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baltai parlamente
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REMKI ME 

"BALTIC NEWS"

jįustraiijos parlamento nariais. Štai dar viena svarbi nuotrauka iš to 
; susitikimo. Kalba Australijos ministerio pirmininko pavaduotojas (Deputy 
i prime Minister) Lionel Bowen. Dešinėje - Baltų Tarybos pirmininkas J. 
i peedo, kairėje - BT vicepirmininkas J. Ritenis.

POLITINĖ POPIETĖ MELBOURNE
ALISA BALTRUKON1ENĖ

Tur būt nėra pabaltiečio Austra
lijoje, kuris nebūtų girdėjęs apie 
"Baltic News". Šis biuletenis angių 
kalba, leidžiamas Tasmanijoje kas 3 
mėnesiai, jau 10 metų informuoja 
Australijos gyventojus apie Pabaltijo 
kraštų okupaciją.

Sunku tiesioginiai prieiti prie masi
nių australų susižinojimo priemonių - 
radio, televizijos ir spaudos. Čia 
"Baltic News" atlieka nepamainomą 
darbą, pasiekdamas parlamentų na
rius, viešąsias bibliotekas, mokslo 
įstaigas, laikraščių redakcijas, žurna
listus, dvasiškius ir bendrai žmones, 
kurie domisi žmogaus teisių ar 
Pabaltijo klausimais.

Iki šiol visa redakcinio ir admi
nistracinio darbo našta guli ant mažos 
saujelės entuziastų pečių Hobarte. 
Būtina ateiti jiems į pagalbą, kad 
palengvinti jų darbą ir nepertempti jų 
jėgų.

Nuo šių metų "Baltic News" 
platinimas N.S.W. valstijoje ir A.C.T. 
vyks iš Sydney. Reikalinga praplėsti 
australų skaitytojų tinklą tiek N.S.W., 
tiek Canberroje. Kiek galint pla
tesnis "Baltic News" pasklidimas 
padės sudaryti palankią dirvą Pabal
tijo okupacijos klausimo kėlimo 
Australijos parlamente ir tarptau
tiniuose forumuose. Jau dabar admi
nistracija Sydney gauna padrąsi

nančių laiškų, žadant panaudoti 
"Baltic News" medžiagą radio trans
liacijose ir spaudoje.
Didinant skaitytojų skaičių susidu

riame su papildomų Jėšų klausimu.
N.S.W. Jungtinis Baltų Komitetas 

kreipiasi į kiekvieną pabaltietį bei į 
baltų organizacijas šioje valstijoje, 
prašydamas paremti savo aukomis šį 
svarbų uždavinį. Ypač pageidaujama, 
kad atsilieptų mecenatai, kurie pasi
žadėtų reguliariai, kas 3 mėnesiai, 
paremti "Baltic News" mažesne ar 
didesne nuolatine auka. Pastovių 
įplaukų užtikrinimas padėtų admi
nistracijai planuoti skaitytojų tinklo 
plėtimą.

Per visas tris baltų bendruomenes 
N.S.W. valstijoje reikėtų surinkti apie 
600 dolerių kas 3 mėn. pašto išlaidoms 
padengti. Pasidalinus šią sumą tarp 
lietuvių, latvių ir estų tai tikrai nėra 
daug. N.S.W. Jungtinis Baltų Komi
tetas tikisi, kad baltų bendruomenės 
atsilieps į šį prašymą.

Aukas ir pasižadėjimus prašome 
siųsti į "Baltic News", P.O. Box, 
Campsie, N.S.W. 2194, arba palikti 
Lietuvių Klubo raštinėje Bankstowne.

V. PATAŠIUS
N.S.W. Jungtinio Baltų K-to 

Pirmininkas

Melbourne Šaulių kuopos vaidybos 
manymas suorganizuoti politine po
ete yra užgirtinas dalykas, tik labai 
lila, kad tą pačią dieną, t.y. rugsėjo 

j i-tą įvyko ir Pabaltiečių chorų
incertas. Tokio supuolimo ateity, 
jtėtų išvengti.
Vis tik Bendruomenės kambaryje, 

® ietuvių namuose, susirinko virš 
* nkiasdešimt dalyvių. Matomai da- 
Sf utiniai Melbourno Apylinkės val

iai politiniai reikalai irgi arti 
dies ir pats pirmininkas popietėje 
tyviai dalyvavo. Labai daug organi- 
iojant šią popiete prisidėjo Šaulių 
opos valdybos vicepirmininkas Juo- 
s Kvietelaitis.
Popietę atidarė ir susirinkusius 
sveikino Šaulių kuopos pirm. Vik- 
tas Pleškūnas. Jis ir pristatė abu 
elegentus: svečią iš Sydnejaus 
eader's Digest International redak- 
rių Joną Kedį ir buvusį mūsų 
ndruomenės pirm. dr. Joną Kuncą. 
pietei pirmininkauti pakvietė da- 
rtinį bendruomenės pirm. Ričardą 
Betą.
Saulių kuopos pirmininkas matomai 
jaudintas vakarykščios nelaimės, 

1 tekus gero šaulio Karolio Prašmuto, 
oj perdavė popietės eigos vykdymą 

' Šemetui.
’ k. šemetas iškėlė Karolio Prašmuto
1 Są į Melbourno bendruomenę, 

sydamas, kad jis buvo vienas iš 
iresnių politinių ir tautinių įdėjų

, Rytojas. Jis paprašė visų atsistoti 

ir pagerbti jį, jau peržengusį amži
nybės slenkstį.

Dr. J. Kunca įžangoje pasakė, kad 
šiandien nesidomėti politika, nesirū
pinti savo tautos, savo šeimos ir savo 
paties ateitimi yra neatsakominga, 
nes nuo politikos eigos priklauso ar 
žmonija išliks laisva, ar paklius į 
šiurpulingą vergovę.

Dr. Kunca pasirinko temą - 
"Psichologinio karo vedimas". Ne 
vieną iš klausytojų sukrėtė mintis, kai 
prelegento žodžiai, kad jau dabar mes 
gyvename ne taikos, o karo laikotarpį. 
Karas, kuris yra nors visiškai skir
tingas nuo mums įprastų praeities 
karų, yra totalinis ir -jo pabaiga 
atrodo, bus visiškas vienos ar kitos 
pusės pralaimėjimas. Nuo šito karo 
rezultatų priklausys ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymas, lais
vojo pasaulio ir mūsų pačių ateitis.

"Šis naujos rūšies karo pagrindas, - 
sakė dr. Kunca, - yra psichologinis. 
Rusai pasiekė istorijoj nematytų per
galių: užėmė Rytų Europą, baigia 
paimti Afrikos žemyną, o Pietų 
Amerika ir Filipinų salos jau yra 
braškančios vakarų pasaulio fronto 
dalys. Maskvos laimėjimui ir ten yra 
gerų galimybių". Rusijos laimėjimai 
pasiekti be didesnių ekonominių aukų 
ir be karių praradimo, jei neskaitysim 
Afganistano invazijos, kuri padaryta 
neįvertinant afganistaniečių atkak
lumo pasipriešinti".

"Maskvos dabar vedamos ofensyvos 

tikslas", - sakė jis, - "pasaulio 
dominacija. Kad tai pasiektų rusų 
strategai yra numatę skaldyti vakarų 
pasaulį ir izoliuoti jo stipriausią narį - 
Šiaurės Ameriką, palaužti vakarų 
pasiryžimą priešintis, užimti vieną 
kraštą po kito vengiant tiesioginio 
karo su JAV.

Paėmus į savo rankas Aziją, Afriką 
ir Pietų Ameriką ir gal atitolinus 
Europą nuo Šiaurės Amerikos, pasta
roji savaime bus priversta kapituliuoti 
dėl militarinės ir ekonominės padė
ties".

Dr. Kunca toliau išdėstė Maskvos 
taktiką įbauginti pasaulio mases 
atominio karo galymybe. Taip pat 
įtikinti pasaulio mases, kad Rusija 
trokšta ir siekia taikos. Psichologiškai 
paruoštos masės panaudojamos pro
testams prieš vakarų apsiginklavimą, 
palaužiamas pasipriešinimas artė
jančiam priešui.

Prelegentas paaiškino, kad Maskvos 
minėtos strategijos vykdymui varto
jama psichinis masių ir atskirų 
asmenų paveikimas - sugestija. Jos 
paveiktas žmogus galvoja, ar veikia 
strategų numatyta linkme, be jokios 
kritikos. Masės veikiamos per spaudą, 
radiją, televiziją ir Maskvos agentų 
žodžius. Badas, vargas, nuovargis 
stimuliuoja žmonių sugestingumą.

Tam rusai vartoja specialų būdą, 
kad paimti į savo rankas daugiau 
skaitomos spaudos, populiaresnes ra
dijo ir televizijos stotis ir jas 

išnaudoja masių paveikimui. Užver
buoja žymius mokslininkus ir politikus, 
infiltruoja universitetus, kad išauk
lėtų naują marksistinę, ar bent pro- 
marksistinę kartą, kuri galėtų perimti 
valdžią. Psichiniai paruošus mases, 
susidarius tinkamoms sąlygoms, pra
dedama revoliucija, kurią Maskva 
remia pati ar per savo satelitus.

Psichologinio karo vedimas atneša 
rusams daug laimėjimų. Tuo tarpu 
vakarų strategija yra - stipriai 
apsiginkluoti ir laukti, kad priešas 
nedrįs pulti. Tai katastrofiškas apsiri
kimas. Vakarų laikysena nepritaikyta 
psichologiniam - revoliuciniam karui 
ir turi būti pakeista, jei norima 
išsigelbėti nuo besąlyginės kapitu
liacijos.

"Mūsų jaunesnioji karta", - sakė dr. 
Kunca, - "turėtų būti tinkamai 
paruošta, kad galėtų išeiti ir padėti 
atverti pasaulio masėms akis, stotų į 
politines partijas ir skleistų mūsų 
idėją."

Antrasis prelegentas, svečias iš 
Sydnejaus, p. Kedys pasirinko temą - 
" Tautinės ir tarptautinės negerovės ir 
jų tikrosios priežastys".

Šita tema gali būti labai plati, todėl 
p. Kedys apsiribojo siauresne: "Tauti
niais ir tarptautiniais reikalais, kurie 
susiję su lietuvių tauta ir lemia mūsų 
tautos dabartį ir ateitį".

nukelta i 6 psl.
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Benzino upės

Kelis milijonus rublių nuostolių 
kasmet patiriama dėl netvarkingo 
benzino pervežimo traukinių cister
nomis. Svarbiausia tų nesuskaitomų 
skysto kuro upelių, upių ir ežerų 
priežastis, tai kad cisternos nesan
dariai uždaromos, mat, neįmanoma 
pakankamai pagaminti guminių skri
tulėlių - tarpinių. Vien garsiojoje 
Lietuvos gamtos teršimo įstaigoje - 
Mažeikių naftos perdirbimo stotyje 
vieną naktį per kelias valandas 
ištekėjo 90 tonų benzino. Kaltų 
nerasta...

Benzino ypeliai dažnai teka ne 
tiesiog ant žemės, bet - kaip ten 
sakoma - "į kairę". Štai Šiauliuose iš 
naftos produktų įmonės pavogta virš 
40 tūkstančių litrų benzino ir nuvežta 
privačiai parduoti į Radviliškio dega
linę. Kaltininkai? Direktorius ir 
buhalterė. Nubausti? Taip, pašalinti iš 
pareigų...

Z mogžudystė Ne menčinė.je
Už 1000 rublių Baltarusijos gyven

tojas M. Meškunecas apsiėmė nužudyti 
Nemenčinės gyventojos T. Rynkevič 
buvusį vyrą, su kuriuo ji ir po skyrybų 
gyveno viename bute. Atėjęs pasiimti 
pinigų už atliktą "darbą" žmogžudys 
atnešė įrodymui aukos dešinę ausį. Jis 
nuteistas 15-kai metų sustiprinto 
režimo kolonijoje (- sunkiųjų darbų

G Y VENTOJŲ 
MA ŽĖJ A

Nors ateinantis Sovietų Sąjungos 
gyventojų surašymas teįvyks tik 1989, 
kitų duomenų keliu įmanoma apy
tikriai nustatyti Lietuvos demogra
fines linkmes. Neseniai "Komuniste" 
pasirodžiusiame straipsnyje patei
kiami suneraminantys duomenys apie 
Lietuvos gyventojų skaičių.

Dabartinėm sąlygom tegimsta 970 
vaikų pakeisti 1.000 mirusių suau
gusių. Šis reiškinys liečia visą Lietuvą 
- duomenys pagal tautybes nebuvo 
paskelbti. Tačiau pastaruoju metu 
gimimai tarp lietuvių nesiskiria nuo 
kitų tautybių, tai galima drąsiai 
teigti, kad lietuvių skaičius ims 
netrukus mažėti.

Lietuvos gyventojų skaičius didėja, 
tačiau lietuviai tik 55 nuošimčiais 
teprisideda. Net vieną trečdalį šio 
augimo sudaro rusai ateiviai - 
kolonistai. Pavyzdžiui, 1983 metais 
gyventojų skaičius padidėjo 34.000, o 
iš jų 13.100 buvo rusai ateiviai.

kalėjime). Nuteisti ir jį pasamdžiusieji 
T. Rynkevič ir jos brolis P. Račinskij, 
tačiau laikraštyje "Komjaunimo tie
sa”, kur įvykis aprašytas, nesakoma, 
kokia bausmė jiems paskirta. Straips
nio autorius J. Zverevas (išvertus jo 
pavardė reikštų Žvėriškas) visus tris 
aukščiau minėtuosius kaltina... ego
izmu.

Atei nant 
šalčiams

Praeitą žiemą daugelyje vietų 
Lietuvoje pritrūkdavo elektros ener
gijos ir dėl to turėjo sustoti fabrikų 
elektros motorai. Sustojus dujų tieki
mui, nustojo veikti centrinis šildymas, 
užšalo vamzdžiai ir susprogo ra
diatoriai. Dėl to kai kuriose vietose 
turėjo būti uždarytos mokyklos.

Todėl jau dabar valdžia įsakė 
"įgyvendinti miestuose, gyvenvietėse 
ir kitose gyvenamosiose vietovėse 
kompleksą priemonių, kurios padės 
nesutrinkamai aprūpinti gyventojus 
kuru, paruošti reikiamą vietinių rūšių 
kuro kiekį ir skirti šiems tikslams 
transporto priemonių, technikos".

Numatoma, kad žiemą vėl pritrūks 
gamtinių dujų.

VOKIETIJOJE kun. V. ŠARKA po 
sunkios vėžio operacijos būdamas 
ligoninėje parašė laiškus Gromykai, 
Gorbačiovui ir A. Barkauskui, kad 
leistų jo seserims jį sunkioje ligoje 
aplankyti. į jo laiškus anie neatsakė.

* * *
Lietuvos krikšto 600 m. sukaktis, 

apimanti visus tris krikštijimo tarps
nius, bus minima 1987 m. Lietuvoje ir 
išeivijoje.

(Laiškai Lietuviams)

Iš A. Kazio albumo

"Pasaulio lietuvis"

BLAIVYBĖ IR LAISVĖ

Gėteburgo mieste, Švedijoje, išei
nantis Rytų - Vakarų žurnalas 
"Exaudi" išspausdino kalinamo ku
nigo Sigito Tamkevičiaus pamoksi! 
pasakytą minint jėzuito kun. Karolio 
Garucko mirties metines. Prie pa
mokslo vertimo pridėtas redakcinis 
straipsnis "Blaivybė ir laisvės kova",

A. A. MIK O L UI MAKSVYČIU.

mirus Amerikoje, nuoširdžią užuojautą išreiškiame sesutėms Birutei ir 
Aldonai ir jų šeimoms

Mikolo karo mokyklos draugai
R. Šemetas
P. Švambarys
A. Bladzevičius

A. A. MIKUI MAKSVYČIUI

Čikagoje mirus, jo seserims BIRUTEI, ALDONAI, broliui JUOZUI ir jų 
šeimoms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Zamoiskių šeima, Adelaide

a. a. Mikui Maksvyčiui

Čikagoje mirus broliui Juozui ir jo visai šeimai bei artimiesiems užuojautą 
reiškia

"Atžalos" teatras

A. A. Mikolai Maskvyčiui

mirus, jo broliui Juozui, seserims Birutei ir Aldonai ir jų šeimoms, 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Z.Z. Vlčiulial ir šeima

a. a. BRONEI SUTIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos sūnui STASIUI ŠUTUI, GLSK 
"VYTIS” pirmininkui, ponui S. ŠUTUI, dukrai VIDAI, sūnums EIMUČIUI 
ir ANTANUI, bei jų visų šeimoms.

G.L.S.K. "VYTIS" Valdybos bendradarbiai.

Mūsn^pastogCNT^O^^S^J^^SsF"?^"

Lietuvių kooperatinė kredito draugija 
TALKA LTD.

• Moka už indėlius (deposits) 9% metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius:
Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas sumas.

nuo $ 100 iki $ 20.000 — 12% nuo $ 20.000 ir daugiau — 13%

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi išbūti iki finansini: 
metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsiimtus term. ind. metų bėgyje — 6%. Pro
centai užskaitomi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų gale 
ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) iki 17% dividendo.

• Telkia paskolas iki $ 30.000 įkeičiant nekiln. turtą, asmenines paskolas su l 
g^rantuotojais iki $ 5000 ir be jų ?ki $ 2000. Procentai už visas paskolas už- | 
skaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia: j

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sekmadieniais nuo 1.30 pp. iki ] 
3 vai. pp., lietuvių Namai, 5; Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. ryto iki 
2 vai. pp. ,

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melbourne 3001.. ■’ n
Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių Namuose.
Pašto adresas: "TALKA”, Lietuvių Namai, 6 Eastry St., Norwood, SA 5067 ”

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vid. iki 4 vai. pp. Lietuvių Klubo patalpose, ( 
16-18 East Terrace, Bankstown NSW 2200. po
—-J pa

e

SKHENDAT 1 EUROPA, JAV. KANADĄ, AZIJĄ AR KITUR? DA.ŪG 
SUTAUPYSIT, JEI KREIPSITĖS Į MUS!
Jei norite aplankyti savo draugus ar gimines Lietuvoje, kreipkitės į 

mus - parūpinsime jums pigiausią kelionę į Vilnių.
Galvojate pasikviesti savo gimines atostogoms Australijoje, mes jums 
padėsime, paruošti dokumentus ir sutvarkysime kelionę iš Lietuvos Į 
Australiją ir atgal.
Taip pat daug pigiau per mus galite užsisakyti lėktuvą bilietus ir 
organizuotas keliones (Tours and Cruises).
Be atidėliojimo kreipkitės (

ne
! lei

5
iyc

j Pal
ac
linl

A

' 48 The Boulevarde, Strathfield, 2135 
j Tel. (02) 745 3333 Lie. B. 838 
| Veikiam šeštadieniais iš ryto.
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS Tikė j imas

i airėje matosi dalis Bankstowno savivaldybės pastato, kuriame vyks

Spalis —
rožančiaus ir Švenčių mėnuo
Spalio mėn. tegu mūsų žvilgsnis vėl 

krypsta į Mariją - Rožančiaus 
Karalienę. Popiežius Jonas Paulius 
II sako: "Rožančius yra mano 
mėgiama malda. Tai nuostabus Dievo 
Motinos, įsijungimas į Kristaus ir 
Bažnyčios paslaptis. Toje paprastoje 
karolėlių ir apmąstymo maldoje tarsi 
pulsuoja ir visas žmogiškasis gyve
nimas".

Privačiai ar šeimose visą šį mėnesį 
kalbėdami rožančių - aukokime jį už 
savo brolius Tėvynėje.

Spalio 18 d. Šv. Lukas Evangelistas.
Spalio 20 d. Misijų Sekmadienis.
Spalio 28 d. Apaštalų Simono ir 

Tado - Judo - esančiam nevilty 
užtarėjo...

Šv. Tėvas prašo melstis bei pajusti 
atsakomybę ypač savo auka už Misijų 
Bažnyčią!

Prel. P. BUTKUS
SYDNEY

( LD parengimai.
j Centre skulptūra vaizduoja britų botanistą Sir Joseph Banks, kuris
fetraliją pasiekė su kap. Cook ekspedicija 1770 m. Jo garbei 
wadintas iškilus Sydnejaus priemiestis Bansktown.

buvo

plų metų pradžioje, džiaugėmės ir 
v įtinome gražiai praėjusias 13- 
t Sias ALD Canberroje. Metams

State Sports Centre, Homebush. Tas 
centras dar vis plečiamas. Vieta 'yra 
ne taip toli nuo Bankstowno, bet

el- 
las 
•.ii- 
iii 
ilio 
>a- 
nis

i i lipusėjus, Sydnėjuje jau buvo pra- 
i Mrs darbą 14-tosioms ALD rengti 
i , imitetas. Kokios bus ALD 1986
i lėtais, priklausys ne tik nuo komiteto 
i ošos, bet ir nuo į tą šventą 
s važiavusių lietuvių. Komitetas dir- 
b . Dažnai renkasi posėdžiams, pa
ir ietė atskirų parengimų dadovus, 
a .sakė sales.

i
E

■ Kad nebūtų blaškomasi po įvairius 
I itaus Sydnejaus priemiesčius, be- 
‘ ik visi bendruomeniniai, kultūriniai 
- Rūgimai ir sporto šventė vyks 
Jnkstowno priemiesčio (City of 
Inks town) apylinkėje.

kadangi viešas susiekimas ten neper
geriausias, komitetas numato parū
pinti autobusus nuo Lietuvių namų.

A.L.B. suvažiavimas, registracijos, 
gruodinė, priėmimai, susitikimai ir 
pasilinksminimai vyks Lietuvių na
muose. Taip pat, Lietuvių namų 
valgykla ir užkandinė aptarnaus 
Įvairiu maistiu norinčius pavalgyti.

Toliausiai nuo Bankstowno bus 
iškilmingos ALD atidarymo pamaldos. 
Jos įvyks St. Marys katedroje, kuri yra 
Sydnejaus miesto centre. [ ten yra 
patogus susiekimas traukiniais ir iš kai 
kurių vietų autobusais. Gruodžio 26-

DAUG PRASMINGŲ ŠVENČIŲ

Spalio 1 d. Šv. Teresė Kristaus 
kūdikio arba mažoji - Misijų ir 
Australijos Globėja.

Spalio 2 d. Angelų Sargų Šventė - 
Lietuvoje būdavo policijos šventė...

Spalio 4 d. Šv. Pranciškus Asyžietis. 
Pranciškonų - kapucinų vienuolijų 
įkūrėjas Ir III-čio ordeno Globėjas.

Spalio 7 d. Marijos Rožančiaus 
Šventė.

Spalio 13 d. Marijos apsireiškimų 
Fatimoj užbaigimo diena...

Spalio 15 d. Šv. Teresė Avilietė - 
didžioji mistike. .

’Jėzuitų bažnyčia Kaune, kurioje dabar, sakoma, nieko nėra, 
tik... nenaudojama krepšinio aikštelė. Iš A. Kezio albumo.Ar girdėjai?

įkLD atidarymas, meno paroda, 
j ieratūrinė popietė, jaunimo vakaras, 
į jikų vaidybos popietė, dainų šventė 
Į (Naujųjų Metų balius vyks Banks- 
I tano savivaldybės pastate (kur jos 
vjroir 1978 m.). Jame yra 2 salės ir 
dfg pageibinlų kambarių. Prie to 
Įstato yra daug vietų automašinų 
{Statymui. Netoli yra geležinkelio 
sitis ir Lietuvių namai.

Sporto šventė numatyta pravesti 
Cindell Park krepšinio stadijone (yra

toji yra nedarbo diena, automašinų 
pastatymui gatvėse nebus varžymų.

Visi ALDRK užsimojimai vyksta 
sklandžiai. Išlaidų palengvinimui rū
pinamasi gauti valdžios finansine 
paramą. Sydnejaus miestas gražinasi 
1988 metais prasidedančiam 200- 
tajam gimtadieniui. Iš toliau atvy
kusioms irgi būtų verta apžiūrėti 
Sydnėjų. Sydnėjus - Australijos tautos 
gimimo vieta, bus dažnai rodoma 
televizijos programose, švenčiant 200

^krepšinio aikštės). Čia vyks sporto 
šventė ir šiais metais. Vieta neper- 
tollausiai nuo Lietuvių namų.

metų Australijos jubiliejų.
Ruoškimės i ALD 1986 metais, 

Sydnėjuje.
(Tautinių šokių šventė vyks visai 
lįujoje vietoje, neseniai užbaigtame ALDRK informacija

KAS NAUJA ’’ATŽALOS” TEATRE?"
hip visuose teatruose, taip ir ‘ 

’Ažaloje" naujienų niekada ne- 
triksta, bet šiuo metu per trumpą 
laiką J U prisirinko daugiau negu 
(idutiniškai. Kai kurios naujienos 
pros, kai kurios - nelabai.
Gera naujiena, kad Juozas Maksvytis 

įo sėkmingos operacijos laimingai 
laiirado namie ir greitai sveiksta, o 
elbai gera naujiena, kad jis nutarė 
leleatiduoti tos širdies teatrui, ir po 
ežių metų sėkmingo darbo admi
nistratoriaus pareigose - atsista- 
ydiiio. Ak, truks mums jo vertingų 
laterimų ir globos kelionėse, bet ką 
aqiarysi... Iš visos širdies dėkojame ir 
inkime kuo geriausios sėkmės.
Skauda "Atžalai" širdį ir dėl

antrojo administratoriaus Algio DGu
daičio, kuris 12 metų rūpinosi scenos 
apšvietimu, garso aparatūra. Ap
gailestaudami turime pranešti, kad ir 
jis atsisakė iš pareigos... Neaišku kaip 
reikės išsiversti be jo pagalbos.

Po šių blogų naujienų pranešame 
dar vieną gerą: turime naują admi
nistratorių - Viktorą Šliterį. Nuo šiol 
visais reikalais prašome kreiptis į jį 
telefonu 4982571.

Tad dar kartą: apgailestaudami 
dėkojame Juozui Maksvyčiui ir Algiui 
Dudaičiui, o Viktorui Šliteriui sako
me: "Sveikas atvykęs".

"Atžalos" teatro valdyba

Visų gerbiamas ir mylimas "Talkos" 
Sydnejaus skyriaus iždininkas darbuo
tojas Mykolas Petronis po 41 metų 
priverstino viengungiavimo vėl turi 
šeimą! Nuolatiniam gyvenimui į Aust
raliją atvyko jo žmona Paulina ir 
duktė Zenona. Tikimės p. Pauliną 
netrukus susitikti Lietuvių klube, o su 
dr. Zenona kai kurie jau turėjome 
progos susipažinti prieš keletą 
mėnesių . Ponai
Petroniai gyvena Campsie, kur p. 
Mykolas turi gražų butų bloką. 
Sveikiname ir linkime daug laimės 
naujame krašte.

*
Jau rašėme, kad "Atžalos" teatro 

artistė Eglė Žižytė ir jos vyras John 
Garrick susilaukė pirmagimio sūnaus, 
tačiau neparašėme, kad Matas - 
Francis yra devintas iš eilės rašytojos, 
vertėjos ir to pačio teatro bendra
darbės p. Elenos Jonaitienės anūkas.

Sveikiname ir laukiame dešimto!
*

Marija Umbražiūnienė šiuo metu 
vieši Jugoslavijoje. Liublijanos operos 
teatre buvę mokslo draugai iš 
konservatorijos specialiai jai suruošė 
jos mėgiamų operų arijų koncertą.

M. Ubražiūnienė, ėjusi savo tėvo 
dirigento pėdomis, vienu metu buvo 
puiki "Ansamblio" choro dirigentė, 
kurios stipriem rankų mostam negalė
davai nepaklusti. Laukiame sugrįž
tant!

*
Vilniuje Čiurlionio ir aplinkinių 

gatvių gyventojus ankstyvais rytais 
piktina du gydytojai - vienas iš 
Australijos, kitas iš Amerikos, kadan
gi su "apatinėmis kelnėmis" bėgioja 
tomis gatvėmis. Mat, "jogging" ir ten 
ne naujiena, bet suaugę vyrai trum
pomis kelnaitėmis? Fe...

*
"M.P." redakcijoje lankėsi p. B. 

Genys. Pats buvęs laikraštininkas - 
1939 m. Italijoje dirbęs prie "Sile- 
ziečių balso" leidimo, svečias apžiū
rėjo naująjį kompiuterį, ypač domėjosi 
korektūromis; pareiškė savo ir per
davė kitų skaitytojų pastabų dėl 
"M.P." laužymo. Trumpai papasakojo 
savo nepaprasto gyvenimo istoriją. 
Labai malonu.

*
Daina Mauragytė, dr. Aleksandro 

Mauragio pirmoji anūkė, be- 
slidinėdama Canberroje susilaužė ko
ją. Linkime kuo greičiau pasveikti.

IŠ ATEITININKŲ KONGRESO

AUSTRALIJOJE...
MEILĖ IR LAIMĖ

3mln. dolerių futbolo lotto laimėjo 
! metų jugoslavas Branko. Savo šalį 
s paliko dėl nelaimingos meilės: 
ėrgaitė atsisakė už jo tekėti, 
adangi jis buvo neturtingas.

DAR 5000 VIETNAMIEČIŲ

Australijos ir Vietnamo vyriausybių 
susitarimu greitu laiku reikia laukti 
atvykstant dar 5000 vietnamiečių 
susijungti su jau čia esančiomis 
šeimomis.

Iš ateitininkų 75 metų jubiliejinio 
kongreso Čikagoje sugrįžo Justinas 
Ankus. Savo įspūdžiais jis pasidalino 
su Sydnejaus ateitininkais ir visuo
mene.

Rugsėjo 22 d. Lietuvių klubo 
patalpose Justinas padarė platų 
pranešimą iš šio kongreso darbų ir 
iškilmių. Justiną Ankų ir kitus 
australiečius globojo dr. Petras Kisie
lius. Šio nuoširdaus lietuvio patrioto ir 
ateitininkų šulo dėka Justinas turėjo 
progos susipažinti su ateitininkų 
veikėjais, kitų kraštų jaunimu, pabu
vojo ateitininkų namuose ir Dainavos 
stovykloje.

Justinas ragino kas metai siųsti po

jaunuolį ar jaunuolę į Amerikoje 
vykstančias stovyklas. Amerikonai 
žadėjo apmokėti pusę kelionės.

Savo įspūdžius iš kelionės į Ameriką 
Justinas patieks spaudai. Tik persi
utęs šešioliktus metus jis klausytojus 
nustebino subrendusiu minčių perda
vimu klausytojams. Justinas pasiūlė 
bent kartą į mėnesį organizuoti 
jaunimo mišias. Ir Amerikoje buvo 
nusiskundimų, kad išeivijos kunigai 
per mažai bendrauja su jaunimu, 
religinių pamokų nėra savaitgalio 
mokyklose, kaip kad būdavo Lietu
voje, ir gal dėl to jaunimas palaipsniui 
atšąla nuo lietuviškų pamaldų, o 
kartais ir nuo religijos.
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Nepabūgo didelių atstumų i savo remiamo laikraščio 
kairės) Wollongongo apylinkės pirmininkas M. Gailiflnas su 
Černiausku ir p. Černiauskiene
Mūsų pastogė Nr. 40 1985.10.7 psl. 4

iogrėsMusą

Netikėtas derinys 
Stašionis

Nuoširdus ačiū Sydnejaus Lietuvių 
Namų administracijai, ypač M. Buke- 
vičienei, valgyklos vedėjai J. Šatkaus
kienei, salės papuošimo ir daugelio

Cox ir K

atsilankant, Tuo jūs suteikiat SS ir 
paskatinimą toliau tęsti lie

tuviškos spaudos darbą.
Šis balius yra skiriamas pagerbimui

atiteko E. Paškevičiui, Tas., bilieto u. 
1741.

Trečiąjį - "Magnum” šampa™ 
bonką gavo A. Blandis, S.A., bilieto

I Be aukščiau išvardintų prie baliaus 
parengimo prisidėjo vienokiu ar kito
kiu būdu daug spaudos mylėtojų, 
kuriuos visus vargu būtų galima

Svečius sveikina Spaudos Sąjungos 
pirmininkas dr. B. Vingilis

"Linksmiesiems brolis Sta- 
siūnaičiui, P. Viržintui i tiui 
programą atliekant ii i da
lyviai pavirto linksmi E k ir 
seserimis: net ir tie te ik Uek 
"kliuvo”.

aWs

;teUbs'
•edakto'
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Nuotrauka bendro stalo atsiminimui; stovi iš kairės: V. Bukevičius, viešnia 
iš Newcastlio J. Ivinskienė, A. Adomėnienė, J. Dudaitienė. Sėdi iš kairės: 
M. Bukevičienė, V. Binkis, B. Aleknaitė, dr. K. Bagdonavičius ir dr. i. 
Bagdonavičienė.

Spaudos Sąjungos pirmininko 
dr. B. Vingilio kalba

Mieli ponios ir ponai,

balių atvykti (iš 
bičiuliais J.

'Atrodo, nenuobodžiavo net Sydnejaus 
■lietuvių apylinkės pirmininkas A. 
-Gintinas, nei A. Kramilius su ponia

ret*aktorė j? ,
■ Juzėnaitė

Neliūdėjo svečiai (iš kairės) a m C -
Grybas ir S. Grybienė ’ ontvydienė, I. Daniškevičienė, J.

ominė ti.
Džiaugiamės' baliaus sėkmė ir 

tikimės vėl visi taip skaitlingai 
susitikt ateinančiais metais

Sveikinu LBSS vardu visus atvy- 
Įasius j "M.P." tradicinį balių. Labai 
ulonu ir džiugu matyti taip gausiai

nr. 1601.
Ketvirtasis - prizas, taip pat 

"Magnum" šampano bonka, iškeliavo! 
Sale pas V. Norkų, Vic., bilieto m. 
762.

Laiminguosius numerius ištraukė 
buvusieji ir dabartinė redaktorė J. 
Veteikis, B. Žalys ir R. Juzėnaltė- 
Ormsby.

Mieliems loterijos bilietų pirkėjam 
nuoširdi padėka.

Buvo tokių, kurie negalėdami daly
vauti baliaus proga davė aukų.

J. Mašanauskas - buvęs redaktorius 
$ 150 ir N. Čelkienė $ 20.

darbų vadovei J. Mickienei, M. 
Kavaliauskienei. Vainikus nupynu- 
siems E. Belkienei ir Br. Geniui.

J. Venclovienei už orchidėjas, 
kuriomis pasipuošė baliaus panelės ir 
ponios.

Tortus aukojusiems: D. Barkienei, 
P. Milašienei, T. Vingilienei, V. 
Patašiui. V. Jarui, A. Adomėnui, B. 
Žaliui, V. Augustinavičiui, J. Mic
kienei ir O. Maksvytienei.

Baliaus metu ištraukti laimingieji 
aukso loterijos bilietai.

Pirmąjį prizą 1 oz. aukso laimėjo G. 
Žemkalnis, Vic., bilieto nr. 2225.

Antrasis prizas 10 oz. sidabro

visų, pabrėžiu visų, "M.P.” redak
torių. "M.P." per 34 metus turėjo 9 
redaktorius:

Labai gaila, JURGIO KA- 
LAKONIO ir VINCO KAZOKO 
nebėra gyvųjų tarpe.

JUOZAS ŽUKAUSKAS ir BRO
NIUS ZUMERIS gyvena Melbourne, 
atvykti negalėjo, bet siunčia geriau
sius linkėjimus.

JONAS MAŠANAUSKAS prižadėjo 
būti baliuje, bet nenumatytom aplin
kybėm susidėjus, negalėjo atvykti. 
Siunčia visiems linkėjimus, o "M.P.” $ 
150 auką.

terj, "M.P." redaktorę, p. RITĄ 
JUZĖNAITĘ ir jos vyrą Myles Ormsby.

Mieli redaktoriai, S. Sąjungai susi
darė pirma galimybė Jus pagerbti ir 
išreikšti padėką už įdėtą darbą 
redaguotant "M.P."

ponjos ir ponai, dar kartą ačiū už 
atsilankymą, finansinę ir moralinę 
paramą "M.P." Linkiu linksmai pra
leisti vakarą. Ačiū.

Ge" kaimynal ynai prel p
■ ButkiGarbės stalas, iš kairės T. VingilieoBingiis. M. Reisglenė, A. 

Reisgys, prel. P. Butkus, R. Juzėnaitay, V. Augustinavičius, J. 
Vėteikis, Z. Vėteikienė.

"Mūsų Pastogės” spaudos balius 
įvykęs rugsėjo 28 d SvrtJj ' 
Lietuvių Namuose praėjo su Ne
paprastu pasisekimu. Pakilioje nuo
takoje, smagiai praleido vakarą virš 
dviejų šimtų svečių ne tik m 
Sydnejaus, bet ir iš Adelaidės 
Canberros, Melbourne, Newcastlio ir 
Wollongongo. Šis balius tai tradicinis 
metinis lietuviškai spaudai ištikimų 
skaitytojų ir rėmėjų draugiškas subu- 
vimas, pabendravimas.

Gra2in°s ŽigaiJ 
Brolių- aktualljos-Pi“,11’ ,"LinksmUjM 
^ikė gardaus^Noko °nS irkUpletai 
ašarų. J Ko’ nevienam iki 

sišokta.aiSDauger nUOtaiWn®al Pa

balius nukėlė lSsirelškimu šis 
dešimtį Netn i “US daugiau kai» 
puošniausio U 1 praeitį. Sukosi poros, 
tehškNs ‘° .t’*"103' “okingai Pe- 
Blykčioj'o fotografu šT lydėj° dain0S' 
nrate«^„ g fų Svies°s. Ir tik pro 
sale p» t Pr?dėjo svečiai apleisti 
vai “kutmieji išsiskirstė tik po 3 
vai. ryto.

"MŪSŲ PASTOGĖS" SPAUDOS 
BALIAUS RENGIMO KOMITETAS 

A. Šarkausko nuotraukos

esančius red^°tarpo mums didelis 
Po ite° < gar*vėl matyti mūsų 

raalOnjUMU VETEIKJ su P- MM. 
tarpe J aLYS yra taip pat S.S.

BR°"''ir vienas šio baliaus 
valdyboje ir

"Ttflo’ laikas, kai ir mus palietė 
■women's liberation'- ir šiandien mes 
turime garbę pasveikinti pirmą mo-
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NAUJI VĖJAI SUKAKTĮ MININT

Kinijos liaudies respublikoje vyksta 
valdžios atsijauninimas, tarytum ji 
lenktyniauja su Sovietų Sąjunga. Abu 
šie ideologiniai draugai vėl pradėjo 
šnekėti, sukeldami spėliojimus apie 
ateitį.

Atrodo, kad Kinija palaimins bu
vusio Kambodijos Khmer Rouge vado 
Pol Pot pasitraukimą iš atsparos prieš 
Vietnamą. Jo vietą užimsiąs padėjėjas 
Son-Sen. Spėjama, kad Kinija ir Sov. 
Sąjunga pamažu gali vėl susibi
čiuliauti ir Pietų-Rytų Azijos dabar
tinę, neaiškią padėtį išspręsti,nes 
ekonominė komunistų valdomų kraštų 
padėtis to reikalauja. Tailandas bando 
Pekinge surasti išeitį dėl pabėgėlių ir 
KampuCijos atsparos likučių pasie
nyje, kurie priešinasi Vietnamo ka
riuomenei.

Galimas dalykas, kad bus sudaryta 
Liaudies respublikų sąjunga, susi
dedanti iš Laos, KampuCijos ir 
Vietnamo. Į šią sąjungą vėliau galima 
būtų priimti ir kitas šalis. Tuo tarpu 
čia Sov. Sąjunga pirmauja, todėl šiek 
tiek ilgiau užtruktų, kol bus susitarta 
su Kinija, kuri, žinoma, nebus galima 
laikyti pralaimėtoja ir turės ką nors 
gauti. Netikėtumai yra galimi, kai 
jaunesnioji karta pakeičia senuosius 
ideologinius kovotojus. Tuo tarpu vis 
dar galioja senas principas, kad tas ne 
komunistas, kuris nesiekia "iš
laisvinti" viso pasaulio liaudį.

Pietų - Rytų Azijos komunistų 
nualintų kraštų atstatymas sunkiai 
vyksta be kapitalistų paramos. Kol 
Vietnamo diplomatiniai santykiai su 
Amerika nėra atstatyti, tol Viet
namas negali prieiti prie tarptautinio 
banko ir fondų pinigų. Amerika 
reikalauja Vietnamą pasitraukti iš 
KampuCijos ir grąžinti žuvusiųjų 

POLITINĖ POPIETĖ...
i psi. 

Prieš pradėdamas šitą temą nagri
nėti prelegentas padarė visų pirma 
teisini ir politinį apibrėžimą, mūsų 
kaip tautiečių, kurie antrojo pasau
linio karo pasėkoje atsidūrė laisvame 
pasaulyje. Jis paaiškino, kad visi 
žmonės, kurie atsiduria šalia savo 
gimtojo krašto yra skirstomi į tris 
ketegorijas: emigrantai, tremtiniai ir 
politiniai pabėgėliai. Pagal tarptau
tinės teisės nuostatus, emigrantai yra 
tokia žmonių grupė, kurie apleido 
savo kraštą savanoriškai; tremtiniai - 
kurie prievartos keliu iš savo krašto 
pašalinti; gi politiniai pabėgėliai 
visiškai priešingi tremtiniams - jie 
savo noru yra apsisprendę apleisti 
savo kraštą dėl politinių, dėl religinių 
ar dėl rasinių priežasčių. Iš to aiškiai 
matosi, kad mes neesame jokie 
emigrantai, mūsų niekas netrėmė, mes 
išvažiavom apsisprendę, kad mes 
turim iš savo krašto pasitraukti. Tik 
tarp trijų ir penkių tūkstančių į 
darbus buvo išvežtų, palyginus su 
65.000 - 70.000 mūsų tautiečių 
pasitraukusių į vakarus.

Politinio pabėgėlio titulas yra labai 
garbingas. Pirmas toks politinis pabė
gėlis buvo Vytautas, kuris net kelis 
kartus buvo atsidūręs pas kryžiuočius, 
Magdeburgo pilyje.

Kadangi mes esame politiniai pabė
gėliai, tai iš to kyla ir tam tikros 
pareigos: kovoti, dirbti, kad krašte 
vėl būtų atstatyta tvarka, kur vėl 
būtų malonus ir pakenčiamas gyve
nimas atgal sugrįžti. Laikui bėgant, 
amžiui progresuojant ir prasigy
venant, mūsų politiniai reikalai aps
nūdo ir todėl šita popietė, jos 
organizatoriams teikia garbę,-kad jie 
padarė pradžią kelti vėl mūsų 
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Vietnamo kare 1820 karių kaulus. 
Spėjama, kad atėjo laikas surasti ati
tinkamą "Formulę" šiam paprastam 
reikalui išspręsti. Be abejo čia 
didžiųjų trikampis : Pekingas, Mask
va, Vašingtonas viską nulems. Iki šiol 
Vietnamą remia Sov. Sąjunga, o 
išvežtieji vietnamiečiai "savanoriai" 
už tą paramą atidirba. Naujoji 
Zelandija ir Australija, neslėpdamos 
savo simpatijų, visapusiškai remia 
Vietnamą, kurio milijoninei armijai 
išlaikyti reikalinga kur kas daugiau 
pinigų.

Kai Amerika iš Vietnamo pasi
traukė, Ramiajame Vandenyne pra
dėjo pūsti nauji politiniai vėjai, kurie 
ypač jaučiami Filipinų salose, pa
siekia ir N. Zelandiją ir Australiją. 
Komunistų pastangomis Ramusis 
Vandenynas jau pavadintas "atomine 
energija nesuterštu kraštu". Sov. 
Sąjunga dažnai šiame vandenyne 
išbando tolimo skridimo raketas. Kai 
Amerika norėjo tą patį padaryti, 
Australijos ir N. Zelandijos socia
listinės valdžios pasipriešino. Socia
listinė Prancūzijos valdžia šio van
denyno Mururoa saloje vykdo atomi
nius bandymus. Todėl į socialistinę N. 
Zelandiją atplaukė iš Europos demon
strantų laivas, sekti tuos bandymus. 
Deja, tas laivas Aucklando uoste buvo 
bombos nuskandintas ir esą kaltininkai 
yra Prancūzijos socialistinė valdžia. 
Net pats socialistas prezidentas 
Mitterand buvo atvykęs į Mururoa salą 
ir kvietė visus draugus ir socialistus, o 
ypatingai N. Zelandijos ir Australijos 
premjerus, atvykti į salą ir dalyvauti 
bandymuose, bet jie to pakvietimo 
nepriėmė.

ja.

tautinius reikalus.
Prelegentas pirmiausia kalbėjo apie 

tautines negeroves. Jis paminėjo, kad 
mūsų nepriklausomybės netekimas, 
tai jau ne tik negerovė, bet tragedija.

J. Kedys pasakė: "Kai šitas 
klausimas pakeliamas, tai dažnai 
girdisi mūsų politinių veiksnių, kar
tais ir iš pavienių individų, kad štai, 
jeigu būtų padaryta miiitarinė sutar
tis tarp latvių, estų ir lietuvių, jeigu 
būtų eita Vilnių atsiimti karo 
pradžioje, jeigu būtų pasipriešinta 
rusų invazijai birželio 15-tą, tai 
šiandien mūsų politinė padėtis būtų 
kitokia. Nieko panašaus. Mūsų nepri
klausomybės praradimas - tai grynai 
Ribentropo - Molotovo pakto išdava".

Toliau einant p. Kedys plačiai 
apibudino antrą tragišką mūsų išgy
ventą faktą, tai partizanai. Yra kai 
kurių aiškinimų, sakė jis. "Būk tai 
mūsų pogrindžio spauda įtaigojo eiti į 
miškus ir pan. Čia irgi visai netei
singai šitie reikalai yra aiškinami. 
Tikros mūsų partizaninės tragedijos 
priežastys yra Atlanto Chart.a, kurią 
pasirašė Churchillis ir Rooseweltas. 
Pagrindinis šitos Chartos punktas yra, 
kad šitas karas vykdomas Europos 
pavergtų tautų išlaisvinimui. Mūsų 
tauta šitą punktą gerai žinojo ir 
pasitikėjo. Deja, tie du vyrai mus 
išdavė".

Iš mažesnių negerovių ir priežas
čių p. Kedys paminėjo VLIKo, ALTO 
ir Bendruomenės nesantaiką. "Vieni 
kaltina vienus, kiti kitus. Tačiau 
demokratinė sistema pagrįsta parti
jomis ir partijų diferenciacija. Pa
stangos juos suvienyti atrodo nesi
seka".

Bet kas liečia šitų trijų organi-

Visuomenininkui
STASIUI PAČĖSAI — 75

Sydney lietuviams gerai pažįstamas 
visuomenininkas Stasys Pačėsa rug
sėjo 14 d. atšventė 75 metų amžiaus 
sukaktį.

Sukaktuvininkas gimė dainomis ir 
poringėmis garsioje gražioje Dzūki
joje, Pakašavo kaime, Ūdrijos valsč., 
Alytaus apskrities. Mokėsi Rusijoje ir 
Lietuvoje.

Lietuvos Nepriklausomybės laikais 
tarnavo Žemės Ūkio Ministerioje 
Žemės Tvarkytojo įstaigose Apytuje, 
Raseiniuose ir Tauragėje, eidamas 
sąskaitininko, raštvedžio ir buhalterio 
pareigas. Sukaktuvininkas iš prigim
ties veiklus visuomenininkas žmogus, 
pačioje jaunystėje įsitraukęs į visuo
meninį ir organizacinį darbą. Susi
kūrus Lietuvos Šaulių Sąjungai, suor
ganizavo Ūdrijos šaulių būrį, kurio 
vadu būdamas pašventino būrio vėlia
vą.

Gyvendamas Raseiniuose, visą lais
valaikį skyrė šaulių organizacijai. Ilgą 
laiką priklausė Š.S. Sporto Klubui 
"Šarūnas" eidamas klubo pirmininko 
pareigas. XI-tos Šaulių Rinktinės 
Vado pasiųstas baigė Kulautuvos ir 
Kleboniškių Sporto Instruktorių kur
sus ir 8 p. pulko Būrių Vadų kursus. 
Grįžęs į rinktinę su Būrio Vado 
atestatu, XI-tos Šaulių R-nės Vado 
įsakymu paskirtas šios rinktinės Spor
to Vadu.

Už aktyvią veiklą ir organizacinius 
nuopelnus apdovanotas Lietuvos Ne
priklausomybės 10-Cio medaliu ir 
D.L.K. Gedimino ordino IV-to laips
nio medaliu.

Sovietų Rusijai okupavus Lietuvą ir 
panaikinus Šaulių Sąjungą, sukaktu
vininkas persikėlė į Tauragę ir dirbo 
Žemės Tvarkytojo ir vėliau Kelių 
Rajono įstaigose iki vokiečių okupa

zacijų veiklos tikslumą, čia jau 
i rimtesnis reikalas. Sutrauktai per
duosiu, ką p. Kedys pasakė:

Per visą mūsų 700 metų istorijos 
periodą, svarbiausias mūsų tautos 
faktorius buvo trys tautos, trys mūsų 
kaimynai - vokiečiai, rusai ir lenkai. 
Jie lėmė mūsų buity ir lems ateity. 
Pavaizduojant mūsų trijų or
ganizacijų veiklą - VLIKO, ALTO ir 
Bendruomenės, randasi įdomus faktas, 
kad apie 80 % lėšų ir laiko visų šitų 
trijų organizacijų pašvenčiame ne 
darbuojantis, ne informuojant, bet 
pasitariant, pasišnekant su State 
Departamento antros eilės sekre

cijos. Vokiečiams okupavus Lietuvąvą, 
dirbo kaip Šiaulių Apygardos Atstoto- 
vas Profesinei Sąjungai, kol frontmtui 
artėjant, pasitraukė nuo vėl artė-cė- 
jančio siaubo į Vokietiją.

Vokietijoje gyveno Zeedorfo stoto- 
vykloje, dirbo kaip stovyklos kvartatalo 
vedėjas, vėliau - darbų Vedėjas.

St. Pačėsa į Australiją atvyko 19848 
m., apsigyveno Sydney ir tuoj pat vivėl 
įsijungė į visuomeninį darbą, metai! iš 
metų eidamas įvairias atsakingsas 
pareigas, nepavargdamas ir vis būdaa- 
mas ten kur prašomas, reikalingas I ir 
renkamas.

1952 m. ALB Sydney Apylinkėms" 
Valdybos pirmininkas, 1953 m. ALLB 
Krašto Kontrolės K-jos pirmininkaas, 
kelių kadencijų A LB Krašto tarybbos 
narys, 1957 m. ALB Bankstowno Apylyl. 
Valdybos pirmininkas, 1954 m. Sydnney 
Sporto Klubo "Kovo" pirmininkas,i, o 
nuo 1963 m. LVS "Ramovė" Sydnney 
sk. narys. Šioje organizacijoje ilglauu- 
siai dirbdamas per eilę metų pašventitė 
daugiausia laiko ir dirbo, nuolalat 
eidamas valdybos nario pareigas, i o 
trijų paskutinių metų kadencijoj buvovo 
Skyriaus Valdybos pirmininku. Per r šį 
laiką daugiausia St. Pačėsos rūpesšiJ/u 
ir pastangomis, buvo įsigyta ir 1971 m. 
lapkričio 20 d. iškilmingai pašventinta 
skyriaus vėliava. Tai didelis sukaktu
vininko nuopelnas ir svarus įnašas į 
ramovėnų organizacinį gyvenimą.

1976 m. St. PaCėsa įkūrė Sydney 
bariaus ir Girėno šaulių kuopą ir 
eidamas to dalinio šaulių kuopos 
pirmininko pareigas 1981 m. iškil
mingai pašventino šaulių dalinio 
vėliavą.

1979 m. Tautos Šventės proga, ulž 
nuopelnus Lietuvai ir Lietuvos Šaulių 
Sąjungai Tremtyje St. Pačėsa apdovaą- 
notas Šaulių Žvaigždės Ordinu, kuurį 
jam įteikė dvasios vadovas prelatas 1 P. 
Butkus, per Liet. Šaulių Sujungtos 
įkūrėjo VI. Putvio - Putvinskio 511 
metų mirties minėjimą 1980 m. kovo.15 
d. Bankstowne Lietuvių Namuose.

1982 m. St. Pačėsa įsteigė Kunii— 
gaikščio Margio Šaulių Rinktinių 
Australijoje ir buvo jos pirmininku lito. 
1984 m. rugsėjo 20 d. Šaulių Rinktinėlė! 
priklauso Sydnejaus, Adelaidės ii ir 
Pertho šaulių daliniai.

Nuo 1984 m. liepos 25 d. St. Pačėsasa 
vėl eina Sydnejaus Dariaus ir Glrėnno 
šaulių kuopos pirmininko pareigas..

Sukaktuvininkas palyginti nebloggos 
sveikatos, darbštus ir būdamas brann- 
daus pensininko amžiuje dar viris 
darbuojasi pavergtos Tėvynės laisvėiės 
ir lietuvybės išlaikymo labui. Ilgiausių 
metų, daug geros sveikatos Irir 
ištvermės lietuviškame darbe.

A. L-TIS

toriumi. Kartais dar jiems tenka Moti 
pakviestais į Baltuosius Rūmus, (Bar
tais į Jungtines tautas New Yorke.e. ■'

Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
gyvena apie vieną milijoną mūūsų 
tautiečių, bet nei valstijų, nehei 
federalinė valdžia neįstengė padėt&ti 
bent kokiai mūsų mokyklai. Tuo tattrpu 
Vasario 16 gimnazijai vokiečių varai- 
džia jau keliasdešimt metų mokaalglgas 
mokytojams ir paskyrė du miiijononus 
gimnazijos sudegusio pastato atststa- 
tymui, nežiūrint, kad Vokietijoje je iš 
viso yra tik apie 10.000 lietuviijlų".

nukelta į 8 psl. 1.
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PASAULIO UNIVERSIADA
Tejsinys

Universiados metus vyko ne vien tik 
sportinės varžybos. Buvo surengta 
tarptautinė konferencija tema "Stu
dentų sportas besivystančioje bend
ruomenėje", kur dalyvavo žinomi 
mokslininkai, sporto organizacijų va
dovai ir kiti sporto specialistai su 
moksliniais sporto, sportinės medi
cinos bei studentų temomis prane
šimais. Taip pat vyko daug kultūrinių, 
meno ir muzikos parengimų, kino 
festivalių, meno parodų, supažin
dinant svečius su japonų tautiniu 
menu. Universiadų stebėjo virš 3000 
žurnalistų, tuoj pat perduodami žinias

pasaulinių rekordų savininkas Matt 
Biondi ir čia buvo nenugalimas laisvo 
stiliaus varžybose. Australai D.Say- 
ben laimėjo 100 m. delfinu ir D. 
Lamberg 1. stilium. Didžiausią siurpri
zą patiems šeimininkams padarė mažo 
ūgio japonė studentė, laimėjusi mote
rų maratono varžybas. Šias varžybas 
stebėjo kone milijonas japonų ir ji 
tapo Japonijos herojė. Stipriai pasi
rodė ir Sov. S-gos rinktinės. Iš 
lietuvių aukso medalį laimėjo Vilniaus 
Pedagoginio instituto studentė Mar
garita Navickaitė pirmoji atbėgusi 
400 m. barjerinį nuotolį. Jų krepšinio 
rinktinė, kur žaidžia dvi lietuvaitės, 
prieš Australijos rinktinę laimėjo

buvo vienos iš pagarindinių žaidėjų.
Vyrams krepšininkams sekėsi sun

kiau. Pradžioje, atrankinėse rung
tynėse jie pralaimėjo amerikiečiams 
93:89. Pusfinalyje nugalėję Edmon- 
tono universiados čempionus kana-, 
diečius 104:94, finale vėl susitiko su 
amerikiečiais. 40 minučių rungtynės 
buvo labai įtemptos: likus 10 sekun
džių iki pabaigos, amerikiečiai vedė 
93:91, tačiau jie prasižengė ir bauda 
išlygino rezultatą, o paskutinę sekun
dę lietuvis Chomičius gražiu tolimu 
metimu pelnė 3 taškus ir tuo laimėjo 
rungtynes ir aukso medalį, rezultatu 
96:93. Tinklinyje, kur vyrų komandoje 
žaidė lietuvis Vilniaus Universiteto

Hadas Garastas - Kauno "Žalgirio" 
repšininkų treneris. Neseniai jis su 
^kursantų grupe lankėsi J.A.V. 
Iiotrauka iš "Pasaulio lietuvio", kur 
i,ausdinamas pasikalbėjimas su juo.

į visų pasaulio kontinentų valstybes. 
Sportininkai buvo patalpinti atski
rame sportininkų kaimelyje; nuotaika 
ten būdavo labai draugiška - studen
tiška, po varžybų kartu bendrai 
linksminantis, susipažįstant užmez-

97:49 ir Japonijos - 94:48. Šios 
krepšininkės laimėjo prieš Jordano 
rinktine 161:43 ir Hong Kongo - 
156:25. Rungtynių pabaigoje Sov. S- 
gos krepšininkės susitiko su ameri
kietėmis ir, jas nugalėjusios 87:81, 
tapo Universiados - 85 čempionėmis. 
Jos šią pergalę ir aukso medalius 
laimėjo gana lengvai. Abi lietuvaitės

studentas V. Artomonovas, baigmėje 
Japonija nugalėjo Sov. S-gą.

Varžybų metu ten pat vyko ir 
Tarpt. Studentų Sporto Federacijos 
atstovų posėdžiai, kuriuose buvo 
aptarti įvairūs klausimai. į Federaciją 
priimtos dar 9 valstybės (iš viso dabar 
81). Žiemos universiada įvyks 1987 m. 
Štrbske Plese - Čekoslovakijoj, o 
vasaros Zagrebe - Jugoslavijoj.

AR PROFERANSAS

Aną dieną, besisvečiuodamas Syd- 
:jaus Lietuvių Klube, užėjau pasi- 
ūrėti ir į sporto kambarį. įspūdin- 
i'jsia čia Vlado Daudaro atminimo 
Kovo" garbės siena. Tikrai gražiai 
tvarkyta.
Kambario vidury stovi du bilijardo 
alal. Jie retai kada būna laisvi, 
idnejaus proferansistai nieko prieš 
iro daugiau nemato, tik sukryžiuotą 
delį popieriaus lapą ir 32-jų kortų 
iladę. Ir tai ne vienas staliukas, bet 
js ar net keturi. Tada tik ir girdi, 
linai ir garsiau, "pas", "vist", "be 
lirlų", "mizeris", "totusas", "viš- 
s" ir panašūs išsireiškimai, kuriuos 
įprasti gali tik "pūlkos" žaidėjas 
aferansistas. O kai jau išgirsti "sėdo 
dviejų ar trijų ir sugavau mizerįsu 
Šiais ar septyniais", tai tada trys 
Idai nušvinta, o ketvirtasis pabąla, 
akos sudreba ir dažnai išsprūsta prie 
iterų nesakomas žodelis.
Kartą, bestebėdamas šį Sydnejuj 
įpuliarų žaidimą, išgirdau ginčą: ar 
oferansą laikyti sportu ar ne? Jeigu 
idžas yra sportas, jeigu bilijardas 
ttasu "darta" į sportus išsimušė, jei 
Šachmatai ir arklių lenktynės gavo 
arto "statusus", tai žaidžiančiųjų 
įmone, proferansas - pūlka irgi yra, 
lot jau tarp Sydnejaus lietuvių, 
labo pulkininkus galima būtų su- 
iistyti į tris grupes: patys mažieji, 
i pensininkai, šeimų galvos, vedu
si ir neišsiskyrusieji. Jie žaidžia 
ifu 1-2, o kartais po pensijos ar

rimto gyvenimo. Gi patys "didieji", tai 
daktarai, dantistai, žmonės išėję į 
pensiją su 100-tūkstantiniais rankų 
paspaudimais, buvę biznieriai ir pan. 
Čia jau žaidimas yra rimtas ir tie 
"mažiukai", net burnos neatida
rydami, stebi "didžiųjų" kovas. Pats 
įdomiausias ir maloniausias momentas, 
kartais ir žiūrovui, kaip man, yra 
"katilo" paėmimas, nes jo laimėtojas, 
pagal tradiciją, perka konjaką su 
citrina, arba proferansiškai "Niko- 
iašką". Nervus nuraminus konjakėliu 
(jokiu būdu ne brandy), kovos tęsia
mos toliau.

Tai kas gi tie mūsų proferansistai?
Vienas iš pačių įdomiausių charak

terių yra Gedas. Jis - 100 amatų 
žmogus. Jam lošiant, jį "laimina" jo 
padaryta "Kovo" garbės siena ir jis, 
kaip tuose valstybiniuose "zoko- 
nuose" yra prisakyta, lietus, audra ar 
saulė, pėsčias ar važiuotas, bent tris 
kartus savaitėje dėsto tuos "velnio 
abrozdėlius". Net ir kojai sustrei
kavus, pasiremdamas šluotos kotu, 
kuri nuo jo svorio net sulūžo, visuomet 
atsiranda prie pūlkos staliuko.

Kas gi Sydnejuje nežino garsiojo 
šaulių vado. Nervams nuraminti jis 
prisėda prie mažosios pulkutės, tik 
labai dažnai, vietoj nusiraminimo, jam 
nervai dar daugia pagenda. Bet ar gi 
tas proferansistui svarbu?

"Palangiškis" Algis manė, kad 
"sportuodamas" su pūikute, numes

gos net 2-4. Vidurinei grupei 
Kaušo linksmieji viengungiai, išst

atę dirbantieji ir žmonų dar
škantieji. Jie žaidžia tarifu 5-10, 
kartais kainuoja net savaitėlę

svorio, kuris dėl geros žmonelės 
kulinarinių gabumų taip smarkiai vis 
kyla.

sugauna bebėgančias kengūras, bando 
savo laimę ir čia. Visa bėda, kadangi 
su kengūromis nėgaii ginčytis, tai jis 
atsigriebia prie pūlkos.

Kuone nuolatinis svečias šiame 
"sporte" yra ir Pupa. Arkliukams 
neatbėgus, jis bando bent čia atsi
gauti, tačiau sunku, ypač, kad meilė 
prieš abrozdėlius matosi. Teisingai 
žemaičiai sako, kad iš kortų ir meilės, 
žemaitiškos košės neišvirsi.

O štai ir garsusis įvairių sporto 
šakų čempionas Kostas. Per dieną 
prisinervinęs su visokių rūšių dan
timis, jis atvažiuoja atsipūsti lošdamas 
pūlkutę. Ramus, šaltas, niekuomet 
cigarečių ir net degtukų neturintis, 
Kosteiis mėgsta pūlkutę, o dar labiau, 
katilinę "Nikolašką".

Kitas rimtasis jų lošėjas yra Tolka, 
kuris su kolega Advokatu, gavę 100- 
tūkstantinius rankų paspaudimus, ne
sijaudina, jei šimtelis šen ar ten.

Kalbant 
apie piniguočius, tai prie "did ži 
staliuko uždarius Talkininkų duris, 
pamatysime ir baltaplaukį Mykoliuką. 
Jis pamažu atsigauna, nes svečiuo
jantis dukrai iš Lietuvos, jam buvo 
padėtas juodas kryžius ant visų 
proferansų ir pokeriukų.

Bruno, gyemme laimė šypsojosi 
tikrai dažniau negu jo draugams. Jis ir 
čia yra autoritetas, nors jo nuomonė 
ne visuomet 100 procentų sutampa su 
kolegų. O, tokiais atvejais ir uraganas 
praskrieja per žaidimų kambarį. 
Tačiau, kaip ir gamtoj, po uragano 
prasigiedrija, saulutė šviečia ir "totu- 
siukai" su " mizeriukais" vėl slysta per 
žaidėjų rankas.

Jei kas mano, kad proferansas ir 
žvejyba yra tik vyrų sportas, tai 
apsirinka. Klube, šalia trijų pulki
ninkų, dažnai galima matyti ir vieną 
subrendusią moterį, kuri, žmonės 
sako, žuvavimo iškyloj, parodė prity- 
rusiems žvejams, kaip dideles žuvis 
traukti. Panašūs dalykai vyksta ir 
žaidžiant proferansą.

- SPORTAS?

to nedaro, tik vis bando savo taisykles 
ir idėjas įvesti į Lietuvių Klubo 
proferansistų žaidynes. Tačiau jam 
sekasi blogiau nei šachmatai.

Kitas ".didysis" proferansistas ge
ležinkelio "Bosas" Henrikas. Tai 
karštas žaidėjas. Atsišaldymui prieš 
porą mėnesių jis net į Sibirą buvo 
nuskridęs. Tikėjosi ir ten atrasti 
pulkininkų kompaniją. Tačiau, atrodo, 
veltui. Sako, Lietuvoje, vasaros metu 
proferansas labai populiarus Palangos 
kurorte. O jeigu taip juos, draugiškom 

■rungtynėm išsikvietus į Sydnejaus 
Lietuvių Klubą? Juk rublis oficialiai 
yra daug vertingesnis negu mūsų 
doleris.

Ramus, alaus bonką begurkš- 
nodamas savo žmonelę palikęs vir
tuvėje arba prie jos mėgiamos 
pokeriuko mašinėlės, gražiai korteles 
dėsto ir Vytelis. Patinka jam profe
ransas, nors į pačius didžiuosius jis tik 
pasižiūri, patylomis pareikšdamas 
vieną kitą savo komentarą.

Gali pamatyti šia "sporto" šaka 
užsiimant ir klubo direktorius, net ir 
buvusį vyriausią iš vyriausių. Nenuos
tabu, nes pažįstant "vienarankius 
banditus" daug geriau prie polkutės, 
sava, o ne mašinos nuožiūra, pasakant 
ar tai "vist", ar tai "pas". Net gi ir jų 
antrosios pusės, kurios tuo metu prie 
mašinėlių užima vyrų vietas, ne
pyksta.

Pasibuvojęs sekmadienio popietę su 
proferansistais, išgėręs nemokamą 
katilinę "Nikolašką" ir keletą "mize- 
rinių" alaus bokalų, taip ir nepajutau, 
kai vakaras atėjo. Net ir valgyt 
pamiršau, o su preferanso "vištom" 
žmogus alkio nenumalšinsi. Gi kiti 
klubo svečiai, atidavę savo duoklę 
pokerio mašinom ir prisivalgę skanių 
Janės cepelinų, išvažinėjo namo. Gi 
mūsų pulkininkai, padarę paskutinį 
vakaro revanšą, dar ir pabaigoje, 
vienas kitą mokino, taip važiuot, taip 
nepavažiuot, tą mesti ir tą pasilaikyt, 
vistuot ar ne vistuot. O aš ir dabar

Pypkę rūkantis C arlis, atitrukęs nuo 
pokerio mašinų, kur jis dažnai

Tikrai nežinau, tai gal reiks kokio 
tarptautinio meisterio pasiklausti, ar 
šachmatų kombinacijas galima pri-
taikyti, turint "skylėtą mizeriuką”? 
Dydisis sportininkų "Bosas", atrodo,

tebesiaiškinu, ar proferansą laikyt 
sportu, ar ne?

Tas Pats
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Pranešimai____________________
GEELONGAS SYDNEJŲS

Š.m. spalio 19 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. Geelongo Lietuvių namuose 
šaukiamas metinis Geeiongo Lietuvių 
Sąjungos Klubo narių bei rėmėjų 
susirinkimas su sekančia darbotvarke: 
1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezi
diumo kvietimas. 3. Mandatų komi
sijos rinkimai. 4. Praeitų metų 
visuotino metinio susirinkimo proto
kolo skaitymas. 5. Pranešimai: a) 
pirmininko, b) kasininko, c) Revizijos 
komisijos. 6. Pranešimų diskutavimas 
ir metinės apyskaitos ir veiklos 
tvirtinimas. 7. Naujos valdybos rinki
mai, renkama iš penkių narių įskai
tant ir vicepirmininką moterų reika
lams, o Revizijos komisiją iš 3 narių. 
8. Klausimai ir sumanymai. 9. Susi
rinkimo uždarymas.

Nesusirinkus pilnam narių kvoru
mui, numatytas susirinkimas įvyks 
paskelbtu laiku ir bus laikomas 
teisėtas. Po susirinkimo karšta vaka
rienė, nariams apsimokėjusiems nario 
mokestį už 1985 m. nemokamai, o 
svečiams po $ 3 nuo asmens. Gėrimais 
kiekvienas pasirūpina pagal skonį.

GEELONG O LIETUVIŲ S-GOS 
KLUBO VALDYBA

TAUTOS FONDE

A. a. Karoliui Prašmutui mirus 
Melbourne, jį pagerbiant Jonas Nor
mantas aukojo Tautos Fondui $ 20. 
Aukojusiam nuoširdžiai dėkoja

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ 
MELBOURNE

Tolimoji Pertho lietuvių bendruo
menė taip pat nepamiršta Lietuvos 
laisvės reikalų. Per Tautos Fondo 
įgaliotinį Viktorą Skrolį įvairiomis 
progomis aukojo Tautos Fondui: $ 50 
Pertho Lietuvių bendruomenės • val
dyba, $ 45 J. ir E. Petrukėnai, po $ 20 
- J. Jakomas ir V. Skrolys, $ 10 O. 
Liutikienė. $ 5 A. Statkus.

Dėkojame
■ TAUTOS FONDO ASTOVYBĖ 

Australijoje Sydnejuje

TR AGISKQJI
JALTOS

SUKAKTIS
Šiais metais sueina 40 metų nuo 

Jaltos konferencijos, kurios pa
sėkoje dalis Europos buvo parduota 
Sovietų Sąjungai.

Atžymėti šį tragišką įvykį spalio 13 
d. 2 vai. St. Marys katedroje bus 
laikomos gedulingos mišios už komu
nizmo aukas. Pamaldas laikys vysku
pas Robinson.

Po pamaldų bus eisena į Sydney 
Town Hali, kur didžiojoje salėje įvyks 
Manifestacija. Kalbės įvairių tau
tybių ir australų atstovai.

Prašome visus tautiečius su tauti
niais rūbais ir vėliavomis kuo skalt- 
lingiau pamaldose ir eisenoje daly
vauti. Pasigaminkime atatinkamus 
plakatus ir būkime protesto balsas 
mūsų pavergtų brolių, kurie negali 
protestuoti.

SYDNEJAUS APYLINKĖS 
VALDYBA

Nauja klubo 

valdyba

Sydnejaus Lietuvių klubo meti
niame narių susirinkime išrinktoji 
naujoji valdyba pirmajame posėdyje 
pasiskirstė pareigomis. Klubo prezi
dentas - Vytautas Bukevičius, sekre
torius - Algis Dudaitis, iždininkas - 
Stasys Storulis, viceprezidentė - Ona 
Kapočienė, direktoriai ' Pranas 
Andriukaitis, Juozas Červinas ir 
Tomas Jablonskis.

DAINOS CHORE

Minint choristo Broniaus Jurevi
čiaus 5-sias mirties metines, jo žmona 
Stasė paskyrė $ 40 - auką Dainos 
chorui. Dėkojame Stasei ir kitiems 
sydnejiškiams kurie aukomis Dainos 
chorui prisimena savo mylimus žmo
nes.

SYDNĖJAUS LIETUVIU 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414)

SPALIO 12 D., ŠEŠTADIENĮ,
LIETUVIŲ KLUBAS RUOŠIA NARIAMS IR SVEČIAMS VOKIŠKO' 
POBODŽIO PARENGIMĄ

Oktoberfest
* BOSITE SUTIKTI SU TRADICINIU STIKLIUKU VOKIŠKO "APPEL 
SCHNAPPS".
* JUMS GROS VOKIŠKO STILIAUS ORKESTRAS.
* BUS ALAUS GėRIMO VARŽYBOS.
* GALĖSITE KOPTI Į STULPĄ, SU DOVANOMIS.
* BENDROS DAINOS.
* PRIZAI UŽ ORIGINALIAUSIAI APSIRENGUSIUS VYRĄ IrI
MOTERĮ. 1
* ŠOKIAI IKI 1 VAL. RYTO.
Pradžia 8 vai. Kaina $ 3 asmeniui

aeeooooooociooooaooooooooeooooeeooooocaooooooooooooeooddoodeM

" AT Ž AL A"

C ANBE R R OJE

Pranešame, kad į Canberrą atvyksta 
Sydnejaus "Atžalos" teatras, kurio 
vaidinimas - pjesė "Kur aš esu?" įvyks 
spalio 19 d., šeštadienį, 7 vai. vakare 
Lyneham prad. mokyklos salėje, šalia 
Lietuvių Klubo.

įėjimas $ 6, pensininkams ir 
jaunimui iki 15 metų $ 4.

Laukiame daug žiūrovų atvykstant 
į šią retą progą.

Apylinkės Valdyba

Teatro grupė ir vaidinimas buvo 
aprašytas "M.P." 28 numeryje.

SEKMADIENį, SPALIO 13 D., 
3 VAL.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ TEATRAS

"ATŽALA"

LIETUVIŲ KLUBE BANKSTOWNE 
Kartoja

E. Jonaitienės verstą P. Osborne
3 veiksmų pjesę

"KUR AŠ ESU"

Aukos ” M.P. "

J. Mašanauskas, Vic. $ 150
dr. B. Poškus, JAV $ 50
N. Celkienė, NSW $ 20
L. Zabiockytė - Henderson,® 10
S.A.

Visiems nuoširdus ačiū!

ATITAISYMAS

"Meno Parodos" straipsnelyje
"M.P." Nr. 37 turėjo būti:

Jono Abromo darbai išsiskyrė ryš
kiai siurrealistinėm temom.

Visus suinteresuotuosius atsi
prašome.

Red.

POLITINĖ POPIETĖ
ME L B O U R N E

atkelta iš 6 psl.

Prelegento nuomone turi būti su
stiprinta veikla Europoje mūsų kai
mynų tarpe. Ir iš lenkų yra privatūs 
asmenys įr organizacijos, kurios ne 
visą oficialią lenkų politiką remia. 
Pav. Sydnejaus didžiausio lenkų 
laikraščio redaktorius Mr. Karvicky 
rašo palankius straipsnius apie Lietu
vą. Jis privačiai paskelbė, jog lenkai 
turi toleruoti, kad Vilnius yra 
Lietuvos sostinė. VLIKAS įteikė jam 
specialią statulą, kaip lenkui kovojan
čiam už Lietuvos interesus. Atrodo, 
kad ne visi lenkai yra už Vilniaus 
okupaciją, kodėl neužmegsti šiokius 
tokius diplomatinius ryšius ir pašne
kėsiąs. Tas mūsų atvadavimo laiku 
gali būti labai reikšminga.

Kas liečia rusus, supratau, kad tarp 
jų dar daugiau šansų rasti simpatikų 
Lietuvai.

Kalbėdamas apie tarptautines ne
geroves, prelegentas pasakė, kad yra 
eilė faktų, kurie nuvedė mūsų tautą į 
dabartinę tragišką situaciją. Tai buvo 
- Jalta, Potsdamas ir Helsinkis. Jis 
plačiai šiuos faktus apibūdino ir 
išaiškino.

Ypatingą klausytojų dėmesį pagavo 
Helsinkio susitarimai. Tai stačiai 

. tragikomedija. Nors vakariečiai tu
rėjo visą eilę įvykių, kurie rodė, kad 
Sovietų Sąjunga nieko nepasikeitė,
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kad žmonių teisės vis netoleruojamos, 
kad ten tik teroras. Vistik jie šitą 
viską paneigė, užmiršo ir susirinko į 
Helsinkį - 34-rios galvos iš Amerikos 
ir Europos, pasirašė sutartį, ar aktą ir 
tas sutarties pagrindinis punktas yra, 
kad jie pripažįsta, jog Sovietų 
Sąjungos sienos yra neliečiamos. Dar 
įdomiausias dalykas, kad tarp tų 34 
atstovų pasirašė atstovas ir iš 
Vatikano. P. Kedys kalbėjosi tuo 
reikalu su Vatikano atstovu ir 
susidarė įspūdį, kad ne tik amerikonų, 
ne tik vokiečių, bet ir Vatikano 
atstovo pataikavimas Brežnevo idėjai 
visai nesuderinamas su laisvo pasaulio 
interesais.

Užbaigai p. Kedys pasakė, Kau 
mūsų veiksniams politikoje reikalinga 
reforma. Jie turėtų daugiau susi
domėti mūsų trimis, o gal ir keturiais 
(įskaitant ukrainiečius) kaimynais. 
Antra reforma, tai vakarų pasaulis 
turėtų sutvarkyti savo "media". 
Mokyklose turėtų įvesti daugiau 
patriotizmo, pagarbą vyresnybei, pa
garbą nuosavybei.

Bendrai ši politinė popietė bvuo 
labai įdomi visiems, kurie seka mūsų 
išeivijos politiką, mūsų vidaus ir 
užsienio politiką.

Alisa Baltrukonienė

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

Režisierė: D. Labutytė - Bieri
Dekoracijos: J. Janavičienė
Šviesos: A. Dudaitis
Administratorius: V. Šliteris

VAIDINA: K. Dauguvietytė, D. Karpavičienė, G. Renigerienė, A. 
Vingienė, R. Žižytė - Blansjaar, L. Cox, J. Šarkauskas, V. Šliogeris, H. 
Šliteris.

ĮĖJIMAS: $ 6; pensininkams ir studentams - $ 4.
Vietos nenumeruotos
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P.O. Box 550
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Redaktorė R. juzėnaitė
P.O. Box 550. Bankstown, 2200.

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Norintieji nepanaudotus rankraščius 
atgauti, siųsdami turi pridėti sau 
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