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E»E R SA VAI TĘ Už geležinės uždangos

Australijos doleris dar labiau krito, 
praėjusį trečiadienį jis buvo vertas US 
65.2 c. Londone ir Niujorke.

Kietai laikydamasi savo nusi
statymo prieš ekonominių sankcijų 
pritaikymų Pietų Afrikos respublikai. 
Anglijos ministerė pirmininkė Marga
ret Thatcher pasiuntė savo užsienio 
reikalų ministerį Sir Geoffrey Howe į 
Pietų Afrikąc vietoje ištirti padėtį. 
Prieš sankcijas Pietų Afrikai yra 
nusistatę JAV prezidentas Reaganas 
ir Vak. Vokietijos kancleris Kohl, o 
taip pat didžiausios Pietų Afrikos 
juodųjų grupės - zulusų - vadai. Pietų 
Afrikos unijos pranešė apie pla
nuojamą visuotinį streikų.

Kalbėdamas Lenkijos komunistų 
partijos suvažiavime, Sovietų Są
jungos vadas Machailas Gobačiovas 
puolė JAV prezidentą Reaganąuž tai, 
kas jis "sabotuojąs" nusiginklavimo 
derybas. Gorbačiovas savo kalboje 
gėrėjosi Lenkijos komunistų partijos 
veikla, ypač aukštai įvertindamas 
asmeniškai generolą Jeruzelskį. Tuo 
pačiu metu Gdanske ir Gdynėje 
vykusias "Solidarumo" ir darbininkų 
aukų garbei demonstracijos buvo 
netrukdomos policijos. Per TV net 
galėjome matyti besišypsančius poli
cininkus, atseit "Bawix się dzieci".

Sovietų Sąjungos vadovas M. Gor
bačiovas labai aktyviai ruošiasi susi 
tikikmui su prezidentu Reaganu 
Ženevoje.

JAV visuotinai švenčiama Laisvės 
statulos (kuri, kaip žinia, stovi 
Niujorko uoste) šimto metų jubiliejus.

Laisvės statulą Amerikai padova
nojo Prancūzija, ją sukonstravo žymu
sis inžinierius Eifelis, tas pats kur 
suprojektavo ir pastatė Eifelio bokštą 
Paryžiuje.

LIETUVIS PRARADO PILIETYBĘ 
AMERIKOJE

Dienraštis "The Australian" bir
želio 23 d. laidoje 8 pusi, patalpinęs 
prancūzų žinių agentūros pranešimą, 
kad Juozas KUNGYS 80 metų, 
gyvenantis Clifton,New Jersey apelia
cijos teismas Amerikoje atėmė jam 
Amerikos pilietybę.

SYDNĖJAUS TELEVIZIJA SUSTOJO 
PUSIAUKELĖJE

Birželio 13 d. Channel 7 paskelbė 
sensaciją, kur su Wiesenthal iš Vienos 
pranešė klausytojams, kad Sydnėjaus 
Lietuvių BendruomenĘ slepia karo 
nusikaltėlį Arnoldų PABRĖŽĄ. Grei
tos akcijos ėmėsi žurnalistų vardu A. 
KRAMILIUS ir A. GINIŪNAS, Syd
ney Apylinkės valdybos pirm., pasiųs 
darni protesto notas. Pirmadienio 
planuota laida buvo atšaukta, kad 
neatsidūrus teisme.

kor.

Naujosios Zelandijos ministeris pir
mininkas P. Lange pareiškė, kad jis 
neatsisako ANZUS, bet kad Amerika 
karinio konflikto atveju nėra įpa
reigota padėti Naujajai Zelandijai. 
Kažkodėl pamirštama, kad jei ne JAV, 
tai po Antrojo pasaulinio karo 
Australiją (ir N.Z.) gal jau būtų valdę

Japonai...

Meksikoje pasibaigė Pasaulio fut
bolo taurės pirmenybės. Jas laimėjo 
Argentina, finale rezultatu 3:2 įvei
kusi Vakarų Vokietijos komandą. Šių 
pirmenybių žvaigždė buvo Argentinos 
komandos kapitonas, centro puolėjas 
Diego Maradona. Sekančios Pasaulio 
futbolo taurės varžybos vyks už 
keturių metų Italijoje.

Malazijoje nuteisti pakarti už 
narkotikų gabenimą australai Barlow 
ir Chambers padavė malonės prašymą 
karaliui. Kol prašymas nebus ap
svarstytas, mirties bausmė nevyk
doma.

Netikėtai pasitraukusį NSW mi
nisterį pirmininką Neville Wran pa
keitė buvęs sveikatos ministeris p. 
Unsworth. Atrodo, jis yra daug 
kiečiau negu jo pirmtakas nusistatęs 
prieš korupciją ir kriminalistus, ypač 
narkotikų pirklius.

Sydnėjuje įvesta nauja priemonė 
eismui pagerinti - draudžiamoje 
vietoje (clearway) pastatytas au 
tomobilis nutempiamas į šalutinę 
gatvę. Savininkas, norėdamas jį at
gauti turi sumokėti už nutempimą $68, 
ir baudą $60. Miesto centre eismas 
pagerėjo.

Birželio 30 d. Australijoje pravestas 
visuotinis gyventojų surašymas Cen 
zus 86.

Pavergtų tautų savaitė
N.S.W. Pavergtų Tautų Komite

tas atžymėti Pavergtų Tautų savaitę 
ruošia Motorkadą liepos 19 dienų. 
Dekoruoti automobiliai ir sunkveži
miai renkasi Wattle str. prie Went
worth Park.

Išvykstama į Sydnėjaus gatves 11 
vai. ryto. Motorkada baigsis prie 
Sovietų Konsulato Woohlaroje.

Kiekviena tautybė pasiruošia po 
simbolinį juodą karstą ir kaltinimus 
Sovietų Rusijai, kur bus teisiamas 
Sovietų Sąjungos valdovas Gorba- 
čevas. Lietuviai kviečiami dalyvauti 
Motorkadoje ir teisme. Turintys 
specifinių kaltinimų skubiai infor
muoja P.T.K. atstovą A. Kramilių. 
ar A. Giniūną.

Liepos 23 d. trečiadienį Martin 
Place jaunimas kviečiamas savo ruož
tu paminėti Pavergtų Tautų savaitę. 
Šio parengimo koordinatorius yra 
jaunas ukrainietis Jaroslav Sworak. 
Jaunimas kviečiamas kuo greičiausiai 
susirišti su p. Sworak darbo metu (265 
9677) arba namuose tel. 799 4158.

juli
Šiemet baigiasi vieno iš jauniausių 

sąžinės kalinių - JULIAUS SAS 
NAUSKO tremties laikas. Julius gimė 
1960 m. Vilniuje. 1976 m. išmestas iš 
mokyklos, tardytas KGB dėl bažny
čios lankymo. Tais pačiais metais 
Visų Šventų dieną sumuštas milicijos 
už tai, kad uždegė žvakutes ir padėjo 
gėlių ant partizanų kapų. 1977 m. jo 
namuose padaryta krata. Julius pro
testuoja prieš pašalinimą iš mokyklos 
ir šaukimą į armiją. 1978 m. nuo karo 
prievolės atleistas dėl sveikatos. 
Protestuoja prieš Lietuvos tradicijų 
draudimą. 1979 m. nori stoti į Kauno 
kunigų seminarijų, bet nepriimamas. 
Protestuoja prieš Stalino - Hitlerio 
paktų. Suimamas. 1980 m. teisiamas

US SASNAUSKAS

Liepos 27 d., sekmadienį, 10.30 vai. 
ryto St. Andrews anglikonų katedroje 
bus pamaldos už pavergtas tautas. 
Katedros Dean Lens Shoulten kviečia 
pavergtų tautų žmones dalyvauti 
pamaldose su tautiniais kostiumais ir 
savo vėliavomis. Pageidaujamas ir 
choras su tautine giesme.

Po pamaldų anglikonai kviečia 
kavutei.

Lietuvių bendruomenė kviečiama 
dalyvauti visuose pavergtų tautų 
parengimuose. Tavo šventa pareiga, 
tautietį, tautiete, dalyvauti šiuose 
parengimuose ir pakviesti draugus.

Pavergtų Tautų. Komiteto reika
lams $20 dolerių aukų paskyrė Jonas 
Zinkus. Ačiū jam.

A.KRAMILIUS 
Lietuvių atstovas 

P.T. Komitete 

kartu su Antanu Terlecku už pogrin
dinę spaudų. Nuteisiamas 18 mėnesių 
griežto režimo lagerio ir 5 m. 
tremties. 1981 m. tremtyje dirba 
Sibire prie dujotiekio statybos. 1982 
m. jam atsisakoma duoti atostogų ir 
daryti operaciją. Julius yra labai 
blogos sveikatos: pablogėjęs regėji
mas, stuburo iškrypimas, kaulų ir kelio 
girnelės uždegimas.

Juliui galima rašyti ir siųsti do
vanėles sesers adresu: Eleonora 
Sasnauskaitė, Paberžės g.16-8, Vil
nius, Lithuania, USSR.

Nuotraukose matome Julių trem
tyje su draugų atsiųstu kamuoliu ir su 
atvykusia jo aplankyti mama.

Lietuvių 
enciklopedija

Prenumeruojantieji Amerikos Lie
tuvių spaudą žino, kiek ilgai trunka, 
kol ji pasiekia mūsų krantus. Apie 
lietuvių enciklopedijos XXXVII tomo 
pasirodymų buvau skaitęs daugiau 
kaip prieš pusmetį, bet gavau jį tik 
gegužės viduryje. Šio tomo (verti
nimas, kaip ir polemika dėl minčių 
išreikštų prieš kelis mėnesius išleis
tuose laikraščiuose, yra pavėluotas: 
skaičiau jau kelis įvertinimus kitur, 
vienok kiekvienų naujų knygą, ypač 
enciklopediją, yra verta paminėti ir 
keletą kartų.

Iš išvaizdos šis papildymų tomas 
yra lygiai toks, kaip ankstesnieji: tie 
patys kieti tamsiai raudoni viršeliai, 
t.a pati "auksinė" emblema viršuje 
dešiniame kampe su raidėmis "LEL" 
(Lietuvių enciklopedijos leidykla), tas 
pats "auksinis" nugarėlės apipavidali
nimas. Atvertus popieris atrodo 
geresnis ir raidynas aiškesnis. Bet 
viršelis jau "spėjo" atsipalaiduoti nuo 
spausdinto teksto. Ne visiškai atplyšo.

nukelta į psl.6
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Sudi e v

Vis dažniau ir dažniau artimųjų ir 
draugų akivaizdoje supilamas naujas 
kapas. Š.m. gegužės 2 d. Algirdas 
Kružas atsiskyrė su šiuo pasauliu.

Algirdas gimė ir augo gražiojoje 
Dzūkijoj, 1920 m. pabaigoj, Seirijuose. 
Algirdo tėvas Juozas buvo vargo
nininkas, kilęs iš Prūsų lietuvių 
šeimos, o motina Adelė Giedraitytė 
nuo Kybartų. Abu tėvai susipratę 
lietuviai. Augino jie šešetą vaikų ir 
visus leido į mokslą. Algirdas nuo 
gimnazijos suolo domėjosi organi
zaciniu darbu. Buvo veiklus ateiti
ninkas, keletą kartų atstovavo Aly
taus gimnazijos ateitininkus įvairiose 
suvažiavimuose. Domėjosi literatūra, 
priklausė gimnazijos literatų būreliui. 
Aktyviai reiškėsi Šaulių organiza
cijoje.

Baigęs Alytaus gimnaziją, 1938 m. 
įstojo į V.D. Universitetą ir trejus 
metus studijavo teisę. Sovietų okupa
cinei valdžiai uždarius teisių fakul
tetą, teko studijas nutraukti. 1941 
m. dirbo keliose įstaigose, tačiau iš 
visur, kaip komunistams nepalankus, iš 
darbo atleistas.' Vėliau įstojo į 
lietuvių partizanų eiles ir drauge su 
kitais slapstėsi Dzūkijos miškuose. 
Kilus rusų - vokiečių karui, įsijungė j 
rezistencijos aktyvistų eiles, buvo 
rezistencinės valdžios narys Seiri
juose.

Sovietiniam okupantui grįžtant, 
pasitraukė į Vakarus. Iki karo pa
baigos dirbo pas Vokietijos ūkininką. 
Užėjus amerikiečiams pradėjo akty
viai dalyvauti UNKOS žinioje esan
čiose lietuviškose stovyklose. Važi
nėjo po Vokietiją, Belgiją, ieškodamas 
savo tautiečių, kurie buvo prievarta 
įjungti į vokiečių kariuomenę, o po

Algirdui K:

karo pakliuvo į prancūzų, anglų bei 
amerikiečių belaisvių1 stovyklas. Tai 
buvo 1945-46 m. Slapta nešė jiems 
maistą, laiškus į stovyklą ir iš jos, 
nekartą, rizikuodamas savo gyvybe. 
Jo dėka daugelis susirado gimines bei 
pažįstamus Vokietijoje. Daug pasi
darbavo išgelbėdamas kareivėlius nuo 
sovietų nagų ir pražūties, sugražinant 
juos atgal į okupuotą Lietuvą, o gal ir 
nuo tremties į Sibirą. Didelis skai
čius jo globotų lietuvių atvyko į 
Australiją ir su dėkingumu prisi
mindavo Algirdo globą.

Sąlygoms sunormalėjus, gyvenda
mas Hannau ir kitose stovyklose, 
įsijungė į visuomeninį darbą. Skaitė 
paskaitas, bendradarbiavo spaudoje, 
pats redagavo, priklausė ir admini
stravo "Atžalyno" vaidintojų grupei. 
Vėliau Darmstadt Aukštesniojoje 
Technikos mokykloje studijavo fiziką 
- chemiją bei inžineriją. Kores- 
pondenciniu keliu tas studijas tęsė 
Australijoje - British Institute of 
Technology Sydnėjuje.

1948 m. atvykęs Australijon 
"Charlton Sovereign" laivu, valdžios 
sutarties prievolę atlikti paskirtas į 
VVoomerą, Centrinėj Australijoj, bran 
duolinių ginklų bandymų stoty. Čia 
dirbo cheminėje laboratorijoje. Ka
dangi čia dirbo daug lietuvių - 
Algirdas su draugų pagalba suorga
nizavo lietuvišką Apylinkės Bendruo
menę, Jos Valdyboje sekretoriavo, 
skaitė paskaitas, ruošė minėjimus, 
informavo spaudą. Buvo iniciatorius 
sudaryti maisto siuntas Vokietijoje 
pasilikusiems. džiova sergantiems lie
tuviams, kurie skurdo ir neturėjo 
galimybių emigruoti. Siuntiniai buvo 
siunčiami per Liet. Raud. Kryžių.

L U Z UI

Vokietijoje. Tokių siuntinių buvo 
pasiųsta gana didelis skaičius.

A.Baužės ir pirmojo "Mūsų pasto
gės" laikraščio redaktoriaus J. Žu
kausko kviečiamas, bendradarbiavo 
nuo pat pirmojo numerio išleidimo, 
pasirašydamas A.Kr.,Vadėnas. Sve
čias ir kiti rašė ir į "Australijos 
lietuvį", "Argentinos balsą" ir kitus 
laikraščius.

Atlikęs privalomą sutartį Centrinėj 
Australijoje, persikėlė į Tasmaniją, 
Hobarto miestą. Gavęs darbą Elec
trolytic Zink Tyrimo Lab., sukūrė 
šeimą. Susirado čia gyvenančius lie 
tuvius ir jau 1952 m. Vasario 16 proga 
buvo pakviestas skaityti paskaitą. 
Susipažino su čia veikiančia lietuviška 
bendruomene, kuriai tuo metu vado
vavo J. Motiejūnas, ir per metinį 
susirinkimą, daugumai nubalsavus, 
perėmė vadovavimą. Būdamas Apy
linkės Bendruomenės pirmininku įstei
gė lietuvišką mokyklą ir drauge su A. 
Kantvilu joje mokytojavo. Sekančių 
metų Vasario 16 proga išrūpino 
pusvalandį per ABC radijo stotį, 
parinkdamas programai medžiagą ir 
lietuvišką muziką. Pradėjo Hobarte 
bendrą Pabaltiečių komiteto veiklą, 
1953 m. organizavo plačiu mąstu 
pirmą Pabaltiečių eiseną per Hobarto 
miestą. Tą pačią dieną skaitė pa
skaitą anglų kalba australų rinktinei 
visuomenei ir žurnalistams, iškelda
mas pabaltiečiams už geležinės už
dangos daromas skriaudas. Tai buvo 
plačiai minėta Australų spaudoje. 
Žmonos padedamas, kur tik galėjo 
stengėsi padėti tautiečiams, tuo laiku 
dar silpnai mokėjusiems anglų kalbą. 
Be jokio atlyginimo tvarkė jiems 
reikalus įstaigose, darbovietėse ar pas

a.a. A. Kružas

daktarus. Vėliau vienas iš lietuvių 
hobartiškių taip jam rašė : "...Jūs 
buvote tėvas ir motina, brolis ir sesuo' 
kiekvienam lietuviui".

1954 m. A. Kružas persikėlė į 
Melbourną. Iki išėjo į pensiją dirbo 
Commonwealth Dept, of Housing & 
Construction - Tyrimo Lab. Pensi
ninko dienas tikėjosi praleisti savo 
naujoje gyvenvietėje, gražiame Mor- 
ningtono pajūry. Norėjo rašyti prisi
minimus, atremti komunistų valdžios 
Lietuvoje kaltinimus, už kuriuos jis už 
akių nuteistas mirties bausme.

Deja, reta, žiauri ir skausminga 
(amyloid) liga nutraukė jo gyvybės 
gijų. Paliko liūdesy žmoną ir sūnų 
Petrą, daugeliid gerai pažįstamą, 
lietuviškų jaunimo organizacijų vei
kėją, perduodamas jam visuomeninio 
darbo tęstinumą.

Ilsėkis ramybėje, taurusis lietuvi, 
toli nuo savo numylėtos gimtinės. 
Tebūnie Tau. Algirdai, lengva ši 
svetimoji žemė.

Andrius TAMULEVIČIUS

a.a. J. Liutikas

Gimęs Gargžduose lapkričio mėn.28 
dieną 1906 metais. Gyveno Palan
goje. Iš profesijos buvo statybi
ninkas. I Australiją atvyko 1948 m. 
ir visą laiką gyveno Vakarų Austra
lijoje. Būdamas statybininkas pats 
pasistatė sau namus, kuriuose išgy
veno visą laiką. Liutikų namuose, iš 
kur beatvykę tautiečiai, rasdavo 
pastogę.

A.a. Jonas buvo jautrus lietuviš
kiems reikalams; retai atsisakydavo 
būti renkamas į įvairias valdybas ir 
komitetus. Rėmė lietuvišką spaudą. 
Jaunimui ruošiant gyvus paveikslus, 
dažnai savo rankomis dekoruodavo 
sceną, lietuviškais pakelių kryžiais 
aptvertais tvorelėmis. Liutikai vieni 
pirmųjų atsiliepė į piniginį vajų

Šviesios 
atminties 1 

Jonas 
LI UTĮ KAS

Lietuvių Namams įsigyti; pirko pas
kolos lakštų už $2000.00. A.ą. Jonas 
padarė naują bilijardo stalą Lietuvių 
salei, baldų, paveikių, dovanojo 
reikmenų virtuvei. A.a. Jonas buvo 
Namų Valdybos narys ir rūpinosi jais 
kaip savais.

Likimas taip lėmė, kad Lietuvių 
Namai buvo jo paskutinio pobūvio 
vieta. Iš viešėjusio Perth'e, Mel
bourne Dainos Sambūrio atsisvei
kinimo parengimo gegužės 16 d., Jonas 
vežėsi namo pilną mašiną žmonių - 
važiavo penkiese. Namie visus iš- 
laipdinęs pats nuvežė mašiną į garažą. 
Po valandėlės namiškiai pasigedo 
šeimininko, ėjo ieškoti, ir garaže rado 
sukniubusį ant mašinos vairo ... 
Atlikęs pareigą ir atvežęs saugiai 
visus namo, pats atsisveikino su šiuo 
pasauliu, palikęs skausme žmoną Oną, 
gimines ir prletelius.

Gegužės mėnesio 21 d. po Sv.Mišių, 
kurias atlaikė lietuvių kapelionas 
Kun.Dr. A.Savickas, didelio būrio 
lietuvių ir svetimtaučių palydėtas į 
Karakata kapines. Savo Lietuvos 
žemę mylėjo Jonas visa širdimi, bet 
paskutiniam poilsiui teko atsigulti į 
svetimą žemelę. Tenebūna ji jam 
sunki.

ilsėkis Ramybėje...
V.S.

LIETUVIU KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

TALKA LTD

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

nuo $100 iki $20,000 - 13 %
nuo $20,000 iki $50.000 - 14 K
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 kplendorlnį 
mėnesį finansinių metų gale ir (rašomi ( einamąsias sąskaitas. Už 
(našus (shares) iki 17% dividendo.

* Telkia paskolas iki $30,000 (keičiant nekil. turtą, asmenines 
paskolas su garantuotojah iki $5000 ir be jų iki $2000. Procentai už 
visas paskolas užskaitomi kas 3 mėnesiai.

• (staiga veikia:
MELBOURNE 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 telkiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 2 vai. pp.

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

ADELAIDĖJEsekmadlenlaisnuo 1 iki 3 vai. pp. Lletuyių Namuose, 
6 Hastry St., Norwod. S.A. 5067

SYDNĖJUJE sekmadieniais nuo 2 viii, iki 4 vaL pp. Lietuvių Klubo 
patalCoSse: 1'6-18 Eašt Terrūce, Buiikst.own.NSW 2200.'

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą

Mūsų pastogė Nr.26 1986.7.7 psi.2
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IS RED AKCIJOS PAŠTO

1 Sveikintinas

Veržlus Ir nenuilstamas Tasmanijos 
lietuvių veikėjas ir Pabaltijo tautų 
gynėjas Algis Taškūnas kviečia j talką 
visus Australijos lietuvius padėti Jam 
prie Tasmanijos universiteto įkurti 
Baltų Studijas, kur lietuviai ir kitų 
tautybių asmenys galėtų rašyti moks
lo studijas apie Lietuvą, Latviją, ir 
Estiją.

Jau yra Įsteigta nauja organizacija, 
kuri angliškai vadintųsi The Baltic 
Research Foundation. Studijų svar
biausias uždavinys būtų skatinti 
aspirentūros studijas Tasmanijos uni
versitete lietuviškomis temomis.

Dabartiniu metu reikalingi 4-6 
kandidatai, kurie sutiktų šių studijų. 
Jie gali būti įvairių tautybių, bet turi 
turėti geras kvalifikacijas su baka
lauro arba magistro laipsniais, Ba 
chelor degree ar Master degree.

Šis sumanymas būtų lengviau įvyk
domas, jeigu Baltic Research Found
ation turėtų savo namus netoli 
universiteto. Tokie Pabaltiečių arba 
Lietuvių Namai būtų šių lietuviškų 
studijų, centras, kur būtų sava 
biblioteka, kambarys susirinkimams 
bei diskucijoms. Būtų gerai, kad prie 
jų būtų 3-4 kambariai gyventi 
studentams, kurie rašo tezes lietu
viškomis temomis.

Algis Taškūnas, kuris pats dirba 
dėstytoju Tasmanijos universitete, 
rašo: "Čia beveik kaip užburtas ratas. 
Jei turėtume namus, būtų lengviau 
surasti studentų - ypač jei jie 
Lietuvių Namuose galėtų gyventi 
papiginta kaina".

Skaitant jo laišką, kyla mintis, o ar 
negalėtų atsirasti geradarių, kurie 
padėtų šią Studijų steigimo mintį 
paremti, kad ir kuklia auka arba 
rašydami testamentą apie tai pri
siminti. Mes iš spaudos matome, kiek 
daug mūsiškių, būdami prietaringi, 
miršta nesutvarkę savo palikimo ir 
visas jų turtas nueina socialistinei 
Australijos valdžiai arba šunų globos 
draugijoms.

Supraskime, kad Jeigu mes dabar 
Australijoje nė prie vieno universiteto

sumanymas

nesukursime Lituanistikos Studijų 
Centro, tai po 10 metų tikrai nieko 
nebesukursime. Senoji patriotiniai 
susipratusi karta išmirs, o jaunimui tik 
vėjai galvoje. Mums būtinai reikėtų 
Lietuvos vardą įamžinti nors viename 
Australijos universitete. Mums tai 
nekainuotų kaip Amerikoje mili
jonas dolerių svetimame unversitete, 
čia tereikalinga turėti tik savus 
namus, kurie visada liktų lietuvių 
nuosavybėje.

Studijų ir Tyrinėjimų Centras jau 
dabar planuoja:
1. Pravesti akademines studijas 
Žmogaus Teisių Pabaltijo valstybėse 
persekiojimą vykstant svetimai oku
pacijai.
2. Skatinti tyrinėjimus apie Baltijos 
valstybių ir gyventojų istoriją.
3. Rinkti informaciją ir spaudos 
leidinius surištus su studijomis.
4. Skatinti akademinius komentarus, 
suteikti tikrą informaciją ir žadinti 
Baltijos valstybių klausimo pažinimą.
5. Organizuoti viešąją opiniją apie 
sovietinę okupaciją ir siekti taikingo 
priespaudos pašalinimo grąžinant 
toms valstybėms laisvę.
6. Teikti informaciją, kaip Vakarų 
pasaulis galėtų padėti nukentėjusiems 
nuo priespaudos.
7. Spausdinti ir rinkti kitų išspaus
dintą informaciją ir ją analizuoti.
8. Visi Studijų Centro darbai ir 
finansinė atskaitomybė bus pristatomi 
Foundacijos nariams patvirtinti.

Visi, kurie norėtų rašyti mokslinį 
darbą, lituanistikos arba baltistikos 
temomis prie Tasmanijos universiteto 
ir įsijungti į Studijų Centro darbą, 
turėtų nedelsdami parašyti laiškelį. 
Taip pat būtų malonu, kad Studijų 
Centro steigėjai susilauktų ir mūsų 
visų nuoširdžios paramos.

Visais reikalais rašyti: The Baltic 
Research Foundation, P.O. Box 777. 
Sandy Bay, Tas. 7005, Australia.

Alb. POCIUS 
Adelaidė

——— Pat al syki t, _____ 
Jei klystu

Š.m. 45-to išvežimų minėjime 
organizacijos rikiuotėj įžengė į baž
nyčią, Ramovėnai ir uniformuoti 
Šauliai su savo Vėliavom stovėjo 
garbės sargybą, Prel. P.Vasaris atna
šavo iškilmingas mišias ir pasakė tai 
dienai pritaikytą įspūdingą pamokslą. 
Minėjimo tąsa su programa vyko 
Lietuvių Namuose. Gabus Jaunuolis 
pravedė minėjimą labai tvarkingai 
anglų kalba. Ir visas minėjimas vyko 
anglų kalba. Nors mūsų, senųjų 
lietuvių, buvo daugiau kaip 80% ir yra 
tokių, kurie anglų kalbos gerai 
nesupranta, jiems nebuvo tarta nė 
vieno lietuviško žodžio. Minėjimas 
pradėtas be kunigo invokacijos. Pa
sirodo, ateityje apsieisime be kuni
gų... Po visų paskaitų, po gerbiamų 
parlamentarų įspūdingų kalbų, vyko 
meninė dalis atliekama latvių, estų, ir 
mūsų, lietuvių. Visi labai gražiai 
pasirodė pagal savo papročius ir 
kalbą.

Bet kas man yra skaudžiausia tai, 
kad toks Jubiliejinis 45-tas minėjimas 
buvo baigtas be Tautos himno. Šitai 
nemaloniai nustebino kai kuriuos 
dalyvius, o mane tai baisiai įžeidė ir 
užgavo, kad toksai svarbus minėjimas 
buvo baigtas kaip kokia vakaruška. 
Prašau gerbiamos publikos nuomonės 
ir atsiliepimų per "Tėviškės Aidus", 
"Mūsų Pastogę" ar tiesiog man 
asmeniškai. Mano antrašas: Stasys 
Lipčius, 81 Raglan St, 3460, Dayles- 
ford, Vic. Tel: 053 482810.

Jeigu jūsų nuomone aš klystu, mat 
esu senoviškas žemaitis, tai labai 
širdingai atsiprašau. Gyvenu per 30 
metų Australijoj, bet tokių atsitikimų 
nesu nei matęs nei girdėjęs.

St. LIPČIUS 
Melbournas

Broliai lietuviai

Mes visi kalbame apie Lietuvą, jos 
vargus po ruso batu, ką mes 
emigracijoje galime padėti. O daug. 
Ižbai daug, jei nebūtumėm susikaldę. 
Ką nors padaryti yra labai sunku, kol 
bus tarpe mūsų pavydas, nepasitikė

jimas, apkalbos ir išjuokimai. Mūsų 
tautiečiai laikosi grupėmis, būreliais.

Bet broliai ir sesės, pažiūrėkime kas 
darosi tarp mūsų asmeniškai, ne 
politiškai. Ką žmogus gali padaryti ar 
nuveikti, jei tavęs neprileidžia, ne 
duoda pasireikšti.

Kaip galima lavintis ar mokytis iš 
senesnio "patrioto" ir "gudriųjų", jei 
jie bijo, kad iš jų kėdės neatimtum. Jo 
vieta ir garbė aukščiau tautiškumo, jo 
mokslas, išsilavinimas virš broliškumo. 
O taip, teisybė! Jei jis mato, kad tu ar 
aš nori ką nors daryti, ką gali ir 
sugebi, jis pavydi. Jis stumia tave į 
šoną. Nenori jokių reikalų turėti nei 
tautiškai politiškai, nei Tėvynės 
vadavimo reikale.

Pasistenkime, mieli broliai, būti 
artimesni vieni kitiems, eidami sunkiu 
emigranto keliu.

Jūsų brolis lietuvis.
Pranas BARTAŠKA

Melton, Vic.

Padėkite

DIDŽIAI GERBIAMI MIELI 
AUSTRALIJOS LIETUVIAI!

Viso pirmiausia noriu jums prisista
tyti. Esu lietuvė vilkaviškietė Stasė 
Olšauskienė. Skaitau Toronto laikraš 
t( "Tėviškės Žiburius", kur randu 
daug straipsnių apie Australijos 
lietuvius ir jūsų veiklą. Labai mielai 
juos skaitau. Kreipiuosi į jumis tokiu 
reikalu, žinoma jeigu jumis neapsun
kinsiu. Su šeima gyvenau Vokietijoje 
Memingeno stovykloje. Mes ten turė
jome labai gerus draugus lietuvius 
Antaną ir Reginą Ulonus. Aš tikrai 
žinau, kad iš lagerio jie išvyko į 
Australiją ir ten gyvena. Labai 
norėčiau sužinoti jų adresą. Gal jūs 
man galėtumėte padėti? Gal jūs juos 
pažįstate asmeniškai arba gal galėtu
mėt sužinoti per kitus lietuvius. 
Prašau, mieli lietuviai, būkit geri, 
padėkite man. Būsiu jums labai 
dėkinga. Atleiskite man už trukdymą, 
dėkoju jums iš anksto.

Su pagarba.
Stasė Olšauskienė

Mano adresas: 19605 ARROW
HEAD AV., CLEVELAND, OHIO 
44119, U.S.A.

N aujienos
Ką pasakojo keliaujant iš Europos 

pripuolamai sutiktas Vakarų Vokieti
jos vokietis, neseniai lankęsis Libijoje.

Ruošiantis Libijos strateginių tai
kinių puolimui, amerikonai pravedė 
propagandą: Amerika ir kitos Vakarų 
pasaulio valstybės, nieko neturi prieš 
ramius Libijos gyventojus, bet negali 
toliau toleruoti ir pakęsti Gadafi ir jo 
globojamų teroristų.

Libijos turimas rusų įrengtas ra
daras - neveikė. Trys dienos prieš 
puolimą amerikonai paleido specialią 
raketą, kuri/ jų radaro bangomis, 
pasiekė stotį ir viską sunaikino.

Tripoli ir Benghazi uostuose, stovė
jo keturi rusų karo laivai ir vienas 
povandeninis. Dvi dienos prieš ameri
konų puolimą, jie stgaiga naktį 
išplaukė nežinoma kryptini, o trys 
dienos po bombardavimo vėl grįžo.

Pora savaičių prieš bombarduo
jant, Libijos karo laivai puolė ameri
konų laivus perplaukusius vadinamą 
"mirties liniją". Devyni Libijos laivai 
buvo tuoj nuskandinti, į,

Amerikos lėktuvai puolimą pradėjo 
antrą valandą nakties, kadangi, tuo 
laiku gyventojams miegant, mažiau 
nukentėtų civiliniai gyventojai.

1 puolamuosius objektus5 buvo labai

1S Libijos
tiksliai pataikyta. Tuom stebėjosi ir 
pasakojantis vokietis, sakydamas: 
"Esu tikras, kad net vokiečių aviacija, 
kokia ji buvo anksčiau, nebūtų atlikusi 
šio uždavinio tokiu tikslumu."

Puolimo laiku, nė vienas Libijos 
lėktuvas nespėjo pakilti. Tripoli ir 
Benghazi aerodromuose buvo staiga 
sunaikinti ir sudegė 54 rusų "Mig" 
karo lėktuvai ir apie šimtas tų pačių 
lėktuvų motorų . Taip pat sudegė 
teroristų mokykla su visais "studen
tais".

Puolimo metu, nė vieno amerikonų 
lėktuvo Libijos priešlėktuvinė apsau
ga nepašovė. Tik vienas amerikonų 
lėktuvas žuvo, atsimušęs į radijo 
bokštą, pastatytą kelias dienas prieš! 
puolimą. Reikia manyti, kad to 
amerikonai dar nežinojo, o lėktuvai 
skrido gana žemai ir nepaprastai 
greitai.

Amerikos lėktuvams puolant, Libi
jos karinė apsauga, paleido į juos rusų' 
raketas. Bet kadangi amerikonų »- 
lėktuvai skrido labai greitai ir žemai,- * 
nė į vieną lėktuvą nepataikyta'. 
Raketomis šaudė daugiausia į viršų, 
tad jos krisdamos į žemę sprogo ir ■ ‘ 
užmušė vietinių gyventojų ir pačių * 
kareivių.

Bombarduojama buvo didelėmis - 

specialiomis bombomis, kurios vos 
pasiekusios žemę, staiga sprogdavo 
tik į šonus, išmesdamos apie šimtą 
kumščio didumo granatų.Šios grana
tos atsimušusios į aplinkui stovinčius 
lėktuvus arba transporto priemones 
, juos staiga uždega. Šių mažų bombų 
(dar nesprogusių), šiuo laikurandama 
aplinkui bombardavimo objektus ir 
aerodromuose. Kadangi jos neatsjmu- 
šė į taikinius ir nesprogo.

Po šio bombardavimo, aerodromuo
se pakilimo - nusileidimo takai liko 
nepaliesti. Jokių sprogimo duobių 
nesimato ir jais naudojamasi be jokio 
pataisymo.

Televizijoj rodyti užmuštieji civili
niai gyventojai buvo užmušti jų pačių 
automašinų, arba nuo kritusių ir 
sprogusių'1 rusiškų bombų, kuriomis 
baii'dė nėsėkirtihgai apšaudyti ameri
konų lėktuvus.

Ant rytojaus’po amerikonų puolimo, 
gatvėmis važinėjo valdžios auto 
mašinos ir per ruporus skelbė gyven
tojams, kad nebūtų paliesti keršto 
sumetimais Libijoje gyvenantieji ame- 
fikiečiai, anglai ir kiti vakariečiai. 
K as-1'šio’-įsakymo neklausys - tam 
gręsia penki metai kalėjimo.

Pats Gadafi jau seniai yra saugomas 
Rytų Vokietijos stipraus policijos 
dalinio. Jeigu jį saugotų vietiniai - jis 
senai jau būtų nužudytas. Kaip 

vietiniai gyventojai pasakoja, Gadafi 
šiuo metu yra protiniai sergantis, kas 

.naktį miega vis kitoje vietoje ir 
daugiausia laikosi dykumoje.

Bendra Gadafi padėtis, šiuo metu 
yra gan bloga. Ginklai daugumoje 
sunaikinti, kariuomenės ir jo pačio 
moralė labai Įkritusi. Jie aiškiai 
pamatė, kad rusų ginklai jiems duoti 
yra blogi ir jais galima kariauti tik su 
vietiniais Afrikos negrais. Pinigų 
nėra. Nes iš jo amerikonai, anglai ir 
kiti vakariečiai alyvos daugiau neper
ka, o visos pajamos yra tik iš alyvos. 
Maisto jau yra didelis trūkumas ir prie 
krautuvių matosi ilgos eilės, ko 
anksčiau nebuvo. Taip pat anksčiau 
nesimatė gatvėse ir elgetų, o dabar 
jau jų vaikšto nemaža. Jie prašo 
pinigų arba maistų. ... ,

Vietiniai žmonės jau visai atvirai 
gatvėse kalba, kad Gadafi turi būti 
pašalintas ir prieš jį organizuojasi. 
Anot jų, amerikonai blogai padarė , 
kad jo neužmušė, arba, neokupavo 
Libijos ir nesunaikino esamą režimą.

Baigdamas pasakoti vokietis išsiė
mė iš kišenės nedidelį gabalą sudegu
sio - suvirusio aliuminijaus.- "Tai", 
sako, " yra viskas kas liko iš vieno 
rusų Migo. Eidamas per aerodromą 

,; pasiėmiau."

M.B.
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Skaudžlųjų Įvykių minėjimas
Gyventojais negausingoje Geelongo 

lietuvių kolonijoje kukliai prisiminta 
viena iš kruviniausių žiauriosios 
bolševikų okupacijos skriaudų lie
tuvių tautai. Tai masiniai Lietuvos 
gyventojų trėmimai vergų darbams j 
tolimojo Sibiro taigas, kur daugelio 
kapus užpustė baltieji sniegynai.

Šių klaikių įvykių minėjimą geelon- 
giškiai birželio 22 d. pradėjo Šv. 
Mišiomis šv. Jono bažnyčioje. Jas 
atnašavo kun. dr. P. Dauknys. Prie 
Viešpaties altoriaus išsirikiavo tauti
nė. skautų tunto, sporto klubo ir 
Melbourne DLK Vytenio šaulių kuo
pos vėliavos. Prie jų garbės sargybas 
ėjo uniformuoti organizacijų nariai 
bei Melbourne ir Daylesfordo dalinių 
šauliai. Skaitymus atliko Alg. Kar

pavičius ir Vyt. Bindokas. Mišių aukas 
atnešė p.p. A.A. Žvirbliai.

Gausingiau negu paprastai gee 
longiškiai tą dieną užpildė bažnyčią, 
kur darniomis lietuviškomis giesmėmis 
ir nuoširdžia malda kreipėsi į Aukš
čiausiąjį Tėvą,'prašydami Jo pagalbos 
ir užtarimo nekaltai kenčiantiems bei 
jau nukankintiems tremtiniams, kur 
ošia taigos tyluma. Bemaž į visų 
maldininkų širdis atėjo Pats Kristus, 
Šv. Komunijos pavidale. Kun. dr. P. 
Dauknys pamoksle išryškino Kristaus 
duotąjį įsakymą - mylėti savo artimą, 
kuris neatskiriamas nuo meilės savo 
tautai, žadina šviesesne viltį į 
neabejotiną Tėvynės Prisikėlimą. Pa
maldos baigtos gražiąja giesme Mari
jos garbei - "Marija, Marija".

Toliau minėjimas buvo tęsiamas 
Lietuvių Namų salėje. Prie vėliavų 
garbės sargyboje' stovėjo šauliai. 
Skaudžiuosius įvykius trumpai apibū 
dino ALB Geelongo Apylinkės valdy
bos pirmininkas 0. Schrėderis, pa
kviesdamas minėjimo dalyvius pa
gerbti kruvinojo teroro aukas su
sikaupimo minute. Minėjimo dienos 
invokaciją sukalbėjo kun. dr. P. 
Dauknys, po to jis skaitė paskaitą. 
Pelegentas ją paryškino jaunos lietu
vaitės tremtinės laiško ištraukomis, 
liečiančiomis šiurpulingus Sibiro kan
čių pergyvenimus. Svečias J. Kviete- 
iaitis, DLK Vytenio šaulių kuopos 
vardu, sveikino minėjimo dalyvius, 
kartu pabrėždamas, kad lietuvių 
tautos sąmoninga samprata išliks gyva 

musų sekančiose kartose, jei tėvai su 
vaikais namuose vartos lietuvių kalbą, 
jei tėvai su vaikais kartu dalyvaus 
lietuviškuose renginiuose, jei tėvai 
skatins juos jungtis į lietuviškų 
organizacijų veiklą.

Kadangi meninės dalies nebuvo, 
dalyviai išklausė iš juostelės perduo
damą melbourniškės Aldonos Butkutės 
ir P.L.B. Pirmininko inž. Vytauto 
Kamanto pasikalbėjimą, liečiantį 
Australijoje organizuojamo VI-jo Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
reikalus. Šio minėjimo proga buvo 
renkamos aukos Australijos Lietuvių 
Fondui.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Sekė pietūs, kuriuos paruošė ir 

skaniai dalyvius pavaišino darbščio 
sios bendruomenės ponios.

ALKA

A DEL AI DĖ

Vyresnio amžiaus tautieCiams
. i - ■ ' ' ,h-' - :
Po ketvertų, su viršum metų 

intensyvių pastangų "Moterų Sek 
cija" Ine. ir patikėtinių komitetas 
pagaliau gavo, o gal teisingiau 
išsikovojo federalinės valdžios subsi
diją.$111.520 dolerių sumoje ir surado 
tinkamą pastatą, kuriame vyresnio 
amžiaus ir fiziniai nebe taip pajėgūs 
tautiečiai ras malonią pastogę.

Šis šviesių plytų pastatas yra 
ramioje, gan plačioje gatvėje, netoli 
Norwood Parade ir .Portrush Rd. 
gatvių sankryžos ir 1.5 km nuo 
Lietuvių Namų ir krautuvių komp 
lekso Norwoode. Pastatas susideda iš 

šešių butų (units). Kiekviename bute 
yra du miegamieji maždaug 3x3 metrų 
dydžio, salionėlis 4x3.5 m. ir valgoma
sis, sujungtas su virtuve. Be to yra 
vonios kambarys su patogumais ir 
skalbykla. Kiekvienas butas turi 
dengtą vietą automobiliui pastatyti ir 
mažą prieangį prie įėjimo, kuriame 
gėlių mėgėjai galės puoselėti savo 
botanikos patirtį ir žinias. 0 prie 
virtuvės yra pakankamai vietos balti
niams padžiauti ir saulutėje pasėdėti.

Priešais, pastatą yra sodelis, ap
tvertas tų pačių šviesių plytų tvorele 
su gražiai išcementuotu plačiu įva

žiavimu. "Moterų Sekcijos" Ine. 
Patikėtinių komiteto pirmininkas, ar
chitektas Algis Navakas yra numatęs 
šias vietas pagrąžinti ir suteikti joms 
lietuviškų bruožų.

Pastato ir butų išvaizda ir stovis 
yra geri - objektas vertas prašomos 
kainos $280.000 dolerių. Kadangi 
"Moterų Sekcijai" ir patikėtinių 
komitetui trūksta dar kiek "smul
kiųjų", kreipiamės j Australijos lietu
vių bendruomenę prašydami mums 
padėti. Sudarėme loteriją, kurioje 
galima laimėti paveikslų, tapytų 
Neliubšio, Žygo ir Pro Bart, tauriųjų 

gėrimų, juostų ir įvairią tautodailės 
kūrinių. Loterijos bilietų kaina tik 
$1.00, tfaukimas vyks š.m. rugpiūčio 
17 d. Lietuvių Namuose, 6 Eastry St., 
Norwood. Mielai Jums pasiųsime 
bilietų ir jei kas pageidautų padėti 
juos išplatinti, atsiųsime ir bilietų 
knygelių. Gal tokios prašmatnios 
"Sodybos" kaip sydnėjiškiai ir neįsi- 
gysime, bet šitame pastate mūsų 
tautiečiai ras malonų prieglobstį.

Visais klausymais prašome kreiptis į 
"Moterų Sekcijos" pirmininkę p. 
Reginą Bajoriūnienę, 33 Bray Avę., 
Klemzig 5087, tel.(08) 261 2572.

lęolda I. POŽĘLAITĖ-DAVIS

LATROBE VALLEY

Ž vejei! . ir ”
Va, aš ir vėl,. nelyginant tas 

patarlės pagyrų puodas netaukuotas, 
imsiu girtis apie mūsų ruoštą ir gerai 
pasisekusį savaitgalį, nusisekusią žve 
jybą. Galiu iš anksto duoti žvejo 
garbės žodį, jog tikrai viskas buvo 
labai puiku. Oras pasitaikė geras, 
žuvų pagavom ir buvo labai linksma.

Žvejų suvažiavo neperdaugiausia. 
Buvo iš Geelongo, iš Melbourno ir net. 
iš paties Sydnėjaus. Buvo ir iš mūsų 
apylinkės, bet savų juk nelaikome 
svečiais. Žvejojom visi, bet ne visi 
žuvies pagavom. Tačiau tie, kurie 
pagavo, tie pagavo gana dideles žuvis. 
Pagavo net čia prie mūsų namų upėje, 
kur aš sakiau, kad nieko nėra tik tas 
monsteris. Per naktį palikę linijas iš 
ryto parsinešė nemažą "conger" 
ungurių ir karpių. Vargšas Edis 
Starinskas, jis taip noėjo mūsų 
monsterį pagauti, bet , kaip ir visi 
ekspertai žvejai, prarado ir jis savo 
prietaisus, o monsteris ir toliau sau 
sėdi tarp akmenų. Kas ten toks, 
niekas gerai nežino. Vieni spėlioja 
labai didelį "conger" esant; kiti mano, 
jog tai gigantas karpis. Kas tai gyrėsi 
iškėlęs jį tiek, jog jau net ir uodega 
pliaukštelėjo ir tą uodegą net matęs... 
Mūsų monsteris ir toliau laukia 
narsuolio žvejo. Vis dėl to Edis 
laimėjo pirmąjį prizą, Šaulių Gele
žinio Vilko kuopos dovannotą. S. 
Valaitis laimėjo kitus du prizus, 
kuriuos jis tučtuojau paaukojo "Baltic 
News" naudai. Ačių jam labai.

Žmonių tikrai buvo nedaug, bet su 
loterija, varžybų dalyvio mokesčiu ir 
aukomis surinkta apie $240 dolerių.

Etėil'tic News”

Ponia M. Žiogienė su savo bendra “ 
darbėmis - duosnūs mecenatai; vietoj 
15 dolerių prizui, paauko jo visą 
šimtą dolerių. Ačiū, ačiū labai. 1

P.p. Onutė ir Bronius Vitkauskai 
asmeniškai aukojo vieną prizą - 15 
dolerių. P. O. Butkienė padovanojo tą 
viskės bonką už įdomiausią anekdotą. 
Ačiū jiems labai.

Agi juk iš anksto gyriaus, kad tą 
bonką laimėsiu. Taigi laimėjau, bet tik 
garbę ją atidaryti. Gavau už anekdotą 
apie 6 kojas lovoj. Ach, vieną 
anekdotą, galima sakyti, veltui atida
viau, nes visi pripažino, jog galėjau 
visą viskės dėžę gauti. Na ja!.. Kitą 
kartą.

O kiek pridainavom dairių, kiek 
dainų! Skambėjo mūsų kluonas ir 
daržinukės stogas kilnojosi nuo juoko 
ir dainų. Kitą vakarą Adolfas Eskirtas 
net "Dainorėlį" atsinešė dar prieš 
Nepriklausomybę atgaunant išleistą. 
Ar ne aš vėl jums pasakojau, kad mūsų 
Stratforde on Avon nėra daug poetų. 
Nagi tas pats Eskirtas Genutę 
Valaitienę taip sužavėjo savo že
maitiška tautosaka; ji uel ant kelių 
atsiklaupusi rašė apie žemaitį, kuris 
dėl kažinko tenai labai cypė ir kaukė. 
Neatsilikome ir mes, aukštaičiai su 
suvalkiečiais. Dievuliau, juk jeigu jau 
lietuvis, tai ir poetas ir dainius. 
Turėjome ir šokių muzikos... Buvo 
tikrai labai linksma.

Tikrai nuoširdžiai dėkingi esame 
mūsų kaimynams Latrobe Valley 
seniūnijai. Ponia Koženiauskienė net 
guminius naujus batus nusipirko mūsų 
žvejų suvažiavimui. Girdėjau, kad

Čia dar ne visi žvejai

slogos neišvengė. Prisipažinsiu, sek
madienį buvo šaltoka. Iš nuotraukų 
galit matyti, kad saulė švietė.

Ačiū p. Koženiauskienei už maišų 
bulvių loterijai. Ir p. A. Šabrinskienei 
už įdomų fantą.

Dabar apie sekantį kartą. Kadangi 
visi žadėjote atlėkti, jeigu būtų šilta. 
Todėl sekantis "Baltic New" savait
galis įvyks kovo mėnesį, per Labor 
Day savaitgalį. Bus šilčiau ir žuvis 
įvairesnė. Kluone galima visą kaimą 
įkurti, o mūsų "burmistrė" jau sutiko 
tam kaimui burmistrauti. Todėl jau 
dabar, savo ir mūsų seniūnės P. 

Eskirtienės vardu kviečiu visus žvejus 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti ir jau 
dabar tą datą atsižymėti.

Viską susumavus: orą, šaltį, ne
daugelį žvejų, "Baltic News" naudai 
surinkta virš $300 dolerių. Aš skaitau, 
kad neblogai. O mums irgi buvo labai 
smagu.

Didžiausioji padėka priklauso vi
siems dalyvavusiems, žvejams ir ne 
žvejams. Ačiū, ačiū visiems ir lau
kiame kovo mėnesį. Nepamirškite!

A. MATUKEVIČIENĖ
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SYDNĖJUS

Savaitgalio mokyklos 
balius

Birželio 28 d. Sydnėjaus Lietuvių 
Klube, Savaitgalio mokykla suruošė 
jau tradicija virtusi metinį balių. Nors 
oras buvo tinkamas žiemos sportui, į 
balių atsilankė gana didelis skaičius 
sydnėjiškių, buvo svečių ir iš kitų 
miestų, net iš Adelaidės. Gražiai 
papuoštoje salėje, aidint maloniems 
kontinentalinės kapelos muzikos gai
sams, daugumoje mokyklos vaikų 
tėvams ir jų draugams, buvo tikrai 
smagu; vakaro nuotaika buvo pakili. 
Vakare dalyvavo ir buvę šios mokyk 
los auklėtiniai, kurie, kartu su 
vyresniaisiais, rado būdų ir galimybių 
pasilinksminti ir gerai pasišokti.

Oficialių programų pradėjo Savait 
galio mokyklos Tėvų komiteto pirmi
ninkė Kr. Didžlūnienė, kuri, lietuvių 
ir anglų kalbomis, pasveikino svečius, 
padėkojo už gana gausų atsilankymą 
ir pakvietė mokyklos globėją prel. P. 
Butkų tarti keletą žodžių. Savo, kaip 
ir visuomet gražiame, jumoru paįvai
rintame žodyje prel. P. Butkus 
pasidžiaugė šią savaitgalio mokykla, 
kuri per tiek daug metų išleido jau 
kelis šimtus mokinių, sustiprindama ir 
įdiegdama tą stipresnį lietuvių kalbos 
mokėjimą. Džiugu, kad pasišventę 
mokytojai atlieka tokį sunkų ir svarbų 
lietuvybės išlaikymo darbą, duodami 
jaunimui žinias apie mūsų brangią 
Lietuvą.

Linksmesnę vakaro programą išpil
dė "Linksmieji broliai", padedami 
kelių mokyklos rėmėjų. Jie buvo: E. 
Lašaitis, V. Šliogeris, V. Šliteris, V. 
Stasiūnaitis, P. Viržintas, D. Bieri ir 
A. Stasiūnaitienė. Programos tema - 
"Mūsų buities dienos" antroje dalyje 
"Opera", kuri, gaila, kaip- pranešė 
rengėjai, nebuvo suspėta pastatyti, 
nes, sekant tikrųjų operų pavyzdžiu, 

jų geras parengimas užtrunka net 
keletą metų. Mieli svečiai buvo 
pakviesti atsilankyti į mokyklos se
kančių metų balių, kada ši opera bus 
tikrai pabaigta. (Reik tikėtis). "Mūsų 
buityje" veiksmas vyko gerų draugų 
kompanijoje, kai vieno iš jų žmona 
buvo išvykusi. Prie stikliuko draugai 
bandė "vaduoti" tėvynę, pasikvies
dami net narsiuosius šaulius, bandė 
rinkti aukas "Mūsų Pastogei”, tačiau 
priėjo išvadą, kad tai buvo ne mūsų, 
bet jūsų pastogė ir jai turėjo ne jie, 
bet visi kiti aukoti. Draugai dar 
pasilinksminę ir uždainavę keletą 
kupletinių dainų, pastebėjo, kad mūsų 
katalikiškas laikraštis jau kuone 
laisvamanišku pavirto, bendradarbiais 
priimdami ir visus netikinčiuosius. į 
šių linksmąją grupę įsijungus Jaunimo 
Kongreso atstovui ir paprašius aukų 
jaunimui, linksmoji grupė, vaizduo
janti eilinį lietuviškąjį pilietį Austra
lijoje, niekaip negalėjo išsiaiškinti, kas 
tas kongresas ir kam jam reikia 
pinigų. Visas šios "Mūsų buities" 
humoristinis ir dainų pastatymas buvo 
geras ir aktualus mūsų šių dienų 
gyvenime, kada daugumas prie "čier - 
kos" ir dar nepamirštos lietuviškos 
dainelės, save skaito didžiu ir geru 
lietuviu, o susidūrus su lietuvišku 
darbu arba aukomis jam paremti, 
staiga pasidaro viskam labai šalti ir 
tokio žodžio kaip auka savo lietu
viškam žodyne visai neranda.

Programai pasibaigus buvo parduo
dami geros loterijos bilietai, kurios 
prizus ištraukė p. O. Osinienė. Šių 
metų mokyklos vakaras buvo tikrai 
pavykęs ir jame dalyvavę svečiai 
gerai pasilinksmino.

A.L.

Leeka Kraucevičiūtė - Grnzdeff "Sydnėjus"

Ir vėl paroda
S.m. liepos 1 d. 7 vai. vakaro įvyko Leekos Kraucevičiūtės - Groūzdeff ir 

dviejų jos kolegų parodos atidarymas Sydnėjuje. Royal Art Society salė buvo 
pilnutėlė. Parodų atidarė draugijos prezidentas Fred Goss F.R.A.S. Leekos 
paveikslai lietuviškai publikai yra gan gerai žinomi, ji dažnai dalyvauja 
parodose Lietuvių Klube Bankstowne, NSW.

Ir vėl ji pradžiugino savo patraukliais darbais. Itin' dėmesį atkreipė 
Kraucevičiūtės pastelės, gyvu braižu ir spalvingumu. "Vence en Provence" 
No.l ir "Vence en Provence" No.2 maloniai stebino žiūrovą šviežumu, 
"Pietinės Prancūzijos miestelis" pavaizduotas natūraliai, pagauta tipinga 
nuotaika. Pastelės portretas - "Jaunasis Liūtas" - neseniai yra laimėjęs 
premijų. Labai gražiai išpildyti gana didelio formato aliejieniais dažais tapyti 
gamtovaizdžiai, kaip pavyzdžiui "Jindabine Lake" ar "Thredbo River". '

Taip pat dėmesį patraukė "Muzikantai", ypač No.7 ir No.1'7. Čia menininkė 
naudojo įdomią techniką, sukurdama spinduliuojančios šviesos iliuziją 
paveikslo fone. Sydnėjaus miesto peisažai No.ll ir No.23 buvo skirtingai 
išpildyti, vienas - nulietas švelniais auksiniais tonais, gi kitas mirgėjo žaliais ir 
įvairiaspalviais tonais, miesto dangoraižiai drąsiai nubrėžti.

BRISBANE

BRISBANĖS ŽINIOS

Brisbanės pabaltiečių išvežtųjų į 
Sibirą minėjimas vyko 1986 birželio 15 
d.

12 vai. prie karių paminklo padė
jome vainiką: moterys tautiniais 
rūbais, vyrai atnešė tautines vėliavas. 
Po apeigų nuvykome į St. Stephens 
katedrą maldom. Gan gausiai daly 
vavo pabaltiečiai. Maldose dalyvavo 
trys kunigai, visi kalbėjo apie šios 
dienos reikšmę, priminė žiaurius trė
mimus į Sibirą. Birutė Mikužienė, 
Pabaltiečių tarybos pirmininkė, kal
bėjo apie pavergtuosius Sibire. Lie
tuviai giedojo "Marija, Marija”, latviai 
- "Tėve mūsų". Latvių labai stiprus 
mišrus choras, apie 50-60 žmonių; gan 
įspūdingai bei ikškilmingai nuaidėjo jo 
giesmės. Dirigentas, atrodo, yra 
profesionalas.

Brisbanės Apyl. B-nės valdyba 
Baisiojo birželio minėjimą surengė 
birželio 22 d. 10.30 vai. Bažnyčioje 
pamaldas atnašavo ir tai dienai 
reikšmingą pamokslą pasakė kun. dr. 
P. Bašinskas. Po pamaldų susirinkome 
minėjimui į Lietuvių Namus. Minėjimą 
pradėjo ir prasmingą paskaitą skaitė 
Bendruomenės pirmininkas K. Bagdo
nas.

Prasidėjo meninė dalis. Eilėraštį 
"Sibiro tremtiniai" skaitė p. Luc- 
kienė, B. Brazdžionio "Tu mano 
kenčianti tauta" skaitė p. Plat- 
kauskienė. Mišrus choras sudainavo 
jautrias širdžiai tos šventės proga 4 
dainas, vadovė p. B. Mikužienė. Dvi 
dainas atliko vyrų choras, vadovas p. 
Kiškūnas.

Kiekvienais metais birželio 29 d. 
Brisbane švenčiame Petrines. Taigi 
jau atšventėme visus birželio mėnesio 
varduvinikus. O kad mūsų kun. dr. 
Petras Bučinskas yra Petras, po 
pamaldų susirinkom į Lietuvių Namus 
vaišėms. Atrodė labai jaukūs tie mūsų 
namai ir vaišės buvo puikiai paruoštos.

Pasivaišinus pasipylė sveikinimų 
banga. Kaip kas įmanė, taip sveikino. 
Žinoma pradėjom nuo mūsų var
duvininko kapeliono Petro sveikinimo. 
Daug linkėjimų visiems sudėjo svečiai 
iš Sydnėjaus Jonas ir Vanda Zabloc- 
kiai, ir patys varduvninkai. Vieni 
kitiems linkėjome ne turto daugiau 
turėti, ne milijonus dolerių išlošti, o 
vien tik geros sveikatos...

Š.m. birželio 8 d. Brisbaną užplūdo 
kaip niekad, jaunimas: Sydnėjaus 
"Kovo" krepšininkų komandos, vado
vas E. Lašaitis, Canberros "Vilko" 
klubo mergaičių krepšinio komanda, 
vad. K. Kemežys.

Mažai ką nusimanau apie sportą, 
kokie buvo rezultatai tikrai pasakyti 
negaliu (bus rašoma sporto sk. - 
Red.). Vieni kitiems mėtė tą sviedinį į 
krepšį be pasigailėjimo. Laimė, kad 
tas krepšys yra kiauras, jei ne, tai 
būtų pilną sunkvežimį primetę.

Su jaunimu atvažiavo ir senimo. 
Visi buvo maloniai priimti, pavaišinti. 
Reikia manyti, kad grįžo su gražiais 
prisiminimais iš Brisbanės.

Mirė POVILAS KVIECINSKAS

A. A. Povilui KVIECINSKUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrom Adelei ir Regbiai, sūnui 
Povilui su šeimomis.

Brisbanės Apylinkės Bendruomenės

VALDYBA

73 metų amžiaus, kilimo iš Žemai
tijos - Kretingos. Buvo našlys, prieš 
21 metus mirė žmona. Šalia žmonos ir 
palaidotas, liko dvi dukterys su 
šeimom - Adelė, Regina ir sūnus 
Povilas su šeima. Dukros gyvena 
Queenslande, sūnus Povilas - Mel 
bourne.

A.a. Povilas Kviecinskas, kaip ir 
visi, atvyko į Australiją iš Vokietijos; 
apsigyveno Brisbane. Paskutiniu laiku 

skundėsi sušlubavusia sveikata, 
skausmais ir pan.

Buvo labai pareigingas bendruo
menės narys, nesikratė uždėtų pa
reigų. Ypač gerai paruošdavo paskai
tas įvairiom progom. Tam turėjo 
pasigėrėtiną talentą. Lietuvoj ilgus 
metus tarnavo Vidaus Reikalų mi
nisterijos žuiyboje.

Ilsėkis ramybėje. Povilai.
V.K.
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BENDROJI KALTĖ
I R

ATS A K O MYBĖ

KĄ STUDIJUOSIME 
StncUJu dienose?

Viduramžių "raganų medžioklė"' ir 
dabartinė "nacių ir antikomunistų 
medžioklė" yra bendrasaitės bendro
sios kaltės ir atsakomybės sampratoje. 
Lietuviams tai primena "Vilko ir 
ėriuko" pasakėčią. Kai ištroškęs 
ėriukas bandė upelyje atsigerti, prišo
kęs vilkas sukriokė: " Tu teršei mano 
vandeni ir dabar aš tave suėsiu". 
Ėriukas teisinosi, kad jis dar nespėjęs 
nė palaižyti, bet. vilkas atšovė: "Jei ne 
tu teršei vandeni, tai tavo tėvai, 
dėdės ir tetos, broliai ir seserys ir jų 
vaikų vaikai teršė ir todėl aš tave 
vistiek suėsiu"...

Totalitarinėse valstybėse dar ir 
dabar ieškoma atpirkimo ožių. Buvo 
jų ieškoma ir praeityje. Krikščionys 
pagal Senojo įstatymo pamokymus 
persekiojo žydus už Kristaus nužudy
mą. Naciai bendrą kaltę ir atsakomy
bę žiauriai pritaikė žydams, pasi
remdami savo "biblija"- "Mein 
Kampf". Komunistai vykdo liaudies 
priešų naikinimą pagal Karlo Markso 
ir jo padėjėjų "šventus" nurodymus. 
Žydai laikosi savo Senojo Įstatymo 
nurodymų atsiriboti nuo gojų ir 
atsiskaityti su jais "akis už aki", o 
musulmonai pagal Koraną naikina 
netikė’. us. Atrodo, kad čia nepadeda 
nei mokslai, nei išsilavinimas.

Mokykloje pamokų metu sučiupęs 
išdykėli, mokytojas patikrindavo, ar 
šis suprato savo nusikaltimą ir tik tada 
uždroždavo liniuote per delną. Moki
niai pamurmėdavo dėl bausmės aštru
mo, bet neginčijo teisingumo. Kai 
mokytojas nesnčiupdavo nusikaltėlio, 
tai nubausdavo visą klasę. Tada 
mokiniai abejodavo mokytojo teisin 
gumu, įžiūrėdami šioje kolektyvinėje 
bausmėje mokytojo pyktį ir kerštą. 
Šiandien drausmės ir bausmės klausi
mai mokyklose yra persvarstomi. bet 
totalitarinės valstybės bendrą kaltę ir 
atsakomybę tebepraktikuoja, nesis
kaitydami nei su teisingumu, nei su 
žmogaus teisėmis.

Bendros kaltės ir atsakomybės 
samprata egzaminų neišlaikė Nueren- 
bergo nacių teisme, kuri teisininkai 
dabar vadinu apgavyste, nes ten buvo 
tik karo pralaimėtojų nusikaltimai 
iškeliami ir teisiami, o apie nugalėtojų

Lietuvių enciklopedija
atkelta iš psl.l 

bet negražiai "išsižiojo": tokiam 
leidiniui, kaip enciklopedija tai yra 
neatleistina

Šį tomą redagavo Simas Sužiedėlis 
ir Jurgis Gimbutas. Jiems padėjo 
Stasys Bačkaitis ir Antanas Mažiulis. 
Pratarmėje , datuotoje 1985 m. kovo 
22 d., redaktoriai teisinasi, kad "nei 
leidėjo ištekliai, nei sumažėjęs prenu
meratorių skaičius neleido darbo 
atlikti taip, kaip jis turėjo būti 
atliktas. Jie sako, kad šio darbo 
nedera ■ lyginti su komercinių ar 
valstybinių leidyklų enciklopedijomis, 
kur lėšų, laiko ir žmonių ištekliai 
leidžia iš anksto suplanuoti turinį, jį 
patikrinti ir planingai įvykdyti". 
Daugelio straipsnių ir biografijų 
atranką atliko neapmokami savano 
riai, kurių ne visi ištesėjo iki galo. 
Gaila tik, kad šiame tome pasiliko 
daug klaidų, kurių buvo galima 
išvengti, atlikus kruopštesnę korek
tūrą. Net ir pratarmėje liko stambi 
klaida. Redaktoriai sako, kad pasitai
kiusias klaidas teks ištaisyti skai
tytojams. Ar ne geriau būtų buvę 

nemažesnius nusikaltimus nė neužsi
minta. Dėl to Sovietų sąjunga jaučiasi 
Europoje kaip namie ir savo imperia
lizmą pagal Karlų Marksą eksportuoja 
net i užjūrius.

Sovietinė moralė reikalauja kad 
asmuo paklustų visuomenei ir valsty
bei, pagal ją piliečio dorovė priklauso 
nuo to. kiek jis gero visuomenei ir 
valstybei padaro. Todėl sovietų 
organai dažnai piliečio paklausia:" Ar 
esi sovietinis žmogus?" Kurie dar 
nepasidarė sovietiniais , tuos stengia
masi padaryti, o tariamiems liaudies 
priešams veltui duodami bilietai į 
Sibirą, kadangi jie teršia komunistinį 
vandenį sovietinėse upėse ir upeliuo
se.

Nacių ir antikomunistų medžiotojai 
sako, kad lietuvių tauta karo metu 
bendradarbiavo su naciais prieš žydus 
ir komunistus, bet Jie lyg N uerenbergo 
teisme nutyli apie žydų ir komunistų 
bendradarbiavimą prieš lietuvių tau
tą. Žinome, kad naciai į savo partiją 
priėmė tik vokiečius, o i kompartiją 
galėjo įstoti ir žydai ir lietuviai. Bet 
proporcingai žydų bendradarbių kom
partijoje buvo daugiau negu lietuvių, 
nes lietuviais komunistai pradžioje 
nepasitikėjo. Bendradarbiavimas tėra 
galimas tik tarp lygiųjų.

Lietuvių tauta karo metu buvo 
okupuota, ne laisva ir be savo 
valdžios. Ji buvo priversta paklusti 
okupantams: sovietams ir naciams. 
Todėl čia buvo ne bendradarbiavimo, 
o priverstino paklusnumo reikalas. 
Bendradarbiavimu vadiname prieška
rini nacių ir komunistų vienas antro 
apsikabinimą Hitlerio ir Stalino san
dėryje pasidalinti Lietuvą ir kitas 
Kylą Europos valstybes.

Dėl šito bendradarbiavimo nei 
naciai nei komunistai nejaučia jokio 
bendro sąžinės griaužiino. Komunistai 
nejaučia nė bendro susirūpinimo dėl 
savo holokaustinio genocido, kuris 
vykdomas vardan bendros kaltės ir 
atsakomybės, ir yra ne kas kita kaip 
nepykanta. pagieža, kerštus ir tero
rizmas, naudojamas sovietiniam impe
rializmui plėsti.

J. ARAS

uždelsti išleidimą ir dar kartą 
perskaityti korektūrą? Enciklope
dija yra.kaip "biblija", klaidos joje 
nepateisinamos.

Pirmiausia pasitikrinęs, ar per 
apsirikimą nepateko mano pavardė (tą 
darau visados, kai tik išeina nauja 
telefono knyga). Neradęs, pradėjau 
žiūrėti, kiek suininėjimų teko Austrą^ 
lijai: radau 30. Daugiausiai Sydnėjaus. 
Paminėti Bukevičius. Kabaila, Kabai- 
lienė, Kazokas, Kazokienė, Liutikas, 
Mauragis, Ratas, Rūtenis. Slavėnas, 
Slavėnienė, Šalkauskas. Šliogeris/Ur
bonas ir-Veščiūnaitė- Janavičienė-. Iš 
adelaidiškių Pulgis Andriušis, Baltu
tis, buvęs melburniškis-Pocius, kiin. 
Spurgis ir Šimkutė Pociuvienė. 
Tasmanijoje gyvenęs Olegas Trucha- 
nas taip pat paminėtas. Melburniškiai 
patekę į šį enciklopedijos tomą yra 
šie: kun. Dauknys, Nasvytytė.-prel? 
Vaseris ir Zaikauskas. - Paskutiniam^ 
puslapyje pažymėta, kad paruošus 
tomą spaudai, dar gauta žinia, kad 
mirė Izidorius Kaunas. ' ■■

Panašiai buvo ir su Australijos 
lietuvių metraščiu, iš kurio atrodo,

Kanados "Tėviškės Žiburiai" gegu 
žės mėn. atspausdino straipsnį ant
rašte "Koks turėtų būti jaunimo 
kongresas?". Rašoma apie paren
giamuosius darbus, minimas ruošos 
komiteto pirmininko Henriko Anta
naičio apsilankymas Europoje ir ten jo 
padaryti dvylika pranešimų. Audro
nė Stepanienė (cituoju iš straipsnio): 
"...lankėsi Toronte. Ruošdamasi da
lyvauti kongreso reikalų svarstyme, 
kuris įvyko Dainavos stovyklavietėje 
kovo mėn. viduryje, susitiko su 
praėjusių kongresų organizatoriais, 
darbuotojais bei dalyviais. Prane
šime apie kongreso planus užsiminė, 
kad Australijos ir kitų kraštų jau
nimas pageidauja naujo pobūdžio 
studijų dienų".

Straipsnio autorė apie kongresą 
draugiškai apklausinė  jo penkis Kana
dos lietuvių jaunuolius ir savo 
išvadoje rašo: "Jdomu kad iškilo 
žymus skirtumas tarp įsivaizduojamų 
ir pageidaujamų studijų dienų. Jie 
įsivaizduoja, kad studijų dienose 
vyksta begalės teoretinių paskaitų ir 
t.t., o patys dalyvaudami norėtų 
pasisemti praktiškų, aktualių žinių, 
kurias galėtų pritaikyti savo veikloje. 
Norėtų aktyviai išbandyti naujus 
veiklos metodus. Taip pat, norėtų 
pasidalinti su kitų kraštų jaunimu 
veiklos pasisekimais ir nesėkmėm. 
Esą ypatingas dėmesys turėtų būti 
kreipiamas | to krašto jaunimo rūpes
čiams, kur vyksta kongresas".

Neseniai Melbourne, kanberiečių 
Audronės ir Antano Stepanų ini
ciatyva buvo sušauktas susirinkimas, 
kuriame dalintųsi mintimis ir idėjomis 
apie būsimojo jaunimo kongreso stu
dijų dienas. Susirinkimas nedarė nei 
išvadų, nei sprendimų, bet tiktai pylė 
mintis į bendrą katilą, kuriuo galės 
pasinaudoti studijų dienų organi

P.L.J.K. Organizacinis Komitetas maloniai kvieCia visus į
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kuris įvyks:
MELBOURNE, liepos 13 d., sekmadienį, 2.3,0 vai. p.p. Lietuvių 
Namuose. ■
SYDNĖJUJE. liepos 20 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Lietuvių Klube. 
ADELAIDĖJE, liepos 26 d., šeštadienį, 6.30 vai. p.p. Lietuvių 
Katalikų Centre.
Bilietų kaina - $8 asmeniui, $2 vaikams.

Savo atsilankymu paremsite jaunimo pastangas ir VI—ji Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą.

kad visa Australijos lietuvių veikla 
vyksta Adelaidėje ir Sydnėjuje. 0 gal 
kitų miestų korespondentai yra veik
lesni ir nepraleidžia progos savo 
miestus Iškelti?

Australijos lietuvių veiklos aprašy
mui paskirti beveik du puslapiai, 
straipsnio autorius Jurgis Gimbutas, 
vienas iš šio tomo redaktorių, 
naudojosi Australijos lietuvių atstovų 
pranešimais II-siose Pasaulio lietuvių 
diėnose, "Mūsų Pastogės" specialia 
tom dienom skirta laida. "Pasaulio 
lietuvio" numeriu skirtu Australijai ir 
I." Pbželaitės - Davis straipsniu apie 
Australijos lietuvius "Tėviškės Žibu
riuose". [domu, ar buvo ieškotas ir 
nerastas vietinis autorius, ar nutarta 
nesivarginti?

Radau keletą klaidų. Rašoma, kad 

zatoriai. Daug siūlymų piršo mintį, 
kad studijų dienos turėtų duoti 
praktiškas instrukcijas, kaip dirbti ar 
pasiruošti lietuviškam /ar lietu
viškumo reikalams naudingam/ darbui 
vietoj teoretiškai svarsčius ir ana
lizavus esamas ar įsivaizduojamas 
tėvynės ir išeivijos problemas.

įvairiuose pokalbiuose apie studijų 
dienas neretai girdėti išsireiškimas 
"akademinis lygis". Nekreipiant dė- 
msio | absurdą šiuo atveju, reikia 
pagalvoti, kad ir kitu atvėju galbūt ne 
visada suprantame paprastus žodžius 
taip kai jie turėtų būti suprasti. 
Studijų dienos nėra studentų dienos. 
Toli gražu ne visi kongreso atstovai 
yra studentai /aukšto mokslo/ ar 
aukštąjį mokslą baigę, atseit, pagal 
kai kuriuos, "akademikai". Studijų 
dienose reikia ieškoti lygio, tinkamo 
visiems atstovams. Aukšto lygio 
teoretiniai svarstymai, paskaitos ir 
simpoziumai /labai mėgstame šį žodį/ 
yra mažiau suprantami negu aukšto 
lygio praktiškos veiklos pamokos - 
ypač jei svarstytojal ne visi tobulai 
moka lietuviškai.

Svarbu, kad iš kongreso į ben
druomenes grįžęs mūsų jaunimas 
atsivežtų ne tik prisiminimus apie 
gerai praleistą laiką, bet ir pasi
tenkinimą, kad tas laikas buvo 
praleistas naudingai.

Vėl cituoju iš straipsnio "Tėviškės 
Žiburiuose": "Kad sekančiame kon
grese tikrai atsispindėtų viso pasaulio 
lietuvių jaunimo dvasia, bus reikaUngi 
pakeitimai".

Reikia tikėtis, kad kongresą ruo 
šiant nebus ieškoma lengvo kelio, 
būtent, daryti taip, kaip Jau yra 
daryta anksčiau, penkis kartus.

G. ŽEMKALNIS

lietuviai nori (vesti lietuvių kalbos 
dėstymą viename iš universitetų, ką 
jau turi latviai, serbai ir ukrainiečiai. 
Paskutinieji du gal ir turi savo kalbų 
dėstymą, bet kad latvių kalba būtų 
dėstoma, negirdėjau. Stepano ir 
Poželaitės pavardėse uždėti taškai 
ant "e"; Eucla pavirt Ėulla, o 
Bukevičius - Bukavičium.

Nežiūrint to. šis papildyrūų tomas 
yra vertingas įnašas į mūsų kultūrinį 
lobyną. Ypč svarbu, kad čia randame 
pokario kovose dėl Lietuvos laisvės 
žuvusiųjų pavardes ir tfūliipas bio
grafijas. Lietuvoje apie juos" nenorima 
prisiminti, o užsienyje lietuvių enci
klopedija išliks kokiame nors universi
tete ar didelėje bibliotekoje.

J. MAŠANAUSKAS.
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Į Brisb anę!
(tęsinys) Tarp

šeimininkių matom ir buvusią kovietę 
krepšininkę, ne vieną kartą sėlmingai 
gynusią žaliąsias "Kovo" spalvas 
Daną Gečiauskienę.

Numalšinus alki, sporto vadovai 
aptaria žaidynių programą. Jaunuo
sius žaidėjus pasiima šeimos i namus, 
vyresnieji ir svečiai autobusu važiuoja 
j netolį esantį motelj, kuris atrodo 
kaip geras dvaras, tiek daug įvairių 
pastatų. Vedusieji gauna butus, vien
gungiai ir gyvanašliai užima didelį 
mūrinį namų, pačiame kiemo vidury. 
Buvęs Brisbanės gyventojas Pupa, lyg 
žinodamas, pats pirmas užima " jauna
vedžių" kambarį, matyt buvo pasi
rengęs surasti čia turtingą žmoną. 
Numetęs švarką ant lovos, jis garsiai 
pareiškė: "Šios vietos nelieskite, čia 
miega ar nemiega - žemaitis."

Du jaunuoliai Antanas ir Simas, 
kurie specialiai neapsigyveno šei
mose, kad prižiūrėtų "Kovo" pirmi 
ninką, greitai užėmė lovas verandoje, 
kad galėtų matyti, kas kada ateina ir 
išeina. Vėliau paaiškėjo, kad jie ten 
miegojo vien dėl to, kad kiti 
nepastebėtų, kada jie grįždavo. 
Pagaliau visi susiranda lovas, išskyrus 
Robį, kuris vis,dar nesusigaudo šiuose 
dideliuose palociuose ir neranda kur 
švarką pasikabinti. Su Lašiuko pagal
ba ir ši problema išsprendžiama.

Nuplovę kelionės dulkes, einam 
pasivaikščioti miesto pažiūrėti; vaka
re esame susitarę susitikti Lietuvių 
Namuose. Bevaikščiodami užsukam i 
graikų klubą, keturių kryžių užeigą, 
ragaujam vienų ir kitų skanėstų ir 
pamažu atžygiuojam j savąjį lietuvių 
klubą. Pakelėj pametėm savąjį vete
raną Robį. Sako, susirado draugą, o 
gal draugę. Kad ir laimingi tie 
veteranai sportininkai, vis ta praeities 
gyvenimo patirtis.

Vakaras vietinių lietuvių globoje 
praeina labai jaukiai ir linksmai, 
tačiau per ilgai būti negalim, nes rytoj, 
sunki diena. Tačiau kur tu žmogus 
pailsėsi. Motely vyresniesiems vietos 
kaip ir nėra. Jaunimas jau viską 
užėmė. Matosi daug naujų veidų. 
Atrodo, kad jaunimo draugystė už
simezgė tampriai. Draugystė, tai 
draugystė, tačiau poilsis reikalingas ir 
vadovas Lašiukas, nors ir su šypsniu 
veide, įsako linksmybes pabaigti ir 
susipažinti su poilsiu ir miegu, kas tuoj 
pat ir atsitinka.

Gražus sekmadienio rytas. Vete
ranai sveiki ir pailsėję, Antanas ir 
Simas jau apsirengę ir laukia, kada 
pajudės bažnyčios link. Kyla klausi - 
mas, kaip bažnyčią pasiekti? Nuta- 

•riam eiti pėsti, ar mes ne sportininkai? 
Atrodom kaip Lietuvoje, kai žmonės 
traukdavo į atlaidus, šventiškai apsi

rengę, tik batų per pečius ne- 
persimetę. Visa bėda, kad kelio į 
bažnyčią nežinom. Klausiam vietinių, 
tačiau, matyt, ant nelabai "pabažnų" 
užlaikėm, nes mažai kas žinojo, kur 
yra bažnyčia. Net keista, vakar kai 
klausėm, kur karčiama, tai visi žinojo. 
Matyt ne katalikai. Pagaliau, paėjėję 
gerą kelio galą, maždaug kaip nuo 
Kybartų iki Virbalio, pamatėme ir 
bažnyčią, o prie jos jau gana daug 
lietuviškų veidų.

Pamaldose daug jaunimo, kurie 
pasikeisdami stovėjo prie savo sporto 
klubų vėliavų. Pamaldas laikė Brisba
nės kapelionas kun. dr. P. Bašinskas, 
jis pasakė lietuviškai ir angliškai tai 
dienai pritaikytą gražų pamokslą. 
Dienos maldas skaitė sydnėjiškė 
Marina Coxaite. Bažnyčioje gražiai 
gieda Brisbanės lietuviai. Jiems net ir 
vargonų nereikia. Po pamaldų au
tobusu nuvykome į sporto salę. 
Važiavome per patį miesto centrų, 
kurio daugumas dar nebuvo matę.

Sporto salėje žmonių jau gana daug, 
beveik visi vietiniai lietuviai ir 
nemažai australų, mat, dvi australių 
komandos žais prieš Canberros Ir 
Sydnėjaus lietuvaites. Brisbanės 
"Baltia" komandoje irgi yra australų 
vyrų. Iškilmingas atidarymas 1 vai. 
Sportininkai Išsirikiuoja aikštėje. įne
šamos klubų vėliavos. Sugrojus him- 
nusč "Baltia" sporto klubo pirmi
ninkas V. Stankūnas, "Kovo" pir
mininkas E. Lašaitis ir "Vilko" 
vadovas dr. K. Kemežys taria 
sveikinimo žodžius. Oficialiai šią 
sportinę trijų klubų šventę atidaro 
Brisbanės Liet. B-nės pirmininkas 
Kazys Bagdonas.

(bus uauglauj

” Varpo” 
veteranai
"Varpo" vateranų krepšinio ko

manda pradėjo krepšinį žaisti maž 
daug prieš trejis metus. Ilgamečiai 
"Varpo" krepšininkai Šarūnas Žiedas, 
Arūnas Skimbirauskas ir Vytautas 
Levickis, kurie jautėsi, kad jiems per 
ankstį išeiti į sportinę "pensiją", 
pradėjo ieškoti kitų "Varpo" krepšį 
ninku, jau pradėjusių galvoti apie 
Australijos pensininkų taip mėgiamą 
žaidimą, ridinėti didelius baltus svie
dinius ant žolės (Lawn bowls). Suradus 
šiuos žaidėjus, sudaryta komanda; kur! 
dabar kiekvieną savaitrę krepšinio 
aikštėje narsiai kovoja ir gražiai gine 
Melbourne lietuvių "Varpo" vardą. 
Šią komandą sudaro: Žiedas, Levic
kis, Skimbirauskas. Krikščiūnas, Liu- 
blnas, Mickus ir Ross. Anksčiau 
žaidėjų buvo daugiau. Karts nuo karto 
ateidavo pažaisti Baltrūnas, Firi- 
nauskas, S. Ragauskas ir V. Žilinskas. 
Komandos draugai tikisi, kad jie ir vėl 
pasirodys ir aktyviai įsijungs į 
"Varpo" veteranų krepšininkų eiles.

Kiekvieną sezoną veteranų koman
da pradeda labai gražiai ir pasiekia 
ketvirčio finalą, tačiau iki šiol dar 
nėra laimėję varžybų, nors jau du 
kartus baigmėje pralaimėjo tik vieno 
taško skirtumu. Atrodo, kad ir šiais 
metais "Varpo“ veteranai laikosi 
stipriai ir negalvoja apleisti krepšinio 
aikštės. Jie žaidžia kievieną ketvirta
dienio vakarą "Bulleen" stadione, 
Sheahans Road, Bulleen. Melbourne 
krepšinio mėgėjai kviečiami atsilan
kyti į veteranų žaidžiamas rungtynes 
ir tuo pačiu moraliai paremti lietu
vius. Tad, iki pasimatymo ketvirtadie
niais krepšinio stadione.

A. SKIMBIRAUSKAS

Sveikame kūne —• -sveika siela

Leonus BALTRŪNAS

Dvidešimtąjį amžių vadiname - 
techniškos evoliucijos amžiumi, nes 
buvo išrasti ištaigingi automobiliai, 
ultragarsinai lėktuvai, daugiakanaliai 
radio imtuvai ir televizija, elektro
ninės skaičiavimo mašinos ir kosminės 
raketos. Stulbinančių laimėjimų at
siekta kvantinėje elektronikoje, ki
bernetikoje, molekulinėje biologijoje 
ir genetikoje, astrofizikoje ir dauge
lyje kitų mokslo šakų. NEpažįstamai 
pasikeitė žmogaus gyvenimo būdas, 
kartu keitėsi ir pati žmogaus prigim
tis. jo išraiška ir fizinis pajėgumas. 
Audringa technikos pažanga gerokai 
pakeitė mūsų kasdieninio gyvenimo 
ritmą Ir. gyvendami pagundų "magne
tiniame lauke", pasidavėme įsigalėju
siems principams ir nusikaltome 
pažeisdami pagrindines gyvenimo tai
sykles, užmiršdami, kad žmogaus 
augimo ir vystymosi procese judesys Ir 
fizinis aktyvumas yra biologinė būti
nybė, o suaugusiųjų gyvenime - 
išlaikyti fizinių Ir dvasinių savybių 
pusiausvyrą - judesys ir fizinė veikla 
turi dar didesnę reikšmę, be ko nebūtų 
gaiima išvystyti žmogaus gyvenimo 
gerbūvį.

Kiek didelė pažanga technikos 
plėtotėje, tiek sumažėjo žmonių 
rūpinimasis savimi užmirštant, kad 
žmogaus organizmas yra tobuliausias 
gyvas mechanizmas, kurio sveikam 
funkcionavimo išlaikymui būtinai rei
kalingas judesys ir fizinis užsiėmimas.

(vairiais evoliucijos etapais, vys
tantis ir tobulėjant intelektui, žmogus 
laipsniškai neteko iniciatyvos judėti. 
Yra apskaičiuota, kad dar XIX 
amžiaus viduryje 96 proc. naudojamos 

energijos buvo gaminama žmogaus ir 
gyvulių pastangomis o tik 4 proc. 
energijos buvo gaunama iš malūnspar
nių ir garo mašinų, tuo tarpu šiandien, 
tik 1 proc. energijos pagaminama 
žmogaus rankomis.

Taigi, gyvename automatų gady
nėje, kur išlaikyti žmogaus egzis
tencijai fizinis pajėgumas prarado 
savo svarbą. Komfortas ir patogumai 
užkariavo žmogų ir metafizinis žmo
gaus veiklos koeficientas nukrypo 
neigiama kryptimi ir, tuo pačiu, 
žmogaus organizmas pajuto, kad 
katastrofiškai reikia ką nors daryti, 
kad atstačius fizinių ir dvasinių jėgų 
balansą, nes atsirado per didelė 
nervinės ir psichinės jėgos persvara, 
įsitikinta, kad dėl perdideiės nervinės 
įtampos bei chroniško protinio nuo
vargio, atsirado sunkių funkcinių 
organizmo sutrikimų, nuo ko suma
žėja darbingumas ir atsiranda per 
ankstyva senatvė.

Nenuostabu šiandien matant tiek 
daug vyresnio amžiaus žmonių lengvai 
bėgiojant ir mankštinantis (vairiuose 
miesto parkuose, o visokiausi svei
katos ir mankštos kabinetai yra 
perpildyti įvairiausio amžiaus žmonių, 
norinčių atstatyti savo fizinę kondi
ciją.

Kiek daugiau rūpesčių šiandien 
mums sukelia mūsų augantis jaunimas, 
kuris pajutęs šeimoje nekontroliuo
jamą laisvę, vis daugiau klimpsta į 
gyvenimo šunkelius ir ieško būdų 
pigiai pasmaguriauti arba pasitenkinti 
jiems prieinamais malonumais.

Narkotikai, alkoholis, rūkymas ir 
net per ankstyvus ieškojimas seksua
linio bendravimo, per anksti nukreipia 
mūsų jaunimą į nepaprastai pavojingą 
situaciją iš kurios, kartais, jau nebe 

taip lengva sveikam išbristi.
Kad išlaikius sveikame kūne sveiką 

sielą, siūlau visiems tėveliams prisi
minti, kad jų pareiga yra laiku 
tinkamai paveikti savo vaikus, kad jie 
nenueitų "šunkeliais" ir. kad vėliau 
patiems netektų griaužti. nagų ir 
gailėtis, kad nebuvo laiku pagalvota ir 
patvarkyta, kad jų vaikai išaugtų 
sveikais ir padoriais jaunuoliais, 
kuriems būtų laisvas ir laimingas 
kelias į tolimesnį gražų gyvenimą.

Mes, Australijos lietuviai, gerai 
žinome, kad kiekvienoje mūsų Bend
ruomenės Apylinkėje veikia jaunimo 
SKAUTU SĄJUNGA. į kurią tėvai 
gali užregistruoti savo vaikus jau nuo 
6 (ar net anksčiau) metų amžiaus kur 
kiekvienam valkui yra suteikiama 
proga, patyrusių vadų priežiūroje, 
išeiti platų gyvenimo kursą, kuris 
suteikia vaikui noro atsiekti ko nors 
kilnesnio, gražesnio ir geresnio ir, 
laikui bėgant, paruošia jį būti kitų, 
jaunesniųjų vadovui.

Lietuviškieji SPORTO KLUBAI 
suteikia kiekvienam jaunuoliui progos 
stiprinti savo jaunas jėgas Ir padeda 
išmokti įvairiausius žaidimus, kurie 
fiziniai ir protiniai brandina jaunuolį 
ir padeda jam susirasti artimų ir 
tinkamų draugų su kuriais jam" yra 
sudaromos sąlygos pamatyti kitas 
vietoves ir dalyvauti Australijos 
lietuvių Sporto Šventėse.

Lietuvių TAUTINIAI ŠOKIAI jun
gia įvairaus amžiaus jaunimą ir moko 
mūsų gražiuosius tautinius šokius, 
kurie auklėja jaunimo geruosius pojū- 
žius kaip Judesio, bendravimo ir 
muzikos srityje.

Lietuviškieji CHORAI kiekvienoje 
Bendruomenės Apylinkėje mielai pri
ima į savo tarpą Jaunesnio amžiaus 

dainininkus ir padeda jiems sustiprinti 
ir paruošti baisus, lavina jų klausą, 
mokina išlaikyti toną ir melodiją ir 
pratina per dainą gerbti savo artimą, 
stiprina meilės ir pagarbos jausmą ir 
suteikia vidinį pasitenkinimą, kuris 
brandinu jaunuolio charakterį.

Štai keturios mūsų jaunimo organi
zacijos, kuriose augantieji jaunuoliai 
sveikai ir naudingai gali praleisti savo 
laisvąjį laiką be pavojaus nukrypti nuo 
teisingo gyvenimo kelio.

Žinau, kad nedaug atsiras jau
nuolių, kūrie patys panorės stoti į 
šiuos vienetus, bet čia iškyla mūsų 
lietuvių tėvų pareiga, laiku ir su meile 
padėti savo vaikui įsijungti į šias 
organizacijas. Tėvai turi įrodyti savo 
vaikams, kad jiems rūpi jų ateitis ir jie 
nebijo pasišvęsti nugabenti savo 
vaikus į tų organizacijų parengimus.

Nuoširdžiai patariu nedelsiant susi
rūpinti mūsų'jaunimo ateitimi, nes 
jiems reikalinga visokeriopa parama 
organizuojant laisvalaikį, užsiėmimbs 
ir bendravimą su kitais. Malonu, kad 
laike paskutiniųjų trisdešimts metų, 
tūkstančiai Australijos lietuvių jau
nimo subrendo būdami šių organi
zacijų nariais. Malonu pabrėžti, kad 
finansiniai stipriai stovinčios lietuvių 
organizacijos materialiai ir moraliai 
rėmė mūsų jaunimo auklėjimą ir, dėka 
to, daug mūsų subrendusio jaunimo 
šiandieną matome aktyvai dalyvau
jant mūsų tautinėje veikloje.

Jeigu norime, kad mūsų Australijos 
lietuviškas jaunimas augtų Ir sveikai 
bujotų ir išliktų ištikimas mūsų 
tautiniams idealams, tai padėkime 
jiems išlaikyti sveikame kūne - sveiką 
sielą.
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Pranešimai______
SYD NĖJtJS______________

PRANEŠIMAS
Liepos 13 d., sekmadieni, 2 vai. 

Lietuvių Klube. Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba ruošia DARIAUS ir GIRĖNO 
minėjimų.

Po minėjimo bus rodoma video 
"Taikos ir Laisvės žygis Baltijos 
jūroje".

Visi tautiečiai prašomi šiame minė
jime skaitlingai dalyvauti ir pagerbti 
mūsų Tautos didvyrius.

Sydnėjaus Apylinkės valdyba

\ TAUTOS FONDE
Mirus Reginai Ralienei vietoj gėlių 

ant jos kapo reikšdami užuojautų 
dukrai Ramonai aukojo Tautos Fondui 
$20 - L. ir V. Juodaičiai ir $20 - G. 
Van Hoof. Ačiū už nevystančias 
gėles.

Tautos Fondo Atstovybė

WO L B O N G O N <3 AS

NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Š. m. birželio 29 d. visuotiname A LB 
Wollongongo narių susirinkime išrink
ta nauja Apylinkės valdyba.: pirm. M. 
Gailiūnas, sekr. A. Paplauskas ir narys 
V. Mataitis. Susirinkimas vyko p. V.R. 
Mataičių sodyboje. Po susirinkimo 
buvo rodomos lietuviškos f Urnos: 
"Canberros Australijos Lietuvių die
nos" , bei filmas iš Lietuvos.. Po 
susirinkimo ponios pavaišino įvairiais 
skanėstais.

Susirinkimo proga $100 suaukota 
A.L. Fondui bei $10 "M.P."

Sėkmės naujajai Valdybai ir didelis 
ačiū p. Mataičiams.

M.G.

C A N BE R R A

AUKOS "BALTIC NEWS"
Prelatas P. Butkus - $20, A. Reisgys

- $20, S. Zablockienė - $20, .1. Zinkus
- $20, 0. Osinienė - $5.

Per bibliotekos vedėją Br. Stašionį 
aukojo:

A.S. - $100, J. Šutas - $5.
Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.

A. GINIŪNAS

ATVYKSTA VLADIMIRAS 
ARTUKOVIČ

1 Australiją atvyksta iš Los Angeles 
jaunas Amerikos advokatas Vladimir 
Artukovič. Jis yra sūnus Andrea 
Artukovič, kuri Amerika begėdiškai 
išdavė Jugoslavų komunistams ir jis 
jau yra nuteistas mirties bausme 
Jugoslavijoje.

Kroatų lyderiai kviečia pasiklau
syti šio jauno advokato Kroatų klube 
Canterbury Rd., Punchbowl liepos 10 
d. 7.30 val.vak. Vladimir Artukovič 
jau yra kalbėjęs Australijos TV Mike 
Willesee programos.

A. KRAMILIUS

PRANEŠIMAS RAMOVĖNAMS

Š.m. liepos 13 d.(sekmadienį) 2 
val.p.p. Lietuvių klube yra šaukiamas 
Canberros "Ramovės" skyriaus narių 
susirinkimas išrinkti naują valdybą. 
Narių dalyvavimas yra labai svarbus 
ir būtinas, nes nuo to priklausys 
ateities tolimesnė skyriaus egzis
tencija.

Canberros "Ramovės" 
skyriaus administratorius

L. BUDZ1NAUSKAS

PADĖKA

r—— — n
1; SYONEJA.US LIE TUVIU ![ 

N AMU O S JE ;!Z /
'į 16 I“ EAST II H H ACE, BANKSTOWN (Tel. 7011 14 14) lį 

| 

į Liepos 12 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. )'
J} , • •
!; D ARI AUŠ IR GIRĖNO |
g ridinėji mass j

Jt Organizuoja Sydnėjaus Apylinkės V-ba. jl --- - -5 Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p.p.
g Skanus, šviežias maistas.
? Karštas patiekalas ir šalti užkandžiai

į Klubo narius pakartotinai kviečiame susimokėti nario mokestį.
jr
J! VALDYBA
į

KVIETIMAS

į Melbourne Lietuvių Skautų Džiugo Tunto

SUBATVAKARI —

RASI LI N KSMI NI TvTĄ

1986 m. liepos 19 d., 7 val.vak. Melbourne Lietuvių Namuose 4- 
Errol St., North Melbourne.

Gera muzika - Karšta vakarienė 
įėjimas $10 asmeniui $ 8 studentams, moksleiviams 
Vietas užsisakyti pas N. Kairaitienę, tel 842 3403 ar pas D. Čižauską, 
tel 370 5173

"DAINOS" CHORE

Kiekviena organizacija didelė ar 
maža susiduria su išlaidomis. Syd 
nė jaus "Dainos" choras per metus turi 
du pasirodymus, kurie papildo choro 
kasą. "Dainos" choras metų eigoje 
gieda bažnyčioje ir dainuoja minėji
muose, kur tiek dirigentams tiek 
choristams susidaro išlaidų. Šių išlai
dų tačiau niekas neskaičiuoja. Iš 
choro kasos reikia padengti gaidų 
spausdinimą, kelionių išlaidas i kitas 
kolonijas Meno Dienų metu, skelbimus 
ir užuojautas spaudoje, ir kitas 
smulkesnes išlaidas.

Išsilaikome daugumoje tik iš aukų. 
Mūsų rėmėjų gretos palaipsniui retė 
ja. Vieni iš mūsų reguliarių stambių 
rėmėjų yra Funerals of Distinction 
laidotuvių biuras vad. K. ir N. Butkų 
iš Cabramattos. Ir šiais metais 
susilaukėiinė $250 dolerių iš šios 
lietuvių biznio organizacijos. "Dai- 

. nos" choro vardu jiems nuoširdus ačiū.

"Dainos" choro moterys dainavo 
Sporto klubo "Kovas" ruošiamame 
vakare birželio 14 d. Lietuvių Klube, 
vad. Birutei Aleknaitei, o ant rytojaus 
mišrus choras išpildė programą Pabal- 
tiečių komiteto ruošiamame Iš
vežtųjų minėjime Latvių salėje. 
Stratbfielde.

"Dainos" choro viduržiemio vaka 
ras įvyks rugpjūčio 2 d. Programoje 
dalyvauti pakviestas vokiečių kata 
likų choras iš Croydono. Jie mokinasi 
vieną lietuvišką dainą, o "Dainos" 
choras - vokišką.

Nuoširdžiai dėkoju kun. dr. A. 
Savickui už visas religines apeigas, 
mirus Jonui Liutikui. Taip pat p. M. 
Stankevičienei ir jos bendradarbėms 
ponioms už suruoštą arbatėlę po 
palaidojimo.

Visiems siuntusiems gėles, daly
vavusiems laidotuvėse, man paraiškų 
siems užuojautą žodžiu, laiškais, 
spaudoj! Visiems mane supratusiems 
liūdesio laiku. Visiems, visiems nuo
širdus ačiū.

Tegul Jums visiems Lietuva te
atlygina.

0. LIUTIKIENĖ

PADĖKA
Mylimai mamytei ir močiutei A.a. 

Reginai Ratas (Ralienei) iškeliavusį 
amžinybę, nuoširdžią padėkų reiškiu 
prelatui P. Butkui už suteiktą paskuti
nį patarnavimą, gražų pamokslų, Šv. 
Mišias ir palydėjimą į amžino pooilsio 
vietą. Misijonieriui P. Martūzui už 
paruošimą amžinajam gyvenimui ir 
pagalbų tvarkant dokumentus.

Visai Cibų šeimai, globujusiai 
mylimą mamytę laike sunkios ligos, 
pagelbėjusiai suorganizuoti gedu
lingas mišias pagal lietuviškus papro
čius, laidotuves ir šermenis (man 
pačiai nepajėgus atlaikyti fiziniai).

Dėkoju visiems giminėm, dalyva
vusiems laidotuvėse, atsiuntusiems 
užuojautas raštu, dėkoju visiems 
mieliems prieteliams ir pažįstamiems, 
lankiusiems ir norėjusiems lankyti 
Mamytę, bet dėl jos sunkios ligos 
nepageidavusios, kad ją lankytų.

Nuoširdžiai dėkoju p.p. šniukštams 
mainytės ligos metu gražiai prižiū
rėjusiems jos sklypų ir visiems kitiems 
už betkokį patarnavimą ir gražias 
gėles, visiems aukojusiems už Šv. 
Mišias.

Atleiskite, kad nevardinu visų 
pavardžių. Sąrašas perdaug ilgas.

Dar kartų tariu visiems nuoširdų 
ačių.

Duktė RAMONA 
anūkai KRISTINA ir BEN

PRANEŠIMAS

Sydney Lietuvių Moterų socialinės globos draugijos METINIS 
SUSIRINKIMAS įvyks Lietuvių Klube, sekmadienį š.m. liepos 27 d. .1.30 
vai. popiet.

DARBOTVARKĖ
1. Atidarymas
2. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas.
3. Draugijos pirmininkės pranešimas.
4. Iždininkės pranešimas.
5. Kontrolės komisijos pranešimas.
6. Lietuvių Sodybos patikėtinių pranešimas.
7. Ligonių reikalų pranešimas.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Uždarymas.

Maloniai prašome nors ir prijaučiančias dalyvauti.
Po susirinkimo pabendrausime prie kavos puoduko.

Draugijos VALDYBA

BRAU D OS BABTUS?

Tradicinis, metinis, žymiausias šių metų įvykis - atspėjote! - 
"Mūsų Pastogės" spaudos balius, kiek girdėti, įvyks ir šiemet - 
nenusiminkite!.. Pasiruošimai šiam šauniam įvykiui eina pilnu garu.

Balius įvyks rugsėjo 27 d. (rezervuokite šią datą!). Lietuvių Klube 
Bankst.owne.

Teko nugirsti, kad baliaus programa būsianti dar geresnė negu 
praeitais metais, o staigmenų būsią tikrai apstu.

Kviečiu ir jus apžiūrėti batus - gal reikia naujus puspadžius pakalti? 
Ką žinai - gali (šiemet) nebeatlaikyti?

Būsimo Baliaus dalyvis
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