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E»ER SAVAITĘ
Australijos doleris, kuris buvo 

nukritęs net žemiau 60c US dabar yra 
virš 61c US ir kuri laiką turėtų 
laikytis stabiliai, ryšium su Australijos 
iždininko P. Keatings nuimtais užsie
nio kapitalo įdėjimo suvaržymais.

SSSR valstybės galva M. Gorbačio
vas, priimdamas Sovietų jūrų karo 
laivyno paradą Vladivostoke pareiškė, 
kad Sovietų Sąjunga iki š.m. pabaigos 
iš Afganistano atitrauks 6 karinius 
junginius, apie 8000 žmonių. Šiuo 
metu Afganistane yra apie 120,000 
sovietų, kurie žada pasitraukti 4 
metų bėgyje. 0 kol kas afganų kaimai 
bombarduojami ir žūsta aibės civilių 
gyventojų.

Pakistanas baigia pasigaminti pir
mąją savo nuosavą atominę bombą. 
Dėl to yra sunerimę ne tik Rytai, bet 
ir Vakarai.

Krikščioniškoje Beiruto dalyje Li
bane per savaitę vienas po kito įvyko 
du stambūs sprogimai; sprogo 
sprogstama medžiaga pakrauti au
tomobiliai; apie 30 žmonių užmušta, 
pora šimtų sužeista.

Anglijos užsienio reikalų ministeris 
Sir Geoffrey Howe grįžęs iš Pietų 
Afrikos pareiškė, kad jo misija ten 
nepavyko ir nėra kitos išeities kaip tik 
uždėti jai ekonomines sankcijas.

Sydnėjaus meras viešėjęs su drau
gišku vizitu Johanesburge (Pietų 
Afrika) ten pasiūlė, kad būtų paleis
tas iš kalėjimo juodasis aktyvistas 
Nelson Mandela ir kad jis atvyktų į 
Sydnėjų.

Pietinėse JAV valstijose tebesitę
siant sausrai, vyriausybė ne tik davė 
karinius lėktuvus šienui iš kitur 
atgabenti, bet ir kreipėsi į visų 
tikėjimų bažnyčias, prašydama mels
tis, kad Dievas duotų lietaus. Atrodo, 
malda buvo išklausyta - Pensilvanijoje 
palijo. Bet kaip pareiškė televizijos 
reporteriui vienas ūkininkas: "Aš 
nenoriu pasirodyti šventvagiu, bet lijo 
permažai".

UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

Iš Sovietų Sąjungos gautomis žinio
mis, evakuacija iš Černobylo atominės 
nelaimės rajonų vyko tikrai sovietišku 
stiliumi: žmonės buvo sulaikomi 
kinuose, teatruose, stotyse, gatvėje, 
parduotuvėse, sodinami į sunkveži
mius ir vežami nežinoma kryptimi, 
nieko nepaaiškinant. Apie atominės 
elektrinės katastrofą nieko nebuvo 
skelbiama. Vaikai buvo išvežami iš 
mokyklų ir vaikų darželių. Šeimos 
pasimetė,, niekas nesusigaudė kas 
dedasi, pasklido gandas, kad vėl 
"veža"! Žmonės ėmė slapstytis...

p r a n e s a
VLIKAS KVIEČIA DALYVAUTI 
LAISVĖS. DEMONSTRACIJOSE VIE
NOJE IR VLIKO SEIME LONDONE

Kaip jau pranešta, š.m. lapkričio, 
mėn. VLIKAS organizuoja išvyką į 
Europos Saugumo ir Bendradarbia
vimo Konferencijos plenumo posėdžių, 
atidarymą Vienoje ir vėliau į VLIKO 
seimą Londone.

Galutina kelionės programa: Lap
kričio 1 d. iš New Yorko (JFK) 
išvykstama į Muencheną, (Viešbutis: 
"Atrium", viena diena). Lapkričio 3 d. 
išvykstama iš Muencheno į Vieną 
autobusu, (viešbutis: "Hungaria", 4 
dienos). Lapkričio 4d. 12 v.p. LAIS
VĖS demonstracijos Šv. Stepono 
aikštėje, Vienoje. Lapkričio 5-6 d.d. 
pagal dalyvių pasirinkimą ekskursijos 
j įvairias vietoves. Lapkričio 7 d. 
išvykstama iš Vienos į Londoną, 
(viešbutis: "Hotel Russell"). Lapkri
čio 7-9 d.d. VLIKO seimas: Lapkričio
7 d. (penktadienis) - susipažinimo 
vakaras Lietuvių Namuose; lapkričio
8 d. (šeštadienis) - VLIKO Seimas 
(Hotel Russell). Lapkričio 9 d. 
(sekmadienis) - iškilmingos pamaldos 
lietuvių bažnyčioje, vėliau banketas 
Lietuvių Sodyboje. Lapkričio 10 d. iš 
Londono grįžtama į JAV-es.

Išvykos kaina $(US)1,195 vienam 
asmeniui (dviese kambaryje). Dolerio 
vertei kritus, visos kelionės išlaidos 
pakilo $100. Kad užtikrinus $1,195 
sumą, prašoma registruotis galimai 
greičiau. (Vienam asmeniui vykstant 
pridedama $250 - "singles supp

lement"). Ši kaina aprėpia visas 
išlaidas. Susidarius grupei norinčių 
vykti (ir grįžti) iš Čikagos, prie 
numatytos sumos primokama $66 
asmeniui. Registruotis ne vėliau 
rugsėjo 1 d.

Dėl informacijos kreiptis į 
VLIKO/ELTOSįstaigą, 1611 Connec
ticut Ave.,N.W„ Suite 2, Washington, 
D.C. 20009 (tel. 202-667-1'980), arba 
išvykos vadovą, dr. J. Stuką, 234 
Sunlit Dr., Wachtung, N.J. 07060 (tel: 
201-753-5636).

(ELTA)

PASIRENGIMAS EUROPOS SAU
GUMO IR BENDRADARBIAVIMO 
KONFERENCIJAI VIENOJE .

Š.m. liepos 12 d. VLIKO Valdybos 
posėdyje pirm. dr. K. Bobelis painfor
mavo, kad lietuviai, estai ir latviai 
ruošiasi bendrai pasireikšti Vienos, 
konferencijos metu. Šis reikalas buvo 
aptartas Pasaulio Pabaltiečių Santal
kos posėdy liepos 11d. Santalkai šiais 
metais pirmininkauja dr. K. Bobelis. 
Buvo sutarta lapkričio 4 d. surengti 
pabaltiečių demonstraciją Vienoje, 
Šv. Stepono aikštėje, o sekančią dieną 
- spaudos konferenciją. Demonstraci
joj kalbėti sutiko Jean-Marie Daillet, 
Prancūzijos parlamento narys, Euro
pos ir Pasaulio krikščionių demokratų 
unijos viceprezidentas, ir švedas Per 
Ahlmark, buvęs Švedijos parlamento 
ųarys (1967-1978 m.),švedų liberalų 
partijos lyderis (1975-1978 m.) ir 
buvęs min. pirm, pavaduotojas (1976- 

1978 m.) Abu buvę Kopenhagos 
Tribunolo teisėjai. Demonstracijoj 
taip pat dalyvaus Vasario 16 gimnazi
jos mokiniai, kurie pašoks lietuviškų 
tautinių šokių ir atsiveš savo or
kestrėlį. Yra rengiamas bendras 
pabaltiečių memorandumas, kuris bus 
įteiktas Vienos konferencijos dele
gacijoms. Vienoje taip pat bus 
atidarytas pabaltiečių biuras, kuriam 
vadovaus Algis Klimaitis iš Austrijos.

Gausesniam lietuvių pasirodymui 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos metu Vienoje ruošiama 
"Laisvės demonstracijos išvyka", ku
rios organizavimu rūpinasi dr. J. 
Stukas. Išvyka truks dešimt dienų ir 
kainuos 1,195 dol. Be Vienos bus 
apsilankyta Muenchene ir Londone, 
kur lapkričio 7-9 d.d. įvyks VLIKO 
seimas. Visi išvykos dalyviai taip pat 
kviečiami VLIKO seime dalyvauti. 
Priėmimas bus surengtas Lietuvių 
Sodyboje. Tikimasi gauti žymių britų 
kalbėtojų.

Ryšium su konferencija Vienoje 
VLIKO valdyba nutarė rugpjūčio 23 
surengti Clevelande lietuvių orga
nizacijų atstovų pasitarimą pasiin- 
fofmuoti šios konferencijos reikalais. 
Pasitarimo rengimu Clevelande rūpi
nasi VLIKO vicepirm. V. Jokūbaitis.

Taip pat nutarta parengti daugiau 
informacijos anglų ir vokiečių kalbo 
mis apie Lietuvą, kuri būtų platinama 
Vienos konferencijos metu.

Toliau dr. Bobelis plačiai painfor
mavo apie Rygoje rengiamą Chau
tauqua konferenciją, kurioje dalyvaus 

aukšti Amerikos pareigūnai. Šis klau
simas taip pat buvo apsvarstytas 
Pasaulio Pabaltiečių Santalkos posė
dy. Latviai šiai konferencijai pritaria, 
tačiau estų atstovas griežtai pasisakė 
prieš. VLIKO valdybos posėdy buvo 
iškelta, kad JAV aukštų pareigūnų 
dalyvavimas tokioje konferencijoje 
nesiderina su Amerikos pareikštu 
Pabaltijo valstybių aneksijos nepripa
žinimu bei kitais užtikrinimais. Todėl 
buvo nutarta, kad VLIKO atstovai 
apsilankys Valstybės Departamente ir 
įteiks pareiškimą.

Dr. Bobelis taip pat painformavo 
apie susirašinėjimą su LB vadovais dėl 
veiksnių konferencijos surengimo.

Svarstant dr. Kuzminsko laišką iš 
Londono dėl informacijos stokos apie 
Mažąją Lietuvą, buvo nutarta per- 
spaudinti VLIKO 1950 metais išleistą 
memorandumą anglų kalba, "Memo
randum on the Restoration of 
Lithuania's Independence".

Posėdy taip pat dalyvavo iš 
Niujorko atvykę Tautos Fondo ta 
rybos pirm. J. Valaitis ir valdybos 
pirm. J. Giedraitis, kuris padarė 
pranešimus raštu ir žodžiu apie 
Tautos Fondo padėtį ir apie Kanados 
Tautos Fondo inkorporavimą. Buvo 
nusiskųsta, kad kai kurios LB apylin
kės netvarkingai praneša apie aukas 
VLIK UI, neatsiųsdamos aukotojų 
sąrašų, ir todėl negalima jų spaudoje 
paskelbti.

Šalia šių klausimų buvo apsvarstyta 
visa eilė kitų reikalų.

(ELTA)
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Išaušęs australiškos žiemos liepos 
mėnesio 16-sios dienos miglotas rytas, 
apskelbė negausiai Geelongo lietuvių 
kolonijai liūdną žinią, kad tą rytą 
mirties angelas išsivedė iš geelongiš- 
kių tarpo dar vieną mielą kolonijos 
narę Mariją BUČKI ENĘ, gyvenimo 
kelionėje artėjančią j aštuoniasde
šimtus metus.

Marija šio gyvenimo šviesą išvydo 
1907 m. sausio 27d. Suvalkijos lygumų 
krašte, Šilininkų kaime, Kidulių 
valsčiuje, Šakių apskrityje, pasitu
rinčių ūkininkų Ramonų šeimoje. Ji 
buvo jauniausia iš keturių vaikų. Čia 
praleido jaunystę, lankė gimtojo 
kaimo pradžios mokyklą, patyrė 
pirmojo pasaulinio karo baisumus, 
svetimųjų priespaudas ir okupacijas. 
1935 metais Marija ištekėjo už 
Gustavo Bučkio ir persikėlė gyventi j 
vyro tėviškę, prie gražiosios Šešupės 
Kirklių kaime, tame pačiame Kidulių 
valsčiuje. Susilaukė ir šeimos - 
dukrelės Emos ir Martos. Rusams 
okupavus Lietuvą, Bučkių šeima, 
pasinaudodama repatriacijos gali

Marija Buckienė 

mybe, 1941 m. pradžioje išvyko j 
Vokietiją. Čia gimė trečioji dukrelė 
Edita.

Kilus antram pasauliniui karui ir 
vokiečiams okupavus Lietuvą, Bučkių 
šeima grįžo į nualintą ūkį ir čia 
gyveno iki antrojo rusų antplūdžio. 
Šiam siaubui artėjant, 1944 m. antru 
kartu pasitraukė į Vokietiją ir 
pabėgėlių dienas leido Luebecko D.P. 
stovykloje. Čia susilaukė sūnaus Jono, 
į Australiją atvyko 1949 m. Vyrui 
Gustavui dviejų metų sutartį atlie
kant Flinders Naval Dept., Belcombe, 
Marija su keturiais mažais vaikais 
buvo apgyvendinta Bathurst, vėliau 
Samers šeimų stovyklose. 1951 m. 
persikėlė į Geelongą, kur jau buvo 
pasistatę nuosavą namą.

Velionė Marija gyvendama Gee- 
longe iki pensijos dirbo eilinės 
darbininkės darbą, bet darboviečių 
nemėgo keisti. Ilgiausiai išdirbo 
avalynės fabrike. Nebuvo ji abejinga 
ir bendruomeniniam darbui. Priklausė 
Moterų Draugijai, lankė ir rėmė 
įvairius lietuviškus renginius, rūpinosi, 

kad vaikai siektų aukštesnio mokslo.
Išauginus vaikus ir sulaukus pen

sijos, tikėjosi Marija pasinaudoti 
užsitarnautu poilsiu. Deja, pajuto 
negalavimus. Teko gydytis ligoninėje 
ar gydytojų priežiūroje namuose. 
Buvo padaryta vėžio auglio operacija. 
Buvo atidžiai dr. R. Šarkio prižiūrima. 
Deja, teko vėl gultis ligoninėn, tikintis 
galimo pagerėjimo, tačiau, po keturių 
dienų, liepos mėnesio 16-ta dieną, 
Marija atsiskyrė su šiuo pasauliu. 
Liūdesyje liko vyras Gustavas, dukros 
Ema, Marta, Edita, sūnus dr. Jonas, jų 
šeimos, anūkai, giminės ir artimieji.

Penktadienį, liepos 18d. vakare, 
velionė Marija buvo pašarvota Hepner 
laidojimo koplyčioje, kur su ja 
atsisveikino šeimos nariai ir gausus 
geelongiškių būrys. Maldas pravedė p. 
O. Šchrėderis.

Šeštadienį, liepos 19 d. Marijos 
karstas atvežtas į St/John liuteronų 
bažnyčią, Yarra str., kur religines 
apeigas atliko australas liuteronų 
tikėjimo pastorius Don Heyne, žodį 
tarė Geelong Apylinkės Valdybos

pirmininkas 0. Šchrėderis. Iš bažny
čios velionės karstas, paskendęs 
gėlėse ir vainikuose, palydėtas į 
Eastern kapines.

Šermenims į sūnaus dr. Jono namus 
susirinko artimieji, šeimos nariai bei 
daug Melbourno lietuvių, lydėjusių 
velionę į amžino poilsio vietą.

Nespėjusiai grįžti prie gražiųjų 
Šešupės krantų, lai būna Tau lengva 
šios svečios šalies žemė.

ALKA.

Mykol as SI D A K ĄS

Birželio 30d. sulaukęs 71 metų 
amžiaus, Moe miesto ligoninėje mirė 
Mykolas SIDARAS. .

Gimęs Rumšiškėse, į Australiją 
atvyko pirmuoju transportu ir iki 
išėjimo į pensiją dirbo Yallourn S.E.C.

Gyvenime kuklus, ramus, dėl blogos 
sveikatos jau senai seniūnijos rengi
niuose nedalyvavo.

Liepos 3 d. Kun. Dr. P. Dauknys ir 
Moe parapijos kun. P. Clarke kartu

Mirė
B. Gorbulskis

Š.m. liepos 14 d. Vilniuje mirė 
kompozitorius Benjaminas Gobulskis. 
Buvo gimęs 1925 m. Kaune. Karo 
metu tarnavo Sovietų kariuomenėje, 
vadovavo dūdų orkestrui. Po karo 
studijavo kompoziciją Vilniaus kon 
servatorijoje, kurią baigė 1958 m. B.

koncelebravo laidotuvių Mišias, ku
riose dalyvavo visi Latrobe Valley ir 
Sale lietuviai.

Palaidotas Moe kapinėse.
Nuliūdime liko žmona Petronėlė, 

kuri yra silpnos sveikatos ir reikalinga 
priežiūros. Jos gerbūviu rūpinsis 
sesutė Ona Vitkauskienė su vyru Br. 
Vitkausku.

Ilsėkis ramybėje, mielas Mykolai.
a.a.

Gorbulskis yra parašęs eilę operečių, 
baletą vaikams, koncertų beveik 
visiems simfoninio orkestro instru
mentams. Tačiau labiausiai jis žino
mas kaip lengvo žanro dainų autorius, 
Jo smagios, melodingos, dainos labai 
populiarios Lietuvoje, dainuojamos ir 
išeivijos lietuvių.

A. A. Adelei Jurkšaitienei

mirus, Jos sūnui Viliui, dukroms Idai ir Lilijai su šeimomis nuoširdžią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Robertas, Jadvyga ir Stasys NARVILAIČIAI

Reiškiame gilią užuojautą p. Viliui Jurkšaičiui, p. Idai Barilienei ir 
p. Lylei Gaidžionienei ir jų šeimoms Mielai Mamytei ir Senelei

a. a. Adelei JUK KŠ AI TIE N EI

mirus. „i.;..,,... .Z >
Adolfas ir Elena SRUČIAI

a-a. Marijai BUTKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdesyje likusius vyrą G. Bučkį, duliras 
Editą, Martą ir Emą, sūnų Joną bei jų visų šeimas.

Geelongo Lietuvių Sporto Klubo 
"VYTIS" Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408. Veiki* 24 valanda* per parą

A. Jurkšaitienė

Liepos 20 d. rytą Sydnėjaus 
lietuvius vėl apskriejo liūdna žinia - 
Bankstowno - Condell Parko priemies
tyje po ilgesnės ligos mirė Adelė 
Jurkšaitienė, ligi tol globota dukros 
Idos ir Jono Barilų, jų namuose.

Adelė Strolytė - Jurkšaitienė gimė 
1903 lapkričio 6 d. Rygoje. Gyveno 
Kaune, čia lankė pradžios mokyklą ir 
gimnaziją. 1926 m. sukūrė šeimą sū 
statybų rangovu Vilium Jurkšaičiu, 
susilaukė sūnaus Viliaus ir dukrų 
dvynukių Lilijos ir Idos.

1944 m., užeinant antrajai sovietų 
okupacijai, pasitraukė į Vokietiją, 
Thuringiją. Karui pasibaigus, gyveno 
Waidene. į Australiją atvyko 1949 m.

Adelė koncentravosi šeimos gy
venime; savo vaikus gražiai išaugino - 
ir šiandien jie yra susipratę lietuviai.

Šeima buvo jos pasaulis ir ji visa save 
jai atidavė. Jos - giminės senolės į 
amžiną poilsio vietą palydėti, susi
rinko visas anūkų būrys, gausus pulkas 
giminių ir Sydnėjaus lietuvių.

Gedulingas Mišias už mirusios vėlę 
atlaikė ir į kapus palydėjo prel. Petras 
Butkus. Mišių metu giedojo "Dainos" 
choras. Palaidota liepos 23 d. Rook- 
woodo kapinių lietuvių sekcijoje.

B.Ž.

LIETUVIŲ KOOPERATINE 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 pusiekus nustatytas 
sumas. Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $100 ir turi išbūti iki 
finansinių metų galo, Ly. birželio 30 d. Už atsiimtus term, ind.metų 
bėgyje - 6%. Procentai užskaitomi už kiekvieną pilnų kplendorinį 
mėnesį finansinių metų gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už 
įnašus (shares) Iki 17% dividendo. .

♦ Teikia paskolas iki $30,000 įkeičiant nekU. turtą, asmenines 
paskolas su garantuotojaia iki $5000 Ir be jų iki $2000. Procentai už 
visas paskolas užskaitomi kas 3 mėnesiai.

* įstaiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vaL 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.

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

SYDNEJUJE sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių Klubo 
patulpt&e. T6-18 Eatt. Terrace. iiuiikslown.NSW 2200."

pastogė 1380.8.4. psl.2
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IS REDAKCIJOS RASTO
Atsakymas Pinčiukui

Žinome, kad visokie "Pinčiukai" - 
velniukai mėgsta kiršinti žmones. Tai 
jų darbas! Kiek blogiau, kai netei
singas žinias pradeda skelbti spau
doje.

PAI.MD Moterų sekcija Ine. NĖRA, 
kaip adelaidiškis Pinčiukas rašo "su
rinkusi iš bendruomenės virš $200,000 
dolerių". Ji surinko iš pavienių 
asmenų, nejskaitant $4,009 dolerių, 
surinktų iš Moterų sekcijos ir Pati
kėtinių Komiteto narių, $18,109 
dolerius.

Pinčiukui nėra ko baimintis:
a), priėmimo sąlygos yra VYS

TOMOS ir apie tai buvo paskelbta 
"Adelaidės lietuvių Žinių" 8.7.86 
numeryje. Todėl KOL KAS prašome 
visus suinteresuotus asmenis kreiptis 
pas p. Bajbriūnienę, PALMD Moterų 
sekcijos Ine. pirmininkę.

b). Kai galutinai pasirašysime 
pirkimo-pardavimo aktus, paskelb
sime spaudoje: 1). tikslų butų (units) 
adresą ir apžiūrėjimo dienas bei 
valandas. (Kol ten gyvena žmonės, to 
daryti negalime!). 2). Duosime ir 
viešą ataskaitą. Bus visai aišku, iš ko 
ir iš kur gauti ar surinkti pinigai. 
(Visų aukojusių asmenų pavardės ir 
organizacijos bei paaukotos ar pasko
lintos pinigų sumos yra Įtrauktos Į 
mūsų knygas. Galės ir Pinčiukas savo 
pavardę pamatyti, žinoma, jei paau
kojo nors "auksinuką" šiam reikalui.)

Su pagarba, 
Isolda I.DAVIS

Patikėtinių 
komiteto 
sekretorė

Siųskit ir toliau

Mielieji,

Siunčiu čia trisdešimt (30.00) 
angliškų svarų už siuntinėjamą man 
MŪSŲ PASTOGĘ šiais 1986 metais.

Labai atsiprašau už neapsižiūrėjimą 
ir pavėlavimą.

Puikus laikraštis. Nors jis pasiekia 
mane labai pavėluotai, bet yra mielas 
ir laukiamas svečias, (domus ir 
naudingas visais atžvilgiais.

Siuntinėkite ir toliau po du nume
rius kartu.

Su pagarba ir geriausiais likėjimais,

K. VILKONIS 
Sheffield, Gt.B.

ADELAIDĖS MOTERŲ 
RANKDARBIŲ RATELIO 

ATGARSIAI
Jau gana ilgokas laikas, kai daviau 

žinių apie Adelaidės moterų rank
darbių ratelj. Būrelis kaipo toks dar 
neužsnūdo, vis dar renkasi du kart per 
mėnesi Lietuvių Namuose.

Rugsėjo 14-tą dieną Lietuvių 
Namuose vyks dirbinių paroda, kuriai 
jau dabar būrelis kruopščiai ruošiasi.

Adelaidės bendruomenė, kaip pa
stebėjau, labai veikli. Lietuvių Na
muose nepaprastai daug parengimų 
ypač kultūrinės popietės sekmadie
niais, kur veik visos su programomis. 
Jos gan populiarios ir mūsų tautiečių 
gausiai lankomos.

Nenuostabu, kad rankdarbių ratelio 
vadovė p. G. Straukienė jau iš anksto 
rūpinasi minėtą parodą papildyti ir tai 
progai, teko girdėti, organizuoja taip 
pat kultūrinę popietę,

ONA BAUŽIENĖ

Pinigų nemažni, bet...

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

...Milė tik už pieną dabartiniu metu 
gauna maždaug tris šimtus rublių per 
mėnesį. Stasys uždirba maždaug 
keturis - penkis šimtus rublių. Tokiu 
būdu jų pajamos per mėnesį sudaro 
arti aštuonių šimtų rublių. Išlaidų 
turi nedaug. Aišku, dirba ir Milė ir 
Stasys per daug. Praktiškai miegui 
skiria 6-7 vai., o kitą visą laiką dirba. 
Darbas jiems yra malonus. Aš irgi 
mėgstu kokį darbą. Jeigu turėčiau 
galimybės, tai auginčiau gyvulius. 
Kuomet pašarus pats pasigamini, tai 
paskui auginant gyvulius mažiau būna 
išlaidų, o pelną duoda nemažą. Svarbu 
tai, kad valstybė be apribojimų 
superka gyvulinkystės produktus. Mo
kesčiai už žemę yra labai maži. Aš už 
dešimt arų per metus temoku 0,6 rb. 
Jeigu reiktų mokėti ir 60 rublių, mes 
vis vien neatsisakytume sklypo, nes iš 
jo turime pakankamą kiekį uogų, 
daržovių, vaisių. Jeigu reikėtų viską 
nupirkti, ką išsiauginame, tai turėtu
me išleisti ne vieną šimtą rublių. 
Valstybės mastu tiesiog už dyką 
dalinimas žemės sklypų yra nepateisi
namas. Yra daug asmenų, kurie paima 
žemę ir jos kaip reikiant neprižiūri. 
Jeigu, pavyzdžiui, už išnuomuota 
žemę darbuotojams reiktų mokėti 
maždaug du rublius už arą, tai 
valstybė kasmet gautų ne vieną 
milijardą rublių pajamų. Žmonėms 
irgi apsimokėtų nuomuoti žemę, nes 
uogos ir vaisiai gan brangūs. Pavyz
džiui, braškės, kai tik prasideda 
kainuoja 4-6 rb. kg. Vėliau jų kairia 
laikosi apie 2 rb. kg. Vyšnių kg 
kainuoja nuo vieno iki 3 rb. slyvų apie 
0,7 rb., gerų obuolių apie vieną rublį, 
kriaušių apie 1,3 rb. Iš vieno aro misų 
sąlygomis gaunama po kelias dešimtis 
kg uogų, vaisių, daržovių. ... Kad 
visko prisigamintum .reikia nemažai 
įdėti. Bet tas darbas yra malonus. Be 
to yra galimybė vaikus iš pat mažens 
pratinti prie naudingo darbo. Kai iš 
mažens įpranta prie darbo, tai geriau 
mokinasi ir realiau žiūri į gyvenimą.

Pas mus dabar su maistu problemų 
nėra. Kainos dar vis palaikomos 
pastovios dėka to, kad valstybė duoda 
dideles dotacijas .Pavyzdžiui, Lietu
voje iš žmonių valstybė superka 
bulves ir moka po 10 rb. už 50 kg. Tuo 
tarpu kolūkiai, o taip pat ir valstybė 
per parduotuves tas pačias bulves 
parduoda po 5 rb. už 50 kg. Panaši 
padėtis yra ir su mėsos produktais.

Aišku, turguje visi maisto produktai 
yra brangesni negu valstybinėse 
parduotuvėse. Nežinia kiek laiko tai 
tęsis. Valstybei žemės ūkis yra tiesiog 
nuostolingas. Kainų maisto produk
tams nedidina, nenori, kad žmonės 
badautų. Jeigu dabar turėtume žemės 
kaip prieš karą ir tiek daug dirbtume, 
tai pajamos būtų iš tikrųjų didelės. 
Gyventume geriau, negu kad dvari
ninkai gyveno. Dabar visi jauni kaimo 
žmonės turi geras gyvenimo sąlygas. 
Uždirba daugiau, negu miestuose. 
Kaime praktiškai visos darbingos 
šeimos gali nusipirkti lengvas automa
šinas, pasistatyti gyvenamus namus. 
Bėda viena, kad reikia daug dirbti. 
Kaip taisyklė aštuonias valandas dirba 
kolūkyje, o po to savo ūkyjeJJėl to 
daug jaunimo stangiasi apsigyventi 
miestuose. Kaime dar yra padaryta ta 
klaida, kad naujoms statyboms dalino 
ir dabar skiria per mažus žemės 
sklypus. Anksčiau davė 15 arų, dabar 
skiria 25 arus. Ta žemė skiriama prie 
pat namų. Kaimo gyventojams dar 
duoda žemės bulvėms, daržui ir 
pasėliams. Šiam tikslui skiria apie 
pusę hektaro. Be to duodama ganykla 
dviem - trim galvijam. Viso susidaro 
2- 3 ha žemės. Kadangi gyvenvietėse 
gyvena iki šimto ir daugiau šeimų, tai 

-dažniausiai ganyklos skiriamos už 
vieno ar daugiau kilometrų. Tai 
sudaro sunkumų su gyvulių priežiūra., 
Būtų daug geriau, jeigu suplanuotų 
gyvenvietes, kad prie pat namų būtų 
skiriama visa žemė: ir ganykloms ir 
sodams ir daržui. Tuo būdu žmonės 
galėtų užauginti daugiau gyvulių tuo 
pačiu laiku. Anksčiau visai nebuvo 
galvojama apie patogių tvartų kolū
kiečiams statymą, apie patogių patal
pų pašarams numatymą ir daug kitų 
dalykų, be kurių kaime yra sunku 
išsiversti. Pavyzdžiui, tokių padargų 
kaip mažos elektra varomos akselinės, 
runkelių tarkavimo mašinos ir kt. Jų iš 
vis nėra pardavime. Kolūkiečiai 
verčiasi kiek tik gali pritaikydami tam 
reikalui senus įrankius. Kai kur darosi 
paprastus ir nenašius. O juk valdžia ir 
valstybė turėtų didelį pelną, jeigu 
padarytų našesnį darbą ne tik 
kolūkiuose, bet ir asmeniniuose kolū
kiečių ūkiuose. Žmonės pirktų maši
nas ir už nemažas kainas, nes jie vis 
vien iš to turėtų pelną, kaip kad perka 
melžimo agregatus.

Mieli pasaulio lietuviui

Padėkime baigti penkis metus trukusį Lituanistikos Katedros 
steigimo darbą ir iki šių metų rudens surinkti likusius 55,000 dol.

1981 metais pasirašėme sutarti su Illinois universitetu Čikagoje, 
įsteigdami pirmąją ir amžiną Lituanistikos Katedrą laisvajame 
pasaulyje su 750,000 dol. fondu (endowment). Pats universitetas skyrė 
150,000 dol., o mes pasižadėjome, kad pasaulio lietuviai per 5 metus 
surinksime 600,000 dol.

Pusę tos sumos įmokėjus (300,000 dol.), 1984 metų rudenį pradėjo 
veikti amžina Lituanistikos Katedra su pirmaisiais 3 aukštojo 
lituanistikos mokslo aspirantais ("graduate students"), siekiančiais 
magistro ir daktaro laipsnių. Jai vadovauja profesorius dr. Bronius 
Vaškelis. 1986 metais lituanistikos mokslo laipsnių siekia jau 9 
aspirantai.

Sėkimingai veikianti Lituanistikos Katedra yra didžiulis mokslinis ir 
kultūrinis laimėjimas, garbė ir pasidžiavimas ne tik išeivijos 
lietuviams, bet ir visai lietuvių tautai. Ji rodo pasauliui mūsų meilę 
lietuvių kalbai, mokslui, kultūrai ir pasiryžimą visokiais būdais kovoti 

'*■ už Lietuvos laisvę.
Daugelio lietuvių darbo, pasišventimo ir aukų dėka iki 1986 metų 

liepos mėnesio iš 2,570 asmenų ir organizacijų pasaulyje pinigais ir 
pažadais Lituanistikos Katedros fondas gavo apie 545,000 dol. 
(įskaitant šiais metais JAV Lietuvių Fondo paskirtus 20,000 dol.). 
Trūksta tik apie 55,000 dol.

Dar kartą prašome geraširdžių lietuvių ir organizacijų padėti visų 
bendromis jėgomis surinkti likusius 55,000 dol. Visi aukotojai bus 
įamžinti, jų vardai ir pavardės ar organizacijų pavadinimai įrašyti į 
Lituanistikos Katedros garbingą aukotojų knygą. Paaukoję 50 dol. ar 
daugiau gaus specialius padėkos diplomus. Paaukoję 500 dol. ar 
daugiau bus įrašyti į Lituanistikos Katedros garbės lentą Illinois 
universitete Čikagoje. Visiems aukotojams iš anksto dėkojame.

Visos aukos Lituanistikos Katedrai gali būti nurašytos nuo pajamų 
mokesčių JAV ir Kanadoje ("tax deductible ID No.36-3097269). 
Prašom aukas rašyti LITHUANIAN WORLD COMMUNITY 
FOUNDATION vardu ir siųsti į PLB Fondo raštinę šiuo adresu: 
LITHUANIAN WORLD COMMUNITY FOUNDATION. 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636, USA.

Vytautas KAMANTAS Nijolė BALZARIENė- Juozas LUKAS 
PLB Fondo pirm. PLB Fondo reikalų PLB Fondo iždn.

vedėja.

MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA 
nuoširdžiai visus kviečia apsilankyti ir paremti

"MŪSŲ P A S T O O Ę"

Vakaronė įvyks š.m. rugpjūčio 23 d., 6 vai. Lietuvių Namuose.
Meninėje dalyje: p.0Dwyer kupletai, p. Mikšto satyriniai eilėraščiai, 
p. Karazijienė paseks pasaką...
Ponia Žiogienė su poniomis maloniai sutiko pagaminti cepelinus, 
nalesnikus ir dar kitus mūsų mėgiamus valgius, kava su pyragais. 
Atvykite - nesigailėsite.

Melb. A-kės VALDYBA

SPAUDOS BALIUS

SAVO LAIKRAŠTI

— BALIU KARALIUS

— "MŪSŲ PAŠTO GE"

ATSILANKYK PAREMSI

R U G SėJ O 2 *7 dL
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Tvlel bournas

Su žydinčiom rožėm širdy...
Pusšimtis Melbourne) pensininkų, 

dainuodami apie tai, kad pražydo 
rožės purpurinės ir atgijo meilė 
pirmutinė,... autobusu važiavo j 
"Šiurpą" '(Surfers Paradise) Queens- 
lando saulute pasidžiaugti.

Linksmai klegėdami Newell vieške
liu laukais per dvi dienas be kliūčių 
pasiekėm Auksinį Pajūrį (Gold Coast). 
Pusiaukelyje teko nakvoti Coonaba- 
rabran, o grįžtant Gilgandros mieste- 
liuosse.

Sumanus vadovas J. Petrašiūnas 
kelionę saldino, organizuodamas dai
nas, anekdotus, TV video lietuviškas 
juosteles ir muziką. Gal dėlto mažai 
kas galėjo skųstis sėdynių skausmais 
ar žirgų nepagirdymu. Pakelyje susto
jome kojas pamiklinti ir papietauti. 
Vairuotojas buvo sumanus ir prisidėjo 
prie nuobodulio išblaškymo.

Surfers Paradise buvome apgyven
dinti butuose. Tiesa, mūsų viengungiai 
ir "gyvanašliai" gal murmėjo, kad 
nebuvo sumaišyti su gražuolėmis 
"gyvanašlėmis" ar netekėjusiomis. 
Bet čia jau ne vadovo kaltė, nes 
šeimininkai iš anksto suskirstė kas su 
kuo miegos. Kas buvo vėliau "neatsi
menam", bet oras buvo gražus ir 
šiltas. Paplūdimys už kokių 200 
metrų. Akį vėrė dangoraižiai, kurių 
skaičius vis auga.

Kitą dieną buvome atitinkamos 
»■............
Adelaidės 

bendrovės mažesniu autobusu nuvežti 
prie netoli esančio Nerang upės - 
kanalo ir apie 2 valandas plaukėme ja 
laivu, iš tolo apžiūrėdami turtuolių 
vilas krantuose ir venecinio išplana
vimo ūlankėles. Kelionės metu buvo
me vaišinami gėrimais ir klausėmės 
paaiškinimų, o po jos ten pat 
prieplaukoje restorane gavome pietus.

Vakare autobusu nuvažiavome į 
pernai atidarytą, 186 mil. dolerių 
kainavusį Jupiter Casino Nerang upės 
saloje. Čia drąsuoliai išbandė laimę 
prie kompiuterinių lošimo aparatų ir 
pan., kurių yra dviejuose aukštuose 
dvi pilnos salės. Žmonės kaip bitės 
apie tuos aparatus ir lošimo stalus 
dūzgia, prakaituoja. Čia pat ir didelis 
viešbutis, restoranai, šokių salės, 
posėdžių kambariai. Daug visokiausių 
žmonių. Nusprendėme čia ilgai ne
būti. Namo grįžo vieni girdamiesi 
šimtus išlošę, o kiti tik "pramokę".

Kitą vakarą mūsų vairuotojas 
nuvežė mėgėjus į Tweed Heads, NSW 
"atsigriebti", nes ten ant "pokies" tik 
ranka paskausta, o galvoti nereikia.

Sekančią dieną aplankėme Sea 
World netoli mūsų nakvynės vietos 
prie upės žiočių. Čia matėme už 
stiklinės sienos vandenyje narus, 
rodančius aprangos išsivystymą ir 
maitinančius apie juos beplaukiojan- 
čius ryklius.

Lauke ežerėlyje stebėjome grei
tuolių slidinėtojų programą, o atski
roje dalyje, susėdę atkrantėje - 
paklusniai žaidžiančius jūros liūtus ir 
delfinus.

Pora mūsų foto mėgėjų įsijungė prie 
jūros liūto žaidimo.

Sekmadieni vykome į Brisbaną, į 
liet. kat. pamaldas ir Liet, namus 
papietauti. Iš ten nuvažiavome į 
šiaurę Brisbanės skaniausio medaus 
paragauti ir ananasų ūkio apžiūrėti. 
Mūsų autobusą tikriausiai bitės vijosi, 
nes buvome medaus nusipirkę, o 
ananasai dar buvo per žali.

Kitą dieną savanorių būrys vykome 
į dream world, esantį pakeliui į 
Brisbaną. Čia didžiuliame kino teatro 
ekrane matėme erdvių lakūnus, atlie
kančius raketų taisymą ir kitus 
darbus. Vaizdas įspūdingas, lyg žiūro
vas pats ten dalyvautų ir stebėtų 
žemę iš erdvės.

Kažkodėl čia jautėmės drąsiau Ir 
pradėjome iš naujo pergyventi vai
kystę, pasinešdami į gana vaikiškus 
rizikingus žaidimus. Sušlapome iš 
medžio išskaptuotose geldose lėkdami 
vandens lataku ir nuo paaukštinimo 
trenkdamiesi į lėčiau tekančią srovę. 
Išsidžiovinome drabužius, bevažiuo
dami garvežiuko velkamu traukinėliu 
pro "stiklinį" kalną, krioklį ir tunelį. 
Ir jau visai išdžiūvome, kai kai kurie 

mūsų pabandė ūsėsti į skriejantį 
padangėn ratą. Išlipę jautėmės lyg 
"burnelę išmetę".

Po šitokio "krikšto" seneliai ir 
senelės nesibaidė sėsti ir į perkūnžai- 
binį traukinėlį, kuris 80 km per 
valandą greičiu padarė dvi mirties 
kilpas.

Ale ir iš kur tos drąsos atsirado, kad 
nebijojom nei iškristi ir užsimušti, nei 
širdies priepuolį gauti. Net pinigai iš 
kišenių nespėjo iškristi, kai pirma 
kojos iškilo į viršų su vežimėliu ir 
vertėsi per galvą. Čia vėl vežimėlis 
trenkėsi lyg į didžiulį varžtą arba 
blogą subūrimą ir greit sustojo iš kur 
pajudėjęs. Daugelis sakėsi buvę užsi
merkę, nes vėjas neleidęs akių 
atidaryti, bet aš mačiau viską ir todėl 
galiu papasakoti jums ir anūkams.

Paskutinės dienos vakare šeimi
ninkai suruošė kieme prie baseino BBQ 
su vynu.

Tos šešios dienos "Šiurpėje" pra
bėgo per greit. Buvo gaila skirtis su 
Auksiniu pajūriu. Visi jautėmės dė
kingi mūsų vadovui ir autobuso 
vairuotojui už šias atostogas, kurios 
už poros dienų baigėsi apsnigtame 
Melbourne, kur tarkim, vėl ne vienas 
radome nuvytusias purpurines rožes ir 
atšalusią pirmutinę meilę.

DALYVIS

Isolda I.POŽELAITĖ-DAVIS KAIP S MA G U!
Kaip smagu pažerti saują kompli

mentų! Kaip gera, kad nereikia 
laužyti galvos ir prievartauti plunks
nos! Kaip malonu girti, kai pagyrimas 
užsitarnautas! O proga gera. Choras] 
"Lituania" mus ir vėl apdovanojo savo 
kulinariniais ir meniniais gabumais. 
Betgi, pirmiausiai didelis "ačiū" mūsų 
choristams. Kaip jie moka pagyvinti 
bendruomeninį gyvenimą!

Ir kaip jie moka prisistatyti! 
"Linksmų plaučių" teta K. kaip ir 
paprastai painformuoja per radiją ir 
per spaudų apie ateinančią šventę. 

Nors ji iš to didelio kuklumo tevadina 
ją "kultūrine popiete" su pietumis, 
pagamintais geriausių choro "cordon 
bleu" kulinarių. O jų ten netrūksta! 
Kas gali pagaliau pamiršti p-nios Š. 
napoleoną papuoštą tautiniais moty
vais? Prisiminimas dar ir dabar 
iššaukia estetinį pasigerėjimą ir 
švelniai glosto gomurėlį!

Pietūs Lietuvių namuose Adelai
dėje visuomet skanūs. Sakoma: "Būk 
girtinas, bet nesigirk". Mieli skai
tytojai, atleiskite šį kartą, negaliu 
patylomis praeiti. Apsilankysite Ade

laidėje, patys pamatysite, kad aš 
šventą tieselę kalbu ir nė kiek...nė 
kiek neperdedu!

Po skanių pietų, smagu buvo 
paganyti akis scenos vaizdelyje. 
Vienos choristės sėdi, kitos stovi, o 
tuos savo vyručius laiko pačiame 
viduryje. Scenos laikysena laisva, 
šelmiška, gerai tinkanti popietės 
rugiapiūtės temai.

Kita staigmena! Dirigentė Geno
vaitė Vasiliauskienė įsirikiavusi į 
chorisčių gretas savo skambiu lyriniu 
sopranu "diriguoja" neblogiau kaip 

grakščiais mostais. Kaip linksmai 
skambėjo moterų balsai mūsų liaudies 
dainose! Jų girdėjome nemažai. Jos 
mielos, pažįstamos, jas mokame iš 
mažens. Apie rugelius, linelius, šel- 

Popietės dainų ir šokių programą 
Leonas Gerulaitis linksmais (tarpais 
perpynė. Patiko mintis įtraukti pub
liką į sutartines. Kaip smagiai 
traukėme apie "karklus"! Su kokiu 
"cinkučiu" kartojome "tarira bamba". 
Šitoje dalyje Vytautas Opulskis pa- 

nukelta į 6 psl.

Senojoje DJP stovykloje

Šios nuotraukos sujaudins tuos lietu
vius, kurie karo audroje palikę 
Tėvynę, atsidūrė Danijoje, Thisted 
DP stovykloje. Tai nesenos nuotrau
kos, jas redakcijai maloniai paskolino 
dr. I. Reisonienė, kuri pernai keliau
dama po Europą užsuko į Thisted 
pažiūrėti vietų, kur ji maža mergaite 
būdama gyveno.

Dideliam savo nustebimui ir 
džiaugsmui viską rado, kaip buvo 
palikusi savo vaikystės dienomis , o 

gal net dar gražiau sutvarkyta ( juk 
danai itin tvarkingi žmonės). Kaip 
matote nuotraukoje dešinėje, tebes
tovi lietuvių pastatytas kryžius gel
tonai - žaliai - raudonas ornamentas 
aplinkui jį - lyg vakar nudažytas. Po 
juo - iš velėnos sudėtas didelis 
užrašas Lithuania. 0 priekyje - iš 
spalvotų akmenukų - didžiulė Vytis 
išdėliota ( dėl mastelio palyginkite: 
dr. Irena stovi kairėje). Dešinėje 
nuotraukoje - lietuvių statytas pa

minklas, gražiai nubaltintas. Apsiver
kusią, bevaikštinėjančią tarp buvusių 
barakų p. Ireną sutiko du danų 
kareiviai, paklausė, kaip ji ten pateko 
ir paaiškino, jog čia pašaliniams 
negalima ne tik fotografuoti, bet ir 
būti, kadangi čia kareivinės. Bet 
sužinoję, kad ji lietuvė ir dar čia 
gyvenusi, atidavė pagarbą ir pasakė, 
kad ji gali pasilikti ir fotografuoti ne 
tik muziejų, bet ir viską ką tik nori.

Australijoje, krašto 200 metų 

jubiliejaus proga, ruošiamasi atidaryti 
panašų muziejų Bonegiloje, didžiau
sioje iš 23 - jų pokario atvykėlių 
stovyklų Australijoje. Ten gyvenu
sieji prašomi siųsti eksponatus - 
rankdarbius, apyvokos daiktus, o taip 
pat rašinius apie savo gyvenimą 
Australijoje šiuo adresu: The secreta
ry, Bonegilla National immigration 
Museum Committee, P.O. Box 639 , 
Wodonga, Vic., 3690

Mūsų pastogė Nr.30, 1986.8.4. psl.4
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Sydnėjris

Židinio 3O-metis
Sydnejaus Skautų Židinys liepos 19 

d. Lietuvių Namuose Bankstovvne 
iškilminga vakariene paminėjo 30 
metų veiklos sukaktį.

Židinys, įkurtas 1956 m., v.s. dr. V. 
Kišono iniciatyva. Visą laiką tai buvo, 
gajus skautiškas visuomeninės veiklos 
vienetas, ypač paskutinįjį dešimtmetį.

Vakarienės metu prisiminti per 30 
metų atlikti darbai: neskaitant smul
kesnių užsimojimų, suruošta 50 su
eigų, daugybė vadovybės-talkų posė
džių, 16 ekskursijų, 6 literatūrinės 
popietės, 2 radijo pusvalandžiai, 
kelios paskaitos visuomenei, paremti 
vargan patekę tautiečiai. Jau 9 metai, 
kai savo narių informavimui keturis 
kartus į metus leidžiamas biuletenis 
"Tėvynės Židinys". Remtas vietos 
skautų tuntas. Didesnė dalis Židinio 
narių dirba atsakingą darbą kituose 
organizaciniuose sambūriuose - kaip 
skautiškuose, taip ben
druomeniniuose.

Židiniui priklauso virš 40, dau
giausiai vyresnio amžiaus narių, bet 
paskutiniu metu i jį ateina ir 
jaunesniosios kartos broliai-sesės, o 

ateityje - girdėti - žada jų įstoti dar 
daugiau.

Vakarienės metu, skambant liūdnos 
giesmės garsams, prisiminti mirę 
židinio nariai: Eleonora Bukevičienė, 
Jonas Kelertas, Vytautas Kišonas, 
Povilas Protas, Arvydas Pūkas, Stasys 
Sankauskas, Zigmas Stąugirdas, Leo
nas Zigaitis. Pagerbti 6 minėjime 
dalyvavę I-sios sueigos (1956 m.) 
pirmūnai.

Kavutės metu supiaustytas 30- 
mečio tortas. Sudainavus laužo dai
nelę, sesuo Tamara paskaitė savo 
sueiliuotų kupletų apie Židinį, jo 
veiklą, $100 čekiu paremtas VI-jo 
Pasaulio Jaunimo Kongreso ruošimo 
komitetas (čekį priėmė V. Šliogeris), 
o paskui dar visų nusifotografuota.

Židinį sveikino LSS Australijos 
Rajono vadas, v.s.fil. B. Barkus, ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos vardu 
pirmininkas A. Giniūnas, ir iš J.A.V. - 
Čikagos - buv. pirmojo tremty Židinio 
Seligenstadte, Vokietijoje, (1948-51) 
kanclerė, v.s. Sofija Jelionienė. Žydi
mui šiuo metu vadovauja tėvūnas, v.s. 
Jonas Zinkus ir kanclerė - v.sl. Milda 
Karpavičienė. įdomu prisiminti, kad

SydnėjausSkautų Židinio pirmūnai su Židinio vadovais. (Iš kairės į d.) 
B. Žalys, 1. Dudaitienė, V. Deikus, kanclerė - M. Karpavičienė, 
tėvūnas - J. Zinkus, L. Deikienė, A. Dudaitis ir L. Veteikienė.

Foto: E. Bartkevičiaus

brolis j. Zinkus buvo ir paties pirmojo 
- Seligenstadto - židinio steigimo - 
židinio steigimo iniciatorius. Šiuo 
metu jis, kaip tėvūnas, jau eina 4-ją 
kadenciją, o sesė M. Karpavičienė - 
6-ją (vadovai renkami vieniems me
tams).

Vakarienėje-minėjime dalyvavo 
virš 50 asmenų (minėjimas buvo 
uždaras).

Minėjimas baigtas tradicine "Atei
na naktis..." gieXfne.

Sekančią dieną. Mišių metu, miru
sius židiniečius prisiminė prel. Petras 
Butkus..

B.Ž.

Prel. r». Butkus — tarp pasaulio įžymiųjų
Sydnėjų pasiekė Tarptautinio biogra 
fijų centro (Interantional Biographi
cal Centre ) leidinys " Men of 
Achievement", vienuoliktasis leidi
mas. Jame randame Sydnejaus kape
liono prel. P. Butkaus nuotraukų ir 
gyvenimo aprašymą. Šis įžymių žmo
nių žinynas leidžiamas Anglijoje, 
Cambridge. Leidinys toks populiarus, 
kad šiuo metu jau rengiamas dvylikta 
sis leidimas. Leidėjai prel. Butkaus 
prašo atsiųsti biografijos papildymus 
arba patikslinimus. Kartu su knyga 
prel. Butkui atsiųstas ir diplomas - 
liudijimas, kad Monsinjoras Petras 
Butkus, M.B.E. yra įtrauktas į 
Tarptautinio profilių registro pasauli
nį leidinį ( The World Edition of The 
International Register of Profiles ). 
Valio!

Mūsiškės reiškiasi

BUTKUS. Petras, b. 9 Jan. 1914, 
Lekavas, Lithuania. Catholic Priest. 
Chaplain for Lithuanian Migrants. 
Education: Theologicaj Studies, Te
isiai, Lithuania, 1938;’Ordination to 
Priesthood, Teisiai, Lithuania, 1938; 
Philosophical Studies. Tubingen 
University, West Germany, 1946-48. 
Appointments: Chaplain, Cavalry 
Regiment. Taurage. Lithuania, 
1939-41; Teacher and Cjiaplain in Tra
ining College. Taurage. 1938-4'1 & 
Teisiai, 1942-44; Chaplain and Te
acher in Lithuanian High School. Tu
bingen, West Germany; Chaplain for 
Migrants in Bathurst, Cowra and Sc- 
heyvilte Camps. Australia. 1949; Cha
plain for Lithuanian Catholic Mission, 
Sydney, Australia. 1950 to present; 
Chaplain at Christian Brothers, Le
wisham, Sydney. Australia. 1952 to 
present Nazi Concentration Camp, 
Soldau. Germany. 1941. Publications: 
"Tautu Šventovėse" (The Sanctuaries 
Memberships: Lithuanian Catholic

Sydnėjuje išeinantis aktualijų ir 
madų žurnalas "Stiletto" Nr 30 visą 
puslapi paskyrė jaunai lietuvaitei 
madų kūrėjai Suzanai Reisonaitei, 
kuri dabar vadinasi tik Suska. Kai 
bąnko tarnautojas jai pasakė, kad 
reikia pilno vardo, ji atsakė: " 
Parašykite "Suska" tiek kartų, kiek 
jums reikia."

"M.P." jau rašėme , kad pernai 
Suska baigė madų ir tekstilės studi
jas Sydney College of the Arts. Ji 
labai puikiai pasirodė per baigiamuo
sius egzaminus. Savo sukurtas madas 
ji demonstravo pati (nuotrauka deši
nėje), jai padėjo ir sesuo Dana 
(nuotrauka kairėje, paimta iš” Sunday 
Telegraph"). Dana studijuoja Film 
and TV school, kurią baigusi ji taps 
Bachelor of Arts ir dirbs filmų 
gamyboje. Suska, dabar jai 22 metai, 

"Kovo" sporto klubas ruošiasi nepaprastam metiniam baliui š.m. 
rugpjūčio 16 d. lietuvių namuose Bankstowne. Sportininkai žada tą 
vakarą grįžti į ankstyvus klubo įsikūrimo metus (1950), kai dar nebuvo 

■ problemų su mašinom, nes jų mažai kas turėjo, tramvajum 
važiuodavom į Newtowną arba Redferną į pirmus lietuvių namus.

Vakaro dalyviai kviečiami apsirengti tų metų stiliumi, muzika irgi 
bus Rock-n- Roll, žinoma, nepamirštant tango ir valso.

Tai blizginkit batus, platinkite sijonus, o vyrai išsitepkite vazelinu 
plaukus. Kas neturite, gausite prie durų (ne plaukų, o vazelino).

"Kovo" VALDYBA

of Nations). Lithuanian. Sydney. 
197C: Composer of Lithuanian Songs 
and Melodies, 1938-55, Printer of 
special cards and poetic and pastoral 
greetings for Christmas and Easter for 
distribution in Australia and USA, 35 
years; Permanent contributor to two

Chairman. 1953 to present; Spiritual 
Leader to- Sydney Lithuanian 
Catholic Culture Association. Li
thuanian Catholic Youth Association 
"Ateitis". Lithuanian Boy Scouts and 
Girl Guides. Sydney District. AII'Au- 
stralian Province. Chief Scourer, since 
1956: Lithuanian Sports Group, 
Kovas: Lithuanian Club. Sydney: 
Founder and Chairman Sydney Li
thuanian Caritas; and several other 
organisations. Honours: Silver Badge, 
Lithuania Physical Culture Chamber 
1940; Scouts Association. Medal. 
1953; Wooden Plaque and Certificate 
of Merit, Lithuanian National Founda
tion. 1980; MBE. 1981; Title of Right 
Reverend Monsignor conferred by 
Pope John Paul. 1982. Hobbies: Am
ateur Musician: Poetry; Painting; 
Sports: Swimming; Skating; Travell
ing. Address: 68 The Boulevards. 
Lewisham 2049. New South Wales. 
Australia.Uahuanian weeklies in AustreU* 

Chaplains- Association in' Attmufe;

dirba madų koordinatore Tussi madų 
bendrovėje. Po kokių keturių - penkių 
metų ji tikisi turėti savo nuosavą 
madų saloną.

"Stiletto" tarp kitko rašoma:
" Iš motinos lietuvės Suska paveldė

jo lietuvišką išvaizdą, tačiau ji gimė ir 
augo Beecrofte. "Beecroftiečių" 'vi
sai nešokiruoja ekstravagantiškos 
Suskos mados, atvirkščiai, daug kas 
norėtų panašiai apsirengti."

"Stiletto" jau nėr pirmą kartą rašo 
apie Suską ir spausdina jos modelius. 
Apie šią gabią lietuvaitę ir jos 
sukurtas madas ne kartą rašyta 
"Dolly" žurnale, "Wednesday Woman" 
("Sun"), " Herald" ir " Telegraph" 
ir kt.

Dr. Irena Reisonienė išaugino iš 
viso keturis vaikus. Vyriausioji Liza 
studijuoja Sydney Universitete, o 
laisvalaikiu ...buria žmonėms ateitį iš 
delno, sūnus Jonas - dirba. Ž.
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ATSISVEI KI N ANT
Susitikusi vieną kitą "Mūsą Pasto

gės" skaitytoją vis pasiklausdavau, 
nuo ko pradeda laikraštį skaityti (iš 
patyrimo žinau, kad retai kas pradeda 
nuo pradžios). Ne vienas ir ne du 
atsakydavo: "nuo Aro". J. Arui 
pereitame "M.P." numeryje atsi
sveikinus, ir aš pasinaudosiu šia "dar 
šilta" publicisto skiltimi atsisveikinti 
su skaitytojais ir išreikšti keletą 
susikaupusių minčių.

Per savo darbo laiką išleidau 48 
"M.P." numerius, kelis kultūrinius 
priedus. Tų priedų gal buvo galima 
išleisti ir daugiau, jei nebūtų sutrikusi 
mūsų " technikinė bazė". Metų 
pradžioje ilgokai pasirguliavusi. ilga
metė "M.P. rinkėja Aldona Jablons
kienė visai pasitraukė iš darbo. Apie 
pusmetį mūsų laikraščio rinkimo 
darbas gulė ant Jurgio Janavičiaus 
pečių. Per tą laiką jis ne tik spausdino 
pats, bet ir apmokė dirbti su 
kompiuteriu p.p. Danutę Skorulienę, 
Danutę Karpavičienę ir Tamarą 
Vingilienę, kurios sėkmingai talkina 
"Mūsų Pastogei". Neužilgo Jurgis 
išvyksta keliems mėnesiems į Europą, 
tad naujiesiems redaktoriams tarp 
kita ko nuoširdžiai linkiu įveikti ir 
"technikinius sunkumus". O gal ir p. 
Jablonskienei geriau pasijus ir vėl stos 
prie iarbo. To jai iš visos širdies 
linkiu O Jurgiui ir mieloms ponioms - 
ačiū už, kantrybę ir - geros sėkmės! 
Taip’ pat labai ačiū nepamainomai 
administratorei J. Mickienei.

Pradėjusi dirbti gavau nemažai 
laiškų (gaunu ir dabar). Daugumoje jų 
"M.P." skaitytojai ir bendradarbiai 
sveikino, linkėjo kantrybės ir perspė
jo, kad redaktoriaus darbas nedėkin
gas, kadangi sunku visiems įtikti. Kai 
kam atsakydavau raštu, kai kam 
žodžiu ( žinau -žinau kai kam-dar 
turiu atsakyti!) Dabar naudojuosi 
proga viešai pareikšti, kad mano mieli 
respondentai truputį klydo: redakto
riaus darbas nėra nedėkingas. At 
virkščiai, tai labai dėkingas darbas. 
Kas be ko, manau, kad per tuos 11 
mėnesių pasiekiau asmeninį kantrybės 
rekordą, ne tik pasiekiau, bet dar ir 
pagerinau. Bet argi tai blogai?

Dėkingos redaktoriaus pareigos 
įgalino susipažinti su daug puikių 
mastančių žmonių, apie kurių egzis
tavimą iki tol neturėjau supratimo. Su 
kai kuriais susitikome, su kai kuriais 
laiškais draugaujame. Be jų šis 
saulėtas kraštas visai neatrodė pa 
trauklus. Kas be ko pasitaikė ir 
ledinių, niekuo nepramušamų susitiki
mų. Bet aš, kaip a.a. A. Danta yra 
išsireiškęs, kiekvieną lietuvį laikau 
savo broliu. Nuo savęs pridėčiau 
prisimindama, kad ir Kainas buvo 
Abelio brolis.

KAIP,..
atkelta iš 4 psl.

mius bernelius ir skaisčias mergu
žėles, neatsibosta klausytis. Visi 
pataiko sudainuoti, tikrai meniškai jas 
išpildo! Dar viena staigmena! Cho
ristės šoka kelis šokius iš folkloro 
darbo ciklo " Rugučius" ir " Audėjėlę". 
Nors viena, kita šokėja gal jau ir 
anūkėlių turi, bet visos šoka grakščiai 
ir oriai. Kaip ir pridera subrendusioms 
moterims. Bravo joms! Garbė Bronei 
Lapšienei, kui-i jas taip gerai paruošė, 
rodė talentą, nutiesdamas tiltus tarp 
scenos ir žiūrovų. Balsai ataidėję iš 
abiejų pusių, vienas kitą yijo ir kilo 
aukštyn!

Dar kartą ačiū chorui "Lituania" už 
neįprastą renginį. Jūs įdėjote daug 
darbo ir mes tai didžiai įvertiname. 
Ačiū, Jums Genovaite, už energiją,

Sumeluočiau, jei sakyčiau, kad už 
savo darbą susilaukdavau tik kompli
mentų.

Pagrindiniai rimti priekaištai dėl 
laikraščio redagavimo buvo du: 1) 
kodėl nėra vedamųjų ir 2) dėl svetimų 
vardų ir vietovardžių rašybos. Dėl 
pirmojo - dedu ranką ant širdies ir 
sakau: "Kalta". Vedamasis laikraščiui 
reikalingas! Bet, mieli broliai ir 
seserys, vedamasis turi vesti, ar ne? 0 
kaip ir kur aš galėjau jus "vesti", 
nurodinėti jums kas svarbu, kas 
teisinga, būdama tarp jūsų naujokė, 
beje, ik šiol "de jure" taip ir 
"nepripažinta" Krašto Valdybos. 
"Nag, nag" stilius man nepriimtinas. 
Mano giliu įsitikinimu,daug svarbiau 
negu garsias frazes sakyti yra žinoti, 
kaip teisingai tautinę vėliavą paka 
binti...Tikriausiai, jei būčiau dirbusi 
ilgiau, būčiau prie tų vedamųjų 
pribrendusi, ar jiems autorių radusi...

Dėl antro priekaišto - svetimų 
vardų ir pavadinimų fonetinė rašyba 
gal labiausiai erzino'skaitytojus ir 
priminė, kad turi "sovietinę" redakto
rę. Tatai suprantama: Tačiau pavartę 
laisvojo pasaulio lietuvių spaudą, 
pamatytumėte, kad beveik kiekvienas 
laikraštis savaip rašo tuos svetimus 
vardus. Aš rėmiausi Kanados " 
Tėviškės Žiburiais", mano manymu, 

solidžiausiu išeivijos laikraščiu. Antra 
vertus, prisipažinsiu neturėjau laiko ir 
energijos perdaug dėmesio kreipti į 
svetimtaučių pavardes, net ir rizikuo
dama juos įžeisti ( anot vienos 
skaitytojos). Būdama ne tik redakto
re, bet taip pat ir korektore bei 
metrompaže, visą energiją buvau 
nukreipusi lietuviškų rašinių ...sulie
tuvinimui. Dėl to irgi ne kartą 
rizikavau ką nors įžeisti. Beje, 
tarptautinių žodžių rašyba triūsų 
kalboje yra dar nenusistovėjusi ir dėl 
jos nervintis (tikrai!) turėtų tik tie, 
kas neturi tam rimtesnių priežasčių.

Štai jau ir baigiasi mano rašinėlis, o 
kur gi credo? Labai parastai, aš 
netikiu į credo ir kitokius žodinius 
pareiškimus ir patikinimus. Aš tikiu į 
darbą ir pagal jį prašau apie mane 
spręsti.Atrodo, kad dauguma skaity
tojų taip ir darė.

Iš savo pusės mieliems Skaitytojams 
ir Bendradarbiams sakau nuoširdų 
ačiū. Ačiū už kantrybę, supratimą., 
Ačiū už tuos kelis šiltus žodžius 
dažnai pridėtus prie prenumeratos 
čekio ar aukos. Ačiū už, kaip niekada, 
gausias aukas laikraščiui! Spaudos 
Sąjungai ačiū už drąsą ir puikų 
bendradarbiavimą.

Iki pasimatymo!
Laikykitės

Rita Juzėnaitė

sumanumą. Nors valandėliai vėl 
perkėlėte mus į tėvynės laukus ir 
lietuvišką kaimą.

Isolda I.Poželaitė-Davis

PAPILDYMAS

Kai kurie skaitytojai skambino į 
redakciją ir klausė, ar rašinyje 
"Beprotnamis" - "M.P." Nr. 29 
aprašyti faktai yra tikri.

Taip, viskas yra tikra. Pasakojama 
apie Psichiatrinį dispanserį Vilniaus 
priemiestyje Naujoje Vilnoje ( anks
čiau vad. Novovileika, dabar Tary
bų rajonas)

Šio rašinio autorė - studentė, 
nesenai atvykusi iš Lietuvos

Red.

Los Angeles vyrų kvartetas, iš kairės: Antanas Polikaitis, Rimtautas 
Dabšys, Emanuelis Jarašūnas ir Bronius Seliukas.

PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO. KONGRESAS

D AI NUOJANTYS 
I NŽINIERI AI

Tie skrajojantieji ir dainuojantieji 
Los Angeles inžinieriai rupjūčio 
mėnesį atvyksta į Australiją ir 
koncertuos Melbourne, Adelaidėje ir 
Sydnėjuje.

Prieš 20 metų susikūręs Los 
Angeles vyrų kvartetas, po pernai 
gerai pavykusių koncertų Čikagoje, 
Detroite ir Kiivelande, visiškai išpar
davę pirmąją plokštelę, leidžia antrą 
dainų rinkinį ir atvyksta gastrolėms į 
Australiją.

Kaip jau rašyta, kvarteto dalyviai 
yra atsakingas pareigas užimantys 
inžinieriai. Kvarteto pirmas tenoras 
Emanuelis Jarašūnas, inžinerijos 
mokslų daktaras, birželio pabaigoje ir 
visą liepos mėnesį dalyvavo moksli
nėje konferencijoje Europoje. Iš jos 
grįžęs dr. E. Jarašūnas įsijungė į 
kvarteto darbą ruošiant naujos plokš
telės "Apie tai svajoju" pristatymą 
Los Angeles lietuvių visuomenei ir 
gastrolėms Australijoje.

Bronius Seliukas - antras tenoras 
kvartete dainuojąs nuo tų laikų, kai 
jam dar vadovavo Bronius Budriūnas, 
programą kartais paįvairina įdomiai 
perduotu sąmojum. Tuo pasižymi ne jis 
vienas. Po koncerto Kiivelande Ame
rikos lietuvių laikraštyje "Dirva" 
rašyta, kad "Baigus vieną programos 
dalį, kiekvienas kvarteto narys, užpi- 
dydamas papratai koncertų metu 
nuobodžias pertraukas, gyvu sąmo
jumi ir sklandžia kalba juokino 
klausytojus savo orginaliais mono
logais".

Kvarteto baritonas Antanas Poli
kaitis dainuoja nuo vaikystės: jo 
šeimoje daina visada ant lūpų. Los 
Angeles parapijiečiams jis žinomas 
kaip solistas, savo giedojimu puošiąs 
lietuviškas pamaldas.

Rimantas Dabšys - kvarteto bosas. 
Dainuoti pradėjo Vokietijoje, losan- 
geliečiams, gi, jis pažįstamas kaip 
muzikinių programų solistas.

Taigi, visi inžinieriai - dainininkai 
turi ilgą dainos patirtį.

Kvartetui tik susikūrus, vadovavo 

Svei kina me

Lindą Bieliūnaitę ir Liną Raibį sužiedutuvių proga.
Sužieduotuvės įvyko sniego kalnuose - kuriuose jie susipažino per 

lietuvių studentų slidinėjimo pirmenybes
Lindą sydnejiškiai gerai pažįsta kaip tautinių šokių šokėją, skautę ir 

Jaunimo sąjungos energingą veikėją. Linas gi iš Los Angeles, pakol kas 
dar mokytojauja Ventura, Calif., Tikimės kad Linda jį atsivylios į 
Australiją. Laimingiems sužadėtiniams linkime saulėtos ateities.

D-S

muzikas Bronius Budriūnas. Per eilę 
metų buvo ir daugiau talkininkų. 
Dabar muzikiniu vadovu yra Aloyzas 
Jurgutis, o kvarteto režisūrą tvarko 
Petras Maželis.

Australijon kvartetą išsikvietė VI 
Pasaulio jaunimo kongreso organiza
cinis komitetas, kuris organizuoja 
koncertus trijose labiausiai lietuvių 
gyvenamose vietovėse.

Melbourne koncertas vyks sekma
dienį, rugpjūčio 17 d., 2.30 p.p. 
Lietuvių namuose. Iš čia dainininkai 
vyks j Adelaidę, kur jie koncertuos 
penktadieni, rugpjūčio 22 dieną, 7 vai. 
Lietuvių namuose.

Sydnėjuje kvartetas koncertuos 
rugpjūčio 24 d., 3 vai. Lietuvių klube, 
Bankstowne.

Kelionės išlaidas Los Angeles vyrų 
kvartetas apsimoka pats. Visas iš 
koncertų gautas pelnas skiriamas VI 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
organizavimui.

Kvarteto repertuarą, kuris Aus
tralijoje bus papildytas naujomis 
damomis, sudaro liaudies, lietuviškos 
kariškos ir pramoginės - estradinės 
dainos. Tikėkimės, kad kvartetas 
mums padainuos A. Bražinsko "Už
stalės dainą", kuri pasak "Dirvos" 
muzikos kritiko Vytauto Matulionio 
buvo geriausiai pasisekusi daina 
Klivelando koncerte. Mums, Austra- 
loijoje, visos kvarteto dainos bus 
įdomios, dainininkų balsai negirdėti. 
Koncertų metu bus galima įsigyti ir 
naujai išleistąją Los Angeles vyrų 
kvarteto plokštelę "Apie tave sva
joju". Tai pirmas kartas, kai Austra
lijos lietuviai turės progą įsigyti 
Amerikoje išleistą plokštelę anksčiau 
negu ji pasieks Čikagą ir kitus 
rytiniame Amerikos pakraštyje esan
čius miestus.

Kviečiame gausiai dalyvauti kvar
teto koncertuose!

VI PLJK Inf.Kom.
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G EE L O N G E

Puikus ”, Vyčio"

Geelongo vyrų "Vyčio" krepšinio 
komanda šiais metais žaidžia "A" 
Rezervo klasėje ir jau yra pasiekusi 
gražių laimėjimų. Paskutinis iš jų 
buvo prieš labai stiprią "Try Boys 
Bears” komandą rezultatu 35:30. 
Abiem komandom buvo labai svarbu 
laimėti, nes nugalėjusieji užėmė

Sudie

Jonas Obeliūnas, kuris du kartus 
Australijos lietuvių rinktines atsto
vavo Amerikoje ir Kanadoje ir ne 
kartą gynė Australijos lietuvių rink
tinės ir Geelongo "Vyčio" spalvas 
prieš įvairias komandas čia Australi
joje, paskutini kartą, atstovaudamas 
vytiečius Geelongo krepšinio pirme
nybėse, smarkiai pasitempė kojos 
raumenis. Jono geras draugas dr. 
Rimas Šarkis pranešė jam gana liūdną 
naujieną, kad po šio atsitikimo jam 
teks tarp gausybės sportinių trofėjų 
pakabinti ir savo žaidimo batus bei 
aprangą, nes daugiau krepšinio žaisti 
jis negalės. Ką padarysi, sveikata ir 
sportininkui yra brangiausias turtas. 
Tačiau jo krepšinio patirtis bus

HOBARTE
T AŠK Ų

Hobarto "Perkūnas" žiemos "Top- 
shot" krepšinio pirmenybėse pateko į 
pusiau baigmę ir žaidė prieš australų 
"Ocean Child Sharks" komandą. 
Rungtynės buvo gana didelio tempo, 
kas ir įgalino perkūniečius pasiekti 
naują, daugiausiai per rungtynes 
įmestų taškų rekordą. Priešininkai 
stengėsi nuo perkūniečių neatsilikti, 
tačiau prieš puikius lietuvių klubo

Puiki " Perkūno" pergalė
Didžiajame finale "Perkūnas" susi

tiko su stipria australų "Dominoes" 
komanda. Pradžia buvo apylygė, 
metimas sekė metimą nė vienai 
komandai negalint išsiveržti į priekį. 
Pirmasis ketvirtis baigėsi vieno taško 
perkūniečių persvara 22:21. Antrasis, 
ketvirtis jau geresnis ir perkūniečiai, 
gražesniais ir geresniais praėjimais 
puslaikį baigią 52:43. Trečiasis ket
virtis taip pat perkūniečių dominuo

1 ai mė ji mas

pirmaujančią vietą. Po gana ramaus 
pirmojo puslaikio, antrajame abi 
komandos pradėjo kiečiau žaisti ir dėl 
baudų abi nustojo žaidėjų. Rungtynių 
pabaigoje, gražiais J. Obeliūno (11 
taškų) ir A. Renkausko (9 taškai) 
metimais, vytiečiai rungtynes laimėjo.

krepšį rii ui

reikalinga ne tik Geelongo "Vyčiui", 
bet ir visiems Australijos lietuviams 
krepšininkams.

Nevisuomet būna vien tik blogos 
žinios. Jei Jono kojos raumenys ir 
kelias pasisuko blogojon pusėn, tai 
darbe jis ypač aukštai iškilo - buvo 
pakviestas perimti "Geelong Radio 
Cabs" generalinio menadžerio vietą.

Linkėdami šiam iškiliam krepši
ninkui daug sėkmės naujajame darbe, 
mes, visi jo draugai, reiškiame viltį, 
kad, su daktaro leidimu, dar nereiks 
batukų galutinai padžiauti. Tad 
sėkmės, Jonai.

VETERANAS ir R-NA

RE KO R D AS

derinius ir gražius metimus, australai 
nieko negalėjo padaryti. Rungtynės 
baigėsi "Perkūno" laimėjimu 130:95.

Po gražios pusfinalio pergalės, 
perkūniečiai baigmėje žaidė prieš 
"Waratah Royals". Ir šias rungtynes 
jie sužaidė labai gerai ir pasiekė 
įtikinančią pergalę 121:78, kas juos 
įgalino žaisti didžiajam šio turnyro 
finale.

jamas ir baigiasi 82:64 "Perkūno" 
naudai. Paskutiniame ketvirtyje žai
dimas pradedamas taip pat perkū
niečių dominavimu, tačiau D. Stan ’.ix 
ir B. Douglas gavę po penkias baudas, 
turi apleisti aikštę. Vis dėlto likusieji 
žaidėjai išlaikė persvarą iki rungtynių 
pabaigos ir jas pelnytai laimėjo 
rezultatu 111:91.

-i, T. ŠIAUClŪNAITĖ

Daktaras 
sportininkas

Vyresnieji Australijos lietuviai 
sportininkai ir sporto mėgėjai, kurie 
dar prisimena, kai Amerikos lietuvių 
krepšininkai pirmą kartą buvo atvykę 
į Australiją, turėtų prisiminti ir 
aukštą vyrą, teisėjavusį rungtynėm, 
vėliau pakeitusiam netikėtai į Ame
riką anksčiau išvykusį vadovą inž. 
Valdą Adamkų. Tai dr. Remigijus 
Gaška. Jaunystėje jis Čikagoje akty
viai žaidė lietuvių krepšinio rink
tinėse, gerai pasirodydavo universi
tete.

Šiandien šis buvęs įžymus krep
šininkas yra pasižymėjęs chemijos 
inžinierius. Jis pasiekė magistro ir 
vėliau daktaro laipsnius ir šiuo metu 
yra didelės cheminės firmos vadovu. 
Šiemet jis buvo išrinktas žymiausiu 
inžinerijos alumnu Pensylvanijos 
valstijos universiteto inžinierių kole
gijoj iš septynių kandidatų - pasižy
mėjusių inžinierių. Savo darbe, šalia 
atsakingo vadovavimo, jis yra padaręs 
ir užpatentavęs 15 naujų cheminių 
išradimų, parašęs kelis mokslinius 
veikalus, daugelio chemikų ir uni
versitetų chemikų draugijų narys.

Nors ir būdamas pasižymėjęs ir 
profesinai labai užimtas žmogus, 
Remigijus nesitraukia iš lietuviško 
gyvenimo. Kartu su žmona išaugino 
susipratusius vaikus. Ir dabar, būda

Pasaulio moterų krepšinio 
pi r menybės

Š.m. rugpiūčio mėn. 8-17 d.d. vyks 
X pasaulio moterų krepšinio pirmeny
bės, kurios, tarptautinės krepšinio 
federacijos nutarimu, bus pravestos 
.Vilniuje ir Minske, su finalais Maskvo
je.

Šiose pirmenybėse dalyvaujančios 
valstybės, burtų keliu, suskirstytos i 
dvi grupes sekančiai: 
GRUPĖ "A" - MINSKE

1. Sovietų Sąjunga
2. Korėja
3. Kanada
4. Bulgarija
5. Kuba
6. Pietų Amerika.

GRUPĖ "B” - VILNIUJE

1, JAV
2. Kinija
3r Australija
4. Vengrija
5. Čekoslovakija

mas didelis sporto mėgėjas, jis dažnai 
aprašo sportinius įvykius lietuviškoje 
spaudoje, nepraleisdamas ir pasau
linių olimpiadų, kur ne kartą ir man 
teko artimai su šiuo dideliu Aus
tralijos lietuvių draugu pabendrauti.

Sėkmės, mielas Remigijau, ir tegul 
tavo moksliniai pasiekimai būna 
gražus pavyzdys mūsų jaunąjai kartai 
ir tėvams, kartais manantiems, kad 
sportas nesiderina su mokslu. Vyres 
nieji Australijos lietuviai sporto 
veteranai, tave prisimindami, sveikina 
su gražiais moksliniais pasiekimais ir 
linki Tau ir toliau garsinti lietuvio 
vardą.

A. L-TIS

6. Azijos atstovė
Pirmą kartą krepšinio istorijoje 

Lietuvos krepšinio mėgėjams bus 
proga pamatyti geriausias pasaulio 
krepšininkes, tik gaila, kad Australijos 
rinktinėje šį kartą nesimato nė vienos 
lietuvaitės; Sovietų Sąjungos moterų 
rinktinėje žais dvi lietuvaitės. Aus
tralija siunčia į šias pirmenybes net du 
tarptautinius teisėjus; vienas jų 
didelis Australijos lietuvių krepši
ninkų prietelius - Eddie Crouch.

Gal kai kam bus įdomu prisiminti, 
kad dar 1939 m. prieš pat II-jį 
pasaulinį karą , Lietuvos moterys 
dalyvavo Europos krepšinio pirmeny
bėse Romoje ir iškovojo garbingą 
antrą vietą.

Rugpiūčio mėn. Ispanijoje vyks 
pasaulio vyrų krepšinio pirmenybės. 
Sovietų Sąjungos rinktinėje ten žais 
net penki lietuviai.

L.B.

Jaunimas greit prisitaiko prie Australijos ekonominės padėties: 
Aldona Martišiutė ir Lisa Skirkaitė Bananų Respublikos sostinėje, 
Coffs Harbour.

Kovietė Regina Coxaite demonstruoja Australijos ekonominės 
problemos priežastis
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VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso organizacinis komitetas 
kviečia jus praleisti keletą malonių valandų su

LOS ANGELES VYRU KVARTETU

koncertuojančiu -
MELBOURNE Rugpjūčio 17 d., sekmadieni, 2.30 vai.

Lietuvių namuose.
ADELAIDĖJE Rugpjūčio 22 d., penktadienį, 7.30 vai.

• Lietuvių namuose.-
SYDNĖJUJE Rugpjūčio 24 d., sekmadienį, 3 vai.

Lietuvių klube.
Bilietai $8 asmeniui, $2 vaikui.

Visą koncerto pelną kvartetas skiria jaunimo kongresui

ž

Vietoj soprano — bosas

SYDNĖJAUS LIETUVIU £
NAMUOSE 'j

16 III EAST TERRACE, BANKSTOWN (Tel. 708 1414)

Rugpjūčio 16 d., šeštadienį. 7.30 vai. Sydney Sporto Klubo "Kovas'

METINIS BALIUS

Bilietai - $5; Pens, ir Jaunimui - $3 
Rezervuokite stalus klube.

Rugpjūčio 17 d., sekmadienį, 2.30 p.p. VIRŠUTINĖJE SALĖJE 
Sydnėjaus Apylinkės valdyba ruošia

"Mūsų Pastogėje" Nr 25 skelbtas 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos ren
giamas koncertas, turėjęs įvykti 
liepos 6 d., solistams sunegalavus buvo 
atidėtas rugpjūčio 17 d., sekmadie
niui. Dabar pranešame, kad koncertas 
tą dieną vyks viršutinėje Lietuvių 
klubo Bankstowne salėje.

Yra ir daugiau pakeitimų. Solistei 
(sopranui) Bernadette Smith negalint 
atvykti, vietoje jos dainuos bosas 
Conal COAD. Šiuo metu jį iš Europos 
išsikvietė Sydnėjaus opera specialiai 
atlikti faraono partiją "Aidoje". 
Conal Coad yra savo klestėjimo 
viršūnėje, jis pastoviai gyvena Belgi
joje. Kilęs iš Naujosios Zealand!jos, 
operos dainavimą baigęs NSW Kon
servatorijoje . Yra dainavęs N.S.W. 
universiteto Operoje, vėliau kelias 
roles atliko ir Australijos Operoje. 
Praėjusį sezoną dainavo Mustapha

LINKIME PASVEIKTI

Teko patirti, kad mūsų mažos 
Wollongongo kolonijos tautietis JO 
NAS Černiauskas po sunkios 
operacijos, šeimos prižiūrimas savo 
namuose sveiksta. Jonas nepaisyda
mas nuotolių beveik visuomet daly
vaudavo minėjimuose, pamaldose Syd- 
nėjuje, kartu atveždamas ir kitus 
tautiečius. Dėl dosnumo ir paslau
gumo mėgiamas ir gerbiamas ne tik 
savo vietovės, bet ir Sydnėjaus 
lietuvių. Tautos fondo Sydnėjaus 
skyriaus Ilgametis valdybos narys ir 
rėmėjas.

Linkime Jonui greitai visiškai pa
sveikti, tikėdamiesi netolimoje atei
tyje ir vėl matyti jį tarp mūsų V.ą

partiją "Italian in Algiers" operoje 
Izraelyje, Don Fernando partiją 
"Fidelio" operoje Bordeaux este ir 
Procida " I Vesperi Sicilian!" de 
Wallonie operoje Belgijoje. Atlikęs 
faraono rolę "Aidoje" Sydnėjaus 
operoje, buvo pakviestas dainuoti 
operose ir oratorijose visame pasauly
je.

Taigi, mums labai džiugu kad Conal 
COAD, Gregory MARTIN draugas, 
dainuos ne tik prie Benelongo, bet ir 
Bankstowne pas lietuvius. Jo dalyva
vimas koncerte daro mums garbę ir aš 
manau, visiems bus dar įdomiau šio 
koncerto pasiklausyti. Baritono par
tijas dainuos mūsų mielas senas 
pažįstamas Gregory MARTIN. Ti
kiuosi, kad girdėsime ir lietuviškų 
dainų...

Laukiame dainos mylėtojų!
R. KAVALIAUSKAITĖ

NOTICE
Nominations to the Board of 

Directors of the Lithuanian Club Ltd. 
for 1986-87 must be submitted to the 
secretary of the club by 4 p.m. on the 
24th of August, 1986.

Nomination forms are obtainable at 
the club's office.

A. DUDAITIS 
Secretary

PADĖKA

"Sūkurio" tėvų komitetas reiškia 
nuoširdžią padėką p.p. N.’ ir K. 
Butkams už $250 auką šokių vieneto 
reikalams.

Skelbimas
ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

"Jų Darbai Seka Juos"
Apreiškimo 14:13 turime brangų pažadą, kuris pritaikomas šio 
amžiaus pabaigai, ir negali būti naudojamas kaip abelnas pareiškimas, 
apibūdinantis Dievo pasielgimą su savo žmonėmis per visą Evangelijoj 
amžių. Tekste parašyta: "Rašyk: palaiminti mirusieji, kurie miršta 
Viešpatyje nuo dabar, sako dvasia; jie turi ilsėtis nuo savo vargų ir jų 
darbai seka juos."

Žodžiai "nuo dabar" yra raktas į tikrą šito teksto supratimą. Jie 
parodo, kad tas pažadas pritaikomas po paskirto laiko. Kontekstas 
parodo, kad minėtasis laikas yra šio amžiaus pabaiga, po Kristaus 
antrojo atėjimo. Kitur tas laikas vadinams "pjūtimi", ir to laikotarpio 
ištikimiems šventiesiems, kuomet jų žemiškoji kelionė pasibaigia 
mirtyje, nebereikia pasilikti užmigusiems mirties miegu, bet jie lieka 
tuojau prikelti ir dalyvauja naujosios karalystės (kūrimo darbuose.

Povilas kalba apie tą patį dalyką 1 Korintiečiams 15:51,52: "Štai aš 
sakau jums paslaptį," sako Apaštalas, reikšdamas, kad jis yra 
pasirengęs pasakyti ką nors nepaprasta: "Mes ne visi užmigsime, bet 
visi būsime perkeisti, ūmai, akimirka, paskutiniajam trimitui 
skambant. Nes trimitas skambės, ir mirusieji bus prikelti negendą, o 
mes būsime perkeisti."

Taip yra, visi šventieji turi numirti - " būk ištikimas iki mirties" - ir 
"visi" turi būti perkeisti ir apsivilkti nemirtingumu; bet paskutiniam 
trimitui skambant, bus tokių, kuriems nereikės užmigti mirties miegu. 
Šitie šventieji bus per mirtį paliuosuoti nuo vargų, ir tuoj vėl pradės 
dirbti savo darbą išvien su Viešpačiu. Jų staigi permaina nuo 
mirtingumo į nemirtingumą nebus dėlto, kad jie jau buvo nemirtingi, 
bet jie pataps nemirtingais tuoj po mirties, jų prisikėlimo valandoje. 
Mat jiems nereikės užmigti ir laukti Viešpaties antrojo atėjimo, kaip 
kad turėjo laukti pirmesnieji bažnyčios nariai.

(bus daugiau)
Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite: P. Bašinskas, 16 

Burlington Str., Holland Park, Qid. 4121

Dalyvauja operos solistai GREGORY MARTIN (baritonas) ir CONAL 
COAD (bosas).
Bilietų kaina $6. Mokiniams ir pensininkams $4.
Nepraleiskite progos pasiklausyti gerų dainininkų!

i; KVIEČIAME IR LAUKIAME

SYDNEY LIETUVIŲ KLUBO 
PRANEŠIMAS

METINIS SUSIRINKIMAS
Pranešame, kad metinis visuotinas 

klubo narių susirinkimas įvyks š.m. 
rugsėjo 21 d., 3 vai. klubo patalpose.

KANDIDATAI į KLUBO VALDYBĄ
Kandidatų pasiūlymai į Lietuvių 

klubo valdybą (Board of Directors) 
1986-87 metams turi būti įteikti klubo 
valdybos sekretoriui ne vėliau 1986 
metų rugpjūčio 24 d., 4 vai. p.p. 
Kandidatų pasiūlymo pareiškimai 
gaunami klubo raštinėje.

NARIO MOKESTIS
Visi klubo nariai, kurie iki š.m. 

rugpjūčio 31 d. nesumokės klubo nario 
mokesčio, pagal klubo įstatus negaus 
metinės klubo apyskaitos pranešimo ir 
neturės teisės balsuoti.

D.DUDAIT1S 
Sekretorius

PADĖKA
Sydnėjaus Parapijos Savaitgalio 

Mokyklos Tėvų Komiteto suruoštas 
metinis mokyklos balius praėjo labai 
jaukioj ir linksmoj nuotaikoj. Mo
kyklos iždas šį kartą gražiai pratur
tėjo. Tėvų komiteto nuoširdi padėka 
dosniems rėmėjams kurie atsilankė ir 
įvertino įdėtas pastangas.

Reiškiama padėka už pinigines 
aukas, $10 Dr. A.Gilando ir $10 p.p. 
V.E. Ladygų.

Ypatingas ačiū p. Laimai Šlio
gerienei už jaukiai, skoningai ir tikrai 
(domiai išdekoruotą salę.

Esame dėkingi p.p. K.D. Ankams, 
A.K. Bičiūnams, ir V.J. Šliteriams už 
loterijos fantus. Taip pat p. Kęstui 
Ankui išskirtinas ačiū už operetai 
paruoštą garso sustiprinimą ir (vado 
muziką. Taipogi ačiū p.p. K. N. 
Butkams už vyną ir cigarus, kurie per 
varžytines atnešė gražaus pinigo.

TĖVŲ KOMITETAS

Dėmesio mielieji tautiečiai.

Adelaidės "Šiupinys" Programa bus (domi.
Melbourną greit aplankys Prašome ateit visi!
Melbourne žiemą oras šaltas, gana dažnai lyja, bet mūsų tautiečiai, 

turbūt, to nejaučia. Nėra kada šildytis prie krosnies, kai Lietuvių 
Namuose tiek daug parengimų.

Melb. K.M.D. ruošia veiklos 35 metų jubiliejų. Ta proga, mus 
pralinksminti atvažiuoja adelaidiškiai.

Adei. K.M.D. jau 26 metai ruošia "Šiupinį". J( pravesti šiais metais 
pakvietė režisierių V. Opulski ir "Vaidilos" teatro artistus. Prie jų 
prisidėjo "Nemuno dukros".

Programa bus (vairi, daugiausiai pagrįsta jumoru: feljetonai, 
kupletai, dainos, vaizdeliai ir t.t.

Todėl prašome visų, kas galite, atvažiuoti ir atsivežti savo 
artimuosius ir draugus. Linksmoje nuotaikoje pora valandų praleisime 
visi kartu.

Ta pačia proga prašome aplankyti mūsų parodą viršuje, 
bendruomenės kambaryje.

Iki greito pasimatymo rugpjūčio 10 d., sekmadienį, 2.30 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose. MELB.K AT.MOT. DRAUGIJA

NOSUBtSIOGt
Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
čekius ir palto perlaidas prašome rašyti Lithuanian Community 
Publ. Soc. Ltd. arba "Mūsų pastogės" vardu.
Redaktorė. R. Juzėnaitė
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas:P.O. Box 550 Bankstown 
2200 N.S.W.
Telefonai: administracijos - 7094846; Redakcijos - 70-3233
Redakcija rašinius taiso Ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami 
ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako 
Prenumerata metams: .
Australijoje $ 25 Užsienyje paprastu paštu $ 30
N. Zelandijoje (oro paštu) $ 40 Užsienyje oro paštu $ 55

Mūsų pastogė Nr.30, 1986.8.4. psl.8 Printed by F.LJP.

8


	1986-08-04-MUSU-PASTOGE_0001
	1986-08-04-MUSU-PASTOGE_0002
	1986-08-04-MUSU-PASTOGE_0003
	1986-08-04-MUSU-PASTOGE_0004
	1986-08-04-MUSU-PASTOGE_0005
	1986-08-04-MUSU-PASTOGE_0006
	1986-08-04-MUSU-PASTOGE_0007
	1986-08-04-MUSU-PASTOGE_0008

