
ALB Krašto Valdyboje
1. VIPLB SEIMAS IR 

SANTYKIAI SU VLIK’U

VI PLB Seime iš turinčių 
mandatus dalyvauti 140 at
stovų, atvyko ir dalyvavo 
115 atstovų. Tų atstovų tar
pe buvo ir 10 Australijos at
stovų. Tai buvo pirmas įvy
kis, kad PLB Seime dalyva
vo pilnas kontingentas Aus
tralijos atstovų.

Australijos atstovų pas
tangos suvesti prie bendro 
stalo VLIK’o ir PLB V-bos 
atstovus rado pritarimo visų 
14 kraštų Seimo atstovų 
tarpe. Šiuo svarbiu klausi
mu padarytas BENDRA
DARBIAVIMO PASIŽA
DĖJIMAS, kuris buvo raš
tiškai patvirtintas abiejų 
pusių. Dar šį mėnesį prasi
dės pasitarimai tarp šių 
veiksnių ir reikia tikėtis, 
kad abu veiksniai, gerbdami 
Seimo daugumos nuomonę, 
susitars dėl glaudesnio ir 
darnaus bendradarbiavimo.

4’ Visi Australijos Seimo at
stovai gyvai dalyvavo įvai
riose diskusijose ir savo po
zityviais pasiūlymais pra
turtino Seimo darbus. Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menė didžiuojasi savo 
atstovų reprezentacija ir 
Krašto Valdyba dėkoja 
jiems už jų įdėtą darbą ir 
pastangas.

2. BENDRUOMENĖS IR 
MENO PARODA 

CHIKAGOJE

Krašto Valdyba dėkoja 
visoms apylinkėms ir seniū
nijoms, kurios prisiuntė me
džiagą ir savo veiklos eks
ponatus parodai. Čikagoje — 
Jaunimo Centre parodą 
gausiai lankė lietuviai iš kitų 
kraštų ir turėjo progos susi
pažinti su mūsų bendruo
menės veikla ir gyvenimu

Australijoje. Visi parodos 
eksponatai siunčiami pap
rastu paštu atgal į Australi
ją ir juos gavus Krašto Val
dyba išiuntinės visoms apy
linkėms ir seniūnijoms.

Mūsų menininkai p.p. Eva 
Kubbos, Leeka Kraucevi
čiūtė—Gruzdeff, Ieva Pocie
nė, Juozas Baukus—Banks 
ir Leonas Urbonas dalyvavo 
su savo kūriniais Pasaulio 
Lietuvių Dailininkų Parodo
je, kuri įvyko birželio 25- 
liepos 19 dienomis Čikagoje, 
Jaunimo Centre.

Kašto Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja mūsų menininkams 
už jų pastangas ir dalyvavi
mą parodoje, tuo garsinant 
Australijos lietuvių vardą.

3. SPORTO ŽAIDYNĖS 
AMERIKOJE

Nežiūrint įvairių kontro
versinių pasisakymų spau
doje, dėl mūsų sportininkų 
pasirodymo J.A.V. ir Kana- 

• dvji, reikia pripažinti, kad 
mūsų sportininkai buvo pa
sididžiavimas Sporto Žaidy
nėse Čikagoje, tinkamai re
prezentavo Australijos lie
tuvius kitose Amerikos ir 
Kanados vietovėse, visur 
buvo gražiai priimti aukštų 
pareigūnų ir’ gėdos tikrai 
niekam nepadarė. Ačiū 
Australijos sportininkams.

4. LĖŠŲ TELKIMAS PLB 
IR KRAŠTO VALDYBOMS

Pagal V PLB Seimo nuta
rimą visų kraštų lietuvių 
bendruomenės Vasario 16 
dienos minėjimo proga pri
valo siųsti 30% visų surink
tų aukų PLB Valdybos rei
kalams. Tas nutarimas pri
valomas visoms apylinkėms 
ir seniūnijoms ir turi būti 
pradėtas vykdyti sekančių 
t.y. 1984 m. Vasario 16 d. 
minėjimų proga. Australijos 
Krašto Valdyba prašo visas 
apylinkes ir seniūnijas tą 
nutarimą vykdyti.

Krašto Valdyba taip pat 
labai pageidautų, kad ta 
pačia proga apylinkės ir se
niūnijos siųstų papildomai 
20% aukų Krašto Valdybos 
finansinei būklei pagerinti. 
Efektingai veiklai pinigai 
yra visuomet reikalingi. Li
kusius 50% apylinkių val-

N.S.W. susisiekimo auto
ritetai praneša, kad šiais 
metais nuo sausio 1 d. iki 
rugsėjo pabaigos susisieki
mo nelaimėse žuvusiųjų 
buvo 248 mažiau, negu per 
tą patį laiką pereitais me
tais. Šiais metais eismo ne
laimėse nuo metų pradžios 
iki rugsėjo pabaigos NSW 
valstijoje žuvo 713, kai per 
tą patį laiką pernai buvo 961 
žuvusiųjų. ' 

dybos bei seniūnijos gali 
skirstyti pagal savo nuožiū
rų.

5.
BENDRADARBIAVIMAS 

SU LIETUVA

VI PLB Seimas patvirtino 
kas liečia bendradarbiavimą 
su Lietuva "White Plains” 
nutarimus, kurie buvo 
padaryti dalyvaujant mūsų 
visiems veiksniams Lietu
vos Laisvinimo Darbo Kon
ferencijoje 1974 m. New 
Yorke. Kopija ’’White 
Plains” nutarimų pridėta 
kaip priedas.

6. VI JAUNIMO
KONGRESAS

AUSTRALIJOJE

VI Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas įvyks Aus
tralijoje 1987-88 metais Ka
lėdų metu. Visos apylinkės 
ir seniūnijos prašomos pa
dėti jaunimui suorganizuoti 
Jaunimo Kongresui Ruošti 
Komitetus ir pradėti paren
giamuosius darbus šiam di
deliam įvykiui.

V. Bukevičius 
pirmininkas

Įvykiai
VLIKO SEIMAS

Šių metų Vyr. Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto Sei
mas įvyksta lapkričio 11-13 
d.d. Dievo Apvaizdos Liet. 
Parapijos salėje 25335 West 
Nine Mile Road, Southfield, 
Michigan. Kaip kasmet 
VLIKo seime vyksta Valdy
bos ataskaitiniai pranešimai, 
Valdybos rinkimai, politinės 
paskaitos ir einamieji rei
kalai.

’’Pasaulio Lietuvė” reikalu

PLB Valdyba kreipiasi į 
Australijos Liet. Bendruo
menę paremti jos leidžiamą 
mėnesinį žurnalą "Pasaulio 
Lietuvį”, žurnalas skirtas 
išeivijos lietuviams, duoda 
žinių iš viso pasaulio lietuvių 
gyvenimo ir metams kai
nuoja tik $ 12. Visos apylin
kės ir seniūnijos prašomos 
surasti ”PL” prenumerato
rių.

Kad palengvinus pavie
niams asmenims persiųsti 
prenumeratos pinigus į 
JAV, ALB Krašto Valdybos 
sekretorius V. Augustinavi- 
čius (10 Lorna Ave., North 
Ryde, N.S.W. 2113) paskir
tas ‘PL” administracijos 
įgaliotiniu Australijoje. Jis 
tarpininkaus persiunčiant 
pinigus ir adresus.

Aukštaičių kaimo kapinaites rudenį. Nuotrauka Vyt. Augustino

Ateinančių metų pabaigo
je įvyks Amerikos prezi
dento rinkimai. Partijos jau 
dabar rūpinasi kandidatais 
išstatyti į rinkimus. Prez. 
Reagan viešai dar nepareiš
kęs, kad jis kandidatuosiąs, 
bet iš Baltųjų Rūmų sklinda 
gandai, kad jis rimtai kandi
datuosiąs. Ir Sov. S-ga su 
savo propaganda kišasi, kad 
Reaganas nebūtų išrinktas. 
Iš tikrųjų po pereito karo 
Reaganas yra pirmas Ame
rikos prezidentas, kuris 
pradėjo tiesą kalbėti apie 
sovietus ir pasipriešinti jų 
politikai.

*♦*

Aną savaitę sovietams 
beleidžiant tris astronautus 
į erdves ore sprogi raketa, 
tačiau astronautai nežuvo ir 
parašutais sėkmingai pasie
kė žemę. Ši žinia pasiekė 
vakarus tik per amerikiečių 
žvalgybą.

Pirmosios kelių sankryžo
se judėjimo šviesos Sydne- 
juje įvestos tik 1933 metais. 
Po 50 metų šiandie jų pri- 
skaitoma 1750.

**♦
Lapkričio mėn. sukanka 

20 metų, kai Dalias mieste 
Amerikoje buvo nužudytas 
JAV prezidentas J.F.

Kennedy. Amerikiečiai šį 
įvykį ruošiasi atitinkamai 
paminėti.

♦**

Irane mirti pasmerktie
siems iščiulpiamas kraujas, 
kuris panaudojamas kraujo 
reikalingiems ligoniams ar 
kare sužeistiems karei
viams.

**♦
Jau virš trejų metų vyks

ta Irano - Irako karas. Vien 
tik Irano pusėje amerikie
čių žvalgybos daviniais yra 
125 000 žuvusių.

Lietuvoje smarkiai ple
čiasi Kaunas, kuriame pri- 
skaitoma dabar 400 000 gy
ventojų. Dabar statomas 
naujas gyvenamasis rajonas 
tarp Neries ir Žemaičių 
plento, kuris vadinsis Šilai- 
niai.

SKAITYTOJAMS

Mielus skaitytojus malo
niai atsiprašome, kad dėl 
nenumatytų kliūčių pereitas 
numeris buvo kiek suvėlin
tas.

M.P. Redakcija 
ir Administracija
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Vėlinių nuotaikom
Mūsų mintyse, raštuose ir 

bendrai gyvenime nuolat ir 
nuolat šalia gyvųjų lygia
grečiai veikia ir mirusieji, 
net ir tie, kurie iš gyvenimo 
pasitraukė prieš šimtme
čius. Nors mirusieji į gyve
nimą daugiau nieko naujo 
neįneša, bet likę jų darbai, 
kūryba, idėjos ir jiems išė
jus nevirsta dulkėmis ir ne
nuskęsta užmarštin. O 
drauge per jų darbus ir pa
tys mirusieji tarsi gyvi da
lyvauja mūsų gyvenime ir 
veikia mus pačius: mes nau
dojamės mirusiųjų paliktais 
darbais, plėtojome arba tę
siame jų idėjas ir juos pačius 
statome sau ir savo vaikams 
pavyzdžiu, kaip reikėtų gy
venti, kovoti, aukotis. Žo
džiu, gyvenimo tęstinume 
gyvųjų ir mirusių bendravi
mas buvo ir yra nenutrūks
tamas šioje realybėje.

Kaip tik šiuo bendravimo 
pagrindu išsivystė mirusių 
kultas, kurį perėmė religijos 
sukurdamos antgamtinį 
pasaulį, pratęsdamos miru
siųjų gyvenimą amžinybėje 
su galimybe ūbiems pasau
liams glaudžiai bendrauti.

Mirusioms pagarba nuo 
neatmenamų laikų buvo ir 
yra šventa. Bene patys di
džiausi ir patvariausi pa
minklai yra išlikę pirmoj ei
lėj mirusioms: Egipto pira
midės, įvairiausios šven
tovės, nekalbant apie miru
siųjų antkapius - visa tai 
skirta mirusiųjų atminimui 
ir jų pagerbimui. Užtenka 
pasižiūrėti į šių dienų gyve

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

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

Už terminuotus indėlius:
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 

nustatytas sumas.
Nuo $100 iki $10.000 12%
Nuo $ 10.000 iki $ 20.000 13 %
Nuo $ 20.000 ir daugiau 14 %

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 $ 30.000 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.

nimą: pereikite per pasaulį 
ir visur užtiksite geriausių 
meistrų paminklų didvy
riams, šventiesiems, kovo
tojams. Nors, kaip minėta, 
mirusieji gyvena mūsų tar
pe per savo darbus, bet pa
minklai siekia ir toliau: jie 
liudyto liudija nežinantiems 
ir sekančioms kartoms, kad 
tokie buvo ir kad jie tebeeg
zistuoja ir šiandie mūsų tar
pe.

Pas lietuvius toji įniru
siems pagarba nuo pat 
senovės buvo labai aukštai 
išvystyta. Praktiškai savu 
laiku atėjusi krikščionybė 
šioje srityje beveik nieko 
neatnešė mirusiųjų pagarbai 
papildyti ar patobulinti, tik 
gal tiek, kad krikščionybė 
mirusiuosius konkrečiau su
asmenino - jie neištirpsta 
kaip atskiri lašeliai jūroje, 
bet tęsia savo asmeninį gy
venimą amžinybėje net gau
dami atpildą už savo atliktus 
darbus žemėje. Šitoji pažiū
ra paliko labai teigiamų vai
sių žmonių santykiuose ir 
dorovėje, nes nors ir nepa
tikrintas pažadas visados 
žmoguje turi atgarsio, negu 
niekas.

Ir išeivijoje toji įniru
siems pagarba lygiai tokia 
pat gyva, kaip ir tėvynėje. 
Savo artimuosius nuolat 
prisimename mintyse ir šir
dyse, bet ypač juos prisime
name vėlinių dieną ne vieną 
.kurį pavienį, bet ir visus 
drauge, mirusius ne tik čia, 
bet ir tėvynėje bei pakloju
sius savo kaulus bet kur pa- 

šaulyje. Bent mintimis esa
me pajėgūs suvesti juos į 
vieną vietą, jiems nusilenk
ti, padėkoti, pabendrauti. 
Mes nepajėgūs aprėpti ir 
apskaičiuoti, kiek vieni ki
tiems esame skolingi ir .dė
kingi. Bent tokiu būdu gali
me jiems išreikšti savo dė
kingumą ir pagarbą.

Gyvenime vieni su kitais 
santykiaudami mes iš tikrų
jų nemokame vieni kitų 
įvertinti. Dažniausiai juos 
pamatome ir jų didybę su
vokiame tik jiems mirus. Ir 
visai teisingai sakoma, kad 
didelius žmones atidengia
me tik jiems mirus, arba pa
matome tai, ko netekome, 
nes kiekvienu atveju miru
sieji gyvųjų akivaizdoje at
sistoja visai kitoj šviesoj ir 
kitose dimensijose. Kaip tas 
įvyksta turbūt niekas ne
mokėtų paaiškinti.

Taigi, mirusieji neatski
riami nuo mūsų realaus gy
venimo ir su jais santykiavi
mas nėra tuščias mitas. Jie 
iš tikrųjų ir mirę gyvena 
tarp mūsų. Dar garsusis ro
mėnų poetas Horatius, gy
venęs prieš krikščionišką 
erą, viename savo kūrinių 
rašė: ”Ne visas mirsiu. Didi 
dalis mano gyvens per am
žius... "Ir toji didi dalis, o gal 
greičiau ir visas žmogus 
kaip asmuo gyvena tarp 
mūsų ir su mumis, priklau
somai nuo to, ką mirusysis' 
mums paliko ir kiek paliko.

. Vėlinių dieną prisimena
me visus: ir tuos, su kuriais 
gyvenimą praleidome ir 
drauge dirbome, ir tuos, ku
rie buvo palikti ar toli, ne
pasiekiamai nuklydę. Visi jie 
telpa mūsų širdyse ir jiems 
kiekvienas savo supratimu 
ir būdais reiškiame pagarbą 
ir dėkingumą. (v.k.)

Prisimenant Viktorą Laukaitį
Spalio 17 d. sueina lygiai 

treji metai nuo Viktoro 
Laukaičio mirties. Su šird
gėla prisimename šį, dar pa
lyginti jauną, gabų Lietuvių 
Bendruomenės visuomeni
ninką ir Australijos Lietuvių 
Katalikų Federacijos ilga
metį pirmininką, kuris pa
kirstas nepagydomos ligos 
turėjo išsiskirti iš mūsų tar
po.

Savo, visuomenininko 
veiklą, V. Laukaitis pradėjo 
mokytojaudamas Melbourne 
lietuvių parapijos savaitga
lio mokykloje, vėliau tapda
mas tos mokyklos vedėju. 
Išrinktas į A.L.K. Federaci
ją ir vėliau tapo jos ilgame
čiu pirmininku, pasišvęsda- 
mas nelegvam darbui - su
vienyti ir koordinuoti tuo 
laiku pašlijusius santykius 
tarp Australijos Lietuvių 
Bendruomenės ir A.L.K. 
Federacijos. Tą nesklandu
mą jam pavyko pašalinti ir 
santykius sunormuoti.

Su dideliu malonumu pri
simenu jo pasakytą kalbą 
per priėmimą garbingiems 
Eucharistinio Kongreso at
stovams Lietuvių Klubo Ju
biliejinėje salėje, jo turi
ninga kalba angliškai visų

PADĖKA
Mūsų brangiam tėveliui, uošviui ir seneliui a.a. Dr. 

Vytautui Kišonui mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems 
artimiesiems, bičiuliams, bendradarbiams ir pažįsta
miems, dalyvavusiems laidotuvėse irpalydėjusiems velio
nį į amžino poilsio vietą.

Ačiū velionį pagerbusiems gėlėmis, maldomis ir auko
mis. Dėkojame už mums pareikštas užuojautas asmeniš
kai, laiškais ir spaudoje.

Sūnus Gerutis ir duktė Dalia Vasarienė 
su šeimomis

ė

ŠVENTO KAZIMIERO 
minėjimas

4* 10 ir vaikams-iki 12 metų $Minėjimas įvyksta, kaip 
jau anksčiau skelbta, lapkri
čio 6 d., bet su pakeitimais.

Iškilmingos pamaldos 
11.30 vai. St. Joachims baž
nyčioje Lidcombe dalyvau
jant apaštališkajam delega
tui iš Canberros. Gieda Dai
nos choras, organizacijos 
dalyvauja organizuotai su 
vėliavomis, moterys ir mer
gaitės prašomos rengtis 
tautiniais rūbais.

Rengėjai susidūrė su 
nenumatytomis problemo
mis ir minėjimą bei iškil
mingus pietus teko perkelti į 
Lietuvių Klubą. Turėdami 
tokį aukštą svečią mūsų tar
pe gal tik vieną kartą gyve
nime, negalime praleisti 
progos neparodę savo namų 
ir juose jo nepavaišinę.

Dalyvaują pietuose tuoj 
po pamaldų vyksta į Lietu
vių Klubą, kur bus iškilmin
gi pietūs ir akademija. Pra
džia 1.30 vai. Apaštališkas 
delegatas arkivyskupas 
Liugi Barbarito atvykęs į 
Lietuvių Namus bus supa
žindintas su lietuvių organi
zacijų vadovais ir bendruo
menės veikėjais. Tai ''buš 
viršutinėje salėje, kol žmo
nės susės prie stalų. Orga
nizacijų vadovai kviečiami 
skubiai pranešti savo uži
mamas pareigas bendruo
menėje ir pavardę A. Kra- 
miliui tel. 727 3131, kad būtų 
galima iš anksto paruošti 
atitinkamas korteles.

Pakeitus vietą, pasikeitė 
ir pietų kaina. Suaugusiems 

susirinkusių buvo entuzias
tiškai palydėta, kurioje atsi
spindėjo katalikiškas - pat
riotinis darbas bei žvilgsnis į 
dar glaudesnį visų organiza
cijų sugyvenimą lietuvybės 
išlaikymui ir Lietuvos 
neprildausomybės atsta
tymui. V. Laukaičiui gabu
mų netrūko, jis buvo puikus 
oratorius, organizatorius ir 
visuomenininko darbą mė
go, kas galų gale, jam ir se
kėsi atsiekti užbrėžtus tiks- 

Švehdubrės gatvelė dabarties Druskininkuose Lietuvoje

3.50. Į pietum įskaitytas ir 
vynas bei kava. Būsime dė
kingi, jeigu kas iš moterų iš
keptų pyragų - tortų.

Tie, kurie jau yra užsire
gistravę anksčiau, prašomi 
primokėti. Registruotis to
liau Lietuvių Klube tel. 
708 1414, prel. P. Butkus 
560 8989, A. Kramilius 
727 3131, Danutė Bižienė 
587 9837, V. Petniūnienė 
520 3649, A. Vinevičius pa
rapijos kioske ir Alfa Savic
kienė prie bažnyčios.

Minėjimą rengiant susi
dursime ir su išlaidomis. 
Šiam tikslui jau paaukojo po 
$ 50: Valė Stanevičienė jau
nimo pietums, Salomėja 
Zablockienė Dainos choristų 
pietums, Danutė Bižienė 
garbės svečių pietums. 
Nuoširdus ačiū aukojusiems.

Jau buvo skelbta anks
čiau, kad registracijos ter
minas į iškilmingus pietus 
spalio 30 diena. Kad šis mi
nėjimas įspūdingiau ir šven
tiškiau praeitų, reikalinga 
talka ir aukos.

Su jūsų visų kooperacija 
ši šventė bus tikrai atminti
na. Laukiame visų iškilmin
gose pamaldose ir minėjime 
Lietuvių Klube.

Antanas Kramilius 
Rengimo komiteto vardu

lūs išlaikant didelį taktą vi
suose darbuose. Už nuopel
nus katalikiškai bei bend
ruomenės veiklai V. Laukai
tis buvo apdovanotas Visuo
menininko Premija ir Kara
liaus Mindaugo medaliumi. 
Mes savo tarpe turėjome 
didelį patriotą - asmenybę, 
kurio darbus ir jo gabumus 
pripažino visa lietuviška 
bendruomenė ne tik Aus
tralijoje, bet ir lietuviškame 
pasaulyje.

A.a. Viktorui Laukaičiui 
iškeliavus amžinybėn, liko 
didelė spraga mūsų visuo
meninėje veikloje, kuri ir 
šiandieną nėra užpildyta. Jo 
trūksta ir pasigendama A.L. 
Bendruomenėje ir tuo labiau 
A.L.K. Federacijoje.

R. Šemetas
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IŠ H^-JŲ PLB DIENŲ ČIKAGOJE
KASO JURGIS J ANUS ATTIS

Užbaigtuvių banketas

Mielas Redaktoriau,
Štai ir baigiasi II PL 

D-nos. Pasimeldę,
pasigėrėję Dainų švente, 
minutę atsikvėpę, na, ponios 
pakeitę sukneles ir šukuo
senas, o vyrija užsimetę iš
kilmingesnę aprangą, sku
bame į Čikagos miesto cent
rą, Conrad Hilton viešbutin, 
kur įvyksta II PLD užbaigi
mo banketas. Tai įvyko 
liepos 3 d.

Apie šį banketą Marytė 
Reinienė kalbėjo daugelį 
mėnesių. Jai talkino dar bū
rys gražių ponių. Jų tikslas - 
į banketą sukviesti bent tris 
•tūkstančius tautiečių: 2000 
suaugusiųjų ir apie 1000 
i'aunimo. Taip ir buvo. Ban
ketas vyko dvejose salėse - 

vyresniųjų ir jaunesniųjų. 
Galite įsivaizduoti, kiek 
svietelio sugūžėjo pasipra- 
mogauti. Žinoma, nuotaika 
visų gera. Turbūt kiekvie
nas laikė sau už garbę tokia
me bankete dalyvauti ir už 
tai klojo už "bilietą” gana 
aukštą sumą. Banketo salės 
erdvios ir puošnios. Tiek 
daug gražių veidų, kokios 
malonios ponios. Visų vei
duose šypsenos. Gal dėl to, 
kad baigėsi ’’vargai”, o gal ir 
dėl malonios aplinkos.

Dar prieš vaišes grūda- 
mės prie atgaivos barų. Il
gokai laukį "haibolo”. ' O 
vaišių metu net iš viso ne
beteko sulaukti savo eilėsir 
daug kas atsisakė ’’gaivi
nančio lašelio”.

Stalų numeracija buvo 
tikrai nelogiška. Prie mano 
stalo mažo numerio, kaimy
nai buvo su nr. virš 200. Bet 
susirado visi vieteles.

Kaip dera, banketą pra
dėjo pati šeimininkė, pra
moginių renginių komiteto 
pirmininkė Marytė Reinie
nė. Neilgai šnekėjo. Pasvei
kino svečius, pasidžiaugė jų 
gausa, dėkojo už parodytą 
dėmesį ir dalyvavimą. Na, 
žinoma garsiai visi paplojo
me. Maldą prieš valgį sukal
bėjo vysk. Vincentas Briz- 
gys, padėkojamas Apvaizdai, 
už visas malones ir už sėk
mingas H PL D-nas.

Šnektelėjo trumpai nau
jasis PLB Valdybos pirmi
ninkas inž. Vytautas Ka-

NAUJI L

L.K.B. KRONIKOS
6-sis tomas

Lietuvos Kronikos Sąjun
ga Čikagoje, vadovaujama 
kun. K. Kuzminsko, kuri lei
džia Lietuvoje pogrindžio 
’’Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikas” knygomis 
neseniai išleido šeštąjį tomą 
lietuviškai, kuris pasiekė ir 
Australiją. Taip pat toji pati 
L.K.B.K. Sąjungos leidžia
ma ir svetimomis kalbomis - 
anglų, ispanų ir prancūzų.

Sis šeštasis lietuvių kal
ba tomas talpina 1980-81 m. 
išleistas Lietuvos pogrindy
je Kronikas 40-49 numerius. 
Leidinys gerame popieriuje, 
kietais viršeliais, 697 psl. 
Kaina $ 7. 

mantas ir II PLD vyr. komi
teto pirmininkas Dr. Anta
nas Razma. Kaip ir dera, 
abu vyrai nuoširdžiai dėkojo 
visiems bet kuo prisidėju- 
siems prie sėkmingo II PLD 
suruošimo. Šį kartą nebuvo 
pamiršta ir spauda, kas daž
nai atsitinka. Visiems padė
kojama, tačiau spaudai ir 
radio tarti ačiū primirštama.

JAV ir Lietuvos him
nams, sol. D. Kučėnienei 
vadovaujant, visiems 
drauge giedant, nuaidėjus, 
prasidėjo smagios vaišės.

Vakarienė - kimštas viš
čiukas ir du buteliai gana 
rūkštoko (sakyčiau ir pigo
ko) vyno ant stalo. Bet juk 
ne vien duona žmogus gy
vas. Reikia dvasinio peno, 
taigi norėjome čia kuo dau
giausia susitikti, susipažinti 
iš kitur atvykusių žmonių. 
Gaila, judėjimo laisvė ribo
ta. Kur čia tarp dviejų tūks
tančių berasi savo seną 
prietelių, atvykusį iš Vokie
tijos ar Australijos ar dar iš 
kitur. Tad šnekučiuojamės 
su stalo svečiais, na, kiek 
užgriebi sumeti žodelį su 
netikėtai praeinančiu pro 
šalį.

Prasidėjo ir šokiai. Šokti 
mėgėjų nestokojo. Sukosi

j

Marija Reinienė

Antrųjų Pasaulio Lietuvių 
' Dienų rengėjai pramatė, 
kad po visų Seimo posėdžių, 
pasitarimų ir diskusijų 
atstovai norės išsiblaškyti ir 
atsikvėpti. Suruošti pramo-

INIAI

Leidėjai savo žodyje rašo: 
"L.K.B. Kronikų dėka Lie
tuva pasidarė plačiausiai ži
noma laisvame pasaulyje ir 
pripažinta kaip didvyriška 
tauta”. Kronika skleidžiama 
keturiomis kalbomis per vi
sus kontinentus, ja naudoja
si didžioji spauda, radijas, 
televizija, politikai ir veikė
jai.

Geriausiai šį kilnų ir rizi
kingą pogrindžio darbą 
įvertinkime ir prie jo bent 
netiesioginiai prisidėsime 
užsisakydami šį naują Kro
nikos tomą pridėdami ir lei
dėjams auką pagal išgales. 
Užsakymus siųsti: The 
Society of the Chronicle of 
Lithuania. Inc. 6825 South 

poros, sukosi smagiai... Bet, 
matyt, nustojo veikusi vėsi
nimo sistema ir salėje ėmė 
kilti temperatūra. Savaime 
aišku, kas tuo atveju nutin
ka. Braukėme prakaitą, o 
sugrįžę į namus tuojau nu
mėtėme ir apatinius.

Ir štai mano mielas kole
ga, įžvalgusis žurnalistas 
Alfonsas Nakas ’’Drauge”, 
aptardamas H PLD nuotai
kas, nepamiršo ’’paglostyti” 
ir šio šaunaus banketo. Pas
tabėlės taiklios. Jis net sua
bejojo, ar verta tokius ban
ketus, išlaidžius, svetimie
siems pinigą atiduodančius, 
ateityje ruošti. Ar nereikė
tų, sako, apsiriboti geru 
pikniku, kad ir Marquette 
Parke. Tada laisvas judėji
mas, malonūs susitikimai, 
pabendravimas su iš toliau 
atvykusiais prieteliais. Na, 
dar geras pliusas - grynas 
oras, žaluma, malonesnė, 
laisvesnė aplinka.

Šią kolegos Alfonso Nako 
mintį rimtai ateityje reikėtų 
pasvarstyti. Žinoma, čia ne
sutiks Marytė Reinienė. Jos 
tikslas - sutelkti kuo dau
giausia pinigo iš tokio ban
keto. Neabejoju, kad, apmo
kėjus viešbučiui, dar gra
žaus pelno liks ir II PLD ko- 

PLD parengimų vadovė
giniai parengimai davė pro
gos susitikti seną pažįstamą, 
sueiti į pažintis su naujais, 
laisvoje nuotaikoje išsikal
bėti ir pabendrauti. Gausu 
buvo ir kultūrinių parengi
mų. Vieni su specialiomis 
programomis, kiti su pas
kaitomis. Juos lankant buvo 
progos atšviežinti tautinius 
jausmus ir kultūringai pra
leisti laiką. Šių visų paren
gimų paruošimu ir pravedi- 
mu rūpinosi kultūrinių ir 
pramoginių parengimų Ko
mitetas, vadovaujamas Ma
rijos Remienės.

Kam teko dalyvauti bent 
viename iš paminėtų paren
gimų, galėjo gėrėtis jų 
kruopščiu parengimu, ilgai 
nevarginant paskaitomis ir 
ištęstomis programomis. 
Kraštų atstovai, kuriems 
tenka dirbti ar talkininkauti 
Panašiuose parengimo dar

nose, turėjo progos pasi
mokyti punktualumo, svečių 
priėmimo malonios ir drau
giškos nuotaikos, greitų ap
tarnavimų.

Talman Ave., Chicago 
60629, USA.

J.P.K.

TAUTOS KELIAS. 1 ir 2 
Nr. 1980 m. PLB serijinis 
leidinys. Du sąsiuviniai. 
Leidinių nr. 9 ir 10.

Įvairius Lietuvos pogrin
džio leidinius PLB Valdyba 
leidžia jau keleri metai ir 
juos ketina tęsti, kad kuo 
plačiau būtų paskleista lie
tuvių patriotų mintys užsie
nyje už Lietuvos ribų. Tokių 
leidinių serijinė kaina: 6 lei
diniai - $ 20. Atskiro leidinio 
kaina $ 3. Užsakant kreiptis: 
PLB Valdyba, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, 
Bl. 60636, U.S.A.

MAIRONIS
IŠNYKSIU KAIP DŪMAS

Išnyksiu kaip dūmas, neblaškomas vėjo,
Ir niekas manęs neminės!
Tiek tūkstančių amžiais gyveno, kentėjo, 
O kas jų bent vardą atspės?

Kaip bangos ant marių, kaip mintys žmogaus. 
Taip mainos pasaulio darbai!
Kur Sardės? Atėnai? Ar Rymo garsaus
Kur vyrai ar jų veikalai?

O kas mano kančios? Ar tas įkvėpimas?
Tie dvasios sumirgę žaibai!..
Tik kraujas sujudęs, širdies tik plakimas,
Kuriems nebužilgo — kapai!

Užmirš mano giesmes! Poetai kiti
Ieškos įkvėpimo brangaus;
Ir jiems ta žvaigždė švies iš tolo skaisti, 
Bet vėl, kaip manė, ji apgaus!

Ir kas ta garbė, giesmėmis apdainuota?
Šešėlis, kurs bėga greta!
Išnyko žmogus: ir svajota-sapnuota
Išblyško kaip' ryto aušra!

1895

mitetui. Na, pagyvensime, 
pamatysime, kaip reikalai 
klostysis ateityje; O tuo tar
pu vistik banketas praėjo 
gražiai, nors nestokota ir 
mažyčių paklaidų. Bet kur gi 
jų nėra?

Vienas iš pagrindinių 
antrųjų P.L.D. parepgimas - 
bendras pokylis puošniame 
Chicagos Conrad Hilton ko
telyje liks ilgai prisimintinas 
visų dalyvavusių.

Nors seime buvo išreikšta 
daug padėkos žodžių rengė
jų adresu, manding neteko 
nugirsti kultūrinių ir pra
moginių parengimų komite
to vardų. Šie milžiniški dar
bai pareikalavo daug pas
tangų suplanuojant jų prog
ramas ir daug darbo valan
dų.

Prieš išvykstant iš Chi
cagos turėjau progos arti
miau susipažinti su minimo 
Komiteto pirmininke Marija 
Remiene. Visų parengimų 
metu ją matėme maloniai 
besišypsančią, geroje nuo
taikoje. Jos atidarymo kal
bos įdiegė šventiškos nuo
taikos, pasijutome rengi
niuose lyg viena šeima.

— Susidariau vaizdą, kad 
esate gimusi turėdama ta
lentą vadovauti ir pasiekti 
gerų rezultatų. Ką pati gal
vojate?

— Tikrai nežinau ką ir at
sakyti. Prieš beveik dvejus 
metus buvau pakviesta 
šioms pareigoms. Susidariau 
planus ir turėdama gerų tal
kininkų ir talkininkių, 
pašvenčiau visą laisvalaiko 
Jeigu palankiai įvertinate, 
tai tebūna man atpildas ir 
mano buvusiems talkinin
kams. Stengiuosi atiduoti 
savo įnašą lietuvių bendruo
menei ir mūsų tautos gero
vei kaip išmanydama.

— Žinau esate JAV Tary
bos atstovė.
' — Taip, nevengiu pareigų. 
Esu Lietuvių Fondo Valdy
boje ir Taryboje. Čia darbas 
nepolitinis. Gerai visi sugy
vename ir tikrai nereikia 
žiūrėti į laikrodį, kada baig
sis darbas.

Mielas Redaktoriau, su 
šiuo banketu ir baigėsi II 
PL D-nos Čikagoje. Apie jas 
kalba, ir kalbės. Rašo ir dar 
rašys. Komitetai dar susės 
[>rie bendro stalo ir žvilgte- 
ės, kas buvo jose gero, kas 

ateičiai taisytino.
Gi šių dienų dalyviai jas, 

manau, ilgai, ilgai minės.
Jos buvo didingos, nuo

širdžiai planuotos, visi dar
bininkai į jas įdėjo daug sie
los, darbo ir rūpesčio. Ir vi
siems jiems už tai tebūna 
kuklutis, bet labai visų nuo
širdus ačiū.

Paskutiniame savo laiške 
prisiminsiu dar kartą H 
PLD nuotaikas be detalių, 
bet bendrai.

Su geriausiais linkėjimais 
Nuoširdžiai

Jūsų Jurgis Janušaitis

— Gal planuojate aplan
kyti Australiją? Teko skai
tyti Jūsų kelionių aprašy
mus ’’Drauge”. Būtų proga 
patirti Jūsų įspūdžius iš 
kengūrų žemės.

— Prenumeruoju Austra
lijos Bendruomenės savait- 
raštį”Mūsų Pastogę” ir seku 

(australiečių veildą. Mano 
'nuomone, Australijos lietu
viai gerai organizuoti ir 
daug iškelia mūsų tautos 
prispaudėjo daromų skriau
dų. Ir praėjusio Seimo metu 
buvau liudininke Australijos 
atstovų savo atsivežtų pa
siūlymų įgyvendinimu. At
rodė, visi atvažiavo pasiruo
šę. Kas liečia mano apsilan
kymą, prisipažinsiu, kad 
mėgstu pakeliauti. Jau se
niai mano širdį kutena min
tis apsilankyti Australijoje. 
Visa bėda kad savame ’’kie
me” esu giliai įleidusi šaknis. 
Pabaigus vieną darbą, kvie
čia pradėti kitą. Jau esu pa
žadėjusi vadovauti ateinan
čiais 1984 metais ’’Draugo” 
banketui. Turiu vilčių ir di
delių norų atvykti į Austra
liją jūsų Lietuvių Dienų 
proga, jei viskas klosis. Pa
simatysime 1984 metais jūsų 
sostinėje Canberroje.

V. Augustinavičius
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Namie ir svetur Sydnejaus
Lietuvių Namuose

SVEČIAI IŠ AMERIKOS

Lapkričio pradžioje į 
Australiją atvyksta Dr. Dr. 
Rimas ir Giedrė Sidriai, ku
rie Sydnejuje. apsistos pas 
p.p. Kazokus, Melbourne 
pas p.p. S JI. Šemetus. Sve
čiai žinomi kaip aktyvūs liet, 
b-nėje veikėjai. Greičiausiai 
bus progos su jais susitikti 
didesniuose lietuvių sambū
riuose.

* *
Kiek ilgesnį vizitą Sydne- 

juje turėjo p.p. K. ir A. Žvi
ronai iš Honolulu. Kazimierą 
Žvironą Australijos lietuviai 
ir ypač sydnejiškiai daugiau 
žino Jurgio Bistricko vardu, 
kuris ilgesnį laiką gyveno 
Sydnejuje, aktyviai reiškėsi 
tarp lietuvių kaip meninin
kas ir visuomenininkas, 
prieš apie 15 metų buvo iš
vykęs į Pietų Afriką ir dabar 
pastoviai gyvena Havajuose 
(Honolulu).

Jų viešėjimo proga spalio 
16 d. Syd. Liet. Namuose 
buvo surengta kultūrinė po- 
Eietė, kurios metu svečias 

L Žvironas apsčiai susirin
kusiems bandė pristatyti 
pasaulinės reputacijos tu
rintį lietuvį dailininką Praną 
Domšaitį, kuris buvo iškilęs 
į pirmaeilius dailininkus Vo
kietijoje tuoj po pirmojo pa
saulinio karo, hitlerinėje 
Vokietijoje buvo ideologiš
kai nepriimtinas ir apsigy
venęs Austrijoje.

Dail. P. Domšaitis yra 
Mažosios Lietuvos lietuvis ir 
nežiūrint, kad gyvenimą 
praleidęs tarp kitataučių, 
išliko lietuviu per visą gy
venimą. Nors ir Hitlerio na
cionalistinės Vokietijos už
gožtas jis vis tiek pasiekė 
pasaulinio lygio.

Šiame parengime pra
džioje keletą dainų padai
navo p. Adelhaide Žvironie- 
nė, buvusi Domšaitienė, ka
daise pagarsėjusi europėji- 
nio masto dainininkė ir apie 
dail. Praną Domšaitį prane
šimą padarė K. Žvironas 
drauge parodydamas kelio
likos min. filmą iš dail. P. 
Domšaičio gyvenimo ir jo 
kūrinių skaidrėse. Parengi
me dalyvavo kuklus skaičius 
Sydnejaus lietuvių.

Tautos Fonde
CANBERRA

Minint Tautos šventę 
Canberroje per K. Makūną 
canberiškiai aukojo

Po $ 10 - V. Keraitienė, P. 
Pankevičius, J. Voveris.

Po $ 5 - K. Makūnas, G. 
Petys, R.B. Šilinis, A. Bal
sys, B. Grušienė, E. Lauri- 
nonis, K. Pauliukėnas, L. 
Venclovas, J. Žentelis, Z. 
Sipavičius, P. Keršulis, L 
Butavičienė, V. Šimkus.

$ 4 L. Risti.
$ 3 S. Skukauskienė.
Po $ 2 - R. Alyta, P. Gru

žauskas, J. Lizde n is, J. 
Dehn, B. Juodvalkis, L. Bu-

REIKALINGA PAGALBA 
APIENAMUS?

Išvežiu šiukšles ir atlie
kas, aptvarkau namus ir 
kiemą, nupiaunu žolę, ap
karpau medžius, sutaisau 
kas reikalinga namuose ir 
apie namus. S. & B. Rott- 
mann, tel. 789 1157 

dzinauskas, K. Kemešys, J. 
Vaitas, J. Vitartas.

$ 1 J. Gocentas.
Viso $ 121.00.
Visiems parėmusiems 

Lietuvos laisvės kovą nuo
širdus ačiū.
ADELAIDĖ

TAUTOS ŠVENTĖS 
PROGA GAUTA AUKŲ

Po $ 20 - kun. A. Spurgis, 
S.P. Pusdešriai.

Po $ 10 - kun. A. Savickas, 
F. Adamonis, J.S. Bardaus- 
kai, I. Davis, M.B. Gavėnai, 
L. Gerulaitis, S. Kerulis, J. 
Langevičius, B. Masionis, 
L.N. Masiuliai, A.A. Morkū
nai, A. Pacevičius, K. Raz- 
nauskas, A. Stakaitis, A. 
Stankevičius, N.J.
Stapleton, J. Valiulis, H. Vi
kas, J. Vileniškis, V.A. Vit- 
kūnai, O. Zamoiskienė.

$ 9 P. Smolskis.
Po $ 5 - V. Bagušauskas, 

R. Baranauskas, V. Bar- 
dauskaitė, B.A. Budriai, A. 
Bulis, F. Damasevičius, P.A. 
Dancevičiai, K. Dičiūnienė, 
P. Džiugelis, P. Grėbliūnas, 
A. Jucius, R.A. Kubiliai, P. 
Kuisys, P. Kuncaitis, D. 
Kutkaitė, T. Kutkienė, J. 
Lapšys, V. Morkys, L. 
Pimpė, A. Plokštienė, K.

Adelaidinės pabiros
Nors truputį pavėluotai 

pavasarį atšventėme spalio 
1 d., šeštadienį, Liet. Kat. 
Centro salėje, Katalikių 
Moterų O-jos suruoštame 
pavasario baliuje. Salė vos 
sutalpino susirinkusius, virš 
200 tautiečių ir jų svečių. 
D-jos pirm. A. Urnevičienė 
pasveikino susirinkusius ir 
palinkėjo geros ir pavasa
riškos nuotaikos, kurios tik
rai svečiams netrūko.

Matėsi ir jaunų veidų, ku
rie tik retkarčiais išėjo ”pa- 
simankštyti” muzikos gar
sams pritariant.

♦♦

Prieš keletą metų adelai- 
diškiai baliavojo kas mėnuo. 
Vos spėji atsigauti, žiūrėk ir 
vėl ruoškis į balių. Šiandien 
baliai vyksta tiktai keletą 
kartų metuose. Vyresnioji 
karta ’’nebepajėgia” dažnai 
baliavoti. Dabar populiarios 
pasidarė popietės, nors kar
tais kultūrinėmis vadina
mos, bet be cepelinų, pyra
gaičių ir loterijos daugiau 
nieko. Jos yra pelningos, nes 
jų paruošimas susijęs su 
mažomis išlaidomis.

Bėda su popietėmis, kai 
jas kartais ruošia tą pačią 
dieną dvi skirtingos organi
zacijos, nors kalendoriuje 
data jau iš anksto būna 
užimta. ’’Žilvino” Tėvų Ko
mitetas Lietuvių Namuose 
suruošė pietus, mugę ir 
loteriją, o panašus parengi
mas vyko Liet. Kat. Centre. 
Tautietis, norėdamas pa
remti abi organizacijas, pri
valo net dvejus pietus val
gyti. Taigi, reikėtų vengti 
panašių parengimų, nes abi 
organizacijos nukenčia.

**
Nelaimės vis aplanko 

adeląidiškius. Spalio 8 d. 
auto nelaimėje žuvo 19 m. 
jaunuolis Edmundas Visoc
kis. Skaudi nelaimė tėvams 
ir artimiesiems, o taip pat ir 
visai Adelaidės lietuvių ko
lonijai.

♦*

Pocius, J. Poškus, M. Rein- 
kė, J. Sasinienė, J. Siurblys, 
A. Staugaitis, J. Stepanas, 
A. Strimaitienė, V. Stalba, 
V. Vasiliauskas.

$ 4 P. Laucius.
Po $2 - O. Baužienė, J. 

Horak, E. Kervelienė, A. 
Šakalys, A.Z. Visockiai.

iš viso $ 423.

SYDNEY

Grenville priemiestyje 
mirus a.a. Albertui Menso- 
nui, jo atminimui paskyrė $ 
100 Lietuvos Tautos Fondui 
sūnus ir marti E. ir V. Men- 
sonai. Amžino atilsio iške
liavusiam amžinybėn ir gili 
užuojauta jo artimiesiems.

Ankščiau skelbta aukoto
jų sąrašuose įsivėlusi nema
loni klaida. E. ir J. Bartke- 
vičiai sen. aukojo vietoj gė
lių a.a. Dr. V. Kišonui mirus, 
o ne Žibutei Simanauskie- 
nei. P.p. Bartkevičius nuo
širdžiai atsiprašome.

A.a. Juliaus Jasiūno mir
ties metinėse jo žmona pa
skyrė $ 50 Tautos Fondui. 
Nuoširdus ačiū ir užuojauta 
Juliaus artimiesiems.

Tautos Fondo Atstovybė 
Sydney

Choras ’’Lituania” dai
nuoja ne tik saviesiems, bet 
ir visiems, kurie brangina 
dainą; su pasisekimu daly
vavo * Adelaidės vokiečių 
choro Suruoštame jubilieji
niame koncerte. Vokiečiai 
jau 125 m. kaip dainuoja 
Pietų Australijoje.

*♦

Metinis choro ’’Lituania” 
koncertas įvyks spalio 30 (k, 
sekmadienį, ankstyvoje po
pietėje, taip, kad vyres
niems mūsų tautiečiams ne
reikės nakties metu važinė
ti. Atrodo, kad ir adelaidiš- 
kiai ima pavyzdį iš melbour- 
niškių. Melbourniškiai, iš
skyrus balius, visus paren
gimus ruošia sekmadienio 
popietėse.

♦*

Ir juokinga ir graudu! Šv. 
Kazimiero 500 metų jubilie
jų švęsime kitais metais ir 
ALK Federacija yra paruo- 
šiusi planą, kaip gražiau ir 
iškilmingiau atšvęsti šią 
svarbią mums visiems šven
tę. Buvo numatyta jubiliejų 
pradėti Adelaidėje 1984 
kovo 3 d., jį tęsti Melbourne 
ir užbaigti Sydnejuje. Bet

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,
Manau, kad ne tik man, 

bet ir visiems, kurie klausėsi 
prelato Petro Butkaus, Syd
nejaus lietuvių kapeliono, 
atsakymo man per lietuviš
ką valandėlę radio 2EA šeš
tadienį spalio 15 d., padarė 
pritrenkiantį įspūdį, kad 
kunigas galėtų tokią neapy
kantą parodyti žmogui, ku
ris parašė keletą kritiškų 
žodžių rengimo komitetui. 
Aš stebėjausi ir stiliumi, ir 
tonu, ir pagieža, kurią jis 
man parodė, negalėdamas 
atsakyti nė į vieną mano 
pastatytą klausimą nei dėl 
pasirinktos vietos, nei dėl

Rugsėjo 28 d. valdybos 
posėdyje į pirmininkus buvo 
siūlyta kandidatais V. Sim- 
niškis, A. Dudaitis ir A. Mi- 
gus. V. Simniškiui ir A. Du- 
daičiui atsisakius — A. Mi- 
gus išrinktas naujuoju val
dybos pirmininku. Kitoms 
pareigoms išrinkti: V. Sim- 
niškis - iždininku, J. Karpa
vičius - sekretoriumi, A. 
Dudaitis - vicepirmininku, 
A. Šepokas - parengimams, 
P. Andriukaitis - namų ūkio 
reikalams ir V. Burokas - 
esančių įvairių sekcijų klube 
koordinatoriumi.

Spalio 3 d. p. V. Simniškis 
patiekė atsistatydinimo iš 
valdybos prašymą. Klubo 
valdyba susirinkusi posėdžio 
spalio 5 d. kreipėsi telefonu į 
p. V. Simniškį, prašydami 
savo atsistatydinimą atsi
imti. Nesutikus, valdyba tu
rėjo kviesti sekantį kandi
datą p. G. Sauką ir pasi
skirstė pareigomis: A. 
Migus - pirmininkas, A. Du
daitis - vicepirmininkas, A. 
Šepokas - iždininkas, J. 
Karpavičius - sekretorius, 
V. Burokas - įvairių sekcijų 
klube koordinatorius, P. 
Andriukaitis - namų ūkio 
reikalai ir G. Sauka - paren
gimai.

AUKŲ - PASKOLŲ 
VAJUS

Metiniame narių susirin
kime priimtas pačių narių 
pasiūlytas savanoriškas įsi- 
Eareigojimas skolinti klubui 

eprocentines paskolas su
moje $ 250 įgauna vis dides
nį pritarimą iš narių pusės. 
Nariai be didelio dar ragini- 
mo, patys atneša įnašus. 
Kiti, jau anksčiau prisidėję 
Erie vajaus, papildomai au- 

oja ir skolina. Tai gražus 
pavyzdys ir parama klubui! 
Klubo valdyba nuoširdžiai 
visiems prisidėjusiems dė
koja! Taip pat kviečia ir ki
tus prisidėti prie šio vajaus 

sydnejiškiai šio plano nema
no laikytis ir jubiliejų švęsti 
pradės dar šiais metais, lap
kričio 6 d., nes, girdi, tokios 
yra vietinės sąlygos ir ren
gimo komitetas prie to turi 
taikintis...

Įdomu kokios yra tos 
’’vietinės sąlygos”?

Tuščios ambicijos, kuriose 
nėra nei išminties, nei geros 
valios!

♦*

Būdamas gudresnis už ki
tus to neparodyk ir nesigirk! 
(P.D.C.)

Vibaltis

laiko, nei dėl pasiruošimo. 
Nemažiau mane stebina ir 
toks nepagarbus išsireiški
mas - ”aš nenoriu balagano”, 
kaip atsakymas į mano pa- 
siūlimą pasikviesti estų, lat
vių, lenkų, čekų, vengrų at
stovus į minėjimą. Kaip ži
nia, šventasis surištas su tų 

Spaudos bičiuli, 
prisimink ir Mūsų Pastogę 

savo testamente!

ir vykdyti metinio susirinki
mo savanorišką įsipareigoji
mą. Čia norėtųsi pakartoti p. 
A. Žilio žodžius iš M.P. No. 
41: ”... Duokim, aukokim, 
skolinkim kiek kas gali, ir 
problema bus išspręsta be 
didelio vargo. O jei mirtis 
vieną kitą investavusių ne- 
atsiėmus skolų nuskins - tiek 
to. Juk į kapus to pinigo ne
nusinešim. Dėl pačių namų 
tikrai trokštu, kad ir ateity
je būtume pilnateisiai šių 
namų šeimininkai be kitų 
pagalbos...”

Skelbiame tolimesnes pa
vardes prisidėjusių prie va
jaus.

AUKOJO: M. Boreikienė 
$ 250,1. ir E. Jonaičiai $ 250, 
P. Umbražūnas $ 60, J. Zin- 
kus (Dr. V. Kišono ir A. 
Mensono atm.) $ 40, P. Gro
sas $ 5.

SKOLINO: ”Dainos” cho
ras $ 1000, V. Ladyga $ 500, 
A. ir S. Montvidai $ 500, P. 
Burokas $ 368, V. ir L. Dei- 
kai $ 250, E. ir A. Giniūnai $ 
250, A. ir R. Migai $ 250, V. 
Račiūnas $ 250, P. ir B. Ro
pės $ 250, P. Šapronas $ 250, 
Taut, šokių grupė ’’Sukū
rys” $ 250, J. Venclovienė 
(Ashfield) $ 250, V. Venclo
vas (Aschfield) $ 250.

PATIKSLINIMAS: p. A. 
Šidlauskas praėjusių metų 
r uodžio 12 d. įnešė paskolą 

296.80. Skelbiant pavardė 
buvo praleista. Atsiprašo
me!

Nuoširdžiai visiems dėko
jame ir laukiame tolimesnės 
jūsų paramos. Aukos bei 
paskolos priimamos bet ko
kio dydžio. Pinigus ar čekius 
siųsti klubo (LITHUANIAN 
CLUB LTD.) vardu arba 
kreiptis į bet kurį valdybos 
narį.

Sydnejaus Lietuvių 
Namų informacija

tautų istorija ir gyvenimu, 
jis ir ten yra plačiai žinomas 
ir adoruojamas, tai kodėl tuo 
džiaugsmu nepasidalyti su 
kitais ir nepasiguosti vi
siems kartu, juk visi esame 
tų pačių nelaimių ištikti?

Man padarytas priekaiš
tas, kad aš-galėjęs padaryti 
pastabas jam (kunigui) arba 
rengimo komitetui vietoje, o 
ne per laikraštį, Aš ir būčiau 
tai padaręs, jei būčiau buvęs 
pakviestas. Nei žodžiu, nei 
raštu jokio pakvietimo ne
gavau, o be pakvietimo į 
darbo komitetus niekas nei
na ir niekas ten tokių nelau
kia, nemanau, kad ir aš 
buvau ten laukiamas. Taigi 
tas priekaištas yra be jokio 
pagrindo.

Su pagarba
A. Žemaitis

— Tamstos sūnus duoda 
daugiau arbatpinigių negu 
tamsta, — sako taksistas.

—• Nesistebiu. Jis turi 
turtingą tėvą.
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Žvilgsnis j kritikus
V. Koras

— Kodėl neberašai į mūsų 
spaudą?

— Nerašysiu daugiau, 
Vietoj padėkos tik piktumai 
ir išmetinėjimai. Net drau
gai nebenori manęs pažinti. 
Tegul patys rašo...

Sis gana lakoniškas po
kalbis nusprendė vieno lie
tuviškos spaudos korespon
dento ateitį. Koresponden
tas ”iš bėdos”, bandydamas 
vaizdžiau ir nuosekliau ap
rašyti mūsų bendruomenėje 
veiklos pasireiškimus, žvel
gė į juos kritiškai; šiek tiek 
juos įvertindamas, iškelda
mas pozityvias ir teigiamas 
puses ir patiekdamas suges
tijų bei pasiūlymų mažiau 
vykusiems pasireiškimams.

Pasipylė kruša priekaištų, 
kaltinimų, smerkimų, išva
dinant korespondentą aklu, 
neišmanėliu, žemos moralės 
ir be sąžinės menkaverčiu 
padaru, kuriam nerūpi kova 
už tautos laisvę, mūsų 
bendruomenės veikla ir ge
rovė. Redaktorius atspaus
dino tiktai švelnesnius pasi
sakymus, stipresnius ir ke
liones nukišo į krepšį. 0 kur 
dar pikti žodžiai, kurie augo 
paskalose ir krovėsi į naujus 
epitetus permiešti dyglumu, 
aršumu ir neapykanta.

Bandžiau korespondentą 
raminti, kad nemestų tokio 
svarbaus mūsų bendruome
nei darbo. Juk reikalinga 
užfiksuoti visus mūsų pasi
reiškimus, visus įvykius, 
kurie pavyzdžiu bylotų ap- 
snūdusiems ar mūsų darbo 
prasmingumu abejojan
tiems.

NETOLIMOS PRAEITIES NUOTRUPOS
J. KRUPAVIČIUS

Vakarų Australijos, 
Pertho, lietuvių bendruo
menės Valdyba, kartais mi
nėdama mūsų praeities isto
rinius įvykius, mane pasi
kviečia pabūti kalbėtoju - 
paskaitininku. Taip ir liepos 
mėn. buvau pakviestas pa
pasakoti apie mūsų didvy
rius Darių ir Girėną. Ka
dangi tuo metu jų tragedijo
je man teko dalyvauti labai 
glaudžiai ir dalykas buvo ir 
yra tvirtai žinomas, bet aš 
dėl visa ko pagalvojau, kad 
būtų nebloga turimas žinias 
dar pasitikrinti ir mūsų 
spaudoje. Ir čia bevartant 
kelių praėjusių metų laik
raščius, taip visa susipynė 
galvoje, kad aš nepajėgiau 
atskirti tikrovės nuo fanta- 
ajos. Ką mes galėsime pa
sekti, taip negailestingai iš
kraipydami istorinius įvy
kius, žemindami apsileidi
mu, savo kada tai buvusius 
tikrai vertus garbės asme
nis, až nežinau...

Žmonių, kurie čia išeivijo
je mums galėtų dar parodyti 
teisingą gelbėjimosi kelią, 
jau skaitome tik ant pirštų. 
Vienas dar gal arčiausiai 
mūsų stovintis ir kuris tikrai 
bus vertas mūsų išeivijos is
torijoje amžinos garbės, tai 
ir yra šito, dabar tavo skai
tomo, laikraščio redakto
rius. Tiktai jo dėka ir aš vėl 
pribudau iš miego. Tiktai jo 
parašytas vedamasis 
straipsnis: ’’Kai tyla nėra 
gera byla”, priminė man, 
kad ir mano gyvenimo die
nos jau ritasi prie galo ir ge

Korespondentas spiaudėsi 
uginimi, piaustė rankomis 
orą ir prisiekinėjo visais pa
saulio laikraščių redaktorių 
honorarais, kad neimsiąs 
daugiau plunksnos į rankas, 
nei vienu žodžiu nebeapra- 
šysiąs šios kvailių minios bet 
kokius pasireiškimus ar 
pastangas.

Savo straipsnyje kores
pondentas palietė vieno pa
rengimo meninę pusę, ieš
kodamas joje naujų idėjų, 
formų ir originalių minčių. 
Deja, korespondento pas
tangos buvo suprastos ir in
terpretuojamos kitoje plot
mėje; įžiūrint asmeniškas 
tencencijas, nusistatymą, 
nenorą pripažinti kitų pa
siektų laimėjimų ir t.t.

Ilgai aiškinomės, iškelda
mi mūsų išeivių padėtį; de
dame visas pastangas išlai
kyti savo tautines ir valsty
bines aspiracijas, stengia
mės į šį nelengvą ir finansiš
kai nenaudingą veiklą 
įtraukti mūsų jaunąją kartą, 
kuri šio krašto mokyklų yra 
įtaigojama siekti geresnės 
pozicijos, geresnio profesi
nio išsilavinimo, o materia
listinės nuotaikos visuome
nėje nustelbia kultūrines ir 
ideologines.

Korespondento žvilgsnyje 
įsižiebdavo liepsnelė, bet vėl 
užgesdavo, paminėjus nie
kuo nekompensuojamą dar
bą, vien tik idealizmo stu
miamą mūsų veiklą, vien tik 
sąmoningųjų suprantamą ir 
remiamą.

„Pamažu, lyg per gruodą, 
perėjome visą mūsų nedide

riau, ką dar prisimeni, — sa
kyk šiandien, nes rytoj jau 
gal bus pervėlu. 0 kaip ten 
bebūtų visgi šitos senesnė- 
sės kartos teisingai surašyti 
prisiminimai, turės kartą 
sudaryti ateities kartoms 
dalį mūsų praeities istorijos.

Mūsų spaudoje aprašan
tieji tą Dariaus ir Girėno 
tragišką įvykį tvirtina, kad 
tai atsitikę ’’Soldino” apy
linkėje. Iš kur tas gavo pra
džią, man nežinoma, bet tai 
turėtų būti prasilenkiama su 
teisybe. Aš dar tvirtai prisi
menu, kad Lietuvoje laik
raščiai, kaip ’’Lietuvos Ai
das”, ’’Lietuvos Žinios”, 
’’Rytas” ir kiti irgi kasmet 
skyrė savo puslapius tai 
tragedijai paminėti ir vi
suomet jų nukritimo vieta 
buvo rašoma: ’’Soldau”. Ka
puose, prie jų mauzoliejaus 
durų, ant varinės lentelės, 
po jų pavardėmis irgi buvo 
aiškiai įpiautas žodis: 
’’Soldau”. Tas pats buvo 
skaitoma ir apie juos susi
dariusiame susirašinėjime 
— byloje. Praktiškai, tik 
Soldau miestelis su savo pa
garsėjusiu miškeliu ir yra 
Rytprūsiuose, Lietuvos pa
sieny ir varnos skridimo li
nija nuo Kauno aerodromo 
buvo skaitoma 296 kilomet
rai* Tik Soldau dabartiniu 
metu yra Lenkijos teritori
joje ir lietuviams, buktai, 
nekliudoma tą vietą ir pa- 
mfiiklą aplankyti ir retkar
čiais papuošti gėlėmis. Sol
dino miestelis irgi buvo Vo
kietijoje, bet jau Branden- 

lės bendruomenės veiklos 
apimtį ir tuos, kurie aktyviai 
joje reiškiasi. Visi žinome, 
kad kiekvieno bendruome
nės nario pareiga ir teisė yra 
paliekama jo paties sąžinei. 
Prievarta nenaudojama, jo
kiomis bausmėmis ar repre
sijomis negąsdinama. Visi 
ateiname laisvai; įsitikinimų 
ar tautinio sąmoningumo 
vedami. Ir taip dažnai mato
me daug pasišventėlių, ku
rie be patirties, ar darbo pa
žinimo imasi gelbėti kritišką 
padėtį, bandydami išlaikyti 
tęstinumą.

Ši nerašyta taisyklė tinka 
beveik visiems ir visuose 
veiklos frontuose dirban
tiems. Aktoriai, choristai, 
valdybų nariai ateina ne 
’’pašaukimo” paliesti, bet 
užimti tuštėjančias vietas. 
Taip, ir nevienas šiandien 
vadinamas korespondentas, 
pradėjo darbą be reikiamo 
’’stažo”, stodamas į retėjan
čias eiles. Niekas nereika
lauja tobulo darbo atlikimo; 
bet geros valios, nuoširdžių 
pastangų, tolerancijos ir nu
pelnytos pagarbos.

Mūsų spauda privalo 
apimti kuo platesnį mūsų 
bendruomenės veiklos ir 
gyvenimo akiratį, nes tai is
torinė medžiaga, kuria nau
dosis ateities kartos, galbūt, 
bandydamos surasti mūsų 
nutautėjimo ir asimiliacijos 
priežastis, o taip pat ir savo 
abejingumą lietuviškai 
veiklai.

Teko skaityti viename 
šio krašto dienraštyje, kur 
vienas . jaunas reporteris

(Iš mano prisiminimų)

burgo apygardoje ir varnos 
skridimo lipija. iki Kauno 
aerodromo buvo nemažiau, 
kaip 643 kilometrai. Gal už 
kitos 50-ties metų, kas nors 
per klaidą (ar sulietuvinda
mas) parašys, kad mūsų lai
kinoji sostinė buvo ne 
Kaune, bet kur Kėdai
niuose... Kas žino?

Dabar grįžkime prie rei
kalo! Prisimenu, kad Kaune, 
tuo metu, sklido gandai, kad 
lakūnas Darius buvęs gal 
kiek perdaug paveiktas 
’’amerikonizmo” nenoromis 
skaitęsis su savo vyresniųjų 
parėdymais ir per tai ret
karčiais turėjęs nemalonu
mų. Vienas tada daugiausiai 
aprašytas jo išsišokimų ir 
buvo tas slaptas susituoki
mas. Už tai jis ir buvęs įkiš
tas 30 parų Įgulos daboklėn, 
Žaliakalny.Čia norėtųsi pri
minti, kad tuo metu veiku
siais Lietuvoje įstatymais, 
kiekvienas karininkas ir po
licijos valdininkas susituo
kimui privalėjo gauti savo 
viršininko sutikimą. Man 
yra žinoma daug atsitikimų, 
kad karininkai vedę įtarti
nas ar svetimšales moteris, 
tuojau būdavo atleidžiami iš 
tarnybos, o kitais atsitiki
mais pasiųsti ’’atsišaldyti” 
už grotų.

Žinoma ir suprantama, 
kad tas atsitikimas jau senai 
galėjo būti pamirštas, jeigu 
jis nebūtų buvęs pradžia 
tragedijos* kuri jį vėliau pa
darė mūsų tautos didvyriu ir 
iš to mūsų spauda nebūtų 
prirašiusi tiek daug įvai-

neigiamai įvertino atvykusio 
žinomo amerikiečio "scenos 
žvaigždės” koncertą. Ame
rikietis pratęs prie gerų ir 
jam pataikaujančių liaupsi
nimų labai užsigavo, išvadi
no reporterį kiaule ir išvyko. 
Dienraščio redaktorius ve
damajame paaiškino, kad 
’’liaupsinimai” ir išgarbini- 
mai yra visuomenės klaidi
nimas ir iki turime laisvą 
spaudą, privalome leisti kie- 
vienam joje pasisakyti, ne
sibijant jokių represijų, 
teismų, gąsdinimų ir kitų, 
kad ir labai kritiškos nuo
monės pasisakymų.

Panašiai ir mūsų spaudoje 
privalo visi bendruomenėje 
vykstą kultūriniai ir kiti pa
sireiškimai būti objektyviai, 
o kartais nevengiant kritiš- 
kesnio žodžio, aprašomi ir 
patiekiami skaitytojui.

Spauda stato didesnius 
reikalavimus ir atsakomybę, 
negu sporto aikštėje mėtan
čiam kamuolį ar tautinį šokį 
bandančiam trepsėti jau
nuoliui. Korespondentas 
privalo griežtai laikytis 
spaudos etikos, kuri lygiai 

riaušių nuomonių, spėlioji
mų ir net išsigalvojimų. To
dėl ir aš švęsdamas kartu su 
jumis šiais metais 50-ties m. 
sukaktį nuo jo ir Girėno 
skrydžio, jaučiu pareigą pa
pasakoti ateinančioms kar
toms ir tiems, kurie dar to 
nežino, ką aš tada asmeniš
kai mačiau ir girdėjau.

Mano mieli, kad jūs mane 
geriau suprastumėte ir man 
patikėtumėte, — paimkite ir 
pavartykite, kad ir "M.P.” 
paskutiniaisiais metais til
pusius straipsnius. Ir ten 
rasite: p. B. Steckį, su savo 
rašinėliu: ’’Neturėjo ramy
bės ir mirę”; p. S. Pačėsą, su 
- ’’Neužmirštami Didvyriai”; 
ir dar vėliau: skaitytojų pa
sisakymuose: atsargos ma
jorą p. A. Kutką - dvejetą 
kartų ’’Skaitytojų žodyje” ir 
’’Dariaus ir Girėno mįslė” ir 
’’Prielaidos dar ne viskas”; 
tada jau randame daugiau
sia visa žinantį p. A. Stasą 
su savo ’’Prašau žodžio” ir 
galutinai ’’Neatskleista Da
riaus ir Girėno paslaptis”. 

Mūsų Pastogė Nr.

yra pažeidžiama išpūstais 
pagyrų pilnais aprašymais, 
kaip ir subjektyvių ir ten
dencingų paneigimų gerai 
atlikto darbo. Be to, kores
pondento darbas, lygiai kaip 

‘ir visų kitų lietuvių veikloje 
besireiškiančių yra neapmo
kamas; tautinės garbės ir 
sąmoningumo reikalas.

Tiems, kurie bijo kritiš- 
kesnio žodžio, pastabos ar 
net sugestijų reikalinga 
persiorentuoti, realiau 
žvilgterti į visų bendrą dar
bą, nedramatinti kieno nors 
pareikštų kritiškų minčių.

— Tai sakai, nereikia 
kreipti dėmesio į skundus, 
— jau šviesesniu žvilgsniu ir 
linksmesniu tonu pritarė 
korespondentas.

— Dėmesį reikia kreipti ir 
domėtis kitų pareikštomis 
mintimis, nes dažnai jose 
slypi geros idėjos ir mintys, 
kurios gali būti labai nau
dingos.

— Ačiū! Rytoj rašau re
daktoriui, kad ir toliau 
bendradarbiausiu, nežiūrint 
kokie kritikai ir kaip kritiš
kai apie mane kalbės ir ra
šys.

žodžiu, dabar aš prie šito 
viso norėčiau dar pridėti ir 
prisiminimus mano paties, 
nes tas tikrai kiek pagilins 
jau turimus.

Pirmiausia, — mes turė
tume būti tikrai dėkingi at
sargos majorui p. A. Kutkai, 
kuris savo daly aprašomų 
prisiminimų apie Darių ir 
Girėną, mini tik tai, kas 
buvo ir yra tvirtai ir teisin
gais duomenimis pagrįsta ir 
kiekvienampatikima. Tuo p. 
A Kutka yra padaręs didelį 
pasitarnavimą mūsų šios 
dienos ir rytdienos istorijai.

Antra, — mano kaimynas, 
pertiškis, p. B. Steckis irgi 
savo aprašyme naudojasi tik 
kitų paliktais faktais ir jau 
kalba, tik apie karinį ir po
karinį laikotarpį, kada aš jau 
iš Kauno ir Vilniaus buvau 
pasprukęs Vokietijon, tai tik 
spėju, kad taip galėjo atsi
tikti. Vienu žodžiu, p. B. 
Steckis, kaip geras lietuvis

Nukelta į 6 psl.
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Mokslų piktnaudojimas
Nenuostabu, kad mokslai 

klastojami ir piktnauduoja- 
mi Sovietų Sąjungoje, ten 
galioja dėsnis - sunaikinti 
seną pasaulį ir kurti naują, 
bet kad jie būtų klastojami 
kultūringoje Anglijoje ir ra
miai gyvenančioje Australi
joje, tai gali ne vienas nu
stebti, net ir tie, kurie tuos 
mokslo veikalus aprobuoja 
ir atsakomingi už pasekmes.

Kalbu apie WORLD 
ATLAS for young people, 
kurį 1981 m. išleido QED 
Publishing Ltd., London W1 
ir kuris tais pačiais metais 
buvo perspausdintas Aus
tralijoje William Collins Pty. 
Ltd., Sydney. Kaip mokslo 
veikalas Atlasas pateko į 
Australijos mokyklų biblio
tekas.

Kiek arčiau susipažinus su 
knygos turiniu, greitai gali
ma pastebėti, kad visa Rytų 
Europa nuo Uralo kalnų ir 
Kaspijos jūros iki pat Balti
jos ir Juodųjų jūrų priskirta 
Azijos kontinentui. Kadangi 
vaikams svarbu parodyti, o 
ne paaiškinti, tai jokių mo
tyvų dėl pakeitimo teritori
jos knygoje nėra. Bet tie 
motyvai išlenda patys ir pa
rodo koks to pakeitimo tiks
las. Visos Sovietų Sąjungos 
žemės priskirtos Azijai, tai
gi tuo pagrindu ir visos už
grobtos ir pavergtos Euro
pos tautos priskirtos Sovie
tų Sąjungai.

Teisėjas kaltinamajam:
— Jau trečią kartą esi su

čiuptas bevagiant. Ką tas 
reiškia?

Kaltinamasis: — Tai reiš
kia, kad trūksta patyrimo.

Netolimos praeities..
Atkelta iš 5

Eatriotas pasiliks ilgam lai- 
ui mūsų išeivijos atminty

je.
Trečia, — su p. S. Pačėsos 

aprašytais prisiminimais, aš 
tik dalinai sutinku, bet pa
tarčiau kiekvienamjuos de
šimtį kartų perskaityti, tik... 
Tamsta rašote, kad Dariui 
besėdint Įgulos daboklėje, 
Žaliakalny, lakūnai
motociklistai pradėjo kas
dien jį ten lankyti ir važiuo
jant pro vyr. štabą, moto
ciklų motorai sukeldavo di
delį triukšmą. Kariuomenės 
vadas įžvelgęs demonstra
cijas ir po 5 d. įsakė Darių 
paleisti iš daboklės. Sakykit, 
mano mielas p. S. Pačėsa, 
negi tie mūsų lakūnai, tuo 
metu neturėjo kitokių 
pareigų aviacijoje, kad ga
lėjo ’’kasdien” tik važinėti ir 
kelti triukšmą? Ar tik už tai 
jiems buvo mokamos algos? 
O juk mes kauniškiai matė
me ir girdėjome juos skrai
dant ir tada virš savo galvų; 
be to jie dar turėdavo pa
mokas, instrukcijas ir kitas 
tarnybines pareigas. Dabar, 
Lietuvoje veikusiais draus
mės baudų nuostatais, 
drausmę turėjo teisę suma
žinti, ar dovanoti, tik tas, 
kas ją uždėjo. Kiek prisime
nu iš jo bylos, - jis buvo nu
baustas aviacijos v-ko ir tik 
jis turėjo teisę bausmę ma
žinti, ar dovanoti. Prie ko čia 
tas vyr. štabas ir gen. Žu
kauskas? Kad kada nors 
Lietuvoje, ar kur nors kitur,

Šio veikalo pratarmėje 
redaktorius Brian Dicks taip 
rašo: "This type of pre
sentation enables the 
younger reader to learn 
about his or her own 
country and, at the same 
time, to compare and 
contrast it with other 
countries in the world.” 
Gražūs žodžiai, jei nebūtų 
veidmainingi. 0 kur mūsų 
vaikai šiame pasaulio atlase 
gali rasti savo tėvų kilmės 
kraštus, o juk mūsų yra 
daug ne tik Australijoje, bet 
dar daugiau pasaulyje? Šia
me atlase nerasi tokių senų 
ir kultūringų Europos kraš
tų, kaip Estija, Latvija, Lie
tuva, Baltgudija, Ukraina, 
kur jų vardai, kur jų vieta 
pasaulyje? Ar tai nėra 
mokslo profanacija?

Krenta į akis viena cha
rakteringa smulkmena - šio 
atlaso viršelis. Jame vaiz
duojama žemės planeta, kur 
matomi įvairių kraštų cha
rakteringi vaizdai, aukštai 
iškeltas išsiskiria Sovietų 
Sąjungos plakatas su raudo-

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS A.L. FONDUI

Adelaidės lietuvių aukos 
Fondui Tautos Šventės pro
ga:

Po $ 20 J. Donela (110) ir 
,V. Pipiras (30).
- Po $ 10 K. Cieminis (30), 
P. Duoba (15) Pr. Mikužis 
(35), ir O. Zamoiskienė (35).

Po $ 6 C. Paulėnas (11) ir 
S. Urnevičius (56).

Po $ 5 V. Baltutis (60), R.

psl.
prie vyr. štabų karininkai 
būtų važinėje ir darę ’’di
delį” triukšmą sveikai gal
vojant neįsivaizduojama. 
Tik prileidžiu, kad pasekmės 
būtų buvę ’’saldesnės”, kaip 
Dariaus bauda. Tiesa, jeigu 
Tamsta prisimenate, taip 
(erai šitą, gal prisiminsite ir 

oks likimas buvo tuo pat 
metu, kapt. Majaus.kpt. Bu
to, kpt. Norvaišos, Įeit. Pan- 
kos ir kitų, kurie tik buvo 
pagalvoję patriukšmauti?

Kad būtų skaitytojui 
lengviau suprasti aprašomą 
dalyką, — aš čia prisipažin
siu, kad toje pačioje Įgulos 
daboklėje, pradžioje mūsų 
tėvynės nepriklausomybės 
dienų, aš pats turėjau ’’gar
bės” pramiegoti tris naktis 
ir susipažinti su ten buvusia 
ir pasilikusia tvarka. Įgulos 
daboklė tiesioginiai priežiū
rai priklausė Kauno karo 
komendantui. Areštuotų 
lankymo dienos buvo tik 
antradienis ir penktadienis, 
nuo 12 vai. iki 14 vai. p.p. 
Būdavo leidžiama aplankyti 
tik pavieniai ir neilgiau 15 
min. Išimtis buvo daroma 
tik žmonai, kuri turėjo teisę 
atsivesti vaikus. Leidimai 
tokiems pasimatymams bu
vo gaunami išanksto, ko
mendantūroje, pas kpt. 
Berentą. Daboklėje, dar ir 
po to, ilgus metus, tvarką 
prižiūrėjo geležinis karo po
licijos viršila Dziubinskas. 
Kad tiems aviacijos lakū
nams motociklistams būtų 

na vėliava ir komunistiniais 
ženklais - piautuvu ir plak
tuku, - šalia vėliavos toks 
užrašas: ’’Zdrastwoukee”, 
kas turėtų reikšti ’’sveiki”. 
Netaisyklingas užrašas tarsi 
rodyte rodo šio didelio vei
kalo profanaciją.

Jei tai nebūtų daroma ža
los mokslui, ir nebūtų taip 
skaudu mums, kurie jau 
esame iš tokio atlaso iš
braukti, būtų galima nuty
lėti, juk daug klaidų pasitai
ko ne tik gyvenime, bet ir 
moksle, bet čia tylėti negali
me, nes žalojama mūsų vai
kų dvasia ir naikinama sena 
Europos tautų kultūra poli
tinės propagandos, sumeti
mais. Tad raginu visus tė
vus, mokytojus, organizaci
jų valdybas pareikšti pro
testą Švietimo ministeriui ir 
prašyti išimti šį atlasą iš 
mokyklų bibliotekų.

Kai žiaurūs okupantai 
naikina mūsų kraštą genoci
du, kad nebūtų nei kalbos, 
nei vardo Lietuvos, o laisvo
jo pasaulio mokslininkai mus 
gyvus palaidoti mėgina, tai 
mus tenka įrodyti, kad esa- 
me dar gyvi ir reikalaujame 
teisių būti žmonėmis.

A. Mauragis

ir A. Kubiliai (32), L. Mus
teikis (7), V. ir M. Neve- 
rauskai (55), kun. A. Spurgis 
(77), G. ir Br. Straukai (34), 
V. Vasiliauskas (70), J. 
Vebrys (10) ir XY.

$ 4 B. Jurgelionis (29).
Po $ 2 A. Baužienė, A. 

Morkūnas (97), K. Varnas 
(6).

$ 2.40 N.N. T

Geelongo lietuvių aukos 

buvę daroma išimtis, — ne
buvo girdėta ir aš netikiu. 
Kauno mieste už tvarką ir 
ramybę buvo atsakomingi, 
taip vadinami du ’’titnagai”: 
viešosios policijos vadas 
Jankauskas ir karo komen 
dantas pulk. Saladžius. Ir 
sakau: laimingas gali jaustis 
iki šiai dienai tas, kuriam 
neteko prieš save matyti jų 
pykčiu degančių veidų.

Pradžioje mūsų neprikl 
dienų, man teko tarnauti 
keletą metų Kaune, kariuo
menės teisme, bet apie ten 
buvusią S. Dariui bylą ne
girdėjau. Tik jau daug vė
liau ten mačiau aviacijos 
v-ko gen. št. pulk. Pundze
vičiaus raportą - pranešimą, 
kad lakūnas vyr. Įeit. S. Da
rius laiku negrįžęs iš jam 
leistų atostogų ir buvo pra
šoma ieškoti, kaip dezerty
ro. Apie tai buvo painfor
muota ir visa viešoji policija.

Turiu įrodymų, kad nuo 
New Yorko iki Soldau (ne 
Soldino) skaitoma 3.984 my
lios ir jie jas nuskridę per 37 
vai. 11 min.

Kad vokiečių ir prancūzų 
laikraščiai būtų rašę, apie 
tai, kad netoli Soldino esan
čios koncentracijos stovyk
los buvusi per klaidą nušau
ta Lituanica, man ir kitiems 
sveikai galvojant nepatiki
ma, nes Soldinas buvo ir yra 
nuo jų nukritimo vietos Sol
dau, virš 300 kilom, varnos 
skridimu į vakarus ir apie 
ten pašautus lėktuvus to lai
ko lietuvis nesiįdomavo.

Dabar! Kūnų skrodimas 
(nustatymas mirties prie
žasties) ir kūnų balzamavi- 
mas yra du atskiri ir skir-

Notice
THE BALTIC COUNCIL OF AUSTRALIA is 

seeking two suitable young graduates or undergraduates 
available for six veeks’ work during university vacations. 
The applicants should be able to demonstrate an interest 
in politics, an aptitude for research work and be well 
presented.

It is envisaged that the appointees will do research 
work regarding the guaranteeing of human rights to 
people in occupied territories and colonies and visit 
Federal Parliamentarians in Canberra to generate 
support for the Baltic peoples.

The appointees will be offered suitable accomodation 
in Canberra, return fares to Canberra and a stipend of 
$ 600.00 each.

Suitable persons are requested to indicate their in
terest in writing to the Secretary of the Baltic Council of 
Australia, Mr. J. Liepins, LL.B., 14 The Boulevarde, 
Strathfield, N.S.W. 2135 before 20th October 1983.

Fondui Tautos Šventės pro
ga:

$ 10 S. Šutas senj. (138).
Po $ 5 V. Aukštiejus (67), 

V. Cerakavičius (34), V. 
Gabrielaitis, A. Jančiaus
kienė (33), S. ir S. Karpala- 
vičius (51), M. Kymantas 
(106), J. Manikauskas (49), 
A. Obeliūnas (540), V. Pala- 
vikas (20), A. Skėrys (80), J. 
Zonius (2$ ir G. Žvinakis.

$ 4 K. Prašmutas (155).
$ 1 V. Pranckūnas.

$ 120 Melbourne Lietuvių 
Veteranų Sąjunga Ramovė 
(220)..

$ 50 Bronė Žilinskienė 
(250), S.A.

$ 30 D.L.K. Vytenio Šau
lių Kuopa Melbourne (130).

Po $ 10 Adelė Survilienė, 
S.A. ir Kazys Kazlauskas 
(57), Vic.

A.a. Pranui Šėkui Mel
bourne mirus, jį pagerbdami 
vietoje gėlių aukojo A.L. 
Fondui šie asmenys:

$ 25 giminės iš Adelaidės 
— S. ir V. Vasiliauskai, S.N. 
ir J. Lėliai, J.P. ir S. Lėliai ir 
D. ir J. Becker.

$ 20 V. ir B. Vaitkai (115).
$ 15 Pr. Šarkis (75).
Po $ 10 A. ir V. Boveiniai 

(30, Pr. Dranginis (145), V. 
ir J. Rekešiai (100), A. ir F. 
Savickai (99), ir B. ir S. Sa
vickai (55).

Po $ 5:0. Aleknienė (384), 
Kostas Kuzmickas (15) ir 
J.J. Petrašiūnai (35).

tingi medicinoje veiksmai. 
Mirties priežasties nustaty
mas stengiamasi atlikti, kaip 
galima greičiau, kol kūnas 
nėra dar per daug paveiktas 
atmosferinių sąlygų, arba 
puvimo proceso. Prie: to 
Lietuvoje būtinai turėjo da
lyvauti gydytojas, policijos 
atstovas ir dar kartais 
pakviestas specialistas, ar 
specialus asmuo. Lakūnų 
Dariaus ir Girėno mirties 
priežasčiai nustatyti buvo 
paskirtas ir iššauktas iš Pa
langos beatostogaujantis 
ats. pulk. prof. Dr. K. Oželis, 
kuris kartu buvo ir Teis
mo medicinos rūmų deka
nas, jo asistentas gyd. V. 
Kauza, kaip policijos atsto
vas aš, ir ten dar nuolatos

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

A.a. Albertui Kelertui 
Adelaidėje mirus, jį pagerb
dama vietoje gėlių aukojo 
Fondui

$ 10 Agota Visockienė 
(47), S.A.

A.a. A. Galatilčio atmini
mui vietoje gėlių paaukojo 
A.L. Fondui

$ 10 B. Jurgelionis (39), 
S.A.

Pagerbdami a.a. Paulių 
Rūtenį, jo atminimui Mel
bourne Lietuvių Teatras 
’’Aušra” paaukojo A.L. Fon
dui $ 25.

Pagerbdama savo vyrą 
a.a. Vladą Paragį jo mirties 
20-čio proga, jo atminimui p. 
J. Paragienė paaukojo A.L. 
Fondui $ 15 (122).

Įstojo į AL Fondą nariais 
kiekvienas įmokėdamas po $ 
25 įstojamo mokesčio Šie 
asmenys: Dr. Paulius Ka- 
baila, Vic. Alena Karazijienė 
(75), Vic. ir Andrius Kaspa- 
riūnas (50), Vic.

A.L. Fondo valdyba nuo
širdžiai sveikina naujus 
Fondo šimtininkus: J. Do- 
nelą, S.A., V. ir J. Rekešius, 
Vic. ir V. ir B. Vaitkus, Vic.

Fondo valdybos vardu 
dėkoju visiems aukotojams.

Vaclovas Rekešius 
A.L. Fondo iždininkas

sukinėjosi Kar. Teismo 
prokuroras gen. V. Vimeris,. 
aviacijos v-kas gen. št. pulk. 
Pundzevičius ir prof. Dr. Ži
linskas. Tam apžiūrėjimui 
vadovauti prof. Dr. K. Ože
lis buvo gavęs įsakymą iš 
pačio ministerio pirmininko 
Juozo Tūbelio ir dar didžia
vosi, kad jam pažadėta susi
dariusias išlaidas su Palanga 
atlyginti. Man ten nuolatos 
dalyvauti buvo įsakyta 
policijos vado Jankausko. 
Tik šitie ir ne kiti asmenys 
(dar pridėjus du rūmų tar
nus), tuo metu ieškojo Da
riaus ir Girėno kūnuose pa
darytų kulkų žaizdų ir sten
gėsi nustatyti jų mirties 
priežastis.

Bus daugiau
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Artėja 23-ji pasaulio olimpijada f POPTA1
Leonas Baltrūnas

Neperseniausiai rašiau viso pasaulio valstybės turi 
Mūsų Pastogėje apie ameri- sutikti su sveikatos tikrini- 
kiečių karštligišką ruošimąsi mais, nes dar 1978 m. buvo 
23-jai Olimpiadai, kurią nu-. priimtas mėgėjų sportininkų 
matoma pravesti Los Ange- nutarimas, kuris suteikia 
les mieste, sekančių metų teisę tikrinti sportininkų fi- 
liepos - rugpiūčio mėn., kada 
JAV iškilmingai žada švęsti 
savo 200metų jubiliejų.

Los Angeles yra Kalifor
nijos širdis ir, pagal gyven
tojų skaičių^trečias didžiau
sias JAV miestas. Čia gimė 
dabartinis JAV prezidentas

natoriumi.
Jau dabar yra žinoma, kad 

šioje Olimpiadoje dalyvaus 
virš 10.000 viso pasaulio 
sportininkų, kurie • 16-ką 
dienų varžysis 26-šiose 
sporto šakose. Neabejotina, 
kad vėl bus atsiekta naujų 
pasaulio rekordų bėgimuo
se, mėtymuose, šuoliuose ir 
kitose sporto šakose. Neįti
kėtina kad žmogaus suge
bėjimų progresui nėra galo, 
nes vis atsiekiami neįtikėtini 
rezultatai ir kyla klausimas - 
kada bus atsiekta žmogaus 
tobulėjimo ir atsiekimų 
riba? Nepaslaptis, kad įvai
riems daktarams patariant, 
kai kurie sportininkai pra
dėjo vartoti narkotikus - 
vaistus, kurie fiziniai ir dva
siniai suteikia sportinin
kams papildomos energijos 
ir ištvermės. Neperseniau
siai Olimpinių Žaidynių Or
ganizacinis Komitetas išlei
do įsakymus, kuriais sporti
ninkams uždrausta naudoti 
narkotikus ir buvo grasina
ma diskvalifikavimu. Jau 
kiek laiko, kaip buvo tikri
namas geriausių sportininkų 
šlapumas ir buvo bandoma 
nustatyti, ar naudojami 
narkotikai. Šioje Olimpia
doje, šis klausimas bus pas
tatytas visu griežtumu, nes, 
jau šiandie, Kalifornijos 
Universitete Los Angeles 
įmontuoja 200.000 dolerių 
vertės mašina, kuri garan
tuoja, kad 23-je Olimpiadoje 
sportininkai negalės naudo
tis narkotikais, nes toji ma
šina, vadinama Hewlitt- 
Packard’s gazo chromotog- 
rafas, lengvai galės nusta
tyti tuos sportininkus, kurie 
net prieš šešis mėnesius yra 
naudoję narkotikus - vais
tus. Šitoji, naujai išrasta, 
mašina sukėlė didelę audrą 
pasaulio geriausių sporti
ninkų tarpe, nes, pasirodo, 
kad labai daug geriausių pa
saulio atletų, naudodavo 
įvairiausius vaistus, tikėda
mi, kad tai jiems padeda at
siekti geresnių rezultatų.

Nepaprastai įdomu, kaip 
reaguos Rytinio bloko vals
tybės? Olimpiados Organi
zacinis Komitetas sako, kad

STAR MEMORIAL CO.
AU CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS ANO RENOVATIONS

O«K. * SbOTOT. *«’**>’
A. A> -1 KwNwha* juviinnWQ ETuTwvw TV

Rookwood CoMOtO^f. 

zinę būklę tarptautiniuose 
parengimuose.

Sekant sovietinę sporto 
spaudą, dažnai randame 
Sriekaištų amerikiečiams

ėl būsimos Olimpiados. 
Prikaišiojama, kad įvairių 
sporto šakų stadionai labai 
toli vieni nuo kitų. Taip pat 
visi sportininkai labai toli 
apgyvendinti nuo varžybų 
arenų, bet daugiausiai nuo- 
gastaujama dėl Los Angeles 
oro užteršimo, kas smarkiai 
gali atsiliepti į- sportininkų 
sveikatą. Labai prisibijoma 
politinės nuotaikos, nes 
sako, kad Los Angeles yra 
pagrindinis emigracijos pa
skirstymo punktas ir tai yra 
visu atvykusių kubiečių, 
lenkų, čekų, slovakų, rusų, 
ukrainiečių, Pabaltijo tautų 
ir kitų tautybių ’’Meka”. Vi-

Sportas Lietuvoje
FUTBOLAS

Vilniaus ’’Žalgirio” futbolo 
komanda pernai laimėjusi 
pirmos klasės pirmenybes, 
šiemet žaidžia aukščiausioje 
lygoje. Šio momento Lietu
vos futbolo gerbėjai turėjo 
laukti net 20 metų, tad su 
nuogastumu laukta pirmųjų 
rungtynių rezultatų. Lietu
vių žaidimas pagrįstas tvirta 

Australijos lietuviai sportininkai II-jų PL Dienų

Office and Works:

LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE!
20-22 RAILWAY STREET 
LIDOOMBE, N.S.W., 2141

sų šitų tautybių emigrantai 
turės geriausias sąlygas su
kelti provokacijas ir ideolo
gines diversijas.

Tuo tarpu amerikiečiai 
teisinasi sakydami, kad 
sportininkai bus pristatomi į 
žaidynių vietas helikopte
riais ir sportininkai turės 
moderniškiausias sąlygas 
visose gyvenimo srityse, 
kokių dar nebuvo panaudota 
nei vienoje ankstyvesnėje 
Olimpiadoje.

Neabejoju, kad iki Olim
piados pradžios išgirsime 
dar labai daug naujienų, nes 
juo toliau, juo daugiau 
tarptautinėse sporto var

žybose pradeda reikštis po
litinis motyvas, kur kiekvie
na politinė sritis bando įro
dyti savo sistemos pranašu
mą, o idėjinė sporto varžybų 
prasmė, kur buvo sakoma, 
kad - nesvarbu laimėti, bet 
svarabu yra dalyvauti ir 
bendrauti, jau seniai už
miršta.

gynyba bei puikiu kamuolio 
valdymu, tik stokojama pa
vojingų puolėjų, iš kurių iš
siskiria S. Jakubauskas. Tad 
pirmosios rungtynės daž
niausiai buvo sužaistos ly- 

•giom, tai 0:0 arba 1:1, tad 
pirmos pergalės teko laukti 
net kelias savaites. Po to 
žalgiriečiai pasiekė keletą 

pergalių. Komanda 
atgavo pasitikėjimą ir visų 

nusistebėjimui ir lietuvių 
futbolo mėgėjų džiaugsmui 
įveiktos tituluotos Mask
vos, Kijevo komandos, tad 
pirmam ratui pasibaigus 
Vilniaus ’’Žalgiris*’ atsistojo 
pirmoje vietoje 18 komandų 
pirmenybių lentelėje.

Antras ratas pradėtas 
kuklesniais rezultatais, bet 
paskutinėse rungtynėse 
įveikus Maskvos CASK 2:1 
ir pereitų metų Sov. S-gos 
meisterį Minsko ’’Dinamo”, 
taip pat 2:1, ’’Žalgiris” vėl 
atsidūrė pirmaujančių ko
mandų grupėje.

Antroji Lietuvos repre
zentacinė futbolo komanda 
Klaipėdos ’’Atlantas” žaidžia 
antroje lygoje ir pirmenybių 
lentelėje užima vidutinę 
Eoziciją. Matomai futbolas 

ietuvoje labai išpopuliarė
jo, tad neatsitiktinai» mūsų 
jaunimo rinktinė, taip vadi
namoje Tautų Spartakiado
je, kuri ruošiama kas ketve- 
ri metai prieš olimpines žai
dynes, laimėjo čempijonų 
titulus ir tuo pačiu pasipuo
šė aukso medaliais. Keletas 
iš jų jau pakviesti ir žaidžia 
’’Žalgirio” komandoje, kas 
užtikrina Lietuvos fotbolo 
rytojų. Paskutinėse rungty
nėse už ’’Žalgirį” žaidė, pra
dedant nuo vartininko: A. 
Koncevičius, R. Mažeika, V. 
Kasperavičius, A. Janonis, 
A. Turskis, A. Mackevičius, 
S. Danisevičius, V. Pasiu
kas, V. Levendrauskas, S. 
Jakubauskas, S. Baranaus
kas.

KREPŠINIS

Kauno ’’Politechnika” 
moterų krepšinio komanda, 
po kelių metų vėl išsikovojo 
teisę žaisti Sov. S-gos pir
menybėse, aukščiausioje ly
goje. Tai pirmas įvykis, kad 
krepšinio pirmenybėse Lie
tuvą reprezentuos net ketu
rios komandos. Vyrų grupė
je - Kauno "Žalgiris” ir Vil
niaus ’’Statyba, o moterų 
grupėje - Vilniaus ’’Kibirkš
tis” ir Kauno ’’Politechnika”. 
Ankščiau kaunietės ’’groda
vo pirmu smuiku”, kas liečia 
moterų krepšinį, bet pasku
tiniais metais vilnietės gana 
sėkmingai reprezentuodavo 
Lietuvos krepšinį ir net ne 
viena iš jų — Angelė Rup
šienė, Vida Baselienė ir da
bar naujoji ’’žvaigždė” Ra
mūnė Šidlauskaitė pasipuo
šė pasaulio, olimpiados bei 
Europos čempijonų titulais.

Spalio pradžioje praside
da vyrų krepšinio pirmeny
bės, kur ’’Žalgiris1’ nepra
mato didesnių pasikeitimų 
komandos sąstate, tačiau 
’’Statyba” šias pirmenybes 
pradės žymiai atjaunintu 
sąstatu.

Kauno ’’Granitas” vyrų 
rankinio komanda taip pat 
žaidžia Sov. S-gos aukščiau
sioje lygoje ir jų pirmenybės 
prasideda kartu su krepši
ninkais.

Moterų rankinis prasidės 
vėliau ir ten aukščiausioje 
lygoje Lietuvą reprezentuo
ja Vilniaus ”EglėA ir Kauno 
’’Žalgiris”.

R.S.

Spaudoje
"SOVIETINĖ TEISYBĖ”

’’Waterbury American” 
dienraštis š. m. kovo 10 d. 
laidoje įsidėjo įsidėmėtinai 
puikų vedamąjį, pavadintą 
’’Soviet Truth” (Sovietinė 
Teisybė). Ten sakoma, kad, 
jei kas iki šiol dar abejojo, 
kad sovietai teisybę taip su- 
piausto, kaip jų propagan
dai geriausiai tinka, tai ro
do kad ir Sovietų Sąjungos 
kainų kontrolės komiteto 
pirmininko Nikolai T. Gluš- 
kovo pavyzdys.

’’Kaip žinoma, rašo dien
raštis, Sovietijoje atlygini
mai,.palyginus juos su ame
rikiečių gaunamais, yra la
bai žemi. Gyventojai yra 
nepajėgūs ką brangesnio 
įpirkti. Tik nedaugelis jų

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainas? ‘A % skini Mūsų Pasto- 
gvu

Užsakydami šioje bendrovėje pa
minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Musų pas
togėje.

Puninkhm, p.vyxd8M motyvai, retaUoH-
te šioje įstaigoje __________________________

teturi automobilį”. Nežiū
rint to. Gluškovas neseniai 
paskelbė, kad gazolino kai
na- nuo šiol pakeliama dvi
gubai, neš jis esąs gavęs 
tūkstančius motoristų nusi
skundimų, kad, palyginus 
su kainomis užsieniuose, so
vietiniai piliečiai už gazoli
ną moką ... per mažai 
(sic!), todėl jis buvęs pri
verstas tą jų norą paten
kinti ir kaina pakelti

(ab)

PIRVĄ
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1984 m. PARENGIMŲ 
SYDNEJUJE 

KALENDORIAUS
REIKALU

Lapkričio 20 d., sekma
dienį, 2 vai. Sydnejaus Liet. 
Namuose Bankstowne šau
kiamas visų Sydnejaus lie
tuvių organizacijų atstovų 
posėdis sustatyti ateinan- 

I tiems metams lietuvių pa
rengimų kalendorių. Malo
nėkite pasiųsti į posėdį savo 
atstovus su pramatytomis 
datomis savo parengimams.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

Lapkričio 5 d., šeštadienį, 
į 2-6 vai. Southern Cross 

'Hotel 131 Exhibition St., 
Melb. įvyksta FORUM OF 
FREEDOM simpoziumas.

VISUR
MELB. LIET. KLUBE

Melb. Liet. Klubo Valdy
boje šiais metais savo ka
dencijas baigė Elena Korsa
kienė, Leonas Padgurskis. 
M.L.K. Valdyba jiems reiš
kia nuoširdžią padėką už jų 

i atliktus darbus. Dr. P. Ka- 
baila dirbo vienerius metus 
Klubo Valdyboje pakeisda
mas p. Juozą Kalnėną, kuris 
pasitraukė dėl sveikatos.

Rugsėjo 24 d. Klubo meti
niame susirinkime vietoje 
kadenciją baigusių Klubo 
Valdybos narių išrinkti: 
Paulius Kabaila, Anupras 
Rakštelis, Gediminas Stat
kus, Petras Sungaila. Kan
didatais liko: Juozas Čer- 
vinskas ir Genutis Žvinakis.

Rugsėjo 30 d. Valdyba 
Kasiskirstė pareigomis: 

lelb. L.K. pirm. P. Sungai
la, tel. 267 4163, iždn. Pau
lius Jokūbaitis tel. 398 4607, 
sekr. Paulius Kabaila (pašto 
adresas: 19 Cambridge 
Drive, Glen Waverley 3151, 
tel. 232 3569 namų ir 
541 6370 darbe). Patalpų 

MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO VALDYBA 
kviečia visus Klubo narius ir svečius atsilankyti į tradicinį

Melb. Lietuvių Klubo Balių
spalio 29 d., šeštadienį, 7 vai. Melbourne Lietuvių Klube, Nth Melbourne.

Gera muzika, gardi, šilta vakarienė, turtinga loterija. Prašome gėrimus
nusipirkti Klubo patalpose.
BILIETAI: klubo nariams $ 10

nenariams $ 12
Vietų užsakymus priima G. Statkus tel. 857 8502. Bilietai gaunami per G. 

Statkų ir prie įėjimo.
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Dalyvavimas su užkandžiais 
pertraukos metu $ 10 asme
niui. Norį dalyvauti regis
truojasi: Forum of Freedom 
P.O. Box 463, Richmond, 
Vic.

SYD. SOC. GL. MOT. 
D-JOS GLOBOJAMI 

LIGONIAI
O. Svirinienė, I. Kuber- 

taitė, p. Jurkšaitienė, p. Ju- 
raitienė, p. Tallat-Kelpšienė, 
p. Šidlavičius, V. Bitinas.

Prieš dvejus metus Syd- 
nejuje mirusį Vincą Petraitį 
gražiai prisiminė jo artimieji 
bičiuliai p.p. Danutė Bižienė 
ir AK. Gihauskas. Velionio 
antkapiu pasirūpino p. D. 
Bižienė, o A. Giliauskas jo 
išlaidoms skyrė 350 dol. 
Antkapis bus šventinamas 
Vėlinių dieną.

VISAIP
administratorius Martynas 
Didžys tel. 398 3160, paren
gimų vadovas Gediminas 
Statkus - 857 8502, 'ūkio ve
dėjas ir II vicepirm. Algis 
Milvydas - 848 8908. Virtu
vės reik, vedėjas Anupras 
Rakštelis - 232 6208.

P. Kabaila 
MLK V-bos sekretorius

PRISIMINSIME 
MIRUSIUS

Spalio 30 d., sekmadienį, 
gedulingos pamaldos Lid-

Visi Melbourne ir apylinkių lietuviai maloniai kviečiami į

Jaunimo Kongreso popietę
sekmadienį, spalio 30 d., 2.30 vai. Melbourne Lietuvių Namuose.

Penktojo P.L. J. Kongreso dalyviai duos savo pranešimus. Bus rodomos 
skaidrės iš Jaunimo Kongreso.

Australijos
L.K. S-gos Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

SKANUS IR PIGUS VALG IS KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ NUO 5.30 IKI 8 
VAL. KLUBO VALGYKLOJE

ŠVEDIŠKAS STALAS — SMORGASBOARD
Kaina tik $ 2.50. Kviečiami visus atsilankyti

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (tel. 708 1414) 
Spalio 30 d., sekmadienį. 2.30 vai.

Turgus
Daug laimikių!

Ateikite ir išbandykite savo laimę!

PARAMA
MŪSŲ PASTOGEI

ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdyba prisiuntė Mūsų 
Pastogei $ 100 kaip auką 
prašydama panaudoti 
gautus pinigus Mūsų Pasto
gės leidimo ir stiprinimo 
reikalams.

Mūsų Pastogei 200 dol. 
paskyrė p. O.M. iš Sydney

Už palankumą ir aukas 
nuoširdžiai dėkojame.

Redakcija ir 
Administracija

KOVO KLUBE

Pranešame, kad lapkričio 
5 d., šeštadienį, 2 vai. sporto 
klubo Kovo Valdyba rengia 
’’Kovo Klubo ”CUP” - žai
dynes ir barbeque B. ir A.

combe 11.30 yal. už visus 
■mūsų mirusius artimuosius 
parapijoje ir tėvynėj, ypač 
kurie savo intencijų išreikš 
ir auka. Pamaldose giedos 
Dainos choras, diriguojamas 
B. Kiverio.

Tuoj po šių pamaldų ap
lankysime mirusius Lietuvių 
kapinėse Rookwood. Ten 
bus pamokslas, Libera ir 
kitos maldos bei giesmės už 
visus mirusius prie gėlėmis 
ir žvakėmis papuoštų kapų.

Lapkričio 1 d., antradienį, 
Visų Šventųjų privaloma 
šventė. Bus ir lietuviškos 
pamaldos Lidcombe 7.30 vai. 
vak- Kun. P. Butkus 

Sidarų sodyboje 131 Wood
ville Rd., Villawood. Taip 
pat bus įteikiami Kovo klubo 
garbės nariams ženkleliai.

Kovo Valdyba kviečia 
visus sportininkus, rėmėjus 
ir svečius atsilankyti ir da
lyvauti.

GEELONG
PRANEŠIMAS

Spalio 29 d., šeštadienį, 7 
v.v. Geelongo Liet. Namuo
se šaukiamas metinis Gee
longo Lietuvių Sąjungos 
Klubo narių ir rėmėjų susi
rinkimas.

Darbotvarkė:
Susirinkimo atidarymas, 
prezidiumo pirmininko ir 
sekretoriaus kvietimas, 
mandatų komisijos rinkimai, 
pranešimai a) pirmininko, b) 
kasininko ir c) rev. komisi
jos. Naujos valdybos rinki
mai (renkama iš penkių as
menų įskaitant ir vicepirmi
ninkę moterų reikalams. 
Revizijos komisija iš trijų 
asmenų. Klausimai ir suma
nymai ir susirinkimo užda
rymas.

Po susirinkimo tradicinė 
kavutė ir pasilinksminimas 
prie plokštelių muzikos.

Pastaba. Nesusirinkus 
pilnam narių kvorumui susi
rinkimas įvyks prisilaikant 
G. Liet. S-gos Klubo įstatų ir 
visi nutarimai bus laikomi 
teisėtais. Valdyba maloniai 
kviečia visus narius ir rė
mėjus atlikti tautinę pareigą 
gausiai dalyvaujant susirin
kime o vėliau prie suneštinių 
vaišių maloniai praleisti pa
vasario vakarą.

Geelongo Liet. S-gos 
Klubo Valdyba
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VIETOJ M 
į GELIU
Pagerbdami a.a. Petrą 

Šėką vietoj gėlių Mūsų Pas
togei aukojame 50 dolerių G. 
ir P. Patupis, Evela, W.A. ir 
V. ir A. Patupis, Adelaide. 
Gerb. p.p. Patupiams nuo
širdžiai dėkojame.

Mūsų Pastogės leidėjo — 
Liet. B-nės Spaudos Sąjun
gos Komiteto pavedimu 
skelbiame:

ATSIPRAŠYMAS
Mūsų Pastogės redakto

rius atsiprašo sportininkų ir 
jų vadovų, kurie pasijuto 
įžeisti p. R. Sidabro rašiniu 
’’Mūsų sportininkai Ameri
koje - reprezentacija”, tilpu
siu š.m. Mūsų Pastogės 35 
nr. Straipsnis pakliuvo į 
spaudą per neapdairumą.

Redaktorius

CANBERRA
Dabartinis, apylinkės val

dybos pirmininkas Albertas 
Balsys spalio 4 d. iš einamų
jų pareigų pasitraukė. Jo 
vietą užėmė Dr. Kazys Ke- 
mežys, buvęs valdyboje vi
cepirmininku.

A. Balsys atidavė apie 10 
savo metų bendruomenės 
reikalams, eidamas visokias 
pareigas valdybose. Jis taip 
pat išbuvo keletą metų Bal- 
tiečių Tarybos Canberroje 
urmininku. Turėjo nemažai 
)ažinčių vietos australų po- 
itikų ir kat. bažnyčios 
įierarchijos tarpe. Tikėki

mės, kad ir ateityje Alber
tas neatsisakys reikalui 
esant pasidalyti savo paty
limu ir žiniomis su būsimais 
apylinkės valdybų žmonė
mis.

km

— Ar pažįsti tą žmogų, 
kuris tave asilu išvadino?

— Pirmą kartą matau.
— Tai iš kur jis tave pa

žįsta?

Printed hv Rntnr Prose T.trl .

8


	1983-10-24-MUSU-PASTOGE_0001
	1983-10-24-MUSU-PASTOGE_0002
	1983-10-24-MUSU-PASTOGE_0003
	1983-10-24-MUSU-PASTOGE_0004
	1983-10-24-MUSU-PASTOGE_0005
	1983-10-24-MUSU-PASTOGE_0006
	1983-10-24-MUSU-PASTOGE_0007
	1983-10-24-MUSU-PASTOGE_0008

