
NUSKENDO IR LIETUVIŲ

Valiaus Vaičaičio pranešimą apie 
nelaimę Juodojoje juroje rugsėjo 13 d. 
laidoje paskelbė "Komjaunimo tiesa". 
Pranešime pateikiama žinių apie toj 
jūroj rugpjūčio 31 d. naktį nuskendusį 
keleivinį laivą "Admirolas Nachi- 
movas". V. Valdaltis rašo: "Keleivių 
tarpe buvo šešiasdešimt žmonių iš 
mūsų respublikos. Deja, į namus 
sugrįžo tik 35...''. V. Valdaitis ilgokai' 
rašo apie Edmundą ir Eglę, kuriuos 
laivų susidūrimas užklupo kavinėje. 
Jiedu nuo skęstančio laivo denio patys 
šoko jūron. Eglę Edmundas įkėlė į kitų 
jau anksčiau surastą gelbėjimosi 
plaustą, padėjęs plaustą pasiekti ir 
kitiems. Tik vėliau paaiškėja, kad 
Edmundas Priven su žmona Egle į 
laivą buvo atvykęs iš Kapsuku 
pavadintos Marijampolės. Ekskursinei 
jų grupei vadovavo taip pat gyva 
išlikusi Lidija Kulikauskienė - Eki- 
menko. Ne vieną gyvybę išgelbėjo ir 
suvalkietis Vytautas Šiaurys. Išsigel- 

, bėjęs kaunietis Alfredas Balaišis 
nusiskundžia, kad "Admirolo Nachi- 
movo” laive niekas keleivių nesupa- 
žijidino su gelbėjimosi procedūra, 
netgi neparodė, kur sudėtos gelbė- 
* ’ ‘Utinės, ratai, kur yra valtys.

.gėdija ištiko jauną Aušrelės 
ir Ar tūro Gurevičių šeimą ,s Šakių. 
Jiedu išsiskyrė vandenyje. Artūras, 24 
metų amžiaus, pasiekęs krantą, ilgai 
ieškojo 23 metų amžiaus Aušrelės. 
Manydamas, kad ji su kitais išsigelbė
jusiais grįžo namo, Artūras nuskubėjo 
į Šakius ir ten iš tėvų sužinojo, kad 
Aušrelė negrįžo, t.y. liko Juodojoje 
jūroje. Toliau V. Vaičaitis prasitaria, 
kad su laivu nuskendo ir gelbėjimosi 
valtys, kurios, jūreivių žodžiais ta
riant, buvo užrūdijusios. į gelbėjimo 
darbų štabą Novorosijske buvo nu
siųsta ir Lietuvos delegacija. Norima 
ištraukti visus nuskendusius. Laivo 
svorio prislėgtas kajutes bando atver
ti 230 narų.

EUROPOJE KOMUNIZMAS 
NEBĖRA POPULIARUS

Maždaug prieš dešimt metų atrodė, 
kad taip vadinamas Eurokomunizmas 
įsigalės visoj Europoj; naujos galvose- 
nos marksistai skelbė, kad komuniz
mui nereikalinga revoliucija. Komu
nizmas ir demokratija gali žygiuoti 
kartu; sovietų dominavimas buvo 
atmestas.

Vakarų intelektualai, nepriklausą 
nei dešiniesiems, nei kairiesiems, su 
baime stebėjo rinkimų pasiruošimus 
Italijoje 1976 m. Atrodė, kad komu
nistai išstums krikščionius demokratus 
iš valdžios, bet taip neatsitiko.

Šiuo metu visų Europos kraštų 
komunistų partijų atstovai negauna 
pakankamai balsų, kad įlystų į 
valdžią. Italijos komunistų partija, 
visam pasauly didžiausia ir stipriausia 
į išskyrus Sov. Rusiją), prieš 1970 m. 
turėjo du milijonus narių, bet nuo 
pusės 1970 m. nukrito iki 1.65 mil. 
1976 m. burmistrais buvo komunistų 
partijos nariai penkiuose miestuose, 
kaip Romoje, Neapolyje, bet šiuo 
metu tik Bologna miesto burmistras 
tėra komunistas. Dabartinis Italijos 
komunistų partijos vadas yra

Š.m. spalio mėn. 7 d. įvykusiame Australijos lietuvių, latvių ir estų Krašto 
Valdybų bendrame posėdyje buvo aptarta pabaltiečių laikysena ryšium su 
Australijos vyriausybės vedamu tyrinėjimu tariamų nacių karo nusikaltėlių 
reikalu.

Nutarta koordinuoti pabaltiečių daromus pareiškimus šiuo reikalu, 
siunčiant Australijos žinių tarnybai bendrus memorandumus.

Toliau nutarta pavesti Federalinei Baltų Tarybai Sydnejuje palaikyti ryšį su 
Australijos valdžios pareigūnais ir Andrew Menzies, kad išvengus pabaltiečius 
neatstovaujančių pavienių asmenų ar organizacijų kontakto su valdžia, kurio 
metu be blogos valios gali būti padaryti pabaltiečių bendruomenėms 
nepriimtini pareiškimai.

Paskirose Australijos lietuvių, latvių Ir estų apylinkėse, vietinės valdybos 
yra prašomos sudaryti mažiausiai 3 asmenų, atstovaujančių kiekvieną 
tautytę, koordinavimo grupes, kurios kalbėtų visų pabaltiečių arba, reikalui 
esant, atskiros tautybės vardu su vietinės televizijos, radijo ir spaudos 
atstovais.

Krašto Valdyba prašo, kad Australijos lietuvių bendruomenėje būtų 
laikomasi nurodytos tvarkos.

A. L. B. KRAŠTO VALDYBA

M1NISTERIS PIRMININKAS REMIA JAUNIMO KONGRESĄ

Australijos minlsteris pirmininkas R. J. HAWKE VI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso ruošos komiteto pirmininkui Henrikui Antanaičiui atsiuntė 
laišką, kuriame jis kongresui linki visokeriopos sėkmės. Ta proga jis vėl 
pabrėžė, kad Australija de jure nepripažįsta Lietuvos inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą.

Alessandro Natta. Jis yra neryžtingas 
ir lėkštas žmogus. (Italijos komunistai 
yra nutraukę ryšius su Maskva.)

Tuoj po II -jo pas. karo Prancūzijos 
komunistai rinkimuose laimėdavo 
maždaug 20 proc. balsų ir dominavo 
aplink Paryžių srityje, kuri vadinasi 
"Raudonoji juosta". Tačiau šių 
metų kovo mėn. rinkimuose komunis
tai gavo tik 9.8 proc.» balsų. 
Komunistų partijos vadas Georges 

Marchais, išstatęs kandidatūrą į 
prezidentus 1981 m., balsų tegavo 15 
proc. ir nutarė 1988 m. rinkimuose 
nebeišstatyti kandidatūros.

Prancūsų intelektualas, Pierre 
Hessner, žinovas komunistinės 
veiklos, pasakė; "Komunistų partija 
liko užpakaly, nes nepasižymi jokiais 
naujais siekimais. Tokios krypties 
partija žudo pati save".

Ispanijoje, valdant Franciscui

LIETUVOS BAŽNYTINĖS 
PROVINCIJOS [KŪRIMO 

ŠEŠIASDEŠIMTMEČIO IŠKILMINGAS
MINĖJIMAS KAUNE

Mus pasiekė pranešimas apie Kauno 
arkikatedroje - bazilikoje įvykusį 
iškilmingą Lietuvos bažnytinės pro
vincijos ir Kauno arkivyskupijos bei 
Vilkaviškio vyskupijos įkūrimo 60-ties 
metų sukakties minėjimą. Minėjimas 
įvyko rugpjūčio 25 dieną. Iškilmingas 
šv. Mišias ta proga aukojo Kauno ir 
Vilkaviškio vyskupijų apaštalinis ad
ministratorius arkivyskupas Povilonis 
drauge su kitais keturiais vyskupais: 
Antanu Vaičium, Vincentu Sladkevi 
čium, Juozu Preikštu ir Romualdu 
Krikščiūnu. Visi pasigedo Vilniaus 
apaštalinio administratoriaus tremti
nio vyskupo Julijono Steponavičiaus, 
kuris nebuvo atvykęs į iškilmes.Mišias 
taip pat koncelebravo Panevėžio Ir 
Vilniaus valdytojai, kurijų kancleriai, 
Kauno Kunigų Seminarijos rektorius 
ir vicerektorius, Kauno ir Vilkaviškio 
vyskupijų dekanai ir vicedekanai. 
Koncelebrantų procesijai artėjant 
prie altoriaus, choras drauge su 
maldininkų minia, kuri buvo iki 
paskutinės vietos užpildžiusi baziliką, 
giedojo giesmę "Dievas mūsų prie
glauda ir stiprybė”. Progai pritaikytą 
pamokslą pasakė Šakių vicedekanas 
Kudirkos Naumiesčio klebonas kun. 
Juozas Jakaitis. Pamokslininkas 
ryškiai priminė Lietuvos bažnytinės 
provincijos įsteigimo istoriją, apašta
linį vizitatorių arkivyskupą Jurgį 
Matulaitį, visus Lietuvos vyskupijų 
arkivyskupus bei vyskupus. Išreiškė 
tikėjimą, kad Dievas, kuris yra tautos 
"prieglauda ir stiprybė", per laikų 
audras išves Lietuvos Bažnyčią į 
šviesią ir garbingą ateitį. Pamaldose 
dalyvavo ir Lietuvos pravoslavų 
atstovas. Pietų metu jis pasveikino 
Lietuvos katalikus bažnytinės provin
cijos šešiasdešimtmečio proga, pažy
mėdamas. kad tai yra dešimtoji dalis 
tų šešių krikščionybės šimtmečių, 
kuriuos visi rengiamės minėti 
ateinančiais metais.

Franco ištisus 40 metų, slaptai 
veikianti komunistų partija buvo 
opozicijos simbolis. Tačiau Ispanija, 
sugrįžus į demokratiją, nuo 1970 m. 
pradėjo nustelbti komunistų veiklą. 
1979 m. komunistai rinkimuose laimė
jo 23 vietas, bet šių metų birželio 
mėn. rinkimuose tik 7 nariai (ėjo į 350 
išrinktųjų narių tarpą.

Visoj Europoj vienintelė stipri 
komunistų partija tebėra portugalų, 
tebesilaikanti Maskvos nurodymų, 
rinkimuose laiminti 19 proc.

Politikai tokį komunistų nepopulia
rumą Europoje aiškina tuo, kad 
balsuotojai yra ekonomiškai geriau 
įsikūrę. Vienas politikas išsireiškė 
sekančiai: "Šiais laikais darbininkas 
gyvena gerai, todėl yra daugiau 
susidomėjęs namais ir mašinomis negu 
plaktukais ir pjautuvais”.

Agnė LUKŠYTĖ
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levinėje
NE ATSKIRTA, O PAVERGTA
Mūsų išeivijoje jau buvo pasklidęs 

gandas, kad "Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios kronika" yra likviduota, 
nes suėmus keletą rezistentų ji ilgokai 
nebesirodė laisvojo pasaulio kraš
tuose. Iš kur tas gandas sklido, nėra 
žinių. Vieni mano, kad tai buvo 
saugumiečių antis išeivijai, kiti sam 
protauja, kad tai pačios rezistencijos 
žmonių paleista žinia, siekianti nu
raminti siautėjančius saugumiečius.

Lietuvių tremtinių ..sodyba" Kulbaso kolchoze, Uzuro rajone. Krasnojarsko krašte

Greičiausiai ir vienų ir kitų nuomone 
nebuvo pagrįsta faktais. Tai buvo tik 
išvada, padaryta nesulaukiant naujų 
"LKB kronikos" numerių. Tokių 
ilgesnių pertraukų yra buvę ir 
anksčiau. Tai visai natūralu, nes 
pogrindžio spaudos kelias į laisvąjį 
■pasaulį yra nepaprastai rizikingas ir 
sunkus. Galimas dalykas, ir " LKB 
kronikos" numeriai buvo senokai 
išleisti bei platinami Lietuvoje, bet 
nerado kelių užsienin. Taip manyti 
verčia pastaruoju metu laisvąjį pa
saulį pasiekę net trys "LKB kronikos" 
numeriai - 70, 69 ir 68 viens po kito. 
Jie pasaulio šviesą išvydo, kaip ir 
seniau, atitinkamais laiko tarpais, 
nepaisant siautėjančių saugumiečių 
bei suėmimų, bet kliūtys pasiekti 
užsienį sulaikė jų platesnį pasklei
dimą.

Kaip ir ankstyvesniuose nume
riuose, "LKB kronika" skelbia vien 
faktus, dokumentinius pareiškimus, 
skundus valdžios įstaigoms, baudas už 
įvairius "nusikaltimus" - vaikų moky 
mą katekizmo, mokinių ėjimą į 
pamaldas, kunigų pamokslus, organi
zavimą procesijų į kapines ir pan. 
Visur matyti kieta Maskvos patikė-
tinio religinių reikalų komisaro Petro 
Anilionio ranka. Jis yra tas, kuris 
Kremliaus vardu vykdo tikinčiųjų 
persekiojimų. Per daugelį metų jis
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tapo Lietuvos tikinčiųjų persekiotoju, 
kurio darbai yra suregistruoti ”LKB 
kronikoje". Jis įeis Lietuvos istorijon 
kaip savų tautiečių kankintojas, 
kuriam ištikimybė Maskvai yra už 
viską svarbesnė. Jo nejaudina savų 
tautiečių kančios kalėjimuose, Sibiro 
lageriuose, tardytojų kambariuose, 
mokinių ujimas dėl tikėjimo mokyk
lose, tūkstančiai tikinčiųjų parašų, 
prašančių paleisti suimtus kunigus, 
duoti leidimus atstatyti sudegintas 
šventoves... Jo nejaudina laisvojo 
pasaulio kraštų spaudos balsai, šau
kiantys apie religijos priespaudą 
sovietų okupuotoje Lietuvoje. Sekant 
įvairių kraštų spaudą, matyti daug 

straipsnių, iškeliančių persekiojimo 
faktus, su kuriais dažniausiai būna 
susijusi Petro Anilionio pavardė.

Netikėti pogrindžio spaudos faktais 
nėra jokio pagrindo. Jie skelbiami jau 
nuo 1972 metų. Nė vienas tų faktų iš 
esmės nebuvo kreivas. Per tiek metų 
susidarė ištįsa jų grandinė, nuo kurios 
nebegali pabėgti nei Anilionis, nei kiti 
jo talkininkai. O pabėgti jis br_.,do 
kreivu faktų aiškinimu. Pasak jo, nesą 
jokio.religijos persekiojimo Lietuvoje, 
konstitucija laiduojanti religijos išpa
žinimo laisvę, o į kalėjimus bei tremtį 
pakliūva tiktai"ekstremistal". Tokie 
esą vysk. J. Steponavičius, kun. 
Svarinskas, kun. Tamkevičius, kun. 
Matulionis, Sadūnaitė, Petkus, Ieš
mantas, Skuodis, Sasnauskas, Lapie- 
nis, Bieliauskienė... Tokių "ekstre
mistų" pilna Lietuva. Jie yra tie 
kovotojai, kurie išdrįsta priešintis 
komisarams, Maskvos vardu persekio- 
jantiems savo tautiečius. Tikrieji 
ekstremistai yra ne tie persekio
jamieji, o persekiotojai. Pastarieji 
skelbia, motyvuodami savo veiksmus, 
esą K. Bendrija atskirta nuo valstybės 
neturi teisės reikštis valstybei 
priklausančiose strityse. Bet tai labai 
ryški apgaulė: K.Bendrija yra ne 
atskirta nuo valstybės, o pavergta 
sovietinės diktatūros. Niekas pasau
lyje tiek nesikiša į tikinčiųjų reikalus

Lietuvoje, kaip maskvinis komisaras: 
tas pats, kuris juos persekioja ir kartu 
sako, kad nėra jokio persekiojimo. Ar 
reikia didesnio dviveidiškumo pavyz
džio?

Tėviškės Žiburių vedamasis

LIETUVA REPREZENTUOJAMA

Šių metų "Daugiakultūrinio Sydne- 
jaus Festivalio" organizatoriai krei
pėsi į "Etniškų Bendruomenių Tarybą 
Sydnejuje" prašydami įsijungti į šį 
didelį darbą. Be abejo šiuo atveju 
svarbiausia yra "Meno ir kultūros" 
grupė, kurios co-ordinatore yra 
Genovaitė Kazokienė

Lietuvių bendruomenė buvo atsto
vaujama dviem atvejais: Government 
Information Office pastate buvo 
pademonstruotas liaudies menas, iš
statant parodai lietuvišką jaunamartę 
tinkamoj aplinkoj. Festivalio organi 
zatorė Lucy Martin rado reikalą 
pareikšti: "Labai dėkoju už jūsų 
lietuvišką indėlį į "Tarptautinį Festi
valį”. Turiu pasakyti, kad aš ilgiausiai 
stovėjau prie jūsų jaunamartės. Tarp 
ryškių margaspalvių tautinių kostiu
mų jūsų modelis netikėtai privertė 
sustoti ir kontempliuoti, nes tokio 
subtilumo ir gilaus grožio nesitikė
jau. Kaip simboliška jaunamartei! Esu 
tikrai sujaudinta ir dėkinga".

Kitas lietuviškas pasirodymas buvo 
"Etniškoje fotografijos parodoje", 
OTC pastate, Martin Place. Ten Ada 
Skeivienė, pasipuošusi tautiniais rū
bais, didžiajame lange verpė. Martin 
Place yra judri vieta, o pietų 
pertraukos metu, grojant orkestrui 
prieš OTC langus, susirenka didžiulė 
minia praeivių, tarnautojų, pralei 
džiančių ten savo pietų metą. Todėl 
nenuostabu, kad lietuviška daili ver 
pėja pritraukė būrį stebėtojų, norin
čių sužinoti ir daugiau ką apie 
lietuvišką meną. Kažin kodėl daug 
vyrų norėjo išmokti verpti, bet tik 
lietuviškai.

Ada SKEIVIENĖ prie ratelio

Šiaip ar taip, šie maži pasirodymai, 
nors ir trumpai, supažindino žiūrovus 
su lietuvių tautos senaisiais kultūros 
lobiais ir nevieną išmokė ištarti žodį 
" Lietuva".

Genovaitė KAZOKIENĖ

"DRAUGO"
ro mano konkurs as

Iki šiol kiekvienais metais Draugas 
skelbė romano konkursą. Pernai kūri
nių vertinimo komisija nerado nė 
vieno tinkamo, kad galėtų paskirti 
premiją.

Šįmet Draugas nutarė romano 
konkursą skelbti kas antrus metus, 
taigi tik kitais metais romanų 
rašytojai turės progos varžytis dėl 
premijos.

KOMUNIZMO
AUKOS

Lietuvių Tautininkų S-gos, 
L.S.T.Korp. Neo-Lithuania, ir jai 
broliškų korporacijų, Jaunosios Lie
tuvos S-gos nariai.

Iš Pskovo kalėjimo trys kaliniai 
lietuviai: A. Iešmantas, P. Pečeliūnas 
ir V. Skuodis 1981 m. rašė: Mus 
griežtai nubaudė už tai, kad mylėjome 
savo tėvynę Lietuvą, už tai, kad 
troškome savo tautai laisvės, už tai, 
kad nesutikome tapti lietuvių tautos 
išgamos arba jos priešų vergai".

Šitokių ryžtingų lietuvių patriotų 
dešimtys tūkstančių ne tik kalinta, 
bet ir išžudyta Lietuvoje, Sibiro vergų 
darbų stovyklose. Tų kankinių be 
kryželio, be paminklo. Tai mes čia 
išeivijoje turime pastatyti jiems 
paminklą, surinkdami jų vardus ir 
paskelbdami dabarties žmonėms ir 
ateities kartoms, kad jų kraujo ir 
gyvybės auka nebūtų užpustyta laiko 
dulkių.

Šios minties vedama, Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos valdyba, 
nusprendė plačiai surinkti duomenis ir 
išleisti knygą apie komunistų nužudy
tus tautininkus, neolituanus ir jauna
lietuvius. Dabar paskutinis momentas 
tą atlikti, kai mirtis taip retina 
išeiviją. Visus, kurie tik brangina dėl 
Lietuvos meilės okupantų komunistų 
nužudytų brolių atminimą, prašome 
siųsti duomenis apie minėtų tautinių 
sąjūdžių narius, kurie:

1. Buvo nužudyti Lietuvoje.
2. Kurie mirė Sibire. 3. Komunistų 
areštuoti dingo be žinios. 4. Sibire 
iškankinti mirė, grįžę į Lietuvą, ar 
pasiekę vakarų kraštus. 5. Trumpus 
biografinius duomenis: kada ir kur 
gimė, kokį mokslą išėjo, kokį užsiė
mimą turėjo, kada, kur ir kaip mirė.

Pažymėti ir kuriai iš mlnėMl mūsų 
organizacijų priklausė. Tų 
neturint, malonėkite ats,.. , went 
pavardes ir žinias kurias turite

Siųsti nuotraukas.
Siųsti iš Sibiro gautas nuotraukas 

jų, taipgi tų vietų kur gyveno, jų 
kapų ir kitokias būdingas nuotraukas.

Siųsti jų laiškus, atsiminimus, arba 
kitų surašytus jų pasakojimus apie 
pergyventas kančias. Tas bus pa
naudota antroje knygos dalyje.

Sąjungos valdybai pavyko 
sukviesti stiprų tam leidiniui re
dakcijos kolektyvą:

1. Vyr. Redaktorius - kun. Dr.
Juozas Prunskis, paruošęs žinomas 
knygas: "Lietuviai Sibire",
"Bolševikų okupacija Lietuvoje", 
"Bolševikų nužudyti šauliai".

2. Redaktorius Mečys Valiukėnas, 
žurnalo "Naujoji Viltis" redakcijos 
narys, daugelio laikraščių bendra
darbis.

3. Redaktorius Leonardas Kerulis, 
jau daugiau kaip 20 metų renkąs 
duomenis apie tremtinius, paruošęs 
fotostatiniu būdu spausdintą knygą: 
"Išvežtųjų lietuvių sąrašas".

Aukščiau minėtą medžiagą pra
šome kaip galima greičiau siųsti 
redakcijos sekretoriui L. Keruliui 
adresu: 5828 So Campbell Avė., 
Chicago, II. 60629.

Mūsų patriarchas Tumas Vaižgan
tas rašė: "Tėvynė, pasitikėdama 
mumis, neprivalo apsivilti". Išpildy- 
kime šią pareigą, įamžindami istorijos 
lapuose vardus mūsų brolių, kuriuos 
komunistai sušaudė, Sibiro darbo 
vergų stovyklose išmarino, kuriems 
kankinimas atėmė sveikatą ir be laiko 
nuvarė į kapus.
Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos 

VALDYBA
"The Toronto Sun" 1986.9.17 pskelbė 
žinią iš Maskvos apie slaptus degtin
darius, pardavinėjusius degtinę su 
"antifryzu". Nuo to mirė Kaune 15 
asmenų.
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IMlNlMOiKDNGHESXS
Jaunimo kongreso belaukiant

B. Žalys

Atsimename palyginimą apie jau
nuoli ir profesorių, lipančius į kalno 
viršūnę. Jaunuolis pasišokinėdamas 
skubėjo, o profesorius, lazdele pasi
ramsčiuodamas, palengva ėjo. Kalno 
viršūnę abu pasiekė beveik kartu, tik 
jaunuolis buvo uždusęs, o profesorius 
net pirmutinis Įkopė.

Iš šio pavyzdžio galima pasimokyti, 
kad jaunas žmogus turi daug užside
gimo ir energijos, bet, atrodo, jam 
trūksta patyrimo. Senimas turi pa
tyrimo, bet jau nebeturi jaunatviško 
užsidegimo ir energijos. Todėl gyve - 
nime senimas ir jaunimas turi viens 
kitą papildyti, nes tik tada galima 
tikėtis naudingos pažangos.

Neseniai jaunosios kartos atstovas 
dr. J.Šarauskas (kuris buvo apsilankęs 
ir Australijoje) vienų iškilmių proga 
Kanadoje atvirai kritikavo senimą dėl 
trukdomų apraiškų. Senimas esąs 
sustabrėjęs, lyg numiręs, išdžiūvęs 
eukaliptas, kurio veikla nėra naši, o 
tik pamoksliška, apeiginė ir be 
žymesnių laimėjimų, daugiau pasi
tenkinanti kavutėmis, draugiškomis 
fotografijomis su vietos krašto val
džios pareigūnais ir prisiminimų 
pasakojimais. Jų patriotizmas esąs 
dėlto savanaudiškas, nostalgiškas, 
sentimentalus, skirtas savo jausmų 
išliejimui, bet mažai padedantis oku
puotai Lietuvai.

Jis siūlė senimui pasiimti dešimti 
metų atostogų ir užleisti savo vietas 
naujiems veikėjams, kuriems esą 
reikėtų daugiau rūpintis organi
zuotumu, o ne naujų organizacijų ir 
laikraščių kūrimu. Taip pat esą 
reikėtų vengti Įprastinės gražbylystės 
ir giliau išmąstyti veiklą, o ypač 
apsukriau ir greičiau reaguoti j 
iškylančius reikalus, nebūti trumpa 
regiais ir neužsisklęsti vienišoje savo 
veikloje, o bendrauti su kitais kovoje 
prieš okupantą ir jo užmasčias.

Šis pareiškimas nevienam seneliui 
sukėlė didelį kraujo spaudimą ir todėl 
neigiami atsiliepimai spaudoje tęsėsi 
visus metus. Jaunesnioji karta svei
kino senų užtvarų laužymą ir pa
kvietė paskaitininką dar kartą kalbėti 
Kanadoje. Jaunimo gynėjai papylė 
dar daugiau priekaištų senimui. Esą 
senimas nemėgsta varžovų ir juos 
užpuola, kaip patyrę vilkai ir drasko 
kritikus į gabalėlius, galvodami, kad 
tik senoji karta turinti teisę kalbėti 
atgyvenusių partijų vardu, o gi 
bijodami, kad jaunesnieji ir gabesnieji 
gali juos iš veiklos visiškai išstumti, 
sugadinti jų pradėtą darba, iškraipyti 
"linijas", sudarkyti spaudą ir gal net 
pasukti visą veiklą i kairiasparnių 
pusę.

Šiuos priekaištus čia pakartojau 
nenorėdamas prisidėti prie senimo 
pasmerkimo, bet galvodamas, kad jų 
iškėlimas i viešumą yra reikalingas ir 
naudingas senimo ir jaunimo veiklos 
darnumui siekti ir ateityje panašių 
klaidų išvengti. Gal jaunimas žiūri į 
senimą perdaug vienašališkai, lyg į 
"suvaikėjusius tėvus", besiilginčius 
"auksinių laikų", kurie jau daugiau 
nebegrįš, nes gyvenimas juos seniai 
pralenkė. Galbūt tai atsitinka ir 
dėlto, kad jaunimas negali kantriai 
pakelti senų tėvų autokratiškumo, o 
tėvai nepakelia kritikos, išreiškiamos 
nevisai taisyklinga kalba, nusodina 
"išsišokėlius", pavadindami juos "ne
ūžaugomis" ir užmiršdami, kad dabar
tinis jaunimas užaugo kur kas dides
nėje asmens laisvėje negu jų tėvai.

Būtų jaunimo nušalinimas, jei jų tik 
skatintume sportuoti ir šokti suktinį, o 
nesistengtume įjungti j visuomeninę 
veiklą, nes tada atrodytų, kad 
nesirūpiname kam paliksime tautiškąjį 

lobyną. Taip pat senimas neturėtų 
bijoti naujimo ir pakeitimų veikloje, o 
ypač užtenka žaisti su rezoliucijomis, 
kurios nežinia nei kur prasideda, nei 
kur baigiasi, o niekada niekeno 
nevykdomos. Jaunimas ryžtasi dau
giau veikti, o mažiau kalbėti ir 
"filosofuoti".

Birutė PRAŠMUTAITĖ 
aktyvi jaunimo darbuotuoju

Nepamirštama, kad jaunimo ir 
senimo bendros veiklos problema nėra 
išsprendžiama, o tik surandamos 
išeitys. Todėl ne ginčuose jos suran 
damos, o tik teigiamuose ir naudin
guose pasiūlymuose, kurie pagei
daujami artėjančio jaunimo kongreso 
pasisekimui.

Džiugu, kad senimas prisideda savo 
aukomis šiam reikšmingam lietuvių 
jaunimo rūpesčiui realizuoti, reikia 
tikėtis, kad jaunimas senimo neapvils.

V. Pagirys.

ŽIDINYS
Susidarius Geelongo vietovėje gy

venančių jau vyresnio amžiaus lie
tuviškosios skautybės puoselėjimo 
keletai asmenų, 1983 metais rugpjū
čio mėnesio 14- tą dieną, prisilai
kant skautiškojo obalsio - Dievui, 
Tėvynei, Artimui - tarnybos dvasios ir 
lietuviškosios skautybės tradicijų, 
įsisteigė Geelongo Skautų Židinys. Šis 
skautiškas vienetas įsikūrė iš anksčiau 
buvusių skautų ar skautiškai veiklai 
pritariančių asmenų. Židinys yra 
atskira organizacija ir nepriklausomai 
dirbantis gretimai kitų Geelonge 
veikiančių padalinių. Šiemet Gee
longo skautų Židinys minėjo savo 
veiklos trimetį. Jis buvo suruoštas 
gana iškilmingai, 1986-tų metų rug
pjūčio mėnesio 17-tą dieną, prade
dant pamaldomis bažnyčioje, kur Sv. 
Mišias atnašavo s. fil. kun. dr. P. 
Dauknys. Po pamaldų trimečio minė
jimo tolimesnė eiga buvo tęsiamą 
Lietuvių namuose su kiek skirtin
gesne, kaip jau įprasta minėjimuose, 
tvarka, bet židiniečiai tam rado 
prasmingą pakaitalą.

Židinį trimečio proga sveikino 
raštu Adelaide Skautininkų Ramovės 
pirmininkas s. A. Pocius, Melbourne 
Skautininkų Ramovės pirmininkė v.s. 
Jonė Žitkevičienė, o taip pat žodžiu 
A.L.B. Geelongo Apylinkės valdybos 
pirmininkas O. Schrėderis ir Geelongo

PAJŪRY

Toks tvirtumas granito uolos - 
žeria kibirkštys plienui ją skaldant.

Ūžia bangos, antai, pajūry 
ir Į krantą uolėtą sudunža —

... metai iš metų - trupa uola...
Smilčių kopos - akmens kapinynas - -

Būk, žmogau, kaip lašelis vandens - 
toks švelnus, toks kantrus, toksai tvirtas!

igHssESHiaaaasaasiasHaaaasiHsisaaaaaHas^^
Lietuvių Sąjungos klubo valdybos 
pirmininkas J. Gailius. Paskaitos 
pakaitalo metu. Židinio vadovas s. 
vyt. Liudas Bungarda, rodė filmas iš 
Australijos Lietuvių Dienų Šventės 
Canberroje, Pabaltiečių Laisvės Žy 
gio Baltijos jūra bei Lietuvių Sąjungos 
klubo metinio baliaus, o taip pat visi 
galėjo pasivaišinti skaniais pietumis, 
paruoštais darbščiųjų židiniečių šei
mininkių.

į tolimesnę Židinio veiklos gru
puotę jau yra įrikiuota ir sekančioji 
židiniečių ruošiama iškyla į Heales- 
ville vietovę, kuri įvyks šių metų 
spalio mėnesio 12 -tą dieną. Kaip ji 
pavyks - įspūdžiais pasidalinsime 
vėliau.

Bendrai sumuojant Židinio veiklą, 
g-punasi teigiamas pažymys. 0 kad tai 
buvo atsiekta, tai yra visų židiniečių 
darbo ir nuoširdaus bendradarbiavimo 
pasėka. Finansinis Židinio stovis 
kuklus, kurį sudaro bemaž vien tik 
narių mokesčio įnašėliai. Kartais 
atsiranda ir vienas kitas kilnaširdis šio 
Židinio veiklos rėmėjas, bet tas 
padėties nepakeičia. Ir nesitikima, 
kad jos ateitis būtų turtingesnė, 
kadangi židiniečiai remia visus, kiek 
tik jų kasa leidžia ir kiek joje randasi.

Žengdami į ketvirtųjų metų 
veiklos dirvonus, šie trimetį atšventu- 
sieji židiniečiai savo gretose (rikiavę 
25 -kis lietuviškos skautybės gerėjimo 
puoselėtojus - Geelongo Skautų Židi
nio narius.

Linkima jiems gretų tankėjimo.
ALKA

NELĖ IR ARVYDAS PALTINAI

Su pluokštu estradinių dainų Nelė 
ir Arvydas Paltinai pirmą kartą 
aplankė Britanijos lietuvius. Rugpjū
čio 23 d. jiedu įsijungė į lietuvių 
rudeninį sąskrydį Derbyje ir tą pačią 
dieną atvyko Lietuvių sodybon. Abie
juose koncertuose skambėjo Nelės 
atliekamos lietuvių kompozitorių 
dainos.

Sydnejaus židiniečiai paskutinės ekskursijos metu ■ pietauja
Mūsų Pastogė Nr.41 1986.10.20 pusi.3
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Ražo Jurgis Janušaitis

SVAJONĖS IR REALYBĖ
Praėjusi kartą užsiminėme apie 

lietuvių centrus lietuviškoje Čikago
je. Tokių, jau veikiančių, centrų 
išlaikymas pareikalauja daug lėšų, 
daug darbo rankų, daug pasišventusių 
aukotojų. Tai, žinoma, nelengvas 
darbas, tačiau iki šiol lietuviai savas, 
visuomeninio pobūdžio nuosavybes, 
s ugebėjo išlaikyti, išskyrus lietuviš
kųjų parapijų žlugimą.

Bet lietuvis, netekąs savosios 
žemės, savųjų namų, svetur besikur- 
datnas vis svajoja tvirčiau jaugti kad ir 
svetimuose kraštuose. Todėl nenuos
tabu, kad štai Čikagoje ir vėl iškilo 
nauji, dideli projektai įkurti dar vieną 
lietuvių centrą, Čikagos užmiestyje, 
netoli Lemonto miestelio.

Numatyto lietuvių centro bažnyčia

Nepaslaptis, kad per ketvertų 
desėtkų metų Čikagos lietuvių kolo
nijos taip pat sumenko. Didesnė dalis 
tebesilaiko tik Brighton Parko ir 
Marquette Parko apylinkėse, kur dar 
laikosi ir lietuvių parapijos.

Apie keletas šimtų šeimų kaip tik 
tas senąsias kolonijas dėl įvairių 
prležąsčių paliko ir patraukė j 
vakarus nuo Čikagos ir tokiu būdu 
Lemonto apylinkėse jsikūrė daugumo
je viduriniosios kartos lietuvių šeimų.

Šios apylinkės lietuviai gerai orga 
nizuoti. Turi savo LB veiklią apylinkę, 
veikia gan skaitlinga mokiniais litua
nistinė mokykla, priešmokyklinio am
žiaus vaikų darželis.

Tad šios apylinkės lietuviai yra 
užinteresuotl, kad čia įsikurtų naujas 
lietuvių centras, su sava parapija, 
bažnyčia, mokyklomis ir kitomis 
institucijomis.

Tiesa, keletas lietuvių daktarų 
prieš keletą metų sumetė gana didoką 
sumą pinigų ir nupirko žemės gabalą 
su pastatu ir ši nuosavybė buvo 
pavesta administruoti ateitininkams, 
o patys namai pavadinti Ateitininkų 
namais. Šios patalpos neperdaugiau- 
šiai pritaikytos lietuvių poreikiams, 
nors čia yra keletas kambarių, 
tinkamų poilsiauti ar įrengti bibliote
ką, skaityklą ir pan.

Vardas išpopuliarėjo. Ateitininkai 
stengiasi namus išlaikyti. Čia rengia 
mos gegužynės (graži aplinka), suva
žiavimai, pobūviai ir kitos pramogos. 
Bet kiek tenka nugirsti ir ateitinin
kams tų namų išlaikymas brangiai 
atseina. Ar juose sušvytės stipresnės 
lietuviškos veiklos prošvaistės, dar 
šiandien sunku pramatyti.

Taip pat prieš keletą metų Lemoto 
lietuviai entuziastai buvo pasišovę 
nupirkti ar pastatyti didesnės apim
ties lietuvių centrą. Jie susibūrė j 
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"Aušros" korporaciją, berods buvo 
išleidę ir taip vadinamus "šėrus". 
Ragino juos pirkti lietuviams bet kur 
begyvenantiems. Ruošė (vairius lė
šoms telkti renginius. Ir po labai 
didelių pastangų lėšų telkimas nebu
vo sėkmingas, o su pora desėtkų 
tūkstančių dolerių juk nenupirksi 
milijoninės vertės objekto. Taip ir šis 
"Aušros" projektas nutilo.

Pagaliau Amerikoje turime sėkmin
gai veikiančią investavimo finansinę 
instituciją, vadinamą "Litas". Jai 
vadovauja gabus, sumanus vyras 
Vabeliūnas. "Lito" vadovybės tei
gimu, ši institucija turi keliasdešimt 
milijonų vertės investavimų. "Litas" 
naudojasi Lietuvių Kredito Unijos 
"Kasa" telkiamais pinigais, žinoma, 
paskolų pavidalu. Ir "Lito" preziden
tu yra tas pats Vytautas 
Vabeliūnas.

"Litas" atkreipė dėmesį į prie 
Lemonto miestelio parduodamą buv. 
kunigų seminariją bei gana didelius 
žemės plotus prie jos. Žemė tinkama 
įvairioms statyboms, o patys semina
rijos pastatai gali būti panaudoti, juos 
pertvarkant, įvairiems poreikiams - 
lituanistinei mokyklai, yra koplyčia, 
tinkama lietuviškai prapijai, yra daug 
kambarių, kuriuose gali būti įrengti 
archyvai, posėdžių salės, pokyliams 
patalpos, gyvenamieji kambariai vy
resniojo amžiaus žmonėms, gydytojų 
kabinetai, Ir patalpos įvairių kompa
nijų raštinėms. Taigi iš šalies žiūrint 
puiki vieta naujam Lietuvių centrui. 
Po ilgesnių derybų, "Litas" visą tą 
žemės plotą su pastatais užpirko, 
sumokėdamas apie 5 milijonus dolerių. 
Bet iškilo problemų su miesto 
(Lemonto) biurokratijos ponais. Jie 
neleidžia "Lito" bendrovei, vygdyti 
planų, tokių, kokius yra "Litas" 
suplanavęs. Atseit būsią per daug 
gyvventojų, per maža vandens ir 
kitokių išranda priežasčių. Čia 
"Litas" susikibo su miestelio ponais 
kaip reikiant. Manoma, kad "Litas" 
laimės, bet laikas užsitęs.

"Litas” ragina Amerkoj veikianti 
Lietuvių Fondą investuoti dideles 
sumas l ši projektą, atseit, kuriant 
Pasaulio lietuvių naują centrą. Bet 
Lietuvių Fondo vadovybė nenori, 
atrodo, rizikuoti sudėtais žmonių 
pinigais, o be to L F paskirtis yra visai 
kitokia. Bandoma įkalbėti ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei šį projektą 
stipriau remti, bet PLB finansiniai 
ištekliai tokie maži, kad net savajai 
veiklai lėšų nuolat stokojama ir nuolat 
ubagaujama. Taigi ir čia, atrodo, 
"Litas" nesulauks didesnės paramos.

Galvojama, kad i "Gintaro krantą", 
taip, rodos, pavadintas visas tas 
projektas, kuriamą lietuvių centrą 
kelsis Čikagos lietuviai nuolatiniam 
apsigyvenimui, taigi pirksią žemės 
sklypus, statys namus ir ši nauja 
kolonija augsianti.

Bet gyvenimo praktika rodo ką kita. 
Dabar Čikagoje gyveną pensininkai 
vargu ar besikurs naujoje, šaltoko 
klimato, vietovėje. Jaunoji karta, 
baigusi mokslus, išsikelia i įvairias 
Amerikos vietoves, palikdama seną
sias lietuvių kolonijas. Dar vis didelė 
dalis stipresniųjų pensininkų pasuka į 
šiltesnio klimato, gersnio oro beieš
kodami Floridos ar Kalifornijos link.

Tad turint galvoje žmonių kaitą, 
būtų net sunku pramatyti, kiek naujų 
gyventojų susisuktų sau lizdus 
"Gintaro kranto" dižlajame lietuvių 
centre.

Na, o įsteigus parapiją, mokyklą, 
archyvus ir kitiems poreikiams Įrengus 
patalpas sakoma, reikėtų sutelkti 

kasmet apie ketvirti milijono dole
rių išlaikymui. 0 tikrumoje, pradėjus 
projektą vygdyti, įvairūs remontai, 
administracijos išlaidos, ūkio išlaidos, 
be abejo, būsiančios didelės.

Šaltai galvojant, atrodytų, kad šis 
gana patrauklus projektas gerokai 
pavėluotas. Lietuviais pasiliauti jau 
būtų per rizikinga. "Litas" valdyda
mas milijonus, šį projektą galėtų 
įvykdyti tik su kitataučių pagalba. Ar 
šis projektas taps realybe, pamaty
sime keletos metų laikotarpyje, ar tik 
lietuviams liks dar viena graži, bet 
neįgyvendinta svajonė.

Žinoma, būtų, tikra Dievulio pa
laima, kad šalia Lemonto išaugtų dar 
vienas naujas, viso laisvojo pasaulio 
lietuviams tarnaujantis centras. To 
tenka iniciatoriams tik ir palinkėti.

PAGERBTAS
DR. PETRAS KISIELIUS

Čikagoje, Tautiniuose namuose, 
spalio 5-tą lietuviai suruošė minėjimą 
Dr. Petrui Kisieliui, išrinkdami jį šių 
metų Žymiausiu Lietuviu.

Minėjimą pravedė Dr. A. Razma, 
pagrindinę kalbą pasakė Br. Nainys.

Daktaras Kisielius su žmona Stefa 
gyvena Cicero mieste ir dirba savo 
profesijoje.

Dr P. Kisielius jau daugelį metų yra 
aktyvus įvairiose lietuvių organiza
cijose: kultūrinėse, socialinėse ir 
politinėse. Jis pirmininkavo įvairiuose 
suvažiavimuose, kaip Ateitininkų, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir kt. 
Priklauso įvairių organizacijų valdy
boms.

Dr. Petras ir Stefa turi sūnų Dr. 
Petrą - Vytenį ir dukterį lolitą 
N arutienę, universitete dėstančią 
prekybos mokslą.

LIETUVIŲ SODYBOS
Artėjant Sydnejaus Lietuvių 

Moterų Socialinės Globos D-jos 
organizuojamai metinei iešmenei Lie
tuvių Sodyboje, Engadinėje, norisi 
bendrai pašnekėti apie Lietuvių 
Sodybas.

Mūsų spaudoje buvo rašyta apie 
lietuviškų’sodybų tikslą Australijoje. 
Vietiniuose laikraščiuose beveik kas
dien rašoma apie sodybas seniems 
žmonėms. Statistikos rodo šių mo
dernių laikų ilgą žmonių amžių. 
Australijos valdžia yra susirūpinusi 
senų žmonių apgyvendinimu ir steigia 
sodybas. Žmonės, sulaukę senesnio 
amžiaus, o ypač likę našliais ar 
našlėmis tuoj pajunta slegiančią 
vienumą. Kitataučiams yra liūdno
kai dėl vietinės kalbos nemokėjimo.

Tuo tikslu Sydnejaus Moterų D-ja 
ėmėsi iniciatyvos ir, štai, turime savo 
sodybą bei būstinę, kuria visi galime 
didžiuotis. Praėjo tie laikai, kada 
vaikai patalpindavo senukus į taip 
vadinamus "senių namus", kur gyveno 
skurdžioje aplinkoje ir liko savų 
užmiršti. Šiandien pasaulis kitaip 
žiūri į senesnio amžiaus žmones. 
Apsigyvenus Įsteigtoje sodyboje ga
lima praleisti savo gyvenimo saulė
leidį savųjų tarpe. Deja, dar ir 
dabar kai kurie tautiečiai kalba 
nesąmones, nesuprasdami reikalo es

mės, arba visai atsilikę nuo šio 
gyvenimo.

Ona BAUŽIENĖ, M.B.E.
Sydnejaus Lietuvių Sodybos įsteigėja.

Kaip anksčiau minėjau valdžia yra 
labai susirūpinosi steigimu sodybų, 
taigi ir Pietų Australijos valdžia yra 
užsibrėžusi (steigti visą eilę sodybų 
seniems žmonėms. D-jos sekcijai 
paskutiniu metu ir po daugelio 
nesklandumų pavyko įsigyti 6 butus, 
kad apgyvendintų vyresnio amžiaus 
tautiečius. Tenka pagirti Adelaidės 
D-jos Moterų sekciją, supratusią 
svarbų reikalą. Linkiu geriausios 
sėkmės tolimesniuose jų siekimuose.

Prieš kelis metus teko dalyvauti 
Melbourne Moterų D-jos susirinkime, 
kuriame buvo supažindinta su Sydne
jaus Sodybos planais.

Buvo nutarta Melbourne įsteigti 
taip pat Lietuvių sodybą. Gabios 
moterys sugebės paimti pavyzdį iš 
Adelaidės moterų ir imsis darbo.

Vykstant Lietuvių Dienoms Sydnė- 
juje, suvažiavusiems svečiams patar
tina apsilankyti Lietuvių Sodyboje, 
Engadinėje, nes tai lietuviškas kam
pelis su lietuvišku vaišingumu.

■į, j .Ona,BA^^NĖ.

AUSTRALIJA NETURI PRIEŠŲ?
Prieš keturiasdešimt metų Indo

nezija gavo nepriklausomybę, o dvi
dešimt metų vėliau jau komunistai 
bandė paimti Valdžią j savo rankas. 
Galbūt, kad dėl stalinistų ir maoistų 
sankirtos šis sąmokslas nepavyko ir 
maoistai labai nukentėjo, apie pusę 
milijono buvo išžudyta ir apie milijoną 
ištremta į džiungles "plėšinių plėšti”.

Kairiasparniai Australijoje, ker
šydami antikomunistinei Indonezijos 
valdžiai, rėmė muzulmonų bruzdėjimą 
ir aštrino rasinius skirtumus. 0 
Timoro prijungimo metu net keli 
australai žurnalistai žuvo parti
zaninėse kovose. Nuo to laiko Aus
tralijos žurnalistai stengėsi suardyti 
Australijos ir Indonezijos santykius. 
Vieną dieną Sydney Morning Heralde 
žurnalistas paskelbė, kad Indonezijos 
prezidentas ir šeima turi tūkstančius 
milijonų susikrovę užsienų bankuose.

Indonezijos valdžia į tai reagavo, 
sustabdydama Australijos turistų įva
žiavimą ir neįsileido Australijos 
žurnalistų. Australijos atsakingieji 
pareigūnai pablogino diplomatinius 
santykius su savo nepalankiais pareiš
kimais. Fed. darbiečių valdžia, tu
rėdama savo partijoje daug kairia- 
sparnių, nepajėgė tos įtampos suma
žinti, o labiau rūpinosi gerų santykių 
sudarymu su komunistiniu Vietnamu. 
JAV simpatijos buvo ir yra Indone
zijos pusėje.

Neseniai Fed. valdžios sąmatos 
nagrinėtojai balsiai pareiškė, kad nėra 
reikalo didinti gynybos išlaidas, nes 
Ramiajame vandenyne nėra priešų, o 
apie draugus nutylėta.

V. Pagirys.
* * *

Niekas, niekas taip nesugadina 
laurų, kaip gulėjimas ant jų.

* * *
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SPAUDOS
PADĖKA

Kaip jau paminėta "M.P."39-tame 
numeryje Spaudos balius Sydnėjuje 
praėjo labai sėkmingai, ir davė 509 
dolerių pelno. Dėkojame visiems 
atsilankiusiems ir tiems kurie negalė
dami dalyvauti atsiuntė aukas.

Nuoširdi padėka visiems, prisidėju- 
sierns prie šio baliaus paruošimo: 
Lietuvių klubo valdybai, o ypač M. ir 
V. Bukevičiams už bilietų platinimą, 
Pr. Andriukaičiui už salės papuošimą. 
Vlagyklos vedėjai J. Šatkauskienei už 
vakarienę ir T. Vingilienei, I. Dudai- 
tienei ir A. Adomėnienei už užkandų 
paruošimą. Pyragus ir tortus aukoju
sioms: R. Augustinavičienei, M. 
Bukevičienei, I. Dudaitienei, V. 
Barkienei, V. Stanevičienei, V. Pet- 
niūnienei, O. Storpirštienei. I. Milą

P.Juozaitis iš Wollongongo su šeima ir draugais Linksmai nusiteikusi Daiva Bieri 
soooooooooooocoocooooooo&ooeooooooocoooooooooooooocooo&ooooooooooooooooooocoooooooocooooooocc 

ČERNOBYLIO KATASTROFOS 
PASEKMĖS ŠVEDIJOJ

Skelbimas

<3 A RSI NI MAS

PASAULIO IŠG ANYTOJ ASJĖZ U S
Kitas titulas, kurį Šventasis Raš 

tas priskaito Jėzui yra "Teisėjas". 
Eidamas teisėjo pareigas Jėzus taip 
pat bus ir žmonių laimintojas. 
Psalmistas rašė apie Jėzų, sakydamas: 
"Jis darys tautos beturčiams teisybę ir 
gelbės beturčių vaikus ir sutriuškins 
prispaudėją". (Psal. 72:4). Didysis 
žmonių prispaudėjas visais amžiais 
buvo šėtonas, velnias. Jis pavergė sau 
žmonių protus suvedžiodamas ir 
neleisdamas jiems pažinti ir tarnauti 
tikrąjam Dievui, nes Jo pažinimas ir 
tarnavimas Jam tinkamu būdu reiškia 
amžinąjį gyvenimą.

Tradicijos keliu atėję nesusipra
timai apie teismo dieną, pakenkė 
daugeliui teisingai įvertinti Jėzų kaip 
didį visos žmonijos Teisėją. Kuomet 
reikia laukti teismo dienos kaip 
palaiminimo laiko, žmonės šurpu - 
lingai mano, kad tai bus laikas 
pasmerkimo kone kiekvieno žmogaus. 
Tikrybėje tūkstantis metų, kuomet 
Jėzus "teis pasaulį teisybėje", bus

FADĖKA
Staiga mirus mano gyvenimo draugui a.a. PETRUI ROPEI, nuoširdžią 

padėką reiškiu: 0. Kapočienei ir A. Pauliukonienei, suteikusioms man 
pagalbą; prel. P. Butkui, MBE, už rožinio ir maldų pravedimą, už laidotuvių 
pamaldas bažnyčioje kartu su kun. P. Martūzu ir palydėjimą į kapines; 
dirigentui Br. Kiveriui ir Dainos chorui; A. ir L. Kramiliams; Ramovėnams 
stovėjusiems prie karsto ir gausiai dalyvavusiems; pasakiusiems 
atsisveikinimo kalbas: A. Kramiliui, A. Vinevičiui, Sydnejaus Apylinkės 
valdybos pirmininkui A. Giniūnui ir J. K ėdžiui.

Ačiū visiems dalyvavusiems laidotuvėse, pareiškusiems užuojautas 
spaudoje, laiškais, telefonu, aukojusiems įvairiems lietuviškiems reikalams 
ir Lietuvių Sodybos moterims dosniai aukojusioms šv. Mišioms.

Ypač dėkinga: D. ir E. Bartkevičiams, V. Juzėnienei, D. ir A. Bajaliams, 
A. ir U. Juciams, K. Ridikienei. A. ir J. Šerellams, O. ir J. Grybams, E. 
Badauskienei, E. ir P. Nagiams, A. ir P. Marašinskams, G. Kazokienei, V. ir 
A. Kabailams, J. ir J. Kalgovams ir dukrai Kristinai, S. Jurevičienei, V.M. ir 
R. Bukevičiams, E. Lašaičiui, V. ir J. Mickams, Z. ir A. Pauliukoniams, A. 
Skirkienei, V. Stanevičienei.

Už paruošimą šermenų Klubo valdybos nariams ir valgyklos vedėjai J. 
Šarkauskienei.

Liūdesyje
Bronė Ropienė

SĄJUNGOJE
šienei, L. Žalienei, A. Adomėnienei, 
A. Jarienei, J. Mickienei ir T. 
Vingilienei. Darbu prisidėjusioms: J. 
Mickienei, M. Kavaliauskienei ir J. 
Ivinskienei ir Br. Geniui už Spaudos 
baliaus plakato pagaminimą.

Ypatingą padėką reiškiame progra
mą atlikusiam "Sydnejaus Penke
tukui", vadovui Br. Kiveriui ir 
daininkėms: V. Antanaitienei, E. 
Belkienei, M. Reisgienei ir A. Stor
pirštienei ir scenos vadovui K. Ankui.

"Mūsų Pastogės" aukso loterija, 
davė $2114 pelno. Grąžindami bilietų 
šakneles spaudos rėmėjai pridėjo ir 
aukų, kas sudarė 810 dolerių sumą.

Dar kartą visiems aukščiau iš
vardintiems, aukso loterijos bilietus 
pirkusiems ir aukomis parėmusiems 
nuoširdus ačiū.

ALB Spaudos Sąjungos Valdyba

AUKSO LOTERIJOS TRAUKIMAS

ir M. Neverauskienė pasiruošę iš
traukti pirmąjį pryzą,

laikas kuriuo palaiminimas bus siūlomi 
visiems. - Ap. Darbai 17:31.

Kuomet mūsų pirmieji gimdytojai 
nusikalto prieš Dievo įstatymą, jie 
užsitraukė ant savęs ir ant visos savo 
ainijos mirties pasmerkimą; bet Jėzaus 
mirtis kaip Atpirkėjo, patiekė kelią 
išsigelbėjimui iš šito pasmerkimo. 
Jėzaus mirties nuopelnai bus gaunami 
tik tikėjimu į jo išlietąjį kraują ir 
paklusnumu Dievo valiai. Bet Povilas 
stato šitokį klausimą: "O kaip jie tikės 
į tą, apie kurį negirdėjo?" (Rom. 
10:14). Nedaug kas iki šiol yra girdėję 
apie Jėzų teisingai ir suprantamai, 
taip kad galėtų tikėti į jį. Todėl 
Šventasis Raštas parodo kad tokią 
progą jie turės būsimoje teismo 
dienoje.

Bus daugiau

Mylintieji tiesą literatūros gausite 
veltui. Rašykite: P. Bašinskas, 16 
Burlington St., Holland Park, Queens
land 4121

Kaip jau daugeliui žinoma, švedai 
buvo patys pirmieji, kurie užregis
travo savo krašte staiga padidėjusį 
atominį spinduliavimą po Černobylio 
katastrofos. Jie pradžioj manė, kad ta 
katastrofa įvyko Ignalinoj, bet kiek 

^vėliau, su nekuriuo palengvėjimu 
galėjo konstatuoti, kad tai buvo dar 
apie 500 km toliau nuo Švedijos, į 
pietryčių pusę.

Nežiūrint tokio didelio atstumo, 
apie 1500 km. dideli Švedijos rajonai į 
šiaurę nuo Stockholmo (ypač palei 
Botnijos įlanką) vis dar tebėra 
užnuodyti, ir ten dar draudžiama 
grybauti, uogauti, žuvauti, medžioti 
elnius, stirnas, kiškius, paukščius. 
Mat, per tuos rajonus plaukė milžiniški 
radioaktyvūs debesys po Černobylio 
katastrofos. Tų rajonų grybuose, 
uogose ir gamtos gyvūnuose tyrimo 
laboratorijos rado radioaktyvaus ce- 
siaus (Cs - 137) net iki 100 kartų 
daugiau, negu valstybinė maisto 
produktų kontrolė leidžia. Taigi taip 
stipriai apnuodyti natūralūs gamtos 
produktai aiškiai kenkia žmogaus 
sveikatai, negali būti sunaudojami, 
miškų gyvuliai turi būti sunaikinami 
(nušaunami) ir užkasami. Tikrai kebli 
padėtis susidaro šiaurėje gyvenan
tiems samiams, kurie ugdo šimtus 
tūkstančių elnių ir iš to gyvena. O 
dauguma tų elnių, pasirodo, gavo 
žymiai perdaug cesiaus, jų mėsos 
negalima naudoti maistui, elniai turi 
būti paskersti ir užkasti.

Ūkininkai, gyvenantieji apnuody
tuose rajonuose, apie 3 mėnesius 
negalėjo išleisti savo gyvulių į 
ganyklas, karvės, avys ir kiti gyvuliai 
turėjo ilgą laiką pasilikti tvartuose ir 
būti šeriami brangiai perkamu pašaru. 
Nemaži plotai augančių javų rasti 
taipgi žymiai apnuodyti, kurių nega
lima naudoti maistui.

Dėl visų tų sužalotų gamtos turtų 
Švedijai padaryti materialiniai nuos
toliai, įskaitant ir netiesiogines pa
sekmes, siekia apie 1 milijardą kronų. 
Apart to, dar niekas nežino, kiek tie 
radioaktyvūs debesys ir krituliai 
ilgainiui galės pakenkti jų paliestų 
žmonių- sveikatai.

San Francisco mieste amerikie 
čiai gydytojai sėkmingai atliko naujo 
tipo operaciją, kad išgelbėtų negimu 
sio kūdikio gyvybę. Vos 23 savaičių 
gemalas cezario piūvio metodu buvo 
dalinai išimtas iš motinos kūno ir 
pravalytas užsikimšęs šlapumo takas. 
Po operacijos kūdikis vėl gražintas 
atgal į motinos kūną. Australų 
gydytojai numato,kad laike ateinan
čių 5 metų ir Australijoje bus galima 
daryti panašias operacijas.

Skaudi nelaimė ištiko minią, 
susirinkusią mažame misijų centro 
aerodrome Tanzanijoje, Afrikoje, iš
lydėti Nobelio taikos premijos laurea
tės vienuolės seselės Teresės. Lėktu
vas nepajėgė pakilti iš aerodromo ir 
nušliaužė į minią, užmušdamas 5 
žmones, jų tarpe dvi vienuoles iš 
seselės Teresės kongregacijos. Seselė 
Teresė, kuriai dabar yra 76 metai 
amžiaus, išliko nesužeista.

Spalio 10 d. stiprus žemės 
drebėjimas sukrėtė Salvadoro respub 
likos sostinę San Salvador. Užmušta 
apie 2000 žmonių, daug daugiau 
sužeista arba neteko pastogės. Dre
bėjimo stiprumas siekė 7,5 ant 
Richterio skalės.

Islandijos sostinėje Rekijavike 
įvykę pasitarimai tarp JAV prezi
dento Ronald Reagan ir SSSR lyderio 
Michail Gorbačev pasibaigė be rezul
tatų.

Pradžioje derybos ėjo gana sėkmin
gai, besitariant dėl abipusio nusigink
lavimo. Pasitarimai iširo, sovietams 
užsispyrus, kad JAV prižadėtų dešim
čiai metų sustabdyti gynybos apsau
gos priemonių bandymus, nukreiptus 
prieš atskrendančias raketas.

Ruošdami sau palankią atmosferą 
viršūnių konferencijai, prieš pat 
Islandijos pasitarimus Sovietai paleido 
iš kalėjimo rusę žmogaus teisių 
kovotoją poetę Ireną R atušlnskają.

Karalienė Elžbieta II atvyko į 
Kiniją 8 dienų vizitui. Ji yra pirmasis 
britų monarchas, aplankęs Kiniją. Šis 
vizitas yra ypač reikšmingas, ryšium 
su 1984 m. pasirašyta sutartimi tarp 
Kinijos ir D. Britanijos dėl Hong 
Kongo perleidimo Kinijai. Tai turės 
įvykti 1997 metais.

Izraelio mlnisteriu pirmininku 
pasidarė Jižak Šamir, buvęs užsienių 
reikalų ministeriu. Jis atstovauja 
dešinio sparno Likud partijai.

Buvęs min. pirmininkas Šimon 
Peres, darbietis, pasikeitė pareigomis 
su Jižak Šamir pagal prieš metus 
sudarytą kompromisinį susitarimą. 
Mat, nei viena, nei kita partija 
nepajėgė viena sudaryti vyriausybės, 
turinčios daugumą parlamente.

Australijos užsienių reikalų mi- 
nisteris W. Hayden pareiškė parla
mente, kad sąraše, gautame iš 
Wiesenthal vardo centro New Yorke, 
iš 40 pavardžių tik 20 turėjo adresus 
ar telefono numerius. Centras įspėjęs, 
kad negali garantuoti adresų tikrumo, 
ai- kad šie adresai tikrai priklauso 
tiems patiems asmenims, kurie įtrauk
ti i- centro paruoštą įtariamų karo 
nusikaltėlių sąrašą

Užsienių ministerio nuomone, už 
truks dar daug laiko, iki Australijos 
vyriausybė galės pati pravesti pagrin
dinius tyrinėjimus, kad surinkti įrody
mus užvesti byloms pagal Australijos 
įsakymus.
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Važiuojanti grynai laimės ieškoti . . IŠLEIDO DUKRELĘ l MARTELES...

- Važiuojam, Argusai, važiuojam į tą Surferių Paradaisą. - Nedavė ramybės 
Argusienė. - Visi važiuoja, visas pasaulis, kaip čia dabar mes pasiliksim. Jeigu 
tau truks ant kelionės pinigų aš išimsiu porą šimtų iš mūsų " Funeral account"; 
iš tų kur valdžia nežino.-

Kur dėsies nevažiavęs, jeigu jau visi važiuoja. - dar bandžiau atkalbėti. - 
Gal kokie "skersaskūriai", tai dvi dienas autobuse sėdėti su tokiais ne juokas. 
Gali būti tikra katorga.

Bet Argusienė jau buvo kelionės įkarštyje ir jokie perspėjimai nebegelbėjo.
Išvažiavom su Argusienės visu pasauliu nuo lietuvių namų lyjanti rytą ir jau 

galvojau, kad kelionė labai mizernai atrodo. Bet kur tau! Pasirodė, kad pusė 
autobuso choristai, ar buvę choristai; o kita pusė anekdotlninkai ar šiaip 
juokdariai. Nė nepajutom, kai atėjo pietų metas, o ir pats autobusas jau 
reikalavo atsigerti. Po pietų jau pasidalinom į dvi puses: vieniem pietūs buvo 
geri, o kitiems blogi. Ir atrodo, kad tie "blogų" pietų valgytojai privertė prie 
riebių anekdotų pasakojimo, kuriais kai kas piktinosi. Labiausia tai mano 
Argusienė. Jos nuomone, po pietų negalima riebius anekdotus pasakoti, bet 
nepaaiškino priežasties. Bet ji vargšė, kažkur nudėjo savo akinius ir negalėjo 
skaityti, tai beveik visą popietę išbuvo ieškojimo stadijoj ir negirdėjo juokų. 
Ieškojimas buvo labai rimtas ir beveik jau norėjo grąžinti autobusą atgal 
akinių ieškoti ten, kur pietus valgėm. Matot ji pasiėmė tokią didelę "tašę", bet 
jau seną. Aš jai patariau imti naujesnę ir geresnę, bet ji ne ir gana. Šitos 
dubliai išplyšę ir šiaip apsinešiojusi gerokai ir tarp tų dublių jai daug kas 
prapuolė. Taip dėl tos senos tašės ji pusę kelionės praleido įnirtingame 
ieškojime. Akinius atrado vėliau, kai atsistojo, nes buvo prisėdus. Č ia turiu dar 
pridėti, jog ji vežėsi ir "paduškaičių" dėl įvairių kūno dalių patogumo, nors 
sėdynės buvo minkštos. Argusienės kūno dalys irgi minkštos, sakyčiau, bet mat 
vis dar reikia minkščiau.

Vakare atvažiavom į kokį ten "Coonabarabraną" nakvynei. Čia vėl vieniem 
buvo gerai, kitiem ne. Bet kai kuriem laimė šypsojosi visa burna. Matote buvo 
taip; vedę gulė su savom; čia jau nieko nepadarysi. Bet tie, kurie neturėjo 
savo buvo labai neteisingai paskirstyti po du. Viena moteriškaitė iš provincijos 
net prašyte prašė, kad kokį nors draugą duotų, nes ji važiuojanti grynai laimės 
ieškoti. Bet kur tau? Suguldė su kita moteriška ir jokie maldavimai nepadėjo. 
O kitam ( irgi iš provincijos), kuris vežėsi savo antrąją pusę, tas beširdis vadas 
pridėjo dar dvi. Vėliau, jo antrajai pušei pagrąsinus pėsčiai išeiti atgal į 
Melbourną, tos dvi viengungės buvo perkeltos kitur. Matote kokia nelygi 
žmogaus laimė!

Sekantį rytą, geriau ir blogiau miegoję, po gerų pusryčių kilome tolyn. 
Pusryčiai buvo labai geri. Tokius gal tik gauni per "Fathers day", jeigu esi 
tėvas paauglių vaikų. Kelionėje vėl dainos, vėl juokas. Kai pritrūkome savo 
juokų ir anekdotų, tele- ekrane Vitalis Žukauskas pasakojo savo. Pietūs vėl 
buvo geri ir "blogi". Mano Argusienė vėl ko nors ieškojo. Labai supyko, kai 
pasiūliau kreiptis į šv. Antaną. Sakyčiau jai reikėjo jį kartu vežtis. Ar tai 
juokas; visą kelionę kraustyti "tašę" tampyti dublius ir pamušalus ir ieškoti, 
ieškoti?...

Pagaliau atvažiavom. Čia man vėl kilo problema. Ar tas mūsų vadas didelis 
moralistas, ar tik žmogus be širdies? Jis ir vėl nekreipė dėmesio į prašymus 
apgyvendinti žmones taip kaip jie nori. Juk galėjo laimės ieškotojus suguldyti 
su tokiais pat laimės ieškotojais. Ne. Jis guldė vyrus su vyrais, moteris su 
moterim. Žinoma, kai kam gal ir pasitaikė kiek laimės, nes girdėjau vienas 
kaimynas aiškinosi žmonai, būk tai nežinąs kaip tie svetimi moteriški batukai 
atsirado po jo lova.

Kalbant apie laimę. Už poros dienų važiavom į Jupiter Casino. Mano 
Argusienė nežinojo net kur pulti. To "Black Jack" guzikus spaudo, tik spaudo, 
"Keno" numeriukus net paseilindama paišelį sušilus tik rašo, tik rašo. Visų 
kaimynų, vaikų ir anūkų ir draugų gimimo datas surašė; pagaliau ir tų 
pritrūko. O laimės kaip nėr, taip nėr. Nuėjo prie ruletės. Vėl keičia tikrus 
pinigus į medinius čipsus. Matau, jos piniginė labai smarkiai tuštėja.
- Širdyte, - sakau. - Tu žiūrėk tik, neprašvilpk mūsų "Funerals"!

Išgirdo šalia stovintis draugas ir sako: - Nebijok, Argusai, Monte Carlo 
jeigu visai prasiloši ir nusišauni, tai palaidoja veltui. Nebūtinai susišauti; gali 
ir taip kokia apopleksija nutrenkti. -

Matyt norėjo paguosti mane draugas.
- Na ja, Monte Carlo, gal... bet čia matai ne Monte Carlo - sakau. Nežinia. 

Nesinorėtų, kad policininkas pats vienas tave laidotų, be lietuviškos 
giesmės, taip be niekur nieko...

- Čia dabar, judu? - Sušuko Argusienė. - Giedos, matai, palicininkas vienas 
pats kapuose kad ir angliškai! Nebeturit jau ką bekalbėti.-

Išgirdus, jog viena jos draugė laimėjo 200 dolerių ant ruletės Argusienė 
nubėgo prie tos laimingos ruletės. Bet ir čia tas pats. Kad ir sekasi tom 
moteriškėm. Kur tik važiavom, kur tik sustojom, tuoj joms koks nors "Sale of 
the Century" atsidarė. Vienoj vietoj pigiai likerius pirko, kitur vaisius dėžėm 
vilko. O kaip nevilksi, jeigu morkų kilogramas vienas centas ir apelsinai po 
centą. Prikrovė pilną autobusą vaisiais ir gėrimais. Kitoj vietoj ateina 
Argusienė nauju megztuku, kurį beveik už dyką gavo. Rožės kaip kopūsto 
galvos, sakyčiau, ant to megztuko.

Jau namo važiuojant, nespėjom pietus pavalgyti, va ir vėl batukų 
išpardavimas. Gražiausi ispaniški (pusdykiai atiduoda) odiniai iš visų pusių. 
Čiut ne patys rumba su kukaračiu šoka. O kita nugriebus porą, kurie jau visai 
beveik veltui (tik 5 doleriai). Dievulėliau, tai Queenslandas. Čia, sako, pačiam 
Dievui paskambinti telefonu yra "local call".

Grįžtame vėl anekdotus pasakodami ir dainuodami. Piktų žodžių nė 
negirdėjom per visą kelionę. Kas be ko, juk kiekvienoj kelionėj atsiranda 
vienas kitas kelionės aristrokratas, kuriam mes visi kiti esame tik 
skersaskūriai plebėjai. Ak, nagi vienas atsirado ir ėmė net duris saugoti, kad 
pirmi neišliptume. Matyti bijojo, kad nesikėsintume į pigiai pirktas morkas.

Grįžome, tačiau, dideliai blogo žodžio vieni kitiems nepasakę. Noriu pridėti 
dar; jeigu kas norite savo žmonas iš arčiau pažinti važiuokite į ilgesnę kelionę 
autobusu. Per šia kelionę, sakyčiau, aš savo Argusienę, ar greičiau, jos 
charakterį, pamačiau visai iš kitos pusės, man dar nežinotos.

Mūsų "Funerals” Argusienė dar neprašvilpė. Nereikės policininkui vienam 
giedoti. ARGUS
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Angelė ir Douglas Dixon

Lietuviškos Pasčekų šeimos dukrelė 
Angelė rugsėjo 16 d. Ištekėjo už 
Douglas Dixon. Vedybų apeigas atliko 
kun. dr. A. Savickas St. Francis 
Xavier bažnyčioje, kurioje altorius ir 
kėdės buvo papuoštos lietuviškais 
motyvais su gėlėmis. Švento Rašto 
ištraukas skaitė lietuvių jaunimo 
vadovas, ilgametis Angeleės bendra
darbis lietuviškoje veikloje Eugenijus 
Stankevičius ir Virginija Marches!. 
Gauta daug sveikinimų iš įvairių 
vietovių. Vaišės nusitęsė iki vėlaus 
vakaro. Jaunieji nuolatiniam gyveni
mui išvyko į Esperance, kur Angelė 
mokytojauja, o vyras eina atsako-

mingas pareigas Telecom įstaigoje.
Lietuvių bendruomenė Perthe paju

to didelę spragą netekus jaunos, 
veiklios lietuvaitės darbuotojos. 
Angelė išaugo pavyzdingoje, lietuviš
koje šeimoje. Tėvas ukrainiečių 
tautybės, gerai išmokęs lietuvių kalbą 
ir šeimoje kalbama tik lietuviškai. 
Motina savanorio - kūrėjo Viktoro 
Valaičio duktė.

Angelės buvo visur pilna: bažny
čioje skaitė lekcijas, 10 metų šoko 
"Šatrijos" tautinių šokių grupėje, 
dažnai pavaduodama šokių instruk
torius; Buvo Apylinkės valdybos 
jaunimo ir kultūros reikalams narė ir 
vienus metus ėjo sekretorės pareigas. 
Vadovavo Bingo lošimams Pertho 
Lietuvių Namuose, kurių pelnas buvo 
skiriamas Lietuvių Namams. Nuo pat 
Lietuvių radijo valandėlės įkūrimo 
1975 m. buvo nuolatinė radio prane
šėja ir dalyvavo radio vaidinimuose. 
Angelė pravesdavo įvairių parengimų 
programas Lietuvių Namuose, nuo 
mažens deklamuodavo eilėraščius, 
dalyvavo Australijos ir Pasaulio Lie
tuvių Dienose. Prašoma noriai prisi
imdavo bet kokias pareigas bendruo
menėje. Sunku bus (o gal ir neįma
noma!) surasti kas Angelę pakeičia.

Mums gaila skirtis su Angele, bet ji 
pasirinko sau gyvenimo draugą kuris 
nori pramokti lietuvišką kalbą. Be
lieka palinkėti Angelei ir Douglas 
laimingo gyvenimo ir Dievo palaimos. 
Mes tikimės, kad Angelė neužmirš 
savo kilmės ir nenutrauks ryšių su 
lietuviais. „

AUKOS AUSTRALIA O S 
FOND UI

LIETUVI U

$500 Antanas Kutka, Bankai a, N.S.W. 
$200 Julius Cyžas (240), W.A., $100 
Pertho A LB Apylinkės valdyba (200), 
$30 Jurgis Almlnauskas, Vic. Po $20 
Adelaidės Lietuvių Katalikių Moterų 
D-Ja (230), A. Morkūnas (197), S.A., 
J. Poškus (159), S.A., E. Relvytlenė, 
S.A.

A.a. Bronlslavos Baltramljūnlenės 
atminimui, vietoje gėlių po $20 A. 
Lokys (35), A. Paplauskas, po $10 J. 
Černiauskas, A. Jonušys, V. Jonušys, 
(20) Ir V. Mataitis, visi Iš N.S.W.

A.a. Anastazijos Petruškevičienės 
atminimui, vietoje gėlių po $10 J. ir S. 
Meiliūnai (842), Vic. ir A. Vlsocklenė 
(87), S.A.

A.a. Jono Steponavičiaus atmini
mui, vietoje gėlių $20 Melbourne 
L.K.V.S. Ramovė (320).

A.a. Petro Naujokaičio atminimui, 
vietoje gėlių $20 Melbourne L.K.V.S. 
Ramovė (320).

A.a. Antano Sklrkoe atminimui, 
vietoje gėlių po $20 V. Ir B. Barkal 
(270), E. ir Iz. Jonaičiai (500) Ir $10 
E. Dryža, visi IS N.S.W.

Savo dukters Aldonos žvinakienės 
atminimui $20 P. Ir E. Markonlal (67), 
Vic.

A.a. Elenos Jomantienės atmini
mui, vietoje gėlių $30 O.A. ir R. 
Gvildžiai (67), $15 Geelongo Apylin
kės valdyba (225), po $10 M. 
Clmermonlenė (16), S.Ir S. Karpa- 
lavlčlai (111), S. Lipšlenė, A. Obeliū
nas (685), ir O. Schrederls (119), $5 
V. Čerakavičius (74). Visi 15 Vic.

A.a. Anėlės Medelienės atminimui, 
vietoje gėlių $15 Geelongo ALB 
Apylinkės valdYba (240), po $10 E. ir 
V. Blndokal (67), L. Bungarda (81), V. 
Mačiulis (52), A. Obeliūnas (695), E. 
ir 0. Schrederls (129), ir "Šatrijos" 
Tuntas Geelonge (20), $5 V. Ceraka- 
viCius (79). Visi 15 Vic.

Adelaidės lietuvių aukos Tautos 
šventės proga: $30 O. Ir C. 
Zamoisklal (65), po $20 J. ir S. 
Bardauskal, O. Baužlenė (75), M. 
Gavėnlenė, (40), Kun. J. Petraitis 
(30), K. Raznauskas (40), P. Smolskls 
(110), L. Siaustas (40), H.A. Vlkas 
(115), A. Zamolskls (172). Po $10 F.

Adomonis (50), S. Baltrūnas.?. Ba
rauskas (38), K. Clemlnis (60), S. ir E. 
Dainiai (180), J. Deckys (82),C. 
Dublnskas (30), L. Gerulaitis (125), 
V. Kiverlenė (50), R. Ir A. Kubiliai 
(82), J. Kutklenė (250), J. Langevičlus 
(22), Jonas LapSys (67). B. Launlkal- 
tlenė (15). B. Masionis (17), P. Mikužis 
(55), A. Morkūnas(207), V. ir M. 
Neverauskal (105), V. Patupas (15), 
C. Paulėnas (31), G. Pečiulienė (50), J. 
Poškus (169), J. Purvins (30), S. ir P. 
Pusdešrlal (90), V. Ratkevičius (60), 
A. Ir J. | ereliai (120), J. StaClūnas, A. 
Stakaltls (70), Z. Stankus (25), V. 
Urbonienė (150), A. UrnevlClus (99),
S. UrnevlClus (81), G. Ir J. Vasiliaus
kai (84), A. Vltkūnas (60), V. 
Vokietaitis Ir V. Vosylius (15), $6 P. 
Laucius (10), po $5 J. Abukevlčlus, J. 
Aleksandravičius (21), I. P. Bakšys 
(14), J. Balsys (7), V. Baltutis (109), 
J. Bataltls, A. Blandlenė, J. Brazaus
kienė (13), O. Brldžluvlenė (15), K. 
Dlčiūnlenė (19), K. Dienlenė, P. 
Dienlenė, P. Džiugelis, A. A. Grigonis 
(60), P. Gudelis, V. L. GudlSkls (20),
T. Kašauskas (10), K. Karptenė (25), 
E. Kervellenė (10). P. Kuisys. J. 
Lenktyn, E. Marcinkevičiūtė (.11). V. 
Morkys (12), S. Mulvlnskas, V. 
Nekrošius,J. Pa5kauskas(17), V. Pata
šius (175), L. PImpė ( 7), A. PlokStlenė 
(10), O. Riškienė (13). V. J. 
R u plnskas (13), J. Sasinienė (10), R. 
Sidabras (31), J. Siurblys (17), J. 
Stankevičius (35), J. Statnlcklenė 
(12), J. Steponas (16), B. S trauk as 
(59), O. Sudlntienė (10), P. šatkus 
(10), I. Taunys (305), A. Vaslulls, S. 
A. Visockis (92), J. ir N. Vltkūnai 
(20), V. Vltkūnas (29), Ir A. 
Zakarevičienė (16). $4 R. Sabeckls, 
$3 F. Damasevlčlus. Po $2 M. 
Daugalienė (3), V. Lazauskas (13), G. 
Opulskienė (6), A. Pečiulis (4), A. 
Staugaitis (10) Ir A. Vlsocklenė 
(94).

GEELONGO lietuvių aukos Tau
tos Šventės proga: Po $20 V. 
Aukštlejus (194) ir B. Starlnskienė 
(115). Po $10 A. Obeliūnas (705) lr J. 
Rabkauskas (150). $6 J. Manlkauskas 
(115). Po $5 V. BIndokas (72), V.

CerakaviCius (84) Ir J. Rašdaills. $2 
E.. Materna (3).

S'MELBOURNO LIETUVII)*’
KOS tAUTOS Šventės proga: Po $o0 
V. Ročienė (130), savo sūnaus a.a. 
Šarūno Urbono atminimui, V. Stagls 
(960) Po $20 Kun. S. Gaidelis (185), J. 
Mikštas (165), S. RlbaCiausklenė (55), 
A. Staugaitis (260), J. šnlras (310) Ir 
E. ir M. Šidlauskai (30). Prisimindami 
a.a. Joną Miliauską. Po $10 M.
Birietienė (141), A. Ermlnas, S. 
Erminas (20), J. Grigaitienė (95), A. 
Grlkepellenė (45), V. ir 0. Jakučiai 
(289), A. Karazijienė (115), R. 
Kaunienė (120), A. Ir A. Kesmlnal 
(125), S. Lukaltis (15), V. Lukaltis, J. 
Ir S. Meiliūnai (852). Po $10 I. 
O'Dwyer (60). V. Pažereckas (85), J. 
Petkevičienė (75), J. Pranckūnas 
(312), B. Prašmutaltė (95), Z. 
Prašmutaltė (80), A. E. Rahdon (40) Ir 
R. ir E. šemetal (170), $7 K. Zdanius 
(122), $6 V. Šaulys. Po $5 M. 
Augus tauškiu nė (10), P. Blnkus, D. 
Brovedanl, J. Bruožys (12), A. 
Kasparlūnas (30), M. Kasparlūnas 
(30), J. Meiliūnas (245), A. Medžlaus- 
kas (25), J. Paraglenė (167), V. 
Slmankevlčlus (280) ir A. Zubras 
(498). $2 P. Šukienė ir $1 P. 
Giedraitienė.

NAUJI A.L.FONDO NARIAI.

Paskutiniu laiku t A.L.Fondą (stojo 
penki nauji nariai, visi iš Adelaides, 
kiekvienas jų (mokėjo po $25 (stojimo 
mokesti: B. Jurgelionis, V. Stalba, A. 
Vltkūnas, K. Vanagienė ir V. Vana
gas. Sveikiname naujus Fondo narius.

NAUJI A.L.FONDO ŠIMTININKAI.

A.L.Fondo valdyba nuoširdžiai 
sveikina naujus Fondo šimtininkus : A. 
Kutką, V. Ir M. Neverauakus, V. 
Ročienę, P Smolskj, B. Starlnsklenę, 
A. Vaičaiti Ir H. V. Viką.

Nuoširdi padėka visiems aukoto
jams ir Fondo talkininkams.

Vaclovas Rekešlus 
A.A.L.Fondo Iždininkas

RA DĖKA
A.A. MARIJAI LAšAITYTEI - JUR A1TIENEI mirus, susilaukėm daug 
užuojautos žodžiu ir raštu. Dėkojame aukojusiems maldas ir Šv. 
Mišias; prel. P. Butkui už atliktas religines apeigas. A. Kramiliui už 
atsisveikinimo žodį, choristams už pagarbą ir giesmes. A. 
Savickienei - Gyvojo Ražančiaus vardu už atsisveikinimą ir visiems 
taip gausiai atvykusioms į laidotuves, tariame širdingą ačiū.

JURAIČIAI ir LAŠAIČIAI
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LAUKAITIS 
Adrcws: 18 MILLER AVE. ASHFIELD, 2131 TEL. 7980306

III PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNIŲ

ORGANIZACINIS KOMITETAS

Iš kairės: (sėdi) S. Visockis, J. Jonavičius (pirm.), S.Urnevičius 
Stovi- V. Ramonaitis, R. Sidabras, A. Skiparis, P. Andrijaitis

Komitetas pradėjo reikiamų lėšų 
telkimą žaidynėms, kurios (vyks 1988 
m. gruodžio 26 - 31 dienomis, 
Adelaidėje, lygiagrečiai su Lietuvių 
Dienomis.

Netenka aiškinti, kad tai nebus 
eilinė Sporto Šventė, bet didelis įvykis 
Australijos lietuvių sportininkų gy
venime, pareikalausiantis atatinkamų 
išlaidų. Kiek yra šiuo metu žinoma 
žaidynėse dalyvaus J. A. V-bių, 
Kanados ir Australijos lietuviai spor- 
tininkaivv: o............

Komitetas tikisi sudaryti reikiamas 
lėšas pasikliaudamas Australijos lie
tuvių dosnumu, aukojant žaidynių 
organizavimui per vietinius sporto 
klubus, remiant Komitetą tiesioginiai 
ir dalyvaujant Komiteto ruošiamuose 
parengimuose.

Pirmas Komiteto renginys įvyko 
Adelaidėje, Lietuvių namuose, rug
sėjo 28 d. Būrys Komiteto talkininkių 
ir talkininkų suorgnizavo ir paruošė
>oo0oooocooooooooooooccocooooooooo0ococoocoooooooaoceocoaoosocc

Kaip matosi, kad VARPO sporti
ninkai nesėdi ir nesnaudžia. Valdyba, 
susitarusi su Doncaster ir Bulleen 
VARPO treneriais, surengė VARPO 
sporto klubo krepšinio karnavalą. 
Prieš pora savaičių vieną sekmadienio 
rytą Albert Park krepšinio stadione 
prasidėjo varpiečių žaidynių kovos. 
Pirmos rungtynės įvyko tarp Bulleen ir 
Melbourne moterų. Kova buvo atkakli 
ir Bulleen moterys sugebėjo laimėjimą 
atsiekti tik vieno taško persvara. 
Taškus pelnė Bulleen komandai: Dalė 
Antanaitienė 6, Rasa Statkuvienė 2, 
Kristina Feddensen 1, Rita Šidlaus
kaitė 17, Angelė Kristens 6 ir Gabija 
Žiedienė 1. Už Melbourne VARPĄ 
daugiausiai taškų įmetė Robyn Ikad ir 
Daina Balnionytė po 14, Rita 
Strauts 2. Rungtynės baigėsi rezul
tatu 33:32

Sekančiose rungtynėse žaidė ber

pietus į kuriuos atsilankė gausus 
skaičius tautiečių, tuo paremiant 
Komiteto lėšų telkimo pastangas. 
Pietums buvo suaukota pyragų ir 
loterijos fantų (įskaitant puikų L. 
Brazauskienės tortą). Komitetas už 
tai visiems yra giliai dėkingas.

Spalio 15 d. prasidės Komiteto 
didžioji loterija, kurioje bus virš $ 
2000 vertės fantų, suaukotų Austra
lijos lietuvių sporto klubų ir Komiteto 
rėmėjų. Pirmas prizas yra $ 600, 
kuriuos loterijai aukojo "Direct 
Hardware” firmos savininkas V. 
Ramonaitis. Tarp kitų fantų yra 
"National microwave oven" virš $300 
vertės, japoniškas foto aparatas, 
didelė tautiniais rūbais aprengta lėlė, 
kurią loterijai aukojo adelaidiškė L. 
Brazauskienė ir eilė kitų vertingų 
fantų. Bilieto kaina $ 1. Komitetas 
tiki, kad Australijos lietuviai dosniai 
parems šią loteriją.

III P.L.S.Ž. Org. Komitetas.

niukai žemiau 13 ir 12 metų. Abi 
komandos parodė gražų susižaidimą ir 
tai dėka trenerių Šarūno Žiedo ir 
Dovydo Sadausko. Šias rungtynes su 
dideliu susidomėjimu sekė jaunųjų 
tėveliai, nes rungtynės visą laiką ėjo 
lygiomis ir tik pačioje pabaigoje 
Petras Aras gražiai prasiveržė ir 
pakeitė taškų balansą. Rezultatai: 
Melbourne VARPAS 28 - Doncaster 
VARPAS 25. Taškus pelnė Melb. 
VARPUI: Tomas Aras 16, Petras Aras 
12, Antanas Guoga, Andrius Kaladė, 
Mathew Spence ir Dean Rossyian po 2, 
Linas Kaladė 0. Don.VARPUI: James 
Tim 10, Stepas Levickis 9, Danius 
Žiedas, Robertas Levickis ir Povilas 
Sanders po 2.

Vyrai nutarė sumaišyti Doncaster 
ir Melbourno komandas, tuo galėdami 
stipriau pasiruošti "A” klasės fina
lams, kurie įvyks sekančią savaitę. 
Žaidimas vyko be priekaištų ir jie 
pasirodė, tiek komandiniai, tiek ir 
fiziniai labai gerai pasiruošę. Pats 
žaidimas buvo greitas, kovojimas labai 
atkaklus ir kiekvieną tašką reikėjo 
užsitarnauti. Rungtynes laimėjo I—ji 
komanda 65:61. Taškus pelnė I-jai: P. 
Adomavičius 23, I. Zdanius 13, V. 
Rossyian 12, E. Ragauskas 11 ir Š. 
Žiedas 6. VARPO II-jai: D. Styk 18, 
P. Verbyla 17, D. Sadauskas 15, D.

Liubinas ir P. Steel po 6.
Po visų rungtynių įvyko iešminė. 

Darbščioji pirmininkė, pasirodo, ne tik 
moka gerai sportininkus suorgani
zuoti, bet taip pat ir puikiai kepti. 
Kartu su visa valdyba, ji dalino maistą 
ir vaisvandenius, kai jaunimas žaidė su 
sviediniu ir tarėsi dėl ateinančių 
sporto šventės reikalų.

Reikia pastebėti, kad varpiečiai ne 
vien tik krepšinio žaidimu užsiima. 
Nesenai, jaunių komandos mamytės 
Z. Sadauskienė, I. Arienė ir D. 
Baltutienė Lietuvių namuose suruošė 
pietus ir prie jų išdalinimo prisidėjo ne 
tik pačių jaunių, bet taip pat vyrų ir 
moterų komandų žaidėjai. Gražu 
matyti, kad visi sportininkai yra taip 
vieningi.

Varpiečiai taip pat neužmiršta ir 
svarbesnių švenčių, tai mūsų tauti
nių, kurių proga su savo vėliava jie 
dalyvauja bažnyčioje, įskaitant ir 
Eukumenines pamaldas. Ir jeigu kas 
nusiskundžia, kad sportininkai neda
lyvauja lietuviškoje veikloje, tai labai 
klysta, nes Melbourne, tik šauliai yra 
daugiau kartų su savo vėliava buvę 
tautiniuose minėjimuose, už ką jiems 
priklauso lietuviškas VALIO.

AUSTRALŲ PIRMENYBĖSE

VARPO jauniai, žemiau 19-kos 
metų žaidžia "B" klasės krepšinio 
pirmenybėse ir po eilės gražiai 
sužaistų rungtynių, jie stovi pirmoje 
vietoje. Tai yra mūsų žinomo krepši
ninko, jaunių trenerio Vinco Sohos 
nuopelnas.( Veteranas V. Soha yra 
tikras sportininko pavyzdys mūsų 
visiems Australijos lietuviams sporti
ninkams veteranams, kurie turėtų 
imti pavyzdi iš šio niekad nepavargs 
tančio buvusio taip iškilaus krepši
ninko, kuris nepakabino savo sportinių 
batelių, kaip daugumas kitų, bet ir 
toliau dirba su jaunimu ir jiems 
perduoda savo turimas sportines 
žinias. Geriausi sveikinimai V. Sohai - 
Sporto sk. Red.)

Berniukai žemiau 18-kos metų 
treniruojasi Albert Park stadione ir, 
pagal trenerio P. Adomavičiaus pa
sisakymą bus labai kieta komanda ir 
kietas riešutas ateinančiose sporto 
šventėse. Jeigu šiandien VARPAS turi 
jaunių žemiau 18 ir 19 metų 
komandas, tai nuopelnas už 
priklauso Vytui Šalkūnui. Jis šešis 
metus treniravo dvi ir net tris 
komandas tuo pačiu laiku, suveždavo 
juos į treniruotes, į rungtynes ir vėliau 
parveždavo namo. Neužteko to. Jis 
kartais turėdavo projektuoti ir brai
žyti per naktis, kad sekančią dieną 
turėtų laiko pašvęsti jaunimui sta
dione. Jis tikrai pelnytai paėmė kelis 
mėnesius atostogų nuo krepšinio. 
VARPO valdyba ir ypatingai vyrų 
komandos žaidėjai širdingai jam 
dėkoja už paruošimą tokio gražaus 
prieauglio. Ačiū Vytai!

Norintieji dalyvauti Sporto šven
tėje Sydnejuje, prašomi pranešti 
pirmininkei Birutei Adomavičienei, 
skambinant 578 3825 arba Edžiui 
Ragauskui 583 6574. ’> K K

Varpo jauniai su treneriu S.
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RAŠYTOJAI - SPORTININKAI.

Lordas Baironas, būdamas mėgėjas 
boksininkas, tuo pačiu buvo ir vienas 
iš gerųjų plaukikų, krūtine perplauk
damas Helepontą, nes jis norėjo pa
sekti legendarinio graiko Leandro 
pavyzdžių, kuris kiekvieną vakarą 
perplaukdavęs Helepontą, kad ap
lankytų savo mylimąją. Tačiau vieną 
kartą ir jam atsitiko nelaimė ir jis 
nuskendo, kai jo mylimoji, gedėdama 
jo, pati toje vietoje nusiskandino. Gi 
Baironas, šį keturių mylių atstumą 
nuplaukė per valandą ir dešimt 
minučių.

Kitas rašytojas Svinburnas buvo 
ne ką blogesnis plaukikas už Baironą 
ir Lamaše plaukdavo Kalėdų metu, 
per pačius šalčius. Geraisiais plauki
kais buvo ir Edgardas Alenas Po, 
pastatęs rašytojams rekordą ir iš 
Ričmondo į Varviką Virginijoje, 
maždaug aštuonias mylias, nuplauk
damas prieš srovę, maždaug po dvi 
mylias per valandą. Rašytojas J. 
O'Neilas plaukdavo visą žiemą ištisai 
atviroje jūroje. Šekspyras su pasigė
rėjimu visuomet didžiuodavosi savo 
gerais sportiniais rezultatais. Žino
masis rašytojas Voltas Vitmenas, pats 
būdamas geras atletas, savo knygoje 
"Žolės lapuose" iškėlė malonumus, 
kuriuos sukelia šaudamas iš lanko, 
arklių lenktynės, medžioklė, buria
vimas, šaudymas, plaukimas ir kt.

Garsusis Hemingėjus buvo geras 
imtynininkas, boksininkas ir šaulys, 
neskaitant jo pomėgio žuvauti. Iš 
istorijos žinoma, kad Sofoklis buvo 
puikus imtynininkas ir gerai žaidė 
tuolaikinius žaidimus su kamuoliu. 
Amerikiečių poetas Ezra Paundas 
buvo iškilusis džiudo imtyninkas ir 
vieną kartą restorane per petį net 
Robertą Frostą labai staigiai per
metė.

Golfo žaidėjai turi žinoti, kad 
žinomasis rašytojas R. Kiplingas buvo 
taip pat ir labai aistringas golfininkas, 
sugalvojęs net naują golfo žaidimą 
žiemą. Jis nudažė kamuoliukus raudo
nai, kad galėtų žaisti ir žiemą ant 
sniego. Gi anksčiau minėtas ameri
kietis Edgardas Alenas Po, tarnau

tai damas West Point Amerikos karo 
mokykloje, jis nušokdavo į tolį šešis su 
pusę metro, kai vieną kartą nepalankų 
savo kritiką net botagu išplakti 
sugebėjo.
H.C.. -3C-1ZZJE.

ŽENKLIUKO KONKURSAS

Paskutiniame posėdyje nutarta pa
skelbti viešą jubiliejinį Pabaltiečių 
sporto žaidynių ženkliuko projekto 
konkursą. Reikalaujama, kad ženkliu
kas užakcentuotų: X, 1987, ADE
LAIDE. Taip pat turi atsispindėti 
bent po vieną spalvą iš trijų tautybių 
valstybinių vėliavų. Konkursas bai
giasi š.m. lapkričio mėn. 30 d.

Projektus prašoma siųsti šiuo adre
su: R. Sidabras, 17 Lucas Str., 
Woodville South, 5011.

Žiedu
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r*r* aneši mai
Šiuo pranešame, kad lapkričio mėn. 15 d. 5 vai. p.p. Geelongo bendruomenės 

namuose įvyks dainų koncertas kurį atliks Melbourne

"SVAJONĖS"
Po koncerto šokių vakaras prie plokštelių muzikos.
Veiks: turtingas bufetas, loterijos ir 1.1.
Svečiai patys apsirūpina gėrimais.

Maloniai kviečiame visus Geelongo lietuvius gausiai atsilankyti į šį koncertą 
ir paremti Svajones, kurios remia Australijos jaunimo sąjungą 
Apsilankę pabendrausite linksmoje pavasario nuotaikoje.

Š.m. rugsėjo mėn. 21 d. įvykusiame A.L.B. Geelong Apyl. narių 
susirinkime buvo nuspręsta ir Apyl. valdyba įpareigota pakeisti išsidėvėjusias 
L.B. namų grindis, šis darbas yra numatytas atlikti tarp N. metų ir 16-tos 
Vasario laikotarpyje. Geelongo Apyl. valdyba kreipiasi į visas organizacijas ir 
pavienius asmenis finansiniai prisidėti prie grindų atnaujinimo. Visų 
prisidėjusių auka bus didelė parama ir paskatinimas Apyl. valdybai šį darbą 
atlikti.

Apyl. valdyba nuoširdžiai iš anksto dėkoja visiems aukotojams ir trumpu 
laiku, savaitgaliais, kiek sąlygos leis, aplankys visus Geelongo lietuvius.

Geelonge į Australijos Lietuvių Bendruomenės Tarybą išrinkti šie asmenys: 
A. Obeliūnas, senj., P. Čerakavičienė, J. Gailius ir J. Normantas.

0. Schrederis
ALB Geelongo Apyl. vald. pirmininkas

SYDNEJAUS LIETUVIU
N AMUOSE

16-111 EAST TEH RACE. BANKSTOWN Ulei. 708 14141

Spalio 26 d. sekmadienį 2.30 p.p.

Metinė Pensininkų PopietĖ

įdomi programa, turtinga loterija 
įėjimas $3 visiems.

SMO R G ASBO A R D

&

Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p.p.
Skanus, šviežias maistas.
Karštas patiekalas ir šalti užkandžiai

DĖMĖSI 0
Aušrokių suvažiavime geg. 31d.- birž. 1 d. Toronte, Birutė Vaitkūnaitė - 
Nagienė pasiūlė išleisti "AUŠROS" gimnazijos knygą. Visus susidomėjusius 
prašome kreiptis į Aušrokų komiteto sekretorę Toronte:

Mrs Elena Gailiūnaitė - Senkus
21 Lumbervale Ave., TORONTO, Ontario, M6H 1C7 CANADA

Aušrokų komiteto anketa yra: "Adelaidės žinių", "Mūsų Pastogės", 
"Šventadienio balso" ir "Tėviškės aidų" redakcijose.
Isolda I. Davis, 6-365 Military Rd., Henley Beach, S.A. 5022, tel.(08) 356 
2617, taip pat mielai pasidalins naujausiomis žiniomis liečiančiomis šį 
projektą.

Isold a I. Davis

LITUANISTIKOS KATEDROS 
ĮGALIOTINIO PRANEŠIMAS

Sąryšyje su paskutiniuoju krei 
pimuosi į Australijos lietuvius paremti 
aukomis Lituanistikos Katedros ter
minuotus įsipareigojimus, savo nuošir
džiomis aukomis atsiliepė šie 
tautiečiai:
K. Šaulys, S.A. $500
J. Ivoška, S.A. $100
J.ir V. Venclovai, NSW $50
Alf. Venclovas, NSW $50
V. Bukevlčius, NSW $50

Maloniai prašau visus tautiečius 
prisidėti aukomis prie šio kilnaus 
tikslo.
Čekius: "World Lithuanian Comma 
nity Foundation" prašau siųsti 
adresu: B. Stašionis, Box 205, P.O. 
Bankstown, NSW 2200

...Vardan tos Lietuvos...
B. Stašionis 

Lituanistikos katedros įgaliot.

Gerb. Redaktoriau,

Visi žino, kad dalis ateinančio 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
įvyks Canberroje, kurią lengva aplan
kyti iš Sydnejaus ir iš Melbourno. Taigi 
norėčiau paklausti kodėl iš Los 
Angeles atvykęs vyrų kvartetas 
nekoncertavo Canberroje?

Taip pat mane stebina, kodėl 
"Svajonės" su P. Račkausku neatvyko 
į Canberrą?

Su pagarba
Jūratė Grigonytė

NEPAPRASTAS SUSIRINKIMAS
Š. m. spalio 10 d. Sydnejaus 

Apylinkės valdyba sušaukė Sydnejuje 
gyvenančių PLB Seimo atstovų, ALB 
Krašto Tarybos narių, organizacijų 
vadovų, spaudos atstovų ir visuome- 
ninikų pasitarimą. Pasitarimo tikslas - 
aptarti gautą ALB Krašto valdybos 
paraginimą sudaryti koordinacinę 
grupę, kuri galėtų reikalui esant 
atstovauti šios kolonijos lietuviams 
kalbantis su televizijos, radijo ir 
spaudos žmonėmis.

Po ilgų diskusijų ir rezoliucijų 
projektų svarstymo priimtas nutari
mas įgalioti Žmogaus Teisėms Ginti 
D-jos komitetą veikti koordinacijos 
grupės branduoliu, pagal reikalą 
pasikviečiant sau pagalbininkų iš 
šalies.

Pasitarimą pravedė A. Giniūnas 
- Apylinkės pirmininkas

NAUJAS LIET. LAIKRAŠTIS
Čikagoje naujai įsteigta "Lietuvių 

Spaudos Bendrovė" š.m. spalio mėn. 
pabaigoje pradeda leisti liet, savait 
raštį "Lietuvių Balsas". Redakto
rium bus Antanas Kučys, žinomas 
spaudos darbuotojas ir žurnalo "Var
pas" redaktorius.

Naujas laikraštis ketina būti 
laisvas nuo kurios vienos ideologinės, 
politinės ar bendruomeninės organi
zacijos kontrolės. Laikraštis rems 
laisvės Lietuvai siekimą ir leis savo 
skiltyse pasisakyti visų pažiūrų tau
tiečiams.

rAs rJS rįp rJS fįp eJS rjp rita rita rita rlp rta» rJįvrita rip rta rita rita rita rta rJp rjta rta rta n!
* •v' *v* •T* “r* 'T' m* ‘T' ***> “r* *v* ‘v* ‘T' **
r ’ * VVI Pasaulio Lietuvių Jaunimo Ruošos Komitetas kviečia visus

Klubo narius pakartotinai kviečiame susimokėti nario mokestį.

VALDYBA

lį.
Kviečiame į Melbourno klubo

£-£• balių. £

Spalio 25 d. šeštadienį 7.30 v.v. Lietuvių namuose. £
& Gros gera kapela, skanus maistas, turtinga loterija ir gera nuotaika.

Stalus užsisakyti pas Moniką Žiogienę tel. 458 1102.
Nariams veltui, nenariams $15.

Klubo valdyba Jį

Prisimindama savo vyrą

A.A. KAROLĮ PRAŠMUTĄ 
pirmų mirties metinių dieną, aukoju 
$ 100 "Mūsų Pastogė" laikraščiui 

paremti.

Morta Prašmutienė 
Melbourne

VIETOJ M 
GELIŲ

A.A. MARIJĄ JURAITIENĘ 
pagerbdama vietoj gėlių aukojo $ 10 
"Mūsų Pastogei"

Salomėja Zablockienė

ATKREIPKITE DĖMESį
PIGIAUSIOS KELIONIŲ KAINOS Į UŽJŪRIUS 

į Lietuvą ir atgal nuo $ 1500 
Iš Lietuvos ir atgal nuo $ 1600 
Į Europą ir atgal " $ 1230
į Europą per Kanadą ir atgal nuo $1570 
Slidinėti Austrijoj 7 d. ir kelionė $1399 
į New York ir atgal $ 1399 (spec.kaina) 
Honululu išvyka 7 dienos viešb. 
Fiji išvyka 6 dienos viešb.
Hong Kong išvyka 7 dienos viešb.
Noumea išvyka 8 dienos viešb.$ 499 iš Syd., iš Melb.$ 599

$ 599
$ 488 (iš Sydney)

$ 644

į Lietuvą ir atgal per Tokijo, Belgradą, Varšuvą, Romą, Amsterdamą. 
Frankfurtą, Kopenhagą - arba per Helsinkį į Taliną ir traukiniu į 
Vilnių.
Iš Varšuvos į Vilnių ir atgal traukiniu (važiuoja kasdien). 
Vilniuje leidžia būti tik 5 naktis (6 dienas) viešbutyje.
Užpildau dokumentams blankus nemokamai vykimui į Lietuvą ir 
giminėms iš Lietuvos, taip pat vizoms.
Parūpinu draudimą, kelionės čekius, viešbučius ir t.t.
Bilietus išrašom vietoj. Mano 24 metų patyrimas - Jūsų kelionės 
sėkmingumo garantija.

Svąjoni ų IS1 elst.uvi ų

Pasinaudokite proga išgirsti Amerikai paruoštą programą. 
Lapkričio pabaigoje jos jau dainuos Amerikoje!

MELBOURNE - Spalio 26d. sekamdienį 2.30 p.p. Lietuvių namuose 

Ekskursinė kelionė grupėje į LIETUVOS KRIKŠTO 600 metų 
Jubiliejaus iškilmes ROMOJE išvyks Qantas lėktuvu iš Sydney ir 
Melbourne 10 birželio mėn. 1987m.
Kadangi vietų užsakyta ribotas skaičius prašau registruotis kuo 
greičiau. Dėl informacijų - kreipkitės pas Alg. ŽILINSKĄ 
tiesioginiai, laišku ar telefonu

GEELONGE lapkričio 15 d. 5 vai. p.p. Lietuvių namuose. CONCORDE INTERNATIONAL TRAVEL
(Akredituotas IATA, AFTA)

įėjimas tik $ 6. Vaikams nemokamai.
Visas pelnas VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui. 541 KING STREET, WEST MELBOURNE (prie Liet. Namų) 

Telef. 329 6833. Vakarais 583 4258.
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