rašo

Juodai pažymėta kraštai socialistų kontrolėje

PLB Valdyba. Sėdi iš k.: Milda Lenkauskienė, Dr. Tomas Remeikis, inž. Vy
tautas Kamantas, Birutė Jasaitienė. Stovi: Raimundas Kudukis, Mykolas 
Drunga, Gintaras Grušas (PLJS pirm.), Algimantas Gečys.

Nuotrauka Jono Kuprio

Dr. K. Bobelio pasirašyto 
pareiškimo įsipareigojimą, 
nutarta PLB Valdybos vi
suomeninių reikalų vicepir
mininkui ir jo sudarysimai 
valdybos visuomeninių rei
kalų komisijai pavesti su
formuluoti gaires pasitari
mams su VLIKu ir numatyti 
3 PLB atstovus tiems pasi
tarimams pradėti. Komisijos 
pasiūlytas gaires ir atstovus 
tvirtins PLB Valdyba 
posėdyje spalio 1 d.

PLB Valdybos spaudos ir 
informacijos komsija 

įžymi anglų žurnalistė Mar
garet Jones, bet ne raudona. 
Tuo Vakarų Santarvė ne
daug ko nustoja, nes ji vis 
tiek palieka nesusvyravus 
vienokiais ar kitokiais iš
skaičiavimais. Europa pasi
lieka vieningas blokas pasi
priešinimui raudonajai 
grėsmei iš rytų. Lygiai kaip 
prieš keliolika metų propa
guotas Euro-komunizmas 
neįleido šaknų, lygiai ir šios 
dienos Eurosocializmas 
kiekviename krašte turi 
skirtingas šaknis, bet visus 
nedalomon Europon jungia 
bendras išorinis pavojus, iš
skyrus Graikiją, kur val
džioje sėdįs socialistas Pa
pandreou skelbiasi siekiąs 
padaryti Balkanų sritį laisvą 
nuo atominės grėsmės. Ita
lija kaip ir kiti penki Euro
pos kraštai sutinka įsileisti 
amerikiečių Perching II 
raketas, jeigu sovietų - 
amerikiečių pasitarimai dėl 
atominės ginkluotės Gene- 
voje iširtų. Tarp kita ko Ita
lijoje yra daugiausia ameri
kiečių raketinių ginklų, dėl 
kurių naujasis ministeris 
pirm, visai nesijaudina. 
Prancūzija neturi amerikie
tiškų raketų, bet prez. Mit- 
terand labai patenkintas, 
kad kitur jų yra pakanka
mai. Prancūzija dar nuo 
prez. de Gaulle laikų sten
giasi išsilaikyti pilnai nepri
klausoma net ir ginkluotėje, 
todėl pati gaminasi atomi
nius ginklus ir raketas. Por
tugalija aiškiai parodė savo 
nusistatymą neįsileisdama 
sovietų jaunimo delegatų, 
lygiai ir atmetė Bulgarijos 
pastangas Portugalijoje su
rengti festivalį prieš atomi
niu ginklus.

Ispanijos socialistas min. 
pirm-kas Gonzalez atidėjo 
numatytą referandumą dėl 
Ispanijos įstojimo į NATO 
iki 1985 m., bet pats lankėsi 
Washingtone ir Londone ir 

susitikimuose pasirodė labai 
palankus vakariečių 
užimtai linijai ir jai prita
riąs. Dėl amerikiečių karinių 
bazių Ispanijoje Gonzalez 
komentuoti atsisakė, nors 
parlamente daugumas pasi
sakė už tas bazes.

Graikija gal ir pasi
trauktų iš NATO ir Europos 

Ekonominės bendruome
nės, bet nuo šito žingsnio 
juos sulaiko santykiai su 
Turkija, kuri šiuo metu yra 
Graikijos priešas Nr. 1. Pa
sitraukus iš NATO Graikija 
paliktų viena be užnugario 
turkų akivaizdoje.

Italijoje socialistinė vy
riausybė tik popierinė, atsi
tiktinai sudaryta iš socialis
tų, krikščionių demokratų, 
liberalų ir respublikonų, kad 
atsvertų komunistus, todėl 
socialistai patys vieni negali 
imtis ir pravesti bet kokių 
reformų. Min. pirm-ko 
pagrindinis rūpestis išvesti 
kraštą iš ekonominių sunk- 
kumų.

Prancūzijos socialistinė 
valdžia po metų gerokai 
braška: kairieji intelektualai 
pasitraukė atidarydami 
kelią dešiniam sparnui.

Įvedus griežtesnę įgėru- 
sių auto vairuotojų kontrolę 
NSW valstijoje per šį pus
metį NSW keliuos žuvo 577- 
asmenys palyginamai su pe
reitų metų 796 žuvusiais. 
Per tą patį laiką pernai virš 
300 žuvusių daugiau aiškiai 
liudija išgeriančių vairuoto
jų suvaržymo naudai.

Liepos 10 d. Perthe mirė 
lietuvių kapeliono kun. T. 
Tomich motina Tomica 
Kate. Laidotuvėse dalyvavo 
vietos arkivyskupas, du 
vyskupai, 25 kunigai ir taip 
pat apie 30 lietuvių.
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Neužsimerkime ir šiai grėsmei
Vykdydami! savo misiją 

užvaldyti pasaulį, Sovietų 
Sąjunga savo šnipinėjimo, 
dezinformacijos ir teroro 
tinklą yra išplėtusi po visą 
žemės rutulį. Niekas tikrų 
davinių neturi, bet spėjama, 
kad Sovietų Sąjungos akty
vių agentų yra virš milijono, 
neskaitant tų užverbuotų 
vietinių, kurie papirkti ar 
grasinimais teikia sovietams 
visokias informacijas ir tuo 
tiesioginiai tarnauja Sovietų 
Sąjungai. Toji šnipų ir jų 
papirktųjų sudaro didelę 
grėsmę kritišku atveju lais
vajam pasauliui.

Salia politinių, karinių ir 
pramoninių uždavinių šitoji 
sovietų šnipų armija neap
lenkia ir laisvuose kraštuose 
etninių grupių, ypač tų, ku
rių kilmės kraštai yra sovie
tų kontrolėje, jų tarpe ir lie
tuvių. Tokios etninės grupės 
ir jų politinė antisovietinė 
veikla yra labai skaudi rakš
tis pačiai Sovietų Sąjungai. 
Tiesa, tokios grupės neturi 
jokių valstybinių nei karinių 
paslapčių, kurios būtų nau
dingos sovietams, tačiau jų 
veikla, jų reali informacija 
apie sovietinį gyvenimą yra 
sovietams dyglys, nes čia 
susibūręs daugiausia 
antisovietinis elementas per 
savo informaciją, demons
tracijas ir veiklą gadina 
Kremliaus planus. Būkime 
tikri, kad daugiau sovietams 
pastoja kelią iš sovietų 
kontrolėje esančių kraštų 
išeiviai savo veikla, negu 
ČIA ar kitoks laisvųjų 
kraštų pasipriešinimas so
vietinei ekspansijai. Pabė
gėlių iš anos pusės uždangos 
ir tremtinių liudijimai žadi
na vakariečius iš letarginio 
snaudulio, ko nepadaro ofi
cialių vakarų organų pasyvi 
laikysena ir neorganizuota 
propaganda.

Sovietai viską išnaudoja ir 
įtraukia vakarietiškos kul
tūros žlugdymui: visą diplo
matinę tarnybą, ir visokias

A.A.
EMILIJAI PALIŠKIENEI

mirus, dukrą Zitą, sūnų Antaną, žentą Vaclovą ir visus 
artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Andriukaičių šeima

A.A.
EMILIJAI PALIŠKIENEI

mirus, jos dukrą Zitą, sūnų Antaną, žentąVaclovą ir visus 
artimuosius liūdesy nuoširdžiai užjaučiu.

Sofija Šaparienė

A.A.
ALBERTUI KELERTUI

mirus, nuoširdi užuojauta dukrai Marijai ir Atkinsonų 
šeimai.

ALFAS Valdyba
Sporto Klubas Kovas

Sportininkų Išvykos Komitetas

kultūrines, menines misijas 
bei išvykas į Vakarus ir pla
čiai propaguojamą kultūrinį 
bendradarbiavimą. Už jų 
visų nugarų stovi KGB, kuri 
akyliai budi ir tramdo at
sitiktinai nukrypusius nuo 
duotų direktyvų.

Pastaruoju metu ir Aus
tralijos lietuviai pajuto savo 
tarpe aktyvesnę sovietinę 
veiklą. Tarp daugelio oficia
lių ir privačiais reikalais so
vietinių vizitorių pasitaiko ir 
daug asmenų su specialia 
misija. Mes sakome šnipai ir 
iš to juokiamės - kokias pas
laptis sovietai šnipinėjimo 
keliu gali išgauti iš saujelės 
lietuvių? Mes galvojame 
apie valstybines ir karines 
bei industrines paslaptis, 
bet sovietų agentai tarp 
išeivių ieško visai ko kito: 
jiems rūpi dezorganizacija ir 
ypač palenkti ir perimti jau
nąją kartą savo žinion. At
vykę tokie "geradariai’' be- 
santykiaudami su vietiniais 
išeiviais lengvai išsiaiškina, 
kas iš iškilesnių veikėjų turi 
kokias silpnybes: kas yra 
gerbėtroška visuomenėje, 
ieško ir siekia pripažinimo, 
kas yra pajėgus, bet stokoja 
pinigų šalutiniams malonu
mams (alkoholiui, narkoti
kams ar kitokiems viešai 
neminimiems asmeniškiems 
nukrypimams), kas linkęs į 
bet kokius kompromisus ap

Užtikrintas JAV pripažinimas
Š.m. rugpiūčio 4 d. gautas 

iš JAV atstovės Jungtinėms 
Tautoms, ambasadorės 
Jeane J. Kirkpatrick sekan
tis pareiškimas:

Jungtinių Amerikos Vals
tybių nuolatinė atstovė 
Jungtinėms Tautoms. Jeane 
J. Kirkpatrick liepos 29 d. 
įteikė Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui, 
Javier Perez de Cuellar 
prezidento Reagano pareiš
kimą, padarytą trijų Pabal
tijo valstybių — Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos — ne
priklausomybės pripažinimo 

silenkiant su principiniais 
nusistatymais ir t.t., žodžiu, 
surenkant tokius ir panašius 
davinius KGB sprendžia, 
kas būtų tinkame ir paran
kus užverbuoti, ir ko nekliu
dyti.

Akcija vyksta palaipsniui: 
pramatytiems suteikiamos 
galimybės ilgesniam laikui 
paatostogauti okup. Lietu
voje su valdžios globa, ki
tiems artimieji be didesnių 
sunkumų išleidžiami į Vaka
rus pasimatyti su giminė
mis, dar kitus vėl kitokiais 
būdais pasigauna sau ant 
meškerės. Ir žiūrėk, po kiek 
laiko iškyla vienas kitas kaip 
didelis patriotas, veržiasi į 
jaunimo gretas, įtartinai ima 
švaistytis pinigais rengiant 
prabangias partijas, iešmi- 
nes, net išvykas, tuo sutei
kiant jaunimui "gerą laiką” 
ir drauge palenkiant sau. 
Kaip lankęsi gimtuose kraš
tuose tokie ima šviesti jau
nimą apie sovietiniuose 
kraštuose laimingą ir laisvą 
gyvenimą, tuo paversdami 
čia skelbiamus faktus kaip 
pramanytą antisovietinę 
propagandą. Neapsižiūrėjus 
tokie lengvai patenka į vi
suomeninę vadovybę, nes 
"patriotiškumo" vardan 
nesikrato pareigų. O paskui 
tarsi pagal programą prasi
deda ardomasis darbas: iš
kilūs bendruomenės veikėjai 
niekinami, sėjamas nepasi
tikėjimas ir visa veikla slo
pinama. Apstu tokių pavyz
džių pas ukrainiečius, čekus,

sukaktuvių proga. Ji papra
šė, kad šis pareiškimas būtų 
laikomas oficialiu dokumen
tu Jungtinių Tautų visuoti
nio susirinkimo, ir būtų pa
skleistas. 38-sis visuotinis 
susirinkimas svarstys tautų 
apsisprendimo svarbą ir 
skubų nepriklausomybės 
suteikimą. Seka prezidento 
Reagano pareiškimas:

1983 m. liepos 26-tą mes 
atžymime Jungtinių Ameri
kos Valstybių suteikto trijų 
Pabaltijo respublikų - Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybės de jure 
pripažinimo 61-ias metines. 
Kiekviena iš tų valstybių 
buvo pilnateisė Tautų Są
jungos narė ir jos buvo pasi
rašiusios nepuolimo sutartis 
su Sovietų Sąjunga. Tačiau 
daugiau kaip prieš keturias
dešimt metų visos trys šalys 
buvo smurtu įjungtos į So
vietų Sąjungą. Tai įvyko gė
dingo Molotovo-Ribbentro- 
po pakto, kuris padalino Ry
tinę Europą į nacių ir sovie
tų įtakos sferas, pasėkoje.

Tęsdama neteisėtą Pa
baltijo valstybių okupaciją 
pagal Molotovo-Ribbentropo 
g akto nuostatus, Sovietų 

ąjunga pažeidžia tarptau
tinę teisę, ypač teisę apsi
spręsti, kaip nustatyta 
Jungtinių Tautų Chartoje ir 
vėlesniuose visuotinių susi
rinkimų nutarimuose. Vi
suotinio susirinkimo rezo
liucija 1541 apsisprendimo 
klausimu nustato, kad nuo
sprendis įjungti į kitą vals
tybę ’’turėtų įvykti tik tų 
teritorijų gyventojams lais-
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SPAUDOS BALIUS 
rugsėjo24d.

Sydnejaus Lietuvių Klube
kroatus, apsidairus atras
tume ir savųjų tarpe.

Tai yra sovietinio špiona
žo padariniai. Kalbėti, kad 
sovietai mūsų tarpe neturi 
ko ieškoti, o mes išduoti, yra 
naivus požiūris: per savo 
neapdairumą išduodame 
patys save ir savo vaikus. 0 
tai yra daugiau, negu kari
nės ara valstybinės paslap
tys, nes nutildę išeivių 
veiklą sovietai pašalina 
kliūtis be pasipriešinimo 
veikti laisvų kraštų nenau
dai ir jų pražūčiai. Panašiai 
sovietai sugriovė porevoliu
cinės Rusijos išeiviją, lygiai 
tuo pačiu metodu griaunama 
ir kitų pavergtų tautų išei- 
vija- (v.k.) 

vai išreiškus savo pageida
vimus, ir pilnai įsisąmoni
nus, ką reiškia statuso pa
keitimas; o jų pageidavimai 
turėtų būti išreikšti jiems 
būnant pilnai informuo
tiems, bešališkai pravesto 
demokratinio proceso būdu, 
kuris remiasi visuotinu pil
namečių balsavimu”. Užuot 
respektavusi tokį demokra
tinį procesą, Sovietų Sąjun
ga brutalia jėga įjungė tris 
Pabaltijo valstybes į savo 
imperiją.

1940 metais Sovietų Są
junga įsiveržė, okupavo ir 
aneksavo Pabaltijo valsty
bes, ir ėmėsi žiaurios sovie
tizacijos politikos. Po to, per 
vieną teroro naktį 1941 
metų birželio mėnesio 14-tą 
dieną sovietai ištrėmė labai 
daug pabaltiečių į Gulago 
lagerius, kur daugelis jų 
žuvo.

Nacių okupacijai Pabaltijo 
valstybėse pasibaigus, so
vietai vėl įsiveržė į Pabaltijo 
valstybes ir vėl įsitvirtino 
žudynėmis, priespauda ir 
naujais masiniais trėmimais. 
Tarp 1944 ir 1949 metų, apie 
600.000 pabaltiečių - iš 
bendro keturių milijonų su 
viršum gyventojų skaičiaus - 
buvo ištremti į Sibirą. Pasi
priešinimas sovietinei 
okupacijai užtruko iki 1952 
metų - aštuonerius metus po 
raudonosios armijos įžengi
mo.

Nuo to laiko sovietai są
moningai vykdė prievartinio 
rusinimo politiką, siekdami 
nutautinti Pabaltijo valsty
bes. Pabaltijo tautų religi
nis, kultūrinis ir istorinis 
paveldėjimas buvo niekina
mas ir slopinamas. Nepai
sant to, Sovietų Sąjungai 
nepavyko smurtu priversti 
pabaltiečių priimti jiems 
svetimą gyvenimą pagrįstą 
totalitariniu dominavimu.

Šiandien Pabaltijo tautos 
ir toliau tęsia kovą dėl lais
vės ir teisės apsispręsti. 
Plačiai iškilo disidentiniai 
sąjūdžiai reikalaujantys 
tautinių, politinių ir religinių 
teisių. Lietuvoje, pavyz
džiui, kur nuolat platinami 
penkiolika pogrindžio leidi
nių, neseniai 148.000 gyven

tojų pasiuntė protesto peti
ciją Maskvai - tai negirdėtas 
skaičius bet kurioje kitoje- 
sovietų kontroliujamoje sri
tyje. Yra būdinga, kad į šias 
pastangas atgauti Pabaltijo 
laisvę, sovietai atsako pa
baltiečių tautinių teisių pa
neigimu bei šių narsių lietu
vių, latvių ir estų įkalinimu, 
ištrėmimu ar uždarymu į 
psichiatrines ligonines.

Amerikiečiai pritaria tei
singiems Pabaltijo tautų 
valstybinės nepriklausomy
bės siekiams. Mes negalim 
likti nebyliais kai Sovietų 
Sąjungos vyriausybė pakar
totinai atsisako leisti šioms 
tautoms būti laisvomis. Mes 
remiame jų teisę apspręsti 
savo pačių valstybini likimą, 
teisę įrašytą Helsinkio 
Deklaracijoje, kuri teigia, 
kad ’’visos tautos visuomet 
turi teisę, visiškai laisvai, 
kada ir kaip jos pačios nori, 
be išorinio kišimosi, ap
spręsti savo vidinę ir išorinę 
politinę padėtį ir siekti to
kios politinės, ūkinės, visuo
meninės ir kultūrinės raidos 
kokios jos pačios pageidau
ja”.

Dėl šios priežasties, 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė niekad ne
pripažino Pabaltijo valsty
bių įjungimo į Sovietų Są
jungą, ir to nedarys ateityje.

Šia proga mes norime pa
tvirtinti šią mūsų politiką 
paminėdami 1922-ais metais 
paskelbto trijų Pabaltijo 
respublikų pripažinimą. Tai 
darydami mes pabrėžiame 
savo besitęsiantį įsipareigo
jimą Jungtinių Tautų Char- 
tos principams ir tikslams, ir 
taikai bei laisvei pasaulyje.

VWVWVWtAMVWWWWV

Daug sumosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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MIRUSIEJI
A.A.

EMILIJA PALIŠKIENĖ

Liepos 31 d. Cabramatoje 
mirė 76 metų1 sulaukusi 
Emilija Sakalauskaitė-Pa- 
liškienė. Kilimo ūkininkaitė 
iš Gelgaudiškio parapijos, 
Šakių apsk. Vyras Juozas 
Pališkis jau prieš kelerius 
metus miręs. Duktė Emilija 
prieš keletą mėnesių mirusi 
vėžio liga. Liko duktė Zita 
Čilvinienė su vyru Vaclovu, 
sūnūs Antanas ir Gintautas, 
gyveną Sydnejaus apylin
kėse.

Į Australiją atvyko 1948 
m. ir nusėdo Cabramatos 
priemiestyje. Pališkių šeima 
buvo labai darbšti ir jau 
1951 m. įsigijo nuosavus na
mus.

Po religinių apeigų St. 
Joachims bažnyčioje, Lid- 
combe, kurias atliko prel. P. 
Butkus, velionės palaikai 
palydėti į lietuvių sekcijos 
kapines Rookvoode.

kor
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Dar viena dėmesio verta knyga
’’VĖJAS IŠ RYTŲ”

Ava Saudargienė. VĖJAS 
IŠ RYTŲ. Kelionių įspū
džiai. Išleido Nida Londone 
1983 m. 151 psl. Kaina 3.50 
anglų svaro.

Australijoje gyveną lietu
viai * literatai šiais metais 
labai pagyvėjo: ši knyga 
”Vėjas iš rytų” šiemet jau 
yra bene trečioji Australijo
je gyvenančių literatų, pasi
rodžiusi knygų rinkoje ne
skaitant Dr. G.E. Kazokie-
nės, kuri turi paruošusi vei
kalą, apie M.K. Čiurlionį ir už 
jį laimėjusi aukščiausią išei
vijoje literatūros premiją ir 
kuri dar tebeieško leidėjo.

Ava Saudargienė litera
tūros pasaulyje nebėra nau
jokė. Si paskutinė jau yra 
autorės bene šeštoji knyga. 
Dar Lietuvoje ji buvo išlei
dusi knygą "Mankštos ir 
žaidimai (1942 m.), vėliau 
Vokietijoje ’’Liaudies šokis 
Lietuvoje” (1958), Australi
joje du vaikų teatrui vaidi
nimus ’’Sigutė” ir ’’Buvo 
broliai devyni” (1968), kelio
nių aprašymą "Tolimieji mi
ražai*' (1976) ir ši pastaroji 
"Vėjas iš rytų”. Tiesa, A. 
Saudargienę nuolat užtin
kame ir periodinėje spaudo
je, kur ji išsamiais straips
niais pasisako įvairiais liet, 
kultūriniais klausimais. Pla
tesnę studiją buvo paskel
busi žurnale ’’Moteris” (Ka
nadoje) ’’Gintaras - Lietuvos 
brangiakmenis”, kuri buvo 
pramatyta išleisti atskiru 
leidiniu, bet iki šiol vis dar 
nepasirodė.

Vėjas iš rytų” yra nedi
delės apimties kelionių įs
pūdžiai po Vak.Vokietiją, 
Austriją, Jugoslaviją ir 
Lenkiją. Plačiausias skyrelis 
liečia autorės išgyvenimus 
Lenkijoje, kur ne tik gausu 
autorės artimųjų, bet čia ji 
užkliudo drauge ir Lietuvą 
bei senąsias lietuvių gentis, 
kurios istorijos eigoje žuvu
sios ir didelę jų žemių dalį 
užvaldžiusi Lenkija. Taip 
pat keliami ir istoriniai Lie
tuvos - Lenkijos susiraizgę 
ryšiai, kuriuos autorė gyvai 
paliečia ir komentuoja. Pa
žymėtina, kad autorė, per
keliavusi laisvuosius ir ko
munistinėje sistemoje esan
čius kraštus juos gyvai pa
lygina, sugretina abiejų pu
sių gyvenimo lygį, gyvento
jų nuotaikas, pabrėždama jų 
rūpesčius, viltis ir pastangas 
išsilaikyti. Autorė sugeba ir 
moka kelionėje užkalbinti 
žmogų, net su bendrakelei
viais susidraugauti, laimėti 
jų atvirumą ir tuo pačiu iš
gauti jų buitinius rūpesčius 
ir nuotaikas, net nusiskun
dimus. Tokiu būdu savo 
kelionių aprašymuose 
nepraeina paviršutiniškai 
tik matydama pravažiuoja
mas vietoves, bet stengiasi 
pagauti krašto charakterį, 
žmonių būdą, jų aspiracijas. 
Tai yra daug daugiau, negu 
tik perkeliauti šalį aprašyti 
matytas vietas pasinaudo
jant propagandinių brošiūrų 
duotais daviniais.

Avos Saudargienės kelio
nių aprašymai skiriasi nuo 
daugelio kitų, kad ji remiasi 
ne tiek propagandinėmis 
brošiūromis, bet savo pačios 
išgyvenimais, visą laiką tu
rėdama minty lietuvius ir 
Lietuvą. Dar daugiau: jos 
aprašymai persunkti litera
tūriniu prieskoniu, kas jos 
aprašymus priartina groži

nės literatūros kūriniui - in
triguoją ir gerai sukompo
nuoti, išreikšti gražia litera
tūrine kalba. Tiesa, ir šioje 
knygoje pasitaiko kalbinių ir 
korektūrinių klaidų, kurių 
gal būtų išvengta, jeigu au

Antroji diena
(Ištrauka iš A. Saudargienės knygos ’’Vėjas iš rytų”)

Kėlėmės anksti. Renė ir 
aš ėjome registruotis. Kon
radas mudvi lydėjo, padėjo 
surasti reikalingas įstaigas. 
Pirmiausia, Lenkijos bankui 
pranešiau apie atsivežtą va
liutą, paskui užsiregistravau 
E as ką apsistojau, (susimo- 

ėjau 6 dol.); turizmo de
partamentui pranešiau, 
kada atvykau ir kada 
išvykstu (8 dol.); gavau Če
koslovakijos tranzito vizą 
(10 dol.). Visur ilgai 
stovėjau, visur mokėjau do
leriais, nežiūrint, kad mano 
dolerius jau traukinyje iš
mainė j zlotus.

Įstaigos, išskiriant Lenki
jos banką, mažytės, skur
džiai įruoštos. Čekų atsto
vybė primena batsiuvio 
dirbtuvėlę. Laukiantieji 
stovi valandą, dvi, kartais 
visą dieną koridorėlyje, kur 
už pertvaros sėdi mergina. 
Susispaudus su kitais, visą 
valandą išstovėjau iki gavau 
tranzito vizą.

Šiurkšti čekė (o gal 
lenkė?) nedraugiškai trak
tavo interesantus. ’’Šiandien 
jau per vėlu”, atsisakė už
antspauduoti pasą grįžtan
čiam namo.

"Betgi atstovybė atdara 
iki dvylikos”, protestavo če
kas. Visi patikrinom laikro
dukus — buvo vienuolikta.

’’Ateik rytoj”, pakartojo 
mergina. Čekas įrodinėjo, 
kad lėktuvas jo nelauks iki 
rytojaus, bet visties vizos 
negavo.

žiauru, pagalvojau, kaž
kas ne tai, kaip turi būti. 
Mes ten, vakaruose, kapita
listų "išnaudojami” dide

torės ir leidėjo neskirtų ge
ografiniai nuotoliai. Kiek
vienu atveju ši nedidelės 
apimties knygelė yra didelė 
dovana skaitytojui, kurį ne 
tik geografiškai, bet ir isto
riškai bei idėjiniu atžvilgiu 
gerokai praturtins.

Keletas žodžių apie pačią 
autorę. Šalia spaudos ir lite
ratūrinio darbo ji ilgus 
metus kietai dirbo su jauni
mu. Sydnejuje įkūrusi 
jaunimo teatrą ir sėkmingai 

liuose laukiamuosiose, man
dagiai ir greitai aptarnauja
mi, o komunistiniame - ’’ro
juje”, dvi valandas prie durų 
išstovėjęs, keleivis negavo 
vizos!

Pigiai, bet skoningai apsi
rengusios lenkės taip pat 
šiurkščios. Rodos sėdi tik 
tam, kad visiems pasunkintų 
gyvenimą. Nė viena nesi
šypso. "Prarado šypseną už 
privilegiją rojuje gyventi”, 
pašnabždėjo Konradas. Pa
vargusi lenkė teisinosi: 
’’Nėra kada šypsotis, gatves 
šluojame, eilėse stovime, 
kartus su vyrais plytas ne
šiojame”.

Pagrindinė gatvė plati, 
Kastatai daugiaaukščiai Tai 

laršalkovska, centrinė 
Varšuvos arterija. Prie jos 
stovi ’’rusų dovana išvaduo
tai Lenkijai”. Griozdiškas, 
trisdešimties aukštų, pasta
tas ardo architektūrinę 
miesto harmoniją. Plačių 
pamatų mūras siaurėja ir 
užsibaigia bokštu, apsuptu 
bokštelių ir kaminėlių miš
ku. Namuose įruoštas ko
munizmo muziejus, 
akademija, teatras, salės 
Earodoms ir konferencijoms, 

enkai nerodo šių namų 
svečiams, praeidami nusisu
ka.

Netoli vadinama dolerinė 
krautuvė. Ji skurdi ne tik 
mano, b et Renės ir Konrado 
akims. Pora rankų darbo ki
limėlių, kelios tautinės lėlės, 
karoliai, du lūpų pieštukai, 
dėžutė pudros ir kelios dė
žutės saldainių, tai ir 
viskas kas parduodama už 
dolerius. Prislinko prie 

pastačiusi vaikams ir jauni
mui eilę veikalų, rūpinosi 
tautiniais šokiais ir ilgus 
metus vadovavusi Sydne
juje tautinių šokių grupei 
Gintarui. Jai atitraukus 
rankas, deja, ir jaunimo te
atras, ir jos vadovauta tau
tinių šokių grupė sunyko.

Daugiakultūriniais reikalais
AUSTRALIJOS DAUGIAKULTŪRINIŲ REIKALŲ 

INSTITUTO PERŽIŪROS KOMITETAS - Committee 
of Review of the Australian Institute of Multicultural

Affairs (AIMA)
Australijos valdžia yra pradėjusi pravesti Daugiakul- 

tūrinių Reikalų Instituto veiklos bei administracijos per
žiūrą.

KOMITETO NARIAI

Komiteto pirmininkas yra Dr. Moss Cass, buvęs Ap
linkos ir Apsaugos ministeriu nuo 1972 iki 1975 metų ir 
Radijo — Televizijos — Spaudos ministeriu 1975 metais. 
Kitus Peržiūros Komiteto narius sudaro Eva Cox, elgi
mosi linijos konsultantė; Profesorius Laksiri Jayasuriya, 
Vakarų Australijos Universiteto Socialinio Aprūpinimo 
ir Socialinės Administracijos Skyriaus vedėjas ir buvęs 
Imigracijos Patariamosios Tarybos narys; ir Alan 
Matheson, Etninių Ryšių pareigūnas prie ACTU ir Bend
ruomenių Santykiavimo Komisijos prie Australijos Baž
nyčių Tarybos pirmininkas.

VEIKLOS RĖMAI

Australijos Daugiakultūrinio Instituto veiklos ir admi
nistracijos peržiūroje bus atsižvelgiama į sekančius 
punktus:

(a) valdžios požiūris į pusiau nepriklausomų adminis
tracinių organų reikalingumą ir tikslą (žiūr. "Labor and 
Quality of Government” Policy Statement of February, 
1983);

(b) valdžios pareikšti požiūriai į imigraciją ir bendruo
meninius santykius, kurie tarp kitko

(i) pripažįsta, kad Australija turi daugiakultūrinę 
bendruomenę;

(ii) pripažįsta kiekvienos etninės bendruomenės teisę 
išlaikyti savo kultūrą, kalbą ir gyvenimo būdą;

(iii) teigia, kad visiems gyventojams priklauso lygios 
teisės bei galimybės pilnai dalyvauti Australijos visuo
menėje;

(iv) pareiškia, kad reikia pozityviai skatinti geresnius 
tarpbendruomeninius santykius.

Australijos Daugiakultūrinių Reikalų Instituto Peržiū
ros Komitetas iki 1983 m. lapkričio 1 dienos paruoš Imi
gracijos ir Etninių Reikalų ministeriui ataskaitą apie:

(a) Australijos Daugiakultūrinių Reikalų Institutą - ar 
jis yra veiksmingai ir efektyviai atlikęs savo įstatyminius 
tikslus bei paskirtis, ir

(b) atsižvelgiant į valdžios elgimosi liniją, ar yra reikalo 
padaryti pakeitimų, kas liečia tikslus, paskirtį ar admi
nistraciją.

NUOMONIŲ ĮTEIKIMAS

Peržiūros Komitetas yra paruošęs anketą, kuri pa
lengvintų asmenims bei organizacijoms norintiems raštu 
įteikti savo nuomones. Tolimesnė informacija ir požiūriai 
į šiuos reikalus taip pat būtų mielai priimti. Anketa gau
nama pas:

The Secretary,
Committee of Review of AIMA,
GPO Box 236 E,
MELBOURNE VIC 3001

arbe kreipiantis telefonu į sekretorių - (03) 2673700.
Nuomonės, įskaitant anketas, įteikiamos iki 1983 m. 

rugsėjo 7 d.

mūsų lanksčių manierų len
kas ir pasiūlė šimtą zlotų už 
dolerį. Konradas pašnabž
dėjo: ’’Galima gauti 150”. Aš 
atsisakiau nuo bet kokios 
spekuliacijos ir į derybas 
nesileidau.

Maršalkovskoje judėjimas 
didelis. Elegantiškos mote
rys kukliomis vasarinėmis 
suknelėmis, ar sijonukais, 
kitos su kelnėmis; kiekviena 
nešasi didelį, iš audeklo pa
sisiūtą krepšį. ’’Gal kur nors 
užtiks daržovių ar vaisių”, 
numanančiai paaiškina Kon
radas. Vyrų apsirengimas 

-.-j.taJMLūsu Pastogė Nr.-

Tačiau ji nedingo iš lietuviš
ko horizonto: išnaudodama 
savo literatūrinį talentą ji ir 
šioje srityje atsiskleidžia 
kaip kūrybinga asmenybė, 
papildydama savo bran
džiais veikalais mūsų tautini 
kultūrinį lobyną.

(v.k.)

nudėvėtas. Jaunuolių mė
giamiausias drabužis vaka
rietiškos kelnės, kurias čia 
vadina ’’džinsusai”.

Gatvė nusitęsia į senosios 
Varšuvos centrinę aikštę, 
apsupta viduramžių namais 
ir bažnyčiomis. Viena baž
nyčia tokia sena, kad vos 
stovi, kita mažiau apgriuvu
si, remontuojama. Pne gau
siai lankomų bažnyčių, di
džiulėje aikštėje vaikštinėja 
vienuolės, stovinėjo sutanoti 
kunigai.

Bus daugiau

33,1983/8.22, psl.^
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melbourno dainos sambūris
Pas Newcastle lietuvius

Viktorija Kristensen

Jau praėjusių metų pa
baigoje mus pasiekė maloni 
žinia apie numatomas M-no 
Dainos Sambūrio gastroles, 
aplankant ir Newcastle 
lietuvių bendruomenę. 
Apylinkės Valdybos prašo
mas p. St. Žukas sutiko būti 
šio vizito organizatorium.

M-no Dainos Sambūris 
atvyko i Newcastle autobu
su liepos 20 d., daugumas 
choro narių apsistojo p. 
Statkaus ’’Great Northern” 
hotely, ir keletas - priva
čiuose namuose. Kad pilniau 
išnaudojus labai ribotą laiką, 
sekančią dieną padaryta 
ekskursija į Newcastle apy
linkes ir miesto vietoves 
’’turistams” vadovaujant p. 
Statkui. Vizitui atžymėti 
N-tle Lord Mayor Aid. J. 
Cummings atsiuntė sve
čiams Newcastle miesto 
vaizdų iliustruotą knygą su 
saw autografu. Tos pačios 
dienos (liepos 2 d.) pavakary 
vietiniai lietuviai, su pasi
kviestais latviais, estais ir 
australais draugais rinkosi į 
Vokiečių Klubą, kur p. Žuko 
pastangom buvo gautos, 
nemokamai, patalpos vai
šėms ir salė koncertui. Klu
bo patalpose jau šmėkščiojo 
sambūriškiai, išsiskirdami iš 
kitų sayo elegantiškom uni
formom.

Vakaras prasidėjo vaišė
mis. Susėdus prie šventiškai 
padengtų staliukų netrukus 
įsivyravo draugiška atmos
fera, šnekučiuojant, juokau
jant, dalinantis įspūdžiais. 
Pasivaišinus išklausytas p. 
St. Žuko sveikinimo žodis, 
kurio metu įteikta Melbour
no chorui Newcastle bur
mistro padovanota knyga. 
Po to kalbėjo M-no choro 
pirmininkas p. K. Lynikas ir 
išvykos vadovas p. V. Ali
šauskas; N-tle Apylinkės 
Valdybos vardu kalbėjo p. 
Lapinskas.

Neužilgo Dainos Sambū
rio nariai pradingo ruoštis 
koncertui, o likusieji pa
traukė į erdvią salę, kur, 
belaukiant koncerto pra
džios, buvo užmegztos pa
žintys su D. Sambūrio 
bendrakeleiviais (asmeniš
kai teko susipažinti su 
dviem maloniom poniom: p. 
Karazijiene ir p. Morkūnie
ne). Salėje jutosi ilgai lauk
tam koncertui būdinga nuo
taika - savotiška maloni 
įtampa; be seniai laukto 
D-nos Sambūrio choro įdo
mu buvo išgirsti ir, koncerte 
dalyvaujantį, vokiečių chorą 
”Lorelei”, vadovaujamą St. 
Žuko, kurio lietuviai nebuvo 
iki šiol girdėję. Koncertą 
atidarė ’’Lorelei” choras, iš- 
pildydamas šešias dainas. 
Reikia pripažinti, kad "Lo
relei” choras nustebino gra
žiu dainų išpildymu. Neabe
jotinai paskutinė daina ’’Va
saros šokis” (Gorbulskio, 
versta J. Ivinskienės) buvo 
savotiškas saliutas vizituo
jančiam lietuvių chorui; 
sklandus teksto vertimas 
tiksliai perdavė dainos lie

tuvišką charakterį.
Dainos Sambūrio koncer

tas susidėjo iš dviejų dalių - 
viso 17 dainų, įskaitant solo 
ir duetus. Daugumas jų (iš
skyrus solo ir duetus) buvo 
nekartą girdėtos žinomos 
dainos, kurios savo turiniu ir 
meliodijom buvo ir visad bus 
ypatingai mielos lietuviškai 
širdžiai - tai daugelis choro 
dainų repertuaro žemčiūgų! 
Jautriai perduotu ilgesiu 
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paliktus tėvynės gamto- 
vaizdžiams ir galingu finalu 
nuskambėjo ”Kur giria ža
liuoja”...; vyrų choras su 
giliu jausmu išpildė širdį 
glostančią, ramią ”Op, op, 
kas,en Nemunėli”... (kažka
da pačios dainuotą pabėgėlių 
lagery...). Išblaškydamos 
liūdesį, nuskambėjo nuotai
kinga moterų choro ’’Jonas 
ir molio uzbonas” ir šelmiška 
”Oi tu, Joneli...”; pastaroji 
buvo taip gyvai ir vaizdžiai 
perduota, kad net prajuoki
no ir kitataučius klausyto
jus. Gražiai nuskambėjo 
siūbuojančios liūliuojančios 
liaudies dainos ’’Pasėjau li
nelį” ir ”... Žalia rūta”. A. 
Savicko puikiai atlikti 
akompanimentai armonika 
ir akordeonu papildė ir iš
ryškino palydimų dainų 
charakterį. Imponavo dir. p. 
D. Levickienės santūrus 

ir sykiu išraiš
kingas dirigavimas. Tarp

Savais reikalais
PRANEŠIMAS

Sydnejaus Skautų Židinio 
sueiga šaukiama Lietuvių 
Klube, Bankstowne, įvyks 
rugpiūčio 28 d., sekmadienį, 
3.30 vai. popiet. Į ją, be židi- 
niečių ir jų šeimų narių, 
kviečiama ir lietuviškoji vi
suomenė.

Sueigoje numatyti židi- 
niečių pranešimai iš J.A.V. 
vykusių Lietuvių Dienų ir iš 
Kanados LSS Jubiliejinės 
65-mečio Stovyklos.

Besidominčius kviečiame 
atsilankyti!

Sydnejaus Skautų 
Židinys

PAMINKLINĖ SIENA

Sydney Lietuvių Kapinių 
Trustees jau priėmė ir 
patvirtino planą paminklinei 
sienai Lietuvių Kapinėse 
susideginusių pelenams pa
talpinti. Dabar jie prašo no
rinčių susideginti pavardžių 
ir adresų. Gavę pakankamą 
skaičių jie greičiausiai 
kreipsis prašydami sudaryti 
ir statybai avanso ar viso 
kapitalo.

Esu paruošęs tokio pa
reiškimo formulę, gaunamą 
pas mane. Toliau gyveną 
siųskite savo pareiškimą 
paminint vardą, pavardę ir 
pilną adresą.

Tad nedelsdami vykdyki
me jų nurodymus bei paro
dykime, kad mums rūpi 
tokia paminklinė siena Lie
tuvių kapinėse.

Kun. P. Butkus 
Sydney Lietuvių 

Kapelionas

SKAITYKIME IR 
REMKIME 
SAVĄJĄ SPAUDĄ

Jau virš 30 metų praėjo 
nuo pirmosios Australijos 
lietuvių laikraščio ’’mūsų 

A.A.
ŽIBUTEI SIMANAUSKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą Liudą, sūnų 
Vytautą su šeima ir visus artimuosius.

Vilhelmina ir Jonas Ramanauskai
Dalia ir Mindaugas Šumskai

choro dainų buvo įterptos 
deklamacijos, gražiai atlikti 
solo ir duetai (ypatingai už
imponavo p. V. Daniaus te
noras!).

Iš viso, tai nebuvo tradi
ciniai, statiškom eilėm 
išsirikiavus, atliktas 
koncertas. Pradėtas įžy
giuojant scenon su skambiu 
senu favoritu ’’Jūreivių 
maršu” ir užbaigtas didinga 
’’Šiaurės Pašvaiste”, kon
certas buvo nuolat kintanti, 
spalvinga dainų, muzikos ir 
judesių panorama - keičiant 
choro sąstatą, dainų charek- 
terį, įterpiant solo ir duetus 
bei deklamacijas, palydint 
dainas skirtingais instru
mentais, net pakeičiant ap
rangą. Čia norisi pastebėti, 
kad mūsų tautiniai rūbai 
vistik sudaro įspūdingiausią 
ir gražiausią foną lietuviškai 
dainai; p. Levickienės Biru
tės kostiumas savotiškai 
užakcentavo dirigentės

Pastogės” laidos, kurioje jis 
tada šitaip į mus prabilo: 
’’Išeinam į plačiuosius 
Australijos plotus su spaus
dintu lietuvišku žodžiu, se
niai visų lauktu, gimtąja že
me dvelkiančiu lietuvišku 
laikraščiu. Išeiname lankyti 
brolių ir seserų, paguosti jų, 
pradžiuginti...”

Gražiai šitie žodžiai tada 
skambėjo ir vis dar tebe
skamba, nes laikraštis metai • 
iš metų, kaskart stiprėda- 
mas, žadindamas mumyse 
tautinį sąmoningumą ir ska
tindamas mus žiūrėti į ateitį 
veidu ir širdimi atsigrįžus į 
mūsų tėvų žemę Lietuvą, 
mus reguliariai lanko ir lan
kys tol, kol mes jį skaitysi
me ir remsime.

Mūsų Pastogė yra vienin
telis Australijos lietuvių 
laikraštis, skirtas mūsų 
Bendruomenei ir Bendruo
menės išlaikomas.

Jo vaidmuo šio krašto lie
tuvių gyvenime yra neginči
jamai didelis ir gal net esmi
nis, nes jis pajėgė suburti 
visus lietuvius, išsisklai
džiusius po šį milžinišką 
kraštą, į vieną vienetą, va
dinamą Lietuvių Bendruo
mene, padėjo jai susifor
muoti ir išlaikyti jos autori
tetą.

Mūsų Pastogė drąsiai gali 
didžiuotis dar ir dėlto, kad ji 
tapo neatskiriama Bendruo
menės dalis, jos siela ir viso 
lietuviško gyvenimo veidro
dis.

Šitam mūsų visų laukia
mam ir .mielai skaitomam 
laikraščiui paremti rugpiū
čio 27-tą Lietuvių Bendruo
menės Namuose ruošiamas 
BALIUS. Nuoširdžiai kvie
čiame visus ir visas. Atsi
lankę į balių, savo pažįstamų 
ir draugų tarpe vaišinda
miesi ir pašokdami, linksmai 
praleisite niūrų žiemos 
vakarą ir tuo paremsite mū- 

svarbią rolę ir sužavėjo mo
terišką publiką. Koncertas 
užbaigtas abiejų chorų 
bendrai sugiedotu Australi
jos himnu. Sekė padėkos žo
džiai, gėlių ir dovanų įteiki
mas dirigentams; buvusi 
N-tle choro seniūnė p. Gas- 
paronienė įteikė p. D. Le
vickienei krepšelį sušokola- 
dais ir šampano bonka, Vo
kiečių Klubo prezidentas - 
vyno bonka ir $ 45 iš vakaro 
loterijos pajamų, Apyl. Val
dyba - gėlių puokštę. Vokie
čių choras įteikė savo diri
gentui irgi šampano bonką.

Čia norėčiau įterpti, kad 
nutarus pasinaudoti Vokie
čių Klubo patalpom, ne vie
nas suabejojo vietos tinka
mumu lietuviško choro vizi
tui. Vakaro eigoje tos abejo
nės išsisklaidė; net atvirkš
čiai, mišri entuziastiška 
publika ir vokiečių choro 
dalyvavimas programoje 
savotišku būdu pabrėžė lie
tuviškų dainų savitą cha
rakterį suteikė progą paro
dyti ir kitų tautų atstovams, 
mums patiems gerai žinomą, 
lietuvio pamėgimą daina iš
lieti savo jausmus. Tai pa
tvirtino Klubo prezidento p. 
Raubach po koncerto pasa
kyta kalba, kurioje jis pa
reiškė, kad: ’lietuviai dai
nuoja taip puikiai todėl, kad 
jie dainuoja su giliu pamėgi
mu ir meile”, sykiu pripa
žindamas kad vokiečių 
choras, kuriuo jie visi di
džiuojasi, pasiekė dabartinį 

PADĖKA

A.a. Emilijai Pališkienei mirus, nuoširdžiai dėkojame 
prel. P. Butkui ir kun. P. Martuzui už gedulingas šv. 
Mišias ir palydėjimą į amžinojo poilsio vietą.

Ačiū mieliems draugams ir pažįstamiems už šv. Mišių 
užprašymą, gėles, užuojautas ir visokeriopą patarnavimą 
mums sunkiose valandose.

Nuoširdus visiems ačiū.
Duktė Zita ir Vaclovas

Čilvinai

sų visų mėgiamą Bendruo
menės laikraštį.

Socialinė Moterų Draugi
ja paruoš skanią vakarienę, 
šokiams gros kontinentalinis 
orkestras, bus įdomi meninė 
programa ir turtinga loteri
ja, kur kiekvienas galėsime 
išbandyti savo laimę.

Tat iki malonaus pasima
tymo Lietuvių Namuose 
šeštadienį, rugpiūčio 27-tą, 
7.30 vakare.

Bilietai nebrangūs: $ 10 
suaugusiems, jaunimui - dar 
mažiau. Norintieji iš anksto 
užsisakyti stalą, vakarais 
skambina Algiui Klimui, tel. 
861 6161.

Apylinkės Valdybos vardu 
Bronius Gasiūnas

Sydnejuje neatsakingų 
asmenų (įskaitant ir lietuvių 
kalba radiją) skleidžiamos 
kalbos, kad Mūsų Pastogė 
30-31 numeryje paskelbtu 
G.E. Kazokienės straipsniu 
suniekinusi Melbourno Dai
nos Sambūrį ir jo koncertą, 
įvykusį liepos 19 d Sydne-

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 30-31 
Syd. Savaitgalio Mokyklos 
padėkoje liko nepaminėtas 
mokyklos vakaro loterijai 
paveikslą aukojęs p. V. Sta
nevičius. Suinteresuotus 
maloniai atsiprašome. Red. 

aukštą lygį vadovaujant lie
tuviui dirigentui.

Skirstėmės apgailestau
dami tuos, kurie dėl darbo 
ar nepajėgumo, negalėjo at
vykti į šį įspūdingą koncer
tą; deja, neliko laiko dar pa
bendrauti su svečiais, kurie- 
skubėjo ’’namo” poilsiui 
prieš kelionę į ’’Auksinį 
Krantą”.

Newcastle lietuviai 
reiškia padėką Melbourno 
Dainos Sambūriui už puikų 
koncertą ir malonų vizitą, p. 
St. Žukui su žmona už šio 
vizito suorganizavimą, bu
vusiam N-tle chorui ir Apy
linkės Valdybai už piniginę 
paramą ir V. Klubo admi
nistracijai už suteiktas pa
talpas.

M-no Dainos Sambūrio 
vizitas buvo reikšmingas 
įvykis mūsų mažos bend
ruomenės gyvenime; jis ne 
tik suteikė mums įspūdingą 
muzikinį pergyvenimą ar 
vienkartinį dvasios
pakilimą, bet sykiu giliai pa
lietė, sujudino patriotizmo 
jausmus. Tai nėra tuščios 
panegirikos žodžiai. Ne visi 
ir nevisada turi galimybę 
nuvykti į Lietuvių Dienų 
šventes, tas žinomas patrio
tizmo gaivintojas; taipgi, 
mažos bendruomenės nėra 
išlepintos dažnais pajėgiais 
parengimais, užjūrio svečių 
vizitais ir pan. Užtat joms 
toks retas vizitas yra kaip 
lietus sausroj - malonus ir 
gaivinantis.

jaus Liet. Namuose.
Melbourno Dainos Sam

būrio vardu Sambūrio vete
ranas Leonas Baltrūnas 
nuoširdžiai dėkoja minėto 
straipsnio autorei ir tuo pa
čiu Mūsų Pastogei už tokį 
įžvalgų ir teigiama* įverti
nimą Dainos Sambūrio ir jo 
koncerto Sydnejuje.

Linkėdama redaktoriui 
sveikatos, stiprybės ir iš
tvermės p. S. Zablockienė 
aukoja Mūsų Pastogei 10 
dolerių. Ačiū p. S. Zabloc- 
kienei už linkėjimus ir para
mą Mūsų Pastogei.

Pereitą savaitę išskrido 
E o pasaulį pasidairyti mel- 

ourniškiai p.p. J. ir Z. Kal
pokai. Ketina paviešėti Lie
tuvoje ir pavažinėti po Eu
ropą. Numato grįžti apie 
spalio pabaigą. Sėkmingos 
kelionės.

Mūsų Pastogės skaityto
jai p.p. G. ir J. Bakšai pri- 

• siuntė 50 dol. apmokėdami 
prenumeratą ir likutį skir
dami kaip auką Mūsų Pasto
gei. Ačiū.

PAGUODA
— Mano žmona pasidarė 

tiesiog nepakenčiama: ji 
nuolat kalba apie savo bu
vusį vyrą.

— Manoji dar blogesnė: ji 
kalba apie vyrą, kurį turės 
po manęs.
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IŠ n—JŲ PLB DIENŲ 
ČIKAGOJE

Rašo Jurgis Janušaitis

Malonus Redaktoriau,
šeštojo PLB Seimo pir

moji diena skirta PLB Val
dybos pranešimams. 
Paprastai seimuose bene 
pati neįdomiausia dalis būna 
įvairūs pranešimai. Nedaug 
kas jų klausosi. Tai esu pa
tyręs kituose seimuose.Ta- 
čiau šiame seime iš viso lais
vojo pasaulio suskridę (gal 
dėl to?) visus pranešimus iš
klausė su dideliu dėmesiu. 
Atstovai žymėjosi pastabas, 
o po pranešimų susiūbavo 
didelė banga įvairių klausi
mų, siūlymų, atvirų, kartais 
kritiškų, pasisakymų. Tai 
tikra demokratija! Laisvas 
nuomonių pareiškimas! Sei
mo posėdžiams pirminin
kauja pats prezidiumo pir
mininkas ir vicepirmininkai 
dažnai pasikeisdami.

Tad grįškime prie šios 
dienos kitų pranešimų.

PLB Valdybos vicepirmi
ninkas Vaclovas Kleiza, nuo 
pat jaunystės dienų bend- 
ruomenininkas, vis .kopęs į 
aukštesnes Bendruomenės 
instancijas, šį kartą kalbėjo 
suglaustai apie kultūrinius 
ryšius, jų palaikymą su kitų 
kraštų lietuviais. Tai buvęs 
jo tiesioginis valdyboje dar
bas. Jis pats yra lankęs LB 
kituose kraštuose. Suminėjo 
visą eilę menininkų, kurie 
lankėsi kituose kraštuose 
(solistų, tautinių šokių an
samblių; chorų), o taip pat 
buvo menininkų susilaukta 
ir iš kitų kraštų JAV ir Ka
nadoje. Kultūrinių ryšių 
plėtrą trukdė ir trukdo lėšų 
stoka. Buvo dedamos pas
tangos ir faktiškai suteikta 
parama kitų, silpnai besi
verčiančių, kraštų bendruo
menėm, stiprinant tenykščių 
spaudą. PLB Valdyba iš 
savo iždo yra apmokėjusi 
keliones kaikuriems meni
ninkams; ansambliams su
teikusi finansinę paramą, 
siuntusi jaunimo atstovus į 
kitus kraštus padėti tų 
kraštų jaunimui lietuviškoje 
veikloje. Buvo bandyta ki
tuose kraštuose rinkti lietu
viškų laikraščių prenumera
tas, platinti spaudą, tačiau 
didesnių laimėjimų neat
siekta. V. Kleiza dėkingu 
žodžiu, už suteiktą paramą 
pinigais, dėkojo didiesiems 
kultūrinės veiklos rams- 
čiams — Lietuvių Fondui, 
kun. Dr. Juozui Prunskiui, 
Dr. Petru Kisieliui. Padė
kojo savo komisijos nariams 
ir visų kraštų atstovams už 
malonų bendradarbiavimą 
kultūrinėje srityje. Į seimą 
neatvykus iždininkui M. Šil- 
kaičiui ir sporto reikalams 
nariui Zigmui Žiupsniui, jų 
pranešimus perskaitė V. 
Kleiza.

Švietimo komisijos pir
mininko kun. A. Saulaičio 
S.J. ir visuomeninių reikalų 
komisijos pirmininko prane
šimus perskaitė pats PLB 
Valdybos pirmininkas inž. 
Vytautas Kamantas.

PLJ S-gos pirmininkas 
Gintaras Aukštuolis padė
kojo seimui ir PLB Valdybai 
už suruoštus penktąjį ir da
bartinį šeštąjį PLJ Kongre
sus. Jis išryškino PLJ S-gos 
reikšmę ir atliktus darbus. 
Jaunimo Sąjunga yra ir nori 
būti PLB neatskiriama dali
mi ir stengsis ugdyti naujus

AR JAU PARĖMEIALB METRAŠTĮ IŠ ANKSTO JĮ 
UŽSISAKYDAMAS?

ALB METRAŠČIO PRENUMERATA - $ 25.00
GARBĖS PRENUMERATA -$ 50.00

RĖMĖJO —$100.00

VI-jo Pasaulio Liet. Bendruomenės Seimo dalyviai

bendruomenės darbams 
darbininkus. Gana įdomus 
buvo valdybos sekretoriaus 
Antano Juodvalkio praneši
mas. Jam tekę parašyti 50 
protokolų, kurie sudarė virš 
200 šimtų lapų. Jo praneši
mas su kritinėmis pastabo
mis ir pačiai valdybai. Ryšiai 
paskutiniaisiais metais tar
pe valdybos (pirmininkui 
persikėlus į kitą miestą) su
mažėjo. Tas trukdė darbų 

-vykdymą. Pažymėjo, kad 
Pasaulio Lietuvis, nors labai 
gerai redaguojamas, išeinąs 
laiku, tačiau duodąs nema
žus metinius nuostolius. Pa
priekaištavo PL redaktoriui, 
būk tai jis norįs PL padaryti 
atskira institucija. PLB 
Valdybos pečius slėgusi ir 
VLIKo ir PLB Valdybų, tik
riau tų veiksnių pirmininkų, 
nesantaika, ginčai. Kultūri
niai mainai tarp kraštų rei
kalingi, tačiau jie esą labai 
nuostolingi. PLB Valdyba 
daug darbo tiesioginiai įdėjo 
ir į PL D-nų ruošimą, bei 
Jaunimo Kongresą, nors 
tiems renginiams ir buvo 
sudaryti atskiri komitetai. 
Kelia problemų ir PLB būs
tinės bei reikalų vedėjo iš
laikymas. Antanas Juodval
kis visada kritiškai pažvel
gia į esminius klausimus, jo 
pastabos dažnai būna taik
lios, praktiškos. Jis yra 
uolus žurnalistas, turįs Dir
voje savo skyrių ”Iš Čika
gos” ir visada taikliai apta
ria lietuviškąją veiklą.

Dana Kojelytė - valdybos 
taip pat sekretorė įdomiai 
papasakojo apie savo darbą 
valdyboje, suminėdama kiek 
daug kartų yra barta už tai, 
kad buktai ji neišsiuntinėja 
PL laiku (ji to darbo nedir
ba). Ji ateitininkų federa
cijos (čia tenka padėka Dr. 
P. Kisieliui) buvo nusiųsta į 
Braziliją padėti išplėsti 
lietuvių jaunimo veiklą. 
Šiaip puiki darbininkė, visa
da optimistė, gera bendruo- 
menininkė, dalyvaudavo 
PLB Valdybos posėdžiuose, 
rašė protokolus. Pagaliau 
padėkojo pirmininkui V. 
Kamantui už glaudų bend
radarbiavimą ir seimui už 
suteiktą jai pasitikėjimą.

Jonas Kavaliūnas, JAV 
LB KV Švietimo Tarybos 
pirmininkas, padarė išsamų 
pranešimą, liečiantį Litua

nistikos katedros reikalin
gumą ir su tuo susijusias 
problemas. Ragino seimą šį 
projektą remti, gi jis užsi
minė prisiimsiąs net šio pro
jekto įgyvendinimo darbą. 
Lituanistikos katedros 
įsteigimas turi didelę 
reikšmę lietuviškąjai išeivi
jai, tai būtų mokslo institu
cija visiems laikams, turė
tume savo profesorių, čia ne 
tik galėtų studentai ruoštis 
moksliniam . lituanistikos 
darbui, bet drauge būtų ir 
atliekamos svarbios studi
jos.

Pasaulio Lietuvio redak
torius inž. Bronius Nainys 
atmetė bet kokius darytus 
PL redaktoriui priekaištus. 
PL nėra kokios nors institu
cijos oficiozas, bet tarnauja 
pačiai LB. PLB Valdyba ja
me galėjo, gali ir galės 
spausdinti ką tik nori, bet 
rašiniai neturi būti aplink
raščių formoje, bet origina
lūs, aktualūs, liečiantys mū
sų visokeriopą veiklą. Re
daktoriaus uždavinys laik
raštį redaguoti gerai, kad jis 
būtų įdomus skaitytojams. 
Jis ieškojo visame laisva
jame pasaulyje, visose lie
tuvių kolonijose bendradar
bių, kurie, prisilaikydami 
teisingumo, rašytų iš savo 
kolonijų apie tenykščią lie
tuvių veiklą, planus, gyve
nimą. Krepdamasis į bend
radarbius, redaktorius Br. 
Nainys pažymėjo, kad nie
kada nespausdins aplink
raščių, protokolų ar per kal
kę keliems laikraščiams iš
siuntinėtų straipsnių. PL 
medžiaga turi būti originali 
ir skirta tik jam. Jis pažy
mėjo, kad PL reikėtų net 
padažninti, atseit leisti daž
niau, nes PL ir ateityje išliks 
vienas iš svarbiųjų laikraš
čių, tarnaujančių LB tiks
lams.

Seimo dalyviai, su dideliu 
dėmesiu išklausę redakto
riaus pranešimo, jam baigus 
kalbėti išreiškė padėką aud
ringais aplodisimentais. Ga
lima iš to spręsti, kad PL at
lieka ypatingai gerą darbą ir 
palaiko LB savitarpio ryšius 
ir liudija išeivijos gyvastin
gumą.

Boniūtė Kronienė, PL 
administratorė, puikiai at
liekanti šias pareigas, nusi
skundė, kad PL skaitytojai 

net po keletą metų nesumo
ka prenumeratos, neatsilie- 
jia į paraginimus. Pašto iš- 
aidos brangios, todėl ir PL 
eidimas brangiai atsieina. 
Poniutė ir Romas Kronai 
seimo dalyvių buvo šiltai 
sutikti, jiems taip pat iš
reikšta padėka už nedėkingą 
PL administravimo darbą ir 
V. Kamantas Boniūtei įteikė 
už tai dovaną gintarinę rep
liką, o Romui Vilniaus uni
versiteto medalį.

Na, mielas redaktoriau, 
turiu prisipažinti, kad seime 
buvome tikrai kantrūs. Pra
nešimus klausome su dėme
siu. O į tiek daug. Juk dau
gelio buov krutėta, dirbta, 
kad LB būtų gyva, kad jos 
darbai būtų našūs. O kad 
taip buvo - liudija ir tokie 
geri PLB Valdybos narių 
pranešimai.

Garbės teismo praneši
mas trumpas. Jo pirminin
kas Dr. Juozas Songaila 
praneša, kad per penkeris 
metus teismas negavo jokių 
skundų, nebuvo bylų. PLB 
padaliniai dirbo taikiai ir tai,

Australijos Lietuvių Fonde
A.L. FONDO PARAMA

ORGANIZACIJOMS
Per paskutinius tris mė

nesius A.L. Fondas stam
besnėmis sumomis parėmė 
šias organizacijas:

1. Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungą - jaunimo 
atstovams nuvykti į 
Jaunimo Kongresą $ 1000

2. Melbourno Dainos
Sątnbūrį - koncertinei kelio
nei į Canberra, Sydnejų, 
Newcastle ir Brisbane

$1000
3. Melbourno Jaunimo

Teatrą - įrašyti į magnetofo
no juostelę jų vaidinimą 
’’Pakštuma” $ 500

4. Melbourno Sporto Klu
bą Varpą - sustiprinti litua
nistinį švietimą jaunių 
komandose $ 300

AUKOS A.L. FONDUI

$ 250 K. ir N. Butkai (Fu
nerals of Distinction P/L) 
(1360), N.S.W.

Po $ 100 - ALB Brisbanės 

sakyčiau, liudijama LB stip
rybė.

Kontrolės komisijos aktą 
perskaitė inž. Vytautas 
Kutkus. Atskaitomybė, 
knygos vedamos tvarkoje. 
Iždininkas Mečys Šilkaitis. 
Tik pasigesta ankstyvesnių
jų metų iždininko darbštu
mo, bet tai nesanti bėda, nes 
dabar knygos -vedamos ge
rai. Ypatingai iždininko pa
reigas gerai atliko Paulius 
Kilius, kuris knygas vedė 
prisilaikydamas šio krašto 
nuostatų. Pasigesta PLB 
Valdybos nutarimų išlai
doms pateisinti. Visų valdy
bos narių, Garbės teismo ir 
Kontrolės komisijos prane
šimai, po trumpų diskusijų, 
seimo atstovų buvo vienbal
siai priimti. Salėje nuban
guoja aplodisimentų banga. 
Reiškiame valdybai už at
liktus darbus nuoširdų ačiū!

Prie mikrofono valdybos 
vicepirmininkas Vaclovas 
Kleiza. Jo žodis skirtas atsi
sveikinant su pirmininku ir

Nukelta į psl. 6

Apylinkės Valdyba ir V. 
Grigonis (895), Latrobe 
Valley, Vic.

$ 25 ALB Sale seniūnija 
(195), Vic.

Po $ 20 - Jonas Rinke, 
Qld., J. Normantas (195) 
Vic. pagerbdamas mirusius 
Geelongo lietuvius, J. ir S. 
Meiliūnai (657) Vic. vietoj 
gėlių pagerbdami a.a. Paulių 
Rūtenį.

$ 10 Alfa Savickienė (60), 
N.S.W.

ALB Geelongo Apylinkės 
Valdybai suruošto Dariaus 
ir Girėno 50 metų sukakties 
skrydžio minėjimo proga 
A.L. Fondui aukojo:

$ 20 Č. Valodka (62).
$ 10 S. Šutas senj. (128).
Po $ 5 - V. Bindokas (27), 

J. Gailius (44), E. Meižienė 
(25), P. ir L. Obeliūnai (50) ir 
V. Povilaitis (60).

Visiems aukotojams A.L. 
Fondo Valdybos vardu nuo
širdus ačiū.

Vaclovas Rekešius
A.L. Fondo iždininkas

Mūsų Pastogė Nr. 33, 1983.8.22, psl. 5
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12—JŲ AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ, 
ĮVYKUSIŲ 1982 m. MELBOURNE

apyskaita
ALB Krašto Valdyba- tą. Apyskaita yra patikrinta 

skelbia Melbourne įvykusių Melbourne Apylinkės Kont- 
Lietuvių Dienų Rengimo rolės Komisijos kovo 22 d. 
Komiteto prisiųstą apyskai-

LIKUTIS PASKIRSTYTAS TAIP: 

A.L.B. Krašto Valdybai $1500.00
Lietuvių Dienų Rengimo Komitetui Canberroje 

$1500.00 
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungai už pagalbą or
ganizuojant Liet. Dienas Melbourne $ 1000.00
Liet. Klubui už naudotas patalpas $ 500.00
Lietuviškiems laikraščiams už nuoširdų painformavimą 
apie Lietuvių Dienų rengimus: Tėviškės Aidams $ 250.00 

Mūsų Pastogei $ 250.00 
Melbourne lietuvių Džiugo skautų tuntui už pagalbą 
organizuojant Lietuvių Dienas $ 300.00
Melbourne Sporto Klubui ’’Varpui” už pagalbą 
organizavime $ 400.00
Melbourne Dainos Sambūriui už įdėtą darbą per L.D. 
atidarymą $ 300.00
Melb. ’’Gintaro” tautinių šokių grupės tėvų 
komitetui už pagalbą organizavime $ 300.00
Melbourne Jaunimo Teatrui už parengimą ir pagalbą 
Lietuvių Dienų šventėse $ 300.00

Viso $6600.00

Palikta einamoje sąskaitoje išmokėjimui galimų 
nenumatytų sąskaitų $ 600.00
Likutis paskirtas paskutiniam posėdžiui - vakarienei 

$ 228.00

LAIŠKAI
Gerb. p. Redaktoriau

Neteisingai Jūs pastebė
jote, kad a.a. Paulius Rūte
nis ”į pirmaeilius daininin-

PLB Dienose
Atkelta iš psl. 5

nariais. Jis jautriai prisimi
nė bendrą darbą valdyboje. 
Buvo eita sutartino darbo 
keliu. Dėkoju pirmininkui 
inž. Vytautui Kamantui už 
jo visą rūpestį, vedant PLB 
našaus darbo keliu. Už visa 
tai jam įteikė, kaip nuošir
daus atsidėkojimo ženklą, 
rūpintojėlio repliką, pažy
mėdamas, kad jis nepasilik
tų pasyviu, bet išliktų akty
viu bendruomenės darbi
ninku, kuriai paskyrė pačius 
gražiausius savo gyvenimo 
metus.

Inž. V. Kamantas trumpu, 
jautriu žodžiu padėkojo už 
dovaną išsitardamas, kad ši 
minutė jo gyvenime esanti 
pati gražiausia ir laimin
giausia.

Bet toli gražu pirmoji sei
mo diena neina į baigmę. 
Dar tik įpusėta. O šios die
nos sesija baigsis vakare 
6.30 vai.

Po pietų pertraukos seimo 
nariai kimba analizuoti kai- 
kuriuos klausimus, susiju
sius su pranešimais, nors 
pranešimai buvo jau priimti. 
Tai, sakyčiau, tik nuomonių 
paryškinimas.

Popietinėje sesijoje labai 
įdomūs buvo 16 kraštų LB 
pirmininkų ar jų atstovų 
pranešimai. Tiesiog teko 
stebėtis, kaip kruopščiai 
Sranešimai buvo paruošti.

ie apėmė tų kraštų lietuvių
Mūsų Pastogė Nr. 33,1983.8.22, psl. 6
• ’ ./r’ -t?’

$7428.90
$ 1270.21 

$8699.11

REDAKCIJAI
kus neiškilo”, straipsnyje 
’’Dar vieno ąžuolo netekus”, 
Mūsų Pastogėje Nr. 30-31.

Susitvėrus Operetei
Valstybiniame Dramos, 

visokeriopą veiklą, sakyčiau 
pilną gyvenimą. Jie lietė or
ganizacijų veiklą, lituanisti
nį švietimą, bendruomenės 
narių aktyvumą, dalinosi 
pačiomis skaudžiausiomis 
savo kraštų lietuvių bėdo
mis ir džiaugsmais. Besi
klausant pranešimų susida
rai žmogus pilną vaizdą, 
kaip ir kur gyvena iš savo 
tėvynės išblokštas lietuvis. 
Visur, kiek sąlygos leidžia, 
bandoma išlaikyti tautinį 
sąmoningumą, tautinę 
gyvybę, glaudžiamasi dau
giau į vieną lietuvišką šei
mą, rūpinamasi jaunosios 
kartos išugdymu lietuviško
je dvasioje, kiek įmanoma, 
veikiama lietuvių organiza
cijose. Šie puikiai paruošti 
pranešimai rodė, kad į PLB 
Seimą vykstą atstovai 
kruopščiai ruošėsi, stebėjo 
tų kraštų lietuvių gyvenimą 
ir visus rūpesčius atnešė 
seiman, kad jais galėtume 
pasidalinti visame pasaulyje 
išsklidę, bet tautiniu gyvas
tingumu besisieloją. Todėl, 
kai kas sako, kad šis PLB 
Seimas buvęs pats darbin
giausias, nes iš visų laisvojo 
pasaulio kraštų dalyvavo 
patys, (ne įgaliotiniai) atsto
vai. Tas atstovams atsėjo 
nemaža išlaidų, vargo, bet 
juk tai būta mūsų tautos 
šviesesnei ateičiai. Kadangi 
kraštu atstovai savuose 
pranešimuose lietė ir PLB 
veiklą, tai po jų pranešimų 
įsivystė taip pat gyvos dis
kusijos. Apie jas ir kitus 
darbus sekantį kartą

Jūsų Jurgis Janušaitis

Pajamos Išlaidos Pelnas Nuostolis

1. Meno paroda
2. Literatūros - tautosakos vakaras
3. Dainų šventė
4. Jaunimo talent, vakaras
5. Tautiniai šokiai
6. Jaunimo teatras
7. Liet. Dienų ženki.
8. Liet. Dienų atidarymas
9. Sporto šventė

10. Jaunimo susip. vak.
11. Jaunimo Naujų m. balius
12. Organizavimo bendros išlaidos

$ 625.00 $ 487.40 $ 137.60
$ 1461.99 $ 819.24 $ 642.75
$ 4805.68 $ 4207.93 $ 597.75
$ 2597.15 $ 1363.01 $ 1234.14
$ 3646.65 $ 565.50 $ 3081.15
$ 2966.65 $ 1641.72 $ 1324.73
$ 777.07 $ 859.20 $ 83.13
$ 841.86 $2318.15 $1476.29
$ 2122.00 $ 4215.01 $ 2093.01
$ 295.00 $ 1867.38 $ 1572.38
$5332.00 $ 2791.59 $ 2540.41
$ 10350.40 $ 5995.01 $4355.92

A.L.B. Krašto Valdyba, 
peržiūrėjusi pelno paskirs
tymą pareiškia, kad Lietu
vių Dienų Rengimo Komite
tas neatsižvelgė į Lietuvių 
Statutą, išleistą 1971 m. ge
gužės 18 d. ir į nusistovėju
sią tradiciją. Lietuvių Dienų 
Statuto paragrafas 7 
nusako:

’’Lietuvių Dienų pelnas, 
įskaitant ir Naujų Metų ba
liaus pelną, paskirstomas:

A.

V. Augustinavičius
Krašto Valdybos sekretorius

Operos ir Baleto Teatre, 
Kaune 1942 metais, pirma
jame pasirodyme ’’Mažasis 
rūmų koncertas” ir vėliau F. 
von Suppė operetėje ’’Leng
voji Kavalerija” pagrindines 
roles dainavo Paulius Rut
kauskas (originali pavardė). 
Tai buvo maloni staigmena 
teatro lankytojams ir didelis 
įnašas į lietuvių operetinio 
žanro muzikinio gyvenimo 
raidą. Netrukus, Teatro di
rektoriaus V. Ivanausko ini
ciatyva daug žadantis jau
nasis dainininkas P. Rut
kauskas išvyko į Vieną stu
dijom. Netrukus matėme 
Wien Film susuktą filmą 
’’Vogelhaendler” pagal to 
paties vardo Carl Zeller 
operetę, kurioje vaidmenį 
ture jo ir P. Rutkauskas.

Su pagarba 
Jurgis Žalkauskas

Gerb. Redaktoriau,

Mūsų Pastogėje, 24 nu
meryje, (20.6.83), Mūsų 
Bendruomenėje, Kultūriniai 
Vienetai - Lietuvių Chorai.

Apgailestaujama, kad 
straipsnyje buvo praleista 
paminėti žymų Melbourno 
Parapijos Chorą, kuris 
veikia jau 22 metus ir 20 
metų jam vadovauja p. Pet
ras Morkūnas. Vaidybos 
pirmininkas p. K. Mieldažys. 
Pirmasis chorvedys buvo p. 
Jonas Juška.

Pradžioje parapijos 
choras ruošdavo viešus kon
certus, bet vėliau susitarta 
su Melbourno Dainos Sam
būriu, kad koncertų neruoš- 
tume atskirai - nes, pusė 
choristų priklauso Dainos 
Sambūriui.

Parapijos choras sudary
tas iš 42 choristų ir kas sek
madienį gieda šv. Jono baž
nyčioje, East Melbourne. 
Bet šalia to yra padarę daug 
gastrolių pasirodydami su 
savo religiniais koncertais 
pamaldose kituose miestuo
se.

PELNAS: $ 8680.11 $ 9.00 extra sąskaitoje

PELNO PASKIRSTYMAS:

$ 8699.11
$ 1270.21

$ 7428.90

15% "švietimo reikalams, 
15% Apylinkės Valdybai, 
20% Krašto Valdybai ir 
50% Lietuvių Dienų pro
gramų dalyvių susidariu
sioms kelionės išlaidoms da
linai apmokėti, atsižvelgiant 
į dalyvių skaičių ir kelionės 
nuotolį.”

Naujų Metų baliaus pel
nas visai nėra įtrauktas į 
Lietuvių Dienų rengimo 
apyskaitą.

j.B. Krašto Valdyba

Dr. B. Vingilis,
Einantis Krašto Valdybos 
pirmininko pareigas

1976 m. aplankė Tasmani
jos lietuvius ir Hobarte davė 
religinį koncertą, taip pat 
giedojo pamaldose.

Keletą kartų parapijos 
choras lietuviškom šventėm 
pakviestas giedoti pamaldo
se Latrobe Valley - Moe ir 
Sale miestuose.

Daug kartų yra nuvykę į 
Geelongą su religiniu kon
certu ir giedoję pamaldose, 
pav. 1982 m. per Vasario 16 
d.

Du kartus Adelaidėje 
pasirodė per Lietuvių Die
nas katedroje ir per Katali
kų Federacijos suvažiavimą 
davė religinį koncertą. Dau
gel kartų kviesti giedoti Šv. 
Patriko katedroje per Mel
bourno Pavergtųjų Tautų 
pamaldas. Visose Melbourno 
Lietuvių Dienose giedojo 
pamaldose.

Melbourno parapijos cho
ras išlaiko gražias lietuviškų 
pamaldų tradicijas, kurios 
papildo tautos kultūrinį lobį 
savo giesmėmis.

B. Šaulytė
Kultūros ir Jaunimo rei

kalams narė

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

Melbourno Lietuvių 
Biblioteka, apimanti Šaltinių 
Biblioteką, ramovėnų, skau
tų ir jaunimo skyrius, galu
tinai baigta sukartotekuoti, 
suklasifikuoti, svarbesnę 
periodiką įrišus į metinius 
komplektus. Esamas biblio
tekoje pageidaujamas 
spausdinys surandamas per 
minutę laiko. Bet tai nereiš
kia, kad jau biblioteka ne
reikalinga organizacijų bei 
pavienių skaitytojų finansi
nės paramos.

Pasirodo daug naujų ver
tingų leidinių, kuriuos tenka 
apmokėti aukomis surink
tais pinigais. Dar neįgyven
dintas bibliotekos patalpose

$ 13913.92 $ 5223.81

Melb. Sporto Klubui ’’Var
pui” puse pelno, surinkto 
Jaunimo Naujų Metų baliu
je, Royal Showgrounds, 
Melbourn.

ULTIMATUMAS
PREMJERUI

Vyriausybės krizė 
Queenslande atsivėrė, kai 
aną savaitę iš valstijos vy
riausybės ministerių kabi
neto buvo pašalintas minis- 
teris liberalas Mr. White, 
kuris parlamente sprendimo 
metu viešai perėjo į opozici
jos pusę ir balsavo prieš vy
riausybę. Queenslando 
premjeras Mr. Bjelke-Pe- 
tersen jokiu būdu nesutinka 
pašalinto ministerio grąžinti 
į kabinetą.

Krizės metu liberalų par
tija savo lyderiu išsirinko 
kaip tik pašalintąjį ministerį 
Mr. White, kuris kaip lyde
ris turįs priklausyti valstijos 
egzekutyvui, tačiau premje
ras ir šioje padėtyje nesuti
ko jo įsileisti, kas gresia li
beralų - nacionalistų koalici
jos skilimu. Nacionalistai ir 
liberalai vadovaujant prem
jerui Bjelke-Petersen išbuvo 
Queenslando valdžioje sėk
mingai jau 25-rius metus. 
Iširus koalicijai tiek nacio
nalistai, tiek liberalai paski
rai atsidurtų parlamento 
mažumoje. Liberalai 
Queenslando vyriausybei 
įteikė ultimatumą, kad per 
48 valandas Mr. White būtų 
gražintas į ministerių kabi
netą.

numatytas projektas tam 
tikro stovo, kuriame po sau
giai užrakinamu stiklu bus 
disponuojama surinkti Ne- 
Eriklausomos Lietuvos

anko monetos, banknotai, 
medaliai, ordinai, organiza
ciniai ženklai ir visos gerų 
lietuvių išsaugotos autenti- 
nės retenybės, primenančios 
buvusį nepriklausomos 
Lietuvos kūrybingą, savitą 
etnografinį kultūrinį gyve
nimą.

Dabartinio bibliotekos 
darbuotojo sveikatos ištek
liai neamžini. Jis per trejus 
metus biblioteką privedė 
prie tvarkos. Laikini padė
jėjai problemos neišspren
džia. Todėl būtinas nuolati
nis padėjėja(s), kuris susi
pažintų su bibliotekos esama 
tvarka, ir, reikalui esant, 
visą bibliotekos darbą, 
galėtų perimti nuolatinėn 
savo žinion. Šia biblioteka 
daugiau turėtų susidomėti 
jaunimas.

Bibliotekai aukojo: $ 100 - 
Lietuvių Karių Veteranų 
Sąjungos Melbourno Ramo
vėnų Valdyba, $ 10 - Victor 
Lang, $ 5 - J. Pranckūnas. 
Komplektą kietai įrištų ’’Ni
dos” leidinių ir kitokių ver
tingų knygų P. Dranginis. 
Visiems mieliams bibliote
kos geradariams nuoširdus 
ačiū- .J.Mikštas
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MŪSŲ SPORTININKAI AMERIKOJE
Tęsinys

Niujorko 6:0,6:4. Tad jam ir 
atiteko aukso medalis, nes 
Kliorys tą dieną žaidė 5 
tinklinio rungtynes ir lauko 
tenisui nebeturėjo nei laiko 
nei jėgų... Net 16 porų daly
vavo ”B” klasės vyrų dveje
tų varžybose, kur finale ge
riausiai pasirodė Bankus - 
Kolis ir laimėjo prieš Ba
kaitį - Kušeliauską 7:5, 6:3.

Moterų dvejetas iš Niu
jorko Jasaitytė - Vebeliū- 
nienė pasirodė pranašiau už 
Čikagos atstoves ©brikaitę - 
Žumbakienę ir finalą laimėjo 
6:0, 6:2. Lauko teniso pir
menybės apvainikuojamos 
aukštos klasės mišraus dve
jeto varžybom, kur viename

LAUKO TENISAS

Šios pirmenybės į Čikagą 
sutraukė net 75 ir labai 
pajėgius dalyvius iš Kana
dos, Vokietijos, Australijos 
bei J.A. V-bių. Žaidimo 
standartas buvo gana aukš
to lygio tiek vyrų ir moterų 
bei žemesnėse klasėse ir 
jaunių grupėse. Jas suma
niai pravedė A. Bartkus, 
talkininkavo V. Šimaitis ir 
Z. Mereckis. Tiesa, dėl kitų 
įsipareigojimų vyrų grupėje 
nedalyvavo vienas iš pajė
giausių teniso žaidėjų Pet
ras Tutlys iš Toronto, o mo
terų grupėje G. Rimkūnie- 
nė, pereitų žaidynių laimė
toja. Tačiau šios varžybose 
iškilo naujos pažibos, tai 16 
m. amžiaus Rima Jasaitytė 
iš Niujorko bei Rūta Talat- 
Kelpšaitė, kuri mums aus- 
traliečiams gerai pažįstama, 
nes dalyvaudama 1980 m. 
Sporto Šventėje Adelaidėje 
jinai pasipuošė nugalėtojos 
titulu. Rūta, per tuos du su 
puse metų padarė ryškią 
pažangą ir pusfinalyje įveikė 
G. Žumbakienę 6:2, 6:4, o R. 
Jasiūnaitė įveikė Raziūnaitę 
6:0, 6:0. R. Jasiūnaitė - R. 
Talat-Kelpšaitė 6:3, 6:3, 
toks buvo moterų finalo re
zultatas, kur abi mergaitės 
pademonstravo gana aukštą 
žaidimo lygį, iki šiol nema
tytą lietuvių pirmenybėse. 
Abi mergaitės žaidžia pana
šiu stilium, švariai smūgiuo
ja, tačiau Rima pasirodė 
pranašiau, bet pagyrimų už
sitarnavo abi mergaitės.

Pajėgių žaidėjų nestokojo 
ir vyrų grupėje, tačiau čia

Su skautais Geelonge
Retai kada pasirodo žinu

tė Australijos lietuviškos 
spaudos puslapiuose. Saky
tume kuklumas, tačiau ir 
čia, gretimai kitų lietuviškų 
organizacijų, jau virš tris
dešimt metų veikia ir skau
tai, šiuo metu susibūrę į 
’’Šatrijos” tuntą.

Maža Geelong lietuvių, 
maža ir skautų, tačiau, kiek 
sąlygos leidžia, ir jie kruta. 
Daromos išvykos, iškylos. 
Išvykstant skautams į toli
mesnes vietoves, kartu 
vyksta ir kartu laiką pralei
džia, pagal savo skoni paiš
kylauja ir jų tėvai bei bi
čiuliai, bet dažniausiai ke
liauja vieni, apsikrovę kup
rinėmis bei kitokia skautiš
ka manta. Iškylos vyksta 
nuo vienos iki trijų dienų.

Iškylos skatinamos, tačiau 
abejotina, ar vien tik iškyla- 
vimas atsiekia pilnai pasi
rinkto tikslo tarnauti Die
vui, Tėvynei ir Artimui. Pa
sigendama skautiškų šven
čių paminėjimų, puošnių va
saros stovyklų, kurios pro 
metų tolumą, dar ir šiandien 
prisimenamos tokios žavios, 
užburtai didingos australiš
kos gamtos priglobstyje.

Gal kas pasakys, kad šat- 
rijiečių tiek maža ir kokias 
šventes ar minėjimus jie gali 
suruošti, o tuo labiau sto
vyklas. Gal ir tiesa, bet ne
reikia užmiršti, kad kartais 
ir mažas kupstas didelį veži
mą verčia. Tik truputį drą
sos, pasitikėjimo kas gal ir 
vėl sutankins šiandienines 
retokas gretas.

Gal vienas iš veikliausių 
tunte vienetėlių yra skautų 
vyčių ’"Trijų Kryžių” vardo 
būrelis, štai liepos 17 d.

R. Sidabras
išryškėjo E. Andrulio iš To
ronto pranašumas, kur jis 
pusfinalyje įveikia daugkar
tinį Š. Amerikos ir pereitų 
žaidynių nugalėtoją S. Solį 
net 6:0, 6:1, o finale A. Ivaš
ką iš Bostono sausai 6:0, 6:0. 
A. Andrulis - R. Grybauskas 
tapo ir vyrų dvejetų nugalė
tojai įveikę S. Solį - V. Gry
bauską?^, 7:5. Be šių aukso 
medalių, A. Andrulis apdo
vanotas ir a.a. E. Bačinsko 
atminimui skirta puikia tro- 
feja. Jaunių klasėje gana 
aukštą žaidimo lygį pade
monstravo Paulius Gražulis 
iš Detroito. Šis 6’9” jaunuo
lis pusfinalyje įveikė Marks 
iš Čikagos 6:1, 6:4, o finale 
be didesnio pasipriešinimo 
McPolin 6:1, 6:0.

Pažanga buvo pastebima 
ir mergaičių pirmenybėse, 
kur pusfinalyje A. Vadopa- 
laitė įveikė Rimą Gvildytę iš 
Niujorko 6:3, 6:2, tačiau se
sutė Rama atsirevanšuoja 
antrame pusfinalyje įveik
dama Žymantaitę iš Čikagos 
7:5, 6:4. Po to Rama Gvildy
to gana užtikrintai įveikė A. 
Vadopalaitę iš Vašingtono 
6:2, 6:1. Moterų ”B” klasėje 
S. Ambutienė iš Čikagos fi
nale įveikė Vebeliūnaitę iš 
Niujorko 6:0, 7:5.

Senjorų klasėje geriausiai 
>asirodė mums labai gerai 
jažįstamas Vytautas Gry- 
>auskas finale įveikęs A. 
Colį 6:1, 6:1. Daugiausiai ir 

gana pajėgių dalyvių pri
traukė vyrų ”B” klasės pir- 
meybės, kur pusfinalyje 
Kliorys iš Clevelando įveikė 
Sabą iš Vokietijos 6:1, 6:2, o 
Veclovas nugalėjo Vainių iš

naktį, du skautai vyčiai kan
didatai Algis Bindokas ir 
Povilas Volodka, Steigliez 
apylinkėje davė skauto vy
čio įžodį, kurį pravedė v.s. 
Alg. Karpavičius.

Nors minėtos dienos . va
karas buvo šaltokas ir vė
juotas, tačiau to nebuvo 
jaučiama įžodžio davimo 
vietovėje. Prie sriauniai te
kančio upelio, siūbuojančių 
eukaliptų apsuptoje mažoje 
aikštelėje, kurią laužo lieps
nos nušvietė didingai. Čia 
naujieji būrelio nariai iškil
mingai pasižadėjo tarnauti 
kitiems ir būti pavyzdžiu 
jaunesniesiems skautams.- 
Įžodį pravesti vadovui talki
no būrelio vadas j.s. Dr. Ri
mantas Šarkis ir tunto tun- 
tininkas s. Vytautas Mačiu
lis.

Linkima naujiesiems 
skautams vyčiams pilnai ir 
ištikimai vykdyti tarnavimo 
darbą pavergtos tėvynės ir 
visos žmonijos gerovei.

Tikrai nuostabu, kad po 
ilgesnio lietingo laikotarpio, 
liepos 24 d. rytmetis nušvito 
visu žavingumu, gi geelon- 
giškiams šiandien buvo lyg 
mažutė, nekasdieniška 
šventė. Ruošiamos išleistu
vės ’’Šatrijos” tunto repre
zentantams, vykstantiems į 
65-rių metų lietuviškosios 
skautybės gyvavimo Jubi
liejinę stovyklą ’’Aušra” , 
Kanadon.

Dar prieš vidudienį, kelių 
mašinų virtinė‘pajudėjo You 
- Yung kalnų kryptimi. Po 
trumpos kelionės ir iškyla- 
vietė. Graži aikštelė, apsup
ta aukštų kalnų ir australiš
kos augmenijos, prisipildė 
gausiu dalyvių skaičiumi,

Meškeriotojams
Baigiasi žvarbi australiš

ka žiema su slogom, peršali
mais ir nepalankiais orais ir 
artėja vasara su visais ma
lonumais. Daugelis australų, 
o taip pat ir mūsiškių mėgs
ta savo laisvalaikius leisti 
pakraščiuose 
bemeškeriodami. Čia ir su
siduria su pavojais, kurie 
tykoja neapdairius žvejus, 
kurie pavojų nepramato ir 
dažnai jų maloni išvyka 
užsibaigia skaudžiai, net 
tragiškai.

Jokia sugauta žuvis ne
verta žvejo aukos, net 
gyvybės arba būtį suluošin
tam ilgam laikui ar net vi
sam gyvenimui. O tačiau 
kasmet meškeriotojai stato 
save pavoju, jturio, būnant 

pasklido lietuviškas links
mas juokas ir garsai. Čia 
steigėsi laikinas mažas kai
melis, po atviru dangumi, 
didingų kalnų papėdėje. 
Niekeno neraginami skirs2 
tesi būreliai, kūrėsi, lyg 
prabočių amžiaus vaidilučių 
kurstomi aukurai, ugniavie
tės, prie kurių spietėsi šio 
’’čigoniško” kaimelio laikini 
gyventojai. • Aplinkoje 
pakvipo kepsniai ir kava.

Nuraminus alkį ir trošku
lį, tuntininkas s. V. Mačiulis 
pravedė išleidžiamųjų re
prezentantų atsisveikinimą, 
palinkėdamas jiems geriau
sios sėkmės kelionėje ir sto
vykloje. L.S.S. Australijos 
Rajono iždininkas j.v.s. V. 
Vaitkus palinkėdamas sėk
mės, kartu įteikė vykstan
tiems rajono paramą - čekį $ 
600 sumai. Rajono Seserijos 
ir ’’Džiugo” tunto vardu lin
kėjimus perdavę Rajono 
Seserijos Vadeivė v.s. 
Danutė Čižauskienė. Iš
vykstančius reprezentantus 
j.s. Dr. R. Šarkį, s.v.v.sl. P. 
Valodką ir s.v. psl. A. Bin- 
doką papuošė gražiais švar
keliais, kuriuos parūpino 
’’Šatrijos” tuntas.

Po atsisveikinimo dar 
truko vaišės, loterija, regis
tracija židiniečių, kurių 
susidarė virš dvidešimt. 
Linkėtina jiems sėkmės ir 
darnaus darbo.

Saulutei vis leidžiantis 
žemyn ir slepiantis už kalnų, 
išleistuvių iškyla artėjo prie 
pabaigos. Didžiuliame rate, 
sujungus rankas ir nuaidė- 
{‘us ’’Ateina naktis” skautiš

kos giesmės žodžiams, pra
dėjo gęsti ugniaviečių lieps
nos, o tuo pačiu retėjo ir 
laikino kaimelio gyventojai, 
praleidę malonią popietę ir 
išlydėję reprezentantus į 
jubiliejinę stovyklą Canado-

jusfinalyje Andrulis - Rim- 
cūnienė laimi prieš R. Gry- 
jauską - Jasaitytę 7:6, 6:0, o 
eitame S. Solys - R. Tallat- 
Celpšaitė V. Grybaus
ią - Raziūnaitę 6:1, 6:1. La
jai įtemptoje ir gražioje ko
voje dėl aukso medalių fina
le pranašiau pasirodė S. So
lys - R. Tallat-Kelp šaitė lai
mi prieš E. Andriulį - G. 
Rimkūnieną 6:4, 1:6, 6:1. 
Bendrai susumavus, lauko 
teniso pirmenybės parodė, 
kad turime gana pajėgių 
žaidėjų.

Bus daugiau

kiek apdairesniam, būtų ga
lima lengvai išvengti.

Mažų laivelių žvejai gali 
būti apsirūpinę visais pagal 
įstatymus reikalaujamais 
prietaisais, bet būna taip, 
kad prieš išvykdami už- 

• miršta patikrinti, ar pakan
kamai turi benzino. Meške
riotojai pakrantėse ant uolų 
per nežinojimą dažnai tampa 
grobiu nepramatytų bangų. 
Tuo jie ne tik patys rizikuo
ja, bet stato pavojun savo 
draugus ir net šeimas.

Orą ir jo permainas regu
liariai pranešinėja ABC ir 
kitos radijo stotys. Taip pat 
įrekorduotus oro praneši
mus perduoda Telecom pa
skambinant 11541 apie lai
vininkystės sąlygas arba tel. 
1196 apie oro padėtį metro
polijos pakraščiuose. Tuo 
meškeriotojai lengvai gali 
pasinaudoti ir žinotų, kaip 
elgtis staiga orui pasikeitus.

Giedras ir ramus rytas vi

ję ir reprezentaciją kituose 
Amerikos miestuose, ku
riuos jie lankys ir susitiks 
lietuvius skautus seses ir 
brolius.

’’Šatrijos” tunto repre
zentantai iš Tullamarine 
aerodromo pakilo liepos 29 
dieną palydėti kelių geelon- 
giškių. Linkima sėkmingos 
kelionės, gražaus reprezen- 
tavimo ir laimingo sugrįži
mo. ALKA

Lietuviškosios Skautybės 
Fondą aukomis parėmė šiais 
metais pirmieji aukotojai s. 
kun. P. Dauknys - $ 12, s. V. 
Mačiulis - $ 20, p. V. Povilai
tis - mažesne auka.

Kad išlaikytume
lietuvišką skautybę, kvie
čiame visus geelongiškius 
pasekti pirmųjų aukotojų 
pavyzdžiu ir tapti Liet. 
Skautybės Fondo rėmėjais. 
Aukas įteikti Geelong L.S. 
Fondo atstovui v.s. Alg. 
Karpavičiui, 106 Thompson 
str., Nth Geelong, 3215.

Aukotojams nuoširdus 
ačiū.

Geelongo L.S.F. atstovas

Iš jubiliejinės skautų sto
vyklos, vykstančios Kana- 
doj’e, sveikinimus prisiuntė 
Mūsų Pastogės Redakcijai ir 
visiems mieliems M.P. skai
tytojams Balys Barkus ir 
Bronius Žalys. Ačiū.

Jubiliejinėje stovykloje 
stovyklauja virš 800 skaų- 
tų-čių iš viso pasaulio,.

lioja žuvautojus prie van
dens, bet po kiek laiko oras 
gali staiga pasikeisti ir žve- 
jotojai ant uolų arba laiveliai 
išplaukę pertoli gali būti už
klupti nepasiruošę.

Klausykite per radiją oro 
pranešimų ir jeigu nesu
prantate, susiriškite su 
vietos policija, praneškite 
laivelių prieplaukos savinin
kui arba artimiausiam skęs
tančių gelbėjimo klubui. 
Netgi atsitiktinai pakrantė- 
ję užkalbinę prityrusį žvejį 
galite gauti naudingų pata
rimų ar perspėjimų.

Kad ir trumpai išvykai 
meškeriotojas mėgėjas turi 
laikytis atitinkamų taisyk
lių, kad pats apsisaugotų ir 
nuramintų savo šeimą.

Pasakyk kam nors patiki
mam vietą, kur ketini žvejo
ti ir sutark laiką, kada nu
matai grįžti. Sutark, kad ži
nąs apie tavo išvyką asmuo 
žinotų, kam pranešti, jeigu 
laiku nesugrįžtum. Vietinė 
policija mielai jums suteiks 
žinių apie toje srityje visus 
gelbėjimo punktus.

Vilkėk lengvais drabu
žiais, kurie nekliudytų 
plaukti, jeigu būtumei nu
plautas nuo uolos arba apsi
vertus valdžiai. Meškerioto- 
J’ai nuo uolų turi avėti atitin- 

:amais batais su geležiniais 
spygliais, jeigu einama ant 
jūros užliejamų akmenų ar 
samanomis apžėlusių uolų. 
Žvejai laiveliuose turi avėti 
batais, kurie neslysta ant 
šlapių lentų ar metalinių 
grindų.

Visuomet žvejok su 
draugu ar dar geriau su 
grupe. Pagalba vieni kitiems 
gali išgelbėti gyvybę. Jei 
kas nors atsitinka ant uolų, 
vienas iš grupės gali šauktis 
pagalbos, o kiti nelaimėn 
patekusiam padėti. Jei keli 
laiveliai išplaukia žvejoti, 
vieno motorui neveikiant 
kiti gali padėtii

Niekad neik žvejoti ant 
nežinomų uolų, kol jų nesi 
ištyrinėjęs. Mažiausia pus
valandį stebėk apie numa
tytą vietą bangas ir prama- 
tyk pasitraukimo galimybes, 
jeigu jūra pasidarytų nera
mi.

Jeigu esi nuplautas nuo 
uolų, skubėk nuo jų atitolti. 
Akmenys turi aštrius kam
pus ir briaunas ir srovė gali 
tave į jas trenkti ir sužaloti 
arba įtraukti po jomis. Plauk 
į atvirą j’ūrą ir stenkis pa
siekti artimiausią paplūdimį. 
Jeigu tokio arti nėra, plauk 
aukštielninkas ir mojuok 
rankomis, kad tave gelbėto
jai pastebėtų.

Jeigu laivelis apsiverčia, 
bet neskęsta, o plūduruoja, 
laikykis jo. Apvirtęs laivelis 
lengviau pamatomas, negu 
vienišas plaukikas tarp ban
gu-

Niekad nenusisuk nuo jū
ros, nesvarbu, ką bedarytu
me! - vaikščiotum, laipiotum 
ar tik sėdėtum meškerioda
mas, jeigu esi bangų pasie
kimas. Būk budrus ir nenu
leis akių nuo jūros. Net ir 
ramiausioj jūroj gali staiga 
iškilti banga ir tave užlieti.

Panika visados reiškia 
pražūtį. Būk pasirengęs kri
tišku atveju kaip laikytis. 
Apsvarstyk visas
galimybes, susijusias su 
žvejyba nuo uolų ar išplau
kus laiveliu. Jeigu abejoji, 
geriau būk namuose. ..........
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MELBOURNO LIETUVIŲ
KLUBO PRANEŠIMAS Daug laimikių! Ateikite ir išbandykite 

savo laimę! 
Pradžia 2.30 vai.

LIETUVIAMS
GYDYTOJAMS 

SYDNEJUJE

Rugpiūčio 28 d., sekma
dienį 5 vai. Lietuvių Na
muose Bankstowne šaukia
mas lietuvių gydytojų 
Draugijos visuotinis susi
rinkimas. Visi nariai malo
niai kviečiami dalyvauti.

L.G. Draugijos Valdyba

Pranešame klubo na
riams, kad atėjo laikas siū
lyti kandidatus į Melbourno 
klubo valdybą. Siūlytojai ir 
siūlomi privalo būti pilnai 
apsimokėję nario mokestį. 
Siūlymai priimami iki rug
piūčio 27 dienos. Kandida
tams siūlyti formas galima 
gauti klubo bare.

Tuo pačiu primename, 
kad nariai jau privalo apsi
mokėti —“-1—*■’ 
1983-84 
tams.

. nario mokesti 
finansiniems me-

Melbourno Lietuvių 
Klubo Valdyba

CANBERROS
LIETUVIAMS

Rugsėjo 2 d., penktadienį, 
7.30 vai. Lietuvių Klube bus 
rodomas filmas "Sąžinės ka
liniai Sov. Sąjungoje ir kalė
jimo kraštas”. Ta proga 
paskaitą skaitys kun. G.F. 
Jordan, Tasmanijos univer
sitete koledžio rektorius. 
Tautiečiai maloniai kviečiami 
gausiai šiame parengime 
dalyvauti.

DAINOS CHORE

Rugpiūčio 27 d. Sydnejaus 
Dainos choras ruošia Links
mą Subatvakarį, Lietuvių 
Klube. Pradžia 7.30 vai. vak. 
Bus įvairi lengvesnio žanro 
programa, visai skirtinga 
nuo kitų Dainos choro pa
rengimų.

Atostogų buvo išvykę 
pasidairyti po pasaulį Onutė 
Stošienė į Indiją, Onutė Ka- 
počienė į Bali, Indoneziją, 
Daivutė Stadalninkaitė į 
Naująją Zelandiją.
Vicepirm. Alfonsas Sidaras 

ĮMES MESffME VIENOS DŪDOS ORKESTRAI 
"LINKSMĄ £U ĖrflvatiMRl" Rtiošinme.

JeZ/iAAS &3.DO

kweumie, Įteikite n^ubU f
Bus SMft&U CMORU /

ŠIEMET. RtMIŪClO A? DIENĄ
o esc.

Lietuviu Klube.

bON'T EORGZT '/OCIQ MoHEY-
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aplanke dėdę Amerikoje. 
Septynesdešimtąjį gimta
dienį atšventė Viktoras 
Skeivys. Paskutiniu metu į 
Dainos chorą įstojo Antanu
kas Šarkauskas ir Jadvyga 
Levickienė, gyvenanti The 
Entrance, apie 60 mylių nuo 
Sydnejaus. Dainos chore 
šiuo metu yra 65 choristai, 
bet chorui vis dar reikalinga 
bosai ir šiuo kreipiuosi į bal
singus tautiečius bosus ar 
tenorus stoti į Dainos chorą.

Dainų šventės repertuaro 
gaidos jau atspausdintos ir 
išsiuntinėtos kitiems cho
rams. Repertuaras nėra 
komplikuotas ir tikėkimės, 
kad suvažiavę į Canberrą 
1984 m. chorai neturės sun
kumų. Paskiri chorai turės 
daugiau laiko paruošti savo 
chorus vietinei veiklai ir 
Dainų šventei. Administra
cinius reikalus tvarkys Can- 
berros Lietuvių Dienų ren
gimo komitetas.

DR.

A. Kramilius 
Dainos chor pirm.

ALGIRDO IVINSKIO 
VARDO STIPENDIJA 
Newcastle universitetas 

oficialiai paskelbė, kad bus 
įsteigtas stipendijos fondas, 
pagerbiant a.a. Dr. Algirdą 
Ivinskį už nuopelnus psicho
logijos srityje. Neseniai mi
ręs Dr. Ivinskis Newcastlio 
universitete ėjo akademines 
pareigas 18 metų, išspaus
dino eilę mokslinių darbų,

I

KVIEČIAME VISUS IŠ MELBOURNO IR APYLINKIŲ ATVYKTI Į 
ALB MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBOS ruošiamą

Husu Pastogės Balin
Melbourne Lietuvių Namuose, šeštadienį, rugpjūčio 27 d. 7.30 vai. vakare

* Gros puikus orkestras
* Užkandžiai ir skani karšta vakarienė
* Turtinga loterija
* Bilietai suaugusiems $ 10, pensininkams $ 7 ir jaunimui $ 6
Stalų užsakymus priima: Algis Klimas 861-6161 ir Birutė Šaulytė 7148-233

PAREMKITE LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ - ATEIKITE VISI!

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE *

šugpiūčio 27 d., šešt. 7.30 vai.
DAINOS CHORO SUBATVAKARIS

Įėjimas visiems po $ 3 asmeniui

prižiūrėjo daug graduantų, 
tęsiančių tyrimus teoretinės 
ir klinikinės psichologijos 
srityse, ir dirbo kaip kon
sultantas ligoninėje. Jo 
mokslinis įnašas buvo ati
tinkami įvertintas kelių 
mokslinių draugijų bei insti
tucijų.

Fondui sudaryti iniciaty
vos imasi universiteto psi
chologijos departamentas 
kartu su Australijos Psicho- 
.logų Draugijos Newcastlio 
skyrium. Iš fondo lėšų nu
matoma skirti metinę sti
pendiją ketvirtų (Honours) 
metų psichologijos studen
tui - studentams, geriausiai 
baigusiems trečių metų 
kursą. Fondui lėšos jau ren
kamos ir gautas pažadas 
nuolatiniam metiniam įnašui

n l MOS

Rugpiūčio 28 d., sekm., 2.30 vai.

Turgus! Turgus!

iš Australijos Psichologu 
Draugijos.

Lietuviai, norį paremti šį 
fondą pinigine auka, kvie
čiami siųsti čekį The 
University of Newcastle 
vardu, pažymint aukos tiks
lą (’’The Ivinskis Award”). 
Auką, kaip akademinę para
mą, galima nurašyti taksa- 
cijos atsiskaityme. Plates
nes informacijas galima 
gauti rašant Secretary, The 
Department of Psychology, 
Newcastle University, 
N.S.W., 2308 (arba susiri- 
šant su prof. V. Doniela, The 
Department of Philosophy, 
ten pat).

vdn

NEWCASTLE
Tautos Šventės minėjimą 

Newcastle Apylinkės Val
dyba numato surengti rug
sėjo 24 d., šeštadienį St. Pe- • 
terš salėje, Hamiltone. Pla
čiau su detalėmis praneši
mus skaitysime vėliau.

PARĖMĘS ALB METRAŠTĮ, NEUKSI BE 
ŽENKLO, KAD ŽMOGUMI BUVĘS...
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Pagerbdami a.a. Paulių 
Rūtenį jo atminimui vietoj 
gėlių Mūsų Pastogei auko
jame $ 25. Helmutas Bakai
tis ir tėvai. Ačiū.

Pagerbdamas a.a. Paulių 
Rūtenį, vietoj gėlių 20 dol. 
Mūsų Pastogei skiria K. Rū
kas, Qld. Ačiū.

Pagerbiant a.a. Paulių 
Rūtenį paskirta 20 dolerių 
auka State Council for 
Cancer. J.B. Durham.

Pagerbdami a.a. Paulių 
Rūtenį vietoje gėlių Mūsų 
Pastogei aukojame 20 dole
rių. Elena ir Napoleonas 
Vol kai. Ačiū.

Pagerbdami Sydnejaus 
Liet. Pens’ninkų Klubo narį 
a.a. Paulių Rūtenį ir reikš
dami jo broliui Jonui ir sese
riai Onai gyv. Amerikoje, 
nuoširdžią užuojautą vietoj 
gėlių ’’Atžalos” teatrui Pen
sininkų Klubas aukoja 25 
dolerius.

Pagerbiant a.a. Paulių 
Rūtenį vietoj gėlių ’’Atža
los” teatrui skiria po $ 20: O. 
Osinienė, N. Butkienė, M. ir 
L. Cox. $ 10 skiria R. Ra
lienė.

Pagerbdama a.a. Žibutę 
Simanauskienę vietoj gėlių 
aukoju Mūsų Pastogei $ 20. 
Ona Karpavičienė. Ačiū.

Rugpiūčio 15 d. Sydnejuje 
mirė Žibutė 

Simanauskienė. Liūdesy pa
liko vyrą Liudą, sūnų Vytą 
ir daug artimųjų.

P.O. Box 550 Bankstown 2200
4846

$20

Oro paštu kitur $501
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