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II Karo pabaiga
40 METU SUKAKTUVĖS

š.m. kovo mėn. PLB Visuom. 
reikalą komisijos pirm. A. Gečys buvo 
nuvykęs į Toronto miestą Kanadoje, 
kur dalyvavo Kanados LB Krašto 
valdybos pirm. A. Pacevičiaus ir 
vice pirm, visuomeniniams reikalams 
Joanos Kuraitės-Lasienės pastan
gomis sukviestame pasitarime š.m. 
gegužės 7 d. Kanados sostinėje 
Ottawoje vykstančios Helsinkio aktą 
pasirašusių valstybių konferencijos 
reikalais. Be PLB atstovo, šiame 
pasitarime dalyvavo VLIKo valdybos 
atstovas Liūtas Grinius, Ottawos 
Pavergtų tautų komiteto, atstovas ir 
PLB visuomeninių reikalų komisijos 
vicepirm. J. Danys ir Toronto pa
vergtų tautų komiteto pirm, latvis dr. 
Linards Lukss. Pagrindinę atsakomybę 
už lietuvių atstovavimą neša Kanados 
LB Krašto valdyba. PLB ir VLIKas 
pažadėjo savo paramą informacinės 
medžiagos pristatymo reikalu. J. 
Danys paruošė atitinkamą memo
randumą sovietų vykdomam žmogaus 
teisių paneigimui Lietuvoje nušviesti. 
Jį PLB Visuomeninių reikalų ko
misija jau išsiuntinėjo Ottawos 
konferencijoje Helsinkio susitarimams 
peržiūrėti dalyvaujančių valstybių LB 
kraštų valdyboms. LB Kraštų val
dybos prašomos minėtą memorandumą 
įteikti savo gyvenamų kraštų vyriau
sybėms.

RE AG A V O

PLB valdyba, reaguodama į nepa
grįstus ff pakartotinus Pasaulio žydų 
kongreso užmetimus lietuviams, lie

SPAUDOS SĄJUNGOJE
PADĖKA

Su apgailestavimu priimdami dr. A. 
Kabailos pasitraukimą iš Lietuvių 
bendruomenės spaudos sąjungos val
dybos ir jos pirmininko pareigų, 
dėkojame jam už įdėtą darbą ir 
pastangas vadovaujant spaudos sąjun
gai jos didelių permainų laiku.

Nežiūrint svarbių Australijos lie
tuvių bendruomenės tarybos pirmi
ninko pareigų, kad ir ruošdamasis 
tarybos sesijai Canberra mieste, dr. A. 
Kabai!a rado laiko įvykdyti išsamų 
peržiūrėjimą įvairių spausdinimo 
priemonių, reikalingų "Mūsų pas
togei", senam rinkimo aparatui pra
dėjus "šlubuoti".

Panaudojęs savo profesines žinias ir 
prityrimą ir paskyręs daug laiko,- 
įgytas priemones - kompiuterį jis 
pritaikė lietuvių kalbai, kas padėjo 
spaudos sąjungai išvengti didelių 
išlaidų.

Vykdydamas XIII Australijos lie
tuvių bendruomenės tarybos sesijos 
nutarimą kreiptis į Australijos ir viso 
pasaulio politinius vadus, pasiunčiant 
jiems sesijoje priimtas rezoliucijas ir 

pasiuntė pirmininko Vytauto K am an to 
pasirašytus laiškus JAV senatoriams 
bei kongresmanams, Baltiesiems Rū
mams, Teisingumo bei Valstybės 
departamentams ir žydų orga
nizacijoms. Šių laiškų kopijos buvo 
pasiųstos {vairių pabaltiečių ir lie
tuvių organizacijų vadovybėms. Spe 
cialūs pranešimai apie laiškus ir jų 
turinį buvo pasiųsti žinių agentūroms, 
laikraščiams ir televizijai. Laiškus ir 
pranešimus kiekvienam gavėjui ar 
institucijai atskirai parašė ir išsiuntė 
Algimanto Gečio vadovaujamos PLB 
Visuomeninių reikalų komisijos narė 
Gintė Damušytė su talkininkais.

Premijų šventė

JAV LB Kultūros Taryba rengia 
penktąją premijų šventę Cleveland 
š.m. gegužės 11 d. Šventės metu bus 
atžymėti ir pagerbti 1984 metų 
laureatai.

IŠTAISYMAS

Didžiai Gerbiamas Pone Redak
toriau,

maloniai prašau vakar (balandžio 
23 d.) išsiųstą Specialią ELTĄ - 
NAUJA VLIKO VALDYBA - ištai
syti sekančiai:

Valdybos nariai: Dr. Elena Arma- 
nienė ( ne dr. Elena Ermanienė) ir p- 
lė O. Barškėtytė (ne p-lė O 
Baršketytė).

su geriausiais linkėjimais, 
Margarita Samatienė 

įstaigos Vedėja

prašant jų atsižvelgti į sunkią 
Lietuvos padėtį sovietinėje okupa
cijoje ir daryti pastangas atstatyti 
lietuvių teisę patiems nuspręsti savo 
valdymosi formą, dr. Algis Kabaila 
tuo pat laiku mokė "M.P." tekstų 
rinkėjus, kaip dirbti su kompiuteriu. 
Kompiuteri perkėlus į Lietuvių na
muose, Bankstown, įsikūrusią redak
ciją, jis, reikalui esant, važinėjo 
pašalinti atsiradusias kliūtis.

Dar kartą dėkodami už jo visą 
darbą ir pasišventimą, dr. A. Kabailai 
linkime sėkmės jo darbuose!

Lietuvių bendruomenės 
spaudos sąjungos valdyba.

PA R EI GO MI S
PASISKI RSTĖ

Gegužės 2 posėdyje Lietuvių ben
druomenės spaudos sąjungos valdyba 
pareigomis pasiskirstė sekančiai:

Pirmininkas Benius Vingilis, 
vicepirmininkas Vytautas Patašius, 
buhalteris Algis Milašas, 
iždininkas Viktoras Jaras ir 
sekretorius Vincas Augus

tina vičius.

Pereitą savaitę suėjo 40 metų nuo 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos 
Europoje. Nors jau 40 metų praėjo be 
atviro ginkluoto konflikto Europos 
kontinente, bet tikra taika, Europą 
padalinus i dvi ideologiniai priešingas 
dalis, atsiekta nebuvo.

Dauguma šių laikų istorikų Antrojo 
pasaulinio karo pradų ir priežasčių 
ieško 1919 metų Versalio taikos 
konferencijos nutarimuose.

Prancūzų dominuojama Versalio 
konferencija nugalėtai Vokietijai 
pastatė sąlygas, kurios ją ne tik 
ekonomiškai žlugdė (milžiniškos repa
racijos, netekimas daug žemių, ali- 
jantų kontrolė Ruhr krašto pra
monės), bet ir primetė vieniems 
vokiečiams kaltę už pradėjimą karo.

Prieš tokią taikos sutartį judėjimas 
prasidėjo tuoj karui pasibaigus, ypač 
dešiniosioms partijos, savo tikslams 
atsiekti, išnaudojant vokiečių jaus
mus. Jau 1923 m, galvodami, kad su 
pagelba organizacijų, apimančių karo 
veteranus, jie galės paimti valdžią, 
nacionalsocialistai, vadovaujami Hit
lerio ir padedami žymaus karo vado 
gen.Luedendorf, bandė įvykdyti pučą 
ir nuversti vyriausybę. Pučas nepa
vyko, Hitleris buvo suimtas ir užda
rytas kareivinėse parašė knygą "Mein 
Kampf", kurioje išdėstė savo pažiūras 
į Vokietijos problemas.

Nors iki 1923 per rinkimus kraštu
tinės kairiosios k dešiniosios partijos 
sugebėjo į Reichstagą pravesti ne
mažą skaičių atstovų, laike sekančių 
šešių metų jų įtaka sumažėjo.

Pasėkoje piniginės reformos, panai
kinusios nežmonišką pokario inflia
ciją, po atsigavimo pramonės, at
statymui gavus paskolų iš Amerikos ir 
D. Britanijos atstačius Vokietijos di
plomatinius santykius į normalesnes 
vėžes su Prancūzija, Vokietija ekono
miškai suklestėjo. Kai kurių teigimas, 
kad Hitleris Vokietijai padėjo atsi
gauti nuo karo pasėkų yra klaidingas.

Veimaro respublika, taip vadinama 
pagal miestą, kuriame 1919 m. posė
džiaudamas parlamentas priėmė naują 
konstitu ciją, buvo demokratiška 
valstybė.

Galą tolimesnei pažangai atnešė. 
1929 metais prasidėjusi ekonominė 
pasaulio krizė, kuri Vokietiją palietė 
daugiau, negu kitus kraštus: dar nuo 
karo te be atsigaunanti pramonė nu 
stojo užsienio kapitalo ir užsienio 
rinkų. Ekonominė stagnacija ir iš to 
išeinantis nedarbas sudarė sąlygas vėl 
subujoti kraštutiniesiems. 1929, 1931 
metų rinkimuose Hitlerio vado
vaujami nacionalsocialistai laimėjo vis 
daugiau vietų Reichstag - Vokietijos 
parlamente. 1933 metų rinkimuose už 
nacionalsocialistus balsuojančių vo
kiečių skaičius sumažėjo, kartu jų 
atstovai Reichstage, bet jie, nesu
darydami daugumos, turėjo didžiausią 
skaičių atstovų.

Dėl komunistų ir nacionalsocialistų 
keliamų riaušių, socialdemokratų ir 

krikščionių demokratų koalicijos, ne 
galėdamos atstatyti krašte tvarkos, 
suiro. Pirmojo pasaulinio karo vo
kiečių žinomiausias generolas ir 
tuolaikinis prezidentas Hindenburg, 
kai kurių savo patarėjų buvo pri
kalbėtas pakviesti Hitlerį sudaryti 
vyriausybę.

Negalima sakyti, kad vokiečiai 
Hitleriui nepritarė: Wehrmacht patiko 
jo teorija, kad Vokietija I-jo Pa
saulinio karo nepralaimėjo, kad ka
riuomenė fronte buvo "išduota" 
viduje vykusios revoliucijos. Vidurinė 
klasė - tarnautojai, profesionalai, 
miesčionys, prardę savo sutaupąs 
pokario infliacijoje, tikėjosi, kad 
Hitleris atstatys vidinę tvarką, kuri 
dėl nacių ir komunistų siautėjimo 
buvo anarchiška. Kitų partijų poli
tikai tikėjosi, kad sykį valdžioj, jie 
Hitlerį galės manipuliuoti ir su
tramdyti jo radikalias, kraštutines 
pažiūras.

Visiems patiko jo pasmerkimas 
Versalio sutarties ir atmetimas kaltės 
už karo pradėjimą.

įvyko kitaip.
Atėjęs į valdžią Hitleris netruko 

Vokietijoje įvesti vienos nacional
socialistų partijos valdžią. Reichstag 
buvo paleistas, naujų rinkimų nebuvo, 
o prezidentui Hindenburg neužilgo 
mirus, Hitleris perėmė ir valstybės 
galvos pareigas.

Vienu pirmųjų Hitlerio valdžios 
veiksmų buvo atsisakymas Versalio 
sutarties. Iki tol iki 190,000 karių 
apribota kariuomenė - Wehrmacht 
buvo pradėta didinti įvedant pri
valomą karo tarnybą, sukuriant iki tol 
alijantų uždraustą aviaciją ir pra
dedant statyti didelius karo laivus. 
(Prieš tai Wehrmacht karininkai, tarp 
kurių buvo vėliau pagarsėjęs tankų 
generolas Guderian, tankų manevrus 
pravesdavo su tankais Sovietų Sąjun
goje, arba su faniera "šarvuotais" 
paprastais automobiliais).

Alijantams į tai nereaguojant, 1936 
m. Hitleris, prieštaraujant savo gene
rolams, įsakė Wehrmacht žygiuoti į 
pagal Versalio sutartį demilitarizuotą 
Pareinio kraštą. Hitlerio argumentas 
generolams buvo stoka valios ir 
nusistatymo pasipriešinti Prancūzijos 
ir D. Britanijos vyriausybėse ir 
visuose žmonėse. Jis buvo teisus - 
aiijantai nepasipriešino, nors ir turėjo 
tuo laiku žymią karinę persvarą.

Austrijos prijungimas 1938 m. 
palaikytas vidiniu Vokietijos reikalu.

Po to sekė Miuncheno konferencija, 
Hitleriui sukėlusi dar didesnį ap etitą. 
Joje jis gavo Sudetenland, pats 
pasiėmė likusią Čekoslovakiją ir 1939 
kovo 23 iš Lietuvos atėmė Klaipėdos 
kraštą.

Tik tada aiijantai, anglai ir pran
cūzai, išsigandę Hitlerio, su Lenkija 
sudarė sutartis, pagal kurias, pasta 
rąją užpuolus, D. Britanija ir Pran
cūzija ateis į pagelbą.
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MŪSU LAIKAIS...
IVIŪS U L AI K AI S,

Prieš kurį laiką, vieną gražų 
ketvirtadienį, kuris sutapo su mėnesio 
ketvirtąja diena, ketvirtą valandą 
popiet man atsitiko toks dalykas, kad 
daugiau nei keturis metus mano 
gyvenimas buvo virtęs nei šiuo nei 
tuo. Ne tik mano, bet dar keturių 
žmonių. Nuo tada skaitmenį "4" aš 
oficialiai paskelbiau savo nelaimin
guoju numeriu. Taigi, skaitytojui bus 
nesunku įsivaizduoti, kaip turėjau 
jaustis Didįjį ketvirtadienį, kuris 
"išpuolė" ketvirto mėnesio ketvirtą 
dieną (kas netiki, žiūr. artimiausią 
kalendorių).

Iš pat ryto, dar nieko bloga 
nenujausdama, išsiruošiau iš namų. 
Prieš akis buvo ilga, laisva nuo darbo, 
tegul truputį ir apniukusi, diena. 
Aiškumo dėlei turiu pasakyti, kad 
mūsų šeima priklauso tai išimtinai 
(exclusive) grupei žmonių, kurie 
(mūsų laikais? Australijoje?) neturi 
savo automobilio. Tai įgalina mus 
priklausyti dar išimtimesnei (even 
more exclusive) grupei, kuri (taip, 
mūsų laikais! taip, Australijoje!) neša 
pas batsiuvį taisyti batus. Aš kaip ir 
dauguma to "exclusive" klubo narių, 
iš dviejų blogybių - traukinys ar 
autobusas - pasirenku mažesnę, tai 
yra, traukinį. Mūsų luoifto nekilnoja
mas turtas paprastai yra nepertoliau- 
siai geležinkelio stoties, į kurią 
pėsčiuodami mes ir nudėvime savo 
puspadžius.

... Nors ir nežadėjau iki pat vakaro 
naudotis N.S.W. geležinkelių patar
navimais, vistiek patraukiau stoties 
link. Mat mūsų priemiestis žymus ne 
tik tuo, kad jame gyvena kai kurie 
M.B.E., bet ir tuo, kad čia nėra nė 
vienos didesnės parduotuvės. Aš 
turėjau tokį veikimo planą: 1. nueinu 
iki stoties (greitai einant 5 min.), 
palieku pas batsiuvį batus; 2. kol juos 
taiso, pereinu į kirpyklą, susišukuoju, 
arba užsisakau eilę; 3. atsiimu batus, 
"išmetu" laiškus; 4. nuskuodžiu į

A USTR ALI JOJE.

gretimą priemiestį (greitai einant su 
lengvu kroviniu - 9 min. 30 sek.), 
apsiperku. Štai jums ir pusantros 
valandos pratybos bei valios grūdini
mo beveik gryname ore. Tiek teorijos.

Bet, kaip jau patyrėme po paskuti
nių rinkimų, mūsų laikais Australijoje 
teorija kartais skiriasi nuo praktikos. 
Trumpiau: batsiuvio nebuvo. Jo žmona 
pasitaikė labai maloni portugalė, iš 
pradžių man pasirodė, kad ji nė žodžio 
nemoka angliškai, bet geriau įsiklau
siusi ir, ypač, įsižiūrėjusi, kaip ji 
šypsodamasi purto galvą,supratau: 
"Anader vyk". Man tai netiko, man 
reikėjo šiandien. Ji suprato, bet nieko 
negalėjo padėti. Pasirodo, pati to 
nežinodama, aš visai neblogai moku 
gestų kalbą. Gal jau ir tada iš 
Aukščiau keis nors man gestikuliavo 
:"Atsargiai! Ketvirtadienis!".

Aš į tuos signalus atkreipiau dėmesį 
tik tuomet, kai kirpyklos lange 
pamačiau raudonu ant juodo užrašyta 
"For sale". Palauk, pasakiau sau 
mintyse ( o gal ir garsiai), čia kažkas 
ne taip. Ir, kaip esu pratusi tokiu 
atveju, pasižiūrėjau į laikrodį. Tuomet 
tik, kaip sakoma, man "daėjo": 
ketvirtadienis! ketvirto!! ketvirta!!!

Tačiau negi žmogus gulsi ir vietoje 
mirsi (mūsų laikais, Australijoje...). 
Mano ryžtas buvo tučtuojau įvertintas 
- laiškų dėžutė stovėjo savo vietoje 
prie spaudos kiosko, kuris mūsų 
priemiestyje atlieka ir kai kurias 
Australijos pašto funkcijas (bet tai 
jau atskiras anekdotas). Ant suoliuko 
prie autobuso sustojimo, kaip visuo
met, gulėjo senas beprotis. Mane 
pamatęs jis ėmė keltis, šypsotis ir 
pridėjęs prie lūpų du ištiestus pirštus, 
klausti: "Cigarette, love?", bet prisi
minęs, kad reikalas beviltiškas, vėl 
atsigulė. Tik apsigyvenusi šiose apy
linkėse aš nuoširdžiai gailėjausi, kad 
nerūkau ir apie tai jam pranešdavau 
bent dukart dienoje (eidama į darbą ir 
grįždama namo). Paskiau pripratau ir,

Druskininkuose. Och, kaip ten gražu, 
tikra Šveicarija (ar jis yra lankęsis 
tikroje Šveicarijoje, neaišku). į Aus
traliją atvykęs prieš šešis metus. Kaip 

. jam pavyko išvažiuoti? 0, tai ilga 
pasaka. Kaip man pavyko išvažiuoti? 
0 tai dar ilgesnė pasaka. Lietuviai jo 
nuomone panašūs į rusus, tik liesesnį. 
Iš tikrųjų, tai juk beveik vistiek, mes 
juk mokame rusiškai. "Jums", atsi
griebiau "galt ir vistiek, bet mums - 
ne". Tačiau, noras jį įžeisti man 
praėjo. Išgirdęs gimtąją kalbą žmogus 
sušilo, pašviesėjo... Taip, čia kraštas 
geras, bet žmonės, žmonės šaltoki ir į 
svečius vieni pas kitus nevaikšto. 
Atsisveikindama, aš jam rimtu veidu 
pranešiau, kad Lietuva, gal net 
neužilgo, bus vėl laisva. Ką jis į tai 
atsakė, negirdėjau, nes jau žengiau 
per "zebrą" ir nesiklausiau^

...Maždaug tuo metu sugrįžo mano 
- angelas sargas, kuris turi, nemalonų 

įprotį ketvirtadienį pasiimti laisvą (aš 
įtariu, kad jis dairosi lengvesnio 
darbo). Jis liepė traukiniui palaukti 
kol aš ateisiu. Savo stotyje neturėjau 
vargo su kontrole. Jie mane pažįsta: 
"Tai, ta", tikriausiai pasikalba tarpu
savyje. "kuri kas rytą atbėga pasigė 
rėti, kaip atrodo nuvažiuojančio 
traukinio užpakalinis vagonas".

... Visas Ūkęs Ketvirtadienis susi
klostė taip, kad aš suskaičiavusi, kad 
štai jau ketveri metai, kai ant manęs 
niekas viešai ~ o taip pat privačiai- 
nerėkia. Tas batsiuvys nesiskaito, jei 
priimsime domėn, kad jis neseniai iš 
ten, kur labai rėkaujama. Taip pat, 
kad jau ketveri metai, kai nusikračiau 
pasekmių to nelaimingojo ketvirta
dienio, nuo Ipirio pradėjau savo 
pasakojimą, (bar, bar, bar į medį). Ir šį 
Didįjį ketvirtadienį žmogus, tegul kad 
ir jaunas neprityręs geležinkelietis, 
viešai pareiškė, kad manimi tiki. 
Taigi, visa tai ir dar kai ką 
paskaičiavusi, nusprendžiau skaičių 
"4" atleisti iš savo nelaimingojo 
numerio pareigų ir perkelti į laimin
gojo numerio pareigas.

Pagaliau, juk čia Australija ir viskas 
.turi būti atvirkščiai! Ar ne?

ąiĮBuąznf biįh

AUSTE ALIŠK OS ATELAIŠOS

kad jam nereikėtų dėl manęs nuleisti 
kojų nuo suolo, aš jau iš tolo moju, 
mosuoju galvą į šalis ir ir šypsausi. 
Lygiai taip pat su manimi elgiasi mūsų 
laiškanešys.

Perėjusi sekantį priemiestį, nuta
riau likimo nebeerzinti ir kadangi 
gatvė atsirėmė į geležinkelį, man 
neliko nieko kita kaip nusileisti į gerai 
vėdinamą tunelį ir kovojant su gryno 
oro srovėmis, nuspręsti į kurią pusę 
važiuosiu.

...Prieš pat išlipdama iš traukinio, 
prisiminiau, kad gi neturiu jokio 
bilieto. Ant išėjimo vartelių rymojo 
labai aukštas, labai liesas, labai jaunas 
ir paaiškėjo, labai mandagus kontro 
bėrius. Mano pasakojimą, - kad aš 
turiu savaitinį bilietą, kad štai išėjau 
iš namų, negalvodama važiuoti trau
kiniu, ir štai, dabar aš čia, žodžiu, ką 
man daryti, - tą pasakojimą jis 
išklausė, lyg būtų girdėjęs pirmąkartą 
gyvenime. Truputį atsitiesęs pasitei
ravo ar aš prisimenu bilieto numerį. 
Ne, aš, gaila, neatsimenu. Tai gal 
prisimenu, kiek už jį mokėjau. Tą 
prisiminiau. Tai aš galinti eiti, taip, jis 
"sure", jokių problemų, "aš jumis 
tikiu", nei iš šio, nei iš to pridėjo.

...Pirmas dalykas, kurį pamačiau 
gatvėje buvo - kas? - ogi mažytė 
iškabėlė While - u - wait". Po ja tilpo 
batsiuvys, prekystalis, kėdė ir pusant
ro klijento. Jiems išėjus įtilpau aš. 
Batsiuvys mano "bizniu" visai neatro
dė patenkintas. Vis tik padaviau batus 
ir pirkinių krepšį, ar negalėtų jis 
mašina susiūti rankeną? Jis dar labiau 
paniuro ir riktelėjo: "Hand!" 
"Handle", pataisiau. Jis visai apsi
niaukė: I know! But this - no
machine! Hand! You know - "hand"! 
"Jo visa povyza sakyte sakė, kad jam 
ne naujiena turėti reikalo su apykur
čiais, neprimatančiais idiotais.

"Rusas", pagalvojau, bet nepasa
kiau. Sydnėjuje visi batsiuviai - rusai.* 
Grįždama paklausiu. Tada jis pats 
pasiįdomaus, iš ko supratau. Tada 
(aha) aš jam pasakysiu - iš to, kad jis 
rėkė. Bet jis nepasiįdomavo. Bet aš 
jam pasakiau, kad aš lietuvė. 0, taip, 
jis yra matęs daug lietuvių, jis buvęs

atkelta iš 1 psl.
Kapitonas James Cook, plaukioda

mas Ramiajame Vandenyne ir ieško
damas "didžiojo pietų žemyno", 1773 
m. vasario 17, kartu su savo jūreiviais 
stebėjo pietų ašigalio pašvaistę, 
dabar vadinamą Aurora Australis. Jie 
buvo pirmieji europiečiai ją pamatę.

Šiaurės ašigalio pašvaistės vardas 
Aurora Borealis, kurią kap. J. Cook 
matė tarp 1763-1768 m., plaukioda
mas šiaurėje.

Aurora Australis matoma naktimis, 
kai dangus tamsus, apskritime maž
daug 2500km nuo pietų ašigalio. Ją 
mato australai tyrinėtojai, laikinai 
apsigyvenę Pietų ašigalyje; Tasmani
jos ir pietų Viktorijos valstijos 
gyventojai ir, gana retai, pietų 
Queensland gyventojai.

Minėtos pašvaistės spalvos kaita
liojasi: gelsvai žalios, kartais su 

( rausvais pakraščiais, ar net tamsiai 
raudonais, išduodančiais skaistų žvil
gesį. Kartais minėtus atspalvius 
staigiai perskrodžia pluoštai viole
tinių ar mėlynų spalvų.

Anksčiau buvo manoma, kad paš
vaisčių spalvos tėra atspindys nuo 
ašigalio ledynų paviršiaus. Dabar gi 
ištirta, kad pašvaistė susidaro iš 
atomų švytėjimo, kai juos "bombar
duoja" nepaprastu greičiu skrieją 
elektronai ir protonai. Nuolatinis 
medžiagų degimas saulės paviršiuje 
išduoda energiją kuri išsviedžia elek
tronus, protonus, neutronus ir kt. Kuo 
didesnis vyksmas saulės paviršiuje, 
tuo ryškesnis spalvų kaitaliojimasis 

pašvaistėje.
Spalvų įvairumas šiaurės ir pietų 

pašvaistėse ilgą laiką mokslininkus 
stebino, tačiau šiuo metu jau aišku, 
kad įvairios dujos, kuriomis pripildyta 
atmosfera, sušvyti spalvomis, kai pro 
jas skrieja elektronai ir protonai. 
Gelsvai žalia spalva gaunasi nuo 
deguonies, o violetinė ir mėlyna nuo 
nitrogeno atomų-ionų. (Žemės at
mosfera yra pripildyta bespalvėmis ir 
kvapo neišduodančiomis dujomis: de
guonim ( oxygen) ir azotu (nitrogen), 
lonai, tai elektros prisikrovę atomai)

Pašvaisčių metu siaurytės elektri
nės bangos, skrisdamos nepaprastu 
greičiu perskrodžia dujas ir išduoda 
virpėjimo garsą, kurio žmogaus ausis 
negali girdėti. Paprastai išsireiškus: 
pašvaistėse vyksta toks pat elektrinis 
vyksmas kaip ir radijo bangose. Nuo 
1960 m. mokslininkai pašvaistes 
stropiai studijuoja, matuodami tam 
tikslui išrastu instrumentu, vadinamu 
riometru.

Mokslininkai teigia, kad pašvaisčių 
tyrinėjimas yra nepaprastai įdomus ir 
sudėtingas mokslas. Tie, kurie stebėjo 
pašvaistes, Aurora Australis ir Aurora 
Borealis, sako, kad nėra įstabesnio 
vaizdo šioje žemėje.

m m

Tuo pačiu metu alijantai pradėjo 
vesti derybas su Sovietų Sąjunga. 
Sovietų Sąjungos armija, Stalinui 
įvykdžius "valymus", per kuriuos buvo 
sunaikinta daugiau pusės karininkų 
korpuso (sušaudyti beveik visi vadai 
iki divizijų vadų), buvo silpna ir 
nepasiruošus kariauti, taip kaip ir visa 
pramonė ir ūkis.

Uždelsdamas derybas šu vaka
riečiais, 1939 m. rugpjūčio mėnesį 
Stalinas pradėjo derybas su Vokietija, 
tikėdamasis, kad jam tai duos laiko 
atstatyti Raudonąją armiją ir vilda
masis, kad Vakaruose vykstantis 
"kapitalistiniai-imperialistinis karas" 
susilpnins ir Vokietiją, ir vakariečius 
tiek, kad jis galės nesunkiai juos 
vėliau "sutvarkyti". Duodamas Hit
leriui laisvas rankas Lenkijoj ir 
vakaruose, Stalinas išsiderėjo sau 
rytinę, iki Curzon linijos, Lenkijos 
dalį, Besarabiją, priklausančią Ru
munijai ir, pradžioje Latviją ir Estiją. 
Taip pat jis gavo laisvas rankas 
Suomijoje. Lietuva turėjo likti vokie
čių rankose.

(Jau karui prasidėjus, šie protokolai 
buvo pakeisti, rusams perleidžiant 
Lietuvą iki Nemuno. Vokiečiams 
kariaujant Prancūzijoje, Stalinas, pa
sinaudodamas proga, įvedė kariuo
menę į Pabaltijo kraštus, Lietuvoje 
nesustodamas prie Nemuno. Vėliau 
vokiečiai iš rusų už tai gavo 
atlyginimą auksu).

Rusų - vokiečių nepuolimo sutartis 
buvo pasirašyta 1939 rugpjūčio 23, 

alijantų derybininkams dar tebesant 
Maskvoje.

1939 rugsėjo 1, Lenkijos vyriau
sybei atmetus Hitlerio reikalavimą 
grąžinti Dancigą (dabar Gdansk) ir 
per "koridorių" duoti vokiečiams 
karinius kelius į Rytprūsius, vokiečiai 
prieš Lenkiją pradėjo karinius veiks
mus.

Laikydamiesi Lenkijai duotų pa
žadų, prancūzai ir anglai, vokiečiams 
atmetus jų reikalavimą pasitraukti iš 
Lenkijos, Vokietijai paskelbė karą.

Prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, 
kurio pasėkoje Lietuva neteko nepri
klausomybės.

Bus daugiau

APIE LIETUVĄ

PLB Visuomeninių reikalų komisija 
kreipėsi į JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybos pirm. Joną Urboną su 
prašymu nupirkti atitinkamą kiekį pas 
leidėją esančių dr. Broniaus Kaslo 
veikalo prancūzų kalba "La Lithuanie 
et la seconde Guerre Mondiale" 
(Lietuva ir Antrasis pasaulinis karas), 
su tikslu veikalą išsiuntinėti įvairių 
kraštų bibliotekoms. Dr. B. Kasiu! 
tarpininkaujant, su leidėju susitarta ir 
artimu laiku 500 laisvojo pasaulio 
bibliotekų minimas veikalas bus 
išsiuntinėtas. PLB valdyba nuoširdžiai 
dėkinga JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybai už pažadą suteikti 
finansinę paramą šiam svarbiam 
uždaviniui įvykdyti.
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DU JUBILIEJAI
MELBOURNO KAPELIONO KUN.

Paties kun. Pr. Vaserio žodžiais, 
"Ašgimiau Žemaitijoje, Igarių kaime, 
Kretingos apskrityje, kur pro mano 
tėviškės kaimą vingiuoja upelis Erla, 
pavasarį ar rudenį Erla užlieja plačias 
pievas ir tyvuliuoja, kaip didžiulis 
ežeras. Vandeny suklupę beržynėliai 
maldaute maldauja, kad upelis ne
užlietų pakalnėn besileidžiančių so
dybų. Upelio pakrantės man pasaką 
rašė jaunoj širdy, kurią ir šiandieną 
kartoju. Tie žodžiai, tie žmonės ir 
šiandieną dar gyvi ir šiandieną jie apie 
savo vargus šneka..."

Anelė ir Pranas V aseriai, pasiturin
tieji žemaičių ūkininkai, turėjo tris 
sūnus, iš kurių kun. Pr. Vaseris buvo 
vyriausias. Baigęs Skuodo vidurinę 
mokyklą, 1933 metais įstojo į Telšių 
kunigų seminariją, kurią baigė 1940 
gegužės 23 d. ir vysk. J. Staugaičio 
buvo įšventintas kunigu, prieš pat 
sovietų okupaciją. Pirmasis paskyri
mas buvo Tirkšlių parapijoje, kur kun. 
Pr. Vaseris išbuvo iki pasitraukimo 
Vokietijon.

Pašaukimas kunigystėn jau seniai 
brendo jaunojo Prano širdyje, nors iš 
tėvų ar draugų tarpo jokios inspiraci
jos '■ tam nebuvo. Prieš gaudamas 
diakono šventimus, buvo specialiai 
atvykęs tėviškėn pasitarti su tėvais ir 
gauti moralinę jų pagalbą, bet abu 
tėvai leido pačiam apsispręsti tokiam 
svarbiam gyvenimo kelyje. Mokyklos 

PR. VASERIO DVIGUBAS JUBILIEJUS 
ir seminarijos suole buvo aktyvus 
ateitininkas, bei muzikos mėgėjas, 
grojo seminarijos^orkestrėlyje.
Sovietams Lietuvą užplūdus antrą 

kartą, 1944 metais, karo bangos 
atblokštas, atsidūrė Vokietijoje- 
Regensburge, kur vysk. J. Brizgio ir 
vietinio vokiečių vyskupo pastango
mis buvo paskirtas vikaru Waldsassen 
parapijoje, Bavarijoje.Toje parapijoje 
išbuvo iki karo pabaigos.

Heidelbergo universitete studijavo 
fiziką ir ėjo Karlsruhe lietuvių 
studentų kapeliono pareigas.Būdamas

Weiden lietuvių stovykloje, dėstė 
fiziką ir matematiką lietuvių gim

nazijoje ir kartu ėjo skautų kapeliono 
•pareigas. Vienu metu buvo išrinktas 
Weiden stovyklos tarybos pirmininku. 
Europoje prasidėjus emigracijai, kurt?

Pr. Vaseris, per savo brolio Juozo 
pastangas ir tarpininkaujant to meto 
Melbourne arkivyskupui Mannix, 1950 
metais kovo mėn. atvyko į Melbourną 
ir buvo paskirtas Melbourne lietuvių, 
kapelionu. Šias pareigas eina ir 
šiandien.

Kun. Pr. Vaseris, atvykęs į Mel- 
' bourną, dar būdamas pačioje jaunys
tėje, pilnas energijos, vos 35 metų 
amžiaus, dėjo visas pastangas kuo 
greičiau ir tampriau susiartinti su 
visais Melbourne lietuviais. Pirmieji 
žingsniai nebuvo lengvi, tuo labiau, 
kad jam reikėjo arčiau su visais 
susipažinti, suartėti ne tik su pavie 
niais amenimis, bet ir su pirmomis, 
besikuriančiomis, organizacijomis.

Po didelių pastangų pavyko gauti 
East Melbourne, geroje ir patogioje 
susisiekimo vietoje, šv. Jono bažnyčią 
kurioje dar ir dabar vyksta reguliarios 
lietuvių sekmadienio pamaldos. Ten 
pat, prie bažnyčios, kun. Pr. Vaseris, 
savo ir kitų pastangomis, lietuvių 
vaikams įkūrė Sekmadienio mokyklą ir 
yra Sekmadienio mokyklos kapelionu.

Būdamas taktiškas, gabus organi
zatorius, su daugelio veikėjų pritari
mu įsteigė ateitininkus ir buvo vienas 
iš iniciatorių steigiant Australijos 
Lietuvių katalikų federaciją, buvo 
Federacijos pirmuoju pirmininku, o 
vėliau ir iki šiol jos dvasios vadu.

Pribrendus reikalui, Kensington 

priemiestyje, netoli miesto centro, 
kun. Pr. Vaserio patarimu buvo 
nupirkti Parapijos namai. Namai 
geram stovyje, dideliam sklype turėjo 
daug reikšmės ateities darbams. Ten 
pat buvo įkurta spaustuvė, kur iki šios 
dienos spausdinami "Tėviškės Aidai". 
Kun. Pr. Vaseris mėge spaudos darbą, 
tad ir nenuostabu, kad jis "T.A." 
redagavo net 10 metų. Yra parašęs 
apysaką "Kaimo muzikantas", dviejų 
veiksmų vaizdelį "Atsimenu namelį", 
trumpą planetų ir žvaigždžių apžval
gą "Padangių keliais" ir apysaką 
"Girių sargai".

Kun. Pr. Vaseris, nors ir sulaukęs 
gražaus amžiaus, tiek neatrodo, yra 
judrus, linksmas, mėgsta žaisti golfą, 
geras šachmatininkas, prityręs žuvau- 
tojas, muzikos ir poezijos mėgėjas, 
fotografas... Mėgsta keliauti, keletą 
kartų savo atostogas praleido užsie
nyje Europoje, Amerikoje ir net 
Jeruzalėje. Vienu metu jo sveikata 
buvo sušlubavusi, bet daktarų prie
žiūroje jis atsigavo, ir vėl yra 
energingas ir darbštus. Jis yra 
populiarus mūsų visuomenėje, nepra
leidžia nė vieno minėjimo, susirinki
mo, visuomet laukiamas svečias be
veik kiekvienoje šeimoje;

Aš manau heapsiriksiu sakydamas, 
kad visa Melbourno lietuvių bendruo
menė, su Aukščiausio pagalba, linki 
mielam solenizantui, švenčiančiam 
savo kunigystės 45 metų jubiliejų ir 
70 metų amžiaus sukaktį, daug 
sveikatos ir mūsų tarpe būti dar 
daugelį, daugelį metų...

Ričardas Šemetas
dooopooooooooooooooccoooocoooooccooooooooooooooooooooocooooooooocoooooooooooocoocoocoooooocooooocooooooodooooooooooooooooooc

DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Jurgis Janušaitis 

BASAULIO LIETUVIU
BE N D R U O MENE

Lietuvių bendruomenės kūrėjąi, ją 
kurdami, svajojo visą lietuvišką išeivi
ją visame laisvajame pasaulyje ap
jungti į vieną, didelę šeimą. Jie 
numatė Bendruomenei ir didžiąją 
išeivijoje misiją: - trumpai tariant, 
rūpintis tautinės sąmonės, tautinio, 
gyvastingumo išlaikymu, rūpintis litu
anistiniu švietimu, puoselėti ir ugdyti 
tautinę kultūrą ir bendrai apimti visas 
lietuviško gyvenimo šakas, sutelkiant 
pačius aktyviausius darbininkus tiems 
darbams atlikti. Lietuvių bendruo
menė, kaip viena -iš pajėgiausių 
organizacijų, pasuko ir į politikos 
laukus, stipriai užsiangažuodama 
dirbti ir Lietuvos išlaisvinimo darbus.

Lietuvių bendruomenė nėra tik 
šiaip sau organizacija. Ji apjungia visų 
įsitikinimų, visų luomų lietuvius, bet 
kur laisvame pasaulyje begyvenan
čius.

Žinoma, nieko nėra tobulo. Neturi
me bendruomeninio gyvenimo normos 
tvarkyti įstatymų ir priemonių. Tam 
turi atlikti kiekvienas geravalis lietu
vis, save laikąs lietuviu ir aktyviai 
dalyvaująs LB vykdomuose darbuose.

Australijoje yra puikiai veikianti 
Lietuvių bendruomenė. Ji, atrodo, 
vienintelė, kuri vadovauja visiems 
lietuviškiems darbams, įskaitant ir 
lietuviškąją politiką. Tai puiku. Žino
ma, kartais ir Australijos LB įvyksta 
aštresni nuomonių susikryžiavimo, 
stipresnių diskusijų, tačiau, kiek 
tenka stebėti, Australijos lietuviai 
aplamai, yra vieningi ir gali būti 
pavyzdžiu kitiems.

Be abejo, stipriausia ir gausiausia 
LB yra JAV, kuriai vadovauja Krašto 
valdyba, Krašto LB taryba ir tarybos 
prezidiumas.

Stebint Dėdės Šamo žemėje vyks
tantį lietuviškąjį judėjimą, gali pajus
ti, kokia jėga yra LB, kuri apima 
lietuvišką gyvenimą įvairiausiose sri

tyse.. To niekas negali nuginčyti. 
Atliekami darbai liudija, kaip reika
linga LB šiame krašte, o drauge ir 
visame laisvajame pasaulyje.

Šiais metais gegužės mėn. 17-18 
d.d. JAV lietuviai renka LB XI-tąją 
tarybą. Rinkimams, kurie būna demo
kratiški ir slapti, jau ruošiamasi. Gal 
kiek šis rinkiminis bruzdėjimas vėluo
jamas, gal nepasirūpinta rinkimine 
propaganda, gal lėtokai juda rinkimi
nės komisijos. Nežiūrint to, spaudoje 
jau pasirodė atskirų LB apygardų 
kandidatų į Tarybą sąrašai. įdomu tai, 
kad į tarybą ir šį kartą kandidatuo
jančių nestokojama. Pavyzdžiui, LB 
Vidurio Vakarų apygardoje (centras 
Čikaga) reikės išrinkti 15 tarybos 
narių. Tuo tarpu į tarybą šioje 
apygardoje kandidatuoja net 30 asme
nų. Džiugu, kad kandidatų tarpe visos 
kartos yra gausiai atstovaujamos. 
Kandidatai puikūs, aktyvūs bendruo- 
menininkai, trumpesnį ar ilgesnį laiką 
aktyviai dirbę LB apygardose ir 
apylinkėse. Panašūs reiškiniai matomi 
visose apygardose. Taigi LB XI toji 
taryba bus išrinkta iš šaunių bend- 
ruomenininkų. Stebint kandidatų am
žių galima džiaugtis, kad LB vairas 
perimamas jaunosios ir viduriniosios 
kartos darbininkų. Taigi LB jaunėja ir 
jai užtikrinta ilgoka ateitis.

Dabar didžiausias rūpestis, - kad 
visi gausiai dalyvautų rinkimuose. 
Praeitų tarybų rinkimuose balsuotojų 
skaičius buvo tarp 8000-10.000. LB 
niekintojai džiaugiasi, kad tai mažas 
balsuotojų skaičius. Bet kuri kita 
organizacija tiek balsuotojų susi
laukė. Toks balsuotojų skaičius sako, 
kad LB turi užnugarį visuomenėje. Tai 
paliudija ir LB rengiami didieji 
renginiai, kuriuos savo lėšomis visuo
menė stipriai paremia.

Artėjant LB XI-tosios tarybos 
rinkimams, JAV gyveną lietuviai, 

reikia manyti, parodys gerą valią ir 
savo balsu parems tarybos mandatą.

Gaila tik, kad mes dar vis 
nepraktikuojame amerikiečių rinki
minės sistemos - kandidatai mūsų 
kuklūs, nieko neprasitaria apie save, 
apie idėjas, kuriomis dalinsis su LB 
darbais. Toks kandidatų viešas spau
doje pasisakymas LB problemomis 
būtų ypač naudingas balsuotojams. Jis 
išjudintų nuotaikas, gal net sukeltų 
diskusijas, kurios būtų naudingos ir 
plačiąja! visuomenei. Anksčiau yra 
tekę ir šių ėilučių autoriui tokias 
diskusijas spaudoje aptarti, Čikagoje 
būdavo ruošiami kandidatų susitikimai 
su visuomene, kurių metu jie būdavo 
apklausinėjami ir jie turėdavo progos 
savo nuomones pareikšti LB reikalais. 
Šiuose rinkimuose, gaila, iki šiol to 
nepastebėta.

Nežiūrint visų trūkumų, reikia 
manyti, kad Dėdės Šamo žemėje LB 
rinkimai ir šiais metais praeis sėkmin
gai, sulauksime naujų darbininkų LB 
taryboje. O darbų LB turi pakan
kamai, jie visi svarbūs ir juos atlikti 
pajėgia tik gerai organizuota lietuvių 
bendruomenė.
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LANK YSI s
EUR OPOJE

PLB pirmininko pavaduotojas dr.. 
Tomas Remeikis šią vasarą vyks į 
Europą ir ten dalyvaus Europos 
Lietuvių bendruomenių kraštų valdy
bų, pirmininkų ir Jaunimo sąjungų 
vadovų suvažiavime rugpjūčio mėne
sio 10-11 dienomis Vasario 16 
gimnazijos patalpose Vokietijoje ir 
vėliau Europos Lietuviškųjų studijų 
savaitėje prie Veronos, Italijoje, 
rugpjūčio 11-18 dienomis.
V LIK O TARYBOS 

POSĖDYJE
Balandžio 20 d. PLB vicepir

mininkas Rimantas Dirvonis daly
vavo kaip svečias VLIKo tarybos 
posėdyje Čikagoje, kuriame dr. K. 
Bobelis buvo perrinktas VLIKo valdy
bos pirmininku (11 balsų už, 2 
susilaikė).

B A SI T A RI M AI

PLB ir VLIKo vadovybės veda pokal
bius veiklos derinimo ir bendra
darbiavimo klausimais. Pereitų metų 
lapkričio 17 d. Washingtone buvo 
susitikę PLB VRK-jos pirm. A. Gečys 
ir VLIKo vicepirm. Liūtas Grinius. 
Gruodžio 1 d., Čikagoje vykstančio 
VLIKo seimo metu, PLB būstinėje 
vyko PLB, JAV LB, Kanados LB, 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir VLIKo 
valdybos atstovų pasitarimas.

KALBA I
LIETUVĄ

PLB VRK-jos pirm. Algimantas 
Gečys š.m. vasario 10 Baltimorėje 
įvykusiame Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjime pasakė 
pagrindinę kalbą. Amerikos Balsas jo 
kalbos santrauką perdavė į pavergtą 
Lietuvą.

Laiškas 
redakcijai

Mielas Redaktoriau,
Labai ačiū už Jūsų įdomiai ir gerai 

redaguojamą "Mūsų pastogę", kurią 
gaunu greitai ir reguliariai darbo
vietėje oro paštu. Žinodamas, kad 
turite daug išlaidų už tokį siuntimą, 
siunčiu PLB Valdybos $100 čekį 
"Mūsų pastogei".

Taip pat ačiū už panaudojimą 
įvairių žinių apie PLB veiklą ir 
Lituanistikos katedrą. Buvo labai 
smagu gauti Jūsų laiškelį. Steng- 
siuosiu ateityje pasiųsti Jums įvairių 
informacijų. Panaudokite jas pagal 
savo nuožiūrą.

Dabar vėl įdedu įvairių žinių.
Linkiu Jums daug ištvermės ir 

sveikatos, dirbant didelį, sunkų, bet 
labai prasmingą lietuvišką darbą. 
Tikiuosi, kad vėl kada nors ateityje 
pasimatysim.

Jūsų
Vytautas K am ant as.
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Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius 
siųsti: v.s. B. Žalys, 9' Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

D Z I U O O TUNTAS E. S. O. A. NZ. 
STOVYKLOJE

Kovo 28-30 dienomis įvyko septinta. 
ESGAV (Ethnic Scouts and Guides 
Association Victoria) stovykla, uk 
rainiečių stovyklavietėje "Sokol", 
netoli Anglesea. Šios stovyklavietės 
pastatai 1983 metų Viktorijos gais
ruose buvo sudegę, bet ukrainiečiai 
juos jau atstatė. įrengta didelė, 
moderni virtuvė, salė - valgykla, 
pirmos pagalbos kambarys, du nemaži 
barakai - miegamieji - kurių šios 
stovyklos stovyklautojai nenaudojo, 
bet sau pasistatė miestą palapinių. 
Maistą parūpino ir virtuvę aptarnavo 
ukrainiečiai. Stovyklautojai atliko tik 
smulkesnius darbus. Stovyklos pro
grama buvo paruošta ir pravesta 
stovyklos komiteto, kuriame Džiugo 
tuntą atstovavo vyr. sk. v.sl. K. 
Baškytė, j.b. A. Vaitiekūnas ir vyr. sk. 
kand. V. Gaidelytė.

Džiugo tuntą stovykloje atstovavo 
26 skautės ir skautai. Grupei vado
vavo s. v. v. si. A. Šimkus, skaučių 
vadovė vyr. sk. D. Balnionytė, o 
skautų - s.v. D. Alekna. Stokvyklos 
daktaru buvo j. b. R. Liubinas - jau 
baigęs medicinos studijas. Pažy
mėtina, kad ESGAV buvo įsteigta 
dalinai v.s. H. Antanaičio iniciatyva. 
Iki šiol ji veikia gana aktyviai.

į stovyklą išvykome penktadienį 

autobusiuku su palapinėm bei kitais 
reikmenimis. Pajudėjome nuo lietuvių 
namų apie 7 vai. vakaro, numatydami 
sutikti privačiom mašinom vyks
tančius prieš įvažiuojant į Geelong 
miestą. Nors autobusiukas buvo pilnai 
pakrautas ir vietos jame judėti 
nedaug, visi keliautojai buvo geroje 
nuotaikoje, skambėjo dainos ir juokai.

Sutemus kelią turėjom sekti iš 
žemėlapio, nes nei vienas nebuvome 
buvę šioj stovyklavietėje. Be sunkumų 
pasiekėme stovyklavietę "miško glū
dumoje", būnant taip atrodė nakties 
tamsoje. Ten jau radome anksčiau 
atvykusius, mūsų nekantriai belau
kiančius stovyklautojus. Netrukus 
buvo pasiruošta nakvynei. Prieš einant 
poilsiui visi buvo pavaišinti karštais 
gėrimais bei pyragaičiais.

Šeštadienio rytas buvo puikus. 
Atsikėlę, apsitvarkę ir papusryčiavę, 
pasiruošėm e stovyklos atidarymo ir 
vėliavų pakėlimo ceremonijai. Išsi
rikiavus apie 170 skaučių ir skautų, 
buvo pakeltos 8 vėliavos: Australijos, 
Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Rusijos, Ukrainos ir Vengrijos. Vė
liavas kėlė kiekvienos tautybės tau
tiniais rūbais apsirengę skautai gie
dant tos tautybės himną. Australijos 
himną giedojo visi, nors dalyvavo ir 

australų skautų vienetai.
Po vėliavų pakėlimo stovyklautojai 

buvo padalinti į užsiėmimų grupes, 
kurios išsilaikė per visą stovyklavimo 
laiką. Užsiėmimai buvo pradėti su 
"nerimta olimpijada" (silly Olympics), 
kaip lenktyniavimas surištom kojomis, 
bėgimas per įvairias kliūtis, kėlimasis 
plaustu (pripučiamu matracu) per 
baseiną ir t.t. Esant palankiam orui šie 
žaidimai praėjo nuotaikingai, o 
stovyklautojų apetitai pietums buvo 
neblogi.

Po pietų miške įvyko "karo" 
žaidynės. Pusė grupių buvo "gynėjais, 
kita pusė "puolėjais". Nors "puolėjai" 
ginamo tikslo nepasiekė, bet jie 
pasirodė gerai: kai kurie mūsiškiai 
prie tikslo prislinko labai arti.

Nedalyvavusieji "kare" žaidė tin
klinį (nedidelis skaičius). "Kariau
tojai" grįžo dulkėti ir apsibraižę, bet 
patenkinti, pasakojo vienas kitam 
savo nuotykius.

Po vakarienės ruošėmės laužui. 
Kiekviena tautybė turėjo atskirai 
pasirodyti, padainuoti po kelias dai
nas, pravesti kelis šūkius. 0 kiek
vienos grupės vadovas turėjo paruošti 
trijų minučių pokalbį iš anksto 
nurodyta skautybės tema. Šie po
kalbiai buvo įterpti tarp pasirodymų ir 
dainų ir praėjo gana sėkmingai, nes 
stovyklautojai sekė labai atidžiai. 
Džiugo tuntas nepasirodė silpniausiai, 
bet išpildymą galima buvo pagerinti 
įdėjus daugiau pastangų. Laužas buvo 
užbaigtas kiekvienai tautybei iš- 
pildant giesmę "Ateina naktis".

Laužui užsibaigus, po naktipiečių ir 
paskelbtos tylos, visi buvo prikelti 
nakties žaidimams. Kiekviena grupė 
turėjo surasti ar pristatyti iš anksto 
numatytus daiktus, reikmenis, bei kai 
ką improvizuoti. Uždavinių atlikimas 
buvo įvertintas taškų sistema. Po 
naktinių žaidimų brolis Algis laukė 
savo skautų prie liepsnojančio lau
želio su karšta arb.ata ir sausainiais. 

Pasišnekučiavę, pasidalinę dienos įs
pūdžiais ir patyrinėję žvaigždėtą 
dangų, stovyklautojai vienas po kito 
dingo savo palapinėse.

Mūsų budžiai ir vyčiai, savo 
nuošaliai įkurtoje pastovyklėlėje tęsė 
savo lauželį, kuriame atsilankė visa 
eilė kitų tautybių vyresniųjų sesių ir 
brolių.

Sekmadienio rytas pranašavo vi
siškai vasarišką dieną. Po pusryčių ir 
vėliavos pakėlimo tęsėsi grupiniai 
užsiėmimai: lėktuvų statyba, lenk
tynės, grupiniai scenos vaizdeliai, 
vaizduojantys kokį nors aviacijos 
įvykį. Buvo įdomu stebėti lėktuvų 
paradą, o lėktuvų lenktynės sukėlė 
daug juoko ir nuotykių. Nemažai 
juoko sukėlė ir grupių sceniniai 
pasirodymai. Po pietų vyko mišios, 
atlaikytos jauno vengro kunigo, kuris 
pasakė dienai pritaikintą pamokslą. Po 
to vyko valymas, pakavimas, už
darymo paradas ir vėliavų nuleidimas, 
kuris, kaip ir atidarymo ceremonija, 
buvo atliktas tautiniais rūbais apsi
rengusių atstovų.

Džiugo tunto skautai stovykloje 
pasirodė neblogai ir buvo patenkinami 
tunto ambasadoriai. Žinoma, tobu 
Įėjimui vietos yra nemažai, bet džiugu 
stebėti, kad yra daroma pažanga. 
Reikėtų, kad vyresnieji prisidėtų prie 
darbų ir daugiau bendrautų su 
jaunesniaisiais užsiėmimų metu.

Grįžtant buvo sunku į autobusiuką 
sutalpinti palapines bei padidėjusį 
skaičių keliautojų su jų bagažais. 
Nors ir apkrauti, bet su gerais 
įspūdžiais Džiugo tunto sesės ir 
broliai grįžo prie Lietuvių namų ir 
belaukiančių tėvų, kurie su neįprasta 
sparta išsiskirstė, net nepaklausę apie 
savo vaikų stovyklinį elgesį. Truputį | 
gaila, nes manau, kad ne vienam tėvui* 
būtų pravartu išgirsti, kaip jų vaikai 
elgiasi be tiesioginės tėvų priežiūros. 
Vadovas buvo pasiruošęs šia linkme 
djioti vieną kitą komentarą. a.š.

MI RE
MIRE PS. IGNAS PRANULIS

Balandžio 24 d., Sydnėjuje, mirė ps. 
Ignas Pranulis, visuomenininkas, 
skautų veikėjas.

Velionis gimė 1908.12.5..Linkuvoje. 
Baigė Pasvalio Komercinę mokyklą ir 
suaugusių gimnaziją Kaune.

1944 m. pasitraukė nuo užeinančios 
antrosios sovietų okupacijos į Vokie
tiją, o 1948 m. atvyko į Australiją, kur 
pastoviai apsigyveno Sydnėjuje. Kurį 
laiką aktyviai reiškėsi vietos lietuvių 
bendruomenės gyvenime: 1950 m. 
mokytojavo Camperdowno lietuvių 
savaitgalio mokykloje, 1953-54 m. 
buvo A L B Bankstowno apylinkės 
valdybos pirmininkas, rūpinosi tuome
tinių Bankstowno lietuvių namų 
statyba, rinkdamas jiems aukas, 
mokytojavo pankstowno liet, savait 
galio mokykloje. Daugiausia laiko jis 
skyrė skautams.

į Skautų sąjungą įstojo 1925m., 
(Linkuvoje, iš Lietuvos išvyko vyr. 
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skiltininko laipsniu.
Vokietijoje, atgaivinus LSS, jis 

aktyviai prisidėjo prie skautų veikios. 
1946 m. pakeltas į paskautininko 
laipsnį. 1947-48m., Scheinfelde, buvo 
"Panerio" tunto tuntininku.

Atvykęs į Australiją, 1948m. pas
kirtas skautų ryšininku Bathursto 
emigrantų pereinamoje stovykloje. 
1948.5.2 čia suorganizuoja (trumpai, 
gyvavusią) Sk. vyčių Dr. V. Čepo 
vardo draugovę. Priklausė Koresp. Sk. 
Vyčių pulk. J. Barausko būreliui.

1950-52 m. buvo Syanėjaus vieti- 
ninkijos vietininkas. 1954-55 m.- 
Skautų tėvų globos komiteto (Org.) 
narys. Priklausė Sk. vyčių Geležinio 
Vilko būreliui-draugovei, buvo šio 
vieneto vadu 1958-59m. Dalyvavo 
Sydnėjaus Skautų židinio veikloje. 
1960-61 buvo nariu I-sios Rajoninės 
stovyklos org. komitete.

A.a. I. Pranulis vėliau įsigijo 
Darlinghurste nuosavą įvairių pro
duktų krautuvę. Skųsdavosi, kad 
pirkėjų esą nemažai, bet nedaug 
mokančių (jo minkštą širdį žmonės 
mokėjo išnaudoti...). Atrodo, kad jis 
krautuvėje praleisdavo ilgas valandas. 
Tuo pačiu atitrūko ir nuo lietuviškojo 
gyvenimo ir per paskutinius 20 m. apie 
jį mažai kas tebuvo girdėti.

Ligos metu jį lankė Soc. globos 
draugijos moterys ir, retkarčiais, 
vienas kitas židinietis.

Tebūnie tau lengva Australijos 
žemelė, broli Ignai!

v.s; B.2.

A.a. ps. Ignas Pranulis buvo palaidotas 
balandžio 30.

A. A. V L A D AS

Adelaidėje, ligoninėje, mirė Vladas 
Valadkaitis 85 metų. Balandžio 16 jo 
kūnas buvo sudegintas, o pelenai, jo 
pageidavimu,užkasti Rožių darželyje. 
Šv. Mišias atlaikė ir pamokslą pasakė 
kun. dr. A. Savickas. Dalyvavo būrelis 
lietuvių ir australų. Laidotuvėmis 
rūpinosi Laimutė ir Kelvin Henderson 
- adelaidiškiai ir sidnėjiškė Salomėja 
Zablockienė.

Vladas Valadkaitis buvo kilęs iš 
Kudirkos Naumiesčio. Ne
priklausomos Lietuvos kariuomenėje 
buvo viršila.
Pasitraukęs į vakarus velionis gyveno

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 
parėmusiems tunto suruoštą - Atve
lykio metu, Ingleburn Margučių 
popietę: loterijos fantų ir maisto 
aukotojams, talkininkams ir visiems 
atsilankusiems švečiams-viešnioms, 
tuo įgalinusiems sukaupti nors dalį? 
tunto veiklai taip reikalingų lėšų'.

Labai ačiū!
”* ‘ ,TAušros" tuntas

V A L A D K Al TI S

Vokietijoje, Schweinfurt lageryje. 
Australijoje gyveno Sydney mieste. 
Senatvėje jį globojo Salomėja Zabloc
kienė Sydney, o vėliau jį patalpino 
dukros ir žento Henderson namuose, 
Adelaide.

Lietuvoje liko du Valadkaičio 
vaikai su šeimomis.

Australiškame Boži.ų darželyje, 
ilsėkis ramybėje, kudirkieti Valad- 
kaiti!.

S. Zablockienė

Tilžės aktass
Mažosios Lietuvos Rezistencinis 

Sąjūdis 1984 m. gruodžio mėn. 2 d. 
Čikagoje surengė Tilžės Akto minėji
mą. Atidaromoje kalboje Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio vidu
rio vakarų valdybos pirmininkas Vilius 
Žiobrys .užakcentavo, kad Tilžės 
Aktas yra Mažosios Lietuvos Vasario 
16. Kvietė visus "mažlietuvius" 
niekad neužmiršti, kad Mažoji Lietuva 
yra jų gimtinė, lietuviška žemė. Kaip 
nepamirštamas Vilnius ir Trakai, 
lygiai taip turi būti neužmiršti ir 
Tilžė, Rambynas, Karaliaučius. Pats 
laikas agresyviau susirūpinti Mažosios 
Lietuvos likimu. Reikia skubiai rinkti 
dokumentaciją ir informuoti laisvąjį 
pasaulį, kad sugriuvus rusų imperijai 
Mažosios Lietuvos lietuviškos žemės 
būtų sujungtos su atsikūrusia Lietuva.

Iš istorijos žinome, kad 1918 m. 
lapkričio 16 d. Tilžėje buvo įkurta 
Mažosios Lietuvos Taryba. Taryba 
1918 m. lapkričio mėn. 30 d. aktu 
viešai reikalavo Mažosios Lietuvos 
sujungimo su didžiąja Lietuva.
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Henrikas Šalkauskas Č.Liutikas

Bundantis šauklys. Akvarelė, 1960

Si vi met ų gegužės 6 dieną Henrikui 
Šalkauskui k>ūtsą suėję 60 metą.

Jo ankstyva įnirtis 1979 metais 
išplėšė iŠ mūsų tarpo žymi ą asmenybę 
ir didelį menininką, padėjusį pamatus 
moderniai Australijos grafikai ir 
gaivališkam sužydėjimui, atgai
vinusiam konservatyvų ir merdintį 
akvarelės žanrą.

— Aras suglaudė sparnus,— Henriko 
Šalkausko mirtį minėdamas "Mūsų 
pastogėje” rašė Vincas Kazokas. Tai 
buvo taiklūs, visos mūsą bendruo
menės mintis gražiai išreiškiantys

Behind is always the sun. Trijų spalvų lino raižinys, 1962
■'

LITUANISTIKOS KATEDROS

REI K AL AI

Kovo 30 dieną Jaunimo centre, 
Čikagoje, posėdžiavo ir Lituanistikos 
katedros reikalais tarėsi Pasaulio 
lietuvių bendruomenės fondo va
dovybė: direktoriai Birutė Jasaitienė, 
Stasys Jokubauskas, Vytautas Ka
stantas, Kazys Laukaitis, dr. Antanas 
Razma ir dr. Tomas Remeikis, reikalų 
vedėja Nijolė Balzarienė, teisinis 
patarėjas advokatas Saulius Kuprys ir 
Lituanistikos katedros vedėjas profe
sorius dr. Bronius Vaškelis.

PLB Fondas buvo įsteigtas 1979 
metų balandžio mėnesį, kada buvo 
pradėta rūpintis visais Lituanistikos 
katedros steigimo ir lėšų telkimo 
reikalais. Jis buvo inkorporuotas 
Illinois valstybėje "Lithuanian World 
Community Foundation , Inc." vardu. 
PLB Valdybos nutarimu šį Fondą 
inkorporavo Vytautas Kamantas, 
Vaclovas Kleiza ir Antanas Juod
valkis. Pirmieji PLB Fondo direktoriai 
buvo Dana Kojelytė, dr. Algis Paulius 
ir Mečys Šilkaitis. PLB Fondo raštinė 
yra 5620 so Claremont Ave., Chicago, 
IL 60636 USA (Jaunimo centro 
patalpose)...

Posėdyje PLB Fondo pirmininkas 
Vytautas Kamantas, reikalų vedėja 

Nijolė Balzarienė ir iždininkas Stasys 
Jokubauskas pranešė apie atliktus 
darbus ir, kad iki 1985 kovo 1 dienos, 
Lituanistikos katedrai 1200 aukotojų 
iš įvairių pasaulio kraštų suaukojo 
apie $360,000. Iki šiol Illinois uni
versitetui Čikagoje už katedrą jau 
sumokėta $300,000. ($235,000 iš PLB 
Fondo, $60,000 iŠ JAV Lietuvių fondo 
ir $5,000 iš Kanados Lietuvių fondo). 
Pagal PLB Fondo pirmininko Vytauto 
Kamanto ir sekretoriaus dr. Antano 
Razmos su Illinois universitetu Či
kagoje 1981 metais pasirašytą sutartį 
is viso reikalinga sumokėti $600,000 
per penkerius metus. Pats univer
sitetas pridės $150,000, kad Litua
nistikos katedra turėtų $750,000 
kapitalą ("endowment"), ga
rantuojantį jai amžiną gyvenimą.

PLB Valdyba ir PLB Fondo taryba 
paskelbė 1985 metus Lituanistikos 
katedros lėšų vajaus metais ir kviečia 
visą lietuvių išeiviją bei jos orga
nizacijas prisidėti prie šio vajaus 
įgyvendinimo.. Visi PLB Fondo dar
buotojai per ateinančius metus dar
bščiai vykdys aukų vajų Lituanistikos 
katedrai, kreipdamiesi į pasaulio 
lietuvius per spaudą, radiją, orga-

1984 balandžio 27 sustojo plakusi 
širdis tauraus lietuvio Česlovo Liu
tiko.

Per maža yra pasakyti, kad jis buvo 
tik taurus patriotas, savo gyvenimą 
skyręs tėvynei Lietuvai: jis patriotinė 

. institucija pilna to žodžio prasme.
Plačios erudicijos kultūrininkas, 

agronomas, matematikas, pedagogas, 
pramonininkas, administratorius, nu
mizmatikas, Įvairių draugijų ir būre
lių steigėjas, organizatorius, vadovas.

Gimęs 1903 metais Žemaitijoje, nuo 
jaunystės dirbo žmonių švietimo ir 
auklėjimo srityse, su žemaitišku 
atkaklumu varant platų barą mokinių, 
jaunimo, kareivių ir studentų ger
būvio kėlime.

1944 metais pasitraukęs i vakarus 
su entuzijazmu dirbo išeivijos organi
zacijose. Baltų komitete, UNRRA 
administracijoje ir daugelyje kitų 
vienetų.

Svetimame krašte dirbant, velionis 
svetimtaučių buvo laikomas lyg ir 
neoficialiu Lietuvos atstovu.

1951 metais nuvykęs į Naująją 
Zelandiją, pasineria jos lietuvių 
visuomeninio gyvenimo organizavime.

1 Sydney persikėlęs su šeima 1973 
metais, Č. Liutikas mokytojauja, 
užima pareigas Krašto taryboje, 
Revizijos komisijoje, bet daugiausia 
dirba tvarkydamas biblioteką. Per 
trumpą laiką jis sukūrė turtingą 
biblioteką, skaityklą, pertvarkė ar
chyvą, įsteigė senienų ir genocido 
sekcijas, išvystė platų susirašinėjimą 
su užjūrio bibliotekomis, knygynais ir 
leidėjais gavimui naujų leidinių.

Velionies rūpesčiu, darbu ir pa
sišventimu Sydney lietuvių biblio 

nizacijas ir kraštų bendruomenes, 
prašydami kiek galima didesnės pini
ginės paramos, nes per šiuos metus 
reikalinga surinkti arti $240,000. Tam 
tikslui baigiami ruošti ir spausdinti 
vajaus leidinėliai, aukų lapai, vokai, 
laiškai ir kitos informacijos. Įvai
riuose kraštuose ir vietovėse sudaromi 
vajaus komitetai ir kviečiami Įga
liotiniai bei talkininkai.

PLB Fondo vadovybei vajų pravesti 
pasauliniu mastu padės specialus 
Lituanistikos katedros Talkos komi
tetas Grand Rapids mieste: dr. Stasys 
Balys, Donatas Astras, Simutė Jonai
tytė, Gražina Kamantienė, Juozas
Lukas, Jonas Treška jr., Liucija 
Treškaitė ir Barbora Vasiliauskaitė. 
Komiteto daugumą sudaro JAV uni
versitetus baigę jaunesnės kartos 
lietuviai akademikai.

Visi PLB Fondo direktoriai įvairiais 
būdais renka lėšas, ieško naujų 
rėmėjų ir atlieka visokiausius vajaus 
darbus. Fondo pirmininkas Vytautas 
Kamantas Lituanistikos katedros rei
kalais tariasi su Illinois universiteto 
Čikagoje vadovybe, palaiko ryšius su 
įvairiais mecenatais bei lėšų telkimo 
komitetais įvairiuose kraštuose bei 
vietovėse, ragina kraštų Bendruo
menes daugiau remti katedrą, rašo 
prašymus lietuvių fondams bei kitoms 
institucijoms, lanko lietuvių kolonijas 
ir vadovauja Lituanistikos katedros 
lėšų telkimo vajui.

Reikalų vedėja Nijolė Balzarienė 
kasdien atlieka daug įvairių darbų, 
tvarko visus PLB Fondo raštinės 
reikalus, visiems aukotojams išrašo ir 
pasiunčia kvitus, iš universiteto gauna 
finansinius pranešimus, informuoja 
spaudą, palaiko ryšius su lėšų telkimo 
komitetais ir atstovais JAV, Kana
doje, Europoje, Australijoje, Pietų 
Amerikoje ir kitur, paruošia prane
šimus ir aukotojų sąrašus, kurie per 
praėjusius kelis metus buvo skelbiami 

tekoje sukaupta apie 4000 knygų, 
prenumeruojama apie 20 laikraščių ir 
žurnalų, kuriais skaitykloje pasinau
doja daug tautiečių.

A.a. Č. Liutiko mirties metinėse, jį 
prisimindami liūdnai lenkiame galvas 
ir tęsiame jo pradėtą darbą, žinodami, 
kad jo paliktos tuščios vietos nepajėg
sime užpildyti. Jis su kaupu įvykdė 
"Redde quod debes", kas visiems 
išeiviams yra privaloma.

Velionio amžinam atminimui, Syd
ney lietuvių biblioteka pavadinta 
"Česlovo Liutiko bibliotekos" vardu.

A.a. Č. Liutikas

Jo atminimui biblioteka paskyrė $100 
Lituanistikos katedrai. Lyg paguos - 
dami velionį tariame "... ir mes 
išeisime į tą tolį... kur Tu išėjai"

B. Stašionis
Bibliotekos bendradarbių vardu 

spaudoje.
Visi Lituanistikos katedros auko

tojai, davę $1 ar daugiau, bus amžinai 
prisiminti ir jų vardai, pavardės ir 
duotos sumos bus surašytos i dvi 
specialias Lituanistikos katedros au
kotojų knygas, kurių viena bus 
laikoma Illinois universitete Čikagoje, 
o antra PLB raštinėje Jaunimo centre 
Čikagoje. $50 ar daugiau paaukoję 
gaus atitinkamus pažymėjimus— 
diplomus. $500 ar daugiau pa
aukojusių vardai ir pavardės bus 
įrašyti j dvi specialias garbės lentas, 
kurių viena bus pakabinta Illinois 
universitete Čikagoje, o antra PLB 
raštinėje Jaunimo Centru.

Posėdyje pasidžiaugtu, kad nuo 
praėjusių metų rugsėjo mėnesio 
Illinois universitete Čikagoje sėk
mingai veikia pirmoji laisvame pasau
lyje Lituanistikos katedra su pir
maisiais lituanistikos srjfių studen
tais, siekiančiais magistro bei dok- 
tarato laipsnių/ Jai vadovauja ir 
rūpestingai ateities darbus planuoja 
pirmasis katedros vedėjas profesorius 
dr. Bronius Vaškelis, persikėlęs gy
venti i Čikagą iš Pennsylvania vals
tijos. Tad Lituanistikos katedros idėja 
jau yra pavirtusi realybe. Šis didelis 
laimėjimas lietuvių tautai buvo pa 
siektas daugelio žmonių bendru 
darbu, pastangomis ir lėšomis. Rei
kalinga ir toliau tęsti šį svarbų 
lietuvišką darbą su viso pasaulio 
lietuvių parama.

PLB Fondo taryba nutarė kreptis į 
JAV Lietuvių bendruomenės krašto 
kontrolės komisiją ir prašyti, kad ji 
per ateinantį mėnesį patikrintų PLB 
Fondo iždą, knygas ir 'Vedamą 
atskaitomybę.

Kontrolės komisijos aktas bus 
paskelbtas visuomenei.

Mūsų pastogė Nr.19,1985.5,13, psi.5

5



MELBOURNE CANBERRA
IŠ LIETUVIU DE N SI NI NK U VEI KL OS MOTINOS DIENA

Neseniai susiorganizavę Melbourne 
lietuviai pensininkai jau kuris laikas 
Lietuvių namuose kiekvieno mėnesio 
pirmąjį antradienį renkasi glau
desniam pabendravimui. or
ganizuodami iškylas ir pasiklausydami 
plačiau ar mažiau žinomų vietos 
literatų dailiojo žodžio skaitinių. Jau 
yra skaitą savo kūrybą Marija 
Malakūnienė. Juozas Mikštas. Karolis 
Prašmutas. 0 ir brandžiam savo 
amžiuje išlaikę gerą atmintį popu
liarūs deklamatoriai: Antanas Bakai
tis ir Pijus Vaičaitis mielai girdimi, 
jiems interpretuojant mūsų senesnės 
poezijos ar humoro posmus. Balandžio 
9 Melbourne pensininkai savo eili
niame susirinkime pergyveno malonų 
netikėtumą, išgirdę savo lakią kūrybą 
skaitančią, iki šiol kažkur besi
slapsčiusią ir tik paskutiniu metu 
atsitiktinai, bendrose iškylose ar 
kelionėse pasireiškusią nuotaikingais 
ir taikliais kupletais, Irenę 
Vakarytę.

Na, imkime, ir visi pasiskaitykime, ką 
toji mūsų literatūrinė šviežiena, jei 
galima taip išsireikšti, Irena Va- 
karytė, tokio įdomaus Melbourne 
lietuviams pensininkams paskaitė, už 
ką net Juozas Mikštas ją, kaip savo 
"konkurentę", entuziastingai svei
kino:

0 ŠTAI VA - ATGAIVA

0 jūs mano mieli ponai. 
Kiek praėjo jau metelių. 
Kai pasakėt savo žmonai 
Kiek švelnių, meilių žodelių: 
Sėsk, brangioji, pailsėki. 
Kojeles aukščiau padėki.
Aš atnešiu tau šliurytes 
Pailsės tavo kojytės. 
Padarysiu dėl sveikatos, 
Čemeryčių tau arbatos. 
Visą namą "išvakuosiu", 
Katę lakinsiu, šukuosiu. 
Išpurensiu lysves daržo. 
Aptvarkysiu kiemo beržą. 
Nugarėlę tau patrinsiu. 
Baltinius greit sukabinsiu. 
Gal palaistyti gėlyną? 
Gal pakalbinti kaimyną, 
Su kuriuo seniai piktuoju. Nes šuva jo 
garsiai loja.
Vartelius gal sutaisyti. 
Kuriuos neeina uždaryti? 
0 gal eitume m į kiną. 
Robert Redford kur vaidina? 
Jaunimėliui paaukosim?
Doleri ūkų mums nestinga. 
Bus juk Sąjunga laiminga",

B R A N ESI MAS

Korp. Romuva, Melbourne, praneša 
naujai sudarytą 1985 akademinių 
metų prezidiumą:

Senjoras - sp! Vytautas Špokevičius 
2 Swans Way, Rosebud West, Vic 3940 
Tel. 059863848
Vice-senjoras - fil! Linas Zaikauskas
61 Malin St., Kew, Vic.3101
Tel. 8194842
Scriba - sp! Saulius Varnas
23 Alexander Ave., Clayton, Vic.3168
Tel. 5431682

N A UJ A K N Y G* A

Lietuvių Akademinė Korporacija 
ROMUVA išleido 167 pusi, knygą 
titulu 'ROMUVA; jos pradai, prin
cipai, įstatai ir statutas’.

Tai yra specifiniai romuviečiams 
skirta knyga, nors joje randama ir 
kitos medžiagos, k.a.: trumpas dažnai 
naudojamų korporantiškų terminų 
žodynas, įsidėmėtinų istorinių dua- 
Mūsų pastogė Nr.19,1985.5.13. psl.6 

Ak, kaip gera būt gyventi, 
Pasiklausius šių žodelių, 
Nenorėtum net pasenti, 
Nenustotum dirbt darbelių.

Šiam pasauly surėdyta. 
Jeigu norim tikros laimės, 
Turim gerbti vienas kitą, 
0 tada nebus mums baimės.

"Tempus fugit" - laikas bėga, 
Tad, rytais ar vakare 
Nepamirškim pakartoti: 
"Aš myliu TIKTAI tave."

VYRAMS BESIKEIČIANT, 
DAUGVYRE KENČIA

PIRMĄ vyrą ji mylėjo, 
Aukso žiedą jo brangino.
Skaisčia meile ji tikėjo, 
Kol jisai išsidangino.

ANTRAS buvo kultūringas, 
Su TREČIU - jis diskutavo 
Apie knygas turiningas, 
0 ji - dirbo, prakaitavo.

KETVIRTASIS - angelėlis 
Nieko jai nepagailėjo. 
Bet kaip "morčiaus katinėlis" 
Meilę kiekvienai žadėjo.

PENKTAS vis ieškojo "šansę" 
Kaip nedirbt, tik baliavoti.
ŠEŠTAS lošė proferansą, 
Nepareidamas nakvoti.

Ir SEPTINTĄ teko mesti. 
Nors švelnutis - vis tylėjo.
Greitai teko jai suprasti, - 
Jis - ne moteris mylėjo...

0 AŠTUNTAS ir DEVINTAS 
Slaptą biznį kombinavo.
Keturiom reikėjo gintis, 
Kol abudu išgaravo.

Tik dabar jinai sutiko
Gerą žmogų, darbštų,"ščyrą"; 
Pagaliau surast pavyko 
Iš desėtko VIENĄ vyrą!!!

Dalyvė

menų chronologinė lentelė, visa eilė 
brėžinių ir senovinių graviūrų, virš 50 
titulų bibliografija keliom kalbom ir 
pan.

Knygos redaktorius - fil! Stasys 
Stankūną vičius.

Paskirų straipsnių autoriai ir ben
dradarbiai: fil! Antanas Lukošaitis, 
fil! Liudas Martinkus, fil! Albertas 
Zubras ir fil! Jurgis Zaikauskas. 
Rankraštį mašinėle perrašė p. Irena 
Tamošaitienė.

SOCIALINES GLOBOS MOTERŲ 
DRAUGIJA

D. Simankevičienės rašinyje "Ato
švaistės socialinėje globoje" ("M.P.", 
Nr.16), trečioje skiltyje per vidurį 
prasidedąs sakinys turi būti:

"Mūsų sėkmės ir pripažinimo pas
laptimi yra tas specialus (du kart po 
dvi valandas) kursas, kurio metu 
įsigyjamas vienatvės, senėjimo su
pratimas, taipgi sugebėjimo klausytis 
bei komunikuoti meistriškumas", sako 
"Do Care" direktorė, f

Gražų gegužės 5 sekmadienį, mūsų 
Motinos dienos šventė prasidėjo St. 
Marys's bažnyčioje su kun. Pov. 
Martūzu. Po to rinkomės į Lietuvių 
klubą pagerbti motinas. Ten jas 
pasitiko mergaitės, kiekviena įteik
dama gėles. Prie papuoštų stalų klubo 
svetainėje, patarnaujant jaunimui, 
vaišintas! skaniais cepelinais ir pyra
gaičiais su kava. Romas Katauskas šia 
proga tarė keletą žodžių ir paprašė 
įteikti gėlių puokštę dalyvaujančiai 
seniausiai motinai poniai Misevičienei 
ir jauniausiai - Rasai Mauragienei. 
Pasistiprinus ir pasišnekučiavus, jau
nimas pasirodė su programėle, kurioje 
vieniems sekėsi geriau, kitiems blo
giau. O išpildytojų sąrašas nėra 
trumpas: Antuaneta Martišiūtė -

ADELAIDE
A. L. J. S. VALDYBA

Neseniai įvykusiame Adelaide Lie
tuvių jaunimo sąjungos susirinkime 
buvo išrinkta nauja ’A.L. Jaunimo 
sąjungos Adelaide skyriaus valdyba:-

Pirmininkas - Aidas Kubilius, se
kretorės - Jūratė Kubilienė , vie

LIETUVIŠKOJI KNYGA
ME L B O U R N E

Gauta Šaltinių bibliotekai: "Direc
tory of Materials in Languages other 
than English held by Public Libraries 
and Ethnic Community Organizations 
in Victoria 3rd Edition". Melbourne 
Library Council of Victoria 85. 
Henryk Lowianski "Studia nad 
dzielami Wielkiego Księstwa Litews- 
kiego, Universit at im. Ad am a
Mickiewicza w Poznaniu, šeria His- 
toria Nr. 108-1983 - Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos studįja/kuri 
šalia daugianacionalinių literatūrinių 
šaltinių naudojasi ir M. Daukšos, Z. 
Ivinskio, K. Avižonio, V. Kojalavi- 
čiaus, A. Salio, K.Būgos ir kt. 
istoriniais bei kalbiniais šaltiniais; 
įvadas anglų ir vokiečių kalba. Gauta 
per Adolfą Vaičaitį: Yolanda Vai
čaitis "Essay de lecture psychana- 
lytique de i'oeuvre de O.V. de 
L.Milosz, Berne 80. Aukojo I. Matu- 
zonis $10. Knygų A. Pelenauskienė.

Jonas Normantas, aprūpindamas 
Šaltinių bibliotekos skaityklos stovą 
"Vilties" ir "Varpo" žurnalais, paau 
kojo Jokūbo Kregždės "Reformaciją 
Lietuvoje", istorinė apybraiža I, 
Chicago 1980. Per V. Šalkūną gauta: 
Pauliaus A. Baltakio, OMF, vyskupo 
Lietuviams Katalikams išeivijoje lei
dinys Nr. 1 "Pradedant", Brooklyn, 
N.Y. 1985. "Kun. S. Tamkevičius 
laiškas iš lagerio", 1984.V.6., "Elta 
Information Bulletin" No 11-84. 
"Eltos Informacijos" Nr. 12-84.

Gauta Šaltinių Bibliotekai: per A. 
Karazijienę, T. Krasauskienės dovana 
iš jos motinos a.a.O. Tumosienės 
palikimo maldaknygė "Balsas Ba
landėlės arba Mažas Szaitinelis My- 
listų Dievo". I. Naujasis spaudimas be 
"Offficium" su dadėjimu daugelio ' 
litanijų, maldų ir giesmių prie Panelės 
Szvencz. Vilniuje kasztu ir spaus
tuvėje J. Zavadzkio 1863. Per A.

MI NEJI MAS 

Sekmadienį, gegužės 19, 2.30 vai.
Melbourne Lietuvių namuose, pami
nėti Romui Kalantai bus statomas 
vaidinimėlis. Ruošia Melbourne lietu
vi 14 j auni m as.

Visi kviečiami atsilankyti. A

, r.. MLJS *

fleita, Alina Katauskaitė - eilėraštis, 
Miles Cameron - smuikas, Arūnas 
Kovalskis - eilėraštis, Alina Cameron 
- čelo, Aldona Martišiūtė ir Belinda 
Howe - deklamacija, Skaistė Mau- 
ragytė - smuikas, Benius Katauskas - 
eilėraštis, Aldona Martišiūtė, Alina ir 
Kristina Katauskaitės - fleita, Daina 
ir Skaistė Mauragytės pabaigai gražiai 
sudainavo, akomponuojant mamai pia
ninu. Dar pasišnekučiavus skirstėmės į 
namus, prisimindami tuos laikus, kada 
tėveliai šia proga taip įsismagindavo, 
kad tik gana vėlai namo grįždavo. Bet 
tie ilgi "užsibuvimai" ir kitomis 
progomis, atrodo, jau iš mados išėję.

■ >8 :-Lq.s- ;
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tiniams reikalams , Irena Petkūnaitė, 
ryšininkė su A.L.J.S., Angelė Snars- 
kytė, Kongreso ruošos ryšininkė, 
iždininkas - Robertas Sabeckis, 
Adelaide "Jaužinių skirstytojas - 
Antanas Snarskis.

Čilinską - "Frozen Inferno", Publi
shed by Lithuanian Catholic Religious 
Aid 81 Brooklyn NY. Aukojo po $10 
A. Rahdon. L.B. "moters" ir "Kario" 
žurnalų komplektų - J. 0. Bratiškos. 
"Metmenų" žurnalo tris numerius - J. 
E. Balčiūnai. Nuoširdi padėka visiems 
mūsų bibliotekos rėmėjams ir gera
dariams.

Gauta Šaltinių bibliotekai: "Ket
virtasis mokslo ir kūrybos sim

poziumas", griežtieji1 mokslai, tech
nologija ir architektūra. Chicago 81. 
J.l. Kraszewskio "Mątka Krolow" 
(Karalių motina) Sonka Aišėnaitė, 4- 
ji Jogailos žmona. Knygoj istorinės 
Lietuvos asmenybių bei įvykių, vario 
ir medžio raižinių 32 atspaudai, pra
dedant d. Lietuvos kunigaikščiu 
Gediminu ir baigiant jogailaičių 
dinastija. Warszawa 83. Aukojo 
bibliotekai $10 E.E.Eskirtąi, $5 K.E. 
Milinskai. . , .

Juozas Mikštas 
DI D A KTI K A

Kol nepadėjai šaukšto. 
Žvelk į gyvenimą iš aukšto. 
Kol paveiki dar kojas, 
Būk paslaugus, pasiaukojęs, 
Visiems žmonėms, 
Ir gyviams, Dievo sutvertiems. 

,Būk paslaugus ir visai gamtai, 
Kurioj likimo tau gyventi lemta. 
Jei atramos nėra tau taško doro, 
Laikykis nors už oro.
Net kai tau gerklę smaugs rauda, 
Šypsokis visada.
Ir giltinei artėjant.
Nerūpestingai švilpauki prieš vėją. 
Gyvenimas gražus, 
Tau niekad nepražus, 
Kol jį mylėsi tu 
Visom jėgom, kiek tik gali, 
Kančios ir nevilties metu, 
Ne vien tik džiaugsmo svaiguly.
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SPORTAS
SP ORTO S VE N TĖ

Laiškai Redakcijai
Birželio mėn i’ d. Condell Park 

(Bankstown) įvyks 9-ji pabaltiečių 
sporto šventė. Šventėje dalyvaus 
latvių, estų ir lietuvių krepšinio ir 
tinklinio rinktinės. Lietuvius at
stovaus pereitoje sporto šventėje į 
Australijos lietuvių rinktines išrinkti 
žaidėjai. Latvius atstovaus į Amerika 
vykstančios komandos (krepšinio, 
tinklinio ir teniso), dalyvauti latvių 
sporto šventėje. Po šventės šios latvių

I 5C Pabaltieji 14 

Birželio -1-2 dienomis, Condell Park stadione, Sydney vyks Devintoji 
Pabaltiečių sporto šventė.

Žaidimai abi dienas prasidės 10 vai.
Lietuviai žais sekančiais laikais:

Šeštadienį, birželio 1

KREPŠINIS:
Lietuviai berniukai su latviais - 10 vai.

.Lietuviai vyrai su estais - 11.30 vai.

ATIDARYMAS - 1 vai.

Lietuviai vyrai su latviais - 2 vai.
Lietuvaitės moterys su latvaitėm - 3.30 vai.
Lietuviai vyrai veteranai su estais - 3.30 vai.

TINKLINIS
Lietuviai vyrai su latviais - 10 vai.
Lietuviai vyrai veteranai su latviais - 10 vai.
Lietuvaitės moterys su latvaitėm - 11.30 vai.

Sekmadienį, birželio 2

KREPŠINIS
Lietuviai vyrai veteranai su latviais - 11.30 vai.
Lietuviai berniukai su latviais - 1 vai.

TINKLINIS
Lietuvaitės moterys su estaitėm -10 vai.
Lietuviai vyrai veteranai su estais - 11.30 vai.
Lietuviai vyrai su estais. - 1 vai.

sssssssss

Bankstown

$3.

Svajonės

Brisbane, sekmadienį, gegužės 19 
vai. Seselių salėje

'■ iv <■ ■ . ..
— gegužės 26

Lietuvių namuose 
3 vai.

kaina 
vaikams iki 14

$6

ar ne kvailystė mokėti 
$9880 už $6000 ver
tės automobilį ?

... bet daugelis tą padaro pasirašydami su 
finansinėmis įstaigomis sutartis mokėti per pen
kis metus kas savaitę "tik" po $38.

Būtų daug pigiau paimti žarna nuošimčio TALKOS 
paskola ir dar net didelę nuolaidų gauti perkant 
automobilį grynais pinigais.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA TALKA Ltd.

ADELAIDE ----- MELBOURNE — SYDNEY

komandos lankysis ir kitose daugiau 
latvių apgyventose kolonijose Ame
rikoje.

Turėsime progos pamatyti aukšto 
lygio rungtynes.

Tų pati vakarą Lietuvių klube 
Bankstown, įvyks pabaltiečių spor
tininkų šokiai. Bus galima arčiau 
pabendrauti su sportininkais bei 
svečiais. Tad laukiame visų, iš arti ir 
toli.-

2 aidi mai

Gerb. Redaktoriau,

pritariu jūsų pasiryžimui laiks nuo 
laiko patiekti vieną kitą straipsnį iš 
Lietuvoje leidžiamos spaudos. Mes 
galime nepritarti mums svetimos 
ideologijos galvosenai ir kitokiam 
įvykių interpretavimui, bet mes 
turime juos žinoti. Dėl to ir straipsniai 
apie vysk. A. Baranauską teisingai 
buvo traktuojami ne kaip šaltiniai ir 
tokiu būdu leido mums pamatyti, kas 
oficialioje Lietuvos spaudoje pabrė
žiama ir kas praleidžiama. Taip pat 
buvo įdomu palyginti, kaip apie "R. 
Houką" ir rinkimus rašė australų 
spauda, mūsų lietuviškieji laikraščiai 
ir "Tiesa".

A. Karazijienė.

Gerb. redaktoriau.

Bravo Viva! Esu dėkingas, kad 
perspėjo neapdairius skaitytojus, ku
rių grupei aš pats priklausau, saugotis 
nuo mums nepriimtino ir į mūsų 
spaudos puslapius įsiveržiančio ele
mento. (Žiūr. M.P. Nr. 16 - Laiškai 
Redakcijai). Sutinku su Vivos Aleknos 
pareikštomis mintimis ir įdomiai 
spaudoje patiektu sarkastišku jumoru, 
atseit mums nesvarbu kas rašoma, 
kaip rašoma ir apie ką rašoma, bet 
svarbiausia kas rašo!

Vertėtų stabtelėti ir prie G. 
Žemkalnio pareikštų minčių, toje 
pačioje "Mūsų Pastogės" laidoje ir 
tuoj pat po V. Aleknos laiško.

Berods skaitau visus M.P. numerius, 
deja nepastebėjau nė vieno skaitytojo 
laiško, išskyrus du viršuj minėtus, 
kuris švelniu žodžiu, pritarančiu 
sakiniu paremtų dabartinį "M.P." 
redaktorių. Išskyrus priekaištų bei 
kritikos nieko pozytivaus lig šiol 
nesimatė. Priekaištai ne tik spaudoje, 
šventoriuje, bet pasiekią ausį ir radijo 
bangomis. Stebiuosi, kad ligi šiol 
naujasis "M.P." redaktorius nebuvo 
pristatytas ir nesupažindintas su 
"Mūsų Pastogės" skaitytojais "M.P." 
puslapiuose. Ką gali žinoti, kas jį čia 
tokį paskyrė? Tuo labiau stebiuosi, 
kad redaktoriaus vardan nepritaran- 
tys laiškai išvysta spaudą nesusilauk
dami redaktoriaus pastabų, prierašų, 
replikų ar įsivėlimo į ilgas polemikas 
su skaitytojais, su korespondentais, su 
radijo koordinatoriais, su sporto 
klubais ar kitais lietuviškas organi
zacijas atstovaujančiais asmenimis.

Su pagarba.
Vyt. Bernotas

(Jei Vyt. Bernoto laišką laikyti 
redaktoriaus atžvilgiu neutraliu, tai, 
rezultatai už ar prieš iki šiol yra 
redaktoriaus naudai.

Redaktoriaus pristatymas skaityto
jams yra jo paruoštas laikraštis: jei jis

aoooooooGoooeooooDooooooooooooot

PAI EŠK O JI MAS

Romualdas Milūnas 
18 Teleta Cresc., 
Corio, Vic., 3214.

Iš Lietuvos jaunas išvažiavęs sūnus 
ieško žinių apie savo tėvą likusį 
Lietuvoje. Tėvo pavardė Viktoras 
MILŪNAS, gimęs Mariampolėje, vedęs 
Viktoriją Vaičekauskaitę, kilusią iš 
Zarasų.

Žinoma, kad jis tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje Vilniuje ir priklausė 
dūdų orkestrui. Žinantieji bet ką apie 
Viktoro Milūno gyvenimą ir likimą, ar 
turintieji jo nuotrauką, prašomi rašyti 
sūnui;

įdomus skaityti, sukeliąs skaitytojuose, 
norą pagalvoti, informuojantis ir 
retkarčiais skaitytoją palinksminąs, 
tai redaktorius galvoja savo pareigą 
atlikęs.

Redaktorių skiria leidėjas, šiuo 
.atveju Australijos lietuvių bendruo
menės sąjunga, kuri savo ataskaitą 
duoda kas du metai A LB tarybos 
suvažiavime.

"Mūsų pastogė" yra bendruomenės 
laikraštis ir visi turi teisę jame 
pasisakyti tiek apie bendruomenės 
reikalus, tiek apie pačią "Mūsų 
pastogę". Redaktorius galvoja, .kad 
"M.P." skaitytojai yra tiek subrendę, 
kad gali patys susidaryti nuomonę 
apie bendruomeninę veiklą. Jis nema
to .reikalo savą nuomonę primesti 
kitiems ar įsivelti į ilgas polemikas su 
-kitaip galvojančiais. Red.).

Gerb. Redaktoriau,

"M.P." Nr.13, 1985.4.1 net pusė 
puslapio buvo užpildyta "Mūsų Pas
togės" poreikiais. įdomu, kad čia buvo 
tik vienas teigiamas pasisakymas, o 
kiti kritikavo, sakydami, nemėgstu 
perspaudintų straipsnių ir iškarpų, ir 
neatsižvelgė į daugelį iškylančių 
klausimų.

1. Kiek "M.P." redaktorius turi savo 
rankose kas savaitę gavęs įmantriai 
parašytų straipsnių, kad jis galėtų 
apsieiti be tų sovietiškai-lietuviškų 
iškarpų? Redaktorius neturi keturių 
rankų, o ir be redagavimo turi dar ir 
kitų spausdinimo darbų. Iš Spaudos 
sąjungos metinio pranešimo žinoma, 
kad jo atlyginimas yra nedidelis, bet 
norima, jog jis kasdien dirbtų beveik 
24 vai. ir išleistų grynakrauję, 
grynakalbę ir nepraskydusią "M.P.", 
gerai parašydamas vedamuosius, lie
tuviškus straipsnius ir gal net kores
pondencijas. Nejaugi norima turėti ne 
"Mūsų Pastogę", o "Redaktoriaus 
Pastogę"?

2. Beveik įtarinėjama, jei kas nors 
blogai-gerai (o koks moralinis auto
ritetas šį kriterijumą nustato?) lie
tuviškais poreikiais, kad ir nelie
tuviškas mintis ( Dieve, duok tik 
lietuviškos duonos kasdieną!), bet 
lietuviškai pabando rašyti, tai tas jau 
būtinai esąs asimiliavęs, abejingas 
lietuviškam reikalui Australijos pi
lietis. Kodėl mes esame tokie alergiški 
tautininkai?

3. Kone verkšlenama, kad rašiniai 
sunkiai bepaskaitomi, tarytum, skai
tyti nebemokėtumėm. Dabar daug kur 
sakoma, kad išsimokslinusieji yra 
analfabetai, o ką kalbėti apie senesnio 
amžiaus mūsų rašto žinovus, kurie 
dabar jau mažiau primato ir nebe
prigirdi, nėra tokie jautrūs ir daug ko 
nebeatsimena. Dėl to gal ir teisingai 
kai kas sako, kad "esame žmonės, 
netekę savo egzistencinės gelmės..." 
Bet dar liūdniau atrodo viename 
laikraštyje matytas beišlyginis pareiš
kimas: "Gaila, kad Krašto tarybos 
suvažiavime bus jaučiamas jų (- 
jaunimo, m.p.) trūkumas, o be 
priaugančio jaunimo Krašto tarybos ir 
Bendruomenės dienos yra suskai
tytos. "

Be abejo suskaitytos dienos ir 
"M.P.", bet jei nenorima išlygų, tai 
nieko kito liet, jaunimui nelieka, kaip 
tik leisti laikraštį savo "gimtąja" 
anglų kalba ir lietuviškas mintis 
išreikšti angliškai.

Bet kodėl atsiranda dabar poreikis 
(gal iš kokios tai baimės?) mestis į 
kraštutinumą, tarkim. į savo tautinės 
nekaltybės išlaikymą?

J.- Aras, snr.
Mūsų pastogė Nr,19,1985.5.13, psl.7
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Lidcombe ■ St. Joachim's bažnyčia 
neseniai atžventė šios parapijos 
jubiliejų. Joje jau virš 20 metų 
reguliariai vyksta lietuviškos pamal
dos.

Šios parapijos klebonas, prel. John 
Meaney labai mėgstąs lietuvius, jau 
kuris laikas kalbėjo, kad pirks 
vamzdinius vargonus.

Švenčiant parapijos 100 metų 
sukaktį, vargonai virto realybe. Juos 
įmontavo iš Italijos atvykęs meistras 
ir balandžio 1 įvyko jų šventinimas. 
Mišių metu giedojo ir lietuvių 
"Dainos” choras, vadovaujamas B. 
Kiverio ir B. Aleknaitės.

Po šventinimo apeigų buvo vargonų 
rečitalis, kurį išpildė iš Italijos 
atvykęs Neito Catarcia ir Sydney 
konservatorijos lektorius David Ram-

IŠVEžTŲJU
Sibiro kankiniai - sovietinio komu

nizmo aukos bus prisimintos Tautos 
fondo atstovybės minėjime birželio 9. 
Pamaldos bus birželio 9,11.30 vai. St. 
Joachims bažnyčioje, Lidcombe. Mi
šias atlaikys prel. P. Butkus, giedos 
Dainos choras. Tautos fondo atsto
vybės nariai rinks aukas Lietuvos 
laisvės bylai.

3 vai. Lietuvių klubo patalpose 
Bankstown įvyks viekas minėjimas. 
Kviečiame Sydnėjaus ir apylinkių 
lietuvius skaitlingai dalyvauti prisi-

1OO MET.U

sey.
Kadangi šie vargonai daugiausia 

bus naudojami lietuvių, tai lietuviai 
spontaniškai pravedė vajų prisidėti 
prie $70,000 kainavusių vargonų 
pirkimo. Gegužės 5 prel. P. Butkus' 
įteikė iš lietuvių šiems vargonams 
surinktus $3,724.

Prel. J. Meaney sunkiai rado žodžių 
padėkoti lietuviams už auką, kurios jis 
neprašė ir nelaukė. Tai padės lietuvių 
geram vardui ne tik šioje parapijoje, 
bet ir už jos ribų. Ačiū prel. P. Butkui, 
kuris suorganizavo šį vajų. Ačiū 
aukojusiems, kurie suprato šį svarbų 
reikalą. Džiaugiamės ir nauju var
gonininku, jaunuoliu Justinu Ankumi, 
kuris groja sekmadieniais lietuviškose 
pamaldose.

A.K.

mi nEji mas

menant Lietuvos tragediją. Pana
šiomis progomis kiekvienas lietuvis 
valdąs plunksną turėtų rašyti laiškus 
spaudai, radijai ar televizijai, primin
damas šioms institucijoms, kad mes 
nepamiršome mūsų tautos kankinių, 
nepamiršome bolševizmo žiaurumų 
prieš žmoniją mūsų tėvynėje Lietu
voje ir kituose kraštuose, kur tik jie 
įkėlė savo kruvinas kojas.

A. Kramiiius
Tautos fondo iždininkas

sssssssssssssssssssss

D a b ar tini s ” MUSU BAST O CSRS ”

16-17 EAST TERRACE, BANKS TOWN (TEL.7081414)

K ABEL AI
Pradžia 8 
Kaina: Nariams

vai.

KIEKVIENĄ PENKTADIENI 
NUO 6 VAL. iki 8 VAL 
DIDŽIOJE SALĖJE

SMORGASBO RD

APSI LAN KE

”MJ»." redakcijoje apsilankė ir 
"MJ*." užsisakė J.A.V. lietuvis Alek
sandras Čaplikas, keliaująs po Aus
traliją ir kitas Ramiojo vandenyno 
šalis.

A.Čaplikas į JAV nuvyko 1921 m., 
ten baigė mokslus ir gyvena Boston 
mieste. Jo visuomeninė veikla lietuvių 
tarpe yra plati: 20 metų pirmininkas 
Amerikos lietuvių tarybos (ALT).

Boston. Ilgametis pirmininkas Susi
vienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) 
kuopos Boston mieste ir SLA vice
pirmininkas visoje Amerikoje. Sanda
ros organizacijos vicepirmininkas ir 
vietinės kuopos ilgametis pirmininkas, 
American Legion St. Dariaus posto 
Boston vadas, Kredito bendrovės 
Taupa direktorius. Karo metu tarnavo 
Amerikos karo laivyne.

Taip pat iš JAV redakciją aplankė 
Danguolė Antanėlytė su savo vyru 
Owen Hanson. Danguolė nuo mažens 
priklauso Lietuvių skautų sąjungai ir 
dalyvavo tautinių šokių grupėje. 
Dabar su ja tautinius šokius šoka ir 
Owen. Jie gyvena Omaha mieste, 
Nebraska valstijoje ir Australijoje 
praleido savo medaus mėnesį. Austra
lijoje Danguolė lankėsi 1978 metais, 
kada vyko lietuvių skautų VI—ji 
Tautinė stovykla. Austraiijoje juos 
abu globojo dėdė Gediminas Antanė
lis.

T

$2, ne nariams $3.

su naujais įvairiais, šiltais ir šaltais 
valgiais, kava ir t.t. $
KAINA $5

KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, 
KAIP IR. ANKŠČIAU 
NUO 6 VAL. IKI 8 VAL.

S MOR GAS B O R D

KAINA $3

2. 30

RED AKTO RI U S

Praėjusių metų pabaigoje mirė 
ilgametis "M.P." redaktorius, žurna
listas, poetas, visuomeninkas Vincas 
Kazokas.

"M.P." leidėjas, Australijos valdžios 
įstaigose užregistruota Lietuvių 
bendruomenės spaudos sąjunga (Li
thuanian Community Publishing So
ciety), trumpai laikraštį redagavus 
Broniui Žaliui, 1984 m pabaigoje 
redaktoriaus pareigoms pakvietė Mel
bourne gyvenantį Joną Mašanauską.

Pradžia buvo sunki, nes redaktoriui 
teko pradėti prie tuščio stalo. Prie to 
prisidėjo nuolatinis rinkimo mašinos 
gedimas, privedęs Spaudos sąjungą 
prie įsigijimo kompiuterinės tekstų 
rinkimo sistemos.

Tuolaikinio Spaudos sąjungos pirmi
ninko dr. A. K ab alios pastangomis, 
talkininkaujant J. Pullinen, įsigyta 
sistema sąjungai sutaupė keliasdešimt 
tūkstančių dolerių. Problema buvo 
pritaikymas lietuviškų ženklų jų 
neturinčiai sistemai, kurią dr. A. 
Kabaiia, paskyręs tam visas savo 
atostogas, sėkmingai išsprendė.

Kiek žinoma, tai pirmas kartas, 
kada kompiuterinė sistema pritaikinta 
lietuviškai rašybai.

Negana to, dr. A. Kabaiia dar 
turėjo išmokyti rinkėjus ir redaktorių 
naująja sistema naudotis.

Dabar šios problemos baigiamos 
išspręsti ir redaktorius savo pareigose 
apsiprato, tad pats geriausias laikas jį 
supažindinti su "M.P." skaitytojais.

Jonas Mašanauskas gimė Kaune 
1926 metais. 1943 metais baigė Kauno 
VI gimnaziją. 1945-47 metais dirbo

Baltijos spaudos kolektyve, kuriam 
vadovavo poetas , Juozas Kruminas. 
Baltija leido literatūros žurnalą 
"Gintaras", kuriame aktyviai bendra
darbiavo Nelė Mazalaitė-Kruminienė,. 
Fabijonas Neveravičius, Jeronimas 
Cicėnas, Kazimieras Barauskas, An
tanas Rimydis ir daug kitų išeivijos 
literatų. Baltija pirmą kartą išleido B. 
Brazdžionio vaikų eilėraščių knygelę 
"Tėvų nameliai", leido laikraštį 
"Kelyje tėvynėn".

1947 m išvykęs į Angliją dirbo su 
redaktorium žurnalistu Br. Daunoru 
jumoristinio laikraštėlio " Apuokas" 
leidime.

1980 metais Jonas Mašanauskas 
baigė Monash universitetą Melbourne, 
1983 m antroje pusėje* atsiradus 
spragai redakcijoje, redagavo Lon
done leidžiamą laikraštį "Europos 
lietuvis".

Redaktorius negalvoja, kad jis pats 
vienas su pora bendradarbių turi 
užpildyti visas laikraščio skiltis. Jis 
galvoja, kad laikraščio pasisekimas 
priklauso nuo bendradarbiavimo jame 
kuo didesnio skaičiaus korespondentų, 
žurnalistų, rašytojų, poetų ir kitų 
rašto žmonių. Jis y galvoja.,kad 
skaitytojams yra įdomu visuomeninės 
veiklos pranešimai, paskirų; žmonių 
nuveiktų darbų aprašymai, atsi 
minimai, skaitytojų laiškai, nuo
traukos iš dabartinio ir praėjusio 
lietuviško gyvenimo čia ir Lietuvoje. 
"Mūsų pastogę" tai padarytų įdomiu 
ir visų laukiamu laikraščiu.

Agnė Lukšytė
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Australijos karių - veteranų są
jungos (RSL) Viktorijos skyriaus 
pirmininkas Bruce Ruxton su dviem

40 metų Antrojo pasaulinio karo 
pabaigą.

Administracijos adresas: 
P.O. Box 550 Bankstown, 2200 
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata
Australijoje metams $ 25
Užsienyje papr. paštu $ 30
Oro paštu j N. Zelandiją $ 40
Oro paštu kitur $ 55

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negražinami ir nesaugomi. No
rintieji nepanaudotus rankraščius 
atgauti, siųsdami turi pridėti sau 
užadresuotą voką su pašto ženklu. 
Už skelbimų turinį redakcija neat
sako.
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