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VLIKO SEIMAS DETROITE
Lapkričio 12-13 d. VLIKo 

Seimas posėdžiavo Detroite. 
Seime dalyvavo 38 atstovai 
ir eilė svečių, jų tarpe ALTO 
pirmininkas Dr. K. Šidlaus
kas ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas Dr. 
A. Butkus.

Seimą sveikino raštu 
senatoriai Charles H. Percy 
ir Robert Dole, Kongreso 
atstovai William S. Broom
field ir Dante B. Fascell, 
Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos šefas Stasys Lozorai
tis, Lietuvos atstovas Wa
shingtone Dr. Stasys Bač- 
kis, Lietuvos atstovas D. 
Britanijoje V. Balickas ir 
generaliniai konsulai, lietu
viai vyskupai Vincentas 
Brizgys ir Antanas Deks- 
nys, o taip pat visa eilė or
ganizacijų .ir pavienių asme

’’Pasaulio Lietuviui”
20 metų >

Šiais metais žurnalui ’’Pa
saulio Lietuviui” sueina dvi
dešimt metų. Įsteigtas 1963 
m. lapkričio mėn. Pradžioje 
P.L. buvo biuletenio forma
to ir tik nuo 1970 metų iš
sivystė į mėnesinį žurnalą 
kaip kad jis šiandie yra.

Pasaulio Lietuvį įkūrė 
PLB Valdyba ir redagavo 
Stasys Barzdukas, šiose pa
reigose išbuvęs virš 15 
metų.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenei sustiprėjus ir P.L. 
stipriai įsipilietino. Iš biule
tenio virto į patrauklų žur
nalą, kurį sumaniai ir sko
ningai redaguoja inž. Bro
nius Nainys, buvęs PLB pir
mininkas.

Stengtasi P.L. padaryti ir 
išlaikyti ne tik patrauklų 
savo turiniu, bet ir prieina
mą savo kaina kiekvienam 
lietuviui bet kur pasaulyje. 
Todėl ir jo prenumeratos 
kaina stengiamasi išlaikyti 
kiek galinti žemesnę. Tačiau 
jį apsunkina ypač pakilusios 
pašto išlaidos. Šiuo metu jo 
spausdinama virš 8000 egz. 
Jo finansinę būklę pagerintų 
nepakeliant prenumeratos 
kainos prenumeratorių pa
didėjęs skaičius.

Ta prasme plačiai išvys
toma P.L. platinimo vajus. 
Australijoje P.L. platina, 
prenumeratos pinigus prii
ma ir juos persiunčia ALB 
Krašto Valdybos narys p. 
Vincas Augustinavičius (10 
Lorna Ave., North Ryde, 
N.S.W. 2112).

Apie P.L. ir jo uždavinius 
taip rašo jo redaktorius inž. 
B. Nainys: ’’Lietuvių Bend
ruomenė jautė, kad jai pa
čiai reikia turėti nepriklau
somą, aiškų ir stiprų balsą. 
Ji ryžosi P.L. padaryti žur
nalu, tokiu, kuris platintų 

nų iš JAV, Australijos, Lo
tynų Amerikos, Kanados ir 
Europos.

Seimas nutarė pasveikinti 
prezidentą Reaganą ir pa
reikšti padėką už jo nuola
tinę paramą Lietuvos lais
vės bylai.

Seimo darbotvarkėje, be 
kasmetinių VLIKo ir Tautos 
Fondo Tarybų ir Valdybų 
pirmininkų ir valdybos narių 
pranešimų, plačiau buvo ap
žvelgta tarptautinė padėtis 
ir Lietuvos laisvinimo prob
lema. Apie ’’Vakarų Euro
pos tarptautinę politiką So
vietų Sąjungos atžvilgiu” 
pranešimą padarė Lietuvos 
atstovas prie Vatikano, Sta
sys Lozoraitis, Jr., apie Lie
tuvos laisvinimo problemą 
simpoziumo dalyviai - inž. 

L. Grinius, Dr. K. Karvelis, 

Dabartinis P.L. redakto
rius Bronius Nainys.

bendruomenės idėją, jungtų 
visus lietuvius išeivius į vie
ną junginį ir vykdyti di
džiuosius mūsų uždavinius - 
siekti Lietuvai laisvės ir 
išeivijoje išlaikyti lietuvybę. 
0 norint visus lietuvius su
jungti, pirmiausia reikia 
kaip nors juos pasiekti ir su 
jais palaikyti nuolatinį ryšį. 
Tad P.L. ir turėjo būti priei
namas bet kokiame krašte 
gyvenantiems lietuviams. 
Visiems patrauklus turėjo 
būti jo turinys ir prieinamas 
prenumeratos mokestis. 
Suprantama, visu šimtu 
nuošimčių to neįmanoma 
pasiekti, bet tiek redakto
riai, tiek leidėjai bandė į tai 
atsižvelgti. Skirtingos išei
vių kartos bei jų skirtingas 
galvojimas vertė labai at
sargiai spręsti turinio klau
simą - to klausimo spren
dimą labai apsunkino ir pas 
mus dar vis neišaiškintas 
jolitikos ir kultūros santy
kio supratimas” (P.L. 1983 
apkritis).

Pasaulio Lietuvio adre
sas: 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, II. 60636, U.S.A. 
Prenumerata metams (Aus
tralijoje) 12 dolerių.

A.J. Kasulaitis ir Dr. D. 
Krivickas. Pranešimus gra
žiai papildė apie VLIKo su
sikūrimą agr. B. Gaidžiūnas, 
VLIKo vienas steigėjų ir 
pirmosios valdybos vicepir
mininkas.

Seimas, išklausęs prane
šimus, vienbalsiai nutarė 
paskelbti 1983-1984 metus 
VLIKo sukaktuviniais me
tais, kviesdamas visus lietu
vius šią sukaktį ir jos reikš
mę plačiau paminėti ir nu
šviesti.
Seimas taip pat priėmė 

VLIKo pareiškimą, kuriame 
apžvelgta VLIKo susikūri
mo ir jo darbų vykdymo ei
ga, Lietuvos laisvės bylos 
dabartinė būklė, atžymėti 
naujos krypties ženklai rodą 
didesnį, ypač Vakarų Euro
pos domėjimąsi Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos padėtimi.

Seimas praėjo darnioje 
nuotaikoje, plačiai pasisa
kius Seimo dalyviams ir 
svečiams rupimais klausi
mais.

Išsamesnis Seimo aprašy
mas ir Seimo priimtos rezo
liucijos bus netrukus 
paskelbtos.

(ELTA)

pasaulyje
Australijos vyriausybė 

vis tebežaidžia dėl uranijaus 
eksporto. Pasirodo, kad ne 
vienas užsieninis kraštas at
virai pareiškęs, kad yra ir 
daugiau pasaulyje uranijaus 
šaltinių be Australijos. Pe
reitą savaitę Viktorijos dar- 
biečiai atvirai išėjo prieš fe- 
deralinę vyriausybę ir min. 
p-ką Hawke, nesiskaitydami 
su darbiečių fed. vyriausy
bės ir darbo partijos Caucus 
(patariamoji vyriausybės 
darbo partijos institucija), 
kur kategoriškai reikalau
jama sustabdyti uranijaus 
kasyklas ir gamybą bei eks
portą. Stebėtinas trumpa
regiškumas, lyg be Austra
lijos niekur nebūtų urani
jaus! Šitai labai gerai žino 
min. p-kas B. Hawke, bet 
liaudies nusistatymas gali jį 
palaužti.

Sovietų gąsdinimas ato
miniu karu tik akivaizdžiai 
atveria pasaulio akis, kas 
yra tikrasis agresorius.

Anglijoje ginkliuoti plėši
kai užpuolę brangenybių 
saugyklą Londone ir pasi
grobė vertybių už 40 mil. 
dolerių. Tai didžiausias api
plėšimas, po didžiojo trauki
nio apiplėšimo prieš dvide
šimt metų, kur buvo pa
grobta apie 10 mil. dol. ver
tybių. Apiplėšimo metu šeši 
sargai buvo nuginkluoti. 
Detektyvai tvirtina, kad abu

Povilas Puzinas XX-jo amžiaus Madona

apiplėšimai savu charakte
riu yra labai panašūs.

***
Oficiali Lenkijos žinių 

agentūra paskelbė, kad už
darytosios darbo unijos 
"Solidarnosc” vadas Lech 
Walensa netrukdomai galįs 
vykti į užsienį atsiimti jam 
skirtos Nobelio premijos. 
Walensa bijosi išvykti iš 
Lenkijos, nes išvykus gali 
jam būti užkirstas kelias su
grįžti.

**♦
Neseniai Amerikos prezi

dentas R. Reagan vizitavo 
Japoniją ir Pietų Korėją ir 
planavo aplankyti Kiniją, 
bet pastaruoju metu Kinijos 
komunistų partijos gen. 
sekretorius Hu suabejojo 
Reaganą įsileisti, nes Ame
rikos senatas nusistatęs už 
Taivano laisvą apsisprendi
mą susijungti su Kinija ar 
gyventi nepriklausomai. 
Prez. Reagano vizitas, nu
matytas balandžio mėn. dar 
galutinai nenuspręstas.

***
Ispanijoje lapkričio 27 d. 

prie Madrido besileisdamas 
sudužo lėktuvas, vežęs 189 
keleivius. Esą, išliko vos ke
liolika gyvų. Katastrofos 
priežastis aiškinama.

♦**
Rumunija, vienas gal iš 

labiausiai nepriklausomų 

sovietų satelitinių kraštų 
paskelbė, kad reikalaujant 
sustabdyti amerikiečių nau
jų raketų įvežimą į Europą, 
turėtų ir Sovietų Sąjunga 
atitraukti savo jau turimas 
raketas iš Rytų Vokietijos ir 
Čekoslovakijos.

Jau ketveri metai, kaip 
Genevoje (Šveicarijoje) 
vyksta JAV ir S. S-gos pa
sitarimai bei derybos atomi
nių ginklų apribojimo. Per 
tuos ketverius metus pasi
tarimuose nieko pirmyn ne- 
pasistūmėta ir abi pusės ži
no, kad vienai nutraukus dėl 
beprasminško laiko gaišini
mo, antroji pusė visados ga
lėtų priekaištauti, jog prie
šinga pusė toliau nenorėjusi 
tartis ir tuo pačiu neštų tų 
pasitarimų atsakomybę. 
Pradėjus amerikiečiams ga
benti į Europą naujas ka
rines raketas, kas atsveria 
sovietų jau esančias paruoš- 
ties padėtyje, sovietai, nesi
tikėdami nuolaidų, sovietų 
atstovai pertraukė derybas. 
Amerikiečiai nedarydami 
jokių nuolaidų tikisi, kad so
vietai vėl grįš kalbėtis, bet 
sovietų oficiali agentūra 
paskelbė, kad nutrūkus de
ryboms pasaulis atsidūręs 
ant atominio karo briaunos. 
Amerikiečių toks grasini
mas negąsdina ir nesijau
dina dėl galimų įšvadų, ma
tydami, kad sovietai tokiais 
šantažais nieko nelaimės, jie 
bus priversti vėl grįžti prie 
derybų stalo ir toliau gaišin
ti laiką.

♦♦♦
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Apie parengimus

tūriniai parengimai galėtųĮ metų pabaigą lietuviš
kasis gyvenimas mūsų 
bendruomenėje ypač pagy
vėja: susigrūda įvairių or
ganizacijų metinės veiklos 
atsiskaitymai, kultūrinių 
grupių pasirodymai, kon
certai, suvažiavimai ir 1.1. 
Kai beveik ištisus metus tų 
parengimų būna skystoka, 
tai į metų pabaigą jų susi
krauna taip apsčiai, kad vie
ni kitiems lipa ant kulnų ir 
gaunasi nepasitenkinimų, 
net nusiskundimų, kad vieni 
kitiems kliudoma, skaldoma 
publika. Pagaliau metų pa
baiga paliečia ir visus tau
tiečius asmeniškai: praktiš
kai dauguma iš mūsiškių irgi 
turi savo metines atostogas: 
kiekvienas nori kur nors iš
vykti, tad reikalingas pasi
ruošimas, šventėms apsi- 
tvarkymas savo asmeninių 
reikalų, o čia vienas po kito 
kvietimai į parengimus, 
koncertus, iešmines, susi
rinkimus... Tad nenuostabu, 
kad ir to laiko pritrūkstama. 
Pagaliau kas antri metai tik 
vienas toks šventinis laiko
tarpis, teikiąs daugiau ato
kvėpio saviems naminiams 
reikalams, nes kitais metais 
vėl Lietuvių Dienos, kuriose 
verčias dalyvauti ne vien vi
sokie Australijos mastu pa
rengimai, bet ir tautinė pa
reiga.

Tai turint galvoje ar yra 
racionalu savo metinius 
renginius sukaupti į metų 
pabaigą? Galbūt supranta
ma, kai renginiai yra 
metinio darbo ir veiklos ata
skaitinio pobūdžio, sakysim, 
chorų metiniai koncertai, 
mokyklų mokslo metų už
baigos iškilmės, Kalėdų eg
lutės vaikams ir panašūs, 
daugiau ar mažiau surišti su 
šventiniu laiku, arba to rei- 
kalauja pats metų užbaigos 
charakteris, tačiau tokie, 
kaip iešminės, baliai, užda
resnio ar viešesnio pobūdžio 
susirinkimai ir kitokie kul- 

A.A.
ALEKSANDRUI DANTAI 

mirus, jo sūnų Gytį su šeima ir brolį Vincą širdingai 
užjaučiame ir kartu liūdime. „ . „ .G. ir V. Ališauskai

A. ir V. Bieliauskai
D. ir J. Bratiškai

A.A.
ALEKSANDRUI DANTAI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu jo sūnui Dr. Gyčiui, 
broliui Vincui ir visiems artimiesiems.

Elena Augutienė

”Talkos” darbuotojui
A.A.

ALEKSANDRUI DANTAI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo sūnui su šeima 
ir artimiesiems.

Liet, Ko-op. Kredito Draugija
Talka
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būti pravesti bet kada, lais
vesniu laiku, kai nėra žmo
nės perkrauti ne tik rengi
niais, bet ir asmeniškais 
šventiniais rūpesčiais bei 
pasirengimais.

Tik pasižiūrėkime į metinį 
parengimų kalendorių ne
svarbu, kokios vietovės: 
metų pirmoje pusėje rengi
nių tuštoka, vidurinių mė
nesių savaitgaliai daugumo
je neužpildyti, bet peržen
gus į antrą metų pusę tų 
renginių gausėja, o į metų 
pabaigą jų rengiama tą pačią 
dieną net po kelis. Nenuos
tabu, kad tokiu būdu žmo
nėms jie pasidaro tiesiog 
našta, o ir patys parengimai 

' ne tokie sėkmingi, kas net ir 
patiems rengėjams pakerta 
nuotaikas.

Organizacijos ir bendruo
menė galėtų kiek racionaliau 
pasižiūrėti į metinių paren
gimų išdėstymą ir jų su
tvarkymą. Galbūt prieš dvi
dešimt ar daugiau metų vi
suomenė kiek kitaip žiūrėjo į 
nusistovėjusią tvarką, bet 
šiandie daug kas pasikeitė - 
ir žmonės, ir laikas. Pasižiū
rėkite, kas lankosi į dabarti
nius parengimus! Tai dau
giausia vyresnioji gvardija - 
vis tai tie senieji veteranai, 
nes jaunieji beveik nesirodo. 
Pagaliau ir tie patys,vyres
nis ji kasmet sparčiai retėja 
emigruodami neprisišaukia
mai, o ir palikusieji nepajė
gia visur apeiti, ypač jei tų 
parengimų susikloja vienas 
prie kito.

Lietuvos reikalais
DOKUMENTINIS FILMAS
APIE ’’PABALTIJO

TRAGEDIJĄ”

IHF (International Histo
ric Films) bendrovė savo 
1983 m. kataloge pristato 
15-kos dalių dokumentinį 
filmą dviejose video kasetė- 

Šalia to, kas pasakyta, gal 
iš viso tektų persvarstyti 
parengimų charakterį ypač 
tokių lengvesnio pobūdžio, 
kaip baliai, šokių vakarai, 
nes retas iš vyresniųjų turi K 
entuziazmo šokti, o prie 
esamų aplinkybių savitarpi
niai padalyvavimai ir išgėri
mai beveik totaliai atkrinta. 
Palieka užkandžiai ir nekal
tas pabendravimas tarp sa
vųjų. Betgi mūsiškiai nėra 
jau tokie socialiai sąmoningi, 
kad prie vieno alaus stiklo 
išsėdėtų ištisą vakarą besi- 
šne kučiuodami.

Gal iš viso reikėtų mūsų 
parengimus daugiau grįsti 
kabaretinio pobūdžio kultū
riniais užsiėmimais nesie
kiant iš to pasipelnymo, bet 
stengiantis patraukti ir pa
tenkinti dalyvius. Iš tokių 
vakarų ar parengimų daly
vis bus gal labiau patenkin
tas ir praturtėjęs dvasiškai, 
negu praleisti vakarą nieko 
neveikiant ir besiklausant 
tos perkūniškos šių laikų 
muzikos.

Pažvelgiame tik į esamą 
padėtį: kai tik surengiamas 
koks nors rimtesnis paren
gimas, minėjimas, žmonių 
pribūna pasigėrėtinai. Reiš
kia, dalyvių gausu ir žmonių 
netrūksta. Pribūna net ir 
tokių, kurie iš viso retokai 
bet kur matosi.

Su laiku viskas keičiasi: ir 
žmonės ir jų polinkiai. Dau
giau laimėtume eidami su 
laiku ir atsižvelgdami į ak
tyviųjų asmenų dabartines 
nuotaikas ir nebūtinai laiky
tis nusistovėjusių normų, ■. 
kokios galiojo prieš dvide
šimt metų.

(v.k.)

se, pavadintą The Baltic 
Tragedy (Pabaltijo Trage
dija). Filmas sudarytas iš 
1939-1940 metų vokiečių, 
sovietų, latvių, anglų ir 
amerikiečių dokumentinių 
kadrų negatyvų, kurie buvo 
perfotografuoti, chronoli- 
giškai išrikiuoti, ir papildyti 
trumpais pavadinimais. Pir
moji dalis, "Mano Latvija”, 
vaizduoja palaipsnį Pabalti
jo valstybių užėmimą 1939- 
1940 metų bėgyje. Ištraukos 
iš vokiečių karo metų doku
mentinių filmų rodo kovas 
prie Lietuvos sienos, Kauno 
užėmimą, besitraukiančios 
sovietų armijos nukankintus 
ir nužudytus pabaltiečius, 
Kauno evakuaciją, kovas 
Latvijoje ir Estijoje. 1944 m. 
liepos mėnesio sovietinė fil
mo kronika rodo raudonar
miečius, atakuojančius Vil
nių. 1949 m. pagamintas 
amerikiečių filmas apžvelgia 
pabaltiečius DP stovykloje, 
Vakarų Vokietijoje.

Šio filmo aprašymas IHF 
kataloge pasižymi savo tiks
lumu ir palankumu pabal- 
tiečiams. Rašoma, kad ’’ne
paisant karo metais JA V-ių 
ir Anglijos padarytų pažadų, 
Pabaltijo valstybės buvo 
prievarta paverstos sovieti
nėmis respublikomis, ir 
tebėra sovietų okupuotos... 
Pavergtų Pabaltijo tautų... 
tragedija yra dramatiškas

PADĖKA

Mūsų mylimam vyrui, tėvui ir broliui Jonui 
NEVERAUSKUI staiga mirus, nuoširdžiai dėkojame 
gerb. kunigui A. Spurgiui už gedulingas pamaldas ir 
jautrų pamokslą, kun. dr. A. Savickui už rožinį ir laido
tuvių apeigas kapinėse; Šv. Kazimiero parapijos chorui ir 
dirigentei N. Stapleton. Už jautrius atsisveikinimo žo
džius: ALB Adelaide Apylinkės Valdybos pirmininkui C. 
Zamoiskiui, ALK Federacijos įgaliotiniui Pr. Pusdešriui, 
AL Sąjungos vicepirmininkui D. Dundai, choro' 
’’Lituania” dirigentei G. Vasiliauskienei ir AL Teatro ad
ministratoriui V. Baltučiui, kapinėse su dėde Jonu atsi
sveikinusiam gražiais iš širdies plaukiančiais žodžiais 
savo ir giminių vardu Vytautui Neverauskui (junr.).

Nuoširdžiai ačiū V. Baltučiui, Pr. Pusdešriui ir P. 
Bielskiui už gražius parašymus apie Joną ’’mūsų Pasto
gėje”, ’’Tėviškės Aiduose” ir ’’Adelaide Lietuvių Žiniose”. 
Dėkojame už užuojautas pareikštas per spaudą: ALB 
Krašto Valdybai, "Mūsų Pastogės” redakcijai, Liet. Ko
operatinei Draugijai ’’Talka”, Sydnejaus Teatrui ’’Atža
la”, kunigams A. Spurgiui ir A. Savickui, Adelaidės Lie
tuvių Katalikių Moterų Draugijos valdybai, E. ir V. Bal
tučiams, B. ir J. Lapšiams, M.O.A.V.J.N. Vitkūnams. 
Širdingai dėkojame už gėles Bočiuliams, Brazauskams, 
Adelaidės Liet. Bendruomenės Mokyklai ir visiems vietoj 
gėlių taip gausiai aukojusiems Australijos Lietuvių Fon
dui. Ačiū teatrui ’’Vaidila” ir ponioms A. Miliauskienei ir 
E. Bernaitienei už šermenų suruošimą Lietuvių Namuose 
Jono atminimui.

Visiems giminėms, draugams ir adelaidiškiams taip 
skaitlingai dalyvavusiems laidotuvėse ir pareiškusiems 
mums užuojautų žodžiu ir laiškais nuoširdus ačiū.

Valė Neverauskienė, Julytė Vasiliūnienė 
Vytautas Neverauskas 

su šeimomis

pavyzdys, kaip kenčia mažos 
tautos, kurių suverenumas 
šiandienos nepramatomame 
ir nuolatos besikeičiančiame 
pasaulyje tapo nurašytas į 
nuostolius”. Taip pat pami
nima, kad daugelis filme ro
domų benamių pabaltiečių 
’’eventualiai atrado naujus* 
namus JA V-ėse”.

Garsinis dviejų kasečių ir 
148 minučių ilgumo filmas 
kainuoja $ 129. Adresas: 
P.O. Box 29035, Chicago, 
Illinois 60629.

(ELTA)
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Po Kybartų klebono kun. 
Sigito Tamkevičiaus suėmi
mo eilėje Kybartų įstaigų, 
kolūkių, įmonių buvo pra
vestos paskaitos, kurių 
metu aiškinta, kokie baisūs 
kun. Alf. Svarinskas ir kun. 
Sig. Tamkevičius. Tikino, 
kad juos teisingai patraukė 
baudžiamojon atsakomybėn, 
gąsdino, kad Kybartams 
duos tokį kleboną, kuris su
tvarkys visas davatkas, ti
kinčiuosius ir padarys 
’’tvarką”.

1983 m. gegužės 18 d. Ky
bartų Prekybos įrengimų 
gamykloje skaitė paskaitą 
Vilkaviškio raj. KGB virši
ninkas Vaišvila. Jis aiškino, 
kad kun. Tamkevičius šmei
žė mokytojus, kaltindamas 
juos tikinčiųjų vaikų perse- 
sekiojimu. Po paskaitos iš 
salės pakilo Ona Griškaitie- 
nė. Ji pareiškė, kad yra ti
kinti, turi tris vaikus, kurie 
dėl religinių įsitikinimų mo
kykloje buvo nuolat diskri
minuojami, nors mokėsi 
gerai. Pateikė eilę konkrečių 
diskriminacijos faktų ir pa
klausė: Tai kas Šmeižia — 
klebonas ar jūs?”

Lektorius bandė per
traukti O. Griškaitienę ir 
neleisti jai kalbėti, tačiau 
moteris pareiškė: ’’jei aš tu
rėjau kantrybės išklausyti 
jūsų kalbą, - turėkite ir 
jūs!”. Tada pasiūlė Griškai- 
tienei viską išaiškinti dvie

se, bet ir čia moteris nesu
tiko: ’’Jei jūs kleboną šmei
žiate, girdint visai salei, tai 
ir tiesą tegul girdi visi”.

Pagaliau saugumietis, ne
turėdamas ką daryti, ėmė 
raminti: ’’Neužilgo gausite 
naują kleboną ir padėtis su- 
sinormalizuos”.

’’Tai išeina, kad net kle
bonus jūs skirstote?” — pa
sipiktino Griškaitienė. — 
Mes tikintieji, dar nežinome, 
kas bus mūsų klebonas, o jūs 
jau žinote?”

Susinervinęs, 
neturėda-mas ką atsakyti, 
KGB viršininkas Vaišvila 
pakėlė nuo stalo tarybinių 
įstatymų knygelę ir pradėjo 
aiškinti — ”Cia yra įstaty
mai ir jų reikia laikytis!”

Moteris atkirto: ’’Įstaty
mus aš žinau neblogiau, kaip 
jūs, ir šią knygutę mačiau 
jau ne vieną kartą, bet jūs jų 
nesilaikote! Geriau parody
kite man ’apstatymų’ kny
gutę, kuria vadovaujatės!”

Šalia įvairių subversyyi- 
nių veiksmų svetimuose 
kraštuose, kaip maištai, šni
pinėjimas, terorų organiza
vimas, Sov. Sąjunga pasta
ruoju metu planai išvystė ir 
įvairių dokumentų klastoji
mą ir juos platindama kelia 
nepasitikėjimo ir įtarimo 
tarp kitų valstybių. Ameri
kos valstybės departamen
tas paskelbė visą eilę tokių 
sovietų suklastotų doku
mentų, pagal kuriuos JAV 
planavusi ar planuojanti 
Įvykdyti visą eilę politinių 
Amerikai nepalankių asme
nų. žudynių. Tokie ’’doku
mentai” slaptai persiųsti 
įvairių kraštų ambasadoms, 
tuo pačiu siekiant sukom-- 
promituoti JAV ir jų politi
kus.

Plačiai žinoma, kad sovie
tai nuo seno žinomi, kaip 
falsifikatų meistrai.

Daug sužinosi 
skaitydama* 

Mūsų Pastogę!
VWWWWWWVWVWWW
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IŠEIVIJOS LIETUVIŲ MANIFESTACIJA
VIKTORAS BALTUTIS

Sunku suglaustai pasida
linti įspūdžiais, kurie krovė
si pamažu kelionės ir vieš
nagės JAV ir Kanadoje 
metu. Neliesiu Australijos 
lietuvių sportininkų išvykos 
į JAV ir Kanadą, nes jau ga
na daug apie tai buvo rašyta 
Š. Amerikos lietuvių spau
doje, o taip pat ir ’’Mūsų 

Pastogėje”. Norisi tiktai pa
minėti, kad II Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynių prog
rama buvo atspausdinta 
angliškai ir iš ne angliškų 
kraštų atvykę lietuviai ne
galėjo jos suprasti; matyt, 
didesnioji mūsų sportuojan
čio jaunimo dalis jau nebe
kalba lietuviškai.

Kievienoje kelionėje, kaip 
jai besiruoštum, visuomet 
įsipina netikėtumų, nukry
pimų nuo, kad ir griežčiau
siai paruošto plano, bet tai 
yra įvykiai, nuspalviną ke
lionės įspūdžius, suteikia 
įvairumo, įdomumo ir paty
rimo, kurio man kaip tik 
stigo.

Australijos lietuvių eks
kursija - išvyka į PLB Seimą 
ir PLB Dienas visapusiškai 
pavyko: jai AustraHjos lie
tuviai ruošėsi ir jų dalyvavi
mas buvo jaučiamas kitų 
kraštų lietuvių. Žinoma, 
JAV ir Kanados lietuviai vi-, 
sur vyravo savo gausumu ir 
PLB Seime svarstant įvai
rius klausimus bei proble
mas, bazuotasi jų krašto lie
tuvių patirtimi ir faktais.

Stengiuosi kelionės įspū
džius patiekti iš savo asme
niškos patirties, nebandy
damas jiems suteikti visuo
tinumo, nes tai suklaidintų 
tuos, kurie juos skaitys juo
se nedalyvavę.

Atvykęs Čikagon buvau 
maloniai priimtas giminės 
(p. L. Vaičiūnienės), lietuvių 
apgyventame Čikagos rajo
ne, prie Marquette Parko. 
Tą patį vakarą išvykau 
pasidairyti po lietuvių ap
gyventą kvartalą. Vadovė 
buvo jauna Čikagos lietu
vaitė Vida. Ir tikrai, gatvėse 
girdėjosi lietuvių kalba, 
krautuvių vitrinose lietu
viški užrašai, keletas taver
nų - aludžių, pilnų atvykusių 
tautiečių, kurie gaivinosi 
’’lietuvišku” alumi. Vos spė
jome įžengti vidun, pasigir
do sveikinimai, klausimai ir 
džiaugsmingas 
susipažinimas. PLD atrodo 
sutraukėlietuvius iš viso pa
saulio: Europos, Pietų 
Amerikos, Afrikos, Austra
lijos net ir iš pavergtos Lie
tuvos.

Tavernose kalba daugiau
sia sukosi apie gyvenimą

Adelaidės stotyje prieš išvykstant. Iš k.: O. Zamoiskienė, 
V. Baltutis, Č. Zamoiskis ir V. Dumčius

• •///.-/.-.v.

išeivijoje, apie sąlygas, san
tykius su tėvyne ir įvyks
tančius PLD parengimus bei 
Čikagos lietuvius ir jų pas
tangas kuo geriau pravesti 
PL Dienas ir priimti atvy
kusius svečius.

Birželio 26 d., sekmadienį, 
išklausę pamaldų Šv. kry
žiaus lietuvių bažnyčioje, 
nuvykome į Illinois univer
siteto sporto paviljoną. Pa
talpa didelė, bet nevėsina
ma. Į aikštę, grojant mar
šams, įžygiavo Australijos 
lietuviai sportininkai ir iš 
visų Š. Amerikos vietovių 
klubų sportininkai. Austra
lijos lietuviai sportininkai 
tvarkingomis uniformomis, 
pilnos sudėties,"ko negalima 
pasakyti apie Amerikos lie
tuvius. Jų sportininkų veik 
nesimatė, tiktai vėliavos, 
kurias . nešė be uniformų 
’’paplūdimio apranga” vilkį 
sportininkai. Gaila, kad toks 

vardas: ”11 Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynės”

Australijos lietuvių PLB Seimo nariai posėdžio metu

Žinios
Iki šiol skaitėme, kad gy

ventojų skaičiumi didžiau
sias buvo laikomas New 
Yorko miestas Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse, bet 
su laiku viskas keičiasi. Nu
matoma, kad šimtmečio pa
baigoje didžiausiu miestu 
pasaulyje bus Mexico City 
su 31 mil. gyventojų, po jo 
seks Sao Paulo Brazilijoje - 
25 mil., Tokyo - 23 ir tik po 
to New York su 22 mil. gy
ventojų. 

buvo panaudotas, bet toli 
gražu, jis nesiderino prie to, 
kas vyko aikštėje. Gal tai 
stoka supratimo, drausmės 
ir savigarbos, ar tokia ame
rikoniška mada? Po labai 
menko ir neįspūdingo atida
rymo prasidėjo varžybos. Į 
tokio masto žaidynių atida
rymą žiūrovų irgi labai ma
žai. Teko palikti sporto salę 
ir vykti į Jaunimo Centrą, 
kur prasidėjo PLB Seimas.

Po iškilmių prie žuvu
sioms paminklo susispietė- 
me salėje. Visi seimo nariai 
buvo supažindinti - prista
tyti. Sekė prof. dr. V. Var- 
džio paskaita -Vienybėje su 
kovojančia tauta”. Vėliau 
pobūvis Jaunimo Centro ka
vinėje. Čia ir buvo geriausia 
proga artimiau susipažinti 
su seimo nariais, atvykusiais 
iš viso pasaulio kraštų.

Birželio 27 d., rytą, nu
vykome į Jaunimo Centrą 
kur prasidėjo pagrindinė PL 
Dienų dalis — Seimas.

Dvejus metus trunkanti 
sausra Afrikoje privedė prie 
bado ir epideminių ligų. 30 
mil. žmonių badauja. Jung
tinių Tautų Organizacija or
ganizuoja skubią pagalbą.

**♦
Lenkija dar vis be Rašy

tojų Sąjungos. Įvedus prieš 
kiek laiko karo padėtį Len
kijoje daugelis organizacijų 
persiorganizavo prisitaikant 
Erie esamo režimo, išskyrus 

Rašytojų Sąjungą, kuriai 
priklauso apie 1500 rašyto
jų, įskaitant ir užsienyje gy
venančius, kaip Č. Milosz, 
Najder ir kitus. Vyriausybė 
pareikalavusi keisti sąjun
gos įstatus ir vadovybę. Su 
tuo nesutikus Rašytojų Są
junga buvo uždaryta.

***
Irano — Irako karas, 

trunkąs jau daugiau kaip 
trejus metus, iš abiejų pusių 
pareikalavo netoli milijono 
gyvybių, neskaitant mate
rialinių nuostolių ir nesima
to karo pabaigos. Iki šiolei 
nėra motyvų, kurie patei
sintų šį karą.

Laimėjimas turi daugelį 
tėvų, pralaimėjimas lieka 
visada našlaitis.

Amerikiečių patarlė

Tvarkingai ir maloniai 
patarnavo ponios prie seimo, 
narių registracijos stalo. 
Suradęs apvalų stalą, skirtą 
Australijos lietuviams seimo 
nariams, stebėjau seimo na
rius, atvykusius net iš 16 
kraštų. Piršosi mintis: ”Ar 
yra kita pasaulyje lietuvių 
organizacija, kuri pajėgtų 
suburti tiek daug ir iš įvairių 
kraštų lietuvių?”

Seimo prezidiume: dr. A. 
Razma, Lietuvos Generalinė 
konsule Juzė Daužvardienė, 
vysk. V. Brizgys, dr. P. Ki
sielius. Įžanginį žodį taria 
PLB Valdybos pirm. V. Ka- 
mantas, po jo invokacija. 
Prezidiumo pirmininku iš
renkamas Algis Raulinaitis 
iš Los Angeles. Atrodo, kad 
opozicija, kuri šiek tiek vė
liau pasirodė, nesurado tin
kamo asmens. A. Raulinaitis 
seimo posėdžius tvarkingai 
ir darniai pravedė, išveng
damas bereikalingų nukry
pimų.

Prezidiumą papildė visų 
kraštų bendruomenių val
dybų pirmininkai, kurie pa
sikeisdami pirmininkavo 
seimo posėdžiams po budria 
pirm. A. Raulinaičio akimi. 
Gal ir reikalingas poilsis 
prezidiumo pirmininkui, bet 
tai galėjo atlikti du išrinkti 
jo padėjėjai, o ne kraštų pir
mininkai, kurie nevisi 
pajėgė pajusti seimo dvasią 
ir tokios plačios apimties 
diskusijų visais mūsų bend
ruomeninio gyvenimo rei
kalais. Be to, pirmininkai 
buvo reikalingi salėje, savo 
krašto seimo narių pasitari
mams. Reiktų pagalvoti ar 

REMK AUSTRALUOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

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

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

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

A.L. Fondo Valdyba
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reikalingas toks didelis pre
zidiumas, nors atvykusioms 
kraštų pirmininkams ir buvo 
suteikta šokia tokia garbė.

Sveikinimų gauta daug ir 
įvairių, tarp jų Lietuvos Ge
neralinė konsule J. Dauž
vardienė sveikino žodžiu, 
apeliuodama į seimo narius, 
svarstant mūsų tautos lais
vinimo darbus palikti var
žybas sportininkams sporto 
aikštėje. Raštu sveikino ir 
VLIKO pirm. dr. K. Bobelis.

Sekė PLB Valdybos pirm. 
V. Kamanto veiklos prane
šimas. Pranešimas konden
suotas, šiek tiek teisinantis 
dėl kai kurių nepilnai atliktų 
įsipareigoju ir darbų. Pra
nešimus padarė visi valdy
bos nariai, daug padėkų 
įvairioms komisijoms, as
menims. Nusiskųsta, kad dėl 
lėšų stokos nebuvo galima 
aplankyti visame pasaulyje 
išsibarščiusių lietuvių 
bendruomenių.

Sekretoriatas per savo 
kadenciją surašė 50 proto
kolų po 30 egzempliorių 
kiekvieno. Siūlė PLB Val
dybą atpalaiduoti nuo ’’Pa
saulio lietuvio” leidimo. Li
tuanistinės katedros steigi
mo reikalai irgi šlubuoja. Jai 
įsteigti reikalinga $600.000 

suma, o iki šiol su
rinkta tik $ 118.000. Kitų 
kraštų seimo nariai dėl Li
tuanistinės katedros įsteigi
mo nepasisakė, nors priva
čiai kalbant paaiškėjo, kad 
dauguma abejojo šio pro
jekto įgyvendinimu ir jo 
reikšme išeivijos lietuvių li-

Nukelta į 4 psl.
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Minėsime šv. Kazimierą
Visa pasaulio lietuvių 

išeivija ir Lietuva ruošiasi 
kuo iškilmingiau ir įspūdin
giau paminėti šv. Kazimiero 
500 m. mirties sukaktį.

JAV sudarytas specialus 
komitetas, kuris rūpinasi 
visais jubiliejaus reikalais.

ALK Federacija ir kunigų 
sekretoriatas sudarė planą, 
kuris apima visus Australi
jos lietuvius. Plane numaty
ta jubiliejų pradėti 1984 m. 
kovo 10 d. Adelaidėje, tęsti 
jį Melbourne ir užbaigti. 
Sydnejuje. Gaila, Sydnejaus 
lietuviai nerado reikalo šio 
plano laikytis ir kažkokių 
’’vietinių sąlygų” diktuojami 
atšventė jį lapkričio 6 d. 
Spaudos atsiliepimai nebuvo 
labai palankūs, bet kaip jau 
įprasta, ne tik Bendruome
nės, bet ir Dvasinės vado
vybės nurodymai sydnejiš- 
kiams nieko nereiškia.

Adelaidėje sudarytas 
specialus komitetas, kad šią 
svarbią šventę - jubiliejų 
kuo iškilmingiau atšventus. 
Komiteto pirm. kun. A. 
Spurgis . buvo du kartus 
sušaukęs Adelaidės organi
zacijų sudarytą komitetą, 
kurin įeina: V. Baltutis, R. 
Bajoriūnienė, A. Urnevičie- 
nė, V. Neverauskas, V. Vo

sylius, V. Opulskis ir P. 
Pusdešris.

Jau sudaryta jubiliejaus 
programa. Jubiliejų pradė
sime 1984 m. kovo 10 d., 
šeštadienį, Šv. Kazimiero 
koplyčioje; akademija - su
sikaupimo valanda. Apie šv. 
Kazimierą kalbės kun. Pr. 
Vaseris ir kt., giedos Šv. 
Kazimiero bažnytinis cho
ras. Po akademijos - religi
nis koncertas salėje. Kon
certe dalyvaus ir Melbourne 
parapijos choras ir solistai.

Kovo 11 d., sekmadienį, 
iškilmingos pamaldos, ku
riose dalyvaus Adelaidės 
arkivyskupas, parlamenta
rai ir kiti aukšti svečiai. Po 
pamaldų - pietūs salėje, ku
riuose galės dalyvauti visi.

Šv. Kazimiero jubiliejų 
bus bandoma kuo plačiau iš
garsinti ir australų spaudo
je, nors australų spauda yra 
gana šykšti mūsų reikalams, 
per radiją ir televiziją.

JAV išleisti specialūs me
daliai atžymėti šv. Kazimie
ro jubiliejinius metus. Si
dabriniai ir bronziniai. Juos 
galima jau dabar užsisakyti 
pas komiteto narį V. Neve- 
rauską.

Poetas Pr. Pusdešris šiai 
progai parašė vaidinimą - 

dramą: Ne žemės horizontai. 
Teatras Vaidila žada šią 
dramą pastatyti ir parodyti 
ne tik Adelaidės, net, gal 
būt, ir Melbourno lietu
viams. Taip pat numatoma 
pagaminti paminklinę lentą, 
kurią atidengs jubiliejaus 
metų proga.

Šv. Kazimiero 500 m. ju
biliejų kviečiami visi Aus
tralijos lietuviai kuo iškil
mingiau atšvęsti, nes tai 
vienintelis Lietuvos šventa
sis. VB

Amerikos pietryčiuose 
smarkiai besiveisiančios 
vandens žolės užkemša van
dens kelius, kanalus, kad 
būdavo neįmanoma jais 
naudotis susisiekimui, nors 
būdavo nuolatinė priežiūra 
ir valymai. Reikalą pataisė 
įveisti vandens žinduoliai - 
jūros karvės, kurios van
dens kanalus pravalo žoles 
nuėsdamos. Ir pigu ir pato
gu.

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 $ 1000 - 12 %
nuo $ 10.000 iki $ 50.000 - 13 %
nuo $5,0.000 ir daurjau — 14 %

TALKA nuo 1984 m. sausio 1 d. sumažina Vz% už 
paskolas
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.

1984 METŲ PARENGIMAI 
MELBOURNE

SAUSIS

3-8 d.d. Džiugo tunto skautų stovykla, Gilwell Park 
28-30 d.d. A.L.J.S. Suvažiavimas, Canberroje

VASARIS

5 d. Vytenio Šaulių Kuopos metinis susirinkimas
17 d. Vasario 16 minėjimas australams - Apyl. V-ba
12 d. Dainos Sambūrio Užgavėnių vakaras
19 d. Vasario 16-to minėjimas Liet. Nam. - Apyl. V-ba
26 d. Sporto Klubo ’’Varpas” metinis susirinkimas

KOVAS

4 d. Šv. Kazimiero 500 m. sukaktis - Džiugo tuntas
10-12 d.d. Parapijos choro išvyka į Adelaidę
11 d. Šv. Kazimiero Šventė Adelaidėje
11 d. Putvinskio 55 m. mirties sukaktis - Šaulių kuopa
17 d. Akad. Korp! Romuva susirinkimas
18 d. Kat. Mot. D-jos susirinkimas
24-25 d.d. Akad. Skautų Stud, savatigalis, Mt. Eliza

BALANDIS

1 d. Soc. Globos Mot. D-jos susirinkimas
8 d. Inžinierių ir Architektų susirinkimas

7-14 d.d. Tautinių šokių kursai, Liet. Namuose
15 d. Kat. Mot. D-jos loterija
28 d. Liet. Klubo margučių balius
29 d. ALB Melb. Apyl. V-bos metinis susirinkimas

GEGUŽIS

5 d. ’’Gintaro” t. šokių grupės koncertas, Camberwell
Civic Centre

12 d. Parapijos choro balius
13 d. Motinos Dienos minėjimas - Parapijos Mokykla ir

Šaulių kuopa
(Patriočių motinų pagerbimas)

19 d. Akad. Korp! Romuva susirinkimas
20 d. ’’Aušros” Teatro vaidinimas
27 d. Kat. Mot. D-jos susirinkimas
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BIRŽELIS
9 d. Sporto Klubo ’’Varpo” balius

17 d. Išvežimų minėjimas - Pabalt Komitetas
23 d. Joninių balius - Soc. Globos Mot. D-ja
24 d. Šaulių Kuopos įsikūrimo šventė
30 d. Parapijos choro metinė šventė, Parapijos

Namuose

LIEPA

14 d. Džiugo tunto metinis balius
28 d. Dainos Sambūrio balius

RUGPIŪTIS

11 d. Mūsų Pastogės balius
19 d. Kat. Mot. D-jos šventė

RUGSĖJIS

9 d. Tautos Šventė - Apyl. V-ba
15 d. Liet. Klubo metinis susirinkimas
22 d. Talkos metinis susirinkimas
23 d. A.L. Fondo metinis susirinkimas
29 d. Tėviškės Aidų balius - Fed. V-ba

•SPALIS

6 d. Parapijos Choro Praninės (Uždaras pobūv.)
7 d. Šaulių Kuopos minėjimas - Vilniaus pagrobimas

13 d. Šaulių Kuopos balius
14 d. Soc. Globos Mot. D-jos kultūrinė popietė
21 d. Akad. Skautų šventė 65 sukaktis
27 d. Lietuvių Klubo balius

LAPKRITIS

11 d. A.L. Federacijos - T. Aidų loterija
25 d. Kariuomenės šventė -.Karių Ramovė

GRUODIS

1 d. Džiugo tunto metinė šventė ir iškyla
2 d. Dainos Sambūrio metinis koncertas
9 d. Sekmadienio Parapijos Mokyklos užbaigimas

16 d. Kalėdinė Eglutė - Kat. Mot. D-ja
24 d. Kūčios - Liet. Namuose - Apyl. V-ba
26-31 d.d. Lietuvių Dienos Canberroje
31 d. A.L. Federacijos suvažiavimas Canberroje
31 d. Naujų Metų balius - Apyl. V-ba

Išeivijos...
Atkelta.iš 3 psl.

tuanistiniam švietimui. Da
romi žygiai ir. Australijoje, 
bet stebint mūsų savaitgalio 
mokyklose mokinių alar- 
muojantį mažėjimą, kiek
vienam peršasi mintis dėl 
šio gigantiško projekto 
prasmės.

’’Pasaulio Lietuvio” re
daktorius B. Nainys savo 
pranešime pabrėžė, kad kai 
kurie teigimai, juk ”PL” ofi
ciozas, neatitinka tiesai. 
”PL” yra bendruomeninės 
minties, ryšių ir informaci
jos laikraštis. Jame privalo 
atsispindėti viso pasaulio 
lietuvių gyvenimas. ”PL” 
redaktorius nusiskundė, kad 
neturi pastovių bendradar
bių Kanadoje, kai tuo tarpu 
Australijoje netrūksta jų.

”PL” adminstratorė B. 
Kronienė pranešė, kad ad
ministravimas vyksta 
sklandžiai, nors mažų sutri
kimų pasitaiko. 1983 m. 
gauta $ 18.487 prenumeratų 
ir aukų. Už sąžiningą ir 
kruopštų darbą admin. B. 
Kronienei įteikta PLB Val
dybos dovana - medžio rai
žinys, o jos ’’padėjėjui” R. 
Kroniui - Vilniaus universi
teto medalis.

Kontrolės Komisijos 
pirm. V. Kutkus pranešė 
tiktai knygose rastą balansą 
- $ 27.620, nes negavo visų 
reikiamų apyskaitos doku
mentų pilnam patikrinimui. 
Besikeičiantys valdybos iž
dininkai nepasistengė iždo 
apyskaitos knygų subalan
suoti, nors jokių trūkumų 
nepastebėta.

Bus daugiau

Rašykite 
Mūsų 

Pastogei!
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Apgailime Alfonsą Mikulskį
J ■

Kaip žinia, spalio 14 d. 
Amerikoje mirė muzikas ir 
dirigentas Alfonsas Mikuls
kis, plačiai žinomo Čiurlionio' 
ansamblio steigėjas dar Lie
tuvoje ir pasitraukus išeivi- 
jon iš jo likučių po karo at
gaivino ir ypač sėkmingai 
reiškėsi pokario Europoje ir 
vėliau persikėlus į JAV. Ne 
vienas ir Australijos lietuvių

A. Mikulskio Čiurlionio 
ansamblyje yra dainavę 
Lietuvoje ir Europoje. Iš to 
ansamblio buvusių narių, 
atvykusių į Australiją susi
darė Melbourno Dainos 

Sambūrio branduolys. Tokie 
nuo seno žinomi buv. Vokie
tijoje Čiurlionio ansamblio 
nariai kaip J. Liutkutė-Vi- 
liūnienė, A. Karazijienė ir L. 
Baltrūnas iki šiandie gyvai 
ir plačiai reiškiasi lietuvių 
veikloje.

A.a. Alfonsas Mikulskis 
gimęs 1909 m. Lietuvoje, 
Klaipėdoje lankė muzikos 
mokyklą ir muzikos konser
vatoriją Kaune studijavęs 
kompoziciją ir dirigavimą. 
Jo muzikinė veikla prasidėjo 
Kauno radiofone, kur jis di
rigavo radiofono orkestrą ir 
sudarė vyrų oktetą, kuris 
vėliau . išaugo į ’’Nemuno” 
chorą, su kuriuo jis plačiai 
gastroliavo Lietuvoje. Per
sikėlęs į Klaipėdą jis plačiai 
išvystė veiklą diriguodamas 
chorus, rengdamas ribotas 
Dainų šventes. Būdamas 
Klaipėdos krašte vedė vieną 
savo chorisčių Oną Mozo- 
liauskaitę, pasižymėjusią 
kaip kanklininkę, kini vė
lesniame A. Mikulskio gy
venime ir veikloje iškilo kaip 
ansamblių talkininkė ir 
bendrininkė.

Iš Klaipėdos Mikulskiai 
atsidūrė Vilniuje. Čia jis 
įsteigė Čiurlionio ansamblį, 
kuriame jungėsi choristai, 
instrumentalistai, taut, 
šokių šokėjai. Artėjant bol
ševikams beveik visas Čiur
lionio ansamblis su Mikuls- 
kiais pasitraukė į Vakarus. 
Karo pabaiga čiurlioniečius 
užtiko prancūzų zonoje ir 
visas ansamblis pateko 
prancūzų karinės valdžios 
žinion. Prancūzai jiems 
sudarė labai palankias sąly
gas, jie gyveno kartu ir kon
certavo ne tik prancūzų įgu
loms, bet ir po visas tremti
nių stovyklas.

Mikulskiai ir Čiurlionio 
ansamblis nuo pat įsikūrimo 
sudarė neišardomą organiš
ką vienetą. A. Mikulskis ir 
mirė jam bevadovaudamas. 
Per visą laiką iki 1980 m. Č. 
ansamblis turėjo 1123 viešus 
koncertus. Tai gal vieninte
lis toks vienetas, plačiausiai 
pasaulyje išgarsinęs lietu
vius ir jų kultūrinius atsie- 
kimus. Šalia to Čiurlionio 
ansamblis turi išleidęs ir 
visą eilę įdainuotų plokšte
lių.

Pats A. Mikulskis yra su
kūręs, harmonizavęs ir per
dirbęs daugybę chorinių bei 
vokalinių dainų bei kitokių

Ona ir Alfonsas Mikulskiai. Muz. A. Mikulskis mirė 
spalio 14 d.

muzikinių kompozicijų, 
kurių dalis paplitę, gi di
džiąją dalį globoja Ona Mi
kulskienė. Velionis A. Mi
kulskis buvo viena iš didžių
jų mūsų laiko kūrybinių as
menybių. Jo įnašas mūsų 
kultūrai ir istorijai yra neį
kainuojamas. Susikoncen
travęs vienoje srityje A. 
Mikulskis pasiekė savo sri
tyje tokių aukštumų, kokių 
niekas prieš jį nebuvo pa
siekęs.

VISŲ ALB METRAŠČIO GARBĖS PRENUME
RATORIŲ PAVARDĖS BUS ATSPAUSDINTOS MET
RAŠTYJE'; O RĖMĖJŲ - NUOTRAUKA IR KELE
TAS SAKINIŲ APIE JĮ.

GERA PROGA SAVE ĮAMŽINTI METRAŠTYJE.

Ir žolynėliai skursta...
Psichologai (žolynų) davė tą idėją naują: 

jei nekalbi su augalais, jie nuobodžiauja, 
nevešius jie tada ir nelinksmi, ir sirguliuoja. 
Tai pasakas seku saviems, dainasdainuoju, 
naujienas persakau ir viską, kas mintim atklysta. 
Vistiek net pažiūrėt graudu į aspidistrą; 
paparčių lapai, vos palietus, tuoj ir lūžta, 
vijokliai kabančiam krepšelyj irgi džiūsta, 
pabėgusios labai jau orchidėjos.

Kaimynė, augalus manus tad apžiūrėjus, 
ir tarė: ’’Gimę jie šitoj pakrantėj, 
lietuviškai tikriausiai nesupranta.
Tai kaip klestės, jei jiems nuobodu?” 
Aš kitokia kalba tačiau po savo stogu 
kalbėt nenoriu. (Sprandą visuomet turėjau kietą.) 
Skubiai rūtelę įdiegiau todėl ir žalią mėtą 
bei dilgelėlę (tarpe svetimų ir ji — paguoda), 
dar varnalėšą į tą plastikinį puodą.

LEGENDARINIS PULGIS ANDRIUŠIS

Pernai gruodžio 19 d. suė
jo 10 metų, kai Adelaidėje 
mirė vienas iš ryškiausių ir 
originaliausių mūsų pokario 
rašytojų Pulgis Andriušis. 
Pernai Sydnejuje apie šį lai
ką buvo surengtas minėji
mas, kurio metu apie P. 
Andriušį paskaitą skaitė V. 
Kazokas, kurią čia ir skel
biame. Red..

Vėl pasakas seku, dainas dainuoju, 
gandus jiems sunešu. 0 kad žaliuoja 
rūtelė, mėta! (Taip, žinovai sakė tiesą.) 
Net premiją aš parodoj gavau už varnalėšą. 
Tik dilgelėlė rūpestį namažą kelia: 
įaugus per stipriai į naują žemę, 
ji kalbą gimtąją, matyt, užmiršo, 
nes negalavimai visokie ima viršų.

Slaugiau, globojau (vis sava, tai gaila buvo), 
bet nyko, nyko dilgelėlė ir — nudžiūvo.

Julija

Pulgis Andriušis mirė 
Adelai

dėje, 1970 m. gruodžio 19 d., 
tačiau jo legenda tebėra gy
va ir tikriausiai bus gyva 
dar labai ilgą laiką. Šia 
prasme negalime apsiriboti 
vien šiandienine padėtimi: 
mūsų pastangos ir darbas 
daugiau sukoncentruotas į 

. ateities Lietuvą ir lietuvišką 
kultūrą, į kur pateks tiek 
vietiniai, tiek ir išeivijos 
kultūrininkai, rašytojai, 
menininkai ir galbūt iškilieji 
visuomenininkai.
Skaitykimės su to, kad iš 
Australijos lietuvių pirmoj 
eilėj bus įskaitytas Pulgis 
Andriušis, vienas iš pačių 
ryškiųjų asmenybių, gyve
nusių Australijoje ir besi
darbavusių Australijos lie
tuvių tarpe. Ir ne vien dėl 
to, kad Pulgis Andriušis 
Australijoje gyveno ir dar
bavosi vietos lietuvių tarpe 
if čia gyvendamas išleido 
savo brandžiuosius veikalus, 
bet kaip tik dėl to, kad iš vi
so P. Andriušis dar gyveų>

damas jau buvo legendarinė 
asmenybė ne tik išeivijoje, 
bet juo labiau Lietuvoje, sa
vo straipsniais ir humores
komis pagarsėjęs, o ypač 
savo keistu, bohemišku gy
venimu, kuris ypač įgavo 
garso nepriklausomos ir 
okupuotos Lietuvos laikais. 
Net iki šiandie lietuvių žur
nalistų ir rašytojų tarpe te- 
bekursuoja istorijos ir 
anekdotiški pasakojimai 
apie Pulgio Andriušio išdai
gas, jumoristines ar satyri
nes istorijas, kur P. Andriu
šis, pasigavęs vienokį ar 
kitokį faktą jį mokėjo pri
statyti komiška, feljetonine 
forma, kas ir labiausiai pa
gavo skaitytoją. Jo gausūs 
rašiniai nepriklausomos
Lietuvos jumoristinėje 
spaudoje privertė sustiprin
tai budėti ano meto cenzūrą, 
jo ypač pagarsėjęs straips
nis apie blakes vokiečių 
okupacijos laikais sudrebino 
Berliną, kad net minėtas ta
riamai nekaltas straipsnis 
apie parazitus privertė su-

Pulgis Andriušis 
71907-1970/

•laikyti ’’Ūkininko Patarėją”. 
O kiek dar visokių išdaigų 
kasdieniškame gyvenime 
pradedant jam dar bebūnant 
gimnazisto suole ir trinantis 
universitete arba spaudos 
žmonių sluogsniuose.

Nepaliko Pulgis Andriušis 
neutralus ir išeivijoje: savo 
gausiuose feljetonuose, ku
rių rinkinių jis išleido net 
keletą, P. Andriušis skau
džiai gnaibė visuomenines ir 
lietuviškas ydas kas iš tik
rųjų sudaro ir sudarys savo
tišką mūsų išeiviško gyve
nimo dokumentaciją atitin
kamai išvertus į kasdienišką 
kalbą.

Žodžiu, savo gyvenimiš
kais pokštais, savo nuosta
biu pastabumu žvelgti į įvy
kius per kreivą veidrodį, sa
vo taikliu žodžiu ir kiek iš
kreipta tikrove Pulgis And
riušis laikytinas vienu iš pa
tikimiausių mūsiškės - lietu
viškos buities reprezentantu 
- kronininku, kuo remsis 
mūsų ateities istorikai. Tai 
prigimties polinkis. P. And
riušis tiek savo gausioje 
publicistikoje (kas surinks ją 
išbarstytą po viso pasaulio 
lietuvių spaudą!), tiek ir 
specialiuose 
humoristiniuose - satyros 
rašiniuose, atrodo, vadova
vosi savo prigimtuoju talen
tu žvelgti į gyvenimo 
įvykius iš jumoristinės pu
sės. Tačiau dar jam bebū
nant Vokietijoje, išleidus du 
feljetonų rinkinius ir bere
daguojant jumoristinį žur
nalėlį ’’Dievo paukštelį”, 
Andriušis vis dėl to buvo 
priverstas susimąstyti:

”Ir kas toliau, mažasis 
žmogeli?'

Mūsų Pastogė Nr. 48,

Šitokį klausimą pačiam 
sau Pulgis Andriušis statė 
ne vieną kartą. Įpratęs juo
kinti žmones dar Lietuvoje,' 
Pulgis Andriušis iš įsibėgė
jimo tą patį tęsė ir išeivijoje, 
pokarinėje Vokietijoje už
pildęs laikraščių skiltis die
nos aktualijų feljetonais, 
leidęs ’’Dievo Paukštelį”, dėl 
ko ir reikėjo jam ieškoti 
sprendimo. — kas toliau?

Žinoma, ieškoti ilgai ne
reikėjo. Gyvendamas Tue- 
bmgene ir santykiaudamas 
glaudžiai su ten gyvenan
čiais rašytojais jis greitai 
atrado savo pašaukimą. Ne- 
praėj< nė poros metų, ir 
Pulgis Andriušis pasirodo su 
pirmąją grožinės literatūros 
knyga — Anoj pusėj ežero. 
Labai kukli, be pretenzijų 
pasakojimų knyga - bet ko
kių pasakojimų! Ieškančiam 
žmogiškos akcijos ji atrodė 
tuščia, bet kas suprato And
riušio įsigyvenimą į gamtą.

Nukelta į 6 psl.

1983.12.5, psl. 5
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PARENGIMAI SYDNEJUJE 1984 METAIS
1984 mėtų parengimų kalendorius Sydnejuje LIEPA

PALIKI
MAI

SAUSIS
14 d. Sporto klubas Kovas
28 d. Liet. Klubo parengimas

VASARIS

17 d. Vasario 16 minėjimas (Apyl. Valdyba)
19 d. Vasario 16 minėjimas (apyl. V-ba)

KOVAS

3 d. Blynų balius (Moterų Draugija)
4 d. Kaziuko mugė
17 d. Liet. Klubo parengimas
18 d. V. Putvinskio minėjimas (šauliai
31 d. Liet. Klubo parengimas

BALANDIS

14 d. Pavergtų Tautų Komitetas
23 d. Margučių varžybos Klube
28 d. Caritas - Daina balius

GEGUŽIS

5 d. Sūkurio pasirodymas
6 d. Motinos Diena (Sav. Mokykla)
26 d. Liet. Klubo parengimas

BIRŽELIS

3 d. Moterų D-jos popietė
10 d. išvežtųjų minėjimas (Tautos Fondas)
17 d. Išvežtųjų minėjimas (Baltų K-tas)
23 d. Liet. Klubo parengimas
24 d. Joninės (Liet. Klubas)

Legendarinis P. Andriušis
Atkelta iš 5 psl.

kas įžiūrėjo, kad gamtos gy
venimas esmėje niekuo ne
siskiria nuo žmogaus arba 
Andriušio gamta tiek su- 
personifikuota, jog kiekvie
nas vabalėlis turi savo veidą 
ir charakterį, kaip ir žmo- 
Sus, tas iš tiesų turėjo ir turi 

uo pasigėrėti ir pasi
džiaugti. Kitaip sakant, Pul
gis Andriušis atrado savo 
talentui naują kelią ir naują 
išraišką - žvelgti į gamtą as
meniškomis - žmogaus 
akimis. Čia jis viską super- 
sonifikuoja - ir vabalėlius, ir 
medžius, net ežerą, kuris 
pasidaro jo pasakojimų 
’’Anoj pusėj ežero” centrine 
ašimi.

Šios knygos nepaprastas 
įvertinimas ir Andriušio 
pripažinimas paskatino jį 
eiti dar toliau. Gamta sau, 
žmogus vėl sau. Tačiau An- 
driušiui parūpo literatūros 
veikale sujungti šiuos du 
'elementus vienybėje, kad 
gamtoje yra žmogus ir kad 
jis gamtos saistomas ir ap- 
sprendžiamas.Ghl dėl to 
Andriušis savo tolimesniuo
se veikaluose net ir nebandė 
išeiti iš savo gimtojo Gaidžių 
kaimo, iš savo aplinkos, kur 
žmonės gyveno natūralioje 
gamtos aplinkoje, nuo 
gamtos priklausė ir buvo tos 
gamtos dalis. Toje pačioje 
nuotaikoje ir paties auto
riaus ideologijoje jo vaiz
duojamieji žmonės nesisky
rė savo esme nuo snaudalio 
dirvonėlyje, nuo beržų 
Kazio gojuje. Andriušis vi
sus juos labai myli tame ma
žame žemės lopinėlyje prie 

Silio ežero nė vienam ne
duodamas pirmumo - nei 
skruzdėlytei, nei sprakšei, 
nei medžiui, nei žmogui.

Tokioje nuotaikoje jau at
vykęs į Australiją Andriušis 
parašė dar dvi knygas — 
’’Sudiev, kvietkeli” ir ’’Ro
jaus vartai”. Abi jos buvo 
tinkamai įvertintos ir atžy
mėtos rašytojų Draugijos 
premijomis. Tame pačiame 
laike jis dar ir dar sugrįžta 
prie savo pamėgtojo felje
tono ir jumoro. Iš čia ir jo 
jumoristinis romanas ’’Tipe
lis” ir paskutinis feljetonų 
rinkinys ’Daina iš kito 
galo”.

Bet ar gali menininkas, 
juo labiau kūrybingas rašy
tojas užsisklęsti neieškoda
mas naujų kelių, naujų erd
vių. Galima sakyti visą pa
saulį apkeliavęs Andriušis 
neketino galutinai užsidary
ti raistelyje, nors ten gy
venimas niekad nesibaigia.

Lietuvių literatūroje yra 
iki šiolei dar beveik nelies
tas — memuarinis — bio
grafinis žanras, kuris kitur 
taip plačiai išvystytas, ypač 
pas anglosaksus. Kaipo ban
dymą Andriušis parašė atsi
minimų pluoštą apie talen
tingąjį režisierių Romualdą 
Juknevičių, ką ir paskelbė 
literatūros metraštyje ’’Pir
moji pradalgė” (1964 me: 
tais). Bandymas buvo gana 
sėkmingas, nes tai nebuvo 
tik apie rašomą asmenį fak
tų surankiojimas ir jų su- 
varstymas, kaip karoliukų 
ant šniūrelio, o išėjo dailiai 
literatūriškai apipavidalinta

22 d. Dariaus - Girėno minėjimas (šauliai)
28 d. Liet. Klubo parengimas
29 d. Moterų Draugijos susirinkimas

RUGPIŪTIS

11 d. Sporto klubas Kovas
12 d. ALB Syd. Apyl. susirinkimas
18 d. ’"Tėviškės Aidų” balius
25 d. Liet. Klubo parengimas

RUGSĖJIS

9 d. Tautos šventė (Apyl. Valdyba)
15 d. Liet. Klubo parengimas
16 d. Moterų Draugijos popietė
29 d. ’’Mūsų Pastogės” balius

SPALIS

6 d. Liet. Klubo parengimas
20 d. Skautų kaukių balius
28 d. Pensininkų popietė

LAPKRITIS

3 d. Sporto klubas Kovas
3 d. Liet. Klubo parengimas

11 d. Moterų D-jos iešminė (Engadine)
17 d. Liet. Klubo parengimas
25 d. Kariuomenės šventė (ramovėnai)

GRUODIS

1 d. Dainos choro koncertas
16 d. Kai. Eglutė vaikams - Liet. Klubas
24 d. Kūčios (Liet. Klubas)
31 d. Naujų Metų balius (Liet. Klubas)

asmens apybraiža. Tas pas
katino Andriušį imtis dides
nio užsimojimo. Jo dėmesį 
ypač patraukė pradėjęs 
Australijoje lankytis ameri-* 
kietis lietuvis veikėjas Juo
zas Bačiūnas. Po kelių susi- 
tikimų Andriušis ir pasisiūlė 
parašyti jo biografiją. Iš ga
lybės surinktos medžiagos 
jis sėdosi atkurti J.J. Bačiū- 
ną, kokį jis vaizdavosi savo 
kaip kūrėjo vaizduotėje > - 
gyvą, pilnakraujį ir neme
luotą. Tiesa, toji knyga (virš 
300 mašinėle rašytų pusla
pių) buvo parašyta ir ati
duota pačiam Bačiūnui iš
keisti, tačiau Bačiūnui staiga 
mirus, tasai rankraštis ne
išaiškinamai dingęs. Deja, ir 
pats Andriušis išsiųsto 
rankraščio pas save nepali
kęs nuorašo nei jilodraščių, 
iš kurių būtų galima atkurti 
dingusį veikalą. Man pačiam 
teko peržiūrėti dalį Andriu
šio paliktų rankraščių, bet jų 
tarpe tebuvo keletas Bačiū- 
no laiškų, pastabėlių ant at
skirų lapelių, feljetonų 
juodraščių arba skaitytų, 
bet nespausdintų proginių 
paskaitų. Tai ir viskas. Kaip 
Bronys Raila šių metų ’’De
šimtojoje pradalgėje” rašo 
skelbdamas kai kuriuos 
Andriušio laiškus, kad 
rankraštis bus dingęs Tabor 
farmoje, pačių Bačiūno gi
minaičių, greičiausiai nesu
pratusių ir neįvertinusių, iš
mestas į sąšlavyną.,

Panašiai atsitiko ir su kita 
Andriušio knyga ’’Laivas 
linksmybės”, kurioje jis pa
gal užsakymą aprašė visą 
kelionę į Australiją. Knyga 
turėjo išeiti vokiečių kalba, 
tačiau paskelbus tos knygos 
kelias ištraukas žinomame 

vokiečių žurnale ’’Frank
furter lŪustrierte” pasigirdo 
balsų iš australų politinių 
sluogsnių, kad toji knyga 
australams politiškai nepri
imtina, tolimesni aprašymai 
nutrūko ir knyga nepasiro
dė. Tiesa Andriušis visą tą 
knygą perleido per laikraš
čio ’’Minties” atkarpą Vo
kietijoje, tačiau prie jos 
daugiau ir negrįžo. Dar teko 
matyti Andriušio palikime 
surinktas visas tas ’’Min
ties” atkarpas, paties An
driušio braukytas ir taisy
tas, matyt, buvo galvojęs 
atiduoti spaudai, bet taip ir 
liko gulėti autoriaus stalčiu
je. Greičiausia po eilės metų 
jam pačiam nepatiko senus 
dalykus perredaguoti, nes 
retai kada didelis meninin
kas grįžta prie savo senų 
darbų, kai kūrybiniam žmo
gui daug labiau rūpi nauji 
darbai ir užsimojimai.

Be minėtų nespausdintų 
veikalų Pulgis Andriušis iš
leido atskirais leidiniais 10 
originalių knygų ir keturis 
veikalus vertimuose, kurių 
pats stambiausias yra Ser
vanteso ’’Išmintingasis idal- 
gas Don Kichotas . Šio pas
tarojo pirmoji laida buvo iš
leista 1943 metais dar vo- 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
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PAVELDĖTOJAI SSR 
S-OJE NEGAUNA PALI
KIMŲ IŠ JA V-BIŲ

Vis daugiau amerikiečių 
♦abejoja, ar palikimai iš JA 
V-bių pasiekia gimines So
vietų Sąjungoje. Rugsėjo 25 
d. The New York Times iš
spausdino straipsnį šia tema 
CDoubt Voiced on Bequest 
to Heirs in Moscow”), kuria
me rašoma apie sausio 6 d. 
Miami mieste mirusį Ray- 
mondą Goldiną, kuris paliko 
daugiau kaip $ 100.000 savo 
Maskvoje gyvenantiems sū
nėnui ir dukterėčiai. Savo 
testamente jis pareiškė, kad 
jeigu iškiltų abejonių, ar jo 
palikimas pasieks paveldė
tojus, pinigai turi būti paau
koti Izraelio labdarai.

Miami advokatas Melvin 
J. Richard, kuriam pavestas 
testamento vykdymas, mė
gino sužinoti, kas atsitinka 
su palikimais, kurių pavel
dėtojai gyvena Sovietų Są
jungoje. Jis apklausinėjo 
advokatus, emigrantus iš 
Sovietų Sąjungos, JA V-ių 
Valstybės Departamento 
pareigūnus, senatorius ir 
korgresmanus. Dauguma jų 
pareiškė, jog labai mažai 
žinoma, kas atsitinka su pa
veldėjimo pinigais, kai jie 
Sasiekia Sovietų Sąjungą.

fors sovietinė Injurkolegija 
ir su ja bendradarbiaujantys 
amerikiečių advokatai tvir
tina, kad paveldėtojai viską 
gauna, jie atsisako suteikti 
informacijos apie specifinius 
atvejus. Anot The New 
York Times, advokatas Ri
chard abejoja, ar Goldino 
palikimas pasieks jo gimines 
Maskvoje. Jis jau patyrė, 

kad trys paveldėtojai Sovie
tų Sąjungoje dar negavo $ 
10.000 palikimo, kuris buvo 
jau daugiau kaip prieš 
metus pasiųstas jų vardu iš 
Miami Beach. Šie pavyzdžiai 
yra naujas įspėjimas lietu
viams, kurie ruošiasi suda
ryti testamentus.

(ELTA)

kiečių okupuotoje Lietuvo
je, ir vėliau bolševikų išleis
tos dvi Don Kichoto laidos 
(1950 ir 1959 m.) bet jau be 
vertėjo pavardės. Pats An
driušis šitą ypač giliai per- 
gyveno, bet nebuvo kaip su 
tuo literatūriniu banditizmu 
kovoti.

Palyginamai Andriušis 
kaip rašytojas, imant dėme
sin išleistas knygas, nebuvo 
produktyvus, nors jeigu 
viską sudėjus įskaitant ir 
Visą paskelbtą žurnalistinę 
medžiagą, tai greičiausiai 
susidarytų keliolika stambių 
tomų, nes iš tiesų Andriušis 
buvo ypač darbštus. Tačiau 
brandžiausi jo kūrybiniai 
metai kaip tik buyo Austra
lijoje.

Bus daugiau
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Adelaidinės pabiros
Adelaidės lietuviai senio- 

rai susirinkę spalio 27 d. 
Lietuvių Namuose įsteigė 
pensininkų draugiją - klubą, 
ar ką tai panašaus. Iniciaty
vos ėmėsi V. Dumčius, bet į 
’’valdžią” neišrinktas; sakėsi 
geriau ’’šešėlyje” liksiąs. 
Valdybon išrinkti: Kazimie
ras Kaminskas, G. Strau- 
kienė ir I. Taunys. Kadangi 
jau dabar pensininkai skun
džiasi, kad jiems trūksta lai
ko, įdomu kokią yeiklą jie 
išvystys? Vienos organiza
cijos, pritrukusios kvapo, 
pamažu pasitraukia iš 
veiklos horizonto, kitos 
gimsta. Teko nugirsti, kad 
seniorai rems mūsų jauni
mą. Ar neturėtų būti at
virkščiai?

♦ ♦ ♦
Aga ir Kazimieras Ka

minskai lapkričio 12 d. at
šventė 40 m. vedybinę su
kaktį. Vaišės įvyko Lietuvių 
Namuose, kuriose dalyvavo 
virš 40 svečių. Pasakyta 
daug kalbų, sveikinimų ir 
linkėjimų, net padrąsinimų 
bei ’’užuojautų” Kazimierui. 
Agos draugės panašiai atsi
lygino, užjausdamos jos 
’’kančias” per 40 m.

Kazimieras, padėkojęs vi
siems svečiams, išdalino 
paskutinį savo eilėraščių 
rinkinį (papildytas leidimas) 
”Po svetimu dangumi”.

Abu Kaminskai yra akty
vūs Adelaidės lietuvių vi
suomeniniame ir kultūrinia
me gyvenime ir dosnūs lie
tuvių reikalams. Ilgiausių 
metų abiems!

PRIEMIESTIS
Aloyzas baronas

Niekas nepasikeitė, tačiau 
mano gyvenamas rajonas 
kasmet blogėjo todėl, kad 
visi arčiau gyvenę pažįstami 
susirado geresnius ar pato
gesnius pamuš ir butus. Kai, 
aš aplankydavau juos, grį
žus atrodė koks skurdus tas 
mano kvartalas, nors jame 
anksčiau visi gyvenom ir 
buvom patenkinti. Dabar, 
rodos, štaiga sumažėjo me
džių, krito daugiau dulkių ir 
tie namai traukėsi į žemę 
kaip žmonės ir senėdami 
pilkėjo. Tačiau aš niekur ne- 
sikrausčiau, nes nežinojau, 
ar rasiu taip arti nuo namų 
darbo, be to, visa kas mane 
domino, buvo čia pat. Tuo 
tarpu visi kiti lindo iš rūsių, 
kėlėsi iš pasenusių namų ir 
bėgo iš tariamai blogų kvar
talų. Jie pirko rezidencijas 
užmiestyje, jos buvo gra
žios, lyg rodos jos nebebuvo 
namai, bet pilys, kurios sau
gojo nuo ligų, senatvės ir 
skausmo, ateinančio 
vienokio ar kitokio nepasi
sekimo forma.

Aš kartais pamąstydavau, 
kas pirma pasensta: žmogus 
ar rezidencija, ir tai mane 
truputį erzino. Vieną kartą 
sutikau bičiulį Balį, kuris su 
žmona jau prieš porą metų 
buvo išsikėlęs į tolimą prie
miestį ir į darbą važinėjo 
traukiniu. Ir Balys man 
linksmai pasakė:

— Atvažiuok. Tik valanda 
traukiniu. Savaitgaliais eina 
trys traukiniai, gi šiokiadie
niais dvigubai.

Aš pažadėjau, bet užtrūko 
pusmetis, kol savo .pąžadą

Kun. Dr. A. Savickas 
Adelaidėje jau ’’įsigyveno”. 
Skaitė paskaitą Tautos 
šventės minėjime, kalbėjo 
per lietuvių radiją, grojo 
akordeonu ’’Lituania” choro 
koncerte, akomponuoja 
’’Nemuno Dukrų” kvartetui, 
organizuoja išvykas ir t.t. 
Tikimės, kad pilnai Adelai
dėje ’’įsigyvens” ir nepaliks 
jos.

*♦*
’’Žilvino” tautinių šokių 

grupė naujo vadovo V. 
Strauko ir admin. O. Stim- 
burienės vadovybėje vėlei 
atgijo ir repeticijos vyksta 
kiekvieną trečiadienį. 
Nemaža dalis vyresniųjų šo
kėjų grįžo į grupę, tik vis 
dar nepavyksta surasti nuo
latinio akordeonisto.

Jaunimo Sąjungos su
ruoštame vakare, lapkričio 6

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. Redaktoriau,

Ats. kpt. J. Krupavičius 
straipsnyje ’’Lapkričio 23-ją. 
minint” (MP Nr. 46) susirū
pinęs, kad aš iškraipąs isto
riją, klaidinąs skaitytojus 
pavadinęs 7 pėst. pulką že
maičių kunigaikščio Butgei- 
džio vardu. Jo manymu 7 
pulkas vadinęsis Vytenio 
vardu.

Būdamas Lietuvos 
kariuomenėj niekad negir
dėjau, kad 7 p. pulkas vadi- 

įstengiau įvykdyti. Išvažia
vau rudenišką spalio vidur
dienį. Buvo apsiniaukę ir 
šilta. Traukiny jaučiausi 
svetimas ir vienišas, ir man 
buvo liūdna žvelgiant į bė
gančius krūmus ir sandėlius, 
virš kurių kabėjo dūmai ir 
rūkas. Man rodėsi, kad aš 
dar labiau esu vienišas ir 
degraduotas, kaip anglinis 
garvežys, kuris neliko tik 
senuose apsakymuose. Ru
deniška diena buvo graži ir 
liūdnai nuteikianti, nes at
rodė, kad aš vykstu įsitikin
ti, kaip kiti gražiai gyvena, 
kad dar labiau pajusčiau sa
vo bejėgiškumą. Mąsčiau 
apie bėgantį laiką, bet jei 
laikas nebėgtų, aš nežino
čiau ką veikti. Lėkė garve
žys, nuo jo greičio pakildavo 
lyg paukštės prie pylimo 
vėjo sunešti lapai, švystelė
davo pusnuogės medžių vir
šūnės rusvom ir raudonom 
spalvom. Jie buvo arti mir
ties ir todėl ilgesingai gra
žūs.

Mažoje stotelėje išlipome 
tiktai trys. Du skubiai nuėjo 
keliu, gi aš dairiausi. Netoli 
stovėjo maždaug ketverių 
metų berniukas ir žiūrėjo į 
mane ir nueinantį traukinį. 
Jis buvo šviesaus veido, ir 
akys buvo tokios didelės, 
kad aš prisiminiau vaikystėj 
buvusią kaimyno mergaitę, 
mirusią džiova. Man Balys 
buvo sakęs, kad jo namai 
netoli nuo stoties, kad jie 
naujausi gatvėj, tačiau aš 
vistiek netoli stoviniuojantį 
žmogų angliškai paklausiau:

— Ar nežinote, kur čia 

d., sekmadienį, kur buvo 
padarytas pranešimas apie 
įvykusį PLJ Kongresą JAV 
ir parodytos skaidrės. Gaila, 
kad senimas beveik nedaly
vavo, o jaunimo irgi ant 
pirštų buvo galima suskai
čiuoti. Vyresnioji karta ne
mėgsta vykti į parengimus 
vakarais, todėl norint su
traukti daugiau dalyvių, 
tenka parengimus ruošti 
sekmadienio popietėje, kas 
Melbourne jau tapo tradici
ja.

♦**
Adelaidiškiai ruošiasi 

Kalėdų šventėms, kurias po 
keliolikos metų galės ramiai 
praleisti, nes išskyrus Syd- 
nejuje įvykstantį teatrų fes
tivalį, jokių didesnių lietu
viškų susibūrimų nenuma
toma.

**♦
Protingas žmogus pakei

čia nuomonę, o kvailys nie
kuomet; sako ispanų liau
dies posakis.

nęsis L. Kunigaikščio Vyte
nio vardu. Tuo vardu vadi
nosi 9-sis pulkas. Žemaičių 
kun. Butgeidžio vardu 7 p. 
pulką vadina ir buvę nepri
klausomybės kovų dalyviai 
gen. S. Raštikis (žiūr. jo 
raštų JII t. 171 psl.), nepri
klausomybės kovų istorikas 
K. Ališauskas (Karys, 1958 
psl. 290), mjr. Černius (Ka
rys, 1977 m. 1 psl.).

Nesu istorikas ir dėl ku
nigaikščio Butgeidžio vardo 
istoriškumo nesiimu spręsti.

Balio namai?
Vos man spėjo pasakyti, 

kad netoli, kairėj, kaip priė
jo berniukas ir ramiai lietu
viškai ištarė:

— Jūs atvažiavote pas 
mano tėtytę?

Aš pagalvojau, kad tai 
galėjo būti Balių sūnus ir 
pasakiau:

— Taip.
— Eime, aš nuvesiu, — 

pasakė berniukas, ir mes 
ėjome abu draugiškai kalbė
damiesi apie orą ir medžius 
kaip seni pažįstami.

Ant naujų puošnių namų 
laiptų jau stovėjo Balys ir 
šypsojos:

— O, jis dažnai nueina į 
stotį, — parodė į sūnų, — 
tiesiog nuostabu, nepažįsta 
laikrodžio, o į traukinių atė
jimą beveik tiksliai pataiko.

— Žinai, vaikai pastabūs, 
— pasakiau, bet atsiminęs, 
kad tai bendratis, o ne 
komplimentas, pridėjau: — 
Tikrai gražus ir puikus ber
niukas.

Įėjome į vidų. Viskas 
buvo nauja, gražu ir švaru. 
Rodos, kvepėjo naujos len
tos ir buvo malonu žiūrėti į 

durų ir grindų linksmai švie
sų atspalvį.

Mes apžiūrėjome namus, 
pažvelgiau pro langą į pla
čius gluosnius ir susėdome 
salone. Ligi pirmo traukinio 
į miestą buvo trejetas va
landų, o ligi antro penketas, 
bet aš žinojau, kad grįšiu 
pirmuoju. Tačiau Balys, lyg 
išskaitydamas mano mintis, 
pasakė:

— Čia pabūsi pusdienį. Iš
važiuosi naktį, o gali net ir 
rytoj. Pernakvosi. Vietos čia 
net perdaug. Ar tu vis dar 
geri alų? — kalbėjo draugiš
kai ir pylė į mažus, net per- 
mažus, stikliukus konjaką.

Toli atsiliksi neskaitydamas 
Mūsų Pastogės

Jei pulką pavadino Butgei
džio vardu generolas ir kiti 
aukštesni karininkai, tai 
skaitau, kad pulko vardą 
pavartojau teisingai be jokių 
prasimanymų. •

V. Biveinis

Gerb. Redaktoriau,

Jūsų bendradarbis ats. 
kpt. J. KrupavičiusM.P. Nr.. 
46 straipsnyje ’’Lapkričio 
23-ją minint” skaitytojų 
klausia: ’’Sakykit, ar kada 
nors Žemaičiai turėjo tokį 
kunigaikštį- (Butegeidį 
J.A.J.) ir 7 p. pulkas (tokį 
J.A.J.) šefą? Aš manau, kad 
ne”.

Jeigu Jūsų bendradarbis 
pasiskaitytų ’’Lietuvių enci
klopedijos” trečio tomo 381 
pusi, penkiolikto tomo 112 
pusi., į šį klausimą gautų 
teigiamus atsakymus. Taip - 
Žemaičiai turėjo kunigaikštį 
Butegeidį, kurį jo priešai net 
karaliumi vadino. Taip — 
septintasis pėstininkų pul
kas buvo pavadintas Žemai
čių kunigaikščio Butegeidžio 
vardu.

Apie kun. Butegeidį gali
ma daugiau žinių rasti Dr. 
V. Daugirdaitės veikale 
"Lietuvos istorija” 96 pusi., 
Zenono Ivinskio veikale 
’’Lietuvos istorija” 212, 213 
pusi, ir Vilniuje 1976 m. iš
leistų Simono Daukanto

— Taip, bet tokiuos gra
žiuos namuos toks mužikiš
kas gėrimas kaip alus gerti 
beveik nusikaltimas, — pa
sakiau.

— Tai nieko, — šypsojosi 
Balys, — aš anksčiau gyve
nau anoj lūšnelėj, — parodė 
pro langą į netoli stovintį 
namelį, — kurią pirkau 
drauge su sklypu. Ten gy
vendamas ir pasistačiau šį. 
Daug pats dirbau. Dabar ten 
gyvena seni pensininkai. 
Seniau jie mokėjo nuomą, 
bet dabar moteris aptvarko 
namus, prižiūri berniuką, tai 
net aš jai turiu primokėti.

— Tai žmona irgi dirba? — 
paklausiau.

— Žmona? — pakėlė akis 
Balys, — tai ar nežinai, ji jau 
keletas mėnesių kaip pabė
go. Visas pasaulis tai žino, — 
kalbėjo jis ramiai.

— Ne, nežinojau, — 
tariau, — dažnai mums 
atrodo, kad visi žino, bet'juk 
kiekvienas turi savų reika

lų, — gėriau konjaką užsi
gerdamas alum. Visa tai 
truputį šildė, bet mintis iš
važiuoti pirmu traukiniu te
bebuvo stipri. Nesupratau, 
kaip nuo tokio vyro galėjo 
pabėgti žmona ir palikti to
kius namus ir tokį berniuką. 
Tiesa, mintyse švystelėjo 
gana netrumpa panašių 
atsitikimų eilė, tačiau tai 
buvo kiti, tai buvo kažkur 
kitur, gi čia buvo atsitikę su 
mano pažįstamu ir, lyg ne
norėdamas tikėti, pasakiau:

— O ar tu ją atgal priim
tum?

Balys šyptelėjo, norėjo 
kažką sakyti, bet staiga at
sigręžė. Nuo virtuvės bėgo 
berniukas ir šaukė:

— Tėtyte, vanduo bėga!..
— Kur? — atsistojo susi

rūpinusio šeimininko veidu 

Raštų antrame tome - ’’Pa
sakojimas apie veikalus lie
tuvių tautos senovėje” 360, 
364 ir 365 pusi.

J. A. Jūragis

Gerb. Redaktoriau, 
perskaičius Mūsų Pasto

gės Nr. 45 tilpusius šv. Ka
zimiero minėjimo aprašymą 
ir V. Žulio tuo reikalu laišką 
redaktoriui, negalima 
nepritarti V. Žuliui.

500 metų sukaktis nuo šv. 
Kazimiero, Lietuvos patro
no mirties yra ypatingos 
reikšmės įvykis Australijos 
lietuvių gyvenime, ir todėl 
A.L.K. Federacijos sudary
tos šios svarbios sukakties 
minėjimo tvarkos nesilaiky
mas turi būti rengėjų paaiš
kintos bendruomenei.

Sydnejuje surengto mi
nėjimo mišios nebuvo eili
nės, ir jų apeigų orumo pa
žeidimas filmavimo sukeltu 
tikinčiųjų išblaškymu yra 
nesumanus už pamaldas at
sakingų pareigūnų neapsi
žiūrėjimas. Tebūnie pamoka 
ateičiai.

Pritariu V. Žuliui, kad iš
kilmingi pietūs ir akademija 
turėjo būti skirtingi paren
gimai. Vaišių su išgėrimu ir 
paties minėjimo nederėjo 
suplakti į vieną renginį, nes 
šios dvi funkcijos yra viena 
kitai visiškai priešingos savo 
tikslu ir forma.

Labiausiai nustebino ir
nuvylė faktas, kad ALB 
Krašto Valdybos pirminin
kas šia ypatinga proga ne
rado nieko geresnio pasaky
ti, kaip tik padėkoti minėji
mo dalyviams. Ar mūsų 
tautos šventasis tik to ver
tas?

L.Petrašiūnas

Balys, bet tuo metu įėjo se
nyva moteriškė ir pasakė:

— Mūsų name pradėjo 
lašėti vanduo. Matyt, vamz
dis kur prakiuro.

— A, žinai, seni namai, — 
atsisuko į mane Balys.

— Eime, pažiūrėsime, kas 
yra, — tariau atsikeldamas.

— Užsuksiu vandenį, jei 
negalėsiu greit pataisyti, — 
pasakė Balys, — galėsime 
toliau pabendrauti. Gali čia 
pavartyti knygas ar pasi
klausyti muzikos, — pridėjo, 
bet aš norėjau eiti ir atsa
kiau:

— Einame abu.
Perėjom kiemą. Buvo ap

siniaukę ir niūroka, kažkaip 
tikrai graudžiai rudeniška. 
Netoli stovėjo belapių me
džių reta eilė, tik verkiantys 
gluosniai tebeašarojo sup
dami dar beveik' žalius pail
gus lapelius...

Senoje virtuvėje prie pat 
grindų buvo prarūdijęs 
vamzdis. Balys užsuko van
denį ir pasakė moteriškei:

— Vėliau pataisysime. Kai 
reiks vandens, užeikite pas 
mus.

Lauke dar labiau niaukėsi. 
Buvo minkšta ir vis dar šil
toka. Aplink atrodė žalia ir 
rusva, tolėliau bėgo melsva, 
neaukšta miško linija. Jau
čiausi lyg kaime ir viskas 
atrodė kažkaip neįprastai. 
Rodos, lyg žmogus būtum 
grįžęs į praeitį.,, , . .įbus daugiau)
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Informacija
L.B.S. S—GOS 
PRANEŠIMAS

Naujai išrinktas Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Są
jungos Komitetas savo po
sėdyje lapkričio 25 dieną 
pasiskirstė pareigomis:

Pirmininkas V. Patašius, 
55 Riverview Rd. Earlwood 
2206, tel. 55 4640, 1-mas vi
cepirmininkas V. Bukevi- 
,čius, 75 Kent St. Epping 
2121, tel. 869 2466, 2-ras vi
cepirmininkas Dr. B. Vingi
lis, 261 Memorial Ave. 
Liverpool 2170, tel.602 6358, 
sekretorius K. Stašionis, 34 
Austin Bde. Panama 2213, 
tel. 772 4001, Sp. S-gos iždi
ninkas A. Milašas, Unit 20, 
58/60 Oxford St. Epping 
.2121, tel. 869 1026, "Mūsų 
Pastogės” iždininkas V. 
Jaras, 10 Thomas St., 
Merrylands 2160, tel. 
682 3580, Narys V. Augusti- 
navičius, 10 Loma Ave., 
North Ryde 2113, tel. 
88 4272.

GRAŽIAUSIA KALĖDINĖ DOVANA 
žinomo ir plačiai pagarsėjusio dailininko Povilo Puzino 
monografija

PUZINAS
Didelio formato su angliškais tekstais ir gausybe jo 

darbų reprodukcijų, iš kurių dalis spalvotos. Kaina 25 
doleriai.

Australijoje gaunama kreipiantis: 
Victoria Co. (Latvian Bookshop) ; 
148 Rundle Mall 
Adelaide, S.A. 5000

Tinkamiausia dovana bet kokia proga

SPORTAS
KREPŠINIO FINALAI 

ADELAIDĖJE

Šių metų sezono pirme
nybėms užsibaigus, ’’Vyčio” 
berniukai žemiau 18 m. užė
mė antrą vietą, o mergaitės 
trečią, tad abi komandos iš
kovojo teisę žaisti finaluose 
dėl nugalėtojų titulo.

’’VYTIS” -
UNITED CHURCH 49:53

Mūsų vaikinai šias rung
tynes pradėjo labai nedrą
siai ir po kelių minučių var
žovai įgijo 8 taškų persvarą. 
Po to lietuviai pademonst
ravo spartos žaidimą bei ko
vingumą ir rungtynės vyko 
taškas už tašką. Tačiau pas
kutinėse minutėse sėkmė 
lydėjo varžovus, tad pralai
mėta, bet garbingoje kovo
je, nes varžovai pasižymėjo 
ir ūgiu ir taikliais mėtymais. 
Mums taškus pelnė: L. Ja
nonis 21, S. Hunter 17, M. 
Lyle 9, A. Snarskis 2, A. 
Šmitas 0.

"VYTIS” - NORTH
ADELAIDE 49:39 (25:21)

Mūsų mergaičių rungty
nės taip pat vyko labai at
kaklioje atmosferoje. Pra
džioje ' pirmavo varžovės, 
bet vytietės po to pade
monstravo gražų komandinį 
susižaidimą, tad ir rungty
nes laimėjo pelnytai. Taškai: 
S. Merriman 16, I. Petkū- 
naitė 12, C. Merriman 8, J. 
Warren 8, T. Lockhart 5, A. 
Snarskytė 0, S. Vyšniaus
kaitė 0, L. Jablonskytė 0, B. 
Stalbaitė 0. Treneris Arūnas 
Reivytis šias mergaičių 
rungtynes įvertino gana

PAVYZDYS KITIEMS

ALB Krašto Valdybos 
reikalams tautietis p. ’’Dzū
kas” paaukojo $ 100 sakyda
mas ’’Lašas po lašo ir 
akmenį pratašo.

Krašto Valdyba nuošir
džiai dėkoja p. ’’Dzukui” už 
auką. p. ’’Dzūkas” aiškiai 
suprato, kad efektingam 
veikimui visuomet reikalingi 
pinigai. Krašto Valdyba jų 
neturi, bet tikisi, kad ir kiti 
tautiečiai paseks p. ’’Dzūko” 
pavyzdžiu.

ALB Krašto Valdyba

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

Aukojo knygoms pirkti: 
po $ 10-1. O’Dwyer, B. Zu
meris. Aukojo knygų ir žur
nalų: I. Arienė, P. Binkus. 
Per a.a. Valės Baltokienės 
pomirtinio palikimo vykdy
toją Vaclovą Rekešių gauta 
knygų.

Berniukus treneruoja Ro
mas Petkūnas.

Dabar linkime abejoms 
krepšinio komandoms sėk
mės sekančiuose finalo susi
tikimuose. Įį.S.
KOVO BARBEQUE

Lapkričio 5 d. Sydnejaus 
sporto Klubas Kovas buvo 
surengęs iešminę - barbeque 
p.p. Sidarų sodyboje, Villa
wood. lešminė buvo sėk
minga, nors dalis sportinin
kų ir negalėjo dalyvauti. 
Vyrų ir moterų krepšinio 
komandos buvo pakviestos į 
Muswellbrook metines 
krepšinio žaidynes, kur 
Kovo vyrų komanda laimėjo 
pirmą vietą, o moterų ko
manda pakliuvo į antrą.

lešminės metu pagerbti 
nauji Kovo Klubo garbės 
nariai. Kovo pirm. J. Kar
pavičius įteikė garbės ženk
liukus P. Gustafson, S. Gus
tafson, D. Atkinsonui, A. 
Zduobai, J. Dambrauskui ir 
G. Saukai.

Rengėjai dėkingi atsilan
kiusiems svečiams ir klubo 
rėmėjams. Taip pat dėkoja
me B. Sidarienei, V. Glio- 
nertui, O. Burokaitei-Dobbs, 
E. Daniškevičienei, J. 
Kušleikai, L. Belkienei, M. 
Atkinsonienei ir L. Šneide
rienei, aukojusiems loterijai.

ATSIPRAŠYMAS

’’Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjunga atsiprašo 
p. Antano Laukaičio, kuris 
pasijuto įžeistas p. R. Si
dabro straipsniu, tilpusiu šių 
metų ’’Mūsų Pastogės” 35 
numeryje.

L.B. Spaudos Sąjungos 
Komitetas

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL.

Gruodžio 24 d., šeštadienį, 7.00 vai.
KŪČIOS

$ 8 asmeniui, $ 4 vaikams 
Registruotis Klubo raštinėj.

Gruodžio 18 d., sekmadienį, 3 vai.
KALĖDŲ EGLUTĖ 

Klubo narių vaikučiams iki 12 metų

ir

Gruodžio 11 d., sekmadienį, 2.30 vai.
Sydnejaus Lietuvių Pensininkų

POPIETĖ
Programoje: Linksmieji Broliai
Sūkurys. Turtinga loterija.
Įėjimas nemokamas.

Gruodžio 17 d., šeštadieni, v.au 
Sydnejaus Lietuvių Klubo 

PRIEŠKALĖDINIS SUBUVIMAS
IR 

(supažindinimas su nauju

Maloniems mūsų bibliote
kos geradariams nuoširdus 
ačiū.

Kas galėtų šaltinių Biblio
tekai perleisti šešių tomų 
komplektui trūkstamų Že
maitės Raštų Il-rą tomą, iš
leistą Valstybinės Grožinės 
Literatūros Leidyklos Vil
niuje 1957 m.?

Bibliotekos vedėjas

SVEIKINIMAS 
MŪSŲ PASTOGEI

Artėjančių švenčių proga 
sveikindamas Mūsų Pastogę 
p. V. Grigonis iš Viktorijos 
jos naudai paskyrė $ 100. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Dirbant Mūsų Pastogėje 
dvidešimt metų gautas pir
mas toks šventinis sveikini
mas Mūsų Pastogei:

’’Linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujųjų Metų!”

Sveikinimas palydimas $ 
20 čekiu. Sveikina O.L. 
Drešeriai.

Sveikinimą ir auką nuo
širdžiai priimame pabrėžda
mi, kad po ilgo laiko bene 
pirmas toks sveikinimas.

Švenčių proga daugelis 
sveikina savo artimuosius, 
draugus, bet iki šiolei niekas 
tokiomis progomis neprisi
minė Mūsų Pastogės, kuri 
bendruomenei tarnauja jau 
virš 30 metų. Ačiū p.p. Dre- 
šeriams už auką ir palanku
mą Mūsų Pastogei. Red.

VISUR
NEWCASTLE
Newcastle lietuvaitė Valė 

Zakarauskaitė, Zinos ir 
Henriko duktė, baigė vietinę' 
meno mokyklą, pasekdama 
tetos Aldonos pėdomis. 
Gruodžio 1-8 d.d. toje pa
čioje meno mokykloje su
rengta meno studentų paro
da, kurioje išstatytų darbų 
bus ir Valės.

* ♦ ♦
Kristina Zakarauskaitė, 

Martos ir Česlovo Zaka-
rauskų dukra besimokyda
ma gimnazijoje dar lankė ir 
konservatorijoje dainavimo 
klasę Sydnejuje. Konserva
torija stato operetę, kurioje 
tarp kitų pakviesta dainuoti 
ir Kristina. Operetės spek
takliai prasidės pačioje kon
servatorijoje nuo ateinančių 
metų sausio 9 dienos.

* ♦ *
Vietos latvių surengtame 

Latvijos nepriklausomybės 
minėjime dalyvavo ir lietu
viai. Po oficialaus minėjimo 
latvių choras iš Sydnejaus 
davė koncertą.

Vėliau sekė pobūvis, kurio 
metu ALB Krašto Tarybos 
narys A. šernas ■ ir Nele

JAUNIMUI MELBOURNE

AUS Valdyba kviečia 
visą jaunimą susitikti ir pa
bendrauti tarpusavy ir su 
kongresantais iš V Jaunimo 
Kongreso. Šis informalus 
vakaras įvyks gruodžio 7 d., 
7.30 v.v. pas Rožę Makara- 
vičiūtę 828 Heidelberg Rd., 
Alphington, tel. 49 6522.

Visi kviečiami atsilankyti 
ir atsivesti draugų. Bus už
kandžių ir skaidrių iš kong
reso. Laukiame!

Čikagos lietuvių Opera 
ruošiasi naujam pastatymui. 
Numatoma statyti C. 
Gounod operą ’’Faustą”. Di
rigentu pakviestas jau pla
čiau pasireiškęs jaunas mu
zikas dirigentas Arūnas Ka
minskas.

Naujas Sydnejaus Liet. 
Klubo vedėjas (manager) 
Ray Solomon pradėjo eiti 
savo pareigas nuo lapkričio 
15 dienos. Yra viiClų, kad 
Klubo veikla įvykus per
mainoms teigiamai pagyvės. 
Visuomenė su nauju vedėju 
netrukus bus plačiau supa
žindinta.

VISAIP
Apyl. V-bos sekretorius R. 
Lapinskas kalbėjosi su pa- 
baltiečių veikėjais apie 
bendrą pabaltiečių veiklą, 
kuri paskutiniu metu lyg ir 
smukusi. Estai siūlo lietu
viams ir estams rengti savo 
nepriklausomybių 
minėjimuskartu, nes abiejų 
tautybių nepriklausomybių 
datos yra viena šalia kitos 
(Lietuvos vasario 16, o Esti
jos vasario 24 d.). Lietuviai 
iškeltą mintį priėmė palan
kiai.

mū$n Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN W

Published 
by the Lithuanian Conununity 

PubH^gSocietyLtd 

Bankstown, N.S.W., 2200

R^dSS’ad^^S’Percy P0JB^5W&uikstown’2200 
Kedaxcijos adresas, io rercy .
St. Bankstown, N.S.W. 2200 Adminstraajos tel. 709 4846
Tel. 709 8395 Prenumerata:

skelbi, s»vo Už Ari- S35
hunų tumų neatsakoma. Oro paštu kitur >50

VIETOJ M 
GELIŲ

Pagerbdami a.a. A. Dantą. 
vietoj gėlių Syd. Liet. Klubo 
Bibliotekai $ 10 aukojo Leo
nardas ir Halina Karveliai.

Pagerbdamas a.a. A. 
Dantą vietoj gėlių Tautos 
Fondui $ 10 aukojo J. Kapo
čius.

Jau buvo rašyta apie lie
tuvį Amerikos kariuomenės 
kapitoną Andrių L. Eivą, 
kuris išgyvenęs padėtį Af
ganistane ir ištyręs politi
nius susikirtimus art. Ry
tuose turi Amerikoje įkūręs 
Afganistano kovotojams 
remti įstaigą. Kaip žinia, 
Amerika remia .Afganistano 
laisvės kovotojus ginklais, 
viešai palaiko juos moraliai, 
bet pasirodo, rezultatai yra 
priešingi: laisvės kovoto
jams tiekiami ginklai yra 
pasenę ir dažnai neveiks
mingi be reikiamų dalių arba 
sviediniai bei minos be 
sprogimo užtaisų ir t.t.

Neištyrus sunku surasti 
kaltininkus, bet greičiausia 
Amerikos atitinkamų dar
buotojų eilėse yra sovietinių 
darbuotojų, kurie vykdo sa
botažo darbus ir per tat 
skleisdami nepasitikėjimą 
Amerika. Gauti amerikiečių 
pagalbos ginklai iššovus su
kelia tirštus dūmus, o svie
diniai pasiekę taikinius ne
sprogsta, kas išduoda lais
vės kovotojus be nuostolių 
sovietams.

Šitas reikalas keliamas 
Amerikos senate.

Pats kapit. A. Eiva, gen. 
Ladygos sūnus, aistringai 
užstodamas Afganistano 
laisvės kovotojus kovoja ir 
už Lietuvą.

NELIKIME SKOLINGI
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