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Vis dažniau ir dažniau pasitaiko 
atvejų, kai mirus tūlam tautiečiui, jo 
ilgų metų sunkiu darbu ir prakaitu 
įsigytas turtas palieka keturių vėjų 
valiai. Susidaro sunkumų net su pačiu 
palaidojimu, kai draugai, ar pažįstami, 
norėdami pasitarnauti nesuranda pali
kimo dokumentų ir pinigų net 
laidojimo išlaidoms.

Jau daug kartų buvo rašyta 
spaudoje raginant mūsų tautiečius, 
ypač viengungius, rimtai pagalvoti, 
kas atsitiks, jeigu jį vienų dienų ištiks 
staigi mirtis. Juk visi turime artimų 
draugų ir pažįstamų. Pasikalbėkime 
su jais, jei neturime giminių. Yra eilė 
lietuviškų organizacijų, kurių valdy
bų nariai mielai jums patarnaus ir 
padės sutvarkyti testamentus ir kitus 
dokumentus, jeigu patys to nesuge
bate.

ELTA praneša

DEZINFORMATO RIUS 
ŽEIMANTAS - OSI BENDRA
DARBIS ?

Praėjusiais metais "Juridičeskaja 
literatūra’1 Maskvoje rusų kalba 
išleido šešiolikos apybraižų rinkinį, 
pavadintų "Baudėjasgyvena Kliftone. 
Apie fašistinius pakalikus, besi 
slaptančlus JAV". Šioje masiniu 
(100,000) tiražu išleistoje knygoje 
spausdinamos penkios V. Žeimanto 
apybraižos. Jų autorius, oficialiai 
tituluojamas "žurnalistu" ir "Tiesos" 
laikraščio korespondentu, yra vete
ranas klastotojas ir KGB bendra
darbis, kurio specialybė - dezin
formacija. Žeimantas ypač pas
ižymėjo šmeižtine ’’dokumentacija", 
nukreipta prieš lietuvius patriotus, 
kitamanius, religijos persekiojimo au
kas ir Vakarų valstybes, o ypač 
Amerikų. Kaip rašo "Tiesa" ("Bu
deliai slepiasi už Atlanto", 
1986.11.14), Žeimantas dalyvavo "ne 
viename teismo procese, kur buvo 
nagrinėjamos mūsų šalyje demaskuotų 
karinių nusikaltėlių bylos, sava
rankiškai rinko faktus bei kitų

Informacija iš okupuotos 
Lietuvos

Telefonu iš Šveicarijos VLIKO 
atstovas Algis Klimaitis balandžio 30 
d. pranešė, kad jis balandžio 29 d. 
skambino į Lietuvų pažįstamiems 
pasiinformuoti, ar žmonės tenai žino 
apie atominės jėgainės Ukrainoje 
nelaimes. Jam buvo pasakyta, kad jie 
apie tai žino ne iš valstybinių šaltinių, 
bet iš informacijų, kurios gautos iš 
Estijos, kurios gyventojai gali neblo
gai matyti Suomijos televizijos prog
ramas. Tokiu būdu Lietuvos žmonės 
sužinojo, kad radioaktyvūs debesys 
ėjo per Pabaltijo kraštus, ir todėl jie 
buvo labai susirūpinę. Jiems taip pat 
sukėlė baimės tai, kad Ignalinoje yra

Testamentus galima surašyti nebū
tinai pas advokatų. Formų galima 
pirkti knygynuose ir laikraščių krau
tuvėse. Jie, aišku, turi būti surašomi 
angliškai. Po testamentu turi pasira
šyti palikimo savininkas ir du liudi
ninkai, ta pačia plunksna. Testamento 
originalas geriausiai yra laikyti banke 
ar pas advokatų. Galimu jį atiduoti 
vykdytojui, jei ne originalų, tai būtinai 
bent kopojų, kurių šiais laikais labai 
lengva padaryti.

Pagalvok apie tai, mielas tautieti, 
tautiete! Jeigu tau reikalinga pagalba 
aš ir pats mielu noru tau pasitar
nausiu.
0 Antanas K RAMIUOS

Tautos Fondo Ižd. Australija,
Sydney

dokumentinę medžiagų archyvuose, 
muziejų fonduose, ieškojo liudininkų, 
savo akimis mačiusių hitlerinių pa
kalikų vykdomus nusikaitimus". Šios 
apybraižos sudarė "Minties" išleistų 
Žeimanto knygų "Teisingumas reika
lauja", kurių leidykla netrukus išleis-ir 
anglų kalba.

Iš "Tiesos” 'straipsnio paaiškėja, 
kad Žeimanto čekistinė "dokumenta
cija" susidomėjo kitos pasaulio dalies 
įstaigos - JAV teisingumo ministerijos 
specialiųjų tyrimų skyrius (OSI) 
juristai, kurie specialiai apsilankė 
Lietuvoje, susipažino su trofėjiniais 
dokumentais bei apklausinė jo daugybę 
liudininkų. Knygoje ’Baudėjas gyvena 
Kliftone’ pateikta nemaža šio apklau
sinėjimo stenogramų, raštiškų liu
dininkų parodymų, gausu fotodo- 
kumentų”.

Žeimantas - OSI bendradarbis? 
JAV Kongreso atstovai, spauda, ir 
eiliniai piliečiai turėtų šiuo kuriozu 
aktyviai susidomėti ir paprašyti OSI 
pasiaiškinimo. Ką bendro turi JAV 
teisingumo organai su KGB de- 
zinformatoriais? (ELTA) 

pastatyta tokia pat atominė jėgainė, 
kaip ir Černobilėje. Šias jėgaines 
statant, partija buvo kritikuojama, 
kad ji neišpildo statybos plano, ir po to 
greitai šios jėgainės buvo pastatytos, 
perdaug nesirūpinant jų saugumu.

Taip pat Lietuvos žmonės, kurie 
gyvena arčiau Lenkijos, gali girdėti 
Lenkijos radiją, iš kurio jie patyrė, 
kad Lenkijoje buvo uždrausta vaikams 
duoti pieną.

Vak. Vokietijos atominio fiziko, 
prof. Juerg Sherr teigimu, radioakty
vumas Pabaltyje, pagal apskaičia
vimus Švedijoje, turėtų būti mačiausia 
tūkstantį procentų didesnis negu 
normaliai.

ELTA

JPE R S A V AI TĘ

Ryšium su Černobylo atominės 
elektrinės katastrofa, vienas aukštas 
Ukrainos pareigūnas pašalintas iš 
partijos, o du kiti pažeminti parei
gose. Reaktoriaus autorius Jemelja- 
novas vakarų žurnalistams pareiškė, 
kad vienintelis būdas sustabdyti 
Černobylo radiaciją, tai visų reak 
torių apsupti cementine siena iš oro ir 
po žeme. Tokiu būdu radiacija sustotų 
maždaug per keletą šimtų metų. 
Likusieji trys reaktoriai numatoma 
paleisti dar iki metų pabaigos.

Iš Libijos išvarytas 31 užsienio 
šalių pasiuntinybių darbuotojas, dau
giausia Italijos diplomatai. Kaip žinia. 
Italija bene vienintelė iš visos 
Europos buvo už santykių su Libija 
palaikymų.

Vakarų Vokietijos valdžios atsto
vai atvyko į Australiją tirti galimo 
ryšio tarp Australijos ir pernai metų 
bombos sprogimo Frankfurto aero
drome, kai žuvo du maži vaikai 
kęliavę su motina atostogų į Portuga
liją iš Sydnejaus priemiesčio Marrick- 
ville. Galvojama, kad Frankfurte 
sprogusi bomba galėjo būti atgabenta 
Quantas lėktuvu.

Paryžiuje tunizietis Habib Maama 
ras prisipažino dalyvavęs visoje eilėje 
terotistinių bombardavimų Europoje, 
įskaitant Mark ir Spencer krautuvę 
Londone pernai metais. Maamaras yra 
susirišęs su tarptautinio terorizmo 
sferomis ir, kaip pasirodė, buvo 
nelegalus imigrantas Prancūzijoje, kas 
ir suneramino prancūzų valdžių.

Didelį triukšmą Australijoje sukėlė 
valdžios nutarimas leisti japonų 
turistus be vizos įvažiuoti į Australiją. 
Opozicija tvirtina, kad dėl to gali kilti 
visa eilė nesusipratimų dėl Australijos 
vizų politikos, taip pat gali padidėti 
nelegali imigracija.

Karts nuo karto pasirodo pranešimų 
iš Sirijos, kad prezidento Assado 
valdžia yra susilpnėjusi. Neseniai 
iškilo, kad tam tikri teroristiniai 
veiksmai buvo sankcionuoti iš aukštos 
valdžios. " R ūksiantis ginklas” sirijie- 
čiu rankose prieštarauja paprastai 
klastingam ir atsargiam Assado politi
niam braižui.

PRANEŠIMAS

"Mūsų pastogės" redaktorė p. Rita Juzėnaitė-Ormsby iš redaktorės 
pareigų atsistatydino nuo 1.8.1986.

"Mūsų pastogei" reikalingas nuolatinis redaktorius-rė. Suin
teresuotus prašome siųsti pareiškimus Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungai adresu Box 550, P.O. Bankstown, NSW, 2200 iki 
1.7.1986. Dėl sąlygų ir smulkesnės informacijos skambinti dr. B. 
VINGILIUI telefonu (02) 602 6358 arba Vytautui PATAŠIUI, tel. 
(02) 558 4640 po 8 vai. vakaro.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Amerikiečių istorikas skelbiasi ra
dęs naujų įrodymų, kad Kurtas 
Waldheimas tūkstančius italų karo 
belaisvių deportavęs į darbo stovyklas 
nacių Vokietijoje.

iki šiol nematytos apimties karinės 
pajėgos sutrauktos į Afganistano 
miestus. Pagrindinis miestas Kandabar 
uždarytas, kiekvienas namas tikrina
mas, siekiant surasti partizanų rėmė 
jus.

Australijos ministeris pirmininkas 
B. Hawke išvyko aplankyti tris 
kaimynines valstybes - Japoniją, 
Kiniją, kur jis užtruks ilgiausiai, ir 
Filipinus.

Australų spaudoje

Dienraščio "The Australian" prane
šimu popiežius Jonas Paulius II priėmė 
audiencijoje jau antrų šiais metais 
sovietų lankytojų grupę. Šį kartą 
buvo devyni sovietų žurnalistai, su 
kuriais popiežius kalbėjo rusiškai, 
girdamas sovietų kultūrų ir primin
damas, kad per kultūrą ir bendravimą 
taifta pasiekiama. Žurnalistai gavo ir 
dovanų, po knygą "Vatikanas ir 
krikščioniškoji Roma".

*
Senatorius Chipp remia karališkos 

komisijos reikalų nacių karo nusikal
tėliams medžioti. Melbourne "The 
Sun" rašė, kad jis pareiškęs, jog galbūt 
Australijos slaptoji policija ASI0 
nacių slėpime esanti dalyvavusi ir 
tokia komisija iškeltų agentų nusikal
timus ir patrauktų juos atsakomybėn.

*
Melbourne dienraštis "The Age" 

pranešė, kad Viktorijos policija paieš
ko dviejų izraelitų, apkaltintų kokai
no prekyba. Rafi Cohen, 25 m. 
amžiaus ir Joel Sadan, 31 m. amžiaus. 
Praeitais metais juodu buvo suimti ir 
už užstatų paleisti, bet į teismą 
neatvyko.

*
"Nacių medžiotojai" jaučiasi labai 

nusivylę, kad prezidento rinkimuose 
Austrijoje Kurt Waldheim surinko 
49.6% balsų, tai yra, daugiau už visus 
kitus kandidatus. Bet jam teks eiti 
antru kart į rinkimus, nes turįs gauti 
51% visų balsų, kad būtų išrinktas. 
Rinkimų stebėtojai teigia, kad Jis bus 
išrinktas.
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REFORMA LIETUVOS KAIME
Dabar turbūt ir pats Gorbačiovas su

pranta, kad žemės ūkio sukolchozinimas 
yra svarbiausia priežastis, dėl kurios Sov. 
Sąjungoje nuolat trūksta maisto. Bet kaip 
išbristi iš tos balos? Komunistų partija 
negali staiga prisipažinti, kad pagrindinis 
jų teorijos dėsnis, kuriam įgyvendinti bu
vo paaukota milijonai gyvybių, yra klai
dingas. Antra vertus, toliau tęsti tą pa
čią žemės ūkio politiką, reiškia pasmerkti 
miesto 'ir kaimo gyventojus nuolatiniam 
maisto nepritekliui, dėl kurio ilgainiui ga
li kilti neramumai ir net revoliucija.

Todėl per pastaruosius metus Lietuvos 
respublikoje, galbūt daugiau negu kitose 
Sov. Sąjungos dalyse, ‘įvedamos dvi svar
bios reformos: 1) žemdirbiams padidina
mi sodybiniai sklypai ir leidžiama laikyti 

daugiau gyvulių bei paukščių ir 2) jauni
mui sudaromos palankesnės sąlygos įsi
kurti kaime ir dirbti žemės ūkyje.

Komunistų partija pagaliau suprato, 
•kad maisto programos užduotims realizuo
ti reikia sudaryti geresnes danbo ir gy
venimo sąlygas žemdirbiams. Dabar jau 
atsisakyta statyti kaime miestiškus ir net 
daugiaaukščius namus, kaip buvo užsimo
ta Chruščiovo laikais, vieton to ateinan
čiam penkmečiui užplanuota Lietuvos kai
me pastatyti apie 23.000 sodybinio tipo, 
vieno buto namų su ūkio pastatais-, reika
lingais pagalbiniam ūkiui vesti. Tikimasi, 
kad tai teigiamai paveiks į jaunimo įdar
binimą kaime ir tuo būdu pašalins darbo 
jėgos trūkumą.

P. Griškevičius, Lietuvos komunistų 

partijos CK pirmasis sekretorius, neseniai• 
ra'šė „Pravdoje“: „Statydami kaimo gy-1 
venvietes, mes stengiamės nekopijuoti 
miestų statybos principų. Nors gyvena
mieji namai kaime turi iš esmės tuos pa
čius komunalinius patogumus, kaip ir 
mieste, bet -tai paprastai vienbučiai sody
binio tipo namai, pastatyti padidintuose 
žemes sklypuose sodams ir daržams. Prie 
kiekvieno namo būtinai statomi ūkiniai 
statiniai gyvuliams laikyti ir kitokiai as
meninio pagalbinio ūkio veiklai. Dėl to 
kaimo užstatymas, jo architektūra ir es
tetika kuo geriausiai atitinka susidariu
sias kaimo tradicijas, valstiečių psicholo
giją ir gyvenimo būdą“.

Pasirodo, ne viskas taip sklandžiai eina 
įdėtu vos komunistams. Tuo pat laiku, kai 
Lietuvoje buvo planuojama statyti „pa
gal susidariusias kaimo tradicijas“, Mas
kva paskelbė potvarkį, kuriuo numatoma 
žymiai apkarpyti gyvenamųjų namų ir 
ūkinių pastatų plotus. P. Griškevičius nu

siskundė: „Mes jau džiaugėmės, kad 
gimsta nauja tendencija — jog kai ku
rios šeimos grįžta iš miesto 'į kaimą, ir 
pirmiausia dėl naujų gyvenamųjų namų. 
Reiškia, dabar visa tai teks pertvarkyti 
į blogąją pusę? Manome, jog toks posūkis 
ne tik neatitinka TSKP CK balandžio 
plenumo nutarimų dvasios, bet ir iš viso 
prieštarauja sveikam protui. Namai kai
me turi būti statomi, atsižvelgiant į žmo
nių poreikius, be to, turint prieš ne šią 
minutę, o šimtą ir daugiau metų į priekį.“

Atrodo, kad tai buvo P. Griškevičiaus 
ultimatumas Maskvai: jeigu norite valgy
ti lietuviškas dešras, turite sutikti su lie
tuvio valstiečio tradicijomis ir gyvenimo 
būdu. Turite leisti tvarkyti Lietuvos že
mės ūkį lietuviškai.

Skaitant Sov. Sąjungos 'komunistų parti
jos suvažiavimo aprašymus, susidaro įs
pūdis, kad lietuviškų dešrų argumentas 
laimėjo. D.B.

EUROPOS LIETUVIS

MUSŲ MIRUSIEJI

Svi TvI. RTJDZENSKU atsisveikinant
Sparčiai retėja mūsų bendruomenės 

vyresnioji karta. Sunku būtų besu- 
skaičiuoti, kiek kartų per visus 
išeiviško gyvenimo metus rinkomės 
atsisveikinti su mums artimais ir 
brangiais asmenimis. Štai ir vėl 
netekome energingo ir daug savajai 
bendruomenei nusipelniusio asmens. 
Skaitlingas būrys adelaidiškių pa
lydėjo į amžinojo poilsio vietą 
Mečislovą Rudzenską.

Velionis virš trisdešimties metų 
aktyviai dalyvavo bendruomenės vi
suomeniniame ir kultūriniame gyveni - 
me. Nelengva būtų suskaityti visas jo 

turėtas visuomeniškas pareigas ir 
atliktus darbus. Jis dalyvavo beveik 
visur. Rūpinosi Lietuvių namų įsigiji
mu ir kelis kartus dirbo Adelaidės 
Lietuvių S-gos valdyboje, buvo šios 
sąjungos garbės ir amžinasis narys. 
Pastaruosius kelis metus, jau būdamas 
pensininku, darbavosi Adelaidės Lie
tuvių Muziejuje-Archyve. Sunkios 
ligos ištiktas, Mečislovas likusią’ 
gyvenimo dali praleido slaugymo 
namuose.

Jaunystėje buvo pasirinkęs kario 
karjerą. Baigęs 15-ją Karo Mokyklos 

laidą, pakeltas j leitenantus ir 
paskirtas į pulką. Tačiau vien tik 
šiomis pareigomis nesitenkino. Gy
vendamas Kaune, (stojo į universitetą 
ir baigė teisių fakultetą. Kaip 
teisininkas buvo paskirtas j Kariuo
menės Teismą prokuriro padėjėju.

Karo audros atbloškė velioni su 
šeimą į Australiją. Apsigyveno Ade
laidėje ir čia užbaigė savo žemišką, 
kelionę. Mečislovas jsimintinas ne 
vien kaip visuomenininkas, bet labiau
sia, kaip taurus ir aukštos kultūros 
žmogus. Visi, kurie su juo turėjo kokių 

nors reikalų, juto jo vidinę šilimą ir 
tikro džentelmeno elgesį.

Gedulingas pamaldas atlaikė kun. J. 
Petraitis. Karstas buvo apdengtas 
"Ramovės" vėliava. Garbės sargyboj 
stovėjo ramovėnai. Po pamaldų buvo 
palydėtas j Centenial Park kapinių 
krematorijumą. Su velioniu atsi
sveikino ALB Adelaidės Apylinkės 
valdybos vardu B. Straukas, Adelaidės 
Letuvių S-gos vardu P. Bielskis, choro 
"Lithuania" vardu G. Vasiliauskienė, 
draugų vardu J. Lapšys ir LKVS 
"Ramovė" vardu V. Vosylius.

Ilsėkis, Mečislovai, ramybėje visas 
’pareigas sąžiningai atlikęs.

■i-i ' !B.S.

Sudiev E.
Gegužės 2 d. savo namuose Št. 

Marys miestelyje prie Sydnejaus 
širdies smūgio ištiktas staiga mirė 76 
metų Edvardas Rašymas.

Edvardas kilimo iš Vyžuonių valsč. 
Utenos apskrities. Gimė 1910 m. 
liepos 19 d. Edvardo tėvai mažažemiai 
ūkininkai, tad Edvardas, išsimokęs 
staliaus amato, dirbo šioje srityje, 
įstojęs į kariuomenę, baigia sanita
rijos kursus ir pakeliamas į jaunesnio 
puskarininkio laipsnį. Civilininiame 
gyvenime aktyvus šaulys ir choristas.

Kilus rusų - vokiečių karui, stojo į 
partizanus. Kaip ir dauguma patriotų 
lietuvių stoja į Vietinę Rinktinę. 
Ašmenoje po susirėmimo su lenkų 
partizanais slaugo sužeistuosius.

į Australiją atvyko 1948 metais. 
Atliko sutartį prie cukrinių nendrių 

■kirtimo. Vėliau dirbo prie statybos ir

Rašymui
pasistatė gražų namą St. Marys 
miestelyje. Prieš keletą metų išėjęs į 
pensiją buvo visada pasiruošęs padėti 
artimui ir kenčiančiai tautai. Aktyviai 
rėmė "Dainos" chorą. Tautos Fondą ir 
ir kitas lietuviškas organizacijas, 
nutraukdamas nuo savęs geresnį 
duonos kąsnį ar geresnį rūbą. Kaip 
susipratęs pilietis stoja į Liberalų 
partiją ir ją remia pagal savo išgales. 
St. Marys skyriaus pirm. Dr. Chamber 
lain reiškia užuojautą Edvardo arti
miesiems netekus gero nario ir 
rėmėjo.

Tragedija kartu pamoka kitiems 
yra, kad toks geras Smogus, visą 
gyvenimą taupęs ir įsigijęs nuosavybę, 
nesutvarkė palikimo dokumentų ir 
visa tai ko gero gali nueiti svetimiems, 
kurie prie jo turto nė centu neprisi
dėjo.

Iki šiol nerastas testamentas. Savo 
laiku buvo užleidęs kambarį netur
tingai moteriai, nes vietos jo didė
liame name buvo daug. Jam mirus, ši 
moteris jau nori būti šeimininkė.

Gegužės 7 d. po gedulingų pamal
dų, kurias atlaikė prel. P. Butkus, iš 
Lidcombe bažnyčios velionies palaikai 
buvo palydėti į Rookwoodo Lietuvių 
sekcijos kapus. Kapuose atsisveikino 
Ramovėnų vardu pirm. A. Skirka, 
"Dainos" choro, Tautos Fondo ir 
■Liberalų partijos vardu A. Kramilius. 
Draugų ir kaimynų vardu Pranas 

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

TALKA LTD.
‘t . ■

* Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.
Už terminuotus Indėlius:

nuo $100 iki $20,000 - 13 %
nuo $20,000 iki $50.000 - 14 %
nuo $50,000 ir daugiau - 15 %

Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas 
sumas. Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $100 ir turi išbūti iki 
finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsiimtus term. ind. metų 
bėgyje - 6%. Procentai užskaitomi už kiekvieną pilną kplendorinį 
mėnesį finansinių metų gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už 
įnašus (shares) iki 17% dividendo.

* Teikia paskolas iki $30,000 įkeičiant nekil. turtą, asmenines 
paskolas su garantuotojais iki $5000 ir be jų iki $2000. Procentai už 
visas paskolas užskaitomi kas 3 mėnesiai.

* įstaiga veikia:
MELBOU RNE šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp„ sekmadieniais nuo 

1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namuose, 50 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.

ADELAIDĖJE sekmadieniais nuo.1 iki 3 vai. pp. Lietuvių Namuose, 
6 Eastry St.. Norwod. S.A. 5067

SYDNĖJUJE sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių Klubo 
patalpose; 1’6-18. Eašt Terrace. BankstoWn.NSW 220'0.’

Nagys; Laidotuvėmis rūpinosi Pranas 
ir Elytė Nagiai ir p.p. O.A. Lėveriai. 

'Laidojo Lietuvių laidojimo biuras, 
vad. Kazimiero Butkaus.

Po Tautos Himno Pranas Nagys 
padėkojo už dalyvavimą laidotuvėse ir 
pakvietė dalyvius šermenims ir arba
tėlei į Lietuvių klubą.

Po audringų žemiškų kelionių, lai 
būna Tau Edvardai lengva Australijos 
žemelė ir Amžinoji Šviesa Tau 
tešviečia.

a.k.

a. a. Algirdui K R U Z UI

mirus, jo žmoną Viltį ir sūnų Petrą nuoširdžiai užjaučiame gilaus 
skausmo valandoje ir kartu liūdime.

Soc. Globos Moterų Draugija 
Melbourne

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408. Veikia 24 valanda* per parą
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AUSTRALUOS LIETUVIŲ

Pilnos tautinių pasireiškimų ir 
netikėtimų tos mūsų ALD. Jų metu, 
kasdien rengiamas koks koncertas 
(kartais du), spektaklis, tautiniai 
šokiai. Tuo pat laiku vyksta (vairūs 
suvažiavimai ir nenutrūkstančios 
sporto varžybos. Tą visą ALD 
programą atlieka Australijoje gyve
nantieji lietuviai. Jau kuris laikas (ėjo 
( madą ALD praturtinti iš J.A.V. ar 
Kanados atsilankančiais iškilesniais 
meno vienetais. Iš didesnių šiaurinės 
Amerikos lietuvių kolonijų atvykusios 
grupės ne tik papildo mūsų pačių 
programą, bet duoda naujų idėjų ir 
paskatina naujiems užsimojimams. Tik 
prisiminkime, po paskutiniųjų ALD 
Melbourne gimė ir jau užaugo "Svajo
nės". ALD metu svečių koncertus 
girdi ir mato iš visos Australijos 
suvažiavę lietuviai.

Mus jau lankė Hamiltono "Gyva- 
taras", Klevelando "Grandinėlė" ir 
vyrų oktetas, Los Angeles "Spindu
lys”. ( ateinančias ALD yra pakviesti 
ir sutiko dalyvauti New Yorko 
muzikinė grupė "Harmonija". Šis 
jaunų žmonių penketukas jau apke

liavo JAV lietuvių centrus ir visur 
apie juos girdimi geriausi atsiliepimai. 
Jų plačiame repertuare randamos 
liaudies ir pramoginės dainos ir 
giesmės. Įprastinės, seniai žinomos, 
kaip "Kur bėga Šešupė", "Tykiai, 
tykiai", "Atskrend sakalėlis" ir kitos, 
naujai harmovizuotos dainos skamba 
žaismingai ir patraukliai jaunam ir 
senam. Pramoginės dainos ne tik 
žaviai dainuojamos, bet ir paryški
namos vaidyba.

Grupės vadovas Viktoras Ralys, yra 
Dievo apdovanotas muzikiniais gabu
mais. Jis yra New Yorko Apsireiškimo 
parapijos vargoninkas ir chorvedys. 
Taip pat vadovauja ir vyrų chorui 
"Perkūnas". 1980 m. jam kilo mintis 
vietos bažnyčios apeigas praturtinti, 
sudarytu kvartetu. Pavyko. Neužilgo, 
kvartetas gavo pakvietimą atlikti 
programą Lietuvių Dienų metu Pen
silvanijoje. Prasidėjo rimtas darbas, 
kuris tebesitęsia ir dabar. Vienetas 
pasivadino "Harmonija".

Dabartinį "Harmonijos" sąstatą 
sudaro: vedėjas Viktoras Ralys, 
Birutė Ralytė - Malinauskienė, Rasa

New Yorko muzikinė grupė "Harmonija"

Bobelytė - Brittain, Astra Vilija 
Butkutė, Viktoras Lora ir pianistė 
Frances Kovaliauskaitė, senųjų atei
vių atžala, baigusi muzikos studijas 
New Yorke. "Harmonijos" sąstate 
dainuoja amžiumi jauni dainininkai ir 
jų dainos yra artimesnės jaunimo 
jausmams ir galvojimui.

Būtų gerai, kad "Harmonijos" 
koncertus galėtų išgirsti kiek galint 
daugiau lietuvių. Ypač svarbu jauni
mui iš mažesnių lietuvių centrų, 
kurių dėl nuotolių, lietuviai meni
ninkai negali aplankyti.

Po "Harmonijos" koncerto Los 
Angeles mieste spaudoje buvo rašo
ma: " 'Harmonijos' vardą, atrodo, jie 

pasirinko ne atsitiktinai, nes retai 
užtinkame taip harmoningą, susidai
navusį penketuką. Džiugino jų muzi
kalumas, pasirinktų dainų atlikimas ir 
maloniai šiltas prie tų dainų priė
jimas. Tai buvo, kaip penkios vienodai 
šviečiančios žvaigždės, kiekviena su 
savo skirtinga asmenybe, stiliumi ir 
spalva". ("Draugas", 1986.2.1).

*
ALDRK pirmininkas Alius Migus 

persikraustė gyventi ( kitą vietovę ir 
jo adresas dabar yra: 187 Bettington 
Rd., Carlingford, N.S.W., 2118. Tel. 
(02) 630-6830.

ALDRK informacija

I S FtE D AKCIJOS PA§TO

Atsirado spragos

Gerb. Redaktore,
"Nežmoniškas" dėmesys buvo skir

tas mano straipsniui "Vilnius Vati
kane". Deja, jaučiu, kad kitų nuomo
nės iki šiol nieko nepadėjo Vilniaus 
arkivyskupijos,, atgąvimui, lietuvio 
kardinolo mito išsklaidymui ir nepa
teisino mūsų dvasiškijos patriotizmo 
baimės Vatikane.

Pasisakiusieji vienaip ar kitaip 
sutinka, jog Vatikanas galvoja šimt
mečiais, neperšokęs per griovį nesako 
"op", tai gal geriau katalikams 
lietuviams pasitikėti Digyo valia, o ne 
žmonių pastangomis. Gal po šimt
mečio turėsime ir Vilniaus arkivys
kupiją su Punsko ir Suvalkų liet, 
katalikų bendrijomis, o dabar, anot 
prel. L. Tulabos, "Nežinome ko 
prašome".

Prel. L. Tuluba savo straipsnyje 
panaudojo "akiratiškos propogandos" 
terminą, o aš pasisavinau savo 
gražbylystėje, nes tame išsireiškime 
telpa ir "tylinčioji" liet, katalikų 
bendrija, kuriai gal dar rūpi gyvos 
lietuviškos apraiškos religinėse šven
tėse ir minėjimuose.

Norėčiau su skaitytojais pasidalinti 
naujausia "akiratine propoganda", 
tilpusią "Tėviškės Aiduose". Žiniose 
iš Vatikano buvo rašoma, kad arkivys
kupas Liudas Povilionis, atvykęs j 
Vatikaną pranešė popiežiui, kad 
centrinis minėjimas Lietuvoje bus 

VILNIUJE (mano pabraukta), o ne 
Kaune kaip buvo "numatyta".

Su pagarba
J. ARAS

Ku.x' Pasl aptis?

Gerb. Redaktore,
Paskutiniu laiku "M.P." buvo at

spausdinta’Sagučių šeimai o kitame 
nr., ’Sagaitis;’ aš nei Sagutis, nei 
Sagaitis, bet SAGATYS.

Voko antroje pusėje, visados užkli
juoju savo adresą spausdintomis 
raidėmis.

A. SAGATYS

Pagrąžinki me 
klubų

Gerb Redaktorei,
Manyčiau, kad ir dauguma atsilan

kiusiųjų Canberroje sutinka, kad 
dabrtinė mūsų Lietuvių Klubo ypač 
frontinė išvaizda, yra prasta, daugiau 
primenanti belangio sandėlio fasadą, 
nedaranti gero (spūdžio svečiams ir 
mums. Šoninis, j garažo pusę "lane" 
įėjimas, "pagražintas" lietuviškais 
ornamentais neturėtų būti traktuo
jamas pagrindiniu. Visgi norėčiau, kad 
mūsų klubas būtų ir lietuvių repre
zentacinis pastatas, kuriuo mes galė
tume šiek tiek pasididžiuoti. Dabar
tinė Klubo valdyba yra pasišovusi 
"užpirkti" pajūryje butus ar laukuose 
sklypą, užtraukiant vėl dideles skolas.

Ar nebūtų geriau pirmoje vietoje 
galutinai sutvarkyti Klubo pastatą su 
galimu 3 metrų frontiniu pratęsimu, 
tuo pagerinant jj ekonominiai ir 
estetiniai?

Netrukus bus šaukiamas klubo narių 
susirinkimas investavimo reikalais, 
tačiau nebus svarstomas Klubo pratę
simas. Tad šio laiško tikslas ir yra, kad 
klubo nariai per spaudą išgirstų apie 
virš minėtas Klubo galimybes.

K. MAKŪNAS

Debesys Paryžiuje

Gerb. Redaktorė,
Dar kartą lankau Luvro Muziejų ir 

siunčiu sveikinimus iš Paryžiaus. 
Muziejus labai turtingas pasaulio 
meno vertybėmis. Labai daug Egipto, 
asyrų, Babilono, graikų, renesanso ir 
vėlesnių amžių meno darbų. Žmonių 
didžiulė eilė prie (ėjimo. Tarpe jų 
vokiečiai, olandai, japonai ir toje 
minioje aš vienas lietuvis iš Mel
bourne. Paryžiuje pavasaris, skuba 
lapoti kaštanai, beržai ir žydi tulpės. 
Oras šiltas, saulėta, paryžiečiai visur 
skuba susikrūpinę. Mėlyną dangų 
grasina uždengti debesys iš Kijevo, 
kurie plaukioja Šiaurinėje Europoje ir 
tamsina Lietuvos padangę.

Adolfas VAIČAITIS

Linkėjimai iŠ J a v

Mieli ir brangūs australiečiai, ypa-. 
tingai miela Redaktore ir Wollongong 
buvę bendradarbiai,

Antanui besitrankant po pasaulį 
išsisėmė jo jėgos ir "Mūsų pastogę" 
nepajėgia damesti iki oro pašto 
krepšio. Žmona yra įsitikinus, kad 
"Mūsų Pastogė" mums yra visvien 
labai artima su nuotykiais ir vietinė
mis žiniom. Todėl prašom Administra
ciją pratęsti ir toliau mūsų prenume
ratą ORO PAŠTU. Pagal kalendorių 
"Pastogę" gaunam per 3-4 dienas, 
kartais dar greičiau.

Brangi p-lė Redaktorė, jūsų pas!-, 
rinktas redagavimo būdas ir toliau 
duoda aukštą vertingumą "M.P.", kuri 
turėtų būti pasididžiavimo šaltinis 
visai A.L.Bendruomenei. Tuo pačiu 
prašau paraginti mano buvusį tų pačių 
vargų draugą Antaną Laukaitį neuž
miršti skaitytojų "Dirvoje”; iš pasi
kalbėjimo su kitais gaunasi įspūdis, 
kad daug kas pasigesta žinių iš 
Australijos.

Su Jūsų leidimu norėtume išreikšti 
padėką per "M.P." p.p. Vladui ir Llotei 
Šneideriam, p.p. Pranui ir poniai 
Andriukaičiam, p.p. Matui ir Bronei 
Gailiūnam, p.p. Jonui ir Marijai 
Stačiūnam ir Jonui Alkevičiui gero 
vėjo vykstant į JAV atostogų.

■ Su geriausiais linkėjimais,
Teresė ir Vytautas 

TREČIOKAI

Duoda <ar- erti rna?

Gerb p. Redaktore,

"The Sydney Morning Herald" 
dienraštyje tilpo Graham Williams 
strapsnis, kuris gali būti (domus mūsų 
tautiečiams. Rašoma apie 82 metų 
pensininką, buvusį valstybės tarnau
toją, kuris gauna valstybinę pensiją 
(superannuation) ir taip pat dalinai 
socialinio aprūpinimo senatvės pašal
pą (old age pension).

Valstybinė pensija kiekvienas me
tais peržiūrima ir padidinama, imant 

dėmesin faktorius, kurie pabrangina 
gyvenimą, kaip kainų pakėlimas ir 
pan.

Jei gaunama valstybinė pensija, kas 
met didinama tiek, kad peržengia 
Socialinio Aprūpinimo Departamento 
nustatytą tam tikrą ribą, tai tokio 
pensininko senatvės pašalpa, ne tik 
kad atatinkamai sumažinama, bet jis 
dar praranda visas pensininko lengva
tas (fringe benefits), t.y. nuolaidas 
mokant žemės mokesčius, už vandeni, 
už elektrą, telefoną, važiavimą trau
kiniais, lankant meno galerijas, kino 
teatrus ir t.t., apytikriai tris kartus 
daugiau negu jo valstybinės pensijos 
padidinimas. Norint to išvengti, DAR 
IKI PEREITŲ METŲ PABAIGOS. 
BUVO GALIMA ATISAKYTI 
VALSTYBINĖS PENSUOS PADIDI
NIMO, atseit neimti priklausomų 
pinigų, kad nenustojus lengvatų, ką 
atrodo ir padarė straipsnyje minimas 
žmogus.

Tačiau, kaip dabar paaiškėjo, ir 
kaip rašo straipsnio autorius, Socia
linio Aprūpinimo Departamentas stip
riau suvaržė lengvatų nuostatus ir 
nežiūrint i tai, kad asmuo padidinimo 
atsisakė ir pinigų negavo, departa
mentas vistiek traktuoja tą padidi
nimą, kaip to asmens pajamas ir tuojau 
pat iš jo visas lengvatas atėmė.

Viktoras ŠNIUKŠTA
• • •

Prašymas 
dėl klaidų

Miela p. Redaktore,
Su dideliu prašymu pas Jus.
Ar neįmanoma išvengti, nors "Mūsų 

Pastogėje", tokių baisių klaidų, kaip 
kraipymą svetimtaučių pavardžių 
(Waldheimas, Haydenas, Prez. Rea- 
ganas).

Ar Jums patiktų, jei australų 
laikraštis atspaudintų Jūsų pavardę 
Juzen ar Juz, ar dar kaip nors? Kodėl 
neparodyt šiek tiek respekto svetim
taučiams.

Su pagarba
Valė Laukaitienė

P.S. Prašau priimti $ 25 čeki už 
prenumeratą.
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Etni nės vėli avos
Pietų Australijos 150 metų Jubiliejaus sukakčiai Adelaidėje 

steigiamas pirmasis Australijoj Etninių Grupių Muziejus - Migration 
and Settlement Museum. Muziejuje renkama medžiaga apie etninių 
grupių imigrantus Australijoje nuo 1836 m. iki dabarties, atspindint jų 
individualumų, kultūrą ir istoriją.

Ta proga š.m. gegužės 2 d. Migration and Settlement Museum 
suruošė įžanginę etninių grupių vėliavų parodą "Memories and 
Dreams", pavaizduojant atminimus ir svajones apsigyvenusių 
imigrantų.

Muziejaus pageidavimu vėliavos turėjo būti atliktos "by many 
hands". Kiekviena vėliava turi vaizduoti savo tautos meną, 
rankdarbius, audimus. Lietuvių vėliavos mozaika susideda iš maždaug 
70 gabalų, 4 spalvų - raudonos, žalios, geltonos ir mėlynos. 
Suprojektavo p. E. Kalibatas, simbolius siuvinėjo 18 moterų iš 
Adelaidės rankdarbių ratelio. Visą projektą sudaro trys dalys: 
"Saulė" viduryje, iš galų "Tėviškė ir "Australija", vaizduojant 
praeities išgyvenimus ir dabartį.

Parodoje viso išstatyta 25 vėliavos, dalyvavo 30 grupių. Muziejaus 
direktorė p. M. Anderson nuoširdžiai pasveikino susirinkusius ir 
pristatė S. A. Etninių Grupių reikalams prie Migration and Settlement 
Museum pirmininką p. B. Krumlns, kuris parodą oficialiai atidarė. Savo 
kalboje jis paminėjo muziejaus tikslą ir svarbą, priminė, kad muziejui 
galutinai įsisteigus, numatyta kiekvienos grupės tautinių istorinių ir 
kultūrinių eksponatų paroda.

B. Krumlns baigdamas padėkojo prisidėjusiems prie vėliavų parodos 
pasisekimo, paragindamas dalyvauti prie muziejaus atidarymo 
parodoje š.m. spalio pradžioje. ONA BAUŽfENĖ

Adelaidės rankdarbių ratelio grupė prie parodai siuvinėjamos 
vėliavos. Trečias iš dešinės p. E. Kalibatas.

G. Straukienės nuotr.

GEELO N G AS

G e ei ongo

Kiekvienos apylinkės veikla yra tik 
tiek žinoma, kiek apie tai aprašoma 
musų lietuviškoje spaudoje. Džiugu, 
kad Geelongo lietuvių veikla vis 
dažniau ir dažniau pasirodo spaudoje, 
tai dėka korespondentui "ALKA", 
kuris po ilgesnės pertraukos vėl 
atremontavo savo mašinėlę.

Nauja šokėjėlė o gal sportininkė 
papildė Geelongo apylinkę š.m. balan
džio 16 d. Šv. Kryžiaus (Holy Cross) 
ligoninėje, Romaldui ir Terry Gailiams 
gimė dukrelė Stefanija (Stefanie).

Romaldas yra chemikas "Roman 
Hase" fabrike, o Terry mokytojauja 
N th. Geelonge. Linkime daug 
džiaugsmo su pirmagimiu.

K R O NI K A

Jau kuris laikas kaip Geelongo 
Apylinkės valdyba dirba nepilname 
sąstate, vieni paseno, kiti apsirgo ir 
sveikata neleidžia, o dar kiti visiškai 
nepasirodo lietuviškame gyvenime.

Dabartinis A.L. B-nės Apyl. Valdy
bos pirmininkas p. 0. Schrėderis 
norėdamas pagyvinti apylinkės veiklą 
■Š.m. gegužės 25 d. 2 vai. p.p. Lietuvių 
Namuose šaukia visuotiną susirinkimą 
naujos valdybos rinkimams. Reikia 
tikėtis, kad visi Geelongo tautiečiai 
tą dieną pašvęs A.L. B-nės labui 
atsilankydami į metinį susirinkimą ir 
tuo pačiu nepašykštės apsimokėti 
nustatytą Australijos lietuvio mokestį 
$ 5, kaip to reikalauja naujas A.L. B- 
nės statutas.

Kai tik ruduo atkeliauja į Geelongą, 
net ir lietuviška veikla pagyvėja. Aną 
dienų užsukau į Lietuvių namus - net 
dvi grupės šokėjų miklina kojas.

Tautinių šokių grupė "Volungė" 
praturtėjo nauja šokėja Z. Šimkute, 
bet grupės vadovė Birutė Liebich 
norėtų matyti dar daugiau priaugan
čio jaunimo. Repeticijos vyksta kas 
savaitę. Vyresnioji aštuonių merginų 
grupė "Boppers" pasirodys š.m. gegu
žės 31 d. per G.L. S-gos Klubo 
Valdybos ruošiamą "Rock'n Roll" 
kabareto balių Lietuvių Namuose 
programos paįvairinimui.

Buvę Geelongo lietuvių choro 
choristai š.m. balandžio 27 d. Gailių 
sodyboje turėjo metinį susirinkimą bei 
suneštinę iešminę.

Choro vald. pirm. P. Cerakavičienė 
padarė pranešimą apie artėjančią 
Dainų šventę ir tolimesnę choro 

egzistenciją. Choristas ir Apyl. Val
dybos pirm. O. Schrėderis kvietė 
choristus išlaikyti chorą nors vietos 
reikalams.

Vienbalsiai padarytas nutarimas 
turimas ir ateityje numatytas įsigyti 
choro nuotraukas perkelti į garbin
gesnę vietą Lietuvių Namuose. įga
liojo J. Gailių ir C. Cerakavičių atlikti 
pertvarkymo darbus.

Toliau visą popietę sekė nuoširdžios 
suneštinės vaišės malonioje Lomgar- 
dos Gailiūvienės priežiūroje.

Visiems gerai žinomai, geelongiškių 
gerbiamai ir mylimai Brigitai Starins- 
kienei padaryta akių operacija. Ji jau 
sveiksta namuose ir kasdien gerėja. 
Linkime greito ir šviesaus pasveikimo.

Geelongiškis

SALE

Karalienės oficialiosios gimimo 
dienos savaitgalį birželio 7-8-9 d.d. 
sugalvojome Stratforde surengti žve
jų sąskrydį-stovyklą. Sąskrydis ren
giamas "Baltic news" laikraščiui 
paremti. Kviečiame visus kuo skait
lingiausiai dalyvauti. Kviečiame ne 
vien žvejus ir kirminų ganytojus, bet 
kviečiame ir jų žmonas, vaikus, 
mamas ir uošves, jaunus ir senus. 
Kviečiame iš visų apylinkių ir iš visų 
valstijų. Tik atsivežkite savo pašto 
ges, nes birželio mėnesį po žaliom 
užuolaidom gali būti šaltoka. Nebū
tinai tik tas tris dienas. Jei kas 
gaunate ilgesnių atostogų ir žvejyba 
seksis - welcome!

Startfordas yra pasiekiamas Prin
cess Highway, 16 km nuo Sale miesto, 
Gippslande, pakeliui iš Melbourno į 
Sydnėjų. Todėl prašytume keliau
ninkus nepamiršti sustabdyti arklių 
Startforde ir aplankyti mus, kaimie
čius.

Mūsų upė vadinasi Avon kaip ir toji 
Šekspyro Stratfordo upė, tik poetų

Z vej ai ir " Baltic news”

mūsuose trūksta. Tačiau apstu žuvies, 
ypač ungurių ir tų nelemtų karpių.- 
Šiuo metu daugiausiai pagauname 
breamus, mulletus, arčiau ežerų 
flatheads ir blackfish. Aš pati turiu du 
trofėjus gavusi už ešerius; vieną už 
didžiausią žuvį, kitą už sunkiausią 
maišą. Bet ešerius čia labai sunku 
gaudyti.

Netoliese yra Glenmaggie 
ežeras, ten daug ešerių ir upėtakių, 
taip pat Macallister upėje. Artimoj 
apylinkėj randasi Latrobe upė, Victo
ria ir Wellington ežerai su savo 
tributarais. Ne taip jau toli ir Golden 
Beach, jei kas norėtų pagaudyti 
salmonų nuo jūros kranto. Latrobe 
Valley vyrai žadėjo atsivežti savo 
bazūkas (tai tokie lyg kulkosvaidžiai, 
kuriais iššauni kalbliuką į jūrą). Ak, 
kokių tik mandrybių neišsigalvoja tie 
žvejai, kad vargšę žuvelę pagautų.

Norime surengti žvejų rungtynes- 
competition. Jau turime du trofėjų 
mecenatus: Tautos fondui remti 
būrelis per p. M. Žiogienę ir Šaulių 

Sąjungos Geležinio vilko kuopa per p. 
Lipčių pažadėjo trofėjus. Manau 
atsiras ir daugiau mecenatų ir bus 
labai įdomu. Tikimės, kad dalyvaus 
daug žvejų. Dalyvio mokestį sutar
sime vietoje.

Vienas kaimynas žadėjo 
viskės bonką už m audriausią žvejybos 
istoriją. Tą viskės bonką tikiuosi 
laimėti aš pati, nes žinau nemažai 
mandrių istorijų, puikių atsitikimų.

Atvažiuokit! Paremsite mums taip 
svarbų laikraštį ir pralelsit kitaip 
negu paprastai savaitgalį tarp savųjų. 
Dienomis žvejosim, vakarais galėsim 
šokti ir dainuoti ar prie laužo pasakas 
sekti. Gal ir programas kokias 
sugalvosime. 0 kadangi birželio 
mėnuo ir tas Jonas ne už kalnų, 

Ar žinai, kad Gippslande žuvys išsižioję laukia žvejų. Žvejyba ir 
Joninės Stratforde. Neužmiršk!

galėsime ir jonines atšokti prie laužo 
ugnies ir paparčio žiedo paieškoti.

Mus pasieksit iš Sale: tiltą perva
žiavus sukite antra gatve į dešinę ir - 
vėl antra gatve į dešinę (jūsų kairėj 
bus futbolo aikštė). Privažiavę upę,, 
sukite į kairę ir važiuokite, kol dešinėj 
pusėj pamatysite ilgą, mūrinį namą su 
balta krepšinio lenta prie sienos. Tai 
mes čia gyvename.

Mūsų adresas: 2 Scott St., Start
ford 3862, tel. 051 456479

Būtų gerai iš anksto žinoti, kiek 
maždaug žmonių atvažiuos. Dar kartą 
labai prašau atsivežti kuo daugiau 
savo palapinių ar karavanų, nes mūsų 
daržinukėje su kvepiančiu šienu gali 
ne visi tilpti.

Nuoširdžiai laukiame!

A. MATUKEVlClENE
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BRISBANAS______________ ____________

MOTINOS DIENA 
E* risti et ne

Pirmame gegužės sekmadienyje į- 
vyko Motinos dienos minėjimas. Minė
jimą paruošė mūsų jaunimas. Iš ryto 
10.30 vai. įvyko pamaldos skirtos 
motinoms. Šv. Mišias atnašavo kun. dr 
P. Bašinskas. Pamoksle jis išryškino 
motinos reikšmę nuo praeities iki šių 
laikų. Šiais laikais motinai yra didelė 
atsakomybė auklėjant vaikus, ji turi 
būti labai apdairi, kad vaikas nenueitų 
klystkeliais. Bažnyčioje daug žmonių 
dalyvavo, beveik kaip ir per tautines 

šventes.
Po pamaldų visi susirinko į Lietuvių 

Namus, kur įvyko Motinos dienos 
minėjimas. Šios dienos šventės vedėja 
- pranešėja p. Platkauskienė pakvietė 
visus sugiedoti "Marija, Marija". 
Mergaitės, tautinių šokių šokėjos, 
mamytėm prisegė po gėlytę. Apyl. p- 
kas p. Bagdonas lietuvių bendruo
menės vardu trumpai pasveikino visas 
mamytes, kur jos bebūtų. Juozas 
Luokus paskaitė kruopščiai paruoštą 

paskaitą skirtą motinai.
Po visų kalbų prasidėjo meninė 

dalis. Bendras choras pasirodymą 
pradėjo daina "O Lietuva, motinėlė". 
Atliko dar kelias gražias negirdėtas 
dainas, vadovavo ir dirigavo p. B. 
Mikužienė. Vyrų choras sudainavo dvi 
dainas: "Kur tas kelelis" ir "Pražydo 
jazminai". Vadovavo p. J. Kiškūnas.

Pasirodė ir gyvas paveikslas "Sibiro 
lopšinė". Vaidino p. F. Luckienė. Tai 
vaizdelis apie lietuvę motiną su 
mažyčiu vaikeliu Sibire. Dideliame 
šaltyje ji laiko prispaudus kūdiki prie 
krūtinės, kad nesušaltų, per ašaras 
ramina, kad neverktų. Fone girdisi 

moterų choro tylūs balsai prita
riantys motinai. Labai graudus ir 
jaudinantis momentas buvo tos "Sibiro 

lopšinės" žodžiai ir daina. Gyvasis 
'paveikslas sukurtas visų chorisčių 
pastangomis,

Programą užbaigė tautinių šokių 
grupė: pašoko keturius šokius. Pasku
tinį šokį "Lenciugėl" mikliai ir 
grakščiai, kaip vijurkas su keturiom 
mergaitėm pašoko Raimondas Mali 
šauskas. Šokiams vadovauja p. V. 
Mališauskienė.

Programai pasibaigus vyko pietūs ir 
linksmoji dalis.

V.K.

N E WC AST LIS_______________ ________________________________________________

MOTINOS DIENA 
Ne wc astJ. yj e

Newcastlio Apylinkės Valdyba š.m. 
gegužės 4 d. 2 vai. p.p. St. Peters 
salėje, Hamiltone, suruošė jaukų, 
gražų, valgiais, gėlėmis, muzika ir 
dalyviais gausų Motinos dienos minė
jimą.

Minėjimą pravedė ir susirinkusias 
motinas pasveikino Valdybso sekre 
torė Zina Zakarauskienė. (Pirm. 
Stasys Žukas dėl darbo minėjime 
negalėjo dalyvauti). Šiame minėjime 
dalyvavo 98% visų vietos lietuvių plius 
Elenos ir Petro Kairių šeima iš gana 
tolimo Kurti Kurti,

Muzikinėje minėjimo dalyje Elytė 
Ulonaitė klarnetu pagarojo tris Mo
carto Sonatas; ją pianinu lydėjo jos 
mamytė M. Ulonienė. Z. Zakaraus 
kienė solo padainavo dainą " O kur, o 
kur jūs mano mokiniai". (Jai pianinu 
okompanavo taip pat M. Ulonienė). 
Moterų kvartetas, susidąntis iš Z. 
Zakarauskienės, B. Gasparonienės, 
M. Zakarauskienės ir B. Zakaraus- 
kaitės sudainavo tris dainas.

Muzikinė minėjimo dalis buvo itin 
pulki, visos dainos, galima sakyti, - 
"griebė už širdies".

Po to A. Grigaliūnienė perskaitė 
motinystę išaukštinantį savo kūrybos 
eilėraštį.

Meninės programos išpildytojai pa
lydėti ilgais, ilgais plojimais.

Motinos dienos minėjimo vaišėms 
tortus, pyragaičius, kitus skanėstus ir 
gėles aukojo lietuvės motinos: D. 
Bajalienė, Z. Zakarauskienė, B. Gas- 
paronienė, V. Kristensen, B. Zaka- 
rauskaitė, A. Grigaliūnienė, M. But
kienė, M. Prasauskienė, E. Dauga- 
lienė. O. Leonavičienė aukojo $ 5 
Valdybai.

Motinos dienos minėjimo vaišėms 
pasibaigus, Valdybos sekretorė - 
programos pranešėja padėkojo po
nioms perėmusioms aukomis ar darbu 
šių vaišių suorganizavimą ir pasi 
sekimą, taip pat ponams už skaitlingą 
dalyvavimą.

Motinų pagerbtuvės.Prie stalo - dvi seniausio Newcastlyje motinos 
lietuvės O. Leonavičienė ir V. Barštienė. Stovi, iš kairės: B. 
Gasparonienė, C. Žukienė ir Z. Zakarauskienė.

p'l‘ Dvi seniausios motinos: O. Leona
vičienė ir V. Barštienė apdovanotos

J. Cesnaičio nuotr. 

milžiniškomis įvairiaspalvių gėlių
puokštėmis. M.Š.

N e wc Etstli o diskusi  J14 
klube

Šių metų balandžio mėn. 20 d. dr. 
V. Donielos bute (vyko N.D.Klubo 
susirinkimas. Paskaitą skaitė Viktorija 
Kristensen tema "JAV ir viešoji 
nuomonė".

Paskaitos tikslas buvo išaiškinti, 
kodėl Vakarų pasaulio viešoji nuo
monė darosi kaskart labiau nepalanki 
Amerikai. Pastebima aiški tendencija 
smerkti labiau ją už ginklavimosi 
eskalaciją, atominio karo grėsmę ir, 
bendrai, stoką lygsvaros politiniuose 
ir ekonominiuose tarptautiniuose san 

tykiuose.
Buvo iškeltos aplinkybės ir priežas

tys turėjusios įtaką šios nepalankios 
opinijos įsigalėjimui, kaip pavyzdžiui: 
įvairūs "taikos" judėjimai, pačių 
laisvų Vakarų spaudos ir televizijos 
dažnai kritiška Ir net šališka politinių 
įvykių analizė ir t. v. pasaulio 
"amerlkanizaviino" procesas, ekspor
tuojant (ar importuojant?!) Amerikos 
gyvenimo neigiamus reiškinius per 
filmas, televizijos, programas ir pan.

Sykiu buvo plačiau kalbėta apie 

Sov. Sąjungos viešai ir slaptais būdais 
varomą propogandą ir apsukrų visokių 
progų išnaudojimą, lenktyniaujant su 
JAV dėl Vakarų pasaulio viešosios 
nuomonės palankumo. Svarstydama 
klausimą, paskaitininke davė ir trum
pą JAV užsienio politikos apžvalgą 
nuo II-jo Pasaulinio karo pabaigos iki 
šių dienų, iškeldama JAV padarytas 
klaidas ir jų pasėkmes.

Paskaitos tema buvo dramatiškai 
suaktualinta tarp JAV ir Libijos 
įvykusia atvira konfrontacija (Tripo
lio bombardavimas). Todėl paskaitos 
pabaigoj, specialiam prieraše buvo 
duota Europos kraštų vadovų bei 
spaudos reakcija ir komentarai pasė

koje šio drastiško įvykio; tuo pačiu 
buvo padarytos kai kurios specifiškos 
išvados apie bendrą V. Europos 
laikyseną šios krizės metu.

Sekė gyvos diskusijos. Plačiau 
diskutuota pasaulinio terorizmo ir 
Libijos klausimai, Amerikos tautinis 
charakteris ir jos užsienio politika 
(reikia pastebėti, kad Klubo narių 
nuomonės irgi nebuvo palankios) ir 
kiti paskaitoje iškelti klausimai.

Sekantis susirinkimas įvyks birželio 
mėn. 1 d. pas dr. G. Kišoną. Paskaitą 
skaitys p. Zina Zakarauskienė.

V.K.
N.D.Klubo reporterė

S Y D NEJUS

SPAUDOS SĄJUNGOJE

MIELI "MUSŲ PASTOGĖS" SKAITYTOJAI,

pranešam, kad "Mūsų pastogės" redaktorė p. Rita Juzėnaitė-Ormsby iš 
pareigų pasitraukia nuo 1.8.1986. Redaktorė išvyksta iš Australijos. Mums, 
Australijos lietuviams, o ypač "Mūsų pastogės" skaitytojams ir leidėjui, yra 
didelis nuostolis ir apgailestaujame, kad prarandame gabią profesionalę 
žurnalistę, puikią redaktorę ir malonią asmenybę. Visi žinome, kad p. Ritai 
redaguojant, "Mūsų pastogė" išsivystė į plačios apimties laikraštį, kuris 
patenkino beveik visus skaitytojus savo vedama Unija, straipsnių įvairumu ir 
gražia lietuvių kalba.

Gaila, kad p. Rita išvyksta, bet tuo pačiu linkime jai daug sėkmės.
Tikimės, kad ji neužmirš "Mūsų pastogės" skaitytojų savo straipsniais 

ir informacija,
Lietuvių Bendruomenės

Spaudos Sąjungos Valdyba.

Sydney "Ramovė" skyriaus valdybos nariai, aplanko sergantį savanorį 
- kūrėją Juozą Kapočių, esantį senelių namuose, 30 Smith Str., 
Kentlyn, prie Camperdaune. Sėdi iš kairės: Ant. Skirka, savanoris - 
kūrėjas Juozas Kapočius ir Vincas Kondreckas.

Vlado Šneiderip nuotr.
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EUROPOS

Amerika išvadavo Vakarų Europą 
nuo nacių, padėjo jai atsistatyti iš 
karo griuvėsių ir dabar, tarkim, ją 
saugo nuo komunistinės - sovietinės 
rykštės. Bet buvome įvairių prane
šimų nustebinti, kad V. Europa nuo 
savo geradarių nusigrįžo, neleisdama 
JAV karo lėktuvams skristi per jos 
teritorijas į Libiją. Dėl to Sovietų 
Sąjunga, tarkim, iš džiaugsmo trynė 
delnus. Juk ji Jau seniai skatina 
šūkauti: "Yankees, go home!" Čia 
prisidėjo ir kai kurie žymūs JAV 
politikai, k.a. H. Kissingen, puoselė
dami mintį, kad JAV turėtų savo 
karines pajėgas iš Europos atitraukti.

Europos padėties neįmanoma svars
tyti be kartaus nusivylimo, kurį sukūrė 
JAV, D. ( Britanija ir Sov. Sąjunga 
įvairiais karo sandėriais, nekreip 
damos dėmesio į kitas Europos 
valstybes ir pasidalindamos ne tik 
Hitlerio palaikus, bet ir nuspręsdamos 
išprievartautų Europos valstybių liki
mą. Garsūs laisvės šūkiai ir Atlanto 
Charta liko neverti popieriaus. Ati
duota Sovietų vergijon Rytų Europa, 
išdrąskyta Vokietija, išstumta 1). 
Britanija iš. kolonijų ir jūrų galybės, 
nužeminta Prancūzija, užmiršta Len
kija ir kitos Europos valstybės. 
Atrodo, kad Čia daugiau matosi 
išlietas Europoje holakaustinis kerš
tas, o ne talkos atnešimas. Tad už ką 
dabar Išdraskytoji Europa turėtų būti 
dėkinga Amerikai?

Jau pokarinių metų pradžioje JAV 
įsitikino, į kokią padėtį ji buvo savo 
"genialių" politikų įstumta Europoje. 
Karas prieš nacius buvo laimėtas, bet 
karinės pajėgos negalėjo grįžti namo, 
nes Sov. Sąjunga ir jos veįklūs 
bendradarbiai užkūrė Amerikai pirtį 
Korėjoje, Vietname, Kuboje ir Ber
lyne. Kai karo meto "medaus mėnuo" 
su sovietais pasibaigė, Amerika pasi
juto apkrėsta komunistiniais parazi
tais, įsiveisusiais valdžioje, kurie 
išvogė atominės bombos paslaptį ir 
atidavė Sov. Sąjungai. Nors buvo 
pavesta senatoriui McCarthy apvalyti 
kraštą nuo komunistų ir jų bendra
darbių, jo pastangos buvo bergždžios 
prieš ekonomiškai ir politiškai įtakin
gus sovietų sėbrus. Prez. R. Nixon, 
išvadavęs JAV iš Vietnamo klampy
nės, prisiekinėjo, kad daugiau Ameri
ka "kryžiaus karuose" nedalyvau
sianti, o tik savo interesus ginsianti, 
Šitokie Amerikos vadų pareiškimai ir 
pralaimėjimai tarptautinėje srityje, 
Watergate problemos valdžioje, inte
resų nukreipimas į rūpinimąsi holo
kausto krituliais ir Izraelio gynyba 
sukėlė abejones, kad kažin ar JAV 
rūpinasi Europa. Ir eilinis europietis 
supranta, kad Europa gali tapti 
būsimo karo lauku, nes yra tapusi JAV 
Rytų gynybos linija prieš sovietus.

Kai Hitleris norėjo semitus atiduoti 
plutokratams, Amerika ir D. Britanija 
lyg ir negirdėjo jų pagalbos šauksmo. 
Kai jie teroristiniais būdais kovojo dėl 
savo tėvynės, D. Britanija neleido 
pabėgėliams išlipti iš laivų ir įsikurti

Ar girdėjai?

Adelaide Experimental Art 
Foundation pakvietė Jūratę SASNAI- 
TYTĘ, jauną Melbourne menininkę ir 
rašytoją skaityti paskaitą apie dabar
tinių rašytojų kūrybą Melbourne ir, 
taip pat, paskaityti ištraukas iš savo 
kūrinių. Jūratė Sasnaitytė, redaguoja 
"Syllable" literatūrinį žurnalą, dirba 
Mary Martin knygyne ir dar suspėja 
vesti neeilinių knygų knygynų Fitzroy
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Palestinoje. Šie tautiečiai neužmiršo 
gentiles nusigrįžimo ir atrodo, kad ir 
po pusės šimto metų vis dar Europa ir 
Amerika turi įvairiopai apmokėti 
jiems padarytus nusikaltimus. Blai
vesni politiniai stebėtojai primena, 
kad holokaustinis kerštas gali iššaukti 
atoveikį, kuris statistiškai neseniai 
buvo parodytas Austrijos prezidento 
rinkimuose.

Nenuostabu, kad Vak. Europai yra 
įkyrėję JAV ir Izraelio politiniai 
tūpCiojimai. Teroristai palestiniečiai 
vartoja Menachem Begin pateisintą 
Izraelio laisvės kovų metodą, nežiū
rėdami kokį šie tautiečiai pasą 
nešiotų. Kai JAV norėjo už tai jiems 
atkeršyti Libijoje, V. Europos valsty
bės atsisakė formaliai tame žygyje 
dalyvauti, pasitenkindamos tik diplo
matiniais mostais, tarkim, galvo
damos: "ne mūsų kiaulės, ne mūsų 
pupos". Be to, juk Europos valstybės 
nebuvo kviečiamos į karo paliaubų 
sandėrius. Jos nėra kviečiamos ir į 
"didžiųjų" pasitarimus, tarsi taip 
vadinamieji nusiginklavimo sandėriai 
jų neliečia. Todėl Vak. Europos 
valstybės be ypatingo džiaugsmo 
priėmė Amerikos raketų įrengimus, 
tarkim galvodamos: "kas privirė košės 
tegul ir kabina". Be to, kyla spėlio
jimų, jog "du didieji" įvairių proso
vietinių įtaigojimų skatinami ir savo. 
interesais rūpindamiesi, gali Europą 
suvienyti po viena ir ta pačia vėliava.

Vak. Europos valstybės nei poli
tiškai nei ekonomiškai, o ypaC 
kultūriškai negali dabartinės padėties 
ilgiau kęsti, ypač kai sovietiniai sėbrai 
netrukdomi kelia branduolinio karo 
baimę. Prancūzija jau nuo pat 
pradžios NATO gynyboje nedaly-Į 
vauja. Ispanija tik dabar leldžiariia 
įsijungti, nors JAV karinės bazės 
seniai ten laikomos. Išardyta Vokie
tija netiki, kad kapitalistai ir komu
nistai netolimoje ateityje galėtų ją 
suvienyti. Europos išardymo nė naujoji 
karta negali pakęsti, nes jai priklauso 
ateitis. Todėl ir girdisi balsų, kad 
vienybė ir ramybė galima būtų dalinai 
mainyti į laisvės netekimą. Čia vėl 
•Sov. Sąjunga ir jos sėbrai iš džiaugsmo 
trina delnus ir gundo V. Europą kuo 
greičiau "išlaisvinimą" priimti.

Kai kurie politiniai stebėtojai net 
baiminasi, ar tai nebūtų holokaustinio 
prakeikimo visai Europai išsipil
dymas? Ir kyla abejonė, kad "du 
didieji", nusiginklavimo dūmus laidy
dami, savo interesais rūpindamies, 
gali surasti išeitį ir suardytosios 
Europos likimą Išspręsti sovietų 
naudai. Žinoma, sovietai uš tai galėtų 
pripažinti Izraelį ir įsijungti teigiamai 
į Vid. Rytuose taikos įgyvendinimą. 
Pasaulio hedonistai galėtų atleidę 
diržus gyvenimu džiaugtis, o kai kam 
būtų įdomu, kas ištikrųjų buvo 
Antrojo pasaulinio karo laimėtoju? 
Arba: kas yra tie, šių laikų politiniai 
genijai?

J. ARAS

priemiestyje. "Collected Works" kny
gynas yra tuo įdomus, kad jame yra, 
kitur nelabai gaunamų, mažo tiražo 
knygų.

♦
Dr Elvyra Petrikaitė - Šurnienė iš 

Melbourne dalyvavo Tarptautinėje 
hematologų konferencijoje Sydnejuje 
NSW universitete. Tuo pačiu aplankė 
keletą prietelių, Lietuvių Klubą

JAUNIMO SKILTYS

J PASAULIO LIETUVIŲ 
Jaunimo kongresas

J auni mo kongreso
VAJUS

Melbourno jaunimas sparčiai dirba 
ruošdamasis Šeštąjam pasaulio lietu
vių jaunimo kongresui. Jis dalyvauja 
įvairiose kongreso ruošos komisijose, 
ruošia parengimus, spektaklius, vaka
rienes, koncertus. Visos šių paren
gimų pajamos eina kongreso ruošos 
reikalams. Jau yra įvairiais būdais 
sukaupta graži suma pinigų, kurie bus 
naudojami tinkamam pravedimui kitų 
metų pabaigoje prasidedančiam kong
resui, bei parėmimui atstovų iš kai 
kurių pasaulio kraštų, dėl vienų ar 
kitų priežasčių negalinčių apsimokėti 
savo išlaidų.

Bet lėšų reikia daugiau. Tinkamai 
suruoštas kongresas parodys visų 
Australijos lietuvių solidarumą ir 
pasitikėjimą jaunimu, kuris atlieka 
visą kongreso ruošos darbą.

Melbourne šiuo metu vyksta aukų 
telkimo vajus. Grupė pasišventusių 
Melbourno lietuvių, kurių eilėse yra 
Antanas Bajoras, Irena O'Dwyer, 
Teresė Jurgelaltienė, Juozas Kviete- 
laitis, Algis ir Brigita Karazijos, Vida 
Vaitiekūnaitė, Kęstutis Lynikas, Li
dija Petruševičienė, Linas Šeikis ir 
Vida Žemaitytė yra pasiryžę ap

ASMENINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir pakeitimo taisyklių siuntiniams į Lietuvą 
siųsti, dabar vėl. galima paremti savo artimuosius pasiunčiant jiems 
naudingų dovanų.
Šių metų pradžioje siūlome šiuos dovanų siuntinius: 
1986 - 1
Vyriškas arba moteriškas bliuson’as - anorakas, 
velvetinės "Wrangler" firmos džinsinės kelnės, 
vyriški arba moteriški sportiniai batai firmos "Adidas". 
Šio siuntinio kaina pasiunčiant oro paštu $160.00. 
1986 - 2
"Adidas" firmos sportinis kostiumas, sportiniai batai firmos "Adidas", 
vyriškas arba moteriškas megstinis, vyriškas arba moteriškas 
bliusonas - anorakas. velvetinės arba denim medžiagos džinsinės 
kelnės firmos ’Wrangler" arba "Levi", 
šio siuntinio kaina $280.oo.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu PAVELDĖTOJUI 
BŪDU.

Dėl visų informacijų rašykite:
Z. JURAS

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB., England.
Telef. 01 460 2592

Bankstowne ir "Mūsų pastogės" 
redakciją. 

«

"Talkos" Sydnejaus skyrius įsigijo 
savo telefoną. Dabar sekmadieniais 
nuo 2 iki 4 popiet jiems galima 
skambinti (02) 7098662.

Nuosavą meno galeriją Canberroje 
atidarė p. Dorothy Danta, dr. Gyčio 
Dantos žmona.

į Europą išvykę yra sydnėjiškiai dr. 
Marija ir Balys Barkai, kurie lankėsi ir 
Lietuvoje. 

lankyti Melbourno lietuvius ir jiems 
pasiūlyti tapti kongreso garbės mece
natais, paaukojant po penkis šimtus ar 
daugiau dolerių, ar kongreso garbės 
rėmėjais paremint šimtu ar daugiau 
doleriu. Šie žmonės savo darbą ir laiką 
skiria kongresui be jokio atlyginimo 
sau. Visi jų surinkti pinigai yra 
perduodami kongreso iždininkui ir 
įnešami į VI Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso ruošos komiteto sąskaitą 
lietuvių kooperatinėje kredito drau
gijoje "Talka". Visos aukos skel
biamos laikraščiuose, o visos kongreso 
apyskaitos bus tikrinamos Australijos 
ir Pasaulio lietuvių bendruomenių 
vadovaujančių organų. Visi tapę 
garbės mecenatais ir rėmėjais bus 
atžymėti tinkamais lakštais ir meda
liais.

Kviečiame visus Mleburno lietuvius 
nuoširdžiai priimti pas juos apsi
lankančius rinkėjus. Prieš ateidami jie 
stengsis su aplankomais susirišti 
telefonu ir susitarti dėl tinkamo 
apsilankymo laiko.

VI PLJK Finansų 
komisija

Pas sydnėjiškius p.p. Kondrackus 
vieši giminaitė iš Kauno.

į Kelionę aplink pasaulį išvyko 
Sydnejaus lituanistinių kursų vedėja, 
poetė Aldona Veščiūnaitė - Janavi
čienė su dukra Karile. Jos 5 dienas 
praleido p. Aldonos jaunystės mieste - 
Vilniuje.

*
Sydnejaus Lietuvių klubas Banks

towne pasipuošė originaliu meno 
kūriniu - senovės lietuvių tradicijomis 
išsiuvinėtu mūsų valstybės herbu. Jį 
klubui padovanojo p. Jūratė Ivinskienė 
savo a.a. vyro prof. Algio Ivinskio 
trečiųjų mirties metinių atminimui.
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III E* L Sporto žeddynės

i

SPORTAS = kūno KULTŪRA

Kaip žinia, 1988 m. gruodžio 26-31 
d.d. Adelaidėje ruošiamos Žaidynės, 
kurie sėkmingas pravedimas turėtų 
rūpėti ne vien tik šios lietuvių 
kolonijos tautiečiams, bet ir visai 
Australijos Lietuvių Bendruomenei.

Remiantis ALFAS Valdybos 1985 
m. rugpiūčio 28 d. raštu, Adelaidės 
L.S.K. "Vytis" Valdybos sukviestame 
posėdyje spalio 24 d. sudarytas III-jų 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių 
Organizacinis Komitetas, kuriam va
dovauti pakviestas Jurgis Jonavičius.

Nariais j Organizacini Komitetą 
įeina: Stasys Urnevičius, Sigitas 
Visockis, Antanas Skiparis, Petras 
Andrijaitis ir Robertas Sidabras.

Ryšininku tarp Organizacinio Ko
miteto ir Australijos (staigų, biznių ir 
kitų institucijų pakviestas Viktoras 
Raymond - Ramonaitis.

Organizacinis Komitetas paruošė 
detalizuotas Žaidynių pravedimo gai
res bei provizorinę sąmatą, pristatytą 
Australijos Lietuvių Sporto Klubų 
atstovams pereitos Sporto Šventės 
metu Sydnejuje.

Š.m. gegužės 1 d. Organizacinio 
Komiteto posėdyje pranešimus padarė 
Jurgis Jonavičius bei Petras Andri
jaitis, kuris painformavo kaip klubų 
atstovai atsiliepė i provizorinę sąma
tą. Paaiškėjo, kad didžiausias Žaidy
nių lėšų telkimo darbas teks Org. K- 
tui, nors,visi klubai pasižadėjo platintį , 

SALE krepšininkai

loterijos bilietus. Sporto Švenčių 
dalyviai yra įpareigoti sekančiose 
trejose Sporto Šventėse įmokėti po 2 
dol. į P.L.S.Ž. Org. K-to iždą. Taip 
pat į šį iždą pasižadėjo įnešti 5 % 
pajamų visi Australijos Lietuvių 
Sporto Klubai iš parengimų sekančių 
trijų metų laikotarpyje.

J. Jonavičiaus pranešimas lietė III- 
jų Žaidynių organizavimo bei prave
dimo reikalus. Komiteto pirmininko 
nuomone iš Šiaurės Amerikos spaudos 
pasisakymų matosi, kad apie 100 
sportininkų atvyks iš užjūrio. Tiki
masi, kad Žaidynėse bus varžomasi tik 
mūsų Sporto Šventėse kultyvuojamose 
sporto šakose.

"Vyčio" klubo metiniame susirin
kime gegužės .25 d. numatoma 
sudaryti lėšų telkimo komitetą, kuris 
savo darbą pradės tuoj pat. Tikimasi, 
kad lietuviai biznieriai parems numa
tomą loteriją stambesniais fantais.

"1988 m. sueina 50 metų nuo 
Lietuvių Tautinės Olimpiados Kaune. 
III-se Žaidynėse tiku šią sukaktį 
tinkamai pažymėti", taip užbaigė 
savo pranešimą J. Jonavičius.

Buvo aptarti kiti einamieji reikalai. 
Dabar laukiame žinių, ką nutarė 
Šiaurės Amerikos (ŠALFASS) sporto 
klubų atstovai, kurie buvo suvažiavę į 
Hamiltoną, Kanadoje gegužės 2-4 
dienomis.

R. SIDABRAS

Su apgailestavimu tenka konsta
tuoti, kad daugelis rašančiųjų, minė
dami įvairias mūsų gyvenimo kul
tūrines vertybes, praleidžią lietuvių 
sportinius užsiėmimus, kurie, visai 
nedvejojant, yra bendrųjų kultūrinių 
veiksnių neišskiriama dalis.

Štai, neperseniausiai Adelaidėje, 
lietuvių Studijų Dienų metu, mel- 
bourniškis A. Šimkus, savo paskaitoje 
kalbėdamas apie tarpbendruomeninį 
kultūrinių ryšių pagyvinimą, pra
džioje aptaria lietuvių kultūrą, kuriai 
jis priskiria tautinius šokius, dainą ir 
muziką, literatūrą ir teatrą. Pabai
goje, trumpai užsimena apie indivi
dualius kultūrinikus, kaip poetus, 
rašytojus, tapytojus ir skulptorius, 
kurie prisideda prie lietuvių kultūros 
išlaikymo, bet nė trumpu žodeliu 
neprasitaria, kad dalyvavimas sporti
niuose užsiėmimuose irgi yra kul
tūrinis veiksmas.

Kultūra yra bet kurioje gyvenimo 
srityje atsiektas fizinis arba dvasinis 
pažangumas, kuris, laiko bėgyje, įeina 
į bendrojo gyvenimo nenutrūkstamą 
veiksmą. Remiantis Lietuvių Enci
klopedija, žmogus pats išvysto gyve
nimo ir egzistavimo sąlygas ir šias 
žmogaus išsivystymo sąlygas ir va
diname kultūra.

Kalbėdami apie kultūrą, dažniausiai 
turime omeny fizinę arba dvasinę 
kultūrą ir nedaug rasime veiksnių, kur 
abudu šie reiškiniai ligiagrečiai būtų 
ugdomi. Fizinis auklėjimas ir sportas 
ryškiausiai visapusiškai lavina žmogų 
ir malonu prisiminti, kad Lietuvoje 
sportą ir fizinį auklėjimą mes va
dinome kūno kultūra ir Kaune 
turėjome puikiausius Kūno Kultūros 
Rūmus, kuriuose veikė Aukštieji Kūno 
Kultūros kursai. Taip pat, turėjome 
įdomiai paruoštus trijų laipsnių, Kūno 
kultūros ženklus, kuriuos buvo ne taip 
lengva įsigyti.

Jeigu jau norime kalbėti apie 
kultūrą, tai, mano manymu, yra 
nusikaltimas minėti tik tautinius 
šokius, dainą, muziką, tapybą, lite

ratūrą ir teatrą, užmirštant arba 
išjungiant sportą ir kūno kultūrą.

Gaila, kad vis dar atsiranda 
žmonių, kurie mano, kad sportas yra 
tik lakstymas paskui sviedinį, Už
mirštant, kad ėjimas, bėgimas, šuoliai 
ir įvairūs išsilankstymai yra pagrindi
niai žmogaus judėjimo ir sveikos kūno 
plėtotės veiksniai, be kurių žmogus 
negalėtų tobulėti.

Žmogaus kūno kultūra pasireiškia 
per visapusišką asmenybės ugdymą, 
kas prasideda jau ankstyvoje vaikys
tėje ir trunka visą žmogaus gyvenimą. 
Kūno kultūros pagrindinis tikslas yra 
siekti dvasinio turtingumo, moralinio 
tyrumo ir fizinio tobulumo harmonijos. 
Tokią harmoniją galima atsiekti tik 
per gerai išplanuotą fizinį auklėjimą, 
kur gimnastika, judrieji ir sportiniai 
žaidimai, turizmas, lengvoji atletika, 
slidinėjimas, čiuožimas, plaukimas ir 
kiti sportiniai užsiėmimai skatina 
visapusišką fizinį vystymąsi, lavina 
greitumą, vikrumą, ištvermę, atspa
rumą ir kitas svarbias žmogaus 
ypatybes, ugdo- paklusnumą ir pratina 
prie grupinio bendravimo, stiprina 
valią, drąsą, ryžtingumą ir sveikatin
gumą.

Mums, studijavusiems kūno kultūrą 
ir ilgus metus auklėjusius jaunimą 
fizinio' auklėjimo ir sportinėje dva
sioje, yra skaudu matyti ir girdėti, kad 
mūsų bendrojo bendruomeninio gyve
nimo vadovaujantieji asmenys, dažnai, 
sąmoningai ar nesąmoningai išjungia 
fizinio auklėjimo ir sporto' reikalą iš 
mūsų kultūrinių pasireiškimų.

Gerbkime sąvąjį sportinį Jaunimą ir 
pripažinkime jiems, kas jiems pri
klauso.

Fizinis auklėjimas ir sportas yra 
kūno kultūros neišjungiama ir labai- 
svarbi mūsų lietuviškojo jaunimo 
auklėjimo dalis ir niekas neturi teisės 
žeminti mūsų sportininkų orumo, 
išjungiant juos iš bendrojo lietuvių 
kultūrinio auklėjimo supratimo.

LEONAS BALTRŪNAS

Ilonos Strlmaltytės-Hare sūnus 
Adomas krepšinį žaisti pradėjo dar 
vaikas būdamas. Kol gyveno Mel
bourne lošė "Varpo" komandoje. Visi 
trys Ilonos sūnūs neblogi krepšininkai 
ir aukšti vyrai. Adomas - mažiausias, 
tik 6 pėdos ir keturi inčai ir jam jau 
21—ji metai baigiasi. Neapsamanojo 
vaikai ir į kaimą gyventi išvačiavę. 
Visi trys lošia vietinėj Sale "squad" 
komandoj, visi tris priklauso Gipps- 
lando "Žaibo" komandai, kuri dėl 
lietuvių trūkumo laikinai "miega". 
Yra tik penki lietuviai ir, kiek žinau, 
jiems negalima priimti svetimtaučių/ 

Čia gal ponas Laukaitis galėtų 
išaiškinti tas taisykles spaudoje, nes 
žmonės domisi, kodėl mūsų, t.y. 
Gippslando, tokia gera komanda iširo, 
nors visi penki vyrai yra "squad" lygio 
lošėjai: Algis Vieraitis (iš Adelaidės, 
dabar gyvena Sale), Joe Šeštokas 
(treniravosi su "Lakers", bet dėl 
tarnybos turėjo išeiti. Dirbdamas 
Latrobe policijoj, jis dažnai nebūna 
namie, bet "Žaibo" komandoj galėtų 
žaisti). Na, ir trys Hare broliai. Gaila 
geros lietuviškos komandos, kuri 
mums, "kaimiečiams", yra didelis 
dalykas.

A.M.

Pranešimas slidininkams

Šių metų žiemos Sporto Šventę ruošia Sydnejaus Lietuvių 
Sporto Klubas "Kovas" N.S.W. Snowy Mountains. Lenktynės įvyks 
šeštadienį, rugsėjo 13 d.

Nakvynė jau yra užsakyta, Smiggin Holes, 40 asmenų. Nakvynė: 
penktadienio ir šeštadienio naktys, kaina $ 50. Slidininkai, kurie norite 
šioje sporto šventėje dalyvauti prašome užsiregistruoti iki liepos 1 d. 
Šventės dalyviai kuriems reikalinga nakvynė, nakvynės mokestį turite 
susimokėti iki liepos 1 d., pavėlavusiems nakvynė nebus parūpinta. 
Visą korespondenciją siųsti V. Binkis 9/13 Church St. Ashfield, 2131 
N.S.W., kur galėsite gauti daugiau informacijų.

Su pagarba
A.L.F.A.S. Valdyba

ATOSTOGOS SU LAZDOMIS (golfo)
O. MAKSVYTIENĖ 

(tęsinys)
...Kelias eina blogyn. Šone 

lieka "lookout ir picnic area", bet 
užsukam i Winegarden gallery ir Herb 
garden. Karštis tiesiog užima kvapą, 
apžiūrėję kates, šunis, paveikslus, 
keramiką, su šeimininkais pasidalinę 
įspūdžiais, traukiam toliau.

Kelias dar blogesnis, (važiuojam į 
negrįstą. Šone matosi observatorija. 
Pasižiūrėję, lekiam toliau. Matom 
driežą, kokio metro ilgio, stovi galvą 
iškėlęs. Mašina pasišokinėdama le
kia per duobes, "Stok I kengūros!" 
šaukiu. Ir dar mašinai gerai nesusto
jus, lekiu pasigriebus aparatą. Vos 
koją neišsisukau, šokdama per griovį. 

Kol nušlubuoju, nusitaisau aparatą iš 
šešių kengūrų beliko viena. Lei
džiamės tolyn. Mašina tarkuoja ke
lią. Pagaliau privažiuojam "centrą".

Galima, išsinuomot seną tramvajų. 
Viduj lovos, prausyklos. Aplink kalnai. 
Karšta. Sakau: "Gal pasiliksim kokiai 
dienai", bet vyras - "Jokiu būdu!" 
Išlipęs apžiūri mašiną, suskaičiuoja, ar 
dar visi ratai. Aš jau gatava pamėginti 
užlipt į kokią pakriaušę. Bet apsi- 
sukam atgal, vėl šokinėjam per 
duobes. Iškišus aparatą per langą, 
fotografuoju kalnus, kengūras. Saulei 
leidžiantis (važiuojam į, Coonaba- 
rabran. Užsukam į kristalų muziejų, 
kur išstatyti vietos mineralai. Wa
rrambungle kalnuose, kurių vidury 

stovi Coonabarabran miestelis, yra 
nuostabių, spalvotų kristalų, uolenų. 
Muziejus yra gavęs NSW Travel 
Award. Kaip paprastai, ne tik apžiū- 
rim, bet ir išklausom šeimos istorijų, 
patarimų, kur geriau apsistoti, kodėl 
ten, o ne kitur. Pagaliau pavalgom ir 
einam pasivaikščioti. Sako Pilligos 
miškuose negalima pasiklysti, nes 
pušys samanotos. Bet kur tu matysi 
samanas ant pušų ir dar mieste. Taigi 
negalėdami pasiklausti, kur mūsų 
motelis, nes pamiršom pažiūrėti kaip 
vadinasi, išvaikščiojom dvi valandas, 
kol suradom.

Kitą rytą saulei tekant išvažiuojam 
į Moree. Newell H'way, geras kelias. 
Baltuoja medvilnės laukai, pakaitom 

su auksiniais saulėgrąžų plotais. 
Narrabri užkandę, važiuojam toliau. 
Augmenija vėl keičiasi, daugiau 
medžių. Bet neilgam. Vėl sausa žolė, 
avys ganosi. Vienur kitur sustatyti 
prie farmos baltuoja jaučių griaučiai. 
Kelias lygus, kaip stalas. Nuo karščio 
laukuose matosi miražai. Žemė - 
raudona. Juozas sako: "Gerai būtų 
bulves auginti”. Artėjant prie Moree 
matome jaučių bandas, javus, medvil
nę. Vos įvažiavus į miestą/ vaizdas 
pasikeičia: visur žalia, Gwydir upė 
pilna vandens, miestas garsėja mine
raliniais šaltiniais, kur vanduo 40 
laipsnių karščio.

(bus daugiau)

Mūsų pastogė Nr 19 1986.5.19 psl. 7
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y VARPO KLUBO
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A

METINIS BALIUS
GEGUŽIO 24tq 

ŠEŠTHDIENJ 
7-30 Ual

Melbourno I ietuvių Natriuose
Gros puiki muzika ir 

bus paruosta skani vakar iene
Kaina $13
arba $ 9 Studentams ir 

pensininkams

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKA

Gauta: "Aidai" 85-6. "Pasaulio 
Lietuvis” 86-4. A. Baranausko 
"Anykščių Šilelis", lietuvių, rusų, 
vokiečių ir anglų kalba, Vilnius 85. C. 
Juršėno "Tarptautininko žinynas", 
Vilnius 83. K. Kubilinsko "Stovi 
pasakų namelis", I "Vyturio" leidinys; 
ii. B. Žilytė, Vilnius 85. A. Liobytės 
"Pasaka apie narsių Vilniaus mer
gaitę Ir galvažudį Žaliabarzdį", II 
leidimas; ii. B. Žilytė, Vilnius 85. A. 
Matučio "Dvylikos svečių lauktuvės"; 
ii. A. Makūnaitė, Vilnius 84. Aukojo: $ 
10 V. Pleškūnas, po $ 5 J. Juška, J. 
Pranckūnas. $ 4 ir "The Voice of the 
Martyrs", april - may 86 - P. Binkus. 
22 religinio turinio knygas - J.T. 
Krasauskai. "Dirvos" komplektą - J. 
Krikščiūnas. Nuoširdi padėka.

Bibliotekos vedėjas

Bilietus užsakyti pas 
□.Sadauską Tel '.557 4125 
E.Ragauską Tel :583 6574

16-in EAST TEXHACE, BANKSTOWN (TeL 708 14 14)

GEGUŽĖS 25 D., SEKMADIENĮ, 2.30 VAL.

Turgus

BIRŽELIO 1 D., SEKMADIENĮ, 3 VAL.

"Sutartinės" koncertas

TAIP PAT PRIMENAME, KAD ŠIUO METU LIETUVIŲ KLUBE 
GROJA Iš NAUJOSIOS ZELANDIJOS ATVYKĘ

SAMOAN GROUP
THE FIVE STARS
(FETU E LIMA)

Gegužės 23 d., penktadienį
Gegužės '24 d., šeštadienį
Dėl smulkesnių informacijų skambinkite į klubą 708 1414.

Pranešame Melbourne Lietuvių Pensininkų Sąjungos nariams, kad 
numatytos išvykos j Albury yra pakeista data, būtent, vietoje gegužės 
■29 d. (ketvirtadienį) į 30 d. (penktadienį).

Kam šita data yra netinkama, malonėkite apie tai neatidėliojant 
pranešti poniai Jablonskienei tel. 818 7145. Be to kas norėtų 
pasinaudoti šita proga aplankyti Albury nemokamai, prašom kreiptis 
taip pat pas p. Jablonskienę virš minėtu telefonu.

, Lietuvių Pensininkų Sąjunga.

1986 m. balandžio mėn. 20 d. Melbourno Socialinės Globos Moterų 
Draugijos metiniam narių susirinkime išrinktoji valdyba pasiskirstė 
pareigomis sekančiai:

Pirmininkė - J. Žalkauskienė, sekretorė - A. Grikepelienė, 
iždininkė - V. Morkūnienė, ligonių ko-ordinatorė - E. Korsakaitė, 
parengimams ruošti - V. Bladzevičienė ir B. Bitienė, kandidatės - S. 
Meiliūnienė ir B. Gaigalienė, revizijos komisija - E. Šeikienė, E. 
Volkienė ir I. O’Dwyer.

Visais draugijos reikalais prašoma kreiptis pas pirmininkę J. 
Žalkauskienę, 16 Nandina St., Forest Hill 3131, tel - 874 5250.

Aukos "Musų pastogei"

S. Darius S 5
I. Ndrvydienė S 5
K. Cieminis * 5
J. Voveris A.C,T. ® 5
D. Martin N.S.W ® 5

Alfonso Bikulčiaus, prieš 15-ka 
metų mirusio, atminimui pagerbti 
Alisa ir Vincas BALTRUKONIAI 
aukojo $ 20.

Visiems nuoširdus ačiū.

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJU GARSINIMAS

Kas Yra Dangus?

"Tebūnie pašlovintas Dievas ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
Tėvas, kurs pagal didelį savo gailestingumą atgimdė mus gyvajai 
vilčiai Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusiųjų, negendančiai, 
nesuteptai ir nevystančiai tėvonystei, laikomai danguje jums." - I 
Petro 1:3,4.

JEI norime gauti Šventraščio atsakymą į klausimą, kas darosi su 
nusidėjėliais ir su šventaisiais anapus kapų, turime apsvartyti visa, kas 
Šventajame Rašte pasakyta apie dangų. Šventasis Raštas griežtai 
sako, kad Dievas sutvėrė žmogų gyventi ant žemės, ir kad žemė buvo 
sutverta kaip žmogaus namai. Nors žmogus prarado savo žemišką 
viešpatavimą ir už nusidėjimą buvo pasmerktas numirti; tačiau Jėzaus, 
žmogaus Atpirkėjo, mirtimi ir prisikėlimu, buvo užtikrintas jam 
sugrąžinimas gyvenimo ant žemės. Nuo visuotinojo prisikėlimo, kuriuo 
visa žmonija bus sugrąžinta į tobulą žmoginį gyvenimą, tobuloje ir 
puikioje žemėje, yra išskiriami tik ištikimieji Viešpaties pasekėjai, 
kurie, turėdami aiškius Šventraščio pažadus, gaus dangišką 
atlyginimą.

Biblijoje, ypač Naujame Testamente, yra daug pasakyta apie 
dangišką viltį. Pats Jėzus yra pasakęs: "Mano Tėvo namuose daug 
buveinių. Jei tap nebūtų, būčiau jums pasakęs, nes aš einu jums vietos 
prirengti. Kada aš būsiu nuėjęs ir prirengęs jums vietą, aš vėl ateisiu ir 
pasiimsiu jus pas save, kad kur aš esu, ten ir jūs būtumėte."

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite: P. Bašinskas, 16 
Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

PA DfiK A

Metinis klubo balius praėjo su pasisekimu dėka asmenų, kurie savo 
parama, pastangomis ir darbu prisidėjo prie jo pravedimo.

Visų pirma, klubo valdybos padėka Leekai Kriaucevičiūtei - 
Gruzdeff už loterijai dovanotą paveikslą, p. A. Adomėnienei ir p. V. 
Jasulaičiui (iš Viktorijos) už dovanotus fantus.

Taip pat ir ponioms V. Jasiūnienei, E. Jonaitienei, O. Maksvytienei, 
V. Stanevičienei ir T. Vingilienei.

Janei Šarkauskienei, klubo valgyklos vedėjai, už vakarienę (su 
didele nuolaida) metinio baliaus metu. Taip pat ir jos pagalbininkėms 
už darbą.

Padėka ir ponams Roy ir Carolyn Ellyard (iš Flower Power) už 
dovanotą kambarinę gėlę, kuri buvo laimingo įėjimo bilieto prizas.

Dėkojame Audronei Plūkaitei Pope už gražų gėlių išdėstymą 
salėje ir jų parūpinimą.

Klubo valdybos nuoširdi padėka visiems nuolatiniams talkininkams 
ir jų žmonoms už rūpestį ir pagalbą ruošiant šį balių.

O didžiausia padėka visiems dalyvavusiems, nes be jūsų vakaras 
nebūtų pasisekęs.

Dėkojame. ,
Dar viena padėka tenka p. Jūratei Ivinskienei iš Newcastlio, kuri 

pagerbdama savo prieš 3 metus mirusio vyro atminimą, padovanojo 
klubui savo darbo siuvinėtą Vytį, kuris dabar puošia antrojo aukšto 
fojė.

Lietuvių klubo valdyba

Canberros Lietuvių - Australų Klubas ieško
VEDĖJO

Klubo komitetas ieško žmogaus užimti klubo vedėjo pareigas

Tinkamas asmuo turės vesti ir prižiūrėti šio sėkmingo ir pelningo 
klubo kasdieninę veiklą, kontroliuoti tįarnautojus, vesti knygas, ir 1.1. 
Laisvas anglų kalbos naudojimas būtinas.

Alga pagal nustatytus "awards".
Susidomėję prašomi rašyti šiuo adresu:

"Klubo vedėjas"
29 Denny Str. 

LATHAM ACT 2615 
nevėliau kaip iki š.m. birželio 9 dienos.
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Norintieji daugiau žinių, gali paskambinti vakarais
p. Jonui Andruškai (062) 824290 ar
p. Jurui Kovalskiui (062) 546287
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