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(vairiais laikotarpiais mūsų tauta 

žinojo, kad tiesa buvo jos pusėje - ir 
baudžiaunininko nužmoginime, ir sa
vojo rašto draudime, ir sukilimų 
proveržiuose, ir lenkų okupuoto 
Vilniaus byloje, vėliau ultimatumo 
nuolaidoje, pagaliau rusų, vokiečių ir 
vėl rusų okupacijose, visokiais 
pavadinimais dangstytose taip, kad 
dar ir šiandien okupanto kontrolė ir 
savivaliavimas skelbiamas, kaip kaž
kokios liaudies laimėjimas.

Kad tiesa yra mūsų pusėje patvirti
na ir vakarų pasaulio valstybės, 
nepripažįstančios Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių prievartinio pri
jungimo prie Sovietų Sąjungos. Tai 
pastovus ir reikšmingas įvykdyto 
smurto liudijimas ir stipri moralinė 
atspara siekiantiems pavergtų valsty
bių suverenumo atstatymo ir tuo 
pačiu atitaisymo skriaudos, įvykdytos 
imperialistinių užmačių, šiuo kartu 
pridengtų proletariato vienijimo uto
pijomis.

Plačioji pavergtų tautų išeivija per 
eilę metų savo siekiuose ne tik 
nenusilpo, bet dar daugiau sustiprėjo, 
pastaraisiais metais pradėjusi telktis 
"Juodojo kaspino" sąjūdyje, kuris jau 
spėjo atkreipti gyvenamųjų 
visuomenės dėmesį, kurio centre - 
gerai organizuotos ir dalyviais gausios 
demonstracijos, primenančios pasau
liui Molotovo - Ribbentropo 1939 
metų rugpjūčio 23 dienos paktą, 
įgalinusį Hitlerį pradėti karą prieš 
Lenkiją. Šitame pakte Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupacija buvo 
numatyta ir netrukus įvykdyta, prisi
dengiant klastomis, apgaulėmis ir 
surežisuotais, Maskvos atstovų tvar
komais prisijungimo susirinkimais. Ir 
paskelbtas neutralumas, ir ankstyves
ni nepuolimo susitarimai jėgos ir 
smurto veiksmuose, karjeristiniams 
kolaborantams padedant, liko nebe
reikšmingi.

Tiesa ir šį kartą mūsų pusėje, bet 
mes patys jautėmės pralaimėję, nu- 
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PASTARAISIAIS ĮVYKIAIS

Pastaruoju laiku tarptautinėje poli
tikoje vyksta labai daug įvairių ir 
svarbių pasikeitimų, kurie taip pat 
liečia Lietuvos laisvinimo bylą. Dabar 
daugiau žmonių atvyksta iš okupuotos 
Lietuvos, ten nuvyksta ir atveža 
naujų žinių apie padėtį ir paskutinius 
pasikeitimus okupuotame krašte.

Gorbačiovo pradėtą atvirumo bei 
persitvarkymo programą daugelis lai
ko Sovietų Sąjungos politikos pakeiti
mu, kuris teikia naujų vilčių tauti
nėms grupėms bei sovietų okupuo
tiems kraštams, kaip Lietuvai, Latvi
jai bei Estijai. Apie didelį tautinį bei 
religinį judėjimą Lietuvoje plačiai 
rašoma pasaulio spaudoje. Paskutinės 
demonstracijos Vilniuje jau sutraukė 
100.000 žmonių, kurie tvirtai pasisakė 
už tautinių ir religinių laisvių bei 
šalies suverenumo atstatymą.

Prezidento Reagano tebetęsiama 
žmogaus teisių politika sudarė dar 
nebūtą galimybę sovietų disidentams,

skriausti, pažeminti. Toji skriauda ir 
jos kasdienis išgyvenimas tęsiasi 
toliau ir per pokario dešimtmečius. 
Nors okupantas ją mėgina dangstyti 
įvairiai - prasimanyta liaudies valia, 
tikrovės neišvengiamumu ar kita 
kokia propaganda - vis dėlto tauta dėl 
padarytos jai skriaudos negali tylėti, 
įvykiai okupuotoje Lietuvoje tai 
patvirtina, nors Maskvos patikėtiniai 
daug kur bando "ekstremistams" 
užbėgti už akių ir vadovavimo 
neprarasti net iki tokio laipsnio, kad 
Vytis, Tautos Himnas ir trispalvė 
rodomi, kaip Lietuvos komunistų 
laimėjimai Gorbačiovo persitvarkyme.

Laisvės siekiuose žymų vaidmenį 
atlieka Helsinkio žmogaus teisėms 
ginti grupės, kurias išeivijoje, nors ir 
ne formaliai, jungia "Juodojo kaspino" 
sąjūdis. Žmogaus teisėms ginti komi
tetai įvairiose tautinėse grupėse 
atlieka nelengvus, bet jau sėkmingus 
uždavinius sąžinės kalinių laisvinime 
ir jų globojime. Visam tam kelio atgal 
nebėra. Šito niekas nebegali sustab
dyti. Žmogaus laisvinimo veiksmai 
plėsis ir didės, nes pažanga, kurią taip 
mėgsta deklaruoti komunistiniai val
dovai, niekada nebus suderinama su

< ver6*ija. # , ...
Ateina laikas rimtai pagalvoti ne 

tik apie pavienių žmonių laisvinimą, 
žmogaus teisių gynimą, bet ir apie 
tautas, visokeriopo pirmumo turinčias 
prieš bet kokį, kad ir pranašiausią 
atskirą individą. Laikas ateina steigti 
branduolius tautų teisėms ginti. 
"Juodojo kaspino" sąjūdis, nors dar ne 
formaliai, bet ta linkme jau yra 
pasukęs. Bendrų siekių žygiuose 
reikėtų ir mums stipriau ir vieningiau 
jungtis, kad neliktume vieni patys su 
savo rūpesčiais ir nesutarimais, o 
pagaliau suprastume naudą stiprios 
jėgos, su kuria skaitomasi ir vakaruo
se, ir rytuose.

Č. S.
("Tėviškės Žiburiai" Nr.34)

IMAS RYŠIUM SU

jų tarpe lietuvių aktyvistams Nijolei 
Sadūnaitei ir Antanui Terleckui 
dalyvauti prezidento Reagano su
rengtame priėmime, kurio metu jie 
įteikė jam Pabaltijo tautų atstovų 
pasirašytą pareiškimą.

Tuo pačiu metu popiežius Jonas 
Paulius II pakėlė į kardinolus vyskupą 
Vincentą Sladkevičių. Tai labai 
reikšmingas įvykis lietuvių gyvenime, 
turėsiąs didelio poveikio lietuvių 
tautos kovoje už savo religines bei 
tautines teises. Mes džiaugiamės ir 
didžiuojamės, turėdami lietuvį kardi
nolą, ir tikimės, kad jis bus kelrodis 
mūsų religiniame ir tautiniame gyve
nime. Už kardinolo Lietuvai paskyri
mą esame didžiai dėkingi popiežiui 
Jonui Pauliui II - jam.

Lietuvos laisvės byla taip pat gyvai 
domimasi Europoje. Europos Parla
mentas 1983 metų sausio 13 dienos 
rezoliucija pasmerkė Sovietų Sąjun
gos įvykdytą Lietuvos, Latvijos ir

Kauno j <ec sa kg kg wsj sea w3 nes :
Estijos aneksiją, pasiremiant Moloto
vo - Ribbentropo Paktu. Europos 
taryba vienbalsiai priimtoje 1987 
metų sauio 28 dienos rezoliucijoje 
priminė, kad Sovietų Sąjungos įvyk
dyta aneksija buvo ir yra akiplėšiškas 
tautų apsisprendimo teisės pažeidi
mas. O Europos Parlamentas savo 
1987 metų spalio 12 dienos rezoliucija 
ragina Sovietų Sąjungos vyriausybę 
respektuoti tautų apsisprendimą ir 
žmogaus teises Pabaltijo valstybėse. 
Šių metų liepos 7 dieną Europos 
Parlamentas priėmė net trečią rezo
liuciją dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
ryšium su demonstracijomis šiose 
trijose šalyse. Rezoliucija ragina

KARDINOLAS SLADKEVrClUS
APIE LIETUVOS •'

Prieš sugrįždamas į Lietuvą iš 
Romos, kur birželio 28 dieną buvo 
įvestas į kardinolų kolegiją, Vincen
tas Sladkevičius pasakė pamokslą jam 
skirtoje diakonijoje šv. Dvasios para
pijoje Romoje. Jis taip kalbėjo apie 
Lietuvą:

"...Atvykau pas jus, kad jus 
palaiminčiau, kad su jumis pasimels- 
čiau jūsų ir mano intencijomis. 
Atvykau iš tolimo krašto, iš mano 
mylimos Lietuvos. Tai maža tauta. Ji 
neturi laisvės. Ji eina kryžiaus keliu. 
Bet ji yra gyva. Ji turi savo turtingą 
tautinę kultūrą ir savo nepalaužiamą 
katalikišką tikėjimą bei ištikimybę 
Apaštalų Sostui. G arsusis Skandinavi
jos rašytojas H. Ibsenas pagrįstai yra 
parašęs: "Tauta, nors ir maža būtų, 
per kančias išaugo į didelę!" Mano 
Tėvynė ir Bažnyčia mūsų Lietuvoje, 
tiesa, kenčia, bet nepalūžta ir drąsos 
bei vilties nepraranda. Priešingai, 
didžiuojasi ir su giliu tikėjimu kartoja 
su Šv. Pauliumi: "Visaip esame
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Sovietų Sąjungą pripažinti Pabaltijo 
tautų reikalavimus: leisti patiems 
tvarkyti savo ekonominius bei kutūri- 
nius reikalus, nutraukti rusifikaciją ir 
šių tautų kalbas vėl laikyti valstybi
nėmis respublikų kalbomis.

Vertindami šiuos visus įvykius, mes 
turime būti ypač atsargūs savo 
žodžiuose bei veikloje, kad nepakenk
tume bendrai kovai už Lietuvos 
laisvę. Visomis galimomis jėgomis 
remkime šią kovą dėl laisvės ir 
nepriklausomybės atgavimo. Dėkime 
visas pastangas išnaudoti esamas 
galimybes šiam tikslui pasiekti.

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

K R Y Z I A US KELI Ą" 
slegiami, bet nesame sugniuždyti; 
svyruojame, bet neprarandame vilties. 
Esame persekiojami, bet nesame 
apleisti; parblokšti, bet nežuvę. Mes 
visuomet nešiojame savo kūne Jėzaus 
merdėjimą, kad ir Jėzaus gyvybė 
apsireikštų mūsų kūne" (2 K or 4, 8 s).

"Šiandien visas pasaulis prisimena 
katalikišką Lietuvą ir stebisi mūsų 
tautos giliu tikėjimu. Ir šis tikėjimas 
yra išbandytas ir įrodytas mūsų 
kankinių krauju, ir mūsų išpažinėjimu 
nesuskaitomomis kančiomis.

Naudojuosi šia proga, kad būdamas 
tarpe jūsų padaryčiau jus tam tikra 
prasme mūsų kančių dalyviais, bet 
taipgi dalininkais mūsų kenčiančios 
Bažnyčios dvasinių laimėjimų. Trokš
tu ir meldžiu Viešpatį, kad jūsų ir 
mūsų meilė ir ištikimybė Kristui ir jo 
Bažnyčiai susijungtų bei susilietų į 
vieną galingą "Credo - Tikiu" ir į 
bendrą tikėjimo šauksmą siekiantį 
dangų...“
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LIETUVIŲ DIENOSE JŪSŲ LAUKIA:
LIETUVIŠKA DAINA, SOKIS, ŽODIS IR SPORTAS

KARO NUSIKALTIMU 
U Z K U LĮSI AI

Ketvirtadieni, rugsėjo 1 dieną 
senate buvo numatyta svarstyti karo 
nusikaltimų įstatymo projektą. Dvi 
dienas anksčiau.žydų vadas Leibler su 
savo advokatu dėjo paskutines pa
stangas, kad įstatymo pasiūlymas 
būtų priimtas be pakeitimų, kurie 
neleistų diskriminuoti apkaltinamųjų 
ir duotų progą apkaltintam apginti. 
Paskutiniu momentu Sis klausimas 
buvo atidėtas vėlesniam svarstymui 
rugsėjo mėnesio gale ar spalio 
pradžioj.

Po kategoriško australų pasisakymo 
prieš valdžios paruoštus konstitucijos 
pakeitimus, berods, suredaguotus karo 
nusikaltėlių įstatymo projekto auto
riaus, Attorney General, valdžiai bus 
sunkiau pravesti ir karo nusikaltėlių 
įstatymą, už kurio klaidinančių gražių 
žodžių slepiasi įstatymo iniciatorių 
ne taip jau moralios intencijos.

įstatymo projektas persunktas mo
ralizuojančiais žodžiais, skelbia, kad 
girdi, nors ir vėlai, nusikaltę prieš 
žmoniją turi būti nubausti. Kas gali 
prieštarauti ir šitai neva tai aukštų 
teisingumo principų intencijai? Deja, 
atidžiau pastudijavus valdžios pa
ruoštą įstatymo projektą paaiškėja, 
kad po šiuo aukštos moralės deklama

Melbourne įvykusios demonstracijos metu "Molotovas" ir "Ribbentropas" 
dalinasi Pabaltijį

Nuotrauka E. Margan - Marganavičiaus.

cijos šydu slepiasi gana žemi užmojai 
- persekioti žmones bet kokia kaina, 
vietoje to, kad objektyviai nuteisti 
tikrus nusikaltėlius. Attorney Gene
ral, žydų vadai ir jų atstovai 
užklausti, kodėl valdžia neieško būdų 
kaip formaliai susitarti su Sovietų 
Sąjunga, kad ji leistų tiek kaltinto
jams tiek apkaltintų gynėjams laisvai 
naudotis sovietų dokumentacijos ar
chyvais ir leisti abiejų pusių liudyto
jams atvykti į Australijos teismą, kad 
teisėjas turėtų galimybę tinkamai juos 
apklausti be sovietų "teisės” atsto
vo šališkos ir neobjektyvios įtakos, 
niekada neatsako į klausimą. Vietoj 
to, jie pradeda išsisukinėti pliaukšda- 
mi niekus apie kitus dalykus. Taip 
atsitiko ir Pavergtų Tautų Viktorijos 
Tarybos suruoštame seminare, kur 
Attorney General įstaigos atstovas 
buvo tris kartus prašytas atsakyti į šį 
svarbų klausimą. Nei jis pats, nei, 
iššokęs jį gelbėti.darbiečių senatorius 
neatsakė. Nenorėjo prisipažinti, kad 
valdžia, savanoriškai ar spaudžiama, 
mėgina palikti kilpą nuo kurios nusikaltimai buvo padaryti tik prie

"Mūsų Pastogė" Nr.36 1988. 9. 12. pusi. 2 —

Petras Kružas Melbourne demonstra
cijos organizatorius skaito Molotovo - 
Ribbentropo pakto tekstą.

apkaltintas negalėtų išsigelbėti. Jei
gu, sovietų sufabrikuotais liudytojų 
parodymais ir parinktais ar net 
suklastotais dokumentais pasiremiant, 
bet kas būtų apkaltintas - ir jis ir jo 
gynėjas neturės priėjimo prie sovieti- 
joje esančių liudytojų ir dokumentų 
galinčių įrodyti jų nekaltumą, atėmus 
jam pačias natūraliausias teises įro
dyti savo nekaltumą būtų pasmerktas 
būti nuteistu. Senato komisija paste
bėjo šią klastą ir rekomendavo 
nepradėti karo nusikaltėlių teismų, 
kol nebus pasirašyta minėta sutartis 
su Sovietų Sąjunga. Mūsų valdžia 
jokiu būdu nenori daryti tokio 
pataisymo. Kodėl? Ar dėl teisingu
mo meilės, ar iš baimės, kad negalės 
persekioti ir nubausti tų, kurie yra 
patekę į Wiesentalio ar raudonųjų 
sąrašus? Kur gi tie aukšti kai kurių 
mūsų valdžios pareigūnų teisės prin
cipai?

Valdžios vienašališkumą rodo ir jos 
Attorney General pareiškimas parla
mente, kad Pabaltijo valstybėse karo 

vokįggįų, bet ne sovietų okupacijos, 
nes, sakė jis - 500.000 rusų armijos 
karejyjų Invazija Pabaltyje nebuvo 
joks karp veiksmas, kadangi nebuvo 
ginkluoto pasipriešinimo.
Taigi, jeigu Maskva (teiktų Australijai 
ultimatumą reikalaujantį nesipriešinti 
sovietų kariuomenės išsikėlimui į 
Australijos kontinentą ir šio krašto 
valdžia gautų iš Š. Amerikos pagalbos 
atsisakymą, ponas Hawke vietoj 
atominės bombos greičiausiai pasi
rinktų įsileidimą be pasipriešinimo 
raudonosios armijos invazijai į kengū
rų žemę. Ar Attorney General šitokią 
sovietų invaziją irgi nelaikytų karo 
veiksmu?

Minėti šališkumai aiškiai parodo, 
kad karo nusikaltėlių įstatymas nėra 
suredaguotas teisingumui įvykdyti, 
bet persekioti net ir nekaltus, 
nežiūrint valdžios atstovo žaidimų

VIDA RLIOKAITf:

Snieguose gimus, prie vandens 
augus, ypatingai gerai žinoma Sydne
jaus lietuviškąjam jaunimui, kaip 
slidinėjimo ir plaukimo čempionė - 
Vida Bliokaitė. O Wollongongo uni
versitete šiais metais Vidai įteiktas 
dar vienas jos triūso laimėjimas - 
psichologijos bakalauro su atžymėjimu 
diplomas.

Mokslas Vidai sekėsi, netrūko taip 
reikalingo darbštumo. Studijoms baig
ti jai buvo paskirtos net dvi 
stipendijos " University of Wollongong 
Honours Scholarship" ir " Alex Clarke 
Honours Scholarship". Šios stipendijos 
skiriamos ne kiekvienam studentui, jos 
nusipelnomos tik dideliais gabumais ir 
darbštumu. Vidos nuopelnai universi
teto moksluose buvo įvertinti net 
dviem stipendijomis. Studijuojant ji 
buvo iš daugelio kitų studentų 
atrinkta dirbti su fakultetu asistente 
dirbant tiriamąjį darbą. Čia dirbdama 
p turėjo progos įgyti daugiau prakti
kos ir patyrimo.

Tačiau, nežiūrint to, kad mokslas iš 
Vidos reikalavo daug laiko, ji rasdavo 
jo ir sportui. Laisvalaikiais dirbo 
aerobikos mokytoja, su Sydnejaus 
lietuviais sportininkais dalyvaudavo 
lietuvių žiemos sporto šventėse. Tris 
kartus yra laimėjusi slidinėjimo čem
pionės vardą, paskutinis iš jų yra šių 
metų sporto šventėje Guthege .

Vidą, Bliokaitę dažnai tenka maty
ti ir Sydnejaus skautų eilėse. Ji 
dalyvauja ir egzilų skautų metinėse 
plaukimo varžybose, kuriose pelnyda
vo nemaža taškų, laimėdama pirmąsias 
vietas. Pastoviai dalyvaudavo visoje 
skautiškoje veikloje nuo aštuonerių 
metų. Jai netrukdė ir didelis nuotolis 
nuo gyvenamosios vietos iki Sydne
jaus. Skautų stovyklose aktyviai 
prisidėjo prie sportinės veiklos kaip 
vandens užsiėmimų vadovė, atrasda
ma ir panaudodama visus turimus 
plaukimo talentus.

įgijusi bakalauro diplomą Vida 
nutarė mokytis ir toliau. Šiais metais 

CANBERROJE
E* R A N E § I MAS

Tautos Šventės minėjimas Canberroje įvyks rugsėjo mėn. 18 dieną, 
sekmadienį, 11.30 vai. šv. Mišias laikys kunigas P. Martūzas St. Marys 
bažnyčioje, Braddon. 1 vai. minėjimas Lietuvių klube. Minėjime kalbės prof. 
V. Doniela ir matysite R. Mauragienės, V. Howe, A. Stepanienės paruoštą 
Canberros lietuviškojo jaunimo meninę programą. Po programos iešminė.

Maloniai kviečiame visus tautiečius dalyvauti Tautos Šventėje.

gražiai skambančiais žodžiais.
Kadangi senate neužtenka liberalų 

- national partijos balsų tokiam 
suktam įstatymui atmesti, ir kadangi 
valdžia, bent iki šiol, atsisako 
pataisyti šio projekto ydas ir kadangi 
demokratai, išskyrus gal tik vieną iš 
jų, eina išvien su valdžia, mums 
belieka apeliuoti į pačių darbiečių 
senatorių sąžinę, kad jie jeigu jau 
negali balsuoti prieš šio įstatymo 
priėmimą, susilaikytų iš viso nuo 
balsavimo. Užtektų bent dalies taip 
pasielgusių, kad šis projektas būtų 
atmestas, valdžiai ir toliau atsisakant 
jį pertaisyti.

Kaip tik tai ir yra aktyviai daroma.
Dr. Jonas Kunca

Vida Bliokaitė

jau pradėjo ruoštis daktarinei diserta
cijai Wollongongo universitete, tuo 
pačiu jame dirbdama, kaip dėstytoja, 
be to, prisidėdama prie dviejų tiriamų 
projektų darbo. Praktinį darbą Vida 
Bliokaitė dirba psichologe Drug 
Rehabilitation Unit of the Illawarra 
Area Health Service klinikoje.

Pastaraisiais metais ši mokslo šaka 
darosi vis labiau populiari ir patekti į 
tokią akademinę programą pasiseka 
tik geriausiems iš geriausių.

Sveikiname Vidą su jau pasiektais 
rezultatais ir linkime jai sėkmės 
visuose būsimuose darbuose bei moks
luose, asmeniniame gyvenime ir spor- 
te- D. P. M.
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NAUJI

Jurgis Janušaitis

Birželio mėnesio pabaigoje, posė
džiavęs Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimas tarpe daugelio nutari
mų ir siūlymų išrinko ir naują Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdybą.

Tad be abejo kiekvienam, besisielo
jančiam LB ateitimi, labai rūpi, kuria 
linkme naujoji PLB valdyba ves 
Lietuvių Bendruomenę visame laisvą- 
jame pasaulyje.

PLB Seimas buvo darbingas, praėjo 
didžiųjų Lietuvių Bendruomenės rū
pesčių svarstymuose. Seimas pripaži
no, kad ir buvusioji ir buvusios PLB 
valdybos dirbo gerai. Dirbo rūpestin
gai. Atliko daug gerų ir labai 
reikšmingų darbų, užtikrindami Lie
tuvių Bendruomenei sėkmingos veik
los ateitį.

Kaip jau spaudoje skelbiama, nau
jąją PLB valdybą sudaro seime 
išrinktieji dr. Vytautas Bieliauskas, 
kuris bus PLB pirmininkas ir taip pat 
vadovaus lituanistiniam švietimui bei 
auklėjimui. Eugenijus Čiuplinskas val
dyboje eis pirmojo vicepirmininko 
finansų reikalams pareigas. Dr. Vy
tautas Dambrava rūpinsis visuomeni
niais reikalais. Algimantas Gureckas 
palaikys ryšius su užsieniu. Algis 
Juzukonis vadovaus informacijai. Rai
mundas Kudukis tvarkys socialinius, 
religinius ir teisės reikalus. Irena 
Lukoševičiūtė - kultūros reikalais. 
Gabija Petrauskienė rūpinsis ryšiais su 
kitų kraštų lietuviais bei lietuvių 
spauda. Horacijus Žibąs valdys PLB 
iždą. Alvydas Saplys - Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos atstovas. 
"Pasaulio Lietuvio" redaktoriumi lie
ka ligšiolinis redaktorius inž. Bronius 
Nainys.

Kaip matyti, naujoji valdyba koop
tavo valdybon du narius: Ireną 
Lukoševičiūtę ir Horacijų Žibą.

Naujoji PLB valdyba išsiskirsčiusi 
trijuose kraštuose: JAV - trys nariai, 
Kanadoje - 5 ir Venesueloje - 1.

Kai kam kils mintis, o kaip gi taip 
plačiai išsimėčiusi PLB valdyba galės 
atlikti tokius sudėtingus darbus.

į tai atsako naujasis PLB valdybos 
pirmininkas dr. Vytautas Bieliauskas: 
"Geografiškai mes esame gerokai 
išsiskirstę, bet tai yra gal mažesnė 
problema, negu atrodo... Naudosimės 
telefonu, telefaksu, kompiuteriais ir 
kitomis moderniškomis komunikacijos 
priemonėmis. Savo būstinę tur būt 
perkelsime į Torontą ir daug sprendi
mų teks atlikti telefonu ar raštu. Bet 
mes rengiamės turėti valdybos susi
rinkimus, nes jie būtini. Kol kas jau 
esame paskyrę pirmą posėdį Čikagoje. 
Ateities veiklos gaires ten ir nustaty
sime." - ("Draugas" rugpjūčio mėn. 
17 d.)

VASARIO 16
Toronte įvykusiame VH-tąjame 

PLB Seime visi atstovai laisvai 
pasirinko sau patinkamas vietas. Mes, 
australiečiai savaime susibūrėme į 
Adeną ilgą eilę. Užpakalyje, pasienyje, 
susėdo susidomėję stebėtojai, o mūsų 
dešinėje - susimetęs jaunuolių būrys. 
Matai, kokie tie vaikai, domisi Seimu. 
Kažin ar ilgai ištvers, - pagalvojau ir 
pamiršau tą nesvarbią klausimo pusę. 
Skambėjo pavardės, beveik visos 
girdėtos spaudoje, nors veidai daugu
moje nematyti ar nebeatpažįstami. 
Toks vienas nematytas veidas prisi
statė: " Inžinierius Pranas Zundė, 
jūsų vyro draugas." Staiga prisimi
niau, kaip kartą Vincas man jį 
apibudino - "realus svajotojas". Tai 
štai kaip atrodo svajotojai, sapnuoją 
realius sapnus! Tai žmogus, labiausiai 
atsakingas už Vasario 16 - tosios

VEI T> AI

Ten pat, atspausdintame pokalbyje, 
PLB pirmininkas dr. Vytautas Bie
liauskas išsako ir naujosios PLB 
valdybos Credo - Valdyba rūpinsis 
viso laisvojo pasaulio lietuviais. Palai
kys glaudžius ryšius su įvairių kraštų 
Lietuvių Bendruomenėmis. Reikalin
giesiems pagalbos, ją teiks, padės 
finansiniai ir kultūrinėje veikloje. 
Rūpinsis lituanistiniu švietimu ir 
tautiniu auklėjimu, šią lietuviškosios 
veiklos sritį tvarkys pats pirmininkas, 
šiame darbe turintis didelę patirtį. 
Rems Vasario 16-tosios gimnaziją, 
rūpinsis, kad Pietų Amerikos ir kitų 
kraštų jaunimas joje galėtų studijuoti 
nors kurį laiką ir tuo stiprėti 
lietuvybėje. Naujoji PLB valdyba 
rūpinsis Lietuvos laisvės reikalais, 
rems visų šioje srityje dirbančių 
pastangas, stengsis glaudžiai bendra
darbiauti su visomis organizacijomis. 
Sieks vienybės lietuvių veikloje.

Iš pirmininko pareiškimų matyti, 
kad naujoji PLB valdyba nori Lietuvių 
Bendruomenę vesti našios veiklos 
keliu ir žada įgyvendinti Septintojo 
PLB Seimo nutarimus, kiek tai bus 
įmanoma.

Sveikiname ir džiaugiamės naująja 
PLB valdyba, jos plačiais užmojais.

Valdybos sudėtyje - šaunūs darbi
ninkai, geri bendruomenininkai, akty
vūs visuomenininkai, daugelio kitų 
organizacijų darbuotojai.

Paties pirmininko dr. Vytauto 
Bieliausko veiklos kredencialai liudija 
to asmens taurumą, sumanumą, veik
lumą, atvirumą ir rūpestį šviesesne 
lietuviškosios išeivijos ateitimi.

čia neišvardinsime naujųjų PLB 
valdybos narių biografijų.

Daugumai, spaudą skaitančiai vi
suomenei, šie naujieji veidai gerai 
pažįstami. Australijos LB Krašto 
delegacija, gausi ir darbinga, PLB 
seime taip energingai dalyvavusi PLB 
problemų svarstyme, taip pat turėjo 
progos susipažinti ir su dabartinės 
naujosios PLB valdybos nariais.

Tad visoms LB Kraštų bendruome
nėms belieka glaudžiai bendradar
biauti su naująja PLB valdyba, dalintis 
sėkmėmis ir nesėkmėmis, kur galima 
jos darbus remti, o kam reikia 
pagalbos - jos prašykite.

Tad ir palinkėkime naująja! PLB 
valdybai ištvermės sunkiose, sudėtin
gose pareigose, vedant Lietuvių 
Bendruomenę naujais, naujų darbų, 
naujų idėjų keliais. Tikėkime, kad 
lietuviškoji išeivija suglaus gretas 
didiesiems uždaviniams atlikti, neiš
skiriant siekti Lietuvai laisvės ir 
Lietuvoje kovojančiai tautai konkre
čiai ir realiai padėti.

Pr. Zundė

gimnazijos įsteigimą. Ne vien tik jo tai 
buvo idėja, bet, einančiam tuo metu 
Vokietijos LB pirmininko pareigas , 
teko pareiga ir privilegija 1950 metais 
nupirkti pilį gimnazijos patalpoms, 
Huttenfelde.

Seimo metu, tarp įvairių svarsty
mų, buvo vis įterpiami įvairių kraštų 
pranešimai. Skaitomi tų kraštų ben
druomenės pirmininkų arba jų įgalio

tinių. Atėjus Pietų Amerikos eilei, 
sujudo jaunimas, sėdintis mūsų deši
nėje. Tik dabar supratau juos esant ne 
stebėtojais, bet atstovais. Mano 
didžiausiam nustebimui, vienas iš 
pačių jauniausių, vaikas mano akimis, 
išėjo skaityti Urugvajaus lietuvių 
bendruomenės pranešimo. Ir įsidėmė
kite, ponai, ne kaip įgaliotinis, bet 
kaip tos bendruomenės pirmininkas! 
Robertas Ivaretto. Jis pačioj pradžioj 
atsiprašė už netaisyklingą lietuvių 
kalbą, kadangi, prieš metus jos dar iš 
viso nemokėjęs. Kalbėti, skaityti ir 
rašyti išmoko Vasario 16-tosios 
gimnazijoje, į kurią buvo išsiųstas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei pa
dedant.

Pirmoje eilėje iš kairės: gimnazijos direktorius A. Šmitas su abiturientais I. 
Bitautaite, D. Korintą!te ir klasės auklėtoju P. Koch. Antroje eilėje iš kairės: 
abiturientai A. Tydeksas, A. Herbstas ir St. Kairys

Man jo kalba skambėjo kaip muzika. 
Logiškai Išdėstė, kada ir kokie 
renginiai įvyko, kokios jų didžiausios 
problemos ir kas planuojama ateityje. 
Robertas Ivaretto susilaukė nė ploji
mų, bet ovacijų. Aš buvau užburta. 
Per vienerius metus taip gerai išmokti 
kalbą yra nuostabus dalykas, net ir 
priimant dėmesin, kad tą kalbą galėjo 
būti girdėjęs. Tačiau iš tiesų dar ir ne 
tas manė užbūrė. Užbūrė jo pasišven
timas lietuviškam darbui. Pietų Ame
rikoje, o ypač Urugvajuje lietuviška 
veikla buvo sunykusi, nes mūsų 
pokario išeiviai pavargo, suseno, 
išmirė. Ir štai tie jaunieji, gimę jau 
svetur, Lietuvos nematę, o ir girdėję 
apie ją nebuvo perdaug, stojo į darbą. 
Nuo tos akimirkos tie nesvarbūs 
kaimynai mano dešinėje, pasidarė man 
patys svarbiausi.

Dabartinis gimnazijos direktorius 
Andrius Šmitas savo pranešime nu
švietė mokyklos padėtį. Mokinių 
skaičius sukasi apie pusantro šimto, 
kurio didesnė dalis vis dėlto susideda 
iš pačioje Vokietijoje gyvenančių 
lietuviškų šeimų. Tik pastaraisiais 
metais pradėjo didėti iš užsienio 
atvykstančių mokinių skaičius. Taip, 
vokiečių valdžia dalinai remia, bet 
reikia ir patiems surinkti dideles 
sumas. Aukos išskirstomos mokinių 
bendrabučio ir pilies išlaikymui, 
mokytojų algoms (kurios ilgą laiką 
tebuvo tik simbolinės) ir mokymo 
priemonių įsigijimui.

Pertraukos metu susitikau seną 

T A U T I E C 1 AI,
iki "Mūsų Pastogės" Spaudos Baliaus liko tik dvi savaitės. Kiekvienais 

metais Spaudos Balius darosi įdomesnis ir gausiai lankomas.
šiais metais svečiai gėrėsis klubų programose pagarsėjusios, italų kilmės, 

modernių dainų atlikėjos, Antonellos dainavimu.
Jūsų laukia gardūs užkandžiai. Smorgasbord valgiai, tortai, pyragaičiai ir 

kava.
Spaudos Baliaus metu galėsite veltui gauti specialiai šiam vakarui išleistą 

"Spaktyvą", kurioje rasite jumoro skirto Jums.
Loterijoje - auksas ir sidabras tik už vieną dolerį.

pažįstamą, dr. Vincą Natkevičių, 
ilgametį Vasario 16-tosios gimnazijos 
direktorių. Aišku, tai mano vaikai ir 
kaip malonu, kad ne veltui tiek metų 
dirbta! 0 pasikalbėjus su jaunuoliais 
pasirodė, kad jie visi Vasario 16- 
tosios gimnazijos auklėtiniai. Kuklūs, 
nors tuo pačiu pilni entuziazmo, 
kupini ryžto, trokštantys daugiau 
žinių apie Lietuvą. Vienas pasiryžęs 
specializuotis Lietuvos istorijoje, kiti 
norėtų įstoti į Lietuvių kalbos 
katedrą ir visi nerimsta, norėdami 
stvertis darbo. Vasario 16-tosios 
gimnazija? Tai mūsų gražiausios 
jaunystės dienos! Mes kaip viena 
šeima. O taip, mes susirašinėjame, 
palaikome ryšius. Kaip smagu, kai esi 

tarpe tiek daug jaunų lietuvių. Visas 
pasaulis mūsų. Lietuva mūsų.

Žodžiai man kažkur anksčiau 
girdėti... Prisiminiau. Tai Danutės 
Baltutytės žodžiai, kada 1984 metų 
Lietuvių Dienų metu, Canberoje, 
vedžiau su ja pasikalbėjimą Sydnejaus 
radijo valandėlei, jai tik sugrįžus iš 
Vasario 16-tosios gimnazijos. Ir tai 
žodžiai Marinos Coocaitės, taip pat 
gimnazijos auklėtinės. Ir Ričardo 
Červino... Visi veikliausi Australijos 
jaunuoliai! Atrodo, ko tėvai nepajėgė 
(diegti savo vaikų širdyse, Vasario 
16-tosios gimnazija pajėgė. Gali būti, 
kad ten buvo didelis jaunimo telkinys, 
kad turėjo entuziastingus mokytojus, 
kad visi būriu aplankė Lietuvą, gali 
būti... Bet rezultatai aiškūs, Vasario 
16-tosios gimnazijos metodai akivaiz
dūs: jaunieji lietuviai darbuotojai yra.

Ko jiems dar reikia? Tik vieno - 
finansinės paramos dabartyje ir atei
tyje: aukos dabar, testamentai vėliau.

Visas pasaulis mūsų, skambėjo 
vieno jaunuolio šūkis. Tiek jau to 
pasaulio, kad tik Lietuva būtų mūsų.

Kaip jaudinančiai gražu: ir Pranas 
Zundė, prieš 38 metus pirkęs pilį 
jauniesiems lietuviams, ir Vincas 
Natkevičius, ilgametis direktorius ir 
mokytojas, ir Andrius Šmitas, dabarti
nis direktorius, ir ta krūva pasiryžėlių 
jaunuolių VII-tajame Seime mane 
stebino ir graudino.

Taip. Aš galutinai (tikėjau į Vasario 
16-tosios gimnaziją.

Genovaitė Kazokienė
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Skaitytojų pasisakymai
AUSTRALUOS LIETUVIU FONDAS

Šių metų Australijos Lietuvių 
Fondo metiniame susirinkime rugpjū
čio mėnesio 28 dieną valdyba pateikė 
metinę apyskaitą su balansu ir 
iždininko pajamų ir išlaidų sąskaita, 
bet nebuvo pelno ir nuostolio sąskai
tos. Per paskutinius dvejus metus 
Australijos Lietuvių Fondo susirin
kimuose buvo keliamas klausimas dėl 
jo atskaitomybės ir pilnos metinės 
apyskaitos fondo nariams pateikimo, 
kadangi Australijos Lietuvių Fondas 
iš metų į metus metiniuose susirinki
muose pateikdavo tik iždininko pinigi
nių pajamų bei išlaidų sąskaitą. Po Šių 
reikalavimų, praėjusiais metais jau 
buvo pateiktas metinis balansas, bet ir 
jis buvo klaidingas, ir jį susirinkimo 
metu reikėjo pataisyti. Šiais metais - 
tik balansas. Nebuvo pelno ir nuosto
lio sąskaitos.

Fondo iždininko išlaidų sąraše 
parodyta, kad Fondas sumokėjo 4872 
dolerių mokesčių už paskutinius 
keletą metų. Fondo valdyba neturė
dama pelno ir nuostolio sąskaitos, 
negali žinoti koks yra metinio pelno 
likutis, už kurį turi mokėti mokesčius. 
Gal būt nevedimas tikslios atsiskai
tomybės ir neturėjimas pelno ir 
nuostolio sąskaitos ir prisidėjo prie to, 
kad Fondas turėjo mokėti mokesčius.

Fondo statuto 59 paragrafas sako: 
"The committee shall cause proper 
accounting and other records to be 
kept and shall distribute copies of 
every profit and loss account and 
balance sheet... ir toliau... the 
committee shall cause to be made out 
and laid before each annual general 
meeting balance sheet and profit and 
loss account..." iškyla klausimas,

F A M

šių metų "Mūsų Pastogės” Nr.34 
atspausdintas Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Geelongo Apylinkės 
susirinkimo aprašymas, šiame aprašy
me ALB Geelongo Apylinkės valdybos 
pirmininkas O. Schrederis rašo: 
"Metinės veiklos pranešimus padarė 
pirmininkas O. Schrederis, kasininkas 
S. Šutas ir revizijos komisijos 
pranešimą - A. Baltrūnas". Bet ponas 
pirmininkas pamiršo, kad pranešimus 
padarė ir Geelongo Lietuvių organi
zacijų atstovai. Būtent - G. L. 
sąjungos pirmininkas J. Gailius, G. L. 
S. klubo "Vytis" sekretorius K. 
Starinskas ir G. L. S. Židinio Tėvūnas

MŪSŲ SKAUTAI

FE N KERI UŽI DI NI O 
VEI KLOS

Penkeri metai ir atskiro žmogaus 
gyvenime ilgėlesnis laiko tarpas, o tuo 
labiau organizacijos gyvenime. Štai 
tokią penkerių metų savo gyvavimo 
sukaktį atšventė Geelongo Skautų 
Židinys. Kiek sąlygos leido, savo 
sukaktuvinę šventę iškilmingai atžy
mėjo rugpjūčio mėnesio 21 dieną 
pradedant Šventomis Mišiomis, kurias 
atnašavo kunigas J. Petrauskas. Pir
mąjį skaitinį atliko žid. s. V. 
Mačiulis ir kitą bei parmaldavimo 
maldą žid. G. Valaitienė. Mišių aukas 
atnešė buvusi pirmoji Židinio Tėvūne 
v. sk. pskl. L. Volodkaitė - Koszela ir 
dabartinis Tėvūnas s. vyt. L. Bungar
da. Nors pasitaikė vėsokas žiemos 
rytas, tačiau Šv. Mišiose dalyvavo 
gana gausus maldininkų skaičius, 
drauge su kunigu giedantis giesmes, 
kalbantis maldas. Bemaž į visų 
maldinikų širdis atėjo ir jas sustiprino 
pats Kristus.

kodėl valdyba nesilaiko fondo statuto 
ir jį ignoruoja.

Australijos Lietuvių Fondas turi ir 
jo valdyba administruoja pagal pasku
tinius davinius 347000 dolerių kapita
lą. Taigi nemaža pinigų suma. Todėl 
labai svarbu, kad Fondas turėtų 
tikslią atsiskaitomybę ir vestų visas, 
pagal Australijos buhalterijos stan
dartus reikalingas, knygas ir sąskai
tas. Net ir įstatymas to reikalauja 
tokioms organizacijoms, kaip Austra
lijos Lietuvių Fondas, kuris yra 
oficialiai įregistruotas Viktorijos 
valstijos valdžios įstaigose. Be to, 
balanso aktyve parodyta, kad V. ir G. 
Kazokų fondo pinigai investuoti 
atskirai. Tas yra gerai, bet pasyve jo, 
kaip kapitalo, atskirai nematyti. Jis 
yra suplaktas į bendrą fondo rezervą. 
Šis fondas turi specialią paskirtį, yra 
neliečiamas, ir tik jo palūkanos gali 
būti skiriamos meno premijoms, todėl 
jis turėtų turėti atskirą sąskaitą ir 
balanso pasyve būtų atskirai parody
tas, kaip V. ir G. Kazokų fondas.

Bendrai paėmus, Fondo valdyba 
metų bėgyje parodė gražią veiklą, 
paskyrė organizacijoms ir pavieniams 
asmenims 34863 dolerių jų kultūrinei 
ir tautinei veiklai paremti. Tai yra 
didelis finansinis įnašas ir parama 
mūsų organizacijoms, kurios dažnai 
yra reikalingos materialinės pagalbos. 
Reikia tikėtis, kad Australijos Lietu
vių Fondas vadovaujamas sumanios 
valdybos ir toliau vykdys jo paskirtį ir 
rems mūsų organizacijas ir pavienius 
asmenis, kad išlaikyti jų kultūrinę 
veiklą gyvą.

J. šniras

f

L. Bungarda. Toliau jis rašo, kad 
dviem metams išrinkta valdyba. Čia 
jis irgi smarkiai suklydo. Valdyba 
rinko ne pagal Australijos Lietuvių 
Bendruomenės statutą, bet pagal 
Geelongo Lietuvių Bendruomenės 
statutą, kuriame 20 paragrafas sako, 
kad valdyba renkama vieneriems 
metams. Toliau pirmininkas taip pat 
pamiršo, kad buvo išrinkta ir revizijos 
komisija į kurią įėjo V. Čerakavičius, 
V. Bindokas ir L. Bungarda. Buvo 
išrinktas ir garbės teismas ir krašto
tarybos atstovai - L. Bungarda, P. 
Čerakavičienė ir S. Lipčius.

J. s.

METU 
SUK AKTIS

Po pamaldų, tolimesnioji šventės 
dalis buvo tęsiama Lietuvių namuose, 
kurią pradėjo žid. v. s. A. Karpavičius, 
pakviesdamas invokacijai kunigą J. 
Petrauską. Tuo pačiu žid. A. Karpa
vičius perskaitė Židinio vadovybės 
išsamiai paruoštą penkerių metų 
veiklos apžvalgą, baigiant prašymu į 
Aukščiausiąjį Visatos Kūrėją, kad Jis 
suteiktų palaimos ir stiprybės židinie
čių kurstomos aukuro ugnelės darbuo
se, tikint į Lietuvos laisvės prisikėli
mą.

Židinį penkerių metų gyvavimo 
sukaties proga žodžiu pasveikino 
L.S.S. Australijos Rajono Vadas j. v. s. 
fil. V. Vaitkus, A.L.B. Geelongo 
Apylinkės valdybos pirmininkas žid. 
0. Schrederis,
Sąjungos klubo valdybos pirmininkas 
žid. J. Gailius. Raštu sveikino 
Melboumo Skautininkų Ramovės pir
mininkė v. s. J. Žitkevičienė, Adelai

Geelongo Lietuvių Patartina su savimi pasiimti ir

dės Skautininkų Ramovės pirmininkas 
s. A. Pocius, Sydnejaiis Skautų Židinio 
narių vardu kanclerė žid. T. Vingilie- 
nė, L. S. S. Tarybos narys žid. v. s. J. 
Zinkus, "Tėvynės Židinio" redakto
rius ir L.S.S. Australijos rajono 
spaudos skyriaus vedėjas v. s. B. 
Žalys. Sveikinimus raštu perskaitė 
žid. S. V. Mačiulis.

Jeigu iš veiklos apžvalgos praneši
mo susidarė vaizdas, kad židiniečių 
veikla per visus penkerius metus buvo 
gyva, tai ir šioje šventėje jie padarė 
staigmeną. Šventės meninę dalį atliko 
penki židiniečiai dainos mylėtojai - L. 
Bungarda, J. Manikauskas, K. Starins
kas, O. Schrederis ir P. Vaičekauskas. 
Šis vyrų kvintetas puikiai padainavo 
kiekvienam taip mielas ir artimas, 
tėvynės ilgesiu persunktas dainas " Oi 
neverk motinėle", "Stoviu aš pari
mus”, dainą partizanui "Atlikęs 
pareigą Tėvynei". Dainininkams 
akordeonu pritarė žid. J. Manikauskas 
o dainas ir atlikėjus dalyviams

SEPTI N TOJI T AUTI NĖ 
' LIETUVA”

Stovyklos komitetas jau galutinai 
susitarė su stovyklavietės administra
cija dėl visų stovyklavimo sąlygų. 
Tenka prisiminti, kad už keliolikos 
kilometrų vyks Australijos skautų 
organizuojama jamboree, kur iš Paci- 
fiko kraštų susirinks apie dešimt 
tūkstančių skautų.

Komitetas stengiasi sutelkti kuo 
daugiau lėšų, kad sumažinus stovyklos 
mokestį. Išsiuntinėti loterijos bilietai, 
kuriuos prašome išplatinus, šakneles 
grąžinti V. Neverauskui.

Jau yra gauta aukų - paramos iš 
sekančių organizacijų ir pavienių 
asmenų: R. Sidabro 10 dolerių, J. 
Viliūnienės 10 dolerių, Adelaidės 
pensininkų klubo 30 dolerių, Lietuvių 
Caritas Ine. 200 dolerių, Adelaidės 
Lietuvių sąjungos Ine. 100 dolerių, 
Adelaidės Lietuvių Katalikių Moterų 
draugijos 100 dolerių. Skautiškas ačiū 
visiems mus parėmusiems. Laukiame 
paramos ir iš kitų organizacijų bei 
mūsų bendruomenės narių.

Stovyklos mokestis 95 doleriai 
asmeniui, tos pačios šeimos antram 
nariui 75 doleriai, trečiam ir sekan
tiems 60 dolerių.

Šis mokestis padengia visas stovyk
lavimo išlaidas, išskyrus ekskursiją, 
kur bus reikalinga apsimokėti kelionės 
autobusu išlaidas (apie 5 dolerius).

Jau išsiuntinėti aplinkraščiai ir 
registracijos lapai visiems tuntams. Į 
stovyklą galima užsiregistruoti tiktai 
per vietinį tuntą. Jeigu tunto nėra, 
tada prašome kreiptis tiesiog į VII - 
tosios Tautinės stovyklos komitetą: 
D. Baltutytė, 1 Belinda Street,

DĖL ŽIDINIO
Susirinkus reikalingam skaičiui no

rinčių vykti į Židinio organizuojamą 
ekskursiją Bowral Tulpių festivalio, 
spalio mėnesį 1 dieną numatyta 
ekskursija įvyks ir vykstančius prašo
me ruoštis ekskursijai.

Išvykstame punktualiai, nuo Lietu 
vių klubo patalpų East St. Bankstow- 
ne, 8 valandą ryto. Būtų labai gerai, 
jeigu visi ekskursijos dalyviai susi
rinktų keletą minučių prieš nurodytą 
išvykimo laiką.

Vykstant su savimi pasiimti maisto, 
kadangi pagal seną tradiciją - 
"piknikausime"!.. Ekskursijos metu 
aplankysime Bowral miesto centre 
vyksiančią Tulpių šventę ir kelis 
individualius, parodinius sodus. Eks
kursijai vadovaus v. s. Jonas Zinkus.

šiltesnės aprangos. Stebėkite oro 
pranešimus, lietingai dienai pasitai
kius, su savimi turėti lietpaltį ar skėtį.

Iš ekskursijos grįšime ten pat, prie 

pristatė meninės dalies pranešėja žid. 
I. Volodkienė. Ačiū jiems. Šventės 
meninė dalis baigėsi daina "Lietuva 
brangi", kurią sudainuoti vyrams 
padėjo visi dalyvavusieji. Su šia daina 
baigėsi ir Židinio sukaktuvinė šventė.

Šventei pasibaigus, visi dar galėjo 
pasivaišinti skaniais pietumis, pyra
gaičiais su kavute bei linksmoje ir 
šventiškoje nuotaikoje praleisti sek
madienio popietę. Pietus gamino ir 
kavute vaišino židinietės šeimininkės 
L. Blndokienė ir S. Bungardienė, 
susilaukusios paramos ir iš kitų 
židiniečių.

Jeigu ši jubiliejinė šventė buvo 
pavykusi, tai Židinio Tėvūno s. vyč. L. 
Bungardos didelių pastangų dėka, 
kuris kancleriui v. s. A. Karpavičiui 
susirgus, pats vienas ėmėsi visos taip 
nelengvos šios šventės ruošimo darbų 
naštos.

Linkime Geelongo Skautų Židiniui 
dar daug veiklių ir sėkmingų metų.

ALKA

STO VYKL A

Evandale, S. A. 5069. Telefonas (08) 
3630153.

Stovykla yra labai gražioje vietoje, 
netoli Adelaidės (27 km.), apsuptoje 
kalvų, miškingoje vietovėje. Stovyk
los nameliuose yra lovos 74 asmenims. 
Lovose čiužiniai ir pagalvės, patiems 
reikia atsivežti miegamus maišus arba 
dvi paklodes ir užvalkalą pagalvei. 
Kiekvienam stovyklautojui bus išduo
damos trys anklodės.

Stovykloje yra moderni virtuvė su- 
visais patogumais, todėl stovyklauto
jams indų atsivežti nereikia.

Visi stovyklaujantieji bus apdrausti. 
Stovykloje bus laikomasi Australijos 
Rajono Rajoninių Stovyklų Taisyklių.

Stovyklos programa jau paruošta. Ji 
labai įvairi ir įdomi. Nei vienam 
stovyklautojui neteks nuobodžiauti.

Tikimės, kad stovykloje dalyvaus ir 
ALS Sąjungos Dvasios vadas arba 
kitas lietuvis kunigas. Taigi, ir 
religinė pusė nepamiršta.

Numatoma suruošti ekskursiją į 
pajūrį, kur stovyklautojai galės atsi
gaivinti, jeigu tuo metu pasitaikytų 
karštos vasaros dienos. Vykstantieji į 
pajūrį privalės apsimokėti kelionės 
autobusu išlaidas.

Visus muzikai gabius stovyklautojus 
prašome nepamiršti muzikos instru
mentų, vakarais vyks laužai ir kiti 
renginiai, kur muzikiniai instrumentai 
bus ypatingai reikalingi.

Kviečiame visus Australijos lietu
vius skautus ir skautes į VII - tą 
tautinę Stovyklą "Lietuva".

VII Tautinės Stovyklos 
"Lietuva" komitetas

EKSK UKSUOS
Lietuvių klubo. Pinigus už ekskursiją, 
sumoje 13 dolerių, įmokėti B. ir L. 
Žaliams, 9 Lloyd Ave., Yagoona 2199, 
(telefonas 7903101), iki rugsėjo 24 
dienos . Iki to laiko neužsimokėjus, 
laisvos vietos bus užleidžiamos ki
tiems, šiuo metu dar yra keletas 
laisvų vietų autobuse.

Iki susitikimo spalio 1 dieną, 8 
valandą ryte!

Sydnejaus Skautų Židinys

DĖKOJU
Man susirgus, visiems mieliems 

bičiuliams bei organizacijų atstovams 
lankiusiems mane namuose ir ligo
ninėje, reiškiu nuoširdžią padėką. Ji 
reiškiama visiems o ypatingai S. ir L. 
Bungardams ir J. Medeliui.

Su pagarba ir nuoširdžiu dėkingu
mu.

Algirdas Karpavičius
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Ar saulė, ar lyja, ar vėjai pučia, kur 
buvę kur nebuvę, Adelaidės lietuviai, 
tarytum į atlaidus, traukia į Lietuvių 
namus. Ne kasdien Juose vyksta 
pasilinksminimai, ne kasdien ruošia
mos įdomybės, bet kartais...

Rugpjūčio mėnesio 21 dieną Lietu
vių namuose visų laukė maloni 
staigmena - gėlių puokštės, žydras 
dangus, žiedais išpuošti slėniai, čiur
lenantys upeliai, tolumoje mėlynuo
jantys kalnai... Tai ne pasaka, tai 
Bronės Mockūnienės keleto metų 
darbo vaisiai - jos tapybos darbų 
paroda. Kur žiūri, ten spalvų varsos, 
ryškios, bet nerėkiančios, viena su 
kita gražiai suderintos. Einant nuo 
paveikslo prie paveikslo, Jauti lyg 
būtum gamtoje, nuolat savo spalvas 
mainančioje, turtingame Australijos 
augmenijos glėbyje. Aukšti, padūmavę 
eukaliptai, viens prie kito besiglau- 
džiantys krūmokšniai, saulės spindulių 
nuspalvintos, lūžtančios Jūros bangos. 
Prisiminimų ir nostalgijos vedama, 
autorė teptuku grįžta į Lietuvą. Čia 
takelis, čia rytmečio ramybė, čia 
moterys skubančios į bažnyčią, čia 
šaltinis iš kurio ji kadaise gėrė...

Bronė Mockūnienė myli gamtą.
Tačiau tarp gausios peizažų tapybos 
matosi ir skirtingo turinio darbų. 
Keletas iš tokių jos "Nukryžiavimas 
1940", "Kristaus galva", "Gėlių 
puokštės", "Moters portretas" ir kiti.

Dauguma paveikslų tapyta šiais 
metais, tik nekurie yra iš ankstyves
nės kūrybos metų. Paskutiniųjų ket
vertų metų bėgyje dailininkės kūrybos 
stilius bei technika, matomai, perėjo 
ketimosi periodą. Prisimenant 1984 
metais Adelaidėje vykusią Jos darbų

B. Morkūnienės tapytas paveikslas "Gėlės prie ląngo

LINKI ME L AI MES

Ilgai jauktos Antaninos ir Jeronimo 
vestuvės įvyko rugpjūčio mėnesio 20 
dieną Sacred Heart bažnyčioje Ha
miltone. Vestuvių puota atšvęsta St. 
Peters Hall.

Šį didelį įvykį pažymėti ir drauge su 
jaunavedžiais pasidžiaugti susirinko 
svečiai iš Pertho, Wollongongo, Syd- 
nejaus, na ir beveik visa Newcastlio 
apylinkė. Antanina ir Jeronimas 
Pranckūnai ilgamečiai "Mūsų Pasto
gės" skaitytojai, dideli lietuviškosios 
veiklos rėmėjai, patys būdami nuošir
dūs ir draugiški turi daugybę draugų.

Vestuvinę ceremoniją vedė M. 
Gailiūnas. Sveikinimo žodį tarė New
castlio Apylinkės pirmininkas St. 
Žukas, profesorius V. Doniela ir J. 
Lapėnas. Palinkėta daug ilgiausių ir 
laimingų metų.

Vestuvės tęsėsi dar ir kitą dieną jau 
Antaninos ir Jeronimo sodyboje, kur

§ 
parodą, atrodo, B. Morkūnienės darbai § 
buvo daugiau realistiški, santūrūs. § 
Šiuo metu matome, kad jos kūryba | 
daugiau išplaukia iš jos vaizduotės, | 
spalvų naudojimas daug drąsesnis, 
kontūrai švelnesni - kūriniai įdomesni. 
Daugiausiai dailininkė tapo aliejiniais 
dažais ant drobės.

Žvelgiant į katalogą, akin krinta 
dailininkės duoti, savo darbams, itin 
taiklūs pavadinimai, kaip "Kur nuves § 
takelis", "Šaltinis iš kurio aš gėriau", § 
"Diena be saulės", kurie dar labiau^ 
pabrėžia siužeto mintį.

Parodos lankytojai atidžiai ap- | 
žiūrėjo eksponuojamus darbus, sveiki- c 
no dailininkę su dar vienu kūrybinio | 
gyvenimo pasiekimu ir ne vienas ėjo $ 
namo šypsodamasis, prie šono glaus- įį 
damas naujai įsigytą paveikslą. Keletos!} 
valandų bėgyje, apie trečdalis Bronės § 
Mockūnienės tapybos darbų iškeliavo § 
į jiems dar nežinomas savo naujas § 
gyvenamas vietas. §

Reikia prisiminti, kad Bronės Moc- | 
kūnienės darbai dalyvauja ir grupinėse c 
australų menininkų bei Lietuvių 
Dienų meno parodose. 0 neužilgo, per 
ateinančias Lietuvių Dienas meno § 
parodoje vėl turėsime progos susitikti §
su šios gabios ir įdomios tapytojos 
darbais.

Baigiant noriu palinkėti Bronei 
Mockūnienei sėkmės jos tolimesnėje 
kūryboje ir padėkoti už mums visiems 
suteikiamą progą išvysti pasaulį 
tokiose spalvose, kaip mato ji. Ačiū ir 
už vyno taurę, kuria visus aprūpino, į 
šią parodą specialiai iš Canberros 
atvykęs sūnus Jonas. Dar kartą geros 
sėkmės.

Janina Vabolienė

§ § § § § § § § § § § f § §
§ § § §
§
§ § § § f § $ $ §
§ §
§ § f § § § §

skaniausiais valgiais nukrauti stalai 
rodė šeimininkų begalinį lietuvišką 
vaišingumą. m. G.

Antanina ir Jeronimas Pranckūnai

$ $ § § § § § § $ $ § § f § f § $
§ § § §1

OKUPUOTOJE l TRUMPAI
LIETUVOJE! iŠ VISURf

♦Joniškio rajono Skaistgirio apylinkės § » sovietų Sąjungos vyriausias karto- 
Ramoškių kaime gyvena Barbora § grafas oficialiai pripažino, kad per 

Jasaitė, kurios pase įrašyta, kad ji yra § paskutinius penkiasdešimt su virš 
gimusi 1855 metų liepos 15 dieną ? metų visi Sovietų Sąjungos žemėla- 
Plungės rajono Stumbrių kaime. Tad | piai Ir miestų planai specialiai buvo 
jai neseniai sukako 133 metai. Ji yra | daromi klaidingai.
seniausia moteris Lietuvoje. Žemėlapiuose buvo pakeičiama

§ upių padėtis, klaidingai nurodomos 
* Klaipėdos "Baltijos" laivų statykla § miestų gatvės, iš viso nerodomi 
Suomijos firmai "Viartsilia" pagamino § svarbūs kalnai ir t. t.
naują plaukiojantį doką laivų § Taip buvo daroma politinės policijos 
remonto dirbtuves. Jų keliamoji galia § nurodymu, o tokie iškraipymai pradėti 
4.500 tonų. Dokas bus naudojamas | dar stalino laikais> kada kartografijos 

administracija buvo pavesta vidaus 
reikalų komisariato žinion.

Turku mieste.

♦ Vilniuje leidžiamas dienraštis "Tie-
sa" paskelbė pasikalbėjimą su vals- |
tybinio leidyklų komiteto pirmininku | nuo “pių ir potvynių Tšiais 
— — - ---------- ---- Straipsnyje jis metais kraštas ypatingai smarkiai

§ nukentėjo nuo šių stichinių nelaimių.
§ Po smarkių liūčių praėjusių monsūno 

sezono metu, visas šalies trečdalis 
atsidūrė po vandeniu. Daug žmonių 
paskendo, valstybei padaryti didžiu
liai nuostoliai.

Juozu Nekrošiumi. !
sako, kad "Mokslo" leidykla planuoja 
artimiausioje ateityje išleisti knygų 
seriją Lietuvos istorijos mokslo srity
je. Tarp ruošiamų išleisti knygų 
paminėtos niekur neskelbta A. Šapo- 

sutartis 
Ivinskio 
Vytauto 
Jonyno 

§kos "1665 metų Kėdainių 
arba švedai Lietuvoje", Z. 
"Lietuvos istorija" (iki 
Didžiojo mirties), du I. 
veikalai 
epocha" bei 
gaikščiai".

Ateinančiais metais žadama išleisti 
A. Kučinsko (Kučo) "Kęstutis".

§ * Rugsėjo 5 dieną Ignalinos atominėje
§ jėgainėje įvyko gaisras, dėl kurto buvo 

Mykolas Lietuvis ir jo įj išjungti branduoliniai reaktoriai. So- 
■' Lietuvos didieji kuni-

§
♦ Taip pat, "Tiesa" paskelbė Lietuvos | 
mokslininkų nuomonę "Lietuvių kai- 
bos ir valstybinės kalbos klausimu". 
Motyvuotą straipsnį pasirašė Lietuvos 
Mokslų Akademijos akademikas Vy- i 
tautas Mažiulis ir dešimtis kitų § 
akademikų bei filosofijos mokslų § 
daktarų. Jie siūlo į Lietuvos konsti- §
tuciją įrašyti sekančio turinio straips
nį:

"Valstybinė Lietuvos kalba yra 
lietuvių kalba.

Lietuvos respublika užtikrina lietu
vių kalbos vartojimą valstybės ir 
visuomenės organų veikloje, švietimo, 
kultūros, mokslo, gamybos ir kitose 
įstaigose, įmonėse bei organizacijose, 
valstybės rūpinimąsi visapusišku lie
tuvių kalbos ugdymu ir mokymu. 
Sudaromos sąlygos ugdyti ir kitas 
Lietuvos respublikoje vartojamas kai- 
bas, mokytis ir vartoti rusų kalbą kaip § 
Sovietų Sąjungos tautų tarpusavio § 
bendravimo priemonę." §

§
♦ Lietuvos komunistų centro komitete 
komisija persitvarkymo klausimams 
svarstyti, iš esmės pritarė dėl 
Lietuvos respublikos valstybinės kai- 
bos įteisinimo ir pateikė šį klausimą $ 
svarstyti Lietuvos aukščiausios tary- §
bos prezidiumui.

Komisija, taip pat, iš esmės pritarė 
ruošiamam dokumento projektui dėl 
papildomų priemonių lietuvių kalbos 
ir literatūros, Lietuvos istorijos ir 
geografijos dėstymo pagerinimo mo
kymosi įstaigose.

§
§ f § § § § § S § f §

§ f
§ f §

♦ Šią vasarą Lietuvoje numatomas įj 
geras derlius. Todėl Lietuvos ministrų § 
taryba, atsižvelgdama į žemdirbių § 
prašymus, siūlo derliaus nuėmimo §
laikotarpiu neorganizuoti įvairių susi- § 
rinkimų, pasitarimų, mitingų bei § 
masinių renginių. Rekomenduojama, | 
kad nedarbo ir poilsio dienomis 
miestiečiai padėtų žemdirbiams.

š
♦ Lietuviai aktyvistai Ona ir Mindau- § 
gas Šiboniai, gyvenę Kaune, atsisakę §
sovietų pilietybės buvo priversti § 
išvykti iš Lietuvos. Šiuo metu Šiboniai § 
su dviem dukrelėm penkių ir dviejų | 
metų amžiaus, randasi Strasbourge, > 
Prancūzijoje. $

♦ Bangladešas beveik kasmet kenčia 

vietų Sąjungos oficialiais pranešimais 
radioaktyvios medžiagos iš jėgainės 
neišsiveržė, tačiau tiriamos gaisro 
kilimo priežastys.

♦ Irako vyriausybė pasinaudojusi 
paliaubomis su Iranu, sukoncentravo 
dideles karines pajėgas krašto šiauri
niuose rajonuose ir pradėjo puolimą 
prieš sukilėlius kurdus, kurie jau seniai 
maištauja reikalaudami autonomijos. 
Šiuo metu, bandydami išvengti karo 
veiksmų Irake, tūkstančiai civilių 
kurdų perbėgo į Turkiją.

♦ Lenkijos vyriausybė . uždraustos 
Solidarumo unijos, lyderiui Lech Va
lensai pažadėjo pradėti rimtus pasita
rimus dėl Solidarumo unijos legali
zavimo. Tačiau, Lech Valensai iš 
vyriausybės pusės statomos sąlygos, 
kad pasitarimai įvyks, jeigu pastarasis 
pasinaudodamas savo autoritetu, su
stabdys Lenkiją suparaližavusius 
streikus.

Valensa sustabdė sreikus Gdanske. 
Sunkiau sekasi su streikų stabdymu 
Štetine bei Silezijos anglies kasyklų 
rajonuose, kur daugelis streikuojančių 
yra tos nuomonės, kad Valensa nėra iš 
vyriausybės gavęs pakankamai tvirtų 
garantijų dėl Solidarumo unijos lega
lizavimo.

♦ Čilės prezidentas Augusto Pinochet 
praktiškai užsitikrinęs savo kandida
tūros perrinkimą sekantiems aštuone- 
riems metams, panaikino ypatingą 
padėtį šalyje.

♦ Dvidešimtmetė Brazilijos plaukikė 
Ranata Argondi mirė bandydama 

perplaukti La - Manšo sąsiaurį.

♦ Po penkiasdešimties metų buvo 
atkasti nužudytų žmonių kaulai 
Kurpato miške, netoli Minsko. Atkas
ta 500 kapų, kiekviename jų daugiau 
kaip vieno žmogaus kaulai. Paskirta 
komisija pradėjo apklausinėti liudinin
kus, kurie pamena girdėję šaudymus ir 
matė mases žmonių atvežtų sušaudy
mui. Šaudymai prasidėję 1937 metais 
ir tęsėsi iki 1941 metų.

♦ Ženevoje įvyko Kipro prezidento 
susitikimas su Kipro sėdos turkų 
bendruomenės lyderiu. Susitikimas 
vyko tarpusavio supratimo atmosfe
roje.
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Cl K A G os •• NERIS"

Kai 1955 metais Čikagoje du 
lietuvių sporto Įdubai "Perkūnas” ir 
"Gintaras" nutarė susijungti, atsirado 
klubas nauju pavadinimu " Neris",kuris 
tebegyvuoja dar ir Šiandien. Klubas 
buvo nemažas, kultivavo krepšinį, 
tinklinį, lauko ir stalo tenisą, lengvąją 
atletiką ir Šachmatus. Klubo stiprybė 
buvo krepšinis ir tinklinis. Vyrų 
krepSinyje "Neris" net devynis kartus 
buvo lietuvių sporto meistru, davė 
visą eilę žaidėjų lietuvių rinktinei, o 
pats garsiausias iš krepšininkų Algis 
Varnas - gerai pažįstamas Australijo
je, atstovavęs rinktinę Pietų Ameri
kos bei Europos išvykose. Neatsiliko ir 
jaunių komanda, laimėjusi meistro 
vardą taip pat net devynis kartus. 
Nemažiau titulų laimėjo ir "Neries" 
tinklininkai vyrų, moterų, Jaunių bei 
mergaičių sportinėse grupėse. Jaunie
ji "Neries” tinklininkai ne kartą 
puikiai pasirodė ir amerikiečių turny
ruose, o moterų komanda sėkmingai 
pasirodė išvykose Australijoje ir taip 
pat planuoja dalyvauti Adelaidės 
sporto šventėje.

Čikagos "Neries" jaunių krepšinio komanda. Nuotraukoje iš kairės: klūpo - G. 
Šlapkauskas, J. Sasnauskas, A. Jankauskas, T. Prapuolenis, stovi - J. Tauras, E. 
čilenskas, S. Modestas, T. Šmulkštys, J. Falkner, S. Puodžiūnas, L. 
Bendoraitis, V. Puodžiūnas, A. Baršketis ir vadovas bei klubo pirmininkas 
Romas Puodžiūnas. Nuotraukoje trūksta trenerio E. Modesto.

IliHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHllllllllllllllllllllllllin

KALIFORNIJOS "BANGA"

Plačiai išsibarstę Kalifornijos lietu
viai apie sportinę veiklą ilgus metus 
nė negalvojo. Reikėjo žinomos leng
vaatletės Elvyros Šikšniūtės - Vodo- 
palienės ir Algirdo Gustaičio iniciaty
vos, kad pagaliau 1959 metais Los 
Angeles mieste būtų įsteigtas sporto 
klubas "Banga". Lauko teniso, o ypač 
krepšinio ir tinklinio sekcijos tuoj 

_ išvystė gyvą veiklą, dalyvaudamos 
pabaltiečių varžybose ar šiaip turny
ruose. Tačiau, nežiūrint daug žadan
čios pradžios, dėl didelių atstumų Ir 
nedidelio sportininkų skaičiaus spor
tinė veikla kaip ir išnyko. Tik 1977 
metais, kai iš Australijos į Kaliforniją 
atvyko Algis šėkas, didelis sporto 
entuziastas, kuris tuoj ėmėsi iniciaty
vos ir "Banga" buvo atgaivinta ir 
pavadinta "P. Kalifornijos Banga", 
kadangi Ji turėjo norą ir tikslą 

* apjungti visus P. Kalifornijos lietuvius 
sportininkus.

Didžiausias ir sėkmingiausias "Ban
gos" pasirodymas buvo I Pasaulio 
Lietuvių žaidynėse Toronte. Tada 
"Bangos" sportininkai parsivežė net
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Kada per 25 metus nenuilstančiai 
vadovavę klubui Z. Degutis ir 
ypatingai Zigmas Žiupsnys pavargo, 
"Neris" žymiai sunyko. Laimei atsira
do naujas klubo pirmininkas Romas 
Puodžiūnas, pilnas pasiryžimo grąžinti 
klubui senus garbingus laikus. Jo 
vadovaujama, jaunių krepšinio ko
manda šių metų lietuvių meistras ir 
jau antrus iš eilės metus ruošiasi 
žaidynėms Adelaidėje. Komandą su
daro T. Šmulkštys, G. Šlapkauskas, A. 
Jankauskas, S. Puodžiūnas, V. Puo
džiūnas, T. Prapuolenis, S. Modestas, 
L. Bendoraitis ir J. Sasnauskas. Visi 
aktyvūs lietuviškoje veikloje, visi 
žaidę gimnazijų komandose, daugu
mas jau gavo stipendijas universite
tuose. Pažymėtina, kad Sauliaus 
Modesto ir Alekso Jankausko tėvai 
žaidė su Šiaurės Amerikos lietuvių 
rinktine, kuri puikiai pasirodė Austra
lijoje, o Edis Modestas šios jaunių 
komandos treneris. Abu tėvai, o 
Jankauskas su visa šeima, su komanda 
atvyksta į Adelaidę.

R. Sidabras

15 medalių iš lengvosios atletikos, 
golfo, plaukimo ir šachmatų varžybų. 
Tose žaidynėse dalyvavo ir "Bangos" 
moterų tinklinio komanda.

Nenuostabu, kad ilgametis klubo 
pirmininkas Algis Šėkas, atsikėlęs iš 
Australijos, nori dalyvauti ir III 
Pasaulio Lietuvių žaidynėse Australi
joje. Jis pasiryžęs į Australiją atvežti 
net 25 sportininkus: vyrų ir moterų 
tinklinio komandas, būrį plaukikų, 
golflnlnkų ir šachmatininkų. Vyrų 
tinklinio komandą sudarys Burokas, R. 
ir A. Jarašiūnai, Koklys, Kulikauskas, 
Lizdenis, Norkus, Petraitis, Polikaitis, 
R advents ir Vilkas. Moterų komandoje 
žais D. Baumeraitė, A. ir K. 
Žiūraitės, A. Koklytė, D. Janulaitie
nė, J. Jasaitienė, Jonėnaitė, L. 
Reader, Tomkutė, D. Rugienaitė. 
Komandos trenerė V. Karalienė. Jei 
vyrų komanda bus tik vidutiniška, tai 
moterų su trimis žaidėjomis iš 
universitetų 'komandų žada būti 
ypatingai stipri. Abi komandos treni
ruojasi ir dalyvauja turnyruose.

Be tinklinio atvyksta trys šachma- 

tininkal: A. Baltutis, A. Kulikauskas ir 
V. Palčiauskas. Pastarasis yra ir 
puikus lauko teniso žaidėjas, o 
šachmatuose korespondentiniu būdu 
laimėjęs pasaulio meistro titulą, be to 
yra matematikos profesorius. Planuoja 
vykti ir du broliai plaukikai Lileikiai, 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynėse 
Toronte laimėję aukso medalius.

R. Sidabras . ............. .
K VI ETI MAS

1988 - taisiais, III Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynių metais 
sukanka penkiasdešimt metų nuo 
Lietuvos Tautinės Olimpiados, kuri 
vyko Kaune ir Klaipėdoje 1938 m. 
liepos mėnesio 16 - 31 dienomis. Šios 
reikšmingos sukakties proga, III 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių 
komitetas nori pagerbti buvusius 
mūsų Tautinės Olimpiados dalyvius - 
veteranus, kurie III Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynių metu viešės Adelai
dėje. Jie bus žaidynių komiteto 
svečiai ir kviečiami dalyvauti priėmi
me, kurio metu jiems bus įteikti 
sukakties prisiminimui specialiai pa
gaminti medaliai.

III Pasaulio Lietuvių Sporto žaidy
nių komitetas kviečia buvusius Lietu
vos Tautinės Olimpiados dalyvius, 
kurie žaidynių metu bus Adelaidėje ir 
norėtų dalyvauti priėmime, pranešti 
raštu žaidynių komitetui šiuo adresu: 
3 rd. World Lithuanian Sports Festival 
Committee, 27 Rickaby St., Croydon 
Park, S. A. 5008, suteikiant apie save 
šias žinias: 1. Vardas ir pavardė. 2. 
Gimimo data. 3. Dabartinis adresas. 4. 
Klubas, organizacija ar sąjunga už 
kurią turėjo starto teisę Tautinėje 
Olimpiadoje. 5. Kokiose Tautinės 
Olimpiados varžybose dalyvavo.

Užsiregistruoti prašome ne vėliau 
šių metų spalio 1 dienos.

J. Jonavičius >
III PLS žaidynių komiteto 

pirmininkas
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Šachmatai

Pasibaigė Sydnejaus miesto tarp- 
klubinės šachmatų pirmenybės. Už 
lietuvių šachmatų klubą žaidė trys 
komandos - A, B ir C klasėse.

Bendri šachmatų klubo rezultatai 
nėra geri. Pereitą savaitę įvyko klubo 
narių susirinkimas, kurio metu ko
mandų kapitonai padarė pranešimus 
apie pasibaigusį turnyrą. Klubo repre
zentacinė A grupės komanda žaidė 
aukščiausioje klasėje ir liko paskuti
nėje vietoje iš penkių dalyvavusių. 
Komandos kapitonas dr. I. Venclovas 
pranešė, kad pajėgiausias klubo žai
dėjas, čempionas V. Patašius dėl 
įvairių įsipareigojimų lietuviškoje 
veikloje, turnyre žaidė tik retkarčiais, 
kas skaudžiai atsiliepė bendram 
komandos rezultatui.

B grupės komandai sekėsi ne ką 
geriau. Joje sąžiningai žaidė tik 
vienas lietuvis Jonas Jencius, nepra- 
leidęs nei vienų varžybų. Visi kiti 
žaidėjai australai ir jugoslavai. Ir ši 
šachmatininkų grupė liko paskutinėje 
turnyro vietoje.

Žemiausioje C klasėje klubo koman
da surinkusi 24 ir pusę taško pelnė 5 
vietą iš 11 dalyvavusių komandų. 
Šioje grupėje žaidė šachmatų klubo 
sekretorius St. Rimkus. Kiti žaidėjai 
australai ir italai.

Po pranešimų įvyko draugiškas 
žaibo turnyras, kurį pravedė St.

Rimkus. Dalyvavo 10 šachmatininkų. 
Žaibo turnyrą laimėjo V. Patašius. 
Antrąja vieta pasidalino dr. I. 
Venclovas su P. Johnson.

Primename lietuviams šachmatinin
kams, kad spalio mėnesio 12 dieną 
prasideda Sydnejaus lietuvių šachma
tų klubo viešas metinis turnyras. Visi 
šachmatininkai kviečiami dalyvauti 
šiame turnyre. Turnyro mokestis 30 
dolerių. Turnyro laimėtojas gaus 400 
dolerių prizą. Pagal įvertinimą turny
ro dalyviai bus suskirstyti į grupes ir 
grupių laimėtojai gaus premijas.

Turnyre dalyvaus garsiojo Lietuvos 
didmeistrio Vlado Mikėno sūnus Alius 
Mikėnas iš Lietuvos. Šis turnyras 
pavadintas Vlado Mikėno vardu, 
šachmatininkas laimėjęs šį turnyrą 
gauna pereinamąją Vlado Mikėno 
vardu pavadintą taurę.

PERTHE
APYLINKĖS VALDYBOS 

PRANEŠIMAI
Ekskursija į turistinį Kalbarri 

miestą ruošta rugpjūčio 21 dieną, 
neįvyko. JI atidėta vėlesniam laikui, 
kada bus šiltesni orai, gamta daugiau 
pavasariška.

Norintieji vyktį į šią ekskursiją 
prašomi užsirašyti iš anksto. Kuo 
anksčiau bus žinoma kiek yra norin
čių, tuo daugiau galima turėti 
galimybių užsakant nakvynę.

LIETUVIO MOKESTIS
Jau praėjo daugiau, kaip du metų 

trečdaliai, tačiau dar daug tautiečių 
nepasirūpino sumokėti lietuvio mo
kesčio už 1988 metus. Primename, kad 
mokestį renka Apylinkės valdybos 
iždininkas E. Stankevičius.

RADIJO VALANDĖLĖ
Sekanti lietuvių radijo valandėlė 

bus transliuojama per 6NR radijo 
stotį, rugsėjo mėnesio 20 dieną, 6.30 
valandą vakaro.

SUKAKTUVININKAI
Rugpjūčio mėnesį keletas Pertho 

lietuvių minėjo gimimo jubiliejus, 
tarpe kurių E. Petrukėnienė atšventė 
savo 81 - ąjį gimtadienį.

ATVYKO - IŠVYKO
Į rytines valstijas išvyko J. ir A. 

Babarskai su dukra Angelina. Babars- 
kų šeima žada aplankyti draugus ir 
įdomesnes vietoves, aukštuosius Au
stralijos kalnus.

Iš Lietuvos aplankyti brolių atvyko 
Kazys Patupis, kuris tikisi pamatyti 
didesniąją Australijos dalį.

Kunigas dr. A. Savickis trumpai 
lankėsi Sydnejuje.

Visiems linkime gerų atostogų ir 
laimingų kelionių.

BRISBANEJE
Gautas pranešimas telefonu, kad 

Brisbaneje rugsėjo mėn. 4 dieną staiga 
mirė Vladas Račiūnas, ilgametis ir 
nuolatinis "Mūsų Pastogės" skaityto
jas. Kiek yra žinoma velionio žmona 
mirė prieš vienerius metus.

Vladas Kariūnas palaidotas rugsėjo 
6 dieną.

VIETOJ GĖLIŲ

Pagerbdama artimą bičiulį, garbingą 
lietuvį

A. A.
VLADĄ KACIŪNĄ

20 dolerių aukoju "Mūsų Pastogei".

Salomėja Zablockienė
Perth, W. A.
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SYDNEJUJE
MARUOS METŲ UŽBAIGIMAS

Procesija po pamaldų

Pereitų sekmadieni šv. Joachims 
bažnyčia Lidcombėje buvo beveik 
sklidina prisirinkusių tautiečių - vyko 
Marijos Metų užbaigimas, o drauge ir 
atkeltos Žolinės Šventės pamaldos.

Šv. Mišias atlaikė Sydnejaus lietu
vių kapelionas, prelatas Petras But
kus, į bažnyčią atlydėtas lietuviškojo

NEW SOUTH WALES GOVERNMENT

DEPARTMENT OF EDUCATION

STATE LANGUAGE POLICY 
PUBLIC SEMINAR

The State Language Policy Working Party was established by Dr T. Metherell, MP, 
Minister for Education and Youth Affairs, to undertake a full review of the provision 
of language education including:

• English as a Second Language,
• Bilingual Education Programs,
• Languages other than English,

in New South Wales primary and secondary schools. It will make recommendations 
to the Minister for Education and Youth Affairs on a Statė Language Policy.

In addressing its Terms of Reference, the Working Party will hold a

Public seminar: Saturday, 24 September.
10.00am until 5.00pm (Registration at 9.00am)
The Banquet Hall,
The Masonic Centre,
Cnr Goulbum and Castlereagh Streets, SYDNEY.

The seminar will focus on a list of key issues, available from:
Mr J. Little, Level 4, 9-13 Young Street, SYDNEY, NSW 2000. 

Persons interested in attending the Seminar are invited to contact m
Mr Little, NSW Department of Education. S
Phone: (02) 240 8814. 5

Dabar atkreipsime dėmesį į įsteigi
mą " Dievo karalystės" arba "dangaus 
karalystės", bet atsiminkime ką jau 
sužinojome iš Šventojo Rašto (skaity
dami pirmąjį Tomą 302 - 315 pusi.)

Specialistai sutvarkant keliones, pa
rūpinant lankytojų vizas bei emigra
cijos garantijų dokumentus.

DIDELI PAPIGINIMAI ORO 
KELIONĖMS

Europa ten ir atgal nuo $1550.
Iki metų pabaigos tik ribotas vietų 
skaičius.

jaunimo ir "Sutartinės" ansamblio 
moterų.

Pamaldų metu giedojo "Dainos" 
choras vadovaujamas Birutės Alek
naitės ir Justino Ankaus. Kaip kurias 
giesmes ir psalmę su atkartojimu solo 
giedojo Gražina Burbienė. Skaitymus 
skaitė, tikinčiųjų maldas paskaitė ir

ARBA išrūpinkite jiems kvietimą 
aplankyti jus Australijoje - kelionė 
oru iš Europos ten ir atgal nuo $1780. 
Galime tuoj atsiųsti Jums informacijų 
lapelį su pilnomis detalėmis.

PIRKITE AUTOMOBILIUS 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Nupirkite automobilį giminėms Sovie
tų S-goje - galite gauti paskutines 
mašinų L ADA kainas - skambinkite 
K. Šniukštienei telefonu (02) 262 
1144 (tik trečiadienio rytais) arba 
paskambinkite, kad jums būtų atsiųs
ta informacija.
Eastern Europe Travel Bureau 
75 King Street, Sydney, NSW (02) 262 
1144.

aukas atnešė jaunimo atstovai. Jau
trų, poezijos posmais persunktą 
pamokslą pasakė prelatas P. Butkus, 
peržvelgdamas Marijos garbinimą 
tėvynėje anksčiau ir dabar, kviesda
mas tikinčiuosius pavesti save ir 
tėvynę šv. Marijos globai.

šv. Mišios užbaigtos Popiežiaus 
Marijos metų malda.

Po pamaldų, ten pat, parapijos 
salėje vyko antroji Marijos Metų 
užbaigimo dalis - meninė programa, 
kurioje dalyvavo nemažai jaunimo, 
buvo (domi savo gausumu ir geru 
atlikimu. Programai vadovavo nepa
keičiamoji Marina Coxaitė.

Pradžioje "Sutartinės" ansambliui 
sugiedojus giesmę "Nusiminęs Kris
tus", prelatas P. Butkus paskaitė tai 
dienai pritaikytą invokaciją, po kurios 
"Sutartinė" vėl sugiedojo "Dangaus 
Karalienė". Ričardas Červinas pa
skaitė esė "Aušros Vartų Marija" ir 
poezijos pynę Marijos garbei. Violeta 
Grigutytė deklamavo tėvynėje sukur
tą eilėraštį - giesmę "Kas randa 
Mariją". Poetas Almis Jūragis perskai
tė savos kūrybos poemą "Mąstymas 
Dievo Motinos Medjugorje apsireiški
mo tema", Antanas Šatkauskas pa
deklamavo pogrindinės spaudos eilė
raštį o Daina Šliterytė "Tau Marija" ir 
Edvinas Donela "Pavasario žaliais 
takais".

Pabaigoje "Sutartinės" moterys 
padainavo "Ten, kur plaukia Nemunė

šv. RASTO TYRINĖTOJU SKELBIMAS
DIEVO KARALYSTĖ - JOS

Pirmame ir antrame Šventraščio 
Studijų tomuose mes įrodinėjom, kad 
"Pagonių Laikai," " - nuo vaizduojan
čios Izraelio karalystės pašalinimo iki 
Mesijinės karalystės įkūrimui, - turėjo 
pasibaigti po 1914 metų. Po mūsų 
"Viešpaties antrojo atsilankymo, įvy
kusio 1874 m. buvo laikas "pjūties," 
kurios pirmesnėje dalyje įvyko surin
kimas Kristaus jaunosios; vėlesnėje to 
priespaudos laiko dalyje bus griauna
mos dabarties įstaigos ir prisiren
giama įsteigti naują Karalystę. Pasi
naudodami tat pranašingojo žiburio 
šviesa (Psalmė 119:105; 2 Petro 1:19) 
pažiūrėkime dabar į kai kurias 
pranašystes, kalbančias apie šitos 
Aukščiausiojo Karalystės įsteigimą. Ji 
bus penktoji visuotinoji žemės viešpa
tystė be pabaigos; ir joje bus 
palaiminti visi jos piliečiai. Jos 
įkūrimas buvo atvaizdintas trimitavi
mu Jubiliejaus trimitais (3 Mozės 
25:9); todėl per pranašą Agėjų (2:8), 
pasakyta, kad pagaliau ji bus pripa
žinta kaip "Visų tautų pageidavi
mas."

Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bučins
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

lis", "Plaukia antelė, plaukia siero- 
ji..." ir "Oi rūta, rūta, rūtytėle", po 
kurių prelatas P. Butkus dar paskaitė 
‘savos kūrybos "Tavyje mūsų viltys".

Meninės programos pabaigoje visi 
sugiedojo Tautos Himną.

Po to, šventės dalyviai buvo 
pakviesti parapijos komiteto pirmi
ninko Br. Genio paruoštoms vaišėms, 
kur visi dar kurį laiką maloniai 
pabendravo. Ž

PERTHE
JUODOJO KASPINO DIENA

Juodojo Kaspino Diena ruošiama 
paminėti komunistinės Rusijos ir 
nacistinės Hitlerio Vokietijos sutar
čiai, pagal kurią buvo sudarytos 
sąlygos Sovietų Sąjungai okupuoti 
Pabaltijo kraštus.

šals metais Juodojo Kaspino Diena 
buvo suruošta rugpjūčio 23 dieną 
turistiniame Mandurach mieste. De
monstracija vyko prie parduotuvės 
pardavinėjančios sovietų gaminamas 
mašinas.

Atrodo, kad suruoštos net kelios 
demonstracijos prie parduotuvių par
duodančių sovietų gamintas mašinas, 
atnešė rezultatus - net trys parduo
tuvės nustojo pardavinėti Sovietų 
Sąjungoje gamintas automašinas, ku
rios gaminamos tremtinių rankomis, 
už tai negaunančių jokio atlyginimo.

(KŪRIMAS IR PASIRODYMAS 
apie tos karalystės valdytojus iš ko jie 
susidarys.

(1) Ji bus Dievo karalystė todėl, 
kad dangiškasis Tėvas yra didysis 
Karalius, ir dėl to, kad visas 
išgelbėjimo planas, kuris bus įvykdy
tas Tūkstantmetiniu karaliavimu, yra 
jo sumanytas ir prirengtas. Ji bus jo 
karalystė dėl to, kad bus įsteigta ir 
palaikoma jojo galybe. (1 Kerint. 
15:24-26) Ji bus Dievo karalystė dar 
dėl to kad jis bus laikomas aukščiau
siuoju valdovu ir jo įstatymai bei jo 
meilė Ir malonė pasirodys per jo 
paskirtąjį Tarpininką.

(2) Ji bus taip pat ir Kristaus 
karalystė - Dievo brangiausiojo 
Sūnaus karalystė, todėl, kad Kristus, 
naujosios sandoros Tarpininkas, bus 
teisėtasis Tėvo atstovas, panaikinimui 
pikto ir nuodėmės ir įvedimui visų 
atpirktųjų į pilną ir nuoširdų paklus
numą dangiškam Tėvui ir jo įstaty
mams, ir pilną atsteigimą į dieviškąjį 
panašumą ir malonę ir į amžinąjį 
gyvenimą.

(3) Ji bus taip pat ir šventųjų 
karalystė toje prasmėje, kad jie, kaip
"karališkoji kunigystė" (Apreišk. 
5:10), karalius, teis ir laimins pasaulį 
bendrai su jųjų Viešpačiu Jėzumi. - 
Romiečiams 8:17, 18.
Dievo karalystė!

Tęsinys. Bus daugiau.

Jean ir Jayne jums suteiks smulkesnių 
informacįjų telefonu.

LANKYTOJŲ VIZOS IR 
GARANTUOS

Kreipkitės dabar pasitarti dėl prašy
mų pratęsti savo atostogas su<f 
draugais ar giminėmis Lietuvoje, ' i
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TALKŪS PASKOLOS -PIGESI1ĖS! TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

Adelaide - Sekmad. 1-3 vai.
Melbourne - Šeštad. 10-2 vai.

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.

Baldams, automobiliui, smulkiems reikalams... 
Asmeninės, garantuotos paskolos iki $10,000

$10,000 penkiems metams kainuos tik $58 i savaitę.
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Informacij a
Aukos

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO

L. Silas N.S.W. $5
Birutė Kavai Vic. $15
J. ir S. Kušleikos N.S.W. $5
J. Šniras Vic. $10
J. Sedliorius Vic. $5
P. Bačinskas Qld. $5
Z. Adickas T asm. $5
Elena Vilkinąs Qld. $5
J. Gailius Vic. $9.50
L. Budzinauskas A.C.T. $10
J. Paragienė Vic. $5
R. ir P. JuozapaičiaiN.S.W. $1
P. Burkys N.S.W. $5
B. Leitonas Vic. $5

NAUJI
M.P." SKAITYTOJAI

A. Galiauskienė Vic.

GEELONGE
Rugsėjo 8 - sios šventė Geelonge 

rugsėjo 18 dieną bus švenčiama 
sekančiai:

Pamaldos vyks šv. Jono bažnyčioje, 
sekmadienį, 9.30 vai. ryto, kurias 
atnašaus kunigas J. Petrauskas, orga
nizacijų atstovai dalyvauja su savo 
vėliavomis. Su savo vėliava dalyvaus 
ir Melbourne DLK Vytenio Šaulių 
kuopa, o taip pat ir lietuvių karių - 
veteranų sąjunga "Ramovė".

Po pamaldų visi vyksime į Geelongo 
Lietuvių Bendruomenės namus, 128 
Douro Str., North Geelong, kuriame 
vyks oficialus minėjimas. Paskaitą 
skaitys svečias šaulys K. Bartaška.

Po minėjimo bus bendruomenės 
moterų paruošti pietūs.

Laukiame visų gausiai dalyvaujant.

Geelongo Apylinkės valdyba 

>c>oaoooooooioo BBBaeaBe

R EI K ALI N G A

"Mūsų Pastogės" redakcijai, tekstų 
spausdinimui reikalinga kompiuterio 
mašininkė-kas Pageidautinas geras 
lietuvių kalbos žinojimas.

Kreiptis raštu: P.O. Box 550, 
Bankstown 2200, arba telefonu 
7903233.

Redaktorius
IBCBBBBBBBSBBSaOOBBCa

HOBARTE
Tautos Šventė bus minima sekan

čiai:
Rugsėjo 24 dieną, šeštadienį, 8 

valandą vakare koncertas universite
te (University Centre, Stanley Birbu- 
ry Theatre). Koncerto programoje 
Adelaidės moterų dainos ir šokio 
ansamblis. Po koncerto kavutę paruoš 
Lietuvių Studijų draugijos komitetas, 
įėjimas - auka.

Sekančią dieną, sekmadienį, 10.30 
vai. pamaldos Katalikų St. Marys 
Katedroje, Harrington St. Giesmes 
giedos Adelaidės moterų ansamblis. 
Vakare 4.30 vai. Tautos šventės 
minėjimas Lenkų klubo salėje 20 New 
Town Rd., New Town.

Paskaitą skaitys svečias iš Adelai
dės, buvęs Krašto valdybos pirminin
kas Vytautas Neverauskas. Programą 
atliks viešnios iš Adelaidės. Po 
minėjimo vakarienę ruošia moterų 
komitetas, po kurios vyks pasilinksmi
nimas.

įėjimas 10 dolerių. Stalus užsisaky
ti iš anksto pas S. Paškevičių telefonu 
726360.

Profesorius V. Skuodis į Hobartą 
atskrenda rugsėjo 13 dieną, antradienį 
9.55 vai. ryto.

Išskrenda ketvirtadienį, rugsėjo 15 
dieną, 10.25 vai. ryte.

Prašome visus tautiečius pasitikti ir 
išleisti garbingą svečią profesorių V. 
Skuodį.

SYDNEJUJE
Rugsėjo 22 dieną, ketvirtadienį, 9,45 

vai. iš ryto Sydnejaus aerouoste 
sutiksime profesorių V. Skuodį, kuris 
atvyksta iš Canberros.
Rugsėjo 25 dieną „ sekmadienį 2.30 
vai. po pietų profesoriaus V. Skuodžio 
pranešimas Lietuvių namuose Banks
towne.

ADELAIDĖJE
Profesorius V. Skuodis atskris 

rugsėjo 15 dieną, ketvirtadienį, 12.30 
vaL po pietų.

Pranešimą prof. V. Skuodis padarys 
rugsėjo 17 dieną, šeštadienį, 2 vai. po 
pietų Lietuvių namuose Eastry St. 
Norwood.

Kviečiame visus tautiečius gausiai 
dalyvauti prof. V. Skuodžio sutikime, 
pranešime bei jam išvykstant.
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Kiekvieną TREČIADIENI nuo 6 ūd 8 vai. po pietų.
Karšta* patiekalas ir Salti užkandžiai. Kaina 5 doleriai.
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PROF.

Rugsėjo 11 dieną, sekmadienį, 3 vai. po pietų 

?OS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

ū

rugaėjo 24 dieną Šeštadienį

SPAUDOS BALIUS
SKUODŽIO PRANEŠIMAS

Rugsėjo 25 dieną, sekmadienį, 2.30 vai. po pietų Lietuvių namuose 
Banks town e - profesoriaus V. Skuodžio pranešimas. 9
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j VISUS KVIEČIAME ATVYKTI į

j” Mūsų Pastogės Balių
Į KURIS ĮVYKS RUGSĖJO 24 DIENĄ.

| įėjimas $25, gera programa ir vakarienė.
Loterijoje bus traukiami laimingi bilietai - auksas, sidabras ir

■ tautinis išdirbinys.
Bilietai gaunami ir stalai užsakomi Lietuvių klube, tel. 708 1414, 

| "Mūsų Pastogės" redakcijoje 790 3233.

MELBOURNE
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 18 dieną, sekmadienį, 2 
vai. p.p. Lietuvių namuose įvyks Apy
linkės narių susirinkimas išrinkti 
Krašto Tarybos narius 1989 - 1990 
metų kadencijai. ALB statutas sako, 
kad "Vyriausias ALB reikalų tvarky
tojas ir jos valios reiškėjas yra Krašto 
Taryba", todėl mums yra labai svarbu 
išrinkti pačius tinkamiausius mūsų 
apylinkės narius šiam reikšmingam 
darbui. Kandidatai turi būti finan
siniai bendruomenės nariai, aktyvūs 
lietuviškoje veikloje ir pasiryžę visuo
met dalyvauti Tarybos posėdžiuose, 
sąžiningai atliekant apsiimtas parei
gas.

Melbourne lietuviai yra kviečiami 
gausiai dalyvauti šiame svarbiame 
susirinkime.

•
Prof. V. Skuodis atskris į Melbourno 

aerouostą rugsėjo 9 dieną, penktadie
nį, 10.50 vai. ryte.

Sekmadienį, rugsėjo 11 dieną, 2.30 
vai. po pietų, Lietuvių namuose - 

prof. V. Skuodžio pranešimas.

Melbourno Apylinkės valdyba
•

Pensininkų žiniai pranešame, kad 
sekantis susirinkimas įvyks rugsėjo 13 

? dieną, 1 vai. po pietų, Lietuvių 
(namuose.

Susirinkimo metu bus padarytas 
t pranešimas dėl numatytos išvykos į 

New Zealand. Tuo pačiu bus aptartos 
(galimybės suruošti 6 dienų išvyką į 

Maryborough ir rugsėjo 29 dienos 
| išvyką į Deniliquin.
<i Pensininkų klubo valdyba

Melbourno Lietuvių klubo valdyba 
praneša, kad 1988 metų spalio mėn. 9 
dieną, 3.30 vai. po pietų Melbourno 
Lietuvių klube yra šaukiamas metinis 
klubo narių susirinkimas, kurio kvoru
mą, pagal valdybos nutarimą, sudary
tų bent 30 dalyvaujančiu susirinkime 
narių. Susirinkimo programa yra 
sekanti: 1. Susirinkimo atidarymas ir 
prezidiumo sudarymas. 2. Mirusių 
Melbourno Lietuvių klubo narių 
pagerbimas tylos minute. 3. Mandatų 
komisijos sudarymas ir patvirtinimas. 
4. Praėjusio susirinkimo protokolo

1 skaitymas ir jo patvirtinimas. 5, Klubo 
valdybos pranešimai - pirmininko, 
iždininko, revizijos komisijos. 6. 
Klausimai ir atsakymai dėl padarytų 
pranešimų. 7. Valdybos narių rinkimų 
rezultatų paskelbimas. 8. Revizijos 
komisijos patvirtinimas. 9. Sumanymai 
ir klausimai. 10. Uždarymas.

Klubo metiniame susirinkime gali 
balsuoti ir būti renkamais tik apsimo
kėję nario mokestį nariai. Naujiems 
valdybos nariams anketas galima 
gauti bare pas Anuprą Rakštelį laike 
baro darbo valandų.

Lietuvių klubo namai yra visų 
lietuviškų organizacijų ir mūsų Ben
druomenės pastogė. Todėl, prašome 
visus aktyviai dalyvauti klubo reikalų 
sprendime per ateinantį susirinkimą. 
Melbourno Lietuvių klubo valdyba

Aukos
BALTIC NEWS
Pagerbdamas savo brolį A. A.

Alfonsą, 
Viktoras Venslova $50
J. Rakauskas $156,05
G. Grybaitė $10
N. Čelkienė $10
H. Meiliūnas $10

Mūsų Pastogė
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