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PASAULYJE
RESPUBLIKONAS GEORGE BUSH

Amerikiečių respublikonų partijos 
atstovas i prezidentus yra George 
Bush, buvęs vice-prezidentu Reagano 
administracijoje. Bush sako, kas 
geriau tiktų būti prezidentu negu jis, 
septyneris metus išbuvęs kartu su 
prezidentu. Jis turis puikią orienta
ciją, kas liečia prezidento darbą ir 
siekimus.

Bush septyneris metus buvęs lojalus 
Reaganui, savo kalbose rinkiminėje 
veikloje kritikavo Reagano admi
nistraciją. -*

George Bush prižada amerikiečiams 
stipriai pakelti materialinę gerovę, 
kuri palies visus. Jo kalbose stipriai 
jaučiasi, kad Vašingtone, Reagano 
administracijoje yra daug negerovių.

Kol kas atrodo, kad George Bush 
geriausiai tiktų prezidentu, nes jis 
surinko daugiausia pinigų nuo to laiko, 
kai pradėjo veiklą. Jis viršija sena
torių Bob Dale populiarumu. Būdamas 
62 m. amžiaus, jis yra stiprus, 
elegantiškas, labai aukšto ūgio. Visa 
jo išvaizda dvelkia sveikata ir 
jaunatve.

IMIGRANTAI Į AUSTRALIJĄ

Australijos federalinės valdžios 
imigracijos ministeris Mick Young 
keturias dienas oficialiai viešėjo Thai 
krašte ir tarėsi su valdžios pareigū
nais dėl priėmimo pabėgėlių iš 
komunistų valdomų kraštų: Vietna
mo, Laos ir Kampučijos.

Young pareiškė, kad iki ateinančių 
metų liepos mėn. j Australiją atvyks 
12,000 pabėgėlių, kurių tarpe bus 
5,800 indo-kiniečių. Kiti imigrantai 
bus iš Lebanono, Timor ir centrinės 
Amerikos. 1,600 indo-kiniečių jau yra 
atvykę i Australiją, bet dar priims 
2,100 iš Thai krašto. Australija tuo 
nori paskatinti ir kitus kraštus indo- 
kiniečius priimti, nes kiti kraštai 
pristabdė jų priėmimą.

Mick Young pasakė, kad komunis
tams 1975 m. užėmus Indo-Kiniją, 
apie 100,000 indo-kiniečių pabėgėlių 
apsigyveno Australijoj, trečdalis iš 
Thai krašte esančių pabėgėlių sto
vyklų. Australija priėmė juos pagal 
šeimų sujungimo principą ir pagal 
griežtą požiūrį sveikatos atžvilgiu.

Mick Young oficailioje kelionėje 
pirmiausia aplankė Phanat - Nikhom 
pabėgėlių pereinamąją stovyklą, ku
rioje yra susispietę daugiausia vietna
miečiai, kurie laivais pabėgo iš 

komunistų valdomo Vietnamo. Po to 
Mick Y oung apsilankė vietovėj, kurioj 
yra 21,000 pabėgėlių iš Kampučijos. 
Thai krašto valdžios pareigūnai yra 
susirūpinę, kad įvairūs kraštai juos 
priimtų.

Thai valdžia yra susirūpinusi, kad 
JAV-bės, Kanada ir Prancūzija suma
žino imigrantų kvotą iš pabėgėlių 
stovyklų.

IZRAELIS
Palestiniečiai ir arabai de

monstruoja prieš Izraelį. Vakarinėje 
srityje ir Gaza ruože, užimtose žydų 
vietovėse palestiniečiams de
monstruojant, Izraelio kariuomenė, 
išsklaidydama demonstruotojus, ati
darė ugnį, kurios pasėkoje žuvo 
penkių vaikų motina ir penki žmonės 
buvo sužeisti.

Kalbėtoja už kariuomenę teisino 
šaudymą sakydama, kad kareiviai 
gynė save šaudymu į demonstruo
jančius, nes gimnazistai mėtė akmenis 
į kareivius.

Jeruzalėje, prie biblijos laikų šven
tovės, pastatytos kalne, 2,000 arabų 
demonstravo prieš žydus ekstre
mistus, mėginusius aplankyti muzul- 
monų šventyklas. Izraelio policija 
paleido prieš juos ašarų dujas.

1967 m. vykstant Viduriniųjų Rytų 
karui, Izraelis okupavo kai kurias 
Jordano ir Egipto sritis.

Manoma, kad palestiniečių ir arabų 
demonstracijos vyko sąryšyje su 
Amerikos valdžios sekretoriaus Shultz 
apsilankymu Izraelyje.

BRAZILIJA

Brazilijos sostinėje Brazilia ato
minės energijos specialistai izoliavo 
du namus ir vieną sunkvežimį, kurie 
"išspinduliavo" radiaciją, kai caesium 
kapsulė buvo pavogta iš pusiau 
nugriautos klinikos ir atsirado senienų 
parduotuvėje. Ta kapsulė buvo išmon
tuota, visi žavėjosi fosforiniu žvilge
siu, visi vienas kitam ją į rankas 
padavė iki viena moteris suprato, kad 
ta švytinti pudra pavojinga. Ji 
paskambino į atominės energijos 
įstaigą.

Policija pranešė, kad radiacija 
mieste veržėsi iš tos caesium kapsulės 
dviejų savaičių laikotarpyje. Pasėkoje 
to įvykio, 41 žmogus jau atsidūrė 
ligoninėje.

Ligoninėse gydomi vėžiu sergantieji 
caesium isotopu iš kapsulės , kuria gali 
naudotis tik specialistai.

EGIPTAS
Egipto prezidentas Hosni Mubarak, 

59 m. buvo vėl išrinktas šešeriems 
metams. Jis gavo 97 procentus balsų.

Sudiev, jaunimėli! Irene Mitkutė 
—-inf------inr—---- inr——-inr——w--------- inr—---- ^inr==nn

Savo valdymo pirmajam etape jis 
pau'arė kraštui daug gero, nežiūrint 
to, kad buvo sunkios sąlygos.

Mubarak sutvarkė telefonų siste
mą, kanalizaciją ir, įrengus Metro - 
požeminę geležinkelių sistemą, Cai
ro mieste nebėra mašinų susikimšimo. 
Jis net sugebėjo sutaikyti skirtingų 
požiūrų grupes, pradėjo įsivyrauti 
vienybė.

Kritika sako, kad jam mažiau 
pasisekė atsikratyti perdidelio biuro
kratiškumo.
Infliacija pradeda išeiti iš ribų. 
Mubaraką taip pat kritikuoja kam jis 
leidžia perdaug įsigalėti islamui. 
Stipriai jaučiasi, kad Mubarak vengia 
užrūstinti tuos, kurie religinius jaus
mus bando apvilkti fanatizmu.

Mubaraką intelektualai egiptiečiai, 
kritikuoja už tai, kad prieš rinkimus 
pagarba ir panegyrikos jo asmeniui 
buvo iškeltos į padanges.

"Kam tas buvo reikalinga? Jis būtų 
ir be tos propagandos lengvai laimėjęs 
rinkimus."

VANCOUVER
Commonwealth valstybių konferen

cijai vykstant Kanadoje, Vancou- 
veryje išryškėjo, kad pietų Afrikos - 
Botha valdžios boikotavimas yra 
susilpnėjęs. Vienintelė Britanija galė
tų pakenkti Pretorijai (Botho val
džiai), bet ministerė pirmininkė M. 
Thatcher uždraudė stipriai boiko- 
tupoti ir ateinantį mėnesį eksportuos 
prekių į pietų Afriką už vieną bilijoną 
dolerių.

Tai bus 11-ka procentų daugiau 
negu buvo eksportuota praėjusių 
šešių mėnesių laikotarpyje.

Juodųjų Afrikos valstybės gali 
pareikšti pasipiktinimą dėl Britanijos 
prekybinių ryšių, tačiau Zimbabwe ir 
Zambia, Commonwealth parėdymą 
nutraukti oro susisiekimą su pietų 
Afrika, ignoravo.

Australija padeda finansiniai Afri
kos kraštams, kurie rubežiuojasi su 

pietų Afrika.
Commonwealth valstybės tarsis dėl 

pagelbos Mozambique, kurios suki
lėlius pietų Afrika remia. Mozam
bique 14-kos milijonų gyventojų 
kraštas yra ant bado ribos.

O S L O

Šiais metais Nobelio taikos premiją 
laimėjo Costa Rica prezidentas Oscar 
Arias Sanchez. Jis pernai buvo 
ištrinktas prezidentu, tai 47-tasis, 
jauniausias Costa Rica prezidentas.

Arias yra tik 46 m. Išrinktas į 
prezidentus jis dėjo didžiausias pa
stangas, kad cetrinėje Amerikoje 
įsigalėtų taika. Jis buvo vadovaujanti 
asmenybė sudarant taikos planą 
rugpjūčio mėn., kurį parėmė penki tos 
srities prezidentai.

Arias, išrinktas prezidentu, pirmoj 
prakalboj pasakė: "Mes išlaikysim 
Costa Rica neįsimaišiusią į karą, mes 
laviruosiu! taip, kad diplomatiniais 
pasitarimais išlaikysim centrinėje 
Amerikoje taiką."

Arias pasakė, kad jis netiki esąs 
užsitarnavęs Nobelio pramijos, bet 
priimsiąs su giliu susijaudinimu Costa 
Rica žmonių1 vardu.

FIJI

Commonwealth kraštų vyriausios 
galvos susirinko į Vancouver! pasi
tarimams'. Atrodo, kad visi pietų 
Pacifiko Forumo kraštai yra nuomo
nės, kurią pareiškė Papuos - N aujosios 
Gvinėjos ministeris pirmininkas Wing- 
ti: "Nežiūrint kokia bus valdžia Fiji 
krašte, mes turim pripažinti ir su ja 
bendrauti. Mes negalim pakeisti 
įvykių Fiji".

Britanijos karalienė netik kad jokio 
pareiškimo nepadarė, bet manoma - 
net nesiruošia tam. Ji tik pasakė, kad 
politinė krizė Fiji yra liūdnas reikalas.
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atidavėme paskutinę pagarbą

Pirmadienį, spalio 5 dieną, buvo 
šaltas ir miglotas atsisveikinimo 
vakaras. Atbundančio pavasario jauni 
medžių lapai kvepėjo šviežumu. 
Nostalgiškas vakaras - tinkamas 
tolimesnės praeities prisiminimams.

Tamsūs žmonių siluetai skuba link 
atvirų Šv. Jono bažnyčios durų. 
Viduryje prisirinko jau didelė minia. 
Tylu ir šviesu viduje.

Visų rūpesčių apleistas, atvirame 
karste, po 37 metų Dievo tarno 
tarnyboje, Melbourne širdžiai nebe- 
tvėrus ir liovusi plakti, ilsisi visų 
gerbiamas ir mylimas Melbourne 
lietuvių klebonas, Pranas Vaseris. 
Ovalus baltų ir raudonų gvazdikų 
vainikas, su tokių pačių žiedų 
kryžiumi viduje, stovėjo prie karsto, 
visos Melbourno parapijos vardu. 
Daugiau vainikų nepageidauta.

Toliau, bažnyčios erdvėj, kaip 
aukurai, kaip apžadai, gausių, spal
vingų orchidėjų apvalume, prabėga 
gyvenimo sapnas. Giliai atmintin 
brenda eilių eilės a.a. prel. Vaserio 
parapijiečiai atsisveikinti su juo 
paskutinį kartą. Žmonių eilės ėjo ir 
praėjo, o pasiliko giliai nuliūdęs, ilgai 
dar prie karsto stovėti. Šluostė jis 
nesulaikomas ašaras. Tai brolis Juozas 
atvykęs iš Kanados. Broliui Alfonsui, 
gyvenančiam Lietuvoje nebuvo leista 
atvykti ir paskutinį kartą atsisvei
kinti.

Šv. Jono bažnyčia dar niekad 
netalpino tokios žmonių masės. Su 
užjautimu žiūrėjome į tuos, kuriems 
prisiėjo stovėti.

Procesijos eisenoje įnešė tris vėlia
vas - tautinę, ramovėnų ir šaulių. 
Organizacijų atstovai su kunigu Dr. 
Pr. Daukniu, prelatu Petru Butkum ir 
jaunimu sekė ir apstojo ratu aplink 
karstą.
Lygiai 7.30 vai. atvyko arkivyskupas 
Dr. Frank Little atsisveikinti su 
mėgiamu lietuvių klebonu. Jį naujas 
lietuvių katalikų parapijos klebonas 
kun. Dr. Pr. Dauknys pakvietė šio 
liūdesio akivaizdoje tarti žodį.

Arkivyskupas nusakė a.a. monsin
joro Vaserio ištikimą tarnybą Dievui 
ir Eucharistijai, o taip pat ir savo 
mylimiems tautiečiams. Pareiškė už
uojautą giminėms ir visiems Mel
bourno lietuviams. Arkivyskupas nu
stebo, kad taip skaitlingai parapijie
čiai susirinko atiduoti savo mylimam 
kunigui paskutinį respektą.

Rožinį pravedė kun. Pr. Dauknys.
Jautrias atsisveikinimo kalbas pa

sakė: Krašto valdybos vardu, pirmi
ninkė Dana Baltutienė, Katalikų 
Federacijos - pirm. Vincas Žemaitis, 
Apylinkės valdybos - pirm. inž. 
Kęstutis Lynikas, Parapijos - Juozas 
Jurgelaitis ir sekmadienio mokyklos 
mokytojų ir tėvų - Petras Aras. 
Parinktais padėkos žodžiais atsisvei
kino su savo mokyklos globėju ir 
mokytoju, paskutinės klasės mokiniai 
- Rita Bruožytė ir Petras Aras.

Ilgai nepamirš Melbourno lietuviai 
šio didelio graudaus vakaro, kai jie 
turėjo palikti savo mylimą kleboną, 
šaltuose bažnyčios skliautuose per 
naktį karste vieną.

Rytojaus rytą čia vėl susirinko 
tautiečiai prie mirusio dar pabuvoti 
kartu, pasimelsti už sklandžią vėlės 
kelionę ir prisiminti jo nueitą žemišką 
kelią.

Sekmadienio parapijos mokyklos 
mokiniai kiekvienas su gėle rankoje 
apstojo aplink karstą. Laidotuvėse 
taip pat dalyvavo abu lietuviai, kitų 
Melbourno parapijų kunigai: Kun. 
Gaidelis ir kun. Petrauskas. Iš 
Sydnejaus prel. P. Butkus ir kun. 
Petraitis iš Adelaidės. Taip pat daug 
kitų etninių bendruomenių kunigų. 
Viso kunigų procesijoje ėjo 13.

Bažnytinę australų hierarchiją at- 
"Mflsų Pastogė" Nr. 41 1987. 10. 19.

Prelatas Pranas Vaseris per eilę metų 
buvo renkamas į ALB Krašto Tarybą 
atstovauti Melbourno lietuvius.
Nuotraukoje matome paskutiniame 
Tarybos suvažiavime 1986 metais 
Sydnejuje darantį pranešimą.
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stovauti atvyko vyskupas O'Connor. 
Savo pasakytoje kalboje jis iškėlė a.a. 
kun. prel. Vaserio ištikimą darbą 
lietuvių parapijai per tuos 37 metus ir 
jo ištikimybę Dievui ir Marijai. 
Pareiškė visiems užuojautą dėl , jo 
netekimo.

Pirmą šv. Mišių skaitymą skaitė 
ALB valdybos pirm. Dana Baltutienė, 
psalmes - ALJS-gos pirm. Andrius 
Vaitiekūnas. Antrą skaitinį skaitė 
ALKFederacijos pirm. Vincas Žemai
tis. Aukas atnešė jaunimas.

Reikšmingą pamokslą pasakė Syd
nejaus lietuvių klebonas, prel. Petras 
Butkus. Jis priminė Australijos lietu
vių kunigų sunkumus santykiuose su 
vietiniais kunigais nuo pat atvykimo 
pradžios į šį kraštą. Jis paaiškino, 
kodėl tik dabar paskutiniu laiku mes 
gavome savo vyskupą Paulių Baltakį, 
kuris mumis rūpinasi. Gavęs Mel
bourno šaulių prašymą, vyskupas 
Baltakis tuojau išrūpino, kad kun. 
Vaseris taptų garbės prelatu. Bet 
vistik prelatas Butkus galvoja, kad 
viskas įvyko labai pavėluotai. Kunigas 
Pranas buvo didysis kunigas ir jis yra 
nešventintas vyskupas. Tą jis tikrai 
yra užsitarnavęs savo darbais, drau
gyste, meile ir gėriu žmogui. Prelatas 
Butkus paminėjo biteles, kurios ži
no, kada reikia baigti darbą ir po 
dienos šilumos jos keliauja namo. Tik 
žmogui nėra pabaigos tiems darbams, 
tik žmogui atrodo pasaulis pražūtų, 
jei visą laiką netarnautų. Galingas 
Dievas šį kartą pašaukė mūsų brolį po 
pilnos prakaito darbo dienos. Gana 
aukų jis sukrovė rytojaus aukurui, 
gana vargų pakėlė be Tėviškės 
pastogės. Tad Aukščiausias ir užbaigė 
jo prasmingą kelią. Prelatas Butkus 
užbaigė pamokslą pareikšdamas, kad 
gal Tėvynę jis per daug mylėjo, kad 
nesulaukė jos aušros, būti kartu su 
rytojaus karžygiais.

Daugelis nubraukė ašarą per prel. 
Butkaus pamokslą, ypatingai kai 
bažnytinis choras, vadovaujamas Pet
ro Morkūno, užgiedojo: Dieve arčiau 
Tavęs...

Po kun. Dr. Dauknio atnašautų šv. 
Mišių, kurias koncelebravo visi trylika 
kunigų, vėl suskambėjo jausmingai 
choro sugiedota giesmė: Iš gilumos 
šaukiuos Tavęs o Viešpatie... ir po 
komunijos: Apsaugok Aukščiausias tą 
mylimą šalį...

Liūdesyje ir skausme išnešė parapi
jiečiai savo Tėvą iš bažnyčios, kurioje 
jis tiek daug metų meldėsi. Kapinėse 
jį sutiko lietuviai, kurie iš šio pasaulio 
Jau anksčiau iškeliavo ir ten ilsisi, 
pusi. 2

ŠERMENYS LIETUVIŲ NAMUOSE

Abi moterų draugijos paruošė 
šermenis Lietuvių namuose. Jos pada
rė kiek galėjo, net daugiau. Visi buvo 
pakviesti, visi atėjo, nedaug mažiau 
penkių šimtų. Stalai gėlėmis papuošti. 
Prelato Vaserio portretas, menininkės 
a.a. Gražinos Firinauskienės tapytas, 
kabojo perrištas juodu kaspinu.

Sekė organizacijų atstovų atsi
sveikinimo kalbos^curias tvarkė ALKF 
pirm. Vincas Žemaitis.

Pirmas kalbėjo Pranas Pusdešris, 
paliktų Adelaidėje bičiulių ir Adelai
dės katalikiškų organizacijų vardu. 
Jis pasakė, kad prelatas Vaseris buvo 
daugelio svyruojančių tvirta atrama. 
Išreiškė užuojautą broliui Juozui, 
visiems Melbourno lietuviams, ALKF 
valdybai ir Australijos lietuvių kunigų 
būreliui. Jis kvietė nepalūžti, nes dar 
liko rankų ir pečių prelato neužbaig
tiems darbams įveikti ir jo paliktoms 
naštoms pakelti. Pareigos Dievui ir 
Lietuvai šiandien turi būti mumyse 
stipresnės už atsisveikinimo liūdnas 
nuotaikas ir patirtą skausmą.

Melbourno Katalikių Moterų 
Draugijos vardu, pirm. Halina Statku
vienė, pareiškė, kad sunku atsisvei
kinti su kunigu, kuris mūsų džiaugs
mais ir skausmais dalinosi. Jis palaikė 
mumyse tikėjimą ir tautos gyvybę. 
Padėkojo jam už ilgų metų pastoracinį 
darbą, už draugiškumą ir šilumą. 
Bičiulišką užuojautą išreiškė bro
liams: Juozui ir Alfonsui Lietuvoje ir 
jų šeimoms.

Apylinkės pirmininkas inž. K. 
Lynikas - verkia netik Melbourno 
padangė savo bendruomenės nario, 
Dvasios vado, Dievo tarno a.a. 
prelato, verkia ir Lietuva, jo tėviškė, 
apie kurią jis Erlėno vardu taip 
gražiai rašė, nes per jo tėviškę 
vingiuoja upelis Erla. a.a.klebono 
dvasia iš aukštai mus dabar ragina į 
dar glaudesnį bendradarbiavimą ben
druomenės išlaikymui ir Lietuvos 
laisvės siekimui. Tai gražiausias 
žemiškas paminklas a.a. prel. Pranui 
Vaserlui.

Algis Šimkus Mosėdžio parapijos 
vardu trumpą atsisveikinimą išsakė 
prelato mylima tarme.

Džiugo tunto skautininkų ir Džiugo 
tunto vardu - Jonė Žitkevičienė - 
prel. Vaseris su pasididžiavimu saky
davo, kad ir jis buvo skautas. Jis yra 
apdovanotas Skautų sąjungos ordenu 
už nuopelnus. Jis vedė visus Dievo. 
Tėvynės ir artimo keliais. Be jo 
skambaus balso neapsieidavo skautai 
subuvimuose dainuojant skautiškas ir 
liaudies dainas. Ji užuojautą pareiškė 
s r® r® r® c® r® r® t® r® r® r® r® r® r® r® c® c® r® r® r® r® c® r® r® r® r® r® r® r® r® r® r® t® t®

PERKELTAS

Lietuvių Informacijos Centro ži
niomis, sąžinės kalinys Viktoras 
Petkus, atlikęs 10 metų bausmės dalį 
lageryje ir kalėjime už tariamą "anti- 
sovietinę agitaciją ir propagandą, 
buvo perkeltas į tremties vietą. Šis 58 
metų amžiaus literatas ir Lietuvos 
Helsinkio grupės steigėjas turi atsė
dėti dar 5 metus.

BURYATSKAYA ASSR 
671510 Bauntovski rayon 

pos. Bagdar in
Bagdar inskaya ekspeditsiya

Tai paskutinis Balio Gajausko moti
nos Adelės Kilčiauskienės laiškas 
sūnui. Jį Balys perskaitė tik 1987 m., 
kai žmona atvežė į jo ištrėmimo vietą 
Člumikane (Gajauskas buvo ištremtas 
1987 balandžio mėn.). Motina mirė 
1984 m. rugpjūčio 8 d. Kaune. Tuomet 
Baliui siųsto nuorašo lagerio cenzūra 
nepraleido. Brangus sunau,

Aš su tavimi kartu kovojau ir 
kentėjau. Tu buvai nevalgęs, ir 
alkanas ir aš buvau alkana; tau buvo 
šalta Ir man buvo šalta. Tu buvai

jo broliams, Juozui ir Alfonsui, jo 
ilgamečiui kunigystės draugui prel. 
Butkui ir naujam melbourniškių kle
bonui, filisteriui Dr. Pranui Daukniui, 
pergyvenusiam skaudžią nelaimę.

ALJ Sąjungos ir VI PLJ Kongreso 
organizacinio komiteto - Birutė 
Prašmutaitė išreiškė prelato Vaserio 
palankumą jaunimui ir pareiškė užuo
jautą broliams, giminėms ir visai 
lietuvių bendruomenei.

Ateitininkų - Antanas Bakaitis 
iškėlė prel. Vaserio paprastą, kuklų 
charakterį, jo sugebėjimą prie žmonių 
prieiti ir jo troškimą įkvėpti Dievui ir 
Tėvynei pasiaukojimo dvasią.

Sporto klubo "Varpo" - Viktoras 
Adomavičius, apgailėjo, kad sporti
ninkai prarado savo Dvasios vadą. 
Prel. Vaseris mokėjo prieiti prie 
kiekvieno ir rasdavo laiko pakalbėti su 
jaunimu.

Kazimieras Mieldažys parapijos 
choro vardu išreiškė gilią užuojautą 
broliams su šeimomis, visiems mel- 
bourniškiams draugams ir pažįsta
miems. Jis papasakojo, kaip prel. 
Vaseris pakliuvo į Melbourną.

Gyvojo rožančiaus - Leonas Pad- 
gurskls išreikšdamas užuojautą bro
liams ir pasakė, kad gyvojo rožančiaus 
Brolijos Dvasios vadas prel. Vaseris 
įkūrė broliją 1962 metais ir iki galo jai 
vadovavo.

Juozas Kvietelaitis atsisveikino 
D.L.K. Vytenio šaulių kuopos vardu - 
prel. Vaseris apdovanotas šaulių 
žvaigždės medaliumi, visada šauliams 
buvo palankus, suprantantis ir prijau
čiantis. Patardavo nebijoti pasisakyti 
Tėvynės gynimo reikaluose.

Atsisveikinimo žodyje Adelaidės 
parapijos klebonas, Juozas Petraitis, 
pareiškė užuojautą broliams, gimi
nėms ir Melbourno parapijai.

Varnienė iš Adelaidės lietuvių 
mokyklų mokytojų vardu - jaunimas 
neteko didelio draugo.

Albinas Pocius iš Adelaidės - prel. 
Vaseris buvo netik geras kunigas, bet 
ir didelis lietuvis. Jis buvo didelis 
pagelbininkas bendruomenės darbuo
se. Pareiškė užuojautą broliams ir 
visiems melbourniškiams.

ALK Federacijos pirm. Vincas 
Žemaitis tarė nuoširdų ačiū Katalikių 
moterų draugijos pirmininkei Halinai 
Statkuvienei, ir Socialinės globos 
moterų draugijos pirm. Jonei Žal- 
kausklenei ir abiejų draugijų ponioms 
už jų vargus, rūpesčius ir pasiryžimą, 
paruošiant šiuos šermenis. Padėkojo 
visiems ir už dalyvavimą.

Alisa Baltrukonienė

X T R E TvITl

šmeižiamas laikraščiuose, aš tą viską 
pergyvenau ir mano širdis visas tavo 
kančias ir vargus pergyveno ir jautė 
tave. Vežiojo po kalėjimus ir lagerius 
ir mano širdis kartu ėjo su tavimi, kad 
tik tau būtų lengviau ir jeigu kas būtų 
pasakęs, kad savo gyvybę atiduot už 
tave ir tai mielu noru būčiau sutikus, 
kad tik tu būtum laisvas.

Dabar jau mano sveikata eina 
silpnyn ir jau aš tavęs nesulauksiu, tai 
brangus sūnau, jeigu kada tau bus 
galimybė sugrįžt į savo tėvynę kurią 
aš ją ašarom per tiek metų laisčiau 
tavęs belaukdama ir nesulaukus reikia 
atsiskirt su šiuo pasauliu, ir jeigu 
sugrįši kada, ateik pas mane prie to 
smėlio kauburėlio, aplankyk mane ir 
aš visuomet tavęs lauksiu amžinybėje. 
Man būtų lengvesnis atsiskyrimas su 
šiuo pasauliu,-Jeigu aš tave matyčiau- 
prieš savo akis mirdama, bet ką 
darysi, kad Viešpats Aukščiausias 
man taip skyrė ant šio pasaulio 
kentėt: aš visuomet tavęs lauksiu per 
amžius.

Brangus sūnau, tavo motina.
(L1C)
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A-A. DRAIN u LAIDOTUVIŲ
IŠVAKARĖSE

arkivyskupas Dr. Frank Little ir kunigas Stasys Gaidelis.
Stovi: K. Lynikas - Melbourne Apylinkės pirm. V. Žemaitis - ALK 
Federacijos pirm, ir D. Baltutienė - ALB Krašto valdybos pirm. Toliau matosi 
tautinė, ramovėnų ir šaulių vėliavos ir garbės sargyba.

A. A.
PRELATUI PRANUI VASERIUI,

Melbourne Lietuvių kapelionui, buv. LSS Australijos rajono Dvasios 
Vadovui, mirus, artimiesiems ir parapijiečiams nuoširdžią užuojautą 
reiškia,

LSS Australijos Rajono Vadija

A. A.
PRANUI VASERIUI,

nuoširdžią užuojautą reiškiame jo broliui Juozui Kanadoje, broliui 
Alfonsui Lietuvoje ir jų šeimoms, Australijos lietuvių kunigų 
sekretoriatui, netekusiam brangaus nario ir Melbourno lietuvių 
katalikų Parapijai, netekusiai savo ilgamečio ganytojo.

ALB Melbourno Apylinkės valdyba.

V ATSTOVU RŪMAI VIENBALSIAI 
PRIĖMĖ RELIGINES LAISVĖS 

LIETUVOJ REZOLIUCIJĄ

KULTURI NĖ
ALGA
tas, kaip gaivinantis pavasario lietus 
nuplovė žiemos dulkes nuo adelai- 
diškių abuojo gyvenimo. Žavios dai
nininkės ir dainininkai, pasiaukavę 
instrumentalistai, atlikę repertuarą, 
plojimais buvo prikaustyti prie scenos, 
turėjo dar ir dar mus linksminti. 
Pilnutėlė salė buvo lyg elektrizuota. 
Savo susižavėjimą programos išpildy- 
tojais auditorija reiškė ne tik ran
komis, bet ir kojomis... Jaunystė turi 
magišką jėgą!

Be viršminėtų parengimų, rug
pjūčio 8 d. įvyko teatro "Vaidila" 
pastatymas A. Kairio "Paskutinė 
valia", trijų veiksmų komedija. Reži
savo V. Opulskis.

Choro Lituanla kultūrinė popietė 
(rugp. 30 d.), "vos nenukėlė Lietuvių 
namų stogo", anot "Lietuvių Žinių" 
korespondentės Tetos Klaudijos.

Pensininkų klubo vakaronės, Rank
darbių būrelio kult, popietė, vis tai 
parengimai sutraukiu tautiečius į 
Lietuvių namus.

Negalima tylom praeiti ir pro seniai 
skelbtą, gerai išreklamuotą literatū
rinę popietę, įvykusią spalio 11 d, 
Katalikų centre, organizuotą Ateiti
ninkų sendraugių. Literatūrinės po
pietės programoje dalyvavo Pietų 
Australijoj gyveną rašytojai, kurių 
kūryba buvo paįvairinta daina ir 
muzika. Savo kūrybas skaitė: V. 
Janulis, Br. Mockūnienė, Pr. Pusdešris, 
V. Marcinkonytė ir V. Baltutis. J. 
Brahms rapsodiją No.l pianinu pa
skambino M. Dumčiuvienė.

Tris dainas solo atliko mezosop- 
ranas M. Pečiulienė, kuriai akompo- 
navo I. Velgush. Kvartetas "Nemuno 
Dukros" gražiai ir nuotaikingai padai
navo keturias damas. Pianinu jas 
palydėjo N. Masiulytė - Stapleton. 
Talentingasis Sietynas Kubilius nuo
stabiai padeklamavo keturius Janinos 
Degutytės eilėraščius.

Nors lauke žiemiškai šnarėjo vėjas 
šventoriaus palmių šakose ir žliaugė 
lietus, salėje atmosfera buvo šilta. 
Ateitininkams sendraugiams priklauso 
pagarba ir padėka už nuolatinį ir 
pastovų lietuviško žodžio protega
vimą.

Popietės koordinatorė dr. V. Bar- 
dauskaitė savo komentaruose gražiai 
išsireiškė, kad "žmogus, kokio inte
lekto jis bebūtų, yra reikalingas 
pabendravimo su žmonėmis ir žmoniš
kos šilumos"...

Programos dalyviai buvo apdova
noti orchidėjų žiedais ir pakviesti 
vaišėms, kur geroką valandą praleido 
besišnekučiuodami su rengėjais ir tarp 
savęs.

B. Mockūnienė

ADEL AI DĖS
APŽ V

Tenebūna skaitytojai suklaidinti 
tariamos taisyklės "kur nėra dūmų, 
ten nėra nė ugnies". Šiuo atveju yra 
atvirkščiai. Iš Adelaidės į spaudą 
mažai kas beparašo, o kultūrinis 
derlius, kaip matysit, buvo didelis. Šią 
žiemą ir pavasari Adelaidėj buvo itin 
gausu kultūrinių parengimų.

Rugpjūčio 9 d. iškilmingai buvo 
paminėti trys didieji išeivijos rašyto
jai: Pulgis Andriušis, Bernardas Braz
džionis ir Antanas Gustaitis. Paskuti
nieji du šiais metais švenčia 80 m. 
amžiaus jubiliejų. Pulgis Andriušis, jų 
bendraamžis, jau 17 metų ilsisi 
Springbank eukaliptų pavėsyje. B. 
Mockūnienė, kalbėdama apie P. An- 
driuši, pacitavo jo kolegos rašytojo ir 
poeto a.a. Vinco Kazoko žodžius, 
tilpusius "Mūsų Pastogėje" Nr. 48, 
1980 m. gruodžio 8 d., kurie taip 
tiksliai nusako mūsų atsinešimą į 
žmogų - kūrėją. "...Po dešimties metų 
Pulgis Andriušis, laiko nuskalautas ir 
išpraustas nuo kasdienybės dulkių, 
atsistoja prieš mus ne kaip pavargęs, 
kasdienybės nualintas, pilkas žmogus, 
bet kaip švytintis kūrėjas. Prieš tokį 
Andriušj lenkiame galvas, tokiu di
džiuojamės ne tik mes, bet jį gerbs ir 
didžiuosis ir ateities nesuskaitomos 
lietuvių kartos...”

Programoje buvo peržvelgtas jubi
liatų nueitas kelias, skaityti jų 
kūriniai. Kūrinius skaitė: A. Šerelis, 
V. Ratkevičius, A. Baltutytė ir L. 
Jablonskytė.

Rugsėjo 2d. per Adelaidės radijo 
valandą Tautos šventės proga Apylin
kės v-ba paminėjo 440 m. sukaktį nuo 
pirmosios lietuviškos knygos, Martyno 
Mažvydo Katekizmo, pasirodymo. Bu
vo pagvildenta lietuvių kalbos, litera
tūros ir kultūros raida. Kalbėtojai: J. 
Stačiūnas, V. Patupas, B. Mockienė,
A. Šerelis ir A. Vitkūnas.

Rugsėjo 5 d. Tautos šventės 
išvakarėse įvyko ateitininkų suruoš
tas Jaunimo koncertas, Lietuvių 
Katalikų Centro salėje. Gana ilgoje 
programoje, 18-koje išėjimų, pasirodė 
jaunieji talentai, instrumentalistai, 
vokalistai, deklamatoriai, šokėja ir 
tautinių šokių grupė "Žilvinas", vad.
B. Sabeckio. Erdvi salė buvo apypilnė 
žiūrovų.

Rugsėjo 6 d. Tautos šventė (jau 
buvo aprašyta) pasirodė veik išimtinai 
jaunimas. Adelaidės^kultūrininkai ir 
visuomenininkai sutartinai siekia kuo 
daugiau jaunimo pritraukti prie lietu
vybės ir juos paruošti lietuviškam 
darbui. Su Jaunimo Sąjungos pagalba 
tas siekis pradeda įgauti eigą.

Rugsėjo;,27 d. "Svajonių" koncer-

Rugsėjo 15 dieną JAV atstovų 
rūmai nubalsavo 400-0 už rezoliuciją, 
kuri ragina Sovietų Sąjungą gerbti 
okupuotos Lietuvos tikinčiųjų teises.

Atstovų rūmų rezoliucija 192, kuri 
buvo įvesta birželio 10 kongresmenų 
John Miller (R.-Washington) ir Ed
ward Feighan (D-Ohio) su 42 kon
gresmenų ko-sponsoriais, kritikuoja 
Sovietų Sąjungą už tai, kad "tęsia 
religinės laisvės ir kitų žmogaus 
teisių paneigimą sovietų okupuotoj 
Lietuvoj", ir ragina Sovietų Sąjungą 
laikytis tarptautinių sutarčių, kurios 
apsaugo religines teises.
Kun. K azimieras Pugevičius, Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos reikalų 
vedėjas, šitaip sveikino JAV Atstovų 
rūmų 192 rezoliucijos pravedimą: 
"Faktas, kad 400 Atstovų rūmų narių 
priėmė šią rezoliuciją ir, kad nei 
vienas žmogus jei neprieštaravo, įrodo 
kaip stipriai Atstovų rūmai įvertina 
šią taip svarbią iš visų žmogaus teisių 
- religinę laisvę. Šis balsavimas 
tvirtina, kad Atstovų rūmai nesiten
kina persitvarkymo pažadais Sovietų 
Sąjungoj - jie žino, kad eilinio 
Lietuvos kataliko gyvenimas žymiai 
nepagerėjo po Gorbačiovu.

Ši rezoliucija apibudina tikinčiųjų 
diskriminaciją ir jų vadovų persekio
jimą: įstatus, kurie suvaržo vaikų 
religinį auklėjimą šeimose; katalikų 
mokinių terorizavimą mokyklose; vie
nuolyno uždarymą; vienintelės vei
kiančios seminarijos valstybinę kon
trolę; kratas ir tardymus; pasauliečių 
ir dvasiškių areštus; bažnyčių užda
rymus; griežtus religinės literatūros 
apribojimus.

JAV Atstovų rūmų 192 rezoliucija 
taip pat pastebi, kad Sovietų Sąjunga 
neleido popiežiui Jonui Pauliui II 
lankytis Lietuvoje ir, kad ji "darė 
kitus žygius suvaržyti" 1987 m. 600 
metų Lietuvos krikšto sukakties 
paminėjimus. Tos šventės proga, JAV 
Atstovų rūmai išreiškia savo paramą

PAŠA
PERSIJOS ĮLANKA

JAV-bių karinė vadovybė, esanti 
Persijos įlankoje, prašo, kad Vašing
tonas duotų leidimą amerikiečių 
laivams pulti iraniečių laivus, kurie 
šaudo į prekybinius laivus.

Irano kariniai laivai sekioja preky
binius laivus, gabenančius alyvą. 
Tačiau iraniečių kariniams laivams 
šaudant į tuos civilinius kitų kraštų 
laivus, JAV-bių laivynas Persijos 
įlankoj šiuo metu neturi teisės jų 
apginti.

Prezidentui Reaganui davus teisę 
apsaugoti kiekvieno krašto prekybinį 
laivų Persijos įlankoj, būtų logiškas 
žingsnis. Tačiau, atrodo, kad JAV-bės

"Mūsų 1 

tiems lietuviams, kurie yra persekio
jami už įsitikinimus ir ragina Reagano 
administraciją "stipriai žodiniai prie
šintis" prieš religijos represiją Lietu
voj, ir organizuoti visuotinai bendrą 
paramą šiom pastangom.

Prieš balsavimą, visa eilė kongres
menų pasisakė už paramą rezoliucijai, 
įskaitant kongresmenus Miller, Fei
ghan, Richard Durbin, William Broom
field, Bill Richardson, Gerald Solomon 
ir Benjamin Gilman. Jų pastabose, 
kongresmenai kvietė įjungti Lietuvos 
katalikus į glasnost vaisių gavėjus. 
Kongr. Miller pabrėžė, kad šios 
rezoliucijos pravedimas bus ypatingai 
naudingas sovietų užsienio reikalų 
ministeriui Shevarnadze lankantis 
Washingtone. Tai bus signalas sovie
tams, kad JAV Atstovų rūmai rimtai 
rūpinasi religine priespauda Lietuvoj. 
Kongresmenas Durbin, kuris yra 
lietuvių kilmės, sakė, kad jam 
besilankant Lietuvoj, jis matė Lietu
vos katalikų ryžtą išlaikyti tikėjimą.

Kitu atveju, kongresmenai Miller ir 
Feighan, kurie vadovauja JAV At
stovų rūmų Lietuvos katalikų reli
ginės laisvės grupei, rugsėjo 14 
pasiuntė JAV Valstybės sekretoriui 
Shultz laišką, kuriame prašė aiškintis 
"katalikiškoj Lietuvoj tebesitęsiančią 
priespaudą" su sovietų užsienio 
reikalų ministeriu Shevarnadze per jų 
rugsėjo 15-17 pokalbius. JAV Atstovų 
rūmų 192 rezoliucijos pravedimas 
seka panašios rezoliucijos pravedimą 
liepos 1 d. JAV Senate (Nr. 232).

Šią Senato rezoliuciją įvedė sena
torius Donald Riegle (D-MI), kuris 
kartu su senatorium Dave Duren- 
berger (R-MN), sutiko vadovauti 
Lietuvos katalikų religinės laisvės 
grupei JAV Senate. Ši grupė bus 
panaši į tą, kurią kongresmenai Miller 
ir Feighan įsteigė JAV Atstovų 
rūmuose.

(LIC)

U L Y J E
siekia atnaujinti ryšius su Iranu, užtai 
vengia duoti leidimą vartoti ginklus. 
JAV-bių karinė vadovybė spaudžia 
valdžią tuo reikalu griežtesniam 
nusistatymui.

GRAHAM GREENE

Garsusis britų rašytojas Graham 
Green šįmet trečią kartą atvyko į Sov. 
Sąjungą rugpjūčio 25 d. ir tiesiai 
nuvyko i Sibirą. Po to grįžo į Maskvą. 
Visiems įdomu ar Greene norės antrą 
kartą šįmet pasimatyti su Kim Philby, 
britu, kuris šnipinėjo Sov. Sąjungos 
naudai ir 1963 m. pabėgo į Sov. 
Sąjungą, kur ir tebegyvena.

istogė" Nr. 41 1987. 10. 19. pusi. 3
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A. A. ANELĖ JUODVALKIENĖ

Širdies priepuolio ištikta mirė spalio 
1 d. Canberros ligoninėje.

Laidotuvių šv. Mišios atlaikytos St. 
Josephs bažnyčioje spalio 6 d. ir ilgos 
mašinų vilkstinės palydėta į Gunga- 
hlin kapus.

Prie karsto B. Minius visų vardu 
atsisveikino su velione:

"Atsiskyrė j amžinybę dar viena 
tautietė Anelė Juodvalkienė - Neniš- 
kytė, gim. 1918 m. vasario 25 d. Urlių 
kaime prie Salų Žemės Ūkio mokyk
los, Rokiškio apskr. Tai nepaprastai 
graži vietovė, kurioje užaugo Anelė, 
graži, raudonskruostė, geraširdė ir 
išmintinga. Pažinojau Anelę nuo pat 
jaunystės: kartu lankėme Salų pra
džios ir Žemės Ūkio mokyklą, daina
vome mokyklos chore, grojome man- 
delinų orkestre. Mačiau ją dainuojan 
čią, plūduriuojančią laivelyje svajin
game Dviragio ežere, jaunatviškoje 
mergaičių ir berniukų draugystėje. 
Vėliau teko susitikti Kaune jau 

r« r« c« r<=> r« r<s

ištekėjusią už tauraus ir gero lietuvio 
- kario Balio Juodvalkio. Karas, dvi 
okupacijos, atsiskyrimas su tėvyne, 
lagerinis gyvenimas Vokietijoje ir 
įsikūrimo vargai šiame krašte parei
kalavo iš Anelės daug sveikatos, 
pasiaukojimo. Ji ištikimai sekė savo 
vyrą. Užaugino ir išmokino du vaikus, 
sūnų Algį ir dukrą Birutę. Anelės 
darbštumas, draugiškumas ir sveikas 
sąmojus buvo pavyzdys visiems.

Su skausmu linkime tau, Anele, 
lengvos žemelės šioje tolimos Aus
tralijos vietovėje, toli nuo išsvajotos 
ir pasiilgtos gimtinės".

Pabiro žiupsneliai tėvynės ir šio 
krašto žemės ant karsto. Sekė, Marija, 
Marija giesmė.

Visi buvo pakviesti į šermenis 
Lietuvių klube dar, dar prisiminti 
Anelę, paguosti Jos brangų vyrą Balį 
ir jų vaikus.

km

MELBOURNO ŠAULIAI

VI PLJK VIETOVIŲ PARINKIMAS...

...sudaro tobuliausias sąlygas atstovams susikaupti prie savo darbų, be baro ir 
pokerio mašinų ūžimo...

3 r<s r<s r<s ro r« r<s r« r** r* r« r** «s

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vy
tenio šaulių kuopa, po jos pirmininko 
Juozo Kvietelaičio ir vice-pirm. 
Laimos Lipkevičienės vedama ranka, 
puikiai tvarkosi.

Nežiūrint, kad teko pergyventi 
keletą nemalonių organizacijos pro
blemų ir kad i amžinybę iškeliavo jau 
dvylika kuopos narių: Arlauskas 
Juozas, Čekas Leopoldas, Gašlūnas 
Bronius, Lorentas Vincas, Petraitis 
Jonas, Plaušinaitis Petras, Prašmutas 
Karolis, Ramanauskas Antanas, Riba- 
čiauskas Vincas, Semenas Pranas, 
Steponavičius Jonas ir prel. Vaseris 
Pranas.

Rugpjūčio 23 dienos demonstracijoje, Melbourne, dalis plakatų

Sekmadienį, spalio 4 d. šaulių 
kuopos valdyba už visus kuopos 
mirusius užprašė šv. Mišias, įskaitant 
už tik mirusį a.a. prelatą Vaserį.kurio 
mirtį šauliai ypatingai giliai pergy
vena. Prel. Vaseris buvo šaulių kuopos 
dvasios vadas, apdovanotas šaulių 
žvaigždės medaliumi. Pagerbdami jį, 
jo įkurtai "Tėviškės Aidų" spaustuvei 
naujiems įrengimams pirkti, per savo 
pietus tą sekmadienį Lietuvių namuo
se, šauliai suaukojo 228 dolerius.

Kuopoje dabar, su keliais naujai 
įstojusiais nariais, yra 55 šauliai, 
daugumoje jau vyresnio amžiaus.

Moterų sekcijai vadovauja Alek
sandra Galiauskienė. Visos bendrai 

Gilioje skausmo valandoje, mirus
A. A.

LAIMUTEI DEIKIENEI,
jos šeimai, motinai, seseriai ir broliui su šeimomis nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir drauge liūdi,

Lidija ir Bronius Žaliai,
Regina Gaidžionytė.
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dirba, verda pietus Lietuvių namuose, 
ruošia savo kuopai per įvairius 
minėjimus vaišes, neatsisako pagalbos 
rankos kur reikalinga.

Ruošos darbuose ypatingai gera 
organizatorė yra Onutė Szentimrey ir 
su visomis pagelblninkėmis ji atlieka 
gerą, naudingą darbą.

Melbourne šaulių kuopa palaiko 
gerus santykius su visomis Bendruo
menės organizacijomis. Jie pirmieji 
prisideda savo darbu ir dalyvavimu 
prie demonstracijų, prie plakatų 
padirbimo, lapelių dalinimo ir pan. Jie 
papildo organizuojamas eisenas, pa
laiko tvarką didesniuose susibū

rimuose, gražiai pasitinka svečius.
Kuopa griežtai laikosi Čikagoje 

esančio šaulių sąjungos Centro išeivi
joje nurodymų ir yra vadovaujama ta 
linkme.

Savaime suprantama, kad organi
zacija, pasižymėjusi tokiais ryžtingais 
žygiais laisvės karų metu ir reikš
minga kultūrine bei karine veikla 
taikos laikotarpyje, stengiasi ir išei
vijoje palikti ryškesnius savo veiklos 
pėdsakus. Tegu žino jaunimas, ku
riems jie nuolatos ištiesia paramos 
ranką, kad buvo rinktinių tautos sūnų, 
kurie gynė savo kraštą ir savanoriškai 
aukojosi jam.

Al.

Laiškas iš
Nors ir negausingoje gyventojais 

Geelong lietuvių kolonijoje šie metai 
kultūrine veikla joje yra derlingi. Ir šį 
derlių ugdo visos čia veikiančios 
lietuviškos organizacijos, artimai 
bendradarbiaujant su vietos ALB 
Apylinkės valdyba ir tarpusavyje. 
Kadangi vietovėje meninės pajėgos 
yra menkos, taigi ne paslaptis, kad jas, 
reikalui esant tenka pasitelkti iš 
kaimyninės Melbourno lietuvių kolo 
nljos. Ir tų pajėgų visuomet sulau
kiama. Vien tik mielosios Svajonės 
šiais metais čia lankėsi net du kartus. 
Dažni svečiai yra ir Melbourno DLK 
Vytenio kuopos šauliai.

Visos šios veiklos kulminacinis 
taškas buvo pasiektas ruošiant Lietu
vos Krikščionybės 600-tų metų 
sukakties minėjimą. Manoma, kad 
sukaktuvinėse pamaldose dalyvavo 
apie šeši šimtai dalyvių, kurių dalį 
sudarė kitataučiai. Krašto valdy
bos pirmininkės D. Baltutienės žo
džiais tariant, tai pavyzdys ir 
didesnėms lietuvių kolonijoms kaip 
reikia ruošti minėjimus. Tikimasi, kad 
ir ateinantys metai bus tokie darbingi 
o šiuos metelius geelongiškial užbaigs 
38-ja Australijos lietuvių Sporto 
Švente ir Naujųjų metų sutikimu. Šios 
Sporto Šventės eiga bus kiek plačiau 
aprašyta ir lietuviškoje spaudoje. 
PAGERBTI TAUTOS DIŪVYRIAI

Šių metų liepos mėnesio 19 dieną 
Geelonge buvo prisiminti ir paminėti 
transatlantiniai lakūnai, mūsų tautos 
didvyriai S. Darius ir S. Girėnas.

Pats minėjimas, kurį suruošė Skautų 
Židinys, buvo pradėtas pamaldomis 

.9.30 vai. ryto St. John bažnyčioje. Šv. 
Mišias atnašavo ir labai prasmingą, 
šiuos tautos didvyrius apibudinantį 
pamokslą pasakė kun. Dr. Pr. Dauk
nys. Skaitymus atliko židiniečiai G. 
Valaitienė ir L. Bungarda, o šv. Mišių 
aukas atnešė A. Bungardaitė - 
Freemantle ir v. s. A. Karpavičius.

Maldininkus, kurių šia proga daly
vavo gausingesnis skaičius palydėjo 
giesmėmis viešnios iš Melbourno 
Svajonės. N uostabiai gražiai skambėjo 
"Emmaus," "Kaip gailestingai Tu" ir 
"Avė Marija".

Pamaldos baigtos gražiąja Marijos 
garbei giesme Marija, Marija.

Po pamaldų, tolimesnė minėjimo 
eiga buvo tęsiama Lietuvių namuose, 
kurią pradėjo, šių didvyrių testa
mento žodžiais, v.s. A. Karpavičius. 
Paskaitą skaitė svečias iš Melbourno 
inž. K. Mieldažys, išsamiai nušvies
damas šių dviejų kilnadvasių lietuvių 
gyvenimą bei ryžtą, kurį jie paskyrė 
Jaunajai Lietuvai. Paskaita buvo gerai

Geelong o
paruošta ir minėjimo dalyvių išklausy
ta su didžiu atydumu. Po paskaitininko 
dar kalbėjo Ir minėjimo momentui 
pritaikytą eilėraštį skaitė DLK Vyte
nio vardo šaulių kuopos narys P. 
Bartaška.

Minėjimo meninę dalį pradėjo Sva
jonės, padainuodamos tris dainas: 
"Augo obelėlė" - liaudies daina, 
"Gimtinės Padangėj" - M. K. Klajūno 
ir "Plaukia sau laivelis" - harmoni
zuota S. Šimkaus liaudies daina. Sekė 
pagal P. Orintaitės poemos "Parneškit 
ilgesio žariją" žodžius ir židiniečio L. 
Bungardos parinktų ir pritaikytų 
ištraukų skaitymas, kurias pasigė
rėtinai skaitė židinietė Edita Rataj- 
czak. Ji buvo ir visos meninės dalies 
pranešėja. Tai gabi ir daug žadanti 
Geelong kultūriniame gyvenime pajė
ga. Po to dar kartą į sceną išeina 
Svajonės, padainuodamos dar tris 
dainas: "Trys Berželiai" - Noviko, 
"Oi Motinėle" ir "Gimtinės Aidai" 
abidvi B. Gorbulskio.

Tuo ir buvo užbaigtas Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno minėjimas 
Geelonge, kurį uždarė v.s. Algis 
Karpavičius, padėkodamas visiems 
minėjimo dalyviams. Kun. D r. Pranui 
Daukniui už religines apeigas, Gee
long Apylinkės valdybai, leidusiai 
pasinaudoti Lietuvių namais, paskai
tininkui inž. Kazimierui Mieldažiul ir 
P. Bartaškai, o daugiausiai mieloms 
Svajonėms, kurias židinietė Edita 
Ratajczak, talkinama poros jaunes
niųjų, adovanojo gėlėmis. Dovanos 
(teiktos židiniečiui Liudui Bungarda! 
ir paskaitininkui Kazimierui Mielda- 
žiui. Vėliau pasivaišinta, pietumis, 
kuriuos paruošė židinietės. Židinietis 
J. Sedliorius savo finansine parama 
sumažino Svajonių kelionės išlaidas.

ALKA

Li etuvoj e

JUOZUI MILTINIUI ■ 80 METŲ.
Rugsėjo 3 dieną Panevėžio dramos 

teatre įvyko pasižymėjusio režiso- 
riaus Juozo Miltinio gimimo 80-tųjų 
metinių mnėjimas. Darbui Panevėžio 
teatre jubiliatas atidavė keturis 
dešimtmečius, pastatė 80 spektaklių 
ir išgarsino patį teatrą.

Pirmuosius eilėraščius išspausdino 
1928 m. Jo eilėraščių rinkinys "Laikai 
ir žmonės" pasirodė 1938 m. Vokiečių 
okupacijos metais dirbo administra
torium Panevėžio dramos teatre. 
Vėliau dirbo "Literatūros ir Meno" 
redakcijoje, grožinės literatūros lei
dykloje. Lietuvos kino studijoje, vertė 
į lietuvių kalbą baltarusių, lenkų ir 
kitų tautų kūrinius.
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JURGIUI JANGŠAlClGI 75 m.

’’Mūsų Pastogė" sveikina mielą bendradarbi Jurgi Janušaitį, gyvenantį JA V- 
bėse, 75 metų sukakties proga, linkėdami dar daugelį metų darbuotis mūsų 
spaudoje.

Kunigas dr. Kazimieras Ruibys sveikina deimantinį sukaktuvininką Jurgį 
Janušaitį, greta Verutė Janušaitienė.

RAMI NKL AS
Nors visi skundžiamės, kad gyveni

mas diena iš dienos blogėja, mūsų 
pajamos mažėja, viskas brangsta, bet 
vienok vis daugiau, ir daugiau žmonių 
turi laiko ir pinigų keliavimui. Apie 
vieną milijoną Australijos gyventojų 
kasmet iškeliauja į užsienį. Žiemos 
metu vyksta metinis eksodas į 
Australijos šiaurę.

Vasaros atostogų metu retas kuris 
neišvažiuoja kelioms dienoms ar porai 
savaičių kur nors iš namų. Atrodo, 
kad kelionėms atsiranda pinigų ir 
laiko.

Kelionių tikslai yra įvairūs: pailsė
ti, pasportuoti, pamatyti pasaulį, 
pasikaitinti saulėje, aplankyti gimi
nes, aplankyti anksčiau gyventas 
vietas.

Norintiems pamatyti pasaulį su
organizuojamos ekskursijos, aprodan- 
čios lankomos apylinkės įdomesnes 
vietas, pastatus, paminklus, gamtą.

Sydnejų galima pamatyti važiuo
jant aplink miestą specialiu autobusu, 
kuris vadinasi Sydney Explorer. Nusi
pirkus bilietą, autobuse išduodamas 
žemėlapis, kuriame parodytas auto
buso kelias su (domesnėmis miesto 
vietovėmis ar pastatais prie kurių yra 
sustojimai. Išlipus ir apžiūrėjus esa
mas įdomybes, gali vėl sėsti į sekantį 
autobusą, kuris nuveš prie kito 
sustojimo. Ir taip visą dieną. Sydne- 
juje autobusai sustoja prie Botanikos 
sodo. Valstybinės galerijos, Kings 
Cross, istorinio Elizabeth House. 
Gamtos muziejaus, kiniečių kvartalo, 
prie Sydnejaus rūbų branktelio pavi
dalo Harbour Bridge, Operos rūmų ir 
dar kelių įdomybių.

Visai kitaip su Canberra. Gatvės 
plačios, medžiais apaugę, palyginti 
ramios, o ir automobilį pasistatyti yra 
daugiau vietos. Bet ir čia gali paklysti 
- tie nelemti ratai, su gatvėmis lyg 
stipinais iš stebulės į visas puses 
spinduliuojančiomis. O ir Canberrą 
tyrinėjančio autobuso nėra.

Bet pagrindinėj į Canberrą įvažiuo
jamo} gatvėj yra keliautojų informa
cijos įstaiga, kurioje gali gauti 
Canberros žemėlapį su pažymėtais 
keliais, kuriais važiuodamas pamatysi 
visas Canberros įžymybes: naujus 
parlamento rūmus, senus, laikinuosius, 
stovinčius jau 60 metų parlamento 
rūmus, varpinę, pinigų kalyklą, tele
vizijos bokštą, universitetą, Karo 
muziejų, Karo mokyklą, ministerijas, 
Valstybinę galeriją, biblioteką, Aukš
čiausio teismo rūmus ir serbų, kuriuos 
mes kartais vadinam jugoslavais, 
pastatytą paminklą generolui Michai- 
lovičiui, kuris karo metu vadovavo 
serbų rezistencijai, kol anglai savo 
paramos nepermetė Tito komunisti-

C A N BE R R OJE
niams partizanams, palikdami jį Dievo 
valiai. Po karo jis papuolė į Tito 
rankas ir, nepaisant savo ankstesnių 
sąjungininkų anglų protestų buvo 
pakartas. Šiandien jo paminklas Can- 
berroje yra įtrauktas į pamatytinų 
įdomybių sąrašą ir lankomas žmonių, 
kurie turi progos šį tą sužinoti apie jo 
likimą.

Visa ši įžanga veda prie reikalo 
pastatyti paminklą, primenantį Lietu
vą ir lietuvius Australijoje. Spaudoje 
skaitėme paminklo statybos komiteto 
kvietimą prisidėti prie šio paminklo 
pastatymo lėšų sutelkimo. Komitetą 
sudaro Australijos lietuvių bendruo
menei žinomi veikėjai. Canberrai 
atstovauja buvusių Lietuvių dienų 
organizavimo pirmininkas, ilgametis 
Canberros Lietuvių klubo valdybos 
narys V. Martišius ir radijo valandėlės 
koordinatorius ir Lietuvių klubo 
valdybos narys Jūras Kovalskis. Ko
miteto narys lėšų telkimui yra dr. 
Benius Vingilis, ALB Tarybos narys, 
Spaudos sąjungos pirmininkas. Iš 
Sydnejaus komitete dar yra Lietuvių 
klubo darbuotoja Milda Bukevičienė ir 
menininkė Eva Kubbos. Ir komitetas, 
ir jo užsimotas darbas yra vertas visų 
Australijos lietuvių paramos. Komi
tetas paminklui statyti gavo gerą 
vietą ir visi Australijos sostinę 
lankantieji keliautojai, australai ir 
užsieniečiai, galės pasigėrėti lietuvio 
menininko sukurtu paminklu, kuris jam 
primins ne tik Australijos lietuvių 
buvimą šiame krašte, bet ir Lietuvą. 
Paminklas Canberroje, stovės, kai 
mūsų jau nė dulkių nebus.

Paremkim paminklo sukūrimą. Če
kius ir laiškus adresuoti Aust.- Lith. 
Bicentennial Gift, Lithuanian Club 
Ltd. P.O.Box 205, Bankstown, NSW, 
2200- J. Mašanauskas

AUKOS

A. Žilys Sydney $ 20
V. Grigonis Moe, Vic.
P. ir R. Nagiai Gosford $ 25
L. ir B. Stašioniai Sydney $ 50
M. ir J. Jonavičiai Adelaide $ 20
A.L.F.A.S. Adelaide $ 50
E. ir Iz. Jonaičiai Sydney $ 50

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū.

B. Vingilis

Ž AVI N G O JI
VI OLĖTA

VI-jo P.L.J. K-so organizacinio 
komiteto pastangomis į Australiją 
gastrolėms buvo pakviesta garsioji 
estradinės muzikos dainininkė Violeta 
Rakauskaitė - Štromienė.

Spalio 11-tą Sydnejaus lietuviai, 
susirinkę į Lietuvių namus, Banks- 
towne, pusantros valandos gėrėjosi 
žavingosios Violetos dainavimu, paly
dint orkestrui, plokštelių muzikos 
pagalba. Koncertas susidėjo iš dviejų 
dalių, dainininkė padainavo daug 
dainų, kurios buvo sukurtos kompozi
torių, mums pažįstamų iš įvairių 
plokštelių: B. Gorbulskis, V. Telks
nys, S. Žlibinąs, V. Bložė, V. 
Palčinskaitė, P. Gaulė ir daugelis kitų. 
Kelias dainas Violeta sudainavo 
svetimomis kalbomis: prancūzų, ang
lų ir vokiečių.

Violeta dainuoja su giliu įsijautimu, 
tai išduoda atitinkama balso modulia
cija. Jos sceninė laikysena rodo labai 
aukštą profesonalumo lygį. Jos jude
siai estetiški, patrauklūs. Ji neleidžia 
klausytojui nuobodžiauti scenoje be 
paliovos judėdama: šokdama, tai 
išeidama į užkulisius, tai vėl su- 
grįždama. Jos apranga abiejose kon
certo dalyse moderniška ir stilinga.

Perskaitę programą nesistebim jos 
įgytu profesionalumu, nes ji dar 
okupuotoj Lietuvoj gyvendama gas
troliavo po sovietų užimtus kraštus. 
1975 metais pasitraukusi į Vakarus su 
gastrolėmis lankėsi JAV-bėse, Kana
doje ir visuose didžiausiuose Europos 
kraštuose.

Violeta yra išleidusi dvi įdainuotas 
plokšteles.

Malonu buvo išgirsti Violetą kon
certo metu pagerbiant mums gerai 
žinomą estradinių dainų kompozi
torių B. Gorbulskį, kuris sukūrė arti 
tūkstančio dainų. (B. Gorbulskis buvo 
gimęs Lietuvoj, 1925 m., mirė 1986 m. 
liepos mėn., palaužtas vėžio ligos.)

Iš mūsiškės užjūrio spaudos žinom, 
kad Violeta 1975 m. Vakaruose 
ištekėjo taip pat už disidento - 
intelektualo A. Štromo.

Violetos dainavimo pasiklausyti 
susirinko publika, susidedanti dau
giausia iš senyvosios kartos ir šiek 
tiek viduriniosios kartos.

Programoje pažymėta, kad Violeta 
koncerto pelną skiria VI-jam Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongreso ruošos 
reikalams.

Ačiū žavingąja! Violetai, suteiku
siai mums tokią malonią ir nepa
mirštamą popietę.

Agnė Lukšytė

Prelatui BRANGI VASERIGI

mirus, ALB Spaudos Sąjunga liūdi netekus tauraus kunigo, lietuvybės 
puoselėtojo, Melbouro lietuvių dvasios vado.

Reiškiame gilią užuojautą jo giminėms ir artimiesiems.

ALB Spaudos Sąjungos valdyba

A. A.
LAIMAI DEIKIENEI

mirus, giliame liūdesyje likusius - mamytę Magdaleną Migevičienę, 
vyrą Vytautą, dukrą Violetą, sesutę Ireną, brolį Alių ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Elena ir Izidorius Jonaičiai

TRUMPAI 
IS VISUR

Daugumai tamilų sukilėlių atidavus 
ginklus tvarkai palaikyti atsiųstiems 
indų kariams, Šri Lankoje vis dar 
kovoja viena grupė Tamil Tigrai. 
Trylika jų patekę į indų belaisvę, 
nusižudė nusinuodydami cianidu. Ži
niai pasklidus, tamilai sukilėliai išžudė 
indus belaisvius ir per sekančias tris 
paras Išžudė 180 civilių singaliečių, 
norėdami priversti visus singaliečius 
pabėgti iš tamilų tirščiau apgyventų 
sričių, indų kariai, iki šiol švelniai 
elgęsi su jiems giminingais tamilais, 
dabar pradėjo ofensyvą prieš sukilė
lius.

Kampučijos komunistinės vyriau
sybės prievarta suvaryti darbininkai 
stato 500 km, ilgio užtvarą kelių 
kilometrų atstume nuo sienos su 
Tailandu. Ši užtvara, kuri turės 
sulaikyti bėglius į Tailandą, susideda 
iš bambuko ir iš spygliuotų tvorų, 
griovio su siųstais bei plačių minų 
laukų.

Nuo 1979 Švedijoje kalinamas Stig 
Bergling, nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos už karinių paslapčių išdavinė
jimą sovietams, buvo policijos palydė
tas į savo namus pasimatyti su žmona. 
Menkai saugotas, jis kartu su žmona 
automobiliu pabėgo į Sovietų Sąjungą. 
Jo automobilis buvo užtiktas Suomi
joje.

Burmos oro bendrovės lėktuvas 
nukrito centrinėje Burmoje netoli nuo 
Pagan miesto. Žuvo visi 45 asmenys, 
jų tarpe keturi australai turistai.

Rykliai sudraskė arti šimto pabėgė
lių, iš Domininkonų respublikos laivu 
bandančių pasiekti amerikiečių val
domą Puerto Rico salą. Nestiprus 
laivas, perpildytas pabėgėliais, suiro 
nuo jūros bangų vos 15 km atastume 
nuo Domininkonų respublikos krantų. 
Tik 23 žmones tebuvo galima išgelbė
ti.

Šeši sovietų karo lakūnai, patru
liavę Sovietų S-gos - Afganistano 
pasienį dviems helikopteriais, dėl 
blogo oro paklydo ir pritrūkę degalų 
nusileido šiaurės Vakarų Pakistane. 
Po poros dienų pastebėti, jie buvo 
Pakistano karių suimti.

Pakistano vyriausybė suimtuosius 
atidavė Sovietų ambasadbriui Isla- 
mabade. Helikopteriai sugadinti, ne
tinkami skridimui. Sovietai sako, kad 
jie patys juos sugadinę, gi Pakistano 
kariai giriasi, kad tai jų nuopelnas.

Izraelio archeologai, kasinėdami 
šventovės kalno Jeruzalėje pietinę 
papėdę, užtiko senųjų Judėjos karalių 
rūmų pėdsakus. Rūmai buvo babilo
niečių sugriauti 586 m. prieš Kristų.
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KAS PRIVALO FINANSUOTI
BE N D R U O MENĖS VEIKLĄ

(Tęsinys. Pradžia "M.P" nr. 40)

Šiek tiek pajamų Bendruomenė 
sulaukdavo iš Meno dienų, kurios 
vėliau tapo Lietuvių dienomis. Kai 
kurios iš jų gana stipriai parėmė 
apylinkių ir Krašto valdybas. Gaila, 
kad ir šios pajamos dingo prieš keletą 
metų, t.y. 1982 m. Kai pirmą kartą 
Lietuvių Dienos buvo suruoštos ma
žesnėje kolonijoje, jos baigėsi nuosto
liu, nors dalyvių skaičius buvo 
nemažesnis, negu ankstyvesnėse LD. 
Nuostolį padengė Canberros lietuvių 
klubas. Praeitos Lietuvių dienos 
Sydnejuje davė $450.70 pelno, kurį LD 
rengėjai, net neatsiklausę ALB Kraš
to valdybos perdavė Jaunimo Kon
greso Komitetui.

Šešiasdešimtųjų metų pradžioje jau 
pradėta galvoti apie fondą, kuris 
galėtų finansuoti Australijos lietuvių 
visuomeninę, kultūrinę ir politinę 
veiklą. Praėjo keletas metų, kolei 
buvo paruošti įstatai įgalinantys 
įsiregistruoti Viktorijos valstijos 
įstaigose, kaip pelno nesiekiančią 
organizaciją, išvengiant valstybės 
pajamų mokesčio.

Fondas savo veiklą pradėjo 1972 m. 
Kaip ir kiekvienos organizacijos, taip 
ir fondo pirmieji žingsniai nebuvo 
lengvi. Tuometinei valdybai teko Įdėti 
daug darbo ir pastangų, kad įtikinus 
bendruomenės narius fondo reikalin
gumu, reikšme ir tikslais. Nuo pat 
pirmųjų dienų Australijoje veikiąs 
Tautos fondas, gerai žinomas ir turįs 
visose apylinkėse ir seniūnijose atsto
vus dar ir šiandien yra sutapatinamas 
su Australijos lietuvių fondu. Dažnai 
skiriamos aukos vienam fondui nueina 
į kitą ir vice versa.

Australijos lietuvių fondas, dėka 
sumanių, darbščių ir pasišventusių 
valdybų, šiandien jau turi sukaupęs 
apie ketvirti milijono doleriu. (?)

Ričardas Šemetas 
Australijos lietuvių fondo valdybos 
pirmininkas

Kiek žinau, gaunami procentai už 
investuotą kapitalą yra paskiriami 
Australijos lietuvių kultūrinei veiklai 
remti ir puoselėti. Atrodo, kad 
Australijos lietuviai pagaliau įsisąmo
nino fondo svarbą ir įvairiomis 
progomis jį remia. Kiek teko mūsų 
spudoje pastebėti, fondas jau yra 
gavęs stambesnių palikimų. Nesigi
linsiu į fondo veiklą, nes neturiu 
pakankamai duomenų, kad galėčiau 
nuosekliau žvilgterėti į fondo nu
veiktus darbus, o be to, šios mano 
trumpos apžvalgos rėmai to padaryti 
neleidžia. Galiu tik pasidžiaugti, kad 
ALB metraščio antrasis tomas buvo 
išleistas fondui jį gerokai.t.y..$18 000 
suma parėmus.

Mūsų bendruomenėje yra renkamos 
aukos įvairiems reikalams. Vieni iš tų 
reikalų yra grynai Australijos lietuvių 
veiklai paremti, kiti jau platesnės 
apimties ir paskirties. Paminėsiu tiktai 
keletą: Lietuvos Religinei Šalpai,

VIKTORAS BALTUTIS

Pasaulio badaujantiems, Punsko lietu
viams, Vasario 16 gimnazijai. Litu
anistinei katedrai Čikagoje, JAV 
lietuvių fondui, Tautos fondui, šios 
organizacijos ir institucijos bei drau
gijos Australijos lietuviams tiesio
giniai nėra atsakomingos ir savo 
veiklą mažai ar visiškai jų neliečia. 
Žinoma, negalima paneigti jų tikslų ir 
reikšmės bendram lietuvių reikalui.

Ne vienam iš jūsų gal būt atrodys ir 
kils abejonių dėlko visa tai čia yra 
kalbama ir iškeliama, jog kaip minėjau 
visos šios organizacijos tiesioginiai ar 
netiesioginiai dirba mūsų tautos ar 
užsienio lietuviškumo išlaikymui. Tai 
yra tiesa, bet pagrindinis ir labai 
svarbus klausimas yra tų aukų, 
pajamų ar finansų racionalus paskirs
tymas. Ne visi aukotojai ir rėmėjai yra 
pilnai susipažinę su veikla ir siekiais 
organizacijų, kurias jie remia, rėmė ir 
ateityje rems. Tai reikalinga išaiškinti 
Ir pristatyti bendruomenei. Šios nedė
kingos pareigos atitenka mūsų vado
vybei - Krašto ir apylinkės valdy
boms.

Bandant nustatyti aukų reikalin
gumą, svarbumą ir pirmumą ar teisę į 
jas, yra labai painus, jautrus ir sunkus 
darbas. Yra įvairių aukotojų, su 
įvairiomis pažiūromis, įsitikinimais 
ir nuotaikomis. Jei didesnioji aukotojų 
dalis neklausia net kam yra renkama, 
kaip ir kur bus panaudoti jų pinigai, 
tai kita dalis turi aiškų nusistatymą ir 
žino kam aukoti.

Mūsų švenčių ir minėjimų metu, 
kurias suruošia apylinkės valdybos, 
aukas renka organizacijos, kurios 
neprisideda prie tokių parengimų 
suruošimo ir jų surinktos aukos nėra 
panaudojamos Australijos lietuvių 
reikalams.

Manau, kad aukos per tokius 
parengimus privalėtų būti renkamos 
tiktai ALF arba Bendruomenės reika
lams.

Ir štai kodėl? Dažnai apylinkių ir 
Krašto valdybų pranešimuose nusi
skundžiama, kad dėl lėšų stokos buvo 
atsisakyta vienas ar kitas projektas. 
Prieš keliolika metų ALB Krašto ir 
apylinkių valdybos paruošdavo sąma
tas sekančių metų, ar dvejų veiklai 
finansuoti. Kiek tai padėdavo negaliu 
pasakyti, bet atrodo, kad pamažu nuo 
tokių sąmatų atsisakyta. Dirbama 
pagal esamas sąlygas, kiek leidžia 
finansai, be tikslesnio plano. Visa 
valdybų veikla priklauso kiek laiko ir 
pasišventimo parodo asmenys išrinkti į 
valdybas.

Pateiksiu keletą pavyzdžių iš ALB 
Krašto valdybų, Lietuvių Dienų, 
apylinkės ir kitų organizacijų finan
sinių apyskaitų, kurios duos ryškesnį 
vaizdą mūsų finansų reikalu.

Spaudoje skaitome, kad mūsų 
minėjimai yra šabloniški, traferetiški, 
be jokių naujų polėkių, idėjų ir 
vizijos. Nelengva yra pakeisti įsigy
venusią minėjimų formą. Paskutinių 
poros metų minėjimai Adelaidėje ir 
kitur, atrodo pasuko gera linkme: 
minėjimų paskaitininkai ir meninės 
dalies atlikėjai, daugiausia jaunimas, 
su naujais sumanymais šviežiu žodžiu 
ir idėja. įneštos naujos nuotaikos su 
žvilgsniu į ateitį ir Lietuvą.

Turime jaunimo ir vyresniųjų tarpe 
menininkų ir paskaitininkų, kurie 
galėtų vykti į kitas kolonijas ir 
apylinkes ir minėjimą bei švenčių 
programose dalyvauti. Būtų nauji 
veidai ir naujos mintys. Tam reikalingi 
finansai.

ALB Krašto valdyba neturėdama 
pakankamai finansų operuoja aplink
raščiais ir kai jie pasipila kaip iš 
gausybės rago, apylinkės ir seniūnijos 

su abuojumu į juos žiūri ir nebekreipia 
reikiamo dėmesio. Todėl Krašto 
valdybos pirmininko ar jos narių 
apsilankymai įvairiomis progomis su 
pranešimais yra labai naudingi ir 
reikalingi, bet ir vėl susiduriame su 
finansais.

ALB Krašto ir apylinkių valdybos 
turi būtinų, kitaip sakant neišven
giamų išlaidų: t.y. administracinės, 
premijų įsipareigojimai, baltų ir kitų 
padalinių tarybų veiklos finansa
vimas. Šiems reikalams skelbti vajus ir 
rinkti aukas pareikalautų daug laiko ir 
dažnai tenka Jų rezultatais nusivilti. 
Be to, besirūpinant finansais dažnai 
nukenčia pati veikla, nes jai nepakan
kamai skiriama laiko. Todėl akys 
krypsta į institucijas, kurių tikslas ir 
yra finansų parūpinimas mūsų kultū
rinei ir kitokiai veiklai finansuoti; tai 
Australijos Lietuvių fondas ir Tautos 
fondas.

ALF iki šiol gana atsargiai skirstė 
gautus už investuotą kapitalą procen
tus, vis pabrėždamas kultūrinį aspek
tą. Manau, kad šią paramą galima 
praplėsti; pavz. kas antri metai naujai 
išrinktai Krašto valdybai paskiriant, 
bent $10 000 jos kultūrinei veiklai ir 
egzistencijai.

Ši suma nors ir nedidelė, bet 
įgalintų ALB Krašto valdybą įgyven
dinti kai kuriuos projektus , kaip 
Studijų dienos, Teatrų festivalis, 
premijos skiriant, šiek tiek didesnes 
sumas mūsų jaunuoliams-lėms, kurie 
iškiliau pasireiškia lietuviškoje veik
loje, kultūrininkų ir menininkų iš kitų 
kraštų dalinis apsilankymų finansa
vimas.

Politinei veiklai finansuoti turime 
Tautos fondą, bet gaila, kad surinkti 
finansai yra išsiunčiami į JAV, o iš 
tenai sulaukti paramos yra labai 
sunku, beveik neįmanoma. Žinome 
kurie aukojame, kad Tautos fondo 
pagrindinė užduotis - politinės veiklos 
finansavimas. Iki šiol dar vis nepavyko 
išsiaiškinti ir suderinti VLIK O ir 
Bendruomenės santykių, ko išdavoje 
Tautos fondas neskuba remti Ben
druomenės ruošiamų politinės paskir
ties parengimų, nors šimtą - kitą 
numeta.

Iki šie santykiai nesunormalės ar 
bent šiek tiek pagerės, finansinės 
paramos iš Tautos fondo nesitikėkime. 
Vienas kitas šimtas bus išduodamas, 
bet didesnės paramos vargu ar 
sulauksime. O Australijos lietuvių 
gyvenime buvo momentų, kai politinei 
veiklai finansai buvo labai reikalingi ir 
tai gali vėl pasikartoti ir vėl teks 
ieškoti pagalbos paremti finansais.

Tautos fondui atsisakius finansuoti 
politinę veiklą, tenka suaktyvinti 
rinkliavas per politinio pobūdžio 
minėjimus, bandant sutelkti pakan
kamai lėšų.

Baigdamas kreipiuosi į ALB Krašto 
ir apylinkių valdybas su prašymu, kad 
mūsų spaudoje išaiškintumėte fondų 
paskirtis ir nukreiptumėte aukotojus 
reikiama linkme, kad mes galėtume 
savo pačių surinktais finansais išvys
tyti gyvesnę kultūrinę, visuomeninę ir 
politinę veiklą, neprašydami pagalbos 
iš kitur, kadangi, kaip parodė praeitis, 
mes jos iš ten ir nesulauksime.

A. A.
LAIMUTEI DEIKIENEI

mirus, jos vyrą Vytą, dukrą Violetą, motiną Magdaleną Migevičienę, 
seserį Ireną, brolį Alių ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime Valė Petras Bielskiai Adelaidė, S. A.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
■ rd.ilusvyi ...,

Funerals of Distinction,.
17 RAILWAY PDE„ FAIRFIELD, N. S.’w. 
Tel. 274 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Brisbanas
ATŠVENTĖ GIMTADIENĮ

Visiems brisbaniečiams gerai pa
žįstamas fotografas Vincas Kuliešius 
atšventė savo 70-ties metų sukaktį. 
Puota buvo suruošta lietuvių namuo
se, darbščių šeimininkių F. Luckienės 
ir M. Butkienės. Prie lūžtančių nuo 
maisto stalų, gražiai išpuoštoje salėje, 
virš 70 svečių, kilnojo šampano taures 
už Vinco sveikatą. Daug brangių 
dovanų, o dar daugiau kalbų, sveiki
nimų buvo pasakyta. Sulaukė svečių ir 
iš Auksinės pakrantės. Sena draugė iš 
Sydnejaus S. Zablockienė atsiuntė 
sveikinimo juostelę. Ceremonijų meis
tras B. Butkus atskleidė sukaktuvi
ninko "paslapčių".

Vincas Kuliešius, vienas iš pirmųjų 
apsigyveno Brisbanėje. Būdamas gerai 
įsikūręs ir neturėdamas gyvenmimo 
draugės, išsikvietė lietuvaitę iš Puns
ko. Apsivedęs Marytę dabar triūsias! 
savo sodelyje, augina daržoves ir 
biteles. Medaus užtenka saviem ir 
lieka pardavimui. Bet jo mėgstamiau
sias užsiėmimas filmuoti visus kultūri
nius įvykius mūsų lietuvių gyvenime. 
Pas jį, kaip bibliotekoje, rasite 
užrekorduota per dešimt metų tauti
niai šokiai, chorai, minėjimai ir 
aportininkų žaidimai. Būdami abu 
vaišingi, nuoširdūs ir gero būdo 
žmonės yra visų mylimi.

Brisbaniečiai linki Vincui sveikatos, 
daug gražių laimingų ir ilgų metelių.

Brisbanietė

Mirus,
A. A.

Laimai Deikienei

VASARIO 16-TOS GIMNAZIJAI

VIETOJ GĖLIŲ
AUK OJO

A. ir A. Adomėnai $ 20
D. ir D. Bieri ir $ 20
P. Labutienė
G. ir J. Bliokai $ 40
M. ir V. Bukevičiai $ 25
G. Kovalskienė $ 20
O. ir J. Maksvyčiai $ 20
D. ir A. Šepokai $ 30
N. K. Stašioniai $ 40
Ž. ir T. Grinčeliai $ 50
M. Migevičienė $ 25

Pagerbdami skautę židinietę 
A. A.

LAIMĄ DEIKIENĘ

aukojo Lietuviškos Skautybės Fondui

B. ir V. Barkai $ 10
P. Daukienė $ 10
R. Gaidžionytė $ 10
A. ir V. Jakštai $ 20
A. ir S. Mauragiai $ 10
J. ir P. Pullinen $ 20
B. ir L. Žaliai $ 20
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GEELONGAS
METINIS SUSIRINKIMAS

Geelongo lietuvių sporto klubo 
"Vytis" narių ir rėmėjų metinis 
susirinkimas (vyko rugpjūčio 30 dieną 
Geelongo lietuvių Bendruomenės 
namuose. Dalyvavo 21 klubo narių bei 
rėmėjų. Naujos valdybos rinkimų 
nebūnant, nes esamoji valdyba buvo 
išrinkta dviejų metų terminui, kad 
galėtų tęsti toliau 38-tos Sporto 
Šventės ruošos darbus. Patiekta 
darbotvarkė buvo greitai pereita ir tik 
su vienu papildymu, būtent a.a. 
Alekso Bratanavičiaus - klubo steigė
jo, ilgamečio pirmininko ir klubo 
garbės nario pagerbimas.

Susirinkimui pirmininkavo Geelongo 
Apylinkės pirmininkas Oto Schrederls 
ir sekretoriavo Giedrė Kaladienė.

Klubo pirmininkas Stasys Šutas 
savo pranešime patiekė susirinkimui 
Sporto Šventės ruošos darbus, kurie 
jau yra gerai išsivystę. Apgailestavo, 
kad VI-to Jaunimo Kongreso pro
grama buvo nustatyta nepalankiai. Jis 
pabrėžė, kad visi sportininkai užsi
registravę dalyvauti 38-toje Sporto 
Šventėje turės išpildyti savo pareigas, 
būtent, žaisti užregistruotose koman
dose ir dalyvauti Sporto Šventės 
atidaryme ir uždaryme.

Priminė ir kvietė visus susirinkimo 
dalyvius į Sporto klubo metinį balių, 
kuris įvyks spalio 24 d., šeštadienį,

Geelongo Lietuvių Bendruomenės 
namuose. Bus paruošta šilta vakarienė 
ir gros kontinentalinė muzika. Bilietus 
Melbourne galima užsisakyti pas 
Giedrę Kaladienę tel. 773 1308, 
Geelonge pas S. Šutą 502 192, V. 
Obeliūną 443 727, G. Valaitienę 788 
973 ir K. Starlnską 216 316.

Metinis susirinkimas buvo uždarytas 
sugiedant Lietuvos Himną. Vėliau visi 
dalyviai turėjo progos spręsti ir 
diskutuoti visokias problemas prie 
klubo valdybos paruoštų vaišių.

PRANEŠIMAS
G.L.S.K. "Vytis" valdyba praneša 

visiem suinteresuotiem, kad Deakin 
Universiteto bendrabučiai yra išnuo
mojami atostogų laiku. Deakin Uni
versitetas yra maždaug 10 min. 
mašina nuo Geelongo miesto centro. 
Ten bus ruošiamas ir Naujų metų 
balius. Ten galima užsisakyti privatų 
kambarį už $14 vienai nakčiai, tik 12 
žmonių turi naudoti bendrą salioną, 
virtuvę, dušus ir toaletes. Kiekvienas 
turi atsivežti tik patalynę (apsiklo- 
jimą). Didesnei grupei užsisakant 
kambarius galima gauti nuolaidas. 
Kreipkitės sekančiu adresu: Deakin 
University, College Manager, Pigdons 
Road, WAURN PONDS, Vic., 3221.

Primenam, kad tik jauniai - 
mergaitės ir berniukai žemiau 18 
metų, kurie pageidaus, bus apgyven
dinti pas vietines šeimas.

G.L.S.K. "Vytis" valdyba.

"Išeivijos Sporto Istoriją, Australijos 
sporto vadovybė bei paskiri sportinės 
spaudos darbuotojai čia, nieko negir
dėjo. Mūsų knyga buvo išleista 1979 
metais, kai "Išeivijos Sporto Istorija" 
užtruko dar 8-rlus metus, kol ji buvo 
išleista.

Jau neskaitant Australijos lietuvių 
sportininkų Ir vadovų didelio pasipik
tinimo ir nusivylimo, kad Australijos 
lietuviai sportininkai nebuvo įtraukti į 
šią "Išeivijos Sporto Istoriją", lyg tai 
jie nesiskaitytų "Išeivijos" dalis ir 
Amerikos lietuvių žymusis sporti
ninkas ir "Pasaulio Lietuvio" sporto 
skyriaus redaktorius Vytautas Gry
bauskas, "Pasaulio Lietuvio" 8-9 
numeryje rašo: "Labiausiai nu
skriausta liko Australija, negavusi nė 
puslapio. Australiečiai Jau spėjo 
pareikšti savo nepasitenkinimą ir, be 
abejo, teisėtai. Jie seniai Jau turi savo 
leidinį, bet tai nereiškia, kad "Išeivi
jos Lietuvių Sporte" jiems nepriklausė 
keletas eilučių, kreipiantis gal ir į jų 
leidinį. Juk ir jie priklauso prie 
išeivijos."

Antanas Laukaitis

REDAKTORIAUS PASTABA
Perskaičius Antano Laukaičio laišką 

skaitytojai gali susidaryti nuomonę, 
kad "M.P" buvo rašoma išgalvotos 
neteisybės.

Talpiname Sigito Krašausko, redak 
toriaus, "Išeivijos Lietuvių Sportas 
1944-1884" leidinio laiško foto kopiją 
prisiųsto redaktoriui.

VI PLJ Kongresas
VI PUK - SYDNEJAUS

SKYRIAUS SKELBTO
VAJAUS REZULTATAI.

AUKŲ

A. Kutka $ 30
V. ir P. Žitkauskai $ 20
A. J. Jasaitis $ 5
V. Skrolys West Austr. $ 20
A. Giniūnas $ 20
V. Narušienė $ 5
A. Bajelis $ 10
A. ir M. Bučinskai $ 10
A. Cibulskis $100
P. Armunas $ 20
M. Radzevičienė $ 10
V. Šliteris $200
A. Venclovas - Ashfield $100.
Bendra suma: $550.

Dėkojame visiems aukotojams 
už dosnias aukas.

VI PLJK Ruošos komitetas 
Sydnejaus skyrius.

rn

Sigitas Krašauskas
32 Pasadena Gardens
Toronto. Ontario. Canada M6S 4R5

Mūsų Pastogė Redaktoriui 
p. V. Augustinavičiui, 
Box 550, P.O.
Bankstown, NSW 2200 
Australia

Australijos Lietuvių Sporto Sąjunga, buvo kviesta dalyvauti mū
sų leidinyje per p. Jonavičių. Iš jo gautas atsakymas buvo neigiamas. 
Tuo metu jie jau ruošė savo knygą, taigi, oficialiai atsisakė daly
vauti... Mūsų knygos paruošimo darbai tęsėsi apie 8 metus, ir niekas 
iš Australijos lietuvių sporto darbuotojų neatsiliepė, nepakeitė nuo
monę ir neuzklausė kaip čia bus..., o, vis dėl to būtų buvę gerai 
platesnio masto santrauką talpinti. Gaila, kad taip atsitiko..., o 
jei kita laida bus, šių netikslumų jau išvengsime...

Jus gerbiąs
JAUNIMO KONGRESAS IR 

SPO RTI NI N K AI
11 rugsėjo 1987 
Toronto, Ontario

VI Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresas ir Sporto šventė Geelonge. 
Kaip jau anksčiau buvo rašyta 
spaudoje, 1983 metais, per V Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą (PLJK) 
Šiaurės Amerikoje, buvo nutarta VI 
PLJKongresą pravesti Australijoje.

Kongreso datos ir vietovės buvo 
nutartos ir paskelbtos 1984 metais. 
Numatant kongreso laiką ir vietas 
buvo atsižvelgta į kitus lietuviškus 
renginius, kad būtų išvengta susikry
žiavimo.

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresai 
yra ruošiami visam jaunimui ir visi 
jaunuoliai, įskaitant sportininkus, 
skautus ir niekur nepriklausančius, 
yra kviečiami dalyvauti.

Sportuojantis jaunimas galės daly
vauti visuose kongreso parengimuose, 
išskyrus Studijų dienas Canberroje, 
nes tuo pat metu, gruodžio 26-31, 
Geelonge vyks Australijos lietuvių 
sporto šventė. Studijų dienose Can
berroje pasaulio lietuvių jaunimo 
atstovai aptars jaunimui rūpimus 
klausimus ir nustatys sekančių ketu
rių metų veiklos gaires. Šis atstovų 
suvažiavimas yra labai svarbus ir 
reikšmingas netik jaunimo sąjungos

veiklos gyvumui, bet ir visos bendruo
menės veiklai.

Sportuojantis jaunimas galės daly
vauti kongreso atidaryme Sydnejuje, 
gruodžio 20-24 d.d., stovykloje Ade
laidėje, gruodžio 31 - sausio 7 d.d. ir 
uždaryme Melbourne, sausio 8-10 
d.d. Visose viršminėtose vietovėse bus 
daug progų susitikti, pabendrauti ir 
užmegsti ryšius su užjūrio lietuvišku 
Jaunimu.

Sportuojantieji jaunuoliai, pasibai
gus Australijos lietuvių sporto šventei 
Geelonge, yra kviečiami ir mielai 
laukiami Adelaidėje, kur Roseworthy 
Agricultural College vyks kongreso 
stovykla. Stovyklos vadovybė su 
Geelongo sporto klubo valdyba tarsis 
dėl sudarymo sąlygų, pasibaigus 
sporto šventei, sportininkams nuvykti 
į stovyklų Adelaidėje.

Kongreso organizacinis komitetas 
kviečia kaip galima daugiau jaunimo 
dalyvauti VI Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso parengimuose Australijoje. 
Kongresas yra vienkartinė proga 
lietuviškam Jaunimui dalyvauti tokiam 
reikšmingam suvažiavime Australijos 
žemyne.

VI PLJK Organizacinis komitetas

A. A. 
LAIMAI DEIKIENEI

mirus, velionės vyrą Vytautą, motiną Magdaleną Migevičienę, dukrą 
Violetą, seserį Ireną, brolį Alių ir jų šeimas, liūdesio valandoje 
užjaučiame. A . ....Vince ir Pranas Antanaičiai

Martina ir Anskis Reisgiai

Mielai

Laimutei Deikienei - Migevičiūt.ei

apleidus šią ašarų pakalnę jos mamytę M. Migevičienę, vyrą Vytautą, 
dukrą Violetą, seserį Ireną ir brolį Alių su šeimomis liūdesio valandoje 
giliai užjaučia Elena Rotcienė

Margarita ir William Flackatt 
Teodoras Rotcas ir šeima.

ŠV. RASTO TYRINĖTOJŲ SKELBIMAS

SKAITYTOJAI PASISAKO
Gerb. Redaktoriau,

Rašydamas apie "Išeivijos Lietuvių 
Sportas 1944-1984" leidinį, išleista 
ŠALFAS S-gos Toronte, jūs rašote, 
kad vienas iš knygos redaktorių 
Sigitas Krašauskas savo laiške jums 
rašo, kad Australijos sporto vadovybė 
buvo kviesta dalyvauti, bet atsakymas 
buvo neigiamas.

Tai yra tikras melas ir nežinau 
kieno jis yra išgalvotas. Klek man yra 
žinoma ir tą gali patvirtinti mūsų 
ALFAS valdyba, tai 1979 metais 
buvęs tuo metu ALFAS v-bos

pirmininkas Jurgis Jonavičius gavo 
ŠALFAS pirmininko Pr. Bernecko iš 
Toronto raštą, kuriame jis prašė 
neišleisti Australijos sporto knygos, o 
įsijungti į jų ruošiamą viso pasaulio 
lietuvių sporto istorijos knygą. Ka
dangi tuo metu mūsų knygos redakto
rius L. Baltrūnas jau buvo medžiagą 
atidavęs spausdinimui, tai apie knygos 
spausdinimo sustabdymą negalėjo būti 
jokios kalbos. Apie šį visą reikalą 
mūsų ALFAS valdyba pranešė ŠAL
FAS v-bos pirmininkui Pr. Berneckul 
Ir daugiau apie šį reikalą, nei

SUClUOPAMI PALAIMINIMAI
Taigi pasirodo, kad Kristaus antrojo 

atėjimo rezultatai bus labai garbingi. 
Jo karaliavimu suteiktieji palaimi
nimai bus tikri ir praktiški. Visi 
šventųjų Dievo pranašų liudijimai ir 
pranašavimai apie atsteigimo laikus 
parodo, kad šitie palaiminimai bus 
tokie:

Apšvietimas arba tikras pažinimas 
Dievo ir jo plano ir padarymas galo 

visoms klastoms ir nesuskaitomiems 
įsitikinimams, kurie klaidino ir vargino 
pasaulį nuo pat Edeno dienų. Jerem. 
31:34.

Paliuosavimas nuo visokių ligų ir 
pilnas išgelbėjimas tų. kurie klausys 
naujosios Karalystės įstatymų. Ižai. 
33:24.

Paliuosavimas nuo mirties visų, 
kurie gyvens tose dienose ir parodys 
tikėjimą. Panaikinimas visų karų ir 
kovų. Myk. 4:3.

Ekonominis saugumas visiems. Ižai. 
62:21.

Bet visi šitie praktiški ir naudingi 
Mesijinės Karalystės dalykai nebus 
teikiami be jokių sąlygų. Visai ne, nes 
apaštalas Petras, kalbėdamas apie 
"atnaujinimo laikus", aiškiai sako, kad 
"tuomet atsitiks, kad kiekviena siela, 
kuri neklausys to pranašo, bus 
išnaikinta iš žmonių tarpo".
(Ap. Darb. 3:23) Ta mintis yra 
išreikšta prilyginime apie Avis ir 
Ožius. į tuos, kurie buvo atvaizdinti 
avimis, yra pasakyta: "Ateikite, mano 
Tėvo palaimintieji, paveldėkite jums 
nuo pasaulio įkūrimo prirengtą kara
lystę". į ožius gi, nepaklusniuosius, 
pasakyta: "Eikite šalin nuo manęs 
prakeiktieji, j amžiną ugnį," arba, 
kaip paskutinė eilutė parodo, ’( 
amžiną nubaudimą". Pagal graikų 
tekstą tie žodžiai reiškia "sunaiki 
nimą" arba "atėmimą gyvybės". - 
Mato 25:31-46.

Mylį ties* literatūra gausite veltui. Rašykite: P. fiačins- 
kas, 16 BuriingtOT. St., Holland Park, Queensland 4121
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J. Šeštokas Vic $ 15
A. Viknius Tasm. $ 13.30
J. Rapkauskas Vic $ 5

Geelong e
PRANEŠIMAS

Šiuo pranešama, kad spalio mėn. 31 
d., šeštadieni, 7 vai. vakare Geelongo 
Lietuvių namuose šaukiamas metinis 
Lietuvių Sąjungos klubo narių ir 
rėmėjų susirinkimas su sekančia 
darbotvarke:
1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezi
diumo kvietimas. 3. Mandatų komi
sijos rinkimai. 4. Praeitų metų 
visuotino susirinkimo protokolo skai
tymas. 5. Pranešimai: a) pirmininko, 
b) kasininko, c) revizijos komisijos.

6. Pranešimų diskutavimas ir meti
nės apyskaitos tvirtinimas. 7. Naujos 
valdybos rinkimai. Renkama iš penkių 
narių įskaitant ir vice-pirmininkę 
moterų reikalams. Revizijos komisija 
renkama iš trijų narių.
8. Klausimai ir sumanymai. 9. Susirin
kimo uždarymas.

Atkreipiamas visų narių dėmesys, 
kad nesusirinkus pilnam narių kvo
rumui, numatytas susirinkimas pra
sidės paskelbtu laiku ir bus laikomas 
teisėtas.

Po susirinkimo turėsime karštą 
vakarienę nariams apsimokėjusiems 
nario mokestį už 1987 m. nemokamai, 
o svečiams tik po $ 3 nuo asmens. 
Kviečiame visus atvykti nurodytu 
laiku ir smagiai praleisti metinio 
susirinkimo vakarą.
Geelongo Lietuvių Sąjungos

klubo valdyba.

"Mūsų Pastogės" prenumeratas, Gee- 
longe, priima spaudos platintojas J. 
Gailius, 281 Pakington St. Newtown, 
Vic. 3220.
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Lapkritis yra mūsų mirusiųjų atmi
nimo mėnuo.

Lapkričio 1 dieną - sekmadienį ir 
visų šventųjų dieną paminėsime savo 
mirusius. Pamaldos St. Joachim baž
nyčioje, Lidcombėje 11.30 vai. ir 
tuojau po jų vyksime į Lietuvių 
kapines Rookwoode pasimelsti už 
mirusius.

Prelatas P. Butkus

MELBOU RNE
Pranešame visoms Melbourno orga

nizacijoms, kad trečiadienį, spalio 21 
d. 6 vai. vak. Lietuvių namuose, 
Bendruomenės Menėje, įvyks sekančių 
metų parengimų kalendoriaus datų 
nustatymas.

Prašome organizacijas apsvarstyti 
kokios datos jiems pageidautinos ir 
atsiųsti savo atstovus į susirinkimą. 
A LB Melbourno Apylinkės valdyba

Gintaro Tautinių Šokių Grupė 
kviečia visus atsilankyti į ruošiamą

VAKARONĘ
kuri įvyks spalio 24 d. Lietuvių 
namuose. įdomi programa, skani 
vakarienė, turtinga loterija. Vakarie
nės kaina $ 7 -00. Savo atsilankymu 
paremsite mergaičių tautinių rūbų 
įsigijimą.
Pradžia 6 vai. vakare. Stalus užsisa
kyti pas D. Mockienę, tel: 458-1079 
arba D. Brovedani, tel: 435 -1585.

Tautinių šokių Grupė "Gintaras"

Pasėkoje metinio susirinkimo, A.L. 
Fondo valdyba pasiskirstė pareigomis 
sekančiai: Ričardas Šemetas - pirmi
ninkas, Martynas Didžys - vice
pirmininkas, Jonas Meiliūnas - sekre
torius, Vincas Ališauskas - iždininkas 
ir Andrius Kaspariūnas - valdybos 
narys.

Valdyba nutarė, Australijos lietu
vių Metraščio 2—jį tomą parduoti 
papigintai po 15 dol. Galima gauti 
Melbourno bibliotekoje, arba užsisa
kyti paštu. Užsakymus siųsti

A.L. Fondo sekretoriui 
P.O Box 11,

North Melbourne, Vic 3051.
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I SYDNEJAUS LIETUVIŲ I
f NAMUOSE i

16- 18 EAST TERRACE BANKSTOWN Tcl. 708 14141 I
I I

Spalio 18 d., sekmadienį, 2.30 vai. p.p. šių metų paskutinis |
ą turgus I

Puiki nuotaika, vertingi laimikiai ■=

□ Spalio 25 d., sekmadienį 2. vai. p.p. įį
Pensininkų Popietė |=

Programoje: Linksmieji broliai - tautiniai šokiai - loterija. j
įėjimas visiems tik 3 doleriai.

Spalio 31 d., šeštadienį, 8 vai. vak. j
MADŲ PARADAS |o . 5

Paskutinės mados. įėjimas 8 doleriai. g

=
= Dėmesio, dar yra narių neapsimokėjusių nario mokesčio.
E Paskutinis terminas spalio 31 diena.

□

KALĖDŲ EGLUTĖ

Į Gruodžio 20 dieną, sekmadienį, 2.30 vai. p.p. klubo narių vaikams, iki 12
g metų amžiaus rengiama Kalėdų eglutė.
= Prašome tėvus užregistruoti savo vaikus iki lapkričio 15 dienos, pranešant
= valkų vardus ir amžių ir savo nario numerį.
g Žinios reikalingos parenkant vaikams tinkamas dovanas.
RiiiiiammiiiiiiaiiiiimmaiiiiiiiiiiiiiaimiiiiiinaiimiiiiiiiaiiitiiiiiiiiDiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiniiiiiiiiDO

iį Spalio 25 d., sekmadienį, lietuvių 
b metinę

namuose, Bankstowne ruošiame tradicinę

E Š I M A S

P O
Programoje: Linksmieji broliai, tautiniai šokiai. Pradžia 2 vai. p.p. 3 
Kviečiami skaitlingai dalyvauti ir praleisti popietę pensininkų tarpe. tj 

įėjimas trys doleriaL
Sydnejaus Pensininkų klubo valdyba

PERTHE
Lietuvos karių veteranų sąjungos 

"Ramovės" Pertho skyriaus pirminin
kas Balys Steckis Tautos Šventės 
minėjimo proga skaito paskaitą.

Jo patiektos mintys buvo aiškiai ir 
teisingai išdėstytos. Paskaitą užbaigė 
prašydamas Dievo palaimos mūsų 
tautai.

Šeštadienį, spalio 31 d. 8 vai. vak. Lietuvių namuose ( 
lietuvių Jaunimo sąjunga kartu su "Mellior Fashions" ruošia

Sydnejaus j

įėjimas visiems $8 
Pelnas skiriamas VI P.L.J.K.

Bilietus ir stalus užsisakyti nevėliau iki spalio 28 d. Lietuvių klube 
tel. 708-1414, arba pas Kristiną Virgeningaitę tel. 759-6453.

AllllllllfUIIUHIHIlUUIIUIIIIIIIinHOlHUIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIItlHtHMHHttlimillM
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