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Dairomės pavasario...

Dėmesy sąžinės kaliniai

Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje

GELBĖKIME
VYTAUTĄ SKUODĮ

Jau prieš pusantrų metų 
(1980 sausio mėnesį) PLB 
Valdyba telegramomis in
formavo tarptautines ir 
JAV organizacijas apie Vy
tautas Skuodžio suėmimą 
okupuotoje Lietuvoje ir 
prašė jam pagalbos. Nuo ta 
laiko įvairiomis progomis 
buvo keliamas Skuodžio 
gelbėjimo reikalas.

Pakartotinai Vytauto 
Skuodžio reikalas buvo vėl 
prisimintas LB ir LJS poli
tinėje konferencijoje 1981 
birželio 12-13 dienomis New 
Yorke. Ten Jungtinių Tautų 
g moraliniam sekretoriui

urt Waldheim, Kanados 
atstovui prie Jungtinių 
Tautų ir JAV delegacijos 
vadovui JT Žmogaus Teisių 
komisijoje Dr. Michael 
Novak buvo įteikti PLB 
Valdybos pirmininko Vy
tauto Kamanto pasirašyti 
memorandumai su doku
mentais ir prašymu išlais
vinti Vytautą Skuodį. 1981 
liepos 14 d^JAVValstybės 

Departamento direktorius 
Warren E. Hewitt pranešė 
PLB Valdybos pirm. V. Ka
mantų!, kad gauti dokumen
tai yra Valstybės Departa
mento peržiūrimi ir studi
juodami.

PLB VALDYBOJE

NAUJAS PLB 
IŽDININKAS

PLB Valdybos reikalų ve
dėjui ir iždininkui Dr. Sau
liui Girniui išvykus į Miun
cheną, Vokietijoje, nuolati
niam darbui ir gyvenimui, 
PLB Valdyba nauju iždinin
ku pakvietė ir pilnateisiu 
PLB Valdybos nariu koop
tavo Povilą Kilių iš Chica- 
gos. Naujasis iždininkas Po
vilas Kilius yra ilgametis 
Lietuvių Fondo Tarybos na
rys ir buvęs LF Investavimo 
komisijos pirmininkas, 
Ateitininkų Namų Lemonte 
Tarybos narys ir pirminin
kas. Dirba didelėje Bruns
wick korporacijoje, tvarky
damas jos finansinius reika
lus. Iždininko pavaduotoja 

yra Povilo žmona Rūta Ba
lienė, Capitol Federal 
Savings & Loan Association 
viceprezidentė.

PERSPAUSDINAMI
POGRINDŽIO LEIDINIAI

PLB Visuomeninių reika
lų komisija balandžio mėnesį 
išleido perspausdintą oku- 
1 motos Lietuvos pogrindžio 
eidinį "Vytis” Nr. 5, o bir

želio mėnesį - ’Perspekty
vos” Nr. 9. Tokius pogrin
džio leidinius planuojama 
perspausdinti kas trys mė
nesiai. Sekantis pasirodys 
rugsėjo mėnesį. Leidiniai 
gaunami PLB Valdyboje, 
5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, Illinois 60636 
U.S.A.

♦♦♦

PLB Valdyba birželio mė
nesį išleido mažo dydžio, 31 
puslapio leidinėlį ’Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė”, 
kuriame trumpai suminėti 
PLB siekimai, tikslai ir už
daviniai, organizavimasis, 
pobūdis, santvarka ir pilni

ANTANAS TERLECKAS

Apie 53 metų amžiaus, 
istorikas, 1954Ynetais baigęs 
Vilniaus universitetą.

Jis atkreipė į save pa
saulio dėmesį, kai pogrindi
nė "Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika” paskelbė jo 
1975 m. lapkričio 23 dienos 
atvirką laišką K.G.B. šefui 
Andropovui. Laiške 
išdėstytos okupanto skriau
dos jam, jo šeimai ir visai 
lietuvių tautai.

Kilęs iš Ignalinos vals
čiaus, Švenčionių apskrity
je, užaugęs mažažemio vals
tiečio šeimoje, Antanas nuo 
pat 1944 metų saugumo or
ganų persekiotas, tardytas, 
terorizuotas ir kalintas. 1952 
m. išmestas iškomjaunuolių, 
nes įsakymo neklausydamas 
neinformavo sovietų saugu
mo apie draugų studentų 
nuotaikas, bei atsisakė pa
dėti sufabrikuoti bylą prieš 
vieną iš jų.

1957 m. nubaustas 4 me
tus kalėti, įtartas platinęs 
Vienuolio - Žukausko testa
mentą ir apkaltintas ■ daly
vavimu pogrindyje bei Gu
dijos lietuvių ’’nacionalisti
niu” švietimu.

1969 nukentėjo už savo 
diplomini darbą aukštesnia
jam moksliniam laipsniui 
gauti. Jo pasirinkta tema — 
„Lietuva rusų valdžioje 
1795 _ 1915”.

1973 KGB paleido du su
gautus įmonės turto vagis,

Lietuvių Chartos bei PLB 
Konstitucijos tekstai. Leidi
nėlį galima gauti veltui, 
kreipiantis į PLB Valdybą.
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PLB Kultūrinių reikalų 
komisija leidžia Vincento 
Liulevičiaus istorinį veikalą 
Išeivijos vaidmuo ne
priklausomos Lietuvos at
kūrimo darbe”. Knyga pasi
rodys šiais 1981 metais ir 
bus pardavinėjama po 12.50 
dol. Prenumeratoriai, pa
aukoję bent 25 dol., ir mece
natai, paaukoję 50 dol ar 
daugiau, bus įrašyti į knygą. 
Prenumeratas - aukas siųsti 
PLB Valdybai, 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, 
Hl. 60636.

Dėmesio!
Australų — Lietuvių 

Žmogaus Teisėms Ginti 
į Draugijos narių informaci- 
į nis susirinkimas įvyks rug- 
! sėjo 6 d., sekmadienį, 3 vai.

Lietuvių Klube, Bankstawn, 
mažojoje salėje antrame 
aukšte. Kviečiami nariai ir 
prijaučiantieji.

Valdyba 

jiems pažadėjus apkaltinti 
Terlecką vogus įmonės pini
gus ir jais finansavus pog
rindžio veiklą. Kalintas psi
chiatriniame kalėjime, nors 
ir komisijos pripažintas 
sveiku, tenuteistas vieniems 
metams, neradus jokių kal
tės įrodymų.

1979 m. rugpiūčio mėn. jis 
vienas iš 45 pabaltiečių sig
natarų, reikalavusių panai
kinti Hitlerio — Stalino 1939 
m. susitarimą ir išvesti sve
timą kariuomenę iš Pabal
tijo.

Tuoj po ta Vilniuje suim
tas, teistas tik 1980 metų 
rugsėjo 15 - 19 dienomis .už 
dalyvavimą pogrindžio 
spaudoje nuteistas 3 
metams griežto režimo ka
lėjimo ir 5 metams tremties.

LAIŠKAI SĄŽINĖS
KALINIAMS SOVIETŲ

KALĖJIMUOSE

Laiškai iš užsienio sąžinės 
kaliniams bei jų šeimoms 
jiems suteikia daug morali
nės paramos, sutvirtina jų 
dvasią. Net ir tie laiškai, 
kurie adresato nepasiekia, 
netiesioginiai pagerina kali
nio padėtį, nes kalėjimo ad
ministracija nėra taip bru
tali su tais kaliniais, kurių 
likimu kas nors rūpinasi už
sienyje.

Kokie turėtų būti tie 
laiškai?

Greičiausiai kalinius pa
siekia atvirlaiškiai, siunčia
mi oro paštu. Angliškai ra
šyti laiškai lengviau praeina 

cenzūrą, negu lietuviškai 
rašytieji.

Laiškai turėtų būti asme
niški, draugiški. Padrąsin
kite kalinius. Paaiškinkite, 
kad jie nėra užmiršti, kad jų 

.vardai minimi šio krašto ar 
kitų užsienio kraštų spau
doje, kad protestuojama dėl 
jų kalinimo.

Šiaip laiškuose neturėtų 
būti politikos. Geriau sutei
kite šiek tiek žinių apie save, 
savo gyvenimą.

Nenusiminkite, jei negau
site atsakymo. Rašykite vėl, 
ir vėl. Iš daugybės siunčia
mų laiškų, anksčiau ar 
vėliau, vienas kitas pasiekia 
kalinį.

Sydney ir N.S.W. lietuviai 
norį gauti sąžinės kalinių 
adresų, kviečiami kreiptis į 
Australų — Lietuvių Žmo
gaus Teisėms Ginti Draugi
jos Sekretorių, 16-18 East 
Terrace, Bankstawn 2200.

Kitose valstijose gyve
nantiems tautiečiams mielai 
gatarnaus Friends of the 

aptives 17 Fehre Court, 
Sandy Bay, Tas. 7005 (galite 
kreiptis ir lietuviškai).

Australų - Lietuvių Žmo
gaus Teisėms Ginti Draugi
jos Valdyba
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Bendruomenė irgi misija
Dažnai nusiskundžiama, 

kad pasigendama susidomė
jimo bendruomenine veikla, 
kad. kaskart vis mažiau ir 
mažiau tautiečių sueina į 
bendruomenės 
susirinkimus, o ypač tokiais 
atvejais, kai tenka rinkti 
naują apylinkės valdybą. 
Galima būtų palinguoti gal
vomis ir sutikti su esama 
padėtimi: kągi, su laiku 
bendruomenę nustelbė kitos 
organizacijos, kitokie inte
resai, bet darome ką galime, 
kad toji bendruomenė ne
prarastų savo autoriteto...

Bet ar daroma, kas gali
ma? Ar dedama pastangų 
bendruomenę iškelti, kad ji 
būtų vienijantis organas, 
kad ji būtų ir išliktų autori
tetu ne tik prisiekusiems 
bendruomenininkams, bet ir 
visiems kitiems, kurie taria
si galį savarankiškai ir ne
priklausomai veikti neatsi
žvelgiant į kitus autoritetus.

Iš gyvenimo praktikos 
patyrėme, kad iki šiolei 
bendruomenės naudai nieko 
nepadaryta ir net nieko ne
daroma. Kartą į dvejus 
metus sušaukiami prievar
tiniai susirinkimai, kad būtų 
viena valdyba pakeista kita 
ir tai su dideliais sunkumais, 
kas įeis į naują valdybą, ka
lėtos žmonių plojimu prii
mama ir užginama buvusios 
valdybos veikla gal vien dėl 
to, kad kiti nesibaidy tų imtis 
bendruomenės padalinio 
egzekutyvinių pareigų, ir 
tuo viskas užsibaigia. Prak
tiškai niekas nesirūpina, kad 
kadencijos metu iškyla visa 
eilė problemų, kurias valdy
ba turi spręsti ir nutarti, 
kad bendruomenę sudaro ne 
vien valdyba, bet ir visi 
bendruomenės nariai, kurie 
ne tik atiduoda savo man
datą valdybai, bet ir patys 
įpareigoti aktyviai bend
ruomenės veikloje dalyvau
ti, iš tiesų niekas tuo sau 
galvos nekvaršina - turime 
valdybą ir ji tuo rūpinasi ir 
yra už tai atsakinga. Atėjus 
laikui mes ją už parodytą 
veiklą užgirsime arba jai 
papriekaištausime. Kitaip 
sakant, bendruomenės na
riai nesijaučia bet kuo įpa
reigoti priklausydami bend
ruomenei, o visą veiklą ir 
atsakomybę sukrauna pačiai

Vita Force
HORSERADISH, GARLIC 

&
VITAMIN C TABLETS

Naudokite prieš slogą ir 
kitus bronchitinius negala
vimus. Gaunama Health 
Food krautuvėse ir vaisti- 
ncsc

DATIMAC AGENCIES 
336 Belair Rd., Lynton S.A.

5062
Tel. (08)2773838 

(Lietuvių Laboratorija) 
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bendruomenės valdybai, 
nežiūrint, kokia jie bebūtų 
— krašto valdyba, apylinkės 
valdyba, seniūnija ir pan.

Tai eilinio bendruomenės 
nario požiūris, iš kitos pusės 
vertos priekaištų ir bend
ruomenės ar jos padalinių 
vadovybės, kad prie šito jau 
prieita. Galbūt, kiti tuo rei
kalu nedrįsta išsitarti bijo
dami, kad iš viso bendruo
menė neiširtų. Bet bendrai 
imant bendruomenės vado
vaujančių organų veikla 
ribojasi apytikriai tokiais 
pagrindiniais taškais: atsto
vauti lietuvius oficialiose 
institucijose, surengti tauti
nius minėjimus, priimti ir 
išleisti svečius iš kitur ir su
šaukti vietinius ar federali- 
nius (Krašto Tarybos/ susi
rinkimus renkant naują 
vadovybę. Tai yra tik veik
los griaučiai, prie kurių gy
vybė nelabai limpa.

Šiandie mūsų žmonės jau 
gerokai išlepę, kad besąly
giniai aukotųsi panašiai, 
kaip aukojosi pradžioje, 
kurdami bendruomenę. Per 
trisdešimt metų žmonės 
spėjo labai pasikeisti, idea
lizmas išblėso, o ir patiems 
idealistams jėgos išseko. Gal 
būt mūsų klaida, kad neišsi
auginome sau ryškių pakai
talų iš jaunesnių, bet jų ga
lime susilaukti, jeigu pasta
tytume, kad bendruomenė 
yra gyvas organizmas, o ne

PLB veikloje
KOLUMBIJA

Kolumbijos Lietuvių Jau
nimo Sąjungos suruošta 
jaunimo stovykla Villa
vicencio (Slotkų ūkyje ”Li- 
tuania”) birželio mėnesio 
paskutinę savaitę labai gerai 
pavyko. Joje dalyvavo 32 
stovyklautojai nuo 15 iki 30 
metų amžiaus. Programą 
sudarė lietuvių kalbos pa
mokos, dainos, rankdarbiai, 
sportas, tautiniai šokiai, 
skaidrių ir filmų vakarai, 
laužai, vakarinės progra
mos, talentų vakaras ir kt. 
Stovyklautojams talkino iš 
Cleveland©, JAV, atvykusi 
Zita Kripavičiūtė, kuri prieš 
metus Kolumbijoje lankėsi 
kaip Cleveland© vokalinio 
vieneto ”Nerija” dainininkė.

Liepos mėnesį tris savai
tes Kolumbijoje praleido 
PLB ir PLJS Valdybų at
siųsta jaunimo vadovė Rasa 
Šoliūnaitė iš JAV, praves
dama dainų, tautinių šokių ir 
lietuvių kalbos kursus Be
botos ir Medelino lietuvių 
jaunimui.
VENECUELA

Venecuelos LB Krašto 
Valdybos pirmininkas Dr. 
Vytautas Dambrava palaiko 
artimus ryšius su PLB pir
mininku Vytautu Kamantų. 
Venecuelos LB rugsėjo mė
nesį siunčia du mokinius į 
Vasario 16 gimnaziją Vokie
tijoje. Jų mokslo stipendi
joms pažadėta piniginė pa
rama iš PLB Valdybos.

koks perdžiūvęs popierinis 
tęstinumas.

Kai kitos organizacijos 
veikia, nuolat šaukia susi
rinkimus, svarsto savo rei
kalus, problemas, bendruo
menė renkasi vos kartą į 
dvejus metus ir tai juose tik 
formaliai užkliudomi reika
lėliai. Imkime kad ir bažny
čią su poros tūkstančių metų 
praktika, o vis tiek žmonės 
ne tik kiekvieną sekmadienį 
indoktrinuojami, bet kasmet 
rengiamos rekolekcijos, 
įvairios šventės, kontrolės 
per ^pažintis ir 1.1. Ir tas 
organizaciją stiprina ir grū
dina.

Bendruomenė irgi yra or
ganizacija, tik gal mažesne 
apimtimi ir be išganymo pa
žado, o tačiau yra realus as
mens ir tautos gyvenimas, 
kurį reikia nuolat gaivinti, 
tautiečius sąmoninti. Ar ne
būtų mūsų bendruomeninėj 
veikloj kitokie rezultatai, jei 
tų bendruomenės susirinki
mų būtų daugiau ir dažniau, 
jeigu šalia kasdieninių ir ei
namųjų reikalų būtų bendrai 
liečiami ir nagrinėjami 
bendruomeniniai klausimai, 
jeigu kiekvienam susirinki
me būtų kviečiami įdomūs ir 
patrauklūs prelegentai su 
paskaitom ir diskusijom. Gal 
su laiku.po vieno kito susi
rinkimo kiltų didesnio susi
domėjimo, kas užintriguotų 
ir jaunimą, kuris ieško savo 
kelio ir gal jį atrastų tokiuo
se bendruomenės suėjimuo
se. Pagalvokime ir apie tai.

• ■' v v ’’ (v.k./

Vienas iš Venecuelos LB 
ateities kultūrinių planų yra 
baltų muzikos koncerto su
rengimas didžiajame Cara
cas miesto teatre. Tam kon
certui dabar pradedama 
ruoštis. i

Iš JAV per Kolumbiją at
vykusi Cleveland© vokalinio 
vieneto ’’Nerija” dainininkė 
Zita Kripavičiūtė liepos mė
nesį praleido Caracas mies
te, kur ją globojo Jūratė de 
Rosales, Aras Mažeika ir 
Dr. Algis Jaloveskas. Čia ji 
talkino Caracas jaunimo su
organizuotuose lietuvių kal
bos kursuose. Caracas jau
nimas planuoja ekskursiją į 
Venecuelos lygumas rug- 
■pjūčio 8-16 dienomis, o Va- 
lencijos jaunimas ruošia 
jaunimo stovyklą, kuri įvyks 
per gruodžio mėnesio atos
togas.

VOKIETIJA

Vasario 16 gimnazijos so
dyboje liepos mėnesio ant
roje pusėje vyko jaunimą 
stovyklos. Jose dirbo iš JAV 
atvykęs PLB vicepirminin
kas švietimo reikalams kun. 
Antanas Saulaitis SJ. Gim
naziją liepos viduryje aplan
kė PLB pirmininko pava
duotojas Vaclovas Kleiza su 
žmona Asta. PLB Valdyba 
labai rūpinasi šia gimnazija 
ir prašo viso pasaulio lietu
vių siųsti į ją savo vaikus 
mokytis bei visokiais būdais 
gimnaziją remti.

PADĖKA

Brangiam tėvui, uošviui ir seneliui a,a. Aleksandrui 
Grincevičiui mirus, nuoširdžiai dėkojame draugams ir 
pažįstamiems, palydėjusiems velionį į amžinojo poilsio 
vietą. Ačiū aukojusiems už velionį šv. Mišias, už 
vainikus; dėkui už mums pareikštas užuojautas asmeniš
kai, laiškais ir spaudoje.

Ypač dėkingi kun. P. Butkui, A. Skirkai už atsisveiki
nimo žodžius.

Dukra Veronika ir Aleksas Kaminskai 
su šeima

XI-sios L.D. filme
Liepos 26 d. Adelaidės 

Liet. Namuose buvo paro
dyti video juostoje užrašyti 
XI-jų Liet. Dienų fragmen
tai.

Programa susidedanti iš 
dviejų dalių, kiekviena 
trunkanti po valandą, ir pa
rodyta trimis sesijomis: 10 
vai. ryto, 2 vai. ir 4 vai. p.p. 
Gaila, palyginamai tik mažas 
tautiečių skaičius susido
mėjo. Ypač buvo pasigesta 
sportininkų, kuriems juos
toje skirta net pusė valan
dos laiko.

Pirmoje dalyje rodoma 
pamaldos, eisena per 
miestą, L.D. atidarymo iš
kilmės, momentai iš litera
tūros vakaro, meno ir tauto
dailę parodų, jaunimo va
karo, teatro spektaklio, dai
nų šventės, ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimo, mokyto
jų konferencijos.

Antroje dalyje plačiau ir 
įdomiau nufilmuoti svarbes
nieji momentai iš sporto 
šventės ir tautinių šokių va
karas. Šokių vakaras sutei
kė tikrai pasigėrėtiną vaiz
dą.

Juostą gaminant užrašyta 
natūralūs programos gar
sas. Todėl ne tik matome bet 
ir girdime vysk. V. Brizgio 

. pamokslo žodžius, P.A. gu- 
jernatoriaus bei P.L.B. p- 
co kalbų fragmentus, 
iteratūros vakaro kelių da- 
yvių gyvą žodį, ’’Eglučių” 

chorelio dainas, jaunimo pa
sirodymą, gražias vaidinimo 
’’Žvejų" ištraukas, dainų 
šventės momentus ir kt.

Visa programa surišta ir 
paaiškinta panaudojant 
trumpus užrašus, kaip Liet. 
Dienų atidarymas, ir įkalbė
tus komentarus lietuvių ir 
anglų kalbomis. Šie komen
tarai ypač verti dėmesio, 
nes jie ne tik paaiškina ir 
papildo pačius vaizduojamus 
įvykius, bet anglų kalba pla
čiai nušviečiama Lietuvių 
Dienos ir jų paskirtis bei 
reikšmė. Įkalbėjimas yra la
bai gerai techniškai įterptas 
ir nesikerta su joje natūra
liomis kalbomis ir dainomis.

Juostą pagamino, t.y. fil
mavo, redagavo, garsus įra
šė ir bendrai visą technišką 
darbą atliko Vytautas Pau
lius Neverauskas. Komen
tarus gražiai įkalbėjo Regi
na Prančkūnaitė, o tekstus

PRANCŪZIJA

Rugpiūčio pirmą savaitę 
prie Paryžiaus vyko 28-ji 
Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė, kurios metu 
buvo Europos LB kraštų 
valdybų pirmininkų ir val
dybų dviejų dienų suvažia
vimas. Savaitėje ir LB su
važiavime dalyvauja PLB 
Valdybos pirmininko pava
duotojas Vaclovas Kleiza, 
vicepirmininkas švietimo 
reikalams kun. Antanas 
Saulaitis S J ir PUS Valdy
bos vicepirmininkė Gintė 
Damušytė. 

paruošė lietuviškai V. Ne
verauskas (senj.) angliškai 
— V.P. Neverauskas.

Lietuvių Dienas užrekor- 
. duoti filme buvo bandyta ir 
‘ praeityje, bet vis dėl to drą
siai galima tvirtinti, kad ši 
juosta yra ligi šiol pats 
geriausias ir vaizdingiausias 
Liet. Dienų dokumentas.

Juostos pagaminimą fi
nansavo Liet. Dienų Komi
tetas. Juosta iki šiol buvo 
parodyta Adelaidės, Pertho, 
Melbourne ir Geelongo lie
tuviams. Kolonijos, norin
čios ją pamatyti, prašomos 
kreiptis į Vyt. Neverauską, 
36 Donald St., St. Marys, 
S.A. 5042. Už juostos pasko
linimą jokio mokesčio nei
mama. Skolintojai turi vie
toje išsinuomuoti atitinkamą 
aparatūrą ir apmokėti juos
tos persiuntimo ir gražinimo 
išlaidas iš Adelaidės (apie $ 
20):

N.N.

MIRUSIEJI
A.A. JUSTINAS 

STADALNINKAS 
/ ' iX ' ■ f: '

Liepos 31 d. širdies prie
puolio ištiktas staiga mirė 
darbovietėje Justinas Sta- 
dalninkas. Velionis buvo ki
lęs iš ūkininkų šeimos, Gižų 
valšč. Vilkaviškio apsk. 
Nors Justinui jau buvo 70 
metų, bet jis gerai jausda
masis nemetė darbo, o toliau 
dirbo tekstilėje.

Velionis buvo baigęs Ry
giškių Jono gimnaziją Mari
jampolėje, atitarnavęs ka
riuomenėje dirbo policijos 
vado įstaigoje Tauragėje, 
kaip sekretorius. Raudonie
siems grįžtant antrą kartą 
Lietuvon velionis pasitraukė 
į vakarus ir 1949 m. atvyko į 
Australiją.

Sydnejuje vedė Eleną 
Marčiulionytę ir įsikūrė 
Wiley Park priemiestyje. 
Velionis visada su šeima da
lyvavo lietuvių bendruo
menės parengimuose. Jų 
dukrelė Daiva dainuoja Dai
nos chore, šoka Sūkurio 
tautinių šokių grupėje. Kal
ba gražia suvalkietiška tar
me. Tai didelis nuopelnas 
Elenos ir a.a. Justino Sta- 
dalninkų, kurie savo didelę 
meilę Lietuvai sugebėjo 
perduoti ir dukrelei.

Rugpiūčio 5 d. po gedulin- 
mišių, kurias atlaikė kun. 
Butkus, Dainos choristų, 

kaimynų ir draugų palydė
tas į amžino poilsio vietą 
Rookwoodo lietuvių kapuo
se. Dainos choro vardu ka
puose užuojautą išreiškė 
choristei Daivai ir šeimai 
choro pirm. Ed. Lašaitis. 
Sugiedojus Viešpaties An- 
felą ir Marija, Marija, pali- 

ome a.a. Justiną eukaliptų 
pavėsyje toli nuo gimtųjų 
Gižų.

Ilsėkis Viešpaties ramy
bėje.

kor.
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Skulptūrinės fantazijos
IEVOS POCIENĖS PARODĄ APLANKIUS

Birželio 21 d. įvyko skulp
torės Ievos POCIENĖS de
vintoji personalinė paroda 
Australijoje. Parodoje iš
statyta daugiausiai metalo 
darbų: aluminijaus, bronzos, 
virinto plieno bei cemento 
skulptūrų. Tarpe trisdešimt 
penkių eksponatų (keturios 
skulptūros buvo nepažymė
tos kataloge) matėsi ir kele
tas medžio darbų - jų tarpe 
įspūdingoji ’’Kūrėjo ranka’’.

Ievos Pocienės skulptūros 
yra esminės, gyvybingos, 
turinčios savo vidinę vertę. 
Įdomu stebėti skulptorės 
formų ir linijų metamorfozę: 
vienos harmoningai kyla į 
aukščius, kaip gotikos ka
tedrų bokštai - jų tarpe pa
minėtinos ’’Augimas” ir 
’’Vėjelis”, ’’Sparnuotas žmo
gus”. Kitos, lyg neatsispir- 
damos žemės traukai, glau
džiasi prie žemės ir žavi to
bulu apvalumu, įsiliejimu ir 
perėjimu viena į kitą, kaip 
pav. ’’Numylėtinių medaljo- 
ne”. Tarp šių dviejų polių - 
kieto, stataus vertikalumo ir 
minkšto apvalaus horizon
talumo vystosi skulptorės 
kūryba.

Ieva Pocienė mėgsta at
sieti realybę, tačiau ab
straktumas dėl abstraktumo 
jos netraukia. Jos kūryba 
akivaizdinė ir pasižymi stip
riai išvystyta tematika, iš- 
!riaukianti iš aplinkinės rea- 
ybės, vaizduotės ir vidinio 
menininkės pasaulio. At
mesdama detales, ji pasi
renka būdingus faktus ir 
juos jungia į meninį vienetą.

O vis dėlto, be technikos 
ir geriausi projektai pasilie
ka neįgyvendinti. Technikos 
apvaldymas įgalina kūrybi
nę ugnį laisvai plėtotis. Ma
lonu stebėti skulptorės at- 
siekimus šitoje srityje.

Kaip jau minėjome, Ieva 
Pocienė -yra kompetetingai 
apvaldžiusi formas: 
apvalios, plastinės ’’mote
riškos” formos darniai nu
teikia skulptūroje ’’Sėdinti 
moteris”, kiek primenanti 
tapytojo Renoir seksualiniai 
patrauklias moterų figūras. 
Tuo tarpu skulptūroje ’’Mo
teris” daug švelnumo ir mo
teriškumo priduoda ramus, 
kiek pablukęs medžiagos 
spalvingumas. Apvalainės, 
lanksčios formos pa
siekia apogėjų ’’Numylėtinių 
medaljone’. Tai jausmin
giausias parodos kūrinys - 
aistringos meilės simbolis!

Pats lakiausias kūrinys 
yra ’’Sukliudytas ratas”. Jis 
panašaus žanro kaip skulp
tūra "Debesyse”. Čia tau
piom linijom ir panaudojant 
erdvės išpiovą kompozicijo
je, yra sukurtas harmonin
gas pakilimo pojūtis. Erdvės 
ikomponavimas į kūrinius 
priduoda jiems lengvumo ir 
didelę laisvę žiūrovo vaiz
duotei.

Linijinėms skulptūroms 
diametraliai priešingas yra 
solidus "Prasilaužimas”. Tai 
kūjis, kuriame yra sukaupta 
intensyvi, pulsuojanti jėga. 
"Miegantis paukštis” yra 
visai priešingo nusiteikimo 
kūrinys: jis yra pasyvus ir 
Sats atokiausias eksponatas, 

ame skulptorė vykusiai iš
sprendė kompozicijos ir 
techniško apvaldymo už
duotis: įvairių plokštumų 
ryšį su šaltu chromuotu me
talu.

Skulptūros ’’Priešingos 
formos’’, "Senas kareivis” ir 
"Ned Kelly” nevisiškai įtiki
na žiūrovą. Ypatingai pasta
rasis atrodo kiek šabloniš-

43f *

kas ir primena tapytojo 
.Sidney Nolan ”Ned Kelly” 
ciklą. Tuo tarpu "Prasilau- 
žusi energija” užimponuoja 
savo drąsiomis linijomis, 
formų intensyvumu ir idėjos 
originalumu.

Skulptorės nueitą kelią 
vaizdžiai apibūdina skulptū
ra "Erškėčių moteris”. Tai 
seniau matyto bandymo va
riantas. Bet koks tarp jų 
skirtumas! Kas buvo tik 
užuomazgoje suvokta, dabar 
yra neklystamai išspręsta. 
Esminės formos ir proporci
jos vykusiai įprasmintos su
virinto plieno juodume, 
kvėpuoja kančia ir nepalau- 
žiamumu.

Šalia jos elegantiška žal
vario ’’Vandens skulptūra” 
byloja apie technikos pažan
gą. ’’Dviguba kilpa” prime
nantį senovišką gaublį su 
rėmais ir planetų trajekto
rijomis, yra tobulai išdirbta 
ir išbalansuota. Šios dvi 
skulptūros, forma - klasinės, 
tematika - romantiškos, su
kelia nemažai asociacijų ir 
Eavergia žiūrovą dailių linijų 

armonija.
Šitoje parodoje išryškėja 

dar vienas skulptorės bruo
žas - jos šypsnys ir jumoro 
gyslelė. Skulptūros ’’Sapnų 
mašina arba Freud’o malo
numas”, ’’Falšyvi kauliukai” 
linksmai nuteikia ir rim
čiausią parodos lankytoją. 
Jumoristinė ir ’’Busimoji 
sekretorė”. Figūros statūs

Piktžolės Vilniaus Aušros Vartuose

Po pietų užsuko kpt. Po
povas. Jam pasigyriau. Jis 
tik linguodamas galva pasi
žiūrėjo į mane, nusišypsojo 
ir pro sukąstus dantis su
murmėjo: ’’Tas pats kaip ir 
pas mus. Tas pats... Mielas 
drauge, kas rengiamas pa
karti, tam pirma ant kaklo 
svorius pakabina”.

Slinko šaltos, vėjuotos 
vėlyvo rudenio dienos. Nuo 
Kauno pusės nieko geres

nio nesigirdėjo, tik garvežių 
švilpimai, vagonų dundėji
mai. Vilniaus stotyje darbas 
virė dieną ir naktį, iškrovi- 
nėjo ’’Maisto” kumpius, deš
ras, tuštino vagonus su kve
piančia Paramos duona, py
ragaičiais. Vežiojo iškrau
namus maišus lietuviškų litų 
ir kišo į Lietuvos Banko Vil
niaus skyriaus duris. O jau 
iš ten kiekvienas Vilniaus 
lenkelis išėjo su dvidešimt 
penkine kišenėje. Policijos 
darbas darėsi nepakeliamas, 
nes kiekvienas iš tuo laiku 
buvusių pusės milijono gy
ventojų stengėsi įrodinėti, 
kad jis yra gimęs Vilniuje, 
yra vietinis gyventojas. Tik 
toks pirmoje eilėje turėjo 
teisę į litus. O tam buvo rei
kalingas policijos pažymėji
mas. Kiek galėjome tikrino
me ir kaip ten bebūtų aš 
kiekvieną dieną turėjau ne
mažiau kaip 500 tokių pažy- 
mėjimų'pasirašyti.

Lietuviškas litas pribudi
no Vilnių. Atsidarinėjo teat-, 
rai; kinai, krautuvės, resto
ranai, naktiniai klubai, vie
šieji prostitučių namai. At
gijo mieste chuliganizmas. 
Rusų kareiviai dezertyravo. 
Grįžę iš sargybų policininkai 

suglausti keliai; rūpestingai 
sudėtos rankos, atydžiai be
siklausančios ausys... lyg tai 
primena stropią merginą... o 
gal jau ateities kompiuterį? 
Argi tai svarbu! Džiaugia
mės skulptorės visapusiš
kumu -jos inspiracijos pla-. 
tumu! O ji apima žmogų,

I. Pocienė Sparnuotas žmogus
V. Vosyliaus nuotrauka

J. Krupavičius

(PRISIMINIMAI)

skundėsi, kad vakarais ak
menimis apmėtomi. Lietu
viškai kalbantiems nutrau
kiamos kepurės, lietuviškų 
įstaigų iškabos ištepamos 
derva. Vieną rytą radome 
nušautą sargybinį policinin
ką. Į jo laidotuves susirinko 
daugiau vilniškių, kaip į ka
riuomenės šventę. Kapuose 
įvyko didelis lietuvių su len
kais susirėmimas ir jeigu ne 
mes, policija, nežinau, kaip 
tos laidotuvės būtų pasibai
gusios, nes Vilniaus lietuvis 
jau aiškiai suprato, su kuo 
turi reikalo.

Ta proga aš pirmą kartą 
įkėliau koją į tas taip pagar
sėjusias Vilniaus Rasų kapi
nes. Perskaičiau dešimtis 
mano širdžiai taip artimų 
pavardžių. Ant kalnelio iš 
tolo matėsi didelis paploš- 
čias juodo marmuro gabalas, 
ant kurio blizgančio pavir
šiaus buvo iškalti tik šie žo
džiai: "Matka i Serca Sina” 
— Motina ir Sūnaus širdis. 
Pro groteles galima buvo 
matyti didelė urna. Tai ir 
buvo maršalo Juozo Pil
sudskio kapas. Lenkai jį 
dievino. Ta urna kiek vėliau 
dingo ir Vilniuje ėjo gandai, 
kad ją draugas Stalinas su
maišęs su tūkstančiais kitų 
ir be druskos suėdęs...

Grįžome iš laidotuvių la
bai prislėgti. Jau tikrai buvo 
atėjęs laikas imtis griežtes
nių priemonių. Klausiau pa
tarimo policijos vado ir ga
vau atsakymą kaip ir pap
rastai - tvarkykis, kaip iš
manai. Reikale būsiu užta
riamas. Visas miestas kal
bėjo, kad tai lenkų darbas. 
Tam pritarė ir garantavo 

gamtą, erdvę ir-su jais susi
jusius reiškinius. Drauge 
menininkė sprendžia kūri
niuose filosofinius ir metafi
zinius klausimus. "Besimel
džiantis žmogus”, "Nostal
gijos Madona” yra tokių 
svarstymų išdava. Kas reli
giniame mene ieško spren-

(tęsinys) • 

kpt. Popovas. Todėl ir-pra
dėjau atsiskaityti su len
kais...

Sekantį rytą susikviečiau 
visus laisvus nuo tarnybos 
valdininkus ir policininkus ir 
įsakiau surinkti ir pristatyti 
į nuovadą visus be reikalo 
žioplinėjančius gatvių kam
puose lenkus, ypatingai 
kreipiant dėmesį į jaunesnio 
amžiaus karštagalvius. Tuo 
pat metu lenkų kalba para
šiau katedros ir kitų bažny
čių klebonams raštus, kad 
paskelbtų per bažnyčias 
įspėjimus, jog už kiekvieną 
parodytą nemandagų elgi
mąsi su kita tautybe įtaria
masis bus ištremtas iš Vil
niaus miesto ribų, o svar
besniais atsitikimais dar ir 
įrašytas į Antakalnio kalėji
mo sąrašus apsigalvoti.

Kunigai iš sakyklų auklėjo 
gavo būdu, o mes likome 
prie savo. Tą pat vakarą 
apie 6 vai. vak. jau nuovados 
.daboklė buvo perpildyta. 
Tada prasidėjo tardymas, 
kratos, registracija, foto
grafavimas tuščiomis kame
romis ir išleidžiant tuščiu 
koridoriumi palinkėjimas 
laimingos kelionės... Pasku
tiniam išskridus policininkai 
surinko gerą pusmaišį re
volverių, peilių, plaktukų 
galvų, grandinių ir daugybę 
kitų sunkių aštrių geležinių 
įrankių. ”Tas viskas buvo 
skirta mūsų galvoms”, liūd
nai kalbėjo policininkai.

Mano vyrų nuotaika paki
lo ir kitą dieną su malonumu 
tas "apeigas” pakartojo, bet 
jau rezultatai buvo kiek 
silpnesni. Trečią dieną stip- 

dimų a la Guido Reni, tam 
Ievos Pocienės interpretaci
ja gali atrodyti keista ir 
svetima. "Besimeldžiantis 
žmogus” yra susikaupęs, ei
linis žmogus, paskendęs po
kalbyje su savo sąžine, su 
savo Kūrėju. Bet ’’Verkian
čio vaiko” liūdesys turėtų 
pasiekti visų širdis.

Stiliaus išlaikymas yra 
skulptorei tiek pat svarbus 
kaip temos ir medžiagos iš
ryškinimas. Kiekvienoje 
medžiagoje ji skirtingai api
pavidalina idėjas. Paskuti
niu metu ją domina alumini- 
jaus liejimo technika. Pri
slopintai žyburiuojąs alumi- 
nijus suteikia vienoms 
skulptūroms olimpiško ra
mumo, kaip "Nostalgijos 
Madonai”, o kitoms, Kaip 
’’Įkaitui II” tragiškumo. Ši
tuose kūriniuose medžiagos 
savybės pabrėžia turinį o 
skulptūrinius elementus 
sieja švarių, tartum, lanks
čių formų ritmas. Skulptū
ros yra mažo formato, 
kruopščiai apipavidalintos ir 
meniniai svarios. Jos trau
kia ranką jas paliesti, pa
glostyti, kaip norisi pagla
monėti gražius, tobulus 
gamtos kūrinius. Iš šito ciklo 
labiausiai akį traukia "Nos
talgijos Madona”, kuri mus 
perkelia į Bizantijos erą. 
’’Pora” domina savo propor
cijų dramatiškumu. Joje 
rankų ir klubų lygiagretes 
plokštes perkerta kojų, lie
mens ir galvos statmeninė 
tiesė. ’’Sėdinti figūra” yra 
apvalių, išgaubtų formų mo
ters sintezė. "Įkaite II” yra 
stipriai perduotas turinys - 
kančia ir beviltiškumas.

Niekas negali atsiriboti 
nuo gyvenamo laikotarpio 
atmosferos ir aplinkos. Tai 
atsispindi ir skulptorės kū
ryboje. Tačiau Ievos Pocie
nės novatoriškumo ir savi
tumo pagrinde yra tradicijų 
reinterpretacija ir individu
alaus kūrybinio mąstymo iš
vados. O kūrinių vertę už
tikrina noras likti ištikimai 
savo vidiniui pasauliui.

Ieva Pocienė jau seniai 
įsiteisino kaip skulptorė ir 
pedagogė savo pamėgtojo 
meno šakoje. Jos devintoji 
personalinė skulptūros pa
roda taip pat liudija jos sva
rų įnašą tautinėj ir tarptau
tinėj plotmėje.

Isolda I. Davis

resni policininkai buvo per
sirengę civiliniai ir ėjo gat
vėmis pirmi, sulaikė įtaria
muosius ir perdavinėjo pas
kui juos sekantiems unifor
muotiems. Baigėme ginklais 
pripildyti maišą, bet kitas 
jau taip greit nesipildė, nes 
lenkiūkščiai gatvėse jau 
vienas kito bijojo. Tokiu bū
du ir Vilniuje gyvenimas 
diena iš dienos gerėjo. Lie
tuvis ir lenkas namuose ir 
gatvėje pradėjo jaustis sau
gesnis, ir policija jautėsi pa
jėgesnė juos apsaugoti.

Bet viena bėda ne bėda. 
Kiekvieną dieną vis daugiau 
iš visos Lietuvos suvažiuo
davo sergančių žmonių, ku
rie ieškojo Aušros Vartuose 
stebuklingų pagijimų. 0 ži
noma, siekdami juos iš 
priešingos pusės traukė 
šimtai visokių elgetų - pro
fesionalų elgetų! Juos čia vi
liojo ne stebuklai, bet Mais
to kumpiai, Paramos pyra
gaičiai ir mūsų tada aukštai 
vertinamas litas. Tas varg; 
šas litas, kuris kiek vėliau 
irgi nulenkė galvą prieš ne
apkenčiamą visų rusų rublį.

Bus daugiau
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Spaudoje Rašo Z. CĖSNA H Izraelio Tėviškės Žiburiai

Vilniaus administracija - išdavikiška ar patriotinė
— Mes galėtume eksportuoti 

savo stakles ir tuo atveju, jei 
netektume imlios Rusijos rin
kos, — pabrėžė viename užda
rame posėdyje atsakingas Lie
tuvos ministerių tarybos dar
buotojas, kalbėjęs apie staklių 
kokybės kėlimo būtinumą. Po
sėdyje dalyvavęs ministerijos 
partinės organizacijos sekreto
rius ėmė tyčia garsiai kosėti. 
Pokalbis nukrypo kita vaga, šis, 
rodos, nereikšmingas epizodas 
tam tikra dalimi atspindi nuo
taikas, vyraujančias Vilniaus 
administracijoje. Ruso valdinin
ko galvoje iš viso niekad nekil
tų mintis, kad Lietuvos pramo
nė gali prarasti Rusijos rinką.

Tokių pavyzdžių nemažai. Be
ne ryškiausias jų — geologų- 
naftininkų pažabojimas. Antro
je šeštojo dešimtmečio pusėje 
Lietuvos geologijos valdybos 
ekspedicijos, tyrinėjusios Balti
jos jūros pakraščių ir Kuršių 
marių gelmes, užtiko požymius, 
būdingus naftos telkinių struk
tūroms. Geologijos valdyboje 
daugelis trynė rankas. Imta kal
bėti apie tai, kas gaus Lenino 
premiją, ordinus ir t. t. Žinios 
apie geologų radinius pasiekė 
Sniečkų. Lėšos, skiriamos geo
loginiams tyrinėjimams, buvo 
staiga gerokai sumažintos, kai- 
kam iš ekspedicijų vadovų bu
vo pasiūlyta: pereiti į universi
tetą dėstyti, sekančių metų dar
bo planai iš pagrindų pakeisti. 
Susirūpinę geologai ėmė vars
tyti įvairių įstaigų duris, krei
pėsi į spaudą, kaltino biurokra
tus bukagalviškumu, bet niekas 
nepadėjo. Visų laikraščių re
dakcijos gavo griežtą nurody
mą iš augščiau nesidomėti geo
loginėmis problemomis, žodžiu 
buvo padalyta kas tik įmanoma, 
kad naftos karštligė atslūgtų.

Vilnius netoks jau didelis 
miestas, ir gandai, galimas da
lykas net sąmoningai paskleisti, • 
paaiškino respublikos vadovų 
“antinaftinės koncepcijos” prie
žastis. Jeigu nafta būtų atrasta, 
tai Lietuvai iš to didelės naudos 
vistiek nebūtų. Kuršių marios, 
Palangos ir Šventosios krantai 
būtų užteršti visiems laikams. 
Jei Lietuvos gelmėse yra šiek 
tiek naftos, tai, girdi, palikime 
ją geresniems laikams.

Vilniaus administracija skiria 
didelį dėmesį tolygiam pramo
nės įmonių išdėstymui geografi
ne prasme. Naujos įmonės, kiek 
tai buvo Įmanoma, buvo steigia
mos mažuose miesteliuose, kar
tais net gerokai nutolusiuose 
nuo geležinkelių bei plentų. 
Oficiali versija — produktingai 
išnaudoti darbo jėgos išteklius 
periferijoje, šalia to buvo ir 
grynai tautiniai interesai steig
ti pramonės įmones vietose, kur 
nėra rusų gyventojų. Atkakę įi 
tokį užkampį Maskvos atsiųsti! 
rusai-specialistai tuoj pat susi-; 
durdavo su neįveikiamais sun-' 
kūmais: nėra rusų mokyklų, i 
vietiniai gyventojai menkai mo
ka rusų kalbą, vengia svetimša
lių, nėbendrauja su jais. Kas gi 
sutiks likti tokioje vietoje. Lie
tuviai — įmonių direktoriai sa
vo ruožtu noriai patenkindavo 
rusų specialistų prašymus at
leisti juos iš darbo. Lietuvos 
augštojo mokslo įstaigos būva 
įpareigotos ruošti specialistus 
naujosioms įmonėms. Tai ir są
lygojo priimamųjų į pirmąjį 
kursą studentų skaičiaus padidi
nimą.

Iš pirmo žvilgsnio visa tai. tybos nieko nepasakyta apie 
menkniekiai, bet nepamirški
me, kad iš menkniekių suside
da dideli dalykai.

Mokyklos
Šeštojo dešimtmečio pradžio

je visoje Lietuvoje ėmė dygti 
nauji mokyklų pastatai, kurie 
oficialiai buvo vadinami priesta
tais. Kartais tie priestatai buvo 
statomi net už kelių kilometrų 
nuo veikiančių mokyklų. Pažy
mėtina, kad priestatai buvo mo
dernūs, mūriniai ir nepalygina
mai erdvesni už pačias mokyk
las.

Žurnalisto smalsumas paska
tino mane ištirti tų “priestatų” 
paslaptį, kuri, beje; buvo gerai 
žinoma visiems, susijusiems su 
mokyklų statyba. Pasirodo, Lie
tuvos ministerių taryba ir įvai
rios ministerijos neturi teisės 
pačios nuspręsti kur kokią mo
kyklą statyti. Tik Maskvoje to
kie “rimti” dalykai nuspren
džiami. Ką ir bekalbėti apie są
junginių respublikų suverenite
tą, apie laisvą komunistinių tau
tų apsisprendimą ir lygiateisiš
kumą. Koktu darosi nuo tokio 
propagandinio vapaliojimo. 
Niūri tikrovė, deja, verčia “suk
tis”, jei nori nors šiek tiek ją 
pakeisti savo tautos labui. Lie
tuvos švietimo ministerijos va
dovai ir ėmė “suktis”. Maskvos 
instrukcijoje dėl mokyklų sta-

uuiusicrių uuyoos pinmnnms, 
išsikvietė žemės ūkio “ministe- 
rį”, jo. pavaduotoją su Tafaseis- 
kiu ir išdėstė jiems planą, kaip 
apeiti Maskvą.

— Mėsos ir pieno gaminių 
trūkumas nuolat aštrėja, ir 
Maskva visada duosniai skirs 
mums lėšas gyvulininkystei 
plėsti. Kiekvienas rublis, inves
tuotas į Lietuvos žemės ūkį, 
duoda, vos ne trigubai didesnį 
pelną, negu kitose respublikose 
ir srityse, — pažymėjo šumaus
kas. — Būtina pasinaudoti šia 
proga, žemės ūkio mokyklų

s mo
kyklų praplėtimą, tai yra prie
statų prie jau veikiančių mo
kyklų statymą. Vietinės savival-. 
dybės gali pačios nutarti plėsti 
mokyklas, jei jų biudžetuose at
sirastų tam reikalui lėšų.

Lietuvos kolchozai ekonomiš
kai žymiai pralenkia rusiškuo- ____ _____ _____
sius. Vadinasi, rajonų vykdomų- tinklo plėtimas skatins kaimo 

i x x — kultūros iygį0 kėlimą ir ypač
agrarinės gamybos pažangą. Ta 
kryptimi ir veiksime.

— O jei įkliūsime? — droviai 
paklausė žemės ūkio “ministe- 
ris”.

— Gausi papeikimą už finan
sinės drausmės pažeidimą, — 
šyptelėjo M. šumauskas, — nuo 
papeikimų dar niekas nenumi
rė.

jų komitetų žinioje žymiai dau
giau lėšų, negu Maskvoje buvo 
užplanuota. Taip ir prasidėjo 
visoje Lietuvoje masinė moder
nių mokyklų statyba vadina
mųjų priestatų forma. Po kurio 
laiko Maskvos inspektoriai su
uodė, bet pastatai, suprantama, 
nebuvo nugriauti. Kaikąs gavo 
papeikimus už finansinės draus- 

j mės pažeidimą, ir tuo viskas 
baigėsi.

Po kurio laiko panašų triuką 
pakartojo Lietuvos žemės ūkio 
ministerija, žinoma, ne be LKP 
CK ir ministerių tarybos prita
rimo. Buvęs žemės ūkio minis
terijos kapitalinių statybų sky
riaus viršininkas inžinierius J. 
Taraseiskis, gyvenantis dabar 
Izraelyje, man papasakojo, kad 
Maskvos skiriami kreditai kar-____ ______ _  ~___ _________
Vidžių ir kiaulidžių statybai tie- ližuoti' Suslovo °intrigas) ap- 

* . _ j.. Sprenj^ Vilniaus administraci
jos vietinio patriotizmo politi
kos sėkmę.

Tiesos dėlei reikėtų' pasakyti, 
kad ir Sniečkui toli gražu nevi- 

■ sada pavykdavo apeiti Meskvos 
nurodymus. Jis nuolatos susi
durdavo su savo “antrojo sekre
toriaus” — Maskvos statytinio 
pasipriešinimu. Jam nepavyko 
pristabdyti pernelyg spartų pra
monės plėtimą, privedusį prie 
rusų skaičiaus didėjimą pasku
tiniais jo valdymo metais.

Sniečkaus laikais buvo sten
giamasi užmegzti tiesioginius 
ryšius su užsienio valstybėmis, 
visų pirma su komunistinėmis. 
Maskva kategoriškai užkirto ke
lią tokiam “sauvaliavimui”. Ne
paisant visų pastangų, Lietuvos 
Mokslo Akademijos ryšiai su 
užsienių mokslo tyrimo įstaigo
mis iki šiol vyksta tik per Mask
vą. Lietuvos meno veikėjų gast
rolės užsienyje organizuojamos 
tik atitinkamų Maskvos įstaigų 
ir todėl kartais užsienio spaudo
je lietuviai artistai, muzikantai, 
dainininkai ir net dailininkai 
bei sportininkai vadinami ru
sais.

Sunku pasakyti, ar Petrui 
Griškevičiui pavyks tęsti savo 
pirmtako liniją. Vargu ar jis 
turės pakankamai politinės jė
gos ir autoriteto neutralizuoti 
antrąjį “savo” sekretorių. Ži
nios, pasiekiančios mus iš Lie
tuvos, kelia rimtą susirūpinimą, 
žymiai pablogėjo gyventojų ap
rūpinimas maistu ir buitinėmis 
prekėmis. Lietuviškų ir rusiškų 
mokyklų suvienijimas žymiai 
paspartins Lietuvos rusinimą, 
susilpnins sekančios lietuvių in
teligentų kartos tautinį susipra
timą. O juk busimieji inteligen
tai po kokių 10-15 metų pakeis 
dabartinius administracijos apa
rato darbuotojus, čia ir glūdi 
didžiausias pavojus.

Ne kasdien Užgavėnės 
~ Didžiulis A. Sniečkaus auto
ritetas Lietuvoje ir net Maskvo
je, jo ilgametė patirtis ir asme
niniai sugebėjimai įtikti Stali
nui, Chruščiovui, Brežnevui (jis 
vienintelis iš visų respublikų ir 
rusiškųjų sričių vadovų nebuvo 
pakeistas per visą pokario lai
kotarpį ir net sugebėjo neutra-

stoginiu M. Sumausko nurody
mu buvo panaudojami žemės 
ūkio technikumų ir įvairių spe
cializuotų .mokyklų statybai, 
šumauskas, tuometinis Lietuvos
v

Viešnia iš šiaurės
PLJS ATŠTOVĖ ADELAIDĖJE
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PLJS centrinė valdyba 

reziduojanti Čikagoje, atro-’ 
do, jau pradeda ruoštis 
penktam PLJ kongresui, 
kuris įvyks 1983 metais J.A. 
V-bėse ir Kanadoje.

Tuo tikslu ji išsiuntė savo 
atstovus į Pietų Ameriką — 
Rasą Šoliūnaitę, į Europą — 
kun. A. Saulaitį ir į Austra
liją — Kanados JS pirm. 
Laimą Beržinytę.

Į Australiją Laima Berži- 
nytė atvyko liepos pradžio
je. Čia ji pasiryžusi aplan
kyti kiek galint daugiau lie
tuvių kolonijų ir pabuvoti 
.net po dešimtį dienų kiek
vienoje vietovėje, kad kuo 
geriau galėtų pažinti lietu
vių jaunimą.

Atstovų siuntimo tikslas, 
Laimos teigimu, yra ištirti 
sąlygas, kuriose gyvena, 
mokosi ir dirba lietuvių jau
nimas, patirti jų galvoseną, 
užmegsti ryšius, įkurti jau
nimo sąjungas ten, kur jų 
dar nėra, supažindinti jau
nimą su kongresų tikslais 
bei JS siekiais, gauti idėjų 
V-to PLJ kongreso akade
minei programai ir aplamai 
susidaryti objektyvią nuo
monę apie visų kraštų lietu
vių jaunimą.

Laima, būdama iš profe
sijos mokytoja, atvyko ge- kreiptisį Vakarų Vokietijos 
rai pasiruošusi susitikimui • ambasadą, prašant atšaukti 
— ----- •— ----- • Ribbentropp — Molotovo

paktą.
Kultūrinėj plotmėj — 

skelbti įvairius konkursus ir 
juose dalyvauti, užmegsti 
ryšius su kitų kraštų jauni
mu, pasikviesti juos pas 
save ar patiems vykti į kitus 
kraštus.

Tautinėj* plotmėj — skai
tyti lietuvišką spaudą (nors 
vieną laikraštį savaitėje 
perskaityti nuo pradžios iki 
galo). Prisiminti, kad esam 
lietuviai, turim lietuvišką

kų susirinkime, kur 
pranešimą, susitiko 
buvusiais kongresantais ir 
stengėsi susipažinti kiek ga
lint daugiau jaunimo.

Jos nuomone, lietuvių 
jaunimas turi ką nors veikti, 
kur nors priklausyti, ar tai 
būtų skautai, ateitininkai, 
sportininkai, tautiniai 
šokiai, teatras, choras ar 
kita kuri lietuviškos veiklos 
šaka. Svarbu neatitrūkti 
nuo lietuvybės kamieno.

Per jaunimo diskusijas 
buvo pareikšta ”... kam 
ieškoti vargstančių ir perse
kiojamų kažkur Lietuvoje, 
kad čia pat aplinkui jų pil
na... aboridženų, Bengia 
Deš...”

Į tai Laima atsakė: ’’Mes 
esam lietuviai pagal kraują, 
Katinka jums ar ne! Piliety- 

ę galima įsigyti, bet kraują 
paveldima iš tėvų. Taigi 
mūsų pareiga pirmoj vietoj 
rūpintis savais, o tik paskui 
kitais”.

Ji siūlė kelti sąmoningu
mo laipsnį trijose sferose — 
politinėj, kultūrinėj ir tauti
nėj.

Politinėj — nuolat pri
minti politikams Lietuvos 
reikalą, jos problemas. 
Rinkti parašus ir su jais

darė
su

kraują. Tautybės pakeisti 
negali!

Suglaustai tokie maždaug 
yra tikslai ir siekiai PLJS 
įcentrinės valdybos.

Laimos manymu,’ Austrą^ 
lijos jaunimas yra pajėgus 
surengti Vl-tą PLJ kongre
są Australijoj.

Baigiant norisi padėkoti 
Laimai uš apsilankymą ir 
atvežtas šviesias mintis jau
nimui ir palinkėti sėkmingai 
atlikti savo misiją kitose ko
lonijose.

B. Mockūnienė

ŠVIESOS-SANTAROS 
SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo 10-13 d.d. Tabor 
Farmoje, Sodus, Mich. (bu
vusioje J.J. Bačiūno rezi
dencijoje) įvyksta metinis 
Šviesos-Santaros suvažiavi
mas. Tai galima sakyti Šiau
rės Amerikos lietuvių inte
lektualinio elito metinis sąs-

Šiame suvažiavime šalia 
lietuvių skaitys paskaitas 
arba duos pranešimų ir visa 
eilė kitataučių, jų tarpe ir 
lenkų poetas Stanislaw Ba- 
ranczak, neseniai atvykęs iš 
Lenkijos.
-. Tai iš eilės jau dvidešimt 
aštuntasis Šviesos-Santaros 
suvažiavimas.

su jaunimu, išstudijavusi 
PLJS statutą ir metodiškai 
pristatė jaunimo sąjungos 
siekius. Tai iškalbi, entu
ziastinga ir plačiai apsiskai
čiusi jaunuolė, kuriai ne
trūksta nei žinių, nei žodžių 
atsakyti į bet kokį klausimą.

Adelaidėje Laima turėjo 
darbingą viešnagę: susitiko 
su Adelaidės jaunimu, kal
bėjo per lietuvišką radio, 
diskutavo savo misiją su 
ALB Adelaidės apylinkės 
valdyba, dalyvavo ateitinin-

Mūsų Pastogė Nri33/1981.&24;pšl. 4 r .,

ŠVEDIJA

Lietuvių Švedijoje yra 
apie 100-tas šeimų, išsiblaš
kiusių po visą kraštą. Dau
giausia jų gyvena Stockhol- 
me ir Goeteborge. Švedijos 
LB Valdyba yra Stockhol- 
me, i kurią šiais metais buvo 
išrinkti pirmininkas Valen
tinas Vilkenas, vicepirmi
ninkas Juozas Lingis, sek
retorius Gintautas Būga, iž-
dįninkąs Peliksas Takas ir 
valdybos narė Kristina Gu- 
senius. Prie Bendruomenės

veikia jaunimo sekcija, ku
riai vadovauja Marija Če
ginskas. Bendruomeninė 
veikla apima einamuosius 
lietuviškus reikalus, Vasario 
16-sios dienos minėjimus ir 
talkininkavimą bendrose 
pabaltiečių organizacijose.
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ŽIDINIO SUKAKTIS

Sydnejaus Skautų Židinys 
Iro 25-metį paminėjo visa 
|e parengimų: rugpiūčio 1 
per lietuviškų radio' va

delę perduotas Židinio 
įio pusvalandis; rugpiūčio 
į - iškilminga Židinio na- 
5ir svečių vakarienė; rūg
ino 9 d. bendrai išklausy- 
s mišios Lidcombe parapi- 
s bažnyčioje, kun. Petrui 
itkui primenant apie Židi- 
įr jo mirusius narius, o tą 
04 dieną, popiet — Židinio 
-mečio proga, drauge su 
dnejaus Akademinio 
autų Sąjūdžio Skyrium 
ruošta gerai pavykusi li- 
ratūrinė popietė.

DINIO RADIO 
PUSVALANDIS

Pusvalandžio paruošimu 
S' osi būrelis židiniečių: 

Karpavičienė, Jonas 
įkus, Irena Dudaitienė, 
įgis Dudaitis ir Danutė 
rtkevičienė. Programa 
bitinai įrašyta i juostą lie- 
B 23 d. ir perduota per 
dio stoties 2 EA lietuviš- 
ra valadėlę rugpiūčio 1 d. 
Žodinę medžiagą šiam 
balandžiui paruošė A. 
įuragis, J.A. Jūragis ir B. 
įlys.
Pusvalandžio metu klau- 
tojai buvo supažindinti su 
dinio tikslais ir veikla per 
i metus.
Pagal gautus atsiliepimus 
klausiusių, pusvalandis 

nėjo gerai.
-X-

Sydnejaus Skautų Židi- 
ys, savo 25-mečio proga, 
Ddnamas Sydnejaus Aka- 
minio Skautų Sąjūdžio 
kariaus, rugpiūčio 9 d. 
iėtuvių Klube, Bankstow- 
e, suruošė literatūrinę po
etę, tema ’’žodžiais Ginta- 
8 Pakrantėn”.
Programą sudarė Vakarų 
•šaulyje gyvenančių lie- 
trių autorių žodinė kūryba, 
istovaujama Jurgio Ble- 
ličio, Kazio Bradūno, 
suardo Brazdžionio, An- 
mo Gustaičio, Nijolės Jan- 
iitės, Juozo Kralikausko, 
Igimanto Mackaus, Jono 
eko, Henriko Nagio, Kosto 
jstraukso, Vlado Šlaito ir 
’omo Venclovos. Australiją 
ivo kūrvba, reprezentavo 
alps Andriušis, Juozas 
ws Jūragis, Vincas Ka
tkas, Marija Magdalena 
■Įavėnienė ir Aldona Veš- 
feiaitė.
Prozos - poezijos žodžių 
fnę, perpintą muzika ir 

hidyba, perdavė visa eilė 
Kiniečių, skaučių akademi- 
cy ir skautų bičiulių: Laima

ŽIDINIO 25-MEČIO 
VAKARIENĖ

Židinio 25-mečio iškilmin
ga vakarienė įvyko rugpiū
čio 8 d. vakare Lietuvių 
Klube, Bankstowne. Joje, be 
židiniečių, dalyvavo jų šei
mų nariai ir keletas garbės 
svečių: mirusių narių našlės, 
p. Albina Zigaitienė ir p. 
Anna Sankauskienė, rajono 
dvasios vadovas v.s. kun. 
Petras Butkus, ALB Sydne
jaus Apylinkės Valdybos 
pirmininkas v.s. Dr. Alek
sandras Mauragis, "Mūsų 
Pastogės” redaktorius Vin
cas Kazokas ir kiti artimi 
skautų bičiuliai - rėmėjai, 
viso 61 asmuo;. >.

Pobūvio suruošimu rūpi
nosi sesė Aldona Jablons
kienė, talkinama kanclerės 
Mildos Kaipavičienės ir 
eilės kitų židiniečių. Pobūvio 
programą pravedė brolis 
Algis Dudaitis.

7 vai. sėsta prie puikiai 
paruoštų stalų. Židinio tė
vūnas v.s. Dr. Vytautas Ki- 
šonas tarė atidaromąjį žodį, 
pakviesdamas tylos minute 
pagerbti mirusiuosius Židi
nio narius, kurių vardus, 
grojant tyliai muzikai, per
skaitė brolis A. Dudaitis. 
Invokaciją pravedė kun. P. 
Butkus. Užkandus, sekė 
sveikinimai.

LSS Tarybos Pirmininko 
v.s. Sigito Miknaičio sveiki
nimą perskaitė rajono vadas 
Bronius Žalys, Liet. Skautų 
Brolijos Vyr. Skautininko

Literatūrinė popietė
Barkutė, Daiva Bieri, Mari
na Cox, Irena Dudaitienė, 
Vytautas Juška, Milda Kar
pavičienė, Elenutė Kivery- 
tė, Onutė Maksvytienė, 
Paulius Rūtenis, Vytenis 
Šliogeris, Henrikas ŠUteris, 
Vida Viliūnaitė, Ramutis 
Zakarevičius ir Eglė žižytė. 
Poetai — Juozas Almis Jū
ragis, Vincas Kazokas ir Al
dona Veščiūnaitė — savo 
kūrybą skaitė patys.

Literatūrinės popietės 
vadovė Jadvyga Vuiūnienė 
Srogramą pradėjo M.M.

lavėnienės eilėraščio 
"Nostalgė” deklamacija bei 
trumpai paaiškindama apie 
Židinio 25-metį, vėliau nuo
taikingai supažindindama 
klausytojus su pristatomais 
autoriais.

Pati popietės programa 
atlikta pasigėrėtinai - ji vy
ko sklandžiai, deklamuotojai 
bei skaitantieji buvo gerai 
pasiruošę, daugumos ir ap
ranga buvo pritaikyta per
duodamajam dalykui.

Išskirtinai paminėti: Pau
lius Rūtenis, profesionaliai 
suvaidinęs ištrauką iš K. 
Ostrausko veikalo "Čičins
kas” (tikrumoje jis buvo 
šios, literatūrinės popietės 
ne tik talkininkas, bet inspi-' 
ratorius ir vyriausias pata
rėjas), Onutė Maksvytienė 
ir Milda Karpavičienė pa
deklamavusios ilgesnę J. 
Meko poemą, "Mano vai
kystės moterys”, Irena Du
daitienė perdavusi Pulgio 
Andriušio feljetoną "Gaude- 
amus Igitur”, Romas Zaka
revičius pora atvejų 
paskambinęs pianinu keletą 

.trumpesnių M.K. Čiurlionio 
kūrinių, Daiva Bieri perda
vusi nelabai dėkingą J. Kra
likausko romano *Po Ulti-

v.s. fil. Vytauto Vidugirio* 
sveikinimus perdavė rajono 
vadeiva v.s. fil. Balys Bar- 
kus, Toliau sveikino ALB 
Sydnejaus Apyl.
pirmininkas v.s. Dr. Alek
sandras Mauragis, Aušros 
Tunto tuntininkas v.s. Balys 
Barkus, rajono dvasios 
vadovas v.s. kun. Petras 
Butkus, nuoširdų, gilų, "ty
liosios" mūsų bendruomenės 
vardu, žodį tarė poetas - vi
suomenininkas p. Juozas 
Almis Jūragis. Raštu svei
kino: Sydnejaus ateitininkų 
vardu p. Antanas Kramilius 
ir J.A.V. — buv. pirmojo 
Senųjų Skautų Židinio 
antroji kanclerė v.s Sofija 
Rimavičiūtė - Jelionienė.

Ta proga, Dr. A. Maura- 
giui pakvietus, Židiniui su
giedota "Ilgiausių metų..." ir 
sušukta tris kartus "valio” 
už ateinančius 25 metus!

Sekė apdovanojimai: Se
serijos Vyr. Skautininke Ži
dinio 25-mečio sukakties 
proga apdovanojo Tėvynės 
Dukros žymeniu tris nusi- 
Eelnusias Židinio nares - 

uv. Kancleres: Ireną Du- 

matumo” ištrauką. Nuo jų 
neatsiliko jaunosios skautės 
akademikės, gražiai perda- 
vusios įvairių autorių poezi
ja

Pačių autorių skaitoma 
poezija perduota jiems bū
dingu būdu: V. Kazoko ir 
J.A. Jūragio, gyvenimiška 
filosofija atmiešta 
kūryba skambėjo ryškiai ir 
iškilmingai, A. Veščiūnaitės 
deklamuojamos eilės - dai
liojo žodžio baletas, skam
bėjo pasigėrėtinai. * .

Scenos apšvietimu, deko
racija ir garso perdavimu 
rūpinosi Algis Dudaitis.

Popietė užbaigta literatū
rinės popietės vadovės, 
Jadvygos Viliūnienės padė
ka programos dalyviams.

Vėliau programos daly
viai, drauge su židiniečiais, 
praleido valandėlę laiko prie 
Židinio 25-mečio torto ir ka
vutės, besidalindami įspū
džiais apie tikrai gerai pa
vykusį kultūrinį parengimą.

Tenka pasidžiaugti šios 
popietės klausytojais, kurių, 
atrodo, buvo virš šimtinės - 
salėje buvo išlaikyta tokiam 
Earengimui taip būtina tyla - 

ūtum galėjęs girdėti per 
salę skrendančią musę... 
nors programa - be pertrau
kos - užtruko 1 valandos.

SKAUTŲ FILMŲ
VAKARAS

Sydnejaus lietuviai
skautai rugsėjo 20 d. (sekm.) 
3 vai. popiet. Lietuvių Klu
be, Bankstowne ruošia VI 
T.S. filmų vakarą.

Kviečiami VI-sios Tauti
nės Stovyklos mecenatai, 
rėmėjai ir visi, skautiškąja 
veikla besidomi asmenys.

Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
;s. fil. E. Jonaitienė, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 

el. 869 1159

daitienę, Mildą Karpavičie- 
nę ir Tamarą Vingilienę. Už 
Nuopelnus Ordinu, su rė
mėjo kaspinu LSB Vyr. 
Skautininko apdovanotas 
skautų bičiulis Mūsų Pas
togės" redaktorius p. Vincas 
Kazokas. Apdovanotiesiems 
žymenius prisegė rajono va
das B. Žalys.

25-mečio proga, Židinys iš 
savo kuklių išteklių parėmė 
"Skautų Aidą” ($ 100), 
"Mūsų Vytį)) ($ 50) ir "Mūsų 
Pastogę” ($ 50). Čekius 
skirtus ”Sk.A.” ir "M.V." 
priėmė šių žurnalų platinto
jas židinietis Jonas Zinkus, 
?’M.P.” skirtas čekis įteik
tas jos redaktoriui p. V. Ka
zokui. $ 50 parama paskirta

Australijos Rajone
* Aušros tunto Vyr. Skaučių 
Šatrijos Raganos būrelio 
sueiga - mergvakaris įvyko 
liepos 7 d., pas seses Barku- 
tes, Concorde - atšvęstos 
sesės Elenutės Kiverytės 
būsimos išleistuvės į mar
čias...

* Rajono vadijos posėdis 
įvyko rugpiūčio 4 d. Jo metu 
tartasi įvairiais rajono rei
kalais. Ta proga skautininko 
įžodį davė Viktoras Gaidžio- 
nis.

* Sydnejaus Skautų Židinio 
sueigos įvyko birželio 7 ir 
liepos 19 d.d. Birželio 7 d. 
sueigon atsilankė ALB 
Krašto . Valdybos pirm. s. 
Albinas Pocius.

* Metų eigoje į skautininkų 
laipsnius LSS aukštieji 
organai pakėlė šiuos rajono 
vadovus-ves: į paskautinin- 
ko-kės laipsnį - Dalią Anta
naitienę - Melbourne Džiugo 
tunto vadovę ir Viktorą 
Gaidžionį - LSS Australijos 
Rajono vadijos narį. Į skau
tininko laipsnį pakeltas ilga
metis Vilniaus tunto Ade
laidėje vadovas, ps. Donatas 
Dunda.

* Lietuvių Skaučių Seserijos 
Vyr. Skautininke pasižymė
jimo ženklais atžymėjo šias 
LSS Australijos rajono se
ses: Pažangumo žymeniu - 
Kristiną Barškytę, Gailę 
Pranckūnaitę, Dalią Tamo
šaitytę, ir Vėliavos žymeniu 
- Oną Zabukaitę; visos ketu
rios iš Melbourne Džiugo 
tunto. Sydnejaus Skautų Ži-’ 
dinio 25-mečio proga Tėvy
nės Dukros žymeniu apdo
vanotos trys nusipelnusios 
židinietės, buvę kanclerės — 
Irena Dudaitienė, Milda 
Karpavičienė ir Tamara 
Vingilienė.

* Liet. Skautų Brolijos Vyr. 
Skautininkas, savo įsakymu 
Nr. 55 birželio 1 d. Ordinu už 
Nuopelnus su rėmėjo kaspi
nu apdovanojo ilgametį 
skautų rėmėją ir ALB laik
raščio "mūsų Pastogės” re
daktorių, p. Vincą Kazoką.

Aušros tuntui; ją priėmė 
tuntininkas B. Barkus.

Oficialiąją dalį užbaigus, 
besivaišinant kavute ir sesių 
židiniečių keptais tortais, 
sekė linksmoji dalis, kurios 
metu pabandyta net uždai
nuoti, o sesė Tamara Vingi- 
lienė paskaitė savo kurtų 
kupletų apie Židinį ir židi- 
niečius, B. Žalys - eilėraštį 
skirtą seniesiems skautams, 
P. Pullinen, A. Dudaitis, V. 
Kišonas papasakojo apie Ži
dinį ar atsiminimų iš 
ankstyvesnių skautavimo 
laikų.

Vakarienė užbaigta tradi
cine "Ateina naktis* giesme.

Vyt. Šiaurys

VEIKIA MELBOURNO 
AKADEMIKAI

Suruošę Akademinį Sa
vaitgalį Anglesea, Vic., kovo 
mėn., skyriaus nariai neuž
migo ant laurų, bet toliau 
veikia kiek galėdami, nors 
didelė dalis skyriaus narių 
yra studentai ir šalia studijų 
dar veikia tunte, tautiniuose 
šokiuose, choruose ir kitur.

Neseniai suruoštas ”Kal- 
dūnų vakaras” - liepos 18 d. 
gerai pasisekė. Atsilankė 
geras nurys tautiečių ir 
gautas pelnas bus panaudo
tas įvairiems skyriaus rei
kalams. Ta proga pasveikin
tas skyriaus pirmininkas, fil. 
Algis Žilinskas, nes pasiro
dė, kad tą dieną buvo jo 
gimtadienis.

Sueigos ruošiamos kas 4-5 
savaitės ir dažniausia su 
vieno iš jaunesnių narių re
feratu. Sueigoj, 29 birželio, 
aptarta rengiamos tautiniai - 
kultūriniai vertybių parodos 
reikalai, ryšium su tautos 
šventės minėjimu rugsėjo 6 
d., o taip pat išklausytas t.n. 
L. Čižauskaitės referatas 
"Lietuviškumo ugdymas”, 
kuris buvo visų dalyvių šil
tai priimtas.

Paskutinėje sueigoje, 
liepos 27 d., aptarta rengia
mos Akademinės Skautijos 
metinės šventės, spalio 16 
d., kuo iškilmingesnis pami
nėjimas su kviestiniais sve
čiais. Po minėjimo numatyta 
suneštinės vaišės - kavutė. 
Šioje sueigoje fil. A. Žilins
kas kalbėjo apie laužų ruoši
mą ir jų sėkmingumą. Visi 
pasisakė šiuo įdomiu ir 
aktualiu dalyku. Sekanti su
eiga numatyta rugpiūčio 31 
d.

Skyriaus pirmininkui iš
vykstant į J A. V., kur daly
vaus ASS Studijų Dienose ir 
suvažiavime rugpiūčio 13-16 
d.d.. prie Čikagos, pirminin
ko pareigas eis vicepirmi
ninkas, senj. Andrius Vai
tiekūnas.

Koresp.
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Adelaidinės pabiros
Kanados Jaunimo Sąjun

gos pirm. Laima Beržinytė 
lankėsi Adelaidėje su misija: 
susipažinti su lietuvių jau
nimo veikla. Nežinau kiek ji 
tos veiklos rado Adelaidėje, 
bet teko pastebėti ją ne 
kartą šnekučiuojant su 
mūsų jaunaisiais. Be to, kal
bėjo per Adelaidės lietuvių 
radiją, gražia lietuvių kalba 
ragino ne tik jaunimą, bet ir 
senimą judėti, dirbti ir 
stengtis išlikti lietuviais.

Laima Berženytė labai iš
kalbi, graži ir gerai susipa
žinusi su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės gyvenimu.

Tikėkimės, kad jaunimas 
pastūmėtas pajudės!

♦__♦

Adelaidės Lietuvių Teat
ras VAIDILA liepos 18 d. 
Lietuvių Namuose suvaidino 
G. Veličkos ’’Nemunas žydi”. 
Šis vaidinimas buvo labai 
popularus pokario metais 
Vokietijoje ir su dideliu pa
sisekimu suvaidintas beveik 
visose didesnėse lietuvių 
stovyklose.

Adelaidės pastatyman 
suburti iškilesnieji daininin
kai, šokėjai ir aktoriai. Vai
dinimas pavyko puikiai. De
koracijos tikrai sukurančios 
Nemuno pakrantėje lietu
viškos sodybos vaizdą. Ak
torių įtarpai tarp dainų ir 
šokių labai gražūs ir gerai 
apipavidalinti, bet neišvys
tytas veiksmas, kuris gero
kai apkarpytas nesukūrė 
vaidinimo fabulos, ir žiūro
vai pasiklydo spektaklio 
vyksme; trumpinant vaidi
nimus reikalinga prisiminti 
ir vyksmo tęstinumą ir 
fabulą.

Pastatymas Vytauto 
Opulskio.

Režisiūra Jono Neveraus- 
ko.

♦__*

Vis dažniau ir dažniau 
tautiečiai išsiruošia aplan
kyti savo giminių Lietuvoje. 
Neseniai Lietuvoje lankėsi 
keletas adelaidiškių. Lietu
voje svečiavosi net 11 dienų. 
Įspūdžiai? Vieni per ašaras 
menkai ką matė, kiti didesnę 
laiko dalį praleido prie vai
šių stalo, treti grižo susi
mąstę ir veik nieko apie 
savo apsilankymą nepasa
koja.

Mūsų spaudoje apie apsi
lankymus bei įspūdžius irgi 
nieko neberašoma. Kodėl?

*__»

Kalbame, rašome ir skel
biame visam pasauliui, kad 
lietuviška spauda yra kerti
nis mūsų lietuviškos sąmo
nės namo pamatų akmuo, 
šulas ir veidrodis, kuriame 
atsispindi mūsų gyvenimas.

Rugpiūčio 1 d. Adelaidės 
Lietuvių Katalikų Centro 
salėje . įvyko ’’Tėviškės 
Aidų” balius —spaudos ba
lius. Balius buvo reklamuo
jamas per spaudą, per radiją 
ir gyvu žodžiu buvo ragi
nama, ir prašymais bei mal
davimais apeliuojama, atsi
lankyti ir paremti vieną iš 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 7245408 Veikią 24 valandas per parą
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svarbiausių mūsų lietuviš
kumo išlaikytoją - lietuvišką 
laikraštį.

Pasekmės? Vos šešiasde
šimt tautiečių ’’rado” kelią į 
spaudos balių! Nesinori ti
kėti, kad turtėjant, ’’ubagė- 
ja” mūsų dvasia ir daromės 
abejingi visa tam, kas lietu
viška, kur reikalinga trupu
tis pasiaukojimo ir kelių do
lerių. Juokėmės iš senųjų 
emigrantų (amerikonų), 
kurie ’’pardavė” savo ’’dū
šias” doleriui, bet atrodo, 
kad mestas žodis grįžta 
atgal!

♦__♦

Rugpiūčio 9 d. įvyko šv. 
Kazimiero Adelaidės lietu
vių parapijos visuotinis - 
metinis susirinkimas. Susi
rinkime dalyvavo 72 parapi
jiečiai. Pranešimuose išryš
kėjo parapijos veikla, kuri 
gana plačiai apima ne tik 
religinį, bet ir tautinį gyve
nimą. Malonu pastebėti, kad 
nauja parapijos taryba iš
rinkta be jokių atsisakinėji- 
mų ir ilgų prašymų, kas 
dažnai atsitinka bendruo
menės valdybas renkant.

Klebonas kun. A. Spurgis 
savo pranešime paminėjo, 
kad praeitais metais Ade
laidėje buvo pakrikštyti 13 
naujagimių iš kurių 9 mišrių 
šeimų ir 4 lietuvių; vedybų 
tiktai vienos, o mirė 20 
lietuvių, kurie buvo palaido
ti per lietuvių bažnyčią.

*_ *
Jei kalbi apie kitus, sakyk 

tiktai kas gero, o bloga tegu 
pasako kiti.

Vilbaltis

NEWCASTLE
GRĮŽO IŠ KELIONIŲ 

VALENTINAS KUTAS

Pasinaudodamas kelionių 
biuro ’’Palanga” organizuota 
ekskursija Valentinas Kutas 
apie 6 savaites turėjo gali
mybės apsilankyti ne tik 
Lietuvoje, bet ir kituose 
Europos kraštuose.

iš Sydnejaus lėktuvu pro 
Singapūrą ir Maskvą pasie
kus Vilnių ekskursantai bu
vo apgyvendinti ’’Gintaro” 
viešbutyje. Čia būnant 11 
dienų apžiūrėtas pats Vil
nius, autobusu lankytasi 
Kaune ir lietuviškų sodybų 
muziejuje Rumšiškėse, ir 
taip pat turėta pakankamai 
laiko pasisvečiuoti su gimi
nėmis. Vilnių apleidžiant 
ekskursantams buvo su
rengtos išleistuvės viename 
iš naujų viešbučių.

Iš Vilniaus keliaujant au
tobusu sustota 3 dienoms 
Rygoje, 1 d. Taline ir iš čia 
traukiniu pasiektas Lenin
gradas - 3 d. Iš Leningrado 
miegamuoju traukiniu va
žiuota į Maskvą. Valentinas 
Kutas Maskvoje atsiskyrė iš 
ekskursijos ir vienas lėktu
vu skrido į Berlyno rytų zo
ną susitikti savo brolį, kurio 
buvo nematęs 37 metus. 2’

Mūsa Pastogės

savaites viešėjęs brolio šei
moje netoli Šverino trauki
niu pasiekė Frankfurt am 
Main ir iš čia lėktuvu pro 
Bielgradą, Bankok’ą ir 
Perthą nusileido Sydnejaus 
aerodrome.

Pilnas gražių prisiminimų 
ne tik mintyse, taip pat atsi
vežė daug fotografijų, kasė-, 
čių - skaidrių ir filmų iš vieš-’ 
nagės Lietuvoje. Valentinas 
pareiškė, kad keliaujant 
’’Palangos” organizuotos 
ekskursijos rėmuose, kurios 
tarpe buvo pats biuro savi
ninkas Romas Cibas, buvo 
lengva ir smagu, tačiau ke
liavimas vienam tiek trauki
niais tiek lėktuvais su sun
kiais lagaminais pilnais do
vanų iš Lietuvos buvo sun
kokas, o bagažų tikrinimai 
tiesiog įkyrėję ir net tikrini
mo aparatai pagadino kai 
kurias fotografijas ir filmus.

Valentinas Kutas jau 
prieš keletą metų su žmona 
Gerda lankėsi Vilniuje (5 
dienas) ir dabar paklaustas 
apie ateities keliones pa
reiškė, kad po dviejų metų 
ilgesnei panašiai ekskursinei 
kelionei rengiasi Gerda.

A.Š.

Čikagoje liepos mėn. mirė 
v.s. Balys Vosylius, buv. 
Skautų Aido ir Mūsų Vyčio 
redakcinių kolektyvų narys.

♦♦♦

Jau vien per pirmuosius 
šių metų 7 mėnesius Sovietų 
Sąjunga pasiuntusi į Kubą 
apie 40.000 tonų ginklų, ku
rie numatoma paskleisti Pie
tų Amerikoje neramumams 
ir revoliucijoms kelti.

rugsėjo 26 d.
Sydnejaus Lietuvių Klube

Įėjimas su bilietais - $ 12 asmeniui. Už šiuos pinigus 
paremsite Mūsų Pastogę, būsite skaniai ir sočiai pavai
šintas rinktine vakariene, nuotaikingai pabendrausite su 
Mūsų Pastogės darbuotojais ir bičiuliais. Taip pat daly
vaudamas baliuje išmėginsite laimę sau lygios netu
rinčioje Spaudos Baliaus loterijoje, kurioje bus mūsų žy
miųjų dailininkų kūrinių ir kitokių aukštos meninės ver
tės išdirbinių.

Stalų užsakymus priima Aldona JABLONSKIENĖ 
' tel. 709 4031

BILIETUS PLATINA:

Sydnejaus Lietuvių Klubas
A. Jablonskienė, J. Mickienė tel. 709 4846, L. Sta- 
šionienė tel. 649 9062, A. Dudaitis tel. 727 9191, V. 
Jaras tel. 682 3580, V. Kazokas tel. 709 8395

Bilietai gaunami jau dabar. Kviečiame bilietus įsigyti ir 
vietas užsisakyti kaip galint anksčiau, nes rengėjams 
svarbu dalyvių skaičių žinoti savaitę prieš balių.

ATMINKITE: MŪSŲ PASTOGĖS SPAUDOS BALIUS 
YRA SYDNEJAUS LIETUVIŲ 

PRESTIŽAS!

Baliaus programą ruošia p. D. SKORULIENĖ, kurios 
programos visados yra originalios ir ypatingai 
patrauklios.

Sportiškas..
Atkelta iš psl. 7

sa, šachmatininko Vlado 
žmonos Loti pagaminti pui
kūs sumuštiniai, kuriuos ji 
su bonka. krupninko pado
vanojo šiam vakarui ir iš 
virtuvės skleidžiasi skanūs 
Albinos tušinti lietuviški 
kopūstai su sosiskomis. Šie 
visi skanumynai tiesiog - 
tirpsta besidarbuojančių lo
šėjų burnose, nesvarbu, kad 
čia laikas yra pinigai. Nuo
taika tikrai pakili ir smagi. 
Visi savi, visi atėjo paremti 
sportininkų, nesvarbu, kad 
vieną kitą dolerį ir teks čia 
jiems palikti.

Ne visi gali prieiti prie lo
šimų stalų. Didysis tinkli- 
ninkas Alfa uždega savo fil
mavimo aparatą ir praside
da filmo rodymas. Gi šio fil
mo pačios pagrindinės ekra
no žvaigždės, yra pačios ko- 
vietės sportininkės, kurios 
per Kovo metinį balių sce
noje šoko ir ypatingai pui
kiai sušoko, garsųjį Can-Can 
šokį. Gi ekrane jos visos at
rodė kaip tikros Paryžiaus 
Moulin Rouge šokėjos. Ren
kasi dar vis daugiau žmonių. 
Garsusis Robis atvyksta su 
draugais australais, kai jų 
viena draugė, iš karto ne
drąsiai pasijautus!, paraga
vusi lietuviško krupninko, 
taip pralinksmėjo, kad, 
pagal ją, geresnio vakaro ir 
negalėjo būti. Atvyksta 
nuolatinis sportininkų rė
mėjas Viktoras, Tėvas su 
savo svečiu iš Lietuvos, ku
ris domisi kaip daromi lietu
viškam reikalui pinigai. Pa
bando savo laimę ir jis. Se

kasi ir čipsai pas jį aug 
Laimingas pradžiamokslis, 
gal dalintoja Laura jam gi 
resnę kortą pasuka. L 
riausiai ne, nes žvali Jeron 
mo akis viską stebi ir visk 
mato.

Ir taip lošimai ir visi 
gražus pobūvis linksmai t 
siasi. Jau ir vidurnaktis, ja 
ir 3-čia valanda, o stalai di 
vis apypilniai. Ateina Jen 
nimas su bliondinu Les 
sako, kad jau reikia baig 
nes tie kortų dalintojai yi 
tinklinio žaidėjai ir jie tu 
vėliau žaisti rungtynes. Ba 
giasi dalintojų žaidimai, ti 
čiau pokeriukas tęsiasi m 
iki penktų gaidžių. Tačia 
viskam ateina galas. Klausi 
bankininką žemaitį ar iš vis 
to bus pelno? O jis tik šyj 
sosi ir sako - daugiau neg 
tikėjomės. Vakaras tikri 
pavykęs. Išvykos Komitet 
kasa atsidarė ir, reik tikėti! 
kad ir toliau ji vis pilnės 
Gal daug kam ir keistai ai 
rodys, kad iš lošimų bandi 
ma daryti pinigus. Tačiat 
jeigu žmonės nori, jiems pi 
tinka, tai kodėl ir nedaryti, 
kiekvienas ir palikęs vien 
kitą dešimtinę, žino, Kad ti 
pinigai bus panaudoti tikri 
geriems tikslams - prideri 
mai reprezentuol
Australijos lietuvius Čiki 
išvykos Komitetas tari! 
nuoširdų ačių visiems kuri 
bent kuo prisidėjo.

Tas Pats
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Kiekvienas turi mokėti plaukti

Nejučiomis prabėga metų 
įai. žiemužė jau baigiasi 
stebint pievų ir amžinai 
iliujančių medžių lapų 
laivas, jaučiame, kad ir 
įsarėlė jau nebe' už kalnų. 
Eendami Australijoje įši

lome, kad jau lapkričio 
radžioje, jūroje, upėse ir 
jeruose, atšyla vanduo ir 
imlesnieji ieško galimybių 
įsinerti gaivinančiame 
indenyje ir, sveikais jude- 
įis, bando išjudinti sustin- 
nsius sąnarius. Koks dide- 
i malonumas, koks neap- 
ikomas pasitenkinimas 
pina žmogų, kada, daug 
(galvodamas, be baimės ir 
įsijaudinimo, gali irtis ir 
ardyti vandenyje. Po sun- 
ms darbo ar ilgo sėdėjimo 
įtaigoje, pasinėrus gaivi- 
inčiame vandenyje praeina 
oovargis ir dvasiniai atsi
einama ir po trumpo lai- 
otarpio jaučiamasi lyg 
aujai būtum atgimęs.
Kaip kiekvienas sveikas 
jogus gali vaikščioti, ly- 
įai taip pat kiekvienas 
veikas žmogus gali ir plau
sti. Kiekvienas kūdikis, 
inn negu pradeda vaikš- 
ioti, turi pašvęsti kiek 
ako, kol pasijunta stiprus 
ot kojų. Lygiai taip pat ir 
d plaukiojimu. Jaunas ar 
agyvenęs, didelis ar mažas, 
toas ar storas - kiekvie- 
as, kuris nori išmokti 
laukti, turi kiek padirbėti, 
ui nesunkiai pajunta, kad 
iaukioti vandenyje yra tas 
nts, kaip vaikščioti ant ša-

Leonas Baltrūnas

ligatvio. Sakoma, kad plau
kuojant pasitaiko daug ne
laimių, bet ištikrųjų, dau
giau nelaimių pasitaiko 
vaikštant šaligatviu, o mirš
ta žmonės daugiausiai ne 
vaikštant ar plaukuojant, bet 
gulint lovoje.

Dažnai girdime žmones 
kalbant, kad būtinai reikia 
mokintis plaukti, nes kitaip 
galima paskęsti. Šitą posakį 
ne visur vienodai galima 
pritaikyti, nes Lietuvoje dar 
ir dabar daugiausiai paskęs
ta nemokantieji plaukti, o 
Australijoje statistika sako, 
kad daugiausiai paskęsta 
geri plaukikai, bet ne tie, 
kurie nemoka plaukti. Štai, 

Plaukimo varžybose iš pereitos Sporto Šventės

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
"Pakelk aplinkui savo akis ir žiūrėk: visi šitie renkasi, 

iau ateina; tavo sūnūs ateina iš tolo ir tavo dukterys ke
pasi iš visų pusių. (Palygink Ezek. 16:61). Tuomet tu ma- 
iysi ir turėsi apsčiai šviesos; tavo širdis stebėsis ir išsi
plės, kuomet jūros (sumišusios minios — Žiūrėk Apr. 
&:1) pilnybė grįšis į tave ir tau ateis tautų stiprybė, ... 
risi ateis ir skelbs Viešpaties gyrių.” — Iza. 60:1-6,11-20.
Ištikrųjų tai bus garbinga diena, kurioje aklųjų akys 

bus atvertos ir daug grįš į teisingumą. Tai bus diena atsi- 
rertimų ir atsigaivinimų ir priėmimo tikrosios tiesos, o 
ne klaidingo mokslo ir baimės. Tai bus laikas apie kurį 
pranašo pasakyta, kad ’’vieną dieną gims tauta”. (Iza. 
(6:8). Izraelis bus ana tauta; (1) dvasinis Izraelis, ’’šven
toji tauta;) (2) kūniškasis Izraelis — jos žemiškasis atsto- 
uutojas. Ir iš Izraelio išeis šviesa, kuri privers nubaus
tąjį pasaulį priklaupti. Po to įvyks pažadėtasis išliejimas 
Šventosios Viešpaties dvasios "ant viso kūno”, taip kaip 
šiose dienose ji buvo išlieta ant tikrųjų Jo tarnų ir tarnai- 
aų. — Joelio 2:28.

Tie laikai bus Viešpaties išgelbėjimo dieną, apie kurią 
pedojo Dovidas (Psalmė 118:18 - 27): —
"Šita yra diena, kurią Viešpats padarė, 
Ją džiaugsimės ir linksminsimės.
Akmuo, kurį statytojai atmetė, 
Virto kertiniu akmeniu.

[ Tebūnie laiminamas, kurs ateina Viešpaties vardan, 
į Mes laiminame jūs iš Viešpaties namų.

Ak, Viešpatie, gelbėk, meldžiu,
Ak. Viešpatie, maldauju, duok sėkmės.
Plakte plakė mane Viešpats, 
Bet mirčiai neatidavė manęs.. 
Atverkite man teisumo vartus, 
Įėjęs pro juos aš dėkosiu Viešpačiui. 
Tai Viešpaties vartai, 
Teisieji įeina pro juos.
Aš dėkoju tau, kad išklausei mane
Ir tapai man išganymu.
Dievas yra Viešpats, ir jie švietė mums.” 

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bafinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Qld. 4121

—

turiu prieš save vieną iš 
paskutiniųjų Lietuvoje išė
jusių žurnalų ’’Sportas” nu
merių, kuriame rašoma, kad 
vien tik šių metų birželio 
mėnesį Lietuvoje paskendo 
79 žmonės. Praėjusių metų 
laikotarpyje Lietuvoje 
paskendo 436 žmonės. Kas 
yra įdomiausia, kad iš 436 
paskendusių 327 nemokėjo 
plaukti. Palyginus šiuos 
skaičius su Australijos sta
tistinėmis žiniomis, rasime 
labai įdomų skirtumą. Kal
bant vien tik apie Viktorią, 
kur gyventojų priskaitoma 
arti keturių milijonų, perei
tais metais paskendo tik 61, 
iš kurių 46 vyrai ir 15 mote
rų. Įdomiausia, kad Austra-

Sportiškas Casino
(Kaip kaupiami pinigai kelionei 1983 m. į Čikagą)

Šeštadienio šaltokas va
karas Sydnejuj. Išvykos va
dovo namas, arba geriau pa
sakius jo vidus, kažinkaip tai 
kitoks šį vakarą. Didžiulia
me salione trys paskiri sta
lai, apdengti baltom staltie
sėm, ant kurių nubraižyti 
įvairūs ženklai, skaičiai ir 
kita. Nežinančiam atrodytų, 
kad tai lyg ir magijos stalas, 
pasakanti, tau žmogau, atei
tį, merginai išburiantis ar ji 
ištekės, o
gal ir visą amželį pati viena 
žiemos vakarais šals. Tačiau
tai ne magikos stalai, bet 
vyksta patys paskutiniai 
pasiruošimai Išvykos Komi
teto suruoštam lošimų 
vakarui. Ir stalai yra pa
ruošti ’’Black Jack’, arba ge
riau lietuviškai pasakius, 
kažkas tai panašaus į ”21”, 
’’Manilos” žaidimui, kuris 
yra panašus į pokerį, gi ki
tuose kambariuose pokerio 
staliukai, kauliukų lenta ir 
dar kitame - filmų ekranas. 
Viskas panašu kaip tikrame 
casino. Gi pats vyriausias 
vakaro ’’Bosas” ir bankinin
kas, pasipuošęs savo išeigi
niu treningu, su užrašu ant 
nugaros ”Aš Žemaitis”, yra 
Donas, skaičiuojantis ’’čip
sus”, kurie pakeičia visus 
pinigus, rašo gėrimų, valgių 
sąrašus ir duoda paskutinius 
nurodymus savo būriui 
padėjėjų. Gi prie lošimų sta
lų dar praktikuojasi dalinto
jai Laura, David, Les, Alfa 
ir jiems visiems vadovauja 
Jeronimas, kuris, pasirodo, 
kad yra ne tik geras tinkli
nio treneris, bet, gyvenda
mas Hobarte, pats gerai iš
moko ir dar savo žmoną iš-

XPOPTZK
lijoje paskęsta daugiausia 
tie, kurie moka gerai plauk
ti, nes jie daugiau jjasitiki 
savimi ir- mėgsta išplaukti 
toli į jūrą, arba nekreipia 
dėmesio į perspėjimus dėl 
neramios jūros arba pavo
jingų plaukiojimui vietų.

Nors ir Lietuvoje yra pri
statyta daug naujų plaukio
jimo baseinų, visas kraštas 
yra turtingas ežerais ir upė
mis ir mūsų gražusis pajū- 
rys, vasaros metu, privilioja 
tūkstančius žmonių, kurie 
negali atsispirti Baltijos jū
ros putojančių bangų vilioji
mui, tai visdėlto, paskelbti 
nelaimingų atsitikimų ir 
paskendimų skaičiai yra 
pasibaisėtini. Daugiausiai 
sukelia nusistebėjimo pasi
sakymas, kad didžiausia 
paskendimų priežastis yra - 
nemokėjimas plaukti.

Australijos lietuvių gyve
nime, kas liečia plaukimą, 
neturime jokios problemos 
su jaunimu, nes visi jie lanko 
mokyklas, kur per fizinio la
vinimo pamokas
išmokstama ne tik gerai 
plaukioti bet visi mokiniai 
yra paruošiami skęstančiojo 
gyvybės gelbėjimui.

Kiek blogiau yra su mūsų 
vyresnio amžiaus tautie
čiais, kurie mokyklą lankė 
dar nepriklausomoje Lietu
voje. Tenka prisipažinti, kad 
iki II-jo pasaulinio karo pra
džios, nespėjome įsitaisyti 
gerų plaukiojimui baseinų ir 
mokyklose plaukiojimas 
mažai kur buvo mokomas.

mokino, kaip reikia* vado
vauti kortų lošimams.

Gėrimų barą tvarko tylu
sis Gus ir jis pats, nors jų ir 
neragauja, tačiau gėrimus 
’’šinkuoja”, kaip tikras bar
menas. Gi virtuvėje sukasi 
žvalioji Marija, Regina ir 
Snaigė, kurios, dar laiko tu
rėdamos, ir degtuką tau pa
kiša, kad pabandytum spe
cialioj lentoj skylutes ir savo 
laimę, kaip ir pokerio maši
noj, išbandytum.

šešta valanda. Pradeda 
rinktis pirmieji kviestiniai 
svečiai. Viešai gi tokių daly
kų nepasakysi, nes, ko gero, 
pirmininkas dar ir savo 
namą praloštų. Prasideda 
darbas. Čipsai keičiasi iš 
vienų rankų į kitas ir savo 
Erocentą gauna sportinin- 

ai. Bruno, tas didysis spor
tininkų rėmėjas, pradeda su 
”21” ir vėliau su didžiuoju ir 
mažuoju šachmatininkais 
Juozu ir Vladu, bei lietuvių 
geru draugu ”bralįu Pau
lium”, persimeta į poke- 
riuką. Darbas eina kaip per 
lietuvišką šienapiūtę. Durys 
vis dažniau atsiveria. Pasi
rodo ir pati gražioji Kovo 
pirmininkė, jos draugė, buv. 
stalo teniso čempionė Valė, 
kitas žymus stalo tenisinin
kas ir dabar slidininkas Vin
cas su žmona, iš užtilčio, 
nuotolio nepabijoję Špokas 
su žmona, arkliukus kas sa
vaitę baigęs apšvarinti Vy
tas ir kiti. Laimė šen, laimė 
ten, gi kauliukai rieda tai į 
kairę, tai į dešinę, vieniems 
kišenėmkitiems iš kišenės. 
Girdisi skardus trenerio 
Petro balsas, Official nesi- 

Bet turint tiek daug gražių 
ir plaukiojimui tinkamų upių 
ir ežerų, žmonės imdavosi 
privačios iniciatyvos ir, va
saros metu, tūkstančiai tau
tiečių praleisdavo savo lais
valaikius prie vandens.

Nesvarbu kokio amžiaus 
bebūtumėm, jeigu dar ne
mokame gerai plaukti nebe- 
nereikėtų nuleisti rankų ir 
sakyti - jau aš persenas ir 
plaukti nebeišmoksiu. Kiek
viename mieste, kiekviena
me priemiestyje yra plauki
mo baseinai ir reikia tik pri
siversti susirasti artimiausią 
baseiną ir nuėjus užsirašyti į 
plaukiojimo mokymo kursą. 
Užtikrinu kiekvieną norin- 
tįjį išmokti plaukti, kad per 
dešimt plaukimo pusvalan
džių išmoksite ne tik plauk
ti, bet negalėsite sau atleis
ti, kad taip ilgai laukėte, 
delsėte ir praradote tiek 
daug malonumo, džiaugsmo 
ir pasitenkinimo. Taigi, dar 
nėra pervėlu ir linkiu kiek
vienam drąsiai imtis inicia
tyvos ir neabejoju, kad iki 
šios vasaros pradžios visi 
Australijos lietuviai, kartu 
su manimi, džiaugsis plau
kiojimo malonumais.

Pažangesnieji plaukikai 
nepasitenkina vien tik rek
reaciniai džiaugtis plaukio
jimo malonumais, bet ieško 
būdų tobulinti savo, plauki
mo stilių ir gerinti plaukimo 
greitį. Čia atsiranda varžy- 
binė aistra, ir tokie plauki
kai ieško galimybių patik
rinti savo plaukimo sugebė-
jimus varžantis su kitais, 
panašiai galvojančiais.

Pereitų metų Sporto 
Šventėje Adelaidėje, pirmą 
kartą mūsų Sporto Švenčių 
istorijoje buvo įtraukta 
plaukimo varžybos, kuriose 
dalyvavo gražus skaičius 
Australijos lietuvių jauni
mo. Šių metų pabaigoje, 
Australijos lietuvių Sporto 
Šventė įvyks Geelonge ir 
neabejoju, kad į šių metų 
plaukimo varžybas atvyks 
nemažesnis skaičius mūsų 
vandens sporto mėgėjų, ku
rie bandys gerinti pereitų 
metų plaukimo rezultatus. 
Taip pat tikiu, kad mūsų 
plaukimo varžybų mėgėjai 
nesnaudžia, bet sistematin- 
gai treniruojasi ir visu nuo
širdumu ruošiasi artėjančiai 
lietuvių Sporto Šventei.

liauja pinigus žėręs į savo 
pusę, vaistininkui Edžiui at
rodo lengviau vaistus pils
tyti, negu laimėti gerą ban
ką. Pats išvykos pirminin
kas ir bando savo laimę ar 
tai prie vieno, ar tai prie kito, 
stalo, tačiau įvairių spalvų 
čipsai tik tirpsta ir tirpsta iš 
kišenės, o bankininkas Do
nas tik šypsosi patenkintas, 
kad pinigai pas jį vis auga ir 
auga, kaip grybai po lietaus.

Šioks toks triukšmas prie 
durų. Į vidų įvirsta taip va
dinama ’’daktarų” grupė, su 

-tikrais daktarais, dantistais, 
arkliukų ir butukų savinin
kais, gelžkelio bosais ir ki
tais. Tuoj pat jie užima po
kerio stalą ir pradeda darbą. 
Sportininkų merginos tik 
vaikšto tarp kambarių, ser- 
vuodamos gėrimus, žinoma, 
pasiimdamos už juos po čip- 
siuką. Nešiojamos sporti
ninkų bičiulės Janės iškep
tos skanios bulkutės su mė-
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šešt.;

PADĖKA

Lietuviai Canberroje

BBISBAHE

RAŠYTOJŲ DRAUGIJOJE

BENDRUOMENĖS
SUSIRINKIMAS

AUKOS MOTERŲ 
DRAUGIJAI

PLANUOJAMAS
RAŠYTOJŲ

SUVAŽIAVIMAS

Liepos 18 d. surengtas 
Lietuvių balius praėjo pasi
gėrėtinai su puikia muzika,

JEI REIKALINGAS
VERTĖJAS...

Dauguma Australijos lie
tuvių angliškai kalba labai 
gerai ir beveik visi lietuviai 
gali angliškai susikalbėti. 
Būna tačiau atvejų, kaip pa
vyzdžiui ligos, teismo reika
lų ar staigios nelaimės, kada 
svarbu tiksliai išsiaiškinti ar 
reikalą iš savo pusės prista
tyti. Kartais paprasčiausiai 
iš susijaudinimo pritrūksta 
žodžių kitoj kalboj.

Norime tada atkreipti 
skaitytojų dėmesį, kad fe
deralinė Australijos vyriau
sybė yra įsteigusi vertėjavi- 
mo patarnavimą, kuris vei
kia jau nuo 1973 metų ir ap
tarnauja 49 kalbomis, jų 
tarpe ir lietuvių kalba. Ver
tėjas gali vertėjauti telefonu 
tuoj pat arba atvykti asme
niškai į ligoninę, namus, 
teismą, policiją ir pan. Ver- 
tėjavimo patarnavimas yra 
pilnai federalinės vyriausy
bės išlaikomas ir vertėjo 
reikalingiems nieko 
nekainuoja.

J ei reikia lietuvio vertėjo 
Melbourne, skambinti:
TELEPHONE 
INTERPRETER SERVICE 

662 3000
Ši įstaiga veikia 24 valan

das per dieną septynias die
nas savaitėje. Neseniai Mel
bourne viename seminare 
buvo pastebėta, kad vertėjo 
dažniausiai reikalauja aus
tralai (daktarai, advokatai ir 
t.t.), jei jie su ateiviu negali 
susikalbėti. Patys ateiviai, 
nors ir ne viską angliškai 
suprantą ar pajėgią pasaky
ti, retai kada šaukiasi ver
tėjo. Seminare buvo ragina
ma, kad etninių grupių va
dovai atkreiptų savo narių 
dėmesį į kiekvieno ateivio 
teisę reikalui esant prašyti 
sava kalba vertėjo, kuris 
bus nemokamai parūpintas.

Melbourne Socialinės 
Informacijos Skyrius

Eilinis Brisbanės apylin
kės informacinis susirinki
mas įvyko rugpiūčio 2 d. 
Liet. Namuose. Tokius mė
nesinius susirinkimus pra
dėjome praktikuoti labai 
neseniai. Apylinkės pirm-ko 
pareigas einąs V. Musteikis 
pagarsino gautą ALB Kraš
to Valdybos raštą apie tau
tines šventes, vėliavų nau
dojimą, apie būsimas 1984 
m. Australijos Lietuvių 
Dienas, apie solidarumo 
mokestį.

Kun. Dr. P. Bačinskas pa
informavo apie lietuvių ra
dio pusvalandžio problemas, 
paaiškino, kodėl turėtume 
kuo skaitlingiau jungtis į et
nines organizacijas, nes tarp 
37 ‘tautybių vyksta didelė 
konkurencija siekiant pato
gesnio savai radio progra
mai laiko. Brisbanės etninė 
radio stotis 4 EB yra privati 
ir išsilaiko iš etninių grupių 
metinio mokesčio, o prog
ramos reikalai sprendžiami 
tautybių balsų dauguma, 
drauge primindamas, kad 
tasai radio pusvalandis nėra 
kapeliono, o visų mūsų pus
valandis. Priminė taip pat 
mūsų tarpusavio santykių

AČIŪ ŽIDINIUI

Savo 25-rių metų veiklos 
sukakties proga Sydnejaus 
skautų Židinys prisiminė ir 
spaudą Mūsų Pastogei skir
damas 50 dolerių auką. Ačiū 
Židiniui ir židiniečiams. Mū
sų Pastogės puslapiai visa
dos buvo atviri skautams.

M.P. Leidėjai ir 
Administracija

Malonu organizuoti 
darbą, kai atsiranda gerų 
talkininkų. Čikagos ”Gran- 
dies” atsilankymas į Sydne- 
jų paliko gražių prisiminimų 
ne tik žiūrovams, bet ir tą 
dirbą organizavusiems: 
nuoširdus ir sklandus 
bendradarbiavimas buvo 
malonus. Dėkojame organi
zaciniam komitetui tą darbą, 
dirbusiam, dėkojame Syd- 
nejaus lietuvių visuomenei, 
kuri priėmė ir globojo sve
čius, dėkojame Sydnejaus 
Lietuvių Klubui ir kiekvie
nam tautiečiui, kuris vieno
kiu ar kitokiu būdu prisidėjo 
prie to darbo.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

Į ALB Canberros apylin
kės metini susirinkimą, įvy
kusį Lietuvių Klube birželio 
21 d., susirinko virš 60 tau
tiečių. Pagyrus valdybos at
liktus darbus visi atidžiai iš
klausė apyl. Valdybos pir-ko 
p. V. Martišiaus pranešimą 
apie valdybos žygius ir pas
tangas 1984 m. surengti 
Australijos Lietuvių Dienas 
Canberroje. Po • disku
sijų pasiūlymas rengti L.D. 
Canberroje principiniai 
buvo priimtas patyrus, kad 
bus gauta finansinės pagal
bos iš valdžios ir kad bus už- 

nepageidaujamas ydas ir 
apie rimtį susirinkimuose.

Susirinkime patirta, kad 
t>. Einikienė, atstovavusi 
ietuvius etninių grupių 

Art’s & Craft’s veikloje dėl. 
gausybės darbų pasitraukė 
ir jai išreikšta visų padėka. 
Ji savo kilme anglė, bet iš
tekėjusi už lietuvio yra nuo
širdi - bendruomenėje 
bendradarbė.

Atsiliepdami į raginimą 
apmokėti b-nės solidarumo 
mokesti pirmas įmokėjo Ba- 

.lys Malinauskas, o po jo pa
sekė ir keletas kitų.

Po susirinkimo sėdome 
prie pietų, kuriuos paruošė 
p.p. Virginija Mališauskienė 
ir Irena Stankūnienė.

Corindas Povilis

Lietuvių Rašytojų Drau
gija išeivijoje planuoja ne
tolimoje ateityje šaukti ra
šytojų suvažiavimą. Drau
gijos pirmininkas B. Braz
džionis, patyrinėjęs sąlygas, 
priėjo išvados, kad tokiam 
suvažiavimui tinkamiausia 
vieta yra Clevelandas 
(Ohaio). Clevelandiškiai ra
šytojai ir kultūrininkai šiai

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
* 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7681414

grojant Klubo kapelai

Šešt., rugsėjo 12 d., 8 v.v.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

Sekm., rugsėjo 13 d., 3 vai.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

šešt., rugsėjo 19 d., 7.30 vai.
VĖŽIUKŲ VAKARAS

Sekm., rugsėjo 20 d., 3 vai.

šešt., rugsėjo 26 d., 7 vai.
SPAUDOS BALIUS

Sydnejaus Liet. Moterų 
Soc. Globos Moterų Drau
gijai pastaruoju metu auko
jo: K. ir N. Butkai - $ 150, 
Sydnejiškė - $ 100, V. ir O. 
Jonušai - $ 60, A.P. - $ 50, S. 
Zablockienė - $ 5, V. Jab
lonskienė - $ 5, M. Eirošius - 
$ 3, J. Venclovienė - $ 3, I. 
Daniškevičienė - $ 3.

Visiems mieliems aukoto
jams tariame nuoširdų ačiū.

Valdyba

tenkamai bendrabučių 
suvažiavusiems apgyven
dinti. V. Martišius ir A. 
Brūzga paprašyti vystyti šį 
reikalą toliau. Susirinkime 
atmesta galimybė 1983-84 
metų kadencijai ALB Kraš
to Valdybą sudaryti iš can- 
beriškių.

Susirinkimą sklandžiai 
pravedė p. A. čeičys, sekre
toriavo A. Kovalskienė.

minčiai pritaria ir prižadėjo 
visokeriopą pagalbą. O ir 
daugeliui rašytojų iš JAV ir 
Canados labai patogi vieta 
pasiekti. Toks suvažiavimas 
nariams pritariant planuo
jamas ateinančių metų pa
vasariop. Rašytojų Draugi
jos Valdyba tuo reikalu na
riams išsiuntinėjo bendra- 
raštį atsiklausdama kiek
vieno nuomonės šiuo reika
lu.

A. Barono vardo novelės 
konkursas tebevyksta ir jau 
numatoma tokį konkursą 
pratęsti ir ateinančiais me
tais. Premijos dydis — 500 
dol.

Savo biuletenyje R.D. 
Valdyba kreipiasi į narius, 
kad susimokėtų metinį nario 
mokestį - 5 dol. metams. 
Draugijos valdyba ragina 
susimokėti nario mokestį, iš 
ko susidariusios pajamos 
bent dalinai padengtų Val
dybos susirašinėjimo išlai
das. Nario mokestis mokėti
nas už metus ar kelis metus 
iš karto.

Rašykite 
Mūsų 

Pastogei!

vakariene, nors gaila, kad 
organizacijos - rengėjai daug 
Eemo nepadarė, nes žmonių 

uvo skystoka. Ateityje pa- 
tarina balių rengti kasmet ir 
tokiu laiku, kad nesutaptų 
su didesniais parengimais 
Sydnejuje. Įsitikinta, kad 
judrus Sydnejaus jaunimas 
padeda canberiškiams savo 
atsilankymu.

Liepos 24 d, susirinko 
Liet. Klube gražus būrys 
radio klausytojų atšvęsti 
lietuviškos radio valandėlės 
’’Canberros Lietuvių Balso” 
Senkerių metų sukakties. 

Nepailstantį radio progra
mos vedėją p. J. Kovalskį 
sveikino V. Martišius - ALB 
Canberros apyl. pir-kas ir 
įteikė jam dovanėlę. Palin
kėta Jurai toliau tęsti šį 
svarbų darbą, nes be jo 
pasišventimo šis balsas nu
tiltų.

Karalienės gimtadienio 
proga Canberroje buvo ap
dovanotas Order of Austrą-' 
lia žymeniu lietuvis B.K. 
Minius už darbus augalų 
propagavime, Jo apdovano
jimu džiaugiamės visi, nes 
tai garbė ne vien jam, bet ir 
visiems lietuviams.

Savo gastrolių metu Aus
tralijoje ansamblis Grandis, 
iš Čikagos buvo apsilankęs 
ir Canberroje, liepos 1 d. 
turėjęs labai sėkmingą kon
certą. Visi canberiškiai buvo 
jų apsilankymo išjudinti, 
svečių pasirodymai buvo 
šiltai priimti. Grandiečiai' 
savo vienšnagės metu buvo 
apgyvendinti pas lietuvius, 
nuoširdžiai globojami.

Po koncerto Apylinkės 
Valdybos vardu p. J. Ko
valskis, valdybos narys kul
tūros reikalams grandiečius 
šiltai pasveikino ir išreiškė 
padėką už malonų apsilan
kymą.

P.J.

misi pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

. P.O. Box 550 
Bankstown. N.S.W., 2200

Redaktorius V. Kazokas Prenumerata:
Redakcijos Patariamoji Komi-___ krie metams1----
tiš, I. Jonaitis, A. Reisgys, V.1
Patašius.

sija: V. Bukevičius, A. Dūdai- 
t * t. w

Oro paštu kitur '
Atskiro nr. kaina 50 centą

.Zelandija

’Tel. 709 8395

P.O. Box 550
I Bankstown. NO. 2200

VIETOJ M

a.a. Justino Stadalini 
Eagerbimui vietoj gėlių 

ojo $ 10 ’’Dainos^’ chi 
Stasė Jurevičienė.

MELBOURNO ]
TARYBA DĖKOJA

Sekmadieni, rugpiūčio 
d. p-lė Elena Korsakai! 
Lietuvių Namuose paruo! 
specialius viešus pietį 
Melbourne Lietuvių Klul 
naudai. Visąparuoi 
mą ir visus produktus ji p 
aukojo klubo įvykusio i 
monto užbaigimo proga.

Pietūs buvo ypatingai g 
ri ir įvairūs. Melbour 
Klubo Taryba reiškia 
Korsakaitei nuoširdžią p 
dėką.

Dėkojame ir visiems, 1 
rie savo dalyvavimu pietį 
se netiesioginiai prisidi 
paremdami klubą.

Ypatinga padėka žemi 
išvardintiems asmeniu 
kurie per p-lę Korsaką 
dar asmeninę auką klul 
paskyrė: Kazys Šimkui 
20 dol., Juozas Kvietelai 
10 dol., p. Kelertas 5 dol., 
visi sekantys po 5 dol.: 
Barkus, J. Meiliūnas, Jo 
bauskienė, Rūbas, Šiun 
nė, Vaitiekūnienė, Ram 
kienė, Didžiuliai, šabri 
kas, J. Jasulaitis, Kaspai 
nas. Po 2 dol.: P. Prašmut 
Jakutienė, N. Kairaitie 
Edita. Po 1 dol.: Bartas 
Valiauga, Blažys ir Bart 
vičienė.

Taip pat dėkojame m< 
rims, kurios prie pietų iš 
linimo padėjo: p.p. Bal 
nienei, Baltokienei, Dt 
nienei, Galiauskienei, 1 
nėnienei, Kvietelaitie

buvo mums parankūs.

m.l.k. t
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