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TAS, KURI MYLĖJOM — MIRĖ
(Jn. Ev. pig.)

A. A. kun. Albinas Spur«ls, IVI.I.C.

Malonūs lietuviai.
brangūs - mieli parapijiečiai!

Atsiskyrimo liūdesiu mes palydim kiekvieną tautietį.
Skaudu, kai kely išeivijos palūžta mus' brolis.
Dar skaudžiau, kai krinta "lyg ąžuolas girų puikus" - kaip sako Maironis.
Bet ypač skaudu, kad užgęsta meile plakus širdis vienam iš Kristaus 

negausaus jo vynuogyno būrelio plušėjų...
Toks liūdesio angelas štai apgaubė vėl Adelaidę!... Kai amžinybėn pa

šauktas tapo uolusis jos tarnas Albinas...
Pagarbus kunige Albinai - Marijos Mylėtojau - Jos Kongregacijos Broli.
KRISTUS. LIETUVIS IR SlE PERMAININGI LAIKAI - tai centras Tavo 

Žodyje Dievo. - Tavo sieky darbų ir troškimų! Vis nepaliovei ieškodamas, kas 
jungia viens kitą - ne skiria. Tau rūpėjo visad išklausyt ir suprasti, o žmogų 
pagerbti - ir kaip Dievo paveiksią ir kaip brolį tautos! Paguodos ir meilės 
dvasia Tavy dvelkė gaivi: - daugiau tik drąsos ir vilties, ta meilė broliams 
sulaužė net uždangą tvankią vergiją nakties...

KAIP MĮSLINGA, KAD MIREI TU ROŽANČIAUS DIENOJE, tarsi Marijos 
pašauktas - Jos mylėtojau tame Albinai, o tu atsiliepei: taip tai aš: kaip 
kadaise Simeonas senelis: - "nunc dimitis servum tuum - dabar atleisk Tavo 
tarną." O taip: Užbaik dabar skausmingąją dalį rožančiaus - jau gana tų 
sopulingų stočių - lyg kryžiaus kely - šioj tremties kunigystėj. Jau pradėk, 
dabar dalį garbingą rožančiaus. - Su Kristum garbėje, kurį taip mylėjai...

i - Štai aš, o Viešpatie. - jau atviru veidu sielos. "Priimk nūnai mano dienas, 
ypač taip tą auką jaunystės. Priimk ir daug išganingų darbų tarsi sielovados 
kraičio aruodą. Nebausk už kelio vingius, jei ir būčiau silpnybėn puolęs - 
prašau atleiskit ir Jūs mano broliai Suiua iš visų širdies tekyla į aukštybes: 
Deus, miserere nobis’ - Dieve, pasigailėk mūsų."

Pagarbusis Marijos Mylėtojau, 
Brangus mūsų kunige Albinai

I Pakirdę tavo žingsniai jau niekad nekops "ad altare Dei".
I Lyg nutraukta styga ir Evangelijos žodis nutilo. Bet Tu neužgesi, lyg 
laltoriuje smilgstanti žvakė. Tu liudyti Kristų nepaliausi net miręs! Lyg jo 
liegęstančios meilės židiniu tapęs ir Sekminių liepsna Šv. Dvasios, kuri ypač ir 
Šiandien plevens virš mūsų dienų neramių ir tėvynės šventam ilgesy!
I RAMYBĖS AMŽINOS, MARIJOS GLOBOJE IR MEILĖJ VIEŠPATIES!

Dėl užplanuotų parapijos darbų negalėdamas atvykti savo atsisveikinimą - 
užuojautą noriu perduoti techniškom priemonėm - spauda.

Pirmiausia tegu būna leista man AUSTRALIJOS LIETUVIU KATALIKU 
SIELOVADOS VARDU padėkoti A.A. kun. Albinui Spurgiui už aukos ir 
meilės darbus Kristaus Bažnyčiai - ypač Adelaidės parapijai ir bendruomenei.

Dalinuos šiuo skausmu su mirusio broliu, sesute bei kitais artimaisiais - ypač 
♦ų ryžtingais Adelaidės parapijos darbų talkininkais.

Užuojautą reiškiu ir Adelaidės klebonui kun. Juozui Petraičiui ir visai 
Marijonų Kongregacijai bei jos vadovybėms.

Su meile Kristuje Jūsų

Prel. P. Butkus
Austr. Liet. K at. Sielovados 

Direktorius

Sydnejaus parapijos gedulingos pa
maldos už a.a. kun. A. Spurgį - spalio 
13 d. sekmadieni 11.30 vai., St. 
Joachims bažnyčioje, Lidcombe.

AFRIKOS IŠGANYTOJAS
Neseniai skaitėme ir T. V. matėme 

ii pragarsėjusį Mr. M. Fraser. Jis jau 
urąkart pasižymi savo nuoširdžiomis 
stangomis įsodinti marksistinius 
Kriukus į valdžią Afrikoje. Dar 
Mamas Fed. min. pirmininkas ir 
tetai u partijos lyderis, jis dėjo visas 
įstangas, kad Rhodezijoje (dabar- 
irieje Zimbabvėje) baltieji kuo grei
tu užleistų valdžią Maskvoje išė- 
pems mokslus juodukams. Jau tada 
k šie nuopelnai nepadėjo, nes 
kalinėjo rinkimus ir liberalų partiją 
Imte į dykumas, o pats iš 
kamento pasitraukė.
Jtarbar jis savo pareiškimais dėl 
■tiįjų valdžios Pietų Afrikoje net 
■ienkia socialistinės valdžios už- 
kilo reikalų ministerį. Socialistų 
■namas jis, kaip UNO Pietų Afrikos 
liaiams komiteto pirmininkas, ian- 
4 P. Afrikoje susipažinti su ten 

Lasančia juodukų revoliucija. Mr. M. 
per pareiškė, kad baltųjų valdžia 

11 naciška, naudojanti vergiją ir 
I Kielių viens kito žudymas patei- 
I linas. Visi kiti kraštai turėtų 
Kenti P. Afrikos baltųjų valdžią 
ILoti.
I u taip pat reikalavo, kad Aus- 
ĮKjos kriketo žaidėjai nevyktų į P.

■as baltųjų varžybas. Mr. M. 

Fraser tą patį darė dėl vykimo į 
Olimpinius žaidimus Tarybų Sąjun
goje, bet kažkodėl susimaišė, kai 
neįsileido iš antikomunistinio Taivano 
moteris žaidėjas, nes Australijos ir 
Komunistinės Kinijos draugystė buvo 
svarbesnė negu Taivanas, kurio atsto
vybės labai greitai buvo Australijoje 
panaikintos.

Atrodo, kad jam mažai rūpi kas 
Pietų Afriką valdys, nes tas valdys ir 
jūrų kelią į Australiją, kai Suezo 
kanalas bus uždarytas.

ja.

” Baltic News” 
Praneši mas

(atitaisymas)

"M.P." Nr. 40 str. "Remkime Baltic 
News" praleidome pašto dėžutės 
numerį. Atsiprašome.

Aukas ir pasižadėjimus prašome 
siųsti į "Baltic News". P.O. Box 414, 
Campsie, N.S.W. 2194, arba palikti 
Lietuvių Klubo raštinėje Bankstowne.

Red.

AEC3ANISTANE

Rugsėjo 20 d. TASSas pranešė:
"Kaip praneša agentūra Bachtar 

Kabule. Afganistano Demokratinės 
Respublikos ginkluotosios pajėgos 
surengė sėkmūigą kontrrevoliucio
nierių gaujų likvidavimo operaciją 
Paktijos provincijos Sosto apygar
doje. Sunaikinta daugiau kaip 2 
tūkstančiai banditų, jų tarpe - 
dešimtys iš užsienio permestų dušma- 
nų grupių vadeivių. Paimta 40 
raketinių įtaisų su šaudmenų atsarga. 
3500 reaktyvinių sviedinių, dešimtys 
minosvaidžių, beatošiiaužių pabūklų, 
prieštankinių raketų, tūkstančiai mi
nų".

Apie sovietų nuostolius TASSas 
neužsimina.

Manoma, kad šiuo metu sovietų 
okupacinę kariuomenę Afganistane 
sudaro jau daugiau kaip 120 tūkstan
čių karių. Sakoma, kad šešerių metų 
laikotarpyje sovietų kariuomenėje 
Afganistane pakaitomis jau yra tar
navę apie šeši šimtai tūkstančių 
raudonarmiečių. Jau ir pačioje Sovie
tų Sąjungoje pradedama vis atviriau 
kalbėti apie pragaištingą sovietų 
intervenciją Afganistane, kur sovietų 
okupacija sukėlė civilinį karą tikra ta 
žodžio prasme."

"Europos lietuvis"

Š.M. rugsėjo mėn. 26 d. Melbourne 
dienraštis "The Herald" atspausdino 
šį įdomų laišką, kurio vertimą čia 
talpiname.

NELAUKIAMAS
SVEČIAS- KGB

Dabartiniai įvykiai Britanijoje, ku
rioje Tarybų Sąjungos "diplomatai" 
(K GB darbuotojai) buvo paprašyti per 
30 dienų išsikraustyti, kelia klausimą 
dėl Tarybinės prekybos atstovybės 
Melbourne reikalingumo.

Argi ji reikalinga? Jos generalinis 
konsulatas yra Sydnėjuje ir ambasada 
Canberra je. Kam dar viena Atstovybė 
Australijos mieste? Ir kodėl North 
Melbourne, kur seniai yra įsikūrusios 
lietuvių, čekų, ukrainiečių tautinės 
bendruomenės ir turi savo klubus, 
bažnyčias ir susirinkimams patalpas.

Jei Tarybinės prekybos pareigūnai 
užsiima KGB veikla, tai jie nepagei
daujami Melbourne ir tikrai ne North 
Melbourne. Jie gali pasilikti Sydnėjuje 
ar Canberroje, kur jie turi visus 
patogumus ir yra atitinkamų valdžios 
įstaigų prižiūrimi.

K.A. ŽILINSKAS
Victorijos Baltų Tarybos 

pirmininkas
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LIETUVĄ APLANKIUS

f vora Ukmergės jtatvčje. Vilnius. A, Kezio nuotr

A. KEZIO DARBŲ 
PARODA

Algimanto Kezio fotografijų pa
roda buvo atidaryta Čikagos miesto 
centre. Parodoje išstatyta dalis foto
grafijų, kurios įtrauktos į A. Kezio 
naujai išleistą knygą "Lithuania 
through the Wall" (Loyola University 
Press, 1985).

Naujoji A. Kezio knyga vaizduoja jo 
dešimties dienų kelionę į Lietuvą 
pirmą kartą po 40 metų svetur.

"Europos lietuvis"

Auka " M.. L’- "

Mano geriausiam draugui Mykolui 
Maksvyčiui mirus Čikagoje jo pager
bimui aukoju "M.P." $ 50 auką. 
Brangus Mykolai, tu pasilieki mano 
atminty amžinai.

P.M. MIKALAUSKAS

Po trumpos ligos mirus mano geram draugui

TvTyRolui Maksvyčiui

Čikagoje reiškiu gilią užuojautą broliui Juozui su šeima, ir seserims 
Melbourne Birutei ir Aldonai su šeimomis

Pranas ir Margarita
Mikalauskai, Randwick

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD. N.S.W 

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per par*

Mūsų pastogė Nr, 41 1985.10.14 psi. 2

Šiais metais Vlado Rasčiausko 
vadovaujama kelionių agentūra 
(American Travel Service Bureau) 
švenčia 25 metų veiklos sukaktį. Šia 
proga buvo leista agentūrai tiesiogiai 
(ne per "Tėviškės" draugiją) suorga
nizuoti dešimties dienų ekskursiją į 
Lietuvą. Susidarė labai didelė grupė - 
86 asmenys. Tarp jų buvo keturi 
kunigai ir dvi seselės vienuolės, 
išvykome gegužės 13 d., grįžome 
gegužės 28 d. Dešimt dienų pabuvome 
Vilniuje su ekskursijomis į Kauną ir 
Trakus. Pakeliui buvo po vieną dieną 
praleista Maskvoje, vykstant į Lietuvą 
ir grįžtant.

Labai daug būtų galima apie šią 
gražią išvyką ir apie Lietuvos 
gyvenimą kalbėti, bet ne viską atvirai 
pasakyti butų patogu. Jau seniau teko 
girdėti ir spaudoje skaityti, kad kai 
kurie iš Lietuvos grįžusiems prikai
šiodavo: "Žiūrėk, kaip jie visi tyli, jų 
burnos užrištos". Bet dėl ko jie tyii, 
dėl ko nekalba? Atrodo, kad pagrin
dinės priežastys yra dvi: 1. apie kai 
kuriuos dalykus nepatartina viešai 
kalbėti, kad nepakenktum ten gy-

A. A. S. C eiki e nėPasaulyje
Lenkijoje šiemet statoma apie 1200 

naujų bažnyčių.
* * *

Paryžiuje lietuvių bičiulis Pierre 
Vailino įsteigė draugiją "Viltys", kuri 
siekia prancūzus supažindinti su 
Lietuva. V ykstant Prancūzijos prezi
dentui į Maskvą, jie prašė atkreipti 
dėmesį į lietuvius, kalinamus už 
tikėjimą ir už savo įsitikinimus. 

2. kai kurie laukia, kad viską peiktum, 
kas ten yra; jeigu ką nors pagirsi, jei 
ką pozityvaus pasakysi, tuoj būsi 
apšauktas kolaborantu, raudonu, par
sidavėliu su išplautomis smegenimis. 0 
pozityviai kalbėti būtų apie daug ką. 
Lietuviai, nežiūrint sunkių sąlygų, 
daug dirba savo tėvynės naudai. 
Trumpai galima tiek pasakyti: atrodo, 
kad viskas ten būtų gera ir gražu, 
jei netrūktų tik vieno "mažo daly
kėlio". Bet kiekvienas tuoj supranta, 
kad tas "mažas dalykėlis" iš tikrųjų 
yra labai didelis. Jis rašytinas didžio
siomis raidėmis - LAISVĖ!

Ten gyvenantieji lietuviai dažnai 
ekskursantus paklausia: "Ką jūs 
manote apie Lietuvos ateitį?" Ką gi 
jiems gali atsakyti? Stengiesi tik 
paguosti, kad reikia tikėjimo ir vilties. 
Reikia nuolat prisiminti tuos gražius 
mūsų partizanų maldos žodžius:

Dievas neapleidžia smilgos palaužtos 
nei benamio paukščio, ištikto audros, 
neapleis nė mūsų tėviškės mielos - 
čia Marijos žemė, ir vaikai mes jos.

Rugsėjo 29 d. "Lindburn Nursing 
Home" Burwood, mirė daug metų 
sirgusi Stefanija Čelkienė, 71 m. 
amžiaus. Likimas ypatingai pašykštėjo 
jai saulėtų gyvenimo dienų. Ligos 
atskirta nuo šeimos, vieniša, pabaigė 
savo žemės kelionę.

Dėka nuostabiai gero ir malonaus 
sūnėno A. Olšausko, specialiai atvy
kusio iš užjūrių pagerbti savo mirusią 
tetą, buvo palydėta į amžino poilsio 
vietą. Laidotuvės įvyko 1985.10.4. 
Pamaldas atliko prei. P. Butkus 
krematorijos koplyčioj.

S.L.M.S.G. Draugijos vardu atsi
sveikinimo žodį tarė valdybos narė V. 
Ramanauskienė.

Moterų Draugijos Valdyba

LIETUVOS

KATALIKŲ

ŽINYNAS
Okupuotoje Lietuvoje 1985 n. 

išleistas "Katalikų kalendorius - 
žinynas", paruoštas kun. J. Min- 
taučkio, red. kun. V. Aliulio; turi 288 
psl., pateikia minčių pamokslams, 
liturginių žinių, mirusių kunigų ne
krologus. Jame skelbiama, kad 1984 m. 
Lietuvoje buvo 630 šventovių, kurių 
146 nebeturėjo savo kunigų. Pagailą 
žinyną, Lietuvoje yra 5 vyskupai, 488 
klebonai, 64 vikarai, 114 altaristų, 
rezidentų, ligonių, 16 dirbančią 
kurijose ir seminarijose. Iš viso yra 
680 kunigų (1983 m. 691). Kitose 
respublikose 1984 m. dirbo 8 kunigai ii 
Lietuvos.

"Laiškai lietuviams"

DAR VIENAS PAMINKLAS
Kauno Raudonosios armijos 

prospekte, kuris seniau vadi
nosi Ukmergės plentu, pastaty
tas skulptūrinis paminklas kom
partijos veikėjai Adelei Šiau- 
čiūnaitei (1914—1938). Ji 1933 
m. įstojo į komjaunimą, 1935 m. 
— į kompartiją, organizavo strei
kus, steigė komjaunimo kuope
les. Už nelegalią veiklą buvo 
kalinama 1935 m. Paleista iš ka
lėjimo buvo pasiųsta Maskvon, 
kur mokėsi partinėje mokyklo
je. Kaunan grįžo 1936 m., buvo 
įjungta į komjaunimo centro ko
mitetą. Žuvo 1938 m. vasario 27 
d. Paminklą sukūrė skulptorė 
Danutė Danytė, iš bronzos išlie
jo “Centrolito” ketaus liejykla.

Tėviškės žiburiai

Meti nės

Spalių mėn. 6 d.St. Joachins 
bažnyčioj Lidcombe buvo atlaikyta 
pamaldos, prieš metus mirusio Vlado 
Minioto atminimui. Po pamaldų, lie
tuvių kapinėse buvo pašventintas jai 
pastatytas paminklas, dalyvaujant 
žmonai Onai Miniotienei, sūnui Karo
liui su žmona ir būriui draugų, bei 
kaimynų.

Šventinimo apeigas atliko prelatą 
P. Butkus, kuris savo žodyje prisimini, 
kad šioje vietoje maždaug prieš 2i 
metų abu su velioniu VI. Minioti 
apžiūrėjo šią vietą norėdami įsigyti 
žemės lietuvių kapinėms.

Po pašventinimo apeigų visi daly
viai buvo pakviesti į Lietuvių Nanto 
pietų.

V.R.

DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJ!

Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siuntiniams į Lietuvą 
siųsti padėtis stabilizavosi ir dabar galima pasiųsti daug vertingų ir 
naudingų dovanų savo artimiesiems Lietuvoje.

Pasiunčiame jūsų pačių dovanas arba priimame užsakymus, geros 
rūšies prekėms, žemomis kainomis.

SUDAROME TESTAMENTUS, administruojame nuosavybes, išrū
piname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, PERSIUNČIAME 
PALIKIMUS į LIETUVĄ PRAKTIŠKIAUSIU, NAUDINGIAUSIU IR 
TINKAMIAUSIU PAVELDĖTOJUI BŪDU.
Dėl smulkesnių informacijų ir patarimų prašome rašyti:

Z. Juras
11 London Lane, Bromley. Kent BRI, 4HB. England.

Telef. 01 460 2592.
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LIETUVIŠKOS MADONOS KŪRĖJA

Sydnejų pasiekė žinia, kad š.m. 
rugsėjo 8 dieną Vilniuje mirė sulaukus 
73 m. žinoma dailininkė Domicėlė 
Tarabildaitė - Tarabildienė, kurios 
darbai puošia ne vienų net ir 
Australijoje gyvenančių lietuvių na
mus, o iliustruotos knygos savo šviesia 
pažiūra i žmogų ir gyvenimą džiugina 
širdj.

Domicėlė gimė Andrioniškyje netoli 
Anykščių devintas kūdikis gausioje 
Tarabildų šeimoje. Nuo ankstyvos 
vaikystės mergaitė piešė, lipdė, dro
žinėjo. Pirmąją meno premiją laimėjo 
dar pradžios mokykloj už medžio 
drožinėlius. Gimnaziją lankė Pane
vėžyje, buvo skulptoriaus Juozo 
Zikaro mokinė. 1929 m. Įstojo i Kauno 

meno mokyklos skulptūros studiją. 
1933 m. ištekėjo už dailininko Petro 
Tarabildos. 1935 m. baigė meno 
mokyklą su aukščiausiu Įvertinimu, 
kuris jai leido gauti stLpendiją 
tolimesnėm meno studijom. Visą laiką 
pragyvenimui trūkstant lėšų, dar 
tebelankydama meno mokyklą, Domi
cėlė pradėjo bendradarbiauti spaudoje 
iliustruodama žurnalus ir knygas, ypač 
vaikų. Tas iš reikalo pradėtas darbas 
pamažu išaugo i pašaukimą ir bene 
dažniausią jos meninio reiškimosi 
būdą. Yra iliustravusi virš dviejų 
šimtų knygų.

Gavusi stipendiją Domicėlė išva
žiavo j Paryžių ir 1937 - 1939 m. 
studijavo Paryžiaus Aukštojoje Deko
ratyvinio Meno mokykloje pas skulp
torių profesorių Paul Niclosse. 1937 
m. tarptautinėje parodoje Paryžiuje 
už knygų iliustracijas gavo Aukso 
medali, o už etnografines iėies - 
Garbės premiją. 1938 m. tarptautinėje 
parodoje Berlyne gavo tris medalius. 
Tais pačiais metais mokyklos kasme
tiniame konkurse už skulptūrą " Žve
jė" laimėjo pirmąją premiją. /

Studijuodama Paryžiuje Domicėlė 
pasikvietė ir vyrą, o vėliau atsivežė 
vyriausią sūnų Arūną. Per atostogas 
keliavo po Europos meno centrus. 
Prasidėjus antram pasauliniam karui 
grjžo į Lietuvą.

Jau nuo 1935 m. dailininkė dalyvavo 
daugybėje parodų su grafikos, tapy- 
bos ir skulptūros darbais, yra suruo
šus! eilę individualių savo dailės 
darbų parodų. Jos darbų yra įsigiję 
Vilniaus. Kauno. Talino, Maskvos, 
Berlyno, Lenkijos. Japonijos ir kelių 
Pietų Amerikos kraštų muziejai.

Iš jos iliustruotų knygų išeivijoje 
gal labiausiai pažįstamas Vytės Ne
munėlio "Kiškio Kopūstai". J. Amb- 
raškosirSt. Zobarsko "Aušrelė", Vyt. 
Tamulaičio "Vytuko Užrašai". St. 
Zobarsko "Pabėgėlis", "Mano Tėviš
kėje", "Ganyklų Vaikai", K. Borutos 
"Dangus Griūva". Maironio "Jūratė ir 
Kastytis". P. Cvirkos "Nemuno Šalies 
Pasakos", "Cukriniai Avinėliai. J. 
Čiurlionytės "Lietuvių Liaudies Dai
nos Vaikams”, "Šimtas Liaudies 
Baladžių", iliustracijose Tarabildienė

kuria saulėtą burtų pasauli, pilni 
vaikų, gyvulių, paukščių ir gėlių. Iš jo 
dvelkia meilė žmogui, pagarba gyvy 
bės, tikėjimas geru, prisirišimas prie 
savo krašto.

Tapyboje, skulptūroj Ir grafikoj 
dailininkės mėgiamiausios temos yra 
motinystė, vaikai ir gyvenimą įpras
minanti meilė. Neveltui ji pavadinta 
"lietuviškosios Madonos kūrėja". Vi
soj D. Tarabiidienės kūryboj jaučiama 
lietuvių liaudies meno įtaka.

Velionė užaugino keturis vaikus: 
tris sūnus Arūną. Ramoną ir Rimtą ir 
dukterį Giedrę. Deja, neturėjo laimės 
džiaugtis visais savo vaikais iki 
gyvenimo gaio. 1969 metais tragiškai 
žuvo vyriausias sūnus Arūnas, talen
tingas. daug žadantis dailininkas. O 
šių metų pradžioje staiga mirė ir 
sūnus Ramonas. Neveltui vėliausiųjų 
Domicėlės madonų veidai pilni skaus
mo, o rankos tragiškai pavargusios. 
Per kelis paskutinius gyvenimo metus 
Domicėlė dažnai sunkiai sirgo, bet 
nesiskundė ir nenustojo kūrus. Kartą ji 
išreiškė mintį, kuri galėtų susumuoti 
jos pačios gyvenimą:

"Menininko gyvenimas - degantis, 
krūmas: galima liepsnoti, galima ir1 
susmilkti, virsti pelenais. Norint 
šviesti - reikia dirbti, dirbti, dirbti: 
net pro ašaras kurti grožį. Kito kelio 
aš nežinau".

E. JONAITIENĖ

įAirAi
SOVIETINIS TERORAS

Ką rašo

PIRMAISIAIS POKARIO METAIS
KĘSTUTIS K. GIRNIUS

Kai 1944 m. vasarą komunistai 
sugrįžo į Lietuvą, gyventojai jų 
nesutiko kaip pergalingų išvaduotojų 
su duona ir druska. Veikiau lietuviai 
sugrįžtančius komunistus sutiko su 
baime ir nerimu, siekdami galimai 
labiau išvengti nekviestų svečių ir 
vildamiesi, kad, jei ne vokiečiai, tai 
bent anglai bei amerikiečiai greitai 
privers juos išsinešdinti.

Dėl pirmosios bolševikų ir vokiečių 
okupacijos atsirado beveik neįvei
kiama prajaja tarp tautos ir komu
nistų. Lietuviai puikiausiai prisiminė 
komunistų terorą, o savo ruožtu 
komunistai laikė nemažą gyventojų 
dalį vokiečių bendradarbiais ar sim- 
patikais. Net ir palankiausiomis aplin
kybėmis nebūtų buvę lengva pašalinti 
per pastaruosius penkerius metus 
išsivysčiusį tarpusavio nepasitikėjimą. 
Valdžia ir jėga buvo komunistų, ir 
jiems būtų reikėję mėginti nuosaikia ir 
apgalvota politika įtikinti gyventojus, 
kad 1940 - 1941 m. įvykiai nepasi

kartos, kad saugumas bus sutram
dytas, kad bus atsižvelgta į Lietuvos 
ir lietuvių interesus. Tačiau komu
nistai nė negalvojo apie priemones su 
tauta susitaikyti, ją geruoju patraukti 
savo pusėn. Savo pergalių padrąsinti 
ir Stalino liguisto nepasitikėjimo 
skatinami, jie atvyko kaip nugalėtojai, 
pasiryžę nubausti visus, kuriuos laikė 
"liaudies priešais" ar "nacių kolabo
rantais". Jau iš anksto buvo nutarta 
pašalinti iš pareigų visus valdžios 
pareigūnus, tarnavusius vokiečių oku
pacijos metais, ir be jokios atodairos į 
Raudonąją armiją mobilizuoti kuo 
daugiau jaunų vyrų.

Lietuvos komunistų požiūriu, tauta 
buvo nusidėjusi įvairiomis nuodė
mėmis. Karo pradžioje lietuviai sukilo 
prieš komunistus, o vokiečių laikais 
proporcingai mažai lietuvių rėmė 
komunistų partizanus ar įsijungė į jų 
gretas. Pasitraukdami iš Lietuvos 
1941 m., komunistai gal pirmą kartą iš 
tiesų įsisąmonino, kiek jie buvo 

nekenčiami. Nors lietuvių aktyvistų 
frontas nesigailėjo pastangų sukilimui 
suorganizuoti, daugelyje vietų telkėsi 
partizanų būriai ir apšaudė besitrau
kiančius Raudonosios armijos dali
nius bei vietos aktyvistus, juos 
nuginkluodami ir suimdami. Pagal 

komunistų duomenis beveik penki 
tūkstančiai kompartijai prijaučiančių 
žmonių žuvo kovose pirmomis karo 
dienomis. Turbūt didžiąją dalį nukovė 
vokiečiai.

Lietuviai kariai, sudarę Raudo
nosios Armijos 19-ąjį šaulių teritorinį 
korpusą, nedviprasmiškai pasisakė 
prieš komunistų valdžią. Jie sukilo 
Vilniuje, Varėnos ir Pabradės poligo
nuose. Kariai dezertyravo kiekviena 
proga. Atsiminimuose sovietinis gene
rolas Petronis pažymi, kad iš jo 
prieštankinės artilerijos diviziono pa
bėgo visi karininkai ir liktiniai 
seržantai, išskyrus jį ir kažkokį V. 
Itomlenskį. Iš viso apie penkis 
tūkstančius karių atsipalaidavo nuo 
Raudonosios armijos ir nesitraukė į 
rytus. Jau pirmąją karo savaitę 
nustojo veikti korpusui priklausanti 
184 divizija, o antroji korpuso divizija, 
179, nors kelis kartus papildyta 
nelietuviais kariais, buvo panaikinta 
rugpjūčio pabaigoje.

Tautos nusistatymas komunistų 
atžvilgiu nepasikeitė vokiečių okupa
cijos metais, ir patys komunistai tai 
nuvokė. Nors Lietuvoje veikė komu
nistų partizanai, jie vis dėlto neturėjo 
platesnių gyventojų sluoksnių para
mos. Jū pirmuosius būrius steigė ne 

vietos gyventojai, bet pabėgę raudon
armiečiai ar iš Sovietų Sąjungos 
atsiųsti aktyvistai. Net ir nekęsdami 
vokiečių okupacijos, mažai lietuvių 
ėjo į tarybinių partizanų būrius, kurių 
veiksmingumas pradėjo didėti tik 
artėjant 1944 metams. Kad daugelis 
lietuvių labiau bijojo komunistų negu 
vokiečių, įrodė itin sėkmingas šauki
mas j vietinę rinktinę. į kurią per dvi 
savaites įstojo daugiau lietuvių negu 
tapo sovietiniais partizanais per visą 
karą.

Lietuvos komunistų partijos narių, 
ypač vadovų, asmeninės savybės taip 
pat atliko vaidmenį, nustatant vyriau
sybės politiką. Didžioji dauguma buvo 
menkai išsilavinę, mažai apsiskaitę, 
nesusipažinę marksistai, jų marksizmo 
sampratos šerdį sudarė supaprastinti, 
dažnai net primityvūs Lenino. Bucha- 
rino ir Stalino teigimai apie istorinę 
būtinybę, klasių kovą bei partijos 
ypatingą pašaukimą pakeisti pasaulį - 
"nėra tvirtovės, kurios bolševikai 
negalėtų paimti". Be to, jie buvo 
profesionalai revoliucionieriai: dau
gelis kalėjo nepriklausomoje Lietu
voje ir vėliau kovojo partizanų 
būriuose prieš vokiečius. įsitikinę 
savo ir partijos reikalo teisumu, už 
savo įsitikinimus rizikavę gyvybe ir 
areštu, jie nei sugebėjo, nei norėjo 

užjausti tų, kurie, jiems būdingu 
išsireiškimu, buvo pasmerkti istorijos 
šiukšlynui. Jei partija turėjo teisę ir 
pareigą sunaikinti senus bet klaidingu
nukelta į 6 psl.
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PENKIŲ MILIJONŲ APYVARTA

’’TALKAI” 24 metai
Melbourne įkurta Lietuvių koope

ratinė kredito draugija "TALKA" jau 
atšventė savo dvidešimt ketvirtas 
metines. Rugsėjo 21 d. Melbourne lie
tuvių namuose įvykusiame susirinkime 
"Talkos" pirmininkas Povilas Baltutis 
pranešė, kad "Talkos" apyvarta 
pereitais metais viršijo penkis mili
jonus dolerių. Atskaičius virš dvide
šimt tūkstančių pajamų mokesčio, 
pelno padaryta $ 59.740 kurio, kaip 
įstatai leidžia, dešimta dalis paskirta 
lietuviškos veiklos rėmimui.

Didžiausia apyvarta buvusi Mel
bourne - 3 milijonai dolerių. Sydne- 
juš ir Adelaide kartu padarė du 
milijonus dolerių apyvartos, vienok 
Sydnejaus lietuvių veiklai "Talka" 
paskyrė $ 1500, Adelaidės - $ 1000, o 
Meibourno $ 900. Likutis - beveik šeši 
tūkstančiai dolerių - teko: Vi 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
ruošai ($ 700), lietuviškai spaudai ($ 
474), HELLP - Baltic News ($ 400), 
Lietuvių informacijos biurui Adelai
dėje ($ 400), ir Geelongo apylinkės 
valdybai ($ 200).

Savo pranešime "Talkos" pirmi
ninkas pareiškė, kad Australijos 
ekonominis gyvenimas stagnuoja, o 
nuošimčiai kyla dėl didelio finansų 
pareikalavimo.

"TALKA" .kol kas tėra užre
gistruota Viktorijoje, bet daromi 
žygiai tai padaryti ir kitose vietovėse. 
Dabartinė Viktorijos vyriausybė nuė
mė kai kuriuos suvaržymus, apribo
jusius kredito kooperatyvų veiklą, bet 
yra numatoma mažesnius koopera
tyvus sujungti. Kaip tai atsilieptų į 
"Talkos" veiklą, paaiškinta nebuvo.

Daugiau diskusijų sukėlė "Talkos"

Australijos Lietuvių Fonde

"Australijos lietuviai sudeda ir i 
užsienį išsiunčia daug daugiau pinigų, 
negu jie suaukoja Australijos lietuvių 
fondui”, pareiškė buvęs ALF pirmi
ninkas Kazys Zdanius. Iš ALF 
valdybos K. Zdanius pasitraukė išbu
vęs joje virš dešimt metų.

"Australijos lietuviai užsienyje 
esantiems fondams proporcingai su
deda daugiau aukų, negu kituose 
pasaulio kraštuose gyvenantieji lietu
viai, įskaitant JAV", tęsė buvęs 
pirmininkas pasikalbėjime, po rugsėjo 
22 d. įvykusio Australijos lietuvių 
fondo narių metinio susirinkimo.

Susirinkime dalyvavo 37 nariai, 
kurie turėjo 15 įgaliojimų iš nega
lėjusių dalyvauti narių. Iš fondo 
piniginės apyskaitos matosi, kad 
pereitais metais fondas lietuviškiems 
reikalams išleido $ 19.125 iš kurie tik 
482 dolerius administracinėm išlai
dom.

Už indėlius terminuotoje "Talkos" 
sąskaitoje fondas gavo $ 12.653 
palūkanų, tad beveik $ 6500 buvo 
išleista iš įnašų, turėjusių padidinti 
fondo kapitalą. Pereitų finansinių 
metų pabaigoje (birželio 30 d.) fondas 
turėjo $ 104.292. Per tuos metus 
fondas padidėjo $ 2842. Atskaičius 
infliacijai apie 6 proc., tikroji fondo 
vertė pereitais metais sumažėjo.

ALB Krašto valdybos išleistas' 
Australijos lietuvių metraštis gavo' 

pirmininko P. Baltučio pareiškimas, 
kad vaidyba svarsto įsigijimą kompiu
terio, kuris palengvintų ir suprastintų 
sąskaitybą. Pigiausia kompiuterinė 
sistema kainuotų apie $ 30.000. Jos 
priežiūra į metus kainuotų $ 3000. Kai 
kurie susirinkimo dalyviai išreiškė 
nuomonę, kad tokios modernizacijos 
"Taikai" nereikia, nes tarp lietuvių 
yra pakankamai darbo jėgos, galinčios 
tą darbą atlikti taip pat greitai ir 
gerai, kaip ir kompiuteris.

Taip pat išryškėjo mūsų bendruo
menėje stipriai įsišakojusi nuomonė, 

kad tik visuotinas narių susirinkimas 
gali daryti svarbesnius nutarimus - 
valdyba turinti viską patiekti nu
spręsti susirinkimui.

Melbourne "Talka" turi 665 narius, 
Sydnejuje - 206 ir Adelaidėje - 176. Iš 
vaidybos pranešimo išryškėjo, kad 
lietuviai gabūs turtą - kapitalą krauti, 
bet ne jį išnaudoti.

Iš penkių milijonų dolerių, tik du 
milijonai yra paskolinti nariams, virš $ 
2,5 milijonų yra investuota valstybi
niuose paskolos lakštuose, bankuose ir 
Permanent Building Societies

"Talkos" imami nuošimčiai yra 
žemesni negu kitų panašių finansinių 
organizacijų, taip pat ir skolinimosi 
sąlygos yra lengvesnės, nes "Talka", 
kiek žinoma, neima atskiro mokesčio 
už paskolos parūpinimą. Taip pat nėra 
pabaudos už priešlaikinį paskolos 
atmokė jimą.

1047 narius turinti "Talka" yra 
skaitlingiausia lietuvių organizacija 
Australijoje.

J. D.

LIESI METAI

didžiausią dalį pereitų metų fondo 
paskirstytų pinigų. Iš metraščiui 
paskirtų $ 10.000 atgal gauta $ 2.500, 
pardavus dalį tiražo. į Vasario 16 
gimnaziją važiuojantieji keturi Aust
ralijos jaunieji lietuviai gavo po $ 750. 
Likusioji parama buvo paskirta mo
kykloms, organizacijoms ir premijoms.

Šie metai bus sėkmingesni. Rea
lizavus kelis palikimus, fondo kapi
talas pakils iki $ 200.000.

"Yra labai svarbu, kad sudarydami 
testamentus, lietuviai neužmirštų 
lietuviškų reikalų. Registruotas vals
tybinėse įstaigose Australijos lietuvių 
fondas turi teisę priimti palikimus. 
Būdamas nepartinis ir nesrovinis, 
fondas remia visokiausią lietuvišką 
kultūrinę veiklą, yra tinkamiausia 
priemonė lietuvių sukauptą turtą 
panaudoti mūsų veiklos rėmimui", 
pareiškė Kazys Zdanius. "Bet yra 
svarbu, kad testamentuose būtu 
aiškiai įrašyta, jog turtas ar jo dalis, 
yra paliekama 'Australian Lithuanian 
Foundation"’, pridėjo buvęs pirmi
ninkas. Jo nuomone apylinkių val
dybos turėtų parodyti daugiau inicia
tyvos fondo rėmimui. Juk tai didžiau
sias lietuvių kultūrinės veiklos finan
suotojas Australijoje.

Svarbu, kad kuo daugiau lietuvių 
pasidarytų fondo nariais. įstojamasis 
mokestis yra vienkartinis (mokėjimas 
25 dolerių. Laike pereitų metų į

Dar neseniai gražiai nuskambėjo 
pabaltiečių liaudies dainos, kur estų, 
latvių ir mūsų balsingieji chorai 
užliūliavo virš 300 dainą mėgstančių 
klausytojų, o čia pat jau mūsų mylimo 
DAINOS SAMBŪRIO metinis kon
certas, kurio su nekantrumu laukiame.

Taip, lapkričio mėnesio 10-tą 
dieną, 2-rą valandą po pietų, Mei
bourno Lietuvių Namuose, įvyks 
tradicinis, metinis Daįnos Sambūrio 
KONCERTAS, kuris aiškiai skelbia 
visiems Meibourno ir apylinkių lie
tuviams, kad artėja metų pabaiga ir 
ilgesniam iaikui nutils Melbourne 
skambėjusi organizuota lietuviška 
daina, kuri, kaip ta druska prie mūsų 
kasdieninės duonos, yra reikalinga 
kiekvienam lietuviui.

Nemanau, kad turėčiau daug rekla
muoti mūsų Meibourno Dainos Sam
būrį, nes nėra kito tokio lietuviško 
choro Australijoje, kuris būtų ap
lankęs beveik visas Australijos lie
tuvių bendruomenes ir savo koncer
tais būtų įrodęs, kad lietuviui daina 
yra kaip tas gaivaus šaltinio grynas 
vandenėlis, kuris paliečia giliausius 
mūsų jausmus ir sugeba mus, bent 
trumpam, užmigdyti ir sugrąžinti į tą 
pasiilgtąją gimtąją šalį, kur vėl galime 
paklajoti plačiaisiais tėvynės laukais, 
Nemuno, Neries ir Nevėžio pakran
tėmis, kur vėl galime pasimatyti su 
savo močiutėmis, tėveliais, merge
lėmis ir berneliais. Niekas kitas 
nesugeba mums per dainą sukelti 

didžiausią ilgesį, sielvartą, džiaugsmą, 
skausmą, laimę, o kartais ir malo
numą, kaip mūsų Dainos Sambūris, 

fondą įstojo tik vienas naujas narys.
Australijos lietuvių fondas savo 

nuosavybėje turi N. Butkūno paliktą 
žemės plotą, kuris yra užsodintas 
pušimis. Nors išlaukus tam tikrą laiką 
šios nuosavybės vertė pakiltų, bet 
prie dabartinių sąlygų nėra praktiška 
fondui būti nekilnojamo turto savi
ninku ir stengiamasi visą panašią 
nuosavybę parduoti, o pinigus inves
tuoti ALF pagal jau nusistovėjusias 
gaires. Kaip aukščiau minėta, di
džiausia fondo teikiamos paramos 
dalis tenka švietimo ir kultūriniams 
reikalams. Fondo statutas draudžia 
remti bet kokią politinę veiklą. Pagal 
dabartines gaires neatrodo, kad 
fondas remtų su kultūriniu gyvenimu 
nesusijusią bendruomenės veiklą.

Žiūrint iš praktiškos pusės, būtų 
tikslingiau lietuviškos veiklos rėmimui 
naudoti tik iš fondo investacijų gautas 
pajamas, kaip tai daro daugiami
lijoninis Lietuvių fondas Amerikoje. 
Tokių fondų tikslas ir yra sudaryti 
kapitalą finansuoti mūsų kultūrinei 
veiklai.

Dabartinę Australijos lietuvių fon
do vadovybę sudaro: Martynas Di- 
džys, Ričardas Šemetas, Andrius 
Kasparlūnas, Jonas Meiliūnas ir Vac
lovas Rekežius.

J. DIGRYS

DAINUOJANTIS

MELBOURNAS

kurio dainų skambesio grožis, per 
išlygintų baisų harmoniją, dilgina 
mūsų išlepintą skonį ir smarkiai 
pakelia nuotaiką, nes neabejotinai 
mūsų skambioji lietuvių kalba jau pati 
sau yra muzika.

Jau kuris laikas, kaip Dainos 
Sambūrio baisingieji dainoriai du 
kartus savaitėje renkasi repeticijoms 
ir užsidegusiai ruošiasi šiam kon
certui, nes šį kartą, teks ne tik 
dainuoti, bet ir varžytis su Meibourno 
australų Welsh vyrų choru, kuris, 
svečio teisėmis, bandys keturiomis 
savo dainomis užimponuoti lietuvius 
ir. ar jiems tai pasiseks - pa
laukime koncerto.

Neabejoju, kad vėl išgirsime visą 
eiię negirdėtų liaudies dainų, o dainų, 
kaip "Kur giria žaliuoja", "Malda už 
Tėvynę", "Laisvės Varpas", "Vergų 
daina", "Vilniuj žydi liepos" ir daug 
kitų, manau kad su malonumu visi mes 
kiausytumėmės dar daug kartų...

Su pagarba noriu paminėti Dainos 
Sambūrio dainininkus, kurie mylėdami 
dainą, besimokant nesigaili savo 
laisvo laiko ir džiaugiasi galėdami ir 
kitus patenkinti, o Sambūrio nenu
ilstančios dirigentės Danutė Levic
kienė ir Birutė Prašmutaitė, kartu su 
Zita Prašmutaitė, žinodamos, kad 
moterys turi geresnį grožio pajautimą 
ir sugeba jausmingiau išreikšti dainos 
nuotaiką, meniškai lanksto savo 
choristus.

Rezervuokime lapkričio 10d. po
pietę šitam metiniam koncertui.

L.BALTRŪNAS

Pe nsi ninku

Vakaronė

Per paskutinius kelis mėnesius 
Meibourno lietuviai turėjo progos 
įsitikinti, kad jaunimas, jeigu pasi
ryžta, gali daug atsiekti. 6-jam P.L.S. 
Kongresui ruošti ryžtingas komitetas 
su "Svajonių" pageiba išnaudojo 
kiekvieną progą sutraukdamas kiek
vieną kartą į savo parengimus apie 
200 svečių, kas, net Meibourno 
lietuvių saitu, yra pasigėrėtina.

įvertindama jaunimo veržlumą Mei
bourno lietuvių pensininkų S-ga 
rugsėjo 7 d. suruošė Vakaronę tikslu 
padėti jaunimui. Susirinko nemažas 
skaičius svečių. Pensininkai nutarė 
"Svajonėms" leisti atsikvėpti. Progra
mą pradėjo p. J. Mikštas su savo 
kūryba. Jis paskaitė savo eilėraščių, 
kurių ne vienas buvo jumoristinio 
pobūdžio ir klausytojai turėjo progos 
gerai pasijuokti. Jis buvo palydėtas 
garsių plojimų.

Po to salėje pasirodė balinėj 
aprangoj pora šokėjų Leonardas (L. 
Balčiūnienė) ir Vincenta (V. Sivic- 
kienė), kurie pašoko taip, kaip buvo 
šokama Kaune prieš daugel metų. 
Šokėjai savo '"jaunatvišku"' "grakš
tumu" sužavėjo svečius.

Dar dulkėms nenusėdus. atsirado 
dvi valytojos Kėdainių Magdė (Irena 
O'Dwyer) ir Raseinių Katrė (Monika 
Sodaitienė), kurios bevalydamos nu
dulkino ne vieną mūsų lietuviškojo 
gyvenimo pasireiškimą ir eiię mūsų 
bendruomenės veikėjų, užbaigdamos

nukelta 1 8 psl.
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ADELAIDE

Rankdarbiai — žodis — muzika

Pavasariškam vėjui pūstelėjus, kas 
netai Adelaidės rankdarbių būrelis 
sušaukia visus į Liet. Namus. Būrelio 
(steigėja ir nuolatinė pirmininkė 
Genovaitė Straukienė pasižymi kun 
kuliuojančia energija ir toli siekian
čiais organizaciniais gabumais, tad ir 
rugsėjo 15 d. nebuvo vien gražių 
rankdarbių paroda. Geriausios choro 
šeimininkės virė svečiams pietus, 
jaunimo organizacija aprūpino kava ir 
pyragaičiais, o akims pasigrožėjimo ir 
nuostabos neapsakomai daug...

Stalai nukloti, sienos apkabinėtos 
gražių gražiausiais auksinių pirštelių 
ir meniškų protelių kūriniais. Šių 
metų naujovė tai būrelio įsigytos 
staklės. Pirmininkė Genovaitė ypač 
dėkinga mokytojui Pr. Žutautui, kuris 
metų bėgyje paaukojo daug laiko ir 
šventos kantrybės, aiškindamas mote
riškėms apie siūlus, nytis ir skietus, 
gijas, apmatus ir ataudus. Bendrai 
apie "pykšt - pokšt, tapū - tapū..." 
lietuviškiausią rankdarbių žanrą. 

<Ypač audimu nuoširdžiai susidomėjo 
Zita Vabolienė. Gražūs jos ir "mak- 
rame" darbeliai. Aurelija Juospaitienė 
neišpasakyto skonio, naujų idėjų ir vis 
nematytos iki šiol technikos pritai- 
kytoja rankdarbiuose.

Tamara Stadaliukienė savitais tau
tiniais raštais, gražiu spalvų deriniu 
ryškėja kaip gabi siuvinėtoja. Su 
šypsena sveikina svečius ir prižiūri 
parodos tvarką p-lė Lėlė Lietuvaitė, 
siuvinėta Jovitos.

J. Bagdonienė ir J. Brazauskienė 
taip sugeba "prisodinti” gėlių ant 
pagalvėlių ir servietėlių, kad šios 
įvairiaspalviai žydėdamos, rodos, net 
kvapą skleidžia.

V. Morkūnienės "Kristus Alyvų 
daržely". vertikaliais dygsniais išgau
tas sakytum lyg gyvas... Straukienės 
pagal dail. Šimonį siuvinėtas didelis 
paveikslas stebina spalvų harmonija ir 
miniatiūriniais dyksneliais. Labai 
darbščios ir išradingos B. Jasutienė ir
A. Vieraitienė iš egzotiškos Austra
lijos augmenijos prisirinkusios sėklų, 
žievių, samanų ir kitokių "gėrybių", 
gabiai suklijavusios ir įrėminusios, 
sudarė tokius įdomius paveikslus, kad 
galėtų siųsti į tarptautinius rank
darbių paviljonus. Šviečia, žiba, žėri
B. Launikaitienės aukso gijomis siuvi
nėtas vikingų laivas. Visą sieną puošia 
A. Visockienės gobelenas "Žirgelis 
Juodbėrėlis". Prie R. Giruckienės 
mezginių sustoję žiūrovai ginčijasi, 
kad buktai mašina, ne ranka taip 

gražiai galima temegzti... R. Pocienės 
ir E. Mikeliūnienės kabliuku nerti 
praktiški darbeliai gražiai įsiderina į 
bendrą parodėlę. O. Dundienė kuk
liausia iš visų. Išstačiusi Pelenei 
šlepetaites, kad našlaitė kojelių 
nesušaltų...

Čia rašanti nepasižymi gera atmin
timi ir perprašo, jei kurią "darbštuolę 
bitelę" pamiršo paminėti. Toliau 
popietė buvo skirta žodžiui, muzikai, 
dainai. Pirmininkė Genovaitė sveikino 
gausiai susirinkusius, dėkojo būrelio 
mokytojams ir talkininkams. Iš jos 
sužinojome, kad būrelis rinkosi du 
sykius per mėnesį. Vidutiniškai 20 
moteriškių, draugiškai nusiteikusios, 
prie kavutės puodelio, dalinosi įspū
džiais ir džiaugėsi rankų darbelių 
progresavimu. ' Tolimesnę popietės 
eigą tvarkė Angelė Dainienė. Pa
kviesta paskaitininke Renata Reiso- 
naitė - Urmonienė kalbėjo apie spalvų 
derinius mažuose butuose, kad atro
dytų didesni; dideliuose, kad atrodytų 
jaukesni; daug kas pareina nuo 
sugebėjimo modernias spalvas naudoti 
skoningai. R agino siuvinėtas ar austas 
medžiagas naudoti sienų ir virš langų 
(karnyzų) aptraukimams. Renata kal
bėjo be jokių užrašų, o vis dėl to taip 

sklandžiai ir sumaniai, kad teko 
žavėtis ne tik jos žinojimu, bet ir 
sugebėjimu taip laisvai savo žiniomis 
pasidalinti.

Meninėje daly išklausėme penkių 
muzikantų styginį orkestrą "Schola 
Cantorum" vad. J. Pociaus (tėvo). 
Piano soio visų labai mėgiamo J. 
Pociaus (sūnaus). Man vis norisi jį 
Jonuku vadinti. Jis dar tik 7 metukų, 
turi pasakų princo išvaizdą ir kara
liškas scenos manieras. Bet girdėjau, 
kad jis nori būti "Jonas". Taigi, Jonas 
groja pirmu smuiku virtuoziškai, 
priima aplodismentus gracingai ir 
spaudžia dešinę antram smuikui džen
telmeniškai.

Balsingosios Aneliukė Urnevičienė 
ir Agutė Kaminskienė darniai padai
navo 3 daineles, pianinu pritarė 
Tamara Stadaliukienė. Veltui pra
šėme daugiau dainų - neišprašėme. 
Vėl susirinko orkestras su Jonu 
priešaky ir pabaigai pakvietė salėje 
esančius pritarti "Eisim broleliai 
namo, namo!"

Programos dalyviams gražiai padė
kota. Mielus Australijos lietuvius 
kviečiu kitais metais atvykti į šį 
įdomų parengimą, tuo sutaupysite ir 
man pastangas mėginant viską apra
šyti.

Išleidžiam kun. dr. A. Savicką

I Lietuvių Namuose išleistuvių vai
šės ir atsisveikinimo žodžiai nuskam- 
r bėjo rugsėjo 14 d. Dalyvių skaičiumi 

f prilygo J.E. vysk. P. Baltakio sutikimui 
ir Mons. dr. P. Jatullo pagerbimui. 

•»lpie išleistuves smulkiau jau buvo 
rašyta spaudoje, lieka paminėti tik 

, pora paskutinių kunigėlio dienų 
’ Brighton parapijoj, kur jis dirbo 

pastoracinį darbą tarp australų.
: Penktadienį rugsėjo 20 d. puošni šv. 
, Juozapo bažnyčia vos talpino maldi

ninkus, o pamaldų metu lietuviai taip 

gražiai iš širdies traukė lietuviškas 
giesmes, kad po visko australai tikrai 
nepagailėjo pagyrų. Tai buvo lyg 
preliudas sekmadienio iškilmingoms 
atsisveikinimo pamaldoms, kur vėl 
lietuviai gausiai dalyvavo. Oktetas, 
savo pianistui rodydamas dėkingumą 
už bendradarbiavimą, atvyko tauti
niuose rūbuose - giedojo. Ypač 
jautriais žodžiais jaunas kunigėlis 
dėkojo lietuviams už dalyvavimą. Vis 
pabrėždamas, kad tai jo tauta, jo 
šaknys, kad tiems žmonėms teikti 

.eliginius patarnavimus jis vyksta į 
Vakarų Australiją. Kad jo tautoj yra 
tokių žmonių, kaip Victorijos auto
buso šoferis, kuris mielai sutinka 
kentėti vietoj sovietų (kalinto kun. A. 
Svarinsko. Mėlyno pajūrio, šio gražaus 
ir ramaus žemės kampelio gyven
tojams kunigėlis linkėjo sveikatos ir 
Dievo palaimos. Parapijos vardu per 
garsiakalbį perduotas kalbėtojo žodis 
užgyrė "Father Al" draugišką ir kilnią 
asmenybę ir linkėjo sėkmės Vaka
ruose. Po pamaldų visi rinkomės į salę 

šalia bažnyčios, kur labai jau gausiai 
nukloti stalai viliojo visus skanumynų 
paragauti, šiltos kavutės atsigerti ir 
su šauniais Brighton gyventojais 
pabendrauti. Jų nuoširdžius atsisvei
kinimo linkėjimus su mūsiškiais su
jungti, kad kun. dr. Alf. Savickui 
pasaulis būtų gražus, o žmonės geri.

T.K.

GARBINGOS ATMINTIES 
VLADAS RADZEVIČIUS

šių metų spalių 2 d. data primena 
■Lnuns. adeiaidiškiams, o tolygiai ir 
TBisai Australijos išeivijai, kad 1970 m. 
Bietekome Adelaidėje ryškiausio kul- 
j tūrininko, visuomenininko, talentingo 

žurnalisto ir daugelio mūsų artimo ir 
I mylimo draugo a.a. teisininko Vlado 

Radzevičiaus.
Tos liūdnos sukakties prisiminimą 

praskaidrina to tauraus lietuvio nu
veikti darbai. Adelaidėje, savo veiklos 
pavyzdžiais, jis lyg šauklys ragindavo 
tautiečius burtis į lietu viško darbo 

. talką. Jis - vienas iš pirmųjų 
inspiratorių ir steigėjų Adelaidės 

„Rietuvių Namų, kuriuose iki šiol klesti 
mūsų kultūrinis ir visuomeninis gyve- 

" nimas. Jis - pirmas redaktorius 
į vietinio laikraštuko "Adelaidės Lie

tu vių Žinios", kuris, vis tobulėdamas, 
iki šių dienų lanko ne vien adeiai- 
diškius, bet ir prenumeratorius užjū
ryje.

V. Radzevičius nuo pat jaunystės 
juto pašaukimą į spaudos darbą, 
pradėjęs rašinėti Lietuvoje dar bū
damas gimnazistu. Vėliau jam teko 
pasireikšti ir redaktoriaus pare! gose. 
Dirbo ELTOS agentūroje Kaune.

Australijoje buvo plačiai žinomas 
kaip produktyvus "Mūsų Pastogės" 
"Laiškai iš Adelaidės" autorius. 
Nuolatiniai informuodavo užjūrio bro
lius apie mūsų gyvenimą ir lietuvišką 
veikią Cleveland "o savaitraštyje 
"Dirva", jo vedamajame skyriuje "Po 
Pietų Kryžiumi".

Šalia darbo valstybinėje spaus
tuvėje, įsikūrimo vargų ir šeimyninių 
rūpesčių auginant tris vaikus, buvo 
dalyvis visų tautinių minėjimų, susi
rinkimų, renginių, koncertų....

Buvo šviesios sąžinės ir tiesaus 
būdo žmogus ir aukodamas savo 
sugebėjimus, darbą ir laiką, nesi
leisdavo į jokius kompromisus tauti
niame nusistatyme.

Prisimindami tad V. Radzevičių jo 
15 metų mirties dienoje, atiduodame 
užtarnautą pagarbą jo šviesiam prisi
minimui.

Draugo Jono žodis Vladui:

Ir vėl, ir vėl prisimenu
tave...

Ir kam buitis, kas laukia 
liž vartų

Aš nežinau. Tik šitam svetimam 
krašte

Draugo to, kaip tu, vis nerandu, 
vis nerandu...

A.Binkevičiūtė-Gučiuvienė

Ar girdėjai?
A.a. "M.P." redaktoriaus Vinco 

Kazoko ir dr. Genovaitės Kazokienės 
duktė Ugnė spalio 5 d. ištekėjo už p. 
Blaine Richard Whitworth. Daug 
laimės!

Australijos laivyno kapitonas 
(Leutenent - Comander) Algis Bičiū
nas keletai metų tarnybos reikalais 
komandiruotas į Washingtoną, su 
šeima grįžo į Sydnejų. Jo maloni 
žmona Kristina ir vaikučiai vėl 
įsijungė į Savaitgalio mokyklą, visi vėl 
lankosi lietuviškose pamaldose.

Algio brolis, taip pat yra laivyno 
karininkas, neseniai paskirtas Austra
lijos Admiralinio štabo inžinieriumi.

«
N aųj as " Ivl. F*. " 

skaitytojas

G. Motiejūnas U.S.A.

Konkursas 

scenos veikalui
Trūkstant veikalų išeivijos mėgėjų 

teatrams, Lietuvių Karių Veteranų 
"Sąjungos "Ramovė" Adelaidės skyrius 
skelbia scenos veikalui konkursą, 
kuriame gali dalyvauti visi lietuviai.

Veikalas turi būti:
a) tinkamas išeivijos mėgėjų teatrų 

scenai veikėjų skaičiumi (iki 8 
asmenų),

b) tautinės tematikos,
c) iki 2 valandų scenos spektaklio 

apimties.
"Ramovė" iš savo iždo skyrė 

premiją - $500.
Veikalui premijuoti yra sudaryta 

komisija. Premijuotą veikalą bus 
stengiamasi atspausdinti.

Mašinėle atspausti rankraščiai (2 
egz.) su autoriaus pavarde ir adresu 
užklijuotame voke, pažymėtame 
veikalo pavadinimu, siunčiami 
"Ramovės" valdybai iki 1986 m. liepos 
1 dienos adresu:

Vytautas Vosylius,
19 Janet Street, 
MAYLANDS, 5069 
South Australia.

LKVS "Ramovė" Adelaidės 
Skyriaus Valdyba
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KAS KĄ IR KADA PALAIDOS
Neseniai pasirodė "spaudos antys", 

kad ne tik K.Marx yra miręs', bet ir jo 
mokslas. Vienas mūsų savaitraštis 
rašė, kad Kinijos kompartijos ct-ui - 
rinis komitetas nutarė palaidoti 
marksistinę sistemų. Taip pat ameri
kiečių "Assoc. Press" pranešė, kaa 
Kinijos komunistų partija - paskelbė, 
jog griežtasis marksizmas yra atgy
venęs, o "A.P." radijas tiesiog sakė, 
Kad K. Marx yra miręs. Prieš dvi 
savaites vienas tarptautinis žurnaias 
ant savo aplanko rašė, kad Kinija 
šalinasi nuo marksizmo. Suprantamas 
dalykas, kad žmonės, bijodami komu
nizmo, nori ir laukia, jog ir ši pabaisa 
kur nors pradingtų. Bet įdomu žinoti, 
ar tie troškimai pildosi ar jie yra tik 
spaudos darbuotojų vaizduotės pa
daras, nes jau 1956 m., kai Nikita 
Kruščiov nuvainikavo Staliną, vie
šosios nuomonės kūrėjai džiūgavo, kad 
Sov. Sąjunga "atsivertė".

Pirmiausiai reikėtų nepamiršti, kad 
kai kuriems viešosios nuomonės kūrė
jams mažiau rūpi tikrovė negu nauda, 
kurios siekdami jie sukuria ir gandus. 
Neatsiliko ir Australijos dienraščiai, 
bet vėliau vienas, kad ir nežymiai, bet 
vis dėlto patikslino, suversdamas 
gandonešių kaitę Kinijos kompartijai 
ir neprisipažindamas jokio apsirikimo. 
Esą žinių rinkėjai pasiteiravo Pekinge 
ir gavo atsakymą, kad aiškinimuose 
buvo klaidingai suprasta, jog Marx 
Engeis ■ Lenin negali išsspręsti "vi
sas" šių dienų problemas. Todėl esą 
Rytuose veidai yra paraudę, bet ne 
kapitalistinės spaudos darbuotojų 
skruostai. Vis dėlto susidarė įspūdis, 
kad kapitalistai daugiau rūpinasi 
sensacijomis negu teisybe.

Jeigu tie gandai būtų buvę teisingi, 
tai Kinijos liaudies respublikos kom
partija, atsisakiusi komunistinių prin
cipų, turėjo pakeisti ir savo vardą, gal 
būt į jau gana seniai viešosios 
nuomonės kūrėjų vartojama "Kraštu

tinių kairiųjų partiją". Komunizmas 
nėra filmą, kuri gal už poros valandų ' 
pasibaigia. Jis yra tikėjimas, be kurio 
draugai ateistai ne tik neturi paska
tinimo, bet ir gyvenimo tikslo. Dėlto 
jis negali netikėtai išnykti, o tik 
žygiuodamas į tikrovę. K. Marx ir jo 
padėjėjai f losofiniais svarstymais 
negalėjo "išspręsti" ne tik Sov. 
Sąjungos, bet ir Kinijos naujų iaikų ir 
sąlygų problemas, kurias Mao Tsetun- 
gas nesumažino, bet dar daugiau jų 
pridarė, griežtai suprasdamas 
"neklaidingą" marksistinį "šventąjį 
raštą".

Todėl visokios pranašystės, kad 
1984 metais komunizmas sugriūsiąs. 
neišsipildė. Valdžiose esančios ko
munistų partijos dabar labiau rūpinasi 
ne tik pasauline revoliucija, bet ir jai 
pasiekti reikalinga liaudies gerove, 
net stengdamosi įvilioti į jos pakėlimą 
ir kapitalistus. Kapitalistų ir komu
nistų bičiulystei pateisinti ir Stalinas 
1939 metais turėjo daug vargo, o 
dabar Kinijos kompartija. Bet nei tada 
Stalinas, nei dabar Kinija nepaleidžia 
politinių, ekonominių ir kultūrinių 
sričių iš savo kontrolės, ką patvirtina 
sąžiningesni Kinijoje apsilankę spau
dos darbuotojai. 1922 m. Vladimir 

.Tenth mokė: "Mes turime sistemą, 
kuri paliko kapitalistinius bėgius, bet 
dar nesurado naujų. Nuo musų 
priklauso koks bus šitas valstybinis 
kapitalizmas." Dėl to ir nenuostabu, 
kad ir Kinijos liaudies respublika ieško 
naujų bėgių šuoliui į ekonominę 
revoliuciją.

Viešosios nuomonės kūrėjai ir 
spaudos darbuotojai gal jau primiršo 
Nikitos Kruščiovo šūkį "Mes jus 
palaidosim”, kurio iki šiol dar nė 
vienas kompartijos diktatorius neat
šaukė. Todėl įdomu, kas ką ir kada 
■pirmiau palaidos?

J. ARAS

BALTIEČIŲ LAISVĖS ŽYGIS

SPAUDOJE

VYTAS BAfcKIS iš Paryžiaus (dešinėje) suimamas Suomijos policijos 
Helsinkyje, nes su kitais baltiečiais jaunuoliais demonstravo prie pat 
Sovietų Sąjungos ambasados. Ši nuotrauka buvo įdėta Švedijos dienraštyje 
“Svenska Dagbladed” 1985. VII. 29 laidoje

SOVIETINIS

GREITU LAIKU V H F CHANNEL O 
NUSTOS VEIKĘS SYDNEJUJE IR MEL
BOURNE.

NUO 1986 M. SAUSIO 5 D. SUS TV BUS 
TRANSLIUOJAMA TIK UNF DAŽNUMU. 
PAPRASTAI TARIANT. TAI REIŠKIA, KAD 
TURITE BATI KRINTI. AR JŪSŲ TV ARA
RATAS GALI PRIIMTI UNF CHANNEL 28 
(ARBA 58 KAI KURIOSE VIETOVĖSE).

JŪSŲ PATOGUMUI SBS PARUOŠĖ NEMO
KAMĄ KNYGUTĘ, PAVADINTĄ "UNF 
TELEVISION — ALL THE FACTS". J Ą 
GALIMA GAUTI BET KURIOJE RAŠTO 
1ST AI G OJE.

KNYGUTĖJE IŠSAMIAI B A AIŠKI NT A VIS
KAS, KĄ REIKIA ŽINOTI ABI E UNF IR JŪSŲ 
TV. PAGALIAU PAMATYSITE, KAD TAI 
LABAI PAPRASTAS PROCESAS.

DAUGIAU PATARIMU GALITE GAUTI IS. 
SAVO VIETOS TELEVIZIJAS APTARNAU
JANČIO ASMENS AR IŠ ANTENŲ ĮREN
GĖJO.

SBse
Bringing the world back home jwt 652P431

TERORAS....
at kelt: a is psi. 3

keliu nuėjusius komunistus net Lenino 
artimiausius bendradarbius, o kiti jų 
draugai žuvo kovoje su vokiečiais, tai 
jie nejautė jokio reikalo pasigailėti tų, 
kurie priešinosi jų peršamai santvar
kai ir tiesai. Vadovaujančių kadrų 
nepakantumą atskleidžia Motiejus 
Šumauskas savo 1973 m. išleistame 
atsiminimų tome vis dar smerkdamas 
istoriką Juozą Jurginį, nes pastarasis 
1937 m. įteikė malonės prašymą.

Žemesnio rango nariai, tarp jų 
miestelių bei apskričių komitetų 
partinių organizacijų sekretoriai, bu
vo net menkiau išsilavinę - beveik 
neturėjo jokios valdymo patirties, kuri 
buvo itin reikalinga sudėtingomis 
pokario metų sąlygomis. Nemaža jų 
galvojo, kad atėjo "savos" valdžios 
laikai, tad jie darė, ką norėjo, visai 
nepaisydami, kaip tariami buožės ar 
buržuaziniai nacionalistai vertino 
veiklą. Provincijos komunistai būvi 
tiek savyje užsidarę, taip neveiks 
minga! mezgė ryšius su vietos 
gyventojais, kad net Maskva juos 
kritikavo.

Bet nei Lietuvos komunistų partijos 
viršūnės, nei vietos kadrai neturėjo 
lemiamo vaidmens svarbiausiuose 
sprendimuose. Juos darė Kremlius, kas* 
tuo metu reiškė Staliną. Nei amžius, 
nei pergalė prieš Vokietiją nesušvel
nino senojo diktatoriaus. Veikiau jis 
jautėsi saugesnis po Vokietijos sunai
kinimo, o senatvėje darės vis labiau 
piktas ir įtarus.

bus <i augi a u.
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SPORTAS A. LAUKAITIS 
18 Miller Ave.
Ashfield N.S.W. 2131 
Tel. 7980306

PAGALBOS SPORTUI!

Š.m. birželio 2 d. Toronte lankėsi 
J.E. vyskupas Antanas Baltakis, OFM. 
Kadangi Jo Ekscelencija yra keliolika 
metų dirbęs Prisikėlimo parapijoje su 
"Aušros” sporto klubo lietuviškuoju 
jaunimu ir Sporto Sąjungos centro 
valdyba šiuo metu randasi Toronte, 
todėl centro valdyba rado tinkama ta 
proga kreiptis J Jo Ekscelenciją ir 
pasidalinti bendrais rūpimais lietuviš
kosios kultūros ir sporto klausimais. 
Rašto įteikime dalyvavo sekantys cv 
nariai: Pr. Berneckas, pirm., M. 
Leknickas, J. Nešukaitis, R. Miečiusir 
St. Dargis, sekr.

St. DARGIS, 
ŠALFAS S-gos cv sekr.

Jo Ekscelencijai
Vyskupui Pauliui Antanui Baltakiui, 
OFM lietuviams katalikams išeivijoje

Jfisil EksoplAnri’Ryškiausias tautos dvasios kūrinys 
yra gimtoji kalba, jungianti mus visus 
išeivijoje ir pavergtoje tėvynėje, nes 
per ją atskleidžiame tautos papročius, 
tradicijas, literatūrą ir visas lietuviš
kosios kultūros sukurtas vertybes.

Taip pat fizinis auklėjimas ir 
lavinimas padeda priaugančiųjų kartų 
stiprėjimui bei reikšmingesniam vita
liškumui pasireikšti. Išeivijai ir jos 
naujų šeimos narių kartai, gyve
nančiai įvairuose laisvojo pasaulio 
kraštuose, tenka priimti bendrą sporto 
veiklos programų, kuri čia, kaip ir 
daugumoje kitų tautų tarpe, dėl 
apkrautos mokslinių dalykų eigos, 
nėra pakankama. Plačiai naudojamas 
užmokyklinis fizinis lavinimas ir_ 

hraržybinė dalis, kaip pvz. JAV Junior 
Olimpics, physical activity, physical 

[fitness ir įvairios rekreacinės atsigai- 
Itinimo priemonės sveikatingumui kelti 
Įlr ugdyti, yra labai paplitusios.
I Šventasis Tėvas Paulius II visada 
Ipabrėžia sportinio aktyvumo naudą 

pasaulio tautų jaunimui, nes jis savo 
gyvenime asmeniškai tai patyrė. 
Garbingos atminties a.a. kardinolas 
Samore, kuris mūsų Lietuvai buvo 
labai palankus, net tarptautinėje 
olimpinėje Atėnų akademijoje -JDA, 
skaitė paskaitą rinktiesiems olimpinio 
judėjimo jaunuoliams. Ir Jūsų Eksce
lencijai sportinė patirtis ir darbuotė 
nėra svetima. Faktinai ir Jūsų 
Ekscelencijai yra tekę atstovauti 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjungą, kurios 
būstinė šiuo metu randasi Toronte, ir 
kurios darbą norime tęsti ir palaikyti. 
Aukščiau paminėti faktai mus džiu
gina ir drąsina, ir todėl šiuo raštu taip 
atvirai ir nuoširdžiai norime su Jūsų 
Ekscelencija pasidalinti mums rūpi
ntais klausimais ir reikalais, ir 
paprašyti pritarimo bei paramos.

Sydnejaus koviečiai su vysk. P.A. Baltakiu p.p. D. ir V. Gulbinų namuose, 
velykinių pietų metu.

Iš kairės: St. Stirbinskas, D. Atkinson, J. Dambrauskas, V. Gulbinas, 
vysk. P.A. Baltakis, G. Antanėlis, St. Juraitis, prel. P. Butkus, J. 
Karpavičius, M. Atkinson, V. Šliteris ir A. Laukaitis

Dabartinis išeivijos sportinis judė
jimas remiasi ŠALFASS - Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjunga ir ALFAS - 
Australijos Lietuvių Fizinio Auklė
jimo Sąjunga, veikla, kuri per pasta

ruosius 35 metus labai mažai paūgėjo 
narių skaičiumi ir bendru varžybiniu 
atsiekimu.

Visuomeninių organizacijų indėlis į 
sportinės veiklos aruodą yra per 
mažas. Visuotinė pažiūra ir spaudos 
nusistatymas fizinio lavinimo atžvil
giu yra apgailėtinoje padėty, nes šią 
sritį laiko nereikšminga, kai tuo tarpu 
visi mokslai surišti su asmens pilnu
tiniu auklėjimu,' aiškiai įrodo fizinio 
auklėjimo ir lavinimo būtinumą.

Šių faktų akyvaizdoje mes krei
piamės į Jūsų Ekscelenciją, prašydami 
kad savo ganytojiškuose laiškuose 
dvasiškiams, parapijų klebonams ir 
visiems tikintiesiems pažymėtumėte ir 
išeivijos sportinio suaktyvinimo svar
bą, nes tai tarnauja dvasinėms ir 
fizinėms jėgoms brandinti. Per pa
mokslus, susirinkimuose, ypač jaunuo

menės įvairiuose telkiniuose, ši mintis 
ir paskata tikrai taps realiu įrodymu 
našesnių darbų, kurie mus suartina, 
stiprina ir tautos siekiams suteikia 
gyvybinę paramą.

Buvęs JAV prezidentas J.F.

Vysk. P.A. Baltakis Toronte, Kanadoj 
Sp. Kl. "Aušra" steigėjas, pats 
būdamas geras sportininkas yra ir 
didelis sporto rėmėjas ir prel. P. 
Butkus, vienintelis Lietuvos kunigas 
išlaikęs ir gavęs Kūno Kultūros Rūmų 
sidabrinį ženklą, susitikę Sydnejuje.

Kennedy apie fizinį tinkamumą taip 
yra pasakęs:

- Jei mūsų kūnai suglebę ir 
neveiklūs, jei mes neskatiname fizinio 
išsivystymo ir šaunumo, tuo pačiu mes 
silpniname savo sugebėjimą galvoti,
dirbti ir panaudoti visus įgudimus, 
gyvybiniai būtinus, Amerikos augimui 
ir plėtrai.

Lietuvių tautos filosofas ir ideo
logas cr Šalkauskis savo raštuose yra 
paskleidęs eilę prasmingų, pranašingų 
idėjų ir minčių, jų tarpe liečiančių ir 
fizinį lavinimą. Jo patiektos gairės 
tautos dvasiniai ir fiziniai egzisten
cijai stiprinti ir plėtoti, buvo didelis 
ramstis, kai per pastaruosius keturis 
dešimtmečius lietuvių tauta buvo 
naikinama ir dvasiškai, ir fiziškai. 
Tačiau didžiai apgailėtinas faktas, 
kad tarp daugelio lietuviškoje inteli
gentijoje ir visuomenėje prigijusių 
siūlymų ir sumanymų, fizinio auklė
jimo filosofija lietuvių tautoje nebe- 
suskubo prigyti ir subręsti. Ir tai yra 
didžiulis nuostolis.

Jūsų Ekscelencijos ganytojinis dar
bas išeivijos lietuvių katalikų tarpe 
mus didžiai džiugina ir drąsina.

Su tikra lietuviška pagarba

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 
FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO 
SĄJUNGA

PR. BERNECKAS ST. DARGIS
cv pirmininkas cv sekretorius

G O L F AS
TAURĖ SYDNEJUJE

Rugsėjo 28 d. į "Mūsų Pastogės" 
spaudos balių visada atvyksta daug 
Canberros lietuvių. Kadangi dau
gumas jų golfininkai, tad ta pačia 
proga susitarėme ir vėl sužaisti golfą 
dėi mūsų Canberros - Sydnejaus 
pereinamos taurės.

ALFAS

žinios

K anadi eči ai 
I neatvažiuos...

Į Buvo tikėta, kad į šių metų 
jostralijos Lietuvių Sporto Šventę 
ptaejuje atvyks vyrų krepšinio 
rnanda iš Toronto (Kanados).
I Yra apgailėtina, tačiau ši komanda, 

nežinomų priežasčių, neatvyks.

Už Canberrą žaidė G. Gružauskas, 
broliai Romas ir Karolis Miniotai ir T. 
Žilinskas, o už Sydnejų K. Bagdo
navičius, V. Binkis, I. Venclovas ir G. 
Vičiulis. Nors taurė ir vėl liko 
Sydnejuje, šį kartą rezultatas buvo 
daug draugiškesnis, laimėta tik septy
niais taškais.

Lošėme "Stableford" sistema. Indi
vidualiai daugiausiai taškų surinko V. 
Binkis (38).

Dėl blogo žaidimo visi golfininkai 
moka pasiteisinti; pavyzdžiui oanbe- 
riškiai teisinosi, kad Liverpoolyje per 
daug ežerų ir upių. Mūsų Kostas 
teisinosi, kad jam neleido koncent
ruotis vieno canberiškio atsivežtas 
"Cady". Sydnejaus komanda pasigedo 
V. Buroko, kuris su rimtais reikalais 
turėjo išvykti į Newcastle Po sėk
mingų golfo žaidimų, visi skubėjome į 
"M.P." spaudos balių, toliau tęsti 
pradėtus žaidimus.

V. BINKIS

Nuotraukoje (iš kairės) stovi: J. Karpavičius, T. Žilinskas; sėdi: L. 
Žilinskienė, R. Miniotas, G. Gružauskas. V. Binkis, G. Vičiulis ir E. 
Koibakas. Už jų matosi Liverpooiio Golf Club laukai su vienu iš gražiųjų 
ežerėlių, kurių nežinau kodėl canberiškiai taip nemėgsta.
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PRANEŠIMAI
Aukos

"MŪSŲ BASTOGEI

A. Pomeringas Qld S 25
P. Dranginis Vic. $ 25
Liet. Bendr.
Latrobe Valley Vic. $ 50
A. Krausienė Vic. $ 10
Pr. Zitkauskas NSW $ 5
A. Baužė S.A. 8 100
A. Šerelis S.A. $ 10
A. Vitkūnas S.A. $ 5
A.L.B. Newcastle
V-ba NSW $ 50
G. Žemkalnis Vic. $ 25
V. Ramoškis Vic. $ 5
E. Zdanavičienė, 
Elena Zdane - Kaspariunas,
A. Kaspariunas Qld. $ 30
Australijos L. Fondas Vic. $ 400

M. Rudys Qld. S 5
E.A. Sagaitis $ 20
J. Feder Qld. $ 20
R. Lapinskas NSW $ 5
A. Pomeringas Qld. $ 20
J. Astrauskas W.A. $ 15
A. Adomėnas NSW $ 15
M. Krupa NSW $ 5
L. Jovaiša NSW $ 20
V. Stagis Vic. 8 <5
S. Domkus Tas. 8 5
R. Skerienė Vic. $ 10
J. Jasulaitis Vic. 8 10
J. Paragienė Vic. $ 5
Dr. Balys Poškus USA $ 50
Perth Liet. Bendr. W.A. $ 20 
A. Giiiauskas NSW 8 5

Visiems nuoširdus ačiū!

Melbournas
MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO 

VALDYBA

Pirmininkas Petras Sungaiia, teief.267 
4163. Vicepirmininkė ir narė įvairiems 
reikalams Aldona Butkutė, namų 387 
3161. darbo 344 5640. Sekretorius dr. 
Paulius Kabaiia, namų 232 3569, 
darbo 479 2594. Antras vicepir
mininkas ir antras iždininkas Martynas 
Didžys, namų 398 3160. darbo 398 
1309. Iždininkas Feliksas Sodaitis. 
569 9578. Namų Administratorius ir 
ūkio reikalams Eduardas Margan- 
Marganavičius, 252 251. Parengimų 
vadovas Gediminas Statkus, namų 857 
8502, darbo 860 2363.

M.L.K. Vaidyba

Pe nsinink ų
V akaronė

atkelta iš p si. 4

savo pasirodymą kupletais. Yra gan
dų, kad kylančios žvaigždės pasirinko 
vardą "Vilionės". Tad laikykitės 
"Svajonės”! Po vakarienės, kurią 
paruošė p. L. Petruševičienė su savo 
pageibininkėmis, p. V. Muioko muzika 
linksmino svečius iki vidurnakčio.

Šis vakaras buvo įmanoma suruošti 
dėka eilės gerų aukščiau paminėtų 
žmonių, o taip pat - pyragai - p.p. 
Matulionienė. Grybienė, Peienaus- 
kienė, Jablonskienė, Beržanskienė. 
Loterijai aukojo p.p. Matulioniai, 
O’Dwyer, Bajoras, Savickienė, Kerne 
šiene, Jurgeiaitienė. Jablonskienė, 
Bakaičiai. Kasperiūnienė, A. Vol- 
kienė. Visiems išvardintiems ir jeigu 
kas per neapdairumą buvo praleistas, 
nuoširdus ačiū. Jų darbu ir auka 
sudarytas šio vakaro peinas skiriamas 
6-jam P.L.J.K. rengimo komitetui.

Pensininkų S-gos Vaidyba
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Sydnėjus
PENSININKU 

POPIETE

Sydnejaus pensininkai atydžiai ruo
šiasi metinei pensininkų popietei. 
Popietė įvyks sekmadienį, spalio 27 d., 
2.30 vai. Lietuviu namu patalpose. 
Tokia pensininkų popietė ruošiama 
kiekvienais metais.

Atsilankiusieji visuomet buvo malo
niai priimti, palinksminti įvairia prog
rama. pavaišinti kava su pyragais. Bus 

' progos išmėginti laimų turtingoje 
loterijoje. Reikia tikėtis, kad ir šiais 
metais neapsiviisite atsilankę.

Tai visi pėsti ir važiuoti ruoškimės į 
pensininkų popietę. Savo dalyvavimu 
ne tik pagerbsite mūsų vyresniąją 
bendruomenės dalį, taip pat ir 
paremsite Lietuvių namus. Dalis 
surinktų pinigų bus paaukota namams.

Tad iigi greito pasimatymo popie
tėje, o ten jūse lauks įvairios 
staigmenos.

PENSININKŲ VALDYBA

PADĖKA

Šiais metais gražiai atšventėme 
Tautos Šventę. Dėkojame visiems 
prisidėjusiems prie šios šventės iškil
mių. Ypatingai: dr. R. Kavaliaus
kaitei pravedus programą. Prelatui P. 
Butkui sukalbėjus invokaciją. Dr. R. 
Zakarevičiui už paskaitą, S. Skoruliui, 
E. Lašaičiui ir K. Kazokui suruošus 
meninę programą. R. Červinui, A. 
Šatkauskui, A. Stašioniui, R. Stašio- 
niui už poeziją. Ponioms Belkienei ir 
Storpirštienei sudainavus duetą. Diri
gentei Birutei Aleknaitei ir moterų 
chorui. Muzikui Br. Kiveriui akompa
navus duetą ir chorą. Dr. Genovaitei 
Kazokienei ir Lietuvių dailininkų ir 
tautodailininkų draugijai suruošus 
meno parodą. Ačiū visiems.

SYDNEJAUS APYLINKĖS 
VALDYBA

LIETUVIŠKOJI KNYGA 
MELBOURNE

Gauta Meibourno Lietuvių Biblio
tekai: "Lietuvių tautosaka",!!, dai
nos. raudos, Vilnius 64. "Lietuvių 
tautosaka" IV, pasakos-sakmės- 
pasakojimai-oracijos, Vilnius 67. 
"Lietuvių tautosaka". V, smulkioji 
tautosaka-žaidimai ir šokiai. Vilnius 
68. Eltos informacijos 7-85. Elta 
Information Bulletin 6, 7-85. Lai
mučio Švaikaus proginiai eilėraščiai 
"Rudens vėjuose". Anglija 85. R. 
Rimantienės "Alkmens amžius Lietu
voje". Vilnius 84. Aldonos Veš- 
čiūnaitės "Aidinčios upės”, Chicago 
85. Gervazo Maukelės "Parodijos ir 
satyros, lyg juoko ašaros tyros". 
Melbournas 85. Per a.a. Vinco Lakicko 
palikimo vykdytoją Juozą Petraitį 
gauta knygų. A. Miškinis aukojo 
knygų. Nuoširdi padėka.

BIBLIOTEKOS VEDĖJAS

Atsiprašome

Meibourno Apylinkės valdybos atsi
prašome dėl jų skelbime "pradin
gusios" Cepelinų ir koldūnų vakaro 
datos. Vakaras, skirtas "Mūsų pasto
gei" paremti, turėjo įvykti šeštadienį 
spalio 12 d. 6 vai. vakaro. Tikimės, 
kad nepaisant mūsų neapdairumo, 
melbourniškiai susižinojo ir viskas 
praėjo sklandžiai.

Red.

PADĖVĖTU RŪBŲ VAJUS

Kaip pereitais metais taip ir šiemet 
Sydnejaus Apylinkės Valdyba, susita
rusi su p. A. Savickiene, praves 
padėvėtų rūbų rinkliavą Punsko 
lietuviams, Lenkijoje.

Kaip matyti iš padėkos laiškų, mūsų 
tautiečiams Lenkijoje paramos tikrai 
reikia.

Štai kelios ištraukos iš jų laiškų
"Dėkojame iš visos širdies. Džįati- 

giuosiu visais rūbais. Jei dar galė
tumėte, padėkite man ateityje”.

"Vargingoje padėtyje savo gyve
nimo kreipiuosi, mieli, į Jus prašydama 
mažiam Jūs gaiėtut ką nors iš dėvėtų 
drabužių dėl mūsų šeimos. Šeimoje 
šeši asmenys, trys vyrai ir trys 
moterys... Dar kartą prašyčiau, jei 
galite šelpkite mūsų šeimą kaip ir 
kitus, kurie šaukėsi pagelbos pas 
Jumis. Būkite toki geri, neatmeskite 
mano prašymėlio, nes krizės prispausti 
esame ir dar vienas sunkus dalykas 
šeimoje trūkumas sveikatos. Pats 
šeimos ■ gaiva yra daugelį metų 
sergantis, mažai gali vaikščioti".

MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO VALDYBA 
kviečia visus kiubo narius ir svečius atsilankyti į

TRADICINĮ KLUBO BALIU

spalio mėn. 26d. 7.30 v. vak.
Meibourno Lietuvių Klube North Melbourne
Bus gera muzika, gardi, šiitą vakarienė, turtinga loterija.
Bilietai klubo nariams $12, nenariams 815
Vietų užsakymus priima Gediminas Statkus, telef 857 8502 
Bilietai gaunami per G. Statkų ir prie įėjimo.
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AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
Published by the Lithuanian Community 
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Čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti 
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Bankstown, N 
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P.O. Box 550, Bankstown, 2200 
Administracijos tel. 709 4846 
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Australijoje metams $ 25 
Užsienyje papr. paštu $ 30 
Oro paštu į N. Zelandiją $ 40 
Oro paštu kitur S 55

Suaukotus rūbus prašome vežti pas 
p. A. Savickienę, 82 John SI. 
Lidcombe. Tai toje pačioje gatvėje, ir 
visai arti St. Joachimo bažnyčios, kur 
sekmadieniais vyksta lietuviškos 
pamaldos. Telefonas 649 9399. Jeigu 
neturite galimybės patys rūbus prista
tyti, prašome paskambinti A. Giniūnui 
telefonu 787 4596. Rūbų vajus tęsis 
iki lapkričio 3 d. Labai prašome, kas 
gali iš aukotojų, pridėti po keletą 
dolerių drabužių persiuntimui. Tiktai, 
nedėkite pinigų į rūbų kišenes. 
Perduokite tiesiai p. A. Savickienei, 
Apylinkės Vaidybos nariams arba 
pasiųskite čekį p. A. Savickienės 
adresu.

SYDNEJAUS APYLINKES 
VALDYBA

Daug sužinosi 
skaitydamas 
Mūsų Pastogę

■S.W., 2200
R. juzėnaitė
Bankstown, 2200.
Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Norintieji nepanaudotus rankraščius 
atgauti, siųsdami turi pridėti sau 
užadresuotą voką su pašto ženklu. 
Už skelbimų turinį redakcija neat
sako.
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