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AUSTRALUOS LIETUVIU 
DENOS 

CANBERROJE

Kas ir kur vyksta?
Caberriškiams bevažinė

jant po Australiją ir kalbant 
su tautiečiais vis daugiau 
tenka girdėti pasiteiravimų 
-apie sales ir t.t. kuriose vyks 
visokiausi L.D. parengimai. 
Ypač susirūpinę žmonės, 
kad neapsistojus pertoli nuo 
veiklos centro.

Vykdant paruošos darbus, 
gal ir buvo tendencija pa
miršti, kad labai mažai lie- 

, tuvių yra Canberrą matę ir 
dėl to negali įsivaizduoti, 
kad ypač važiuojant nieko 
Canberroje nėra toli. Per 45 
minutes galima nuvažiuoti iš 
vieno miesto galo į kitą.

Užsakant gyvenvietes, 
sales, aikštes ir t.t., mūsų 
tikslas buvo sukoncentruoti 
viską kiek galima arčiau 
Lietuvių Klubo. Tad galiu 
garantuoti visiems, kad esa
me reikalus sutvarkę taip, 
kad nei vienas žmogus, užsi
sakęs mūsų rekomenduotą 
gyvenvietę, nebūsite toliau 
kaip 20 minučių važiavimo 
net nuo pat toliausio (Jauni
mo Koncerto) parengimo 
vietos (net ir gaunant keletą 
raudonų šviesų).

Beveik visi parengimai 
vyks šiaurinėje Canberros 
dalyje, kur ir sukoncentruo
tos gyvenvietės. Išimtys yra 
atidarymo mišios, nes rei
kėjo katedros, susupažinimo 
gegužinė, nes reikėjo gra
žiausio parko, stalo teniso 
varžybos, golfas ir Albany 
Flats gyvenvietė (paimta ir 
jau užpildyta dėl prieinamos 
kainos).

Vis dėl to, kad galėtumėt 
geriau susipažinti su padė
tim, štai sąrašas Lietuvių 
Dienų parengimų (pagal jų 
įvykimo eilę) ir kur jie vyks: 
REGISTRACIJA — Lietu
vių Klubas, 84 Wattle St. 
Lyneham, ACT 2601. 
ALFAS posėdis — Lietuvių 
Klubas 
ATIDARYMO Mišios - St. 
Christopher’s katedra, 55 
Franklin St. Forrest (geriau 
žinoma kaip Manuka).

L.D. Atidarymas — Can
berra Theatre, Civic Square 
Canberra City.
SUSIPAŽINIMO gegužinė 
Weston Park, Yarralumla.

SP. ŠVENTĖS Atidarymas 
ir sportas — National Sports 
Centre Battye St. Bruce.

KRAŠTO TARYBOS sesijos
— Lyneham Primary 
School, Brigalow St., 
Lyneham (200 metrų nuo 
klubo).

KUNIGŲ posėdis - 
Lyneham Primary School

AUS suvažiavimas Lietu
vių Klube

JAUNŲ TALENTŲ popietė
— Theatre 3 Ellery Crct. 
Acton

MENO / TAUTODAILĖS 
Paroda — Theatre Gallery 
Canberra Theatre Centre

CLEVELANDO Vyrų Ok
teto Koncertas — Canberra 
Theatre

DAINŲ ŠVENTĖ - Can
berra Theatre

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVEN-

PASAULYJE
Kai kur nors pasaulyje iš

kyla kokia ekonominė krizė, 
visi be išimties kreipiasi pa
galbos į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Sakysim, kur 
nors įvyksta žemės drebėji
mas, potvyniai, sausros, ba
do ar ligų epidemijos, pir
moji prašyta ar neprašyta 
atskuba USA. Tuo naudojasi 
ne tik draugiškos, bet poli
tiškai netgi priešiškos vals
tybės ir dažniausiai krizei 
praėjus užmiršta karitaty- 
vinę JAV paramą ir vėl pu
čia savo trimitus prieš JAV,

TĖ — National Sports 
Centre

A.L. KATALIKŲ Federaci
jos posėdis — Lyneham 
Primary School

ALIAS posėdis — Lietuvių 
Klube

30.12, sekmadieni, Mišios — 
Holy Rosary Church, Phillip 
Ave., Watson

JAUNIMO KONCERTAS 
— Hawker College, 
Murranji St., Hawker

LKV Ramovės posėdis — 
Lyneham Primary School

NAUJŲ METŲ BALIUS - 
National Exhibition centre

Atidžiai paskaitę sąrašą 
pastebėsite, kad klubas ma
žai naudojamas posėdžiams, 
susirinkimams ir t.t. Tai pa
daryta tyčia. Norime klubą 
palikti kiek .galima daugiau 
kaip visuomeninį / socialinį 
centrą. Be kelių mažesnių 
susirinkimų, visas klubas 
veiks nuo ankstyvo ryto, 
kur svečiai galės pavalgyti 
pusryčius, pietus ir vaka
rienę, pabendrauti su pažįs
tamais, sužinoti kur kas 
vyksta, nes veiks informa
cijos būstas ir bilietų bei su
venyrų pardavinėjimas. Po 
visokiausių parengimų, jei 
miegas neims, klube galėsite 
pašokti, padainuoti, pasi
linksminti, nes numatyta, 
kad klubas busadaras iki vi
durnakčio, o gal net ir 
vėliau.

Jūras Kovalskis
Žinių ir Reikiamos vadovas

Iki šiolei negirdėta, kad 
eilės kraštų idealas — Sov. 
Sąjunga kur nors būtų 
prisidėjus konkrečia pagal
ba nelaimėn patekusiems 
kraštams. Dažniausiai būna 
taip, kad vietoj duonos ar 
kitų reikmenų sovietai siun
čia ginklus maištininkams 
bei teroristams.

♦**
Prieš keletą metų pasau

lyje pagarsėjęs futbolo žai
dėjas Pele ateinančiuose 
rinkimuose numato statyti 
savo kandidatūrą į Brazilijos

KOTRYNA GRIGAITYTĖ

Į RYTUS IR Į VAKARUS

Į Rytus ir į Vakarus
Kančios mūs tiesias kelias.
Vartus palikom atdarus
Į tėviškėlę žalią.

Visur palieka pėdsakai
Mūs kojų kruvinų, 
Tai jais ir vėl sugrįšime 
Po daugelio dienų.

Jau kraičių neberasime,
Tik atdaras skrynias, 
Mūs rankos darbui pratusios 
Ir vėl pripildys jas.

Tie kraičiai prisisunkę bus 
Mūs ašarų karčių.
Tegul užtvindys saulę jos 
Rytų ir Vakarų

prezidentus. Keista, vargu 
ar turįs kiek politinio supra
timo savo kozeriu laiko 
sportinį populiarumą vado
vauti 100 su viršum milijonų 
Brazilijai.

***
Sovietų Sąjunga pasiūlė 

Amerikai atnaujinti nusi
ginklavimo pasitarimus 1958 
metų sąlygomis. Esama 
USA administracija su tuo 
nesutiko, nes per tuos be
veik 30 metų daug kas radi
kaliai pasikeitė ir toli pa
žengta į priekį.

Į Australijos Lietuvių 
Dienas metų pabaigoje į 
Australiją atvyksta VLIKo 
vicepirm. tarporganizaci- 
niams reikalams. V. Jokū
baitis. Būdamas Australijoje 
svečias dar lankysis ir 
atskirose lietuvių kolonijo
se.

*♦*
Lietuvoje Komitetas Ti

kinčiųjų Teisėms Ginti, nu- 
teisus jo steigėjus kun. Sva
rinską ir kun. Tamkevičių po 
10 metų kalėjimo, savo 
veiklos nenutraukė, o nuėjo 
į pogrindį.

NOBELIO PREMIJA

Šių metų Nobelio premija 
už literatūrą paskirta čekų 
poetui Jaroslav Seifert. 
Šiandie poetas yra čekų di
sidentas, buvęs čekų rašy- 
tojų S-gos pirmininku ūki 
Čekoslovakijos okupacijos. 
Po sovietinės invazijos jis 
buvo pašalintas iš turėtos 
pozicijos, nutildytas ir nuo 
to laiko iki dabar neišleista 
nė vienos jo knygos. Tačiau 
savame krašte jis yra labai 
populiarus, jo kūriniai pri
vačiai buvo spausdinami ir 
nesulaikomai plito po visą 
kraštą.

Pastebėtina, kad Švedijos 
Akademija pastaruoju metu 
didelio dėmesio skiria žmo
nėms už geležinės uždangos 
nežiūrint, ar tas patinka so
vietams, ar ne. Štai anais 
metais literatūros premija 
buvo paskirta Česlovui Mi- 
lošiui, pernai taikos premija 
lenkų laisvosios prof, sąjun
gos vadui ir steigėjui L. 
Walęnsai, šiais metais lite
ratūros premija čekų poetui 
Jaroslav Seifert’ui, nepatai
kaujančiam esamam reži
mui.

DAGYS Taip traukėmės iš Lietuvos
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Keturiasdešimt metų
40 yra tapęs lyg ir magiš

ku. skaičiumi, ypatingai bib
lijoje: tvano 40 dienų ir nak
tų, 40 metų izraėlitų kelionė 
į pažadėtą žemę, Kristaus 
pasninkas, trukęs 40 dienų 
ir t.t. Galima prileisti, kad 
skaičius 40 yra mistiškas, 
kurio prasmę dar tektų 
aiškintis.

Štai ir mes šiais metais 
minime 40 metų sukakti, kai 
1944 metais, traukdamiesi 
nuo atplūstančių bolševikų, 
masiškai traukėmės į Vaka
rus ieškodami išsigelbėjimo. 
Anų 1944 metų ruduo buvo, 
galima sakyti, likiminis lie
tuviams ir Lietuvai. Po 
metų bolševikinio gyvenimo 
patyrimo, kuriuos vainikavo 
birželio trėmimai, nelaukė, 
kas galėjo, bolševikinės 
prievartos ir artėjant pavojui 
bėgo į nežinią tikėdami, kad 
nieko blogiau toj nežinioj 
negali būti, negu likus po 
bolševikais.

Iš tikrųjų, bėgti į Vaka
rus, į nors jau įrančią, bet 
vis tebesilaikančią nacinę 
Vokietiją, gal buvo nema
žesnė rizika, negu būti su
semtiems rusų bolševikų. 
Niekas negalėjo įspėti, kaip 
naciai pasielgs su atbėgėliais 
iš kitų kraštų, kurie dar te- 
bekariaujančiam kraštui ne
buvo pagalba, o greičiau pa
dėtį sunkinantis balastas, 
nes reikėjo atbėgėlius pri
glausti, maitinti, aprūpinti, 
kai tuo tarpu patys Vokieti
jos žmonės visko stokojo. Po 
ketvertų metų okupacijos 
lietuviai spėjo susipažinti su 
nacių metodais, taktika ir 
požiūriais į kitataučius, kū
rie Vokietijos valdančiųjų 
akyse galiojo ne vien tik 
kaip antros klasės žmonės, 
bet daugeliu atvejų prilygo 
vergų kategorijai. Galbūt 
vieni tai žinojo, bet kiti apie 
tai nieko nebuvo girdėję, bet 
nežiūrint to visi bėgome, 
kas išgalėjo rizikuodami 
viskuo, kad. tik toliau nuo 
rusų. Jeigu ne staigus rusų 
proveržis rytų fronte, gal 
būtų pasitraukę iš Lietuvos 
keleriopai daugiau žmonių, 
kurie gal ir galvojo trauktis, 
bet vis atidėliojo vėlesniam 
laikui su viltimi, kad frontai 
stabilizuosis ir gal iš viso 
nereikės trauktis. Prasiver
žę rusai susėmė visus, kurie 
išvykimą užvilkino, netgi 
pasivijo ir tuos, kurie ne
spėjo toliau pasitraukti.

Tai buvo baisios rizikos 
metai: rizika bėgantiems, 
rizika ir paliekantiems. Ly

A.A.
VLADUI MINIOTUI

mirus, jo žmoną Oną, sūnus Karolį ir Romą ir dukrą 
Angelę su šeimomis giliai užjaučiame.

V. ir J. Ramanauskai
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giai ir vėliau, po Vokietijos 
kapituliacijos, tokia pati 
rizika pasikartojo, nes irgi 
nežinota, kaip su tokiais 
karo pabėgėliais pasielgs 
Vokietiją užėmę sąjunginin
kai, o iš rusų pusės vakarie
čiams spaudimas buvo labai 
didelis prievarta gražinti į 
kilmės kraštus visus pabė
gėlius. Daugelis iš mūsų ir 
dabar atsimena tas baisias 
scenas, kaip kai kurių ko
mendantų buvo pasielgta su 
Vlasovo kareiviais, su civi
liais rusais ir ukrainiečiais. 
Gal pabaltiečius išgelbėjo 
tas faktas, kad Pabaltijos 
valstybės buvo rusų oku
puotos karo metu, ir vaka
riečiai tos okupacijos teisėta 
nepripažino, todėl pabaltie- 
čiai ir nebuvo laikomi teisė
tais sovietų piliečiais. Gal 
todėl ir išvengė prievartinės 
deportacijos į savo kilmės 
kraštus. Pokarinės organi
zacijos kaip UNRA ir vėliau 
IRO sunormalizavo karo pa
bėgėlių padėtį ir vėliau rei
kalus sutvarkė pabėgėliams 
teigiama prasme.

Taigi, šiais metais sueina 
keturiasdešimt metų nuo 
šito mums visiems reikš
mingo įvykio. Jis buvo 
skaudus anuo metu ir gal 
nuostolingas visos tautos 
mastu, bet per tuo keturias
dešimt metų tasai didelis 
pasitraukimas ir atitrūki
mas nuo Lietuvos visokerio
pai pasiteisino: naujieji po
kario pabėgėliai, vėliau virtę 
išeiviais, savo sąmoningumu 
ir koordinuota veikla lietu
vių tautą ir pačią Lietuvą iš
populiarino visame pasauly

MIRUSIEJI
A.A. VLADAS MINIOTAS

Spalio 5 d. slaugos 
(nursing) namuose Canber- 
roje mirė Sydnejuje dau
geliui gerai pažįstamas tau
tietis Vladas Miniotas. Ve
lionis gimė 1902 m. vasario 8 
d. Šiluvoje, Raseinių apskri
tyje. Pirmojo pasaulinio ka
ro audros buvo nublokštas į 
Rusiją, kur gyveno Petrapi
lyje pas savo dėdę. Ten jis 
lankė ir baigė gimnaziją. Po 
revoliucijos 1918 metais grį
žo į Lietuvą. Telšiuose jis 
įsijungė į besikuriančią Lie
tuvos kariuomenę. Vėliau 
įstojo ir baigė Kauno Polici
jos Mokyklą. Iki sovietų 
antplūdžio dirbo Žemaitijoje 
policijos tarnyboje. Išbėgus 
pkupantui Vladas vėl grįžo 
nolicijos tarnybon ir buvo 
Telšiuose nuovados viršinin
ku.

je, Lietuvos reikalus iškėlė 
ir neleido jų numarinti poli
tiniuose sluogsniuose, 
plačiai išvystė kultūrinius 
bei visuomeninius poreiš- 
kius, tautiškai atgaivino se
nąją lietuvių išeiviją, žodžiu, 
atkūrė Lietuvą išeivijoje, ko 
greičiausia niekad nebūtų 
atsiekta, jeigu šito egzodo 
1944 m. nebūtų įvykę, o visi 
pabėgėliai būtų palikę rusų 
bolševikų valioje, iš kurių 
daugumas gal būtų vargo 
dienas baigę Sibire, gal kiti 
būtų klusniai prisitaikę prie 
okupanto diktuojamų sąlygų 
be teigiamos įtakos ir nau
dos pavergtai tautai.

Likimas gal būtų mūsų 
tautą labiau nuskriaudęs, jei 
šito pasitraukimo iš Lietu
vos nebūtų įvykę. Kas šian
die žinotų apie Lietuvą? 
Kiek iš šiandie jau pasauli
nio garso vardų būtų pasie
kę pasaulį savo moksliniais 
atsieisimais, savo kūryba ir 
menu? Kas žinotų apie oku
panto savavaliavimus oku
puotame krašte, jo perse
kiojimus ir pavergto žmo
gaus išprievartavimą?

Visus išeivių, ypač aplei
dusių Lietuvąprieš 40 metų, 
atsieisimus ir ir nuopelnus 
tautai ir Lietuvai aprėpti 
tiesiog neįmanoma. Jų ne
nustelbia net ir milžiniški 
sovietinės propagandos 
garsiakalbiai, kur tuščiai 
kalbama, o trupiniais grin
džiama.

Kiekvienu atveju šioji 40 
metų sukaktis yra mūsų at
sieisimų pilnas aruodas, kuo 
galime ir patys pasigirti ir 
pavergtieji lietuviai pasidi
džiuoti, kad nelikome sveti
moje dirvoje sumindžiotas 
bevaisis grūdas.

(v.k.)

A.a. V. Miniotas

Dar jaunas būdamas su
tiko gyvenimo draugę Adelę 
Arlauskaitę ir ją vedė. Jiedu 
sukūrė gražią šeimą, gimė 
Angelė, Eugenija, Karolis ir 
Romualdas. Sovietams ver
žiantis vėl į Lietuvą Vladas
su šeima pasitraukė į Vaka
rus. Karui pasibaigus apsi
stojo Hanau DP stovykloje. 
Į Australiją su visa savo šei
ma atvyko 1948 m. pabaigo
je. Iš Bathursto pereinamos 
stovyklos atsikėlė gyventi į 
Sydnejų, kur ilgus metus 
dirbo Concord Repatrijaci- 
jos ligoninėje. Savo darbš
tumu, nagingumu ir šeimos

PLB V aldyboje
PIRMININKO VIZITAI

Europos kraštų bendruo
menių suvažiavime, išklau
sius pranešimų apie kraštų 
bendruomenių bei jaunimo 
veiklą, sutarta remti Vasa
rio 16 gimnaziją Vokietijoje 
ir Lituanistikos katedrą 
JAV, sustiprinti visų kraštų 
ryšį vieni su kitais ir su PLB 
Valdyba, sustiprinti politinę 
akciją į Europos parlamentą 
ir Jungtines Tautas bei savo 
kraštų vyriausybes, infor
muoti, platinti ir remti "Eu
ropos Lietuvį” ir "Pasaulio 
Lietuvį”, pagyvinti jaunimo 
veiklą ir ruoštis Pasaulio 
Lietuvių jaunimo kongresui 
1987 metais Australijoje, 
padėti pabaltiečių jaunimo 
organizuojamai kelionei - iš
vykai Baltijos jūroje ("Baltic 
Peace and Freedom 
Cruise”), aktyviai
dalyvauti, ir lietuviams at
stovauti tarptautiniuose ar 
Kanašiuose suvažiavimuose 

ei konferencijose, apie tai 
informuojant PLB Valdybą, 
ir sekantį Europos kraštų 
bendruomenių vadovų bei 
Jaunimo sąjungų vadovų 
suvažiavimą šaukti kitais 
metais.

Europos lietuviškųjų stu
dijų savaitėje ir Bendruo
menės vadovų suvažiavime 
Kamantas ir Gečys susitiko, 
kalbėjosi ir tarėsi su dauge
liu Europos lietuvių veikėjų, 
kurie savo gyvenamuose 
kraštuose kiekvienais me
tais atlieka eilę reikalų ir 
naudingų darbų Lietuvos 
laisvės bylos reikalams. 
Apie tuos darbus spaudoje 
būna mažai parašoma, tik 
apie juos daugiau sužinoma 
bendruose suvažiavimuose, 

padedamas Homebush prie
miestyje pasistatė namą. 
Dukros ir sūnūs subrendo ir 
išsikėlė gyventi į Canberra, 
kur jie sukūrė savo šeimas.

Jau nuo pirmų dienų Aus
tralijoje Vladas Miniotas 
įsijungė į visuomeninę veik
lą - šv. Kazimiero drau
gijoje, vėliau persiorganiza
vusią į Australijos Lietuvių 
Katalikų Kultūros Draugiją, 
Sydnejaus ALB Valdybą, 
"Aušros” tunto skautų tėvų 
komitetą. Tose organizaci
jose ėjo pirmininko pareigas 
ar buvo veiklus valdybos 
narys. Įsteigus Sydnejuje 
ramovėnus Vladas tuoj įsi
jungė į jų gretas.

Vlado Minioto giedr ą gy
venimą užtemdė mielos 
žmonos Adelės Miniotie
nės, dukros Eugenijos Val- 
tienės mirtis ir vėliau tra
giška anūko Andriaus ne
laimė, žuvimas auto katas
trofoje. Būdamas vienišas 
Sydnejuje jis susipažino su 
Ona Matulionyte ir 1969 m. 
ją vedė. Vlado sveikata at- 
šventus 80 metų sukaktį pa
mažu pradėjo blogėti ir 1984 
m. kovo mėnesyje atsigulė 
Concordo ligoninėje, gi ba
landžio pabaigoje buvo per
keltas į Canberra. Gaila, 
Vladas Miniotas sugrįžo į 
Sydnejų pas savo gyvenimo 
draugę ir pažįstamus karste. 
Jau seniai velionis buvo pa
sirūpinęs sau žemės kampelį 
lietuvių kapinėse.

Vladas Miniotas paliko 
liūdesyje žmoną Oną, dukrą 
Angelę, sūnus Karolį, Romą 
ir jų šeimas.

Ilsėkis ramybėje iškelia
vęs į Anapilį. R 

tokiuose kaip vyko Augs
burge. Todėl PLB Valdybos 
Eiininkas ir nariai dažnai 

osi Europoje ir kituose 
kraštuose Pietų Amerikoje, 
Australijoje ir Šiaurės 
Amerikoje, patys pasiinfor- 
muodami bei kitus pain
formuodami ir koordinuoda
mi lietuvių švietimo, kultū
ros, politines akcijos, jau
nimo, Lietuvos laisvės kovos 
ir kitokius bendrus reikalus. 
Maždaug tuo pačiu metu, kai 
Kamantas ir Gečys buvo 
Europoje, tai PLB vicepir
mininkė Milda Lenkauskie
nė aktyviai dalyvavo Pietų 
Amerikos lietuvių kongrese 
Venecueloje ir vėliau aplan
kė Kolumbijos lietuvius. 
PLB Valdyba visokiais bū
dais remia visų kraštų lietu
višką veiklą, lėšas tiems rei
kalams parūpindama iš JAV 
ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenių bei Lietuvių Fon
dų ir daugelio geraširdžių 
rėmėjų.

Kitų metų Europos lie
tuviškųjų studijų savaitė 
bus 1985 metais rugpiūčio 
11-18 dienomis prie Vero
nos, Italijoje. Tai bus jau 
32-ji savaitė.

Augsburge Kamantas ir 
Gečys susitiko ir susipažino 
su austrų kunigu Jakob 
Foerg iš Salzburgo. Tai di
delės energijos kunigas, ku
ris su meile ir pasišventimu 
visokiais būdais per spaudą 
ir suvažiavimus kelia Lietu
voje vykdomą sovietų 
pareigūnų terorą prieš ti
kinčiuosius lietuvius ir 
kunigus. Jam daugelį infor
macijų parūpina kun. Kazi
miero Pugevičiaus Informa
cijos Centras iš New Yorko. 
Šis austras kunigas daugiau 
rūpinasi lietuviškais reika
lais negu daugelis pačių lie
tuvių. Sutarta su juo palai
kyti artimus ryšius ir jam 
teikti reikalingas informaci
jas iš PLB Valdybos.

Iš Vokietijos Kamantai 
keliavo per Salzburgo, Vie
nos ir Innsbrucko miestus, 
lankydami Austrijoje gyve
nančių lietuvių šeimas, ku
rių nėra daug, tačiau jie 
skaito lietuvišką spaudą, 
gauna ’Tasaulio Lietuvį”, ir 
domisi lietuviškais reikalais. 
Wenns miestelyje prie 
Innsbrucko^ gražiuose Aus
trijos Tirolio kalnuose, su 
PLB įgaliotine Austrijoje 
Irena Naudžiūnaite - Joerg 
pasikalbėta apie 1986 metų 
Europos lietuviškųjų studijų 
savaitės organizavimą Aus
trijoje.

Bus daugiau

IR ŠUNES KENČIA

Sovietų okupuotoje Lat
vijoje, kaip praneša latvių 
išeivijos spauda, įvestas 
vietinės administracijos 
potvarkis, pagal kurį šunės 
apdedami mokesčiu iki 36 
rublių (apie $ A 54), kas pri
lygsta vieno mėnesio pensi
jai. Tuo norima sumažinti 
šunų skaičių, kurie pagal 
minėtą potvarkį yra nepro
duktingi žvėrys, suėdą per
daug mėsiško maisto, kurį 
sunaudotų žmonės. Sovieti
nių statistų apskaičiavimu 
kiekvienas šuo vidutiniškai 
sunaudoja apie 55 kg mėsos 
per metus. Paprastai šunes 
maitinami kitur nenaudin
gomis liekanomis ar maisto 
atmatomis. Matyt, adminis
tracija numato maitinti ir 
pačius latvius kaip šunis.
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE 
f ’

Rašo Jurgis Janušaitis

Mielas Redaktoriau,

Be abejo ir pas jus nu
skardena žinios, kad Dėdės 
Šamo žemėje vyksta dideli 
renginiai, kaip Tautinių 
šokių šventė, Lietuvių Vyčių 
71-masis seimas, o dabar 
sparčiai ruošiamasi Ameri
kos Lietuvių Kongresui, ku
ris įvyksta spalio 27-28 d.d. 
Čikagoje, Quality Inn Mid
way viešbutyje. Šį Ameri
kos Lietuvių X-tąjį Kongre
są ruošia Amerikos Lietuvių 
Taryba, kuri, kaip žinote, 
šiame krašte daugiau rūpi
nasi okupuotos Lietuvos 
laisvinimo problemomis.

Kadangi šį Kongresą ruo
šia Amerikos Lietuvių Ta
ryba, tai ir Kongreso pobū
dis būsiąs daugiau politinis, 
kuriame suvažiavę organi
zacijų atstovai turės pasi
sakyti pačiais okup. Lietu
vos vadavimo klausimais.

Kongrese dalyvauja visi 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
nariai su balsavimo teise; 
Centrinės, bendrinės orga
nizacijos siunčia po 6 atsto
vus. ALT skyriai bei orga
nizacijos bendrieji komitetai 
atskirose vietovėse siunčia 
po 6 atstovus; vietinės 
draugijos, klubai, kuopos bei 
jų skyriai siunčia po 1 atsto
vą. Laikraščių redakcijos ir 
lietuvių radio valandėlės 
siunčia po 3 atstovus.

Šio Kongreso tikslas ’’pa
demonstruoti Amerikos lie
tuvių vieningumą kovoje už 
Lietuvos išlaisvinimą, pa
reikšti padėką už paramą 
arba pasisakyti dėl JAV ve
damos politikos Lietuvos iš
laisvinimo reikalu, aptarti 
pasiruošimą specialiai akci
jai, reikalaujančiai plačiosios 
visuomenės įsijungimo bei 
paramos. Kongreso šūkis — 
Vieninga kova už Lietuvos 
laisvę!’

NAUJI
LEDINIAI

Stasys Santvaras. BUVI
MO PĖDSAKAI. Aštuntoji 
lyrikos knyga. Išleista 1983 
m. Amerikoje.

Stasys YLA. M.K. ČIUR
LIONIS. Kūrėjas ir žmogus. 
Išleista 1984 m. Čikagoje 
Amerikos Lietuvių Bibliote
kos leidykla. 1200 tiražas, 
kaina 15 dolerių.

MES LIETUVIAI / WE 
LITHUANIANS. Omahos 
(USA) lietuvių gyvenimo ir 
veiklos albumas lietuvių ir 
anglų kalbomis. Redaktorius 
C. Šulskis. 348 psl. su dau
gybe spalvotų piešinių ir 
nuotraukų. Duodama žinių 
apie lietuvius ir Lietuvą nuo 
seniausių laikų. Plačiau pa
liesta Omahos lietuvių kolo
nija ir jos darni veikla. Vei
kalas albuminio formato, 
skoningai išleistas, įdomus 
susipažinimui ir reprezenta
cijai.

ŠVIETIMO GAIRĖS. 
Lietuviško ugdymo žurnalas 
mokyklai ir šeimai. Nr. 31, 
1984 m. Redaguoja Stefanija 
Stasienė. Kaina metams $ 4, 
atskiras nr. $ 2. Išeina du 
kartus į metus. Žurnalas 
ypač naudingas mokytojams 
ir tėvams. Adresas: Juozas 
Plačas (administratorius) 
3206 W. 65th Pl. Chicago, 
IL. 60629, USA.

Iš Kongreso atstovų su
dėties galima spręsti, kad 
Kongresas bus plačios 
apimties, gi Kongreso tikslai 
labai aiškūs ir būtini dabar
tinėje politinėje situacijoje.

Be abejo, Kongresas bus 
sėkmingas, kaip ir kiti di
dieji renginiai, tačiau labai 
svarbu, kad Kongreso bal
sas nebūtų tyruose šaukian
čiu balsu, bet kad jį išgirstų 
laisvasis pasaulis, o ypač 
JAV valstybininkai, kurie 
iki šiol, reikia pasakyti, ne- 
siangažavo aktyviau įsi
jungti į mūsų laisvės kovos 
gretas. Bendriniai pareiški
mai ar užsiminimas paverg
tų tautų dar toli gražu ne

J.E. vysk. Paulius Baltakis

Elsa Verloren van 
Themaat. PRANAS DOM-' 
ŠAITIS. Išleido Pietų Afri
kos Meno Biblioteka 1976 m. 
Pakartotas leidimas, išleis
tas Lietuvių Dailiojo Meno 
Instituto 1984 m. Čikagoje.

Pirmojo šio knygos leidi
mo plati recenzija ir dail. P. 
Domšaičio pristatymas jau 
buvo skelbta Mūsų Pasto
gėje 1978 m. Pagrindinius 
Prano Domšaičio kūrinius 
yra nupirkęs Lietuvių Fon
das, kuriuos globoja Liet. 
Dailiojo Meno Institutas Či
kagoje.

LIETUVOS GLOBĖJO 
ŠV. KAZIMIERO SUKAK
TIS (1484—1984). Religinis 
pasaulio lietuvių kongresas 
Toronto, Ontario (Canada) 
1984 m. rugsėjo 1-2 d.d. 60 
psl. Išleido kongreso orga
nizacinis komitetas.

Šiame leidiny telpa raši
niai apie kongreso tikslus, 
šventojo sukaktį, kongreso 
metu paskaitų santraukos, 
sveikinimai ir t.t.

Antanas Keblys. KLASI
KINĖS IR LAISVOS KOM
POZICIJOS DAINOS. Gar
sinė juostelė kasetėje. So
listas Antanas Keblys kūri
nius įdainavęs lietuviškai. 
Muzikinė palyda Aleksandro 
Stankevičiaus. Išleido Vil
nius Records. Kaina $ 11.75 

, su persiuntimu. Užsakymus 
siųsti: 2127 rue Guy, Mont
real, Quebec, H3H 2L9, Ca
nada. 

neša rimtesnių atsiekimų. 
Iki šiol JAV valstybininkų 
tarpe turėjome suradę šiek 
tiek draugų, tačiau rin- 
rinkiminiuose metuose, po
litinėse konvencijų platror- 
muose pro pavergtuosius 
pareinama tyliai, tačiau 
šaukiama, kad su sovietais 
bus ieškoma taikaus su
gyvenimo ilgiems laikams.

Todėl mūsų laisvės kova 
bus sunki ir ilga. Jai reikia 
taip ir ruoštis, daugiau ieš
kant naujų, paveikių būdų 
pajudinti ir politinius 
sluoksnius.

Kongrese, kaip praneša
ma Altos Informacijoje, jau 
.sutikę į Amerikos Lietuvių 
Kongreso garbės komitetą 
įeiti 25 senatoriai, 98 kong- 
resmanai, 11 gubernatorių ir 
kitų bei 46 lietuvių organi
zacijų pirmininkai.

Tai viskas gerai. Rengėjų 
širdis pakutena džiaugsmas.

Syd. Lietuvių Namuose
PASKOLŲ VAJUS. Dažnai 
ne vienas užkalbina klubo 
valdybos narius, klausdami 
kaip paskolų pasižadėjimų 
vajus eina. Labai gražu ir 
gera, kad žmonės domisi ir 
kalba apie šį reikalą. Kol 

. apie šį reikalą žmonės kal
bės ir juo domėsis, tol jis bus 
gyvas ir progresuos. Iki 
spalio 11 d. pasižadėjimų yra 
gauta $ 65,575.

Yra dar ir tokių mielų 
tautiečių, kurie nesirašo 
pasižadėjimų, bet atneša 
tūkstantį dolerių grynais 
pinigais ir pakloja ant stalo. 
Kiti pagal savo išgales tie
siog atneša šimtą ar kitą ir 
sako tai mūsų auka. Yra ir 
tokių, kad paskolintus pini
gus prašo po penkerių metų 
išmokėti jų sūnui ar dukrai.

Kviečiame mielus tautie
čius prisidėti prie šio vajaus. 
Skelbiame, kad SPALIS IR 
LAPKRITIS YRA ŠIO VA
JAUS PAGRINDINIAI 
MĖNESIAI IR SAVO 
UŽSIBRĖŽTĄ SUMĄ TU
RĖTUMĖM SURINKTI. 
NELAUKITE, KAD JUS 
VALDYBOS NARIAI AR 
JŲ TALKININKAI UŽ
KALBINS IR PARAGINS, 
BET JŪS KALBINKITE 
JUOS IR PRISIDĖKITĘ 
PRIE VAJAUS..

PADĖKA. Prekybininkas 
iš Viktorijos ateina mums į 
pagalbą. Ponas Vytas Jasu
laitis iš Ferntree Gully (Vic.) 

Žiūrėkite, kiek mes turime 
draugų - prašalaitis pasakys. 
O gi ištikrųjų kaip yra. Kiek 
kongresmanų, senatorių, 
gubernatorių viešajame fo
rume pasmerkė sovietų 
okupacijas, kiek jų pakėlė 
balsą prieš tautų pavergimą 
ir žmonių žudymą? Manau 
visiems aišku. Tad šio 
Kongrese tikslas būtų šį eli
tą įtikinti ir jį supažindinti 
su pavergtos Lietuvos sie
kimais ir kad jis ateityje pa
dėtų viešai ginti pavergtųjų 
interesus.

Šiais metais, rinkiminiais 
metais, įvyko liepos 1 d. VII 
Tautinių šokių šventė Kle- 
velande. Rengėjai kvietė at
vykti į šventę prezidentą, 
kongresmanus, gubernato
rių, senatorius, burmistrą. O 
kiek iš jų parodė mums

NAUJAS LIETUVIS 
KATALIKŲ VYSKUPAS

Rugsėjo 14 įšventintas 
Vyskupu kun. Paulius Balta
kis, OFM, Portland kated
roje, Maine, USA. Tai jau 
bene šeštasis lietuvis vys
kupas, įšventintas išeivijoje. 
Vysk. P. Baltakis paskirtas 
visų lietuvių išeivių sielova
dos pareigoms.

Vysk. P. Baltakis, OFM 
gimęs 1925 m., mokėsi Kre
tingoje, iš kur vokiečių buvo 
paimtas darbams ir dirbo 
Suomijoj, Norvegijoj. Po 
karo Belgijoje įstojo į pran
ciškonų vienuoliją, kunigų 
seminariją baigė St. Truiden 
mieste ir čia 1952 m. įšven
tintas kunigu. 1953 m. at
vyko į Kanadą ir iki 1969 
darbavosi Prisikėlimo liet, 
parapijoje, vėliau perkeltas į 
Bfooklyną. 1973 m. pakeltas’ 
vienuolyno vyresniuoju, 
įkūrė Kultūros Židinį, o 
pranciškonų provinciolu iš
rinktas 1979 m., gi šiais me
tais birželio 7 d. raštu po
piežius .jį paskyrė vyskupu 
visiems lietuviams už Lietu
vos ribų.

jadovanojo klubui stalinių 
empų virš $ 500 vertės, 
turios bus leidžiamos į klubo 
parengimų loterijas. Nuo
širdi padėka p. Jasulaičiui. 
Jis taip pat yra ir šio klubo 
narys ir prieš išvykdamas į 
Viktoriją, pasiėmė pasiža
dėjimams rinkti lapą ir sakė, 
kad bandys pajudinti Vikto
rijos lietuvius.

NARIO MOKESTIS 
JAUNESNIĄJAI KARTAI. 
Klubo Valdyba nutarė, kad 
nario mokestis lietuvišką- 
jam jaunimui nuo 18 iki 24 
metų amžiaus nuo dabar bus 
$ 5. Įstojimo mokestis lieka 
tas pats - $ 10. Tad.mielas 
jaunime, kviečiame įsijungti 
į mūsų eiles ir metams 
bėgant perimti mūsų darbus 
ir įsipareigojimus.

KLUBO PARENGIMAI. 
Labai sėkmingai praėjo taip 
vadinama ’’Oktoberfest’ 
spalio 13 d. Turėjome virš 
200 žmonių. Vakaras buvo 
rengiamas Klubo
Parengimų Komiteto ir vi
sas pelnas pasilieka mums. 
Nors atmosfera ir parengi
mo stilius buvo ne lietuviš
kas, bet įstengėme pri
traukti kitataučius.
Lietuvių šiame vakare buvo 
tik mažuma. Ateityje reikės 
ieškoti kaip su lietuviško 
stiliaus parengimais privi
lioti kitataučius. 

dėmesio? Šventėje aukštųjų 
pareigūnų nebuvo... Štai kur 
mums reikia keisti savąją 
politiką, kur turime sujungti 
bendras jėgas visame lais
vajame pasaulyje ir ieškoti 
būdų pakelti balsą už savus 
teisėtus interesus. Ar 
Kongresas tai padarys - pa
matysime po jo.

Kongrese puikūs kalbėto
jai: Lietuvos atstovas prie 
Šv. Sosto ir Lietuvos pa
siuntinybės, Washingtone 
patarėjas Stasys Lozoraitis 
ir., VLIKO pirmininkas Dr. 
Kazys Bobelis, ALTOS pir
mosios valdybos narys Juo
zas Laučka, Jungtiniame 
Pabaltiečių Komitete dirbąs 
studentas J. Šilas ir dar kiti. 
Šie vyrai puikūs. Savo darbą 
žino. Energingi, gabūs, ge
riau už mus pažįstą Lietuvos 
vadavimo problemas. Tai 
labai gerai. Jų žodis Kong
rese, be abejo, bus svarus. 
Tačiau dar neteko nugirsti, 
ką Kongresas pakvies ir ar 
dalyvaus iš JAV State de
partamento koks nors atsa
kingas pareigūnas. Nieko 
negirdėti, ar Kongrese bus 
išsamiai išnagrinėtas OSI ir 
KGB suokalbis, ieškant lais
vajame pasaulyje tariamų 
nusikaltėlių nacių laikais. O 
šis klausimas JAV labai ak
tualus. Jau keliolikai žmonių 
tos įstaigos iškėlė pilietybės 
atėmimo ir deportacijos by
las. Jau ne vienas tokių be- 
sibylinėdamas prarado visas 
savo santaupas, sveikatą ir 
moraliniai buvo visiškai su
naikinti. Tokios bylos vedi
mas vienam asmeniui atsei- 
nąs iki pusės milijono dole
rių ir byla pralaimima. Štai 
ir čia Amerikos Lietuvių 
Kongresas, reikia manyti, 
pakels visuotinį balsą ir išeis 
į viešumą su protestu, ko, 
paprastai tokie ’’ieškotojai” 
vengia. Tokių bylų gynimu 
iki šiol uoliai rūpinasi adv. 
Povilas Žumbakis, jaunas ir 
drąsus vyras. Jo balso rei
kėtų išklausyti.

Taigi Kongresas sparčiai 
artėja. Jam ruošiamasi. Ti
kėkime, jis bus gausus rei
kalus išmanančiais atsto
vais. To Kongresui ir linki
me.

Mielas Redaktoriau, tikiu, 
kad ir Australijos lietuviams 
šis laiškas bus įdomus. Sėk
mės ir iki sekančio karto

Jūsų Jurgis Janušaitis

Visus mielus tautiečius, 
kurie buvo šiame parengime 
ir tuos, kurie nebuvo, 
kviečiame atvykti į Sydne- 
jaus Pensininkų rengiamą 
POPIETĘ SU ĮDOMIA 
PROGRAMA, kuri įvyks 
spalio 28 d., sekmadienį, 
2.30 vai. Programoje pasi
rodys: Sūkurys, Linksmieji 
Broliai, Pensininkų Oktetas, 
bus gyvasis paveikslas ir 
dar daugiau. Visas šios po- 
Eietės pelnas skiriamas

Jubui. Įėjimas tik $ 2.
LAPKRIČIO 10 d. rengia
mas metinis klubo pobūvis. 
Jau dabar prašome įsidėmė
ti, kad šiame pobūvyje 
programą atliks smuikinin
kas ERROL COLLINS, 
Newcastle Konservatorijos 
profesorius, kuris jau prieš 
keletą metų koncertavo šia
me klube ir buvo žiūrovų 
labai šiltai priimtas. Buvo 
kalbama, kad tai buvo vie
nas iš geriausių pasirodymų 
mūsų klube. Tad nepraleis
kite progos išgirsti šį visų 
mėgiamą smuikininką, o taip 
pat turėsite progos susitikti 
ir su naujosios klubo valdy
bos nariais ir jos pirmininku.

Sydnejaus Lietuvių 
Namų Informacija
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Namie ir svetur
XIII—JI ŽIDINIO 

EKSKURSIJA

Sydnejaus Skautų Židinys 
spalio 6 d. suruošė savo 
XIII-ją - pavasarinę 
ekskursiją, kurios jau 
senokai lūkuriavo Židinio 
vyresnioji karta ir jų sve
čiai. Ekskursijoje dalyvavo 
47 asmenys. Jiems vadova
vo židinietis v.s. Jonas Zin- 
kus.

Šįkart vykta į Bathursto 
apylinkes. Tai toloka kelio
nė, tad išvykta 6.30 vai. 
ryto, kaip paprastai, nuo 
Lietuvių Namų Bankstow- 
ne.

Daugumas keliauninkų su 
Židinio ekskursijomis vyks
ta nebe pirmą kartą, tad au
tobusas skambėjo taip, lyg 
čia būtų susirinkusi didelė 
šeima - buvo dalijamasi 
įspūdžiai^, naujienomis, sal
dainiais...

Vykome pro Windsorą ir 
Richmondą. 9.15 vai. susto
jome ’’pasiganyti” Lithgowe
- čia kas valgė sumuštinį, 
užgerdamas kava, kas 
mankštino kojas gražiame 
parke, bet neilgam - kelionės 
vadovas vėl mus susodino į 
autobusą.

Bet ir autobuse nenuo
bodu: be kelionės vadovo 
teikiamų paaiškinimų apie 
pravažiuojamas vietas, jų 
istoriją ir t.t., vyko pačių 
ekskursantų paruošta prog
rama - kas pasakojo anek
dotus, kas deklamavo savo 
kūrybą, pasakojo apie ener
gijos šaltinius ar ungurių 
neramų gyvenimą... O tų 
’’saviveiklininkų” atsirado 
visa eilė: Dr. A. Mauragis, 
inž. A. Adomėnas, rašytojas 
A. Skirka, S. Šaparienė, B. 
Stašionis, Jonas Zinkus (pa
pasakojęs prisiminimų iš 
Bathursto stovyklos), A. 
Savickienė, M. Kavaliaus
kienė ir kt. Buvo ir nelinks
mų žinių: viena turėjusių 
ekskursuoti - p. M. Paltana
vičienė - ligoninėje, buvęs 
Židinio ekskursijų dalyvis - 
VI. Miniotas - vakar miręs 
Canberroje.

10.30 vai. ryto pasiekėme 
Bathurstą. Iš čia pasukome į 
’’Bathursto Avių ir Galvijų
Dromą” - parodomąją far- 

mą, įruoštą buv. Bathursto 
imigrantų stovykloje (ku
rioje net nelikę ženklo, kad 
kada nors čia pokario emig
rantai leido savo pirmas 
dienas). Susipažinome su 
suvenyrų krautuve, kur ge- 

.rokai sumažinome jos pre
kes.

11.30 vai. rinkomės į 
"salę” (areną?). Neužilgo į ją 
pradėjo rinktis ir ’’artistai” - 
apie tuzinas įvairiausių rū
šių avių ir avinų (Merino, 
Suffolk, Borderleicester, 
Corriedale, Tukidale ir kt.). 
Kiekvienas jų lipo į jam 
skirtą ’’ložę”, kai tuo tarpu 
pranešėja per garsiakalbį 
supažindino su iš jo gauna
mais produktais - vilna, 
mėsa ir t.t.

Avis ir avinus sekė visa 
eilė galviju, auginamų mėsai
- tai Anjou, Brahman, 
Angus, Simmentall, Charo- 
lais, Murray Grey, Belmont 
Red, Pall Hereford. Jos irgi 
eina į savo vietas ir ramiai 
kramto joms skirtus (tur
būt) priešpiečius... Eiseną 
užbaigė pienui skirtos 
karvutės - olandė, Jersey ir 
dar viena, kurios veislė iš
garavo iš atminties.

Po visų aiškinimų buvo 
leista norintiems išbandyti 
savo gabumus karvių melži
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me - ir mūsų kelios ekskur
santės įsigijo melžėjų "dip
lomus”.

Vėliau buvo pademons
truotas avių kirpimas, jų 
priežiūra, vilnos klasifikavi
mas ir t.t. Lauke pademons
travo šunų avių ganymo 
meną.

Besilankant farmoje mus 
aplankė Bathurste gyve
nantis lietuvis, p. Vladas 
Brifingas su ponia. Jis pasi
liko su mumis iki išvykstant 
iš Bathursto.

Pietavome gražiame 
Bathursto parke. Po to pa
sukome į Panoramos kalną, 
pasigrožėti miestu iš aukš
tai. Vėliau dar pasivaikšti- 
nėjome po Bathurstą - čia 
kas šmukštelėjo į muziejų, 
kas nuskubėjo prie ’’icekre- 
mų”, o kai kas vaikštinėjo po 
parką besigėrėdamas tven
kiny beplaukiojančiomis 
juodosiomis gulbėmis...

Diena pasitaikė tikrai žavi 
ir ekskursantai, nors kiek ir 

t pavargę, grįždami namo 
dainavo ir tęsė nepabaigia
mas anekdotų serijas.
Ekskursijos metu ’’atšvęs

ta” p. Prano Antanaičio var
do diena, jam sugiedant Il
giausių Metų, o kai kurie 
ekskursantai, už jų būtus ar 
tik tariamus nuopelnus, ap
dovanoti ’’aukso medaliais” 
(ypač įdomus buvo ’’Auksi
nės Ripkos Ordinas”, jei ne 
kuo nors kitu, tai savo iš- 
mieromis...).

Bankstownas - Lietuvių 
Namai - pasiekta 7 vai. vak.

Ekskursijos rengėjai ir 
ekskursantai dėkingi Lietu
vių Namų vadovybei už lei
dimą pasinaudoti namų kie
mu, kur paliekamos ekskur
santų mašinos, o ypač Namų 
direktoriui, p. V. Binkiui, 
specialiai atvykusiam mūsų 
išleisti.

Ekskursantas

Laiškai Redakcijai
Gerbiamas Redaktoriau,

Vl-tojo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Spaudos 
/ Informacijos komisiją su
daro G. Žemkalnis snr., J. 
Mašanauskas snr. ir J. Ma- 
šanauskas jnr. Tikiuosi kad 
neatsisakysite duoti ir 
mums pastogę Jūsų reda- 
guodamame laikraštyje.

Atsiųsti straipsniai ar 
pranešimai bus pasirašomi 
’’Jaunimo Kongreso Infor
macijos Komisija” arba tie
siog ” Informacijos Komisi
ja”. Nors bendra informacija 

! bus kreipiama per mus, 
atskiros komisijos skatina
mos irgi savarankiškai ra
šyti į lietuvišką spaudą. 
Atskirų komisijų pranešimai 
turi būti pasirašyti tos ko
misijos pirmininko.

Mes taip pat stengsimės, 
kad individualūs jaunuoliai 
dalyvautų spaudoje ar tie
sioginiai, ar per Inf. Komisi
ją. Jie turėtų pasirašyti savo 
pavarde.

Su pagarba

G. Žemkalnis
Inf. Komisijos pirmininkas

AR REIKALINGI MEL
BOURNE NAMAI VYRES
NIO AMŽIAUS

TAUTIEČIAMS

Daugelyje laisvojo pasau
lio kraštų, ir čia Australijoje 
dvejuose miestuose,'kur gy

FAIRFIELD MIESTO 
FESTIVALIS

Fairfield miestas ir apy-- 
linkės yra tirščiausiai apgy
ventas europiečių ir kitų 
emigrantų. Čia kas metai 
vyksta savaitės ilgumo fes
tivaliai, kuriuose pasireiškia 
vietinės tautinės grupės su 
savo menu, šokiais ir daino
mis.

Šiais metais Fairfieldo 
festivalis prasideda spalio 19 
d., kur bus karūnuojamos 
RSL Klube Fairfieldo gra
žuolės. Spalio 20 d., šešta
dienį, 11 vai. ryto grandiozi
nis paradas su gyvais pa
veikslais ir orkestrais. Pasi
baigus paradui Fairfield 
Parke Vine str. 2 vai. bus 
natūralizacijos ceremonijos 
ir po jų kultūrinė popietė 
arba taip vadinama Mardi 
Gras. Čia pasirodys įvairios 
tautinės grupės, jų tarpe ir 
lietuvių ’’Sūkurys” vad. Ma
rinos Cox.

Mardi Gras programos 
suorganizavimui darbą pa
vedė lietuviui A. Kramiliui 
Fairfieldo National Society 
sekretoriui.

Festivalio metu per visą 
savaitę vyks ir Meno paro
da, kurioje dalyvauja ir jau
nas lietuvis pirmą kartą šio
je apylinkėje Jonas Abro- 
mas jun. Jo ir kitų darbus 
galima matyti Stockland 
Town Centre, Folding street 
Whetherill Park.

Fairfieldo ir Sydnejaus 
lietuviai kviečiami atsilan
kyti į šiuos Fairfieldo ’’atlai
dus” ir palaikyti čia gyve
nančius ir dirbančius lietu
vius.

A. Kramilius
Mardi Gras Koordinato

rius Fairfield City Festival 
Committee*

\> a-

vena mūsų tautiečiai gau
sesniais būriais, parūpo pa
sirūpinti saugesniu ir ra
mesniu senatvės metų pra
leidimu tarp savų. Vienur 
pradėta, kitur jau užbaigta 
statyti sodybos ar bendra
bučiai vyresnio amžiaus pa
vieniams ar poroms. Sako
ma, kad vienatvė didžiausia 
žudikė senatvėje. Nors tokio 
ryškaus akcento iš karto ne
sijaučia, bet kada iš pilno 
šeimos namo lieka tik du, o 
dar blogiau, kai iš dviejų pa
silieka tik vienas, tada liku
sios dienos pasidaro skur
džios, netenka dinamikos ir 
vilties.

Melbourne šiais metais 
susiorganizavo Pensininkų 
Sąjunga su apie pusantro 
šimto narių. Per paskutinį 
Pensininkų Sąjungos susi
rinkimą, kuris vyksta kiek
vieno mėnesio pirmą antra
dienį, iškilo šis klausimas: ar 
nereikėtų susirūpinti ir 
melbourniškiams kokiais 
nors pastatais vyresnio am
žiaus tautiečiams? Per 
paskutinį pensininkų susi
rinkimą kalbėjo tuo reikalu 
keli asmenys, bet, kaip daž
nai būna, taip ir čia, - kiek 
kalbėtojų, tiek nuomonių.

Latviai tuo reikalu susi
rūpino jau maždaug prieš 
penkerius metus ir jie nusi
pirko tolimesniame prie
miestyje 4 ha išdžiūvusį 
sodą. Statybos darbas jau 
atiduotas į architektų ran
kas.

Patirta, kad Lietuvoje jau 
atspausdintas ’’Lietuviško
sios tarybinės enciklopedi
jos” 12-sis tomas ir tuo už
baigta "Liet, tarybinė enci
klopedija”. Jos leidimas už
truko apie 13 metų, jos pa
ruošimui buvo įkinkyta apie 
trys tūkstančiai bendradar
bių. Kiekvienas enciklope
dijos tomas išleistas 75000 
egz. tiražu. Enciklopedija 
nepasižymi objektyvumu, 
kaip ir visi sovietiniai leidi
niai. Jau ateinančiais metais 
rengiamasi išleisti dar pa
pildymų tomą, nes teisina
masi, jog kai kurios žinios 
greitai sensta ir būtina 
naujų patikslinimų. Ir ne
nuostabu, ypač sovietinėj 
santvarkoj kas vakar buvo 
gera ir gal idealu, papūtus 
partijoje naujiems vėjams 
tampa nepriimtina ir net 
smerktina.

♦ ♦ *

Latvijoje komunistų par
tijos pirmuoju sekretorium 
>askirtas buvęs Latvijos 
<GB viršininkas Boris Kar- 
ovič Pugo, šiose pareigose 
juvęs nuo 1980 metų.

***
Vilniaus užgrobimo su

kakties proga Melbourne 
šauliai išleido specialų leidi
nį ”Du broliukai, du draugai, 
o tėvynei tik vargai”. Reda
gavo Br. Zumeris.

* ♦ ♦

DĖMESIO VERTAS 
RENGINYS

Birželio pradžioje Vene- 
cueloje pravestas VI-sis 
Pietų Amerikos lietuvių; 
kongresas praėjo labai sėk
mingai. Įvairių parengimų 
tarpe buvo surengtas Lietu
vio Teismas, kuris tapo viso 
kongreso centru. Tai buvo

Sužinojau, kad statant to
kius butus, valdžia dabar 
Viktorijoje prideda prie vie
no dolerio keturis. Neteko 
sužinoti, ar valdžios papra
šius ji paskirtų ir žemės ga
balą. Žinoma, šitas rūpestis 
neturėtų būti pensininkams 
užkrautas, tai visos lietuvių 
bendruomenės reikalas. 
Delsti negalima, juk, jau 
kiek laiko vyksta nuolatinis 
senatvės tęstinumas mūsų 
bendruomenėje. Čia ir 
vidurinė karta turėtų pasi
sakyti savo nuomonę ir vie
nokios ar kitokios sodybos 
vyresniems reikalingumą 
paremti.

Statant pastatą chroniš
kai sergantiems Viktorijos 
valdžia prideda 15.000 dol. 
.kiekvienam n pastate nu
matytam apgyvendinti. 
Atrodo tokios sąlygos ir 
mūsų bendruomenei būtų 
prieinamos, tik reikia dau
giau entuziazmo ir iniciato
rių.

O jei po to, kai kelios mū
sų kartos išmirs ir neatsiras 
daugiau lietuvių namus už
pildyti, tai tokie namai pri
mins australams čia gyve
nusius lietuvius ir jų palik
tus pėdsakius, primenančius 
mūsų gintaro kraštą.

Šitą namų klausimą rei
kalinga gerai išgvildenti ir 
daugelio nuomonių išklau
symo ir spaudoje pasisaky
mų.

Al. Baltrukonienė

Šiais metais Vilniuje buvo 
surengta 1977 m. Toronte 
(Kanadoje) mirusio dail. Te
lesforo Valiaus pomirtinė 
paroda, kur buvo išstatyta 
apie 80 dailininko kūrinių. 
Dalį parodoje matytų kūri
nių į Vilnių atvežė dailininko 
našlė Aldona Valiuvienė, o 
kiti buvo surinkti iš vietinių 
muziejų - Valiaus jaunystės 
darbai.

♦♦♦

Rugsėjo 8-9 dienomis 
PLJS Valdyba išvažiavo į 
kalnus projektų planavimo 
savaitgaliui. Buvo diskutuo
ta Dariaus Polikaičio plokš
telės išleidimas ir ta proga 
numatytos koncertinės ke
lionės, Pabaltiečių Laisvės ir 
Taikos ekskursija, jaunimo 
veiklos žinių perteikimo bū
dai, lėšų telkimas ir atei
nančio kongreso Australijoj 
planas. Planuojama sukelti 
užtenkamai pinigų padengti 
PLJS veiklą ir pradėti tau
pyti VI PLJK, paskleisti ži
nias lietuvių visuomenei 
apie jaunimo veiklą, pato
bulinti lietuviško jaunimo 
veiklą visuose kraštuose ir 
palaikyti neoficialius ryšius 
žodžiu ir darbu su Lietuvos 
jaunimu.

Rita Bureikaitė 
PLJS vicepirmininkė

tarsi kritiškas žvilgsnis į sa
ve, į lietuvišką veiklą, lietu
vių nuopuolius ir atsieki- 
mus. Teismas pravestas vi
su formalumu: su teisėjais, 
kaltintojais, gynėjais, liu
dininkų parodymais. Įdo
miausia, kad, kad juo susi
domėjimas buvęs nepapras
tas: jis užintrygavo visus 
kongreso dalyvius, net ir 
jaunimą, kuris vyko jo pasi- 
klausyti nors jų tarpe ir ne
buvo daug mokančių lietu
viškai, bet tokiems talkino 
vertėjai. Dar neteko girdėti 
to teismo rezultatų — 
sprendimo, bet pats faktas, 
kad toks renginys sužadino 
tiek daug susidomėjimo ir 
kalbų tiek kongreso metu, 
tiek dar ilgai ir po kongreso, 
parodo, kad mums rūpi mū
sų reikalai ir ateitis.

Paduodami šią žinią tuo 
norime priminti ir Australi
jos lietuviams, kad šalia dai
nų švenčių ar tautinių šokių 
dar būtų galima įvesti ir ki
tokių naujovių Lietuvių 
Dienose. Kad ir toks Lietu
vio Teismas, kuris nėra vien 
pramoginis renginys, o rim
tas svarstymas, kuris gal iš
judintų aprembėjusias sąži
nes, pažadintų snaudžian
čius.

♦♦♦

Amerikos partijų kandi
datų į prezidentus rinkimai 
eina prie pabaigos. Demok
ratų partijos kandidatas yra 
W. Mondale, respublikonų - 
dabartinis prezidentas R. 
Reagan. Mr. R. Reagan 
šiandie Amerikoje yra labai 
populiarus ir jis turi daugiau 
galimybių būti išrinktas. 
Prieš R. Reagan kandida
tūrą priešinasi Amerikai ir 
svetimos jėgos, nes jei Rea- 
ganas būtų išrinktas, anų 
savanaudiškai politikai būtų 
pastotas kelias Amerikai 
išsilaikyti nepriklausomai.

^WVWVWWWVWWVW

Daug sužinosi 
skaitydamas
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SPAUDOS SĄJUNGA
LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

Metinė apyskaita
DIRECTORS’ REPORT 

30th JUNE, 1984

The directors submit 
herewith the Balance Sheet 
and Income and Expendi
ture Account for the 
financial year ended 30th 
June, 1984. In order to 
comply with the provisions 
of the Companies (New 
South Wales) Code, the 
directors report as follows:-

The directors in office at 
the date of this report are:- 
Vytautas Patašius -

President 
Vincas Augustinavičius 
Vytautas E. Bukis 
Victor Jaras 
Allen A. Milašas 
Kastytis Stašionis 
Ben Vingilis

The principal activities of 
the Society in the course of 
the year was the publishing 
of Australian Lithuanian 
Weekly "Our Haven”. 
During the year, there was 
no significant change in the 
nature of those activities.

The Society was incor
porated on 5th October 1977 
and on 1st December, 1977 
took over the funds and 
other assets and the liabi
lities of the unincorporated 
associations then known as 
’’Mūsų Pastogė” and ”Our 
Haven” Administrative 
Committee.

The Society is a Company 
limited by guarantee. The 
profits,income andproperty Si the Society, XEJ 
ever derived, may not 
directly or indirectly be 
distributed or transferred to 
the members of the Society.

For the twelve months to 
30th June, 1984 after

LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED 
INCOME & EXPENDITURE STATEMENT FOR THE 

PERIOD ENDED 3OTH JUNE, 1984

INCOME

1984
$

1983
S

Subscriptions "Our Haven" 21,730 21,763
Advertising 9,221 8,023
Interest Income 5,102 4,610

36,053 34,396

.V

EXPENSES
Salaries - Editor 8,384 8,199

- Administrative 1,500 1,545
- Typesetting 3,065 2,971

Printing Costs 9,412 9,466
Despatch ' 1,400 1,470
Postage 9,529 8,659
Transport 670 637
Editors" Office Expenses 3,555 3,549
Administrative Expenses 310 518
Insurance - Workers' Comp 4 Fire 794 780
Commissions 36 26
Maintenance & Supplies 21 350
Depreciation 1,073 1,292

•/ 39,749 39,462
Less : Surplus/(Excess) Expenditure . -.j

over Income ( 3,696) • ( 5,066)

$ 36,053 $ 34,396

ACCUMULATED FUNIS -

Balance at beginning of period 43,587 42,662
Plus : Donations Received 5,546 4,408

Net Income from Fund
Raising Activities 606 1,583

49,739 48,653

Plus : Surplus/(Excess) Expenditure
over Income ( 3,696) ( 5,066)

BALANCE AT END OF PERIOD $ 46,043 $ 43,587

Lithuanian
Our Haven”

charging $ 1,073 by way of 
Depreciation of Fixed 
Assets, Expenditure 
exceeded Income by $ 3,696. 
Despite this trading loss, 
the total Accumulated 
Funds rose from $ 46,712 at 
30th June 1983, to $ 49,193 
at 30th June 1984. This in
crease arose from donations 
from the subscribers of 
Australian 
Weekly
amounting to $ 5,546 fund 
raising activities which 
produced a net income of $ 
606 and $ 25 additional 
Members’ Entrance Fees.

The Accumulated Funds 
generated by the Members’ 
Entrance Fees amounted to 
$ 3,150 as at 30th June 1984 
and were represented by 
following Memberships:

(a) Group Membership - 
Lithuanian 

1 
Member- 

108 
Member- 

10 
Member- 

4 
material

Australian 
Foundation Inc.

(b) Individual 
ships -

(c) Deceased 
ships -

(d) Cancelled 
ships -

There were no 
transfers to or from re
serves or provisions during 
the year.

The directors, before the 
Income and Expenditure 
account and Balance Sheet 
were made out, took 
reasonable steps to 
ascertain what action had 
been taken in relation to the

the making of provisions for 
daubtful debts and were 
satisfied that no provision 
for doubtful debts was re
quired.

The directors, before the 

Income and Expenditure 
account and Balance Sheet 
were made out, took 
reasonable steps < to 
ascertain that any current 
assets, other than debtors, I 
were shown in the accoun- j 
ting records at a value equal 
to or below the amount that i 
they might be expected to 
realise in the ordinary 
course of business.

At the date of this report, 
the directors are not aware 
of any circumstances that 
would render the values 
attributed to current assets ; 
in the accounts misleading.

At the date of this report, 
there does not exist -

(i) any charge on the 
assets that has arisen since • 
the and of the year and Į 
secures the liabilities of any j 
other person,
(ii) any contingent liability ! 

that has arisen since the end i 
of the year.

No ciontingent or other • 
liability has become enfor- 1 
ceable, or is likely to become 
enforceable within the 
period of twelve months 
after the end of the year, 
being a liability that, in the 
opinion of the directors will 
or may substantially affect 
the ability of the Society to 
meet its obligations as and 
when they fall due.

At the date of this report, 
the directors are not aware 
of any circumstances not 
otherwise dealt with in this 
report or the accounts that 
would render any amount 
stated in the accounts mis
leading.

The results of the opera
tions of the Society during 
the year were not, in the 
opinion of the directors 
substantially affected by 
any item, transaction or 
event of a material and 
unusual nature likely, in the 
opinion of the directors to 
affect substantially the 
results of the operations of 
the Society for the next 
succeeding year;

Since the end of the 
Erevious year, no director 

as received or become 
entitled to receive a benefit 
(no emoluments or fixed 
salaries have been or are 
payable to the directors) by 
reason of a contract made by 
the Society or a related 
corporation with the 
director or with a firm of 
which he is a member, or 
with a company in which he 
has a substantial financial 
interest.

Signed in accordance with 
the resolution of the 
directors made pursuant to 
Section 270 (1) of the 
Companies (New South 
Wales) Code.

On behalf of the Directors

V. Patašius - Director

A.A. Milašas - Director 
8 of October 1984

BALANCE SHEET 
as at June 30, 1984

LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED
PUBLISHERS OF AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY “OUR HAVEN*

1984 1983
ACCUMULATED FUNDS . $

Members' Entrance Fees *3,150 3,125
General Funds 46,043 43,587

49,193 46,712

REPRESENTED BY : |
FIXED ASSETS

Plant S Equipment 8,611 . 8,611
Less : Depreciation 8,511 7,438

NET FIXED ASSETS 100 1,173
MEMBERSHIP

Australian Lithuanian Foundation Inc. 100 100
CURRENT ASSETS

Publishing Materials 20 20
Conroonwealth Trading Bank 1,190 981
Commonwealth Savings Investment Account 4,015 1,053
Lithuanian Co-operative Credit Union

"Talka" - Term Deposits 10,800 10,800
- Deposits on Call 9,921 7,008

Lithuanian Club Limited - f
Interest Bearing Deposits plus
Accrued Interest 7,275 6,496

Cash Management Trusts - A.U.C. — • 2,000
- Hill Samuel — 10,000
- B.A., — 5,000

A.S.B. - Series 25 @ 12.25% 15,000 —
A.S.B. - Accrued Interest 765 -

48,986 43,353
Unpaid Subscriptions :

- Current Year 5,237 6,882
- Previous Periods 769 1,308

6,006 8,190
Unpaid Advertising Charges : —

- Current Year 1,949 1,481
- Previous Periods 231 387

2,180 1,868

TOTAL CURRENT ASSETS 57,172 53,416

TOTAL ASSETS 57,372 54,689

LESS :
CURRENT LIABILITIES S REPAYMENTS

Trade Creditors & Accruals 889 808
Prepaid Subsčriptions 7,290 7,169

8,179 7,977

EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES 49,193 46,712

AUDITORS’ REPORT

To the Members of the 
Lithuanian Community 
Publishing Society Limited

In my opinion:
(a) The attached Balance 

Sheet and Income & Expen
diture Statement are 
properly drawn up in accor
dance with the provisions of 
the Companies (New South 
Wales) Code, and so as to 
give a true and fair view of:

(i) the state of affairs of 
the company at 30th June, 
1984 ana the results of the 
company for the period 
ended on that date: and

(ii) the other matters re-

Žuired by Section 269 of that 
bde to be dealt with in the 
accounts:
(b) The accounting 

records and other records, 
and the registers required 
by the Code to be kept by 
the company have been 
properly kept in accordance 
with the provisions of that 
Code.

Leon R. Milasas (Partner) 
Milasas & Carbone

Registered under the 
Public Accounts Registra
tion Act, 1945, as amended.

Sydney 8 of October 1984 Sydney 8 of October 1984

Toli atsiliksi neskaitydamas
Mūsų Pastogės

STATEMENT BY 
DIRECTORS

In accordance with a 
resolution of the directors 
pursuant to Section 269 (9) 
of the Companies (New 
South Wales) Code, we state 
that in the opinion of 
directors:

(i) The attached Income & 
Expenditure Statement of 
the Company is drawn up so 
as to give a true and fair 
view of the loss of the 
company for the year ended 
30th June, 1984.

(ii) The attached Balance 
Sheet of the Company is 
drawn up so as to give a true 
and fair view of the state of 
affairs of the company as at 
30th June, 1984.

(iii) There are reasonable

grounds to believe that the 
ompany will be able to pay 
its debts as and when tney 

fall due.
(iv) The attached 

Accounts have been made 
out in accordance with 
applicable approved 
accounting standards.

On behalf of the Directors

V. Patašius - Director

A.A. Milasas - Director
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KAI TAUTA VERGIJOJE
RAŠO BALYS GAJAUSKAS m .1 ęsmys

Rusijoje gyvena daug 
tautinių mažumų. Gausiau
sios iš jų - žydai ir ukrainie
čiai. Jie sudaro didelę gy
ventojų dalį miestuose. Ta
čiau jų vaikai turi mokytis 
rusų kalba, nes mokyklų sa
va kalba nėra. Reikalavimas 
tokių mokyklų būtų palai
kytas "buržuaziniu naciona
lizmu”. Mūsų tautiečiai gy
venantys Baltarusijoje ne
turi lietuviškų mokyklų. Bet 
kokia lietuviška kultūrinė 
veikla laikoma nusikaltimu, 
už ją baudžiama.

Labai sunki dalia teko Si
biro tremtiniams. Lietuviai, 
kaip ir kitų tautų tremtiniai, 
neturėjo elementariausių 
žmogaus teisių. Apie mo
kyklas gimtąją kalba ne
galėjo net svajoti. Tremtinių 
vaikai galėjo mokytis tik ru
siškose mokyklose, žinoma, 
jeigu jos buvo.

Rusinimas nesibaigia mo
kyklose. Jaunuolius, kaip ir 
caro laikais, toliau rusina 
kariuomenėje. Bolševikinė 
kariuomenė - tai tas žaizd
ras, iš kurio turi išeiti apru- 
sėję ir protiniai suluošinti 
vyrai, pasiruošę aklai vyk
dyti bet kokį nusikalstamą 
bolševikų įsakymą.

Rusinimo banga ritasi per 
įstaigas ir įmones. Kai kurių 
didesnių miestų, ypač Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos 
įmonėse, kurios tiesiogiai 
valdomos iš Maskvos, 
skamba rusų kalba. Ten ne 
tik daugumas darbininkų 
atvykėliai iš Rusijos, bet ir 
didelė dalis administracijos 
yra rusai. Atvykėliai suku
ria rusišką aplinką. Tam pa
deda ir vadinamoji vaizdinė 
agitacija: įvairūs šūkiai, 
sienlaikraščiai, diagramos. 
Techninė bei kitokia infor
macija dažniausiai rašoma 
rusiškai. Administracijos 
dokumentai - taip pat. Lie
tuviai darbininkai ir tarnau
tojai turi vartoti rusų kalbą 
ne tik tvarkydami reikalus 
su administracija, bet ir 
bendraudami su kitų tauty
bių darbininkais. Taigi ir 
daugelis įmonių yra lietuvių 
darbininkų rusinimo židi
niai.

Geresnė padėtis vietinės 
okupacinės valdžios tvarko
mose įmonėse bei įstaigose, 
išskyrus Vilnių, Klaipėdą ir 
Vilniaus krašto miestelius, 
kuriuose didelę gyventojų 
dalį sudaro rusai ir kitų tau
tybių žmonės, kalbantys ru
siškai, šiose įmonėse bei 
įstaigose rusų dirba mažai. 
Todėl rusiškos aplinkos jie 
nesudaro. Tačiau ir tokiose 
įmonėse ne visada gali iš
siversti be rusų kalbos, nes 
dalis dokumentacijos taip 
pat rašoma rusiškai.

Saugumas ir milicija Lie
tuvoje vartoja ir lietuvių 
kalbą, bet daugumą doku
mentų rašo rusų kalba. Šios 
organizacijos turi užgniaužti 
bet kokį tautinį pasiprieši
nimą. Todėl jose dirba daug 
rusų. Tai patys reakcingiau
si okupantų ramsčiai Lietu
voje.

Pavažinėtame bet kokia 
susisiekimo priemone po 
Lietuvą. Kur beužsuktume 
— į miestą ar į provinciją, 
visur susidursime su rusų 
kalba. Atrodo, jog Lietuvoje 
gyvena pusė rusų ir pusė 
lietuvių, o kraštas nuo gilios 
senovės priklauso abiems 
tautoms. Nesvarbu, kad ko
kiame kaime negyvena nė 
vieno ruso, bet kaimo pava
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dinimas užrašytas ir rusiš
kai. Plentai ir keliai nusėti 
rusiškais užrašais. Dabar 
dar rašo pirma lietuviškai, 
o paskui rusiškai. Kai rusiš
ki kolonizatoriai daugiau 
apgyvendins kraštą, bus ne
sunku sukeisti kalbas vieto
mis. 0 kai ’’internacionaliz
mas” dar giliau įleis šaknis 
Lietuvoje, liks tik rusiški 
užrašai.

Geležinkeliai Lietuvoje 
priklauso Pabaltijo valdy
bai. Todėl nuo pat pradžios 
šiose susisiekimo priemonė
se bei jų stotyse vartojama 
rusų kalba. Vis dėlto lietu
vių "kalbą turėjo įsileisti pir
miausia į geležinkelio stotis, 
nes čia reikia aptarnauti lie
tuvius gyventojus. Miestuo
se apstu įvairių skelbimų, 
reklamų bei iškabų. Tuoj po 
karo prie lietuviškų įstaigų 
ir parduotuvių pavadinimų 
prikergė rusiškus. Lietuvos, 
miestus užplūdo reklamos, 
skelbimai ir kitokia maku
latūra rusų kalba. Gatvės 
dar ilgą laiką turėjo tik lie
tuviškus užrašus. Pagaliau

M.K. Čiurlionis Pavasaris

Kiti apie mus
KOMENTARAS APIE 

’’PASITURINČIUS 
PABALTIJO MIESTUS”

Liepos 22 d. Washington 
Post pasirodęs Dusko 
Doderio straipsnis ’’Pasitu
rinčių Pabaltijo miestų gilios 
šaknys” susilaukė kritiško 
komentaro to paties dienra
ščio rugpjūčio 7 d. numery
je. Maido Kari, Jungtinio 
Pabaltijo Kilmės Amerikie
čių Komiteto pirmininkas, 
sutinka su Doderio teigimu, 
kad ’’lietuviai išlaiko savo 
kalbinę tapatybę... kad jie 
didžiuojasi savo tautybe ir 
ketina išlaikyti savo ypatin
gą gyvenimo būdą”. Tačiau, 
rašo Kari, Doder pamiršta 
paminėti, jog už darbo vai
sius Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje reikia mokėti bran
gią asmens teisių kainą. Už 
aukštesnį pragyvenimo lygį, 
kurio nėra kitose Sovietų 
Sąjungos dalyse, reikia pa
klusniai sekti partijos liniją. 
Lietuvos tarpstantis ūkis 
neatsveria religinių ir poli

neiškentė okupantai lietu
viškų užrašų ir paleido į 
gatves ’’internacionalizmo” 
bangą. Tiesa, jie keitė ne iš 
karto visus užrašus, bet 
laipsniškai, per ilgesnį laiką. 
Pirmiausia pasirodė lietu
viški ir rusiški užrašai di
desnėse gatvėse. Okupantai 
pateikia savo užrašus dali
mis, kad gyventojai leng
viau prie jų priprastų.

Rusinimo tempai ne vi
suose miestuose vienodi. Jie 
spartesni Vilniuje ir Klaipė
doje, nes ten didelę gyven
tojų dalį sudaro svetimtau
čiai. Be to Vilniuje sukaupta 
okupacinės valdžios centrinė 
administracija. Kaunas, 
Šiauliai, Panevėžys lėčiau 
rusinami. Dar lėčiau - rajonų 
miestai ir miesteliai. Iš visų 
Lietuvos dalių labiausiai ru
sinamas Vilniaus kraštas.

Labai sunku ar visai ne
galima pavergti laisvo žmo
gaus dvasios. Dar sunkiau 
pavergti laisvos tautos dva
sią. Bolševikai sugalvojo, 
kaip jie mano, patį veiks
mingiausią, bet antihuma
nišką, niekšišką būdą paža
boti tautas. Atskyrė jas 
spygliuotomis vielų tvoro
mis, draudžiamomis zonomis 
nuo likusio pasaulio. Pirmą

tinių veikėjų persekiojimo. 
Doder galėjo pridurti, kad 
už žmogaus teises ir savo 
religinius įsitikinimus kovo
jantys lietuviai rizikuoja 
prarasti savo darbus ir gali
mybę tęsti mokslą. Gerai ži
nomas faktas, kad Sovietų 
valdžia dar labiau varžo 
tautinį ir religinį disidentiz- 
mą Pabaltijo respublikose; 
valdžia prisipažįsta, kad tos 
trys tautos nenori priklau
syti sovietinei imperijai. 
Baigdamas savo laišką, 
Maido Kari išreiškia savo 
viltį, kad ateities ’’Laiškuose 
iš Lietuvos” atsispindės tik
roji lietuviams įbrukto so
vietinio režimo prigimtis, o 
ne vien iliuzinė ’’pasiturinčių 
Pabaltijo miestų’ pusė.

(ELTA)

RE AG AN AS IR SHULT- 
ZAS APIE ’’LAISVĄ RYTŲ 
EUROPĄ”

Iš Baltųjų Rūmų ir Vals
tybės departamento rug
pjūčio mėnesį pasigirdo 

kartą mūsų istorijoje šešta
dalis pasaulio paverstas 
konclageriu. Konclageris 
vaizduojamas kaip aukš
čiausias žmogaus proto pa
siekimas. Iš tiesų tai iškry
pusio proto padarinys, kurio 
ryškus rezultatas — žiaurus 
tautų išnaudojimas, morali
nis smukimas. Nieko gero 

nežada imperijos tautoms at
skyrimas nuo pasaulio kul
tūros lobyno. Tik bendrau
damos tautos gali visapusiš
kai tobulėti. Kiekviena tauta 
kuri rūpinasi pakelti savo 
krašto gerovę bei kultūrą 
stengiasi pritaikyti kitų 
tautų pasiekimus savo kraš
tui. Ką duoda užsisklendi
mas — puikus pavyzdys Se
novės Kinija. Apsitverusi 
aukšta siena nuo puslauki
nių klajoklių genčių, kultū
ringa kinų tauta ilgainiui 
nusmuko. Tokį likimą bolše
vikai rengia visoms savo 
imperijos tautoms. Kultūra 
jiems svarbi tiek, kiek ją 
galima panaudoti savo 
partinių dogmų propagan
dai. Atskyrę tautas nuo li
kusio pasaulio kultūros, nuo 
jos įtakos bolševikai sten
giasi įdiegti savo partines 
dogmas propaganda, panau
dodami literatūrą, vaizduo
jamąjį meną, muziką. Neva 
jų dogmos tobuliausios, hu
maniškiausios, mokslinės ir 
neišvengiamai paskutinė 
žmonijos istorijos raidos pa
kopa. Įtikintos, apkvailintos 
tautos nesieks laisvės, nes 
jos manys, kad jau pasiekė 
aukščiausią kultūros ir lais
vės viršūnę.

Okupavę mūsų kraštą, 
įgiję patirties ant kitų tautų 
sprando bolševikai puolė 
atimti iš lietuvių tautos lite
ratūrą, muziką, vaizduoja
mąjį meną, net jos praeitį is 
totriją. Surūšiavo mūstį'kul
tūrą į: ’’liaudišką” ir nacio
nalistinę”. Jų supratimu 
’’liaudiška’ ta, kurią galima 
įsprausti į ’’mokslų mokslo - 
marksizmo - leninizmo” rė
mus. O kuri netelpa į šiuos 
rėmus — ’’nacionalistinė”. 
Kultūros veikėjus, kurių 
veikalai pakliuvo į draudžia
mų knygų sąrašus, pasmer
kė užmarščiai. Net jų pa
vardžių neminėjo, o jeigu 
negalėjo nutylėti, tai atsi
mindavo juos plėsdami. 
Jaunoji karta mokyklose 
nieko apie juos negirdėjo - 

tvirti pareiškimai apie Rytų 
Europą. Rugpiūčio 17 d., 
Varšuvos sukilimo prieš na
cius 40-jų metinių proga, 
prezidentas Reaganas pa
brėžė, jog JA V-bės negali 
pasyviai sutikti su ’’Rytų 
Europos gyventojų nuolati
niu pavergimu”. Jie pa
reiškė, kad ”JA V-bės atme
ta bet kokią Jaltos sutarties 
interpretaciją, kuri daro 
užuominų, jog Amerika su
tinkanti su Europos padali
nimu į įtakos sferas”. Prezi
dentas pažadėjo daryti 
spaudimą, kad būtų ’’pilnai 
laikomasi” Jaltos sutarčių, 
ypač laisvų rinkimų pažado. 
Ta pačia proga, Reaganas 
apdovanojo pomirtiniais 
medaliais tris Varšuvos su
kilimo vadus, generolus Le
opoldą Okulickį, Tadeušą 
Bor Komorowskį ir Stefaną 
Roweckį.

Rugpiūčio 20 d. panašiai 
kalbėjo JAV Valstybės sek
retorius George P. Shultzas. 
Jis tvirtino, kad ’’istorijos 
banga remia mus” ir išreiškė 
savo įsitikinimą, kad vieną 
dieną sovietų pavergti Rytų 
Europos kraštai atgaus savo 
laisvę. Anot Shultzo, ”de- 

.mokytojai tylėjo. Tik palė
pėse išlikusios knygos bylo
jo apie jų kūrybą. Lietuvių 
kultūros darbuotojams gy
venantiems užsienyje tuoj 
priklijavo ’’imperializmo 
tarnų” etiketę ir manė įkalę 
paskutinę vinį į jų karsto 
dangtį. Taip ’’palaidoję” 
daugelį rašytojų, muzikų, 
dailininkų ir kitų kultūros 
darbuotojų jie nuskurdino 
kultūrą Lietuvoje. Bolševi
kai ne tik nutylėjo dabar
tinių išeivių kūrybą. Rinko 
įvairią literatūrą išleistą 
Lietuvos laikais: politinę, 
religinę, filosofinę, visuo
menės mokslų, net grožinę, 
jeigu autorius gyveno užsie
nyje, buvo suimtas ar iš
tremtas. Daug Lietuvos lai
kais išleistų laikraščių, žur
nalų, knygų supleškėjo lau
žuose, sudegė fabrikų kū
ryklose. Kitas krovė į san
dėlius ir perdavė stambioms 
bibliotekoms. Čia sudarė 
specfondus, tai yra, knygų 
kalėjimus. Ten laikomas 
knygas gali gautai paskai
tyti vietoje tik turintys ypa
tingus leidimus. Šiuos leidi
mus gauna tik patikimi val
džiai žmonės, kuriems tokia 
literatūra reikalinga profe
siniais tikslais. Iš užsienio 
gaunamos knygos kuriose, 
bolševikų manymu, yra ere
zinių minčių, taip pat atsi
duria specfonduose, kad ne
pasiektų platesnės visuo
menės.

Tautą lengviau apkvailinti 
kai ji gyvena dabartimi, kai 
jos didžiausias rūpestis yra 
kova dėl kasdieninio duonos 
kąsnio. Dar lengviau ją 
kvailinti kai ji jau tiek ap
kvailinta, jog nemato savo 
skurdžios dabarties, o gyve
na propagandos primesto
mis iliuzijomis. Kai iš tautos 
atima atmintį, tai ji nežino 
kas ji buvo ir kas yra.t,.

Bus daugiau ■

Amerikoje visus atvyks
tančius į New Yorką 
pasveikina milžiniška 
laisvės statula, uosto saloje 
pastatyta 1886 m. Beveik 
100 metų išstovėjusi Laisvės 
statula reikalinga remonto, 
kas gali kainuoti iki 30 mili
jonų dolerių. Remonto dar
bai jau pradėti ir tikimasi tą 
Amerikos tautinį paminklą 
atidengti jos pastatymo die
ną - 1986 metais.

mokratijos ir laisvės troški
mas Rytų Europos šalyse 
yra galinga ir auganti pajė
ga... Mes niekad nesutiksim 
su padalintos Europos idė
ja”. Shultzas pridūrė, jog 
Rytų Europos išsilaisvini
mas gali užtrukti bent porą 
kartų.

(ELTA)
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Jau kiek laiko pasibaigė 
23-sios Olimpinės Žaidynės 
Los Angeles, bet tikriausiai 
dar daug kam skamba ausy
se fanfarų garsai, kurie, po 
kiekvienų rungčių, skelbda
vo naują laimėtoją.

Mums, Australijos lietu
viams, buvo gera proga, be
veik ištisai, sekti šias žaidy
nes, nes 10-ji televizijos sto
tis dieną ir naktį transliavo 
varžybų eigą. Dar niekada, 
per tokį trumpą laiką, ne
teko girdėti tiek daug kartų 
grojant Amerikos himno, 
nes per 15-ką dienų 83-tris 
kartus amerikiečiai sporti
ninkai išsikovojo aukso me
dalius, o juodaodžiai įrodė 
pasauliui, kad jie yra grei
čiausi pasaulio trumpų dis
tancijų bėgikai ir jiems per
šokti aštuonių metrų pločio 
griovį tik vieni juokai.

DĖKOJAME!
Neseniai praūžęs Mūsų Pastogės spaudos balius (rug

sėjo 29 d. Liet. Klube Bankstowne) paliko geriausia įspū
dį ir ilgai trunkančių malonių prisiminimų. Atrodo, kad 
spaudos balius iš dalyvių nuotaikų sprendžiant vėl at
gauna savo anksčiau turėta prestižą ir blizgesį. Jam buvo 
iš anksto rūpestingai rengiamasi ir įdėtos pastangos pil
nai pasiteisino. Iš baliaus gauta Mūsų Pastogei apie 1300 
dol. pelno, kas liudija spaudos bičiulių palankumą Mūsų 
Pastogei. Ir ne vien tik tas: svečiai džiaugėsi ir visu to 
vakaro parengimu jausdami jiems iš rengėjų pusės paro
dytą respektą ir rūpestingumą. O jį surengti reikėjo daug 
talkininkų, prisidėjusių darbu, aukomis ir bet kokiais 
įnašais. Jiems visiems nuoširdžiausiai tariame ačiū.

Ypač pasidarbavo spaudos baliaus komitetas - J. Mic
kienė, A. Jablonskienė, D. Bižienė, V. Augustinavičius 
(pirm.), B. Stašionis, V. Kazokas. Reikšmingai prisidėjo 
ir visa eilė talkininkų ar tai salę dekoruojant ar baliaus 
metu tvarką palaikant: A. ir E. Giniūnai, A. Jablonskis.

Klubo šeimininkė p. J. Šarkauskienė paruošė trijų 
patiekalų vakarienę ir su savo talkininkėmis aptarnavo 
svečius Ačiū jai ir joms. Dalyvių pasmaguriavimui aukojo 
pyragų ir tortų p.p. P. Medelienė, B. Ropienė, T. Vingi- 
lienė, V. Kazokas, M. Bukevičienė, B. Kondrackienė, R. 
Augustinavičienė, V. Patašius, J. Mickienė, A. Zubric- 
kienė, D. Bižienė, L. Stašionienė. V. Stanevičienė. Ačiū 
visoms ir visiems.

P.p. N. ir K. Butkai padovanojo reto vyno butelį, iš
leisto specialiai Sydnejaus Operos atidarymo proga. Jis 
buvo paleistas iš varžytinių ir išsivaržęs iki 90 dol. nupir
ko svečias ir pastovus Mūsų Pastogės rėmėjas melbur- 
nietis Vytas Jasulaitis. Sumaniai varžytines pravedė inž. 
p. V. Juška. Ačiū jums!

Mūsų Pastogės didžioji loterija, kurios bilietai buvo 
platinami per visą Australiją, pravesta spaudos baliaus 
metu. Traukimą pravedė p. V. Augustinavičius, o laimin
guosius bilietus traukė viešnia iš Pertho ir baliaus prog
ramą atlikusi pagarsėjusi šokėja p. Birutė Radzivanienė 
— Belyssa. Laimingi bilietai teko: auksas Nr. 1960 
Broniui Dambrauskui, foto aparatas Nr. 734 Juozui 
Maksvyčiui ir šampanas Nr. 54 M. Amber — Umbražiū- 
nienei. Loterijos bilietų parduota 2000. Ačiū visiems pir
kėjams ir loterijos pravedėjams.

Ypatinga padėka baliaus programos žvaigždei šokėjai 
p. Birutei Radzivanienei, kuri rodydama didelį palanku
mą Mūsų Pastogei ir visų baliaus svečių pasigėrėjimui 
atliko programą išskirtinai meniškai pašokdama kelis 
orientalinius šokius nereikalaudama jokio honoraro.

Bendrai džiaugiamės visapusiškai pavykusiu spaudos 
baliumi ir dar kartą tariame ačiū visiems išvardintiems ir 
neišvardintiems!

Mūsų Pastogė

OLIMPIJADAI PASIBAIGUS
Leonas Baltrūnas

O. x portale
Daug buvo kalbėta apie 

šias 23-sias Olimpines Žai
dynes, bet nedaug minėta, 
kad šių varžybų laimėjimai 
buvo atsiekti geriausių pa
saulio sportininkų, kurie už
tikrino, kad tai padaryta be 
steroidų arba įvairių narko
tikų pagalbos, nes visų var
žybų pirmųjų trijų vietų lai
mėtojai buvo patikrinami 
specialių prietaisų pagalba.

Paskutiniųjų 20 metų 
laikotarpyje, įvairiausiose 
sporto šakose atsiekta labai 
daug naujų olimpinių ir pa
saulio rekordų. Buvo prade
dama abejoti dėl šių naujųjų 
rekordų kompetentingumo 
arba tikėtinumo, nes daug 
rekordų atsiekta sportinin
kų, kurie naudodavo steroi
dus arba įvairius narkoti
kus. Sakoma, kad šiandieną 
daug rungčių laimi ne spor
tininkai, bet mokslininkai 
arba daktarai, kurie dirbda
mi klinikose arba laborato
rijose išranda chemikalų, 
kurie pagerina arba sustip
rina raumenų funkcionavi- 
*mą ir keičia kūno fiziologinį 
veikimą. Tokiu būdu sporti
ninkai naudojami įvairiems 
bandymams, kur daktarai ir 
treneriai ieškojo būdų, kaip 
įvairių chemikalų ir steroidų 
pagalba būtų įmanoma pa

didinti raumenų jėgą ir jų- 
funkcionavimą ir atsiekti 
geresnių rezultatų.

Žinoma, kad Sdv. S-gos
Amerikos ir Vokietijos 

sportininkai daugiausiai' 
naudodavo steroidus, bet 
neužilgo ir kiti pasaulio 
sportininkai įsitikino, kad 
laimėti tarptautinėse varžy
bose arba atsiekti naują pa
saulio rekordą, be narkotikų 
bus nebeįmanoma. Apskai
čiuota, kad naudojant ste
roidus, sportininkas disko 
metime, gali tikėtis numesti 
diską net aštuoniais metrais 
toliau. letininkas gali page
rinti savo atsiekimą trimis 
metrais, o rutulio stūmime, 
galima pgerinti atstumą 
vienu metru. Neskaitant re
zultatų ir atsiekimų pageri
nime, daktarai ir treneriai 
įsitikinę, kad naudojant ste
roidus, sportininkai įgauna 
didesnį pasiryžimą, norą, 
užsispyrimą ir geismą 
laimėti. Tokiu būdu atsirado 
kova ne tik tarp sportininkų, 
bet ir tarp visos eilės labo

Kylanti žvaigždė
Noriu pasveikinti iškilųjį 

’’Kovo” krepšininką Audrių 
Svaldenį, išrinktą į Austra
lijos iki 20-ties metų krepši
nio rinktinę. Ši rinktinė, 
mėnesio pabaigoje, skrenda 
į Filipinus, kur žais su Fili
pinų ir kitomis krepšinio 
rinktinėmis.

Audrius Svaldenis yra 
f>irmas lietuvis po Edžio Pa- 
ubinsko, kuris buvo išrink
tas į Australijos rinktinę. 
1980 metais, būdamas 
15-kos metų amžiaus, Aud
rius su savo mama ir sese
rim, atvyko iš Lietuvos ir 
apsigyveno Sydnejuje. Tuoj 
pat jis įsijungė į "Kovo” 
krepšininkų eiles ir pradėjo 
žaisti jaunių varžybose 
Bankstowne. Nuo pirmųjų 
atvykimo dienų, jis padarė 
didžiulę pažangą. Šiuo metu 
jį galima skaityti pačiu ge
riausiu lietuviu krepšininku 
Australijoje.

Po labai sėkmingos 
1983-jų metų kelionės Ame
rikoje ir Kanadoje, kur 
Audrius gynė Australijos 
lietuvių spalvas ir visose 
žaidynėse buvo, daugiausiai 
taškų įmetęs žaidėjas ir ge
riausias sviedinių nuo krep
šio lentos nuiminėtojas, jis 
taip pat buvo australų 
Bankstowno Krepšinio Są
jungos išrinktas kaip dau
giausiai ateities vilčių turįs 
krepšininkas. Jis taip pat 
buvo išrinktas 1984 metais į 
visos Australijos ’’National 
League” žaidynių komandą.

Savo treneriu turėdamas 
buvusį olimpinį žaidėją 
Robbie Cadee ir specialų 
patarėją amerikietį Cliff 
Martin, kuris buvo išrinktas 
pačiu geriausiu Australijos 
krepšinio žaidėju, Audrius 
krepšinio žaidime tiesiog 
žydi. Jis ypatingai gerai 
pasirodė rungtynėse prieš 
Brisbanės Bullets, kur jam 
teko dengti jų geriausią 
žaidėją Larry Loggins.

’’Kovo” komandose, pra
džioje jaunių, dabar ir vyrų, 
Audrius žaidžia nuo pat savo 
atvykimo į Australiją, tuo 
pačiu jis buvo išrinktas ir į 
Australijos lietuvių rinkti
nes. Buvusi šių metų Aus- 

ratorijų, kurios, dėka ilgų 
bandymų, surado geresnius 
chemikalus, narkotikus arba 
steroidus.

Daug kas siūlė ateityje 
organizuoti dvejas olimpia
das. Vienas, kur sportinin
kai savo natūraliais sugebė
jimais bandytų atsiekti ge
riausių rezultatų, o kitas - 
kur sportininkams būtų lei
džiama naudoti steroidus ir 
narkotikus.

Neoficialiai galima sakyti, 
kad taip jau daroma, nes so
vietai ir jų satelitiniai kraš
tai, kurie boikotavo 23-sias 
Olimpines žaidynes, buvo 
suorganizavę savo sportines 
varžybas Maskvoje, kur at
siekti, kai kuriose sporto ša
kose, pasaulinio standarto 
rezultatai, tik neaišku ar jų 
sportininkai šiuos rezultatus 
atsiekė savo natūraliomis 
pajėgomis, ir ar naudojant 
narkotikus ir steroidus.

Kalbant apie steroidus, 
patirta, kad tie sportininkai,

A. Svaldenis

tralijos olimpinė rinktinė, 
daugumoje buvo sudaryti iš 
jaunuolių iki 20 metų. Aud
rius turi labai daug galimy
bių būt išrinktam į visos 
Australijos ir olimpines 
rinktines. Per savo kietą 
darbą ir krepšininko turi
mas geras savybes, mes tik
rai matysime šį puikų spor
tininką dėvintį Australijos 
rinktinės uniform ą ir ginantį 
Australijos vardį, nes ir da
bar jis buvo išrinktas iš 
40.000 jaunuolių N.S.W. 
valstijoje tik vienas jaunių 
iki 20 metų rinktino.

Kartu su Sydnejaus 
sporto klubo "Kovo” valdy
ba ir visais sportininkais, 
linkiu Audriui gero pasise
kimo krepšininko karjeroje.

Don Atkinson 

kurie juos naudoja, daro 
didelę žalą savo organizmui, 
nes, su laiku, vieni gali tapti 
nevaisingais, kiti gali labai 
pakenkti kepenims arba gali 
apturėti aukštą kraujo 
spaudimą, gali pagadinti 
širdį ir sužaloti raumenis. 
Taip pat gali gauti sąnarių 
arba net kaulų uždegimą. 
Žinant tai, visdėlto nedaug 
sportininkų kreipia į tai dė
mesį. Vienas mokslininkas 
apklausinėjo 100 sportinin
kų ir priėmė galimybę, kad 
imant steroidus, per viene
rius metus sportininkas gali 
tapti invalidu. Daugiau kaip 
jusė užklaustųjų pasisakė, 
cad jiems nesvarbu, kokios 
jus pasekmės, svarbiau yra 
aimėti ir gauti medalį Olim
piadoje.

Los Angeles Olimpinės 
Žaidynės įrodė, kad ir be 
steroidų galima atsiekti pa
saulio rekordų. Taigi, praėjo 
laikai, kada už pinigą buvo 
galima nusipirkti olimpinį 
medalį. Talentams ir pasi
ryžimui ugdyti nebereika
linga hipoderminė chemija, 
nes ir be jos žmogaus su
gebėjimų progresui nesima
to galo.

Pasaulio geriausieji atle
tai jau pradėjo ruoštis se
kančiai Olimpiadai, kuri turi 
įvykti 1988 metais Pietų 
Korėjos sostinėje Seoule. 
Vėl kyla klausimas dėl kai 
kurių valstybių sportininkų 
nedalyvavimo arba boikota- 
vimo, nors atrodo, kad bus 
bandoma pritaikyti represi
jas valstybėms, kurios dėl 
politinių sumetimų atsisa
kys dalyvauti ateities olim
piadose.

Vis daugiau pripažįstama, 
kad sportas ir fizinis auklė
jimas turi nepaprastai dide
lę reikšmę žmogaus fiziniam 
ir dvasiniam tobulėjimui. 
Olimpiadoms rengti skiria
mos pasakiškos sumos pini
gų, o valstybių budžetuose 
vis daugiau skiriama pinigų 
krašte sportininkų paren
gimui. Šių metų Australijos 
biudžete numatyta rekordi
nė suma pinigų, kur milijo
nai dolerių skiriama naujų 
sporto įrengimų statybai, 
krašto sporto instituto pra
plėtimui ir įvairiems kitiems 
sportiniams reikalams.

Bus daugiau

Būna ir taip...

Ugniagesys ištraukęs 
skęstantį iš upės perdavė jį 
gaisrinės budėtojui papra
šydamas pakviesti gydytoją 
ir pranešti policijai. Iškvies
tieji atvykę atrado buvusį 
skenduolį kabantį gaisrinės 
palubėje.

— Ar matei, kaip jis pasi
korė? — klausia budėtojo 
policininkas.

— Mačiau.
— Tai kodėl jam leidai?
— Pamaniau, kad jis pasi

kabino išsidžiovinti. — At
sakė budėtojas.

♦ ♦ *

Susitinka seniai nesima
čiusios dvi draugės.

— Įdomu, kaip tavo meilė 
su Antanu? — Klausia viena.

— Viskas baigta!
— Baigta? O tikėjau ji 

amžinai tvers. Ir daugiau 
nesusitinkate?

— Susitinkame. Be jau 
pusmetis kaip mes vedę.
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MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

AUKOS VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

B. Stašionis 
Bibliotekos Vedėjas

PRANEŠIMAS

Valdyba

PRANEŠIMAS

Vasario 16-sios Gimnazijai 
Vokietijoje paremti per Syd. 
Liet. Klubo Biblioteką au
kojo: Jadvyga ir Viktoras 
Venclovai $ 100 ir Alfonsas 
Venclovas $ 50. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Melbourne pensininkų 
ateinantis subuvimas įvyks 
lapkričio 7 d. 12 vai. Lietu
vių Namuose. Dalyvaus mū
sų literatai Marija Malakū- 
nienė ir Juozas Mikštas, Pi
jus Vaičaitis ir Antanas Ba
kaitis.

Kviečiame visus atsilan
kyti į šį nepaprastą subuvi
mą.

AUKOS
MŪSŲ PASTOGEI

Latrobe Valley (Vic.) se
niūnė p. V. Koženiauskienė 
Mūsų Pastogei prisiuntė au
kų: $ 60 Latrobe Valley se
niūnijos auka ir $ 50 pati as
meniškai. Ačiū p. V. Kože- 
niauskienei.

MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO

BALIUS
spalio 27 d., šeštadieni, Lietuvių Namuose, North 
Melbourne. Pradžia 7.30 vai.

Gros gera muzika, bus skani vakarienė, turtinga 
loterija. Bilietai: $ 10 klubo nariams ir pensininkams. 
Kitiems $ 12.

Stalų užsakymus priima G. Statkus tel. 857 8502, 
Kviečiame visus iš arti ir toli!

Lietuvių bičiulio sukaktis
Spalio 14 d., Sydnejaus 

Lidcombe priemiestyje, šv. 
Joachimo parapijos salėje, 
iškilmingai paminėta šios 
parapijos klebono, Monsin
joro John Meany 50 m. ku
nigystės jubiliejus.

Tai vienas mielų lietuvių 
draugų, kurio parapijos 
bažnyčioje jau 21 metai, 
kaip laikomos lietuviškos 
Eamaldos, naudojamasi mo- 
yklos patalpomis, parapijos 

sale.
Minėjimą suruošė Sydne

jaus lietuvių katalikų para
pija, vadovaujama prel. P. 
Butkaus ir kun. P. Martuzo.

Minėjimas pradėtas iškil
mingomis Mišiomis vietos 
bažnyčioje. Pamaldos atlai
kytos lietuvių-anglų kalbo
mis. Jas koncelebravo prel. 
J. Meany, prel. P. Butkus ir 
kun. P. Martuzas, giedant 
’’Dainos” chorui. Į Mišių 
maldas gražiai įsijungė bū
rys jaunųjų - atlikdamas 
skaitymus, atnešęs aukas.

Po pamaldų apie 250 da
lyvių susirinko į parapijos 
salę prie gražiai paruoštų 
stalų puotai. Baliaus prog
ramą pravedė E. Lašaitis.

Garbės svečių, su Mons. 
J. Meany priešaky, atvyki
mas šventės dalyvių sutik
tas atsistojimu ir ovacijo
mis. Prie garbės stalo, be 
paties sukaktuvininko, lie
tuvių ir australų dvasiškių, 
dalyvavo jubiliato sesuo, 
brolis ir kt. giminaičiai, lie-
Mūsų Pastogė Nr. 41,1984.10.22, psl. 8

Spalio 28 d., sekm., 2.30 
vai. Sydnejaus lietuviai 
pensininkai ruošia savo 
metinę popietę Liet. 
Namuose Bankstowne. 
Kviečiame visus dalyvauti. 
Visus tikimės pradžiuginti 
mūsų programa — prisimin
sime senus laikus ir paliktus 
namus. Lauks jūsų laimė 
turtingoje loterijoje, būsite 
pavaišinti kava ir pyragai
čiais. Įėjimas $ 2. Pelnas 
skiriamas Syd. Lietuvių Na
mams.

Syd. Liet. Moterų Soc. GI.' 
Draugijos tradicinė iešminė 
įvyks lapkričio 11 d., sekm., 
12 vai. Lietuvių Sodyboje 
Engadine. Bufetas bus 
atidarytas 12 vai. Apie 3 vai. 
Sūkurio jaunieji šokėjai 
Iiašoks tautinių šokių. Veiks 
oterija.

Iešminė Liet. Sodyboje 
yra šeimos šventė. Kviečia
me visus praleisti sekma
dienį. Dalyvavę nesigailė- 

5 site.
S.L.M.S.G. D-jos Valdyba 

ir Patikėtinės

tuvių bendruomenės ir 
katalikiškų organizacijų 
atstovai.

Po maldos ir pasistipri
nimo, programa pradėta D. 
Ankuvienės angliškai pa
deklamuotu K. Grigaitytės 
eilėraščiu ’’Kunigo rankos”. 
Ilgesnį sveikinamąjį žodį 
tarė prel. P. Butkus, iškel
damas jubiliato nuopelnus 
lietuviškajai parapijai ir jo, 
kaip žmogaus, gerumą: kur 
bebuvo susiradęs pamal
doms vietą, niekur taip 
gerai nebuvę, kaip po jubi
liato sparnu - po 20 su 
viršum metų iš jo tegirdėti 
tik malonūs žodžiai... Šios 
progos prisiminimui jis jam 
įteikė Dr. Remeikio knygą 
"Opposition to Soviet Rule 
in Lithuania 1945-80”, o p. 
A. Savickienė - stambesnę, 
piniginę, parapijiečių 
dovaną. Po to jubiliatui su
giedota ’’Ilgiausių metų” ir 
"For he is a jolly good 
fellow”.

Sekė sveikinimai: ALB 
Krašto Valdybos vardu B. 
Vingilis, ALB Sydnejaus 
Apylinkės - Dr. A. Maura- 
gis, Australijos Liet. Kata
likų Federacijos ir Katalikų 
Kultūros Draugijos - A. Vi-’ 
nevičius; raštu sveikino 
Sydnejaus Socialinės Globos 
Moterų Draugija ir Savait
galio Mokykla.

Meninę programą atliko 
savaitgalio mokyklos moki
nių chorelis, padainavęs

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414 >

Spalio 28 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
Sydnejaus Lietuvių Pensininkų 
POPIETĖ SU pOMIA PROGRAMA 
Programoje: Sūkurys, Linksmieji Bro
liai, Pensininkų Oktetas, gyvasis pa
veikslas ir dar daugiau.

Gausi fantais loterija.
Visi dalyviai bus pavaišinti kava ir 
pyragaičiais.
Įėjimas tik $ 2.
VISAS PELNAS SKIRIAMAS SYD
NEJAUS LIETUVIŲ KLUBUI.

SPALIS IR LAPKRITIS YRA PAS
KOLŲ PASIŽADĖJIMŲ RINKIMO 
MĖNESIAI. AR JAU, MIELAS TAU
TIETI, ESI PRISIDĖJĘS PRIE ŠIO 
VAJAUS?
J.EI NE, KREIPKIS Į BET KURĮ 
KLUBO VALDYBOS NARĮ. 
KVIEČIAME IR LAUKIAME.

Melb. Apyl. Valdyba šiais 
metais Mūsų Pastogei pa
remti baliaus nerengė, bet 
pravedė tam tikslui rinklia
vą. Surinkta $ 171. Ačiū už 
sudėtas aukas ir palankumą.

Šiais mokslo metais Vasa
rio 16 gimnazijoje Vokieti
joje mokytis įstojo net 10 
mokinių iš JAV.

’’Pas močiutę augau”, ’’Švil
pia vėjas” ir ^’Atvažiavo 
mašinėlė”, o ’’Sūkurio” tau
tinių šokių grupė, vad. M. 
Cox, pašoko tris tautinius’ 
šokius: Gyyatarą, Blezdin- 
ginį Jonkelį ir Kalvelį.

Į vaišių pabaigą ilgesnį 
padėkos žodį tarė Mons. J. 
Meany: ”... jus priimdamas 
netikėjau, kad aš pats gau
siu tiek daug atgal...”. Pri
minęs dabartinės Lietuvos 
kančias, jis kvietė susirin
kusius dar karščiau melstis 
už jos laisvę, būti dar geres
niais lietuviais, prižadėda
mas ir savo draugystę.

Užbaigdamas iškilmių 
programą, jos vedėjas pa
dėkojo visiems vienaip ar 
kitaip prisidėjusiems prie 
šios šventės pasisekimo, o 
labiausiai baliaus šeiminin
kėms, išpuošusioms salę ir 
prigaminusioms kalnus 
maisto: vyr. šeimininkei - 
Valei Stanevičienei ir ki
toms: Danutei Ankuvienei, 
Danutei Bižienei, Albinai 
Brunkienei, Zitai Čilvinie- 
nei, Onutei Kapočienei, Lė
tai Kramilienei, Veronikai 
Petniūnienei, Bronei Sida- 
rienei, Alfai Savickienei, 
Aldonai Stasiūnaitienei ir 
bare besidarbavusiam An
tanui Kramiliui.

Br. Žalys

Senyvas ponas: — Vaikeli, 
ar tu eini į mokyklą?

Vaikas: — Ne, bet mane 
siunčia.

Gauta Šaltinių Bibliote
kai: ’’Atgimę paminklai”, 
Vilnius 1983. St. Bratkowski 
’’Tadeusz Kosciuszko, z 
czym do niesmiertelnosci”, 
Katowice 1977. Dovana 
prof. Edgars Dunsdorfs 
’’The Livonian Estates of 
Axel Oxenstierna”, Stock
holm 1981. Gauta iš a.a. Liu
do Barkaus pomirtinio pali
kimo visų Australijoje vy
kusių lietuvių renginių 
programų atspaudai ir daug 
įvairaus turinio knygų. Vin
cas Sidabrą nemokamai įrišo 
dvi knygas. Aukojo po $ 5 
T.K. Klupšai.M. Kupčins
kienė. Knygų P. Binkus. 
Savo geradariams dėkinga

Biblioteka

Nors popiežius jau buvo 
Pietų Amerikoje, bet netru
kus vėl vyksta į ten norėda
mas pažadinti tikinčiuosius, 
sudrausti Pietų Amerikos 
nukrypėlius bažnyčios va
dovus.

Į.
O*kup. Lietuvoje ir nau

joji generacija ir bendrai 
jaunimas ir vaikai daugu
moje turi tautinius vardus, 
kas anksčiau, dar Lietuvos 
atsikūrimo metais tebuvo 
tik retenybė. Vardai irgi 
liudija pavergtoj Lietuvoj 
tautinį sąmoningumą ir iš
reiškia savorišką protestą 
'prieš rusinimą. Pastebėta, 
kad dabar Lietuvoj lietuviai 
drąsiau ir atviriau parodo 
pasipriešinimo okupantui ir 
rusifikacijai.

Motina, atėjus parsivesti 
dūk re*lės iš kaimynų:

— Rimute, kokios nešva
rios tavo rankos?!

— Tavo irgi būtų, mamy
te, jei tu pirštinėj turėtum 
gabaliuką torto, du saldai
nius ir šokolado.

mist Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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Išreikšdama pagarbą a.a. 
Vladui Miniotui vietoj gėlių 
Salomėja Zablockienė Mūsų 
Pastogei paskyrė 10 dolerių. 
Ačiū p. Zablockienei.

Geelonge mirus a.a. An
tanui Skėriui jį pagerbdami 
vietoje gėlių Mūsų Pastogei 
aukojo: Geelongo Apyl. Val
dyba $ 25, A. Steponavičiai $ 
10, V.R. Rutkauskas $ 10, 
Geelongč Moterų Draugija $ 
10,1. ir J. Gailiai $ 10. Mie
liems aukotojams nuošir
džiai dėkojame.

Pagerbiant a.a. Vladą 
Miniotą vietoj gėlių Liet. 
Skautų Fondui po $ 10 au
tojo C. ir P. Protai ir V.B. 
Bmkai.

KOVO KLUBE

Sporto klubo Kovo 
metinės golfo dviejų ratų

B. Dalyvavo 19 žaidėjų, 
andicap sistemoje 

pirmuoju išėjo J. Erzikov 
61, antras L. Hurba 68 ir 
trečias J. Karpavičius 70. 
Scratch sistemoje pirmasis 

. V. Binkis 85, II - G. Vičiulis 
87 ir III J. Erzikov 89. To
liausiai sviedinuką numušęs 
yra G. Vičiulis. Arčiausiai 
prie vėliavos ant ketvirtos - 
A. Vingilis ir ant 12-tos A. 
Zduoba. Antrasis ratas bus 
žaidžiamas lapkričio 11 d. 
Narelan aikštėje.

Pietų Australijoje Mount 
Lofty aikštėje 1982 m. Dr. 
A.R. Morkūnas prie 13 
skylės padarė ’’Hole in one”. 
Tai bene vienintelis lietuvis 
tai padaręs.

Ačiū Dr. B. Vingiliui ($ 50) 
ir inž. V. Bernotui ($ 40), au
kojusiems V. Daudaro vardo 
fondui. Ačiū p. Pivariūnui, 
aukojusiam $ 200 mūsų 
sportuojančiam jaunimui.

Kovo Valdyba

Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395

Redakcija rašinius taiso ir i 
skelbia savo nuožiūra. Už skel- • 
bimų turinį neatsakoma. I

Printed by Rotor Ltd.
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