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XXXI-ji metai

ALB Krašto Tarybos suvažiavimui artėjant

Sparčiai žingsniais artėja 
Lietuvių Dienos Adelaidėje, 
o su jomis ir ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimas.

Ateinančių dviejų mėne
sių laikotarpyje visose Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menės kolonijose per apy
linkių susirinkimus rinksime 
ALB Krašto Tarybos narius, 
kurie mus atstovaus Adelai
dėje. Kokie atstovai bus iš
rinkti, priklausys nuo tos 
lietuvių kolonijos tautinio 
susipratimo ir bendruome
ninės veiklos įvertinimo.

Manoma, kad geriausiai 
ALB Krašto Tarybos atsto
vus rinkti po Tautos Šven
tės minėjimų rugsėjo gale, 
kada visos įstaigos ar įmo
nės jau sudarusios savo tar
nautojų atsotogų sąrašus, ir 
kiekvienas renkamasis jau 
žino, ar jis galės važiuoti į 
Lietuvių Dienas.

Australijos Lietuvių 
Bendruomenės ateinančių 
dvejų metų veikla labai pri
klauso nuo Krašto Tarybos 
atstovų suvažiavimo pasise
kimo ir nustatytų gairių to
limesnei veiklai.

Krašto Tarybos atstovų 
suvažiavimo pasisekimas iš 
savo pusės priklauso nuo 
keturių pagrindinių dalykų:
1) nuo Krašto Valdybos or
ganizacinio pajėgumo, 2) 
nuo Krašto Tarybos atstovų 
kokybės, 3) nuo prezidiumo 
sumanumo ir 4) nuo geros 
suvažiavimo darbotvarkės.

Pajėgi Krašto Valdyba 
neturi vien tik palaidai pa
sakyti apylinkių valdyboms, 
kad dabar pradėkite skubiai 
rinkti atstovus. Čia reika
linga ateiti į pagalba su pa
tarimu mažiau pajėgiom 
apylinkėm kap ir kada pra
vesti tų atstovų rinkimus, 
nes jau laikas baigti ’rinkti 
atstovus atsižvelgiant į jų 
politines spalvas, bet 
žiūrėti, į jų bendrą naudin
gumą mūsų bendruomenės 
veiklai. Nuo atstovų inte
lektualinės ir organizacinės 
kokybės priklausys suvažia
vimo pasisekimas. Suvažia
vimas bus pasisekęs, jeigu 
atstovai su rimtu įsijautimu 
į savo pareigas svarstys 
bendruomenės reikalus ir 
nustatys geras gaires se
kančiųjų dvejų metų veiklai.

Suvažiavimo pasisekimas 
priklauso ir nuo išrinkto 
prezidiumo sumanumo. Iki 
šiol turėjome apie pusę tuzi
no ’’’profesionalų", kurie 
pasikeisdami vis suvažiavi
mams pirmininkavo. Atro
do, nė viena Krašto Valdyba 
nedrįso, kad neužgavus senų 
draugų, į prezidiumą pasiū
lyti naujų žmonių, kurie gal
būt įneštų ko nors naujo į 
mūsų suvažiavimus.

Taip pat būtina į prezi
diumą įtraukti nors vieną iš 
jaunosios kartos, kad jauni
mas jaustų, jog tas suvažia
vimas nėra vien tik senių 
pramoga, bet kad jis liečia ir

Rašo Albinas Pocius

jų kartą.
Kalbant apie suvažiavimo 

darbotvarkę iki šiol turėjo
me nevykusią madą apkrau
ti suvažiavimą mūsų vete
ranų paskaitomis. Tai pigus 
būdas užpildyti suvažiavimo 
laiką, bet mirtinas smūgis 
suvažiavimo darbams. Iš
klausius bent tris valandines 
paskaitas apie "bendruome
nės reikalingumą” ir po to 
visą dieną praleidus paskai
tų aptarimui arba diskusi
joms, jau nebelieka laiko nei 
energijos svarstyti bend
ruomenės statuto
pakeitimų, pritrūksta laiko 
bei energijos svarstyti 
bendruomenės statuto pa
keitimų, pritrūksta laiko 
aptarti Jaunimo Sąjungos ir 
jaunimo organizacijų reika
lams, Lietuvos laisvinimo 
svarstymams. Neturime 
laiko pakalbėti apie bend
ruomenės spaudą ir mūsų 
savaitgalio mokyklas. Visa 
tai nukeltame į kitą suvažia
vimą ir taip eina metai iš 
motų. Jeigu ir pakalbame 
apie jaunimą, tai tik prabė
gom, be noro ir entuziazmo, 
o spaudos reikalus palieka
me pačiam redaktoriui

Kai neseniai Izraelio par
lamentas (Knesset) nubal
savo išlaikyti Jeruzalės 
miestą savo rankose ir į 
Jeruzalę perkelti savo sosti
nę, įtampa Artimuose Ry
tuose ypač įkaito ir atrodo, 
sugriuvo anksčiau dėtos vi
sos pastangos išlaikyti Arti
muose Rytuose taiką ir 
konfliktus išspręsti taikiu 
derybų keliu. Net pačiame 
Izraelyje kilo nepasitenkini
mų tokiu parlamento spren
dimu, nes iš to gaunasi tik 
provokacijos, kurios nei Iz
raeliui, nei kitiems suinte
resuotiems nieko gero neža
da. Palestiniečių vadas Yas
ser Arafat ėmėsi iniciatly- 
vos sušaukti arabų vadus 
pasitarimui, ką toliau 
daryti. Drauge su aštriausia 
briauna iškilo palestiniečių 
laisvo apsisprendimo klau
simas. Jungtinėse Tautose 
pilnaties posėdyje 112 prieš 
7, 24-riems susilaukius nu
balsuota, kad palestiniečiai 
turi teisę į laisvą apsi
sprendimą, ir sudaryti savo 
nepriklausomą valstybę ir 
net pareikalauta iš Saugumo 
Tarybos, kokias sankcijas 
Izraeliui taikyti, jeigu 
Izraelis nepasitrauks iš 1967 
m. okupuotų sričių ligi lap
kričio 15 dienos.

Reikalas pagilino plyšį 
tarp Europos ir Amerikos, 
nes daugelis Europos kraštų 
palaiko arabų teisėtus 
reikalavimus, o Amerika 

spręsti arba kaip suorgani
zuoti lėšų Mūsų Pastogės 
tolimesnei egzistencijai.

Pagrindiniai Krašto Ta
rybos suvažiavimo darbai 
turėtų būti ne paskaitos apie 
senus dalykus, bet jeigu 
mums tikrai rūpi bendruo
menės tęstinumo išlaiky
mas, turime paskirti dau
giau laiko svarstant:

1) Jaunimo Sąjungos ir 
jaunimo organizacijų su
stiprinimo reikalus;

2) Savaitgalio mokyklų ir 
lietuvių kalbos universite
tuose įvedimą;

3) Lietuviškos spaudos 
tolimesnį likimą įskaitant 
bibliotekas ir

4) Talkininkavimą VLI 
K’ui bei Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei Lietuvos 
laisvinimo darbe.

Mūsų bendruomenės tęs
tinumas tegali būti užtikrin
tas tik per lietuvių kalbos 
mokyklų paruoštą prieauglį, 
kuris sudaręs veiklos kelią 
lietuviškojo jaunimo organi
zacijose ateis į bendruo
menę.

Lietuviškoji spauda yra 
mūsų bendruomenės veiklos 
barometras ir koordinato
rius. Be lietuviškos spaudos 
mūsų veikla netektų kelro- 

Art. Rytuose įtampa kaista
daugiau stoja už žydus. Pats 
Izraelio min. pirm. Begin 
pareiškė Luxemburgo už
sienių reik. min. G. Thorn, 
kad Izraelio Europos siūlo
mas taikos planas visai ne
priimtinas. Ir Egipto prezi
dentas Sadat, kuris net rizi
kavo konfliktu su kitais ara
bų kraštais siekdamas tai
kos Art. Rytuose ir ypač su 
Izraeliu pasijuto vienas, nes 
Izraelis nesiskaito nei su 
ankstyvesniais susitarimais 
ir nesilaiko duotų pažadų. 
Tuo tarpu Egiptas savo pu
sėje turi Amerikos prezi
dentą Carterį, ir greičiausia 
žydai darys viską, kad Car- 
teris nebūtų išrinktas Ame
rikos prezidentu. Tuo tarpu 
arabai grupuojasi prieš Iz
raelį ir drauge prieš Egiptą, 
nors Sadatas daug kartų 
nuviltas Izraelio, vis tiek 
dar tebetiki savo misija 
išlaikyti Art. Rytuose taiką. 
Vis tik čia svarbiausią vaid
menį turi palestiniečių 
problema, kurie pagrįstai 
reikalauja sau autonomijos 
su nepriklausoma valstybe 
ateity, kas ir yra raktas į vi
sų problemų sprendimą.

žodžiu, Izraelio ėjimai 
nustelbė Afganistano ir Ira
no problemas (bent šiam 
momentui). Net patys kai 
kurie Izraelio santūresni 
vadai kelia viešai klausimą 
— kam visa tai pasitaranau- 
ja?

Dail. A. Vingis rudens paukščiai

Dail. A. Vingio kūrinių paroda įvyks Tautos Šventės 
proga rugsėjo 14 d. Sydnejaud Lietuvių Klube

džio ir pasiklystų kaip kelei
vis be kelio tamsoje, todėl su 
važiavime ypatingu rimtu
mu turėtų būti svarstoma 
lietuviškos spaudos ateitis.

Kalbant apie Lietuvos 
laisvinimo kovą, tenka pa
brėžti, kad Amerikoje ir iš 
dalies Australijoje, ten kur 
Lietuvos laisvinimo akciją 
buvo nustumta į užnugarį 
arba visai pamiršta, tose 
bendruomenės apylinkėse

Čia atsiliepia visa nega
tyvioji pokario politika, kai 
greitomis neradus sprendi
mo kraštai ir tautos, net 
miestai buvo dalinami 
pusiau, kas' problemos neiš
sprendė, o tik ją laikinai 
nustūmė, kas su laiku ją dar 
labiau paaštrino. Tokios ne
normalios padėtys, kaip pa
dalinta Vokietija, ir Berlynas 
padalintos Korėja, Vietna
mas ir toji pati Jeruzalė 
šiandie veda prie didesnio 
masto konfliktų.

DEMOKRATŲ
KANDIDATAS —

J. CARTER

Pereitą savaitę New 
Yorke įvykusioje demokratų 
partijos konvencijoje parti
jos kandidatu į prezidentus 
pripažintas dabartinis JAV 
prez. J. Carter. Jo kietas 
varžovas sen. E. Kennedy, 
kovojęs su Carteriu už savo 
kandidatūrą, šioje konven
cijoje beveik be kovos nusi
leido duodamas pirmenybę 
J. Carteriui vien dėl to, kaip 
jis sako, kad neįvyktų de
mokratų partijos susiskal
dymas. Demokratams kon
kurentai respublikonai labai 
stipriai stovi ir gali išstumti 
demokratus lapkričio 4 d. 
rinkimuose. 

veikla smuko ir jaunimas 
pasitraukė, nes nebebuvo 
kovos akstino, kuris jaunimą 
vilioja ir sujungia jaunus ir 
senus bendram darbui. 
Jeigu norime, kad bendruo
menės veikla būtų gyva ir 
kad jaunimas eitų su visais 
kartu, kultūrinė veikla turi 
eiti ranka rankon su Lietu
vos laisvinimo akcija.

Jeigu per ateinantį Kraš
to Tarybos atstovų suvažia
vimą pamėginsime svarstyti 
esminius bendruomenės 
reikalus, mūsų bendruome
nės veikla bus stipri, nes visi 
žinosime, ko norime ir ko 
siekiame. Galbūt atstovai po 
pietų neišlakstys "giminių 
lankyti”, bet rimtai 
pasvarstys bendruomenės 
reikalus, kurie tampriai su
rišti su mokyklų, su jauni
mo, spaudos ir Lietuvos by
los reikalais.

Vietoje per suvažiavimą 
skaitomų paskaitų, jos 
galėtų būti atspausdintos 
Mūsų Pastogėje ir dėl jose 
iškeltų idėjų tik trumpai su
važiavime pasisakyti, kad 
sutaupius laiką svarbes
niems bendruomenės klau
simams.

ALB Krašto Tarybos su
važiavimas turėtų būti rak
tas į visą bendruomeninę 
veiklą. Šiame A. Pociaus 
straipsnyje iškeltos mintys 
tepaskatina ir kitus pagal
voti ir pasisakyti bendruo
meniniais klausimais bei 
išeiti su pasiūlymais. Lauk
sime čia iškeltoms mintims 
papildymų, kritikos ar naujų 
sugestijų. Red.

Mirė dail.
Leonas Žygas

Ilgesnį laiką sunkiai sir
gęs Adelaidėje mirė daili
ninkas Leonas Žygas rug
pjūčio 4 d., palaidotas rug
pjūčio 7 d.
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Propaganda ir tikrovė
Pries 40 metų Lietuva pa

teko sovietų priklausomy
bėje. Žinoma, ne savo gera 
valia ir sutikimu, bet prie
varta, užimta karine jėga, ir 
tik vėliau, sugriovus visą 
nepriklausomos Lietuvos 
santvarką, surežisuotas 
"liaudies seimas", kuris 
pasiprasė, kad Lietuva būtų 
priimta į Sovietų Sąjungą. 
Šitoji pries 40 metų sureži
suota komedija neįtikina 
pasaulio, o greičiau tik ati
dengia pačių sovietų nevy
kusį bandymą apgauti save 
ir kitus.

Jeigu viskas būtų vykę 
taip sklandžiai ir gražiai, 
kaip kad sovietai vaizduoja, 
tai kam buvo reikalingos tos 
baisios visos tautos aukos, 
kaip masiniai suėmimai 
pries liaudies seimo rinki
mus 1940 m. liepos mėnesį, 
kam reikėjo tų sau lygių ne
turinčių trėmimų į Sibirą 
1941 m., ką liudija dešimties 
metų partizaninės kovos 
pries sovietinę okupaciją? 
Visa tai ir dar daugiau prisi
menant ir primenant, ko 
vertos tos kalbos ir toji pro
paganda, kad Lietuva ir 

Liūdesio valandoje,
A .A.

EUGENIJUI KARPAVIČIUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Onai, 
dukrai Valerijai, sūnums Jurgiui ir Vytautui su šeimomis 
ir visiems artimiesiems.

Gražina ir Liuką Petrauskai

A.A.
EUGENIJUI KARPAVIČIUI 

mirus, jo žmoną, dukrą Valeriją, sūnus Jurgį ir Vytautą, 
vaikaičius ir visus artimuosius giliai užjaučiame.

Daiva įr Dan Bieri

A.A.
EUGENIJUI KARPAVIČIUI 

mirus, šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia
E. ir J. Augučiai

A.A.
EUGENIJUI KARPAVIČIUI 

staiga mirus, liūdesy likusiam sūnui Jurgiui Karpavičiui, 
šeimai ir giminėms reiškiame gilią užuojautą

Rūta ir Vincas Augustinavičiai

A.A.
EUGENIJUI KARPAVIČIUI

mirus, jo žmoną Oną, dukrą Valeriją, sūnus Jurgį, 
Vytautą, vaikaičius bei visus artimuosius giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Margarita ir Stasys Kavaliauskai 
Elvira, Alma ir Antanas

A.A.
EUGENIJUI KARPAVIČIUI 

mirus, giliai ir nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Oną, 
dukrą Valę, sūnus Jurgį ir Vytautą su šeimomis ir visus 
artimuosius.

0. ir V. Arai
V. Daudaras
0. Meiliūnienė
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kitos pavergtos tautos 
"džiaugsmingai" stojo į 
Sovietų Sąjungą.

Šalia to dar visais propa
gandiniais kanalais garsiai 
saukiama, kokią didžiulę pa
žangą Lietuva padariusi bū
dama sovietinėje priklauso
mybėje ir visa tai lygina su 
jų taip vadinama "buržuazi
ne Lietuva".

Tad kas gi laimėta per 
tuos 40 socialistinio gyveni
mo metų? Kad užtvenktas 
prie Kauno Nemunas ir įtai
sytas hydroelektrinė ? Kad 
nutiesta keletas naujų kelių? 
Kad pastatyta Vilniuje ope
ros rūmai? Kad įkurti nauji 
priemiesčiai su abejotinos 
vertės daugiabučiais na
mais? Kad visoje tautoje 
vykdomas prievartinis rusi
nimas? Kad Lietuva nomi

naliai niekur pasaulyje ne
egzistuoja? Netgi olimpija- 
dbse sportininkai lietuviai, 
laimį aukso medalius, negali 
prisistatyti kaip lietuviai, o 
paprasčiausiai užrašomi ru
sais?

Ir kokią kainą Lietuva 
moka už tą "laimingą so
cialistinę sovietinę gerovę"? 

Trys ketvirčiai (gal net ir 
daugiau) visų kraštų pajamų 
eina Sovietų Sąjungai Lie
tuvoje paliekant tik patį 
minimumą; už tą gerumą 
Lietuva sumokėjo trečdalio 
tautos aukomis - kalėjimais, 
tremtimi, koncentracijos 
stovyklomis ir kančiomis. Ir 
šiandie toji nelygi duoklė 
atiduodama suimtaisiais, 
jaunimu, paimtu į kariuo
menę, kuris lieja kraują ne 
už savo interesus. Tai tokia 
sovietinės gerovės kaina 
Lietuvoje. Ir dar nuolat gi
riamasi, kad šito siekė visa 
tauta. Jeigu ten tokia gero
vė, tai kam tos "Berlyno sie
nos" ne tik Berlyne, bet ap
link visą Sovietų Sąjungą, 
kodėl žmonės iš to rojaus 
bėga rizikuodami net gyvy
bėmis, kodėl už pastangas 
išvykti baudžiami kaip sun
kiausi nusikaltėliai?

Vėl gi dabartinės Lietu
vos propagandistai, nutylė
dami visas neigiamybes ir 
„trūkumus ir iškeldami esa
mus ar tariamus atsiekimus 
vis lygina, kas turima dabar 
ir ko trūko nepriklausomoje 
Lietuvoje. Iš tikrųjų čia yra 
pati naiviausia propaganda, 
nes is viso tokie palyginimai 
neįmanomi. Jeigu būtų dvi 
identiškos Lietuvos - viena 
kenčianti kapitalistinį jungą, 
kita laimingai gyvenanti so
cialistinėje gerovėje, nely
ginant Vakarų ir Rytų Vo
kietijos, - tada gal ir būtų 
galima gretinti, kur vyksta 
pažanga, o kur vergiškas iš
naudojimas.

MIRUSIEJI
Rugpjūčio 4 dieną ligoni

nėje, po tulžies operacijos 
staiga mirė Sydnejuje gerai 
žinomas, "Mūsų Pastogės” 
foto bendradarbis Eugenijus 
Karpavičius. Ne vieną kartą 
Australijos ir užsienio lietu
viai gėrėjosi meniškomis 
velionies nuotraukomis, ku
rios čia ne tik džiugino skai
tytojo akį, bet užsienio lie
tuvių spaudoje gražiai paro
dė ir mūsų Australijos gy
venimą.

Gimęs 1906.3.16 Tiflisyje, 
Gruzijoj, kur jo tėvas, ati
tarnavęs kariuomenėje ir 
gyveno. Čia taip pat gimė ir 
jaunesnysis brolis Povilas, 
dabar gyvenąs Kaune. Kai 
motina anksti mirė, tėvas su 
abiem vaikais grįžo į Lietu
vą ir 1920 metais apsigyveno 
Zarasuose. Eugenijus pra
dėjo mokintis ir baigęs ke
turias klases, įstojo į techni
kos mokyklos elektros ir au- 
tomechanikos kursus, ku
riuos baigęs, kiek laiko dirbo 
elektros stoty. Atlikęs kari
nę prievolę Lietuvos ka
riuomenėje, jis įstojo į Lie
tuvos policijos mokyklą, ku
rią baigęs, buvo paskirtas 
vachmistru į Zarasus. Čia 
gyvendamas vedė Onutę 
Ventlovaitę ir susilaukė 
dviejų sūnų: Jurgio ir Vy
tauto ir dukros Valės. 1935 
metais buvo perkeltas į Mo
sėdį, kur ėjo nuovados virši
ninko pareigas. Vėliau tose 
pareigose buvo Kulių mies
tely iki Vilniaus grąžinimo, 
kai jis buvo perkeltas į sos
tinę atsakingom policijos 
rezervo technikos būrio 
vado pareigom, kuriose IŠ

A.A.
ANTANUI MIKAILAI

mirus, jo dukrai Vidai Kabailienei, žentui prof. A.
Kabailai ir vaikaičiams reiškiame giliausios užuojautos.

R. S. Didžiuliai
J.B. Makuliai
S. Z. Stankūnavičiai

A.A.
ANTANUI MIKAILAI

mirus, nuoširdžiai liūdesy užjaučiame jo dukrą Vidą
Kabailienę, jos šeimą ir visus artimuosius

Daiva ir Dan Bieri

A.A.
ANTANUI MIKAILAI 

mirus, mielą jo dukrą Vidą Kabailienę, Algį, vaikaičius ir 
visus artimuosius liūdesy giliai užjaučia

Eugenija Bliokienė
Tamara ir Benius Vingiliai 
Birutė ir Peter Hammill

ir be to galima ope-
.ruoti gal ne tiek konkrečiais 
faktais, kiek prielaidom, ko
kia Lietuva būtų šiandie, 
jeigu ji būtų nepriklausoma. 
Tai aiškiai byloja patys 
nepriklausomos Lietuvos 
atsiekti laimėjimai, kai ji 
pradėjo gyvenimą stačiai 
ant griuvėsių, neturėdama 
netgi jokio valstybinio bei 
administracinio patyrimo, o 
visgi per dvidešimt laisvės 
ir kūrybos metų kraštas ne 
tik atsistatė, bet net pasiekė 
tokių aukštumų, kad galėjo 
drąsiai gretintis su pažan
giausiomis Europos tauto
mis. Lietuva kaip tokia tu
rėjo vardą ir prestižą visa
me pasaulyje, kai šiandie to 
vardo net žemėlapiuose ne
liko.

MIRĖ EUGENIJUS
KARPAVIČIUS

A.a. E. Karpavičius

buvo iki Lietuvos laisvės 
netekimo. Rusų laikais jis, 
kaip ir visa jo šeima, buvo 
gaudomi, tačiau jam pasise
kė išsislapstyti, gyvenant 
atskirai nuo šeimos Kėdai
nių apskrityje. Atėjus vo
kiečiams ir karo audroms 
Lietuvoje apsiraminus, jis 
grįžo atgal į policiją ir buvo 
paskirtas Kėdainių policijos 
vado padėjėju, vėliau polici
jos vadas Biržuose, šiose 
pareigose jis išbuvo iki pasi
traukė iš Lietuvos. Po karo, 
gyveno Augsburgo stovyk
loje ir 1949 metais išemigra
vo su visa šeima į Australiją. 
Kontrakto darbą atliko 
Concordo atsargos karių li
goninėje ir vėliau pradėjo 
dirbti kaip elektros ir elek
tronikos specialistas ameri
kiečių "Sunbeam" fabrike* 
kur išbuvo iki pensijos, nors

Būtų galima tokią žemą
propagandą pateisinti, jeigu 
Lietuva būtų savanoriškai 
pasirinkusi sovietinį kelią. 
Tai bent tie, kurie vedė prie 
to, gal ir pagrįstai dengtų 
savo klaidas pigia propa
ganda.

Tad jeigu Lietuva anose 
po pirmojo karo sąlygose 
per dvidešimt metų padarė 
stebuklus, tai per pastaruo
sius 40 metų ji būtų atsieku
si dešimteriopai daugiau, 
nes tauta yra ir darbšti, ir 
kūrybinga, ir veržli. Tą savo 
darbštumą ir kūrybingumą 
Lietuva įrodo ir dabar: ne 
kur kitur, o Lietuvoje yra 
pats auksčiausias is visos 
Sovietų Sąjungos gyvenimo 
standartas, ne kur kitur o 
Lietuvoje gaminami 
geriausi sovietų produktai,
kuriuos sovietai net ekspor
tuoja į kitus kraštus. Tad 
kuo gi sovietiniai propagan
distai giriasi?

(v.k.)

ir ęoto jis vadovybės buvo 
dažnai kviečiamas atlikti 
svarbių elektroninių įrengi
mo darbų.

Sydnejuje E. Karpavičius 
su šeima, buvo vieni iš pir
mųjų šio miesto lietuvių, įsi
giję puikius namus. Karpa
vičių šeima labai artimai 
bendravo su lietuviškąja 
Sydnejaus bendruomene. O. 
Karpavičienė buvo ir yra 
Moterų Socialinės D-jos 
narė, kai Eugenijus priklau
sė ramo'vėnams, taip pat 
būdamas ir spaudos foto 
bendradarbis. Foto meną 
Eugenijus pamėgo nuo pat 
savo jaunystės. Jau Lietu
voje jis nuolat bendradar
biavo "Policijos” ir "Trimi
to” žurnaluose, kai išeivijoje 
dažnai jo nuotraukas matė 
"Žiburiai” ir "Mūsų Kelias”, 
gi Australijoje metų metais 
jo puikios meninės ir repor
tažinės nuotraukos tilpo 
"Mūsų Pastogėje”. Dalyva
vo jis ir įvairiuose australų 
foto konkursuose, nuskin- 
damas ne vieną konkursinę 
premiją, kai prieš keletą 
metų, skelbtame Amerikos 
lietuvių žurnale "Lietuvių 
Dienos”, pasauliniame foto 
konkurse, jis laimėjo pir
mąją vietą. Daugybė jo 
nuotraukų tilpo J. Šoliūno 
išleistoje knygoje "Išvyka į 
Australiją", parodant istori
nę Amerikos lietuvių krep-
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Skautai akademikai veikia
sėkminga sueiga

DŽIAUGIAMĖS SESIŲ
DARBU

1980 m. liepos 14 d. I. ir E. 
Jonaičių namuose įvyko 
Akademinio Skautų Sąjū
džio (ASS) Sydnejaus sky
riaus sueiga. Nedidelis mūsų 
būrelis, broliai ir sesės gy
vena toli išsiskirstę šio pla
taus miesto pakraščiuose, 
bet į sueigas renkasi ištiki
mai ir punktualiai. Ir šioje 
sueigoje dalyvavo 14 narių. 
Skyriaus pirmininkas, fil. I. 
Jonaitis sueigą atidaryda
mas pasveikino Akademikių 
Skaučių draugovės seses su 
jų vėliausiu pasirodymu: 
australiečių visuomenei su
rengta pabaltiečių meno ir 
tautodailės paroda, kuri 
praėjo tikrai gražiai ir sėk
mingai. Iš tikrųjų, jaunų 
akademikių didelis darbas 
jau ne kartą kaip graži do
vana praturtino Sydnejaus 
lietuvių bendruomenės gy
venimą, o dabar pagarsino 
mūsų vardą ir tarpe vietinių 
gyventojų.

NAUJAS DIPLOMAS

Sueigai pravesti pakvies
tas fil. V. Bukevičius. Turė
jome progos ir vėl pasi
džiaugti, šį kartą asmenišku 
atsiekimu. Sesė Vida Viliū- 
naitė sėkmingai užbaigė 
aukštąjį mokslą įsigydama 
Bachelor of Pharmacy dip
lomą. Visiems besidžiau
giant sesei Vidai persegtas 
ASD ženkliukas į dešinę pu
sę, tuo suteikiant filisterės 
vardą, įteikta puokštelė gė
lių, o fil. M. Milienė jai pasa
kė tokį sveikinimo žodį:

"Brangioji sese Vida, mes 
šiandien esame laimingi ga
lėdami Tave pasveikinti 
aukštojo mokslo baigimo 
proga, o tuo pačiu tapusia 
mūsų filistere.
"Siek ten, kur vyzdis ne

pasiekia, laužk tai, ko protas 
nepajėgia”, pasakė mūsų 
poetas Adomas Mickevičius. 
Mes esame tikri, kad tu sie
kei ir nenustosi siekti, kad 
niekas negalės nustatyti ri
bų tavo jaunatviškam entu
ziazmui ir veržliai asmeny
bei. Tu ne tik sieksi, bet ir 
dirbsi. O tai tu jau dabar 
parodei. Ir mes džiaugia
mės, nes tokių žmonių Lie
tuva reikalinga.

Tad siek ir dirbk. Eik į 
gyvenimą su giedria nuotai
ka ir gryna sąžine. Nebijok 
mažo darbelio - nušluostyti 
skausmą kenčiančio ašarą, 
nebijok ir didelių darbų, ku
rie atrodys, kaip nepasie
kiamų kalnų viršūnės. Ne

S. kun. P. Butkus sesei E. Kiverytei riša greičiausiai at
gailos mazgelį. Juos su šypsena seka s. J. Zinkus

nusimink, jei tavęs neįver
tins. Toks yra idealistų liki
mas. O kai bus per sunku ir 
nežinosi, kur ieškoti pagal
bos, atsimink mūsų poetės, 
v.s. Augustaitytės-Vaičiū- 
nienės žodžius:
Tau benešant mažytį žibu

rėlį. 
Padus sužeis aštri laukų žo

lė...
Tik neužmiršk, ką medis 

anuomet iškėlė - 
Ir atsiklaupk prie kryžiaus 

pakelėj.

PAREIGA TĖVYNEI

Šios sueigos pašnekesio 
išeities tašku buvo parinkta 
T. Venclovos IV PL Jaunimo 
Kongrese skaityta paskaita, 
spausdinta "Pasaulio Lietu
vio Nr. 1/123, tema: "Ar 
galima kultūros kūryba išei
vijoje?” Kalbėjome apie 
paskaitos autoriaus nagri
nėjamus tris lietuvių rašme- 
nijos srautus: 1) oficialiąją 
krašto rašmeniją, 2) čio
nykštę - emigracinę ir 3) 
Lietuvos pogrindžio savilai- 
dinę. Anot autoriaus " jų 
kontaktai yra turbūt vienin
telis būdas palaikyti mūsų 
tautinę gyvybę ir išlaikyti ją 
iki geresnių laikų”. Panag
rinėję autoriaus mintis ir 
priėmę jo pagrindinius tei
gimus, stengėmės ieškoti jų 
pritaikomumo mūsų akade
miškai skautiškame gyveni
me ir ypač mūsų mažoje šei
moje, esančioje toli nuo di
desnių išeivijos centrų. Pri
ėjome šitokių išvadų: prita
rėme paskaitos autoriaus 
teigimui, kad, nors Lietuvos 
lietuviai žino tik dalį to, kas 
sukurta ir pasiekta išeivijo
je, bet vis dėlto pasidalini
mas krašto oficialiosios ir 
išeivijos kūrybos atsieki- 
mais šiandien yra šiek tiek 
lengvesnis negu buvo anks
čiau. Tačiau, kad Lietuvos 
pogrindžio savilaida galėtų 
pasiekti skaitytojus ir savų 
ir svetimųjų tarpe, reikia 
pasiryžiusios užsienio 
lietuvių pastangos. Savilai- 
doje dirbą žmonės kasdiena 
rizikuoja savo laisve ir net 
gyvybe. Kad jų darbas ir 
aukos nebūtų veltui, mes 
visi laisvame pasaulyje turi
me imtis pareigos savilaidos 
raštus garsinti ir platinti. 
Akademinė Skautija tą pa
reigą jau seniai vykdo: ji su
renka ir atskirais tomais iš
leidžia Lietuvos pogrindžio 
"Aušrą”.

"Aušra" kaip ir ’’Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
ka” nėra vieninteliai, bet 
turbūt patys svarbiausi Lie-

Leidžia Australijos Rajono- Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
s.fil. I. Jonaitis, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 
Tel. 869 1159

Sesė akademike L. Barkutė bekeliaujant užtikta Cleve- 
lande (USA) Lietuvių sodelyje prie Maironio paminklo.

Nuotrauka V. Bacevičiaus

tuvos pogrindžio leidiniai. 
"L.K.N. Kronika" yra labiau 
pagarsinta ir turi daugiau 
rėmėjų. Tuo tarpu "Aušra” 
pasidarė Akademinės 
Skautijos, taigi ir mūsų visų, 
tarsi globotinė. Tačiau 
ar bent visi žinome, kas ta 
"Aušra”, ko ji siekia, ir kaip 
galime prisidėti prie jos iš
laikymo ir platinimo? Prisi
minėme, kad ’’Aušra” Lie
tuvoje pradėjo eiti 1975 m. 
ir vis dar tebeina. Kad jos 
tikslus suprastume, per
skaitėme pirmojo numerio 
įžangą:

"Beveik po šimto metų iš 
naujo pasirodo "Aušra”. 
Lietuvos istorija tarsi pasi
kartoja: carinė okupacija 
pasikeitė į tarybinę. Iš naujo 
iškilęs pavojus Lietuvos eg
zistencijai. Pavojuje 
atsidūrė ypač dvasinės ver
tybės: tikėjimas, dora, kal
ba, literatūra ir visa lietu
viškoji kultūra... Šiandien 
stengiamasi nutylėti didvy
riška Lietuvos praeitis. Ne
nuostabu, kad mūsų mokyk
lose taip mažai vietos ski
riama senovės Lietuvos is
torijai, taip skurdžiai lei
džiama istorinė literatūra ir 
ta pati yra cenzorių negai
lestingai žalojama, o prieš 
karą išleisti Lietuvos istori
jos vadovėliai rūpestingai 
naikinami. Klastojant isto
rinius faktus, norima apjuo
dinti Lietuvos praeitįMūsų 
tautą reikia pabudinti iš to 
dvasinio miego. Šio uždavi
nio ir imasi iš naujo atgai
vinta "Aušra”.

Vėlesniuose leidiniuose 
"Aušra” kelia ir nagrinėja ir 
įvairias dabarties negeroves 
ir reikšmingus Lietuvos 
praeities momentus ir as
menybes. iš viso, tai yra 
balsas kenčiančios, išnaudo
jamos, naikinamos, bet vis 
dėlto kovoti nenustojusios 

Lietuvos. Ji parodo tą da
bartinės Lietuvos gyvenimo 
pusę, kurią oficialioji spauda 
nutyli ir slepia. "Aušros" 
šauksmą išgirdę, laisvo pa
saulio lietuviai negali likti 
nejautrūs ir į jį neatsiliepti.

KĄ MES GALIME?

Priėję šito pašnekesio 
taško, svarstėme, ką konk
rečiai turėtų reikšti atsilie
pimas į tą šauksmą. Priėjo
me išvados, kad atsakymą 
kiekvienas tegali surasti as
meniškai savo paties suge
bėjimuose ir sąžinėje. Ta
čiau, mažų mažiausiai, kiek
vienas privalome bent pats 
įsigyti "Aušros” išleistus 
komplektus, rūpestingai 
perskaityti, skaitymo įspū
džiais su kitais pasidalinti ir 
pasirūpinti, kad jau bet iš 
Akademinės Skautijos Lei
dyklos mums atsiųsti leidi
niai iki paskutinio būtų iš
platinti ir pagarsinti. Šįmet 
tai ypatingai tinkamas už
davinys, nes juk minime ne 
tik krašto, bet ir jo žodžio 
bei spaudos pavergimo ke
turiasdešimtį metų.

KAS DIRBS SYDNEJUJE 
UŽ DAR 20 METŲ?

Toliau pašnekesys nukry
po į mūsų būrelio narių atei
ties darbo galimybes. Filis
teriai, ypač vyresnieji, 
draugovės narėse matė tą 
mažumą lietuviškosios 
bendruomenės narių, kurie 
ruošia minėjimus ir kitokius 
parengimus, išpildo progra
mas, dirba spaudoje, ir kuri 
taip labai reikalinga plačiai 
pasyvesnei daugumai, kuri 
tuos parengimus lanko, jais 
džiaugiasi, laikraščius skai
to, bet vadovavimo imitis 
nenori ar negali. Mūsų aka- 
demikės skautės jau daug

Mūsų

kartų įrodė savo sugebėji
mus, entuziazmą ir ištiki
mybę. Visos jau Australijoje 
gimusios laisvai ir gražiai 
kalba lietuviškai. Reikia tik 
niekad neleisti pavargti, su
stoti. Reikia jausti pareigą ir 
toliau neatsisakyti darbin
gosios mažumos naštos. Ta 
pačia proga iškeltas ir vie
nas trūkumas: silpnumai 
kartais pastebimi rašto kal
boje. Pasvarstyta, kaip tuos 
silpnumus nugalėti, kol dar 
ne pervėlu, kaip mokytis 
suaugusiems. Šitaip bešne
kučiuojant jaunosios sesės 
viena po kitos iškėlė savo 
rūpesčius. Viena baiminosi, 
kad tai, visą gyvenimą besi
tęsiančiai. pareigai gali pri
trūkti ištvermės: joms gi čia 
gimusioms, sunku jausti tokį 
prisirišimą prie Lietuvos, 
kokį jaučia vyresnieji. Kiti 
spėliojo, kad gali ateiti tokia 
diena, kad ne bendruomenės 
dirbančiųjų mažuma nebe
mokės lietuvių kalbos, bet 
pasyviųjų lankytojų ir klau
sytojų dauguma jos nebesu
pras. Ar bevertės leisti lie
tuviškus laikraščius, jei ne
bebus skaitytojų? Dar kita 
rūpinosi, kad po dešimtme
čio ar kito, kai pirmoji išei-
vių karta išmirs, tai nebebus 
su kuo pasitarti, pasiklausti, 
ar kalbos ištaisymo papras 
šyti... Ir vis dėlto, po gyvos" 
ir draugiškos diskusijos pri
ėjom bendros išvados, nors 
ir neatsisakydami kai kurių 
abejonių: jei lietuvių išeivi
jos gyvenimas per trisde
šimtį metų nenumirė, bet tik 
išaugo ir išsiplėtė, tai reikia 
tikėti, kad taip bus ir po še
šiasdešimt. Ateities istorijos 
vyksmas nežinomas, bet 
šiandien neturime teisės 
nusiminti, netekti vilties, 
pasitraukti. Verčiant į skau
tų kalbą: vis budime, o į 
Akademinės Skautijos: dir
bame ad meliorem!

1980 METINĖ ŠVENTĖ

Po ilgokai užsitęsusio 
pašnekesio lyg ir nebesino
rėjo grįžti prie einamųjų 
reikalų. Tačiau ir jie kažkaip 
derinosi su diskusijose iški- 
lusiom mintim. ASS Sydne
jaus skyrius yra iš J.A.V. 
platinimui gavęs ASS Lei
dyklos išleistų knygų. Pa
siūlyta metinės šventės 
programoj pravesti tų 
knygų pristatymą. Ypatin
gas dėmesys kreiptinas į 
"Aušrą”, iš kurios galėtų ir 
ištraukų paskaityti ir dau
giau papasakoti. Smulkes
nės programos sudarymas 
paliktas atsakomingam ren
gėjui, fil. B. Barkui.

Po darbingosios sueigos 
dalies prie sumuštinių ir 
vaisių sunkos padraugauta, 
pabendrauta ir toliau dalin
tas! per pašnekesį iškilusio
mis mintimis. rę.
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šininkų kelionę į Australiją. 
Daug nuotraukų bus ir nau
jai išleidžiamoje knygoje 
"Australijos Lietuvių Spor
to Istorija”, tik gaila šios 
knygos velioniui jau neteks 
pamatyti.

Be savo pomėgio foto me
nui, Eugenijus buvo ir pats 
geras sportininkas.
Būdamas Kulių šaulių būrio 
vadas, jis suorganizavo čia ir 
sporto klubą, pasižymėjusį 
ypatingai tinklinio sporte. 
Taip pat jis buvo vienas iš 
geriausių Lietuvos šaudyto
jų, 1938 metais laimėdamas 
Lietuvoje antrą vietą. Eilę 
metų jis buvo Lietuvos po
licijos šaudymo rinktinės 
narys.

Nuo pat savo jaunystės 
išauklėtas karinėje ir polici- 
i'os kietoje drausmėje, ve- 
ionis visą savo gyvenimą 

laikėsi šių principų, būda
mas labai sąžiningas ir, bent 
kam davęs žodį, nesvarbu 
kokiomis sąlygomis, jį išpil
dydavo. Ne kartą, padaręs 
bent kurio svarbesnio lietu
viško įvykio nuotraukų, jis 
naktimis dirbdavo, kad tik 
jos tilptų sekančiame laik
raštyje. Savo šeimoje jis 
taip pat buvo labai rūpes
tingas tėvas ir savo vai
kams, ypatingai anūnkams, 
atiduodamas visą savo širdį. 
Netekimą E. Karpavičiaus

skaudžiai pajus jo visa 
šeima, tačiau su j‘a nemažiau 
šio kilnaus žmogaus neteki
mą pajus ir Sydnejaus lie
tuviai, bei mūsų lietuviškoji 
spauda.

Laidotuvės įvyko šešta
dienį rugpiūčio 9-tą dieną. 
Lidcombe bažnyčioje, vaini
kais, gėlėmis ir Lietuvos 
vėliava apdengtą karstą, 
pasitiko daug velionies 
ir jo šeimos artimų draugų. 
Garbės sargybą nešant 
Sydnejaus ramovėnams, 
gedulingas pamaldas ir pri
taikintą pamokslą, pasakė 
Sydnejaus klebonas kun. P. 
Butkus. Didžiulė virtinė au
tomobilių į amžinąją poilsio 
vietą lietuvių kapinėse pa
lydėjo Eugenijų. Kapinėse,., 
po religinių apeigų, paskuti
nius atsisveikinimo žodžius 
tarė: Ramovėnų vardu - M. 
Zakaras, giminių vardu iš 
Canberros atvykęs pusbro
lis VI. Biveinis ir šeimos 
vardu - vyresnysis sūnus 
Jurgis.

Giliam skausme ir liūdesy 
paliktąją žmoną, vaikus, 
anūkus s ir kitus gimines bei 
artimuosius, nuoširdžiai 
užjaučiu, reiškiu gilią užuo
jautą ir kartu su jais liūdžiu. 
Ilsėkis ramybėje, mielas 
Eugenijau, Tavo asmenybė 
ir Tavo darbai, dar ilgai liks 
Sydnejaus lietuvių tarpe, 
kaip gražus ir sektinas pa
vyzdys.

PALAIDOTA
ONA ŠLITERIENĖ

A. L-tis

Mielam pajūrio kaimynui
EUGENIJUI KARPAVIČIUI 

mirus, jo žmoną Oną, dukterį Valę, sūnus Jurgį ir Vytą su 
šeimomis giliai užjaučia

Apie 150 artimųjų, drau
gų ir giminių palydėjo amži
nybėn 67 metų sulaukusią 
Oną šliterienę. Velionė jau 
25 metai kaip sirgo širdies 
negalavimais ir lietuvių 
bendruomenėje mažiau ma
tėsi, bet jos sūnūs Henrikas 
ir Viktoras yra gyvi ir akty
vūs Bendruomenės nariai.

Velionė Ona Petrauskaitė 
gimusi Panevėžyje, ištekėjo 
uz Algirdo Šliterio 1932 m. 
Susilaukę sūnų Henriko ir 
Viktoro vėliau gyveno Kau
ne. Prasidėjus vokiečių - ru
sų karui 1941 Algirdas Šli- 
teris stojo į partizanų eiles ir 
dalyvaudamas sukilime, 
gindamas Aleksoto, tiltą žu
vo nuo bolševikų.

Velionė, našlė būdama su 
dviem jaunais sūnumis, at
vyksta į Australiją 1949 m. 
ir pradėjo sunkų įsikūrimo 
darbą naujame krašte. Jos 
sūnūs per sunkų darbą ir 
pasiryžimą atsiekia savo už
sibrėžtų tikslų. Henrikas 
architektas, Viktoras fabri
kantas, lietuviškos radio lai
dos koordinatorius ir t.t.

Po gedulingų pamaldų 
liepos 19 d. Lidcom- 
bės bažnyčioje, kurias atna
šavo kun. P. Butkus, velionė 
buvo palydėta į amžinojo 
poilsio vietą Rookwood Lie
tuvių sekcijos kapuose. Kun. 
P. Butkus, kuris suteikė ve
lionei paskutinius sakra
mentus, jautriu žodžiu pri
siminė a.a. Oną Šliterienę. 
Kapuose velionę atsisveiki
no p. Ona Baužienė ir šeimos 
vardu sūnus Viktoras.

kor.

Sipavičių šeima 
Canberroje

Mūsų mielam bičiuliui
A.A.

STEPONUI VALIUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Birutei, 
dukterims Birutei, Jūratei ir Daliai su šeima.

Bronius ir Mariane Leitonai 
Andrew ir Birutė Neale

A.A.
STEPONUI VALIUI

mirus, jo žmoną Birutę Valienę, dukras Dalę, Birutę ir 
Jūrą nuoširdžiai užjaučiame.

Stasė, Rožė, Vincas ir Viktoras
Makaravičiai

:..".a.a.
STEPONUI VALIUI 

mirus, jo žmonai Birutei ir dukroms Birutei, Jūratei ir 
Danutei su šeima nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime.

Karolina ir Vladas Biveiniai

A.A.
STEPONUI VALIUI 

mirus, jo žmoną Birutę, dukras Jūratę, Birutę ir Dalią su 
šeima ir visus artimuosius liūdesy giliai užjaučiame.

M. Labutienė
L. ir A. čeičių šeima
D. ir D. Bieri su šeima

A.A.
STEPONUI VALIUI, 

buvusiam Alburio Apylinkės Valdybos nariui ir 
ilgamečiu! jos pirmininkui mirus, jo žmonai Birutei, 
dukterims Birutei, Jūratei ir Daliai su šeima 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Alburio L.B. Apylinkės
Valdyba

ęi

A.A.
EUGENIJUI KARPAVIČIUI 

mirus, jo žmoną Oną, dukrą Valę, sūnus Jurgį, Vytą ir jų 
šeimas giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

P.J. Šėkai
S.M. Eimučiai

A.A.
EUGENIJUI KARPAVIČIUI

mirus, jo žmonai Onai, sūnums Vytautui ir Jurgiui, 
dukrai Valei ir jų šeimoms reiškiame giliausią užuojautą.

A. ir V. Kaminskai

A. A.
EUGENIJUI KARPAVIČIUI

mirus, jo žmoną Oną, dukrą Valę, sūnus Jurgį, Vytą ir jų 
šeimas giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

A, ir E. Šlefertai

A.A.
EUGENIJUI KARPAVIČIUI

mirus, skausme nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Oną, 
vaikus ir mūsųmielus bičiulius Valeriją, Jurgį ir Vytautą 
su šeimomis ir visus artimuosius.

V. Gulbinas
A. Liutackienė
V. Ūsas

L.K.V.S. "Ramovės” Sydnejaus Skyriaus nariui 
A.A.

EUGENIJUI KARPAVIČIUI 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Onai, 
sūnums Jurgiui, Vytautui ir dukrai Valei su šeimomis.

L.K.V.S. "Ramovės" Sydnejaus Skyriaus
Valdyba

GYVENIMAS
POKARIO LIETUVOJE

Tęsinys
Išvien su partizanais ko

vojo ir kaimų gyventojai. 
Kaimuose buvo labai daug 
ryšininkų. Jūžintų valsčiuje 
buvo nustatytas toks slap
tažodis: jei kaimuose siau
tėja bolševikai, tai kaimo 
gyventojai ant savo tvorų 
džiauna puodynes. Kai ra
mu, nėra bolševikų, tada ant 
tvorų nėra ir puodynių. 
Partizanai iš miško per žiū
ronus pasižiūrėję, mato, kas 
darosi kaimuose.

Juodupės valse. Apūniš- 
kio miške apsistojo daug 
partizanų. Kai į Juodupę at
važiuodavo kareiviai, ryši
ninkas pranešdavo kal
viams, gyvenusiems netoli 
miško. Tie daužydavo į prie
kalus su kūjais ir smarkiai 
dūmydavo iš kalvės dūm
traukių.

1944-45 m., dar nesibaigus 
karui, kariniais sunkveži
miais iš Latvijos į Rokiškio

geležinkelio stotį per Alek
nų, Suvainiškio miškus buvo 
vežami žemės ūkio produk
tai rusų kariuomenei. Tada 
Kalpokas davė nurodymą 
apšaudyti rusų mašinas ir 
paimti produktus.

Pokario metais atsirado 
išdavikų, stojusių tarnauti 
bolševikams. Tada vado įsa
kymu jie būdavo įspėjami 
nutraukti gėdingą išdavys
tę. Daugelis pakluso. Kai ku 
rie net tapo gerais partizanų 
pagalbininkais.

Partizanai labai mylėjo 
savo vadą. Jie visi įsisąmo
nino jo šūkį: "Tėvynė arba 
mirtis!”

Po daugelio raginimų ir 
gaudynių visvien niekas į 
rusti kariuomenę nėjo. Tada 
valdžia buvo priversta pra
nešti apie tai Maskvai. Sta
linas, gavęs tokį nemalonų 
pranešimą, tuojaus įsakė

A.A.
EUGENIJUI KARPAVIČIUI

mirus, liūdesy likusius marčią Danutę, sūnų Jurgį, jų 
šeimos narius ir artimuosius giliai užjaučia

Sydnejaus Lietuvių Teatras ATŽALA

kariuomenės daliniams su
ruošti baudžiamąją ekspedi
ciją į Lietuvos miškus. 1945 
m. vasario mėn. po Lietuvos 
miškus pasipylė d'de’i rusų 
kariuomenės daliniai Jie 
"šnkavo” miškus. Partizanai 
stojo į nelygią, be. garbingą 
kovą. Daug žuvo, bet nė 
vienas gyvas rusams nepa
sidavė. Kiekvienas vadova
vosi šūkiu: "Tėvynė arba 
mirtis!"

Po tos kariuomenės ope
racijos partizanų liko dar 
daug. Liko gyvas ir Kalpo
kas. Kai bolševikų kariuo
menės daliniai iš miškų pa
sitraukė, vadas, susisiekęs 
su valsčių partizanų vadais, 
davė nurodymų žiemą par
tizanams apsigyventi pas 
gyventojus kaime nedidelė
mis grupėmis po 3-4 žmones. 
Gyventojai mielai juos pri
ėmė, maitino ir globojo iki 
pavasario. Atėjus pavasa
riui, partizanai vėl išėjo į 
miškus ir tęsė kovą.

Žiemą partizanai didelės 
veiklos isvystyti negalėjo. 
Reguliariai išeidavo jų lei
džiamas laikraštis ”Į Lais
vę!”. Bolševikinė valdžia 
džiūgavo, kad per žiemą 
buvo ramu, bet pavasarį vi
sos Lietuvos teritorijoje 
partizanai atnaujino savo 
veiklą.

Bus daugiau

•Staiga mirus mylimam tėvui
A.A.

EUGENIJUI KARPAVIČIUI, 
giliame liūdesy likusį sūnų Jurgį, šeimą ir gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Sydnejaus Liet. Šachmatų Klubo 
Valdyba ir šachmatininkai

Irane jau sušaudyti 25 ka
rininkai, apkaltinti sumoksiu 
prieš dabartinę Chomeini 
valdžią. Revoliucinė Cho
meini valdžia taip netikra 
savimi, kad šaudo kiekvieną 
įtariamąjį. Netgi naikina ir 
tuos, kurie buvę šachui išti
kimi gyvena kaip pabėgėliai 
užsieniuose.

Mūsų Pastogė Nr. 32, 1980.8.18, psl. 4

4



XI
SKAITYTOJO ŽODIS

PASIRUOŠIMAI
LIETUVIŲ DIENOMS

Liepos 18 d. Lietuvių Na
muose įvyko Lietuvių Dienų 
komiteto, su visais parengi
mų vadovais, posėdis. Pir
mininkas V. Neverauskas 
trumpoje apžvalgoje patiekė 
iki šiolei atliktus pasiruoši
mus ir prašė kiekvieną pa
rengimų vadovą pristatyti 
savo darbus ir problemas, 
jei tokių būtų.

Atrodo, kad visų parengi
mų vadovai jau yra sudarę 
savo programų planus ir 
gale rugpjūčio paruoš galu
tinę parengimo programą. 
Šiek tiek buvo nusiskųsta 
dėl atsakymų iš pakviestųjų 
dalyvauti programose. Ypa
tingai iš pavienių asmenų, 
kurie dar iki šiandien nėra 
davę aiškaus atsakymo. To
dėl kreipiamės į visus mūsų 
menininkus, literatus ir 
kitus asmenis, kurie uždelsė 
su atskymu dėl savo daly
vavimo Lietuvių Dienų 
parengime. Jau reikalinga 
paruošti programas spaus
dinimui, nes laiko liko tiktai 
keturi mėnesiai. Todėl dar 
kartą kreipiamės ir prašome 
pasisakyti ar dalyvausite?

Jau gautas iš Pietų Aus
tralijos gubernatoriaus at
sakymas, kuriame jis mielai 
priėmė kvietimą dalyvauti 
Lietuvių Dienų atidaryme ir 
tarti žodį. Numatoma pak
viesti ir daugiau valdžios 
atstovų ir šiaip iškilių Pietų 
Austrlijos asmenų, kad LD 
atidarymas būtų kuo iškil
mingesnis.

Sudarytas specialus ko
mitetas atidarymo iškil
mėms planuoti ir paruošti. 
Atidarymas įvyks, kaip jau 
anksčiau minėjome, Adelai
dės Miesto Rotušėje; netoli 
nuo Adelaidės Katalikų ka
tedros, kurioje vyks iškil
mingos LD pamaldos, cele- 
bruojant vysk V. Brizgiu:. 
Po pamaldų eisena į Adelai
dės Miesto Rotušę. Eisenoje 
dalyvaus visos organizacijos 
su savo vėliavomis, moterys 
tautiniais rūbais.

Iškilmingos pamaldos 
įvyks gruodžio 26 d. 11 vai., 
o atidarymas 1.00 vai. p.p. 
Tos pačios dienos vakare 
Adelaidės Lietuvių Katalikų 
Centro salėje įvyks Litera
tūros ir Dainos vakaras.

Būtų gerai, kad kuo di
desnis skaičius lietuvių 
atvyktų Adelaidėn jau 
gruodžio 25 d. ir kartu pra
leistų Kalėdas, nes 26-tą jau 
prasideda Lietuvių Dienos.

Vibaltis

ATSIŠAUKIMAS Į
JAUNIMĄ

(IR TĖVUS, KAD JUOS 
PARAGINTŲ).

Artėjant mokyklų atosto
gom, nuoširdžiai kreipiuosi į 
mielas jaunuoles ir jaunuo
lius rimčiau padirbėti, besi
ruošiant Lietuvių Dienų 
Jaunimo Koncertui.

Kaip jau praeities pavyz
džiai rodo, jaunuoliai visuo
met mėgsta delsti, tikėda
miesi, jog gale metų atsiras

Lietuviu Dienos
Adelaidėje

daugiau laiko. Atvirkščiai - 
egzaminai ir visokį kitokį 
paruošimai mokyklose ir 
kitose institucijose apkrau
na jaunuoli nepaprastai 
sunkia našta. Todėl nuošir
džiai patarčiau visiems, ku
rie žada Lietuvių Dienose 
dalyvauti, pasinaudoti šio
mis atostogomis ir gerokai 
padirbėti savo užsimotuose 
siekimuose.

Jaunimo Koncerto daly
viams amžius nėra ribotas, 
todėl pavieniai talentai, ne-

Sukakties proga

Ano sekmadienio popietę 
Adelaidės Liet. Namuose 
aplink ilgokų pietums pa
ruoštą stalą susėdo būrelis 
adelaidiškių atžymėti neeili
nio įvykio - pasveikinti apy
linkės valdybos pirmininką 
Česlovą Z a m o i s k į, su
laukusį 65 metų amžiaus.

Daug kas tokio amžiaus 
sulaukia, bet ne visiems šis 
metų krūvis turį tą patį svo
rį. Daugelis mūsų šią žemės 
kelionę praeiname besirū- 
dindami savo asmeniška 
buitim beveik nepalikę savo 
buvimo pėdsakų.

To negalėtumėm pasakyti 
apie sukaktuvininką Č. Za- 
moiskį. Per visus čia pragy
ventus 30 metų jį matėme 
visur. Kai tekdavo dažniau 
susitikti ir išsišnekėti, kar
tais kildavo klausimas - kuo 
Česlovas labiau sielojosi: 
savo asmenišku ar bendruo
menės gyvenimu? Atrodo, 
kad ir vienas, ir kitas jam 
buvo lygiai arti širdies. Ta
čiau asmenišką ir visuome
ninį gyvenimą jis mokėjo 
suderinti. Ekonomiškai 
gerai jis pats įsikūrė, iš
mokslino ir veikliu lietuviu 
padarė ir išauklėjo savo sū
nų, ir savoj bendruomenėj 
užsirekomendavo, kaip ne
eilinis visuomenininkas. Po
kalbiuose nepritrūksta ori
ginalių minčių, ir kaip atvi
raširdis dzūkas nesivaržo 
paberti karčios tiesos žo
džių, jei yra įsitikinęs, kad 
kas nors yra užsitarnavęs, ir 
tai geba atlikti korektiškai, 
o kai kada ir su doze gero 
jumoro.

Sunku būtų išvardinti vi
sas pareigas, kuriose sukak
tuvininkas buvo užsianga
žavęs ir reiškęsis. Gal tei
singiausiai bus išsireikšta: 
beveik visur, kur Česlovas 
jautė, kad jo prisidėjimas 
bus naudingas. Bet gal 
reikšmingiausias jo įnašas, 
tai atgaivinimas "Ramovės” 
Adelaidės skyriaus, kuris 
šiuo met yra tapęs viena iš 
stipriausių lietuvių organi
zacijų, ir apvienijimas mūsų 
bendruomenės, kuri dėl su
sidėjusių aplinkybių buvo 
susiskirsčiusi į du priešiškus 
frontus. Iš abiejų pusių ne
trūko asmenų šiam skilimui 
palaikyti ar net jį gilinti. 
Česlovas tokią padėtį laikė 
ne tik kvailyste, bet net nu
sikaltimu mūsų tautiniams 
interesams.

Ir štai trečiaisiais jo 
bendruomenei vadovavimo 
metais padėtis gerokai pasi
keitė. Ir vienuose, ir kituose 
mūsų centruose imame vis 
dažniau pastebėti, tuos pa

galėdami ar neturėdami 
progos prisijungti prie vie
tinių susigrupavusių pajėgų, 
bet norėtų pasirodyti Jauni
mo Koncerte, kviečiami ne
gaištant rašyti šiuo adresu: 
E. Varnienė, 123 Kingston 
Ave., Edwardstbwn 5039 
S.A.

Laukiame visų ■ žodžio, 
dainos, vaidybos, muzikos ir 
šokio meno atstovų.

Elena Varnienė

Česlovas Zamoiskis

čius veidus. Atrodo, ima 
nykti kadaise egzistavęs 
psichozas, kad štai "jie” mus 
užgrobs ir sunaikins. Gal 
teisingiausia šį pasikeitimą 
ir pirmininko įnašą šiame 
procese apibūdino P. Pus- 
dešris pabrėždamas, kad 
parapijos tarybos esąs 
įgaliotas pasveikinti sukak
ties proga tikrąjį bendruo
menės pirmininką, o pab
rėžė žodį ’’tikrąjį” todėl, kad 
Česlovas Zamoiskis yra pir
mas bendruomenės pirmi
ninkas, kuris vadovauja ne 
daliai, o visai bendruomenei. 
Tai reiškmingas konstatavi
mas mūsų bendruomenėj 
pasikeitusios padėties ir 
nuotaikų ir pripažinimas, 
kad sukaktuvininko įnašas 
čia yra neabejotinas.

Jei šį sveikinimą laikytu
mėm ir sentimentaliu, tai vis 
tiek adelaidiškiai, arčiau pa- 
žįsą Č. Zamoiskį, gerai žino, 
kad jis nėra aklas užsispy
rėlis, bet jei kam ryžtasi, tai 
daro gerai apgalvojęs, 
vadovaudamasis savo sąži
ne, o ne įtaigojimais iš ša
lies. Todėl ir mūsų bendruo
menės apjungimas ir suar
tėjimas įvyko sukaktuvinin
kui nepabūgus sulaužyti 
"nusistovėjusių tradicijų”.

Sukakties proga Č. Za
moiskį sveikino Krašto Val
dybos pirmininkas V. Neve- 
rauskas, parapijos tarybos 
vardu P. Pusdešris, choro 
Lituania dirigentė sol. G. 
Vasiliauskienė ir ateitininkų 
vardu. A. Kubilius. Sukak
tuvininkas buvo pasveikin-

i|

Gerb. Redaktoriau,
manau, kad ne vien tik 

man, bet ir šimtams Aus
tralijos lietuvių rūpi Aus
tralijos Lietuvių Dienos, 
kurios pramatytos metų pa
baigoje. Išskyrus keletą 
užuominų iki dabar, neturi
me žalio supratimo, ko galė
tume tikėtis nuvykę į A. 
Liet. Dienas Adelaidėje. 
Girdėjome, kad jau visiems 
parengimams užsakytos sa
lės, paskelbtos apgyvendi
nimo svečiams galimybės, 
bet palieka klausimas, dėl ko 
turėtume važiuoti ir ko 
Adelaidėje tikėtis? Iki šiolei 
nieko negirdėjome konkre
čiau apie pramatomus pa
rengimus, išskyrus schema
tinę programą. Šito toli gra
žu neužtenka norint pa
traukti žmonių gausą, kad 
užpildytų jau užsakytas sa
les ir būtų visoms Australi
jos Lietuvių Dienoms Ade
laidėje patikimas užnugaris. 
Gaila, iki šiol šito visai neži
nome. Australijos lietuvių 
publika nėra akla masė, kuri 
paklustų komandai. Reikia 
ją įtikinti, paruošti, gal net 
įpareigoti, kad tose A.L. 
Dienose verta ir būtina da
lyvauti kiekvienam. O ką 

tas ir paminėtas ir per lietu
višką radiją, o jo širdžiai pa
graudenti buvo sudainuota 
garsioji dzūkų daina ”Pas- 
varcyk, antela”. Subuvimą 
pravedė "Ramovės” pirm. 
V. Vosylius, kuris šia proga 
sukaktuvininkui įteikė 
skulptorės Ievos Pocienės 
sukurtą metalinę skulptūrą.

Česlovas Zamoiskis gimė 
romantiškoje Dzūkijoje, ten 

baigė ir gimnaziją. Baigęs ka
ro mokyklą vėliau Vilniaus 
universitete studijavo teisę. 
Vokiečiams universitetą už
darus Česlovas įstojo į Pe
dagoginį Instituą ir tuo pa
čiu laiku mokytojavo kad iš
vengus Reicho darbo tarny
bos.

Po kapituliacijos Zamois- 
kių šeima kaip ir mes visi 
vargome DP stovyklose. 
1949 m. atvyko į Australiją 
ir apsigyveno Adelaidėje. 
Anot Pulgio Andriušio, ar 
gali sulyginti Velniabalį su 
Anykščių Šileliu.

Sukaktuvininkui linkime 
sveikatos, geros nuotaikos ir 
daug darbingų metų jo 
paties džiaugsmui ir mūsų 
bendruomenės gerovei.

B. Str.

MŪSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS
rugsėjo 20 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube
PROGRAMOJE:

1. Opera FAUSTAS (sumodernintos ištraukos)
2. Vakarienė su kava ir pyragais bei tortais
3. Sau lygios neturinti loterija
4. Malonus visų Mūsų Pastogės bičiulių pabendravimas 
Įėjimas tik su bilietais - $ 12 asmeniui.
Bilietus jau dabar platina: Syd. Liet. Klubo vedėjas ar 

jo pavaduotojas (klube), V. Kazokas (tel. 7098395), A. 
Jablonskienė (tel. 7094031), L. Stašionienė (tel. 6499062), 
V. Jaras (tel. 6823580), A. Milašas (tel. 8643448).

Stalų užsakymus priima A. Jablonskienė (tel. 7094031). 
Pradžia 7.30 vai. vak.
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mes iki šiolei turime? Gali
ma sakyti nieko, o tos užuo- , 
minos apie ateinančias Liet. 
Dienas nei eilinio tautiečio 
paskatina, nei jo įtikina.

Sekdamas Australijos 
Liet. Dienų parengimus 
pastebėjau, kad kas daugiau 
kalba, ten ir Liet. Dienos 
būna sėkmingesnės. Turime 
atsiminti, kad gyvename 
krašte, kur reklama for
muoja visą gyvenimą. Lie
tuviai jau su tuo suaugę. Ir 
vėliau tegu rengėjai nesitei- 
sina patriotiniais motyvais, 
kad buvo priminta, bet neį
sisąmoninta paties reikalo 
esmėje.

Kiek žinau, kelias Aus
tralijos Lietuvių Dienų rek
lamai nėra pastotas. O tau
tiečiai vadovaujasi mūsų 
spauda. Nenorėčiau kaltinti 
spaudos, nes turimomis ži
niomis negauta jokių ins
trukcijų nei iniciatyvos, ką 
skelbti iš rengėjų pusės. 
Spauda yra atvira, ypač iš 
rengėjų pusės, bet ji negali 
tuščiomis, neturint konkre
čių faktų iš pačių rengėjų, 
pati reklamuoti.

Australijos Liet. Dieno
mis domisi ne tik Australijos 
lietuviai. Turimi daviniai 
liudija, kad šios A.L. Dienos 
įgijo lietuvių akyse platesnį 
prestižą, nes jau kelintą 
kartą su pasididžiavimu da
lyvavo A.L. Dienose ne tik 
žiūrovai, bet ir išpildytojai, 
kaip Gyvataras iš Hamilton 
(Kanada) ir Grandinėlė iš 
Clevelando (USA), nekal
bant apie pavienius meni
ninkus. O, kiek žinau, Mūsų 
Pastogė plačiai skaitoma JIS-* 
tik Australijoje, bet ir užjū
riuose. Kitaip sakant, tenai 
žmonės jau irgi užintriguoti 
A. Liet. Dienomis, bet kai 
apie tai tylima, gal daugelis 
susilaikys abejodamas - ko 
važiuoti, jeigu nežinau, kas 
ten bus.

Rašau šį laišką nusivylęs 
rengėjais. Bijau, kad jie šito 
- reklamos - iš viso neįverti
na ir pasitiki komandine 
dvasia. Turiu pripažinti ir 
sutikti, kad mūsų veiklos 
sąlygose jokia komanda ne
galioja ir negalios.

R. Tunyla,Wiluna, W.A.
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Namie
MELBOURNE

ATEIKITE VISI, KAD 
IŠGIRSTUMĖTE

Jeigu spaudoje apie Mel
bourne Dainos Sambūrį be
maž nieko nerandame, tai 
nereiškia, kad jie snaudžia. 
O ne! Be pasirodymų mūsų 
tautinių švenčių metu, ne
perseniai turėjo savo metinį 
balių. Svetelių tiek prigūžė
jo, kad vos sutalpino Lietu
vių Namų salė. Choras sve
čius palinksmino su pora 
dainelių; nelabai pavyko, 
net ir Geelongo choristai 
padėties nepataisė. Tai gera 
pamoka ateičiai ■ baliaus 
metu koncertuoti nereikia. 
Dauguma jau žinote, kad 
chorui vadovauja trys diri
gentai - Birutė, Danutė ir 
Vytas. Atsiprašau maestrų, 
kad gal ne pagal vyresniš
kumą juos paminėjau. Esu 
girdėjęs, kad vienas diri
gentas vadovavo trims cho
rams, bet čia, tai tikriausia 
pirmas atsitikimas šioje že
mėje. Prieš keletą savaičių 
"kriaučius" visus choristus 
išmieravo, atrodo, kad ne
užilgo pamatysime mūsų 
chorą uniformuotą. Jau 
dabar keletas chorisčių lai
kosi stiprios dietos, nes 
būkštauja, nes kol, švarkus 
pasiūs, ar jos į juos įtilps. 
Choras Lietuvių Namuose 
repetuoja du kartus savai
tėje, nebent kartais jiems 
sutrukdo repeticijas netikėti 
dainininkai ar juokdariai iš 
Amerikos. Neretas repeti
cijų metu nusiskundžia 
gerkle, mat žiema, bet čia 
pat veikia "greitoji pagel- 
ba”. Namų gyventojas - šei
mininkas Jonas tuojaus 
duoda nuryti tam tikro 
slcyšČio ir reikalas susitvar
ko.

Prieš akis dideli darbai: 
du pasirodymai Melbourne, 
iškila pas kaimynus. Lietu
vių Dienos Adelaidėje, o ki
tų metų pradžioje vėl kelio
nė į užjūrius!

Rugpiūčio 31 d. choras 
melburniškiams patieks 
kažką nepaprasto. Jie ne tik 
dainuos, vaidins moterys, 
vyrai ir kartu bendrai, bet 
išgirsite solistus, duetą ir 
net pačius dirigentus. Net 
kai kurių dainų žodžius pa
keitė, kad tik patiktų publi
kai.

Vienu žodžiu, iš anksto, 
aprašyti visko neįmanoma, 
bet kai atsilankysite, išgir
site ir pamatysite patys.

Tiesa, kurie neturite susi
siekimo priemonių, prašau 
kreiptis pas savo kaimynus 
kurie su malonumu jums 
patarnaus.

Tad iki pasimatymo Lie
tuvių Namuose. (va)

SYDNEY
IR VĖL KIEK APIE

LIETUVIŲ SODYBA

Liepos 15,16,17 dienomis 
vyko metinis Sutherland 
Senior Citizen’s Festival of

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

49 Wakefield St.. Adelaide 
Tel. 223 5879 veikia ištisą parą

Per pastaruosius 30 metus esame glaudžiame kontakte 
su katalikiška lietuvių bendruomene

ir 
svetur
Arts. Šiame festivaly visos 
Sutherland apylinkės sody
bos - Retirement Villages, 
Nursing Homes ir pan. su 
gyventojų gamintais rank
darbiais dalyvauja su expo- 
natais parodoje ir pardavi
mo mugėje. Reikia stebėtis, 
kiek daug organizacijų pris
tato savo rankdarbių. Vien 
tik pensionieriai, net matė
me 90 metų amžiaus žmonių 
išdirbinius.

Šiais metais P. Gražina 
Petrauskienė savo rūpes
tingumu ir iniciatyva suor
ganizavo vien pačių mūsų 
sodybos gyventojų rank
darbius. Jai talkininkavo 
sodybos gyventoja V. Pet- 
niūnienė, L. Simanauskas. 
Veik visi gyventojai prisi
dėjo. Rezultate: visas stalas 
puikiai apkrautas gražiais 
rankdarbiais. Netik parda
vė, bet ir aukojo draugijai iš 
sudaryto pelno. Stalą pri
žiūrėjo p. V. Narušienė par
duodama bilietus loterijai 
"raffle" p. Šiandienės iš 
Adelaidės aukotą gražią 
skarą. Šia proga noriu jai 
nuoširdžiai padėkoti.

Labai džiaugiuos sodybie- 
čių talka ir tokiu būdu gar
sinant Lietuvių Sodybą. Ti
kiuos sulaukti ir tolimesnių 
pastangų. Lietuvių Sodyba 
gyvuoja! 0. Baužienė

Sydnejaus atžaliečiai, neseniai suvaidinę "Ištekėjusi 
moteris". Priekyje rež. K. Dauguvietytė-šniukštienė, už 
jos E. Žižytė-Suchoverskij, O. Maksvytienė, trečioje eil. 
iš k. R. Skeivys, D. Labutytė-Bieri, G. Zigaitytė-Hurba ir 
viršuje H. Šliteris.

Tautos Fonde
Lietuvos laisvės reika

lams per Tautos Fondo įga
liotini Viktorą Skrolį Pertho 
lietuviai aukojo T.F. $ 267.

ADELAIDE

Adelaidės lietuviai per 
T.F. įgaliotinį J. Stepaną

ATŽALA VĖL SCENOJE

Rugpiūčio 10 d. Sydnejaus 
Teatras Atžala pakartojo 
prieš mėnesį pirmą kartą 
statytą spektaklį "Ištekėjusi 
moteris”. Pats spektaklis 
praėjo nemažiau sėkmingai, 
kaip ir pačioje premjeroje. 
Antrą kartą žiūrint toji 
įtampa - kas bus toliau? kuo 
visa drama baigsis? - jau 
žiūrovo nemasino, bet jis 
galėjo ramiai gėrėtis viso 
veikalo perdavimu gilinda
masis į detales, atskiras 
scenas ir t.t. žodžiu, antrą 
kartą stebėdamas tą patį 
vaidinimą žiūrovas nepaly
ginamai daugiau laimi ir turi 
didesnio pasitenkinimo dva
siniai ir estetiniškai. Gaila, 
kad daugelis žiūrovų šito 
pirmumo neįvertina ir kartą 
pamatę jau antrą kartą ne
rizikuoja - esą, jau žinome, 
kas ten bus ir kuo baigsis. 
Tai jokiais motyvais nepa
teisinama pažiūra, nes tokie 
paprastai nemato paties 
veikalo, o tik seka jo turinį. 
O turinį galima sužinoti ir 
nemačius paties pastatymo, 
tik perskaičius veikalą arba 
pasiklausius draugų atpasa
kojimo. Gal dėl to ir rugpiū
čio 10-tos dienos pastatyme 
palyginamai žiūrovų buvo 
gana skystai, kas be abejo 
nekelia entuziazmo ir pa
tiems vaidintojams. Nežiū
rint to ir šį kartą Atžala su
blizgėjo savo gerai šlifuota 
vaidyba ir buvo kuo pagrįs
tai pasidžiaugti.

birželio trėmimus prisimin
dami prisiuntė $ 159.28.

NEWCASTLE

Anastazija Klemenienė, 
apsilankius Sydnejuj, Lie
tuvos laisvės reikalams įtei
kė $ 50.

SYDNEJUS

Vietoj gėlių mirus inž. 
Feliksui Sipavičiui Tautos 
Fondui aukojo: po $ 10 C. ir 
P. Protai, L. ir J. Veteikiai, 
S. ir B. Jarembauskai, M. 
Petronis, V. Jaras, Dr. V. 
Kišonas; po $ 5 M. Šumskas 
ir R. Venclovas. Viso $ 70.

Vietoj gėlių Eugenijui 
Karpavičiui mirus: $ 50 Vik
toras ir Juta Šliteriai ir $ 5 
Lėta ir Antanas Kramiliai.

Kol dar yra nuoširdžių 
tautiečių, kurių dosnumas ir

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

"TALKA” LTD.
* Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indėlius 10% (nemažiau $ 100 ir turi būti iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term, 
ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% divi
dendo.
* Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekil. turtą, , iš 
11%, asmenines paskolas iki $ 5000 su garantuotojais iš 
12%,iki $ 2000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas 
paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

* Įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vakp.p., sekmadie
niais nuo 1.30 p.p. iki 3 vai. p.p., LietuviųNamai, 50 Errol 
St., North Melbourne. TeL §28 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vaL ryto iki 2 vai. p.p.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St., Norwood.

Pašto adresas: "TALKA", Lietuvių Namai, 6 Eastry 
•St. Norwood, S,A. 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
klubo patalpose 16 East Terrace, Bankstown, NSW.

Adelaidinės pabiros
ADELAIDĖS PABIROS

Adelaidės lietuvių paren
gimų kalendoriuje jau nei 
uodas savo snapo nebeįkiš- 
tų. Kiekvienas savaitgalis 
nuo ryto iki vėlaus vakaro 
apkrautas parengimais. Ge
rai tiems, kurie tiktai kartą į 
mėnesį, ar dar rečiau lanko
si, bet yra būrys tautiečių, 
kurie lyg tie jaučiai įtempę 
sprandus traukia "parengi
mų” vežimėlį, nepraleisdami 
nei vieno. Kai kam atrodo, 
kad toks parengimais per
krautas gyvenimas yra gy
vos bendruomenės reiški
nys, bet vis tik reikalingas 
saikas; gal ne dėl tautiečių 
kišenės, kiek dėl pajėgų ir 
pagaliau noro parengimuose 
dalyvauti!

*****
Adelaidės lietuvių tauti

nių šokių ansamblio "Žilvi
no” balius įvyko liepos 12 d. 
Lietuvių Namuose. Baliun 
sugūžėjo apie 200 jaunų ir 
ne taip jaunų tautiečių, ku
riems mūsų jaunimo veikla 
yra "arčiau širdies".

Vyresnieji Žilvino šokėjai 
sušoko tris tautinius šokius, 
kurie buvo audringų plojimų 
palydėti.

Baliuje tarp giminių ir 
prietelių savo 50 metų gim
tadienį atšventė Vytautas 
Opulskis. Buvo visų apdo
vanotas ir išbučiuotas. Ma
lonu ir gražu kai atšvenčia- 
me savo asmenines ir šeimos 
šventes organizacijų ruošia
muose baliuose. Ilgiausių 
metų Vytautui Opulskiui!

*****
Tik spėjus po Žilvino ba

liaus ištiesti kojas, sekančią 
dieną, Liepos 13, sekmadie
nį, choras Lituania suruošė 
savo popietę. Popietė buvo 
"garsinama" per radiją ir 
vietinę spaudą. Per radiją 
kalbėjo dirigentė ir choro 
administratorius, o po jų, po 
keletą žodžių ir visa choro 
valdyba. Išdavoje į popietę 
prisirinko pilnutėlė salė.

Lietuvos laisvės troškimas 
dar nėra išblėsę jų širdyse, 
tol turime ir viltį atgauti 
Lietuvai laisvę ir nepriklau
somybę.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje Sydney 

Prie ištakingų pietų, pasi
rinkimas iš keturių patieka
lų, tautiečiai klausėsi gražių 
dainų ir patys dainavo. Jei 
dar kas abejoja choro reika
lingumu ir jo popularumu, 
tai ši abejonė šios popietės 
liko visai išblaškyta.

*****
Vienas tautietis choro po

pietės metu, matydamas 
chore dainuojančias dvi jau
nas "Eglučių" dainininkes, 
net ašarą išspaudė. Jauni
mas pamažu, bet tvirtu 
žingsniu ateina į mūsų 
tarpą.

*****

mūsų Pastogės bendra
darbis Vladas Dumčius grįžo 
iš kelionės po pasaulį. Lan
kėsi Lietuvoje ir parsivežė 
glėbį įvairiausių įspūdžių. 
Sakėsi, kad Vilniuje ir eilu
tėje stovėjęs, net nežinoda
mas ko. Matyt, norėjo pilnai 
pajusti gyvenimą ir nuotai
kas Lietuvoje.

*****
Skulptorės Ievos Pocienės 

darbų paroda įvyko liepos 14 
d. ir tęsėsi keletą dienų. Pa
roda įvyko jos pačios galeri
joje. Buvo išstatyta apie 50 
darbų.

Skulptorė išvyko į Europą 
paatostogauti ir kartu pasi
žvalgyti meno pasaulyje.

***41111
Vienas Adelaidės tautietis 

laimėjo X—Lotto loterijoje $ 
117.000. Jis yra dosnus visų 
lietuviškų apraiškų rėmėjas, 
tad džiugu, Kad laimė aplan
kė tautietį, kuris nesigaili 
cento mūsų reikalams.

*****
Vienas lietuviškos radijo 

laidos klausytojas skundėsi, 
kad negalįs suprasti per ra
dijo pokalbyje pateikto 
klausimo: "„.kiek yra ser
gančių ligonių Adelaidėje?”

Ar yra ligonių, kurie ne
serga?

*****

Vienas dosnus adelaidiš- 
kis etninės stoties 5EBI su
ruoštame radiotone (lėšoms 
sukaupti), paaukojo $ 700. 
Lietuviška kalba, daina ir 
muzika skambėjo radiotono 
metu dažniau negu kitų tau- 
tybiu- Vibaltis

Mūsų Pastogė Nr. 32, 1980.8.18, psl. 6
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Rašo V. Augustinavičius

XXII-JI OLIMPIJADA MASKVOJE
DALYVAUTI AR 

NEDALYVAUTI?

Sportas ir politika du 
skirtingi dalykai gyvenime 
ir valstybių santvarkoje. 
Dažnai skaitome ir girdime 
pasisakymų, kad sportas 
neturėtų būti įveltas į poli
tines pinkles. Faktai rodo, 
kad sprendžiant politines 
problemas valstybių konfe- 
rancijose dažnai nukenčia 
sportas.

Vakarų pasaulis buvo nu
sistatęs boikotuoti Olimpi- 
įadą Maskvoje. Amerikos ir 
Vakarų Vokietijos sporti
ninkai pakluso savo vyriau
sybių nusistatymui ir nevy
ko į Maskvą.

Australijos liberalų vy
riausybė, laikydamasi vaka
rų pasaulio politikos, sten
gėsi paveikti jaunus sporti
ninkus, kad jie nevyktų į 
olimpijadą kartu pabrėžiant, 
jog vyriausybė laikysis de
mokratinių dėsnių ir nepas
tos kelio norintiems vykti. Iš 
kitos pusės darbiečių partija 
ragino sportininkus vykti į 
Maskvą, rėmė finansiniai ir 
moraliai. Stebint gyventojų 
nusistatymą, dauguma pa
laikė vyriausybės skelbtą 
boikotą. Daugiau kaip pusė 
pramatytų sportininkų pa
siųsti į Maskvą, paliko na
muose. Nepaklusę Australi
jos Vyriausybės nusistaty
mui apie šimtinė sportinin
kų, lyg jausdamiesi nusikal
tę, paslapčiomis išvyko į 
Maskvą.

OLIMPIJADOS
ATIDARYMAS

Dvidešimt antroji Pasau
lio Sporto Olimpijada, pirmą 
kartą pravesta komunistinio 
režimo valstybėje, istorijoje 
liks kaip viena iš kontraver- 
sinių olimpijadų, raudonai 
nudažyta rusų pajėgų de
monstracija politikoje, pasi
ruošime ir pagaliau sporte. 
Pasiruošiant ir pravedant 

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
ŠTAI ŠITAS YRA MŪSŲ DIEVAS”

Izaijo 25:7 mes skaitome, kad ’’Viešpats sunaikins 
(atims šalin) apsiausto paviršį, kurs gaubia visas tautas, 
ir dangalą, kurs ant visų ištiestas”. Taip tat simboline 
kalba Viešpats užtikrina, kad dvasinis aklumas bus atim
tas nuo žmonių. Zepanija 3:9 mes skaitome, kad Viešpats 
duos"žmonėmnesuteptas lūpas (kalbą), kad visi šauktųsi į 
Viešpaties vardą ir tarnautų Jam petys į petį (sutarti
nai)”. Per tūkstanti metų Kristaus karaliavimo Šėtonas 
bus surištas ir jo apakinanti įtaka bus prašalinta. Dau
giau nebebus leista šėtonui nukreipti žmones šalin nuo 
Dievo, nes Viešpaties garbės pažinimas pripildys visą že
mę. Visi pažins Viešpatį ir žinos kaip tarnauti jam patin
kamu būdu. — Apr. 20:1-3; Abak. 2:14; Jer. 31:34.

Izaijo 25:8 mes skaitome: "Jis sunaikins mirtį amžinai; 
ir Viešpats Dievas nušluostys ašaras nuo kiekvieno vei
do". Čia turime labai puikų pažadėjimą. Pranašo pasaky
ta, kad Dievas ’’atims, prarys”, arba galutinai "sunaikins 
mirtį” ir visas kentėjimų ir ašarų priežastis. Apaštalas 
Povilas turėjo omenyje tą patį Dievo pažadą, kuomet ra
šydamas apie Kristaus karaliavimą jis pasakė, kad jis 
turi karaliauti iki nepadės visų savo neprietelių po savo 
kojomis, ir kad paskiausiai bus sunaikinta pati mirtis. — 
Kor. 15:25, 26.

Bus daugiau

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

olimpijadą rusai nesiskaitė 
su lėšomis ir darbu. Ir di
džiausi kritikai pripažįsta, 
kad olimpijados atidarymo 
ir uždarymo iškilmių negali
ma palyginti su buvusiomis

Prieš atidarymą į stadioną 
pradėjo žygiuoti didinga 
procesija - jaunuoliai, ap
rengti graikiškomis tuniko
mis, nešė amforas. Po jų va
žiavo senovės graikų kvad- 
rigos - dviračiai, vežimai, 
pakinkyti ketvertu arklių. 
Merginos barstė kelią rožių 
lapeliais. Aštuoni sportinin
kai įnešė olimpinę vėliavą. 
Tarptautinio olimpinio ko
miteto prezidentas paskelbė 
olimpijados atidarymą. Į 
dangų pakilo dvidešimt du 
balti balandžiai.

Antroje atidarymo iškil
mių dalyje įvyko masiniai 
sportiniai ir meniniai pasi
rodymai, kuriuose dalyvavo 
virš 16.000 dalyvių, parinktų 
ir paruoštų vien tik šitai už
duočiai iš visų sovietinių 
respublikų. Australijos, 
Anglijos ir dar keturiolikos 
kitų valstybių sportininkai į 
atidarymo iškilmes įžygiavo 
be savo tautinių vėliavų. 
Tiesa, pastebėta, kad aus
tralų sportininkų tarpe ke
letas mosikavo mažas Aus
tralijos vėliavikes. Vėliau 
vadovai pažadėjo tuos ne
drausmingus sportininkus 
nubausti.

OLIMPIJADOS
PASEKMĖS SKAIČIUOSE

Žaidynių rengėjai, netu
rėdami priešininkų iš Ame
rikos ir Vakarų Vokietijos, 
pelnė gausybę medalių. 
Kartu ir jų ištikimiausias 
satelitas - Rytų Vokietija. 
Rusijai bendras medalių 
skaičius: 80 aukso, 69 sidab
ro ir 48 bronzos medaliai.

Australijos sportininkai 
grįžolaimėję 2 aukso, 2 su- 
dabro ir 5 bronzos medalius. 
Laimėtojai nebuvo iškilmin
gai sutikti, kaip praeity bū- 

davo praktikuojama. Pas
lapčiomis išvyko, ir paslap
čiomis sugrįžo, medalius gi
liai paslėpę tarp įvairių su
venyrų - nėra prieš ką di
džiuotis. Dažnas klausia: 
kiek garbės vertas medalis, 
laimėtas Maskvoje? Čia at
sakymą davė Australijos 
ministeris pirmininkas M. 
Fraser pabrėždamas, jog 
kiekvienas Maskvoje laimė
tas medalis yra dėmėtas.

LIETUVIAI PASAULIO
OLIMPIJADOJE

Laisvosios Lietuvos lietu
viai sportininkai pirmą kar
tą dalyvavo aštuntojoje 
olimpijadoje 1924 metais 
Prancūzijoje. Vos 15 sporti
ninkų nuvyko į Olimpijadą ir 
nelaimėjo jokio medalio. 
Neturėdama gerų sporti
ninkų Lietuva nedalyvavo 
1932 ir 1936 metų olimpija- 
dose. Praradus Lietuvai ne
priklausomybę mūsų sporti
ninkai buvo įjungti į sovietų 
kontingentą ir Helsinkio 
olimpijadoje mūsiškių daly
vavo 6. Iš jų trys krepšinin
kai, žaidę rusų komandoje ir 
laimėjo sidabro medalius: S.

NUTIRPO SNIEGAS KALNUOSE
Tęsinys KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

SMA atliko vieną iš didžiau
sių inžinieriškų darbų Aus
tralijoje (net ir pasauliniu 
mastu), kaštavusi 800,000 
milijonų dolerių. Pastatytos 
7 elektros stotys, supilta 16 
didžijųjų užtvankų ir daug 
mažesnių, prakasta apie 160 
km. tunelių, Privažiuoti prie 

visų darbo vietų, SMA 
pravedė apie 1000 km. kelių. 
1978 m. daviniais, už čia pa
gamintą elektrą surenka 50 
mil. dol. per metus, o iš nau
jai įkurtų ūkių, kuriuose 
įtaisytas laistymas gauna 
per metus apie 60 mil. dole
rių vertės produktų. Už iri- 
gaciją SMA jokių pajamų 
neturi, tik už elektrą. Apie 
patį SMA projektą galima 
rasti daug literatūros, todėl 
ilgiau nevertėtų aiškinti.

Išvažiuojame. Miestelio 
pakraštyje sustojame prie 
Murray 2 elektros stoties, 
kuri užbaigta 1969 m. pabai
goje. Keturių generatorių 
varoma iš aukščiau kren
tančio vandens čia pagami
nama 550,000 kv. elektros. 
Generatoriai pavadinti šve
diškais vardais (juos įstatė 
švedai). Jei buvo Bertos 
vardadienis kada tą genera
torių paleido, jis ir "pa
krikštytas” Bertos vardu. Iš 
čia gražiai matosi Khan- 
coban miestelis.

Netoli pavažiavę siaurais 
keliais privažiuojame 
Murray 1 elektros stotį. Ji 
žymiai didesnė - 10 genera
torių ir pagamina 950,000 
kv. elektros. Ją varo trim 
dideliais vamzdžiais iš kalnų 
atvestas vanduo. Generato
riai įjungti ne visi kartu 
1966 ir 1967 m. Jie irgi pa
vadinti švediškais vardais. 
Elektros stotis įrengta gra
žiame pastate, 158 m. ilgio, 
23 m. pločio ir 37 m. aukščio. 
Vienos durys neužrakintos 
ir lankytojai gali kada nori 
ateiti ir išeiti. Viduje yra 
SMA padaryti modeliai, 
rodo kur yra kokios užtvan

Butauskas, J. Lagūnavičius 
ir K. Petkevičius.

Vykstant olimpijadai 
Melbourne su sovietų kon
tingentu dalyvavo penki lie
tuviai, ir keturi iš jų laimėjo 
medalius. Krepšininkai A. 
Lauritėnas ir Stonkus kartu 
ir bėgikas A. Mikėnas lai
mėjo sidabro, ir R. Muraus
kas boksininkas bronzos 
medalius.

Romos olimpijadoje taip 
pat su sovietų ekipa pasiro
dė trys lietuviai: irklavime 
A. Bagdonavičius ir Z. Juk
na, ieties metime B. Kalė- 
dienė, visi laimėjo sidabro 
medalius.
Didžiausias lietuvių sporti

ninkų skaičius dalyvavo To
kyo olimpijadoje. Iš jų vie
nintelis R. Tamulis laimėjo 
bronzos medalį.

Devynioliktoje olimpija
doje, įvykusioje Meksikoje, 
pirmasis lietuvis D. Poznia
kas boksininkas iš Vilniaus 
laimėjo aukso medalį, gar
susis krepšininkas M. Pau
lauskas - bronzos.

Muenchene vykstant 
olimpijadai M. Paulauskas 
pelnė sidabro medalį, taip 

kos ir elektros stotys. Jokių 
tarnautojų nesimato. Man 
atrodo, kad gal per daug 
drąsu palikti tokį brangų ir 
svarbų įrengimą visiškai be 
apsaugos. Šovietijoj jį sau
gotų nemažas kariuomenės 
dalinys ir greičiausiai, nieko 
neprileistų.

Važiuojame geru Alpine 
Way keliu, Kalnų matosi la
bai daug. Vietomis ant jų ir 
medžiai neauga. Matosi 
sniego. Sustojame mažoje 
Scammells Spur aikštelėje. 
Yra padaryti šiokie tokie 
įrengimai ir patogumai pra
važiuojantiems. Iš kalno 
pakraščio gražiai matosi į 
debesis kylančios kalnų vir
šūnės. Pažvelgęs žemiau 
stebiu giliai nusileidžiančius 
kalnų tarpeklius.

Vėl kiek pavažiavę susto
jame Olsens lookout. Graži 
didoka aikštelė, įtaisyti suo
lai. Iš čia didieji kalnai ma
tosi iš vakarų pusės. Įdomu 
ir gražu. Vaizdas puikus, 
kaip reklaminio kalendo
riaus viršelyje. Miške, tarp 
medžių, auga paparčiai.

Pietums sustojame prie 
plačios, bet negilios 
Swampy Plain upės. Upės 
dugnas labai akmenuotas. 
Vietomis iš vandens iškilę 
dideli akmenys prilaiko 
sraunios upės įsibėgjjimą ir 
kelia nuolatinį šniokštimą. 
Vanduo šaltas.

Po ilgesnio važiavimo slė
nyje pamatome vieną sody
bą (Tom Groggin). Gyveni
mas čia turėtų nūti labai ra
mus. Atsiskyrėlis ūkininkas 
miesto triukšmą gali išgirsti 
tik per radijo ar TV priim
tuvus. Užrašai rodo, kad bus 
18 km. vingiuoto kelio. Gy
venviečių čia nesimato, už 
tai keliu perbėga pora emu. 
Sustojame netoli N.S.W. ir 
Victorijos ribos Pilot 
lookout. Irgi matosi gražūs 
kalnų ir slėnių vaizdai. Miš
ke auga daugybė geltonais 
žiedais apsikabinėjusių krū-
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pat bėgikė N. Sabaitė. Toje 
olimpijadoje irkliuotojas V. 
Česiūnas laimėjo sidabro 
medalį. Apie ši sportininką 
daug skaitėme spaudoje, kai 
jis pernai bandė perbėgti į 
Vakarus ir prievartos bei 
pagrobimo keliu buvo grą
žintas į Sov. Sąjungą.

Montrealio olimpijadoje 
du lietuviai sportininkai lai
mėjo 2 aukso medalius - A. 
Rupšienė ir A. Česaitytė; 
sidabro medalį laimėjo V. 
Butkus, ir bronzos medalius 
A. Juozaitis, G. Ramoškaitė 
ir L. Kaminskaitė.

(Bus daugiau)

Olimpinės ugnies nešime dalyvavo 
Muencheno olimpiadoje sidabro me
dalį laimėjusi Nijolė Sabaitė-Razie- 
nė. Moldavijos sporto komitetas ug
nies nešimo estafetėn pakvietė at
stovus iš 12-kos respublikų, kurių te
ritorija nebuvo nešama olimpinė ug
nis. N. Sabaitei-Razienei ją teko neš
ti Kišiniovo mieste. Ji dabar yra fi
zinio auklėjimo mokytoja, treniruo
janti jaunąsias “Nemuno” draugijos 
bėgikes.

J. Zinkus

mų.
Važiuodami pagal 

Crackenbeck upę pasiekia
me Thredbo miestelį, 1370 
m. aukštyje. Thredbo yra 
viena iš geriausių slidinėja’ 
mų vietų Australijoje, su 
daugeliu įrengimų. Vyksta 
čia ir tarptautinės slidinėji
mo varžybos. Vienoje kebo 
pusėje, tarp medžių, stovi 
keliaaukščiai namai slidinė- 
tojams. Dabar juose gyvy
bės nesimato. Yra atidary
tas vienas restoranas. Par
duotuvės tame pačiame na
me uždarytos (gal kad sek
madienis). Toliau yra kitas 
parduotuvių pastatas, jame 
atidaryta maisto produktų ir 
kartu statybinių reikmenų 
parduotuvė. Žmonių visur 
mažai. Girdisi praeiviai kal
ba vokiškai. Lauke pučia 
šaltas vėjas, todėl ne daug 
kas iš mūsų panorėjo kabe
liu keliaujančiom kėdėm (2 
km.) užsikelti į Crackenback 
kalną (1936 m.). Aplink ma
tosi daug pradėtų statyti 
namų. Iškritus sniegui čia 
vėl atgįs gyvenimas. Bus 
pilna žmonių, pramogų ir vi
sokių linksmybių. Links
mesni bus ir parduotuvių 
savininkų veidai.

Nuo Thredbo kelias geras. 
Pravažiavus miškus matosi 
daugiau sodybų, apie, kurias 
ganomos karvės ir avys. 
Privažiuojame Jundabyne 
ežerą. Šalia jo ir Jindabyne 
miestelis pastatytas, bet 
mes pasukame į Kosciuškos 
National parką. Tas kelias 
eina į kitas didžiąsias slidi
nėjimo vietas ir Kosciuškos 
kalną, 2230 m. aukščiausias 
Australijoje. Prie kelio yra 
vartai, per kuriuos prava
žiuojantieji turi užsimokėti.

Bus daugiau

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu- 
•meruott
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Informacija
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Pertho Apylinkės Valdy
ba praneša, jog rugsėjo 7 d. 
po pamaldų Lietuvių Na
muose bus minima Tautos 
Šventė. Nuo 12.30 vai. iki 2 
vai. Moterų D-ja ruošia pie
tus, po to seks minėjimas su 
menine dalim. Paskaitų 
skaitys atvykęs iš Amerikos 
veiklus'lietuvis p. Radziva- 
nas, kuris šiuo metu su žmo
na Birute ir dviem sūneliais - 
Vyteniu ir Gintaru atosto
gauja Perthe. Birutė Gar- 
nytė kadaise (prieš 10 metų) 
yra buvusi viena iš veikliau
sių lietuvaičių 1 mūsų bend
ruomenėj.

Prašome skaitlingai daly
vauti.

Pertho Apylinkės Valdyba

APYLINKĖS
SUSIRINKIMAS

CAMBERROJE

ALB Canberros Apylin
kės Valdyba kviečia vietos 
bendruomenės narius daly
vauti trumpam susirinkime, 
kur bus renkamas Canber
ros apylinkės atstovas į 
ALB Krašto Tarybą.

Susirinkimas įvyks rug
pjūčio 24 d. tuoj pasibaigus 
Canberros Lietuvių Klubo 
narių susirinkimui (apie 3.30 
vai.).

Malonėkite visi dalyvauti.

VAKARŲ AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ SĄJUNGOS 

PRANEŠIMAS

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad Sociali
nės Globos Moterų D-ja 
Melbourne ruošia

KULTŪRINU POPIETE

1980 m. rugpiūčio 24 d. 2.30 
vai. Lietuvių Namuose (Mo
terų Seklyčioje).

Po oficialios dalies suneš
tinė kavutė.

Kviečiame visas ir laukia
me.

Soc. Globos Moterų D-jos 
Valdyba

SYDNEJAUS ŽVEJŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 24 d., sekma
dienį. 3 vai. Syd. Liet. Klube 
šaukiamas Sydnejaus lietu
vių žvejų Draugijos metinis 
susirinkimas. Čia bus apta
riami veiklos reikalai ir po 
susirinkimo bendras pasi- 
vaišinimas. Nariams daly
vauti būtina . Kviečiame 
atvykti su svečiais.

Vitalio Žukausko

VIENO ŽMOGAUS TEATRAS
rugpiūčio 23 d., šeštadienį, 4 vai. Syd. Lietuvių Klube 

Bilietai: $ 4 asmeniui. Pensininkams ir jaunimui - $ 3. 
Bilietai gaunami prie įėjimo.

Syd. Apylinkės Valdyba

* 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Parengimai:
Rugpjūčio 24 d., sekm., 3 vai 

visus Klubo narius kviečiame 
dalyvauti naujų Klubo pastatų

PAMATŲ PAŠVENTINIME

Rugpjūčio 30 d., šešt., 8 vai.
Soc. Moterų Draugija visus kviečia i 

KARTŪNŲ BALIŲ

Rugsėjo 6 d., šešt., 7.30 vai.
VIŠČIUKŲ IR ŠAMPANO

VAKARAS

Apeigas atliks kun. P. Butkus. Sta
tyba pradėta. Kviečiame arčiau susi
pažinti su darbu ir planais

W.arsMTdVW *■ JI

Rugsėjo 7 d., sekm. Ifc
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS W

PRASMINGA AUKA

Aną savaitę būdamas 
Sydnejuje kanberiškis Zig
mas Sipavičius buvo užsu
kęs ir pas Mūsų Pastogės 
redaktorių. Čia sutvarkęs 
visus su Mūsų Pastoge su
rištus reikalus dar paliko 
Mūsų Pastogei paremti savo 

ir žmonos Lilės vardu šimtą 
(100) dolerių. Tai ypatingai 
graži dovana ir galbūt pati 
prasmingiausia, nes palai
kyti lietuvišką spaudą mūsų 
sąlygose prilygsta tiesiogi
nei kovai už lietuvybę. Nuo
širdžiai dėkojame.

Mūsų Pastogės 
Administracija

IR LOŠĖJAI PRISIMENA

Sydnejuje jau kiek laiko 
veikia ’’lošėjų’ grupė, kurie 
kartas nuo karto susirenka 
pavakaroti ir kortomis pa
žaisti. Po kiekvieno žaidimo 
jie skiria ’’smulkių” ir Mūsų 
Pastogei. Iš tų smulkių per 
kiek laiko susirinko $ 50, 
kuriuos p. Kasiulaitis ir įtei
kė Mūsų Pastogės redakto
riui. Ačiū labai ir sėkmės ir 
toliau!

*

VIETOJ
gėlių

Pagerbdami a.a. Antaną 
Mikailą vietoj gėlių D. ir S. 
Skoruliai Mūsų Pastogei 
skyrė 10 dolerių. Ačiū.

Pagerbiant a.a. Steponą 
Valį vietoj gėlių Australi
jos Lietuvių Fondui skiria
me 25 dolerius.

ALB Krašto Valdyba

Pagerbdami a.a. E. Kar
pavičių, vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei 10 dolerių skyrė V. 
ir J. Ramanauskai. Ačiū.

Pagerbdamas a.a. Euge
nijų Karpavičių vietoj gėlių 
Gediminas Antanėlis Mūsų 
Pastogei skyrė 10 dolerių. 
Ačiū.

Metinis Vakarų Australi
jos Sąjungos (Lietuvių Na
mų Valdyba) narių susi- 
rjnįamas šaukiamas rugpiū
čio 24 dieną, 3 vai. Lietuvių 
Namuose, 258 Mill Point Rd. 
South Perthe.

Numatoma tokia darbot
varkė: Prezidiumo rinkimas, 
Praeito susirinkimo proto
kolo skaitymas. Pirmininko 
pranešimas. Iždininko pra
nešimas. Revizijos komisijos 
pranešimas. Nario mokesčio 
klausimas. Remonto plano 
diskutavimas. Paskolos la
pų - akcijų svarstymas. 
Klausimai bei sumanymai.

Sąjungos Valdyba

VISAIP
KARTŪNŲ BALIUS

’ jau rugpiūčio 30 d. Syd
nejaus Lietuvių Klube. 
Ruošia Syd. Mot. Soc. Glo
bos Draugija. Pats laikas 
siūtis sukneles, kurių gra
žiausios bus premijuojamos. 
Baliaus metu bus daiktinė 
loterija, kuriai fantus galima 
įduoti kiekvienai
Moterų Draugijos Valdybos 
narei. Laukiami visi!

PADĖKA

Mano globotam tautiečiui inž. FELIKSUI 
SIPAVIČIUI mirus, reiškiu nuoširdžią padėką visiems 
savo ir velionio draugams bei pažįstamiems už pareikštą 
man užuojautą ir mirusiojo pagerbimą maldomis, gėlė
mis, aukomis Mūsų Pastogei bei Tautos Fondui, dalyva
vimą laidotuvėse ir šiaip už visakeriopą jų pagelbą, paly
dint a.a. Feliksą į amžino poilsio vietą.

Ypač esu dėkinga Sydney lietuvių katalikų kapelionui 
kun. P. Butkui už visas atliktas laidojimo apeigas, o 
taipogi dėkinga p. S. Šaparienei ir p.p. O. ir V. Minio
tams, kurie pirmieji atėjo man į pagelbą, staiga mirus 
mielam Feliksui.

Rita Symonds

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame 
mūsų Draugijos nuolati
niams rėmėjams mieliems 
N. ir K. Butkams, Funeral of 
Distinction savininkams, 
pastaruoju metu Draugijai 
paaukojusiems $ 150. Ačiū 
už paramą ir palankumą.

S.L.M.S.G. Draugijos 
Valdyba

PRISIMINTAS MUZ. 
KAZIMIERAS 
' KAVALIAUSKAS

Rugpiūčio 10 d. maldomis 
ir giesmėmis buvo prisimin
tas prieš 11 metų miręs il
gametis Dainos choro diri
gentas, visuomenininkas K. 
Kavaliauskas. Šv. Mišias 
užprašė velionies žmona 
Ona ir dukra Dr. Rūta. 
Mišių metu giedojo Dainos 
choras, vad. Br. Kiverio.

DAINOS CHORO IŠVYKA

Canberros Apylinkės 
V-bos pirm. V. Martišiaus 
kviečiamas Dainos choras 
sutiko giedoti Tautos Šven-

Maloniai kviečiame visus į linksmą Dainos Sambūrio 
parengimą

’’Pavasario daina”
rugpiūčio 31 d., sekmad., 2.30 vai. Lietuvių Namuose, 
Nth. Melbourne.

Programoje choro ir paskirų solistų atliekama įvairi 
nuotaikinga dainų pynė.

Kviečiame ir laukiama visų!
".3

Dainos Sambūrio Valdyba

tės pamaldose St. Christo
pher katedroje Manuka 
rugsėjo 7 d.„ir dalyvauti mi
nėjime Liet. Klube. Dainos 
choras važiuoja dviem auto
busais 90 žmonių. Dar yra 
laisvų vietų autobuse ir pa
šaliniai, norį vykti kartu, 
nedelsiant praneša A. Kra- 
miliui 727 3131, arba E. La- 
šaičiui.

Išvyksime 7 vai. ryto iš 
Lietuvių Klubo ir grįšime 
vakare apie 10 vai. Liuksu
siniai autobusai - kaina 10 
dolerių asmeniui.

Dainos Valdyba

* * *
Aną savaitę ilgesniam lai

kui išvyko į užjūrius žinomi 
sydnejiškiai Elena ir Izido
rius Jonaičiai. Numato kiek 
ilgiau paviešėti Lietuvoje, 
pakeliauti po Europą ir ke
tina sugrįžti tik prieš Kalė
das.

***
Negalavimų verčiama 

Gaila Lašaitienė paguldyta 
Bankstown ligoninėje ir čia 
jai padaryta operacija. Li
gonė taisosi.

* * *

Į skautų kaukių balių 
gausiai pribuvo ir svečių iš 
Canberros drauge su tauti
nių šokių grupe. Tarpe kitų 
dalyvavo ir Canberros apyl. 
pirm. p. V. Martišius, Can
berros ’’Lietuvio Balso” ra
dijo valandėlės vedėjas p. J. 
Kovalskis ir eilė kitų. Gau
siame skautų baliuje svečiai 
turėjo progos susitikti su 
sydnejiškiais ir gražiai pa
bendrauti.
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Išreikšdami pagarbą a.a. 
Eugenijui Karpavičiui vietoj 
gėlių Mūsų Pastogei aukojo: 
K. ir V. Biveiniai $ 15, G. ir 
E. Schick $ 15. Dėkojame.

Pagerbdami a.a. Eugenijų 
Karpavičių vietoj gėlių Z. ir 
L. Sipavičiai Mūsų Pastogei 
aukojo $ 15. Ačiū.

Išreikšdami pagarbą a.a. 
Eugenijui Karpavičiui vietoj 
gėlių A. ir V. Kaminskai 
Mūsų Pastogei aukojo $ 10. 
Ačiū.

Pagerbdami a.a. Eugenijų 
Karpavičių vietoj gėlių 
Australijos Lietuvių Fondui 
aukojo: po $ 5 - P. Donielie- 
nė, M. Migevičienė; po $ 10 - 
Antanas Laukaitis, J.N.Č. 
Liutikai, D.V. Binkiai.

Pagerbdami a.a. E. Kar
pavičių vietoj gėlių aukojo 
šv. Mišioms: Paulina Donie- 
lienė, Ona Palaitienė, Vero
nika Petniūnienė, Kotrina 
Bačiulienė, Zita, Elvira ir 
Kazys Belkai iš Sydney ir 
pusbrolis Vladas Biveinis iš 
Canberros. „ n ,

Kun. P. Butkus

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.
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