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Dail. ROMO VIESULO projektas pašto ženklo, kurį, tikimasi, išleis Vati
kanas 1984 metais šv. Kazimiero 500-jų mirties metinių proga

PASAULIS TURI ŽINOTI
Šiandien beveik visas 

laisvasis pasaulis žino ar yra 
girdėjęs apie religijos per
sekiojimus Lietuvoje. Tai 
atsiekta įvairiais būdais: ra
dijo, spaudos, informacijos 
platinimu, o pati svarbiausia 
ir pagrindinė srovė, tai 
’’Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos”. Jos pradėtos 
leisti - pasirodė 1972 m. kovo 
19 d. Pradžioje lyg ir nedrą
siais žingsniais, bet atsiran
dant vis daugiau talkininkų, 
pasiekiamas ir užsienis.

Lietuvoje, pogrindyje, jau 
išleisti 59 numeriai. Jie visi 
pasiekė laisvąjį pasaulį ir 
Lietuvos Kronikos Sąjunga 
išleido 6-tą tomą. Šiame to
me, kaip ir ankstyvesniuose, 
sutelkta daug medžiagos iš 
įvairių Lietuvos vietovių, 
iškeliant okupantų ir jiems 
tarnaujančių ’’žygius” prieš 
tikinčiuosius.

Religijos persekiojimas 
Lietuvoje vyksta labai 
plačiu mastu; dažnai užtu
šuotas, paslėptas po nekalta 
įsakymų ir įstatymų raide; 
mokyklose bandoma išrauti 
bet kokį religinį pasireiš
kimą, ženklą, kad mokslei

viai ’’neužsikrėstų” tikėjimo 
pažinimu; religinė spauda 
griežtai draudžiama, net ne
leidžiama importuoti 
spaudos ir knygų apie reli
giją; suvaržytas kunigų ir 
dvasiškių judėjimas ir t.t.

Vis tik atsiranda nai
vuolių, kurie apsilankę Lie
tuvoje to viso nepastebi ir 
bando grįžę įtikinėti, kad 
Lietuvoje bažnyčios atviros, 
tikėjimas nevaržomas - pilna 
tikėjimo ir sąžinės laisvė. 
Tai apgaulinga uždanga, ku
rios nepastebi nerūpestingi 
turistai. Po šia uždanga sle
piasi kieta ir nuožmi kova 
prieš religiją ir tuos, kurie ją 
remia ir grindžia savo gyve
nimą. Katalikų Bažnyčia yra 
viena iš stipriausiai paro
džiusių rezistenciją, nors jos 
hierarchijoje jau infiltruota 
nemažai ’’dvasiškių”, kurie 
pataikauja okupantui ir jo 
siekiams.

Mes gyvendami laisvame 
pasaulyje mažai kreipiame 
dėmesio į vykstančią kovą, 
ne tik dėl religinės laisvės, 
bet laisvės aplamai. Mūsų 
kasdieniniai rūpesčiai, ma
terialinės ’’problemos” už-

1984-JI —
ŠV. KAZIMIERO METAI

Lietuviai katalikų vysku
pai išeivijoje arkiv. Povilas 
Marcinkus, arkivysk. Anta
nas C. Salatka, arkiv. Jonas 
Bulaitis, vysk. Vincentas 
Brizgys ir vysk. Antanas 
Deksnys bendru ganytojiš
ku laišku tikintiesiems 
paskalbė 1984-sius metus šv. 
KAZIMIERO METAIS. Iš
keldami šv. Kazimiero 
šventumą ir dorybes prieš 
500 metų gyvenusio Lietu- 

gožia pareigas savo tautai, 
nors mūsų spaudoje vis už
simenama, vis kartojamasis 
kreipiamas dėmesys.

Melbourne jau kelinti me
tai, tyliai lyg tos bitutės, 
veikia ’’Lietuvos Bažnyčios 
Kronikoms” remti būrelis. 
Jo tikslas remti ”LKBK” iš
leidimą, platinti išleistas 
knygas, rinkti aukas ir telkti 
finansus. Būreliui nepailsta
mai vadovauja Genovaitė 
Baltutytė. Iki š.m. birželio 
pabaigos būrelis yra surin
kęs $ 4204. Tai nemaža su-
ma, ypatingai kai ši suma 
sutelkta ne kokiu nors vaju
mi, bet asmeniškai krei
piantis, gaminant pietus 
Lietuvių Namuose, kurių 
visas pelnas skiriamas šiam 
kilniam tikslui.

Lietuvių išeivijos bažny
tinė hierarchija dar ir šian
dien pilnai nesutaria ’’Lietu
vos Bažnyčios Kronikų” lei
dimo reikalu. Gaila, kad net 
tokios svarbos reikaluose 
nesurandama vieningos 
nuomonės. Kaip ten bebūtų, 
”LKBK” skleidimas po pla
tųjį pasauli yra perdaug 
reikšmingas ir svarbus 
veiksnys, kad leistume am
bicijoms ar asmeniškumams 
jį slopinti.

Lietuvos B. Kronikos Są
jungai JAV vadovauja kun. 
K. Kuzminskas, šiam darbui 
pasišventęs ir sutelkęs būrį 
asmenų. Jie jau yra išleidę 
”LKBK” anglų, prancūzų ir 
ispanų kalbomis. Pasaulio 
Lietuvių Dienų metu Čika
goje LKS suruošė parodą, 
kurioje buvo gražiai išdės
tyti įvairūs laiškai, atsiliepi
mai, padėkos iš įvairių 
aukštų valstybės ir bažnyčių 
(ne tik katalikų) pareigūnų, 
kai kurie net prisiuntė para
mos. Gaila, kad ši paroda 
praėjo tyliai, be reklamos, 
mūsų spaudai jos net nepa
minint.

Visas šis kilnus darbas 
remiasi lėšomis, kurių pa
galba įmanoma išleisti gau
tas iš Lietuvos pogrindžio 
Kronikas. Malonu pastebėti, 
kad Australijos lietuviai yra 
gerokai parėmę Kronikų 
leidimą. Be G. Baltutytės 
vadovaujamo būrelio, $ 1000 
sumą yra paaukoję broliai 
Feliksas ir Alfonsas Ročiai iš 
Melbourno.

Norintieji paremti

vos karalaičio primena jo 
pavyzdį ir įtaką lietuvių 
tautai ir ypač lietuvių jauni
mui. 1636 metais popiežius 
Urbonas VIII šventąjį pa
skyrė Lietuvos globėju, o 
popiežius Pijus XII 1948 m. 
šv. Kazimierą paskelbė lie
tuvių kilmės jaunimo globė
ju.

Šv. Kazimiero sukaktį 
vyskupai ragina švęsti kaip 
galima iškilmingiau.

”LKBK” leidimą tai gali pa
daryti pasiųsdami savo auką 
tiesiog į tam tikslui Lietuvių 
Kooperatinėje Kredito D-je 
Talka Ltd. atidarytoje sąs
kaitoje. Užtenka pažymėti 
kam pinigai siunčiami. 
Adresas: LKKD TALKA 
Ltd., G.P.O. Box 4051, Mel
bourne, Vic. 3001.

Lietuvos Kronikos Sąjun
gos adresas: 6825 South 
Talman Avenue,\ Chicago, 
Illinois 60629 USA.\

pasaulyje
Lebanone teroristai už

puolė Jungtinių Tautų 
taikos korpuso dalinius. Be
veik tuo pačiu metu Beirute 
į amerikiečių dalinio karei
vines įsilaužė sunkvežimis 
prikrautas bombų ir sprogo 
sugriaudamas pastatą, kur 
miegojo amerikiečių "mari
nų” batalionas. Griuvėsiuose 
žuvo daugiau kaip šimtas 
karių.

Beveik tuo pačiu metu ir 
tokiu pat būdu susprogdin
tas kitas pastatas už dviejų 
kilometrų, kur stovėjo UNO 
taikos korpuso prancūzų 
dalinys, kur priskaitoma irgi 
apie tiek aukų neskaitant 
sužeistųjų.

Iš kitos pusės stebėtina, 
kad karinės įgulos, kokiais 
tikslais jos bebūtų, gali ra
miai miegoti be jokių sargy
bų. Atentato metu, atrodo, 
tokių sargybų nebuvo. Negi 
amerikiečiai ir prancūzai 
tiek pasitiki, kad kitiems jų 
misija yra šventa ir nelie
čiama?

Praktiškai teroristai ir fa
natikai su niekuo nesiskai
to, todėl pasitikėti titulu 
’’Taikos misija” kaip kokia 
šventa ir neliečiama saugu
mo uždanga, yra naivus pa
sitikėjimas, kaip kad šiandie 
visur suktoj politikoj tebe
pasitiki sutarties raide ant 
popieriaus. Turėtų vakarie
čiai blaiviau žiūrėti į Sov. 
Sąjungą: kiek ji yra pasira
šiusi visokių tarptautinių 
sutarčių nuo 1917 metų, bet 
iki šiol nė vienos jų nesilai
kė. Šitas skaudus smūgis 
yra gera pamoka vakarie
čiams.

Skaudžios 
mirtys

MIRĖ
JONAS NEVERAUSKAS

Spalio 23 d. savo namuose 
staiga mirė Adelaidėje Jo
nas Neverauskas, žinomas 
kultūrininkas mūsų bend
ruomenėje, ypač Adelaidėje, 
savo dėmesį sukaupęs dau
giausia teatrui: vaidino, re
žisavo, plačiausiai reiškėsi 
scenoje. Paminėdami velionį 
plačiau apie jį skaitysime 
kitą kartą.

NETEKOME
ALF. MIKULSKIO

Gauta žinia, kad spalio 14 
d. Clevelande (USA) staiga 
mirė muzikas dirigentas Al
fonsas Mikulskis, ilgametis 
Čiurlionio ansablio vadovas. 
Mirė ištiktas širdies prie
puolio. Apie jį plačiau skai
tysime kita proga.

RINKIMAI
QUEENSLANDE

Po valdančiųjų tautininkų 
ir liberalų partijų, valdžiusių 
Queenslandą, susikirtimo 
metų vidury, premjeras J. 
Bjelke-Petersen paleido 
parlamentą ir paskelbė nau
jus rinkimus, kurie įvyko 
spalio 22 d. Prieš rinkimus 
labai džiūgavo darbiečių 
partija, tikėdamasi šia proga 
iš valdžios išstumti tauti
ninkus, kurie prie valstybės 
vairo išbuvo 26 metus. Rin
kimų rezultatai liberalų 
partijai buvo katastrofiški: 
iš anksčiau parlamente tu
rėtų 20 vietų po šių rinkimų 
bepaliko vos 7. Visus kitus 
pasidalino tautininkai ir 
darbiečiai. Rinkimus laimėjo 
premjero J. Bjelkės-Peter- 
serno vadovaujama tauti
ninkų partija, gaudama par
lamente virš 40 vietų iš 83 
taip, kad tautininkai galės 
valdyti kraštą vieni neidami 
su niekuo į koaliciją.

Šie rinkimai sukėlė dide
lių rūpesčių liberalų partijai. : 
Australijoje. Liberalų lan
kose šiuo metu bepaliko tik 
Tasmanija. Lygiai susirūpi
nusi ir darbiečių partija, nes 
šie rinkimai parodė daugiau 
pasitikėjimo tautininkams, 
negu darbiečiams. Taip pat 
jaučiamas atšąlamas darbo 
partijai ir visoje Australi- ! 
joje. Tą pačią spalio 22 d. . 
įvyko pririnkamai naujų par
lamentarų vietoj mirusių ar 
pasitraukusių NSW valsti
jos keturiose apylinkėse. 
Aišku, pririnkti darbiečiai, 
bet rinkimų rezultatai rodo, 
kad apie 10% gyventojų pa
sisakė prieš darbiečius.
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Žmogaus teisės - 
tolimas idealas

Gruodžio 10 d. sueina 35 
metai, kai 1948 m. Jungtinių 
Tautų Organizacija (angliš
kai sutrumpintai UNO) vi
sam pasauliui paskelbė 
Žmogaus Teisių Deklaraciją 
{Universal Declaration of 
Human Rights) siekdama 
darnesnio ir taikingesnio 
žmonių ir tautų sugyvenimo 
ir tikintis išvengti žmoniją 
alinančių karų. Tą žmogaus 
teisių deklaraciją pasirašė 
visos to meto Jungtinėms 
Tautoms priklaususios vals
tybės įskaitant ir komunis
tinius kraštus kaip Sovietu 
Sąjunga ir jos rytų bloko sa
telitai. Be abejo toji dekla
racija apima ne tik žmogų 
kaip individą, bet ir tautas. 
Kaip tik tų žmogaus teisių 
deklaracijos pasėkoje išsi
laisvino kolonialinėje pri
klausomybėje buvusios tau
tos Azijoje ir Afrikoje ir su
sikūrė visa eilė naujų nepri
klausomų valstybių. Atrodė, 
kad pasaulis pasuko teisingu 
keliu respektuojant ir ger
biant žmogaus ir tautų inte
gralumą ir prisilaikant tos 
deklaracijos nuostatų sunku 
įsivaizduoti ateities karus 
arba žmonių bei valstybių 
kivirčus, kurių nebūtų 

galima išspręsti taikingu 
būdu.

O tačiau ne visos valsty
bės tų deklaracijos nuostatų 
laikosi ir dėl to per tą laiką 
neatitolino karų grėsmės. 
Ypač su tokiu žmogaus ir 
tautų teisių nesiskaitymu 
pasižymi diktatūriniai ir to
talitarinių ideologijų kraš
tai. Tokia Sovietų Sąjunga, 
■iškilmingai pasirašiusi Žmo
gaus teisių deklaraciją ir gi
riasi turinti humaniškiausią 
pasaulyje konstituciją, bet 
praktiškai ji nesilaiko nei 

Broliui Jonui staiga mirus, bendradarbiui VYTAUTUI 
NEVERAUSKUI, giminėms ir artimiesiems, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

E.V. Baltučiai ir B.J. Lapšiai

Bendruomenės veikėjui, visuomenininkui ir 
kultūrininkui

A.A.
JONUI NEVERAUSKUI

mirus, jo žmoną Valę, dukrą Juliją Vasiliūnienę ir brolį 
Krašto Valdybos įgaliotinį Vytautą ir jų šeimas užjaučia 
ir liūdi su visais adelaidiškiais.

ALB Krašto Valdyba

A.A.
JONUI NEVERAUSKUI 

mirus, jo žmonai ir broliui, jų šeimoms, giminėms ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Netikėtai praradę ištikimą lietuvį bendruomenės 
vardu jungiamės prie visų skaudaus liūdesio.

ALB Adelaidės Apylinkės
; Valdyba

žmogaus teisių nuostatų, nei 
savo konstitucijos. Ne gana, 
kad krašto viduje žmogus 
totaliai pavergtas, bet dar 
savo galią plečia ir už turimų 
ribų užpuldama kaimyninius 
kraštus (Vengrija, Čekoslo
vakija, Afganistanas...), to
liau keldama revoliucijas, 
maištus, terorizmą visame 
pasaulyje. Karštligiškai 
ginkluodamasiji virto atvira 
grėsme visam pasauliui.

Nors Sovietų Sąjunga ka
rais ir revoliucijomis plečia 
savo imperijos ribas, deja, 
tarptautiniuose forumose 
daugiausia atvirai (ypač 
paskutiniu metu) kalbama 
apie žmogaus asmenines 
laisves, bet niekur nekliu
doma sovietų dekolonizacija 
ir tautų išlaisvinimas. Jeigu 
kalbama apie asmens lais
ves, tai juo labiau turėtų 
stovėti dėmesy tautų teisės 
tvarkytis ir gyventi sava
rankiškai. Žmogaus teisių 
pagrindu tos laisvės bruka
mos primityvioms taute
lėms, kurios netgi neturi 
žalio supratimo apie kokias 
teises ar valstybinę sant
varką, bet akivaizdžiai ap
lenkiamos pavergtos tautos, 
turinčios savo kultūrą, isto
riją ir turėjusios nepriklau
somą valstybinę nepriklau
somybę. Okupacijoje jos 
naikinamos, paskubintai 
rusinamos nesiskaitant su 
priemonėmis. Štai Jungtinių 
Europos Tautų parlamente 
priimta rezoliucija, reika
laujanti pavergtiems Pabal
tijo kraštams laisvės toliau 
už parlamento ribų neišėjo, 
nes atskirų valstybių vy
riausybės atsisakė tai rezo
liucijai duoti tolimesnę eigą. 
Ką tas reiškia? Baimė ar no
ras pataikaujant sovietams 

išsipirkti nuo galimos grės
mės?

Greičiausia tuo pačiu pa
taikavimo motyvu ir 1974 m. 
ir Australijos vyriausybė 
pripažino Sovietų Sąjungai 
jėga užgrobtas Pabaltijo 
valstybes ir tuo pripažinimu 
akivaizdžiai sulaužė Žmo
gaus Teisių nuostatus. Tą 
gėdą išpirko darbiečius iš 
valdžios išstūmusi Australi
jos liberalų vyriausybė, bet 
ar ilgam?

Sovietų gulago salyne 
naikinami ir kentėdami už 
žmogaus teises sudaro mil
žiniškas armijas už laisvę ir 
žmogaus teises, bet kas iš 
laisvųjų kraštų juos prisi
mena ir užstoja? Mažesnius 
kraštus už panašus darbus 
tariami laisvės ir žmogaus 
teisių gynėjai skaudžiai ata
kuoja ir net taiko visokias 
sankcijas, bet Sovietų Są
junga visuomet palieka 
nekliudoma, kaip koks tabu. 
Rusams užpuolus Afganis
taną bent pro forma grieb
tasi sankcijų, bet greitai 
viskas nuščiuvo ir vėl san
tykiaujama su sovietais lyg 
nieko nebūta, nors jau be
veik ketveri metai, kaip už
pultas kraštas teriojamas ir 
naikinamas. Ir čia akivaiz
džiai ir begėdiškai laužomos 
Žmogaus Teisės ne vien tų, 
kurie pavergimo tikslais už
puola ir kariauja, bet ir tų, 
kurie tokius dalykus tole
ruoja. Štai Korėjos keleivi
nio lėktuvo pašovimas pla
čiai sukėlė pasipiktinimo 
audrą, bet nepraėjo nė poros 
mėnesių, kai viskas nurimo, 
iš spaudos dingo kalbos ir 
vėl gyvenimas vyksta, kaip

MIRUSIEJI
A.A. ALEKSANDRA 

RAGAUSKIENĖ

Aleksandra Šulikauskai- 
tė-Ragauskienė gimė 1907 
m. liepos 7 d. Lietuvos sos
tinėje Vilniuje. Pakrikštyta 
šv. Onos bažnyčioje, Vilniu
je.

Aleksandra užaugo pasi
turinčioje gausioje šeimoje. 
Prasidėjus Pirmam pasauli
niam karui, jos tėvai iš Vil
niaus persikėlė arčiau 
Kauno. Netoli Išlaužo nusi-, 
pirko ūkį, kur Aleksandra 
praleido kūdikystę ir jau
nystę.,.

1927 m. Aleksandra ište
kėjo už Juozo Ragausko ir 
apsigyveno Kaune, kur Juo
zas gavo valdišką tarnybą ir 
kur susilaukė šeimos.

Antrą kartą bolševikams 
grįžtant, 1944 m. Aleksand
ra su dar jauna šeima pasi
traukė į Vokietiją. 1949 m. 
Aleksandra su šeima atvyko 
į Australiją ir apsigyveno 
East Melbourne. Visiems 
dirbant ir taupant, nupirko 
namelį.

Tačiau metai palieka savo 
pėdsakus. Po kiek laiko su
sirgo vyras Juozas ir mirė. 
Viena likusi gyveno savam 
namelyje, bet sveika nesi
jautė. Ėjo pas daktarus, ta
čiau reikalai negerėjo. At
vykęs daktaras tuojau pa
siuntė į ligoninę, kur nelau
kiant operuota. Vidurių

PADĖKA

Mūsų mielai motinai, uošvei ir močiutei 
ALEKSANDRAI RAGAUSKIENEI 

mirus, nuoširdžiai dėkojame kun. S. Gaideliui už paskuti
nį patarnavimą jaūšv. Mišias ir palydėjimą į kapus. Kun. 
P. Daukniui už aplankymus ligoninėje ir patarnavimus, o 
taip pat ligoninės katalikų kapelionui, Ascot Vale parapi
jos klebonui ir vienuolyno seselei.

Dėkojame Melb. Liet. Katalikių Moterų Draugijai už 
taip skaniai paruoštus ir sočius pietus laidotuvių daly
viams.

Dėkojame Gintrai, Viktorui ir Alytų šeimai, S. Fišerie- 
nei, Antanui,- Cherilyn ir Fišerių šeimai už taip gražius 
vainikus ant velionės karsto.

Dėkojame už aukas šv. Mišiomis už velionės vėlę: S. 
Šiuskui, Grigaičiams, S. Fišerienei, M.K. Prašmutams, 
J.J. Valaičiams, Aranauskams, J.L. Kebliams, S. Savic
kienei, S. Stepanavičienei, B.S.A. Butkų šeimai, K.B. 
Poškams, V.G. Pažereckams, A. Grikepelienei, E.M. Ma- 
tulioniams, P. Adomavičienei, K. Sackui, B. Mačiulaitie- 
nei. Z. Raudžiui.

Širdingiausia padėka velionės kaiminkoms p. Žitkevi
čienei ir p. Grikepelienei, ligonei sergant padėjusioms ir 
nuolat aplankiusioms.

Dėkojame visiems gausiai laidotuvėse dalyvavusiems 
ir palydėjusiems velionę į amžino poilsio vietą Fawkner 
kapinėse, Melbourne! Dėkojame už gausias užuojautas, 
žodžiu, telefonu, atvirutėmis.

Dar kartą visiems nuoširdus ačiū, o velionei tariame 
paskutinį amžiną atilsį svetimoje žemelėje.

Velionės šeimų vardu

.•/

nieko nebūta. Australija pa
sirašė su sovietais išplėstus 
prekybinius santykius ir net 
žada užmegsti abiejų kraštų 
draugystės ryšius. Argi tai 
nėra tos Žmogaus Teisių 
Deklaracijos akivaizdus su- 
niekinimas? Žmonių ir tautų 
taikingas sugyvenimas gali
mas tik tada, jeigu būtų lai
komasi žmogaus teisių 
nuostatų ir jas visiems tai
kytų be dvigubo standarto.

(v.k.)

A.a. A. Ragauskienė

vėžys jau buvo apėmęs di
delę dalį viso organizmo.

Žemiškąją savo kelionę 
Aleksandra baigė spalio 17 
dieną Melbourne Royal 
Hospital. Aleksandra palai
dota šalia savo vyro Juozo 
(kuris mirė 1981.10.21) 
Fawkner kapinėse. Lai
dotuvių apeigas atliko kun. 
S. Gaidelis. Mūsų nuoširdi 
padėka jam.

Taip pat nuoširdžiai 
visiems dėkojame už daly
vavimą rožančiuje, pamal
dose ir už palydėjimą į am
žino poilsio vietą.

Amžinąjį atilsį duok jai 
Viešpatie. Mirė aprūpinta 
paskutiniais sakramentais.

B.Z.

NAUJI LEIDINIAI
ŠVIETIMO GAIRĖS. 

Lietuviško ugdymo žurnalas 
mokyklai ir šeimai. 1983 m. 
•Nr. 29. Leidžia JAV LB 
Švietimo Taryba. Red. St. 
Stasienė, admin. J. Plačias, 
3206 W. 65th pl. Chicago, UI. 
60629, USA. Išeina du kar
tus per metus. Prenumerata 
metams $ 4. Atskiras Nr. $ 2

Šiame numery: Švietimas 
šiuo metu (J. Kavaliūnas), 
Poilsis gamtoje (Gamtos 
Mylėtojas), Aušra ir jos žo
dis (V. Kavaliūnas), Vaikas 
ir poezija (Violeta), Trečias 
žmogaus plėtros laikotarpis 
(D. Petrutytė), Mažoji Lie
tuva - lietuviškos kultūros 
lopšys (A. Bagdonas), ir eilė 
kitų vertingų rašinių. Gausu 
informacijos ir kitų žinių.

LIETUVOS K.B. KRO
NIKA. Nr. Nr. 58 ir 59.1983 
m. gegužės ir rugpiūčio 
mėn. Periodinis pavergtos 
Lietuvos pogrindžio leidi
nys, leidžiamas nuo 1972 
metų.

Abiejuose numeriuose 
daug kronikinių žinių, apie 
suimtuosius kunigus, kun. 
A. Svarinsko teismą, lietu
viai sąžinės kaliniai ir t.t. 
Abiejų numerių kopijas re
dakcijai prisiuntė Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
koms Leisti Sąjunga, 6825 
So. Talman Ave., Chicago 
R!. 60629, USA.

Šiuo metu pasaulyje pri- 
skaitoma žydų iki 15 milijo
nų. Daugiausia jų yra Ame
rikoje apie 6 mil., Izraelyje - 
3 mik, Sov. S-goj apie 2 su 
puse mil. Kitur po mažiau.

**♦

Sovietų mokslininkas ir 
Nobelio laureatas Dr. And
rėj Sacharovas viename sa
vo laiškų į užsienį rašė: ge
riau išleisti bilijonus dolerių 
moderniausioms amerikie
čių raketoms, jeigu jų pa
vojus paskatins Kremliaus 
valdovus pradėti rimtas nu
siginklavimo derybas. Kol 
abi pusės turi branduolinius 
ginklus, tai geriau išlaikyti 
jų balansą.
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IŠ n—JŲ PLB DIENŲ ČIKAGOJE
KASO JURGIS J ANUŠATnS

JAV LB literatūrinė premija

Reportažą užbaigiant
1983 METŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

LITERATŪROS PREMIJA

lietuviu 
DIENOS (MIGO

Malonus Redaktoriau,
Su mielais Australijos 

lietuviais, Mūsų Pastogės 
skaitytojais, nuoširdžiai 
dalinausi II PL D-nų įspū
džiais, išgyvenimais, stab
telėjau pasižvalgyti kiek
viename renginyje, užsimi
niau ir apie mažytes nesėk
mes, pasitaikiusias šių di
dingų dienų sūkuriuose. 
Baigdamas kelionę po II 
PL D-nas, jau iš laiko per
spektyvos žvilgtelėsime į 
jas, jų reikšmę ateities lie
tuviškajam gyvenimui.

PLB SEIMAS

Vienas iš pagrindinių ir 
svarbiausiųjų renginių lai
kytinas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimas. 
Jame dalyvavo iš 16 laisvojo 
pasaulio kraštų, demokra
tiškai išrinktų 115 atstovų. 
Seimas buvo ypač darbin
gas, kultūringas. Atstovai 
gerai pasiruošę. Į lietuviš
kojo gyvenimo problemas 
žvelgė realiai, ieškojo būdų 
pratęsti tautinį gyvastingu
mą išeivijoje. Priėmė labai 
daug nutarimų ir siūlymų, 
kuriuos turės įgyvendinti 
naujoji PLB Valdyba atei
nančių ketvertų metų ka
dencijoje.

Ypatingai buvo geros pa
grindinės kalbos: prof. Dr. 
Vytauto Vardžio, buv. PLB 
pirmininko ir ’’Pasaulio Lie
tuvio” redaktoriaus inž. 
Broniaus Nainio ir Tėviškės 
Žiburių redaktoriaus kun, 
Dr. Prano Gaidos. Pirmasis 
kalbėtojas lietė opius mūsų 
pavergtos tėvynės klausi
mus, antrasis atviru žvilgs
niu analizavo lietuviškosios 
išeivijos problemas ir trety
sis, prisimindamas ’’Aušros” 
šimtmeti, sugrįžo į tolimą 

tmūsų tautos praeitį, kada 
taurūs tautos vyrai ir mote
rys kovojo ir prikėlė Lietuvą 
nepriklausomam gyvenimui.

Seimo metu visa eilė gerų 
kalbėtojų palietė lietuviško
sios išeivijos šakotą gyveni
mą ir nurodė būdus, kurie 
išeiviją vestų prasmingesnio 
darbo keliu.

Seimas išrinko ir naują 
PLB Valdybą, visi jos nariai 
iš viduriniosios ir jaunesnio
sios kartos, lietuviškose or
ganizacijose išaugę ir gerai 
pažįsta LB darbus. Valdyba 
koalicinė - įvairių pažiūrų 
žmonės, aukštos inteligenci
jos, turį visuomeninės ir or
ganizacinės veiklos patirtį. 
Jie PLB ves, tikėkime, našu 
ir sutartinio darbo keliu.

PLB Seimas buvo gerai 
organizuotas. Jo suruošimui 
vadovavo Dr. Petras Kisie
lius su komiteto talka. Sei- 
mas nustatė ir veiklos gaires 
ateičiai.

II PLD šūkis - ’’Vienybėje 
su kovojančia tauta”, gailai, 
Seime nesusilaukė platesnio 
dėmesio, pro pavergtos tau
tos rūpesčius prabėgta 
trumpomis užuominomis, 
giliau nepažvelgus į okup. 
Lietuvos šauksmą jai padėti 
kovoje su nuožmiu okupan
tu. O tai turėjo, be abejo, 
rasti gilesnį problemų paži
nimą ir neužtenka vien 
skambaus šūkio, bet reikia 

ir konkrečios paramos. Ti
kėkime, kad naujoji PLB 
Valdyba šio klausimo nepa
mirš savo darbų rikiuotėje.

Seimo atidarymo iškil
mės, be abejo, palieka neuž
mirštamą įspūdį. Šiaip, 
Seimą tenka laikyti pasise
kusiu ir jo darbų išdavos bus 
jaučiamos ateityje.

J. Janušaitis vaizdžiai 
aprašęs PLB Dienas. Jam 
skaitytojų vardu nuoširdžiai 
dėkojame. Red.

DAINŲ ŠVENTĖ
’ • - VI

Didingas, nepasikarto
jantis įvykis. Jai buvo 
kruopščiai ruoštasi. Šventė
je dalyvavo 1600 vyresniųjų 
ir jaunių dainininkų. Ši Dai
nų šventė, neabejotinai, 
[jaskatino chorus savose ko- 
onijose ir tuo pačiu žymiai 

pagyvino kultūrinę veiklą. 
Geras sumanymas šventę 
baigti tautiniais šokiais, su 
chorų ir orkestrų palyda. 
Šokiai trys, gražūs, įspūdin
gi ir už tai ačiū 200 šokėjų ir 
vadovei Nijolei Jasėnaitei- 
Pupienei. Gal ateityje rei
kėtų daugiau dėmesio 
kreipti į repertuaro parin
kimą. Ir šį kartą daug liūd
nokai skambančių dainų. 
Nesakau, kūriniai mūsų 
kompozitorių, vertingi, 
tačiau gal jie daugiau tinka 
pavieniams chorams, kon
certams, bet Dainų šventėse 
pasigendama trankesnių, 
didingiau skambančių kūri
nių. Ir tai įsidėmėtina mūsų 
kūrėjams. Publika viso to 
pasigenda, nes liūdnos dai
nos ir sunkokai išdainuoja
mos, o ypač jaunųjų chorų. 
Nepergeriausiai tiko 
jaunųjų choristų jungtiniam 
chorui ir vieno solisto stip
rus, užgožiantis chorą, 
balsas, skardžiai aidėjęs per 
mikrofonus.

Dainų šventės komite
tas, vadovaujamas darbš
taus pirmininko Vaclovo 
Momkaus, šventę techniškai 
suruošė labai gerai. Įspū
dingas paradas, trumpos, 
taiklios tiek paties pirmi
ninko, tiek ir garbės svečių 
kalbos parodė gražų išra
dingumą ir 8000 žiūrovų bu
vo sutiktos entuziastingai. 
Prezidento R. Reagano 
sveikinimas telefonu tiesiog 
į Dainų šventės salę ir jo 
gražūs linkėjimai skaityti
na prie gerųjų laimėjimų.

Dainų šventė liudijo mūsų 
tautinę kultūrą, jos grožį ir 
buvo didžioji paskata dainos 
puoselėtojams ateičiai.

Dainų šventės išgyveni
mai, ypač jaunųjų širdyse, 
liks kaip šviesus prisimini- 
pias ir pasididžiavimas.

PLJ KONGRESAS

Taip pat svarbus įvykis, 
Visų dėmesys - jaunimui. 
Jam kruopščiai ruošėsi ir 
pats jaunimas, sudarydamas 
kongreso plačią, gana įdo
mią darbų programą. Kong
reso visiems darbams vado
vavo gana darbšti pirminin
kė Violeta Abariūtė su įvai
riomis komisijomis.

Jaunimo Kongreso atida
rymo iškilmės įvyko Čika
goje. Jos išsivertė be įpras
tinių paradų. Scenoje rikia
vosi visų, iš kur atstovai at
vykę, kraštų vėliavos ir virš 
40 tuščių kėdžių, kurios 
buvo paženklintos mūsų 
tautos sąžinės kalinių, ar 
kalinamųjų pavardėmis. Tai 
buvo skirta pagerbti mūsų 
tautos kankinius ir jie buvo 
Sakviesti garbės svečiais, 

kongreso atidaryme pasa
kytos kalbos geros, nusa
kančios PLJ uždavinius. Čia 
jaunieji kalbėtojai parodė 
didelį sąmoningumą, lietu
viškojo jaunimo ir lietuviš
kosios išeivijos gyvenimo 
gilų pažinimą. Vyravo jau
natviškos nuotaikos, nesto
kota ryžto, jaunimas pasi
rodė išradingas planuoti ir 
vykdyti uždavinius. O kai 
dažnai vyresnieji ima aima
nuoti, kad jaunimas eina ki
tais keliais, vis galvojame, 
ar susilauksime naujų vadų. 
Stebint PLJ Kongresą, jo 
darbus, peršasi mintis, kad 
iš jų tarpo išaugs nauji va
dai, be, greičiausia, didesnio 
tarpusavio erzelio, įsijungs į 
LB darbus ir tuo užtikrins 
tautinio gyvastingumo išli
kimą ateities metuose. Apie 
Kongreso darbus, be abejo, 
skaitysime spaudoje ir apie 
juos kalbės jaunimo kongre
so dalyviai.

Mūsų jaunimas, kaip pa
rodė šis jų kongresas, turi 
ryžto ir teikia gražių vilčių.

sveikatos skyrius
geresnių gyvenimo 
ir medicininės pa- 
žmogaus amžius žy-

Prie 
sąlygų 
žangos 
miai prailgėjo ir dėl to sene
lių yra nepalyginamai dau
giau, negu bet kada. Žmogui 
šiandie sulaukti 60 metų lai
koma natūraliu reiškiniu, o 
sulaukę 80 m. irgi laikomi ne 
kokia išimtimi. Žinoma, su
laukti šitokio amžiaus ir dar 
nebūtį kitiems našta, tenka 
ir pačiam žmogui padėti 
pastangų ir prisilaikyti ati
tinkamų amžiui normų, įdėti 
valios. O-tos elementarinės 
normos būtų: stengtis al
suoti grynu, ne dulkėmis 
prisotintu oru, maitintis na
tūraliu, be jokių cheminių 
priemaišų maistu be jokių 
dirbtinių paskaninimu, 
vengti cholestoroliu per
sunkto maisto, gerti švarų, 
ne chemikalais uždarytą 
vandenį,netūnoti per dienų 
dienas tvankiame kambary 
prie televizijos arba rūkalų

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos, Kultū
ros Tarybai pasiūlius 1980 metais įsteigtoji 3000 dolerių 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS Literatūros premija 
1983 metais skiriama už lietuvių išeivijos grožinę kūrybą, 
išleistą 1982 ir 1983 metais, arba už bet kada parašytus 
rankraščius. Tebegalioja kitais metais skelbtos taisyklės. 
PIRMA. Premija skiriama, atsižvelgiant tik į svarstomo
jo kūrinio meninę vertę. Jei nebūtų gauta premijuotino 
lygio veikalo, vertinimo komisija pasiūlys KultūrosTa- 
rybai tris išeivijos rašytojus, premijuotinus už bendrąjį 
įnašą į grožinę lietuvių literatūrą. Vienam iš jų Kultūros 
taryba, susitarusi su vertinimo komisija, skirtų 1983 
metų premiją.
ANTRA. Premijai veikalus atsiųsti paskutinė data -1983 
m. gruodžio 31 diena.

TREČIA. Premijai veikalai siunčiami Kultūros Tarybos vi
cepirmininko adresu: Viktoras Mariūnas, 1994 Beverly 
Hills dr., Richmond Hts, Ohio 44143, tel. (1-216) 481-4534.

Apie gautus rankraščius bus pranešta siuntėjams. Už 
paštuose užkliuvusias ar dingusias siuntas KultūrosTa
ryba neatsako. Spausdinius siųsti tik paprasta siunta, 
nereikalaujančia gavėjo parašo.
KETVIRTA. Rankraščių pakanka atsiųsti po vieną nuo
rašą, jei po daugiau - palengvintų komisijai darbą. Jie bus 
grąžinami. Knygų atsiunčiama po penkias. Pageidautina, 
kad rankraščiai būtų rašyti mašinėle, bet bus priimami ir 
lengvai iškaitomi ranka rašyti kūriniai.
PENKTA. Pasitarus su Lietuvių Rašytojų Draugija, į 
1983 metų Vertinimo komisiją pakviesti ir sutiko būti na
riais: Dr. Viktorija Skrupskelytė, Dr. Danguolė Tamu- 
lionytė, Balys Auginąs, Balys Gaidžiūnas ir Viktoras Ma
riūnas.
ŠEŠTA. Prie siuntos pridedama autoriaus tikroji pavar
dė, adresas ir telefono numeris.

Premiją laimėjusio rankraščio autorius galės tartis su 
KultūrosTaryba dėl jo. išleidimo.

PASTABA. 1984premija bus vėl skiriama už grožinę 
literatūrą, ^985 - už lituanistinės tematikos mokslo vei
kalą.

KULTŪRINIAI 
RENGINIAI

H PLD metu buvo apstu 
gerų ir menkesnių kultūri
nių renginių. Prie reikšmin 
gųjų reikia skirti Br. Kviklio 
pastangomis suruoštą tur
tingą "Aušros” šimtmečiui 
paminėti draudžiamosios 
spaudos parodą. Gilų įspūdį

dūmais prisotintose patal
pose, dažniau užsiimti fizine 

mankšta arba lengvais dar
bais lauke, darže arba ilges
niais pasivaikščiojimais. Jų 
prisilaikant galima gražiai ir 
ilgai pagyventi.

Fizinis senelio darbas 
turėtų būti lengvo pobūdžio 
užsiėmimas darže auginant 
gėles ar daržoves. Tas at
stoja bet kokią mankštą ir 
pats darbas naudingesnis ir 
prasmingesnis. Bet neturint 
galimybės kuistis darželiuo
se reikia nuosekliai ir pla
ningai mankštintis. Tai ne
reiškia, kad reikia duotis 
kaip sportininkui bėgant il
gas distancijas ir kvėpuo
jant mašinų išmestas dujas 
ar sudeginto benzino dūmus. 
Mankšta turi būti lengvo 
pobūdžio, tinkama sene
liams: daugiau laipioti laip
tais, pavažinėti stacionari
niu dviračiu, ant grindų at
sigulus pasikilnoti ant

Mūsų Pastogė nr. 43,1983.10.31, psl. 3

JAV LB KultūrosTaryba

Ealiko Literatūros vakaras, 
tiriame sutikome tris mūsų 
literatūros stipriuosius at

stovus - poetą Kazį Bradūną, 
dramaturgą A. Landsbergį 
ir beletristę rašytoją Birutę 
Pūkelevičiūtę.
.. Visus kultūrinius rengi
nius vainikavo opera T 
Lituani”. Miesto centro sa
lėje 4000 žiūrovų. Geras 
pastatymas. Opera paliko 
žiūrovams labai malonų įs
pūdį, nors kai kas priekaiš
tauja, kad ji buvusi išlaidi, 
siekė jos pastatymas virš 
100.000 dol. Be abejo, tos 
srities kritikas operoje ras 
krislelių, taisytinų, nenusi-

Nukelta į 5 psl.

rankų, pakilnoti nepersunkų 
svorį ir t.t. Tokios lengvos 
mankštos reikia laikytis 
kasdien ir mankštintis, kol 
pajaučiamas lengvas 
nuovargis. Jeigu turima 
palankias sąlygas, patartina 
kasdien paplaukioti. Plau
kiojimas mankština, sustip
rina, rankų, kojų, sąnarių, 
krūtinės raumenis, ypač šir
dies ir plačių. Taip pat plau
kiojimas padeda turintiems 
venų išsiplėtimą, raminan-, 
čiai veikia apirusius nervus.

Bendrai, nepertemta 
mankšta taiso sveikatą, at
stumia širdies negalavimus 
ir sykiu prailgina žmogaus 
amžių.
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Na
ADEJLAXDE

Jaunimo dovana liet, 
bendruomenei

Žiūrint iš ’’senimo taško į 
’’jaunimą”, atrodo, kad 
senimo beveik neturim: ke
turiasdešimtmečiai yra jau
nimas šešiasdešimtmečiams, 
penkiasdešimtmečiai yra 
jaunimas aštuoniasdešimt
mečiams ir pan. Ir taip Tau
tos Šventės išvakarėse, 
25-jame jaunimo koncerte, 
atrodė, kad Šv. Kazimiero 
parapijos menė buvo pilna 
jaunimo: jaunimas - vaikai 
scenoje, jaunimas - tėvai 
žiūrovų kėdėse prieš sceną.

Koncertas prasidėjo 
dviem ’’Eglučių” dainom, jau 
anksčiau išmoktom, o po jų - 
tikrai maloni Loretos Jab- 
lonskytės deklamacija. Va
karo programa padalinta į 
dvi dalis ir pasirodymų at
žvilgiu gerai išbalansuota. 
Muzikinius kūrinius pianinu 
atliko Dana Kalibataitė, Da
nielė ir Linas (sesuo ir bro
lis) Pociai, poetės Lidijos 
Šimkutės-Pocienės vaikai, 
Venessa ir Peter (sesuo ir 
brolis) Playfordai, Gregory 
Janulis ir Lola Valiulytė. 
Kazio Binkio eilėraščių pynę 
padeklamavo Irena Petkū- 
naitė, Audra Milen ir Ange
lė Snarskytė. Birutė Stal- 
baitė ir Sietynas Kubilius 
buvo kiti deklamatoriai.

ir 
svetur
Pirmos dalies pranešėja - 
Lina Jablonskytė, antros 
Irena Sabeckienė. Apšvieti
mas Pauliaus Rupinsko, Ire
nos brolio. Per pertrauką 
pasišnekėta prie karšto 
vyno, kavos ir pyragų.

Šiais metais iš septynioli
kos pasirodymų tik dvejetas 
buvo ne salioninio pobūdžio. 
Pirmasis - sesučių Danos ir 
Anitos Baltutyčių savo kū
rybos vaizdžiukas ’’Kas 
buvo, yra ir bus”: senelio ir 
vaikaitės ’’supratimai” vedą 
į nesusipratimus; tik kai se
nelis (Dana) ir vaikaitė grie
biasi muzikos instrumentu 
įrodyti ’’tiesą”, pasirodo, 
kad senelio akordeonas ir 
vaikaitės bubnų komplektas 
abiem prabyla visai gyveni
miška santarve! Abi sesutės 
gana guvaus būdo, abi 
mokosi muzikos, abi sav. 
mokyklos auklėtinės, abi 
skautės; visa tai yra judvie
jų pasirodymo pasisekimo 
dalimi.

Antrasis skirtingas pasi
rodymas - Tumo Vaižganto 
’’Menkės” suvaidinimas, 
kurio tekstą scenai paruošė 
Pr. Pusdešris. Gyvai ir 
sklandžiai savo vaidas atliko 
Irena Petkūnaitė, Audra 
Milen, Andrius Dunda ir 
Jonas Kazla.

Vakaro programoje dar 
buvo du skaitytojai: pirmoje 
dalyje Linas Pocius perdavė 

’’Brisiaus galas”, antroje da
lyje Lina Jablonskytė per
skaitė ištrauką iš ’’Sename 
dvare”.

Jauki ’’staigmena” jauni
mo talentų koncerte - tai vi
sos šeimos pasirodymas 
styginiais instrumentais: 
smuiku - šešiametis Jonukas 
Aleksandras Pocius, viola - 
jo motina Margaret Pocius 
ir violenčelė - Jonas, Liudvi
kas, Leonardas Pocius, savo 
pasirodymui pasirinkę lie
tuviškus muzikinius kūri
nius, Nors visa šeima sudaro 
vienas kitą papildančią tri- 
jukę, tačiau dažnai tėvai 
veikia kaip pritarėjai Jonu
ko smuikui. Si yra vienintelė 
šeima Adelaidės liet, b-nėje 
susikūrusi savo šeimos her
bą. Ponas Pocius herbo įsi
gijime nemato nieko ypatin
go, nes pagal jo turimas 
herbe principų žinias kiek
viena šeima turi teisę turėti 
savo skydą su herbu. Jeigu 
yra lietuvių, susidomėjusių 
savo šeimai įsigyti herbą, p. 
Pocius sutinka jiems patar
nauti. Iš tikrųjų, lietuviško 
tęstinumo išlaikymui toks 
paveldimas herbo skydas 
praktiškai būtų sėkminges
nis, negu tik vaizduotės pa
sikliovimas.

Kaip juodas perlas žiūro
vams buvo pristatytas J.A. 
Herbačiausko ’’Erdvės bal
sai”. Visiškoje scenos ir me
nės tamsoje, tarp pusiau at
skleistų užuolaidų beveik 
liktai spinksėjo dvi žvakių 
iepsnelės, o Janina ir Pau
lus Dundai (Andriaus pus
broliai), Sietynas Kubilius ir 

Robertas Vitkūnas tarsi 
juoda litanija bėrė žodžius, 
žodžių derinius sąvokoms 
paryškinti, tai lydant - tai 
prieš pastatant mistiką ir 
realybę, skausmą ir tuš
tumą, viltį ir nebylumą ir 
pan. Klausytojai turėjo pa
gauti kažkur spurdinčią 
tiesą, regėti kažkur kvie
čiančią šviesą, ir, girdėdami 
iš neregimų kalbėtojų žo
džius ir žodžiais piešiamas 
sąvokas, turėjo lyg ir kiek
vienas savo sąmonėje at
baigti autoriaus intencijas. 
Pagarba jaunimui už drąsą 
pasirenkant sau suprantamą 
kūrinį, nors visi žiūrovai, 
mano manymu, būtų turėję 
ne vieną kart skaityti tūlas 
eilutes, kad supratus, kur 
juos būt nuvedęs jų išmin
ties išradingumas...

Šis 25-sis Adelaidės liet, 
jaunimo talentų vakaras, 
globojams Vyr. Moksl. A-kų, 
buvo graži v i s o k i a r i o- 
) o jaunimo dovana liet, 
j-nės ateičiai, o per ją - visai 
ietuvių tautai.

Elena Bulienė

KORP! ’’RAMOVĖS” 
LEIDINYS

Dauguma iš pabėgusių 
nepasiėmėm nei brangiausių 
knygų,nei artimiausių as
menų fotografijų. Todėl 
sveikintina iniciatyva ir at
liktas darbas tų, kurie išlei
do knygą - albumą apie bu-,/ 
vusią Vytauto Didžiojo Uni
versitete Studentų Atsar
gos Karininkų Korporaciją 

’’Ramovę” jos įsteigimo 
jusšimčiui paminėti. Tiems, 
curie buvo minėto universi- 
;eto studentai, vartant šios 
knygos lapus bus malonu 
prisiminti ir savo studenta
vimo dienas, taip kaip buvo 
malonu vartant pirmą 
tokios rūšies leidinį, būtent 
Neolituanų. Atspausdinta 
500 egz. Kaina $ 11 austra
liškų. Po Melbourną jau 
pasklido ir lietuvių bibliote
ka turi, o gal ir kitur.

Jonas Normantas

Mokslininkai tvirtina, kad 
žmogus savo rankomis gali 
atlikti apie 1000 įvairių dar
bų. Tai nepaprastai sudėtin
gas ir išlavintas kūno orga
nas, kuriam savo sudėtingo
mis funkcijomis tegali pri
lygti tik liežuvis.

— Mano tėvelis yra sta
lius. O ką veikia tavo tėtįs?

— Tik tai, ką jam mama 
pasako.

Žmogaus Teisių Deklaracija

UNIVERSAL DECLARATION

Nors prieš keletą metų 
Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių Deklaracija Mūsų 
Pastogėje buvo paskelbta 
lietuviškai, pakartotinai ją 
šia proga skelbiame angliš
kai (originalia kalba), kad 
mūsiškiai santykiuose su ki
tataučiais lengviau galėtų ja 
naudotis ir savo nuomonę 
paremti. Red.

HUMAN RIGHTS
On December 10, 1948, the General Assembly of the 
United Nations adopted and proclaimed the Universal 
Declaration of Human Rights, the full text) of which 
appears in the following pages. Following this historic 
act the Assembly called upon all Member countries to 
publicize the text of the Declaration and “to cause it 
to be disseminated, displayed, read and expounded 
principally in schools and other educational institu
tions, without distinction based on the political status 
of countries or territories.”

or international law, at the time when it was 
committed. Nor shall a heavier penalty be im
posed than the one that was applicable at the 
time the penal offence was committed.

Article 12. No one shall be subjected to arbi
trary interference with his privacy, family, home 
or correspondence, nor to attacks upon his hon- 

our and reputation. Everyone has the right to 
the protection of the law against such interfer
ence or attacks.

Article 13. (1) Everyone has the right to freedom 
of movement and residence within the borders 
of each state.
(2) Everyone has the right to leave any country, 
including his own, and to return to his country.

Article 14. (1) Everyone has the right to seek 
and to enjoy in other countries asylum from per
secution.

Whereas recognition of the inherent dignity and 
of the equal and inalienable rights of all members 
of the human family is the foundation of free
dom, justice and peace in the world,

Whereas disregard and contempt for human 
rights have resulted in barbarous acts which have 
outraged the conscience of mankind, and the 
advent of a world in which human beings shall 
enjoy freedom of speech and belief and freedom 
from fear and want has been proclaimed as the 
highest aspiration of the common people,

Whereas it is essential, if man is not to be com
pelled to have recourse, as a last resort, to re
bellion against tyranny and oppression, that 
human rights should be protected by the rule 
of law.

Whereas it is essential to promote the develop
ment of friendly relations between nations,

Whereos the peoples of the United Nations have 
in the Charter reaffirmed their faith in funda
mental human rights, in the dignity and worth 
of the hitman person and in the equal rights of 
men and women and have determined to pro
mote social progress and better standards of life 
in larger freedom,

Whereas Member States have pledged them
selves to achieve, in co-operation with the United 
Nations, the promotion of universal respect for 
and observance of human rights and funda
mental freedoms.

Whereas a common understanding of these 
rights and freedoms is of the greatest importance 
for the full realization of this pledge,

Now, Therefore,

THF GENERAL ASSEMBLY

proclaims

THIS UNIVERSAL DECLARATION OF 
HUMAN RIGHTS as a common standard of 
achievement for all peoples and all nations, to 
the end that every individual and every organ 
of society, keeping this Declaration constantly 
in mind, shall strive by teaching and education 
to promote respect for theje rights and freedoms 
and by progressive measures, national and inter
national, to secure their universal and effective 
recognition and observance, both among the 
peoples of Member States themselves and among 
the peoples of territories under their jurisdiction.

Article 1. All human beings are born free and 
equal in dignity and rights. They are endowed 
with reason and conscience and should act 
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2. Everyone is entitled to all the rights 
and freedoms set forth in this Declaration, with
out distinction of any kind, such as race, colour, 
sex, language, religion, political or other opinion, 
national or social origin, property, birth or other 
status.
Furthermore, no distinction shall be made on 
the basis of the political, jurisdictional or inter
national status of the country or territory to 
which a person belongs, whether it be independ
ent, trust, non-self-governing or under any other 
limitation of sovereignty.

Article 3. Everyone has the right to life, liberty 
and security of person.

Article 4. No one shall be held in slavery or 
servitude; slavery and the slave trade shall be 
prohibited in all their forms.

Article 5. No one shall be subjected to torture 
or to cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment.

Article 6. Everyone has the right to recognition 
everywhere as a person before the law.

Article 7. All are equal before the law and are 
entitled without any discrimination to equal pro
tection of the law. All are entitled to equal pro
tection against any discrimination in violation of 
this Declaration and against any incitement to 
such discrimination.

Article 8. Everyone has the right to an effective 
remedy by the competent national tribunals for 
acts violating the fundamental rights granted 
him by the constitution or by law.

Article 9. No one shall be subjected to arbitrary 
arrest, detention or exile.

Article 10. Everyone is entitled in full equality 
to a fair and public hearing by an independent 
and impartial tribunal, in the determination of 
his rights and obligations and of any criminal 
charge against him.

Article 11. (1) Everyone charged with a penal 
offence has the right to be presumed ‘innocent 
until proved guilty according to law in a public 
trial at which he has had all the guarantees 

.necessary for his defence.

(2) No one shall be held guilty of any penal 
offence on account of any act or omission which 
did not constitute a penal offence, under national 

(2) This right may not be invoked in the case 
of prosecutions genuinely arising from non-polit- 
ical crimes or from acts contrary to the purposes 
and principles of the United Nations.

Article 15. (1) Everyone has the right to a 
nationality.
(2) No one shall be arbitrarily deprived of his 
nationality nor denied the right to change his 
nationality.

Article 16. (1) Men and women of full age, 
without any limitation due to race, nationality 
or religion, have the right to marry and to found 
a family. They are entitled to equal rights as to 
marriage, during marriage and at its dissolution.
(2) Marriage shall be entered into only with the 
free and full consent of the intending spouses.

(3) The family is the natural and fundamental 
group unit of society and is entitled to protection 
by society and the State.

Article 17. (1) Everyone has the right to own 
property alone as well as in association with 
others.
(2) No one shall be arbitrarily deprived of his 
property.
Article 18. Everyone has the right to freedom 
of thought, conscience and religion; this right 

includes freedom to change his religion or belief, 
’nd freedom, either alone or in community with 
others and in public or private, to manifest his 
religion or belief in teaching, practice, worship 
and observance.

Nukelta į 5 psi.
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DAINUOJANTIS
MELBOURNAS

Leonas Baltrūnas

Kiekvieną kartą, kai meti
niame Dainos Sambūrio 
koncerte nuskamba pasku
tinioji daina, atrodo, kad jau 
atėjo metų pabaiga, nes ži
nome, kad ilgam neturėsime 
didesnių parengimų ar mi
nėjimų, kur galėtumėm iš
girsti lietuviškų dainų.

Jau trisdešimt treji metai, 
kaip Melbourne veikia lietu
viški chorai, oktetai, sekste
tai, kvartetai ir duetai, o 
įvairiausio tembro ir pajė
gumo solistai gražiai įsijun
gia į šiuos vienetus.

Nenuostabu todėl matyti 
pilnutėlę Melbourne Lietu
vių Namų koncertinę salę 
tautiečių, kurie susijaudinę 
ir susikaupę atidžiai klausosi 
artimų ir taip mielų meliodi- 
jū-

Spalio 23-čios dienos 
popietę skuba melbourniš- 
kiai į Lietuvių Namus, nes 
Melbourne Dainos Sambūris 
kviečia visus į paskutinį, šių 
metų, koncertą. Salės scena 
pavasariškai papuošta žalu
mynais, prožektorių šviesos 
laksto sienomis, sėdimas 
vietas baigia užimti klausy
tojai, kurių tarpe matosi 
Melb. lietuvių bendruome
nės valdžia, didelis lietuviš
kų dainų mylėtojas - mūsų 
gerb. klebonas, įvairių mūsų 
organizacijų atstovai, keli 
estų ir latvių draugai ir visi 
kiti - malonūs lietuviškos 
dainos mėgėjai.

Taip, Dainos Sambūrio 45 
balsingi dainoriai, vadovau
jami dviejų jaunų "nimfų”,, 
sugeba savo dainavimu 
sukelti vėją, audrą ar net 
perkūniją, arba gali švelniai 
glostyti lyg pavasario vėje
lis. Nejučiomis esame grąži
nami į Lietuvos laukus, miš
kus, kaimus ir miestus’ir, 
rodos, jau braidžiojame Ne
muno, Neries ar Nevėžio 
Eakrantėmis. O kartais 

lausomės pasakojimų apie 
Lietuvos praeitį, apie kuni
gaikščius ir senovės karo 
vadus. Neužmirštamos ir 
mūsų senosios motinėlės, 
mergelės, broleliai žalnierė- 
liai, ir taip melodijomis rieda 
visas mūsų gyvenimėlis.

UNIVERSAL
Atkelta iš 4 psl.

Article 19. Everyone has the right to freedom 
of opinion and expression; this right includes 
freedom to hold opinions without interference 
and to seek, receive and impart information and 
ideas through any media and regardless of 
frontiers.

Article 20. (1) Everyone has the right to free
dom of peaceful assembly and association.
(2) No one may be compelled to belong to an 
association.

Article 21. (1) Everyone has the right to take 
part in the government of his country, directly 
or through freely chosen representatives.

(2) Everyone has the right of equal access to 
public service in his country.

(3) The will of the people shall be the basis of 
the authority of government; this will shall be 
expressed in periodic and genuine elections 
which shall be by universal and equal suffrage 
and shall be held by secret vote or by equivalent 
free voting procedures.

Article 22. Everyone, as a member of society, 
has the right to social security and is entitled to 
realization, through national effort and inter
national co-operation and in accordance with 
the organization and resources of each State, of 
the economic, social and cultural rights indis
pensable for his dignity and the free develop
ment of his personality.

Article 23. (.1) Everyone has the right to work, 
to free choice of employment, to just and favour
able conditions of work and to protection against 
unemployment.

Neišsenkamas yra lietu
vių dainų kraitis, nes pagal 
mūsų Aliutės Karazijienės 
įasakojimą per paskutiniąją 
ietuvių radijo valandėlę - 
ietuvių dainose randame 
sukrautą dalį mūsų po
ezijos. Pritaikius gražią me- 
liodiją ir dainuojant, šie po
ezijos posmai daug daugiau 
atsiekia, negu jūos skaitant. 
Kad tai būtų galima paly
ginti, Sambūris dažnai per 
savo koncertus įpina prog
ramoje vieną kitą prasmin
gesnį eilėraštį. Taip ir šį 
kartą girdėjome ir 
susikaupę klausėmės E. 
Šeikienės, J. Žalkauskienės, 
V. Lazausko, P. Morkūno ir 
K. Lyniko deklamacijų.

Grįžkime prie—koncerto, 
prieš kurio pradžioj nutilo 
pilnutėlė Lietuvių Namų sa
lė ir užgesus šviesoms iš
girstame Jūreivio Maršo 
taktu atžygiuojančius į sce
ną sambūriečius. Apgailėti
nai maža yra Melb. Liet. 
Namų koncertinė scena, ku
rioje Sambūrio choristai su
sispaudę vargiai telpa. 
Gaila, nes moterų tautiniai 
rūbai praranda savo grožį, o 
užpakalinėse eilėse choristų 
tik veidukai vos matosi. 
Taip norėtųsi, kad bent kar
tą metuose mūsų Dainos 
Sambūris galėtų tautiečiams 
duoti pilną koncertą didžiu
lėje, iškilmingoje salėje, kur 
būtų geras rezonansas ir 
erdvė choristams.

Esame eiliniai žmonės ir 
nestatome didelių reikalavi
mų. Dainų pagauti užmirš
tame, kad gali būti ir kitaip. 
Akimis' sekame dainininkų 
veidus ir atrodo, kad jiems 
niekas daugiau nerūpi, kaip 
tik matyti savo dirigentę ir 
aklai paklusti jos reikalavi
mams.

Keičiasi dirigentės, kei
čiasi dainos ir poezijos pos
mai, o mums tik vieno norisi 
- kad jie vis dar dainuotų ir 
dainuotų. Su pakilia nuotai
ka klausomės Staugaitienės 
ir Danio dueto. Nei kiek ne
atsilieka mūsų jaunosios 
kartos atstovės ryškėjančios 
solistės Birutė Šaulytė ir

(2) Everyone, without any discrimination, has 
the right to equal pay for equal work.

(3) Everyone who works has the right to just 
and favourable remuneration ensuring for him
self and his family an existence worthy of human 
dignity, and supplemented, if necessary, by other 
means of social protection.

(4) Everyone has the right to form and to join 
trade unions for the protection of his interests.

Article 24. Everyone has the right to rest and 
leisure, including reasonable limitation of work
ing hours and periodic holidays with pay.

Article 25. (1) Everyone has the right to a 
standard of living adequate for the health and 
well-being of himself and of his family, includ
ing food, clothing, housing and medical care 
and necessary social services, and the right to 
security in the event of unemployment, sick
ness, disability, widowhood, old age or other 
lack of livelihood in circumstances beyond his 
control.
(2) Motherhood and childhood are entitled to 
special care and assistance. All children, whether 
born in or out of wedlock, shall enjoy the same 
social protection.

Article 26. (1) Everyone has the right to edu
cation. Education shall be free, at least in the 
elementary and fundamental stages. Elementary 
education shall be compulsory. Technical and 
professional education shall be made generally 
available and higher education shall be equally 
accessible to all on the basis of merit.

(2) Education shall be directed to the full de
velopment of the human personality and to the 
strengthening of respect for human rights and 
fundamental freedoms. It shall promote under
standing, tolerance and friendship among all

Žinios

Virginija Bruožytė.
Lyg apstulbę išklausėme 

dvidešimt lietuviškų dainų. 
Nenoromis reikia vėl pabus
ti ir grįžti į realybę ir išvysti 
kad dvi valandas buvom už
hipnotizuoti ir klajojome 
praeityje.

Ilgai ir nuoširdžiai buvo 
plojama, nes tai vienintelis 
būdas, kaip sužavėti klausy
tojai gali atsidėkoti puikaus 
koncerto išpildytojams.

IŠ II-JŲ PLB DIENŲ
Atkelta iš 3 psl.

sekusių ir gal kritikuotinų. 
Tačiau maestro. Alvydas 
Vasaitis operą vedė pasigė
rėtinai.

Šalių šių didžiųjų rengi
nių, kaupėsi visa eilė meno, 
dailės LB veiklos, filatelijos, 
numizmatikos parodų, filmų 
ir Antrojo Kaimo vakarai, 
Clevelando okteto koncer
tai, jaunųjų talentų vakaras, 
ir'kit. - ‘ T* > - f

Bėgiojant iš vieno į kitą 
renginius, atrodė, kad jų 
esama perdaug, ir teisingai 
kolega Alfonsas Nakas pa
barė rengėjus už jų gausą, 
patalpų blogumą. Na, norėta 
parodyti lietuviškosios kul
tūros vertybes. Tačiau ir 
prie perkrautos programos, 
lankytojų nestokota, išsky
rus gal kiek mažokai jų te
susilaukė kai kurios paro
dos. Už kultūrinius rengi
nius nuošrdus ačiū priklauso

SVEIKINAME
GLEENDĄ IR ROMĄ GULBINUS 

sukūrusius šeimos židinį ir linkime šviesaus ir saulėto 
gyvenimo.

Sporto Klubo Kovo Valdyba 
ir sportininkai

Baigėsi Madrido konfe
rencija, užtrukusi beveik 
trejus metus, nieko pozity
vaus neatsiekdama. Pra
džioje ilgai derėtasi dėl dar
botvarkės, vėliau įklimpta 
dėl žmogaus teisių ir ypač 
daug tampymosi pareikala
vęs baigiamasis aktas. Iš vi
so visa Helsinkio konferen
cija su jos tęsiniais Belgrade 
(1977-78) ir Madride tebuvo 
naudinga tik Sovietų Sąjun
gai, kur panašiais aktais pati 
apsidraudžia žinodama, kad 
kitos valstybės sutartų 
nuostatų šventai laikysis, 
tuo tarpu tokius nuostatus 
pasirašydama Maskva jų 
nemano laikytis. Niekur ki

pirminirfltei Ingridai Bublie
nei, nešusiai šią sunkią 
naštą.

SPORTO ŽAIDYNĖS 

Rikiuojasi į svarbiųjų II 
PLD gretas. Jose iš laisvojo 
pasaulio dalyvavo gal kiek 
viršaus 1000 įvairių šakų 
sportininkų. Sporto žaidynių 
atidarymas nesusilaukė jš po§. Reikėtų gal ir didesnės^ 
lietuvių visuomenės reikia- drausmės sporto klubams
mo dėmesio. Žiūrovų apie 
500. Taip pat ir sportininkų 
paradas nepaliko 'gilesnio 
įspūdžio, nes iš 1000 sporti
ninkų parade težygiavo gal 
apie 300, gal net mažiau. 
Komitetas, ’ vadovaujamas 
inž. Valdo Adamkaus ir jo 
pavaduotojo Rimo Dirvenio, 
atliko patį organizavo darbą 
gerai. Ypač atidarymo iškil
mėse komitetas parade gra
žiai reprezentavosi. Atida
rymo kalbos tiek pirmininko

nations, racial or religious groups, and shall 
further the activities of the United Nations for 
the maintenance of peace.

(J) Parents have a prior right to choose the kind 
of education that shall be given to their children.

Article 27. (!) Everyone has the right freely to 
participate in the cultural life of the community, 
to enjoy the arts and to share in scientific ad
vancement and its benefits.

(2) Everyone has the right to the protection of 
the moral and material interests resulting from 
any scientific, literary or artistic production of 
which he is the author.

Article 28. Everyone is entitled to a social and 
international order in which the rights and free
doms set forth in this Declaration can be fully 
realized.

Article 29. (1) Everyone has duties to the com
munity in which alone the free and full develop
ment of his personality is possible.

(2) In the exercise of his rights and freedoms, 
everyone shall be subject only to such.limitations 
as are determined by law solely for the purpose 
of securing due recognition and respect for the 
rights and freedoms of others and of meeting 
the just requirements of morality, public order 
and the general welfare in a democratic society.

(3) These rights and freedoms may in no case 
be exercised contrary to the 
pies of the United Nations.

Article 30. Nothing in this 
interpreted as implying for
person any right to engage in any activity or to 
perform any act aimed at the destruction of any 
of the rights and freedoms set forth herein.

purposes and princi-

Declaration may be 
any State, group or 

■

■
tur, o tik Sov. S-je susidarė 
Helsinkio susitarimų vyk
dymo priežiūros komitetai, 
kurie tuojau vienas po kito 
buvo išardyti, o nariai 
sukišti į kalėjimus.

a 
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4inž. Valdo Adamkaus, tiek ir 
II PLD vyr. komiteto pirmi
ninko Dr. Antano Razmos 
buvo jautrios, jaunimą 
paskatinančios, uždegančios 
ir trumpos.

Sporto stadionas - salė 
nebuvo vėsinama, tempera
tūra siekė arti 100° F. Tai 
savaime suprantama, kad ir 
mūsų sportininkams buvo 
nedėkingos dienos. Ir tai 
apgailėtina, nors buvo žadė
ta labai geros sporto varžy
boms salės ir sąlygos.

Sporto varžybos truko 
keletą dienų ir jos žiūrovų 
dėmesio nesusilaukė, gal dėl 
to, kad tuo pačiu metu vyko 
įvairūs kiti renginiai. Labai 
malonų įspūdį paliko Aus
tralijos lietuviai sportinin
kai, parade žygiavę darniose 
gretose, gražiose uniformo
se.

Ateičiai: parade, atidary
mo iškilmėse turėtų daly
vauti visi varžybose daly
vaują sportininkai. Reikėtų 
komandų tvarkingesnio ap- _ 
sirengimo, tvarkingesnio, 
ryžtingesnio žingsnio mar
šui aidint. Būtina geros, jei
gu karšta, vėsinamos patal- 

į

bei žaidėjams.
Nežiūrint to, Sporto žai

dynės praėjo gerai, ne vie
nas žaidėjas ar klubas pasi
puošė įvairiais medaliais, 
atžymėjimais. O svarbiau
sia, mūsų, vyresniųjų, viltys 
kad ir sportininkai yra mūsų 
Bendruomenės gyvoji dalis, 
ateityje gali išsipildyti.

RELIGINĖ DALIS
II PLD baigtos labai iškil

mingomis pamaldomis 
Quigley seminarijos puoš
nioje, erdvioje bažnyčioje. 
Šv. Mišias koncelebravo Či
kagos arkivyskupas kardi
nolas J. Bernardin su 30 ku
nigų. Didingai skambėjo Gi
mimo Šv. M. Marijos lietu
vių parapijos choro, vad. 
muziko A. Lino, iškilmėm 
parinktos giesmės. Bažny
čioje dalyvavo PLB Seimo, 
Jaunimo kongreso, Sporto 
žaidynių atstovai, chorai, iš 
viso laisvojo pasaulio suva
žiavę svečiai. Bažnyčioje 
apie 3000 žmonių. Pamaldos 
ne vienam suspaudė širdį, 
paliko neužmirštamą, didin
gą įspūdį. Jose dalyvavo 
viso laisvojo pasaulio kraštų 
vėliavos, organizacijų vėlia
vos ir atstovai. Tuo pačiu 
laiku pamaldos vyko ir ’’Tė
viškės” parapijoje. Religine 
dalimi rūpinosi kun. Dr. V. 
Rimšelis ir kun. Dr. Jurgis 
Šarauskas.

Mielas Redaktoriau, šia 
proga, kaip matote, dar 
kartą sugrįžome į II PL 
D-nas ir manau, kad gal ir 
užteks, bentšiuo metu, apie 
jas kalbėti.

Dėkoju visiems už 
kantrybę, skaičiusiems 
mano laiškus redaktoriui.

Su geriausiais visiems 
linkėjimais _ . _

Jurgis Janušaitis

i
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NETOLIMOS PRAEITIES NUOTRUPOS
J. KRUPAVIČIUS

Smulkiau apie ta apžiūri
nėjimą papasakosiu, kiek 
vėliau, nes aš tuo čia, tik no
rėjau p. S. Pačėsai priminti, 
kiek asmenų buvo įvelta į 
kūnų apžiūrinėjimą ir pa
klausti, kodėl pas prezidentą 
buvę iškviesti tik prof. Dr. 
K. Oželis ir prof. Dr. Žilins
kas? Tada taip išeitų, kad 
generolas, pulkininkas ir 
polic. nuov. v-kas, ten daly
vavę galėjo pasakoti ką no
rėjo, o tik profesoriams bu
vę uždarytos burnos. Tvir
tinu, kad tuo metu jokių 
paslapčių nebūta ir kiekvie
na dieną mums baigus dar
bą, prie rūmų vartų lau
kiantieji laikraštininkai 
gaudavo žinias kokias tik jie 
norėjo. Prof. Dr. K. Oželis 
viešai telefonu informuoda
vo apie eigą min. pirmininką 
p. J. Tūbelį valandomis. 
Vargšo mūsų senelio prezi
dento kišimąsi ne į savo rei
kalus, - sužinojau tik per
skaitęs Tamstos straipsni 
jau čia Australijoje.

Sakote, kad jau gerokai 
po karo Kauno Medicinos 
Instituto teisminės medici
nos katedros vedėjas Dr. 
Jovas Vytautas Nainys ir 
kt., išnaujo tyrinėjo ir pro
tokole įrašė, jog Darius ir 
Girėnas buvę pašauti. Tam 
patikėti jau kiek sunkiau. 
Mielas p. Pačėsa, ar Tamstai 
teko kada nors čiupinėti 
balzamuotą žmogaus kūną? 
Jeigu taip, tai turėtumėte 
žinoti, kad toks kūnas buvo 
piaustomas, kad pašalinus 
visas vandeningas sunkiai 
džiovinamas dalis, kaip 
smegenys, plaučiai, jaknos, 
kraujas, viduriai ir kita, ta
da sausinamas, impregnuo
jamas vaškuojamas, apren
giamas ir laikomas specialiai 
paruoštuose sandariuose 
karstuose. Tokiuose kūnuo
se ieškoti padarytų kulkų 
žaizdų, antrą kartą, sunku. 
Gal tik kaulų sužalojimus, ar 
stiprių nuodų liekanas gali
ma būtų nustatyti, bet apie 
tai Tamsta nekalbate.

Gigantų kova ir 
nykštukų pagundos

Dažnai girdime iš gyvų 
lūpų, o kartais tenka pasi
skaityti ir laikraščiuose, kad 
mūsų veikla išeivijoje esanti 
bereikšmė, o mūsų kovose 
nesutarimai tai tik esą šiau
dinių kareivukų vedamas 
karas - gadinamas bereika
lingai popieris ir aušinamos 
burnos. Tokių išminčių turi
me ir mes, ir kaip jų neturė
sime, juk tai toji dauguma,, 
kuriai rūpi patogus ramus 
gyvenimas, o ne kokie ten 
principai, teisingumas, lais
vė ar dar kas, nuo kurių tik 
galva skauda, o pilvui jokios 
naudos.

Daug yra žmonių, kurie 
nepastebi tos gigantiškos 
kovos, kuri tęsiasi per šimt
mečius. Tokių socialinių ne
gerovių turime daug, bet jos 
šiaip taip vis dar pakenčia
mos, visokiom neteisybėm 
užglostomos gali kentėti. 
Bet štai, nuo šio šimtmečio 
vidurio, po Antrojo pasauli
nio karo, pasaulis pasidalijo į 
du gigantiškus, vienas kitam 
radikaliai priešingus blokus: 
į Vakarų liberalinį demok
ratinį kapitalizmą ir į Rytų -

(Tęsinys)

Bendrai, Lietuvoje tokiems 
autoritetams, kaip ats. pulk, 
prof. Dr. K. Oželiui, gyd. V. 
Kauzai ir policijai būdavo 
patikima. Tai kodėl buvo 
reikalingas antras jų kūnų 
draskymas, mediciniškai 
sukelia abejonių. •

Daktaras Jonas Vytautas 
Nainys Kaune man nepri
simenamas. Kaip jis taip 
staiga atsirado tokioje atsa
kingoje vietoje, - reikia ste
bėtis. Bet tik viena neabe
jotina, kad jis tada turėjo 
dėvėti raudoną kaklaraišti. 
Bet svarbiausia, mano mie
las p. Pačėsa, sakykit, kokiu 
būdu tas Dr. Nainio proto
kolas buvo patekęs i Tams
tos rankas, kada jį perskai
tėte ir gal jis dabar galėtų 
būti prieinamas ir kitiems 
pasitikrinti.

Ir ketvirtasis, - p. Stasa.

socialistinį autoritatyvinį 
komunistinį internacionalą. 
Šitoji kova vyksta prisiden
gusi koegzistencijos vardu, 
ir taikos alyvos šakele 
dangstoma, rieda į žūtbūtinį 
susidūrimą, gręsianti civili
zacijos sunaikinimu. Kas tą 
grėsmę mato ir supranta, 
tas negali pasilikti neutra
lus, negali rūpintis tik savo 
patogumais, negali eiti į 
kompromisą su savo sąžine 
dėl tautos laisvės principų, 
tuo labiau mes, lietuviai, 
kurie atsidūrėme išeivijoje 
tam, kad tęstume neužbaig
tą kovą su gigantu Sovietų 
Sąjunga, norinčia pavergti 
visą pasaulį. Mūsų pareiga 
ne tik kaip lietuvio, bet ir 
kaip žmogaus, tvirtai stovėti 
už žmogaus teises, už tautų 
laisvę ir žinoti, kas yra mūsų 
draugas, o kas priešas, kas 
palaiko mus, o kas ardo mū
sų bendruomenę ir silpnina 
mūsų jėgas.

Taigi, kas silpnina mūsų 
jėgas? Ar mes norime, ar 
nenorime pripažinti, fakto 
nepakeisime: šimto mūsų 
sportininkų kelionė į Ame-

(Iš mano prisiminimų)
Man jo tas neatskleistas 
Dariaus ir Girėno paslapies 
aprašymas užėmęs tiek pus
lapių mūsų laikrašty, sti
liaus ir fantazijos atžvilgiu 
labai patiko, bet kaip istori
nio įvykio apibūdinimą, - pa
lieku spręsti kitiems. Ačiū, 
kad Tamsta mane pažadinai 
iš 50 metų miego savo šūkiu: 
”Mes, jau vos keli gyvi likę 
tikrenybės žinovai,
privalome liautis tylėję ir 
istorinės tiesos vardan, bei 
savos lietuviškos sąžinės 
nugryninimui turime pra
dėti skelbti viešumai 
tiesą”...

Sutinku, kad mirusio 
žmogaus kūnas, norimas iš
vežti į užsienį, turi būti pa
ruoštas prisilaikant
nustatytų tarptautinių sani
tarinių taisyklių. Tokios tai
syklės ir buvo Teismo Medi
cinos rūmų raštinėje iška
bintos. Bet jose buvo ne 3 

riką per Airoploto agentūrą 
stipriai parėmė Sovietų Są
jungą, o mūsų bendruomenę 
susilpnino. Atrodo, kad An
tanas Laukaitis nesuprato, o 
gal nenori suprasti tos kovos 
reikšmės su gigantu. Juk 
jeigu mūsų sportininkai bū
tų važiavę ne per Sovietų 
agentūrą, o per kokią aus
trališką ar amerikonišką, ar 
sportininkų pasisekimas 
būtų nuo to sumažėjęs? 
Anaiptol! Nebūtų sportinin
kai suskilę ir susierzinę, 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenė būtų labiau juos 
įvertinę, ir Amerikoje žiū
rovai šilčiau priėmę, sporti
ninkų nuotaikos būtų mrvę 
lengvesnės, draugiškesnės, 
ir rezultatai būtų buvę ge
resni. O ir pačiam Laukaičiui 
nebūtų reikėję Dirvoje 
(rugsėjo 28 d.) rašyti tokius 
liūdnus nusivylimo žodžius: 
’’Jau antrą kartą man teko 
tokiai išvykai vadovauti ir, 
manau, tai buvo mano pas
kutinis toks vadovavimas”. 

Toli atsiliksi 
neskaitydamas 

Mūsų Pastogės!

svarbiausi punktai, bet 169! 
O svarbiausia Tamsta pa
miršote parašyti, kad tos 
pačios taisyklės reikalauja, 
kad palydovu tokių kūnų 
turi būti sanitarinis asmuo - 
gydytojas. Nesutinku, kad 
Dariaus ir Girėno kūnai bū
tų buvę specialiai siųsti Lie
tuvos karo aviacijai palaido
jimui, nes kiek vėliau man 
teko matyti jų susirašinėji
mą - bylą, - visi vokiškai ra
šyti raštai buvo adresuoti 
Lietuvos vyriausybės 
vardu.

Dar tvirtai prisimenu, kad 
lėktuvams leidžiantis aero
drome, prie manęs skubomis 
priėjo aerodromo inspekto
rius p. Civinskas ir paprašė, 
pasikvietus porą
policininkų, paskubėti prie 
lėktuvų ir padėti sulaikyti 
ten besiveržiančia žmonių 
minią. Ką aš ir padariau. 
Ten pat, tarpe kitų pažįsta
mų sutikau ir daugeliui kau
niškių žinomus Lufthanzos 
uniformuotus tarnautojus: 
reikalų vedėją p.. Valterį 
Hazenbeiną ir ūkio vedėją p. 
Gustavą Achenbachą. Tru-

Tai rezultatai to užsispyri
mo, to nesiskaitymo su 
bendruomenės nuomone ir 
patarimais. Kuo Laukaitis 
gali pasiteisinti tokiais savo 
veiksmais? Buvę pigiau (?), 
dovanėlių gavę... Kokios tos 
dovanėlės? — Kelionės ter- 
belės, marškinėliai, dar kai 
kas, ar tai to esame reika
lingi? Antanai, juk tai pa
gundos nykštukams suvilio
ti! Ne to tauta reikalauja iš 
mūsų sportininkų ir jų vadų.

Pamirškime kas buvo, 
žiūrėkime į ateitį blaiviau.

A. Mauragis

SOVIETINIS 
PRANAŠUMAS

Amerikietis žurnalistas 
pastebėjo, kad sovietai jau 
seniai pralenkę Ameriką: jie 
sugeba pagaminti mažiau 
maisto, negu žmonėms 
reikia... 

pūtį toliau nuo jų stovėjo 
aviacijos v-kas gen. št. pulk. 
Pundzevičius ir kiti aukš
tesnio rango pareigūnai. 
Porą minučių vėliau, moto
rams nutilus, įsiviešpatavo 
mirtina tyla, ir aš aplink 
mačiau tik ašarotus veidus 
ir jaučiau, kaip šlapo mano 
uniformuota krūtine...

Tada lėktuvo atsidarė šo
ninės durys ir ant laiptelių 
atsistojo vidutinio amžiaus, 
tamsiame kostiume, su sto
roku voku rankoje vyrukas, 
kuris apsidairęs pastebėjo 
uniformuotus Lufthanzos 
tarnautojus ir jiems plačiai 
nusišypsojęs ranka pamojo. 
Tai pastebėjęs Lufthanzos 
reikalų vedėjas p. V. Hazen- 
beinas tuojau prie jo prisi
artino. Tyliai pasikeitę porą 
žodžių, jiedu priėjo prie 
aviacijos v-ko gen. št. pulk. 
Pundzevičiaus ir pasisveiki
nus, jam įteikė tą voką. Ta
da aviacijos v-kas išsitrau
kęs iš kišenės paišelį pasira
šė prie voko prisegtą lyd
raštį ir atidavė lėktuvo pa
lydovui, kaip vėliau paaiš
kėjo Soldau apylinkės sani
tariniam gydytojui, kuris jį 
įkišo į savo kišenę, o aviaci
jos v-kas gautą voką pasi
spaudę po ranka. Tarpe jų 
kalbos vertėju buvo p. V. 
Hazenbeinas. Tada, minimas 
gydytojas, vėl atsisuko į 
lėktuvą ir davė ženklą kars
tus iškelti...

Ir tuo pat metų, tolumoje, 
Kauno Imk pasigirdo bažny
čių varpų gaudimas, sukau
kė fabrikų sirenos. Žmonės 
verkė... O iš lėktuvo vokie
čių ir mūsų lakūnų pagelba 
išlindo du stambūs tamsiai 
pilki karstai. Prie kurių ko
jūgaliuose popietinės saulės 
spinduliuose, aiškiai blizgėjo 
mažos varinės plokštelės, 
ant kurių vienos, skaitėme: 
’’Darius”, ir kitos: ’’Girė
nas”.

Tuos karstus iškeliant ir 
dedant į specialiai tam pa
ruoštą sunkvežimi buvo 
girdėti dar ir Lietuvos ir 
JAV himnų aidai. Jiems 

nutilus buvo perskaitytas 
prezidento aktas, kuriuo jie 
buvo apdovanojami: Vyties 
Kryžiaus Ordenu, Šaulių 
žvaigždės ordenu ir Skautų 
svastika. Ir vėliau, jau saulei 
sukantis vakariop jų kūnai 
buvo nulydėti Bazilikom Mi
nios žmonių visais galimais 
.takais ir keliais pasileido 
Kauno link. Aš buvau lai
mingas, nes Lufthanzos at
stovai mane įsikišo, su visais 
atskridusiais vokiečiais į- 
savo autobusą ir išleido tik 
prie Soboro. 0 jie dar ten 
užsukę į esančią Lufthanzos 
kontorą, sutvarkė grįžimo 
dokumentus, vėliau buvę 
pakviesti ”Versalin” užkąsti 
ir iki kito ryto pasilsėti - pa
miegoti. Nukelta į 7 psl.

Spektroskopu galima iš
skirti virš milijono spalvų 
bei jų atspalvių. Žmogus su 
normaliu regėjimu gali skir
ti apie 150 spalvų, bet spe
cialiai lavinta akis skiria 
apie 100.000 spalvų.

Mūsų Pastogė Nr. 43, 1983.10.31, psl. 6

6



LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. Redaktoriau,

Nepaprastai nustebau 
Suskaičiusi Mūsų Pastogės 

r. 38 korespondenciją, kad 
rugsėjo 10 d. baltiečių II-je 
studijinėje konferencijoje, 
anot jūsų korespondento, A. 
Taškūnas nepatiekęs 
"konkretesnio plano”, kaip 
įsteigti prie vieno kurio nors 
Australijos universiteto li
tuanistinių studijų centrą.

Toje konferencijoje pati 
dalyvavau ir girdėjau visą 
A. Taškūno referatą. Jame 
prelegentas išdėstė ne 
vieną, bet šešis konkrečius 
planus. Jis taip pat pasi
remdamas faktais išaiškino, 
kodėl penki iš tų planų sun
kiai įvykdomi, tačiau šešta
sis visiškai įgyvendinamas. 
Taigi, visai priešingai, kaip 
kad buvo Mūsų Pastogėje 
aprašyta. Dar blogiau, kad 
konferencijoje dalyvavo ir 
A. Taškūno konkrečius pla
nus girdėjo tik mažas būre
lis tautiečių, gi iškreiptą 
laikraščio reportažą per
skaitę susidarė klaidingus 
įspūdžius dauguma
Australijos lietuvių.

Ateities istorikams Mūsų 
Pastogė bus svarbus žinių 
šaltinis, tad ir iš šio taško 
žiūrint svarbu, kad paskelb
tos žinios būtų teisingos.

Nuoširdžiai siūlau kiek 
galint greičiau atspausdin
kite Mūsų Pastogėje visą A. 
Taškūno referatą, tada bus 
visiems aišku, ką jis pasakė. 
Bet dar svarbiau: jo kruopš
čiai surinkta medžiaga šiuo 
ypač svarbiu klausimu ne
pradings ir bus lengvai pri
einama ne tik dabartinei 
kartai, bet ir ateities pali
kuoniams.

G. Kaladienė

Viktoras Liaukus Vilniaus herbas

Gerb. Redaktoriau,
apie mano išėjimą iš 

Syd. Liet. Klubo Valdybos 
Slinta visokių kalbų. M.P.

Ir 42 straipsnis ”Syd. Liet. 
Namuose” dėl Klubo gero
vės verčia mane pasisakyti 
savo nuomonę.

Organizacija ’’Lietuvių 
Namai” yra likviduota jau 
virš dvidešimt metų. Jos 
visą turtą ir skolas perėmė 
N.S.W. valstijoje registruo
ta bendrovė ’’Lithuanian 
Club Ltd.”, lietuviškai ’’Lie
tuvių Klubo B-vė”.

Siekiant šio vardo organi
zatoriams reikėjo praeiti 
ilgus ir sunkius kryžiaus ke
lius (aš pats įvairiuose teis
muose praleidau dvi savai
tes) išleidome 15000 dol. 
(tais laikais tai buvo didelė 
suma) už privilegiją, kad 
galėtume vadintis ir visose 
valdiškose įstaigose būtume 
įregistruoti kaip teisinis 
vienetas ’’Lithuanian Club 
Ltd.”

Mūsų tikslas buvo išvesti 
lietuvius iš barakinės aplin
kos, padaryti juos lygius su 
vietiniais gyventojais, sie
kėme, kad kuriame lietuviš
ką centrą, pripažintą visų 
valdžios įstaigų.

Dirbome vieningai, pasi
šventę, aukodami savo laiką 
ir gana žymias sumas savų 
lėšų įvairiausioms išlaidoms. 
Su pasididžiavimu galime 
sakyti, su jūsų pritarimu ir 
parama į Klubo organizaciją 
subūrėme virš 800 narių 
įvairių tautybių, pastatyti 
milijoninės vertės pastatus. 
Tada tikėjome, ką darėme. 
Klubo idėją propagavome ir 
ji darėsi tarp lietuvių ir ki
tataučių vis populiaresnė.

Prieš metus keliems val
dybos nariams prisiminus 
tuos ’’Namų” laikus kitiems 
pritariant neoficialiai nutar
ta vadintis ’’Lietuvių Na
mais”. Tokiam pavadinimui 
nėra nei Valdybos, nei namų 
susirinkimo duoti jokie įga
liojimai. Tai yra savavalia.- 
vimas. Aš buvau ir esu prieš 
tai! Mano ilgametė patirtis 
teismuose, įvairiuose kaip 
klubą vesti seminaruose, 
sako, kad mes laužome ne 
tik įstatymus, bet ir savo 
konstituciją. Klubas Lietu
vių Namų vardu iš jūsų pra
šo aukų ar paskolų, pagal 
įstatymus tas yra nelegalu ir 
gręsia sunkios pasekmės 
Valdybos nariams ir pačiam 
Klubui ir net gali būti klubas 
išregistruotas. Buvo ir dau
giau prasilenkimų su nuos
tatais, į kuriuos atkreipus 
dėmesį gaudavau atsakymą, 
kad tai esanti tik mano nuo
monė, o valdyba galvoja sa
vaip. Mano vadovaujama 
praėjusių metų Klubo Val
dyba nukrypo nuo pagrindi
nio tikslo populiarinti mintį 
išlaikyti klubą.

Namai yra Klubo narių ir 
tik narių turtas. Kai klubas 
bus stiprus, jis išmokės na
mus ir išmokės skolas. Na
mai nei savęs, nei Klubo iš
laikyti negali. Tą rodo šių 
metų narių nubyrėjimas.

x Narių nuogąstis, kad Klu
bas bankrutuos finansiniai, 
yra visai be pagrindo, ka
dangi Klubas turi didelį re
zervinį kapitalą ir nėra iš
naudojęs pilnai visų biznio 
galimybių. Nepajėgiant su
mokėti kokiam skolininkui 
teismas nušalins Valdybą, 
paskirs administratorių, ku
ris išmokėjus skolą vėl grą
žins vadovybę rinktai Val
dybai.

Aš vieno bijau, kad nesi

laikant įstatymų gali būti 
Erarasta licenzija. Tadą ir 

lubui, ir namams būtų tikra 
pražūtis.

Kodėl aš nesu Valdybos 
pirmininkas, mėginsiu pa
aiškinti, kaip supratau rei
kalus ir kaip jie man atrodo. 
Aš pajutau, kad praradau 
Valdybos pasitikėjimą, visai 
skirtingos nuomonės įstatų 
interpretavime, buvo cen
zūruojamas mano metinis 
apyskaitos pranešimas. Val
dybai turėjau raštu pateikti, 
ką ir kur metiniame susirin
kime kalbėsiu. Iš kitos pusės 
buvau apkrautas darbu. 
Paskutinį mėnesį klubo ve
dėjo darbas, kuris pareika
lavo šešių savaitės darbo 
dienų. Posėdyje pasiskirs- 
tant pareigomis p. Andriu
kaitis pasiūlė mane pirmi

ninko pareigoms, bet pa
reiškiau, kad esu pasenęs, 
turiu sergančią žmoną ir dėl 
dabartinių sąlygų darbo są
lygų nesutinku kandidatuoti 
į pirmininkus. Niekas ne
klausė apie darbo sąlygas ir 
niekas nepasisiūlė padėti ir 
buvo išrinktas naujas pirmi
ninkas.

Linkiu naujam pirminin
kui ir visai Valdybai sėkmės. 
Tik, vyrai, keiskite savo 
galvojimą, nesidangstykite 
svetimomis plunksnomis, 
nes tai slidus ir pavojingas 
kelias.

Mano patarimas Valdybai 
į posėdžius pasikviesti klubo 
advokatą.

Jis jums paaiškins, ką 
reiškia Public Company ir 
kokia jūsų atsakomybė prieš

Netolimos praeities...
Atkelta iš 6 psl.

Prisiekiu, p. Stasa, savo 
tėvų kaulais, kad aerodro
me, nei karstus atlydėjęs 
gydytojas, nei kas kitas, 
apie jokias sąskaitas, pini
gus, ar dovanas Lietuvai 
nekalbėjo ir net užsiminta 
nebuvo. Tai būtų buvęs di
delis nemandagumas iš tų 
vokiečiu pusės, tokiu mo- 
.tnentu. Iš kur, Tamsta, ga
vote žinių, kad gen. št. pulk. 
Pundzevičius aerodrome 
savo dispozicijoje turėjo 
30.000 litų ir kas juos jam 
davė? Jeigu tik po keletos 
dienų ministerių kabineto 
nutarimu buvo Lietuvos 
banke atidaryta sąskaita, jų 
vardu, susidariusiomis išlai
doms padengti. Kam čia ki
šamas, tarpe aukšto rango 
žmonių, tas budintis mecha
nikas? Juk lėktuvai negedo! 
Būtų buvę didelė nesąmonė, 
jeigu karstus atlydėjęs gy
dytojas būtų iš Vokietijos 
atvežęs ir aviacijos v-kui 
įteikęs tuščią voką! Ne, ma
no mielas p. Stasa, šitiems ir 
visiems kitiems Tamstos 
aprašytiems dalykams pati
kėti gana sunkoka.

Dariaus ir Girėno iškil
mingos laidotuvės įvyko lie
pos 20 d. Rotušės aikštėje 
buvo susirinkę daugybė or
ganizacijų Bazilikoje ir 
karstus buvo apsupę gedulu 
paženklintos vėliavos. 
Gedulingoje eisenoje daly
vavo nemažiau, kaip pusė 
visų Kaupo gyventojų, o 
širdyse verkė visa mūsų 
tauta. Toje iškilmingoje 
procesijoje Vokietijos atsto
vybės vainikas buvo neša
mas tuojau po Respublikos 
prezidento vainiko. Užuo
jautas buvo pareiškusios 
beveik visos Europos vals- 

i tybės. Jų kūnai tą dieną 
j buvo nulydėti ir laikinai pa- 
I dėti į Vytauto prosp. buvu- 
i šių kapinių koplytėlę.

Žvilgsnis į pajūrį 
nuo Nidos kopų

narius ir prieš įstatymus^ 
Tada visi pamatysite, kad aš 
buvau teisus.

Vytautas Simniškis

Sakau, mano mielas skai
tytojau, kad man pačiam 
betarnaujant Kaune teko 
dalyvauti ir tvarkyti keletą 
mūsų tautos garsių vyrų lai
dotuvių eisenų, kaip, saky
sim, gen. Žukausko, Mairo
nio, Tumo ir kitų, bet giliau
siai mano širdy iki šiai dienai 
glūdi tai Dariaus ir Girėno.

Kadangi pas mumis tada 
buvo vasara pačioje aukštu
moje ir jų kūnai norėta bal
zamuoti, tai karstai dar tą 
pačią naktį iš koplytėlės yi- 
rėjo būti pergabenti į Teis
mo Medicinos rūmų apšal- 
domą kambarį, kad sustab
džius gedimo procesą.

Tikėkit man, ar ne, bet aš 
tam pergabenimui vadova
vusio asmens vardą sužino
jau tik po 50 metų ir čia, 
Australijoje. Čia, Australi
joje, ir perskaičiau jo šauks
mą: - ’’Šiuo savo rašiniu no
riu pasitarnauti tiesos 
ieškotojams ir..."

Mano mielas p. Stasa, ar 
tai tokiais ’’tiesai pasitarna- 
vimais”, mes kuriame savo 
ateinančioms kartoms isto
riją?

Sakykit, kodėl Tamsta 
puslapius prirašote, apie 
kokias tai paslaptis, skubo
tumus, ministerijų valdi
ninkus, posėdžius, karžygiš- 
kumą, kitų niekinimą, juk 
to tuo laiku visiškai nesi
jautė. Parinkti žmonės ko
misijose dirbo sąžiningai 
jiems pavestą darbą, o pats 
gyvenimas ėjo ir eina savo 
vaga, kaip ir šiandien.

Dabar grįžkime prie daly
ko! Jeigu jau Tamsta vado
vavote tam Dariaus ir Girė
no karstų pervežimui, tai 
pirmiausia turėjote pats 
painformuoti Karmelitų pa
rapijos kleboną kun. Mieleš- 
ką ir Teismo Medicinos 
rūmų vyr. sargą p. Žilinską

Mūcil Dnnė 

(ne prof.). O to padaryta ne
buvo. Prisimenu, kaip kitą 
dieną~ mano sutiktas kun. 
Mieleška su ašaromis akyse 
skundėsi, kad kapinių 
sargas rytą radęs koplytėlės 
duris atidarytas, brangius 
vainikus išmėtytus, jų kas
pinus supurvintus ir karstus 
dingusius. O juk tie vainikų 
kaspinai buvo numatyti 
Karo Muziejuje puošti jų 
paveikslus... Tada toks 
transporto vadovo neapgal
votas elgesys buvo Kauno 
visuomenėje sukėlęs daug 
spėliojimų ir nemalonumų 
(Jeigu ”M.P.” skaitytojai 
tuo įdomautųsi, - kiek vėliau 
jiems galėčiau paišyti, iš tų 
Kauno dienų, gana tragišką 
istoriją. Autorius). Sekančią 
dieną aš pats apie tai pain
formavau aviacijos v-ką.

Teismo Medicinos Rūmai 
buvo vienas moderniškiau
sių medicinai skirtų pastatų 
Kaune tarp Gedimino ir 
Mickevičiaus gatvių. Iš 
abiejų gatvių pusių buvo 
aptverta geležine 3 m. 
aukščio tvora. Gedimino gt. 
esantieji vartai buvo atviri 
darbo valandomis, - nuo 7.30 
iki 14.30. Mickevičiaus gt. 
vartai (kur buvo lavoninė) 
laikomi visą laiką užrakinti. 
Kas ten turėdavo reikalą 
įeiti, ar įvažiuoti, - tai aiškiai 
galėjo matyti, ant kairio 
vartų stulpo užrašą: "Sargo 
skambutis'’, kurio mygtuką 
paspaudus automatiškai 
dieną ir naktį virš lavoninės 
durų užsidegdavo stipri 
šviesa ir išiipusrūsio tuojau 
išlysdavo baltu chalatu dė
vintis p. Žilinskas (ne prof.) 
arba p. Striupka. Artimiau
sias rūmų sparnas nuo mi
nimų vartų ir tvoros buvo 
nearčiau 25 m.

Bus daugiau

Mokykloje:
— Jonuk, jeigu vienoje 

kišenėje turėtum 20 centų, o 
kitoje 25 dolerius, kiek pini
gų turėtumei?

— Manyčiau, kad vilkiu 
svetimu švarkeliu!

4 0 mon « -
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PRANEŠIMAS

ŽVEJŲ BALIUS

Pranešame, kad Sociali
nės Globos Moterų Draugija 
Melbourne ruošia kultūrinę 

POPIETĘ
1983 m. lapkričio 6 d., sek
madienį, 2 vai. Lietuvių Na
muose, Moterų seklyčioje.

Popietėje p. A. Karazijie
nės pokalbis ir p-lė Virginija 
Bruožytė padainuos liaudies 
dainų. Vėliau - kavutė.

Kviečiame ir laukiame jū
sų.

Soc. Globos Moterų D-jos 
Valdyba

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

terų Socialinės Globos 
Draugija ruošia metinę ieš- 
minę Engadine.

Kaip ir per eilę metų jau
nieji ’’Sūkurio” šokėjai, 
vadovaujami p. Marinos 
Cox, žadėjo mus ir vėl pra
džiuginti. Lietuvių Sodyba 
kuri eina prie galutinio už
baigimo, daugeliui Jums ži
noma, bet kurie dar nesusi- 
1 lažinę, šia proga kviečiame - 
auksime!

Taigi! Lietuvių Sodyba 
Jūsų laukia, laukia ir tikra
sis lietuviškas kampelis! Visi 
jauskite tautinę pareigą ap
silankyti: tuo ir įvertinsite 
mūsų pastangas, o mes 
pasitiksime lietuvišku šei
mynišku vaišingumu. Gry
name ore užtikrintai jaukiai 
praleisite laiką..

Bus loterijos, laimės šuli
nys ir t.t. Užkandžiai ir gė
rimai vietoje.

Iki malonaus pasimatymo!

Primename, . kad Sydne- 
i’aus Žvejų Klubo metinis 
talius įvyks lapkričio 12 d. 7 

vai. Syd. Lietuvių Namuose 
Bankstowne. Programoje 
’’Linksmieji Broliai”, loteri
ja, įvairios linksmybės ir 
mandrybės. Įėjimas tik $ 3 
kiekvienam be derybų ir 
nuolaidų. Pigiau už žuvį! 
Rezervuokite laiką žvejų 
baliui!

**♦
Metų pabaiga paprastai 

būna perkrauta parengi
mais. Šalia eilės kitų ir Syd
nejaus liet, pensininkų klu
bas sukruto: patirta, kad 
gruodžio 11 d., sekmadienį 
Syd. Lietuvių Klube numa
toma nuotaikinga popietė su 
įdomia programa. Sveiki
name!

NELIKIME SKOLINGI

Ona Baužienė
MŪSŲ PASTOGEI

•4

ALB Metraščio reikalais
Visa A.L. Metraščio medžiaga paruošta ir baigiama 

surinkti. Tikimės iki gruodžio mėnesio surinktą medžiagą 
perduoti spaustuvei, kuri metraštį atspaus dviejų mėne
sių laikotarpyje; t.y. neanksčiau kaip 1984 m. sausio pa
baigoje.

Visų prenumeratorių ir rėmėjų pavardės bus atspaus
dintos metraštyje jei užsakymai ir parama pasieks re
dakciją iki gruodžio 1 d. Prenumerata ir parama metraš
čiui bus priimama ir vėliau, bet pavardžių jau nebus įma
noma metraštyje atspausdinti.

Todėl raginame visus, kurie dar nėra metraščio užsi
prenumeravę ar jo parėmę, tai padaryti iki gruodžio 1 d.

Prenumeratą ir paramą siųsti tiesiog metraščio redak
toriui:

V. Baltutis,
1 Belinda Street,
EVANDALE, S.A. 5069

Čekius ir pašto perlaidas išrašyti ’’Australian 
Lithuanian Chronicle” vardu.

A.L. Metraščio prenumerata
Garbės prenumerata
Rėmėjo prenumerata

Visų iš anksto užsiprenumeravusių ir parėmusių met
raščio išleidimą pavardės bus atspausdintos metraštyje, 
o rėmėjų - nuotrauka ir keletas sakinių apie jį.

Laukiame jūsų paramos!

$ 25.00
$ 50.00
$ 100.00

AL Metraščio Leidimo Komisija

Sūkurio linksmavakaris
ALB Sydnejaus Apylinkės 

Valdyba
IEŠMINĖ LIETUVIŲ 

SODYBOJE

23 Laurina Ave., North 
Engadine.

Lapkričio 13 d., sekma
dienį, Sydney Lietuvių Mo-

Jie nuoširdžiai 
remia

Mūsų Pastogę"
’’MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO

J. Petraitis VICS 5
J. Paragienė VIC$ 5
R. Eskirtas VICS 30
L. Šilas NSW $ 5
Melb. Kat. Moterų D-ja

VICS 50
S. Zablockienė NSW $ 10
A.G. Lingienė NSW $ 5
P. Antanaitis NSW $ 5
B.A. Jablonskiai ACT $ 25
P. Plaušinaitis VIC$ 10
Latrobe Valley Apyl.

V-ba VIC $ 50
V. Koženiauskas VIC$ 50
A. Krausienė VIC$ 5
Soc. Moterų D-ja VIC $ 100
Irena O’Dwyer VICS 20
J. Beinoravičius SA $ 10
A. Reisgys NSW $ 10
G.P. Patupis WA ir
V.A. Patupis SA $ 50
A. Statkus NSW $ 20
J. Kapočius NSW $ 10
E. Vilkinąs QLDS 5
A. Malinauskas WAS 5
S. Domkus TAS $ 5
J. Astrauskas NSW $ 10
J. Meiliūnas senj., VICS 10
J. Paragienė VICS 20
K. Kazlauskas VICS 10
L.V.S. ’’Ramovė’ ’ Melb.

VICS 20

Mieliems aukotojams ta
riame nuoširdų Ačiū.

’’Mūsų Pastogės” 
Administracija

NAUJI
’’MŪSŲ PASTOGĖS” 

SKAITYTOJAI

K. Bačiulienė NSW
A. Rackas USA
'Lithuanian Alliance of 
America

Lapkričio 13 d., sekmadienį, 6 vai. Sydnejaus Lietuvių Klube.

PROGRAMA
LOTERIJA
PRIZAI
ŠOKIAI

Australijos 
i Lietuvių Fonde

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDO 

VADOVYBĖ

Įėjimas $ 2. Vaikams veltui.
KVTF.čIAME VISUS! LAUKIAME!

VISUR VISAIP
PASAULIO LIET.

GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

14-sis Liet. Gydytojų su
važiavimas įvyko rugsėjo 
3-4 d.d. Čikagoje. Gausiai 
dalyvavo gydytojų iš JAV ir 
Kanados, bet nebuvo iš kitų 
kraštų. Suvažiavusieji buvo 
daugiausia vidutinio am
žiaus ir vyresni. Iš jaunųjų 
tedalyvavo vos pora, nors 
per pastaruosius dvejus 
metus mediciną baigusių 
susidaro nemažas skaičius.

Suvažiavime skaityta ke
letas paskaitų iš lietuvių gy
dytojų veiklos. Posėdžiuose 
svarstyta jaunųjų gydytojų 
įtraukimas į gydytojų lietu
višką veiklą, tęsti S-gos žur
nalo leidimą, kurį redaguoja 
Dr. V. Šaulys, pagreitinti 
veikalo ’’Lietuvos medicinos 
istorija” išleidimą, kuris jau 
baigiamas paruošti spaudai. 
Leidinį redaguoja Dr. J. 
Meškauskas.

Išrinkta nauja Liet. Gy
dytojų Sąjungos Valdyba: 
pirmininkas Dr. J. Šonta, 
Dr. J. Skrinska - sekreto
rius, iždn. Dr. D. Degesys. 
Priimta eilė nutarimų ir 
rezoliucijų. Suvažiavimas 
baigtas jaukiu visų pobūviu.

Šiuolaikinės pagrindinės 
statybinės medžiagos yra 
betonas, stiklas ir plienas. 
Betonas kaip statybinė me
džiaga jau buvo žinoma vi
duramžiais, nors archeologai 
Serbijoje atradę betonines 
grindis apie 7 su puse tūks
tančio metų senumo.

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.
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
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1983-84 metams A.L.
Fondo Valdybą sudaro:

Dr. Kazys A. Zdanius - 
pirmininkas,

Martynas Didžys - vice
pirmininkas,

Jonas R. Meiliūnas - sek
retorius,

Vaclovas Rekešius - iždi
ninkas ir

Algis A. Klimas - valdy-

HOBART Įgaliotinis J. 
Paškevičius.
MELBOURNE - Fondo iždi
ninkui V. Rekežiui talkinin
kauja V. Ališauskas, J. 
Krikščiūnas ir J. Meiliūnas 
senj.
NEWCASTLE - Įgaliotinis 
A. Bajalis.
PERTH - Įgaliotinis prof. Z. 
Budrikis.
SYDNEY - Įgaliotinis B. 
Stašionis; talkininkai - Č. 
Liutikas ir M. Gailiūnas.

Fondo adresas korespon
dencijai: Australian Lithua
nian Foundation Inc. P.O. 
Box 11, North Melbourne, 
Vic. 3051.

bos narys.

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDO 

ĮGALIOTINIAI IR 
TALKININKAI

ADELAIDE - Įgaliotinis A. 
Zamoiskis; talkininkai - A. 
Kubilius ir B. Straukas.

BRISBANE - Įgaliotinis J.
Ruzgys.
CANBERRA - Įgaliotinis J. 
Kovalskis.
GEELONG - Į galiotinis A. 
Obeliūnas.

A.L. Fondo Valdyba

Dėmesio!
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos metinis su- 

širinkimas įvyks Sydnejaus Lietuvių Klube 16 East 
Terrace Bankstowne lapkričio 13 d., sekmadienį, 4 vai. 
p.p. (ne 2 vai., kaip buvo anksčiau skelbta).

Susirinkimo pradžia pakeista pageidaujant daliai Są
jungos narių ir Syd. Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos 
Valdybai.

Liet. B-nės Spaudos Sąjungos 
Komitetas

Nuo senų laikų Indonezi
joje vienoje kiltyje moterys 
laiko grožio idealu bumą be 
dantų. Kad merginos ar mo
terys būtų idealiai gražios, 
•joms būdavo išmušami dan
tys.

Pastaruoju metu Indone
zijos valdžia tokį paprotį už
draudė, bet bedančių mote
rų nesumažėjo. Merginos 
slaptai bėga į džiungles ir 
ten gražinasi kaip ir senelės 
ar prosenelės.
• , »

Rašykite
Mūsų 

Pastogei!

NAUJI ARGENTINOS 
PINIGAI

Argentinoje apyvarton 
paleisti nauji pinigai, vadi
nasi ’’pesos argentinos”, ku
riais pakeisti senieji ’’pesos 
Ley”. Argentinoje inflacija 
pasiekė milijoninius skai
čius, todėl išleidžiant naujus 
pinigus matematiškai nu
braukta iš milijono keturi | 
nuliai ir pasidarė tik 100 pe-

Redaktorius V. Kazokas
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 

prauxxa is milijono Keturi i >j<ei 709 8395 
nuliai ir pasidarė tik 100 pe
sų. Dėl šitos valiutosį per- Redakcija rašinius taiso ir mmnnc Irninnc' lonoi na Iri Iri ir . .mainos kainos labai pakilo ir 

iiasi ne
inamos kainos labai pakil 
vis tiek infliacija plečiasi 
sulaikomai.

mist Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY*

Published
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550

Bankstown, N.S.W., 2200

Administracijos adresas:
P.O. Box 550 Bankstown 2200 • 
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 20 
Užsienyje paprastu paštu $ 24 
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35
Oro paštu kitur $ 50

skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.

Printed by Rotor Press Ltd.
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