
AUSTRALIJOS RINKIMAI
Didžiausiam visų politinių 

komentatorių nustebimui, 
rinkimai į federalinį Austra
lijos parlamentą davė neti
kėtus ir pranašavimams 
priešingus rezultatus.

Darbo partija, nors ir 
išsilaikė valdžioje, bet jos 
persvara prieš liberalų ir 
National Party koaliciją 
parlamente gali sumažėti 
nuo 30 buvusiame parla
mente iki 14 šiame. Balsų 
skaičiavimas dar tebevyksta 
ir kai kuriose rinkiminėse 
apylinkėse rezultatai bus 
nulemti tik paskirsčius ant
ruosius pasirinkimus.

Senato rezultatų gali tekti 
laukti net iki galo metų. Šiuo 
metu senate darbiečiai turi 
34 vietas, koalicija 33, Aus
tralijos demokratai 5, Tas
manijos nepriklausantieji 
(Harradine group) 2 ir dvi 
vietos neišspręstos tarp de
mokratų ir naujai susikūru
sios NDP (Atominio nusi
ginklavimo partijos). Pasta
roji partija, nors priešrinki- 
niame laikotarpyje per visas 
susižinojimo priemones, 
spaudą, radiją ir televiziją, 
sugebėjo išvystyti stiprią 
propagandą, didelio pritari
mo nerado ir negavo pakan
kamai pirminių balsų pra
vesti nė vieno senatoriaus. 
Šią partiją ypač rėmė kraš
tutinai kairysis darbiečių 
sparnas ir kai kurie naiviai, 
idealistiniai nusiteikę 
intelektualiniai sluoksniai. 
Prie pirmųjų galima pri
skirti buv. Viktorijos sen. 
Jean Meltzer ir buv. Vikto
rijos darbiečių sekretorių 
Bill Hartley, kuris dar 
Whitlamo laikais buvo iš tų 
pareigų išmestas.

Prie antrųjų priklauso 
Nobelio literatūros premijos 
laimėtojas Patrick White ir 
eilė mažiau žinomų rašytojų.

Estradinio dainininko Pe
ter Garrett asmenybė atro
do jaunimo nepritraukė ir 
vargu ar jis bebus išrinktas.

Žymus Australijos bal
suotojų pasukimas į dešinę

SPAUDOS SĄJUNGOJE
Gruodžio 3 d. Sydnejaus 

Lietuvių Klube susirinkusi 
naujai išrinktoji Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos 
Są-jungos Valdyba pareigo
mis pasiskirstė sekančiai: 
frof. A. Kabaila - pirm., V.

atašius - vicepirm., K. Sta- 
šionis - sekr., A. Milašas - 
ižd., V. Jaras - "Mūsų 
Pastogės” ižd., dr. B. Vingi
lis ir V. Augustinavičius - 
nariai.

Svarstant naujų spausdi
nimo priemonių Įsigijimą 
buvo pranešta, kad valdybos 
tuo reikalu planuojamam 
vajui ALB Krašto valdyba 
padarė pirmąjį $ 3000 įnašą. 
Visi AL Bendruomenės vie
netai, organizacijos ir visi 

atsilieps į abiejų svarbiųjų 
lyderių padėtį savo partijo
se. Hawke, nors ir išsilaikė 
valdžioje, turės daugiau 
skaitytis su darbiečių parti
jos fakcijomis, kurias iki šiol 
jis sugebėjo išlaikyti prislo
pintas. Užs. reikalų min. Bill 
Hayden tuoj po rinkimų 
stipriai sukritikavo Hawke 
valdymo stilių ir ’’muilo mil
telių pardavimo” priešrinki
minę taktiką. Reikia atsi
minti, kad tik su Haydeno 
nuo centro į kairę esančios 
fakcijos pagalba Hawke 
galėjo pravesti savo numa
tytas gaires paskutiniame 
darbiečių suvažiavime.

Taip vadinama darbiečių 
’’socialistinė kairė” taip pat 
pakels galvą sakydama, kad 
tik dėl Hawke atsisakytų 
darbiečių nutarimų dėl 
uranijaus kasimo ir ekspor
to, laikymosi sąjungos su 
JAV ir bankų dereguliavimo 
darbiečiai prarado ’’liaudies” 
paramą.

Andrew Peacock, kuris 
daugelio pačių Liberalų par
tijos narių jau beveik buvo 
’’nurašytas į nuostolius”, 
pradedant jam pavykusiais 
debatais ir baigiant bal
suotojų parėmimu per 
rinkimus, įrodė save jėgą 
partijoje, su kuria reikia 
skaitytis, Stiprus liberalų 
pasirodymas paskutinėje 
savaitėje atrodo pakreipė 
balsuotojų nuomones ir 
išgelbėjo partiją bei koalici
ją nuo daugiausia ūkinių in
teresų dominuojamos Na
tional Party.

Australija šiuo metu eko
nomiškai yra gana gerame 
kelyje. Pagyvėjus JAV eko
nominiam gyvenimui, pasi
baigus nuostolingai sausrai, 
šiek tiek sumažėjus nepa
matuotam algų kėlimui, visi 
rodikliai rodo į nors ir ne 
’’auksinę”, bet pakankamai 
šviesią ateitį. Reikia tikėtis, 
kad visos pagrindinės parti
jos laikysis gairių, kurios 
šios ateities nesuardys.

lietuviai yra raginami prie 
šio vajaus prisidėti. Spaudos 
sąjungos valdyba dėkodama 
Krašto valdybai tikisi, kad ši 
stambi dovana paskatins vi
sus dosniai prisidėti prie 
”Mūsų Pastogės” išlaikymo 
ir techninio gerinimo.

CANBERRA — Australijos sostinė 
1984 metų pabaigoje
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SOSTINĖ!

SYDNEJAUS ’’DAINAI” 30 METŲ

SYDNEJAUS ’’DAINA” PER OPEROS RŪMŲ ATIDARYMĄ

NAME IR PASAULY

ATSAKYMAS Į 
UŽKLAUSIMĄ

Sydnejaus lietuvių bend
ruomenės pirmininkas dr. 
A. Mauragis iš Australijos 
užsienio reikalų ministerijos 
Public Affairs Branch gavo 
sekantį laišką:

Canberra 
1984 lapkričio 26 d.

Gerb. dr. Mauragi,
Dėkojame už Jūsų laišką 

užsienio reikalų ministeriui, 
kuriame Jūs teiraujatės apie 
vyriausybės laikymąsi 

parlamento rezoliucijos 
Pabaltijo valstybių klausi
mu. Mr. Hayden paprašė 
mane atsakyti jo vardu ir 
pranešti Jums, kad jis jau 
rašė Baltic Council sekr. Mr. 
J. Liepinš, paaiškindamas, 
kad vyriausybė nuodugniai 
išstudijavo sen. Baume pa
siūlytos rezoliucijos turinį ir 
supranta joje išreikštą susi
rūpinimą.

Dėl parlamento palęidimo 
rezoliucijai negavus eigos, 
Pabaltijo valstybių klausimo 
svarstymas turės būti per
žiūrėtas susirinkus naujam 
Earlamentui pradžioje se- 

ančių metų. Dabartinė vy
riausybė, jei ji bus perrink
ta, į pastangas parlamente 

iškelti pabaltiečių bendruo
menių rūpesčius žiūrės pa
lankiai.

Užbaigdamas noriu 
atkreipti dėmesį į ministerio 
pirmininko pareiškimą, 
pasiųstą latvių bendruome
nei per Latvijos nepriklau
somybės metines, užtikri
nantį Australijos de jure 
nepripažinimą Pabaltijo 
valstybių įjungimo į Sovietų 
Sąjungą.
A.L. FONDO PREMIJA 
ALGIMANTUI TAŠKŪNUI

Australijos Lietuvių Fon
das, akademinės premijos 
komisijos, - prof. V. Donie- 
los, prof. A. Kabailos ir A. 
Zubro, - sprendimu, paskyrė 
hobartiškiui

Algimantui T a š k ū n u i 
500 dolerių akademinę 
premiją už jo Lietuvos bei 
lituanistinių problemų kėli
mą ir gvildenimą šio krašto 
akademinėje plotmėje.

Fondo Valdyba jaučiasi 
laiminga, galėdama pagar
sinti šį didžiai gerbiamo p. 
A. Taškūno atžymėjimą 
mūsų bendruomenėje. Tuo 
pačiu linki jam sėkmės atei
ties darbuose.
Australijos Lietuvių Fondo 

Valdyba

GANDAI APIE USTINOV

Jau nuo rugsėjo 27 d. So
vietų Sąjungos gyn. minis
terio maršalo Ustinov nesi
matė jokiuose viešuose so
vietų vadų pasirodymuose. 
Nedalyvavo jis ir Raudono
joje aikštėje vykusiame ka
riuomenės parade švenčiant 
spalio revoliuciją, Brežnevas 
ir sirgdamas kelias valandas 
išstovėjo šaltyje tribūnoje 
prie Lenino mauzoliejaus ir 
po to už poros dienų mirė.

Sakoma, kad Ustinov 
serga tik peršalusiu kaklu. 
Jei teisybė, tai jam reikėtų 
rimtai susirūpinti, nes 
Andropovas oficialiai irgi 
tebuvo "peršalęs”.

Iš maršalo Ogarkovo 
perėmęs vyriausio štabo 
viršininko ir gynybos vice- 
ministerio vietą marš. 
Achromiejevas ir marš. 
Kulikovas atstovauja Usti- 
novą Varšuvos pakto gyny
bos ministerių posėdžiuose.

Bet gi jo vardu dar vis yra 
siunčiamos telegramos 
’’broliškom, 
šocialistinėm”Kubai ir Laos, 
sveikinant jas per šventes.

Ustinovas nedalyvavo 
paskutiniame aukščiausios 
tarybos posėdyje, per kurį 
sovietų karinis biudžetas 
buvo pakeltas 12 proc.
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Šiaurės vakarinėje Lietu
vos dalyje, prie Drūkšių 
ežero, Ignalinos rajone sta
toma pasaulyje didžiausia 
branduolinė jėgainė. Baigus 
jos statybą, 1990 metais, jo
je bus keturi reaktoriai, sie
kiantys 6000 MW galingu
mo.

Pirmasis Ignalinos reak
torius, 1500 MW galingumo, 
pradėjo veikti 1983 metų 
gruodžio mėnesį.

Iki šiol didžiausia Lietu
voje jėgainė buvo Elektrėnų 
termofikacinė stotis. Ma
žesnės elektros jėgainės 
veikia Kaune ir Vilniuje. Vi
sų dabartinių jėgainių galin
gumas siekia 2200MW. Bai- 
Šus statyti Ignalinos bran- 

uolinę jėgainę, elektros 
gamybos potencialas pakils 
keturis kartus.

1970 metais Lietuva pa
gamino daugiau elektros, 
negru galėjo suvartoti, ir 
eksportavo 27 % visos 
elektros į Latviją, Gudiją bei 
Karaliaučiaus kraštą. Paki
lus elektros vartosenai pra
monėje bei žemės ūkyje, 
1980 metais Lietuva teeks- 
portavo 2V2 % pagamintos 
elektros. Reiškia, per 10 
metų elektros vartosena pa
kilo nepilnu trečdaliu.

Pagal šitokį elektros var
tosenos kilimą, milžiniškos 
Ignainos branduolinės jė- 
gainės statyba nėra reika- 

nga Lietuvai. Dabartinė 
pramonės bazė negalės su
vartoti Ignalinos jėgainės 
pagamintos elektros.

Vakarų energetikos spe
cialistai siūlo du jėgainės 
pagamintos elektros suvar
tojimo varijantus:

PIRMA, pakils elektros 
eksportas į šiaurės vakari
nes Sovietų Sąjungos dalis, 
ir ANTRA: Sovietų vyriau
sybė planuoja stambiai pa
didinti Lietuvos pramonės 
bazę.

Antrąjį varijantą patvir
tina sovietų komunistų par
tijos nurodymas pramonei, 
kad, pakėlus elektros gamy
bą, pramonė privalo sustip
rinti mechanizaciją tai elek
trai suvartoti. Stambiausias 
elektros vartosenos pakili
mas įvyksta chemijos ir naf
tos pramonėje.

Lietuvoje naftos perdir
bimo rafineriia įkurta Ma

Rašytojui, poetui, žurnalistui ir ’’Mūsų Pastogės” 
redaktoriui

VINCUI KAZOKUI □
apleidus šį pasaulį, Melbourne Lietuvių Biblioteka ir jo 
žmonai dr. Genovaitei Kazokienei, dukrai Ugnei ir sūnui 
Kajui reiškia gilią užuojautą, skaudžiai išgyvenant 
nepermaldaujamą žinią, kad Australijos lietuviškojo 
žodžio Milžinas jau niekad nebeprabils į mus savo nauju 
svariu, kūrybiniu žodžiu.

Melbourne Lietuvių Biblioteka

’’Mūsų Pastogės” redaktoriui, visuomenininkui
VINCUI KAZOKUI

mirus, jo žmoną Genovaitę, šeimą ir gimines nuoširdžiai 
užjaučiame gilaus skausmo valandose.

Soc. Globos Moterų D-ja
Melbourne

Netikėtai mirčiai į amžinybę pašaukus rašytoją - poetą 
-žurnalistą

VINCĄ KAZOKĄ, 
jo šeimai - dr. Genovaitei, dukrai Ugnei ir sūnui Kajui 
nuoširdžią užuojautą reiškia

June ir Bronius Dambrauskai

ATOMINĖ JĖGAINĖ IGNALINOJE '
žeikiuose, apie kurią numa
toma kad išaugs chemijos 
kompleksas, kuris gamins 
sintetinę gumą, smalą, 
automobilių padangas, 
parafiną bei kitus produk
tus. Ignalinos jėgainės sta
tyba duoda pagrindo many
ti, kad toks chemijos komp
leksas Mažeikiuose bus 
pastatytas.

Iš sovietinės Literatūros 
bei statistikos aiškėja, kad 
su Ignalinos branduolinės 
jėgainės statyba, o taip pat 
su būsimos panašios jėgai
nės Latvijoje statyba, kyla 
stambiosios pramonės vys
tymosi perspektyva Pabal
tijo kraštuose.

Kadangi Pabaltyje yra di
delis darbo jėgos trūkumas, 
tamprus pramonės vysty
masis stipriai padidins rusų 
emegraciją į Pabaltijį, ir tuo 
pačiu dar sparčiau vyktų 
pabaltiečių rusinimas. To 
pavyzdžiu gali būti ir pats 
Ignalinos jėgainės statybos 
atvejis. Lietuvių gyventojų 
skaičius Ignalinos rajone yra 
kritęs 15 %, o rusų padidėjo 
11 %. Kokiu procentu padi
dėjo kitos tautybės - nenu
rodyta.

Ignalinos branduolinės 
jėgainės statybos persona
las apgyvendintas naujame, 
rusų architektų suplanuota
me Sniečkaus mieste. Jame 
numatoma 25.000 gyvento
jų. Tuo tarpu pačiai jėgainei 
tereikalingas tik 2000 žmo
nių personalas. Jėgainės ad
ministracinius bei aukštuo
sius technikinius postus uži
ma ne lietuviai. Statybos 
personalą sudaro daugiau 
kaip 40-ties tautybių darbi
ninkai. Lietuviai, kaip žinia, 
vengia įsidarbinti Ignalino
je, nežiūrint to, kad yra di
delis darbo jėgos pareikala
vimas ir butai Sniečkaus 
mieste lengviau gaunami.

Vakaruose reiškiama 
daug nerimo dėl branduoli
nių jėgainių saugumo. Aki
vaizdus pavyzdys — Ameri
kos 3 mile Island avarija, 
kurios pasėkoje radioakty
vios dujos pasklido į atmos
ferą. Sovietinės Lietuvos 
mokslininkai ir energetikos 
specialistai teigia, kad Igna
linos branduolinė jėgainė 
yra visais atžvilgiais saugi, 
ir aplinkai negresia joks už
teršimas.

Lietuvos Mokslų Akade
mijos viceprezidentas Žu
kauskas priešinasi negaty
viai reakcijai, kuri kils 
Amerikos visuomenėje po 3 
- mile Island avarijos. Žu
kauskas teigia, kad į šį įvykį 
buvo kreipiama per daug ir 
nereikalingo dėmesio. Pagal 
Žukauską, dėmesys kreipia
mas tik dėl to, kad kol kas 
branduolinė energija yra 
naujovė, o kai naujovės ne
beliks, visuomenė daugiau 
nebekreips dėmesio į pana
šius įvykius. Pagal sovietinę 
spaudą, ’’šimtai ir tūkstan
čiai eksperimentų yra įrodę, 
kad branduolinės jėgainės 
nėra kenksmingos’1. Toks 
teigimas atspindi bendrą 
sovietų nusiteikimą vystant 
branduolinę energetikos 
bazę.

Vakaruose branduolinių 
jėgainių reaktorių pastatai 
yra dengiami cementiniais 
kupolais (domes). Nieko pa
našaus neturi Ignalinos jė
gainė, kadangi manoma, kad 
rimtos avarijos tikimybė yra 
maža. Taipogi laikoma, kad 
kupolų statymas virš reak
torių pastatų yra brangi ir 
nereikalinga atsargos prie
monė. Jeigu Ignalinos bran
duolinėje jėgainėje įvyktų į 
3 - mile Island panaši ava
rija, yra galimybė, kad į at
mosferą ir aplinką patektų 
radioaktyvios medžiagos, 
kenksm; ingos ir gamtai, ir 
žmonėms.

Susirūpinimą kelia jėgai
nės statybos darbų kokybė. 
Sovietinėje spaudoje yra 
pasirodę straipsnių, kuriuo
se kritikuojamas nekvalifi
kuotos darbo jėgos naudoji
mas jėgainės statyboje, 
darbo drausmės nesilaiky
mas, bei darbininkų neran
gumas ir pravaikštos. Rasta, 
kad kai kur darbo kokybė 
buvusi nepriimtina.

Iki šiol nei Sovietinėje 
Lietuvoje, nei aplamai So
vietų Sąjungoje nėra įvykę 
viešų debatų branduolinių 
jėgainių saugumo klausi
mais. Vyriausybės duoti už
tikrinimai, kad katastrofinės 
branduolinės avarijos negali 
įvykti - lieka su klaustuku.

Ignalinos jėgainės reak
toriai bus šaldomi vandeniu, 
imamu tiesiai iš Drūkšių 
ežero, ir tai kelia pagrįsto 

Mirus
A.A.

ONA GILANDIENEI,
jos sūnui Dr. A. Gilandui, seseriai Nadieždai Butkuvienei
ir jų šeimoms giliausią užuojautą reiškia

Sydnejaus Parapijos Savaitgalio
Mokykla

Mirus
A.A.

ONAI GILANDIENEI
reiškiu gilią užuojautą sūnui Dr. A. Gilandui su šeima ir
sesutei Nadijai ir Kazimierui Butkams, kartu liūdėdama

Petronėlė Medelienė

A.A.
ONAI GILANDIENEI

mirus, mielus draugus Nadieždą ir Kazimierą Butkus bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Ona Karpavičienė

Palaikykime ir remkime 
Australijos Lietuvių Fondą

rūpesčio kai kuriems Laetu- 
vos mokslininkams. Drūkšių 
ežeras yra didžiausias Lie
tuvoje, užimantis 4.500 hek
tarų. Jėgainės šaldymui bus 
suvartotas didžiulis vandens 
kiekis, lygus 8 % viso ežero 
vandens kasdieną. Ignalinos 
jėgainėje nebus naudojami 
šaldymo bokštai (Cooling 
towers) karštam, po šaldy
mo, vandeniui atvėsinti. 
Karštas vanduo bus tiesiai 
suleistas atgal į Drūkšių 
ežerą, ir mokslininkų ap
skaičiavimais, ežero van
dens temperatūra su laiku 
pakils virš 30 ° Celsijaus 
temperatūros, tuo sunaiki
nant ežero ir aplinkos ekolo
ginę sistemą. Sovietinės 
Lietuvos mokslininkų pra
šymas tinkamai išstudijuoti 
šią problemą, kol dar nėra 
įvykęs ežero sunaikinimas, 
Ignalinos branduolinės jė
gainės planuotojų buvo at
mestas.

Ignalinos jėgainės statyba 
buvo pradėta be jokio sovie
tinės Lietuvos inteligentijos 
pasipriešinimo. Tai akivaiz
džiai skiriasi nuo 1966 me
tais įvykusio 26-ių moksli
ninkų pasipriešinimo, kai 
buvo planuojama naftos ra- 
finerijos statyba Jurbarke. 
Rezultate to protesto, rafi- 
nerijos statyba buvo per
kelta į Mažeikius.

Nuosprendis Ignalinos jė
gainės statybai buvo pada
rytas visasąjunginiu mastu, 
be jokio sovietinės Lietuvos 
pareigūnų įnašo. Iš to aišku, 
kad sovietinės Lietuvos ko
munistų partijos vadai ne
turi žodžio šalies pramonės 
ar ekonomikos vystyme, ar, 
aplamai, Lietuvos vidaus 
reikalų tvarkyme.

Kad sovietinei Lietuvai 
reikėjo naujos jėgainės — 
negalima ginčytis, bet kyla 
klausimas, ar yra reikalinga 
branduolinė jėgainė su vi
sais jos saugumo keliamais 
rūpesčiais, ir tuo labiau, pa
saulyje didžiausia? Viena 
aišku — Ignalinos jėgainės 
šešėlyje gręsia Drūkšių eže
ro ir gamtos užteršimas, o 
pačiai Lietuvai — sustiprin
ta rusifikacija.

Beto, karo atveju Ignali
nos jėgainė būtų vienas iš 
pirmųjų taikinių.

Nauja knyga
J. Gliaudą, BALTOS 

VĖLIAVOS, Nidos knygų 
klubas, 2 Ladbroke Gdns. 
London W 112 PT England.

Nidos kn. klubo išleista 
Jurgio Gliaudos nauja knyga 
’’Baltos Vėliavos” gerame 
popieriuje, patraukliai 
apipavidalinta, reko
menduoja leidėją, o jos 
įdomus turinys autorių, 
kūrėją,. kuris nuo 1949 
metų pažįstamas lietuviškos 
knygos mylėtojui.

Jurgio Gliaudos kūrinių 
yra daug. Iš jų aštuoni ro
manai premijuoti. Lengvo, 
nuoseklaus stiliaus, aktualių 
Eroblemų romanai pirmauja 
etuvių išeivijos literatūro

je. Šio autoriaus knygos po
puliarios, laukiamos, su 
malonumu skaitomos.

Paskiausias io kūrinys 
’’Baltos vėliavos’1, kaip ir kiti 
jo kūriniai, dvelkia nauju 
gyvenimu, kuris yra tąsa 
senojo. Tėvai, vaikai ir 
vaikaičiai sudaro lietuvišką 
grandinę, nesvarbu kokia

me klimate auga, bręsta ir 
miršta.

’’Baltų vėliavų” herojus, 
Viktoras Garolis, auga ame
rikietiškame klimate. Tai 
normalus žmogus, nuo 
eilinių žmonių skiriasi tik 
tuo, kad ieško gyvenimo 
prasmės normaliose sąly
gose. Jo ieškojimas yra pa
syvus. Kaip ekrane bėga 
gyvenimas gerybinėje
Amerikos buityje.

Pirmu asmeniu
pasakojami įvykiai plevė
suoja kaip nesuteptos vėlia
vos, kuriose gyvenimas pie
šia hieroglitus.

Viktoras Garolio aplinka 
ir gyvenimo būdas neišski
ria jpiš vidutinio amerikie
tiško (nei kitų kontinentų) 
iriemiesčio gyvenimo sti- 
iaus. Auga, mokosi, bręsta 
taip kiekvienas normalus 
vaikas. Vaiką, vėliau jau
nuolį, įtaigoja ’’suburbia”, 
mokykla, televizija, 
detektyviniai romanai. J. 
Gliaudą lengvu, gyvu stiliu
mi, kuris jam charakterin
gas, pristato svetimame 
krašte gimusio ir augusio 
lietuvio realistinę galvoseną 
ir siekius, V.G. prasmės ieš
kojimą.

Tėvai augančiam nėturi 
didelės įtakos. Gatvėje 
sutinkame vienišą vaiką, 
gudraujantį kaip papirkti ir 
išvengti draugų mušeikų; 
matome taikų jaunuolį 
aplinkybių pastumtą dirbti 
laidojimo namuose, prisiė
musį tinkamą šypsnį ir sti
lingą laikyseną, suprantantį 
mirusio kūno pašalinimo 
būtinumą ir mirties neiš
vengiamumą. Vienišas su 
bendradarbiais, sarkastiškai 
vertina gyvenimą, realistiš
kai filosofuoja, prasmės ne
randa. Vedybos ir darbas 
uošvio skerdykloje ekono
miškai praturtina, suartina 
su etnine srove, ko nepadarė 
grynakraujai lietuviai tėvai. 
Jo uošvis jam nuolat prime
na, ”aš polakas, tu litvakas”, 
lyg siekdamas lietuvių ir 
lenkų unijos. Žibanti politinė 
karjera, etninis klausimas 
jam, daugiau ar mažiau, 
iliuzija, jis klausia ’’savęs, ar 
yra prasmė iliuzijoje?”

Viktoras Garolis, perėjęs 
įvairius sėkmingo gyvenimo 
laipsnius ir apsigalvojimus, 
prieina išvados: ’’Pi-asmė 
ateina pati, ir tūkstančiu 
pavidalų”.

’’Baltos vėliavos” verčia 
giliai susimąstyti.

Ava Saudargienė
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-į DAINOS CHORO. SUKAKTIS : I Geelong
”Dainelę į tavo širdį 

pasibelsiu, pasikelsiu...”

Iš vienos dainuotų dainų.

Nežinia koks būtų lietuvių 
kultūrinis gyvenimas Syd- 
nejuje, jei nebūtų "Dainos” 
choro. Tikriausiai įvairūs 
parengimai, švenčių minėji
mai nebūtų tokie spalvingi, 
tokie širdį pakeliantys... Pa
maldos, kad ir gražiausioje 
bažnyčioje, nebūtų taip 
iškilmingos, taip sielą pa
gaunančios, jei ne kilnioji 
giesmė!..

0 lietuviškoji daina, 
giesmė, dėka nepavargstan
čio ’’Dainos” choro Sydneju- 
je skamba jau virš 30 metų - 
taigi beveik tiek metų, kiek 
čia lietuvių gyventa.

Tad ir nestebėtina, kad į 
30-mečio koncertą, suruoštą 
gruodžio 1 d., Bankstowne, 
prisirinko pilnutėlė salė 
tautiečių, lyg atsidėkodami 
chorui už gražiąją lietuvišką 
dainą ir giesmę.

♦ * ♦

Lygiai 7.30 vai. vakaro į 
salę įžygiavo tamsiai apsi
rengę ’’Dainos” vyrai. Po jų - 
naujom sukniom pasipuošę - 
iškilmingai įžengė daininin
kės. Juos pasitiko aplodis
mentų audra. Dar didesnės 
ovacijos buvo sukeltos 
’’Dainos” choro vadovui, 
dirigentui Broniui Kiveriui 
ir jo pavaduotojai, moterų 
choro dirigentei, Birutei 
Aleknaitei.

Vakaro pranešėja - Lana 
Stasiūnaitytė.

Mišrus choras, diriguoja
mas B. Kiverio padainavo 
Anoj pusėj ežerėlio... (muz. 
J. Švedo), Siūbau, lingau... 
(J. Zdaniaus), Audros siau
čia... (M.K. Klajūno) ir diri
guojant B. Aleknaitei - Pa
sėjau linelį (A. Mikulskio) ir 
Stikliukėlį (J. Karoso).

Viršutinė Sydnejaus Liet. 
Klubo salė erdvi, gerai re
zonuojanti. Dainos
skambėjo pasigėrėtinai.

Moterų choras, vadovau
jamas B. Aleknaitės, padai
navo Nemunėli, Nemunėli.. 
(A. Bražinsko), Padainuosiu 
tau dainelę...(M. Noviko) ir 
Sapnas pajūry (muz. Br. 
Kiverio). Paskutinė daina - 
B. Kiverio kompozicija - bu
vo sutikta gausiais aplodis
mentais ir buvo pakartota. 
Ji buvo sudainuota pirmą 
kartą.

SOVIETŲ SĄJUNGOS 
TEISMAS IR JAUNIMO 
EKSKURSIJA Į

SKANDINAVIJĄ

Helsinkio Akto dešimt
mečio sukakties proga, 
VLLKas susitaręs su Pabal- 
tiečių pasauline santalka 
(PPS), ruošia viešą Sovietų 
Sąjungos teismą Kopenha
goje ir ’’Taikos ir Laisvės” 
ekskursiją Baltijos jūra. Šie 
įvykiai siekia atkreipti 
Europos ir pasaulio visuo
menės dėmesį į neteisėtą 
Lietuvos, Latvijos bei Esti
jos okupaciją ir pabrėžti 
brutalius sovietų nusikalti
mus ir žmogaus bei tautų 
teisių pažeidimus šiose vals
tybėse.

Sovietų Sąjungos teismas 
prasidės 1985 m. liepos 23 d. 
pristatant teisėjų kolegijai, 
sudarytai iš žinomų Europos

’’Dainos” vyrų choras, 
vad. B. Kiveriui, padainavo 
Džium džium... (N. Martino- 
nio), Ant kalno karklai siū- 
bavo...(J. Naujalio) ir Jau 
žirgelis pabalnotas... (J. 
Dambrausko.

Po trumpos pertraukos 
’Dainos” mišrus choras, 
diriguojamas B. Kiverio, 
padainavo kitą seriją dainų: 
Pavasario daina (J. Siniaus), 
Po aukštus kalnus (K.V. Ba
naičio), Kur namas mūs (St. 
Sodeikos), Man skamba to
liuos (žodžiai V. Kazoko, 
muz. B. Kiverio) ir Šįą nak
telę (St. Šimkaus). Toliau 
mišriam chorui, akompo- 

nuojant B. Kiveriui, diriga
vo B. Aleknaitė; padainuota 
Paukštužėli, skrajūnėli (St. 
Šimkaus), Nurimk, sesut... 
(VI. Jakubėno) ir Jaunystė 
(St. Gailevičiaus).

Koncertas užbaigtas 
dviem dainom, diriguojant 
B. Kiveriui: Jūs berneliai 
apgavikai (St. Sodeikos) ir 
Papartėliu (A. Mikulskio).

Klausytojai bisui dar išsi
prašė ’’Miškų gėlę...”

Pasibaigus koncertui sekė 
visa eilė sveikinimų - kalbų 
(deja, gana ilgai užtrukusių), 
kurias pravedė choro valdy
bos pirm. Antanas Krami
lius. Jis pristatė patį pirmąjį 

BUS TEISIAMA SOVIETŲ SĄJUNGA
ir Amerikos valstybininkų, 
kaltinamąją medžiagą. Ant
rą teismo dieną vyks liudi
ninkų apklausinėjimai, o 
liepos 25 d., teismo baigmės 
posėdžiai.

Yra rūpinamasi gausiu 
pabaltiečių dalyvavimu 
teisme ir Helsinkio Akto su
kakties minėjimuose. ’’Tai
kos ir Laisvės” ekskursijos 
tikslas yra parodyti pa
sauliui, kad Pabaltijo laisvės 
klausimas nėra akademiš
kas, nes be laisvės nėra 
galima taika. Norima paro
dyti, kad šis tikslas yra re
miamas visų pabaltiečių pa
saulyje. Ekskursijos daly
viai bus raginami stebėti 
Sovietų Sąjungos teismą.

Liepos 26 d. prasidedan
čioje ekskursijoje laivu jie 
sieks Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pakraščius (laikantis 
tarptautinių ribų). Laivas 
sustos Helsinkyje, kuriame 
yra planuojama dalyvauti 

’’Dainos” choro orgamzato-' 
rių - Praną Sakalauską, pa
linkėjusį chorui ir toliau 
būti visuomet jaunam; pir
mąją choro seniūnę - p. Gru
šienę, choro nuolatinį bičiulį 
- globėją, prel. Petrą Butkų, 
pasigėrėjusį, kad ’’mūsų pa
maldos, kai choras gieda, 
jaučiasi lyg religiniai kon
certai...”, ir kuris, atsidėko
damas įteikė dovanėles 
abiems chorvedžiams - B. 
Kiveriui knygą, B. Aleknai
tei - šv. Kazimiero medalį.

ALB Sydnejaus Apylin
kės vardu chorą sveikino 
valdybos pirm. dr. A. 
Mauragis, primindamas, kad

30 metų esą daug metų, 
kurių metu choras turėjęs 
daug šviesių, bet kartais ir 
tamsių valandų. Jis priminė 
ir kitus choro vadovus, iš 
kurių du - K. Kavaliauskas ir 
A. Plūkas - jau yra mirę; kiti 
- trumpesnį ar ilgesnį laiką 
vadovavę chorui buvę: 
Jonas Gaižauskas, Zita Bel- 
kutė, Stasys Žukas, Birutė 
Aleknaitė... Bet ilgiausiai su 
choru dirba Bronius Kiveris 
kuris pralenkė pats savo ir 
mūsų visų lūkesčius... Choro 
valdyboms vadovavę Pranas 
Nagys, Edvardas Lašaitis, 
Antanas Skirka, Bronius 
Stašionis... Baigdamas įtei
kė choro vadovams dova

Helsinkio akto dešimtmečio 
minėjime. Iš Helsinkio lai
vas grįš į Stockholmą liepos 
29 d., kuriame bus susipa
žinta su pabaltiečiais Šve
dijoje. Ekskursijos darbo
tvarkė yra pabaltiečių lais
vės ryžto demonstracijos 
trijose Europos sostinėse, 
tarptautinis bendravimas, 
politinės ir kultūrinės 
diskusijos, pasirodymai ir 
pramogos / Turizmas.

Pabaltiečių ’’Taikos ir 
Laisvės” ekskursiją ruošia iš 
trijų pabaltiečių atstovų su
darytas komitetas, kuris 
dirba PPS priežiūroje. Teis
mo Kopenhagoje ir ekskur
sijos reikalus derina lietuvių 
vardu VLIKo vicepirm. inž. 
L. Grinius.

Šie abu įvykiai yra svar
būs, nes jais Europoje viešai 
pabrėžiama Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybė 
ir Sovietų okupacijos Pabal- 
tyje neteisėtumas. Įvykių 

nėles, o administratoriui - 
čekį, kelionės išlaidų į Lie
tuvių Dienas sumažinimui.

Prisiminti ir choristai, 
kurių 9 yra išdainavę chore 
nuo pat jo pradžios: Izabelė 
Daniškevičienė, Aldona 
Kolbakienė, Cecilija ir Povi
las Protai, Edvardas Lašai
tis, Vytautas ir Juozas Sta- 
siūnaičiai, Algis Kapočius ir 
Alf. Šidlauskas.

Daugelis choro bičiulių 
savo sveikinimus išreiškė 
apčiuopiamesne forma - če
kiais.

Aplodismentais palydėti 
Adelaidės choro ’’Lituania" 
ir Melbourne ’’Dainos Sam
būrio” sveikinimai.

Vėliau, klubo auditorijoje, 
choristai ir svečiai dar ilges
nį laiką pabendravo, padai
navo ir 30-metį aplaistė ’’ža
liuoju vyneliu!...”

***

Jubiliejiniame koncerte tą 
vakarą dainavo: sopranai - 
D. Ankienė, J. Burokienė,
D. Bartkevičienė, T. Daili- 
dienė, L Daniškevičienė, L. 
Gaidžionienė, J. Jurkšaitie- 
nė, O. Kapočienė, A. Kolba
kienė, L. Kramilienė, E. La- 
dygienė, J. Mickienė, B. Ro- 
pienė, A. Skirkienė, A. 
Storpirštienė, A. Stasiūnai- 
tienė; altai - E. Belkienė, E. 
Kiverienė, J. Kustienė, A. 
Montvidienė, C. Protienė, 
A. Savickienė, O. Stošienė,
E. Šliterienė, A. Stasiūnai- 
tienė, B. Vilkienė, E. Viržin- 
tienė; tenorai - S. Abrama- 
vičius, J. Barila, J. Gatavi
ems, A. Kapočius, V. Lady- 
ga, E. Lašaitis, A. Laukaitis, 
S. Norvilaitis, J. Paltanavi- 

.čius, P. Protas, J. Šarkaus- 
kas, J. Stasiūnaitis, V. Sta- 
siūnaitis; bosai - J. Abro- 
mas, K. Ankus, K. Eirošius, 
A. Kramilius, S. Šatkaus
kas, A. Šidlauskas, A. Sida- 
ras, E. Šliteris, Z. Storpirš
tis, P. Viržintas.

Dirigentas - Bronius. 
Kiveris, padėjėja ir moterų 
choro dirigentė - Birutė 
Aleknaitė.

Choro valdyboje dirba: A. 
Kramilius - pirm., A. Sida- 
ras - vicepirm., A. Kolba
kienė - ižd. ir J. Gatavičius - 
narys.

B. Žalys
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proga yra planuojama 
kreiptis į Skandinavijos 
valstybių vyriausybes, 
parlamentarus ir laikrašti
ninkus, siekiant pareiškimą 
dėl okupacijos neteisėtumo.

Visuomenė ir organizaci
jos yra prašomos šiuos įvy
kius dosniai remti šiam tiks
lui skirtomis aukomis 
Tautos Fondui, P.O. BOX 
21073, Woodhaven, N.Y. 
11421 (arba per T.F. kraštų 
įgaliotinius). Ekskursijos 
dalyvių registraciją su $ 50 
rankpinigių prašome siųsti 
VLIKo adresu, 1611 Con
necticut Ave., N.W., Suite 2, 
Washington, D.C. 20008.

(ELTA)
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Geelongo Lietuvių 
S-gos Klubo metinis susi
rinkimas įvyko spalio 27 d. 
Lietuvių Namuose. Susirin
kimą atidarė pirm. J. Gai- 
liuspakviesdamas susikau
pimo minute pagerbti miru
sius narius. Susirinkimui 
pirmininkavo V. Bindokas ir 
sekretoriavo A. Karpalavi- 
čius. Mandatų komisijon iš
rinkti G. Valaitienė, P. Če- 
rakavičienė, J. Manikauskas 
ir V. Mačiulis. Metinės 
veiklos pranešimą padarė 
pirm. J. Gailius o kasininkas 
L. Bungarda pateikė metinę 
apyskaitą raštu, tuo pačiu 
paaiškindamas gerą kasos 
stovį. Revizijos aktą per
skaitė V. Mačiulis.

Po diskusijų susirinkimas 
patvirtino metinę ir finansi
nę veiklą, nors klubo finan
sinis stovis ir geras, bet dir
bančiųjų neperdaug: pirm. - 
J. Gailius, vicepirm. - J. Me
delis, Vicepirm. moterų rei
kalams - L Gailiuvienė, sek
retorius - Č. Valodka, kasi
ninkas - L. Bundarga; kan
didatais liko A. Jančiaus
kienė ir M. Manikauskięnė.

Revizijos komisijon balsų 
dauduma išrinkiti: A. 
Karpavičius, G. Valaitienė ir 
.V. Bindokas.

SUsirinkimo pirm. V. 
Bindokas padėkojo buvusiai 
valdybai už nepailstamą 
darbą, o dalyviams už atvy
kimą ir pakvietė visus su
giedoti Lietuvos Himną.

Po susirinkimo įvyko tra
dicinė kavutė, kur dauguma 
apsimokėjo nario mokestį ir 
maloniai praleido vakarą.

Tuo pačiu pranešame, kad 
grruodžio 8 d. 7.30 vai. 
Geelongo Lietuvių Namuose 
yra ruošiamas tradicinis 
prieškalėdinis pobūvisz 
’’Smorgasbord” vakaras. 
Norintieji dalyvauti praneša 
be .t kuriam valdybos nariui 
ir susimoka $ 5 nuo asmens 
už maistą,

Sekretoriaus adresas: V. 
Valodka, 8 Walsh Grove, 
Nth Geelong, Tel. 78 9539.

Geelongo Liet. S-gos 
Klubo Valdyba

NAUJA CHORO 
VALDYBA

Spalio 21 d. įvyko Geelon
go choristų metinis susirin
kimas, kuriame dalyvavo 
dabartiniai ir buvę choristai.

Susirinkimui pirmininka
vo J. Gailius, sekretoriavo 
L. Bungarda.

Choro valdybos praneši
mą padarė pirm. P. Čeraka- 
vičienė, kasinininko - Pr. 
Vaičekauskas ir tuo pačiu 
pasitraukė iš kasininko pa
reigų.

Choristai ir tuoliau įgalio
jo chorui pirmininkauti p. 
čerakavičienę ir išsirinko 
naują valdybą, kad ji globo
tų choro turtą ir bandytų 
surasti asmenį, kuris galėtų 
pamokinti chorą nors vietos 
reikalams.

Po susirinkimo įvyko cho
ristų kavutė, kur po ilgesnių 
atstovų turėjome malonų 
susitikimą, tik buvo sunku 
išjudinti dainą.

Buvę choro pinigai $ 
382.78 yra gą t . iš A.L.B. 
Geelongo Apyl. Valdybos ir 
paėti į taupomąją kasą.

Šia proga visiems nuošir
dus a. už lietuviškos dai
nos puoselėjimo darbą.

Geelongo Choro Valdyba
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Į rankas pakliuvo laik
raščio ’’The Guardian" rug
pjūčio 5 dienos laida, kurioje 
tūlas žurnalistas Martin 
Walker iš Venecijos patalpi
nęs ilga straipsnį užvardinta 
"Tensions and Mixed Loyal
ties of Catholic Lithuania”. 
Straipsnyje linksniuojama 
kunigo Jono Žemaičio pa
vardė, kuriam sukako 80 
metų ir 50 metų kunigystės 
jubitejus. Martin Walker 
rašo, kad ”In Pectore” kar
dinolas, pasak gandų ir kitų 
šaltinių Lietuvoje, yra kun. 
Jonas Žemaitis. Nieko neuž
simena apie vysk. Julijoną 
Steponavičių.

Straipsnyje rašoma, kad 
kun. Jonas Žemaitis yra 
laisvas keliauti ir nuo 1963 
metų apie 30 kartų lankėsi 
užsienyje. Sakoma, kad tarp 
popiežiaus Pauliaus Jono II 
ir jo yra užsimezgusi asme
niška draugystė ir kad kun. 
Jonas Žemaitis lydėjęs savo 
vyskupą (pavardė
nepasakyta) ilgam vizitui į 
JAV aplankyti lietuvių 
kolonijų.

(Tikiu, kad visiems tai yra 
didelė naujiena, tik atrodo, 
kad ji yra išlaužta iš piršto 
nežinia, kuriais tikslais. 
A.K.)

Toliau rašoma, kad kun. 
Žemaitis laimėjęs kovą prieš 
vietinio kolhozo administra
ciją, kai ši prieš 30 metų, 
vykdant kolektyvi, .zaciją 
Rumšiškių slėnyje, norėjo 
užtvindyti ir paskandinti 
17-to šimtmečio medinę 
bažnytėlę. Sako, kad valdžiai 
kainavo 500 tūkstančių rub
lių perkelti šią bažnytėlę į 
aukštesnę vietą.

Sakoma, kad kun. Že
maitis atlieka daugumą 
kunigo pareigų ir neturi 
jokių nesusipratimų su vie
tiniu kolchozu. Kun. Žemai
tis atlieka savo įsipareigoji
mus, krikština vietinius vai
kus, laiko mišias, atlieka ku
nigo raštinės darbus ne
trukdant vietiniam
kolchozui.

Toliau, rašoma, kad vieti
niai pareigūnai gerai žino 
jautrią religinę padėtį Liet- 
voje ir už sauvaliavimą yra 
baudžiami. Štai, rašoma li
goninės administratrius 
neįleido kunigo į ligoninę su 
paskutiniu patepimu vienam 
parapijiečiui ir šis adminis
tratorius buvo nubaustas 
kalėjimu už laužymą religi
nių teisių sovietų piliečiui. 
Kitas kolhozo valdininkas 
išėmė bažnyčios varpą, būk 
tai varpo triukšmas erzina 
piliečius. Šis valdininkas
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS
buvo viešai papeiktas ir 
atimtas varpas buvo atgal 
įmontuotas kolhozo išlaido
mis. (Nei ligoninės, nei baž
nyčios vietovės neminimos, 
a.k.).

Prieš visa tai stovi faktas, 
kad du katalikų kunigai 
buvo uždaryti į kalėjimą už 
anti-sovietinę veiklą. Vienas 
iš šių kunigų organizavo ne
legalias procesijas ir dalino 
kalėdines dovanas bažnyčios 
šventoriuje. Abudu kunigai 
buvo kun. Jono Žemaičio 
mokiniai Kauno kunigų 
seminarijoje, didingoje (sta
tely) senoje Lietuvos sosti
nėje.

Šie kunigai buvo karšti 
(Fiery) jauni vyrai, gal per 
daug nekantrūs. Gal jiems 
buvo per sunku prisitaikyti 
(Adapt), žvelgdamas į van
denis, kur anksčiau stovėjo 
jo bažnytėlė, sako kun. 
Jonas Žemaitis. Toliau kun. 
Žemaitis sako, bažnyčia yra 
gyva ir prisitaikius prie 
naujų ”sąlygų”?'Kai aš lek
iodavau Kunigų seminari
joje”, sako Žemaitis,” buvo 
leista 5 klierikai, pernai bu
vo 8, o šiemet jau studijuoja 
21 klierikas”. Kun. Žemaitis 
vėl sako: "Aš sugyvenu su 
vietiniais pareigūnais. Jie 
nesilanko bažnyčioje, bet 
gerbia tuos kurie ateina. 
Mes vieni kitus supran
tame”.

Toliau kun. Žemaitis sako, 
kad jo pirmtakūnas yra 
pasakęs, kad bažnyčia 
turėtų būti dėkinga Stalinui 
už du dalykus - atimant iš 
kunigų bažnytinių nuosavy
bių administravimą ir už
draudimą nešioti kunigo 
sutaną. Su šypsniu, kun. Že
maitis sako: man nėra leista 
lankyti savo parapijiečius jų 
namuose dėvint bažnytinius 
rūbus. Aš juos galiu vilkėti 
tik bažnyčioje. Kiekvieną 
sekmadienį mano bažnyčia 
yra pilna. Tikėjimas Lietu
voje yra stiprus, sako kun. 
Žemaitis.

Toliau korespondentas 
rašo apie Aušros Vartus 
Vilniuje, kur matė apie 300 
įvairaus amžiaus maldininkų 
11 vai. mišiose vidury savai
tės. Iš 40 Vilniuje, sako, 
veikia 9 bažnyčios ir yra visą 
dieną pilnos žmonių.

Tačiau Vilniaus centre 
buvusi Šv. Kazimiero ka
tedra (taip ji pavadinta) da
bar paversta į ateizmo 
muziejų. Kur stovėjo šv. 
Kazimiero altorius, toje 
vietoje stovi modernaus 
stiklo vitražas atminimui 
kito lietuvio Kazimiero, ate

isto, laisvamanio, kuris 
lenkų seimo buvo nuteistas 
mirties bausme 1689 metais 
už tvirtinimą, kad Dievas 
yra žmogaus išmislas (tva
rinys), o ne atvirkščiai.

Dauguma exponatu šioje 
bažnyčioje yra bešališka 
analizė nuo akmens amžiaus 
religijų iki budizmo ir kata- 
likizmo. Tinkamai įvertintas 
religinis menas. Parodyti 
botagai ir ašutiniai baltiniai, 
kuriuos naudodavo extre- 
mistai atgailotojai. Išstaty
tas inkvizitorių nuodėmių 
katalogas, kuris Dievo var
dan papildė daug nusikalti
mų prieš žmoniją. Bešališkai 
galvojantis krikščionis su 
visa tai turėtų sutikti, rašo 
Martin Walker.

Kitoje sekcijoje rodoma 
modernių dienų Lietuva ir 
bažnyčios rolė Hitlerio oku
pacijos laikais ir pradžia 
sovietinės eros iki 1952 
metų. Čia rodomi paimti 
ginklai iš ”anti-popular ext
remists” - (partizanų a.k.), ir 
kitųkatalikų "reakcionie
rių”. Kitas skyrius yra pa
skirtas šv. Kazimiero kultui. 
Antraštė taip skamba: (ver
timas iš anglų kalbos a.k.): 
"Sovietų laikais, Romos 
Katalikų Bažnyčia stiprini
mui katalikų pozicijų 
paskelbė šv. Kazimierą 
Lietuvos jaunimo šventuoju 
patronu. Klierikai emigran
tai ir remiami Vatikano vie
tiniai extremistai naudojo šį 
kultą savo ideologinei kovai 
prieš sovietinę Lietuvą ir 

sklidimui antisovietinės 
propagangos”.

Kun. Žemaitis sako, kad 
popiežius jam yra sakęs no
rįs atvykti į Lietuvą kartu 
su lietuviais atšvęsti šv. Ka
zimiero 500 metų mirties 
jubiliejų. Deja tai neįvyko. 
Sovietiniame krašte popie
žius ir Lenkija yra laikoma, 
kaip mišinys sprogstamos 
medžiagos ir šios medžiagos 
atsiradimas viduryje Sovie
tų Sąjungos reikia manyti 
būtų "alarming”, rašo 
korespondentas.

Solidarumo unijos garsai 
Lietuvoje yra nepageidau
jami, nes ši sovietinė vals
tybė visoje Sovietų Sąjun
goje gamina geriausias 
vartotojų prekes. Lietuvos 
fabrikai neša pelną, jų dar
bininkai yra gerai apmokyti 
ir dirba daug sąžiningiau.

Ryšiai tarp lenkų ir lietu
vių jau nuo seno yra gan 
komplikuoti. , Savo laiku 
lietuviai valdė didžiąją dalį 
vakarinės Rusijos žemių, o 
paskui lenkai pradėjo val- 

“dyti Lietuvą. Supintoje Bal
tijos tautų istorijoje rasime, 
kad kiekviena tauta turi ką 
nors prieš kitą tautą, rašo 
korespondentas.

Sutiktas tūlas lietuvis 
gatvėje, bare ar net ir baž
nyčioje išsireiškia, kad 
Lenkija ir Solidarity neturi 
nieko bendro su lietuviais. 
Gal yra verta dėmesio tai, 
kad Solidarity yra pasisavi
nę Pilsudskį, kaip jų kulto 
asmenybę ir skaito jį tauti
niu lenkų herojum. Pilsuds
kis buvo gimęs netoli Vil
niaus, o tai simbolizuoja 
lenkų teritorines ambicijas. 
Oficialūs gidai - palydovai 
aiškina smalsiems vakarie
čiams, kad dėl šių aplinkybių 
nei lenkai, nei Solidarity lie
tuviams nėra reikalingi. Su 
tuo sutinka ir pripuolamai 
sutiktas eilinis lietuvis gat
vėje.

Galimai atsargi kun. 
Žemaičio laikysena yra dau
giau tipiška (Typical), kaip 
ugningi jo mokinių, įkalintų 
kunigų pamokslai, arba 
įvairūs pogrindžio leidiniai.

Gal būt sovietai sugebėjo 
geriau ir protingiau valdytia 
darbininkus ir katalikus, 
negu jų draugai Lenkijoje, 
klausia korespondentas.

Gal būt lietuviai pergyve
no daug daugiau tautos ne
laimių. Kun. žemaitis gimė, 
kai Lietuvą valdė caristinė 
Rusija irdalinai kaizerio Vo
kietija. Po 1918 metų į 
Lietuvą buvo įsiveržusios 
rusų ir lenkų armijos. Kun. 
Žemaitis užaugo ir buvo 
įšventintas kunigu jau 
nepriklausomos Lietuvos 
laikais. Tai buvo trumpa 
prošvaistė Lietuvos gyveni
me. Kun. Žemaitis matė vėl 
sugrįžtančius rusus 1940 m. 
ir nacius 1941 metais. Jis 
matė sugrįžtančią Raudoną
ją armiją 1944 m. ir po kiek
vienos okupacijos pergyve
no vis didesnę priespaudą ir 
persekiojimus.

Kun. Žemaičio amžiaus 
lietuvis iš praktikos žino, 
kad jeigu nori gyventi, turi 
mokytis ir prisitaikinti.

"Bet jeigu popiežius būtų 
atvykęs į šv. Kazimiero 
jubiliejines iškilmes, ar 
kokiu nors būdu kada nors 
jis galėtų atvykti, jo sutiki
mas katalikiškoje Lietuvoje 
būtų nepaprastas įvykis”, 
pasakė kun. Žemaitis.

Palengva kun. Žemaičio 
žvilgsnis nukrypo į jam po
piežiaus palaimintą komu
nijos kieliką ir jo akyse suži
bo ašaros...

a.k.

Nauji 
leidiniai

LIETUVIŲ SUKILIMAS 
VILNIUJE 1941 METAIS, 
Vytauto Rimkaus prisimini
mai, Nidos knygos klubo 
leidinys.

Tai namažas pluoštas au
tentiškų išgyvenimų. Įveda
majame žodyje St. Žy
mantas pažymi: "Jis (Vy
tautas Rimkus) nesiekia čia 
rašyti Vilniaus lietuvių 
pasipriešinimo ar paties Vil
niaus sukilimo istorijos”. 
Visi tos istorijos daviniai dar 
nesurinkti, neišaiškinti, o ir 
jų skelbimas kai kuriems 
gyviems liudininkams būtų 
žalingas. Autoriaus patiekti 
prisiminimai tai svarbi, bent 
dalinai, skaitytoją supažin
dinanti su istorija, dalis.

Vytautas Rimkus mums 
i primena aplinkybes, kurios 

davė pradžią sukilimui ir 
kokioje dvasioje jis praves
tas. Sukilimo pavojų kon- 
densotai nusako St. Žyman
tas įvade: "Jis lengvai galėjo 
sukelti gatvių kautynes ne 
vien su sovietų okupantais, 
bet ir su komunistuojančiais 
lenkų ir žydų aktyvistais ir, 
užuot apsaugojęs miestą nuo 
sunaikinimo, tik jį pagrei
tinti ir padidinti. Tačiau 
Vilniaus lietuviai sukilėliai, 
kurių tarpe vyravo jauni
mas, studentai, darbininkai, 
žemesnieji ir vidutiniai tar
nautojai, daugiausiai taip 
pat jauni, persikėlę Vilniun 
ne iš Kauno, bet iš įvairių 
Lietuvos provincijų, 
vadovavosi jausmais, bet ne 
logika, protu ar šaltu ap
skaičiavimu.”

Įvykių eigą autorius V.R. 
aprašo gyvai. Skaitytojas 
pasijunta lyg pats dalyvavęs 
ir išgyvenęs sukilusių lietu
vių nuotaikas, pajunta kaip 
draugiškas nusiteikimas ru
sams, su kuriais net netu
rėta bendros sienos, virsta 
pasipiktinimu ir pasibaisėji
mu kai rusai sulaužę visas 
sutartis, okupuoja Lietuvą 
ir vykdo brutalų, masišką 
tautos naikinimą talkinin
kaujant lenkams ir žydams.

Praėjus virš keturiasde
šimt metų žaizda apgjja pa
viršutiniškai, viduje ji 
pūliuoja. Žinomi ir nežinomi 
įvykiai, autoriaus gyvai 
aprašyti, šiurpą kelią, 
primena, kad tautos naikini
mas tebevyksta, ir tebevyks 
kol Lietuva bus okupuota.

Pasiruošimas Vilniaus 
sukilimui ir jo eigą, autorius 
aprašo kondensuotai, jau
natviškai. Įtempimą didina 
realiza vimas, kad tai tikri, 

- istoriniai įvykiai, tautos iš
gyventi lemtingomis dieno
mis. Atpasakojime jauti 
gilią meilę savo tautai, ryžtą 
ją išvaduoti iš rusų, lenkų ir 
žydų, kurie kaip piktybinis 
vėžys įsičiulpę į Lietuvos 
kūną.

Vytauto Rimkaus atpafia 
kojimas praturtino lietuvių 
tautos genocido literatūrą.

Ava Saudargienė

VIKTORIJOS 150-METIS

Šiemet, lakpričio 19 d. 
suėjo lygiai 150 metų, kai į 
Portland© vietovę, dabarti
nėje Viktorijoje, atvyko 
apsigyventi Henty šeima. 
Laike tų metų John Batman 
ir John Pascoe įkūrė koloni
jas, iš kurių išaugo dabarti- 
nis^Melbourno miestas.

Šią sukaktį Viktorijos 
valstija ruošiasi iškilmingai 
paminėti, o paštas net išlei
do specialius pašto ženklus.
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Rinkimams pasibaigus
LSS VADOVYBĖS 

RINKIMAMS 
PASIBAIGUS

Kas treti metai vykstą 
Lietuvių Skautų Sąjungos 
vadovybės rinkimai, ėję 
labai jau pagal planą, ką tik 
pasibaigė. Juose dalyviais 
buvo užregistruota 563 turį 
teisę balsuoti s-gos nariai- 
rės iš Atlanto, Australijos, 
Europos, Kanados, Ramiojo 
Vandenyno ir Vidurio rajo
nų. Iš jų balsavo 454 asme
nys (iš 91 užsiregistravusio 
dalyvauti rinkimuose Aus
tralijos rajono nario , bal
savo 75 asmenys).

Iš LSS Australijos Rajono 
į LSS Tarybą kandidavo 6 
asmenys ir 2 į rajono vadus.

Į LSS Tarybą, bendruoju 
sąrašu, (viso renkama 8) iš
rinktas v.s. B. Žalys ; Sese
rijos sąrašu (viso renkama 
4) - s.fil. P. Pullinen; Aka
demikų Skautų Sąjūdžio są- 
tašu (viso renkama 4) - ps. 
fil. A. Žilinskas. Brolijos są
rašu (viso renkami 4) kan
didatavęs v.s. H. Antanaitis 
liko kandidatu.

SUSIPAŽINKIME!

Naujasis Rajono Vadas

Metų pabaigoje, LSS 
rinkimų metu, naujuoju LSS 
Australijos Rajono vadu iš
rinktas v.s. fil. Balys 
Barkus.

Brolis Balys gimęs 1920 
m. gegužės 1 d. Iš profesijos 
- agronomas. Studijavo Vy
tauto Didžiojo Universitete 
Kaune ir Žemės Ūkio Aka
demijoje, Dotnuvoje. Šiuo 
metu jau išėjęs į pensiją.

Į skautus įstojo 1932 m. 
Kaune, Jėzuitų gimnazijoje 
veikusioje Maironio draugo
vėje. 1938 m. perėjo į Aka
demikų Skautų Korp! “Vy
tis”. 1939 m. davė sk. vyčio, 
1940 m. - skautininko įžo
džius.

Skautiškąjį patyrimą 
brolis Balys gilino įvairiose 
stovyklose ir kursuose: 1936 
m. lankė skautų vadų mo
kyklą Karmėlavoje, dalyva
vo draugovės stovykloje 
Paneriuose, Giruliuose, Pa
langoje, Il-je Tautinėje Sto
vykloje Aukšt. Panemunėje, 
keliose Sydnejaus ”Aušros" 
tunto stovyklose, rajoninėje 
"Trakų", Vl-je Tautinėje ir 
kt.

LSS Australijos Rajono 
vadu išrinktas v.s.fil. B. 
Barkus.

Į aukštuosius S-gos orga
nus išrinkti:

Į LSS Garbės Teismą - 
v.s.fil. E. Korzonas, v.s.fil. 
J. Damauskas ir v.s.fil. J. 
Plaušinaitienė;

Į LSS Kontrolės Komisiją
- v.s. Č. Kiliulis, v.s. P. Mo
lis, s. M. Banevičius ir v.s. V. 
Vidugiris;

Brolijos Vyr. Skautininku 
išrinktas v.s.fil. K. Matonis, 
jo pavaduotojas - ps. A. 
Senkus;

Seserijos Vyr. Skautinin
ke - v.s. S. Gedgaudienė, pa
vaduotoja - v.s. M. Vasi
liauskienė;

ASS Vadijos pirmininku - 
s.fil. K. Jėčius, pavaduotoja
- ps. fil. A. Rauckienė.

Lyg šiol dar negauta žinių 
kas yra išrinktas vyr. 
Sąjungos pareigūnu - LSS 
Tarybos pirmininku. Jis 
renkamas iš LSS Tarybos 
narių tarpo Žios Tarybos 
narių.

-X—

Yra vadovavęs eilei skau
tiškų vienetų: 1032-39 m. 
vadovavo Maironio skautų 
d^vei Kaune. Persikėlęs į 
Žemės Ūkio Akademiją, 
1940 m., steigė skautų aka
demikų būrelį. Vokietijoje, 
1946-47m. vadovavo skautų 
vienetui Oberleningene.

Australijoje, augindamas 
jauną šeimą, kurį laiką pri
klausė Korp! Vytis Austra
lijos Korespondentiniam 
skyriui, o vėliau, nesant 
ASS skyriaus Sydnejuje, 
1961 m. įsijungė į Sydnejaus 
Skautų Židinį. 1972.2.6 - 
1976.2.16 buvo Sydnejaus 
"Aušros" tunto tuntininku, 
1973 m. Rajono 25-mečio 
Jubiliejinės stovyklos virši
ninku, 1983-84 m. - Sydne
jaus ASS skyriaus pirmi
ninku.

LSS Australijos Rajono 
vadijoje 1970-76 m. brolis 
Balys buvo iždininkas ir 
tiekimo sk. vedėjas, o nuo 
1977.7.1 -1981 m. LSB Aus
tralijos rajono vadeiva. 1977 
m. pakeltas į vyr. skautinin
ko laipsnį, apdovanotas 
ordinu Už nuopelnus.

JjEUUNttJ
Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius 
siųsti: v.s. B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

RAJONO VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS
PRANEŠIMAS RAJONO 
VADOVAMS -

VADOVĖMS

XV-sis LSS Australijos 
Rajono Vadovų-vių
Suvažiavimas įvyks 1985 m. 
sausio 5 d. (šeštadienį), 9 
vai. ryto, Rajoninės ’’Baub
lio Aidas” Stovyklos rajone, 
netoli Canberros, A.C.T..

Į suvažiavimą dalyviais 
kviečiami: LSS Tarybos na
riai; LSS Australijos Rajono 
Vadijos (buv. ir dabartinės) 
nariai; rajono tuntų tunti- 
ninkai, ASS skyrių pirmi
ninkai, skautinininkų ramo
vių pirmininkai, (senųjų) 
skautų židinių tėvūnai ir 
visų šių pareigūnų pavaduo
tojai arba jų atstovai;

PRIE CANBERROS — GANDAS AIDI, 
STOVYKLA BUS - ’’BAUBLIO AIDAS” - 
ČIA SUSKRIS DAUG BROLIŲ - SESIŲ, 
ČIA IR TAU DAR VIETOS RASIS! 
REGISTRUOTIS PASKUBĖK, 
IR TAUPYTI JAU PRADĖK!

’’AUŠROS” TUNTAS VOKIETIJOJE
SKAUTAI VASARIO 16 

GIMNAZIJOJE

Šiais mokslo metais, po 
ilgų vasaros atostogų, Vasa
rio 16 gimnazijoje vėl pra
dėjo ’’atsigauti” skautai, ku
rie pernai nebuvo labai 
veiklūs. Dėka Meilės Mic
kienės ’’Aušros” t untas 
atsigavo ir pradėjo veikti. 
Jai pareigas perdavė vyr. 
sk. sesė J. Lemkienė, kuri 
susilaukusi šeimos pasitrau
kė iš pareigų. Sesė M. Mic
kienė jau pernai buvo 
paprašyta perimti ’’Aušros” 
tunto vadovavimą, kai ji 
lankėsi gegužės mėn. Vo

Brolis Bal js yra nemažai 
keliavęs ir stovyklavęs *, 

1978 m. stovyklavo Vl-je 
Tautinėje Stovykloje, 
Paxton, J.A.V., 1983 m. - 
Jubil. Stovykloje Kanadoje. 
Yra užmezgęs pažintis su 
daugeliu J.A. V. ir Kanados 
lietuvių skautų vaodvų: ve
da gausią korespondenciją. 
Yra skautiškos - bendruo
meninės spaudos bendra
darbis.

Drauge su mūsų nuošir
džiais, skautiškais sveikini
mais naujų pareigų gavimo 
proga, naujajam rajono va
dui palinkėkime ištvermės ir 
Dievo palaimos dirbant šioje 
atsakingoje, skautiškų 
idealų, tarnyboje!

B.Ž.

ĄŽuolo-Gintaro Vadovų 
Mokyklų Australijos skyrių 
vedėjai, skautų tėvų komi
tetų pirmininkai ar jų atsto
vai; skautininkai.

Suvažiavimą atidarys 
LSS Australijos Rajono va
do atstovas, j.s. fil. dr. R. 
Šarkis. Suvažiavimą praves 
naujasis rajono vadas, v.s. 
fil. B. Barkus.

Suvažiavimo darbotvar
kė: 1. Suvažiavimo atida
rymas; 2. Rajono vado 
pareigų perdavimas / rajono 
vėliavos perėmimas; 3. Su
važiavimo prezidiumo kvie
timas; 4. Einamieji reikalai: 
a) Sekančios rajoninės sto
vyklos aptarimas; b) Aus
tralijos Liet. Skautų Fondo 
reikalai; c) Ąžuolo-Gintaro 

kietijoje. Jos rūpesčiu 
tuntas atgijo ir skautiškas 
gyvenimas gimnazijoje vėlei 
pajudėjo.

Pirmoje bendroje sueigo
je dalyvavo visi skautai. 
Dabar tuntui priklauso 32 
skautai, dauguma yra atvy
kę iš įvairių pasaulio kraštų. 
Turime ne vien tik ’’žemės” 
skautus, bet veikia jūrų ir 
oro skautai.

Sesė M. Mickienė atvyks
ta iš Frankfurto į gimnaziją 
kas antrą šeštadienį ir pra
veda sueigas nuo 4 iki 6 vai. 
Sesė M. Mickienė turi gabu
mų dirbti su jaunimu ir jau
nimas ją mėgsta. Jos duktė 
lanko Vasario 16 gimnaziją, 
o sūnus dabar lanko ameri
kiečių gimnaziją, kurioje ža
da šiais metais įsigyti ates
tatą.

Antra sueiga įvyko po 
dvejų savaičių. Visas tuntas 
pasiskirstėme būreliais: 
’’Lituanicos” skiltis, vad. 
skilt. Tomas Žukauskas, 
’’Erelių” skiltis, vad. skilt. 
Virginijus Jocys, ’’Bebrų” 
skiltis, vad. skilt. Aleksand
ras Janutis, ’’Lapių" skiltis 
ir ’’Vaivos” , vad. sk. Lina 

(Šliažaitė. Sueigos metu 
pagaminome gaireles: 
apžiūrėjome kokia gražiau
sia, bet galų gale nuspren
dėme, kad visos labai gra
žios, nes visi tiek daug 
įdėjome širdies ir darbo.

Sueigos būna įvairios: pa
dainuojame skautiškas dai- 

Vadovų Mokyklų kursai; d) 
Veiklos pagyvinimas viene
tuose; e) Sekanti Tautinė — 
VII-ji - stovykla (1988 m.): i) 
Rajone, ii) Amerikoje,’ f) 
Susimąstymo diena. 5. 
K1 ausimai ir sumanymai. 6. 
Suvažiavimo uždarymas.

Rajono Vadijos pareigū
nai ir vienetų vadovai ar jų 
atstovai paruošia suvažiavi
mui trumpus savo sričių 
veiklos pranešimus (ne il
gesnius kaip 5 min.).

Laukiamas juo skaitlin- 
gesnis atstovų dalyvavimas 
suvažiavime.

Budėkime!

Rajono spaudos -informa

cijos skyrius

neles, pažygiuojame, moko
mės paruošti raportus ir t.t.

Kadangi sesė M. Mickienė 
daugiausia laiko praleidžia 
su skautėmis, tai skautai 
neturi vadovo. Galbūt sesės 
M. Mickienės sūnus perims 
vadovavimąir skautai turės 
savo vadovą.

Spalio 28 d. suruošėme 
iškylą. Iškylą pravedė oro ir 
jūrų skautai. Žygiavome per 
Vokietijos tamsius miškus ir 
rasotus laukus. Jau iš anks
to buvome įspėti apsirengti 
šiltai ir gerais batais. Va
dovai tikrai nejuokavo. Be
žygiuodami pasiklydome ir 
vietoj numatytų 5 kilometrų 
nužingsniavome 15! Bet 
skautas visuomet linksmas, 
tad ir ši ’’nesėkmė” buvo vi
sų gerai sutikta, be to, 
sveikas miško oras ir gražūs 
laukai. Pasiekę savo tikslą, 
įruošėme laužavietę, netoli 
Viernheimo, išsikepėme ant 
anglių dešreles ir labai gar
džiai pavalgėme. Tai buvo 
šalta ir ūkanuota diena; šal
tis ir rūkas, rūkas... Bet 
visi buvome labai patenkinti 
ir linksmi, puikiai praleido
me laiką.

’’Aušros” tunto globėja 
yra sesė E. Lucienė, kuri 
priklauso gimnazijos perso
nalui. Jos dėka mes tą dieną 
skaniai pavalgėme. Sesė E. 
Lucienė už skautišką veiklą 
yra apdovanota ordenu už

Nukelta į 7PS1-
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Adelaidinės pabiros
Nuostabiai greitai skuba 

laikas, nusinešdamas 
įvykius praeitin. Spalio 23 d. 
suėjo vieneri metai kaip iš 
mūsų tarpo pasitraukė reži
sierius Jonas Neverauskas. 
Jo mirtis buvo staigi ir neti
kėta.

Jonas Neverauskas paliko 
gilius pėdsakus netik Ade
laidės, bet ir visos Australi
jos lietuvių kultūriniame 
gyvenime. Jo pasišventimas 
lietuviškam teatrui dar ir 
šiandien jaučiamas jo bend
radarbių veikloje. Jono puo
selėta veikla dar ir dabar 
gyva ir jo atminimas ilgai 
liks gražiu pavyzdžiu lietu
viškos scenos mylėtojams.

»♦*

’’Lituanica” choras savo 
35 metų gyvavimo sukaktį 
atšventė spalio 29 d., sek
madienį, Lietuvių Namuose 
metiniu koncertu. Choro 
dirigentė G. Vasiliauskienė 
šiai sukakčiai atžymėti 
sukvietė visus anksčiau 
dainavusius vyrus, kurie 
padainavo tris labai gražiai 
nuskambėjusias dainas.

Į koncertą atsilankė gra
žus būrys tautiečių, paro
dydami, kad lietuviškos dai
nos jie dar nepamiršo. Svei
kiname ’’Lituanią” 35 rąam- 
žiaus sukaktyje ir linkime 
ilgo ir našaus grvvenimo.

♦♦♦

Stasiui Žukui 60 m.

Vibal 'ūš
Naujasis Adelaidės lietu

vių klebonas kun. Juozas 
Petraitis jau ’’įsigyveno” 
Adelaidėje ir numato netru
kus pradėti lankyti savo pa
rapijiečius, tikslu juos ar
čiau pažinti ir palaikyti 
glaudesnį ryšį.

Pamažu Adelaidės para
pijos gyvenimas grįžta į 
normalias vėžes.

Kol kas dar vis nemaža 
adelaidiškių negali apsi
spręsti dėl vykimo į Lietu
vių Dienas Canberroje: 
vieni žada vykti mašinomis, 
kiti traukiniais, autobusais, 
treti - lėktuvais. Susidomė
jimas yra nemažas gal tif< 
trūksta paraginimo per 
mūsų radijušą. Matyt, 
negauta smulkesnės infor
macijos iš rengėjų.

***
Adelaidiškiai 

’’parlamentarai’ - ALB 
Tarybos nariai jau du kartus 
buvo susirinkę aptarti mūsų 
bendruomenės reikalų. 
Paskutiniame posėdyje 
buvo peržiūrėta suvažiavi
mo darbotvarkė ir pareikšti 
kai kurie pageidavimai, ku
riuos žadėjo Apylinkės 
V-bos pirmininkas persiųsti 
ALB Krašto V-bai. Sekantis, 
paskutinis prieš suvažiavi
mą, pasitarimas numatytas 

gruodžio 6 d. Gaila, kad ALB 
Tarybos nariai dar nėra 
gavę ir susipažinę su numa
tytais statuto pakeitimais.

Adelaidės ”Talkos” sky
riaus metinis narių ir taupy
tojų susirinkimas įvyko 
lapkričio 11 d. Lietuvių Na
muose. Dalyvavo virš 40 na
rių ir taupytojų. Skyriaus 
pirm. V. Neverauskas pada
rė plačią apžvalgą apie ’’Tal
kos” veiklą ir pasidžiaugda
mas progresu, kvietė raginti 
mūsų jaunąją kartą stoti - 
jungtis į ’’Talkos” narių 
eiles.

Šiais metais ’’Talka” pas
kyrė lietuviškoms organiza
cijoms $ 700: chorui ”Litu- 
ania” $ 100, taut, šokių 
grupei $ 100, Sporto kl. 
’’Vytis” $ 100, ALB Apyl. 
V-bai $ 100, Austr. Liet. 
Jaunimo S-gai $ 100 ir 
PALM (Moterų Sekcijai) 
Ine. $ 200.

’’Talka” per 23 savo 
gyvavimo metus dosniai pa
rėmė visas lietuvių organi
zacijas. Tai gražus ir ver
tingas” gestas iš vienintelės 
Australijos lietuvių finansi
nės organizacijos.

Adelaidės skyrius sekan
čiais metais švęs savo 
veiklos 10 metų sukaktį. 
Po susirinkimo visi dalyviai 
buvo pavaišinti ’’kąsniu ir 
gėrimu”.

VIEŠNIA IŠ 
AUSTRALIJOS

VI PLJK ryšininkė Aldo
na Butkutė šią vasarą lan
kėsi JAV ir Kanadoje. Tau
tinių Šokių Šventės metu 
Clevelande ji tarėsi su PLB 
Valdybos pirmininku V. Ka
mantų apie VI PLJ K-to 
ruošą. PLB vicepirmininko 
Rimanto Dirvonio iniciatyva 
sušaukto posėdžio metu 
Čikagoje viešnia turėjo 
progą pasitarti ir su PLB vi
cepirmininke B. Jasaitiene. 
JAV LJS bei kitų organiza
cijų atstovais.

ir senatorė Mar garet Reid

Pirmadienį, 1984.X.15, 
pirmąją dieną Senior Citizen 
Week, Canberros lietuviai 
išgirdo malonią žinią: p. Al
bertas Balsys pagerbtas 
titulu: ’’A.C.T. Senior 
Citizen of the Year”. Iš viso 
keturi Canberros vyresnio 
amžiaus piliečiai pagerbti 
tuo titulu - dvi moterys, du 
vyrai: Albertas vienas iš jų. 
Senatorė Margaret Reid 
pasveikino pagerbtuosius. 
Tą vakarą per televiziją ro
dė Albertą apjuostą titulo 
kaspinu ir apdovanotą sim
boline statulėle (Trophy) ir 
$ 500 čekiu. Canberros dien
rašty ir vienam iš savaitraš
čių patalpintos nuotraukos. 
Linksma diena, atnešusi 
Albertui ir visiems Canber
ros lietuviams garbės ir 
džiaugsmo.

Šitam page .rbimui 
Albertą Balsį pasiūlė ALB 
Canberros Apylinkės 
Valdyba nurodydama jo 
lietuviškos bendruomenės 
veiklos sąskaitą, įspūdinj^ 
savo platumu ir tęstinumu: 
pirmininkas (mažd. 15 m.), 
sekretorius ir iždininkas 
ALB Canberros Ap. V-bos; 
apie 20 m. atstovavęs Can
berra ALB Krašto Taryboj, 

ėjęs Tarybos pirmininko ir 
vicepirmininko pareigas; LB 
Seimo atstovas; Canberros 
Lietuvių Klubo Steigimo 
Akto pasirašytojas ir ilga
laikis to Klubo rėmėjas.

Alberto visuomeniškos 
veiklos apimtis nesiriboja 
vien lietuviais. Jis maždaug 
12 m. buvo narys - atstovas 
A.C.T. Good Neighbour 
Council; nuo įsteigimo, 18 
m., pirmininkavo ir uoliai 
dirbo su A.C.T. Baltų Tary
ba, pašventęs nemažai laiko 
Masonų ložei ir A.C.T. Lions 
Klubui.

Be abejonės, ALbertas 
Balsys yra rimtai nusipelnęs 
pripažinimo, bet ir garbės 

už jo plataus masto visuo
meniškumą. Pasaulio liet. 
Bendruomenė tai pripažino 
suteikdama jam Vytaut-o 
Medalį 1978 m. Titulu 
"A.C.7&. Senior Citizen of 
the Year”. Alberto nuopel
nai tapo pripažinti ir aus
tralų tarpe. Būdinga ir ypa
tingai smagu kad Albertas 
šios garbės susilaukė kaip 
tik tais metais kai Canberroj 
ruošiamos Australijos lietu
vių dienos. Sveikiname!

A.V. Stepanas

Iš žodžio į akmenį
Paminklas Adomui Mickevičiui

Lapkričio 24 d. Newcastle 
Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas Stasys Žukas savo 
namuose gražiai paminėjo 
savo 60-tąjį gimtadienį. 
Šian minėjiman buvo 
sukviesti beveik visi (virš 30) 
lietuviai. Be to, buvo svečių 
ir iš Sydnejaus.

Stasys ir Colette Žukai iš
gyveno Newcastle mieste 
virš 30 metų. Per visą tą 
laiką Stasys buvo aktyvus 
mūsų apylinkės visuomeni
nėje, kultūrinėje ir muziki
nėje veikloje.

Jis prieš 30 metų suorga
nizavo chorą (iš 28 daininin
kų) ir per visą laiką išbuvo 
šio choro chorvedžiu (diri
gentu). Tik prieš keletą me
tų choras, dėl stokos daino- 
rių, (kai kurie mirė, kiti 
suseno ar persikėlė kitur 
gyventi) nustojo veikęs.

PEr 30 metų šis choras 
dainavo visuose Newcastle 
Apylinkės Valdybų sureng
tuose minėjimuose bei 
meniniuose parengimuose. 
Be to, choras koncertavo ir 
Krašto Valdybų suruoštose 
Dainų šventėse Sydnejuje, 
Melbourne ir Adelaidėje. 
Per ištisus 30 metų choro 
repetičijos vykdavo S. ir C. 
Žukų įame.

Šali< muzikinės veiklos,
MūM| Pastogė Nr. 48,1984.

Stasys 30 metų laikotarpyje 
keturis kartus buvo ir New
castle Apylinkės Valdybos 
pirmininku.

Stasys prieš 10 metų at
gaivino Newcastle lietuvių 
Diskusijų Klubą, kuris te
beveikia ir dabar. Keletą 
metų jis buvo šio klubo pir- i 
mininku.

60-tojo gimtadienio vaka- į 
rienės metu Stasį sveikino 
dabartinis Diskusijų klubo 
pirmininkas Stasys Butkus, 
puvusių choristų vardu Zi
na Zakarauskienė ir New- ’ 
castle apylinkės lietuvių i 
vardu - Dr. M. šeškus.

Po vakarienės buvusių ! 
choristų dainuojamos? skam- j 
bėjo lietuviškos dainos iki i 
vidurnakčio. Solo porą liau- j 
dies dainų padainavo A. j 
Grigaliūnienė. Ji taip pat i 
iškepė gimtadieniui muži- j 
nišką tortą, kurio užteko vi- | 
siems svečiams.

Stasys Žukas savo trum- : 
Rame žodyje dėkojo visiems i 

fewcastle lietuviams už lin- ■ 
kėjimus bei dovanas. Jis sa- j 
kėši, esąs laimingas galėda
mas sakyti, kad visi New- : 
castle lietuviai yra jo drau- Į 
gai- j

M.Š. j
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Iki šiol norai Vilniuje pa
statyti Adomui Mickevičiui 
paminklą likdavo vis neįgy
vendinti. Pirmasis ketini
mas - jau prieš 80 metų. 
Vilniškis žurnalistas Č. Jan
kovskis vietą paminklui pa
rinko Pilies kalne. Sukūrė 
eskizą, iš miestelėnų buvo 
pradėtos rinkti aukos, bet 
tuo viskas ir baigėsi - caro 
valdžia ketinimus palaidojo 
(liko tik šv. Jono bažnyčios 
viduje epitafija poetui - tuo, 
matyt, ir pasitenkinta, įam
žint A. Mickevičiaus vardą).

1924 m. skulptorius iš 
Krokuvos Z. Pronaška (Vė
liau Vilniaus universiteto 
profesorius) dešiniajame - 
Neries krante, priešais Vil
nios žiotis, ’’Gražinos” auto
riui suprojektavo ir sumon
tavo bandomąjį modelį. Su
kaltas iš lentų, prie upės 
iškilo keistas 12 metrų 
statinys. Bematant vilniečiai 
davė jam vardą - Baidyklė. 
Ilgainiui ėmė pūti lentos. 
Skulptorius J. Mikėnas 
pasakodavęs studentams, 
kaip pro ’’Mickevičių” skrai
dydavę paukščiai: į vieną 
ausį įskrenda - pro kitą iš
skrenda. Taip ir nyko tas 
laikinas statinys, kol vieną 
kartą jį nunešė patvinę upės 
vandenys...

Vilniečiai ieškojo naujo 
"Mickevičiaus”. 1925 m. vėl 
imtąsi iniciatyvos. Šį kartą 
paminklas poetui turėjo 
iškilt, i Rotušės aikštėje 
(priešais dabartinį Dailės 
muziejų). Projektą kūrė 
skulptorius S. Šukalskis. 
Tačiau ekscentriška, simbo
liška kompozicija nesusilau
kė pritarimo - ji atrodė visai 
svetima Vilniui.

Pagaliau 1931 m. buvo 
paskelbtas konkursas. Jame 
dalyvavo žinomi lenkų 
skulptoriai K. Dunikovškfs, 
A. Madelskis... Pirmą pre
miją laimėjo Henriko Kunos 
projektas. 17 metrų A. 
Mickevičiaus paminklą 
numatyta statyti centrinėje 
Vilniaus gatvėje, prie E. 
Ožeškienės skvero. Ant 
aukšto postamento - dešine 
ranka prisidengęs akis, kai
re prie krūtinės prispaudęs 
knygą, apsisiautęs graikiška 
tunika, basnirčias eina poe
tas keliautojas, poetas pra
našas... Prasidėjo darbas, 
paminklas turėjo būti ati
dengtas 1935-siais metais. 
Bet ir šį kartą jis nebuvo 
pastatytas. Lenkų šovinis
tams netiko skulptoriaus 
asmuo - nenorėjo, kad jo 
darbas stovėtų pačioje Vil
niaus širdy. Prasidėjo kal

bos, ginčai, rašymai, apkal
bos, kol visa nutraukė 
antrasis pasaulinis karas. 
Skulptorius tespėjo iškalti 8 
postamento plokštes ’’Vėli
nių” tema (šešios jų jau dau- 
Skaip 40 metų guli prie 

ės instituto fasado)...
...Gediminas Jokūbonis 

žino tą 80 metų nesėkmių 
kelią. Kiek baimina tas lem
tingas šešėlis, lydėjęs A. 
Mickevičiaus sugrįžimą į 
jaunystės miestą. Jis - 
penktasis, panoręs ’’pašauk
ti” poetą iš praeities. Ir 
penktą jam išrinkęs vietą - 
intymią, gotikos ir baroko 
paunksmėje, prie Pili« 
skersgatvio, kur atvyko 
spetynikametis Adomas, 
kur jis gyveno, baigė uni
versitetą, parašė ir išleido 
pirmąjį kūrybos rinkinį 
Poezija” (į du jos tomus įėjo 

’’Bala, dės ir romansai5’, 
’’Vėlinių” n ir IV dalis, 
’’Gražina’...) Čia 1817 m. su 
kitais jis suorganizavo nele
galią anticarinę Filomatų 
draugiją, kurią susekus ka
lintas, ištremtas iš Lietuvos, 
Čia praėjo penkeri metai. 
Gal patys neužmirštamiausi!

L. ir M.
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MELBOURNE

MELBOURNO 
LIETUVIŲ 

BIBLIOTEKOJE

Australijos Lietuvių Fon
do vardu dėkojama V. Aniu- 
liuij savo lėšomis persiun
tusiam Vakarų Vokietijon, 
Vasario 16 gimnazijos nuo 
gaisro nukentėjusiai biblio
tekai per 100 lituanistinių, 
Melbourno Lietuvių Biblio
tekai atliekamų, knygų.

Gauta Šaltinių
Bibliotekai: 1976 m. Austra
lijos Lietuvių Dienų filmas. 
Dovana Dr. M. Quinn ’’Pre
sent Time the Hammond 
World Atlas”, USA, 1978. 
Gauta per V. Šalkūną: Lie
tuvos pogrindžio spaudos 
JAV perspausdinti leidiniai: 
’’Aušra” 1978-1980, Nr.Nr. 
35, 37, 39-41, 1983-84. 
’’Lithuanian Information 
Center”, USA 1984, J. Bočio 
’’Katalikybė ir inteligentija 
šiuolaikinėje Lietuvoje”, S. 
Gaidelio, S.J. ’’Maldos 
Apaštalavimas”.

Gauta Šaltinių Bibliote
kai: V. Rimkaus ’’Lietuvių 
sukilimas Vilniuje”, London 
1984. M. Blyno ”1. Nostra
damus ir pranašystės / II. 
Erdvės ir paslaptys”, JAV 
1984. A. Gustaičio ’’Tikroji 
Lietuva”, 79 žemėlapiai ir 
172 iliustracijos, Chicago, 
1983. A. Gustaičio sudarytas 
Lietuvos žemėlapis
1:1,000,000, Čikaga 1982. 
Lietuvos miestų herbai iš A. 
Gustaičio žemėlapio, dail. T. 
Valius, Čikaga 1982.

Aukojo bibliotekai $ 5 B. 
Juodeškienė.

Aukojo bibliotekai: J. 
Barkienė 11 Lietuvos pašto 
ženklų, $ 10 S. Sikorskis. 
Visiems mūsų bibliotekos 
geradariams nuoširdus ačiū.

J.Mikštas
Bibliotekos vedėjas

MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS

Lapkričio 25-28 d.d., Či
kagoje, ruošiamas V-sis 
Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumas. Rengėjai: Lituanis
tikos Institutas, Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų S-ga, 
J.A.V. Liet. Bendruomenės 
Krašto Valdyba ir Pasaulio 
Liet. Inžinierių ir Architek
tų S-ga.

Griežtųjų Mokslo, Tech
nologijos ir Architektūros 
programomis sutiko vado
vauti sekantieji sesijų vado
vai:

Inž. J. Danys - Struktūra 
ir Statyba, Dr. S. Bačkaitis - 
Transportacija, Dr. V. Fid- 
leris - Energija, Dr. V. Kle
mas - Jūros Mokslai, Dr. V. 
Narutis - Chemijos Mokslai, 
Geol. B. Saldukienė - Žemės 
Mokslai, Dr. P. Zunde - In
formacijos Mokslai, Dr. A. 
Liulevičius - Matematika.

Humanitarinių ir Sociali
nių- Mokslų programoms 
sutiko vadovauti šie sesijų 
pirmininkai:

A. Liulevičienė - Teologi- 
i'a, E. Sakadolskienė - Muzi
kologija, Dr. K. Keblys - Li

teratūra, Dr. K. Trimakas - 
Psichologija, E. Žygaitė - 
Folkloras, S. Kuprys - Teisė, 
Dr. A. Idzelis - Politiniai 
Mokslai, Dr. A. Klimas - Li
tuanistika.

S. Zalatorė

VIPLJ
Kongresas

ŠEŠTASIS JAUNIMO 
KONGRESAS

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos pirmininkas 
Gintaras Grušas lankysis 
Australijoje šių metų pabai
goje.

Gintaras Grušas, gyve
nantis Los Angeles, j Mel- 
bourną atvyks gruodžio 22 
dieną ir iš Melbourno vyks į 
Canberra kur dalyvaus 
Australijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos suvažiavime, 
Kongreso ruošos komiteto 
posėdyje ir Lietuvių Die
nose. Jiek žinoma, po Lietu
vių Dienų jis dar lankysis 
Sydnejuje.

♦ * ♦

šeštojo Jaunimo Kongre
so emblema buvo renkama 
iš daugelio labai gerai pa
ruoštų pasiūlymų. Visus 
projektus padarė ir pristatė 
jaunimas. Ruošos komiteto 
pasirinktoji emblema yra 
suprojektuota Eglės Klup- 
šaitės.

***
Kongreso lėšoms telkti 

Melbourne surengto SEK
MADIENIO SPEKTAKLIO 
video įrašas jau yra baigia
mas paruoštia ir netrukus 
bus rodomas. Norinčios šiuo 
įrašu pasinaudoti organiza
cijos gali kreiptis į Mel
bourno Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Valdybą.

* * *
Melbourno LJS narės Bi

rutė Kymantienė, Virginija 
Bruožytė ir Zita Prašmutai- 
tė ruošiasi gastroliuoti J.A. 
Valstybėse su dainų koncer
tais. Tų koncertų tikslas yra 
suįdominti Amerikos lietu
vius 1987-88 metais Austra
lijoje įvyksiančiu šeštuoju 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresu.

* * *
šeštojo Jaunimo Kongreso 

iždan jau pradėjo plaukti 
aukos ir pajamos. TALKA 
1983 metais paskyrė kong
resui $ 300, o 1984 m. $ 500. 
Linkime TALKAI kad jų 
pelnas proporcingai augtų 
kiekvienais metais.

Jūratė Grigonytė iš Can- 
berros aukojo $ 60, J. Nor
mantas iš Geelongo $ 100 ir 
melburniškiai Petras Mažy
lis $ 30, Irena O’Dwyer $ 50. 
Melbourno skautininkų 
Ramovė prisidėjo su $ 15 ir 
Australijos Lietuvių Fondas 
paskyrė $ 1000.

ALJS Valdyba Melbourne 
iš savo iždo pervedė 1000 
dolerių į kongreso iždą. 
Kongreso parengimų komi
sijos suruoštas Sekmadienio 
Spektaklis atnešė apie $ 600 
pajamų.

Graži pradžia, visiems 
ačiū.

Perfrazuodami žinomą 
posakį sakome kad kiekvie
nas didelis užsimojimas pra
sideda su pirmuoju doleriu. 
Mūsų banko sąskaita yra 
TALKOJE ir ji prieinama 
visiems norintiems
paaukoti.

Informacijos Komisija 
AUKOS———" 

LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

J.O. Liutikai iš W.A. $ 100 
Salės seniūnija $ 50 
V. Šliogeris $ 20

Ačiū
B. Stašionis

PAMKA Dovanos
AUKOS 

"MŪSŲ PASTOGEI”

L.B. Latrobe Valley V-ba
VIC $60

V. Koženiauskienė VIC $ 50
O. Liutikas WA $ 25
V. Bitinas NSW $25
Angelė Schaffer

ACT $ 160.99
L. Tarvydienė NSW $ 17
V. Šutas NSW $ 10
L.V.S. ’’Ramovė” VIC $ 50
A.L.B. Krašto V-ba

NSW $ 100
M. Keraitis NSW $ 2
D. Giedraitytė NSW $ 2.50 
V.M. Narušienė NSW $ 5 
V. Patašius NSW $ 30
E. J. Laurinaičiai NSW $ 20 
J.K. Pauliukėnai NAW $ 10
Canberros lietuvių Klubas

ACT $ 200
Dr. L. Petrauskas NSW $ 15
A. Adomėnas
P. Kanas
V. Kardelis
O. Šalkauskienė
L. Skerienė
E.R. Šemetai
D. S. Skoruliai
J. Cervin
J.S. Meiliūnai
E. A. Bakaičiai
V. Juozapavičienė
M. B. Juškai
Z. J. Kalpokai
J.E. Krikiščiūnai
B. E. Panke vičiai

NSW $20 
NSW $ 5 
NSW $ 10 
NSW $ 5 

VIC $ 10 
VIC $ 20 

NSW $25
NSW $ 10

VIC $25 
VIC $10 
VIC $ 10 
VIC $ 10 
VIC $ 10 
VIC $ 10 
VIC $ 10

L. Ray-Bortkevičiūtė
VIC $ 10

D.V. Simankevičiai VIC $ 10
V. Talackienė Vic $ 10
V.A. Vaitiekūnai VIC $ 10
D. A. Žilinskai VIC $ 10
Adelaidės Sp. KI. ’’Vytis”

SA $ 20
R. J. Venclovai NSW $ 20
V. Jaras NSW $ 30
S. Venskus ' NSW $ 25
E. Astramskas NSW $ 2.50 
Canberros Apylinkės V-ba

ACT $25
A. Kaspariūnas VIC $ 25 
Nata ir Jurgis Liutikai

NSW $40
V? Vingienė NSW $ 10
S. Abramavičius NSW $ 5
J. Kapočius NSW $ 10

Mieliems aukotojams ta
riame nuoširdų ačiū.

’’Mūsų Pastogės” 
Administracija

Atkelta iš $ psl.

Nuopelnus su rėmėjo kaspi
nu.

Tju'f> vyksta tautiškas 
gyvenimas Vasario 16 gim
nazijoje. Dabar sesė M. 
Mickienė nori įgyti visiems 
skautams uniformas. Jinai 
jau yra užprašiusi išaugtas 
uniformas iš mūsų brolių ir 
sesių iš Š. Amerikoje. ’’Auš
ros” tuntas iki šiolei netu
rėjo savo vėliavos. Sesė J. 
Lemkienė užsakė Kanadoje 
vėliavą. Dabar laukiame 
uniformų ir vėliavos.

Tikiuosi, kad daugumas 
skautų turės progos nuvykti 
į skautų stovyklą Anglijoje, 
kuri vyksta kiekvienais me
tais per vasaros atostogas. 
Gal net ir čia, Vokietijoje 
įstengsime suorganizuoti 
stovyklą?

Vyr. sk. Danutė Baltutytė 
’’Vilniaus” tuntas

; Mūsų korespondentė 
Vasario 16 d. vardo gimna
zijoje, sesė v.sk. Danutė 
Baltutytė, gruodžio 17 d. 
grįžta į Adelaidę. Ji labai iš
samiai aprašė vietos gyve
nimą savo viešnagės - moks
lo metu. Dėkojame! - Red.

giminėms Lietuvoje
Po naujų pertvarkymų ir pakeitimų siuntiniams į Lie

tuvą siųsti, nuo dabar muitą už dovanas turės sumokėti 
patys siuntinių gavėjai. Siūlome ir toliau pasinaudoti 
mūsų patyrusiu ir praktišku tarpininkavimu. 
KALĖDINĖ DOVANA - SIUNTINYS No. 4. 1984 m. 
1 Vyriškas arba moteriškas megstinis, 1 vyriški išeiginiai 
marškiniai, 1 bliuskutė, 2 p. vyriškų kojinių, 2 p. 
moteriškų nailoninių kojinių, vilnonė arba šilkinė gėlėta 
skarelė, 40 angliškų arba amerikietiškų cigarečių, Vz sv. 
arbatos, 1 sv. grynos pupelių kavos, 1 p. džinsinių kelnių, 
denim arba rumbuoto aksomo, firmų ”Wrangler” arba 
’’Levi", 1 vyriška arba moteriška žieminė striukė - 
anorak.

Šio siuntinio kaina su pašto ir dokumentų sutvarkymo 
išlaidomis — $ 250.oo

Jei kas pageidauja gali ir pats sudaryti siuntinį, savo 
nuožiūra, iš pageidaujamų Lietuvoje dalykų, kuriuos že
miau išvardiname.
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški firmos "Adidas”

$38.00 
Siuntinyje gali būti 2 poros 61.00

’’Olympus” 25.00 
52.00 

Sportiniai kostiumai, firmos "Adidas" 42.00
61.00 

"Olimpus” 22.00 
51.00 

Džinsinės denim arba rumbuoto aksomo kelnės 27.00
Žieminiai moteriški ilgi batai su šiltu pamušu • 100.00 
Normalūs vyriški arba moteriški geri batai 50.00
Vyriški kostiumai 170.00
Moteriški kostiumėliai 120.00
Moteriški arba vyriški megstiniai 34.00
Vyriški išeiginiai marškiniai 20.00
Bliuskutės 20.00
Vilnonės arba šilkinės skarelės 8.50
Vyriškos arba moteriškos striukės — anorakai 100.00
Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti pašto ir
apdraudimo išlaidom $ 44.00

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles. 
Sudarome testamentus, adminstruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

Nauja tvarka, galioja dabar.

BALTIC STORES & Co.
Z. JURAS

11 LONDON LANE, BROMLEY. KENT BRI 4HB, 
ENGLAND.

Tel. 01 460 2592

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA“ LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 9% metimų palūkanų.
Už terminuotus indėlius:

aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 
nustatytas sumas.

Nuo$100 iki $10.000-12 % 
nuo $10.000 iki $20.000-13%
nuo $ 20.000 ir daugiau —14%

TALKA nuo 1984 m. sausio 1 d. sumažina Vz% už oasko- 
las.

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 užskaita- ■ 
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) , 
iki 17% dividenta. ;

• Teikia paskolas iki $ 30.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotajais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p.. sekmadie
niais nuo 1.30 vai. p.p. iki 3 vai. p.p.. Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryta iki 2 vai. o.p.

Pašto adresas: "TALKA". Box 4051. GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 vai. iki 3 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose. Pašto adresas: TALKA. Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St. Norwood, S.A. 5067,.

Sj dbejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16-18 East Terrace, Bankstawn, N.S.W. 
2200.

Pašto adresas: "TALKA", Box 4051, GPO, Melbourne. 
Vic. 3001.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Šiuo metu jau esame 
surinkę pažadų sumoje $ 
113.000. Esame neperto- 
liausiai savo užsibrėžto tiks
lo surinkti $ 150.000. Dar 
pasispauskime ir tikslas bus 
atsiektas. Nelaukime, kol 
mūsų draugas ar bičiulis pa
sižadės ar įmokės ir man jau 
nebereikės "prisidėti”... 
Ateikime patys savanoriškai 
į talką lietuviško židinio iš
laikymui! Pageidaujame, 
kad pinigai būtų įmokėti dar 
pries Kalėdų šventes, tai 
mus įgalintų laiku atmokėti 
bankui paskolų ir išvengtu
me nuošimčių mokėjimo.

Toliau skelbiame pavar
des prisidėjusių prie vajaus: 
AUKOJO: J. Vaičius $ 300, 
Ant. Laukaitis $ 250, V .G. $ 
200, J. Žukauskas $ 150 (per 
klaidą buvo paskelbta J. Ži
linskas), J.P. $ 100, A. Vin
gienė $ 50.

SKOLINO neimdami 
nuošimčių:

Po $ 1000 - Biblioteka (C. 
Liutiko atm.), K. Burneikis, 
A. Giliauskas, Ant. Laukai
tis, M. Šumskas, I. ir E. Va
ilokai.

Po $ 12 - V. Danta, K. ir J. 
Paul, H. Virgeninkas.

Ponai O. ir V. Jakučiai iš 
Viktorijos $ 300,

V. ir L. Gaidžioniai ir V. 
Šurka po $ 250.

Jurgis Janavičius $ 200.
Visiems aukojusiems ir 

skolinusiems nuoširdžiai 
ačiū. Aukos ir paskolos prii
mamos bet kokio dydžio. 
Pinigus prašome siųsti 
sekančiu adresu: 
LITHUANIAN CLUB LTD.

P.O.BOX 205 
BANKSTOWN, NSW, 2200

SYDNEJAUS ŠAULIŲ 
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 25 d., Lidcom- 
be, parapijos salėje įvyko 
Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopos narių visuotinis - ne
paprastas susirinkimas, kurį 
sušaukė šaulių kuopos Rev. 
Komisijos pirmininkas J.P. 
Kedys, remdamasis LŠST 
Centro Valdybos Čikagoje 
nutarimu ir Sąjungos pirmi
ninko p. K. Milkovaičio pa
vedimu.

Rev. Komisijos pirminin
kas J.P. Kedys, pradėdamas 
susirinkimą 1 vai. p.p. 
pranešė, kad susirinkimas 
yra teisėtas neatsižvelgiant 
į atvykusių narių skaičių, 
nes buvo skelbta, kad susi
rinkimas prasidės 12.30 vai. 
p.p. Be to, išaiškinęs susi
rinkimo šaukimo tikslą, pra
šė išrinkti susirinkimo pir
mininką ir sekretorių. Pre
zidiumo pirmininku tapo iš
rinktas J.P. Kedys, sekre
torium Pr. Sakalauskas.

Buv. Šaulių kuopos pirmi
ninkas J. Abromas į susirin
kimą neatvyko ir nepadarė 
jokio pranešimo apie šaulių 
kuopos veiklą. Revizijos 
Komisijos aktą perskaitė 
J.P. Kedys. Pajamų - išlaidų 
apyskaita buvo patvirtinta.

Saulių kuopos pirmininku 
(slaptu balsavimu) dauguma 
balsų išrinktas Stasys Pačė- 
sa. Būstinė: 7/31 Valentine 
Str., Yagoona, NSW 2199, 
tel. 644 7332.
i ŠAULIŲ kuopos Valdybą 
išrinkti: T. Dailidienė, Pr. 
Dailidė ir J. Slavikauskas. Į 
Rev. Komisiją: J.P. Kedys, 
Pr. Sakalauskas ir M. Juš
kevičius. Naujais nariais 
priimti: M. Juškevičius ir 
Adomas Laukaitis.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE ;
* 16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414>
, Gruodžio 16 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
, ruošiamas naskutinis šiais metais
► TURGUS
- Daug vertingų premijų; gera nuotaika.
► Palaikykite Lietuvių Namus savo'
► atsilankymu.

► Gruodžio 23 d., sekmadienį, 2 vai.
► ruošiama
► KALĖDŲ EGLUTĖ
►
► klubo narių vaikams. Atvyks Kalėdų 
, senelis. Įėjimas veltui. Prašome regis-
► truoti savo vaikus klube asmeniškai 
, arba telefonu 708 1414 iki gruodžio 16 
k dienos. Paskubėkite su registracija,

kad nebūtų vaikams nusivylimo.

Klausimuose ir sumany- ] 
muose buvo pasiūlyta, nuo 
1985 m. pradžios pakelti 
nario mokestį: dirbantiems 
$ 3, nedirbantiems ir pensi
ninkams bei moksleiviams $ 
2. Pasiūlymas, balsavimo 
keliu, buvo priimtas. Be to, 
šaulys S. Pačėsa pareiškė 
susirinkimui padėką už pa
sitikėjimą, išrenkant šaulių 
kuopos pirmininku. Pažadė
jo dėti pastangas pagyvinti 
šaulių kuopos veiklą, jei bus 
darnus bendradarbiavimas 
su naujai išrinkta Valdyba. 
Susirinkimas nebuvo 
gausus, bet darbingas.

S.P.

VIETOJ GĖLIŲ:

Pagerbdamas mirusį j 
’’Mūsų Pastogės” redaktorių | 
V. Kazoką, p. V. LABUTIS j 
vietoj gėlių ’’Mūsų Pastogei” < 
skiria $ 20.

Gruodžio 24 d., pirmadienį, rengiamos <
Sydnejaus lietuviams <

BENDROS KOČIOS
Tikimės užjūrio svečių. Kaina $ 8 <
asmeniui. Pradžia 7 vai. Prašome iš <
anksto užsisakyti ir atsiimti bilietus 
ne vėliau kaip iki 16 gruodžio. Visos • 
vietos yra numeruotos - todėl skubėki- < 
te užsisakyti vietas sau ir savo drau- , 
earns. . . ,
Gruodžio 31 d., pirmadienį, 8 vai. < 
rengiamas Sydnejaus lietuviams

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS “
Skani vakarienė; gros gera kapela. (

Įėjimas $ 15 asmeniui.
Palaikykime Lietuvių namus savo 

skaitlingu dalyvavimu.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ BIBLIOTEKOS 
PRANEŠIMAS

Geriausia Kalėdų dovana savo artimiesiems yra lie
tuviška knyga, kurią Jus galite lengvai įsigyti bibliote
koje, kurioje yra virš šimto žymiųjų rašytojų knygų, 
Vaizdžiai aprašyti istoriniai atsiminimai bei įvykiai, no
velės, poezija, beletristika ir t.t. Žemiau vardinamos 
knygos yra dabar gautos:
A.L.B. Krašto Valdyba-METRAŠTIS 1984 metų
A. Merkelis -A. SMETONA
J. Gliaudą -BALTOS VĖLIAVOS
V. Rimkus -LIETUVIŲ SUKILIMAS VILNIUJE
Akademinė. Sk. Leid l-POG. .RINDŽIO AUŠRA
A. Saudargienė
B. Žalys 
Kronikos Leidykla 
Z. Raulinaitis
G. Tautvytis 
K. Grigaitytė
J. Kralikauskas
K. Šbirpa 
B. Raila 
Erlėnas
A. Gailiušis 
M. Vaitkus 
M. Vaitkus 
M. Slavėnienė 
E. Josiūnas

rVĖJAS IŠ RYTŲ
—APIE ŽMONES, ŽEME IR VĖJUS 
LlIETUVIŲ BAŽNYČIOS KRONIKA 
-KETURI FRONTAI
-GYVENIMAS OK. LIETUVOJE 
-TYLOS DOVANA
-ŠVIESA LANGE
-SUKILIMAS
-LAUMIŲ JUOSTOS 
-GIRIŲ SARGAI 
-VISAIP ATSITINKA 
-PER GIEDRĄ IR AUDRĄ 
-NEPRIKLAUSOMYBĖS SAULĖJE 
-PUTINAS MANO ATSIMINIMUOSE 
-DARIAUS-GIRĖNO ALBUMAS

ANGLŲ KALBA

SYDNEJAUS PARENGIMAI 1985 M.
SAUSIS

12-13 d. Klevelando lietuvių koncertas
19 d. Sporto klubas Kovas
26 d. Ramovėnų Dainų Diena

VASARIS

2 d. Liet. Klubo parengimas
9 d. Blynų balius (Moterų Draugija)

17 d. Vasario 16 d. minėjimas (Apyl. v-ba)

KOVAS
3 d. Kaziuko mugė

16 d. Liet. Klubo parengimas
17 d. V. Putvinskio minėjimas (šauliai)
30 d. Apyl. Valdybos popietė

BALANDIS
7 d. Liet. Klubo parengimas

13 d. Pavergtų Tautų Komitetas
20 d. Sporto Klubas Kovas
21 d. Apy. Valdybos popietė
28 d. Dainos choro popietė

GEGUŽIS
4 d. Liet. Klubo parengimas
5 d. Motinos Diena (Sav. Mokykla)

18 d. Savaitgalio Mokyklos metinis balius
26 d. Moterų D-jos popietė

BIRŽELIS

9 d. Išvežtųjų minėjimas (Tautos Fondas)
16 d. Išvežtųjų minėjimas (Baltų K-tas)
22 d. Liet. Klubo parengimas - joninės
29 d. Ateinininkų parengimas
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LIEPA

13 d Liet. Klubo parengimas
21 d. Dariaus — Girėno minėjimas (šauliai)
27 d. Dainos choro vakaras
28 d. Moterų D-jos susirinkimas

RUGPJŪTIS

10 d. Liet. Klubo parengimas
18 d. ALB Syd. apyl. susirinkimas
24 d. ’’Tėviškės Aidų” balius
31 d. Sporto Klubas Kovas

RUGSĖJIS

8 d. Tautos Šventė (Apyl. Valdyba)
14 d. Liet. Klubo parengimas
28 d. ’’Mūsų Pastogės” spaudos balius

SPALIS

12 d.. Liet. Klubo parengimas
27 d. Pensininkų popietė

LAPKRITYS

2 d. Sporto Klubas Kovas
10 d. Moterų D-jos iešminė (Engadine)
16 d. Liet. Klubo parengimas
24 d. Kariuomenės šventė (ramovėnai)
30 d. Dainos choro koncertas

GRUODIS

24 d. Kūčios (Liet. Klubas)
31 d. Naujų Metų balius (Liet. Klubas)

C.T. Pichel
J. Pajaujis
A. Solzhenitzin
Dambriūnas
A. Shifrin
P. Leonas
P. Česnulis
M. Boreauf
M. Boreaug
Tamošaitis ____
Amnesty Internat—PRISONERS OF CONSCIENCE
Prof. K. Pakštas -LITHUANIA AND WORLD WAR

-SAMOGITIA
-GENO IDE
-GULAG ARCHIPELAGO
-INTRODUCTION IN MOD. LITHUANIAN
-THE GUIDEBOOK IN USSR
-whithliberty AND JUSTICE
-IN THE SHADOW OF WHITE EAGLE
-LAND OF CROSSES
-YOUNG CHRISTIANS IN RUSSIA
-LITHUANIAN EASTER EGGS 

Tai yra mažas sąrašas knygų kurias galite įsigyti 
savoje bibliotekoje, tad nesidrovėkite ją aplankyti ir 
pasirinkti pagal savo skonį dovaną savo artimiesiems.

Beto, turime auto mašinoms didelių ir mažo formato 
lipinukų bei metalinių tautinių ženklų.

PADĖKA

Danutė Bartkevičienė 
aukų lapais lietuvių kapinių 
priežiūrai surinko $ 254. Šie 
pinigai lapkričio 28 d. buvo 
įteikti Stasiui Abromavičiui, 
kuris per daugelį metų 
kapinėse pjaudamas žolę tu

Administracijos adresas:
P.O. Box 550 BanksU *n 2200 
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 25
Užsienyje papr. paštu $ 30
Oro paštu į N. Zelandiją $ 40
Oro paštu kitur $ 55

rėjo nemažai išlaidų. Ačiū 
visiems aukojusiems bei 
rinkėjai, o ypač Stasiui Ab
romavičiui už atliktą didelį 
darbą bei rūpestį tvarkant 
kapines.

Prel. P. Butkus

mist Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W., 2200

Redaktorius: J. Mašanauskas
P.O. Box 550 Bankstown 2200

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.

Printed by Rotor Ltd.
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